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Lời nói đầu
Dự án ADB/TA-8592: Tăng cường thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam được
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Cai, Thừa Thiên Huế và Cà Mau. Nghiên cứu cũng đã đề xuất cơ chế thực hiện thí điểm chi trả DVMTR
ở các lĩnh vực mục tiêu này.
Trong tập san này sẽ trình bày ba báo cáo nghiên cứu về định giá dịch vụ hệ sinh thái ở các lĩnh vực
nuôi trồng thủy sản khác nhau như nuôi cá nước lạnh ở Lào Cai, nuôi tôm ở khu vực rừng ngập mặn ở
Thừa Thiên Huế và Cà Mau.
Ba nghiên cứu này có cách tiếp cận dựa trên cùng nguyên tắc khoa học về kinh tế môi trường tại cùng
thời điểm trong năm 2015 và 2016. Các kết quả và ý nghĩa khác nhau về thiết kế và thực hiện thí điểm
trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản ở cấp tỉnh.
Tỉnh Lào Cai: Sau các lần tham vấn về kết quả nghiên cứu và mức chi trả DVMTR năm 2015, thí điểm
đối với nuôi cá nước lạnh ở cộng đồng miền núi được thực hiện vào tháng 1/2016. Vào tháng 11/2016
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Tuy nhiên tổng thu dự kiến tiền chi trả DVMTR quá nhỏ so với chi phí quản lý thí điểm chi trả DVMTR,
do đó nó được đánh giá là không khả thi để thực hiện. Cần có nghiên cứu thêm để đề xuất thiết kế thí
điểm khả thi và có lợi cho các bên liên quan đến chi trả DVMTR.
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được tiến hành khi thiết kế và thực hiện thí điểm chi trả DVMTR trong nuôi trồng thủy sản ở cấp tỉnh.
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1.		

Giới thiệu

Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ gói hỗ trợ kỹ thuật CDTA 8592 VIE: “Tăng cường
thực thi Chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam”, được tài trợ bởi Quỹ giảm nghèo Nhật Bản
thông qua ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và được triển khai bởi Công ty tư vấn Nippon Koei
(Nippon Koei Co., Ltd) dưới sự quản lý của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (VNFF) nhằm
cung cấp cơ sở khoa học cho việc triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong lĩnh
vực nuôi cá nước lạnh (như cá hồi, cá tầm) sử dụng nguồn nước trực tiếp từ rừng.
2.

Mục tiêu, nội dung, hoạt động và kết quả nghiên cứu

2.1.

Mục tiêu nghiên cứu

Đưa ra được các cơ sở khoa học cho việc xác định mức chi trả, phương thức chi trả và điều kiện chi
trả đối với dịch vụ môi trường rừng trong lĩnh vực nuôi cá nước lạnh ở Lào Cai.
2.2.

Nội dung và hoạt động nghiên cứu

2.2.1. Nội dung nghiên cứu
a)	Cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn của việc triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường
rừng trong nuôi cá nước lạnh.
b)	Các căn cứ để xác định giá trị dịch vụ môi trường rừng và mức chi trả hợp lý đối với dịch vụ
môi trường rừng trong nuôi cá nước lạnh.
2.2.2. Hoạt động nghiên cứu
a)	Thu thập và rà soát thông tin, số liệu hiện có về nuôi cá nước lạnh tại tỉnh Lào Cai.
b)	Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tại các cơ sở nuôi cá nước lạnh có quy mô trung bình
– lớn, hoạt động trên 3 năm trở lên tại Sa Pa và Bát Xát.
c)	Tham vấn các bên liên quan về các phương án chi trả, hình thức chi trả, điều kiện chi trả dịch
vụ môi trường rừng trong nuôi cá nước lạnh.
3. 		

Kết quả nghiên cứu

3.1. 	Cơ sở của việc triển khai chính sách chi trả DV MTR đối với nuôi cá nước lạnh.
3.1.1. Cơ sở khoa học
a)	Các hệ sinh thái rừng rừng nằm trên các sườn núi, với tầng tán có độ cao thấp khác nhau,
giúp giảm động năng của các hạt mưa, làm chúng thấm từ từ vào lòng đất hoặc di chuyển
sang hai bên tạo thành các dòng suối, cung cấp nước cho các hoạt động sản xuất
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b)	Rừng hoạt động như các miếng bọt biển, ngậm nước trong mùa mưa, nhả nước trong mùa
khô, có tác dụng điều tiết dòng nước bề mặt của các con suối theo các mùa;
c)	Rừng giúp giảm thiểu xói mòn đất, giảm lượng trầm tích trong nước và lọc sạch các chất ô
nhiễm, giúp cải thiện chất lượng nguồn nước;
3.1.2. Cơ sở pháp lý
a) Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.
b)	Chiến lược phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020 của Bộ NN và PTNT
c)	Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về việc thành lập Quỹ Bảo vệ
và Phát triển rừng.
d)	Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về Chính sách chi trả dịch vụ môi
trường rừng.
e)	Công văn số 1067/VPCP-KTN ngày 27/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý với
đề nghị của Bộ NN và PTNT tại công văn số 493/BNN-TCLN ngày 6/2/2013 về nghiên cứu
và triển khai thí điểm chi trả cho dịch vụ “cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn và con giống tự
nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuôi trồng thuỷ sản”.
3.1.3. Cơ sở thực tiễn
Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thế Đồi (2012), do GIZ và IUCN tài trợ, về hoạt động nuôi cá nước
lạnh tại 4 tỉnh, bao gồm: Lâm Đồng, Lào Cai, Yên Bái và Bắc Kạn cho thấy:
a)	Rừng tự nhiên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động nuôi cá nước lạnh thông qua
dịch vụ duy trì và cung cấp nguồn nước có chất lượng tốt.
b)	Thiếu nước sẽ làm tăng chi phí và giảm sản lượng trong nuôi trồng cá nước lạnh
3.2.

Thực trạng hoạt động nuôi cá nước lạnh tại tỉnh Lào Cai

3.2.1. Kỹ thuật nuôi cá nước lạnh
a)	Vấn đề sử dụng nước: Nguồn nước được sử dụng là nguồn nước sạch, lạnh, có hàm lượng
ô-xi cao được dẫn thẳng từ các dòng suối, thông qua hệ thống ống dẫn nước tới các bể có
đường kính từ 110 - 400 mm. Vào mùa mưa (từ tháng 4 - 11 âm lịch), lượng nước ở các suối
đáp ứng được 100% nhu cầu sử dụng nước của các cơ sở nuôi. Tuy nhiên, vào mùa khô (từ
tháng 12 - 3 âm lịch), lượng nước chỉ đáp ứng được khoảng 30-40% nhu cầu.
b)	Về nguồn giống: Hiện nay tỉnh Lào Cai đã tương đối chủ động về nguồn giống, đủ để đáp
ứng nhu cầu về nguồn giống của các sở sở nuôi trong tỉnh.
c)	Về thức ăn: Nguồn thức ăn cho cá chủ yếu là nhập từ nước ngoài
d)	Về sản lượng: Khi được nuôi trong điều kiện bình thường, không gặp phải rủi ro về thiên
tai và dịch bệnh, cá hồi sẽ tăng trưởng trung bình từ 0,8- 1,2 kg/con/năm và cá tầm sẽ tăng
trưởng 1,2-1,8 kg/con/năm. Mặc dù tăng trưởng thấp hơn nhưng do được nuôi với mật độ
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cao hơn nên năng suất của cá hồi tính trên một đơn vị thể tích lớn hơn so với cá tầm. Cụ thể,
năng suất trung bình của cá hồi là 16.3 kg/ m3/năm, của cá tầm là 7 kg/ m3/năm.
3.2.2. Doanh thu, thời gian hoàn vốn và các yếu tố tác động
a)	Doanh thu: Kết quả phân tích tại 16 cơ sở nuôi của tỉnh Lào Cai cho thấy, với diện tích trung
bình là 1.430 m2, sản lượng trung bình đạt 7,4 tấn/năm, doanh thu trung bình đạt 2,125 tỷ
đồng/năm, lợi nhuận danh nghĩa trung bình đạt 759 triệu đồng/năm và lợi nhuận thực tế
378 triệu đồng/năm.
b)	Thời gian hoàn vốn: Trong điều kiện hoạt động bình thường, không gặp rủi ro, các cơ sở nuôi
cần từ 1,5-2 năm mới có thể hoàn lại nguồn vốn đã bỏ ra.
c)	Các yếu tố tác động đến doanh thu: Kết quả phân tích cho thấy, kinh nghiệm nuôi cá nước
lạnh và quy mô là hai yếu tố đóng vai trò quyết định đối với doanh thu của từng cơ sở. Sự
thay đổi của 2 yếu tố này có thể giải thích được 70,2% sự thay đổi về doanh thu của cơ sở.
3.2.3. Các rủi ro chính trong nghề nghề nuôi cá nước lạnh
a)	Thiên tai: 25% số cơ sở nuôi thường xuyên bị ảnh hưởng bởi nạn lũ quét và chịu các thiệt hại
nặng nề về mặt kinh tế.
b)	Dịch bệnh: Trên 50% số cơ sở nuôi cá nước lạnh tham gia phỏng vấn đã gặp rủi ro về dịch
bệnh trong vòng 5 năm trở lại đây.
c)	Thiếu nước trong mùa khô: Trên 80% cơ sở tham gia phỏng vấn bị thiếu nước cho hoạt động
nuôi cá trong mùa khô. Thiếu nước khiến cá sinh trưởng chậm và bệnh dịch dễ xảy ra. Điều
đáng nói là tình trạng thiếu nước có xu hướng tăng dần trong vài năm trở lại đây nhất là khi
ngày càng nhiều các đơn vị, tổ chức được phép tham gia khai thác nguồn nước.
d)	Thị trường: Cá hồi, cá tầm nhập lậu từ Trung Quốc là mối đe doạ lớn đối với tính bền vững
của nghề nuôi cá nước lạnh của tỉnh Lào Cai.
3.3. 	Quan điểm của các cơ sở nuôi cá nước lạnh về chi trả dịch vụ môi trường rừng
a)	100% đại diện các cơ sở thừa nhận rằng, nếu không có rừng, sẽ không có nguồn nước và do
đó sẽ không thể nuôi được cá nước lạnh.
b)	75% đại diện các cơ sở sẵn sàng chi trả cho các chủ rừng, nhằm khuyến khích họ bảo vệ rừng
tốt hơn, nhằm duy trì nguồn nước có chất lượng cao.
c)	Một số thông tin được đại diện các cơ sở quan tâm bao gồm: sự thay đổi về diện tích và chất
lượng rừng, sự minh bạch và công bằng trong thu và sử dụng tiền chi trả, sự thay đổi về chất
lượng nguồn nước trước và sau khi chi trả.
3.4.

Các phương án về mức chi trả DV MTR trong nuôi cá nước lạnh

3.4.1. 	Mức chi trả được xác định dựa trên lưu lượng nước được sử dụng trong nuôi cá nước lạnh,
giá trị kinh tế của dịch vụ môi trường rừng trong việc duy trì và cung cấp nguồn nước và
mức sẵn lòng chi trả tính theo tỷ lệ % so với giá trị kinh tế của dịch vụ môi trường rừng
trong việc duy trì và cung cấp nguồn nước (Phương án 1)
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Báo cáo tóm tắt
•

L ưu lượng nước: Kết quả nghiên cứu cho thấy, lưu lượng nước tối thiểu để duy trì hoạt động
nuôi cá nước lạnh là 0,5m3/m3 thể tích ao nuôi/giờ (tương đương với 3000m3/ m3 thể tích
ao nuôi/năm).

•

 iá trị kinh tế của dịch vụ môi trường rừng trong việc duy trì và cung cấp nguồn nước sạch
G
cho nuôi cá nước lạnh là: 7.800 đồng/m3 (tương đương với giá nước sạch sinh hoạt vì nuôi
cá nước lạnh yêu cầu nguồn nước có chất lượng tương đương, thậm chí là tốt hơn so với
nước sạch sinh hoạt) hoặc 5.350 đồng/m3 (tương đương với chi phí tiết kiệm được khi dùng
nguồn nước trực tiếp từ các suối thay cho lượng nước quay vòng như trong mùa khô)

•

Mức sẵn lòng chi trả của các cơ sở dao động trong khoảng 0.5-1% (trung bình là 0.75%)

Như vậy, mức chi trả DVMTR tối thiểu là:
P1= 3000 * 7.800 * 0.75% = 175.500 đồng/m3/năm (nếu giá trị dịch vụ môi trường rừng được tính
bằng giá nước sạch)
P2 = 3000 * 5.350 * 0.75% = 120.357 đồng/m3/năm (nếu giá trị dịch vụ môi trường rừng được tính
bằng chi phí tiết kiệm được)
3.4.2. 	Mức chi trả được xác định dựa trên doanh thu và mức sẵn lòng chi trả (Phương án 2)
Trong báo cáo chính, doanh thu được tính dựa trên sản lượng bình quân của các cơ sở nuôi cá nước
lạnh không gặp rủi ro trong suốt vụ nuôi và giá thị trường của các sản phẩm cá nước lạnh tại thời
điểm nghiên cứu. Đồng thời, doanh thu được tính riêng cho mô hình nuôi cá hồi và cá tầm. Tuy
nhiên, ý kiến đóng góp của đại biểu tham gia các hội thảo tham vấn cho thấy, việc áp dụng mức thu
riêng cho từng mô hình nuôi cá nước lạnh sẽ gặp nhiều khó khăn, đồng thời, do giá cả thị trường
của cá hồi và cá tầm thay đổi theo năm, do đó để đảm bảo sự công bằng, giá thị trường của cá hồi
và cá tầm nên được tính bằng mức giá trung bình của 5 năm liên tục trước thời điểm nghiên cứu.
Như vậy, sản lượng của cá nước lạnh có thể xác định dựa trên 2 căn cứ: (i) kết quả nghiên cứu thực tế
tại các cơ sở nuôi cá nước lạnh năm 2014 là 11,65 kg/ m3 thể tích ao nuôi/năm, hoặc (ii) theo Quy
hoạch phát triển ngành thuỷ sản do UBND tỉnh Lào Cai xây dựng năm 2014, đến năm 2020, năng
suất của cá nước lạnh là 12,2 kg/m3 thể tích ao nuôi/năm.
Về giá thị trường, mức giá trung bình của cá nước lạnh từ năm 2010-2014 được thống kê trong bảng
sau đây:
Loài

2010

2011

2012

2013

2014

Cá hồi (đồng/kg)

370.000

350.000

200.000

210.000

310.000

Cá tầm (đồng/kg)

400.000

200.000

160.000

150.000

200.000

Trung bình

385.000

275.000

180.000

180.000

255.000

Giá trung bình giai đoạn
2010-2014 (đồng/kg)
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255.000

Báo cáo tóm tắt
Về mức sẵn lòng chi trả của các cơ sở dao động trong khoảng 1-2% doanh thu (trung bình là 1,5%)
Như vậy, mức chi trả DVMTR tối thiểu là:
P1= 11.65 * 255.000 * 1,5% = 44.500 đồng/m3/năm (nếu sản lượng tính theo thực tế điều tra tại
các cơ sở).
P2 = 12.2 * 255.000 * 1,5% = 46.500 đồng/m3/năm (nếu sản lượng tính theo mức đã được phê
duyệt tại Quy hoạch phát triển thuỷ sản năm 2014).
4. 		

Đề xuất

Trong 2 phương án về mức chi trả thì phương án thứ nhất thể hiện đúng rõ bản chất của chi trả dịch
vụ môi trường vì mức chi trả được tính dựa trên giá trị kinh tế của dịch vụ môi trường và lưu lượng
nước sử dụng - hai đại diện chất lượng dịch vụ duy trì và điều tiết nguồn nước của các hệ sinh thái
rừng. Tuy nhiên, việc xác định lưu lượng nước thực tế được sử dụng của từng cơ sở là một thách thức
lớn đối với cơ quan quản lý bởi hệ thống dẫn nước tại các cơ sở không đồng bộ. Việc kiểm tra, kiểm
soát, xử lý các cơ sở vi phạm là rất khó do phần lớn các cơ sở nuôi cá nước lạnh nằm ở trên các địa
bàn đi lại khó khăn.
Phương án thứ 2 là phương án đơn giản, dễ thực hiện hơn trong điều kiện hiện nay của tỉnh. Đây
cũng là phương án nhận được sự đồng thuận cao vì doanh thu phản ánh tốt nhất khả năng tài chính
và khả năng chi trả của cơ sở, bao gồm cả chi trả cho việc duy trì các dịch vụ môi trường rừng. Tuy
nhiên, nếu lựa chọn phương án này, các cơ quan quản lý của tỉnh cần phải ban hành chính sách
nhằm khuyến khích các cơ sở nuôi cá nước lạnh sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên nước, tạo điều
kiện cho việc quản lý nguồn tài nguyên nước một cách hiệu quả.
So sánh điểm mạnh, điểm yếu của 2 phương án, nhóm tư vấn xin đề xuất các cơ quan có thẩm
quyền của tỉnh Lào Cai ban hành các văn bản nhằm triển khai thí điểm thực hiện chính sách chi trả
dịch vụ môi trường rừng với mức chi trả thí điểm là 44.500 đồng/m3 thể tích ao nuôi/năm.
Ngoài ra, để khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các dự án nuôi cá nước lạnh, nhóm
tư vấn đề xuất các các cơ quan có thẩm quyền xem xét:
a)	Miễn chi trả dịch vụ môi trường trong 2 năm đầu tiên đối với các cơ sở nuôi cá nước lạnh mới
thành lập và miễn chi trả dịch vụ môi trường cho các cơ sở gặp rủi ro bất khả kháng khiến
cho doanh thu không bù đắp được các chi phí (bao gồm chi phí khắc phục thiệt hại và các
chi phí thường xuyên khác).
b)	Giảm 30- 70% số tiền phải trả nhằm duy trì dịch vụ môi trường cho các cơ sở gặp rủi ro bất
khả kháng khiến cho doanh thu chỉ bù đắp được một phần được chi phí khắc phục thiệt hại
nhưng không bù đắp được các chi phí thường xuyên.
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1

Giới thiệu

N

ăm 2010, chính phủ Việt Nam đã ban hành nghị định số 99/2010/NĐ-CP
quy định về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tại nghị định này,
chính phủ quy định 5 loại dịch vụ môi trường rừng được chi trả bao gồm:
(i) Bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối; (ii) Điều
tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất và đời sống xã hội; (iii) Hấp thụ và lưu giữ
các bon của rừng, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính bằng các biện pháp
ngăn chặn suy thoái rừng, giảm diện tích rừng và phát triển rừng bền vững; (iv)
Bảo vệ cảnh quan tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học của các hệ sinh thái
rừng phục vụ cho dịch vụ du lịch; (v) Dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn
và con giống tự nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuôi trồng thủy sản.

Lào Cai là một
trong số ít tỉnh
trên cả nước
có lợi thế cạnh
tranh về nuôi cá
nước lạnh. Đối
tượng nuôi chính
hiện nay là loài
cá hồi, cá tầm với
100% nuôi thâm
canh cho năng
suất cao.

Cho đến thời điểm này, các loại dịch vụ môi trường (i), (ii), (iv) đã được chính
phủ quy định rõ về hình thức, đối tượng, mức chi trả để thực hiện. Các dịch vụ
(iii) và (v), Chính phủ đã giao cho Bộ NN và PTNT chủ trì xây dựng tài liệu hướng
dẫn thực hiện để trình Thủ tướng ban hành. Ngày 25/01/2011, Bộ NN và PTNT
đã ban hành Quyết định số 135/QĐ-BNN-TCLN về việc Phê duyệt kế hoạch triển
khai Đề án “Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính
phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng”. Một trong những nhiệm vụ
trọng tâm trong kế hoạch triển khai Nghị định này là tham mưu cho Chính phủ
xây dựng “Quy định về đối tượng, mức chi trả, phương thức chi trả dịch vụ cung
ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn và con giống tự nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng
cho nuôi trồng thủy sản”. Trong đề án “Thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng
về cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn và sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuôi
trồng thuỷ sản” do Bộ NN và PTNT chủ trì xây dựng năm 2014, dịch vụ “cung ứng
bãi đẻ, nguồn thức ăn và con giống tự nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng cho
nuôi trồng thuỷ sản” (gọi tắt là dịch vụ môi trường rừng cho nuôi trồng thuỷ
sản) đươc chia thành 4 loại: (1) Sử dụng thức ăn tự nhiên và nguồn nước từ rừng
ngập mặn cho nuôi trồng thuỷ sản dưới tán rừng và sử dụng nguồn lợi thuỷ sản
tự nhiên; (2) Sử dụng thức ăn tự nhiên và nguồn nước từ rừng tràm cho nuôi
trồng thuỷ sản dưới tán rừng và sử dụng nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên, (3) Sử
dụng hồ chứa tự nhiên và nhân tạo có nguồn nước từ rừng đầu nguồn để nuôi
trồng và kinh doanh thuỷ sản, (4) Sử dụng suối và sông có nguồn nước từ rừng
để nuôi cá hồi, cá tầm.
Trong khuôn khổ gói hỗ trợ kỹ thuật CDTA 8592 VIE: Tăng cường thực thi Chi trả
dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam (CDTA 8532 VIE: Improving Payment for
Forest Ecosystem Service Implementation in Vietnam) được tài trợ bởi Quỹ giảm
nghèo Nhật Bản (Japan Fund of Porverty Reduction) thông qua ngân hàng Phát
triển Châu Á (ADB), thực hiện bởi công ty tư vấn Nippon Koei (Nippon Koei Co.,
Ltd.) dưới sự quản lý bởi Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (VNFF), một số
hoạt động nghiên cứu sẽ được tiến hành nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho

6

việc triển khai chi trả dịch vụ môi trường cho loại dịch vụ số (1) và (4). Riêng với
loại dịch vụ số (4), tỉnh Lào Cai được lựa chọn là tỉnh nghiên cứu.
Lào Cai là một trong số ít tỉnh trên cả nước có lợi thế cạnh tranh về nuôi cá nước
lạnh. Năm 2008, thể tích nuôi cá nước lạnh mới đạt 9.600 m3, sản lượng nuôi đạt
80 tấn, năng suất đạt 8,33kg/ m3; Đến năm 2013, thể tích nuôi của toàn tỉnh đã
được đầu tư xây dựng là 37.197 m3, trong đó đưa vào nuôi là 24.178 m3 bồn/bể,
sản lượng cá tăng gần gấp 3 lần đạt 210 tấn, năng suất đạt 8,7 kg/m3. Đối tượng
nuôi chính hiện nay là loài cá hồi, cá tầm với 100% nuôi thâm canh cho năng
suất cao. Toàn tỉnh có 5/9 huyện đã triển khai hoạt động nuôi cá nước lạnh,
trong đó tập trung chủ yếu ở Sa Pa, Bát Xát.

Bể nuôi cá hồi, cá tầm
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2

Mục tiêu, nội dung
và giới hạn nghiên cứu
2.1. Mục tiêu
Mục tiêu tổng thể của nghiên cứu là xác định các cơ sở khoa học, pháp lý và thực
tiễn cho việc thực hiện thí điểm cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng trong
hoạt động nuôi cá nước lạnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong năm 2015 hoặc
2016. Hai mục tiêu cụ thể của nghiên cứu bao gồm: (i) xác định và đề xuất mức
chi trả, phương thức và điều kiện chi trả dịch vụ môi trường rừng hợp lý trong
hoạt động nuôi cá nước lạnh; (ii) xác định sự đồng thuận của các bên liên quan
đối với mức chi trả và phương thức chi trả dịch vụ môi trường rừng được đề xuất
đối với hoạt động nuôi cá nước lạnh.
2.2. Nội dung
Để đạt được những mục tiêu trên, các nội dung nghiên cứu đã được xác định bao
gồm: (i) Nghiên cứu về đặc điểm (như kỹ thuật, năng suất, rủi ro, v.v.) của các mô
hình nuôi cá nước lạnh; (ii) Nghiên cứu về nhận thức và ý kiến của các cơ sở nuôi
cá nước lạnh về chi trả dịch vụ môi trường; (iii) Nghiên cứu các cơ sở xây dựng
mức chi trả, hình thức chi trả và điều kiện thực hiện chi trả phù hợp trong nuôi cá
nước lạnh và đề xuất cơ chế chi trả tối ưu; (iv) Nghiên cứu sự đồng thuận của các
bên liên quan đến cơ chế chi trả được đề xuất.
Để thực hiện được các nội dung nghiên cứu này, các hoạt động nghiên cứu sau
đây đã được thực hiện: (i) thu thập và rà soát các tài liệu sẵn có liên quan đến
thực tiễn nuôi trồng cá nước lạnh tại tỉnh Lào Cai; (ii) điều tra, khảo sát các cơ sở
nuôi cá nước lạnh tại tỉnh Lào Cai; (iii) tham vấn các bên liên quan (như bên cung
cấp dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ, bên trung gian) về các phương án chi trả, hình
thức chi trả dịch vụ môi trường trong nuôi cá nước lạnh.
2.3. Giới hạn
Nghiên cứu này tập trung vào việc xác định mức chi trả và hình thức chi trả hợp
lý đối với dịch vụ cung cấp và duy trì nguồn nước trong hoạt động nuôi cá nước
lạnh bao gồm cá hồi và cá tầm.
Nghiên cứu này được thực hiện tại 2 huyện: Sa Pa và Bát Xát của tỉnh Lào Cai.
Đây là những huyện có diện tích nuôi cá nước lạnh chiếm tới 90% tổng diện
tích nuôi cá nước lạnh của toàn tỉnh Lào Cai. Tư vấn của dự án iPFES đã phối hợp
chặt chẽ với các đối tác tại tỉnh (như: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Lào Cai, Sở
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai, Chi cục Thuỷ sản tỉnh Lào Cai,
Phòng Kinh tế huyện Sa Pa, v.v.) nằm đảm bảo rằng mọi thông tin cũng như sản
phẩm đầu ra của nghiên cứu sẽ chia sẻ đầy đủ với các bên liên quan.
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Phương pháp nghiên cứu
3.1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu
3.1.1. Thu thập tài liệu thứ cấp
Các tài liệu thứ cấp liên hiện trạng nuôi cá nước lạnh của tỉnh Lào Cai bao gồm:
(i) danh sách các cơ sở nuôi cá nước lạnh trong tỉnh tính đến hết năm 2013; (ii)
các thông tin liên quan đến tên, người đại diện, diện tích ao nuôi và sản lương
bình quân của từng cơ sở nuôi cá nước lạnh; (iii) giấy phép sử dụng nước cho
nuôi cá nước lạnh (cấp cho các cơ sở hoạt động trước năm 2012); (iv) báo cáo
hàng năm về phát triển nuôi trồng thuỷ sản của tỉnh Lào Cai; (v) quy hoạch phát
triển ngành nuôi trồng thuỷ sản đến năm 2020 của tỉnh Lào Cai; (vi) một số tài
liệu liên quan khác được thu thập từ các cơ quan, đơn vị có liên quan như: Sở
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lào Cai, Trung tâm Cá nước lạnh tỉnh Lào
Cai (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lào Cai), Phòng Kinh tế
huyện Sa Pa, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sa Pa.
Một số các nghiên cứu khác liên quan đến hoạt động nuôi cá nước lạnh trên cả
nước cũng như tiềm năng áp dụng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng trong
hoạt động nuôi cá nước lạnh cũng được thu thập trên các website và từ các cơ
quan nghiên cứu có liên quan.
Thông tin, số liệu từ các tài liệu thứ cấp là nguồn tham khảo tốt cho tư vấn trong
việc thiết kế và triển khai hoạt động thu thập số liệu tại hiện trường nhằm tìm
ra các cơ sở khoa học cho việc xác định mức và phương thức chi trả dịch vụ môi
trường rừng phù hợp đối với hoạt động nuôi cá nước lạnh tại tỉnh Lào Cai.
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3.1.2. Thu thập số liệu tại hiện trường
Tại hiện trường, các số liệu cần thiết phục vụ cho nghiên cứu được thu thập chủ yếu tại các cơ sở
nuôi cá nước lạnh trên địa bàn của tỉnh Lào Cai. Hoạt động thu thập số liệu diễn ra từ ngày 2631/1/2015 theo hình thức phỏng vấn trực tiếp, sử dụng bảng hỏi.
a. Phương pháp thiết kế bảng câu hỏi
Trên cơ sở rà soát các tài liệu thứ cấp đồng thời nghiên cứu kỹ về mục tiêu cũng như các hoạt động
nghiên cứu cần thiết, tư vấn đã xây dựng một bảng câu hỏi gồm có 5 phần: (i) thông tin cơ bản về
đại diện cơ sở nuôi cá nước lạnh tham gia phỏng vấn; (ii) thông tin về mô hình nuôi cá nước lạnh
của cơ sở; (iii) các loại chi phí liên quan đến hoạt động nuôi cá nước lạnh tại cơ sơ; (iv) các khoản thu
nhập liên quan đến hoạt động nuôi cá nước lạnh tại cơ sở; và (v) mức sẵn lòng chi trả của cơ sở nhằm
duy trì các dịch vụ của rừng đối với hoạt động nuôi cá nước lạnh. Nhìn chung, cấu trúc các phần
trong bảng hỏi đã được sắp xếp theo các hướng dẫn của Markandya và Dale (2001) nhằm loại bỏ
các yếu tố không tích cực, có khả năng tác động đến câu trả lời của người được phỏng vấn. Ngoài ra,
nội dung các câu hỏi cũng được nghiên cứu kỹ nhằm tránh những câu hỏi quá phức tạp, nhạy cảm,
phức tạp và không liên quan đến nội dung nghiên cứu. Mẫu bảng hỏi được trình bày tại Phụ lục 1.
Ngoài ra, nhằm tăng cường chất lượng của bảng hỏi, sau khi được thiết kế mẫu bảng hỏi đã được
gửi tới các đại biểu tham dự Hội thảo tham vấn về Xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường trong
nuôi cá nước lạnh tại tỉnh Lào Cai được tổ chức tại thành phố Lào Cai ngày 26/1/2015 với thành phần
tham dự là đại diện của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai, Trung tâm Cá nước
lạnh tỉnh Lào Cai, Hiệp hội cá nước lạnh tỉnh Lào Cai, Trung tâm nghiên cứu cá nước lạnh tỉnh Lào
Cai, phòng Kinh tế huyện Sa Pa, Ban quản lý Vườn quốc gia Hoàng Liên, cơ sở nuôi cá nước lạnh. Góp
ý của các đại biểu đối với mẫu bảng hỏi được ghi nhận và xem xét để điều chỉnh các câu hỏi cho phù
hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
b. Phương pháp xác định số lượng mẫu
Theo Godden (2004), số lượng mẫu cần thiết, đại diện cho một tổng thể được xác định theo công
thức sau đây:

Trong đó:
n: số lượng mẫu cần thiết
N: kích cỡ của tổng thể
z: là giá trị phân bổ chuẩn tại mức độ tin cậy mong muốn (ví dụ: nếu chọn mức độ tin cậy k= 95% thì
giá trị z=1,96, nếu chọn mức độ tin cậy k=90% thì giá trị z=1,28). Giá trị z miêu tả mức độ tin cậy của
trung bình hoặc tần số của mẫu khi là ước lượng của trung bình và tần suất của tổng thể.
p: ước tính phần trăm trong tập hợp, được thể hiện dưới dạng số thập phân (trong trường hợp
không có thông tin trước liên quan đến p, chúng ta thường thiết lập giá trị của p=0.5. Đây giá trị
được sử dụng phổ biến nhất trong việc xác định kích cỡ mẫu trong thống kê).
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Trong nghiên cứu này, các tham số được chọn là N=30 (theo kết quả thống kê đến hết quý IV năm
2014, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có khoảng 30 cơ sở nuôi cá nước lạnh vẫn còn hoạt động), z2=1.96
(để có độ tin cậy là k = 95% c) và p=0.5. Áp dụng công thức tính kích cỡ mẫu của Godden (2004), số
lượng các cơ sở nuôi cá nước lạnh cần phỏng vấn được xác định như sau:

c. Phương pháp lựa chọn mẫu
Các cơ sở được lựa chọn phỏng vấn nhằm thu thập số liệu cho nghiên cứu đáp ứng các tiêu chí sau
đây: (i) vẫn đang tiến hành hoạt động nuôi cá nước lạnh tại thời điểm nghiên cứu (tháng 1/2015);
(ii) có quy mô trung bình và lớn (thể hiện ở sản lượng nuôi trồng bình quân trong năm 2014); (iii) cá
nước lạnh được nuôi trồng tại cơ sở chủ yếu là cho mục đích thương mại; (iv) cơ sở nằm tại huyện
Sa Pa và Bát Xát (là hai huyện có sản lượng cá nước lạnh được nuôi trồng lên tới 90% tổng sản lượng
nuôi trồng của cả tỉnh Lào Cai).
Trong tổng số 30 cơ sở nuôi cá nước lạnh tại tỉnh Lào Cai thì có 22 cơ sở đáp ứng được các tiêu chí
trên đây. Các tư vấn đã lựa chọn ngẫu nhiên 16 trên tổng số 22 cơ sở, bao gồm 15 cơ sở tại huyện
Sa Pa và 01 cơ sở tại huyện Bát Xát, để phỏng vấn. Danh sách các cơ sở tham gia phỏng vấn được
trình bày tại Phụ lục 2.
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d. Cách thức lấy mẫu
Tư vấn và các cộng tác viên tiến hành phỏng vấn trực tiếp với đại điện của các cơ sở nuôi cá nước
lạnh được lựa chọn ngẫu nhiên trong thời gian từ ngày 26 – 31/1/2015.
3.2. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu
3.2.1. Xử lý, lưu trữ và mã hoá thông tin
Các tài liệu thứ cấp sau khi thu thập được phân loại và sắp xếp theo nhóm, tạo điều kiện thuận lợi
cho việc đối chiếu, tổng hợp và phân tích.
Các thông tin, số liệu thu thập được từ phiếu điều tra thì được chuyển sang các định dạng khác
để các phần mềm phân tích thống kê trên máy tính có thể nhận diện và xử lý được. Trong nghiên
cứu này, thông tin, số liệu được phân loại, sắp xếp và mã hoá dưới dạng số (một số cho một giá trị)
khi được nhập vào chương trình quản lý dữ liệu của Excel – một trong các phần mềm xử lý số liệu
được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu. Dạng số nhị phân được sử dụng để mã hoá các biến như
giới tính (ví dụ: nam=1, nữ =0), kinh nghiệm (biết =1, không biết=0), v.v. Dạng số liên tục được sử
dụng cho các biến như tuổi tác, doanh thu, chi phí, v.v. Dạng số phân loại được sử dụng để mã hoá
các biến mô tả (ví dụ: trình độ học vấn dưới bậc 10/10 hoặc 12/12=1, trình độ học vấn 10/10 hoặc
12/12=2, trình độ cao đẳng, đại học hoặc cao hơn=3). Cấu trúc mã hoá thông tin thu thập được
trong các bảng hỏi được thể hiện trong Phụ lục 3.
3.2.2. Phân tích số liệu
a. Phân tích thống kê
Phương pháp phân tích thống kê được sử dụng để phân tích các biến mô tả. Một số thông số được
tính toán bao gồm: số trung bình, độ lệch chuẩn, số trung vị, số lớn nhất, số nhỏ nhất.
b. Ước tính lợi nhuận từ hoạt động nuôi cá nước lạnh
Lợi nhuận từ hoạt động nuôi cá nước lạnh được thể hiện qua thông số giá trị hiện tại thuần (Net
present value – NPV) và được ước lượng theo công thức sau đây:

Trong đó:
NPV: giá trị hiện tại thuần
r: tỷ suất chiết khấu
t: năm thứ tth
T: thời gian cho một chu kỳ nuôi trồng
Bt: doanh thu từ hoạt động nuôi trồng trong nhăm thứ t
Ct: chi phí cho hoạt động nuôi trồng trong năm thứ t
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Trong nghiên cứu này, doanh thu từ hoạt động nuôi cá nước lạnh đến từ việc nuôi trồng và kinh
doanh cá giống cũng như cá thành phẩm. Trong khi đó các loại chi phí bao gồm: chi phí đầu tư ban
đầu (như chí phí xây dựng ao nuôi, bể nuôi cũng như mua sắm các công cụ, dụng cụ hỗ trợ hoạt
động nuôi cá nước lạnh) và các chi phí thường xuyên (bao gồm: giống, thức ăn, hoá chất, nguyên
liệu, nhiên liệu, lao động, v.v).
Liên quan đến việc lựa chọn tỷ suất chiết khấu (r), đối với các cơ sở tự chủ được nguồn vốn đầu tư
cho hoạt động nuôi cá nước lạnh, tỷ suất chiết khấu được xác định cao hơn mức lãi suất tiền gửi
ngân hàng ở thị trường vốn (hay lãi suất của ngân hàng thương mại) tại thời điểm sử dụng vốn. Đối
với các cơ sở phải vay vốn, để đảm bảo sự an toàn về vốn, thì mức tỷ suất chiết khấu cũng được lựa
chọn ở mức cao hơn mức lãi suất tiền vay (Fuguitt and Willcox, 1999). Kết quả nghiên cứu tại Lào
Cai cho thấy, đa số các cơ sở nuôi cá nước lạnh được thành lập trong và sau năm 2010. Chỉ một số
ít các cơ sở có thể tự chủ được nguồn vốn, các cơ sở còn lại, do không tiếp cận được các nguồn vốn
vay ưu đãi trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản, nên phải vay vốn của các ngân hàng thương mại trên
địa bàn tỉnh để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và đầu tư cho các hoạt động thường xuyên của cơ
sở. Theo số liệu thống kê của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, mức lãi suất tiền vay trong giai đoạn
2010 trở lại đây giao động trong khoảng 8-9%. Do đó, tỷ lệ chiết khấu được lựa chọn tính toán trong
nghiên cứu này là r=10%.
c. Phương pháp ước lượng giá trị kinh tế của dịch vụ môi trường rừng
Bản chất của chi trả dịch vụ môi trường là một giao dịch tự nguyện giữa bên cung cấp dịch vụ và
bên hưởng lợi từ dịch vụ. Do đó, nếu cả bên bán và bên mua dịch vụ môi trường được cung cấp đầy
đủ thông tin về lợi ích kinh tế của loại dịch vụ này, họ sẽ dễ dàng đi đến thoả thuận về mức chi trả
hoặc dễ dàng đồng thuận với mức chi trả được xây dựng trên cơ sở lợi ích kinh tế của loại dịch vụ
đang được đề cập đến..
Trong trường hợp nghiên cứu nhằm xác lập mức chi trả phù hợp đối với hoạt động nuôi cá nước
lạnh tại Lào Cai, dịch vụ cung cấp và duy trì nguồn nước dùng cho hoạt động nuôi trồng của rừng
cũng cần được xây dựng dựa trên lợi ích kinh tế mà dịch vụ này đem lại. Phương pháp ước tính
những lợi ích mà rừng đem lại được lựa chọn trong nghiên cứu này là lượng giá dựa trên chi phí
(cost-based method).
Phương pháp này được xây dựng dựa trên giả thiết: nếu con người phải gánh chịu những chi phí
nhằm tránh được những thiệt hại do sự mất đi của một loại dịch vụ môi trường cụ thể, hoặc gánh
chịu những chi phí nhằm thay thế cho dịch vụ môi trường bị mất đi bằng các giải pháp nhân tạo
khác có chức năng tương đương thì những chi phí này được coi như là giá trị kinh tế của loại dịch
vụ môi trường đang được nghiên cứu (Barbier et al. 1997). Phương pháp lượng giá dựa trên chi phí
được áp dụng rộng rãi để lượng hoá giá trị kinh tế của nhiều loại dịch vụ môi trường trong đó có
dịch vụ duy trì nguồn nước (Sringate-Baginski et al. 2009).
Trong trường hợp nuôi cá nước lạnh tại tỉnh Lào Cai, nếu các cơ sở phải gánh chịu thêm các chi phí
do không có nguồn nước từ rừng nhằm duy trì hoạt động nuôi cá nước lạnh như khi có đủ nguồn
nước thì các chi phí này được coi là lợi ích kinh tế của các hệ sinh thái rừng trong việc duy trì và cung
cấp nước.
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4

4.1. Kết quả phân tích tài liệu thứ cấp
4.1.1. Hoạt động nuôi cá nước lạnh tại tỉnh Lào Cai
a. Hiện trạng nuôi cá nước lạnh
Lào Cai là một tỉnh miền núi có khí hậu nhiệt đới gió mùa, chia thành 2 mùa rõ
rệt là mùa mưa và mùa khô. Nhiệt độ trung bình ở vùng cao là 15-200C (riêng Sa
Pa là 14-160C và không có tháng nào trên 200C), lượng mưa từ 1800 – 2000 mm.
Nhiệt độ trung bình ở vùng thấp là 23-290C, lượng mưa từ 1400 – 1700 mm. Đây
cũng là một tỉnh có nhiều nguồn nước đặc biệt là các dòng suối được phân bố
đều trên địa bàn toàn tỉnh với 107 sông, suối có chiều dài khoảng 10 km. Ngoài
ra, Lào Cai còn có nguồn nước chất lượng tốt từ những dãy núi cao, có trữ lượng
khoảng 4.450 triệu m3, rất phù hợp với hoạt động nuôi cá nước lạnh. Với nhiều
lợi thế về khí hậu, nguồn nước, đồng thời là khu du lịch nổi tiếng tạo điều kiện
cho việc tiêu thụ sản phẩm, hiện nay Lào Cai đang là tỉnh thứ hai trên cả nước
(chỉ đứng sau tỉnh Lâm Đồng) về diện tích nuôi trồng cũng sản lượng cá nước
lạnh thương phẩm.
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Phong trào nuôi cá nước lạnh bắt đầu xuất hiện tại Lào Cai từ năm 2005 với đề án nuôi thử nghiệm
cá nước lạnh được Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I triển khai tại khu vực Thác Bạc, huyện Sa
Pa, tỉnh Lào Cai. Hai loài cá được đưa vào nuôi trồng thử nghiệm là cá hồi vân và cá tầm. Sau thành
công của chương trình nuôi thử nghiệm này, phong trào nuôi cá nước lạnh nhanh chóng được mở
rộng và trở thành một hướng đi ưu tiên trong ngành thuỷ sản của tỉnh Lào Cai nhằm tạo ra nguồn
thuỷ sản có chất lượng dinh dưỡng cao, góp phần đa dạng hoá các mặt hàng thuỷ sản đồng thời
giúp tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn tỉnh. Nếu như năm 2007, toàn tỉnh mới có 24 cơ sở
nuôi cho sản lượng khoảng 40 tấn thì năm 2010, toàn tỉnh đã có 35 cơ sở nuôi trong đó có một trung
tâm nghiên cứu, cho sản lượng khoảng 200 tấn (năm 2010 cũng được coi là thời kỳ đỉnh cao trong
nghề nuôi cá nước lạnh vì tại thời điểm đó, giá một kg cá hồi lên tới 350.000 – 400.000 đồng, mang
lại nguồn thu nhập cao cho người nuôi trồng). Đến năm 2013, tổng sản lượng cá nước lạnh đã đạt
được 250 tấn. Tại thời điểm năm 2014, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có khoảng 30 cơ sở nuôi cá nước
lạnh vẫn hoạt động, cho sản lượng khoảng 290 tấn (Sở NN và PTNT Lào Cai, 2014).
Các địa điểm có tiềm năng nuôi cá nước lạnh tại Lào Cai phân bố ở nhiều huyện như Sa Pa, Bắc Hà,
Văn Bàn, Bát Xát trong đó Sa Pa là huyện có diện tích nuôi trồng và sản lượng lớn nhất. Năm 2014,
toàn huyện có 24 cơ sở nuôi với tổng diện tích mặt nước là 24.575 m2 (trong đó 17.425 m2 cho nuôi
cá hồi và 7.150 m2 cho nuôi cá tầm), tổng thể tích ao nuôi là 29.454 m3 (trong đó 20.874 m3 là thể
tích ao nuôi cá hồi và 8.580 m3 là thể tích ao nuôi cá tầm), tổng sản lượng là 220 tấn (UBND Huyện Sa
Pa, 2014). Các số liệu thống kê về diện tích, thể tích và sản lượng cá nước lạnh của Sa Pa được trình
bày trong Phụ lục 4.
Tại Lào Cai, cá nước lạnh (chủ yếu là cá hồi chiếm 90% sản lượng và cá tầm chiếm khoảng 10% sản
lượng) được nuôi theo hình thức thâm canh, trong các bể có diện tích mặt nước từ 150 -1500 m2 (tùy
vào quy mô nuôi), chiều sâu từ 1,1 đến 1,4 m được xây dựng dọc theo các con suối chính trên địa
bàn của tỉnh. Nguồn nước dùng để nuôi cá nước lạnh được dẫn trực tiếp từ các dòng tự nhiên (có tốc
độ dòng chảy khoảng 30 l/s trong mùa khô và trên 120 l/s trong mùa mưa) qua hệ thống ống nhựa
tới thẳng các bể nuôi. Nước ở các suối có chất lượng tốt (không cần phải sử dụng các biện pháp xử
lý trung gian trước khi đưa tới bể), nhiệt độ luôn duy trì ở mức 15 – 200C, hoàn toàn phù hợp với điều
kiện sinh trưởng của các loài cá nước lạnh. Miệng các ống được đặt cách mặt nước từ 1-1,5 m nhằm
tạo ra nhiều ô-xi trong nước khi nước từ trong ống chảy vào bể. Về nguồn giống, hiện nay tỉnh Lào
Cai đã tương đối chủ động về nguồn giống, đủ để đáp ứng nhu cầu về nguồn giống của các sở sở
nuôi trong tỉnh và một số tỉnh khác trên cả nước. Trong khi đó, thức ăn cho cá nước lạnh phải nhập
từ nước ngoài, khiến cho giá thành sản xuất tăng cao. Khi được nuôi trong điều kiện bình thường,
không gặp phải rủi ro về thiên tai và dịch bệnh, cá hồi sẽ tăng trưởng trung bình từ 0,8- 1,2 kg/con/
năm (tương đương với năng suất từ 14,4 – 18,2 kg/m2/năm), cá tầm sẽ tăng trưởng trung bình từ
1,2-1,8 kg/con/năm (tương đương với năng suất từ 6,4 – 7,6 kg/m2/năm).
Mặc dù có tiềm năng lớn nhưng nghề nuôi cá nước lạnh của tỉnh Lào Cai cũng phải đối mặt với rất
nhiều rủi ro. Trước hết là những rủi ro do thiên tai gây ra. Nuôi cá nước lạnh đòi hỏi suất đầu tư ban
đầu vô cùng lớn, trung bình là 20 tỷ đồng/ha mặt nước nuôi trồng (UBND tỉnh Lào Cai, 2014). Tuy
nhiên, do được xây dựng trên các địa hình tương đối hiểm trở, khi thiên tai xảy ra, nhiều cơ sở nuôi
trồng không tránh khỏi những thiệt hại hết sức nặng nề. Điển hình là trận lũ quét tháng 9 năm 2013
đã xoá sạch dấu vết các bể nuôi của Hợp tác xã Can Hồ A, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, gây ra thiệt
hại về vật chất là trên 5 tỷ đồng. Rủi ro lớn thứ hai của hoạt động nuôi cá nước lạnh là bệnh dịch.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đễn bệnh dịch như: chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc không tốt (ví dụ:
mật độ thả quá dày, lượng ô-xi trong nước không đủ, v.v), số lượng và chất lượng nguồn nước suy
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giảm (do nhiều cơ sở dùng chung một nguồn nước, nước thải ra từ cơ sở này sẽ trở thành nước đầu
vào của cơ sở khác), nguồn giống không đảm bảo. Chỉ cần bị nhiễm bệnh, cá sẽ bị chết rất nhanh
trong khi vẫn chưa có các biện pháp phòng trừ và chữa trị hiệu quả. Rủi ro thứ ba liên quan đến vấn
đề thị trường. Trong khi chưa xây dựng được thương hiệu riêng, các sản phẩm cá nước lạnh tại Lào
Cai phải đối mặt với con bão cá nhập lậu qua biên giới, đặc biệt là với cá tầm. Thực tế, không có tiêu
chí cụ thể về hình thức bên ngoài nào để phân biệt cá được nuôi ở Lào Cai và cá nhập lậu. Cá nhập
lậu từ Trung Quốc thường được bán với giá chỉ bằng một nửa so với cá được nuôi trồng tại Lào Cai
khiến cho thị trường nội địa của cá nước lạnh Lào Cai bị thu hẹp đáng kể, gây ra các tác động tiêu
cực đối với các cơ sở nuôi.
b. Chính sách, định hướng và quy hoạch phát triển nuôi cá nước lạnh
Thời gian vừa qua, chính quyền các cấp tỉnh Lào Cai đã ban hành nhiều cơ chế chính sách ưu đãi
(thuế, đất đai, cấp phép kinh doanh, vay vốn tín dụng, hỗ trợ xúc tiến thương mại) để khuyến khích
các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng dự án nuôi cá hồi, cá tầm tạo sản phẩm đặc sản kết hợp du lịch
sinh thái. Cụ thể, tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND về chính sách nhằm khuyến
khích và phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015, trong đó
nhấn mạnh tỉnh sẽ hỗ trợ về giá đối với giống thuỷ sản; hỗ trợ chuyển đổi diện tích canh tác nông
nghiệp hiệu quả thấp sang nuôi trồng thuỷ sản; trợ cước và trợ giá những mô hình khuyến ngư
mang lại thu nhập cao cho người dân, riêng hoạt động nuôi cá nước lạnh, tỉnh sẽ hỗ trợ 3.000.000
VND cho các bể nuôi cá có thể tích 20 m3; đồng thời hỗ trợ đào tạo, tập huấn kỹ thuật về các lĩnh
vực liên quan, triển khai các giải pháp nhằm ổn định thị trường nội địa, tạo điều kiện cho việc tiêu
thụ sản phẩm cá nước lạnh. Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 về Quy hoạch phát triển
thuỷ sản tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 cũng nêu ra một số giải pháp về
chính sách nhằm thực hiện mục tiêu phát triển thuỷ sản tỉnh Lào Cai trong đó có nuôi cá nước lạnh.
Theo đó, tỉnh Lào Cai sẽ có các chính sách nhằm hỗ trợ phát triển nguồn giống, hỗ trợ các cơ sở sản
xuất thức ăn, hỗ trợ cơ sở hạ tầng, hỗ trợ về thị trường tiêu thụ, hỗ trợ hình thành các vùng nuôi
trồng thuỷ sản tập trung, hỗ trợ về khoa học công nghệ và đạo tạo nguồn nhân lực, v.v.
Nhằm phát huy hết các tiềm năng và thế mạnh của tỉnh cũng như quyết tâm đưa nuôi cá nước lạnh trở
thành một nghề đặc thù tại địa phương, góp phần thúc đẩy ngành dịch vụ du lịch, cải thiện thu
nhập, tạo ra công ăn việc làm cho một bộ phận dân cư (nhất là dân cư vùng sâu, vùng xa, vùng đồng
bào dân tộc thiểu số), năm 2014, UBND tỉnh Lào Cai đã xây dựng Quy hoạch phát triển ngành nuôi
cá nước lạnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với các chỉ tiêu cụ thể như sau: (i) đến năm
2020 thể tích nuôi cá nước lạnh là 54.500 m3, sản lượng đạt 665 tấn với năng suất là 12,2 kg/ m3; (ii)
đến năm 2030 thể tích nuôi cá nước lạnh 78.000 m3, sản lượng đạt 1.074 tấn với năng suất là 13,8
kg/ m3; (iii) phát triển nuôi cá nước lạnh ở các xã vùng cao các huyện Văn Bàn (xã Nậm Xé), Bát Xát
(xã Dền Sáng, xã Y Tý); và (iv) đầu tư áp dụng tiến bộ khoa học cho vùng nuôi cá nước lạnh ở Sa Pa.
Bảng sau đây thể hiện các chỉ tiêu đã được phê duyệt liên quan đến vùng nuôi cá nước lạnh tập
trung ở các huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030.
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BẢNG 1. QUY HOẠCH VÙNG NUÔI CÁ NƯỚC LẠNH TẬP TRUNG Ở CÁC HUYỆN

TT

Huyện/
thành
phố

I

Huyện
SaPa

1

Xã Bản
Khoang:

2

Xã San Sả
Hồ

3

Đến năm 2015
Hình
thức
nuôi

Thể tích
bồn, bể
(m3)

Đến năm 2020
S.lượng
(tấn)

Thể tích
bồn, bể
(m3)

Đến năm 2030

S.lượng
(tấn)

Thể tích
bồn, bể
(m3)

S.lượng
(tấn)

33.600

295

36.000

460

41.500

575

Nuôi ao/
bồn bể

12.300

95

12.300

115

12.500

130

Nuôi ao/
bồn bể

3.900

35

4.000

55

4.000

70

Nuôi lồng

2.000

30

3.000

60

3.000

75

Nuôi ao/
bồn bể

600

10

1.000

20

3.000

30

Xã Tả Van

4

Thị trấn
Sa Pa

Nuôi ao/
bồn bể

450

5

600

10

1.000

20

5

Xã
Tả Phìn

Nuôi ao/
bồn bể

5.800

40

5.800

65

6.000

75

6

Xã
Tả Giàng
Phình

Nuôi ao/
bồn bể

2.600

30

2.600

50

4.000

65

7

Xã Sa Pả

Nuôi ao/
bồn bể

5.200

35

5.200

55

5.500

60

8

Xã
Trung Chải

Nuôi ao/
bồn bể

250

5

500

10

1.000

20

9

Xã
Lao Chải

Nuôi ao/
bồn bể

500

10

1.000

20

1.500

30

II

Huyện
Bát Xát

6.000

48

7.000

80

10.000

140

1

Xã
Dền Sáng:

Nuôi ao/
bồn bể

4.500

40

4.500

60

5.500

80

2

Xã Y Tý:

Nuôi ao/
bồn bể

1.500

18

2.500

20

4.500

60
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Đến năm 2015

TT

Huyện/
thành
phố

III

Huyện
Văn Bàn

1

Xã
Nậm Xé

Nuôi ao/
bồn bể

2

Xã
Liêm Phú

Nuôi ao/
bồn bể

-

Tổng số:

-

Giá trị
(triệu
đồng)

Hình
thức
nuôi

Thể tích
bồn, bể
(m3)

Đến năm 2020
Thể tích
bồn, bể
(m3)

S.lượng
(tấn)

Đến năm 2030
Thể tích
bồn, bể
(m3)

S.lượng
(tấn)

S.lượng
(tấn)

2.400

19

3.500

40

11.000

160

2.400

19

3.500

40

4.000

80

7.000

80

62.500

875

42.000

362

46.500

72.440

580
133.400

218.625

Nguồn: Báo cáo “Kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển thuỷ sản tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và
định hướng đến năm 2030” tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Lào Cai.
Bảng dưới đây thể hiện các chỉ tiêu đã được phê duyệt liên quan đến diện tích, thể tích ao nuôi và
sản lượng cá nước lạnh cho toàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030.
BẢNG 2. QUY HOẠCH NUÔI CÁ NƯỚC LẠNH ĐẾN NĂM 2030

TT

1

Tên
huyện,
thành
phố

Sa Pa

Hình
thức
nuôi
Nuôi ao/
bồn bể
Nuôi
lồng

Hiện trạng 2013

Đến 2015
Thể
tích
(m3)

Đến 2020

ĐH 2030

Thể tích
(m3)

Sản
lượng
(tấn)

30.992

180

31.600

265

33.000

400

38.500

500

-

-

2.000

30

3.000

60

3000

75

Sản
lượng
(tấn)

Thể
tích
(m3)

Sản
lượng
(tấn)

Thể
tích
(m3)

Sản
lượng
(tấn)

2

Bát Xát

Nuôi ao/
bồn bể

4.880

21

6.000

48

7.000

80

10.000

140

3

TP.
Lào Cai

Nuôi ao/
bồn bể

-

6

3.200

24

4.600

51

7.500

97

4

Văn Bàn

Nuôi ao/
bồn bể

800

2

2.400

19

3.500

40

11.000

160

5

Bắc Hà

Nuôi ao/
bồn bể

-

-

-

-

1.500

15

4.000

51

6

Bảo Yên

Nuôi ao/
bồn bể

525

1

900

6

1.900

19

4.000

52

37.197

210

46.100

392

54.500

665

78.000

1.074

Tổng số

Nguồn: Báo cáo “Kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển thuỷ sản tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và
định hướng đến năm 2030” tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Lào Cai.
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4.1.2. Cơ sở xây dựng cơ chế chi trả DV MTR đối với hoạt động nuôi cá nước lạnh
a. Cơ sở khoa học
Vai trò của rừng trong việc duy trì và điều tiết nguồn nước đã được đề cập trong rất nhiều các nghiên
cứu được thực hiện trên toàn thế giới. Bằng việc xây dựng các mô hình tính toán trên máy tính, kết
hợp với các quan sát và đo lường ngoài thực địa, các nhà khoa học đã rút ra một số kết luận quan
trọng như sau:
1.	Rừng nằm trên các sườn núi giúp hình thành và duy trì các dòng suối: Rừng với các tầng tán có
độ cao thấp khác nhau giúp ngăn cản các giọt nước mưa cũng như động năng của chúng. Một
phần nước mưa bị cản lại sẽ bốc hơi trở lại bầu khí quyển trong khi đó phần còn lại sẽ rơi thẳng
xuống hoặc chảy dọc theo thân cây xuống đến mặt đất. Tuỳ thuộc vào loại đất, địa chất và một
số yếu tố khác, nước sẽ thấm sâu xuống để lấp đầy các không gian lưu trữ địa chất bên dưới hoặc
di chuyển sang hai bên tạo thành các dòng suối trong rừng (Raphael, 1927).
2. 	Rừng có thể hoạt động như các miếng bọt biển, nhả nước trong mùa khô làm tăng lưu lượng
dòng chảy bề mặt của các suối vào thời kỳ khô hạn và và hút nước trong mùa mưa, giúp giảm
lưu lượng dòng chảy ở các suối trong mùa mưa bão (Calder, 1998).
3. 	Rừng có thể làm giảm các tiểu lũ ở quy mô địa phương: Lớp thảm mục dầy, cành lá rơi rụng,
các thân gỗ chết trong rừng tạo ra những bề mặt gồ ghề, trở thành vật cản đối với các dòng lũ,
do đó giảm được năng lượng của chúng cũng như giảm được những thiệt hại do chúng gây ra
(Korhnak, 2008).
4. 	Các hệ sinh thái rừng, nếu được bảo vệ tốt, sẽ giúp duy trì nguồn nước có chất lượng tốt thông
qua việc giảm thiểu xói mòn đất, giảm lượng trầm tích trong nước và lọc các chất ô nhiễm nhờ
cơ chế sau đây: Tại những những vùng đất dốc, đất di chuyển xuống phía dưới (hiện tượng xói
mòn) chủ yếu là do trọng lực và tác động của mưa (ví dụ: động năng của mưa phá vỡ, làm tách
rời các hạt đất sau đó vật chuyển các hạt đất bị phá huy theo các dòng chảy tràn trên bề mặt).
Các hệ sinh thái rừng với các tầng tán thấp và tầng thảm mục giúp làm giảm lực rơi của các hạt
mưa qua đó ngăn chặn hiệu quả nhất hiện tượng xói mòn do mưa. Việc mất rừng hoặc thay thế
rừng bằng các hình thức sử dụng đất khác thường dẫn đến hậu quả đất bị xói mòn nhanh hơn,
nhiều hơn. Xói mòn thường dẫn đến hiện tượng tăng lượng trầm tích trong các dòng chảy và
tăng lắng đọng bùn ở các kênh rạch. Duy trì một hệ sinh thái tốt sẽ hiệu quả hơn bất kỳ hình
thức sử dụng đất nào giữ cho nước không bị ô nhiễm trầm tích. Ngoài ra, hệ thống rễ cây ăn sâu
vào các vùng đất dốc cũng giúp cho phần đất dốc được ổn định và giúp ngăn chặn nạn lở đất.
Ngoài trầm tích thì rất nhiều loại chất gây ô nhiễm khác cũng có thể làm giảm chất lượng nguồn
nước. Các chất gây ô nhiễm tiềm năng bao gồm các chất hữu cơ (gây ra hiện tượng phú dưỡng
nước) và các hoá chất nông nghiệp hay công nghiệp. Duy trì các hệ sinh thái rừng sẽ tránh được
việc phải sử dụng các loại hoá chất (như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ) và tránh được lượng nước
thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp độc hại, do đó tránh được nguy cơ ô nhiễm nguồn nước
trên bề mặt cũng như dưới các tầng ngầm (Calder et al, 2007).
Ghi nhận vai trò của các hệ sinh thái rừng đối với nguồn nước, nhiều quốc gia hiện nay đang cố
gắng tích hợp các chính sách, quy hoạch, chương trình về rừng và nước với nhau thông qua một cơ
chế đang ngày càng trở lên phổ biến đó là cơ chế chi trả dịch vụ môi trường (hay còn được gọi dưới
nhiều cái tên khác như: thoả thuận hợp tác trên cơ sở các bên đều có lợi, cơ chế đền bù, chi trả dựa
trên hiệu quả thực hiện, v.v.). Cơ chế này được coi là một cơ chế tài chính cho quản lý lưu vực sông,
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quản lý rừng bền vững và các quá trình phát triển bền vững khác. Chi trả ở đây không nhất thiết phải
liên quan đến tiền bạc. Các cộng đồng bảo vệ rừng có thể được đền bù bằng các hàng hoá hay dịch
vụ mà cộng đồng cần đến (như một con đường mới, một tuyến đường xe buýt cho học sinh hoặc
dịch vụ vận chuyển nông sản, v.v).
Ví dụ, tại Me-xi-cô, để chống lại nạn phá rừng và cải thiện tình trạng khan hiếm nước, chính phủ
nước này đã triển khai một chương trình có tên gọi là chi trả dịch vụ môi trường thuỷ vào năm 2003.
Chương trình này cung cấp các biện pháp khuyến khích về mặt tài chính nhằm ngăn chặn nạn phá
rừng tại những nơi thiếu nước nghiêm trọng mà rừng tại những nơi đó nếu được sử dụng cho mục
đích thương mại trong ngắn hạn và trung hạn không bù đắp được các chi phí cơ hội khi chuyển đổi
sang canh tác nông nghiệp hoặc chăn nuôi gia súc. Chương trình này sẽ chi trả trực tiếp cho các chủ
rừng nếu họ giữ được rừng ở trạng thái tốt nhất. Ngoài ra, chương trình còn chi trả cho việc bảo tồn
nguồn nước, quản lý và phục hồi hệ sinh thái rừng ôn đới và nhiệt đới đang bị suy giảm về diện tích
và chất lượng. Nguồn tài chính cho chương trình này được lấy từ phí sử dụng nước theo Luật của
liên bang. Chương trình đã chi trả khoảng 36,9 USD/ha/năm cho chủ rừng trên vùng núi cao và 27,7
USD/ha/năm cho chủ rừng các loại rừng khác. Năm 2007, chương trình này đã chi trả cho việc bảo
vệ 480.000 ha thông qua 879 hợp đồng với chủ rừng (Martínez, 2007).
Một ví dụ khác là tại thành phố Lausanne, nằm bên hồ Geneva của Thuỵ Sĩ nơi có 136.000 người và
16 km2 rừng tự nhiên. Rừng tự nhiên ở đây có khả năng cung cấp khoảng 8% nước uống cho toàn
bộ dân cư của thành phố. Tuy nhiên, nguồn tài chính đến từ lợi nhuận bán gỗ, trợ cấp của chính phủ,
thuế thu nhập của người dân trong thành phố không đủ để trang trải chi phí quản lý rừng (khoảng
15 € mỗi năm trên đầu người) nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên nước. Để khắc phục tình trạng này,
một quỹ cộng đồng khoảng 3 triệu Euro được thành lập vào năm 2001 bởi sự đóng góp từ 0,009€
cho mỗi kilowatt-giờ điện được bán, 0,0003 € mỗi kilowatt-giờ gas được bán, 0,01 € cho mỗi mét
khối nước được bán cũng như 1% lợi nhuận hàng năm của các dịch vụ công nghiệp của thành phố
(mà không làm tăng chi phí cho người tiêu dùng). Hàng năm quỹ này sẽ dành một phần để thúc đẩy
việc quản lý rừng bền vững nhằm duy trì nguồn tài nguyên nước cho toàn thành phố.
Thành công của các cơ chế chi trả cho việc bảo vệ rừng nhằm duy trì nguồn nước đã và đang thực
hiện trên thế giới chính là tiền đề để Việt Nam thúc đẩy việc thực hiện cơ chế chi trả dịch vụ môi
trường rừng trong đó có dịch vụ duy trì nguồn nước cho nuôi trồng thuỷ sản, bao gồm cả nuôi cá
nước lạnh.
b. Cơ sở pháp lý
Trong những năm qua, chính phủ Việt Nam và các bộ ngành, địa phương đã ban hành nhiều văn
bản pháp luật liên quan đến vấn đề huy động nguồn lực từ các đối tượng được hưởng lợi cho việc
bảo vệ các hệ sinh thái rừng nhằm duy trì các dịch vụ môi trường bao gồm cả dịch vụ duy trì và cung
cấp nguồn nước cho nuôi cá nước lạnh. Dưới đây là một số văn bản pháp lý điển hình:
1. 	Luật Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (2004) quy định nguồn tài chính cho bảo vệ và phát triển
rừng bao gồm: Quỹ bảo vệ và phát triển rừng được hình thành từ nguồn tài trợ của tổ chức, hộ gia
đình, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế; đóng góp của tổ chức,
hộ gia đình, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài khai thác, sử dụng rừng, chế
biến, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu lâm sản, hưởng lợi từ rừng hoặc có ảnh hưởng trực tiếp
đến rừng; và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (Khoản 3, Điều 11).
2. 	Chiến lược phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
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thôn xác định việc “Xây dựng và từng bước thực hiện cơ chế thu phí dịch vụ môi trường đối
với các tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ rừng nhằm tạo thêm các nguồn tái đầu tư cho lâm
nghiệp” là một trong các giải pháp về chính sách nhằm đạt được các mục tiêu đã đã đề ra.
3. 	Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát
triển rừng trong đó nhấn mạnh việc thành lập quỹ là nhằm “huy động các nguồn lực của xã hội
để bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hoá nghề rừng” (Khoản 1
Điều 3) và “nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng từ
những người được hưởng lợi từ rừng hoặc có hoạt động ảnh hưởng tới rừng” (Khoản 2 Điều 3)
4. 	Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về Chính sách chi trả dịch vụ môi
trường rừng quy định các đối tượng phải chi trả dịch vụ môi trường, trong đó các cá nhân tổ
chức “sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuôi trồng thuỷ sản” (Khoản 5 Điều 7).
5. 	Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.
6. 	Công văn số 1067/VPCP-KTN ngày 27/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý với đề
nghị của Bộ NN và PTNT tại công văn số 493/BNN-TCLN ngày 6/2/2013 về nghiên cứu và triển
khai thí điểm chi trả cho dịch vụ “cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn và con giống tự nhiên, sử dụng
nguồn nước từ rừng cho nuôi trồng thuỷ sản”.
c. Cơ sở thực tiễn
Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thế Đồi (2012), do GIZ và IUCN tài trợ về hoạt động nuôi cá nước
lạnh tại 4 tỉnh, bao gồm: Lâm Đồng, Lào Cai, Yên Bái và Bắc Kạn đã cho thấy vai trò đặc biệt quan
trọng của các hệ sinh thái rừng đối với hoạt động này thông qua việc điều tiết và duy trì nguồn
nước sạch, mát, giàu ô-xi được sử dụng trực tiếp để nuôi cá. Tác giả đã chỉ ra rằng nếu thiếu nước,
cá tầm và cá hồi hầu như sẽ ngừng tăng trưởng hoặc nếu có tăng trưởng thì tăng trưởng rất chậm.
Thông thường khi thiếu nước, các cơ sở nuôi trồng các nước lạnh phải sử dụng máy bơm và máy
tạo ô-xi để tái sử dụng lượng nước thải ra từ các bể. Tuy nhiên, giải pháp này không chỉ làm gia
tăng các chi phí (ví dụ: chi phí về nhân công, về nguyên vật liệu và năng lượng để vận hành hệ
thống bơm nước) mà còn làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh giữa các bể trong một cơ sở,
hoặc giữa các cơ sở xây dựng trên cũng một dòng suối chính, gây ra những thiệt hại kinh tế vô
cùng to lớn.
Hiện nay, tỉnh Lào Cai đang triển khai nhiều chính sách, biện pháp nhằm khuyến khích mở rộng quy
mô nuôi cá nước lạnh trên địa bàn toàn tỉnh nhưng nguồn nước đủ tiêu chuẩn thì chỉ có hạn. Do
đó, bảo vệ và phát triển các diện tích rừng tự nhiên ở đầu nguồn các con suối nhằm duy trì và tăng
cường nguồn nước được coi là một giải pháp hiệu quả và ít tốn kém nhất. Việc các cơ sở nuôi cá
nước lạnh tự nguyện đóng góp tạo ra nguồn tài chính bền vững (trong bối cải nguồn ngân sách của
trung ương và địa phương dành cho ngành lâm nghiệp nói chung và dành cho hoạt động bảo vệ và
phát triển rừng nói riêng còn hết sức hạn chế) nhằm bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái rừng đầu
nguồn không chỉ phù hợp với xu thế chung của thế giới mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho
địa phương và cho quốc gia. Các hệ sinh thái rừng được bảo vệ và phát triển tốt có thể cung cấp cho
cộng đồng địa phương các hàng hoá (như gỗ, củi, lâm sản ngoài gỗ) và dịch vụ vô cùng quý giá như
cố định đất, giảm xói mòn, giảm nguy cơ sạt lở khi thiên tai xảy ra, cải thiện chất lượng nguồn nước
sinh hoạt, điều hoà vi khí hậu, tăng cường cảnh quan, v.v.
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4.2. Kết quả phân tích phiếu điều tra
4.2.1. Thông tin về người được phỏng vấn
Như đã được đề cập ở phần trên, có tổng cộng 16 người, đại diện cho các cơ sở nuôi cá nước lạnh
trên địa bàn 2 huyện Sa Pa và Bát Xát, đã tham gia phỏng vấn. Hầu hết những người tham gia phỏng
vấn đều là chủ hoặc có vai trò quan trọng đối với cơ sở nuôi (ví dụ: các cán bộ kỹ thuật). Một vài
người trong số họ hiện đang sở hữu hoặc đồng sở 2 hoặc trên 2 cơ sở nuôi trong toàn tỉnh. Thông
tin về những người đã tham gia phỏng vấn được tóm tắt trong bảng dưới đây:
BẢNG 3. THÔNG TIN VỀ ĐẠI DIỆN CÁC CƠ SỞ NUÔI TRỒNG

Tuổi

Dân tộc

Giới tính

Trình độ học vấn

Số năm kinh
nghiệm

16

16

16

16

16

Số trung bình

43,06

0,94

0,94

2,25

5,38

Độ lệch chuẩn

9,39

0,25

0.25

0,58

2,94

Giá trị thấp nhất

28,00

0

0

1.00

1,00

Giá trị cao nhất

55,00

1,00

1,00

3,00

10,00

Giá trị thường gặp

46,00

1,00

1,00

2,00

5,00

Chỉ số thống kê
Số quan sát
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Như vậy độ tuổi trung bình của những người được phỏng vấn nằm trong khoảng từ 28 đến 55,
trung bình là 43 và phổ biến nhất là 46 tuổi. Về dân tộc, những người đại diện cho cơ sở nuôi cá
nước lạnh tham gia phỏng vấn đa số là người Kinh (chỉ có 01 trường hợp là người dân tộc thiểu
số). Tương tự như thế, về giới tính, những người tham gia phỏng vấn chủ yếu là nam giới (chỉ có 01
trường hợp là nữ giới).
Các chỉ số thống kê về trình độ học vấn cho thấy, mặt bằng học vấn của những người đại diện cơ sở
nuôi tương đối cao, chủ yếu là đã tốt nghiệp hệ 10/10 (hoặc 12/12), một số trường hợp có trình độ
học vấn ở mức cao đẳng và đại học. Hầu hết những người đại diện cơ sở nuôi là những người có số
năm kinh nghiệm trong nghề tương đối cao, trung bình là 5,4 năm và phổ biến nhất là 5 năm, ngoài
ra có một số người đã tham gia ngay từ khi phong trào nuôi cá nước lạnh được giới thiệu tại Lào Cai
nên số năm kinh nghiệm của họ có thể lên tới 10 năm.
4.2.2. Thông tin về mô hình nuôi cá nước lạnh
a. Đặc điểm của các mô hình nuôi
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Thông tin về các mô hình nuôi trồng các nước lạnh được tổng hợp từ các phiếu điều tra và tóm tắt
trong bảng dưới đây:
BẢNG 4. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH NUÔI CÁ NƯỚC LẠNH TẠI CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC PHỎNG VẤN
Số năm
thực
hành
nuôi
trồng
(năm)

Số
lượng
lao
động
trong
cơ sở
(người)

Tỷ lệ
cá hồi
được
nuôi
(%)

Tỷ
lệ cá
tầm
được
nuôi
trồng
(%)

Tổng diện
tích các
ao nuôi
(m2)

Thế tích
ao nuôi
(m3)

Số quan sát

16

16

16

10

16

16

12

Trung bình

5,25

5,5

78,13

21,88

1.431,87

1.925,6

7,79

Sai số tiêu chuẩn

2,56

5,05

22,87

22,87

1.582,46

2.009,8

7,13

Giá trị thấp nhất

2,00

1,00

40,00

0,00

150,00

200,00

1,00

Giá trị cao nhất

10,00

20,00

100,00

60,00

5.500,00

7.500,0

20,00

3,00

3,00

100,00

0,00

1.000

#N/A

#N/A

Tiêu chí thống kê

Giá trị thường gặp

Sản
lượng
nuôi
năm
2014
(tấn)
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Kết quả phỏng vấn cho thấy đa số các cơ sở nuôi cá nước lạnh được thành lập trong khoảng 5 năm
trở lại đây, chỉ có một ít các cơ sở có thời gian hoạt động từ 7-10 năm. Số người lao động thường
xuyên trung bình trong mỗi cơ sở là 6 người, trong đó có những cơ sở có số lượng lao động thường
xuyên lên tới 20 người. Số lượng lao động thường xuyên phổ biến nhất trong các cơ sở là 3-4 người.
Các số liệu trong bảng tóm tắt cũng cho thấy trong 16 cơ sở nuôi cá nước lạnh thì có 6 cơ sở chỉ đầu
tư nuôi cá hồi và 10 cơ sở nuôi cả cá hồi và cá tầm trong đó tỷ lệ cá hồi chiếm trung bình là 78,13%
và tỷ lệ cá tầm chiếm khoảng 21,88%. Cá tầm và cá hồi được nuôi trong các bể hình tròn hoặc vuông
có chiều sâu từ 1 đến 1,4 m (trong đó nước luôn được giữ ở mức 1- 1,2 m so với đáy). Tổng diện tích
mặt nước các bể nuôi cá trong các cơ sở phỏng vấn dao động 150 – 5.500 m2, trong khi đó thể tích
ao nuôi dao động từ 200 – 7.500m3 (tuỳ quy mô của cơ sở).
Sản lượng cá thương phẩm giữa các cơ sở tương đối khác biệt, phụ thuộc vào quy mô, kinh nghiệm
của người nuôi và một số yếu tố khác. Mức sản lượng trung bình trong năm 2014 của 16 cơ sở nuôi
là 7,8 tấn, trong đó có cơ sở đạt được mức sản lượng là 20 tấn.
b. Sử dụng nước trong nuôi cá nước lạnh
Như đã được đề cập ở phần trước, nguồn nước được sử dụng để nuôi cá nước lạnh là nguồn nước
sạch, lạnh, có hàm lượng ô-xi cao được dẫn thẳng từ các dòng suối (như suối Dền, suối Trắng, Thác
Bạc, v.v) có lưu lượng từ 3-14 l/s (trong mùa khô) và 12-17 l/s (trong mùa mưa), thông qua hệ thống
ống dẫn nước tới các bể có đường kính từ 110 đến 400 mm. Các miệng ống được đặt cao hơn từ
0,5- 1m so với thành bể để khi nước chảy xuống bể sẽ tạo thành các vòng xoáy nước (có tác dụng
tăng lượng ô-xi trong nước). Trong bể cũng được thiết kế ống tiêu nước có đường kính từ 200-300
mm để loại bỏ các chất thải và điều chỉnh chiều cao cột nước trong bể luôn ổn định ở mức 1-1.2 m.

24

Kết quả nghiên cứu
Mặc dù nước từ các suối được cung cấp liên tục suốt ngày đêm nhưng theo kết quả phỏng vấn từ
các cơ sở nuôi, chỉ trong mùa mưa (kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11 âm lịch) thì lượng nước từ các
suối có thể đáp ứng được nhu cầu về nước cho hoạt động nuôi trồng còn trong mùa khô (từ tháng
12 đến hết tháng 3 âm lịch) thì lượng nước chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu về nước (cá biệt
có một số cơ sở nuôi trồng xây dựng phía cuối nguồn nước, lượng thiếu hụt có thể lên tới 80%). Đề
bù đắp lượng nước thiếu, các cơ sở phải tái sử dụng lại lượng nước thải ra bằng cách sử dụng hệ
thống bơm, sục khí ô-xi cũng như tăng cường sử dụng các hoá chất để tránh dịch bệnh xảy ra.
Bảng sau đây tóm tắt một số thông tin liên quan đến vấn đề sử dụng nước trong nuôi cá nước lạnh
tại Lào Cai.
BẢNG 5. THÔNG TIN VỀ SỬ DỤNG NƯỚC TRONG NUÔI CÁ NƯỚC LẠNH
Đường kính ống
dẫn nước (mm)

Khoảng cách từ điểm
lấy nước tới bể nuôi (m)

Lượng nước thiếu hụt
trong mùa khô (%)

Số quan sát

16,0

16

16

Số trung bình

346,3

591,9

36,9

Độ lệch chuẩn

286,1

826,5

20,9

Giá trị thấp nhất

110

10

0,00

Giá trị cao nhất

1,100

3,000

80,0

200

#N/A

#N/A

Chỉ số thống kê

Giá trị thường gặp
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c. Các rủi ro thường gặp
Một số rủi ro chính thường gặp trong hoạt động nuôi cá nước lạnh bao gồm:
Thiên tai: 4/16 cơ sở (tương đương với 25%) được phỏng vấn đã bị ảnh hưởng bởi nạn lũ quét vốn
thường xảy ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong mùa mưa, trong đó có 01 cơ sở bị phá huỷ hoàn
toàn cơ sở hạ tầng dành cho nuôi trồng thuỷ sản, 03 cơ sở còn lại đều bị thiệt hại nặng nề về kinh tế.
Dịch bệnh: Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh trên cá nước lạnh như thiếu nước, chăm
sóc cho cá không đúng cách, sử dụng nguồn nước nhiễm bệnh thải ra từ các bể cá của cơ sở khác
phía thượng nguồn. Một khi đã xuất hiện, dịch bệnh sẽ lan rất nhanh và có thể gây chết toàn bộ cá
trong bể trong một thời gian ngắn. Có trên 50% số cơ sở nuôi cá nước lạnh tham gia phỏng vấn đã
gặp rủi ro về dịch bệnh trong vòng 5 năm trở lại đây.
Thiếu nước: Trên 80% cơ sở tham gia phỏng vấn bị thiếu nước cho hoạt động nuôi cá trong mùa
khô. Thiếu nước khiến cá sinh trưởng chậm và bệnh dịch dễ xảy ra. Điều đáng nói là tình trạng thiếu
nước có xu hướng tăng dần trong vài năm trở lại đây nhất là khi ngày càng nhiều các đơn vị, tổ chức
được phép tham gia khai thác nguồn nước (kể cả việc khai thác này ảnh làm ảnh hưởng đến quyền
lợi của những cơ sở nuôi cá nước lạnh đã được cấp phép trước đó).
Rủi ro về thị trường: Lào Cai là một tỉnh biên giới, giáp với Trung Quốc nên tình trạng nhập lậu cá
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hồi, cá tầm giá rẻ từ Trung Quốc liên tục gia tăng trong thời gian gần đây. Cá hồi, cá tầm Trung Quốc
có hình thức bên ngoài rất giống với cá hồi, cá tầm nuôi ở Lào Cai. Tuy nhiên, cá hồi và cá tầm của
Trung Quốc có tốc độ sinh trưởng nhanh gấp đôi, gấp ba so với cá nuôi ở Lào Cai và giá bán lại rẻ
hơn đến 70% khiến cho thị trường tiêu thụ cá nước lạnh thương phẩm của Lào Cai liên tục bị thu
hẹp, gây tác động rất xấu đến thu nhập cũng như tâm lý của những người nuôi cá, nhất là những
cơ sở nuôi mới hoạt động.
Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy trong năm 2014 hầu hết các cơ sở nuôi cá nước lạnh tại Lào Cai
không đạt được mức sản lượng tối đa kỹ thuật (mức sản lượng đạt được khi cá nước lạnh được nuôi
trồng trong điều kiện thuận lợi nhất) là 20 kg/m2/năm đối với cá hồi và 9 kg/m2/năm đối với cá tầm
(UBND huyện Sa Pa, 2014). Hình dưới đây so sánh sản lượng thực tế (ước tính được từ số liệu điều tra
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HÌNH 1. SẢN LƯỢNG THỰC TẾ VÀ SẢN LƯỢNG TỐI ĐA KỸ THUẬT CỦA CÁC CƠ SỞ NĂM 2014
Nguồn: Kết quả tổng hợp dựa vào số liệu điều tra và các số liệu công bố trong báo cáo Tình hình phát
triển thuỷ sản năm 2014 của Phòng Kinh tế Huyện Sapa
Các số liệu trong Hình 1 cho thấy, 100% các cơ sở được nghiên cứu tại Lào Cai đều không đạt được
mức sản lượng kỹ thuật tối đa. Cá biệt có những cơ sở chỉ đạt được 5-10% sản lượng tối đa do tác
động của các yếu tố như thiên tai, thiếu hụt nguồn nước và dịch bệnh.
4.2.3. Doanh thu, lợi nhuận và các yếu tố ảnh hưởng
a. Doanh thu và lợi nhuận trong nuôi cá nước lạnh
Doanh thu của hoạt động nuôi cá nước lạnh bao gồm: doanh thu từ cá thương phẩm và cá giống
(hiện nay mới chỉ có rất ít các cơ sở làm chủ được công nghệ ấp và ươm cá giống), trong đó, doanh
thu từ cá hồi thương phẩm chiếm phần lớn (do diện tích nuôi cá hồi chiếm tới tới 70-80% tổng diện
tích nuôi của các cơ sở). Tại Lào Cai, một số cơ sở nuôi đã có nhà hàng chế biến riêng của mình, hình
thành một chuỗi khép kín từ sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm cá nước lạnh. Điều này gây khó khăn
cho việc bóc tách doanh thu của hoạt động nuôi cá và kinh doanh nhà hàng.
Chi phí của hoạt động nuôi cá nước lạnh được chia thành 2 nhóm: Nhóm thứ nhất là các chi phí đầu
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tư ban đầu, bao gồm chi phí xây dựng ao nuôi, xây dựng các công trình phụ trợ (như bể lắng, lán
trại, đường điện, đường vào khu ao nuôi), các dụng cụ hỗ trợ (như ống dẫn nước, thiết bị) và các chi
phí đăng ký, giấy phép. Nhóm thứ hai bao gồm các chi phí thường xuyên cho hoạt động kinh doanh
của cơ sở trong một năm: chi phí làm vệ sinh và tu sửa ao (nếu cần) sau mỗi vụ, chi phí về nguồn
cá giống, thức ăn cho cá, nhân công, dụng cụ bảo hộ, hóa chất, năng lượng (điện và xăng dầu), trả
lãi vay ngân hàng, phí và thuế đóng hàng năm, cùng với các chi phí về thu hoạch, bảo quản và vận
chuyển cá thành phẩm tới nơi tiêu thụ. Ngoài ra, trong nhóm này còn có các chi phí phát sinh để
khắc phục hiện tượng thiếu nước, bao gồm có chi phí cho máy bơm quay vòng nước, thiết bị lọc,
sục khí oxi, điện phát sinh (trong mùa khô) và hóa chất tăng thêm (khi cá bị bệnh do thiếu nước).
Theo kết quả điều tra, 100% các cơ sở nuôi cá nước lạnh nuôi trồng nhiều vụ nối tiếp nhau trong
một năm (từ 2-4 vụ/năm). Do quá trình sản xuất diễn ra liên tục, số vụ và năng suất mỗi vụ của các
cơ sở cũng khác nhau, doanh thu và lợi nhuận của các cơ sở cần được phân tích theo một đơn vị cố
định, đủ dài là đơn vị năm. Bảng sau đây thể hiện các thông tin liên quan đến doanh thu, lợi nhuận
trung bình của các cơ sở nuôi cá nước lạnh tại Lào Cai (thông tin phân tích chi tiết cho từng cơ sở
tại Phụ lục 5)
BẢNG 6. DOANH THU, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN BÌNH QUÂN
CỦA CÁC CƠ SỞ NUÔI CÁ NƯỚC LẠNH
Chỉ số
Diện tích ao nuôi

Đơn vị tính
m

2

Giá trị trung bình
1.431,88

Sản lượng

tấn/năm

Doanh thu

triệu đồng/năm

2.125,63

triệu đồng

2.699,28

Chi phí đầu tư ban đầu

7,38

Bình quân chi phí đầu tư bđ (giả sử
thời gian sử dụng là 20 năm, chiết
khấu r=10%)

triệu đồng/năm

380,47

Chi phí thường xuyên

triệu đồng/năm

1,366,80

Lợi nhuận danh nghĩa

triệu đồng/năm

758,83

Lợi nhuận thực tế

triệu đồng/năm

378,36

Nguồn: Kết quả tổng hợp từ các phiếu điều tra tại thực địa
Trong bảng 6, lợi nhuận danh nghĩa được tính bằng doanh thu hàng năm trừ đi chi phí hàng năm,
trong khi đó, lợi nhuận thực tế được tính bằng lợi nhuận danh nghĩa trừ đi chi phí ban đầu đã được
quy về thời điểm hiện tại và chia đều cho số năm khấu hao dự kiến (trong nghiên cứu này, chiết
khấu được sử dụng để tính là 10%/năm, trong khi đó số năm khấu hao tài sản dự kiến là 20 năm).
Cách tính lợi nhuận thực tế khá phức tạp và không quen thuộc với đa số các cơ sở nuôi cá nước lạnh
tại tỉnh Lào Cai. Thông thường, các cơ sở sẽ phân tích tình hình tài chính thông qua lợi nhuận danh
nghĩa. Tuy nhiên, lợi nhuận thực tế mới phản ánh chính xác hiệu quả của hoạt động nuôi trồng thuỷ
sản của cơ sở. Lợi nhuận danh nghĩa thường lớn hơn lợi nhuận thực tế. Kết quả phân tích lợi nhuận
của các cơ sở nuôi cá nước lạnh tại tỉnh Lào Cai cho thấy một số cơ sở có mức lợi nhuận danh nghĩa
dương nhưng lợi nhuận thực tế lại âm (ví dụ tại cơ sở số 2).
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b. Tỷ suất và thời gian hoàn vốn nội bộ trong nuôi cá nước lạnh
Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (Internal rate of return – IRR) thể hiện mức lãi suất tối đa mà một dự án đầu tư
(ví dụ: đầu tư nuôi cá nước lạnh) có thể chịu đựng được. Nếu dự án phải dùng nguồn tiền đi vay để
đầu tư với mức lãi suất lớn hơn IRR thì dự án chắc chắn sẽ bị thua lỗ.
Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ không có công thức toán học cho phép xác định trực tiếp. Trong kinh tế IRR
được ước tính thông qua phương pháp nội suy, tức là phương pháp xác định một giá trị gần đúng
giữa hai giá trị đã chọn. Theo phương pháp này, IRR sẽ là một giá trị nằm giữa r1 và r2 trong công
thức sau:

Trong đó:
r1 : tỷ suất chiết khấu nhỏ hơn
r2 : tỷ suất chiết khấu lớn hơn
NPV1: mức lợi nhuận ròng dương nhưng gần 0 và được tính theo r1
NPV2: mức lựi nhuận ròng âm nhưng gần 0 được tính theo r2
Khi tính toán IRR, tỷ suất chiết khấu (chi phí vốn) có vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp thời
gian hoàn vốn của các cơ sở nuôi cá nước lạnh. Tỷ suất chiết khấu được tính bằng lãi suất bình quân
gia quyền của các nguồn vốn được sử dụng trong nuôi cá nước lạnh theo công thức sau đây:

Trong đó:
LSi: Lãi suất áp dụng cho nguồn vốn vay thứ i
Theo kết quả điều tra tại Lào Cai, 6/16 cơ sở chủ động được chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
ban đầu cũng như chi phí thường xuyên, 5/16 cơ sở sử dụng vốn góp theo mô hình hợp tác xã, và
5/16 cơ sở vay vốn từ các ngân hàng thương mại với mức lãi suất giao động từ 8-12%/năm. Tại thời
điểm điều tra có 4/16 cơ sở không có doanh thu trong năm 2013 do gặp phải các rủi ro bất khả
kháng bao gồm thiên tai, dịch bệnh, thiếu nước. Ngoài ra 03 cơ sở cung cấp số liệu chưa thực sự
đáng tin cậy về nguồn vốn (thể hiện trong các câu trả lời cho các câu hỏi được sắp đặt từ trước nhằm
kiểm tra chéo các thông tin có liên quan với nhau). Để đảm bảo tính khách quan cho phân tích tỷ lệ
hoàn vốn nội bộ, nghiên cứu đã tiến hành việc tính toán trên bộ số liệu của 9 cơ sở còn lại.
Thời gian hoàn vốn của các cơ sở được xác định bằng việc tính toán tổng giá trị hiện tại ròng (NPV)
của các lợi ích (doanh thu) và chi phí (bao gồm chi phí đầu tư ban đầu và chi phí thường xuyên) theo
công thức NPV đã được trình bày tại mục 3.2.2 của báo cáo này. Các cơ sở được coi là hoàn vốn khi
có NPV= 0.
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Hình sau đây thể hiện kết quả tính toán thời gian hoàn vốn trung bình cho các cơ sở nuôi cá nước
lạnh tại Lào Cai với các tỷ số chiết khấu dao động trong khoảng 0-15% (kết quả phân tích chi tiết cho
các cơ sở nuôi được trình bày trong Phụ lục 6).

Hình 1. Thời gian hoàn vốn trung bình của các cơ sở nuôi cá nước lạnh

Số năm hoàn vốn (năm)

2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Lãi suất (%/năm)

HÌNH 2. THỜI GIAN HOÀN VỐN TRUNG BÌNH CỦA CÁC CƠ SỞ NUÔI CÁ NƯỚC LẠNH
Kết quả phân tích cho thấy, ngay cả khi các cơ sở có thể hoàn toàn chủ động được nguồn vốn
(không phải đi vay) cho việc nuôi trồng thuỷ sản và không gặp bất cứ rủi ro trong suốt quá trình
nuôi thì cũng phải mất trên từ 1,5-2 năm mới có thể hoàn lại nguồn vốn đã bỏ ra. Đây là một điểm
rất đáng lưu ý khi giới thiệu chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong lĩnh vực nuôi cá nước
lạnh, đặc biệt là thời điểm hợp lý để áp dụng chính sách chi trả dịch vụ môi trường đối với các cơ sở
mới đi vào hoạt động.
c. Các yếu tố tác động đến doanh thu và lợi nhuận của các cơ sở
Kết quả phân tích mối quan hệ giữa doanh thu và lợi nhuận (bao gồm cả lợi nhuận danh nghĩa và
lợi nhuận thực tế) của 16 cơ sở nuôi cá nước lạnh tại Lào Cai cho thấy doanh thu và lợi nhuận có mối
quan hệ chặt chẽ với nhau. Sự thay đổi về doanh thu có thể giải thích được 76% sự thay đổi của lợi
nhuận danh nghĩa và 64% sự thay đổi về lợi nhuận thực tế (tham khảo Phụ lục 7) vì vậy các yếu tố
tác động đến doanh thu cũng sẽ tác động đến lợi nhuận của các cơ sở nuôi cá nước lạnh. Do đó,
trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu chỉ tập trung phân tích các yếu tố tác động đến doanh thu.
Để tìm ra các yếu tố chính tác động đến doanh thu, phương trình hồi quy sau đây đã được sử dụng
để mô tả mối quan hệ của doanh thu với các yếu tố khác:

Trong đó:
Pi : là doanh thu của cơ sở i
Xi: đại diện cho các nhân tố có khả năng tác động đến doanh thu
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Từ các thông tin phỏng vấn đại diện các cơ sở, các nhân tố có khả năng ảnh hưởng đến doanh thu
đã được xác định, gồm: (i) số năm hoạt động của cơ sở (hay số năm kinh nghiệm của chủ cơ sở), (ii)
quy mô của cơ sở; (iii) vị trí của cơ sở so với nguồn nước; (iv) chi phí đầu tư ban đầu và (v) chi phí
thường xuyên.
Kết quả phân tích đối với các tổ hợp của 5 nhân tố nêu trên cho thấy dạng hàm giải thích được đầy
đủ nhất sự biến đổi của doanh thu, với mức ý nghĩa thống kê phù hợp nhất là hàm có hai biến phụ
thuộc: Số năm kinh nghiệm nuôi cá nước lạnh (E, đơn vị là năm) và quy mô của cơ sở (S, đơn vị là
m2 ao nuôi).
BẢNG 7. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI DOANH THU
Hệ số tương quan R

0,7263

Hệ số tương quan bình phương
(R2)

0,5275

Hệ số tương quan bình phương
điều chỉnh

0,4548

Sai số chuẩn

1,9843

Số quan sát

16

Hệ số

Độ lệch
chuẩn

Thống kê t

Giá trị p

Hệ số tự do

-5,52

3,62

-1,53

0,15

Năm kinh nghiệm (E)

2,00

1,08

1,86

0,09

Quy mô (S)

1,28

0,58

2,21

0,05

Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu điều tra của nghiên cứu
Hệ số xác định bội (R2), cho biết độ thích hợp của hàm hồi quy này là R2 = 0,528 và P-value, cho biết
mức ý nghĩa của các biến trong mô hình đều nhỏ hơn 0.1 (mức có ý nghĩa thống kê, với độ tin cậy
0,95).
Với các hệ số (coefficient) dương, năm kinh nghiệm (E) và quy mô (S) có mối quan hệ tỉ lệ thuận với
doanh thu. Nói cách khác, doanh thu của các cơ sở nuôi cá nước lạnh sẽ tăng nếu như chủ cơ sở có
nhiều kinh nghiệm trong nghề hoặc quy mô sản xuất của cơ sở lớn, và ngược lại. Hệ số chặn (intercept) đại diện cho tác động tổng hợp của các yếu tố khác tới mô hình như: rủi ro về số lượng và chất
lượng nước, giá cả thành phẩm... Hệ số chặn âm cho thấy tổng hợp tác động của các yếu tố này có
xu hướng làm giảm doanh thu của cơ sở. Hệ số xác định bội (R2) là 0,528 cho thấy tác động của yếu
tố gây giảm doanh thu này là tương đối lớn. Điều này phù hợp với thực tế của ngành nuôi cá nước
lạnh, vốn phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên và thị trường.
Đặc biệt, khi tính toán chỉ số tương quan (correlation) giữa biến doanh thu (P) và quy mô (S), ta có
được ma trận hệ số tương quan như sau:
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Hệ số tương quan là 0,773 cho thấy giữa doanh thu và quy mô có mối quan hệ tỉ lệ thuận rất chặt
chẽ. Điều này có nghĩa rằng trong cùng một điều kiện rủi ro, các cơ sở muốn tăng doanh thu thì cách
tốt nhất là mở rộng quy mô của mình. Quan trọng hơn, chúng ta có thể dựa vào quy mô (S – diện
tích mặt nước) của cơ sở để dự đoán doanh thu của các cơ sở, trong điều kiện kinh doanh thuận lợi.
Cụ thể, kết quả hồi quy với hệ số (coefficient) của quy mô là 1,28 (Bảng 7) có thể được hiểu là khi
tổng diện tích ao nuôi của cơ sở tăng lên 1%, trong khi các yếu tố khác không đổi, thì doanh thu của
cơ sở đó sẽ tăng lên 1,28%. Đây là một kết luận quan trọng cho việc thí điểm áp dụng chính sách chi
trả dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở nuôi cá nước lạnh.
Trong khi đó, nếu đưa thêm lần lượt ba biến là khoảng cách từ ao nuôi tới suối nguồn (D), vốn đầu
tư ban đầu (FC) và vốn đầu tư thường chuyên (VC) vào hàm, hệ số xác định bội R2 chỉ tăng lên cao
nhất là 0,533 nhưng các biến trở nên không có ý nghĩa thống kê (P-value > 0,1) (tham khảo Phụ
lục 8). Như vậy, trong điều kiện bình thường khoảng cách từ cơ sở nuôi đến nguồn nước không tác
động đến doanh thu. Nếu có, yếu tố khoảng cách này chỉ tác động đến chi phí đầu tư cho hệ thống
đường ống dẫn nước, tuy nhiên, chi phí này là không đáng kể (khoảng 1 triệu đồng/1 km ống) so
với các loại chi phí khác. Việc lượng vốn đầu tư cũng không tác động nhiều đến doanh thu là do hiệu
quả sản xuất của từng cơ sở phụ thuộc tương đối lớn vào kinh nghiệm của chủ cơ sở. Nếu chủ cơ sở
không có nhiều kinh nghiệm trong nuôi trồng cá nước lạnh thì dù có đầu tư nhiều cũng không làm
tăng do không dự đoán được rủi ro cũng như không xử lý tốt khi rủi ro xảy ra.
Như vậy, nuôi cá nước lạnh Sa Pa là một nghề đặc thù đòi hỏi kinh nghiệm của người đứng đầu cơ
sở để tránh và xử lý các tình huống rủi ro có thể xảy ra trong thực tế. Vì vậy, để tăng doanh thu, các
cơ sở cần liên tục học hỏi, tích luỹ thêm kinh nghiệm, đồng thời xem xét để mở rộng quy mô sản
xuất. Các nhân tố như vị trí của cơ sở (so với nguồn nước) và chi phí đầu tư không ảnh hưởng nhiều
tới doanh thu của các cơ sở khi các điều kiện khác được giữ nguyên.
4.2.4. Quan điểm của các cơ sở nuôi cá nước lạnh về chi trả DV MTR
a. Hiểu biết của cơ sở nuôi về chính sách chi trả dịch vụ môi trường
Kết quả phỏng vấn đại diện của các cơ sở nuôi cá nước lạnh về hiểu biết của họ đối với chính sách
chi trả dịch vụ môi trường tại Việt Nam cho thấy 56% đại diện các cơ sở không biết gì về chính sách
này. Chỉ có hơn 40% đại diện các cơ sở (chủ yếu là những cơ sở lớn, chủ cơ sở đang công tác trong
các cơ quan nhà nước hoặc tham gia vào các đoàn thể xã hội nên thường xuyên được cập nhật
các thông tin liên quan đến chính sách mới của quốc gia, của tỉnh và của địa phương, đặc biệt là
những chính sách có liên quan trực tiếp đến hoạt động nuôi cá nước lạnh) đã từng nghe thấy nói
về chính sách chi trả dịch vụ môi trường. Tuy nhiên, hiểu biết của họ về chính sách này tương đối
hạn chế. Nhiều người cho rằng đây là một loại thuế (bắt buộc mới) mới, áp dụng cho các hoạt động
kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngược lại, rất ít người biết đến Nghị định 99/2010/NĐ-CP
của Chính phủ cũng như các văn bản luật có liên quan. Do đó, phần lớn (trên 70%) người tham gia
phỏng vấn không biết rằng các cơ sở nuôi cá nước lạnh sử dụng nguồn nước từ rừng là một trong
các đối tượng phải chi trả cho việc duy trì các dịch vụ môi trường rừng đã được quy định trong Nghị
định của Chính phủ.
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Hình 3 dưới đây thể hiện tỷ lệ các đại diện cơ sở biết hoặc không biết về chính sách chi trả dịch vụ
môi trường rừng.

Hình 1. Hiểu biết của các cơ sở về chính sách chi trả dịch vụ môi trườn
Tỷ lệ người phỏng vấn biết về PFES

Không

56%

Có

44%

HÌNH 3. HIỂU BIẾT CỦA CÁC CƠ SỞ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG
b. Sự sẵn lòng chi trả cho bảo vệ rừng
100% đại diện các cơ sở, khi được hỏi, đều thừa nhận rằng nếu không có rừng thì sẽ không có nguồn
nước cho nuôi cá nước lạnh. Tương tự như thế, 100% số người được hỏi cho rằng muốn duy trì
nguồn nước cho hoạt động nuôi trồng thuỷ sản cần phải bảo vệ thật tốt rừng đầu nguồn. Tuy nhiên,
chỉ có 12/16 số người được hỏi đồng ý với việc chi trả cho các chủ rừng, khuyến khích họ bảo vệ rừng
tốt hơn nhằm duy trì nguồn nước có chất lượng cao. 04/16 số người được hỏi từ chối chi trả. Các lý
do được đưa ra gồm: (i) cơ sở mới mở, chưa thu hồi được vốn nên không thể chi trả thêm các khoản
chi phí khác; (ii) cơ sở hoạt động đã lâu nhưng thời gian gần đây liên tục thua lỗ do thiên tai, dịch
bệnh nên có thể sẽ đóng cửa cơ sở; (iii) không tin tưởng lắm vào việc chi trả sẽ giúp bảo vệ rừng tốt
hơn hoặc nếu có bảo vệ tốt hơn thì cũng không làm tăng nguồn nước cho nuôi cá nước lạnh của cơ
sở (vì hiện tại có nhiều cá nhân, đơn vị hoạt động trong các ngành nghề khác cũng đang cùng khai
thác nguồn nước này). Tuy nhiên, các cơ sở này đều thừa nhận, nếu hoạt động nuôi cá nước lạnh ở
cơ sở diễn ra thuận lợi, và cơ sở có lãi thì việc trích lại một phần lợi nhuận nhằm hỗ trợ các chủ rừng
trên đầu nguồn không phải là việc lớn.
c. Căn cứ để để tính mức chi trả dịch vụ môi trường rừng
44% đại diện các cơ sở cho rằng mức chi trả cần được tính dựa trên giá trị (kinh tế) của dịch vụ duy
trì và điều tiết nguồn nước của rừng. Những người lựa chọn phương án này cho rằng dịch vụ duy trì
và điều tiết nguồn nước của rừng cũng nên được coi như các loại hàng hoá thương mại khác. Nếu
dịch vụ duy trì và điều tiết nguồn nước của rừng có giá trị càng lớn thì các cơ sở nuôi cá nước lạnh
sẵn sàng chi trả để được tiếp tục hưởng lợi càng cao. Đồng thời, những người sử dụng nhiều hơn
(tương đương với việc được hưởng lợi nhiều hơn) thì sẽ phải chi trả nhiều hơn. Do đó nếu phương
án này được lựa chọn thì mức chi trả cần tính theo giá trị kinh tế của nguồn nước, mức sẵn lòng chi
trả của các cơ sở (thời điểm hiện tại, 44% các cơ sở sẵn sàng chi trả 0,5-1% giá trị kinh tế của nguồn
nước do rừng duy trì và điều tiết) và lưu lượng nước được sử dụng tại các cơ sở.
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Một căn cứ khác được 44% đại diện các cơ sở lựa chọn đó là doanh thu của hoạt động nuôi cá nước
lạnh bởi doanh thu là chỉ số phản ánh tốt nhất tình trạng tài chính của các cơ sở (khi doanh thu cao,
các cơ sở luôn sẵn lòng thực hiện các nghĩa vụ tài chính, bao gồm cả nghĩa vụ chi trả nhằm duy trì
dịch vụ môi trường rừng, tuy ngược lại, khi doanh thu không thể bù đắp được chi phí thì các cơ
sở không có nguồn tài chính thay thế để thực hiện các nghĩa vụ đó vì thu nhập từ cá giống và cá
thương phẩm là nguồn thu duy nhất đối với hầu hết các cơ sở nuôi trồng theo mô hình thâm canh
như tại tỉnh Lào Cai). Theo phương án này, mức chi trả dịch vụ môi trường rừng được tính dựa trên
doanh thu của từng cơ sở, mức sẵn lòng chi trả của các cơ sở theo doanh thu (thời điểm hiện tại, 44%
các cơ sở sẵn sàng chi trả ở mức 1-2% doanh thu.
Trong khi đó 12% đại diện các cơ sở lại lựa chọn phương án khác để tính mức chi trả bao gồm: (i)
dựa vào mức chi trả cho nước sạch sinh hoạt; (ii) đề nghị UBND tỉnh quyết định một mức phí chung
rồi sử dụng hệ số cho các cơ sở (ví dụ: cơ sở càng hoạt động lâu thì hệ số càng cao hoặc cơ sở càng
gần đầu nguồn thì hệ số chi trả càng cao).
Hình dưới đây thể hiện tỷ lệ lựa chọn căn cứ ban đầu để tính mức chi trả cho các cơ sở nuôi trồng
các nước lạnh.
Hình 1. Căn cứ để tính mức chi trả
Phương án
khác
12%
Giá trị kinh tế
của dịch vụ
MTR
44%

Doanh
thu/Lợi
nhuận
44%

HÌNH 4. CĂN CỨ ĐỂ TÍNH MỨC CHI TRẢ
d. Quyền lợi của các cơ sở thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng
Liên quan đến quyền lợi của những cơ sở thực hiện đầy đủ trách nhiệm chi trả của bên sử dụng dịch
vụ môi trường rừng, 63% số người tham gia phỏng vấn mong muốn sẽ có thông tin phản hồi về sự
thay đổi về diện tích và chất lượng rừng trước và sau khi thực hiện chi trả; 44% số người tham gia
phỏng vấn mong muốn có bên thứ ba giám sát và có đánh giá về sự minh bạch cũng như sự công
bằng trong việc sử dụng nguồn tiền chi trả cho hoạt động bảo vệ và phát triển rừng; 26% số người
tham gia phỏng vấn quan tâm đến sự thay đổi về lưu lượng nước cũng như chất lượng nguồn nước
trước và sau khi thực hiện chi trả. 31% số người tham gia phỏng vấn bày tỏ sự quan tâm tới các vấn
đề khác có liên quan, ví dụ: trách nhiệm của người được nhận chi trả khi để xảy ra các sự cố gây thiệt
hại đến hoạt động nuôi cá nước lạnh hay trách nhiệm của các cơ quan quản lý đối với việc khai thác
và sử dụng nguồn tài nguyên nước cho các hoạt động khác nhau.
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Hình sau đây mô tả về mong muốn của các cơ sở nuôi cá nước lạnh khi tham gia thực hiện chính
sách chi trả dịch vụ môi
trường
rừng.
Hình
1. Các
thông tin phản hồi được quan tâm
63%

44%
31%
25%

Thay đổi diện
tích và chất lượng
rừng

Minh bạch và
công bằng trong
thu và sử dụng
tiền chi trả

Chất lượng nguồn
nước trước và sau
khi chi trả

Khác

HÌNH 5. CÁC THÔNG TIN PHẢN HỒI ĐƯỢC QUAN TÂM
e. Chính sách miễn, giảm nghĩa vụ chi trả DV MTR
100% đại diện các cơ sở nuôi cá nước lạnh đề nghị được miễn, giảm nghĩa vụ chi trả cho dịch vụ duy
trì và điều tiết nguồn nước trong trường hợp doanh thu quá thấp, không bù đắp được các chi phí,
đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính trong trường
hợp các rủi ro bất khả kháng xảy ra.
4.3. Các phương án về mức chi trả và hình thức chi trả và thảo luận
4.3.1. Xác định mức chi trả căn cứ vào mức sẵn lòng chi trả, giá trị kinh tế của DV MTR và lưu lượng
nước sử dụng
a) Công thức tính:
P= WTP*EV*Q

[CT1]

Trong đó:
P: mức chi trả của 01 cơ sở trong 1 năm (đơn vị tính: đồng/năm)		
WTP: mức sẵn sàng chi trả của cơ sở so với giá trị kinh tế của dịch vụ môi trường rừng (tính theo
đơn vị %)
EV: giá trị kinh tế của dịch vụ môi trường rừng trong việc duy trì và điều tiết nguồn nước (tính theo
đơn vị đồng/m3)
Q: lưu lượng nước được sử dụng thực tế trong 1 năm tại cơ sở (tính theo đơn vị m3)
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Mức sẵn lòng chi trả (WTP – Willningness to pay):
Theo kết quả điều tra tỉnh Lào Cai, 44% đại diện các cơ sở nuôi cá nước lạnh sẵn sàng chi trả 0.5-1%
giá trị của dịch vụ môi trường rừng ở thời điểm hiện tại. Cần lưu ý rằng, mức sẵn lòng chi trả có thể
thay đổi theo thời gian. Khi doanh thu của các cơ sở tăng lên hoặc khi nhận thức về giá trị của dịch
vụ duy trì và điều tiết nước đối với hoạt động nuôi cá nước lạnh tăng lên thì mức sẵn lòng chi trả
sẽ tăng lên và ngược lại. Trong nghiên cứu này, mức sẵn sàng chi trả trung bình: 0,75%) sẽ được sử
dụng để tính toán mức chi trả cho các cơ sở.
Giá trị kinh tế của dịch vụ môi trường rừng (EV – Economic value):
Như đã được đề cập ở trong phần phương pháp, giá trị kinh tế của dịch vụ duy trì và điều tiết nước
được tính theo phương pháp dựa vào chi phí (cost-based method). Theo đó, nếu các cơ sở nuôi cá
nước lạnh phải gánh chịu các chi phí phát sinh thêm khi không có nguồn nước từ rừng thì các chi
phí đó đó được coi là giá trị kinh tế của rừng.
Kết quả điều tra tại hiện trường các cơ sở nuôi cá nước lạnh tại Lào Cai cho thấy, có 2 căn cứ để xác
định giá trị kinh tế của dịch vụ môi trường rừng trong lĩnh vực này, bao gồm: (i) giá nước sạch sinh
hoạt; và (ii) các chi phí tăng thêm khi thiếu nước trong mùa khô.
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Giá nước sạch sinh hoạt là một căn cứ để ước lượng giá trị kinh tế của dịch vụ điều tiết và duy trì
nguồn nước vì nuôi cá nước lạnh đòi hỏi nguồn nước phải có chất lượng tốt. Một số tiêu chuẩn của
nguồn nước được sử dụng để nuôi cá nước lạnh thậm chí còn cao hơn so với nước sinh hoạt (ví dụ:
tiêu chuẩn về nhiệt độ, tiêu chuẩn về độ trong, tiêu chuẩn về hàm lượng NH3, v.v.). Nếu không có
rừng (và không có nguồn nước từ rừng), để nuôi được cá nước lạnh, các cơ sở buộc mua nước sạch
hoặc đầu tư hệ thống xử lý nước sạch để có một nguồn nước đủ tiêu chuẩn. Hiện nay, chi phí cho
một m3 nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lào Cai là 7.800 đồng. Như vậy, giá trị kinh tế của dịch
vụ điều tiết và duy trì nguồn nước phải tương đương hoặc lớn hơn mức này.
Chi phí phát sinh của các cơ sở trong mùa khô cũng là một căn cứ để ước lượng giá trị kinh tế của
dịch vụ điều tiết và duy trì nguồn nước. Trong mùa khô, để khắc phục tình trạng thiếu nước, các cơ
sở nuôi trồng phải tái sử dụng lại lượng nước thải ra từ các bể bằng cách sử dụng hệ thống máy bơm
kết hợp với máy tạo ô-xi. Nếu không có rừng để duy trì và điều tiết nguồn nước, các cơ sở sẽ phải
liên tục mất thêm các chi phí về nhân công, nguyên vật liệu, năng lượng để vận hành hệ thống xử lý
nước thải cho mục đích tái sử dụng. Thêm vào đó, trong mùa khô, cá nước lạnh gần như không tăng
trưởng mặc dù các cơ sở vẫn phải duy trì hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc giống như trong mùa
mưa. Kết quả tổng hợp từ các phiếu điều tra tại 16 cơ sở nuôi cá nước lạnh tại Lào Cai cho thấy: chi
phí phát sinh cho mỗi m3 nước bị thiếu trong mùa khô tương đương với 5.350 đồng. Do có rừng, có
nguồn nước, các cơ sở tránh được chi phí phát sinh (khi thiếu nước). Như vậy, giá trị kinh tế của dịch
vụ điều tiết và duy trì nguồn nước tương đương với chi phí phát sinh khi thiếu nước.
Lưu lượng nước sử dụng trong nuôi cá nước lạnh (Q-Quantity):
Nghiên cứu của tác giả Chu Chí Thiết (2013) đã chỉ ra rằng yêu cầu kỹ thuật đối với lượng nước chảy
vào các bể nuôi cá nước lạnh có diện tích 40-50 m2 là 20 - 25 m3/giờ (hay 0,5 m3 nước/giờ/m2 mặt
bể). Tuy nhiên, rất ít các cơ sở nuôi cá nước lạnh ở Lào Cai lưu ý tới vấn đề này. Các cơ sở thường căn
cứ vào số lượng bể nuôi (thay vì diện tích bể nuôi) để thiết kế các đường ống dẫn nước (có tiết diện
tương đối giống nhau từ suối về bể. Do đó, vào mùa mưa, nước nhiều, lượng nước qua đường ống
luôn dư thừa so với nhu cầu sử dụng thật sự của cơ sở, Ngược lại, trong mùa khô, lượng nước chỉ
chiếm khoảng 1/4 tiết diện của ống và chỉ đáp ứng được gần 40% nhu cầu về nước.
Nếu phương án tính mức chi trả dựa trên lưu lượng nước được lựa chọn, các cơ sở nên đầu tư vào
việc thiết kế lại hệ thống dẫn nước theo tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời sẽ giúp giảm chi phí cho dịch
vụ môi trường rừng. Trong trường hợp, các cơ sở không thiết kế lại hệ thống dẫn nước thì lưu lượng
nước sử dụng của từng cơ sở trong 1 năm được tính theo công thức sau đây:
Q=w*v*365*24*3600 [CT2]
Trong đó:
w: diện tích tiết diện ống dẫn nước từ suối vào các bể, được tính theo công thức (với và d là đường
kính của ống dẫn nước)
v: vận tốc nước chảy qua ống (m/s) (các con suối ở Lào Cai có vận tốc nước chảy trung bình là 0.46
m/s trong mùa khô và 1,52 m/s trong mùa mưa)
b) Mức chi trả cụ thể:
Phương án 1: Nếu giá trị kinh tế của dịch vụ điều tiết nước được tính theo giá nước sạch và các cơ
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sở sẽ điều chỉnh hệ thống ống dẫn nước cho phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật 20-25 m3/giờ (trung
bình là 0,5 m3 nước/giờ/m2 diện tích bể nuôi), thì mức chi trả cho một m2 diện tích bể nuôi trong 1
năm sẽ là:
P1 = WTP*EV*Q
= WTP*Giá nước sạch sinh hoạt/m3*(số tháng mùa mưa*số ngày/tháng*số giờ /ngày*lưu
lượng nước/giờ/m2 diện tích mặt nước + % lượng nước so với yêu cầu kỹ thuật* số tháng (mùa
khô)*số ngày/tháng*số giờ/ngày* lưu lượng nước/m2 diện tích mặt nước)
= 0,75%*7.800*(6*30*24*0,5+40%*6*30*24*0,5)
= 164.268 (đồng/ m2/năm)
Theo phương án này, tỉnh Lào Cai với 24.575 m2 diện tích mặt nước nuôi cá nước lạnh, ước tính mỗi
năm sẽ thu được 4.036.886.100 đồng từ chi trả dịch vụ môi trường rừng. Mức chi trả cụ thể cho 16
cơ sở trong nghiên cứu được trình bày trong Phụ lục 9.
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Phương án 2: Nếu giá trị kinh tế của dịch vụ điều tiết nước được tính theo chi phí phát sinh tránh
được và các cơ sở sẽ điều chỉnh hệ thống ống dẫn nước cho phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật 20-25
m3/giờ (trung bình là 0.5 m3 nước/giờ/m2 diện tích bể nuôi), thì mức chi trả cho một m2 diện tích bể
nuôi trong 1 năm sẽ là:
P2 = WTP*EV*Q
= WTP* Chi phí phát sinh tránh được//m3*(số tháng mùa mưa*số ngày/tháng*số giờ /ngày*lưu
lượng nước/giờ/m2 diện tích mặt nước + % lượng nước so với yêu cầu kỹ thuật* số tháng (mùa
khô)*số ngày/tháng* số giờ/ngày* lưu lượng nước/m2 diện tích mặt nước)
= 0.75%*5.350*(6*30*24*0,5+40%*6*30*24*0,5)
=

112.671 (đồng/m2/năm)

Theo phương án này, tỉnh Lào Cai với 24.575 m2 diện tích mặt nước nuôi cá nước lạnh, ước tính mỗi
năm sẽ thu được 2.768.889.825 đồng từ chi trả dịch vụ môi trường rừng. Mức chi trả cụ thể cho 16
cơ sở trong nghiên cứu được trình bày trong Phụ lục 9.
Trong trường hợp các cơ sở không tự điều chỉnh hệ thống ống dẫn nước để được hưởng các lợi thế
về chi trả dịch vụ môi trường (đặc biệt trong mùa mưa, khi hầu hết các cơ sở đều sử dụng nhiều hơn
lượng nước cần thiết) thì các cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành đo lường và tính toán lưu lượng
nước sử dụng thực tế của từng cơ sở theo công thức 2 (CT2) và áp dụng công thức tính mức chi trả
cụ thể cho từng cơ sở theo công thức 1 (CT1). Tuy nhiên, việc này sẽ mất thời gian và có thể không
hiệu quả về mặt quản lý.
c) Điểm mạnh của phương án
Phương án xác định mức chi trả căn cứ vào mức sẵn lòng chi trả, giá trị kinh tế của DV MTR và lưu
lượng nước sử dụng nhận được sự ủng hộ của 44% đại diện các cơ sở nuôi cá nước lạnh trong
nghiên cứu.
Hơn nữa, phương án này thể hiện tương đối rõ bản chất chất của chi trả dịch vụ môi trường vì trong
thành phần của công thức tính mức chi trả cho các cơ sở có giá trị kinh tế của dịch vụ môi trường và
lưu lượng dòng chảy - hai đại diện tiêu biểu cho chất lượng dịch vụ duy trì và điều tiết nguồn nước
của các hệ sinh thái rừng.
Thêm vào đó, việc tính mức chi trả căn cứ trên lưu lượng nước sử dụng thực tế sẽ có tác dụng khuyến
khích các cơ sở sử dụng tài nguyên nước tiết kiệm (bằng cách điều chỉnh quy mô bể nuôi hoặc hệ
thống dẫn nước cho vừa đủ với nhu cầu của cơ sở) nhằm đạt được những lợi thế trong chi trả dịch
vụ môi trường, qua đó, tạo điều kiện để cơ quan chức năng quản lý nguồn nước hiệu quả.
Ngay cả trong trường hợp các cơ sở không điều chỉnh quy mô và nhu cầu sử dụng nước thì phương
án tính mức phí này cũng tương đối công bằng giữa các cơ sở khác nhau: cơ sở nào sử dụng nhiều
dịch vụ môi trường hơn thì sẽ phải chi trả nhiều hơn.
Cuối cùng, đây là phương án tính phí linh hoạt, dễ điều chỉnh khi một trong các thành phần của
công thức tính thay đổi.
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d) Điểm yếu của phương án
Phương án này chỉ thực sự hiệu quả và công bằng khi có sự hợp tác của các cơ sở nuôi cá nước lạnh.
Trong trường hợp các cơ sở không tự nguyện thay đổi quy mô hay hệ thống dẫn nước thì việc xác
định lưu lượng nước cho từng cơ sở là một thách thức lớn đối với cơ quan quản lý.
Mặc dù số liệu về lượng nước sử dụng một số cơ sở được thành lập trước năm 2013 có thể tìm thấy
trong giấy phép khai thác và sử dụng nước mặt do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cơ sở được khi
bắt đầu thành lập (tuy nhiên,những cơ sở thành lập sau năm 2013 sẽ không có giấy phép này vì
theo theo điểm b, khoản 1, Điều 44 của Luật Tài nguyên nước; điểm a, b, khoản 2, Điều 16, Nghị định
201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài
nguyên nước, các trường hợp khai thác nước không phải xin phép bao gồm hoạt động nuôi trồng
thuỷ sản với quy mô không vượt quá 0,1 m3/giây, tương đương với 8.640 m3/ngày/đêm và hầu hết
các cơ sở nuôi cá nước lạnh ở Lào Cai đều không vượt qua mức này). Tuy nhiên, kết quả điều tra cho
thấy lượng nước được sử dụng thực tế hơn nhiều so với số liệu trong giấy phép khai thác và sử dụng
nước của các cơ sở. Muốn có số liệu chính xác để tính toán mức chi trả một cách công bằng, minh
bạch cho từng cơ sở thì buộc các cơ quan quản lý phải tiến hành đo đếm tại thực địa. Đây là một
công việc đòi hỏi rất nhiều thời gian do các cơ sở nằm dọc theo các dòng suối có tốc độ chảy rất
khác biệt giữa các mùa trong một năm và giữa các năm khác nhau.
Ngay cả trong trường hợp các cơ sở tự nguyện thay đổi hệ thống dẫn nước thì việc này có thể gây
tốn kém cho các cơ sở. Hơn nữa, các cơ quan quản lý cũng khó có thể kiểm tra, kiểm soát được các
cơ sở vi phạm (ví dụ: lắp thêm các ống dẫn nước) do phần lớn các cơ sở nuôi cá nước lạnh nằm ở
trên các địa bàn đi lại khó khăn.
Cuối cùng, theo cách tính mức chi trả của phương pháp này, một số cơ sở có quy mô lớn (ví dụ cơ
sở số 3, số 7 và số 16 trong Phụ lục 9) sẽ phải chi trả rất nhiều (từ 10-30% doanh thu của cơ sở), vượt
quá khả năng của các cơ sở.
4.3.2. Xác định mức chi trả căn cứ vào mức sẵn lòng chi trả và doanh thu của cơ sở
a) Công thức tính
P= WTP*R

[CT3]

Trong đó:
P: mức chi trả của 01 cơ sở trong 1 năm (đơn vị tính: đồng/năm)
WTP: mức sẵn sàng chi trả so với doanh thu của cơ sở (tính theo đơn vị %)
R: doanh thu của cơ sở trong một năm
Mức sẵn lòng chi trả (WTP – Willingness to pay):
Theo kết quả điều tra tỉnh Lào Cai, 44% đại diện các cơ sở nuôi cá nước lạnh sẵn sàng chi trả 1-2%
doanh thu của cơ sở cho hoạt các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng nhằm duy trì nguồn nước.
Trong nghiên cứu này, mức sẵn sàng chi trả trung bình: 1,5%) sẽ được sử dụng để tính toán mức
chi trả cho các cơ sở.
Doanh thu (R – Revenue):
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Doanh thu của cơ sở nuôi cá nước lạnh bao gồm doanh thu từ kinh doanh cá giống và kinh doanh
cá hồi, cá tầm thương phẩm. Tuy nhiên hiện nay, có rất ít các cơ sở tại Lào Cai có thể ươm cá giống
đồng thời hoạt động này cũng không sử dụng lượng nước không đáng kể so với hoạt động nuôi cá
hồi, cá tầm thương phẩm, vì vậy nghiên cứu này chỉ tập trung vào việc ước tính doanh thu từ hoạt
động nuôi cá hồi, cá tầm thương phẩm cho các cơ sở.
Doanh thu từ hoạt động nuôi cá hồi, cá tầm thương phẩm được tính theo công thức sau:
R= p*Y
Trong đó:
p: giá thị trường của một kg cá tầm/cá hồi (đơn vị tính: đồng/kg)
Y: sản lượng cá tầm/cá hồi của cơ sở trong một năm (đơn vị tính: kg/năm)
Về giá thị trường, trong năm 2014, giá cá hồi giao động trong khoảng 300.000-320.000 đồng/kg và
giá cá tầm là 250.000 đồng/kg.
Về sản lượng, sản lượng cá hồi của Lào Cai dao động trong khoảng 14,4-18,8 kg/m2/năm (trung bình
là 16,6 kg/m2/năm). Trong khi đó, sản lượng của cá tầm trung bình 6,4-7,6 kg/m2/năm (trung bình là
7 kg/m2/năm). Nhìn chung, sản lượng cá hồi và cá tầm của Lào Cai vẫn thấp hơn mức sản lượng tối
đa kỹ thuật từ 20-23%.
b) Mức chi trả cụ thể
Mức chi trả bình quân cho một m2 diện tích nuôi cá hồi được tính như sau:
P3 = WTP*R
= WTP*Giá thị trường(đồng/kg)* sản lượng/m2 diện tích mặt nước (kg/m2)
= 1,5%*310.000*16,6
= 77.190 (đồng/ m2/năm)
Mức chi trả đối bình quân cho một m2 diện tích nuôi cá tầm được tính như sau:
P3 = WTP*R
= WTP*Giá thị trường(đồng/kg)* sản lượng/m2 diện tích mặt nước (kg/m2)
= 1,5%*250.000*7
= 26.250 (đồng/m2/năm)
Theo phương án này, tỉnh Lào Cai với 24.575 m2 diện tích mặt nước nuôi cá nước lạnh, trong đó
17.425 m2 nuôi cá hồi và 7.150 m2 cho nuôi cá tầm, ước tính mỗi năm sẽ thu được 1.532.723.250
đồng từ chi trả dịch vụ môi trường rừng. Mức chi trả cụ thể cho 16 cơ sở trong nghiên cứu được trình
bày trong Phụ lục 9.
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c) Điểm mạnh của phương án
Phương án xác định mức chi trả căn cứ vào mức sẵn lòng chi trả và doanh thu của cơ sở nhận được
sự đồng thuận của 44% đại diện các cơ sở được phỏng vấn và có nhiều khả năng nhận được sự đồng
thuận cao khi chính sách chi trả dịch vụ môi trường trong nuôi cá nước lạnh được triển khai tại Lào
Cai vì doanh thu phản ánh tốt nhất khả năng tài chính và khả năng chi trả của cơ sở, bao gồm cả chi
trả cho việc duy trì các dịch vụ môi trường rừng.
Cách tính mức phí đơn giản, dễ thực hiện. Trong trường hợp các cơ sở không minh bạch về doanh
thu, cơ quan quản lý vẫn có thể ước tính được cho từng cơ sở vì trong trường hợp không xảy ra rủi ro,
doanh thu của cơ sở có quan chệ chặt chẽ với quy mô – là đại lượng cố định, dễ thống kê, đo lường,
kiểm soát - nên có thể dùng quy mô để kiểm tra chéo các kết quả tính toán.
Phương án này cũng khuyến khích các cơ sở học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm, áp dụng đúng kỹ thuật
nuôi nhằm tăng cao năng suất và sản lượng nuôi để đạt được các lợi thế khi tính phí (do mức phí được
với năng suất và sản lượng nuôi trung bình, thấp hơn tương đối nhiều so với sản lượng tối đa kỹ thuật).
d) Điểm yếu của phương án
Phương án tính mức chi trả dịch vụ môi trường này chưa thực sự tạo ra được một cơ chế khuyến
khích các cơ sở sử dụng tài nguyên nước tiết kiệm, vừa đủ với nhu cầu nhằm tạo điều kiện để các cơ
quan chức năng quản lý nguồn nước một cách hiệu quả.
Ngoài ra, khi áp dụng phương án tính phí này cần hết sức thận trọng đối với một số cơ sở có quy mô
lớn tuy nhiên sản lượng thực tế khá thấp so với mức sản lượng bình quân được đưa vào tính toán.
Trong trường hợp này, cần phải căn cứ và sản lượng thực tế của cơ sở trong nhiều năm liền để tính
mức chi trả hợp lý hơn (ví dụ đối với các cơ sở số 2, số 3, số 6 và số 16 trong Phụ lục 9)
4.4. Chính sách miễn, giảm chi trả DVMTR trong nuôi cá nước lạnh
4.4.1. Đối tượng được miễn chi trả dịch vụ môi trường
Nuôi cá nước lạnh là một nghề mang lại thu nhập cao cho người dân tại tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên,
nghề này đòi hỏi mức đầu tư ban đầu rất lớn. Kết quả nghiên cứu tại 16 cơ sở nuôi cá nước lạnh tại
Lào Cai cho thấy, ngay cả khi các cơ sở không cần phải vay vốn ngân hàng và không gặp phải rủi
ro trong suốt quá trình nuôi thì sau 2 năm mới thu hồi được vốn. Ngoài ra, các rủi ro về thiên tai,
dịch bệnh, thị trường có thể làm cho doanh thu của cơ sở sụt giảm nghiệm trọng, ảnh hưởng tới
khả năng thực hiện các nghĩa vụ chi trả (bao gồm cả chi trả dịch vụ môi trường của cở sở. Vì vậy, để
khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các dự án nuôi cá nước lạnh nhằm đạt được các
mục tiêu đề ra trong bản Quy hoạch phát triển thuỷ sản tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và định hướng
đến năm 2030 của UBND tỉnh Lào Cai, đồng thời hỗ trợ các cơ sở khi gặp các rủi ro bất khả kháng,
các cơ quan quản lý cần xem xét:
1. 	Miễn chi trả dịch vụ môi trường trong 2 năm đầu tiên đối với các cơ sở nuôi cá nước lạnh mới
thành lập.
2. 	Miễn chi trả dịch vụ môi trường cho các cơ sở gặp rủi ro bất khả kháng khiến cho doanh thu
không bù đắp được các chi phí (bao gồm chi phí khắc phục thiệt hại và các chi phí thường
xuyên khác).
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Trong trường hợp thứ nhất, để được miễn trách nhiệm chi trả dịch vụ môi trường, cơ sở nuôi cá
nước lạnh cần có đơn xin miễn trách nhiệm chi trả cùng các tài liệu chứng minh cơ sở được thành
lập dưới 2 năm.
Trong trường hợp thứ 2, để được miễn trách nhiệm chi trả dịch vụ môi trường, cơ sở nuôi cá nước
lạnh cần có đơn xin miễn trách nhiệm chi trả trong đó nêu rõ rủi ro bất khả kháng, mức độ thiệt hại
về tài sản (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền), phương án khắc phục thiệt hại và cung cấp các
tài liệu liên quan chứng minh được doanh thu không bù đắp được chi phí trong năm có rủi ro xảy ra.
Sau khi cơ sở đã gửi đủ hồ sơ xin miễn chi trả dịch vụ môi trường, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến
hành xem xét và đánh giá hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định miễn
trách nhiệm chi trả dịch vụ môi trường cho cơ sở đối với năm có rủi ro bất khả kháng xảy ra.
4.4.2. Đối tượng được giảm chi trả dịch vụ môi trường
Bên cạnh việc miễn trách nhiệm chi trả dịch vụ môi trường đối với các trường hợp nêu trên, các cơ
quan quản lý nên cân nhắc giảm chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các trường hợp sau đây:
1. 	Giảm 70% số tiền dịch vụ môi trường cho các cơ sở gặp rủi ro bất khả kháng khiến cho doanh
thu chỉ vừa bù đắp được chi phí khắc phục thiệt hại nhưng không bù đắp được các chi phí
thường xuyên.
2. 	Giảm 50% số tiền dịch vụ môi trường cho các cơ sở gặp rủi ro bất khả kháng khiến cho doanh
thu bù đắp được chi phí khắc phục thiệt hại và một phần các chi phí thường xuyên của cơ sở.
3. 	Giảm 30% số tiền dịch vụ môi trường cho các cơ sở gặp rủi ro bất khả kháng khiến cho doanh
thu chỉ vừa bù đắp được chi phí khắc phục thiệt hại và chi phí thường xuyên của cơ sở.
Để được giảm trừ trách nhiệm chi trả dịch vụ môi trường, các cơ sở thuộc 2 đối tượng trên đây cần
phải nộp đầy đủ hồ sơ bao gồm đơn xin giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trong đó nêu rõ
rủi ro bất khả kháng, mức độ thiệt hại về tài sản (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền), phương
án khắc phục thiệt hại và cung cấp các tài liệu liên quan để các cơ quan có thẩm quyền xem xét và
ra quyết định giảm trách nhiệm chi trả nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
4.5. Các giải pháp tăng cường hiệu quả của việc thực thi chính sách chi trả DVMTR trong nuôi
cá nước lạnh tại Lào Cai
4.5.1. Tăng cường hoạt động truyền thông
Để chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng nói chung, chi trả dịch vụ môi trường rừng trong nuôi
cá nước lạnh nói riêng thực sự đi vào cuộc sống và nhận được sự đồng thuận cao từ các bên có liên
quan, công tác truyền thông cần phải được đẩy mạnh, đặc biệt là đối với các đối tượng thuộc diện
phải chi trả đã được quy định rõ trong Nghị định 99/2010/NĐ-CP. Hai nội dung mà công tác truyền
thông cần chú trọng bao gồm: (i) bản chất của chi trả dịch vụ môi trường; và (ii) cơ sở khoa học về
mối liên hệ giữa dịch vụ môi trường do rừng cung cấp và hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng
dịch vụ môi trường do rừng cung cấp như là một đầu vào.
4.5.2. Tăng cường công tác quản lý nguồn nước
Tranh chấp nguồn nước đang là một trong vấn đề rất nóng trong nuôi cá nước lạnh, đặc biệt là vào
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mùa khô, khi nguồn nước không đáp ứng được nhu cầu cho hầu hết các cơ sở nuôi trồng trong
tỉnh. Một trong các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này công tác quy hoạch vùng nuôi chưa được
tiến hành một cách khoa học, chặt chẽ, nhiều cơ sở nuôi mới được thành lập nhưng vẫn được các
cơ quan quản lý cho phép khai thác nguồn nước phía trên các cơ sở nuôi đã đăng ký sử dụng nước
trước đó khiến cho quyền lợi của những cơ sở đã đăng ký từ trước không được đảm bảo. Nếu công
tác quản lý nguồn nước không được cải thiện, tình trạng tranh chấp nguồn nước vẫn tiếp tục xảy ra
thì đây sẽ là một cản lớn cho việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường trong thời gian tới.
4.5.3. Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các cơ sở nuôi trồng
Nuôi cá nước lạnh đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc rất cao. Tuy nhiên, phần lớn các cơ sở nuôi cá nước lạnh
tại Lào Cai không nhận được các hỗ trợ kỹ thuật cần thiết từ phía các cơ quan chuyên môn trong
lĩnh vực thuỷ sản, đặc biệt là khi dịch bệnh xảy ra. Dịch bệnh trên cá nước lạnh có tốc độ lây lan rất
nhanh, nếu không có các biện pháp ngăn chặn kịp thời, cá có thể chết hàng loạt trong một khoảng
thời gian rất ngắn. Nguy hiểm nhất khi dịch bệnh xảy ra tại các cơ sở nằm phía đầu nguồn nước bởi
dịch bệnh rất dễ theo dòng nước lây lan đến các cơ sở khác nằm phía cuối nguồn. Do vậy, các cơ
quan quản lý cần đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cũng như sớm ban hành các tiêu chuẩn
kỹ thuật cho hoạt động nuôi và chăm sóc cá nước lạnh.
Ngoài ra, nhiều cơ sở nuôi trồng cũng gặp khó khăn khi không thể tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi
dành cho phát triển nghề nuôi trồng của của tỉnh nên khi rủi ro xảy ra, nhiều cơ sở lựa chọn giải
pháp đóng cửa, bỏ hoang mặc dù chi phí để đầu tư cơ sở hạ tầng rất cao, gây khó khăn cho công tác
quản lý đồng thời gây ra sự lãng phí về nguồn lực xã hội.
4.5.4. Tăng cường hoạt động của Hội nuôi cá nước lạnh Sa Pa
Được thành lập vào năm 2012, dưới sự bảo trợ của Trung tâm Nghiên cứu cá nước lạnh tỉnh Lào
Cai, Hội nuôi cá nước lạnh Sa Pa hoạt động với vai trò là tổ chức bảo vệ quyền lợi của các cơ sở nuôi
thông qua việc hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp nguồn giống đảm bảo, điều chỉnh giá, thẩm định nguồn
gốc sản phẩm, phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn cá nhập lậu tiến tới bảo hộ đăng ký
thương hiệu cá nước lạnh Sa Pa, từng bước xây dựng thương hiệu cá nước Lạnh của tỉnh Lào Cai.
Tuy nhiên, vì nhiều lý do, hiện nay Hội cá nước lạnh Sa Pa hoạt động rất cầm chừng, không hiệu quả.
Khi chính sách chi trả dịch vụ môi trường được triển khai trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản, vai trò
của Hội nuôi cá nước lạnh Sa Pa sẽ ngày càng quan trọng hơn khi là cầu nối giữa bên cung cấp và
bên sử dụng dịch vụ. Đồng thời, vừa có thể thay mặt bên cung cấp dịch vụ giám sát hoạt động chi
trả của bên sử dụng dịch vụ, vừa có thể thay mặt bên chi trả giám sát việc sử dụng nguồn tiền hỗ trợ
cho các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng nhằm duy trì nguồn nước. Vì vậy, các cơ quan quản lý
của tỉnh Lào Cai cần sớm có những biện pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại
trong Hội, đồng thời, tạo điều kiện để Hội tích cực hoạt động, đóp góp vào sự phát triển chung của
nghề nuôi cá nước lạnh tại tỉnh Lào Cai.
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5.1. Kết luận
Qua các hoạt động rà soát tài liệu thứ cấp và điều tra, thu thập thông tin số liệu
tại các cơ sở nuôi cá nước lạnh tại Lào Cai, nghiên cứu đã rút ra một số kết luận
quan trọng sau đây:
1. 	Lào Cai là một trong số ít các tỉnh trong cả nước có đầy đủ các lợi thế tự
nhiên cho việc phát triển nghề nuôi cá nước lạnh, mang lại nguồn thu nhập
cao cho người dân. Chính quyền các cấp của Lào Cai đã và đang ban hành
nhiều chính sách ưu đãi với quyết tâm mở rộng diện tích nuôi để đạt được
sản lượng khoảng 665 tấn vào năm 2020 và 1.074 tấn vào năm 2030.

Xét các điều kiện
cụ thể của Lào
Cai, PA3 được coi
là phương án tối
ưu nhất trong
thời điểm hiện
nay.

2. 	Triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong nuôi cá nước
lạnh ở Lào Cai là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn bởi các cơ sở khoa học,
pháp lý và thực tiễn đã cho thấy vai trò vô cùng quan trọng của các hệ sinh
thái rừng đầu nguồn trong việc duy trì và điều tiết nguồn nước được sử dụng
trực tiếp để nuôi cá nước lạnh.
3. 	Việc triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong nuôi cá nước
lạnh tại Lào Cai nhận được sự đồng thuận cao khi 12/16 (tương đương 75%)
đại diện các cơ sở được phỏng vấn đồng ý và sẵn sàng chi trả cho việc bảo
vệ và phát triển các hệ sinh thái rừng đầu nguồn nhằm tăng cường và duy trì
nguồn nước cho hoạt động nuôi cá nước lạnh.
4. 	Có nhiều căn cứ để xây dựng phương án về mức chi trả dịch vụ môi trường
rừng cho các cơ sở nuôi cá nước lạnh:
- Nếu căn cứ vào mức sẵn lòng chi trả, giá trị kinh tế của dịch vụ môi trường
rừng (được tính bằng với giá nước sạch sinh hoạt) và lưu lượng nước sử dụng thì
mức chi trả được xác định là: 164.268 đồng/m2 mặt nước/năm (tổng mức chi
trả của các cơ sở trên toàn tỉnh là 4.036.886.100 đồng/năm) (PA1).
- Nếu căn cứ vào mức sẵn lòng chi trả, giá trị kinh tế của dịch vụ môi trường
rừng (được tính bằng với các chi phí phát sinh khi thiếu nước) và lưu lượng nước
sử dụng thì mức chi trả được xác định là: 112.671 đồng/m2 mặt nước/năm (tổng
mức chi trả của các cơ sở trên toàn tỉnh là 2.768.889.825 đồng/năm) (PA2).
- Nếu căn cứ vào mức sẵn lòng chi trả và doanh thu của cơ sở thì mức chi trả
được xác định là: 77.190 đồng/m2 mặt nước/năm đối với hoạt động nuôi cá hồi
và 26.250 đồng/m2 mặt nước/năm đối với hoạt động nuôi cá tầm (tổng mức chi
trả của các cơ sở trên toàn tỉnh là 1.532.723.250 đồng/năm) (PA3).
5. 	Các phương án về mức chi trả nêu trên đều có các điểm mạnh, điểm yếu các
khác nhau. Việc lựa chọn phương án về mức chi trả nào để áp dụng trong
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thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, xét các điều kiện cụ thể của Lào Cai, phương
án 3 (PA3) được coi là phương án tối ưu nhất trong thời điểm hiện nay. Phương án nhận được sự
đồng thuận cao từ đại diện các cơ sở nuôi cá nước lạnh tại Sa Pa và Bát Xát. Đây là một yếu tố vô
cùng thuận lợi khi chính sách chi trả dịch vụ môi trường được triển khai trong thực tiễn.
6. 	Nuôi cá nước lạnh là một nghề triển vọng nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro (như thiên tai,
dịch bệnh, thiếu nước, thị trường). Để khuyến khích và hỗ trợ các cá nhân, tổ chức đầu tư vào
hoạt động nuôi cá nước lạnh, các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét miễn, giảm trách nhiệm
chi trả dịch vụ môi trường cho các cơ sở mới thành lập hoặc các cơ sở gặp thiên tai bất khả
kháng.
7. 	Để tăng cường hiệu quả của việc triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường trong nuôi
trồng cá nước lạnh tại Lào Cai, trước mắt cần phải thực hiện một số giải pháp sau: (i) tăng cường
hoạt động truyền thông, tăng cường công tác quản lý nguồn nước, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật
và tài chính cho các cơ sở nuôi trồng và tạo điều kiện để Hội nuôi cá nước lạnh Sa Pa hoạt động
hiệu quả.
5.2. Kiến nghị
1. 	UBND tỉnh Lào Cai ban hành các văn bản nhằm triển khai thí điểm thực hiện chính sách chi trả
dịch vụ môi trường rừng đối với hoạt động nuôi cá nước lạnh có sử dụng nguồn nước trực tiếp
từ rừng trong địa bàn tỉnh. Mức phí thí điểm được sử dụng trong thời gian thí điểm là mức phí
được xây dựng trong phương án 3 (77.190 đồng/m2 mặt nước/năm đối với hoạt động nuôi cá
hồi và 26.250 đồng/m2 mặt nước/năm đối với hoạt động nuôi cá tầm) trong năm 2015.
2. 	Tiếp tục thực hiện các nghiên cứu nhằm xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường đối với hoạt
động nuôi cá nước lạnh ở các địa phương khác nhau nhằm tiến tới việc chính thức áp dụng
chính sách chi trả dịch vụ môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản trên cả nước theo tinh thần của
Nghị định 99/2010-NĐ/CP.
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Phụ lục
PHỤ LỤC 1. MẪU PHIẾU PHỎNG VẤN
Phần I: Thông tin cơ bản về người được phỏng vấn
1.

Họ và tên______________________________, Tên cơ sở sản xuất:_________________________

2.

Địa chỉ _______________________________________________________________________

3.

Tuổi :______________(hoặc năm sinh:_____________________)

4.

Dân tộc: ______________

5.

Giới tính :

6.

Trình độ học vấn: _______________________________________________________________

7.

Số năm kinh nghiệm về nuôi cá nước lạnh? _____năm.

8.

Thu nhập của hộ gia đình/ cơ sở sản xuất:

£ Nam		

£ Nữ

8.1. Tổng thu nhập/ doanh thu:____________VND/ năm
8.2. Thu nhập/ doanh thu từ sản xuất cá nước lạnh: _______________VND/ năm
Phần II: Thông tin về các mô hình nuôi cá nước lạnh
1.

Năm bắt đầu nuôi trồng:______________

2.

Số lượng lao động của hộ gia đình/ cơ sở:_________________người lao động hàng năm

3.

Mô hình nuôi trồng:
£ Thâm canh
£ Bán thâm canh
£ Khác (Xin giải thích rõ): ________________________________________________________

4.

Loại cá nước lạnh được nuôi trồng:
£ Cá hồi
£ Cá tầm
£ Cả cá hồi và cá tầm
£ Thủy sản khác (Xin giải thích rõ): ________________________________________________

5.

Quy mô ao nuôi/ bể nuôi

5.1. Diện tích mặt nước ao nuôi hiện tại:________m2, kích thước ao nuôi:_____________________
5.2. Thể tích ao nuôi: ___________m3
6.
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7.

Khoảng cách từ ao nuôi tới sông, suối có nguồn gốc từ rừng? ____________________(m)

8.

Lượng nước được sử dụng cho nuôi trồng:

8.1. 	Mùa mưa (tháng 5-10): ________________(m3/ngày đêm), lượng nước đáp ứng được bao 		
nhiêu % cho cơ sở: _______________%
8.2. 	Mùa khô (tháng 11-4): _________________(m3/ngày đêm), lượng nước đáp ứng được bao 		
nhiêu % cho cơ sở: _______________%
9.

Sản lượng khai thác:

9.1 Mùa mưa:______________________________________________________(kg)
9.2. Mùa khô:______________________________________________________(kg)
10.	Các biện pháp và chi phí tương ứng trong trường hợp thiếu nước (các chi phí cho việc lấy nước
từ nguồn khác như: điện/ dầu, nhân công, vật tư, hóa chất….)?
_________________________________________________________________________________
11. Các rủi ro chính trong nuôi cá nước lạnh (ví dụ: dịch bệnh, thiên tai, khác):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
12. Đề xuất các hình thức hỗ trợ trong các trường hợp rủi ro:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Phần III: Các loại chi phí trong nuôi cá nước lạnh
1. Chi phí đầu tư ban đầu
Loại chi phí

Số tiền

Thời gian sử dụng dự
kiến (năm)

Ghi chú

Xây dựng ao nuôi (Xây dựng bể nuôi, xây dựng
hệ thống cấp/thoát nước)
Xây dựng các công trình khác (bảo vệ, lán trại,
hệ thống điện …)
Mua sắm các dụng cụ hỗ trợ (máy bơm, lưới...)
Khác, cụ thể
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2. Chi phí thường xuyên/ năm
Loại chi phí

Đơn vị tính Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Đơn vị tính Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Chi phí chuẩn bị (ví dụ: Chi phí cải tạo ao…)
Nguồn giống (đã bao gồm vận chuyển)
- Cá hồi (nếu có)
- Cá tầm (nếu có)
- Khác (nếu có)
Thức ăn (đã bao gồm vận chuyển)
- Cá hồi (nếu có)
- Cá tầm (nếu có)
- Khác (nếu có)
Chi phí lao động
Dụng cụ, bảo hộ lao động
Hoá chất, thuốc (nếu có)
Các nguồn lực tiêu hao khác (điện lưới,
xăng dầu v.v)
Chi phí xử lý nước thải
Lãi vay (nếu có)
Khác (xin nêu rõ)
Phí (nếu có)
Thuế (nếu có)
3. Chi phí thu hoạch và bảo quản/ năm
Loại chi phí
Chi phí nhân công và dụng cụ
- Cá hồi (nếu có)
- Cá tầm (nếu có)
- Thủy sản khác (nếu có)
Các loại chi phí khác (xin nêu rõ)
Chi phí vận chuyển sản phẩm
Chi phí nhân công và dụng cụ để bảo quản
- Cá hồi (nếu có)
- Cá tầm (nếu có)
- Thủy sản khác (nếu có)
Chi phí khác (cụ thể)
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Phần IV: Doanh thu từ nuôi cá nước lạnh
Sản phẩm

Sản lượng khai thác
(kg/năm)

Giá bán (đồng/kg)

Ghi chú

- Cá hồi
- Cá tầm
- Các sản phẩm khác
Phần V: Mức sẵn lòng chi trả
1. Gia đình/ Cơ sở của ông bà có biết về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng không?
£ Có (Xin nêu rõ:______________________________________________________________)
£ Không
2. Theo ông bà, nếu không có rừng, gia đình/ cơ sở của ông/bà có nuôi được cá hồi/ cá tầm không?
£ Có (Tại sao:_________________________________________________________________)
£ Không (Tại sao:______________________________________________________________)
3. Theo ông bà, muốn nuôi trồng thuỷ sản tốt có cần bảo vệ rừng không?
£ Có			 £ Không
4. Gia đình/cơ sở của ông bà có sẵn lòng chi cho việc quản lý và bảo vệ rừng tốt hơn nhằm duy trì
nguồn nước này hay không?
£ Có
£ Không (xin nêu một vài lý do: __________________________________________________)
5. Theo ông/ bà căn cứ nào là tốt nhất để tính mức chi trả này?
£ Giá nước sạch sử dụng trong sinh hoạt
£ Các chi phí tiết kiệm được trong việc sử dụng nguồn nước từ rừng
£ Doanh thu từ hoạt động nuôi cá nước lạnh
£ Phương án khác (xin nêu rõ) ___________________________________________________
6. Ông/bà sẵn sàng chi trả ở mức nào?
_______% giá nước sạch sử dụng trong sinh hoạt
_______% các chi phí tiết kiệm được trong việc sử dụng nguồn nước từ rừng
_______% doanh thu từ hoạt động nuôi cá nước lạnh
Phương án khác:_________________________________________________________________
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7. Để nâng cao sự minh bạch và công bằng trong việc thu tiền DVMTR của các cơ sở nuôi cá nước
lạnh khác nhau, theo ông/bà, mức thu nên được tính căn cứ vào yếu tố nào dưới đây?
£ Diện tích mặt nước
£ Thể tích ao nuôi
£ Giấy cấp phép sử dụng nguồn nước cho nuôi cá nước lạnh
£ Bảng kê khai doanh thu từ hoạt động nuôi cá nước lạnh của các cơ sở
£ Phương án khác (xin nêu rõ) ____________________________________________________
8. Theo ông/bà, hình thức thanh toán nào là thuận tiện nhất đối với các cơ sở nuôi cá nước lạnh?
£ Nộp tiền mặt tại nơi quy định (Ví dụ: Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lào Cai)
£ Chuyển khoản vào tài khoản quy định
£ Hình thức khác (xin nêu rõ) _____________________________________________________
9. Gia đình/cơ sở của ông/bà quan tâm điều gì sau khi đã chi trả tiền DVMTR nhằm duy trì 			
điều tiết nguồn nước cho nuôi cá nước lạnh?
£ Thông tin về diện tích và chất lượng rừng trước và sau khi được chi trả
£ Sự minh bạch và công bằng trong việc thu và sử dụng nguồn tiền chi trả
£ Thông tin về chất lượng nguồn nước trước và sau khi chi trả
£ Khác (xin nêu rõ) _____________________________________________________________
10. Gia đình/Cơ sở của ông bà có đề cử cá nhân/đơn vị nào hỗ trợ các cơ sở nuôi cá nước lạnh trong
việc giám sát và đánh giá quá trình chi trả và sử dụng tiền chi trả cho quản lý và bảo vệ rừng tốt hơn
không?
______________________________________________________________________________
11. Ông/bà có ý kiến đóng góp nào cho việc áp dụng chính sách chi trả dịch vụ môi trường trong
nuôi cá nước lạnh hay không?
______________________________________________________________________________

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của ông/bà!
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PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THAM GIA PHỎNG VẤN
Huyện

Sa Pa

Bát Xát

Họ tên đại diện cơ sở

Tên cơ sở

Địa chỉ cơ sở

Trần Trung Hưng

Cty TNHHMTV Song Nhi

Đội 5, thôn Sín Chải, San Xả Hồ

Nguyễn Thanh Hải

TT nghiên cứu thủy sản
nước lạnh

Xã San Xả Hồ

Đỗ Tiến Thắng

Công ty TNHH Thiên Hà

Thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang

Nguyễn Văn Lũy

HTX Can Hồ A

Thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang

Phạm Thị Mai

HTX Cá Hồi Thác Vàng

Thôn Lý, Xã Lao Chải

Nguyễn Cường Thịnh

Hộ gia đình

Thông Can Ngài, xã Tả Phìn

Nguyễn Thái Trực

Hộ gia đình

Thôn Can Ngài, bản Tả Phìn

Lê Trung Thức

Hợp tác xã Minh Đức

Xã Bản Khoang

Nguyễn Thế Hải

Hộ gia đình

Thôn Can Hồ Mông, xã Bản
Khoang

Hoàng Văn Tiệp

HTX Can Hồ B (8 hộ)

Xã Bản khoang

Nguyễn Huy Trung

Công ty Hợp Lực

Xã Bản Khoang

Nguyễn Trọng Tài

Hộ gia đình

Xã Bản Khoang

Đặng Văn Cấp

Công ty TNHH

Đội 6 thôn Can Ngải, xã Tả Phìn

Trương Hữu Văn

HTX Chiến Thắng

Thôn Sín Chải, San Xả Hồ

Đào Tiến Mạnh

Công ty TNHH Mạnh
Sang

Thôn Phỉn Hồ, Xã Tả Phời

Nguyễn Văn Đàm

Hộ gia đình (đang thành
lập HTX)

Thôn Ngả Trồ, xã Dền Sáng,
Bát Xát
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PHỤ LỤC 3. CẤU TRÚC MÃ HOÁ THÔNG TIN TỪ CÁC PHIẾU ĐIỀU TRA
Câu hỏi

Câu trả lời và mã hoá thông tin
Phần I: Thông tin cơ bản về người được phỏng vấn

Q4. Dân tộc

Kinh = 1
Khác = 0

Q5. Giới tính

Nam = 1
Nữ = 0
Phần II: Thông tin về các mô hình nuôi cá nước lạnh

Q3. Mô hình nuôi trồng

Thâm canh = 1
Khác = 0

Q4. Loại cá được nuôi trồng

Cá hồi + Cá tầm = 1
Chỉ cá hồi hoặc cá tầm = 0
Phần V: Mức sẵn sàng chi trả

Q1. Biết về chính sách chi trả dịch vụ môi
trường

Có =1
Không = 0

Q2. Rừng có vai trò quyết định đối với hoạt
động nuôi cá nước lạnh thông qua dịch vụ
duy trì và cung cấp nguồn nước

Có = 1
Không=0

Q3. Bảo vệ rừng sẽ giúp hoạt động nuôi cá
nước lạnh tốt hơn

Có = 1
Không=0

Q4. Cơ sở sẵn sàng chi trả cho quản lý bảo vệ Có = 1
rừng tốt hơn nhằm duy trì nguồn nước cho
Không=0
nuôi cá nước lạnh
Q5. Căn cứ tốt nhất để tính mức chi trả

Giá nước sạch sử dụng trong sinh hoạt=1
Các chi phí tiết kiệm được trong việc sử dụng nguồn nước từ
rừng =2
Doanh thu từ hoạt động nuôi cá nước lạnh = 3
Phương án khác = 4

Q7. Đơn vị tốt nhất để tính mức chi trả

Diện tích mặt nước = 1
Thể tích ao nuôi
Giấy phép sử dụng nguồn nước cho nuôi cá nước lạnh = 3
Bảng kê khai doanh thu từ hoạt động nuôi cá nước lạnh = 4
Phương án khác = 5

Q8. Hình thức thanh toán thuận tiện nhất

Nộp tiền mặt tại nơi quy định=1
Chuyển khoản vào tài khoản quy định=2
Hình thức khác=3

Q9. Quyền lợi của cơ sở đã tham gia mua
dịch vụ duy trì nguồn nước

Thông tin về diện tích và chất lượng rừng trước và sau khi nộp
tiền DVMTR = 1
Sự minh bạch và công bằng trong việc thu và sử dụng nguồn
tiền DVMTR = 2
Thông tin về chất lượng nguồn nước trước và sau khi nộp tiền
DVMTR = 3
Khác
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Thôn Can Hồ Mông, xã Bản Khoang

Thôn Can Hồ Mông, xã Bản Khoang

Tỉnh lộ 155, xã Bản Khoang

7

8

9

Thôn Can Ngài, xã Tả Phìn

Thôn Suối Hồ, xã Sa Pa

Thôn Lý xã Lao Chải

Thôn Giàng Tả Chải, xã Tả Van

Thôn Séo Mỹ Tỷ xã Tả Van

19

20

21

22

23
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Thị Trấn Sa Pa

Thôn Can Ngài, xã Tả Phìn

18

24

Thôn Sín Chải, xã San Sả Hồ

Thôn Can Ngài, xã Tả Phìn

16

Thôn Sín Chải, xã San Sả Hồ

15

17

Thôn Sín Chải, xã San Sả Hồ

Thôn Sín Chải, xã San Sả Hồ

13

14

Ngũ Chỉ Sơn, Tả Giàng Phỉn

Thôn Can Hồ Mông, xã Bản Khoang

6

12

Thôn Can Hồ Mông, xã Bản Khoang

5

Thôn Can Hồ Mông, xã Bản Khoang

Thôn Can Hồ B xã bản Khoang

4

Thôn Cửa Cải, xã Tả Giàng Phỉn

Thôn Can Hồ Mông, xã Bản Khoang

3

10

Thôn Can Hồ Mông, xã Bản Khoang

2

11

Thôn Can Hồ A, Xã Bản Khoang

Địa chỉ

1

Cơ sở

150

150

280

300

2.000

170

180

3.550

240

1000

100

1.415

2.000

200

500

200

500

350

140

900

600

200

1.500

800

Cá hồi

26.275 17.425

180

150

350

400

2.000

170

180

4.550

240

1.500

100

1.665

2.000

200

500

200

700

250

140

5.500

700

2.000

1.500

1.100

Tổng

7.150

30

70

100

1.000

500

250

200

4.600

100

300

Cá tầm

Diện tích mặt nước (m2)

29.454

216

180

420

480

2.400

204

216

5.460

288

1.800

120

2.000

2.400

240

600

240

840

420

170

6.600

840

200

1.800

1.320

Tổng

20.874

180

180

336

360

2.400

204

216

4.260

288

1.200

120

1.700

2.400

240

600

240

600

420

170

1.080

720

200

1.800

960

Cá hồi

Đối tượng nuôi

8.580

36 Cá hồi, cá tầm

Cá hồi

84 Cá hồi

120 Cá hồi, cá tầm

Cá hồi

Cá hồi

Cá hồi

1.200 Cá hồi, cá tầm

Cá hồi

600 Cá hồi, cá tầm

Cá hồi

300 Cá hồi, cá tầm

Cá hồi

Cá hồi

Cá hồi

Cá hồi

240 Cá hồi cá tầm

Cá hồi

Cá hồi

5.520 Cá hồi, cá tầm

120 Cá hồi, cá tầm

Cà hồi

Cá hồi

360 Cá hồi, cá tầm

Cá tầm

Thể tích ao nuôi (m3)

PHỤ LỤC 4. THỐNG KÊ TÌNH HÌNH NUÔI CÁ NƯỚC LẠNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI 2014

220

1

5

1

10

2

2

3

50

10

5

1

10

20

2

20

2

5

2

2

25

5

2

15

20

Sản lượng (tấn)
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1.650

1.200

169.1

679,6

970,4

801,3

Chi phí đầu tư
ban đầu (triệu
đồng)

Bình quân chi
phí đầu tư ban
đầu (20 năm,
r=10%) (triệu
đồng/năm)

Chi phí thường
xuyên (triệu
đồng/năm)

Lợi nhuận
danh nghĩa
(triệu đồng/
năm)

Lợi nhuận thực
tế (triệu đồng/
năm)

5,5

Sản lượng (tấn)

Doanh thu
(triệu đồng/
năm)

350

1

Diện tích ao
nuôi ( m2)

Chỉ tiêu

Cơ sở

-408,8

1000,7

2.999,3

1,409.5

10.000

4.000

10,0

1.500

2

1776,2

2.340

3.660

563,8

4.000

6.000

20,0

5.500

3

857,6

1.069

2.231

211,4

1.500

3.300

15,0

1.200

4

581,3

651,8

588,2

70,5

500

1.240

2,0

5.000

5

-119,2

275,5

1124,5

394,7

2.800

1.400

7,0

1.200

6

77,4

178,4

421,6

101,0

716,5

600

3,0

3.00

7

-944,3

-658,2

1878,2

286,1

2.030

1.220

4,0

1.500

8

356,1

412,5

387,5

56,4

400

800

3,5

350

9

1719,6

1931,0

2069,0

211,4

1.500

4.000

15,0

1.000

10

-1679,3

-1256,4

1556,4

422,9

3.000

300

1,0

1.000

11

3972,1

4538,7

1461,3

566,6

4.020

6.000

20,0

2.000

12

-260,3

162.6

337,4

422,9

3.000

500

2,0

500

13

PHỤ LỤC 5. BẢNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ LỢI ÍCH CHO CÁC CƠ SỞ NUÔI CÁ NƯỚC LẠNH

-263,3

-214

214,0

49,3

350

0.0

0.0

150

14

1944,9

2.392

608,0

447,1

317

3.000

10,0

1.000

15

-2357,5

-1652,8

1652,8

704,8

5.000

0.0

0,0

360

16
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1,26

1,28

1,29

1,31

1,32

1,34

1,35

1,37

1,38

1,40

1,42

1,43

1,45

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

1,47

1,25

1%

15%

1,24

1

0%

Lãi suất vốn vay

Cơ sở

2,12

2,09

2,06

2,03

2,00

1,97

1,94

1,91

1,88

1,86

1,83

1,81

1,78

1,76

1,73

1,71

2

1,69

1,67

1,65

1,63

1,61

1,59

1,57

1,55

1,53

1,51

1.49

1,47

1,45

1,44

1,42

1,40

3

0,87

0,87

0,86

0,85

0.84

0,84

0,83

0,82

0,82

0,81

0,80

0,79

0,79

0,78

0,77

0,77

4

6,60

6,31

1,12

1,11

1,10

1,09

5,80
6,04

1,08

1,07

1,06

1,05

1,04

1,03

1,02

1,01

1,00

0,99

0,98

0,97

6

5,59

5,39

5,21

5,04

4,88

4,73

4,59

4,47

4,34

4,23

4,12

4,02

5

7

0,89

0,88

0,87

0,86

0,86

0,85

0,84

0,83

0,83

0,82

0,81

0,80

0,80

0,79

0,78

0,78

1,02

1,01

1,00

0,99

0,98

0,97

0,96

0,95

0,95

0,94

0,93

0,92

0,91

0,90

0,89

0,89

8

1,59

1,57

1.55

1.53

1,51

1,49

1,47

1,46

1,44

1,42

1,41

1,39

1,37

1,36

1,34

1,33

9

PHỤ LỤC 6. BẢNG PHÂN TÍCH THỜI GIAN HOÀN VỐN CHO CÁC CƠ SỞ NUÔI CÁ NƯỚC LẠNH

1,93

1,88

1,84

1,80

1,76

1,73

1,69

1,66

1,63

1,60

1,58

1,55

1,53

1,50

1,48

1,46

Trung bình
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PHỤ LỤC 7. MỐI QUAN HỆ GIỮA DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN
CỦA CÁC CƠ SỞ NUÔI CÁ NƯỚC LẠNH
Mối quan hệ tuyến tính giữa doanh thu và lợi nhuận danh nghĩa
Thống kê hồi quy
Hệ số tương quan R

0.875

R

0.765

2

R2 điều chỉnh
Sai số tiêu chuẩn
Số quan sát

Hệ số tự do
970.4

0.747
1,045.3
15

Các hệ số

Sai số tiêu chuẩn

LCL

UCL

Thống
kê t

Chỉ
số p

1,300.10

300.41

503.92

2,096.29

4.33

0.00

1.15

0.18

0.68

1.62

6.50

0.00

Mối quan hệ tuyến tính giữa doanh thu và lợi nhuận thực tế
Thống kê hồi quy
Hệ số tương quan R

0.80

R

0.63

2

R điều chỉnh
2

Sai số tiêu chuẩn
Số quan sát

0.61
1,305.00
15
Các hệ
số

Các hệ số
Hệ số tự do
809.7

58

1,768.03
1.05

Hệ số tự do
809.7

Các hệ
số

Hệ số tự
1,768.03 do
1.05

809.7

Hệ số
1,768.03 tự do
1.05

809.7
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PHỤ LỤC 8. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN DOANH THU
TRONG NUÔI CÁ NƯỚC LẠNH
Thống kê hồi quy
Hệ số tương quan R

0.73

R

0.53

R2 điều chỉnh

0.36

Sai số tiêu chuẩn

2.14

2

Số quan sát

16

Các hệ số

Sai số tiêu chuẩn

Thống kê t

Chỉ số p

Hệ số tự do

-4.32

5.62

-0.77

0.46

Năm kinh nghiệm (E)

1.97

1.18

1.67

0.12

Quy mô (S)

1.38

0.71

1.94

0.08

Khoảng cách (D)

0.08

0.24

0.33

0.75

Vốn đầu tư ban đầu

-0.27

0.86

-0.32

0.76

V thường xuyên

-4.32

5.62

-0.77

0.46
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Cty TNHHMTV Song Nhi

TT nghiên cứu thủy sản nước lạnh

Công ty TNHH Thiên Hà

HTX Can Hồ A

HTX Cá Hồi Thác Vàng

Hộ gia đình ông Nguyễn Thế Thịnh

Hộ gia đình ông Nguyễn Thái Bình

HTX Minh Đức

Hộ gia đình ông Nguyễn Thế Hải

HTX Can Hồ B (8 hộ)

Công ty Hợp Lực

Hộ gia đình ông Nguyễn Trọng Tài

Hộ gia đình ông Đặng Văn Cấp

HTX Chiến Thắng

Công ty TNHH Mạnh Sang

Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đàm

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Địa chỉ

1

Cơ sở

2.200

360

1.500

170

500

700

700

1.000

200

1.500

4.550

400

1.100

5.500

1.665

240

Tổng diện
tích mặt
nước (m2)

1.500

360

1.000

170

500

500

600

500

200

1.000

3.550

300

800

900

1.415

240

Diện tích
nuôi cá
hồi (m2)

700

500

200

100

500

1.000

100

300

4.600

250

Diện tích
nuôi cá
tầm (m2)

361.389.600

59.136.480

246.402.000

27.925.560

82.134.000

114.987.600

114.987.600

164.268.000

32.853.600

246.402.000

747.419.400

65.707.200

180.694.800

903.474.000

273.506.220

39.424.320

Số tiền phải chi
trả theo PA1
(đồng/năm)

247.876.200

40.561.560

169.006.500

19.154.070

56.335.500

78.869.700

78.869.700

112.671.000

22,534.200

169.006.500

512.653.050

45.068.400

123.938.100

619.690.500

187.597.215

27.041.040

Số tiền phải
chi trả theo
PA2 (đồng/
năm)

134.160.000

27.788.400

90.315.000

13.122.300

38.595.000

43.845.000

48.939.000

38.595.000

15.438.000

90.315.000

300.274.500

25.782.000

69.627.000

190.221.000

115.786.350

18.525.600

Số tiền phải chi
trả theo PA3
(đồng/năm)

PHỤ LỤC 9. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN MỨC CHI TRẢ MỖI NĂM CHO MỘT SỐ CƠ SỞ NUÔI CÁ NƯỚC LẠNH THEO CÁC PHƯƠNG ÁN KHÁC NHAU
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LƯỢNG GIÁ DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI NHẰM XÂY DỰNG CƠ CHẾ
CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TRONG LĨNH VỰC
NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
TS. Nguyễn Công Thành, Tư vấn độc lập Kinh tế môi trường, ncthanh113@yahoo.com
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1.

Nghiên cứu này
góp phần hài hòa
hoạt động bảo
vệ rừng chắn gió,
chắn cát ven biển
và sự tăng trưởng
phát triển nuôi
trồng thủy sản.

Giới thiệu

Trong những năm qua, hoạt động nuôi tôm trên cát đã và đang là một trong
những động lực tăng trưởng chính của hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Thừa
Thiên Huế. Theo Quy hoạch nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế định hướng
đến năm 2020, nuôi tôm trên cát sẽ tiếp tục là hoạt động nuôi trồng thủy sản chủ
lực với diện tích nuôi tôm chân trắng trên vùng cát ven biển, tăng 570 ha, (bình
quân tăng 7,95%/năm). Nằm xen kẽ trong các vùng rừng trên cát ven biển, hoạt
động nuôi thủy sản trên cát được đánh giá có mối quan hệ tương tác chặt chẽ
với hoạt động bảo vệ rừng trên cát ven biển. Nghiên cứu này sẽ được thực hiện
nhằm góp phần hài hòa hoạt động bảo vệ rừng chắn gió chắn cát ven biển và sự
tăng trưởng phát triển nuôi thủy sản trên cát tại Thừa Thiên Huế.
Nghiên cứu này nằm trong dự án “Tăng cường thực thi Chính sách chi trả dịch vụ
môi trường rừng tại Việt Nam” (IPFES), tài trợ bởi Quỹ giảm nghèo Nhật Bản qua
Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), điều phối bởi công ty Nippon Koei Consulting Company (Nippon Koei Co., Ltd.) và thực hiện bởi Viện nghiên cứu sinh thái
và môi trường rừng (RIFEE), dưới sự giám sát của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng
Việt Nam (VNFF). Nghiên cứu này nhằm xác định cơ sở khoa học và tư vấn cho
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc xây dựng cơ chế chi trả DVMTR cho hoạt
động nuôi tôm trên cát.
2.	Mục tiêu, nội dung và các hoạt động nghiên cứu
2.1. Mục tiêu
Mục tiêu chung của nghiên cứu là xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường
rừng (DVMTR) đối với hoạt động nuôi tôm trên cát tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để
thực hiện được mục tiêu chung này, các mục tiêu cụ thể cần phải đạt được như
sau:
(1) 		Xác định hoạt động nuôi trồng thủy sản dựa vào rừng có khả năng thực thi
chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tại Thừa Thiên Huế;
(2)		 Ước lượng giá trị kinh tế của rừng đối với hoạt động nuôi thủy sản trên cát;
(3)		Xác định cơ chế thực thi Chính sách chi trả DVMTR trong hoạt động nuôi
thủy sản trên cát phù hợp với thực tế tại Thừa Thiên Huế;
2.2. Nội dung
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Các nội dung chính của nghiên cứu bao gồm:
(1)		Nghiên cứu tình hình hoạt động nuôi trồng thủy sản trên cát tại Thừa Thiên Huế;
(2)		Ước lượng giá trị của rừng (chắn gió, chắn cát) đối với hoạt động nuôi tôm trên cát tại Thừa
Thiên Huế và mức sẵn lòng chi trả cho giá trị của rừng;
(3)		 Đề xuất cơ chế chi trả DVMTR đối với hoạt động nuôi tôm trên cát tại Thừa Thiên Huế.
2.2 . Các hoạt động nghiên cứu
(1)		Thu thập và phân tích các tài liệu thứ cấp về các loại hình nuôi trồng thủy sản và rừng trên cát
tại Thừa Thiên Huế;
(2)		Thực hiện khảo sát thực địa nhằm thu thập thông tin về các đối tượng liên quan, bao gồm các
cơ quan quản lý như Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND các
xã ven biển huyện Phong Điền, và 40 cơ sở nuôi tôm trên cát tại huyện Phong Điền.
(3)		Thực hiện phân tích số liệu, nghiên cứu và đề xuất các phương án áp dụng chi trả DVMTR tại
Thừa Thiên Huế
(4)		Tổ chức hội thảo tham vấn báo cáo kết quả nghiên cứu và thu thập ý kiến đóng góp nhằm tư
vấn cho Quỹ BV & PTR Thừa Thiên Huế xây dựng chính sách.

3.

Kết quả nghiên cứu

3.1. Hoạt động nuôi trồng thủy sản trên cát tại Thừa Thiên Huế
Thừa Thiên Huế là tỉnh ven biển miền trung có bờ biển dài trên 128 km, nhiều sông suối, đặc biệt có
hệ đầm phá Tam Giang Cầu Hai rộng hơn 22.000 ha, là điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi trồng
thuỷ sản lợ, mặn, ngọt.
Trong những năm gần đây, hoạt động nuôi tôm trên cát đã và đang là một trong những động lực
tăng trưởng chính của hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Thừa Thiên Huế. Diện tích nuôi tôm trên
cát ven biển tăng trung bình 18,2%/năm trong thời kỳ 2010 – 2014, trong khi diện tích nuôi trồng
toàn ngành thủy sản cùng kỳ có tốc độ tăng bình quân chỉ là 3,6%. Về sản lượng thu hoạch giai đoạn
2010 – 2014, tốc độ tăng trưởng sản lượng bình quân của nuôi tôm chân trắng trên cát là 15,6%,
trong khi tốc độ chung của tất cả các loại hình nuôi trồng thủy sản là 7,3%. Quy hoạch nuôi trồng
thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế định hướng đến năm 2020 đã xác định nuôi tôm chân trắng trên cát
tiếp tục sẽ là hoạt động nuôi trồng thủy sản chủ lực. Đến năm 2020, khoảng 50% sản lượng mục tiêu
(12.116 tấn) là từ hoạt động nuôi tôm chân trắng. Nguồn vốn đầu tư cho nuôi tôm chân trắng trên
cát vùng ven biển chiếm 68% tổng nguồn vốn đầu tư để thực hiện quy hoạch phát triển nuôi trồng
thủy sản định hướng đến 2020.
3.2. 	Ước lượng giá trị kinh tế của rừng đối với nuôi tôm trên cát tại Thừa Thiên Huế và mức
sẵn lòng chi trả cho giá trị của rừng
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Rừng phòng hộ ven biển luôn được xác định có vai trò quan trọng trong việc chắn gió, chắn cát
bay, điều hòa khí hậu, ngăn chặn sự xâm mặn của biển, chắn sóng lấn biển, chống sạt lở, bảo vệ
các công trình ven biển. Kết quả khảo sát các cơ sở nuôi tôm trên cát cho thấy hầu hết đại diện các
cơ sở nuôi (97% các cơ sở nuôi) đều đánh giá rừng trên cát vùng ven biển có vai trò tích cực đối với
hoạt động nuôi tôm trên cát. Từ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động nuôi tôm trên cát, đại diện
các cơ sở nuôi tôm nhận thấy rừng trên cát giúp chắn gió và chắn cát. Sử dụng phương pháp chi
phí tránh được và thông tin từ các cơ sở nuôi tôm trên cát, giá trị kinh tế của rừng trên cát đối với
hoạt động nuôi tôm trên cát được ước lượng là 2,3 triệu đồng cho 1 ha nuôi trong 1 năm (hoặc 230
đồng /1m2/1 năm). Đây là cơ sở cho thấy khả năng thực hiện việc chi trả DVMTR trong hoạt động
nuôi tôm trên cát.
Việc thực hiện chi trả DVMTR đối với hoạt động nuôi tôm trên cát sẽ không chỉ giúp cải thiện hoạt
động bảo vệ rừng trên cát, mà quan trọng hơn cả đó là lợi ích từ rừng phục vụ hoạt động nuôi tôm
trên cát sẽ được duy trì bền vững. Việc thực hiện chi trả DVMTR đã nhận được sự đồng thuận của
84% của 40 cơ sở nuôi đã được phỏng vấn trong nghiên cứu này. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của đại
diện các cơ sở nuôi, mức tiền tối đa mà các cơ sở nuôi sẵn sàng chi trả 1 năm là 1,3 triệu đồng trên 1
ha ao nuôi (130 đồng/1 m2/1 năm).
3.3. Cơ chế chi trả DVMTR đối với nuôi tôm trên cát tại Thừa Thiên Huế
3.3.1. Mức chi trả
Mức chi trả nên được xác định là một mức tiền cố định trên 1 đơn vị phản ánh đặc điểm có thể đo
lường của cơ sở nuôi tôm trên cát. Hoạt động nuôi tôm trên cát tại Thừa Thiên Huế đều đang nuôi
tôm thẻ chân trắng và nguồn nước sử dụng là nguồn nước mặn từ biển. Ngoài ra, rừng phòng hộ
trên cát được đánh giá là có vai trò chắn gió, chắn cát cho các vùng diện tích đang được sử dụng
để nuôi tôm trên cát. Vì vậy, cơ sở xác định mức chi trả là diện tích nuôi tôm, đây là thông số hoàn
toàn có thể đo lường một cách khách quan, dễ giám sát để đảm bảo sự công bằng giữa các cơ sở
nuôi tôm trên cát.
Dựa trên kết quả khảo sát các cơ sở nuôi tôm trên cát, ba phương án về mức chi trả được đề xuất là:
(1)	Dựa trên giá trị đóng góp của rừng trên cát đối với hoạt động nuôi tôm trên cát, mức chi trả có
thể áp dụng là 230 đồng/1m2 diện tích nuôi trong 1 năm (tương đương 2,3 triệu đồng/1ha/1
năm).
(2)	Dựa trên mức sẵn lòng chi trả của các cơ sở nuôi tôm, mức chi trả có thể áp dụng là 130
đồng/1m2 diện tích nuôi trong 1 năm (tương đương 1,3 triệu đồng/1ha/1 năm).
(3)	Dựa trên mức trung bình của giá trị đóng góp của rừng và mức sẵn lòng chi trả của các cơ sở
nuôi tôm, mức chi trả có thể áp dụng là 180 đồng/1m2 diện tích nuôi trong 1 năm (tương đương
1,8 triệu đồng/1ha/1 năm).
Đối với mỗi cơ sở nuôi tôm trên cát, số tiền chi trả với các mức chi trả nêu trên chỉ chiếm một phần
nhỏ trong doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động nuôi tôm. Sử dụng số liệu điều tra thực địa trong
nghiên cứu này, số tiền chi trả của mỗi cơ sở nuôi bình quân ước tính chiếm khoảng 0,04 – 0,06%
doanh thu và 0,16 – 0,28% lợi nhuận. Về tổng thu từ hoạt động nuôi tôm trên cát, tổng số tiền có thể
thu được ước tính trong bảng dưới đây .
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ƯỚC TÍNH TỔNG THU VÀ DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ
QUẢN LÝ BẢO VỆ
Năm
Diện tích ao nuôi (ha)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

487

506

527

548

570

592

1310

1362

741

770

1025

1066

Phương án 1: Mức chi trả = 2,3 triệu đồng/ha/năm
Tổng thu dự tính
(triệu đồng)

1120

1165

1212

1260

Phương án 2: Mức chi trả = 1,3 triệu đồng/ha/năm
Tổng thu dự tính
(triệu đồng)

633

658

685

712

Phương án 3: Mức chi trả = 1,8 triệu đồng/ha/năm
Tổng thu dự tính
(triệu đồng)

877

912

948

986

Xét về tổng thu, số tiền thu được từ Phương án 1 là lớn nhất. Nhưng xét về tính khả thi thì Phương
án 2 sẽ có thể khả thi hơn vì được xác định dựa trên sự sẵn lòng chi trả của các cơ sở nuôi (là người
sử dụng DVMTR). Mỗi phương án đều có ưu và nhược điểm, nhưng Phương án 3, dựa trên mức trung
bình của giá trị đóng góp của rừng và mức sẵn lòng chi trả của các cơ sở nuôi tôm, có thể là phù hợp.
Bởi Phương án 3 là sự dung hòa và phát huy được ưu điểm của 2 phương án 1 và 2.
3.3.2 Hình thức chi trả
Theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP, hình thức chi trả gồm có hình thức chi trả trực tiếp giữa 2 bên
cung cấp và sử dụng dịch vụ; và hình thức chi trả gián tiếp thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển
(BV&PT) rừng. Hình thức chi trả trực tiếp chưa được áp dụng phổ biến ở Việt Nam. Vì vậy, cán bộ
UBND xã (đại diện bên cung ứng) cũng như các cơ sở nuôi tôm (bên sử dụng dịch vụ) thiếu thông
tin và kinh nghiệm về việc thực thi chi trả DVMTR. Ngoài ra, chủ trương tăng cường quản lý và bảo
vệ rừng sẽ là giao rừng cho các hộ gia đình hoặc đơn vị quản lý rừng chuyên nghiệp. UBND các xã
ven biển, hiện nay được giao nhiệm vụ quản lý rừng, có vai trò như những chủ rừng tạm thời khó
có thể đảm bảo các cam kết lâu dài với bên sử dụng dịch vụ rừng. Do đó, kết quả hội thảo tham vấn
vào tháng 4-2016 cho thấy các bên liên quan đa số ủng hộ phương án chi trả gián tiếp thông qua
Quỹ BV&PT rừng Thừa Thiên Huế. Quỹ BV&PT rừng có tính chuyên nghiệp cao hơn trong việc thực
thi chính sách chi trả DVMTR. Ngoài ra, nguồn thu thông qua Quỹ sẽ được sử dụng để chi trả cho các
chủ rừng là các hộ gia đình hoặc các đơn vị quản lý rừng chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, việc áp dụng hình thức chi trả gián tiếp sẽ có những vấn đề cần lưu ý:
+ 	Sau giai đoạn thí điểm, tính pháp lý của hình thức chi trả gián tiếp áp dụng với trường hợp nuôi
tôm trên cát cần phải được củng cố. Hiện nay, loại hình DVMTR của rừng trên cát hỗ trợ cho hoạt
động nuôi tôm trên cát với nguồn nước sử dụng là nguồn nước biển chưa được quy định cụ thể
trong Nghị định 99/2010/NĐ-CP. Để thực hiện hình thức chi trả gián tiếp một cách rộng rãi với
trường hợp nuôi tôm trên cát, các quy định cụ thể sẽ cần được xây dựng và ban hành. Tuy nhiên,
trong trường hợp nuôi tôm trên cát, rừng có một số ảnh hưởng tích cực (như chắn gió, chắn cát)
nhưng không có ảnh hưởng trực tiếp tới yếu tố đầu vào, ví dụ như tạo ra nguồn nước trong hoạt
động nuôi cá nước lạnh tại Lào Cai, hay tạo ra nguồn con giống trong trường hợp dịch vụ bảo
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vệ các bãi giống, bãi đẻ. Vì vậy, cần phải cân nhắc liệu giá trị kinh tế của rừng đối với hoạt động
nuôi tôm trên cát có đủ thuyết phục để tiến hành việc xây dựng và ban hành các quy định pháp
lý mới phù hợp với trường hợp nuôi tôm trên cát hay không.
+ 	Chi phí giao dịch lớn giữa Quỹ BV&PT rừng với các chủ rừng, cũng như giữa Quỹ BV&PT rừng với
khoảng 180 – 200 cơ sở nuôi tôm trên cát tại vùng ven biển Thừa Thiên Huế. Nếu đối với thủy
điện và nước sạch, số lượng đối tượng chi trả (là các công ty) là khá nhỏ. Với trường hợp nuôi
tôm trên cát, đối tượng chi trả, chủ yếu là các cơ sở nuôi nhỏ lẻ, có số lượng lớn, đa dạng và trải
dài trên địa bàn khoảng 20 xã. Với tổng thu mỗi năm dự kiến khoảng 0,9 – 1,3 tỉ đồng, phần thu
10% dành cho Quỹ (khoảng 90 – 130 triệu đồng) là khá hạn hẹp khi Quỹ phải giao dịch với số
lượng lớn cả bên cung ứng và bên sử dụng dịch vụ. Vấn đề chi phí giao dịch càng trở nên quan
trọng khi có nhiều biến động thay đổi đối với các cơ sở nuôi tôm. Khảo sát thực tế cho thấy việc
thay đổi chủ cơ sở nuôi tôm do chuyển nhượng hoặc ngừng nuôi do thua lỗ diễn ra khá phổ
biến. Chi phí giao dịch của Quỹ sẽ phải tăng lên để có thể cập nhật những thay đổi của số lượng
lớn đối tượng chi trả là các cơ sở nuôi thuộc nhiều đơn vị hành chính xã khác nhau.
4.

Đề xuất khác

ghiên cứu xây dựng hệ số K nhằm tính giảm mức thu khi chất lượng rừng thấp do đai rừng mỏng,
N
thưa và loại cây rừng có khả năng chắn gió chắn cát thấp. Bên cạnh đó, lợi ích của rừng đối với nuôi
tôm trên cát được ước tính dựa trên lợi ích của tường rào bảo vệ khu nuôi. Vì vậy, cũng cần có những
hệ số phù hợp để tính giảm mức thu khi cơ sở nuôi đã có tường rào, hay thậm chí đã đầu tư che bạt
kín ao nuôi.
Xem xét miễn giảm tiền chi trả DVMTR với các cơ sở nuôi bị thua lỗ do các rủi ro khách quan.
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T

hực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về
Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), Quỹ Bảo vệ và Phát
triển rừng Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Quỹ Huế) đã được UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế quyết định thành lập ngày 10/8/2011. Kể từ khi được thành lập,
Quỹ Thừa Thiên Huế đã triển khai thu tiền DVMTR từ các cơ sở sử dụng DVMTR
trong lĩnh vực thủy điện (như các nhà máy thủy điện Hương Điền, Bình Điền
và A Lưới) và sản xuất nước sạch (Công ty kinh doanh nước sạch thành phố
Huế). Sau khi rà soát các cơ sở cung ứng DVMTR theo các lưu vực thủy điện,
Quỹ Thừa Thiên Huế đã tiến hành chi trả cho các cơ sở cung ứng DVMTR năm
2014 là 16.780.909.222 đồng (bình quân 153.599 đồng/ha) và năm 2015 là
13.662.075.000 đồng (bình quân 126.909 đồng/ha). Đối với lưu vực nguồn nước,
việc chi trả được thực hiện từ năm 2015 với đơn giá là 158.800 đồng/ha và tổng
số tiền chi trả năm 2015 là 1.430.910.000 đồng.
Nhằm tăng cường thực thi Chính sách chi trả DVMTR đối với các chủ thể khác
cũng đang được hưởng lợi từ rừng, Quỹ Thừa Thiên Huế đã đề nghị thực hiện
các nghiên cứu nhằm đề xuất giải pháp, xây dựng cơ chế chi trả DVMTR trong
hoạt động nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Thừa Thiên Huế là tỉnh
ven biển miền trung có bờ biển dài trên 126 km, nhiều sông suối, đặc biệt có hệ
đầm phá Tam Giang Cầu Hai rộng hơn 22.000 ha, là điều kiện để phát triển nuôi
trồng thuỷ sản lợ, mặn, ngọt. Phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đã
có những chuyển biến tích cực về sản lượng, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế
nông thôn theo hướng tích cực (Hồng, 2011).
Với thực tế trên, nhóm tư vấn của dự án iPFES đã phối hợp với Quỹ Huế tiến hành
làm việc với các ban ngành chức năng của tỉnh, tổ chức hội thảo tham vấn và
khảo sát hiện trạng nuôi trồng thủy sản của Huế trong thời gian từ ngày 02 –
06/08/2015. Kết quả các cuộc làm việc, khảo sát cho phép nhóm nghiên cứu đưa
ra sơ đồ mô tả các hoạt động nuôi trồng thủy sản chính tại Huế như sau:
Nuôi trồng thủy sản
tại Huế

Nuôi trồng
thủy sản vùng
đầm phá

Nuôi trồng
thủy sản vùng
đầm phá

Nuôi trồng
thủy sản vùng
đầm phá

HÌNH 1. SƠ ĐỒ CÁC LOẠI HÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI HUẾ
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Quá trình làm việc của nhóm nghiên cứu với địa phương xung quanh câu hỏi nghiên cứu “Đối tượng
nuôi trồng thủy sản nào của Huế cần được ưu tiên nghiên cứu, xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi
trường rừng?”, cũng như ý kiến của các đại biểu trong hội thảo tham vấn đều chỉ ra rằng: Vai trò của
rừng được thể hiện rõ nhất đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản trên cát.1 Kết quả khảo sát hiện
trường đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản trên cát, cũng cho thấy người dân đã nhận thức rất
rõ vai trò của rừng đối với việc nâng cao hiệu quả, đảm bảo tính bền vững trong sản xuất tại địa
phương. Điều này thể hiện rõ thông qua: (1) – Trao đổi trực tiếp với người dân nuôi trồng thủy sản;
(2) – Người dân đã chủ động bảo vệ và trồng thêm các dải cây phòng hộ xung quan ao nuôi của
mình; (3) – Hình ảnh vệ tinh tại các khu vực nuôi trồng thủy sản trên cát của Huế cũng cho thấy các
trạng thái rừng phòng hộ đều phát triển tốt lên theo thời gian.
Năm 2012

Năm 2014

HÌNH 2. DIỄN BIẾN RỪNG TẠI THỜI ĐIỂM 2012 VÀ 2014 TRONG CÁC KHU NUÔI TRỒNG
THỦY SẢN TRÊN CÁT Ở ĐIỀN HƯƠNG, PHONG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ
(Nguồn Google Earth)
Định hướng nghiên cứu “Xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với hoạt động nuôi
trồng thủy sản trên cát tại Huế” cũng được khẳng định là phù hợp với thực tiễn sản xuất tại địa
phương. Trong những năm qua, hoạt động nuôi tôm trên cát đã và đang là một trong những động
lực tăng trưởng chính của hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Thừa Thiên Huế. Theo Báo cáo tổng kết
nuôi trồng thủy sản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 5 năm 2010 – 2014, tốc
độ tăng trưởng sản lượng bình quân của nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát là 15,6%, trong khi tốc
1. Rừng ngập mặn tại Thừa Thiên Huế có diện tích nhỏ. Theo số liệu theo dõi diễn biễn rừng của Chi cục kiểm lâm năm 2014, diện tích
rừng ngập mặn là 18,32ha (tương đương với 0,006% tổng diện tích rừng ở Huế).
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độ chung của tất cả các loại hình nuôi trồng thủy sản là 7,3%. Diện tích nuôi tôm trên cát cũng tăng
trong giai đoạn 2010 – 2014 với tốc độ trung bình 18,2%/năm, trong khi diện tích nuôi trồng thủy
sản nói chung của Thừa Thiên Huế tăng bình quân 3,6% trong cùng thời kỳ. Theo Quy hoạch nuôi
trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 được phê duyệt
theo Quyết định 621/QĐ-UBND của UBND Thừa Thiên Huế ngày 18/3/2011, nuôi tôm chân trắng
trên cát tiếp tục sẽ là hoạt động nuôi trồng thủy sản chủ lực; và mục tiêu đến năm 2020, sản lượng
nuôi trồng thủy sản đạt 24.116 tấn, trong đó tôm chân trắng đạt 12.116 tấn; tôm sú đạt 3.000 tấn;
các loại cua, cá nước lợ, nhuyễn thể,... đạt 3.000 tấn và sản lượng thủy sản nước ngọt đạt 6.000 tấn.
Để đạt mục tiêu này, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ đầu tư xây dựng 1.064 ha diện tích nuôi tôm chân trắng
thâm canh công nghiệp trên vùng cát ven biển, tăng 570 ha, (bình quân tăng 7,95%/năm).
Như vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm góp phần hài hòa hoạt động bảo vệ rừng trên cát ven
biển và sự tăng trưởng phát triển nuôi thủy sản trên cát tại TT. Huế.
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Mục tiêu, nội dung
và phạm vi nghiên cứu
2.1.		 Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu này có các mục tiêu chính như sau:
(1)		Xác định hoạt động nuôi trồng thủy sản dựa vào rừng có khả năng thực thi
chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tại Thừa Thiên Huế;
(2)		 Ước lượng giá trị kinh tế của rừng đối với hoạt động nuôi thủy sản trên cát;
(3)		Xác định cơ chế thực thi Chính sách chi trả DVMTR trong hoạt động nuôi
thủy sản trên cát phù hợp với thực tế tại Thừa Thiên Huế;
2.2. Nội dung nghiên cứu
Để đạt được mục tiêu nêu trên, nghiên cứu này sẽ tập trung vào các nội dung
cụ thể:
(1)		Thu thập và phân tích các tài liệu thứ cấp về các hoạt động nuôi trồng thủy
sản dựa vào rừng tại Thừa Thiên Huế;
(2)		Ước lượng giá trị đóng góp của rừng (giảm thiểu bồi lấp ao nuôi, bảo vệ công
trình) đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản trên cát tại Thừa Thiên Huế;
(3)		Xác định mức sẵn lòng tham gia đóng góp của các hộ nuôi trồng thủy sản
trên cát trong việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR nói riêng và hoạt
động bảo vệ rừng nói chung;
(4)		Thu thập và phân tích các kinh nghiệm thực thi chi trả DVMTR đối với thủy
sản trong nước và quốc tế;
(5)		Đề xuất và phân tích ưu nhược điểm của các phương án thực thi chính sách
chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với nuôi trồng thủy sản trên cát tại Thừa
Thiên Huế;
(6)		 Xác định tổng nguồn thu tiềm năng theo các phương án đề xuất;
(7)		Đề xuất một số nội dung về cơ chế quản lý và sử dụng nguồn thu tiềm
năng, trên cơ sở ý kiến của các bên liên quan.
2.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu:
Theo Quy hoạch nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định
hướng đến năm 2020, hơn 80% diện tích nuôi tôm trên cát nằm trên địa bàn
huyện Phong Điền. Vì vậy, phạm vi nghiên cứu sẽ được giới hạn là các cơ sở nuôi
thủy sản trên cát trên địa bàn huyện Phong Điền.
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Đối tượng nghiên cứu:
Để có thể đánh giá vai trò của rừng phòng hộ ven biển, các cơ sở nuôi được lựa chọn có sự khác
biệt về đặc điểm bề rộng của các dải rừng phòng hộ. Theo quy định trong Thông tư 34 một dải cây
được coi là rừng nếu bề rộng đảm bảo tối thiểu 20 m. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng với mục tiêu
chắn cát, chắn gió ở tốc độ bình thường thì sau dải rừng 100 m tốc độ gió đã giảm đi đáng kể. Vì vậy,
nhóm nghiên cứu đã lựa chọn các cơ sở nuôi với tiêu chí như sau:
(1) – Cơ sở nuôi trồng thủy sản không gắn liền với các dải rừng phòng hộ;

(2) – Cơ sở nuôi trồng thủy sản có dải rừng phòng hộ chắn cát với chất lượng thấp (có các dải cây
chắn hướng gió chính, chắn cát bề rộng dưới 20 m);
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(3) – Cơ sở nuôi trồng thủy sản có dải rừng phòng hộ chắn cát với chất lượng trung bình (có các dải
cây chắn hướng gió chính, chắn cát bề rộng trên 20 m và nhỏ hơn 100 m);

(4) – Cơ sở nuôi trồng thủy sản có dải rừng phòng hộ chắn cát với chất lượng tốt (có các dải cây chắn
hướng gió chính, chắn cát bề rộng trên 100 m);
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3.1. Thu thập và tổng hợp các tài liệu thứ cấp
Trong quá trình điều tra tại Huế, nhóm nghiên cứu thu thập các thông tin cần
thiết liên quan đến hoạt động nuôi trồng thủy sản trên cát và hiện trạng tài
nguyên rừng phòng hộ chắn cát ven biển từ: Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng, Chi
Cục Nuôi trồng Thủy sản, Chi Cục Lâm nghiệp, Chi Cục Kiểm Lâm, Hiệp Hội Thủy
sản,...
Đồng thời, các ấn phẩm, bài báo, văn bản pháp lý có liên quan đến nội dung
nghiên cứu được thu thập qua nhiều kênh thông tin khác nhau: thư viện, internet, tạp chí chuyên ngành, văn bản pháp luật... và các chuyên gia trong lĩnh vực
nghiên cứu.
3.2. Phỏng vấn điều tra số liệu hiện trường đối với hoạt động nuôi trồng
thủy sản trên cát tại Huế
Việc điều tra phỏng vấn các cơ sở nuôi thủy sản trên cát sẽ giúp thực hiện các nội
dung nghiên cứu: (1) Ước lượng giá trị đóng góp của rừng đối với hoạt động nuôi
trồng thủy sản trên cát tại Huế; và (2) Xác định mức sẵn lòng tham gia đóng góp
của các hộ nuôi trồng thủy sản trên cát trong việc thực hiện chính sách chi trả
dịch vụ môi trường rừng nói riêng và hoạt động bảo vệ rừng nói chung.
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Kết quả hội thảo tham vấn ngày 4/8 tại Thừa Thiên Huế cho thấy giá trị đóng góp của rừng phòng hộ
với nuôi thủy sản trên cát thể hiện ở 2 vai trò chính: chắn cát, chắn gió. Giá trị môi trường rừng trong
nuôi trồng thủy sản trên cát được xác định theo phương pháp chi phí tránh được, hàm sản xuất và
phỏng vấn trực tiếp về mức sẵn lòng tham gia.
Theo phương pháp chi phí tránh được, Lợi ích của rừng = Chi phí nạo vét ao nuôi giảm đi + Chi phí
bảo vệ công trình tránh được + Thiệt hại do gió bão tránh được nhờ có rừng che chắn. Trong phương
pháp hàm sản xuất, sản lượng nuôi thủy sản sẽ được ước lượng là một hàm số phụ thuộc vào các
yếu tố đầu vào, trong đó có chất lượng rừng phòng hộ che chắn. Vai trò của chất lượng rừng phòng
hộ đối với sản lượng nuôi thủy sản trên cát sẽ được khẳng định nếu biến chất lượng rừng trong hàm
sản xuất có ý nghĩa thống kê. Cuối cùng, việc phỏng vấn trực tiếp về mức sẵn lòng tham gia của các
hộ nuôi thủy sản sẽ góp phần xác định mức sẵn lòng tham gia đóng góp của các hộ nuôi trồng thủy
sản trên cát trong việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng nói riêng và hoạt động
bảo vệ rừng nói chung.
3.2.1. Thiết kế phiếu điều tra
Trên cơ sở các phương pháp nghiên cứu dự kiến, Phiếu điều tra được thiết kế để thu thập tất cả các
tư liệu có liên quan về kỹ thuật, phương án kinh doanh, sản xuất, ghi chép của người dân trong các
hoạt động sản xuất tại từng khu nuôi nghiên cứu (mẫu phiếu được trình bày trong Phụ lục 1). Phiếu
khảo sát thu thập các thông tin sau: (1) thông tin chung về ao nuôi; (2) thông tin về chu kỳ, thời gian;
(3) thông tin về chi phí, doanh thu của hoạt động nuôi trồng; (4) thông tin về mức sẵn lòng chi trả;
(5) đề xuất và nguyện vọng của người nuôi trồng thủy sản; quan điểm đối với chính sách.... Những
đề xuất, kiến nghị của người nuôi thủy sản trên cát sẽ được cân nhắc cẩn trọng nhằm xây dựng
những đề xuất phù hợp, hướng tới sự đồng thuận thực hiện trong tương lai.
3.2.2. Xác định mẫu điều tra
Công thức xác định mẫu điều tra được điều chỉnh cho tổng thể đã xác định của Godden (2004) sẽ
được sử dụng:

Trong đó:
Z là tham số thể hiện mức độ tin cậy, với Z2=2,706 (tương đương 90% độ tin cậy)
p là xác suất đưa ra 1 lựa chọn, giả định là 0,5
c là sai số biên, chọn là 0,11
Pop là số lượng tổng thể đã xác định. Trên địa bàn huyện Phong Điền, số lượng hộ nuôi thủy sản
trên cát là khoảng 140 hộ.
Áp dụng công thức xác định n (tổng thể đã xác định), kích cỡ mẫu được xác định là 40 cơ sở nuôi
thủy sản trên cát.
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3.2.3. Xử lý số liệu điều tra
Trên cơ sở sử dụng phần mềm thống kê SPSS, số liệu điều tra thu thập được sẽ được mô tả qua các
thông số thống kê quan trọng. Hàm sản xuất với sản lượng (năng suất) nuôi thủy sản là biến phụ
thuộc, cũng sẽ được ước lượng theo mô hình hàm tuyến tính đa biến với các biến độc lập là các yếu
tố đầu vào và chất lượng rừng phòng hộ che chắn. Các mức ý nghĩa thống kê thông dụng (như 90%,
95%, 99%) sẽ được sử dụng để kiểm định vai trò của chất lượng rừng phòng hộ đối với sản lượng
(năng suất) nuôi thủy sản trên cát trong hàm sản xuất nêu trên.
3.3. Tìm hiểu về hoạt động bảo vệ rừng phòng hộ ven biển tại Thừa Thiên Huế
Thông tin thu thập từ hoạt động khảo sát thực tế đầu tháng 8/2015 cho thấy việc bảo vệ rừng
phòng hộ ven biển đang được thực hiện bởi UBND xã. Nhóm nghiên cứu đã thực hiện khảo sát thu
thập thông tin về thực trạng hoạt động bảo vệ rừng phòng hộ tại UBND các xã thuộc phạm vi nghiên cứu mẫu là huyện Phong Điền. Các nội dung được thu thập trong quá trình khảo sát tại UBND
xã bao gồm: (1) hiện trạng rừng và hoạt động quản lý bảo vệ rừng; (2) Tình hình nuôi trồng thủy
sản trên cát; (3) Ý kiến về việc thực thi chính sách chi trả DVMTR trong nuôi trồng thủy sản trên cát.
3.4. Tham vấn các bên liên quan nhằm hoàn thiện cơ chế chi trả DVMTR đối với nuôi trồng
thủy sản trên cát tại Huế
Sau khi tổng hợp và phân tích kết quả thu thập được, nhóm nghiên cứu đã tham vấn các bên liên
quan về các đề xuất xây dựng cơ chế chi trả DVMTR đối với nuôi thủy sản trên cát trong tháng
4/2016. Trên cở sở tiếp thu ý kiến, kết quả tham vấn là căn cứ quan trọng để nhóm tư vấn hoàn thiện
báo cáo kết quả nghiên cứu: “Xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với nuôi trồng
thủy sản trên cát tại Huế”.
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Kết quả nghiên cứu
và thảo luận
4.1. Tổng quan hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Thừa Thiên Huế
4.1.1. Tình hình chung về nuôi trồng thủy sản tại Thừa Thiên Huế

Hoạt động nuôi
tôm trên cát đã
và đang là một
trong những
động lực tăng
trưởng chính của
hoạt động nuôi
trồng thủy sản
tại Thừa Thiên
Huế

Thừa Thiên Huế là một tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ trải dài từ 15o58’B đến
16o45’B và từ 107o03’Đ đến 108o08’Đ. Với 126 km đường bờ biển, vùng biển ven
bờ từ huyện Phong Điền đến huyện Phú Lộc có điều kiện khá thuận lợi cho phát
triển nuôi trồng thủy sản vùng cát. Đầm phá Tam Giang – Cầu Hai với diện tích
gần 22.000 ha, lớn nhất Đông Nam Á là đặc trưng của tỉnh để phát triển nuôi
trồng thủy sản vùng đầm phá. Nguồn nước trong đầm phá được trao đổi với
biển qua cửa Thuận An và cửa Tư Hiền, ngoài ra nó còn nhận một lượng lớn nước
ngọt từ hệ thống các sông hồ đổ vào. Vùng nước ngọt gồm có 6 con sông chính
và nhiều ao hồ tự nhiên khoảng hơn 5.000 ha. Chất lượng nước ngọt các sông,
hồ chứa đảm bảo phù hợp cho phát triển nuôi các đối tượng thủy sản nước ngọt
(Hồng, 2011).
Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2014 là 6.779,4 ha, trong đó: diện tích
nuôi nước lợ, mặn là 4.589,4 ha (gồm có 223,6 ha nuôi chuyên tôm sú cao triều
và hạ triều; 424,4 ha nuôi tôm chân trắng; 3.941,4 ha nuôi xen ghép, chắn sáo và
nuôi chuyên cá); diện tích nuôi nước ngọt là 2.190 ha (Chi cục nuôi trồng thủy
sản, 2014).
Diện tích nuôi trồng thủy sản phát triển với tốc độ tăng bình quân là 3,6% trong
thời kỳ 2010 – 2014, trong đó diện tích nuôi thủy sản nước ngọt tăng chậm hàng
năm (bình quân 3,2%/năm), diện tích nuôi trên đầm phá giảm, và diện tích nuôi
tôm trên cát ven biển tăng mạnh (trung bình 18,2%/năm). Từ năm 2005, diện
tích nuôi vùng đầm phá đã có xu hướng giảm do dịch bệnh tôm nuôi, ô nhiễm
môi trường nước dẫn đến thua lỗ mất khả năng vay trả và đầu tư vốn để tiếp tục
sản xuất. Trong khi đó, diện tích nuôi tôm chân trắng trên cát vùng ven biển tăng
nhanh do hiệu quả kinh tế cao nhờ thời gian nuôi ngắn, có thể nuôi nhiều vụ,
năng suất thu hoạch trên 1ha/năm cao gấp nhiều lần nuôi tôm sú trong vùng
đầm phá (Hồng, 2011). Về sản lượng thu hoạch, tốc độ tăng trưởng sản lượng
bình quân của nuôi tôm chân trắng trên cát là 15,6%, trong khi tốc độ chung của
tất cả các loại hình nuôi trồng thủy sản là 7,3%. Những số liệu thống kê nêu trên
đã cho thấy hoạt động nuôi tôm trên cát đã và đang là một trong những động
lực tăng trưởng chính của hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Thừa Thiên Huế.
Quy hoạch nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế định hướng đến năm 2020,
được phê duyệt theo Quyết định 621/QĐ-UBND của UBND Thừa Thiên Huế ngày
18/3/2011, đã xác định mục tiêu chung là phát triển nuôi trồng thủy sản có hiệu
quả cao, ổn định và bền vững. Theo Quy hoạch này, nuôi tôm chân trắng trên cát
tiếp tục sẽ là hoạt động nuôi trồng thủy sản chủ lực. Trong mục tiêu về tổng sản
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lượng nuôi trồng thủy sản là 24.116 tấn đến năm 2020, khoảng 50% sản lượng mục tiêu (12.116 tấn)
là từ hoạt động nuôi tôm chân trắng; và phần còn lại 50% sản lượng (12.000 tấn) là từ tất cả các loại
hình nuôi trồng thủy sản khác. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ đầu tư xây dựng 1.064
ha diện tích nuôi tôm chân trắng thâm canh công nghiệp trên vùng cát ven biển, tăng 570 ha so
với 494 ha năm 2010 (bình quân tăng 7,95%/năm), tại các huyện: Phong Điền (899 ha), Phú Vang
(116 ha) và Phú Lộc (50 ha). Nguồn vốn đầu tư cho nuôi tôm chân trắng trên cát vùng ven biển cũng
chiếm 68% tổng nguồn vốn đầu tư để thực hiện quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản định
hướng đến 2020.
4.1.2. Hoạt động nuôi tôm trên cát vùng ven biển Thừa Thiên Huế
Vùng ven biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm 40 xã thuộc 5 huyện (huyện Phong Điền,
Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang và Phú Lộc), có vị trí địa lý khá đặc biệt, nằm bên bờ biển Đông
và chạy dài theo hướng Bắc - Nam. Theo số liệu thống kê của Chi cục thống kê các huyện Phú Lộc,
Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang và thị xã Hương Trà đến tháng 06/2014, tổng dân toàn vùng dự
án là 625.114 người, trong đó thành thị là 127.741 người, nông thôn là 497.373 người. Mật độ dân
số bình quân là 341 người/km2.
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Nuôi thủy sản ven biển tại Thừa Thiên Huế đã được hình thành từ năm 2000 với một số ao nuôi tôm
thâm canh tại vùng cát ven biển xã Phong Hải, huyện Phong Điền. Từ năm 2008, diện tích nuôi tôm
trên cát vùng ven biển có sự phát triển mạnh, đặc biệt tại vùng Ngũ Điền thuộc huyện Phong Điền,
với đối tượng nuôi chính là tôm chân trắng (Hồng, 2011). Theo Báo cáo của Chi cục nuôi trồng thủy
sản, diện tích nuôi tôm chân trắng trên cát vùng ven biển đã tăng gấp đôi trong giai đoạn 2010 2014 (từ 207,6 ha năm 2010 lên 424,4 ha vào năm 2014). Phần lớn diện tích nuôi tôm chân trắng tập
trung tại huyện Phong Điền, là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển nuôi tôm thâm canh có tính
chất công nghiệp (Chất và Tiến, 2012). Theo Báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn thuộc UBND Huyện Phong Điền, hiện ở vùng đất cát của huyện Phong Điền có 4 công ty và
140 nhóm hộ dân ở các xã Điền Lộc, Điền Môn, Điền Hòa, Điền Hương và Phong Hải tham gia nuôi
tôm chân trắng.
Thời gian nuôi tôm chân trắng từ 80-100 ngày để có thể đạt kích cỡ thương phẩm 100-80 con/kg.
Vùng cát ven biển là vùng có cao trình vượt lũ nên có thể nuôi 2-3 vụ tôm chân trắng/năm, nhưng
tôm chân trắng trên cát chủ yếu nuôi 2 vụ: vụ xuân hè (tháng 1-5); vụ thu đông (tháng 8-12).2 Thời
vụ nuôi tôm chân trắng trên vùng cát cũng có thể được chủ hộ nuôi chủ động bố trí quanh năm, rải
vụ để giảm áp lực thiếu hụt con giống, đồng thời thu hoạch vào những thời điểm giá cao nhằm đạt
hiệu quả nuôi tối ưu hơn.
Ao nuôi tôm được thiết kế hình vuông hoặc chữ nhật, có diện tích từ 2000 - 5000m2, độ sâu nước
trong ao nuôi từ 1,5 - 2.0m được giữ nước bằng vật liệu chống thấm. Nguồn nước để nuôi tôm chân
trắng được lấy từ biển qua hệ thống bơm cấp nước cho các ao nuôi. Nhờ bờ và đáy ao nuôi được lót
bằng vật liệu chống thấm, việc xử lý đáy ao sau thu hoạch và trước khi thả giống dễ dàng, triệt để,
giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường nước do phân huỷ các chất thải; thu hoạch tôm nuôi trên cát đơn
giản và triệt để hơn ao đất (vì bờ ao không có hang hốc); và có màng chống thấm nên nước không
ngấm sâu vào lòng đất.
Nuôi tôm trên vùng cát hiện nay đa số là sản xuất nhỏ, diện tích nuôi còn manh mún, trang thiết
bị cho sản xuất ở nhiều cơ sở còn thô sơ. Đa số người nuôi tôm thiếu kinh nghiệm về quản lý môi
trường trong nuôi trồng thuỷ sản nên hiện tại việc xả thải nước ao nuôi tôm chưa đảm bảo yêu cầu.
Có cơ sở xả thải trực tiếp (chưa qua các quy trình xử lý) ra khu vực ven biển, cạnh nguồn nước cấp,
là nguyên nhân lây nhiễm bệnh theo nguồn nước.
4.2. Kết quả điều tra khảo sát thực tế hoạt động nuôi tôm trên cát vùng ven biển Thừa Thiên Huế
Hoạt động phỏng vấn thu thập số liệu hiện trường đối với hoạt động nuôi tôm trên cát đã được thực
hiện trong khoảng thời gian giữa tháng 10/2015. Đối tượng phỏng vấn là 40 cơ sở nuôi tôm trên
cát trên địa bàn 4 xã Điền Hương, Điền Môn, Điền Lộc và Điền Hòa thuộc huyện Phong Điền. Trong
40 cơ sở nuôi được phỏng vấn có 1 công ty (Công ty Thuận Phước), 2 nhóm hộ lớn hoạt động theo
mô hình công ty (nhóm hộ thuộc Công ty Trường Phú và nhóm hộ ông Lê Văn Xê) và 37 hộ cá thể.
4.2.1. Thông tin về người được phỏng vấn
Hầu hết những người đại diện cơ sở nuôi để tham gia phỏng vấn đều là chủ hoặc là người quản lý cơ
sở nuôi. Thông tin về những người đã tham gia phỏng vấn được tóm tắt trong Bảng 1.

2. Khác với hoạt động nuôi của các hộ nhỏ, các công ty không chia vụ nuôi mà thực hiện thả giống và thu hoạch gối đầu liên tục
trong năm.
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BẢNG 1: THÔNG TIN VỀ ĐẠI DIỆN CÁC CƠ SỞ NUÔI TÔM TRÊN CÁT
ĐÃ THAM GIA PHỎNG VẤN
Chỉ số thống kê
Trung bình
Độ tuổi
Giới tính
Số năm đi học
Số năm kinh nghiệm

Độ lệch
chuẩn

Thấp nhất

Cao nhất

Thường
gặp

42,78

11,04

25

71

43

1

0

1

1

1

12,16

2,33

10

16

10

6,67

3,49

2

20

5

Đại diện của các cơ sở nuôi tham gia phỏng vấn có độ tuổi nằm trong khoảng từ 25 đến 71 tuổi với
giá trị bình quân là khoảng 43 tuổi. Về giới tính, tất cả các đại diện tham gia phỏng vấn là nam giới.
Chỉ số thống kê về trình độ học vấn (số năm đi học) cho thấy mặt bằng học vấn của đại diện các cơ
sở nuôi là đã tốt nghiệp cấp 3 (hệ 10/10 hoặc 12/12), tương đối cao so với mặt bằng khu vực nông
thôn. Số năm kinh nghiệm trong hoạt động nuôi trồng thủy sản của các đại diện có giá trị trung
bình là gần 7 năm, phổ biến nhất là 5 năm.
4.2.2. Tình hình hoạt động của các cơ sở nuôi tôm trên cát trong mẫu điều tra
a. Đặc điểm chung của các cơ sở nuôi trong mẫu điều tra
Trên cơ sở tổng hợp kết quả điều tra thực địa, một số thông tin cơ bản về các cơ sở nuôi tôm trên cát
đã tham gia phỏng vấn được trình bày tóm tắt trong Bảng 2. Các cơ sở nuôi trong mẫu điều tra có
thời gian hoạt động phổ biến nhất là 6 năm. Số lao động bình quân tại mỗi cơ sở là 5 người, nhưng
phổ biến nhất là các cơ sở nhỏ có số lao động là 3 người.
Số liệu trong Bảng 2 cũng cho thấy số lượng ao nuôi trung bình của các cơ sở nuôi trong mẫu điều
tra là 4 ao và phố biến nhất là 2 ao. Tổng diện tích nuôi bình quân của mỗi cơ sở nuôi là khoảng 1,1
ha, nhưng cơ sở nuôi thường gặp trong mẫu điều tra có diện tích là 0,5 ha. Các cơ sở nuôi thường
thực hiện 2 vụ nuôi trong một năm. Mức sản lượng trung bình một năm của các cơ sở nuôi trong
mẫu điều tra là 29,2 tấn. Năng suất bình quân được ước tính từ các số liệu trong Bảng 2 là 26,5 tấn/
ha/năm (hoặc khoảng 11,6 tấn/ha/vụ).
BẢNG 2: THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ NUÔI TÔM TRÊN CÁT TRONG MẪU ĐIỀU TRA
Chỉ số thống kê
Số năm thực hiện nuôi tôm
Số lao động
Số lượng ao nuôi
Tổng diện tích nuôi (m2)
Số vụ 1 năm
Mức sản lượng (tấn/năm)

Trung bình

Độ lệch chuẩn

Thấp nhất

Cao nhất

Thường gặp

6

2,9

2

15

6

4,8

4,4

1

20

3

4

4,4

1

20

2

11.029,8

12.111,8

2.000

60.000

5000

2,3

0,5

2

3

2

29,2

33,6

7

200

N/A
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b. Chi phí, doanh thu và lợi nhuận
Chi phí của hoạt động nuôi tôm trên cát bao gồm 2 nhóm chính là chi phí đầu tư ban đầu và chi
phí thường xuyên. Chi phí đầu tư ban đầu bao gồm các khoản chính là chi phí đầu tư ao nuôi và chi
phí xây dựng các công trình phụ trợ (như lán trại, hệ thống điện…). Nhóm chi phí thường xuyên là
các khoản chi phí cho hoạt động nuôi tôm trong mỗi vụ nuôi: chi phí làm vệ sinh ao sau mỗi vụ, chi
phí con giống, chi phí thức ăn, chi phí cho các chất bổ sung, tiền điện, nhân công chăm sóc và thu
hoạch. Doanh thu của các cơ sở nuôi là từ bán tôm thương phẩm. Trên cơ sở thông tin được cung
cấp bởi đại diện các cơ sở nuôi, chi phí, doanh thu và lợi nhuận trong một vụ được trình bày trong
Bảng 3. Lợi nhuận được tính bằng doanh thu trừ đi chi phí thường xuyên và giá trị khấu hao chi phí
đầu tư ban đầu. Theo các cơ sở nuôi trong mẫu điều tra, ao nuôi thường được đầu tư sửa chữa lớn
(đặc biệt là thay bạt lót ao) trong khoảng thời gian 5 năm, vì vậy thời gian khấu hao được sử dụng
trong tính toán giá trị khấu hao là 5 năm.
BẢNG 3: CHI PHÍ, DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN BÌNH QUÂN
CỦA CÁC CƠ SỞ NUÔI TRONG MẪU ĐIỀU TRA
Chỉ số
Chi phí đầu tư ban đầu (triệu đồng)
Giá trị khấu hao chi phí đầu tư (thời gian khấu hao là 5 năm)
triệu đồng/vụ)

Giá trị trung bình
1.378,03
117,89

Chi phí thường xuyên (triệu đồng/vụ)

1.341,70

Doanh thu (triệu đồng/vụ)

1.722,70

Lợi nhuận (triệu đồng/vụ)
c.

263,12

Rủi ro thường gặp

Hoạt động nuôi tôm trên cát không phải luôn thuận lợi. Kết quả phỏng vấn đại diện các cơ sở nuôi
cho thấy trong 3 năm qua trung bình khoảng 21% số cơ sở nuôi bị lỗ và 73% số cơ sở tham gia
phỏng vấn phải đối mặt với xu hướng sụt giảm trong hoạt động nuôi. Các cơ sở nuôi cũng cho biết
những rủi ro thường gặp trong hoạt động nuôi tôm trong thời gian qua như sau:
Dịch bệnh luôn là vấn đề lo ngại của nghề nuôi tôm; 24% số cơ sở nuôi trong mẫu điều tra cho biết
đã gặp rủi ro dịch bệnh trong 3 năm qua. Theo thống kê của Chi cục nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa
Thiên Huế, bình quân trong các năm 2010 – 2013 có 14% diện tích nuôi tôm chân trắng đã bị nhiễm
bệnh. Nguyên nhân chủ yếu do chất lượng con giống không đảm bảo, thời tiết nắng nóng và thay
đổi thất thường (Chi cục nuôi trồng thủy sản, 2011, 2012, 2013; Chi cục Lâm nghiệp, 2015).
Rủi ro về thị trường: giá cả đầu vào tăng lên trong khi giá cả đầu ra giảm đi do sự gia tăng diện tích
nuôi dẫn đến sự cạnh tranh ngày càng gia tăng. Trên 30% số cơ sở nuôi tham gia phỏng vấn đã cho
rằng biến động của giá cả thị trường là nguyên nhân dẫn tới sự sụt giảm trong hoạt động nuôi tôm
của cơ sở.
Thời tiết nắng nóng: trên 30% số cơ sở nuôi đã phải gánh chịu những tác động tiêu cực do xu
hướng gia tăng các đợt nắng nóng bất thường trong thời gian 3 năm qua.
Chất lượng nguồn nước: sự tăng trưởng nóng của hoạt động nuôi tôm trên cát kết hợp với việc xả
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nước thải sau mỗi vụ nuôi mà không qua xử lý dẫn đến chất lượng nguồn nước biển vùng ven bờ
đã và đang bị suy giảm. Gần 30% số cơ sở nuôi trong mẫu điều tra cho rằng nguồn nước biển bị ô
nhiễm là nguyên nhân gây ra những thất bại mà cơ sở phải gánh chịu trong thời gian qua.
4.3. Đánh giá vai trò của rừng trên cát đối với hoạt động nuôi tôm trên cát tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Vùng đất cát ven biển Thừa Thiên Huế chịu sự tác động của 2 loại gió hại chính: gió phơn Tây Nam
hoạt động từ tháng 4 đến tháng 9 (mạnh nhất vào tháng 5 đến tháng 7) và gió mùa Đông Bắc hoạt
động từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau (mạnh nhất vào tháng 10, 11). Các loại gió này có thể đạt tới
vận tốc lớn làm di chuyển cát vùi lấp công trình, ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống sinh hoạt cũng như
sản xuất, đặc biệt tại khu vực sát bờ biển là nơi diễn ra các hoạt động nuôi tôm trên cát.
Rừng phòng hộ ven biển luôn được xác định có vai trò quan trọng trong việc chắn gió, chắn cát bay,
điều hòa khí hậu, ngăn chặn sự xâm mặn của biển, chắn sóng lấn biển, chống sạt lở, bảo vệ các công
trình ven biển. Kết quả nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng đai rừng phòng hộ ven biển có chiều
rộng 100m, hàng năm có khả năng cố định được 104 – 223 m3 cát nhờ khả năng giảm tốc độ gió
của rừng (có thể giảm đến 50% tốc độ gió nếu rừng dày). Ngoài ra, nhiệt độ không khí trong vành
đai rừng phi lao cao hơn 0,3 - 1,5oC vào mùa đông, thấp hơn 1 - 2oC vào mùa hè, và đặc biệt là lượng
nước bốc hơi trong đai rừng giảm 10 - 30% so với nơi đất trống (Dương, 2005).
Kết quả khảo sát các cơ sở nuôi tôm trên cát cho thấy hầu hết đại diện các cơ sở nuôi (97% các cơ sở
nuôi) đều đánh giá rừng trên cát vùng ven biển có vai trò tích cực đối với hoạt động nuôi tôm trên
cát. Từ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động nuôi tôm trên cát, đại diện các cơ sở nuôi tôm nhận
thấy rừng trên cát giúp chắn gió và chắn cát. Để ước lượng giá trị đóng góp của rừng trên cát đối với
hoạt động nuôi tôm trên cát, nghiên cứu này đã khảo sát thu thập thông tin từ các cơ sở nuôi tôm
trên cát trên cơ sở áp dụng phương pháp hàm sản xuất và phương pháp chi phí tránh được.
4.3.1. Nghiên cứu vai trò của rừng bằng Phương pháp hàm sản suất
Theo cách tiếp cận của Phương pháp hàm sản xuất, sản lượng nuôi tôm trên cát được ước lượng là
một hàm số phụ thuộc vào các yếu tố đầu vào, trong đó có biến số về đặc điểm của đai rừng phòng
hộ che chắn. Phần mềm SPSS được sử dụng để ước lượng hàm hồi quy tuyến tính đa biến với sản
lượng là biến phụ thuộc (Yi):

Trong đó: β0 là hằng số; βk là hệ số được ước lượng trong mô hình, giúp đánh giá ảnh hưởng của các
yếu tố đầu vào xk; εi là thành phần ngẫu nhiên (yếu tố nhiễu). Để đánh giá vai trò của rừng, hai biến
số “Bề rộng của đai rừng phòng hộ phía biển” và “Khoảng cách từ khu nuôi tới rừng” được đưa vào
mô hình hồi quy tuyến tính đa biến. Nếu hệ số (β) tương ứng của 2 biến liên quan tới rừng có ý nghĩa
thống kê, rừng trên cát sẽ có thể được xác định là có ảnh hưởng tới sản lượng nuôi tôm trên cát. Kết
quả mô hình được trình bày trong Bảng 4.
Kết quả giá trị kiểm định F trong Bảng 4 cho thấy các biến đưa vào mô hình phù hợp để đánh giá
những thay đổi của biến phụ thuộc (sản lượng nuôi tôm của các cơ sở nuôi trong mẫu điều tra) với
mức ý nghĩa 0,01. Hệ số R2 của mô hình bằng 0,808, cho thấy các biến độc lập trong mô hình giúp
giải thích được hơn 80% sự biến động của sản lượng nuôi của các cơ sở nuôi tôm trên cát đã tham
gia phỏng vấn. Về vai trò của rừng trên cát, cả 2 biến số “Bề rộng của đai rừng phòng hộ phía biển” và
“Khoảng cách từ khu nuôi tới rừng” đều không có ý nghĩa thống kê. Như vậy, kết quả khảo sát trong
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nghiên cứu này cho thấy chất lượng của đai rừng phòng hộ (đo lường qua bề rộng của đai rừng) và
việc gần hay xa rừng dường như không có ảnh hưởng đáng kể tới sản lượng nuôi của các cơ sở nuôi
tôm trên cát đã tham gia phỏng vấn.
BẢNG 4: KẾT QUẢ MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH CỦA SẢN LƯỢNG NUÔI TÔM TRÊN CÁT
Hệ số (β)

Độ lệch chuẩn

Giá trị P

9,669

7,948

0,236

Khoảng cách từ khu nuôi tới rừng (m)

-0,004

0,003

0,226

Bề rộng của đai rừng phòng hộ phía biển (m)

-0,001

0,005

0,857

1,409**

0,604

0,028

0,003***

0,001

0,001

Chi phí con giống (triệu đồng)

-0,005

0,014

0,712

Chi phí thức ăn (triệu đồng)

-0,003

0,002

0,145

0,012

0,009

0,202

Số năm kinh nghiệm nuôi tôm

-0,330

0,267

0,229

Độ tuổi của người nuôi

-0,077

0,107

0,481

Số năm đi học của người nuôi

-0,042

0,430

0,923

Hằng số

Số lượng lao động (người)
Chi phí đầu tư ban đầu (triệu đồng)

Chi phí chất bổ sung (triệu đồng)

Hệ số R2

0,808

Hệ số R2 điều chỉnh

0,728

Giá trị kiểm định F

10,121***

Lưu ý: *** là có ý nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa 0,01; ** là có ý nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa 0,05
Để tiếp tục tìm hiểu về vai trò của rừng đối với hoạt động nuôi tôm trên cát, mô hình hồi quy tuyến
tính với biến phụ thuộc là lợi nhuận của các cơ sở nuôi đã được ước lượng. Kết quả của mô hình này
được trình bày trong Bảng 5. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến với biến phụ thuộc là lợi nhuận,
về tổng thể, là có ý nghĩa thống kê với giá trị kiểm định F có ý nghĩa với mức ý nghĩa 0,01 và hệ số
R2 của mô hình là 0,805. Tuy nhiên, 2 biến số “Bề rộng của đai rừng phòng hộ phía biển” và “Khoảng
cách từ khu nuôi tới rừng” vẫn không có ý nghĩa thống kê. Như vậy, hai đặc điểm liên quan tới rừng
trong mẫu điều tra của nghiên cứu này dường như không có ảnh hưởng mang ý nghĩa thống kê tới
lợi nhuận của của các cơ sở nuôi tôm trên cát.
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BẢNG 5: KẾT QUẢ MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH CỦA LỢI NHUẬN NUÔI TÔM TRÊN CÁT
Hệ số (β)
Hằng số
Khoảng cách từ khu nuôi tới rừng (m)
Bề rộng của đai rừng phòng hộ phía biển (m)
Số lượng lao động (người)
Chi phí đầu tư ban đầu (triệu đồng)
Chi phí con giống (triệu đồng)
Chi phí thức ăn (triệu đồng)

-312,213

Độ lệch chuẩn

Giá trị P

193,861

0,120

0,116

0,089

0,206

-0,193

0,130

0,152

-16,010

12,277

0,204

0,126***

0,025

0,000

-0,169

0,214

0,437

0,156***

0,032

0,000

Chi phí chất bổ sung (triệu đồng)

-0,623**

0,292

0,043

Số năm kinh nghiệm nuôi tôm

-11,669*

6,751

0,096

3,229

2,705

0,244

24,692**

10,499

0,027

Độ tuổi của người nuôi
Số năm đi học của người nuôi
Hệ số R2

0,805

Hệ số R2 điều chỉnh

0,728

Giá trị kiểm định F

10,345***

Lưu ý: *** là có ý nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa 0,01; ** là có ý nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa
0,05; * là có ý nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa 0,1

Ao nuôi có tường rào Fibro xi măng (Ảnh thực địa tháng 8/2015 tại Thừa Thiên Huế)
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4.3.2. Ước lượng giá trị của rừng sử dụng Phương pháp chi phí tránh được:
Nhằm ước lượng giá trị của rừng đối với hoạt động nuôi tôm trên cát, những khoản chi phí mà các
cơ sở nuôi có thể tránh (giảm) được nhờ có rừng che chắn đã được điều tra phỏng vấn. Đó là các
khoản chi phí như: chi phí đầu tư tường rào bảo vệ ao (khu) nuôi, chi phí làm sạch ao nuôi, chi phí
sửa chữa ao nuôi, thiệt hại do cát bay cát nhảy, thiệt hại do bão biển. Ngoài ra, để thấy rõ hơn vai
trò của rừng trên cát, các cơ sở nuôi được lựa chọn điều tra phỏng vấn có sự khác biệt về bề rộng
của đai rừng phòng hộ và khoảng cách tới rừng. Kết quả về mối tương quan giữa các đặc điểm của
rừng và các khoản mục chi phí có liên quan tới rừng của các cơ sở nuôi được trình bày trong Bảng 6.
BẢNG 6: MA TRẬN TƯƠNG QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM RỪNG TRÊN CÁT VÀ CÁC KHOẢN MỤC
CHI PHÍ CÓ LIÊN QUAN TỚI RỪNG
Bề rộng của đai rừng
phòng hộ phía biển

Khoảng cách từ khu nuôi tới
rừng

Đầu tư tường rào

-0,48***

-0,19

Làm sạch ao nuôi

-0,14

-0,15

Sửa chữa ao nuôi

0,05

-0,29

Thiệt hại do cát bay

0,23

-0,003

Thiệt hại do bão biển

-0,21

0.09

Lưu ý: *** là có ý nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa 0,01
Bảng 6 cho thấy mối tương quan giữa bề rộng của đai rừng phòng hộ phía biển và việc đầu tư làm
tường rào của các cơ sở nuôi trong mẫu điều tra là có ý nghĩa thống kê. Dấu âm (-) của mối tương
quan cho thấy khi khu nuôi được che chắn bởi đai rừng phòng hộ có bề rộng càng lớn thì cơ sở nuôi
sẽ có khả năng tránh (giảm) được việc đầu tư làm tường rào cho ao (khu) nuôi.
Tuy nhiên, có nhiều lý do để cơ sở nuôi quyết định đầu tư làm tường rào, như ngăn cua còng, chắn
cát, đảm bảo an ninh, chắn gió... Nhằm nghiên cứu khả năng phân bổ giá trị đầu tư tường rào giữa
các lý do (lợi ích) khác nhau, các cơ sở nuôi đã được yêu cầu lựa chọn và xếp hạng 3 lý do (lợi ích)
quan trọng nhất theo thứ tự hạng 1, hạng 2 và hạng 3. Trong quá trình phân tích xử lý số liệu xếp
hạng của các cơ sở nuôi, những lý do được xếp hạng 1 được cho 3 điểm, hạng 2 cho 2 điểm và hạng
3 là 1 điểm. Kết quả tổng hợp điểm xếp hạng cho thấy trong 100 điểm lý giải cho việc đầu tư tường
rào thì lợi ích chắn cát và chắn gió chiếm khoảng 36%. Do đó, lợi ích chắn cát và chắn gió của tường
rào có thể được ước tính bằng 36% giá trị đầu tư làm tường rào. Trên cơ sở phân tích số liệu về chi
phí đầu tư tường rào của các cơ sở nuôi, chi phí đầu tư tường rào bình quân là khoảng 32 triệu đồng
cho 1 ha nuôi tôm (hoặc 3.200 đồng/1m2). Sử dụng thời gian khấu hao tài sản là 5 năm3, giá trị đầu
tư tường rào trong 1 năm được ước tính khoảng 6,4 triệu đồng cho 1 ha nuôi tôm. Chiếm 36% tổng
lợi ích của việc đầu tư tường rào, lợi ích chắn cát và chắn gió của tường rào được ước tính là 2,3 triệu
đồng cho 1 ha nuôi trong 1 năm (hoặc 230 đồng /1m2/1 năm).
3. Theo các cơ sở nuôi trong mẫu điều tra, hoạt động đầu tư sửa chữa, thay thế lớn thường được thực hiện sau khoảng thời gian 5
năm sử dụng.
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BẢNG 7: BẢNG ĐIỂM XẾP HẠNG CÁC LÝ DO (LỢI ÍCH) CỦA VIỆC ĐẦU TƯ TƯỜNG RÀO
Lý do

Điểm xếp hạng

Ngăn con vật gây hại (cua, còng, chuột, ếch nhái…)

46

Chắn cát

33

Hạn chế dịch bệnh

11

Đảm bảo an ninh, giảm trộm cắp

4

Chắn gió

3

Khác (ngăn trâu bò, tránh rơi đồ xuống ao)

3

Tổng điểm

100

Kết quả khảo sát số liệu thực địa cho thấy rừng phòng hộ trên cát có tác dụng chắn cát và chắn gió
cho các cơ sở nuôi tôm trên cát; và nhờ có rừng che chắn các cơ sở nuôi có thể tránh (giảm) được chi
phí đầu tư tường rào. Như vậy, theo phương pháp chi phí tránh được, giá trị chắn cát và chắn gió
của rừng trên cát đối với hoạt động nuôi tôm trên cát được ước lượng là 2,3 triệu đồng cho 1 ha
nuôi trong 1 năm (hoặc 230 đồng /1m2/1 năm).
Như vậy, kết quả phỏng vấn đại diện các cơ sở nuôi đã cho thấy sự thống nhất về vai trò tích cực của
rừng trên cát với hoạt động nuôi tôm trên cát. Số liệu thực tế thu thập từ các cơ sở nuôi cũng đã cho
thấy giá trị đóng góp của rừng trên cát đối với hoạt động nuôi tôm được ước tính là 2,3 triệu đồng
cho 1 ha nuôi trong 1 năm. Đây là cơ sở cho thấy khả năng thực hiện việc chi trả DVMTR trong hoạt
động nuôi tôm trên cát.
4.4. Xây dựng cơ chế chi trả DVMTR đối với hoạt động nuôi tôm trên cát
4.4.1. Tình hình hoạt động quản lý và bảo vệ rừng trên cát vùng ven biển Thừa Thiên Huế
Diện tích đất có rừng của vùng ven biển và đầm phá Thừa Thiên Huế là 12.101,2 ha, tương đương
khoảng 14% tổng diện tích tự nhiên của vùng. Trong tổng diện tích đất có rừng của vùng, huyện
Phong Điền có 4.788,5 ha; Quảng Điền có 1.456,2 ha; Phú Vang có 1.460,4 ha; Phú Lộc có 4.266 ha và
thị xã Hương Trà có 130 ha (Chi cục Lâm nghiệp, 2015).
Hệ thống rừng phòng hộ vùng cát ven biển của Thừa Thiên Huế, trong những năm qua, đã được
quan tâm đầu tư và đã có những thành công nhất định như diện tích rừng phòng hộ được mở rộng,
rừng được quản lý bảo vệ tương đối tốt, một số loài cây đưa vào trồng rừng đã chứng tỏ được khả
năng thích nghi và sức chống chịu trên điều kiện lập địa khắc nghiệt. Để tiếp tục bảo vệ vốn rừng
hiện có và phát triển rừng vùng cát ven biển và đầm phá, tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai thực
hiện Dự án Đầu tư Bảo vệ và Phát triển rừng vùng ven biển và đầm phá trong giai đoạn 2015 – 2020.
Mục tiêu cụ thể của Dự án này là: (1) quản lý bảo vệ 5.000 ha rừng trồng phòng hộ và rú cát tự nhiên
với mật độ nhiều, tập trung liền vùng, liền khoảnh; (2) trồng mới và chăm sóc 577 ha rừng (gần 300
ha trồng rừng trên cát ven biển, trên 164 ha rừng ngập mặn và trên 113 ha rừng ngập nước ngọt);
trồng 1 triệu cây phân tán ngập mặn. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương (Chương
trình biến đổi khí hậu SP-RCC) với tổng mức đầu tư trên 110 tỷ đồng (Website UBND tỉnh Thừa Thiên
Huế, 2015).
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Hoạt động quản lý và bảo vệ rừng trên cát vùng ven biển Thừa Thiên Huế được thực hiện bởi UBND
các xã ven biển có rừng. Hàng năm, UBND các xã xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng trình cấp
có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. UBND các xã thành lập Ban chỉ huy và tổ chuyên trách bảo
vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng ở cấp xã, đồng thời giao nhiệm vụ bảo vệ và phát hiện cháy rừng
cho cộng đồng các thôn dân cư trên địa bàn xã và thôn trưởng là người chịu trách nhiệm trong khu
vực của thôn mình phụ trách.
Nhìn chung, các hoạt đồng trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng trên vùng ven biển Thừa Thiên Huế
đã và đang góp phần quan trọng trong việc đẩy nhanh tốc độ phủ xanh các đồi cát bao la như Điền
Hương, Điền Môn, Điền Hòa, Điền Lộc, Điền Hải, Quảng Ngạn, Quảng Công, Hải Dương và các vùng
bán di động ở Phú Vang, Phú Lộc. Chỉ tiêu trồng rừng hàng năm đều bảo đảm kế hoạch, chất lượng
rừng trồng ngày càng được nâng lên, tỷ lệ sống đạt trên 90%, cơ cấu cây trồng ngày một đa dạng
hơn, vừa có tác dụng phòng hộ, vừa tăng thu nhập cho hộ dân.
Tuy nhiên, trên cơ sở khảo sát ý kiến của UBND các xã và theo đánh giá của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh
Thừa Thiên Huế, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như sau: (i) Nguồn kinh phí cho
thực hiện hoạt động quản lý và bảo vệ rừng còn hạn chế. Diện tích rừng vùng ven biển được hỗ trợ
kinh phí bảo vệ trong giai đoạn 2015 – 2020 là 5.000 ha, trong khi tổng diện tích rừng vùng ven biển
là hơn 12.000 ha; (ii) Diện tích rừng vùng cát ven biển vẫn còn nhỏ hẹp, chưa thể phát huy được tác
dụng phòng hộ; (iii) Chất lượng rừng trồng ở một số đoạn bờ biển suy giảm, mật độ không đảm bảo.
Nhiều diện tích rừng được trồng từ rất lâu nhưng không được chăm sóc, trồng bổ sung mật độ, có
những cây bật gốc, già cỗi không có khả năng chống chịu với gió bão.
4.4.2. Cơ sở xây dựng cơ chế chi trả DVMTR đối với hoạt động nuôi tôm trên cát
a. Cơ sở pháp lý
Trong những năm qua, nhiều văn bản pháp luật từ các cấp quản lý đã được ban hành nhằm thúc
đẩy việc đa dạng các nguồn lực đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng. Một trong những nguồn lực
quan trọng và mang tính bền vững là sự tham gia chi trả của các đối tượng được hưởng lợi từ rừng,
như thủy điện, nước sạch, du lịch sinh thái rừng, thủy sản… Việc thực thi chi trả DVMTR không chỉ
giúp đạt mục tiêu bảo vệ các hệ sinh thái rừng, mà đồng thời nhằm duy trì các dịch vụ môi trường
rừng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các đối tượng hưởng lợi. Dưới đây là một số văn
bản pháp lý điển hình:
- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (2004) quy định nguồn tài chính cho bảo vệ và phát triển
rừng bao gồm: Quỹ bảo vệ và phát triển rừng được hình thành từ nguồn tài trợ của tổ chức, hộ gia đình,
cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài khai thác, sử dụng rừng, chế biến, mua bán, xuất
khẩu, nhập khẩu, nhập khẩu lâm sản, hưởng lợi từ rừng hoặc có ảnh hưởng trực tiếp đến rừng; và các
nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (Khoản 3, Điều 11)
- Chiến lược phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn xác định việc “Xây dựng và từng bước thực hiện cơ chế thu phí dịch vụ môi trường đối với các tổ
chức, cá nhân được hưởng lợi từ rừng nhằm tạo thêm các nguồn tái đầu tư cho lâm nghiệp” là một trong
các giải pháp về chính sách nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra.
- Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát
triển rừng trong đó nhấn mạnh việc thành lập quỹ là nhằm “huy động các nguồn lực của xã hội để bảo
vệ và phát triển rừng, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng” (Khoản 1 Điều 3) và “nâng
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cao nhận thức và trách nhiệm đối công tác bảo vệ và phát triển rừng từ những người được hưởng lợi từ
rừng hoặc có hoạt động ảnh hưởng tới rừng” (Khoản 3 Điều 2)
- Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về Chính sách chi trả dịch vụ môi
trường ban hành nguyên tắc chi trả dịch vụ môi trường rừng là “tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ
dịch vụ môi trường rừng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng của các khu rừng tạo
ra dịch vụ đã cung ứng” (Khoản 1 Điều 5)
b. Cơ sở thực tiễn:
Với đặc điểm địa hình ven biển khá phức tạp, nền địa chất non trẻ, chủ yếu được hình thành do bồi
đắp phù sa và cát nên vùng bờ biển chịu ảnh hưởng rất lớn bởi những tác động bất lợi của thiên tai
như gió bão, triều cường, sóng biển... Hiện tượng sạt lở bờ biển ở những đoạn xung yếu kết hợp với
nạn cát bay, cát chảy là những nguy cơ trước mắt và lâu dài ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội
của toàn vùng. Với tỉ lệ hộ nghèo của vùng (7,3%) cao hơn mức bình quân toàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(5%), cuộc sống của người dân vùng cát ven biển và đầm phá vốn đã khó khăn, sẽ càng khó khăn
hơn khi bị ảnh hưởng của thiên tai.
Nhận thức được tầm quan trọng của ‘lá chắn’ rừng phòng hộ bảo vệ đời sống sinh hoạt và sản xuất
của người dân, các huyện ven biển tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hình thành tuyến rừng phòng hộ chạy
dài theo vùng ven biển. Những chương trình lớn với quy mô toàn vùng của tỉnh Thừa Thiên Huế
cũng đã được triển khai liên tục trong những năm qua. Tháng 8 năm 2010, UBND tỉnh Thừa Thiên
Huế đã ban hành Quyết định số 1579/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển rừng vùng cát ven
biển và đầm phá giai đoạn 2011-2015. Toàn bộ diện tích 12.000 ha rừng của vùng ven biển và đầm
phá đã được hỗ trợ kinh phí bảo vệ. Ngoài ra, trong giai đoạn 2011- 2015, hoạt động trồng rừng
cũng đã được triển khai dọc theo biển với độ rộng 50 -100m để tăng cường chức năng phòng hộ
của rừng trên cát vùng ven biển. Trong giai đoạn 2015-2020, tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục đầu tư
trên 110 tỷ đồng quản lý bảo vệ 5.000 ha rừng phòng hộ ven biển; trồng mới và chăm sóc 577ha
rừng. Mặc dù vùng cát ven biển và đầm phá đã được tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư bảo vệ
và phát triển rừng, nhưng nguồn kinh phí từ ngân sách vẫn còn hạn chế. Diện tích rừng vùng ven
biển được hỗ trợ kinh phí bảo vệ trong giai đoạn 2015 – 2020 là 5.000 ha, trong khi tổng diện tích
rừng vùng ven biển là hơn 12.000 ha. Thực tế này đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực từ các nguồn
khác ngoài ngân sách nhằm tăng cường đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, góp phần giảm thiểu
những tác hại của thiên tai tới đời sống người dân vùng ven biển và đầm phá Thừa Thiên Huế.
c.

Sự sẵn lòng chi trả cho bảo vệ rừng của các cơ sở nuôi

Hoạt động khảo sát thực tế các cơ sở nuôi tôm trên cát đã phỏng vấn đại diện các cơ sở nuôi về sự
sẵn lòng tham gia chi trả DVMTR nhằm duy trì và bảo vệ rừng trên cát. Kết quả cho thấy 84% các
cơ sở nuôi đã tham gia phỏng vấn đồng ý với việc chi trả để bảo vệ rừng trên cát, từ đó duy trì các
chức năng của rừng phục vụ hoạt động nuôi tôm trên cát. Các cơ sở này cho rằng, nếu hoạt động
nuôi tôm trên cát diễn ra thuận lợi và cơ sở có lãi thì việc trích lại một phần lợi nhuận để hỗ trợ cho
hoạt động bảo vệ rừng xung quanh các khu nuôi là hợp lý. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của đại diện
các cơ sở nuôi, mức tiền tối đa mà các cơ sở nuôi sẵn sàng chi trả 1 năm là 1,3 triệu đồng trên 1 ha
nuôi (130 đồng/1 m2/1 năm).
Tuy nhiên, 16% cơ sở nuôi trong mẫu điều tra cùa nghiên cứu này đã từ chối chi trả cho hoạt động
bảo vệ rừng. Các lý do được đưa ra gồm có: (1) Thu nhập từ hoạt động nuôi tôm của cơ sở còn thấp,
chỉ đủ đáp ứng các chi phí của hoạt động nuôi và chi phí sinh hoạt của nhóm hộ gia đình tham gia
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nuôi; (2) Rừng nên giao cho các cơ sở nuôi tự bảo vệ; (3) Nhà nước cần chịu trách nhiệm thực hiện
bảo vệ rừng.
Như vậy, diện tích rừng vùng ven biển và đầm phá Thừa Thiên Huế, trong những năm qua, đã được
quan tâm bảo vệ và phát triển. Tuy nhiên, với nguồn kinh phí hạn chế, hoạt động quản lý bảo vệ
rừng vẫn còn nhiều bất cập như thiếu kinh phí để duy trì thường xuyên chế độ tuần tra và trực bảo
vệ rừng, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng còn nghèo nàn, công tác tuyên truyền bảo vệ
rừng chưa sâu rộng. Vì vậy, cần có sự đa dạng hóa và huy động các nguồn lực khác ngoài nguồn
ngân sách nhằm tăng cường đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và bảo vệ rừng tại vùng
cát ven biển và đầm phá.
Một số ý kiến cho rằng các cơ sở nuôi tôm trên cát có thể tham gia vào hoạt động bảo vệ rừng bằng
cách nhận giao rừng xung quanh khu nuôi để tự bảo vệ. Tuy nhiên, thực tế là hoạt động nuôi tôm
mang tính mùa vụ có những khoảng thời gian ngừng nghỉ, trong khi rừng cần được quản lý và bảo
vệ thường xuyên và liên tục theo thời gian. Ngoài ra, hoạt động bảo vệ rừng cũng đòi hỏi đảm bảo
tính hệ thống và liên tục theo không gian, những khoảnh rừng tuy không gần các tiểu khu nuôi
thủy sản nhưng cũng cần được quản lý bảo vệ nhằm bảo vệ và duy trì chức năng cho các khoảnh
rừng xung quanh khu nuôi tôm trên cát. Cuối cùng, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ hoạt
động bảo vệ rừng cần được đầu tư mang tính tập trung, đồng bộ và có quy hoạch; việc đầu tư phân
tán theo mô hình các cơ sở nuôi tự đầu tư và tự bảo vệ rừng sẽ có thể lãng phí mà không đáp ứng
được yêu cầu quản lý và bảo vệ rừng. Vì vậy, việc tập trung các nguồn lực để đầu tư một cách bài
bản cho lực lượng chuyên trách tại mỗi xã sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý
bảo vệ rừng vùng cát ven biển. Việc thực hiện chi trả DVMTR đối với hoạt động nuôi tôm trên cát sẽ
góp phần bổ sung nguồn lực ngoài ngân sách nhằm tăng cường hoạt động quản lý và bảo vệ rừng
vùng cát ven biển Thừa Thiên Huế.
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4.4.3. Các phương án về mức chi trả và hình thức chi trả
a. Mức chi trả
Theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP, phương thức xác định mức chi trả gồm có: (1) mức tiền cố định
trên 1 đơn vị phản ánh đặc điểm có thể đo lường của cơ sở sử dụng DVMTR (ví dụ như 20 đồng/1kwh
điện thương phẩm áp dụng với thủy điện, 40 đồng/m3 nước thương phẩm); (2) mức phần trăm
doanh thu (ví dụ như 1-2% doanh thu của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch
vụ môi trường rừng). Tại Lào Cai, mức chi trả DVMTR đối với hoạt động nuôi cá nước lạnh được đề
xuất là mức tiền cố định trên 1m3 nước đầu vào. Kinh nghiệm của Lào Cai là một định hướng phù
hợp với trường hợp thực thi chi trả DVMTR đối với hoạt động nuôi tôm trên cát tại Thừa Thiên Huế.
Thực tế cho thấy hoạt động nuôi tôm trên cát đa phần là các hộ cá thể và không phải nộp thuế vì
vậy doanh thu đều do các hộ tự ước tính và tự kê khai. Việc sử dụng doanh thu làm cơ sở xác định
mức chi trả sẽ không đảm bảo tính khách quan và sự công bằng giữa các cơ sở nuôi trung thực và
không trung thực trong việc tự kê khai doanh thu. Vì vậy, học tập kinh nghiệm của Lào Cai, mức chi
trả nên được xác định là một mức tiền cố định trên 1 đơn vị phản ánh đặc điểm có thể đo lường của
cơ sở nuôi tôm trên cát. Hoạt động nuôi tôm trên cát tại Thừa Thiên Huế đều đang nuôi tôm thẻ
chân trắng và nguồn nước sử dụng là nguồn nước mặn từ biển. Ngoài ra, rừng phòng hộ trên cát
được đánh giá là có vai trò chắn gió, chắn cát cho các vùng diện tích đang được sử dụng để nuôi tôm
trên cát. Vì vậy, cơ sở xác định mức chi trả là diện tích nuôi tôm, đây là thông số hoàn toàn có thể đo
lường một cách khách quan, dễ giám sát để đảm bảo sự công bằng giữa các cơ sở nuôi tôm trên cát.
Dựa trên kết quả khảo sát các cơ sở nuôi tôm trên cát, ba phương án về mức chi trả được đề xuất là
(1)	
Dựa trên giá trị đóng góp của rừng trên cát đối với hoạt động nuôi tôm trên cát, mức chi trả có thể
áp dụng là 230 đồng/1m2 diện tích nuôi trong 1 năm (tương đương 2,3 triệu đồng/1ha/1 năm).
(2)	Dựa trên mức sẵn lòng chi trả của các cơ sở nuôi tôm, mức chi trả có thể áp dụng là 130 đồng/1m2
diện tích nuôi trong 1 năm (tương đương 1,3 triệu đồng/1ha/1 năm).
(3)	Dựa trên mức trung bình của giá trị đóng góp của rừng và mức sẵn lòng chi trả của các cơ sở
nuôi tôm, mức chi trả có thể áp dụng là 180 đồng/1m2 diện tích nuôi trong 1 năm (tương đương
1,8 triệu đồng/1ha/1 năm).
Đối với mỗi cơ sở nuôi tôm trên cát, số tiền chi trả với các mức chi trả nêu trên chỉ chiếm một phần
nhỏ trong doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động nuôi tôm. Sử dụng số liệu điều tra thực địa trong
nghiên cứu này, số tiền chi trả của mỗi cơ sở nuôi bình quân ước tính chiếm khoảng 0,04 – 0,06%
doanh thu và 0,16 – 0,28% lợi nhuận. Tuy nhiên, hoạt động nuôi tôm trên cát không phải luôn thuận
lợi. Kết quả phỏng vấn đại diện các cơ sở nuôi cho thấy trong 3 năm qua trung bình khoảng 21% số
cơ sở nuôi bị lỗ. Trong trường hợp gặp rủi ro bị lỗ, việc chi trả tiền DVMTR sẽ có thể trở thành một
gánh nặng tài chính đối với các cơ sở nuôi tôm; vì vậy, nên có chế độ miễn trừ đối với các cơ sở nuôi
bị lỗ trong hoạt động nuôi tôm.
Về tổng thu từ hoạt động nuôi tôm trên cát, tổng số tiền có thể thu được và diện tích rừng trên cát
được hỗ trợ kinh phí quản lý bảo vệ được ước tính trong Bảng 8. Diện tích ao nuôi trong Bảng 8
được ước tính theo Quy hoạch nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế định hướng đến năm 2020.
Diện tích rừng được quản lý bảo vệ được tính sau khi đã trích 10% cho chi phí quản lý hành chính
và trên cơ sở áp dụng mức khoán bảo vệ rừng bình quân theo quy định hiện hành của Nhà nước là
200.000 đồng/ha/năm.

93

Kết quả nghiên cứu vào thảo luận
BẢNG 8: ƯỚC TÍNH TỔNG THU VÀ DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ
QUẢN LÝ BẢO VỆ
Năm
Diện tích ao nuôi (ha)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

487

506

527

548

570

592

Phương án 1: Mức chi trả = 2,3 triệu đồng/ha/năm
Tổng thu dự tính (triệu đồng)

1120

1165

1212

1260

1310

1362

Diện tích rừng được hỗ trợ kinh phí bảo vệ (ha)

5040

5242

5452

5670

5897

6127

Phương án 2: Mức chi trả = 1,3 triệu đồng/ha/năm
Tổng thu dự tính (triệu đồng)

633

658

685

712

741

770

Diện tích rừng được hỗ trợ kinh phí bảo vệ (ha)

2849

2963

3081

3205

3333

3463

Phương án 3: Mức chi trả = 1,8 triệu đồng/ha/năm
Tổng thu dự tính (triệu đồng)

877

912

948

986

1025

1066

Diện tích rừng được hỗ trợ kinh phí bảo vệ (ha)

3945

4102

4267

4437

4615

4795

l Đánh giá phương án 1
-

Điểm mạnh:

Phương án này thể hiện rõ bản chất của việc chi trả dịch vụ môi trường khi dựa vào giá trị lợi ích mà
rừng đóng góp cho hoạt động nuôi tôm trên cát. Các cơ sở nuôi thực hiện sự chi trả cho dịch vụ môi
trường rừng đúng bằng lợi ích mà rừng đem lại.
Mức chi trả của Phương án 1 đem lại nguồn thu đủ đảm bảo diện tích rừng được hỗ trợ kinh phí bảo
vệ là lớn hơn 5000 ha. Trong hơn 12.000 ha rừng trên cát của vùng cát ven biển Thừa Thiên Huế, diện
tích rừng có tính phòng hộ được thống kê là 5000 ha. Như vậy, nếu dùng diện tích 5000 ha rừng
phòng hộ làm căn cứ đánh giá vai trò của nguồn thu từ sự chi trả DVMTR trong hoạt động nuôi tôm
trên cát, mức chi trả theo phương án 1 sẽ đảm bảo hỗ trợ kinh phí quản lý bảo vệ cho 5000 ha rừng
có tính phòng hộ.
-

Điểm yếu

Mức chi trả theo phương án 1 cao hơn nhiều so với mức sẵn lòng chi trả của các cơ sở nuôi. Vì vậy,
phương án này chỉ thực sự khả thi khi làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường thực hiện các hoạt
động bảo vệ rừng và tăng cường sự tham gia của người chi trả trong việc giám sát hoạt động bảo vệ
rừng; từ đó đảm bảo sự tin tưởng và đồng thuận của các cơ sở nuôi tôm trên cát.
Trong thực tế có nhiều cơ sở nuôi (80% số cơ sở nuôi trong mẫu điều tra) đã đầu tư làm tường rào
giúp giảm ảnh hưởng của hiện tượng cát bay cát nhảy, bảo vệ hoạt động nuôi tôm. Khi đã có tường
rào, giá trị chắn gió, chắn cát của rừng đối với các cơ sở nuôi này sẽ giảm đi và việc thuyết phục các
cơ sở nuôi tôm này chi trả theo phương án 1 sẽ càng khó khăn hơn.
l Đánh giá phương án 2
-
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Ưu điểm của phương án 2 là tính đồng thuận cao, khi mức chi trả được xác định bằng với mức sẵn
lòng chi trả của các cơ sở nuôi. Kết quả phỏng vấn cũng đã cho thấy sự đồng thuận với mức sẵn
lòng chi trả là 84% đại diện các cơ sở tham gia phỏng vấn. Với tính đồng thuận cao, khả năng thực
thi của phương án 2 sẽ cao hơn.
-

Điểm yếu

Nguồn thu theo phương án 2 thấp, và diện tích rừng tối đa được hỗ trợ kinh phí bảo vệ là khoảng
3500 ha, còn thấp so với mức 5000 ha diện tích rừng trên cát có tính phòng hộ.
Chi phí quản lý hành chính (10% tổng thu, tương đương với 60-70 triệu đồng/năm) sẽ đòi hỏi sự tự
giác cao của các cơ sở nuôi và cách thức tổ chức thu phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí hành chính.
l Đánh giá phương án 3
-

Điểm mạnh:

Phương án 3 là sự dung hòa của 2 phương án 1 và 2. Mức chi trả trong Phương án 3 đã có tính tới sự
sẵn lòng chi trả của các cơ sở nuôi. Ngoài ra, việc tăng nguồn đầu tư từ việc chi trả DVMTR đối với
hoạt động nuôi tôm trên cát sẽ giúp cải thiện hoạt động bảo vệ rừng; khi đó, sự sẵn lòng chi trả của
các cơ sở nuôi sẽ cao hơn so với mức 130 đồng/m2/1 năm (trong phương án 2). Nhờ đó tính đồng
thuận sẽ cao hơn và đảm bảo tính khả thi của việc áp dụng mức chi trả của phương án 3.
Mức chi trả theo Phương án 3 đem lại nguồn thu có thể sử dụng để hỗ trợ kinh phí bảo vệ diện tích
rừng khoảng 4.000 – 4.800 ha, rất gần với mức 5.000 ha rừng có tính phòng hộ cao của vùng cát ven
biển Thừa Thiên Huế.
-

Điểm yếu

Tương tự như phương án 1, Phương án 3 đòi hỏi những cơ chế để người chi trả là các cơ sở nuôi tham
gia giám sát và đánh giá những cải thiện trong hoạt động bảo vệ rừng, nhằm tạo niềm tin và sự đồng
thuận trong việc thực thi mức chi trả cao hơn so với mức sẵn lòng chi trả 130 đồng/m2/1 năm.
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b. Hình thức chi trả
Theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP, hình thức chi trả gồm có hình thức chi trả trực tiếp giữa 2 bên
cung cấp và sử dụng dịch vụ; và hình thức chi trả gián tiếp thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển
(BV&PT) rừng. Hình thức chi trả trực tiếp chưa được áp dụng phổ biến ở Việt Nam. Vì vậy, cán bộ
UBND xã (đại diện bên cung ứng) cũng như các cơ sở nuôi tôm (bên sử dụng dịch vụ) thiếu thông
tin và kinh nghiệm về việc thực thi chi trả DVMTR. Ngoài ra, chủ trương tăng cường quản lý và bảo
vệ rừng sẽ là giao rừng cho các hộ gia đình hoặc đơn vị quản lý rừng chuyên nghiệp. UBND các xã
ven biển, hiện nay được giao nhiệm vụ quản lý rừng, có vai trò như những chủ rừng tạm thời khó
có thể đảm bảo các cam kết lâu dài với bên sử dụng dịch vụ rừng. Do đó, kết quả hội thảo tham vấn
vào tháng 4-2016 cho thấy các bên liên quan cơ bản ủng hộ phương án chi trả gián tiếp thông qua
Quỹ BV&PT rừng Thừa Thiên Huế. Quỹ BV&PT rừng có tính chuyên nghiệp cao hơn trong việc thực
thi chính sách chi trả DVMTR. Ngoài ra, nguồn thu thông qua Quỹ sẽ được sử dụng để chi trả cho các
chủ rừng là các hộ gia đình hoặc các đơn vị quản lý rừng chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, việc áp dụng hình thức chi trả gián tiếp sẽ có vấn đề cần lưu ý như sau:
+ Sau giai đoạn thí điểm, tính pháp lý của hình thức chi trả gián tiếp áp dụng với trường hợp
nuôi tôm trên cát cần phải được củng cố. Hiện nay, loại hình DVMTR của rừng trên cát hỗ trợ cho
hoạt động nuôi tôm trên cát với nguồn nước sử dụng là nguồn nước biển chưa được quy định cụ
thể trong Nghị định 99/2010/NĐ-CP. Để thực hiện hình thức chi trả gián tiếp một cách rộng rãi với
trường hợp nuôi tôm trên cát, các quy định cụ thể sẽ cần được xây dựng và ban hành. Tuy nhiên,
trong trường hợp nuôi tôm trên cát, rừng có một số ảnh hưởng tích cực (như chắn gió, chắn cát)
nhưng không có ảnh hưởng trực tiếp tới yếu tố đầu vào, ví dụ như tạo ra nguồn nước trong hoạt
động nuôi cá nước lạnh tại Lào Cai, hay tạo ra nguồn con giống trong trường hợp dịch vụ bảo vệ các
bãi giống, bãi đẻ. Vì vậy, cần phải cân nhắc liệu giá trị kinh tế của rừng đối với hoạt động nuôi tôm
trên cát có đủ thuyết phục để tiến hành việc xây dựng và ban hành các quy định pháp lý mới phù
hợp với riêng trường hợp nuôi tôm trên cát hay không.
+ Chi phí giao dịch lớn giữa Quỹ BV&PT rừng với các chủ rừng, cũng như giữa Quỹ BV&PT rừng với
khoảng 180 – 200 cơ sở nuôi tôm trên cát tại vùng ven biển Thừa Thiên Huế. Nếu đối với thủy điện
và nước sạch, số lượng đối tượng chi trả (là các công ty) là khá nhỏ. Với trường hợp nuôi tôm trên cát,
đối tượng chi trả, chủ yếu là các hộ gia đình, có số lượng lớn, đa dạng và trải dài trên địa bàn khoảng
20 xã. Với tổng thu mỗi năm dự kiến khoảng 0,9 – 1,3 tỉ đồng, phần thu 10% dành cho Quỹ (khoảng
90 – 130 triệu đồng) là khá hạn hẹp khi Quỹ phải giao dịch với số lượng lớn cả bên cung ứng và bên
sử dụng dịch vụ. Vấn đề chi phí giao dịch càng trở nên quan trọng khi có nhiều biến động thay đổi
đối với các cơ sở nuôi tôm. Khảo sát thực tế cho thấy việc thay đổi chủ cơ sở nuôi tôm do chuyển
nhượng hoặc ngừng nuôi do thua lỗ diễn ra khá phổ biến. Chi phí giao dịch của Quỹ sẽ phải tăng
lên để có thể cập nhật những thay đổi của số lượng lớn đối tượng chi trả thuộc nhiều đơn vị hành
chính xã khác nhau.
4.4.4. Những kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả thực thi cơ chế chi trả DVMTR trong nuôi tôm
trên cát
a. Kiến nghị về sử dụng nguồn thu
Đại diện UBND các xã đều mong muốn có thêm nguồn kinh phí để thực hiện tốt hơn hoạt động
quản lý và bảo vệ rừng, đặc biệt là hoạt động phòng cháy chữa cháy rừng. Nguồn thu có thể được
sử dụng để kiện toàn đội ngũ Tổ chuyên trách bảo vệ rừng, duy trì thường xuyên hoạt động tuần
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tra bảo vệ rừng, đặc biệt vào mùa khô và tại các khu vực xung quanh các tiểu khu nuôi tôm trên cát;
và để đầu tư trang thiết bị phục vụ phòng cháy chữa cháy tại mỗi thôn nhằm tăng cường công tác
phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Nhiều điểm nóng về cháy rừng thường gắn liền với ý thức của cộng
đồng dân cư trong việc sử dụng lửa gần rừng (như thắp hương tại các khu nghĩa trang gần rừng);
vì vậy, nguồn thu có thể được sử dụng để tăng cường công tác tuyên truyền, đầu tư hệ thống biển
báo truyền thông phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các cơ sở nuôi cho thấy mong muốn của các cơ sở nuôi là khoản thu
được sử dụng một cách minh bạch; vì vậy, cần có sự tham gia của đại diện của các cơ sở nuôi trong
các hoạt động lập kế hoạch cũng như giám sát kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng
hàng năm. Ngoài ra, một phần của khoản thu nên được sử dụng để mua giống cây phù hợp và hỗ trợ
các cơ sở nuôi trồng dải cây xanh cách ly giúp giảm nhiệt độ cho các khu nuôi trong mùa nắng nóng.
b. Kiến nghị các trường hợp miễn giảm chi trả DVMTR
Những ước tính về giá trị kinh tế của rừng trên cát trong nghiên cứu này chưa phản ánh được đặc
điểm chất lượng rừng. Vì vậy, cần có những nghiên cứu xây dựng hệ số K nhằm tính giảm mức thu
khi chất lượng rừng thấp do đai rừng mỏng, thưa và loại cây rừng có khả năng chắn gió chắn cát
thấp. Bên cạnh đó, lợi ích của rừng đối với nuôi tôm trên cát được ước tính dựa trên lợi ích của tường
rào bảo vệ khu nuôi. Vì vậy, cũng cần có những hệ số phù hợp để tính giảm mức thu khi cơ sở nuôi
đã có tường rào, hay thậm chí đã đầu tư che bạt kín ao nuôi.
Ngoài ra, hoạt động nuôi tôm trên cát luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro, như dịch bệnh, điều kiện
thời tiết khắc nghiệt, diễn biến thị trường không thuận lợi… Kết quả phỏng vấn đại diện các cơ sở
nuôi cho thấy trong 3 năm qua trung bình khoảng 21% số cơ sở nuôi bị lỗ, 73% số cơ sở tham gia
phỏng vấn phải đối mặt với xu hướng sụt giảm trong hoạt động nuôi. Trong trường hợp gặp rủi ro,
thất bại trong hoạt động nuôi tôm, việc chi trả tiền DVMTR sẽ có thể trở thành một gánh nặng tài
chính đối với các cơ sở nuôi. Vì vậy, chế độ miễn trừ đối với các cơ sở nuôi gặp rủi ro cần được xây
dựng và áp dụng.
Dựa trên kết quả khảo sát ý kiến của các bên liên quan, các hình thức miễn giảm có thể được cân
nhắc như sau:
(1) Miễn chi trả tiền DVMTR đối với các cơ sở nuôi tạm dừng hoạt động nuôi tôm.
 iễn chi trả tiền DVMTR cho các cơ sở nuôi gặp rủi ro bất khả kháng khiến cho doanh thu không đủ
(2) M
bù đắp các chi phí (bao gồm cả chi phí khắc phục thiệt hại và các chi phí thường xuyên)
(3)	Giảm 50% số tiền chi trả DVMTR cho các cơ sở gặp rủi ro bất khả kháng khiến cho doanh thu chỉ
vừa đủ bù đắp các chi phí (bao gồm cả chi phí khắc phục thiệt hại và các chi phí thường xuyên).
Để được miễn giảm chi trả tiền DVMTR, các cơ sở nuôi cần phải nộp đơn xin miễn (giảm) tiền chi trả
DVMTR trong đó nêu rõ rủi ro bất khả kháng, mức độ thiệt hại, phương án khắc phục thiệt hại và
cung cấp các tài liệu liên quan. Quỹ BV&PT rừng sẽ tiến hành thẩm định và thống nhất mức độ miễn
giảm phù hợp với tình hình thực tế thiệt hại bất khả kháng của cơ sở nuôi.
c. Tăng cường hoạt động truyền thông
Để chính sách chi trả DVMTR nói chung, chi trả DVMTR trong nuôi tôm trên cát nói riêng nhanh
chóng đi vào cuộc sống và nhận được sự đồng thuận cao từ các bên có liên quan, công tác truyền
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thông cần phải được đẩy mạnh. Do giá trị vai trò chắn gió, chắn cát của rừng đối với hoạt động nuôi
tôm trên cát không lớn như các trường hợp tạo ra yếu tố đầu vào (như nguồn nước, nguồn con
giống), nội dung tuyên truyền cũng nên nhấn mạnh vai trò của việc thực thi chi trả DVMTR ở đây là
nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các đối tượng hưởng lợi từ rừng và góp phần bảo vệ rừng phòng
hộ ven biển hỗ trợ cho cuộc sống của cộng đồng dân cư vùng ven biển Thừa Thiên Huế.
d. Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và tài chính giúp giảm thiểu rủi ro cho các cơ sở nuôi trồng
Sự phát triển bền vững của hoạt động nuôi tôm trên cát là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tính bền
vững của nguồn chi trả DVMTR. Trong thời gian qua, ô nhiễm môi trường nước biển vùng ven bờ do
việc xả thải không qua xử lý đã và đang là một thách thức đối với sự phát triển bền vững hoạt động
nuôi tôm trên cát. Vì vậy, cần đẩy nhanh tốc độ triển khai xây dựng hệ thống thu gom nước thải và
xử lý nước thải tập trung giúp giảm thiểu rủi ro do nguồn nước biển bị ô nhiễm.
Ngoài ra, nhiều cơ sở nuôi cũng gặp khó khăn khi không thể tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi dành
cho phát triển nghề nuôi trồng của tỉnh nên khi rủi ro xảy ra, nhiều cơ sở lựa chọn giải pháp đóng
cửa, bỏ hoang mặc dù chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng rất cao, gây khó khăn cho công tác quản lý đồng
thời gây ra sự lãng phí về nguồn lực xã hội.
e. Kiện toàn công tác tổ chức sản xuất
Mặc dù, nhiều tổ tự quản nuôi tôm đã được thành lập tại các xã như: Điền Lộc (2 tổ); Điền Hương (4
tổ), Điền Hòa (2 tổ). Tại xã Phong Hải, 2 hợp tác xã nuôi tôm Phong Hải 1, Phong Hải 2 đã thành lập
tại thôn Hải Đông và thôn Hải Thế. Nhưng cơ chế hoạt động của các tổ, hợp tác xã còn hạn chế, chưa
phát huy vai trò liên kết hỗ trợ cho các nhóm hộ hoạt động hiệu quả hơn và tạo điều kiện thuận lợi
cho công tác quản lý của các cơ quan chức năng. Trong khi đó, những tổ hội nghề nuôi trồng có vai
trò quan trọng trong việc thực thi chính sách chi trả DVMTR, đặc biệt là vai trò đại diện làm cầu nối
đàm phán và giám sát thực hiện các thỏa thuận với UBND các xã (là bên cung ứng DVMTR). Vì vậy,
các cơ quan quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế cần sớm có những biện pháp để tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc đang tồn tại, giúp kiện toàn công tác tổ chức các tổ hội nghề nuôi trồng theo các
quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/10/2007 về tổ chức và hoạt động
của tổ hợp tác và Thông tư 04/2008/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 9/7/2008 về việc Hướng
dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP.
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5

H

oạt động nuôi tôm trên cát đã và đang là một trong những động lực tăng
trưởng chính của hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Thừa Thiên Huế. Theo
Quy hoạch nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế định hướng đến năm
2020, nuôi tôm trên cát sẽ tiếp tục là hoạt động nuôi trồng thủy sản chủ lực với
diện tích nuôi tôm chân trắng trên vùng cát ven biển, tăng 570 ha, (bình quân
tăng 7,95%/năm). Nằm xen kẽ trong các vùng rừng trên cát ven biển, hoạt động
nuôi thủy sản trên cát được đánh giá có mối quan hệ chặt chẽ với rừng trên cát
ven biển. Kết quả khảo sát các cơ sở nuôi tôm trên cát cho thấy hầu hết đại diện
các cơ sở nuôi (97% các cơ sở nuôi) đều đánh giá rừng trên cát vùng ven biển có
vai trò tích cực đối với hoạt động nuôi tôm trên cát. Số liệu thực tế thu thập từ
các cơ sở nuôi cũng đã cho thấy giá trị đóng góp của rừng trên cát đối với hoạt
động nuôi tôm được ước tính là 2,3 triệu đồng cho 1 ha nuôi trong 1 năm (tương
đương 230 đồng/1m2/1 năm). Đây là cơ sở cho thấy khả năng thực hiện việc chi
trả DVMTR trong hoạt động nuôi tôm trên cát.
Việc thực hiện chi trả DVMTR đối với hoạt động nuôi tôm trên cát sẽ không chỉ
giúp cải thiện hoạt động bảo vệ rừng trên cát, mà quan trọng hơn cả đó là lợi ích
từ rừng phục vụ hoạt động nuôi tôm trên cát sẽ được duy trì bền vững. Việc thực
hiện chi trả DVMTR đã nhận được sự đồng thuận của 84% của 40 cơ sở nuôi đã
được phỏng vấn trong nghiên cứu này. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của đại diện
các cơ sở nuôi, mức tiền tối đa mà các cơ sở nuôi sẵn sàng chi trả 1 năm là 1,3 triệu
đồng trên 1 ha ao nuôi (130 đồng/1 m2/1 năm).
Dựa trên kết quả khảo sát các cơ sở nuôi tôm trên cát, ba phương án về mức
chi trả DVMTR được đề xuất. Mỗi phương án đều có ưu và nhược điểm. Nhưng
Phương án 3, dựa trên mức trung bình của giá trị đóng góp của rừng và mức sẵn
lòng chi trả của các cơ sở nuôi tôm, là sự dung hòa và phát huy được ưu điểm của
2 phương án 1 và 2. Nếu mức chi trả được áp dụng là 1,8 triệu đồng/1ha/1 năm
(Phương án 3) và với diện tích ao nuôi đạt mức quy hoạch năm 2015 là 487 ha,
năm 2020 là 592 ha, tổng số tiền chi trả DVMTR tối đa được ước tính là 877 – 1.066
triệu đồng. Sau khi trừ đi chi phí quản lý theo quy định, toàn bộ tiền chi trả DVMTR
sẽ được sử dụng hỗ trợ hoạt động bảo vệ rừng. Tổng diện tích rừng được hỗ trợ
kinh phí bảo vệ (200.000 đồng/ha) từ nguồn chi trả DVMTR trong nuôi tôm trên
cát sẽ là khoảng 3945 – 4795 ha.

Việc thực hiện
chi trả DVMTR
đã nhận được
sự đồng thuận
của 84% của 40
cơ sở nuôi được
phỏng vấn với
mức sản lượng
chi trả 1,3 triệu
đồng/ha ao
nuôi/năm

Về hình thức chi trả, kết quả hội thảo tham vấn vào tháng 4-2016 cho thấy các bên
liên quan cho rằng Quỹ BV&PT rừng có tính chuyên nghiệp cao hơn trong việc
thực thi chính sách chi trả DVMTR. Vì vậy, đa số đã ủng hộ phương án chi trả gián
tiếp thông qua Quỹ BV&PT rừng Thừa Thiên Huế.
Nhằm tăng cường hiệu quả thực thi chính sách chi trả DVMTR trong nuôi tôm trên
cát tại Thừa Thiên Huế, một số kiến nghị được đề xuất về (i) sử dụng minh bạch
và hiệu quả nguồn thu; (ii) tăng cường hoạt động truyền thông; (iii) tăng cường
hỗ trợ kỹ thuật và tài chính giúp giảm thiểu rủi ro của các cơ sở nuôi; và (iv) kiện
toàn tổ chức của các tổ tự quản và hợp tác xã trong hoạt động nuôi tôm trên cát.
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PHỤ LỤC: PHIẾU ĐIỀU TRA HOẠT ĐỘNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN CÁT TẠI HUẾ
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN
“Tăng cường thực thi cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng trong hoạt động
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN CÁT”
I. Thông tin chung về cơ sở nuôi thủy sản
Tên cơ sở/chủ hộ:...................................................................................................................Năm thành lập: ..............
Địa chỉ: ....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Điện thoại:.....................................................................................
Fax:..............................................................
II. Thông tin về chủ hộ
Năm sinh (ví dụ: 1978): …………………

Giới tính: (1) q Nam

(0) q Nữ

Số năm kinh nghiệm nuôi trồng thuỷ sản trên cát.........................................................năm
Trình độ học vấn của chủ hộ:
(1) q Dưới cấp 3			

(3) q

Đại học

(2) q Cấp 3 đến dưới Đại học		

(4) q

Trên Đại học

III. Thông tin về đặc điểm của khu ao nuôi
(1) Khoảng cách từ cơ sở đến khu rừng phòng hộ gần nhất .....................................................................m
(2) Bề rộng dải rừng che chắn phía biển của khu ao nuôi là bao nhiêu mét? .....................................m
Năm trồng của dải rừng: ...................................

Loài cây trồng: ......................................

(3) 	 Khu ao nuôi có tường rào che chắn xung quanh không?

q Có

q

Không

Chi phí đầu tư làm tường rào che chắn khu ao nuôi:............................................................ triệu đồng
	Xin ông/bà vui lòng cho biết những lợi ích có được từ việc đầu tư làm tường rào theo thứ tự từ
lớn đến nhỏ:
+ Lợi ích lớn nhất là:..................................................................................................................................................
+ Lợi ích lớn thứ 2 là: ................................................................................................................................................
+ Lợi ích lớn thứ 3 là:.................................................................................................................................................
+ Lợi ích khác:..............................................................................................................................................................
(4) Khu ao nuôi có mái che hoặc lưới che không?

q Có

q Không

Chi phí đầu tư làm mái che/lưới che cho khu ao nuôi:...........................................triệu đồng
	Xin ông/bà vui lòng cho biết những lợi ích có được từ việc đầu tư làm mái che/lưới che theo thứ
tự từ lớn đến nhỏ:
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+ Lợi ích lớn nhất là:.....................................................................................................................................................
+ Lợi ích lớn thứ 2 là:....................................................................................................................................................
+ Lợi ích lớn thứ 3 là:....................................................................................................................................................
+ Lợi ích khác:.................................................................................................................................................................
IV. Thông tin chung về tình hình hoạt động của cơ sở
1) Tên sản phẩm được nuôi:...........................................................................................................................................
2) Số lượng lao động:............................................................................người;
3) Số lượng ao nuôi:...............................................................................ao;
Kích thước ao (dài, rộng, sâu):...........................................................................................................................................
4) Tổng diện tích nuôi:...........................................................................m2;
5) Tổng sản lượng bình quân 1 năm:................................................tấn
6) Trong tổng nguồn vốn hoạt động,
Vốn tự có là: ..........................%;
Vốn vay và tiền mua
chịu là: ...........................%;
Khác (xin nêu rõ:...........................................):..........%
7) Chi phí đầu tư làm 1 ao nuôi (đào ao, bạt, quạt…):..........................................triệu đồng
8) Thời gian biểu cho hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trên cát trong một năm
Từ tháng....đến tháng.....
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9) Thông tin về chi phí hoạt động trung bình một vụ
Đơn vị
- Số lượng ao thả nuôi

ao

Đơn giá
XXXXXX

Số lượng

Thành tiền
(triệu đồng)
XXXXXX

1. Nguyên vật liệu
- Con giống

con

- Thức ăn

tấn

- Chất bổ sung (vitamin, …)
- Hóa chất xử lý ao (vôi, …)
- Tiền điện
- Nhiên liệu khác
- Khác:
2. Nhân công
- Làm sạch ao nuôi
- Sửa chữa ao
- Chăm sóc, trông ao
- Thu hoạch
- Khác:
3. Chi phí khác
- Lãi vay
- Thuế, phí
- Khác:
10) Thông tin về kết quả thu hoạch trung bình một vụ
- Số lượng con đạt 1 kg thu hoạch (con):...........................................................................................................
- Giá bán sản phẩm (đồng/kg)...............................................................................................................................
- Sản lượng (tấn):.........................................................................................................................................................
- Doanh thu (triệu đồng):.........................................................................................................................................
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V. Tình hình hoạt động từ năm 2013 đến nay
1) Hoạt động làm sạch ao
Năm

9 tháng 2015

2014

2013

Số vụ nuôi
Số lần làm sạch ao
Chi phí làm sạch ao nuôi (triệu đồng)
2) Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ hồ nuôi trong năm của cơ sở?
l	 Chi phí 9 tháng 2015: ......................................................................... triệu đồng.
l

Chi phí năm 2014: ................................................................................ triệu đồng.

l

Chi phí năm 2013: ................................................................................ triệu đồng.

3) Tình hình hoạt động của Cơ sở từ 01/01/2013 đến 30/09/2015
Vụ 1: Từ tháng ………/2013 đến tháng …………/2013

Ghi chú

Số lượng ao thả nuôi
Sản lượng (tấn)
Doanh thu (triệu đồng)
Lợi nhuận (triệu đồng)
Vụ 2: Từ tháng ………/2013 đến tháng …………/2013

Ghi chú

Số lượng ao thả nuôi
Sản lượng (tấn)
Doanh thu (triệu đồng)
Lợi nhuận (triệu đồng)
Vụ ….: Từ tháng ………/201… đến tháng …………/201…

Ghi chú

Số lượng ao thả nuôi
Sản lượng (tấn)
Doanh thu (triệu đồng)
Lợi nhuận (triệu đồng)
Vụ ….: Từ tháng ………/201… đến tháng …………/201…
Số lượng ao thả nuôi
Sản lượng (tấn)
Doanh thu (triệu đồng)
Lợi nhuận (triệu đồng)
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Vụ ….: Từ tháng ………/201… đến tháng …………/201…

Ghi chú

Số lượng ao thả nuôi
Sản lượng (tấn)
Doanh thu (triệu đồng)
Lợi nhuận (triệu đồng)
VI. Những rủi ro trong nuôi thủy sản trên cát
1) 	Tình hình nuôi tôm trên cát của cơ sở trong 3 năm gần đây như thế nào? (tăng lên, giảm đi, ổn
định)? Tại sao?
	.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
2) Các loại rủi ro thường gặp đối với hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trên cát?
	.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
3) 	Ở khu vực nuôi trồng thuỷ sản của cơ sở, có thường xuyên xảy ra hiện tượng bão cát, cát bay, cát
nhảy hay không?
q Có
q Không
	Nếu có, hiện tượng này thường xuyên xảy ra vào thời gian nào? Tần suất (bao nhiêu lần một
tháng/năm)
	.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
4)	Hiện tượng bão cát, cát bay, cát nhảy có gây ảnh hưởng gì đến hoạt động sản xuất của cơ sở
không?		 q Có
q Không
	Nếu có, ảnh hưởng như thế nào? Phương pháp khắc phục hậu quả? Chi phí để khắc phục hậu
quả?
	.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
5) 	Từ năm 2010 đến nay, cơ sở có những thiệt hại do các cơn bão từ biển trong mùa mưa bão hay
không? 		
q Có
q Không
	Nếu có, ảnh hưởng như thế nào? Phương pháp khắc phục hậu quả? Chi phí để khắc phục hậu
quả?
	.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
VII. Quan điểm về bảo vệ rừng ven biển trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên cát
1)	Theo ông/ bà rừng phòng hộ có thực sự cần thiết đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản trên cát
không? (đánh dấu X vào ô tương ứng)
		

		

q Có

q Không
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	Nếu “Có”, Theo ông/ bà rừng phòng hộ có vai trò gì đối với với hoạt động nuôi trồng thủy sản
trên cát:.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
2) 	Ông/bà có cho rằng sẽ là hợp lý “nếu chính phủ yêu cầu các cá nhân, tổ chức nuôi trồng thuỷ
sản trên cát trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của mình để chi trả cho những
người bảo vệ rừng nhằm phát triển hoạt động bảo vệ rừng tốt hơn”?
q Hợp lý		

q Có thể

q Không hợp lý

3) 	Quan điểm của ông/ bà về việc triển khai thu tiền dịch vụ môi trường rừng đối với nuôi trồng
thủy sản trên cát? (đánh dấu X vào ô tương ứng)
q Đồng ý

q Không đồng ý

	Nếu “Đồng ý”, theo ông/bà mức thu tối đa bao nhiêu tiền cho 1 ha mặt nước trong 1 năm với
nuôi thủy sản trên cát là hợp lý?......................................................................................................................VNĐ
Đề xuất khác:
.............................................................................................................................................................................................
Nếu “Không đồng ý”, xin vui lòng cho biết lý do
.............................................................................................................................................................................................
4)	Ý kiến của ông/ bà về việc tham gia bảo vệ rừng phòng hộ ven biển đối với hoạt động nuôi
trồng thủy sản trên cát tại Huế? (đánh dấu X vào ô tương ứng)
q Các cơ sở nuôi chi trả trực tiếp cho những người bảo vệ rừng phòng hộ ven biển.
q Giao rừng cho các cơ sở nuôi thủy sản trên cát để bảo vệ
q Hình thức khác (xin nêu rõ đề xuất của ông/bà):
	.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
5) Những ý kiến khác của ông/bà...............................................................................................................................
	.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của ông/bà!
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Báo cáo tóm tắt
1. Giới thiệu
Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ gói hỗ trợ kỹ thuật CDTA 8592
VIE: “Tăng cường thực thi Chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam”, được tài
trợ bởi Quỹ giảm nghèo Nhật Bản thông qua ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
và được triển khai bởi Công ty tư vấn Nippon Koei (Nippon Koei Co., Ltd) dưới sự
quản lý của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (VNFF) nhằm cung cấp cơ
sở khoa học cho việc triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong
lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản tại tỉnh Cà Mau.
2. M
 ục tiêu, nội dung, hoạt động và kết quả nghiên cứu
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
Xây dựng và đề xuất được mức chi trả và cơ chế chi trả trong mô hình tôm sinh
thái có chứng nhận quốc tế, góp phần quản lý và bảo vệ tốt diện tích rừng ngập
mặn hiện có tại tỉnh Cà Mau.
2.2. Nội dung và hoạt động nghiên cứu
2.2.1. Nội dung nghiên cứu
a) Đặc điểm của mô hình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế tại tỉnh Cà Mau.
b) C
 ác căn cứ để xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích công bằng cho các bên liên
quan trong mô hình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế tại tỉnh Cà Mau.
c) Sự đồng thuận của các bên liên quan về cơ chế chia sẻ lợi ích được đề xuất.
2.2.2. Hoạt động nghiên cứu
a) T hu thập và rà soát thông tin, số liệu hiện có liên quan đến thực tiễn nuôi
tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế tại Cà Mau từ các nguồn đáng tin
cậy.
b) Đ
 iều tra, khảo sát, thu thập thông tin đối với các bên liên quan (gồm đại
diện của Sở NN và PTNT Cà Mau, UBND huyện Năm Căn, huyện Ngọc
Hiển, BQL Rừng phòng hộ Nhưng Miên, BQL rừng phòng hộ Kiến Vàng
và 141 hộ gia đình ở 2 huyện Năm Căn và Ngọc Hiển) trong mô hình nuôi
tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế.
c) T ổ chức các hội thảo tham vấn để chia sẻ kết quả nghiên cứu và thu nhận
các ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện báo cáo.
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3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Thực trạng về mô hình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế tại Cà Mau
3.1.1. Đặc điểm của mô hình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế
Mô hình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế có xuất phát điểm là mô hình tôm rừng nhưng được
cải tiến để đáp ứng được một số quy định về nuôi tôm sinh thái của Châu Âu, trong đó có một số
quy định đáng lưu ý như sau: (i) diện tích rừng ngập mặn chiếm từ 50% trở lên trên tổng diện tích
ao nuôi; (ii) không sử dụng thức ăn nhân tạo; không sử dụng hoá chất để xử lý nước; không sử dụng
các chế phẩm sinh học để kích thích sinh trưởng của các loài thuỷ sản được nuôi trong ao; (iii) không
làm chuồng trại chăn nuôi trên ao hay xả nước thải từ chuồng trại xuống ao; (iv) không nuôi gia súc
gia cầm trong ao nuôi; (v) không làm nhà vệ sinh trong khu vực nuôi tôm; (vi) rác thải được tập trung
để xử lý không vứt bừa bãi; (vii) không bón phân hóa học cho cây ăn trái, rau màu trong phạm vi ao
nuôi; (xiii) không khai thác rừng khi không có sự cho phép của cơ quan lâm nghiệp; (ix) trong khu
vực không làm lò hầm than.
Với các đặc điểm trên, năng suất tôm được nuôi theo mô hình sinh thái có chứng nhận quốc tế đạt
từ 250-300 kg/ha/năm. Tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế được khách hàng tại một số thị trường
phát triển như Châu Âu, Thuỵ Sĩ, Áo, v.v. cam kết chi trả tăng thêm 20% so với tôm thông thường.
Hiện nay, tổng diện tích và số hộ nuôi tôm được cấp chứng nhận đã lên tới trên 10.000 ha và hơn
2300 hộ (Sở NN và PTNT Cà Mau, 2015). Dự kiến đến năm 2020, diện tích được cấp chứng nhận sẽ
đạt 20.000 ha và đến năm 2030, diện tích được cấp chứng nhận là 118.000 ha.
3.1.2. Các bên liên quan trong mô hình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế
Trong mô hình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế có rất nhiều bên liên quan. Ở cấp địa phương,
các bên liên quan bao gồm: (i) Ban quản lý rừng phòng hộ (đóng vai trò là cơ quan quản lý nhà nước
về vùng nuôi, đồng thời là cơ quan giám sát việc triển khai mô hình tôm sinh thái trên địa bàn do đơn
vị mình phụ trách); (ii) Các công ty chế biến thuỷ sản và các đại lý và các thương lái do các công ty chế
biến thuỷ sản tự xây dựng chuyên thu mua tôm từ các hộ gia đình đã được cấp chứng nhận;
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(iii) Các công ty cung cấp nguồn giống đạt chuẩn được cấp chứng nhận (iv) Các hộ gia đình được
chứng nhận.
3.1.3. Thực trạng chia sẻ lợi ích giữa các bên liên quan trong mô hình tôm sinh thái có chứng nhận
quốc tế
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 04 công ty tham gia vào mô hình tôm sinh thái Công ty Cổ
phần Tập đoàn thuỷ sản Minh Phú (Minh Phu Corp.), Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thuỷ sản
Năm Căn (Seanamico), Công ty Cổ phần chế biến Thuỷ sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (Camimex) và
công ty TNHH Kinh doanh và Chế biến thuỷ sản Quốc Việt. Trong đó 03 công ty đầu tiên đã xây dựng
được vùng nuôi, được cấp chứng nhận và đã tiến hành chia sẻ lợi ích (20% tăng thêm nhận được từ
khách hàng quốc tế) với các bên liên quan. Tuy nhiên, các chia sẻ lợi ích rất khác biệt giữa các công
ty với nhau. Cụ thể, Camimex đã chia 20% tăng thêm này thành các phần như sau: 6% cho hộ nuôi
tôm, 2% cho thương lái và ban quản lý rừng phòng hộ ở vùng nuôi, 5% đầu tư cho trại giống, 7%
dành cho công ty. Trong khi đó, Seanamico lựa chọn cách chia sẻ lợi ích khác: 2.000-5.000 đồng/
kg tôm nguyên liệu, 1.000 đồng/kg cho Ban quản lý rừng phòng hộ tại vùng nuôi, 2.000 đồng/kg
cho thương lái. Riêng Minh Phú, thời gian đầu công ty này cam kết sẽ chi trả cho các sản phẩm tôm
được chứng nhận sinh thái cao hơn 10% so với giá thị trường. Tuy nhiên, trong quá trình tiêu thụ sản
phẩm, Minh Phú đã gặp phải nhiều khó khăn khiến dẫn tới việc không thực hiện được cam kết chi
trả. Giải pháp gần nhất là Minh Phú đưa ra là mức giá cố định 12.900 đồng/kg (thay cho mức tăng
10% so với giá thị trường) cũng không khả thi. Hiện tại, Minh Phú đang có đề xuất sẽ chi trả dựa
trên diện tích rừng ngập mặn trong các ao nuôi ở mức 300.000 đồng/ha và chi tăng thêm từ 3.000
– 5.000 đồng/kg tôm nguyên liệu.
3.1.4 Các khó khăn, thách thức đối với việc duy trì mô hình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế
1. 	Nếu mức giá tăng thêm được xác định là mức giá cao hơn giá thị trường, vậy giá nào được coi là
giá thị trường? Thông thường, các công ty chế biến sẽ tự niêm yết giá thu mua của đơn vị mình
và mặc định giá niêm yết này chính là giá thị trường và lấy giá này làm căn cứ để tính mức giá
tăng thêm cho tôm sinh thái. Trong thực tế, giá niêm yết của nhiều công ty thường thấp hơn giá
thu mua tôm (cả có chứng nhận và không có chứng nhận) trên thị trường tự do.
2. 	Mức giá tăng thêm như thế nào là hợp lý, tạo được động lực cho các bên liên quan đặc biệt là
các hộ gia đình? Các nghiên cứu của Kiem et al (2010) và Omoto Reiko (2012) đã chỉ ra rằng thu
nhập của các hộ tham gia vào chương trình hầu như không khác gì (hoặc nếu cao hơn thì cũng
không đáng kể) so với những hộ không tham gia vào chương trình do đó một bộ phận không
nhỏ các hộ gia đình đã và đang rút khỏi chương trình tôm sinh thái, gây ra sự bất ổn đối với mô
hình này.
3. 	Làm thế nào để có thể giám sát, đánh giá một cách hiệu quả việc tuân thủ thực hiện cam kết của
các bên liên quan? Về phía các công ty, đó là việc giám sát, đánh giá việc thực hiện những cam
kết về hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ tài chính cho các hộ nuôi tôm sinh thái có chứng nhận. Về phía
các hộ nuôi tôm sinh thái, làm thế nào có thể giám sát được việc thực hiện đúng các yêu cầu kỹ
thuật trong nuôi tôm sinh thái?
3.2. Xây dựng và đề xuất cơ chế chia sẻ lợi ích đối với các bên liên quan
3.2.1. Phân tích chi phí, lợi ích của các bên liên quan khi tham gia vào mô hình tôm sinh thái có
chứng nhận quốc tế
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Về phía các công ty chế biến thuỷ sản, việc tham gia vào mô hình này giúp các công ty nhận được
nhiều lợi ích cả hữu hình và vô hình khi vừa cải thiện về mặt hình ảnh của doanh nghiệp, vừa đa dạng
hoá được các sản phẩm nhằm đáp ứng được nhu cầu của thị trường và nhận được thêm 20-25%
giá tăng thêm do khách hàng tiêu dùng sản phẩm tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế chi trả. Tuy
nhiên, để duy trì được chương trình tôm sinh thái, các công ty cũng phải đầu tư vào rất nhiều hạng
mục khác nhau. Kết quả phỏng vấn đại diện của Minh Phú cho thấy công ty này đã đầu tư khoảng 4
tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí đào tạo, tập huấn và tiền chi trả cho các hộ gia đình) từ khi bắt đầu
tham gia chương trình cho đến khi toàn bộ vùng nuôi 2700 ha của công ty được chứng nhận. Như
vậy, Minh Phú đã phải đầu tư khoảng 1.481.000 đồng cho mỗi ha nuôi trồng thuỳ sản (tương đương
với 5.925 đồng cho một kg tôm sinh thái nguyên liệu nếu lấy mức trung bình 250 kg/ha). Trong khi
đó, kết quả phỏng vấn đại diện của Camimex và Seanamico (là hai công ty có vùng nuôi đã được cấp
chứng chỉ và đi vào hoạt động ổn định) cho thấy tổng chi phí bao gồm các chi phí đào tạo, tập huấn
cho nông hộ và thương lái; chi phí cho đội ngũ thanh tra, kiểm soát nội bộ; chi phí cho hoạt động
thanh tra của bên cấp chứng nhận, chi phí cho hoạt động xuất khẩu) khoảng 2.248.700 đồng/ha/
năm, tương đương với 8.995 đồng/kg tôm nguyên liệu. Khoản chi phí này tương đương với 3.91%
giá nguyên liệu (với mức giá thu mua trung bình là 230.000 đồng/kg).
Đối với các hộ gia đình, khi tham gia vào chương trình nuôi tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế,
lợi ích đầu tiên mà họ nhận được là được đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, được thường xuyên
cập nhật các tiến bộ khoa học, các kết quả nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản
giúp nâng cao sản lượng nuôi trồng. Một số hộ gia đình còn được hỗ trợ về nguồn giống hay hỗ trợ
về tài chính trong việc cải tạo hệ thống ao nuôi, v.v. Tuy nhiên, , khi tham gia vào chương trình tôm
sinh thái, cũng gánh chịu thêm những khoản chi phí nhất định. Trước hết, các hộ gia đình được yêu
cầu mua tôm giống tại các trại giống đã được chứng nhận thay vì được sử dụng nguồn giống từ tự
nhiên như trước đây. Sau đó, các hộ gia đình được yêu cầu thả giống với mật độ thấp hơn, từ 5-7
con/m2 mặt nước thay vì 10-15 con/m2 như họ vẫn canh tác. Ngoài ra, một số hộ gia đình còn phải
trồng thêm rừng vào ao nuôi để đảm bảo tỷ lệ diện tích rừng:diện tích ao nuôi là 50:50 nên diện tích
mặt nước dành cho nuôi tôm giảm đi từ 10-15% so với trước đây. Vì vậy, dù sản lượng tôm có tăng
lên nhưng khi trừ đi các chi phí nêu trên thì phần doanh thu của hộ gia đình hầu như không thay đổi.
Điều đáng lưu ý là, khi tham gia vào mô hình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế, các hộ gia đình
sẽ mất nhiều công lao động hơn (trung bình là 3.2 công/ha/tháng) cho việc ghi chép sổ sách, giữ
gìn vệ sinh môi trường của ao nuôi. Lấy mức công lao động trung bình tại địa phương tại thời điểm
này là 150.000 đồng/ngày công thì chi phí tăng thêm của các hộ gia đình trung bình là 5.760.000
đồng/ha/năm, tương đương với 23.000 đồng/kg tôm nguyên liệu hay 10% giá thu mua tôm
nguyên liệu (mức trung bình là 230.000 đồng/kg).
3.2.2. Quan điểm trong việc xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích giữa các bên liên quan
Cân bằng chi phí lợi ích của các bên liên quan: Một cơ chế chia sẻ lợi ích cần được xây dựng dựa
trên sự cân bằng giữa chi phí và lợi ích của các bên liên quan. Theo đó, lợi ích mà các hộ gia đình
nuôi tôm nhận được phải ít nhất là bù đắp được các chi phí tăng thêm cho các hộ gia đình đồng thời
không vượt quá phần lợi ích mà các công ty chế biến nhận được từ khách hàng tiêu dùng mặt hàng
tôm sinh thái sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc phát triển và duy trì mô hình tôm sinh thái
Tính hướng nghèo: Trong trường hợp chia sẻ lợi ích giữa các công ty chế biến và hộ gia đình, trừ
trường hợp các công ty sử dụng phần được chi trả tăng thêm từ khách hàng sau khi trừ đi các khoản
chi phí để đầu tư duy trì mô hình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế và đầu tư vào các công trình
phúc lợi xã hội (làm đường, xây trường học, trạm y tế, v.v.) phục vụ cộng đồng bao gồm cả những hộ
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gia đình đang giữ rừng ngập mặn nhưng chưa đủ điều kiện để tham gia vào chương trình tôm sinh
thái thì số tiền nên được chi trả hết cho các hộ gia đình nhằm tạo ra một mức chi trả đủ lớn, đủ để
khuyến khích các hộ gia đình tham gia lâu dài.
3.2.3. Các phương án về chia sẻ lợi ích được để xuất
Phương án 1: Các công ty chế biến chi trả một khoản cố định cho các hộ gia đình và được đảm
bảo được thu mua số lượng tôm có chứng nhận với giá thị trường đủ để bù đắp lại các chi phí
đã đầu tư.
Theo phương án này, các công ty chế biến sẽ chi trả một khoản cố định tối thiểu bằng chi phí tăng
thêm của các hộ gia đình (3.2 ngày công/ha/tháng). Mức chi trả này sẽ được điều chỉnh khi giá nhân
công tại địa phương có sự thay đổi theo quy định của pháp luật. Mức chi trả tham khảo cho năm
2015 là 5.760.000 đồng/ha/năm (với giá nhân công tại địa phương là 150.000 đồng/ngày).
Nếu cộng chi phí phải chi trả cho các hộ gia đình (5.76.000 đồng/ha/năm) với các chi phí để duy trì
vùng nuôi được cấp chứng nhận (2.248.700 đồng/ha/năm) thì tổng chi phí mà công ty phải chi trả
tương đương với 8.008.700 đồng/ha/năm. Giả sử các công ty nhận được khoản lãi là 20% cho mỗi
kg tôm sinh thái có chứng nhận so với tôm bình thường, thì các công ty cần xuất khẩu được tối thiểu
175 kg/ha/năm thì phần lãi đủ bù đắp được các chi phí mà công ty đã đầu tư. Hay nói cách khác,
các hộ gia đình phải cam kết bán lại cho công ty tối thiểu 175 kg/ha/năm để được nhận khoản
chi trả tăng thêm cố định mà công ty đã cam kết. Hình dưới đây mô tả cơ chế chia sẻ lợi ích theo
phương án 1:
chia s l i ích trong mô hình tôm sinh thái

S NN và PTNT Cà Mau
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PHƯƠNG ÁN 1 VỀ CƠ CHẾ CHIA SẺ LỢI ÍCH TRONG MÔ HÌNH TÔM SINH THÁI
Phương án 1 có những ưu điểm sau đây:
l

l
l
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õ ràng, minh bạch, dễ giám sát, đánh giá, tạo sự công bằng giữa các vùng nuôi thuộc các
công ty khác nhau.
Có tính ổn định cao (do giá nhân công tại địa phương ít thay đổi trong một thời gian ngắn).
K
huyến khích các công ty chế biến thuỷ sản thu mua toàn bộ lượng tôm sinh thái được nuôi
trong vùng nuôi của công ty mình và phát triển thị trường nội địa.
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Tuy nhiên phương án này cũng có những nhược điểm sau đây:
l

l

C
hưa thật sự tạo được các điều kiện tốt nhất cho các công ty chế biến mới tham gia vào mô
hình tôm sinh thái (do đầu tư ban đầu để thiết lập vùng nuôi là rất lớn) hoặc các công ty chế
biến có thị trường đầu ra nhỏ (nhu cầu mua tôm sinh thái dưới 96,4/ha/năm).
Chưa nhạy cảm với những rủi ro về thị trường.

Nếu phương án này được lựa chọn, với khoảng 10.000 ha tôm sinh thái đã được chứng nhận tại thời
điểm 2015, ước tính số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng thu được là:
10.000*5.760.000 = 57.600.000.000 (đồng)
Theo quy hoạch, diện tích tôm sinh thái có chứng nhận của Cà Mau sẽ tăng lên 20,000 ha vào năm
2020, số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng dự kiến thu được là 115.200.000.000 đồng/năm.
Phương án 2: Các công ty chế biến thu mua tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế với giá tăng
thêm tối thiểu 10% so với giá thị trường.
Theo phương án này các công ty chế biến có thể căn cứ vào nhu cầu của mình để thu mua tôm sinh
thái. Trong trường hợp không thể mua hết lượng tôm sinh thái đã được chứng nhận, các công ty có
thể nhượng lại quyền được mua tôm sinh thái trong vùng nuôi của mình với giá thoả thuận để bù
đắp lại những chi phí đã bỏ ra (khoảng 9.000 đồng/kg hay 3,91% giá thị trường của tôm nguyên liệu).
Hình dưới đây mô tả cơ chế chia sẻ lợi ích theo phương án 2.
chia s l i ích trong mô hình tôm sinh thái
S NN và PTNT Cà Mau
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PHƯƠNG ÁN 2 VỀ CƠ CHẾ CHIA SẺ LỢI ÍCH TRONG MÔ HÌNH TÔM SINH THÁI
Phương án 2 có những ưu điểm sau đây:
l

l

Đ
ảm bảo tối đa quyền lợi của các công ty chế biến và hộ gia đình đã tham gia và đầu tư vào
chương trình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế.
Linh hoạt, phù hợp với tất cả các công ty chế biến có nhu cầu về tôm sinh thái ở các mức khác
nhau (kể cả khi xảy ra rủi ro về thị trường)
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l

K
huyến khích các công ty chế biến nhỏ với nguồn lực hạn chế tham gia vào quá trình phát
triển vùng nuôi tôm sinh thái và phát triển thị trường nội địa cho tôm sinh thái.

Các nhược điểm của phương án 2 bao gồm:
l
l

Tương đối phức tạp cho việc giám sát, đánh giá quá trình chi trả.
P
hụ thuộc rất lớn vào năng lực điều hành của cơ quan quản lý nhà nước (Sở NN và PTNT Cà
Mau hoặc đơn vị trực thuộc Sở được giao vận hành cơ chế chi trả dịch vụ môi trường trong
mô hình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế).

Nếu phương án này được lựa chọn, với khoảng 10.000 ha tôm sinh thái đã được chứng nhận, năng
suất tôm sinh thái trung bình là 236 kg/ha/năm, giá bán tôm trung bình năm 2015 là 230.000 đồng/
kg, và giả sử toàn bộ tôm sinh thái có chứng nhận được thu mua hết thì số tiền chi trả được ước
lượng như sau:
236*10.000*(230.000*10%)= 54.280.000.000 (đồng/năm)
Trong trường hợp các công ty chế biến chưa phát triển được thị trường nội địa và chỉ thu mua
khoảng 20% lượng tôm sinh thái có chứng nhận được nuôi trồng ra cho mục đích xuất khẩu (do
khách hàng tại một số thị trường quốc tế chỉ ưa thích tôm có kích thước nhỏ, trên 20 con/kg), thì số
tiền dự kiến thu được tối thiểu là:
(236*10.000*20%)*(230.000*10%)= 10.856.000.000 (đồng/ha)
Theo quy hoạch, diện tích tôm sinh thái có chứng nhận của Cà Mau sẽ tăng lên 20,000 ha vào năm
2020, số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng dự kiến thu được tối thiểu là 21.712.000.000 đồng/năm.
Trong cả hai phương án chia sẻ lợi ích trên đây, giá thu mua mà các công ty chế biến áp dụng đối
với tôm sinh thái có thể là giá do các công ty chế biến tự đưa ra, tuy nhiên, mức giá này phải được
đảm bảo không thấp hơn giá do các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh công bố trên các phương
tiện thông tin đại chúng tại thời điểm diễn ra giao dịch mua bán giữa các thương lái và đại lý của
công ty với hộ gia đình.
4. Đề xuất
1. 	UBND tỉnh Cà Mau xem xét, công nhận và sử dụng các kết quả nghiên cứu trong việc xây dựng
các chính sách liên quan đến mô hình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế và chính sách chi trả
dịch vụ môi trường rừng trong hoạt động nuôi trồng thuỷ sản tại Cà Mau. Trong điều kiện hiện
nay của Cà Mau, phương án chia sẻ lợi ích thứ 2 được xem là phù hợp hơn so với phương án 1.
2. 	Trong cả 2 phương án chia sẻ lợi ích được đề xuất, số tiền chi trả cho các hộ gia đình tối thiểu đều
trên 10 tỷ đồng. Đây là số tiền tương đối lớn so với nguồn thu của một số Quỹ BV và PTR tại một
số tỉnh thành trên cả nước. Do đó đề nghị UBND tỉnh Cà Mau xem xét việc thành lập Quỹ BV và
PTR cấp tỉnh (trực thuộc Sở NN và PTNT Cà Mau) để vận hành cơ chế chi trả dịch vụ môi trường
rừng trong mô hình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế trên địa bàn tỉnh.
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N

ăm 2010, chính phủ Việt Nam đã ban hành nghị định số 99/2010/NĐ-CP
quy định về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tại nghị định này,
chính phủ quy định 5 loại dịch vụ môi trường rừng được chi trả bao gồm:
(i) Bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối; (ii) Điều
tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất và đời sống xã hội; (iii) Hấp thụ và lưu giữ
các bon của rừng, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính bằng các biện pháp
ngăn chặn suy thoái rừng, giảm diện tích rừng và phát triển rừng bền vững; (iv)
Bảo vệ cảnh quan tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng
phục vụ cho dịch vụ du lịch; (v) Dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn và con
giống tự nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuôi trồng thủy sản.
Cho đến thời điểm này, các loại dịch vụ môi trường (i), (ii), (iv) đã được chính
phủ quy định rõ về hình thức, đối tượng, mức chi trả để thực hiện. Các dịch vụ
(iii) và (v), Chính phủ đã giao cho Bộ NN và PTNT chủ trì xây dựng tài liệu hướng
dẫn thực hiện để trình Thủ tướng ban hành. Ngày 25/01/2011, Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn (NN và PTNT) đã ban hành Quyết định số 135/QĐBNN-TCLN về việc Phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án “Triển khai Nghị định số
99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi
trường rừng”. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch triển khai
Nghị định này là tham mưu cho Chính phủ xây dựng “Quy định về đối tượng,
mức chi trả, phương thức chi trả cho dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn và
con giống tự nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuôi trồng thủy sản”. Trong
đề án “Thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng về cung ứng bãi đẻ, nguồn thức
ăn và sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuôi trồng thuỷ sản” do Bộ NN và PTNT
chủ trì xây dựng năm 2014, dịch vụ “cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn và con
giống tự nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuôi trồng thuỷ sản” (gọi tắt
là dịch vụ môi trường rừng cho nuôi trồng thuỷ sản) đươc chia thành 4 loại: (1)
Sử dụng thức ăn tự nhiên và nguồn nước từ rừng ngập mặn cho nuôi trồng thuỷ
sản dưới tán rừng và sử dụng nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên; (2) Sử dụng thức ăn
tự nhiên và nguồn nước từ rừng tràm cho nuôi trồng thuỷ sản dưới tán rừng và
sử dụng nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên, (3) Sử dụng hồ chứa tự nhiên và nhân tạo
có nguồn nước từ rừng đầu nguồn để nuôi trồng và kinh doanh thuỷ sản, (4) Sử
dụng suối và sông có nguồn nước từ rừng để nuôi cá hồi, cá tầm.

1
Trong rất nhiều
các mô hình
nuôi trồng
thuỷ sản dựa
vào rừng đang
được triển khai
tại Cà Mau hiện
nay, mô hình
nuôi tôm sinh
thái có chứng
nhận quốc tế
đang dần dần
tự chứng minh
là một cách tiếp
cận hiệu quả
của chính sách
chi trả dịch vụ
môi trường
rừng trong
nuôi trồng thuỷ
sản.

Trong khuôn khổ gói hỗ trợ kỹ thuật CDTA 8592 VIE: Tăng cường thực thi chính
sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam (CDTA 8532 VIE: Improving Payment for Forest Ecosystem Service Implementation in Vietnam) được tài trợ bởi
Quỹ giảm nghèo Nhật Bản (Japan Fund of Porverty Reduction) thông qua ngân
hàng Phát triển Châu Á (ADB), thực hiện bởi công ty tư vấn Nippon Koei (Nippon
Koei Co., Ltd.) dưới sự quản lý bởi Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (VNFF),
một số hoạt động nghiên cứu được tiến hành nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho
việc triển khai chi trả dịch vụ môi trường cho loại dịch vụ số (1) và (4).
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Giới thiệu
Là tỉnh có diện tích rừng ngập mặn lớn nhất trong cả nước, Cà Mau được lựa chọn để nghiên cứu và
thực hiện thí điểm cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản
dựa vào rừng. Trong rất nhiều các mô hình nuôi trồng thuỷ sản dựa vào rừng đang được triển khai tại
Cà Mau hiện nay, mô hình nuôi tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế đang dần dần tự chứng minh
là một cách tiếp cận hiệu quả của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong nuôi trồng thuỷ
sản. Theo đó, để được các tổ chức uy tín trên thế giới chứng nhận là mô hình nuôi tôm sinh thái, các
vuông tôm, ngoài việc tuân thủ các quy định chặt chẽ về nguồn giống, thức ăn, sử dụng hoá chất và
các chế phẩm sinh học trong quá trình nuôi, còn phải đảm bảo có ít nhất 50% diện tích rừng ngập
mặn. Ngược lại, các sản phẩm có chứng nhận sinh thái sẽ được chi trả cao hơn so với các sản phẩm
cùng loại nhưng không có chứng nhận.
Hiện nay ở Cà Mau, việc áp dụng giá tăng thêm và cơ chế chi trả giá tăng thêm cho sản phẩm tôm
sinh thái đang được áp dụng rất khác nhau giữa các vùng nuôi, dẫn đến nguy cơ mô hình này không
thể duy trì bền vững về lâu dài. Do đó, việc thực hiện một nghiên cứu xác định các nhân tố ảnh
hưởng tới việc thiết lập một mức giá tăng thêm và một cơ chế chi trả hợp lý, tạo ra động lực kinh tế
cho các bên liên quan trong mô hình tôm sinh thái là cần thiết, đặc biệt là trong bối cảnh thí điểm
chi trả dịch vụ môi trường rừng trong nuôi trồng thuỷ sản phải được thực hiện trong năm 2016 theo
yêu cầu của bộ NN và PTNT. Nghiên cứu này sẽ cung cấp các thông tin khách quan nhằm hỗ trợ Bộ
NN và PTNT, Uỷ ban Nhân dân (UBND) tỉnh Cà Mau cùng các cơ quan quản lý cấp địa phương trong
việc xây dựng các chính sách, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản cũng như
thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản theo lộ trình
đã được đề cập trong các văn bản pháp luật của nhà nước.
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Mục tiêu, nội dung
và giới hạn nghiên cứu

2

2.1. Mục tiêu
Mục tiêu tổng thể của nghiên cứu là xác định được mức chi trả và cơ chế chi trả
hợp lý đối với tôm sinh thái có chứng nhận nhằm tạo ra động lực cho các bên liên
quan trong việc duy trì mô hình này, qua đó góp phần quản lý và bảo vệ tốt diện
tích rừng ngập mặn của Cà Mau.
2.2. Nội dung và hoạt động nghiên cứu
Để đạt được những mục tiêu trên, các nội dung nghiên cứu cần được xác định
bao gồm: (i) Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới việc thiết lập mức gía tăng thêm
đối với tôm sinh thái; (ii) Xác định các khoảng trống trong việc áp dụng mức giá
tăng thêm cho tôm sinh thái có chứng nhận; (iii) Xây dựng và đề xuất cơ chế chi
trả hợp lý đối với tôm sinh thái có chứng nhận.
Để thực hiện được các nội dung nghiên cứu này, các hoạt động sau đây đã được
thực hiện: (i) thu thập và rà soát các tài liệu sẵn có liên quan đến thực tiễn nuôi
tôm sinh thái có chứng nhận tại Cà Mau từ các nguồn đáng tin cậy; (ii) thực hiện
khảo sát, thu thập thông tin, số liệu đối với các bên liên quan trong mô hình nuôi
tôm sinh thái; (iii) đánh giá sự đồng thuận của các bên liên quan thông qua quá
trình trao đổi trực tiếp và tổ chức các hội thảo tham vấn.
2.3. Giới hạn nghiên cứu
Nghiên cứu này chỉ tập trung vào mô hình nuôi tôm sinh thái đã được chứng
nhận bởi các tổ chức quốc tế có uy tín như Bio Suisse, Naturland, v.v. Hiện nay,
mô hình tôm sinh thái đang được phát triển trên địa bàn các huyện Năm Căn và
Ngọc Hiển. Các bên liên quan đến mô hình này bao gồm: Sở NN và PTNT Cà Mau,
các Ban Quản lý Rừng ngập mặn (RNM) tại Năm Căn và Ngọc Hiển, các nhà máy
chế biến, các công ty xuất khẩy thủy sản có kinh doanh tôm sinh thái, các hộ gia
đình nuôi tôm được phỏng vấn trực tiếp.
Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, tư vấn đã liên hệ chặt chẽ với đại diện
của Sở NN và PTNT Cà Mau và dự án Mangroves and Market (MAM) – đối tác của
dự án iPFES - nhằm đảm bảo các thông tin, kết quả nghiên cứu được cập nhật
thường xuyên, qua đó, tăng cường sự hợp tác giữa các bên.
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3

Phương pháp nghiên cứu
3.1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu
3.1.1. Thu thập tài liệu thứ cấp
Các tài liệu thứ cấp, bao gồm các báo cáo, kết quả nghiên cứu, số liệu thống kê
về hiện trạng nuôi trồng thuỷ sản, mô hình nuôi trồng thuỷ sản dưới tán rừng,
chương trình chứng nhận tôm sinh thái, các hình thức thí điểm về chi trả dịch vụ
môi trường rừng trong nuôi trồng thuỷ sản tại tỉnh Cà Mau được thu thập qua
các website, các ấn phẩm đã xuất bản và các cơ quan nghiên cứu có liên quan. Tài
liệu thứ cấp là nguồn tham khảo tốt cho việc thiết kế và triển khai các hoạt động
thu thập số liệu tại hiện trường nhằm tìm ra các cơ sở khoa học cho việc xác định
mức giá tăng thêm và hình thức chi trả mức giá tăng thêm phù hợp nhất.
3.1.2. Thu thập số liệu tại hiện trường
Các thông tin bổ sung cho việc xác định các khó khăn, thách thức cũng như việc
phân tích các khoảng trồng khi áp dụng mức chi trả tăng thêm đối với sản phẩm
tôm sinh thái được chứng nhận được thu thập tại hiện trường thông qua đợt
khảo sát kéo dài từ ngày 10-18/9/2015. Trong đợt khảo sát này, nhóm tư vấn đã
tiến hành phỏng vấn các bên liên quan. Danh sách các cá nhân, đơn vị tham gia
trả lời phỏng vấn được trình bày trong Phụ lục 1.
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Phương pháp nghiên cứu
Đối với Sở NN và PTNT Cà Mau, UBND huyện Năm Căn, và UBND huyện Ngọc Hiển là các đơn vị quản
lý hoạt động nuôi trồng thuỷ sản ở cấp tỉnh và cấp huyện, việc phỏng vấn tập trung vào: (i) các chính
sách, chiến lược, định hướng của tỉnh/huyện đối với mô hình nuôi tôm sinh thái; (ii) quan điểm về
chính sách chia sẻ lợi ích giữa các bên liên quan trong mô hình nuôi tôm sinh thái và (iii) quan điểm
về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng thông qua việc áp dụng mức giá tăng thêm đối với
sản phẩm tôm sinh thái.
Đối với các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản (được xác định là bên chi trả dịch vụ môi trường rừng
thông qua hoạt động liên kết với các hộ nông dân trong việc nuôi tôm sinh thái, được hưởng các
lợi ích từ dịch vụ môi trường rừng như nguồn nước, nguồn thức ăn tự nhiên) và các hộ nuôi tôm
(được xác định là bên được chi trả dịch vụ môi trường rừng với điều kiện phải thực hiện đúng các
cam kết với doanh nghiệp chế biến thuỷ sản trong quá trình nuôi tôm nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn
kỹ thuật, môi trường và xã hội để đạt chứng nhận quốc tế), việc phỏng vấn được thực hiện dựa trên
các bảng hỏi được thiết kế cho các mục đích riêng biệt.
a. Thiết kế bảng hỏi
Đối với các công ty chế biến thuỷ sản, bảng hỏi được thiết kế nhằm thu thập các thông tin liên quan
đến: (i) đặc điểm của công ty; (ii) chính sách, chiến lược và định hướng của công ty trong việc phát
triển vùng nuôi và phát triển thị phần cho mặt hàng tôm sinh thái có chứng nhận; (iii) cơ chế, chính
sách chia sẻ lợi ích (mức giá tăng thêm) mà công ty đang áp dụng; (iv) các thuận lợi, khó khăn trong
việc duy trì cơ chế, chính sách chia sẻ lợi ích hiện tại; và (v) quan điểm của công ty nhằm duy trì chương
trình chứng nhận tôm sinh thái một cách bền vững. Mẫu bảng hỏi được trình bày tại Phụ lục 2.
Đối với các hộ gia đình đang tham gia chương trình tôm sinh thái có chứng nhận, bảng hỏi được
thiết kế để thu thập các thông tin: (i) đặc điểm kinh tế - xã hội của hộ gia đình; (ii) đặc điểm của mô
hình nuôi; (iii) chi phí và lợi ích của hộ gia đình khi tham gia chương trình tôm sinh thái; (iv) quan
điểm của hộ gia đình về cơ chế chia sẻ lợi ích/chi trả mức giá tăng thêm đối với tôm sinh thái; (v) mức
sẵn lòng chấp nhận về giá tăng thêm để cam kết tham gia chương trình tôm sinh thái ổn định, lâu
dài. Mẫu bảng hỏi được trình bày tại Phụ lục 3.
Nhìn chung, cấu trúc của các phần trong bảng hỏi đã được sắp xếp theo hướng dẫn của Markandya
và Dale (2001) nhằm loại bỏ các yếu tố không tích cực, có khả năng tác động đến câu trả lời của cơ
quan, đơn vị và cá nhân người được phỏng vấn.
Ngoài ra, trước khi tiến hành cuộc khảo sát chính thức, các mẫu bảng hỏi đã được sử dụng để phỏng
vấn thử 01 công ty chế biến thuỷ sản và 05 hộ gia đình được lựa chọn ngẫu nhiên nhằm loại bỏ
những câu hỏi quá phức tạp, nhạy cảm, trùng lặp, ít liên quan đến các nội dung nghiên cứu, phù
hợp với thực tế của địa phương.
b. Xác định số lượng mẫu
Ở thời điểm nghiên cứu, trên địa bàn tỉnh Cà Mau chỉ có 4 công ty chế biến thuỷ sản tham gia vào
chương trình tôm sinh thái bao gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn thuỷ sản Minh Phú (Minh Phu
Corp.), Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thuỷ sản Năm Căn (Seanamico), Công ty Cổ phần chế biến
Thuỷ sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (Camimex) và công ty TNHH Kinh doanh và Chế biến thuỷ sản
Quốc Việt. Do 4 công ty đang áp dụng 4 phương thức chi trả tăng thêm cho tôm sinh thái khác nhau
nên việc nên nhóm tư vấn đã tiến hành phỏng vấn đại diện của cả 4 công ty theo các nội dung đã
được đề cập ở phần trước.
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Phương pháp nghiên cứu
Đối với các hộ gia đình, số lượng mẫu được xác định theo công thức của Godden (2004) như sau:

Trong đó:
n: số lượng mẫu cần thiết
N: kích cỡ của tổng thể
z: là giá trị phân bổ chuẩn tại mức độ tin cậy mong muốn (ví dụ: nếu chọn mức độ tin cậy k= 95%
thì giá trị z=1,96, nếu chọn mức độ tin cậy k=90% thì giá trị z=1,28). Giá trị z miêu tả mức độ tin
cậy của trung bình hoặc tần số của mẫu khi là ước lượng của trung bình và tân suất của tổng thể.
p: ước tính phần trăm trong tập hợp, được thể hiện dưới dạng số thập phân (trong trường hợp
không có thông tin trước liên quan đến p, chúng ta thường thiết lập giá trị của p=0.5. Đây giá
trị được sử dụng phổ biến nhất trong việc xác định kích cỡ mẫu trong thống kê)
Theo số liệu thống kê mới nhất của Sở NN và PTNT Cà Mau, trên địa bàn tỉnh hiện nay có khoảng
2300 hộ gia đình đã được cấp giấy chứng nhận nuôi tôm sinh thái. Với các lựa chọn về độ tin cậy
99%, khoảng tin cậy 10%, p=0.5, kích cỡ mẫu được xác định là 140.
c. Cách thức chọn mẫu
100% các công ty chế biến tham gia chương trình tôm sinh thái chứng nhận quốc tế được phỏng vấn.
Đối với các hộ gia đình 155 hộ sẽ được chọn ngẫu nhiên trong số 2300 hộ gia đình đã được chi trả,
trong đó 120 hộ đã từng được nhận chi trả và 35 hộ đang được đàm phán ký kết hợp đồng với công
ty chế biến thuỷ sản nhằm phát triển vùng nuôi tôm sinh thái.
3.2. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu
3.2.1. Xử lý, lưu trữ và mã hoá thông tin
Các tài liệu thứ cấp sau khi thu thập được phân loại và sắp xếp theo nhóm, tạo điều kiện thuận lợi
cho việc đối chiếu, tổng hợp và phân tích.
Các thông tin, số liệu thu thập được từ phiếu điều tra thì được chuyển sang các định dạng khác để
các phần mềm phân tích thống kê trên máy tính có thể nhận diện và xử lý được. Trong nghiên cứu
này, thông tin, số liệu được phân loại, sắp xếp và mã hoá dưới dạng số (một số cho một giá trị) khi
được nhập vào chương trình quản lý dữ liệu của Excel – một trong các phần mềm xử lý số liệu được
sử dụng phổ biến trong nghiên cứu hiện nay. Dạng số nhị phân được sử dụng để mã hoá các biến
như giới tính (ví dụ: nam=1, nữ =0). Dạng số liên tục được sử dụng cho các biến như tuổi tác, doanh
thu, chi phí, v.v. Dạng số phân loại được sử dụng để mã hoá các biến mô tả (ví dụ: trình độ học vấn
dưới bậc 10/10 hoặc 12/12=1, trình độ học vấn 10/10 hoặc 12/12=2, trình độ cao đẳng, đại học hoặc
cao hơn=3).
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3.2.2. Phân tích số liệu
a. Xác định mức giá tăng thêm phù hợp đối với tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế
Mức giá tăng thêm nên được xác định dựa trên những cân nhắc về khoản chi phí và lợi ích của các
bên liên quan trong việc thực hiện chương trình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế. Rõ ràng, nếu
mức giá tăng thêm được đặt ở mức quá thấp sẽ không tạo được động lực kinh tế cho những hộ nuôi
tôm theo đuổi chương trình trong lâu dài (do đó, có thể không giữ được diện tích rừng ngập mặn
vốn đang bị thu hẹp nhanh chóng trong những năm gần đây). Ngược lại, nếu mức giá tăng thêm
được đặt ở mức quá cao, các công ty chế biến thuỷ sản sẽ nhanh chóng cạn kiệt nguồn vốn để đầu
tư duy trì các vùng nuôi tôm sinh thái cũng như thực hiện các nghĩa vụ chi trả của họ. Một mức giá
tăng thêm phù hợp là mức giá cao hơn những chi phí cơ hội (bao gồm những chi phí tăng thêm và
các lợi ích mất đi) của các hộ nuôi tôm khi tham gia vào chương trình này nhưng không vượt quá
lợi ích tăng thêm mà các công ty chế biến thuỷ sản nhận được khi kinh doanh mặt hàng tôm sinh
thái có chứng nhận.
b. Phân tích khoảng trống trong thực tế áp dụng mức giá tăng thêm
Phân tích sâu về chi phí lợi ích của các công ty chế biến và các hộ nuôi tôm khi tham gia chương
trình nuôi tôm sinh thái và so sánh chúng với mức giá tăng thêm trong cơ chế chia sẻ lợi ích đang
được áp dụng rộng rãi tại Cà Mau sẽ giúp xác định được các khoảng trống (nếu có) giữa mức giá
tăng thêm hiện hành và mức giá tăng thêm phù hợp.
c. Phân tích mức sẵn lòng chi trả của các công ty chế biến và mức sẵn lòng chấp nhận của các hộ nuôi
tôm
Phân tích mức sẵn lòng chi trả của các công ty chế biến và mức sẵn lòng chấp nhận của các hộ nuôi
tôm khi tham gia chương trình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế sẽ cung cấp thêm thông tin
cho các bên liên quan trong việc cải thiện hoặc thay đổi cơ chế chia sẻ lợi ích hiện tại (nếu hợp lý)
nhằm tạo thêm động lực cho các hộ nuôi tôm khi tham gia vào chương trình tôm sinh thái chứng
nhận quốc tế.
Khoảng cách (nếu có) giữa mức sẵn lòng chi trả của các công ty chế biến và mức sẵn lòng chấp nhận
của các hộ nuôi tôm là thông tin quan trọng cho các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương trong
việc xây dựng các chính sách hỗ trợ nhằm thu hẹp khoảng cách này. Chỉ khi mức sẵn lòng chi trả của
các công ty chế biến và mức sẵn lòng chấp nhận của các hộ nuôi tôm sinh thái tiến tới gần nhau thì
mô hình tôm sinh thái, vốn đem lại lợi ích cả về kinh tế lẫn môi trường cho địa phương và cho quốc
gia, mới có thể được duy trì bền vững.
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4.1. Kết quả phân tích tài liệu thứ cấp
4.1.1. Tầm quan trọng của các hệ sinh thái rừng ngập mặn Cà Mau
Các hệ sinh thái rừng ngập mặn Cà Mau không chỉ cung cấp cho hàng ngàn
người dân những hàng hoá và dịch vụ quý già mà còn cung cấp dinh dưỡng và
môi trường sống cho hàng trăm loài động thực vật, trong đó có các nhiều loài
động thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

Hỗ trợ nuôi
trồng thuỷ
sản là một loại
dịch vụ quý
giá khác được
cung cấp bới
các hệ sinh thái
rừng ngập mặn
trong tỉnh.

Gỗ cho xây dựng và củi làm chất đốt là hai loại sản phẩm chính do rừng ngập
mặn cung cấp và được người dân địa phương khai thác trong quá trình tỉa thưa
được thực hiện 5-6 năm một lần. Các loài thuỷ sản sinh sống dưới tán rừng ngập
mặn là một loại sản phẩm có giá trị khác được cung cấp bới rừng ngập mặn.
Trong mùa nông nhàn, hàng trăm lao động tại địa phương tham gia vào hoạt
động khai thác thuỷ sản và hoạt động này đã đem lại cho các hộ gia đình một
lượng thực phẩm tương đối lớn cũng như một một nguồn thu nhập đáng kể (Sở
NN và PTNT Cà Mau, 2012).
Trong khi đó, bảo vệ bờ biển là một loại dịch vụ nổi bật của các hệ sinh thái rừng
ngập mặn tại Cà Mau. Với hệ thống rễ chắc khoẻ, cây rừng ngập mặn như Đước,
Trang, Mắm trắng, v.v. đã giúp giảm tốc độ của dòng nước và giảm áp lực của các
con sóng khi tiến về phía bờ. Một cách tự nhiên, rừng ngập mặn đã tạo thành
một bức tường chắn bảo vệ các cộng đồng dân cư phân bố dọc theo bờ biển
trước các thảm hoạ tự nhiên như gió bão, giông lốc hay thuỷ triều dâng cao (Trần
Thị Thu Hà và cộng sự, 2012)
Hỗ trợ nuôi trồng thuỷ sản là một loại dịch vụ quý giá khác được cung cấp bới các
hệ sinh thái rừng ngập mặn trong tỉnh. Bằng cách cung cấp thức ăn (ví dụ, mùn
bã hữu cơ được phân huỷ từ các bộ phân của cây ngập mặn) và nơi trú ẩn cho các
loài thuỷ sinh, giúp giảm các thiệt hại do thiên tai gây ra, hệ sinh thái rừng ngập
mặn đã tự chứng tỏ được vai trò vô cùng to lớn của chúng cho hoạt động nuôi
trồng thuỷ sản trên toàn tỉnh (Phạm Trọng Thịnh, 2012).
Một số loại dịch vụ hệ sinh thái quan trọng khác được cung cấp bới rừng ngập
mặn của Cà Mau bao gồm: hấp thụ carbon, giảm xói mòn bờ biển, thúc đẩy hình
thành đất, cung cấp sinh cảnh sống cho các loài động thực vật quý hiếm, giải trí,
v.v.. Những dịch vụ này không chỉ có giá trị ở cấp địa phương mà còn có giá trị
ở cấp toàn cầu.
4.1.2. 	Mất rừng ngập mặn và các thách thức trong quản lý rừng ngập mặn tại
Cà Mau
Mặc dù có vai trò vô cùng quan trọng đối với con người và môi trường, các hệ
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sinh thái rừng ngập mặn của Cà Mau vẫn không ngừng bị suy thoái và mất đi ở mức báo động. Trong
vòng 50 năm qua, trên 65% tổng diện tích các hệ sinh thái rừng ngập mặn của Cà Mau đã biến mất
do chiến tranh, khai thác trái phép, xói lở bờ biển và chính sách phát triển nuôi trồng thuỷ sản, trong
đó 2 nguyên nhân cuối cùng được cho rằng là những nguyên nhân chính.
Theo các số liệu thông kê của tỉnh Cà Mau, trong vòng 7 năm trở lại đây (từ năm 2007 đến năm
2014), tổng cộng khoảng 3.800 ha rừng ngập mặn đã bị nhấn chìm do xói lở bờ biển xảy ra ở cả bờ
Đông lẫn bờ Tây. Trong khi đó, từ năm 1980 đến năm 1995, khoảng 66.250 ha rừng ngập mặn đã
bị chặt trắng để nuôi trồng thuỷ sản. Những năm gần đây, tỷ lệ mất rừng ngập mặn do nuôi trồng
thuỷ sản đã giảm đi đáng kể nhưng rừng ngập mặn vẫn tiếp tục bị mất do lợi nhuận từ hoạt động
nuôi trồng thuỷ sản đem lại quá rõ ràng, tạo ra các động lực cho người dân địa phương trong việc
đẩy mạnh hình thức nuôi trồng độc canh (nuôi trồng công nghiệp) và giảm bớt các hình thức nuôi
trồng thân thiện với môi trường (nuôi trồng dựa vào rừng). Các dải rừng ngập mặn cùng các loại
dịch vụ quý giá do chúng cung cấp mất đi đã mang đến nhiều rủi ro cho con người và môi trường
của tỉnh Cà Mau.
Nhận thức được mối liên hệ giữa rừng ngập mặn và phúc lợi xã hội, gần đây, chính quyền địa
phương đã ban hành một số văn bản, chính sách tập trung vào vấn đề bảo tồn và phát triển rừng
ngập mặn, đặc biệt trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản. Ví dụ, Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày
22/9/2010 của UBND tỉnh Cà Mau quy định: Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân được giao rừng và đất
rừng theo Nghị định số 181/2004/NĐ-CP; hộ gia đình, cá nhân nhận khoán rừng và đất rừng của các
ban quản lý rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp được sử dụng không quá 40% diện tích đất không
có rừng trong diện tích đất được giao, được nhận khoán để sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp kết
hợp; diện tích đất còn lại phải trồng, quản lý bảo vệ rừng theo quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát
triển rừng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (Mục 2, điều 6). Tuy nhiên, trong thực
tế, rất ít hộ nuôi trồng thuỷ sản tuân thủ các quy định này vì người nuôi trồng thuỷ sản tin rằng các
ao tôm có diện tích rừng ngập mặn chiếm dưới 40% sẽ cho lợi nhuận lớn hơn so với các ao tôm có
diện tích rừng ngập mặn lớn hơn. Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng người dân địa phưởng chỉ
sẵn sàng trồng thêm hoặc bảo vệ các diện tích rừng ngập mặn trong ao tôm nếu được cung cấp các
động lực về tài chính và nếu có các chế tài mạnh hơn để kiểm soát vấn đề này (Trần Thị Thu Hà và
các cộng sự, 2012; Vũ Anh Tuấn và các cộng sự, 2013).
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4.1.3. Mô hình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế - một cách tiếp cận mới trong bảo vệ rừng
ngập mặn tại Cà Mau
Hiện tại, Cà Mau có 5 mô hình nuôi tôm phổ biến với các đặc điểm khác nhau như trong bảng
dưới đây:
BẢNG 1: CÁC MÔ HÌNH NUÔI TÔM PHỔ BIẾN TẠI CÀ MAU
Mô hình nuôi Mô hình nuôi
tôm quảng
tôm quảng
canh
canh cải tiến

Mô hình tôm
– lúa

Diện tích (ha)

156.773

38.982 ha

43.526

21.784

5.993

Nguồn giống

Chủ yếu là
nguồn giống
tự nhiên và
một phần
nguồn giống
nhân tạo

Một phần
là giống tự
nhiên, một
phần là giống
nhân tạo

Nguồn giống
nhân tạo

Chủ yếu là
nguồn giống
tự nhiên

Nguồn giống
nhân tạo

Mật độ (con/
m2)

1

5-8

1-2

6-8

60-70

Nguồn thức
ăn

Chủ yếu là
chất mùn bã
phân huỷ từ
lá cây ngập
mặn

Thức ăn công
thức

Chất mùn bã
phân huỷ từ
lá cây ngập
mặn

Chất mùn bã
phân huỷ từ
lá cây ngập
mặn

Thức ăn nhân
tạo

Tỷ lệ rừng
ngập mặn (%)

<30

<30

0

>31%

0

Sản lượng
(kg/ha/năm)

100-150

250-300

320-350

250-300

8.000 –10.000

Đặc điểm

Mô hình
tôm-rừng

Mô hình nuôi
tôm công
nghiệp

Nguồn: Báo cáo của Sở NN và PTNT Cà Mau (2015) và Báo cáo của Tổng cục Thuỷ sản (năm 2012)
Trong 5 mô hình này thì mô hình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế được xem là một cách
tiếp cận mới trong vấn đề bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn trên địa bàn tỉnh. Mô hình nuôi
tôm sinh thái có xuất phát điểm là mô hình tôm rừng nhưng được cải tiến để đáp ứng được
một số quy định về nuôi tôm sinh thái của Châu Âu (như Quy chế Hội đồng số 834/2007 ngày
28 tháng 6 năm 2007, về mục tiêu và nguyên tắc của nông nghiệp hữu cơ và bổ sung các quy
tác sản xuất hữu cơ và Quy chế Hội đồng số 889/2008 ngày 05 tháng 9 năm 2008, quy định chi
tiết về sản xuất, dán nhãn và kiểm soát chất lượng), trong đó có một số quy định đáng lưu ý
như sau: (i) diện tích rừng ngập mặn chiếm từ 50% trở lên trên tổng diện tích ao nuôi; (ii) người
nuôi không sử dụng thức ăn nhân tạo; không sử dụng hoá chất để xử lý nước; không sử dụng
các chế phẩm sinh học để kích thích sinh trưởng của các loài thuỷ sản được nuôi trong ao; (iii)
không làm chuồng trại chăn nuôi trên ao hay xả nước thải từ chuồng trại xuống ao; (iv) không
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nuôi gia súc gia cầm trong ao nuôi; (v) không làm nhà vệ sinh trong khu vực nuôi tôm; (vi) rác
thải được tập trung để xử lý không vứt bừa bãi; (vii) không bón phân hóa học cho cây ăn trái,
rau màu trong phạm vi ao nuôi; (xiii) không khai thác rừng khi không có sự cho phép của cơ
quan lâm nghiệp; (ix) trong khu vực không làm lò hầm than. Những diện tích nuôi tôm đáp
ứng được các quy định trên có thể được cấp chứng nhận bởi các tổ chức có uy tín trên thế giới
như Naturland, Bio Suisse, EU, v.v. Các sản phẩm thuỷ sản được chứng nhận sinh thái bởi các
tổ chức nêu trên có khả năng tham gia và cạnh tranh ở các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật,
Úc, Thuỵ Sĩ, v.v.
Về nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm sinh thái trong đó có mặt hàng thuỷ sản, với nhận thức
ngày càng cao về các tác động môi trường không thể hoàn lại do nuôi trồng thuỷ sản gây ra,
người tiêu dùng cũng như các công ty trên toàn cầu có xu hướng lựa chọn các sản phẩm được
sản xuất một cách thân thiện với môi trường. Người tiêu dùng và các công ty trên toàn cầu hiện
nay đang sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm hợp vệ sinh, thân thiện với môi trường với một
mức giá tăng thêm từ 20-50% cao hơn so với giá của các mặt hàng thông thường cùng chủng
loại. Chính điều này đã tạo ra một phong trào tại Việt Nam, trong đó người nông dân, chính
phủ, các tổ chức tài trợ quốc tế đã phối hợp với nhau để thúc đẩy các chương trình tôm sinh
thái được chứng nhận quốc tế vốn được tin rằng sẽ tạo ra động lực tài chính bền vững để người
nuôi tôm bảo vệ các diện tích rừng ngập mặn trong ao nuôi của họ.
Mô hình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế cũng có thể được xem là một cơ chế chi trả dịch
vụ môi trường rừng tại Việt Nam. Trong cơ chế này, người dân bảo vệ rừng ngập mặn và cung
cấp các sản phẩm sinh thái được chứng nhận quốc tế là những người được chi trả, người tiêu
dùng quốc tế - sẵn sàng chi trả cao hơn cho các sản phẩm thân thiện với môi trường – là người
chi trả, các công ty chế biến, xuất khẩu thuỷ sản có chứng nhận quốc tế là bên trung gian, kết
nối giữa người chi trả và người được chi trả.
4.1.4. Lịch sử của chương trình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế và các khoảng trống
trong việc triển khai mô hình này
Được đánh giá là mô hình bền vững, tôm sinh thái đã được Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ
sản Việt Nam (VASEP) giới thiệu lần đầu tiên năm 1999 và thí điểm tại Cà Mau vào năm 2000
tại Lâm ngư trường 184 (được quản lý bởi Ban quản lý rừng phòng hộ Kiến Vàng), dưới sự tài
trợ của Chương trình thúc đẩy nhập khẩu từ các nước đang phát triển của Thuỵ Sĩ (SIPPO). Sau
khi được chứng nhận bởi Naturland vào năm 2001, các sản phẩm tôm sinh thái đã được xuất
khẩu sang Thuỵ Sĩ qua hệ thống siêu thị Co-op, mang lại lợi ích cho cả người nuôi tôm lẫn công
ty vào dự án thời điểm đó là Công ty chế biến Thuỷ sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau Camimex
(Trương Hoàng Minh và Lâm Thái Xuyên, 2011).
Sau Camimex, ngày càng nhiều công ty chế biến thuỷ sản tại Cà Mau quan tâm mở rộng vùng
nuôi tôm sinh thái, xác định tôm sinh thái là mặt hàng chủ chốt trong chiến lược kinh doanh
của công ty, khiến cho các diện tích nuôi tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế ngày càng mở
rộng. Nếu năm 2001 chỉ có gần 1000 ha với 143 hộ nuôi tôm được chứng nhận thì đến năm
2015, tổng diện tích và số hộ nuôi tôm được chứng nhận đã lên tới trên 10.000 ha và hơn 2300
hộ (Sở NN và PTNT Cà Mau, 2015).
Bảng sau đây tóm tắt các sự kiện trong quá trình phát triển của mô hình tôm sinh thái có chứng
nhận quốc tế tại Cà Mau.
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BẢNG 2. LỊCH SỬ CHƯƠNG TRÌNH TÔM SINH THÁI CÓ CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ TẠI CÀ MAU

Năm

Sự kiện

Đầu
năm
2000

VASEP giới thiệu mô hình tôm sinh thái có chứng
nhận quốc tế tại Việt Nam. Thời điểm này, các chuyên
gia của VASEP và các tổ chức cấp chứng nhận quốc
tế (Naturland, IMO, SIPPP và Coop Swiss,) đã xác định
vùng nuôi của Camimex đủ điều kiện để triển khai
chương trình tôm sinh thái

Giữa
năm
2001

150 hộ trong vùn nuôi của Camimex và bản thân
công ty đã được cấp chứng nhận bởi Naturland sau
quá trình thanh tra của IMO với các tiêu chuẩn của
Naturland

Đầu
năm
2002

CAMIMEX đã xuất khẩu thành công công ten nơ tôm
sinh thái đầu tiên vào Thuỵ Sĩ và được chi trả thêm
20%. Camimex đã chia 20% tăng thêm này thành các
phần như sau: 6% cho các hộ nuôi tôm (thoả thuận
ban đầu là 15% cho tôm nguyên liệu), 2% cho thương
lái được chứng nhận do công ty chỉ định, 5% là lợi
nhuận của công ty và 7% cho quỹ dự phòng

2010

Công ty Xuất nhập khẩu thuỷ sản Năm Căn (Seana- Senamico áp dụng mức chi trả
mico) là công ty thứ 2 tại Cà Mau có vùng nuôi được cố định: 2.000-5.000 đồng/kg
tôm nguyên liệu cho hộ nuôi
chứng nhận sinh thái
tôm chứng nhận, 1.000 đồng/
kg cho Ban quản lý rừng phòng
hộ tại vùng nuôi, 2.000 đồng/kg
cho thương lái. Tổng số tiền chi
trả chiếm khoảng 1% lợi nhuận
ròng của công ty.
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Sau 10 năm thực hiện, đến năm
2012, Camimex điều chỉnh về tỷ
lệ chia sẻ lợi ích: 6% cho hộ nuôi
tôm, 2% cho thương lái và ban
quản lý rừng phòng hộ ở vùng
nuôi, 5% đầu tư cho trại giống,
7% dành cho công ty. Tuy nhiên
việc chi trả chỉ được áp dụng đối
với các loại tôm có kích thước
tương đối nhỏ (20-40 con/kg)
và Camimex chỉ chấp nhận mua
tôm sinh thái thấp hơn 8.00010.000 đồng/kg so với giá thị
trường tự do
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Năm

Sự kiện

Thông tin thêm

2013

Tập đoàn công ty chế biến thuỷ sản Minh Phú (Tập
đoàn Minh Phú) là công ty thứ 3 tham gia chương
trình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế với sự hỗ
trợ của dự án MAM. 699 hộ gia đình thuộc vùng nuôi
của Minh Phú đã được Naturland cấp chứng nhận
trong năm 2014.

Tháng 11 năm 2014, Minh Phú
cam kết sẽ chi trả cho các sản
phẩm tôm được chứng nhận
sinh thái cao hơn 10% so với giá
thị trường và mức chi trả này
được áp dụng cho tất cả các loại
tôm nguyên liệu, không phân
biệt kích cỡ.
Đầu năm 2015, Minh Phú gặp
nhiều khó khăn trong kinh doanh nên điều chính mức cam kết
chi trả là 12.900 đồng cho kg.
Tháng 3 năm 2015, Minh Phú
quyết định áp dụng mức chi trả
3.000 – 5.000 đồng cho 1 kg tôm
nguyên liệu cộng thêm 300.000
đồng cho một ha ao nuôi

2015

Công ty TNHH Kinh doanh chế biến và xuất nhập
khẩu thuỷ sản Quốc Việt (công ty Quốc Việt) thí điểm
xây dựng chương trình tôm sinh thái có chứng nhận
quốc tế

Công ty đề xuất chi trả mức giá
tăng thêm là 3000 VND cho 1
kg tôm nguyên liệu và 260.000
đồng cho một ha ao nuôi

Nguồn: Omoto Reiko (2012) và Trần Thị Thu Hà cùng các cộng sự (2012)
Kết quả phân tích các thông tin thứ cấp về mô hình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế cho thấy
đây thật sự là một mô hình có nhiều triển vọng. Tuy nhiên, việc triển khai mô hình này cũng còn một
số tồn tại sau đây:
1. 	Cơ sở xác định mức giá tăng thêm: Mức giá tăng thêm chi trả cho người nuôi tôm được xác
định theo giá thị trường. Tuy nhiên có nhiều loại giá thị trường Nếu mức giá tăng thêm được
xác định là mức giá cao hơn giá thị trường cùng tồn tại trong một thời điểm. Thông thường,
các công ty chế biến sẽ tự niêm yết giá thu mua của đơn vị mình và mặc định giá niêm yết này
chính là giá thị trường và lấy giá này làm căn cứ để tính mức giá tăng thêm cho tôm sinh thái.
Tuy nhiên, người nuôi tôm không đồng ý mức giá do công ty đưa ra và đề xuất lấy giá mua của
thương lái tự do làm giá thị trường bới giá đưa ra của các công ty chế biến thường thấp hơn so
với giá thu mua của thương lái tự do. Việc này dẫn đến tình trạng nhiều hộ nuôi tôm đã bán sản
phẩm của mình cho thương lái tự do thay vì bán cho công ty chế biến theo cam kết.
2. 	Cơ chế chia sẻ lợi ích hiện tại không tạo ra động lực cho người nuôi tôm và không đóng
góp vào việc cải thiện mức sống của người nuôi tôm: Một nghiên cứu được thực hiện năm
2010 đối với các hộ nuôi tôm sinh thái có chứng nhận của Camimex và Seanamico cho thấy thu
nhập của các hộ tham gia vào chương trình hầu như không khác gì (hoặc nếu cao hơn thì cũng
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không đáng kể) so với những hộ không tham gia vào chương trình (Kiem at al, 2010). Hay một
nghiên cứu khác do Omoto Reiko (2012) thực hiện với 49 hộ gia đình tham gia chương trình tôm
sinh thái có chứng nhận quốc tế cho thấy chỉ có 23 hộ gia đình (tương đương với 45%) cho rằng
tham gia chương trình chứng nhận giúp hộ cải thiện cuộc sống (do hộ nhận được hỗ trợ về kỹ
thuật nuôi tôm nên năng suất cao hơn dẫn đến doanh thu cao hơn); trong khi đó, 11 hộ gia đình
(tương đương với 22%) cho rằng việc tham gia chương trình khiến ảnh hưởng đến cuộc sống
của hộ (do không được sử dụng nguồn lợi tự nhiên, do phải bán tôm với giá thấp, do chậm được
chi trả và do diện tích rừng chiếm quá nhiều diện tích nuôi tôm); và 15 hộ gia đình (tương đương
với 30%) cho rằng việc tham gia chương trình tôm chứng nhận không khiến cho cuộc sống của
họ thay đổi.
3. 	Cơ chế giám sát, đánh giá còn lỏng lẻo, thiếu hiệu quả: Làm thế nào để có thể giám sát, đánh giá
một cách hiệu quả việc tuân thủ thực hiện cam kết của các bên liên quan? Về phía các công ty,
đó là việc giám sát, đánh giá việc thực hiện những cam kết về hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ tài chính
cho các hộ nuôi tôm sinh thái có chứng nhận. Về phía các hộ nuôi tôm sinh thái, làm thế nào
có thể giám sát được việc thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật trong nuôi tôm sinh thái (ví dụ:
không sử dụng thức ăn nhân tạo, không sử dụng hoá chất, không xả nước thải xuống khu vực
ao nuôi). Thông thường, mỗi công ty chế biến khi tham gia vào mô hình tôm sinh thái đều có
một hệ thống kiểm soát nội bộ. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, vùng nuôi rộng và phân tán nên
khó có thể kiểm soát hết được việc tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của hộ gia đình.
4.2. Kết quả phân tích các số liệu thu thập tại hiện trường
4.2.1. Quan điểm của các công ty chế biến về chương trình tôm sinh thái
Thông tin chung về các công ty chế biến thuỷ sản
Các công ty chế biến thuỷ sản đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì và phát triển mô
hình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế. Do đó, nhóm tư vấn đã liên hệ để làm việc trực tiếp với đại
diện của cả 4 công ty hiện đang triển khai các dự án nuôi tôm sinh thái tại Cà Mau. Sự đa dạng trong
đặc điểm của 4 công ty này (ví dụ: công ty cổ phần – công ty tư nhân; có nhiều kinh nghiệm – có ít
kinh nghiệm với mô hình tôm sinh thái; đã chi trả - chưa chi trả, có sự hỗ trợ của các dự án – không
có sự hỗ trợ của các dự án, v.v.) đã giúp cho tư vấn có được những đánh giá đa chiều về chương trình
tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế dưới góc độ của các công ty. Thông tin chung về các công ty
tham gia cung cấp thông tin cho nghiên cứu được thể hiện trong bảng sau đây:
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BẢNG 3. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC CÔNG TY CHẾ BIẾN THUỶ SẢN
Đặc điểm

CAMIMEX

SEANAMICO

Minh Phú

Quốc Việt

1977

1983

1992

1998

Loại hình kinh doanh

Công ty CP

Công ty CP

Công ty tư nhân

Công ty TNHH

Năm triển khai dự án
tôm sinh thái

2000

2010

Tổ chức chứng nhận

Naturland, Bio
Suise, EU

Naturland, Bio
Suisse

Naturland

Naturland, Bio
Suise, EU

Địa điểm của vùng
nuôi được chứng
nhận

Năm Căn, Ngọc
Hiển

Năm Căn

Ngọc Hiển

Ngọc Hiển

Tổng diện tích vùng
nuôi được chứng
nhận (ha)

5.399

1.595

2.695

3000 (dự kiến)

Tổng số nông hộ

1.210

244

699

500 (dự kiến)

200

153

150

Chưa xuất
khẩu

Thuỵ Sỹ, Đức, Áo

Thuỵ Sỹ, Đức,
Pháp

Thuỵ Sĩ, Đức

Thuỵ Sỹ

Năm thành lập

Lượng tôm nguyên
liệu xuất khẩu dự
kiến (tấn/năm)
Thị trường

2013

2015

Nguồn: Tổng hợp từ các phiếu điều tra tại thực địa
Liên quan đến động lực của các công ty chế biến khi tham gia vào chương trình tôm sinh thái có
chứng nhận quốc tế, đại diện của cả 4 công ty đều cho rằng đó là để đáp ứng được yêu cầu ngày
càng tăng của thị trường đối với mặt hàng này. Một số lý do khác được ghi nhận trong quá trình
phỏng vấn bao gồm: (i) Xây dựng hình ảnh “xanh” cho công ty; và (ii) tạo ra quan hệ tốt với cộng
đồng và các cơ quan quản lý địa phương thông qua quá trình liên kết, hợp tác.
Đại diện của 4 công ty cũng cho biết hoạt động thường xuyên nhằm duy trì và phát triển vùng nuôi
tôm bao gồm: (i) Xây dựng đội ngũ thanh tra, kiểm soát chất lượng nội bộ (từ 6-15 người, tuỳ thuộc
vào quy mô của công ty và vùng nuôi); (ii) Tập huấn kỹ thuật cho các hộ nuôi tôm và thương lái; (iii)
Thanh tra, kiểm soát việc tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật trong nuôi tôm sinh thái;
Chi phí để xây dựng và duy trì chương trình tôm sinh thái
Chi phí để xây dựng và duy trì chương trình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế của các công ty
chế biến thuỷ sản bao gồm: (i) Chi phí để duy trì đội ngũ thanh tra, kiểm soát chất lượng nội bộ (với
mức lương bình quân từ 7-10 triệu đồng/người/năm); (ii) Chi phí tập huấn cho các hộ nuôi tôm và
thương lái (tối thiểu 2 lần/năm với mức chi phí 250.000 đồng/hộ hoặc 250.000/thương lái); (iii) Chi
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phí để được cấp chứng nhận (trung bình khoảng 150.0000.000 đồng/lần/năm); (iv) Chi phí hoạt
động thanh tra, kiểm tra, giám sát, hoạt động văn phòng; (v) Chi phí hỗ trợ hộ gia đình để đạt các
tiêu chuẩn cần thiết; (v) Chi phí bản quyền vùng nuôi (chi trả cho các ban quản lý rừng phòng hộ
nơi có vùng nuôi của công ty).
Kết quả phỏng vấn đại diện của 4 công ty chế biến cho thấy các chi phí để duy trì và phát triển vùng
nuôi nuôi tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế của các công ty này rất khác nhau phụ thuộc vào: (i)
công ty đang ở giai đoạn nào của dự án nuôi tôm sinh thái (thông thường, chi phí ban đầu để thiết
lập được một vùng nuôi sinh thái có chứng nhận quốc tế là rất lớn, tuy nhiên, sau khi vùng nuôi đã
được thiết lập, chi phí để duy trì vùng nuôi là không đáng kể so với các chi phí ban đầu); (ii) và các
công ty có nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính từ phía các chương trình, dự án khác hay
không (ví dụ công ty Minh Phú và Quốc Việt hiện đang được sự hỗ trợ về tài chính của dự án MAM
cho các hoạt động đào tạo, tập huấn cho nông dân, thương lái; trồng thêm rừng ngập mặn và xây
dựng nhà vệ sinh hợp chuẩn cho các hộ gia đình tham gia vào dự án).
Quan điểm của các công ty về chương trình tôm sinh thái
Trong 4 công ty thì có tới 3 công ty nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính từ phía các chương
trình, dự án khác khi bắt đầu xây dựng vùng nuôi sinh thái. 2 trong số 3 công ty này khẳng định nếu
không có những hỗ trợ đó, có thể công ty không cân nhắc đến việc theo đuổi chương trình tôm
sinh thái có chứng nhận, ít nhất là trong thời điểm hiện nay, do chi phí quá cao, mặc dù cả 4 công ty
xác định tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế là sản phẩm chiến lược của Cà Mau nói riêng và của
Việt Nam nói chung trên thị trường thế giới. Đồng thời cả 4 công ty đều có kế hoạch mở rộng vùng
nuôi trong thời gian tới.
Khi được hỏi về thách thức lớn nhất trong việc duy trì và phát triển vùng nuôi tôm sinh thái, đại diện
của cả 4 công ty đều cho rằng đó là việc giám sát đánh giá việc tuân thủ cam kết của các hộ nuôi.
Do lực lượng giám sát, đánh giá của các công ty rất mỏng, trong khi số lượng hộ nuôi tham gia vào
chương trình rất lớn, phân bố rải rác, giao thông đi lại khó khăn nên việc các hộ nuôi có tuân thủ
đúng các kỹ thuật đã được tập huấn hay không phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức và sự hợp tác của
họ. Trong thực tế vẫn xảy ra trường hợp hộ nuôi đã được cấp chứng nhận bị phát hiện vẫn sử dụng
thức ăn công nghiệp và các hoá chất bị cấm hoặc không đảm bảo vệ sinh cho ao nuôi. Mặc dù tỷ lệ
các hộ vi phạm là nhỏ nhưng có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến các công ty vì hầu như không thể
phân biệt được tôm sinh thái và tôm thông thường, trong khi, nếu trong lô hàng tôm sinh thái xuất
khẩu của công ty bị đối tác phát hiện có lẫn với tôm thông thường thì công ty sẽ bị phạt rất nặng.
Việc thay đổi nhận thức của người dân đòi hỏi có sự vào cuộc của các cơ quan quản lý nhà nước và
các sở ban ngành của địa phương.
Về nhu cầu sử dụng tôm sinh thái, ngoại trừ Quốc Việt là công ty mới tham gia chương trình và chưa
có hoạt động xuất khẩu nào được thực hiện, 3 công ty còn lại đều khẳng định mức cung hiện nay
vừa thừa lại vừa thiếu so với nhu cầu của công ty. Lý do là các khách hàng hiện tại ở Châu Âu của
các công ty chỉ ưa thích tôm sinh thái cỡ nhỏ (20-30 con/kg). Trong khi đó, tôm sinh thái tại Cà Mau
thường có kích cỡ rất đa dạng nhưng chủ yếu là kích cỡ to (từ 10-20 con/kg). Một số công ty, do đã
cam kết với các nông hộ, nên phải mua tôm sinh thái với tất cả các kích cỡ với giá cao hơn nhưng
đưa vào sử dụng như tôm thông thường.
Đề cập đến khả năng cải thiện mức giá tăng thêm (so với mức chi trả hiện tại mà công ty đang áp
dụng) nhằm tạo động lực cho các hộ gia đình theo đuổi lâu dài chương trình tôm sinh thái có chứng
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nhận quốc tế, đại diện cả 4 công ty đều cho rằng rất khó có thể làm được điều này vì một số nguyên
nhân khách quan. Đối với các công ty đang nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính từ các dự án
bên ngoài, các đại diện lo ngại rằng sau khi dự án kết thúc, phần chi phí mà công ty phải bỏ ra quá
lớn trong khi lượng đặt hàng về tôm sinh thái trên thị trường thế giớ đang có xu hướng chững lại
trong một hai năm gần đây (do kinh tế thế giới vẫn đang trên đà suy giảm). Một số công ty đã triển
khai chương trình tôm sinh thái trong nhiều năm và có thể tự chủ động được nguồn tài chính dành
cho chương trình thì có xu hướng sử dụng phần lớn mức tăng thêm do người tiêu dùng ở thị trường
Châu Âu chi trả vào các hoạt động xã hội (như xây dựng đường xá, cải thiện môi trường, triển khai
các chương trình từ thiện, v.v.) thay vì chi trả trực tiếp cho các hộ nuôi tôm.
Đại diện của các công ty này cho biết trừ trường hợp các công ty có thể phát triển được thị trường
nội địa cho tôm sinh thái (với mức giá tăng thêm từ 20% trở lên so với tôm thông thường) để có thể
bán hết tôm sinh thái đã thu mua (với các kích cỡ khác nhau) thì hầu như không thể điều chỉnh mức
giá tăng thêm mà công ty đang áp dụng trong thời điểm hiện nay.
Để thuận tiện cho việc chi trả mức giá tăng thêm cho các hộ gia đình, đại diện của cả 4 công ty cho
rằng nên áp dụng một mức giá thống nhất (có thể tính trên sản lượng tôm hoặc tính trên diện tích
của ao nuôi). Đội giám sát, đánh giá của các công ty sẽ trực tiếp thực hiện việc chi trả dựa trên việc
đối chiếu sổ sách giữa các bên (hộ gia đình – thương lái – đại lý – công ty) sau thời gian từ 2-3 tháng
kể từ khi có giao dịch mua bán tôm sinh thái với các hộ gia đình.
4.2.2. Quan điểm của các hộ gia đình về chương trình tôm sinh thái
Đặc điểm kinh tế - xã hội của các hộ gia đình tham gia phỏng vấn
Để thu thập các thông tin cần thiết cho nghiên cứu, nhóm tư vấn đã lựa chọn ngẫu nhiên đại diện
của 26 hộ nuôi tôm sinh thái tại thị trấn Rạch Gốc (huyện Năm Căn) thuộc vùng nuôi của công ty
Camimex, 53 hộ nuôi tôm sinh thái tại xã Viên An Đông (huyện Ngọc Hiển) thuộc vùng nuôi của Tập
đoàn Minh Phú, 38 hộ gia đình thuộc xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển) thuộc vùng nuôi của công ty
Quốc Việt và 24 hộ nuôi tôm sinh thái tại xã Viên An Đông thuộc vùng nuôi của công ty Seanamico.
Trong tổng số 141 đại diện của các hộ gia đình tham gia phỏng vấn, nam giới chiếm 90.17%, nữ giới
chiếm 9.83%. Độ tuổi trung bình của những người tham gia phỏng vấn là 47.8 tuổi, cao nhất là 74
tuổi và thấp nhất là 24 tuổi. Độ tuổi trung bình của những người tham gia phỏng vấn theo vùng
nuôi của Camimex, Minh Phú, Quốc Việt và Seanamico lần lượt là 49.5 tuổi; 42.8 tuổi; 50.3 tuổi và
57.8 tuổi.
Về trình độ học vấn, số năm đến trường trung bình của những người tham gia phỏng vấn là 7.3 năm,
trong đó số năm đến trường trung bình của những người tham gia phỏng vấn theo vùng nuôi của
Camimex, Minh Phú, Quốc Việt và Seanamico lần lượt là: 8.2 năm, 7.7 năm, 6.4 năm và 6.9 năm. Nhìn
chung, mặt bằng dân trí của các hộ nuôi tôm sinh thái còn tương đối thấp, phần lớn những người
tham gia phỏng vấn mới chỉ tốt nghiệp cấp I và cấp II, chỉ một số ít trong đó đã tốt nghiệp cấp III
hoặc đã từng học cao hơn nữa. Đây là là một điểm rất đáng lưu ý khi chính quyền địa phương hoặc
các chương trình, dự án có liên quan triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức
cho người dân nhằm xây dựng và phát triển vùng nuôi tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế.
Bảng sau đây tóm tắt kết quả phân tích về một số chỉ tiêu liên quan đến nhân khẩu, lao động và việc
làm của các hộ gia đình tham gia phỏng vấn.
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BẢNG 4. ĐẶC ĐIỂM VỀ LAO ĐỘNG CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA PHỎNG VẤN
Giá trị
trung bình

Độ lệch
chuẩn

Giá trị
thấp nhất

Giá trị cao
nhất

Số nhân khẩu (người)

4,2

1,1

2,0

8,0

Số nhân khẩu độ tuổi lao
động (người)

3,2

1,2

1,0

8,0

Số nhân khẩu có thu nhập
thường xuyên (người)

0,2

0,4

0,0

2,0

Quy mô gia đình (người)

4,2

1,2

2,0

7,0

Số người trong độ tuổi lao
động (người)

3,7

1,2

2,0

7,0

Số lao động có thu nhập
thường xuyên (người)

0,5

0,6

0,0

2,0

Quy mô gia đình (người)

4,0

1,1

2,0

7,0

Số người trong độ tuổi lao
động (người)

2,8

1,0

1,0

5,0

Số lao động có thu nhập
thường xuyên (người)

0,2

0,5

0,0

2,0

Quy mô gia đình (người)

4,4

1,0

2,0

7,0

Số người trong độ tuổi lao
động (người)

3,2

1,0

2,0

5,0

Số lao động có thu nhập
thường xuyên (người)

0,0

0,0

0,0

0,0

Quy mô gia đình (người)

4,1

1,3

3,0

8,0

Số người trong độ tuổi lao
động (người)

3,7

1,6

2,0

8,0

Số lao động có thu nhập
thường xuyên (người)

0,0

0,2

0,0

1,0

Các tiêu chí

Tổng thể

Camimex

Minh Phú

Quốc Việt

Senamico

Nguồn: Tổng hợp từ các phiếu khảo sát tại hiện trường
Nhìn chung, không có nhiều khác biệt đáng kể về đặc điểm nhân khẩu và lao động giữa các hộ gia
đình thuộc vùng nuôi của cả 4 công ty. Trung bình mỗi hộ gia đình có trên 4 người và trên 3 người
đang ở độ tuổi lao động.
Điều đáng lưu ý ở đây là mặc dù các gia đình có số người đang ở độ tuổi lao động cao nhưng số lao
động có công việc ổn định và có nguồn thu nhập thường xuyên (không phụ thuộc vào nguồn thu
nhập từ hoạt động nuôi trồng thuỷ sản) tương đối thấp. Thậm chí có những vùng nuôi của Quốc
Việt và Seanamico, hầu như các hộ gia đình sống phụ thuộc vào nghề nuôi tôm và không có thu
nhập nào từ nguồn khác.
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Đặc điểm của các mô hình nuôi tôm sinh thái
Các thông tin liên quan đến mô hình nuôi tôm sinh thái của các hộ gia đình được tóm tắt trong
bảng sau đây:
BẢNG 5. ĐẶC ĐIỂM CÁC MÔ HÌNH NUÔI TÔM SINH THÁI CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH
Tổng thể
Các tiêu chí

Camimex
(N-26)

Minh Phú
(N=53)

Quốc Việt
(N=38)

Seanamico
(N=24)

T.
bình

Độ
lệch
chuẩn

T.
bình

Độ
lệch
chuẩn

T. bình

Độ
lệch
chuẩn

T.
bình

Độ
lệch
chuẩn

T.
bình

Độ
lệch
chuẩn

Diện tích ao
nuôi (ha)

4,6

2,5

5

1,9

3,7

1,2

4,9

1,7

5,9

4,6

Diện tích rừng
ngập mặn (ha)

2,5

1,5

2,7

1,2

1,8

0,8

2,5

1

3,3

2,7

Tỷ lệ rừng ngập
mặn (%)

51,5

10

53,1

10,9

46,3

9,9

51,2

7,7

54,6

11,7

Năng suất tôm
(kg/ha/năm)

236,3

109,5

271,9

106,4

228,6

109,6

222

140,1

267,1

61,8

Tổng doanh thu
(VND/hộ/ năm)

130

86,5

154,4

63,9

121,9

48,3

129,6

102,3

187,9

105,8

Doanh thu bình
quân (triệu VND/
ha/ năm)

29,6

16

32,6

14,3

26,1

12,02

26,2

16,8

39,3

19,8

Tổng chi phí
triệu VND/năm)

48,3

24,2

46,4

16,7

37,7

15,1

51,1

29,8

66,1

26

Chi phí bình
quân (triệu VND/
ha/ năm)

11,4

5,8

10,1

5,5

10,9

4,8

10,1

4,9

15,3

8,1

Lợi nhuận bình
quân (triệu VND/
ha/ năm)

18,6

12,7

22,3

9,9

14,4

9,3

13,9

1,3

25,2

15,7

Thu nhập bình
quân đầu người
(triệu VND/năm)

21,4

17,7

29,2

19

18,2

9

19,3

17,1

31,4

11,5

Nguồn: Tổng hợp từ các phiếu khảo sát tại hiện trường
Các số liệu tổng hợp trong bảng cho thấy diện tích ao nuôi của các hộ tham gia phỏng vấn tương
đối lớn khoảng 4,6 ha, trong đó diện tích rừng ngập mặn chiếm khoảng 2,5 ha (tương đương với
51,5% tổng diện tích ao nuôi). Năng suất tôm trung bình đạt 236 kg/ha/năm. Tổng doanh thu từ mô
hình là 130 triệu đồng/hộ gia đình/năm. Nếu tính theo diện tích ao nuôi thì doanh thu bình quân là
là 29,6 triệu đồng/ha/năm. Tổng chi phí cho mô hình tôm sinh thái là 48,3 triệu đồng/hộ gia đình/
năm với chi phí bình quân là 11,4 triệu đồng/ha/năm. Lợi nhuận bình quân từ mô hình tôm sinh thái
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là 18,6 triệu đồng/ha/năm. Thu nhập bình quân đầu người là 21,4 triệu đồng/năm.
Diện tích ao nuôi: Các hộ gia đình thuộc vùng nuôi của Seanamico hiện có diện tích ao nuôi trung
bình lớn nhất (5,6 ha/hộ), tiếp đến là các hộ gia đình thuộc vùng nuôi của Camimex (5 ha/hộ), Quốc
Việt (4,9 ha/hộ) và cuối cùng là Minh Phú (3,7 ha/hộ).
Tỷ lệ rừng ngập mặn: Tỷ lệ rừng ngập mặn trong ao nuôi của các hộ thuộc vùng nuôi của Seanamico, Camimex và Quốc Việt tương đối cao (trên từ 51,2-54,5%) so với các hộ thuộc vùng nuôi của
Minh Phú (46,3%). Kết quả phù hợp với các nghiên cứu trước đây (Trương Hoàng Minh và Lâm Thái
Xuyên, 2011, Trần Thị Thu Hà và các cộng sự, 2012; Vũ Anh Tuấn và các cộng sự, 2013). Sở dĩ tỷ lệ
rừng ngập mặn các hộ thuộc vùng nuôi của Seanimico, Camimex và Quốc Việt cao hơn so với Minh
Phú là do diện tích ao nuôi trung bình của các hộ này là trên 5 ha. Thông thường, với những diện
tích ao nuôi trên 5 ha, các chủ hỗ sẽ duy trì tỷ lệ diện tích rừng: diện tích ao nuôi là 60% : 40%, trong
khi đó những diện tích ao nuôi dưới 5 ha, các hộ gia đình sẽ chỉ duy trì tỷ lệ diện tích rừng : diện tích
ao nuôi là 40:60.
Năng suất tôm sinh thái: Các hộ gia đình thuộc vùng nuôi của Camimex và Seanamico vẫn dẫn đầu
với năng suất trung bình lần lượt là 271 kg/ha//năm và 267,1 kg/ha/năm, cao hơn khá nhiều so với
năng suất của các hộ gia đình thuộc vùng nuôi của Minh Phú và Quốc Việt là 228,6 và 222,2 kg/ha/
năm. Điều này chứng tỏ hiệu quả nhất định của các chương trình đào tạo, tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật
cho các hộ gia đình mà Camimex và Seanamico đã thực hiện trong thời gian trước đây. Các kết quả
nghiên cứu này cao 12-15% so với kết quả nghiên cứu được thực hiện bởi Trương Hoàng Minh và
Lâm Thái Xuyên (2010) với năng suất tôm trung bình từ 239 kg/ha/năm, phù hợp với kết quả nghiên
cứu được thực hiện bởi Vũ Tuấn Anh và các cộng sự (2013) với năng suất tôm nuôi trung bình trong
mô hình nuôi tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế là 461,9 – 563,4 kg/ha mặt nước/năm (nếu tính
diện tích rừng ngập mặn thì năng suất này sẽ giảm đi một nửa).
Doanh thu từ mô hình tôm sinh thái: Doanh thu từ mô hình tôm sinh thái bao gồm doanh thu
từ tôm, cua, và các loại hải sản khác được nuôi trồng trong ao. Do có diện tích nuôi trồng thuỷ sản
vượt trội cùng năng suất nuôi trồng thuỷ sản cũng cao hơn nên các hộ gia đình ở vùng nuôi của
Seanimico và Camimex (trung bình 187,9 triệu/hộ gia đình và 154,4 triệu/hộ gia đình) cao hơn đáng
kể so với các hộ thuộc vùng nuôi của Quốc Việt và Minh Phú (trung bình 129,6 triệu/hộ gia đình và
121,9 triệu đồng/hộ gia đình).
Chi phí cho mô hình tôm sinh thái: Chi phí cho mô hình nuôi tôm sinh thái (bao gồm chi phí về con
giống, thức ăn, lao động, dụng cụ, lãi vay ngân hàng, v.v.) tương đối thấp so với các mô hình nuôi
tôm dựa vào rừng ngập mặn khác. Phần chi phí lớn nhất thuộc về cho con giống (chiếm khoảng 6070% tổng chi phí). Tổng chi phí cho mô hình nuôi sinh thái dao động trong khoảng 10-15 triệu/ha/
năm. Trong nghiên cứu này, các hộ gia đình thuộc vùng nuôi của Seanamico có chi phí bình quân
lớn nhất (15,3 triệu đồng/ha). Các hộ gia đình thuộc vùng nuôi của ba công ty còn lại khoảng 10,110,3 triệu đồng. So với kết quả nghiên cứu về chi phí của các mô hình tôm sinh thái có chứng nhận
tại Ngọc Hiển và Năm Căn (Vũ Tuấn Anh và các cộng sự, 2013) thì trong 2 năm từ 2013 đến 2015, chi
phí hầu như không thay đổi.
Lợi nhuận bình quân: Mặc dù chi phí đầu tư cho mô hình tôm rừng tại Seanmico và Camimex cao
hơn so với Quốc Việt và Minh Phú, tuy nhiên, do doanh thu cao từ các mô hình cao hơn rất nhiều nên
mức lợi nhuận ròng từ nuôi trồng thuỷ sản của các hộ gia đình thuộc vùng nuôi của 2 công ty này
vẫn dẫn đầu với 25,2 và 22,3 triệu đồng/ha/năm. Đối với 2 công ty còn lại, mức lợi nhuần ròng của
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các hộ gia đình thuộc vùng nuôi của Minh Phú (14,4 triệu đồng/ha/năm) cao hơn so với Quốc Việt
(13,9 triệu đồng/ha/năm) do có chi phí thấp hơn đáng kể. Kết quả tính toán về lợi nhuận bình quân
phù hợp với các kết quả nghiên cứu được thực hiện bới Trương Hoàng Minh và Lâm Thái Xuyên
(2010) và Vũ Tuấn Anh và các cộng sự (2013) với 44,9 triệu đồng/ha mặt nước/năm đối với mô hình
nuôi tôm sinh thái có chứng nhận thuộc huyện Ngọc Hiển và 48,3 triệu đồng/ha mặt nước/năm đối
với mô hình nuôi tôm sinh thái có chứng nhận thuộc huyện Năm Căn.
Thu nhập bình quân đầu người từ mô hình tôm sinh thái: Mức thu nhập bình quân đầu người
cao nhất thuộc về vùng nuôi của Seanimico với 31,4 triệu đồng/người/năm, mức thu nhập ròng
bình quân đầu người của Camimex, Minh Phú, Quốc Việt lần lượt là 29,2, 18,2 và 19,3 triệu đồng/
người/năm.
Nhận thức và đánh giá về chương trình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế
Liên quan đến lý do tham gia chương trình tôm sinh thái, 72,4% số hộ gia đình tham gia phỏng vấn
cho rằng mô hình này mang lại lợi ích về kinh tế cho hộ gia đình; 15,6% số hộ gia đình tham gia vì
mô hình này ổn định hơn so với các mô hình nuôi tôm (ít bị dịch bệnh hơn); 8,5% số hộ gia đình
tham gia vì đã chứng kiến hiệu quả của mô hình này ở các địa phương khác; và 3,5% hộ gia đình
tham gia vì được các hộ gia đình khác rủ tham gia cùng.
Trong số 141 hộ gia đình tham gia phỏng vấn chỉ có 3 hộ gia đình (tương đương với 2,1%) có thể
nêu được trên 4 tiêu chuẩn đối với mô hình tôm sinh thái; 16 hộ gia đình (tương đương với 11,3%)
nêu được 3 tiêu chuẩn; 72 hộ gia đình (tương đương với 51%) biết được 2 tiêu chuẩn (chủ yếu là tiêu
chuẩn về nguồn giống và sử dụng thức ăn, hoá chất trong quá trình nuôi), cá biệt có 36 hộ gia đình
(tương đương với 25,5%) chỉ nêu 1 tiêu chuẩn.
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Hầu hết các hộ gia đình khi tham gia vào chương trình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế đều
được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về kỹ thuật, được hỗ trợ tài chính trong việc trồng rừng
ngập mặn và xây dựng các nhà vệ sinh đạt chuẩn. Phần lớn các hộ gia đình (trừ các hộ thuộc vùng
nuôi của Quốc Việt) đã được ít nhất 1 lần nhận khoản chi trả tăng thêm cho tôm sinh thái. Tuy nhiên,
khi được hỏi 38 hộ gia đình, tương đương với 27% tổng số hộ gia đình tham gia phỏng vấn, trong
đó 6 hộ gia đình thuộc vùng nuôi của Camimex, 17 hộ gia đình thuộc vùng nuôi của Minh Phú, 15
hộ gia đình thuộc vùng nuôi của Quốc Việt, khẳng định rằng hộ gia đình chưa từng nhận được bất
cứ sự hỗ trợ nào từ khi tham gia vào chương trình. Hình dưới đây thể hiện sự đánh giá của các hộ
gia đình đối với hiệu quả của các hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính do mô hình tôm sinh thái mang lại:

Less effective
Effective
Very effective

HÌNH 1. TÍNH HIỆU QUẢ CỦA NHỮNG HỖ TRỢ TỪ CHƯƠNG TRÌNH TÔM SINH THÁI
Như vậy chỉ có 56% số hộ gia đình cho rằng chương trình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế thật
sự là một mô hình rất hiệu quả và hiệu quả, thực sự mang lại những thay đổi tích cực, cho cuộc sống
của họ, đặc biệt là về mặt môi trường. 44% còn lại cho rằng, chương trình tôm sinh thái không đem
lại nhiều khác biệt so với trước đây. Các hộ gia đình này cho rằng mặc dù họ được thu mua tôm sinh
thái có chứng nhận với giá cao hơn so với tôm thông thường nhưng mức cao hơn không đáng kể.
Trong khi đó họ phải bỏ ra nhiều chi phí hơn (chi phí cho con giống đạt chuẩn), bỏ ra nhiều công
sức hơn để cải tạo, giữ gìn vệ sinh cho ao nuôi, v.v. Khoảng 50% số hộ trong số 44% số hộ cho rằng
chương trình tôm sinh thái ít hiệu quả có cân nhắc việc rút khỏi chương trình này hoặc mong muốn
tham gia vào chương trình tôm sinh thái khác hiệu quả hơn.
Mặc dù hiện nay 4 công ty đang áp dụng 4 phương thức chi trả khác nhau, nhưng khi đánh giá về
mức chi trả tăng thêm, 86,3% số hộ gia đình được phỏng vấn hoàn toàn hài lòng với mức chi trả tăng
thêm do các công ty chế biến đề xuất. Tuy nhiên, khi đánh giá về thực tế thực hiện chi trả, 77,2% số
hộ gia đình được hỏi (ngoài trừ các hộ gia đình thuộc vùng nuôi của công ty Quốc Việt mới tham gia
và chưa được chi trả) tỏ ra không hài lòng vì các lý do sau đây: (i) công ty chi trả mức thấp hơn so với
cam kết ban đầu; (ii) thực hiện chi trả chậm so; (iii) không có sự minh bạch về giá mua bán giữa các
nhà máy chế biến và các hộ nuôi tôm. Điều này chứng tỏ rằng, vấn đề quan trọng nhất đối với các
hộ gia đình khi tham gia vào chương trình tôm sinh thái là minh bạch hoá việc chi trả đồng thời việc
chi trả cần được thực hiện chính xác theo những thoả thuận ban đầu giữa công ty và các hộ nuôi.
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4.3. X
 ây dựng và đề xuất về cơ chế chia sẻ lợi ích giữa các bên liên quan trong mô hình tôm
sinh thái có chứng nhận quốc tế
4.3.1. Quan điểm về cơ chế chia sẻ lợi ích giữa các bên liên quan
Cân bằng chi phí lợi ích của các bên liên quan
Trong mô hình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế có rất nhiều bên liên quan. Ở cấp địa phương,
các bên liên quan bao gồm: (i) Ban quản lý rừng phòng hộ (đóng vai trò là cơ quan quản lý nhà nước
về vùng nuôi, đồng thời là cơ quan giám sát việc triển khai mô hình tôm sinh thái trên địa bàn do
đơn vị mình phụ trách); (ii) Các công ty chế biến thuỷ sản và các đại lý và các thương lái do các công
ty chế biến thuỷ sản tự xây dựng chuyên thu mua tôm từ các hộ gia đình đã được cấp chứng nhận;
(iii) Các công ty cung cấp nguồn giống đạt chuẩn được cấp chứng nhận (iv) Các hộ gia đình được
chứng nhận. Tuy nhiên, dưới góc độ của cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng thì chỉ có 2 bên liên
quan là các công ty chế biến thuỷ sản (với vai trò trung gian giữa bên trả dịch vụ môi trường rừng
và bên được chi trả dịch vụ môi trường rừng) và các hộ gia đình được chứng nhận (với vai trò là bên
được chi trả dịch vụ môi trường rừng). Khi mức chi trả dịch vụ môi trường rừng do khách hàng tiêu
thụ sản phẩm tôm sinh thái có chứng nhận gần như là cố định (20-25% tăng thêm) thì độ bền vững
của mô hình tôm sinh sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào độ bền vững của việc chia sẻ lợi ích (khoản tăng
thêm do khách hàng chi trả) giữa công ty chế biến thuỷ sản và các hộ gia đình nuôi tôm và việc chia
sẻ lợi ích này cần được cân nhắc dựa trên chi phí và lợi ích mà hai bên nhận được trong quá trình
tham gia vào chương trình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế.
Về phía các công ty chế biến thuỷ sản, việc tham gia vào mô hình này giúp các công ty nhận được
nhiều lợi ích cả hữu hình và vô hình khi vừa cải thiện về mặt hình ảnh của doanh nghiệp, vừa đa
dạng hoá được các sản phẩm nhằm đáp ứng được nhu cầu của thị trường và nhận được thêm 20-
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25% giá tăng thêm do khách hàng tiêu dùng sản phẩm tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế chi trả.
Tuy nhiên, để duy trì được chương trình tôm sinh thái, các công ty cũng phải đầu tư vào rất nhiều
hạng mục khác nhau. Nếu công ty không có thực lực về tài chính cũng như không nhận được sự
giúp đỡ từ các dự án khác và từ chính quyền địa phương thì sẽ không thể làm được.
Kết quả phỏng vấn đại diện của Minh Phú cho thấy công ty này đã đầu tư khoảng 4 tỷ đồng (chưa
bao gồm chi phí đào tạo, tập huấn và tiền chi trả cho các hộ gia đình) từ khi bắt đầu tham gia chương
trình cho đến khi toàn bộ vùng nuôi 2700 ha của công ty được chứng nhận. Như vậy, Minh Phú đã
phải đầu tư khoảng 1.481.000 đồng cho mỗi ha nuôi trồng thuỷ sản (4.000.000.000 đồng/2.700 ha).
Giả sử năng suất bình quân của tôm sinh thái là 250 kg/ha/năm, số tiền đầu tư cho mỗi kg tôm được
chứng nhận là 5.925 đồng (1.481.000 đồng/250 kg).
Trong khi đó, kết quả phỏng vấn đại diện của Camimex và Seanamico (là hai công ty có vùng nuôi
đã được cấp chứng chỉ và đi vào hoạt động ổn định) cho thấy tổng chi phí bao gồm các chi phí
đào tạo, tập huấn cho nông hộ và thương lái; chi phí cho đội ngũ thanh tra, kiểm soát nội bộ; chi
phí cho hoạt động thanh tra của bên cấp chứng nhận, chi phí cho hoạt động xuất khẩu) khoảng
2.248.700 đồng/ha/năm. Nếu lấy giá trị này chia cho sản lượng tôm sinh thái trung bình là 250 kg/
ha/năm sẽ được số tiền đầu tư cho mỗi kg tôm được chứng nhận là 8.995 đồng. Với giá thu mua tôm
sinh thái bình quân năm 2014 là 230.000 đồng/kg tôm, số tiền đầu tư tương đương với 3,91%
(8.995/230.000*100%) giá thu mua.
Đối với các hộ gia đình, khi tham gia vào chương trình nuôi tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế,
lợi ích đầu tiên mà họ nhận được là được đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, được thường xuyên
cập nhật các tiến bộ khoa học, các kết quả nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản
giúp nâng cao sản lượng nuôi trồng. Một số hộ gia đình còn được hỗ trợ về nguồn giống hay hỗ trợ
về tài chính trong việc cải tạo hệ thống ao nuôi, v.v. Tuy nhiên, bản thân các hộ gia đình, khi tham
gia vào chương trình tôm sinh thái, cũng gánh chịu thêm những khoản chi phí nhất định. Trước hết,
các hộ gia đình được yêu cầu mua tôm giống tại các trại giống đã được chứng nhận thay vì được sử
dụng nguồn giống từ tự nhiên như trước đây. Sau đó, các hộ gia đình được yêu cầu thả giống với
mật độ thấp hơn, từ 5-7 con/m2 mặt nước thay vì 10-15 con/m2 như trước đây. Ngoài ra, một số hộ
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gia đình còn phải trồng thêm rừng vào ao nuôi để đảm bảo tỷ lệ diện tích rừng : diện tích ao nuôi là
50:50 nên diện tích mặt nước dành cho nuôi tôm giảm đi từ 10-15% so với trước đây.
Vì vậy, dù sản lượng tôm có tăng lên nhưng khi trừ đi các chi phí nêu trên thì phần doanh
thu của hộ gia đình hầu như không thay đổi như kết quả phỏng vấn 141 hộ gia đình đã chỉ
ra. Điều đáng lưu ý là, khi tham gia vào mô hình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế, các hộ gia
đình sẽ mất nhiều công lao động hơn cho việc ghi chép sổ sách, giữ gìn vệ sinh môi trường của ao
nuôi. Kết quả phỏng vấn 141 hộ gia đình cho thấy, số công lao động tăng thêm trung bình cho các
hoạt động này là 3.2 ngày công/ha/tháng. Lấy mức công lao động trung bình tại địa phương tại
thời điểm này là 150.000 đồng/ngày công thì chi phí tăng thêm của các hộ gia đình trung bình
là 5.760.000 đồng/ha/năm (150.000 đồng/công x 3.2 công/tháng x 12 tháng/năm). Nếu lấy
chi phí tăng thêm chia cho sản lượng tôm bình quân là 250 kg/ha/năm thì được chi phí tăng thêm
đối với mỗi kg tôm nguyên liệu 23.000 đồng, tương đương 10% giá thu mua tôm nguyên liệu (mức
trung bình là 230.000 đồng/kg).
Trong mô hình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế, một cơ chế chia sẻ lợi ích hợp lý phải là cơ chế
cân bằng được chi phí và lợi ích của các bên liên quan. Theo đó, lợi ích mà các hộ gia đình nuôi tôm
nhận được phải ít nhất là bù đắp được các chi phí tăng thêm cho các hộ gia đình đồng thời không
vượt quá phần lợi ích mà các công ty chế biến nhận được từ khách hàng tiêu dùng mặt hàng tôm
sinh thái sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc phát triển và duy trì mô hình tôm sinh thái.
Tính hướng nghèo
Tính hướng nghèo là một trong bốn nguyên tắc cơ bản để xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi
trường rừng nói chung và cơ chế chia sẻ lợi ích nói riêng (Noordwijk và Leimona, 2010). Trong
trường hợp chia sẻ lợi ích giữa các công ty chế biến và hộ gia đình, trừ trường hợp các công ty sử
dụng phần được chi trả tăng thêm từ khách hàng sau khi trừ đi các khoản chi phí để đầu tư duy
trì mô hình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế và đầu tư vào các công trình phúc lợi xã hội (làm
đường, xây trường học, trạm y tế, v.v.) phục vụ cộng đồng bao gồm cả những hộ gia đình đang giữ
rừng ngập mặn nhưng chưa đủ điều kiện để tham gia vào chương trình tôm sinh thái thì số tiền nên
được chi trả hết cho các hộ gia đình nhằm tạo ra một mức chi trả đủ lớn, đủ để khuyến khích các hộ
gia đình tham gia lâu dài.
4.3.2. Xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích cho mô hình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế
Cân nhắc giữa chi phí – lợi ích, quyền lợi – nghĩa vụ của các bên liên quan trong mô hình tôm sinh
thái có chứng nhận quốc tế, nhóm tư vấn đã xây dựng và đề xuất 2 phương án chia sẻ lợi ích giữa
các công ty chế biến và các hộ gia đình như sau:
Phương án 1: Các công ty chế biến chi trả một khoản cố định cho các hộ gia đình và được đảm
bảo được thu mua số lượng tôm có chứng nhận với giá thị trường đủ để bù đắp lại các chi phí
duy trì chương trình tôm sinh thái chứng nhận quốc tế, bao gồm cả các chi phí đã chi trả cho
các hộ gia đình.
Theo phương án này, các công ty chế biến sẽ chi trả một khoản cố định tối thiểu bằng chi phí tăng
thêm của các hộ gia đình (3.2 ngày công/ha/tháng). Mức chi trả này sẽ được điều chỉnh khi giá nhân
công tại địa phương có sự thay đổi theo quy định của pháp luật. Mức chi trả tham khảo cho năm
2015 là 5.760.000 đồng/ha/năm (với giá nhân công tại địa phương là 150.000 đồng/ngày).
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Như vậy, khi tham gia vào chương trình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế thì các công ty chế
biến sẽ phải trả 2 loại chi phí:
(i) Chi phí cố định nhằm duy trì chương trình chứng nhận (như phí cấp giấy chứng nhận, chi phí cho
đội ngũ đánh giá, giám sát chất lượng, chi phí cho các ban quản lý rừng, chi phí hỗ trợ cho hệ thống
đại lý, chi phí đào tạo, tập huấn cho các hộ gia đình thuộc vùng nuôi) khoảng 2.248.700 đồng/ha/
năm (tương đương với 3,9-4% giá tôm nguyên liệu).
(ii) Chi phí chi trả cho các hộ nuôi tôm nhằm bù đắp các khoản chi phí mà hộ nuôi tôm đã gánh chịu
khi tham gia chương trình chứng nhận khoảng 5.760.000 đồng/ha/năm (tương đương với 10%
giá tôm nguyên liệu)
Theo Soria và Brientos (2015), giá tôm nhập khẩu trung bình tại các thị trường chính tại Châu Âu bao
gồm Tây Ban Nha, Pháp, Đan Mạch, Anh, Hà Lan, Ý trong 10 năm trở lại đây là 11.72 bảng Anh cho
mỗi pound (cân Anh) tôm nguyên liệu thông thường (tương đương với 25,83 USD/kg hay 581.248
Việt Nam đồng/kg) với mức thay đổi trung bình trong 10 năm là 0,12% (tham khảo Phụ lục 4).
Giả sử các công ty chế biến được trả tăng thêm 20% cho tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế so với
giá tôm thường (tương đương với 116.249 đồng/kg), để bù đắp được các khoản chi phí nhằm duy
trì việc cấp chứng nhận cho các vùng nuôi, các công ty này cần xuất khẩu được tối thiểu 68,89 kg
tôm sinh thái nguyên liệu/ha /năm.
Cũng theo kết quả khảo sát tại 04 công ty, để chế biến được 01 kg tôm nguyên liệu xuất khẩu cần
1,3-1,5 kg (trung bình là 1,4 kg) tôm nguyên liệu đầu vào. Như vậy, các hộ gia đình cần phải cam kết
bán lại cho các công ty tối thiểu là 96.4 kg tôm/ha/năm.
Trong trường hợp công ty có thể xuất khẩu 68,89 kg tôm nguyên liệu/ha/năm thì phần lãi còn lại
thuộc về công ty. Tuy nhiên, kết quả khảo sát tại các công ty và các hộ gia đình cho thấy, các công
ty khó có thể xuất khẩu được 68,89 kg tôm sinh thái/ha/năm với mức giá cao hơn so với tôm thông
thường 20% do tỷ lệ tôm kích thước được ưa thích tại thị trường Châu Âu (từ 20-40 con/kg) chỉ
chiếm 30-40% so với tổng sản lượng thu hoạch được từ các ao tôm (trung bình là 236 kg/ha). Thêm
vào đó không phải thị trường nào yêu cầu tôm phải được chứng nhận cũng chấp nhận chi trả mức
giá tăng thêm 20%. Do đó, các công ty chế biến nên cân nhắc đến việc phát triển thị trường nội địa.
Kết quả nghiên cứu về nhu cầu và mức sẵn sàng chi trả cho tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế
của Cà Mau được thực hiện tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy người tiêu dùng trong
nước hiện đang có nhu cầu rất cao đối với tất cả các mặt hàng thân thiện với môi trường, an toàn
cho sức khoẻ. Riêng với tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế của Cà Mau, người tiêu dùng tại Hà Nội
và thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng chi trả ở mức cao hơn 16% so với giá tôm thông thường. Trong
đó, người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng chi trả cao hơn tới 17,28% so với giá tôm
thông thường, cao xấp xỉ bằng mức chi trả tăng thêm tại thị trường quốc tế (chi tiết tại Phụ lục 5).
Hình dưới đây mô tả cơ chế chia sẻ lợi ích theo phương án 1, trong đó, việc chi trả được thực hiện
gián tiếp thông qua một đơn vị lý nhà nước (Sở Nông nghiệp PTNT Cà Mau hoặc Quỹ BV và PTR được
thành lập dưới sự quản lý của Sở NN và PTNT Cà Mau). Theo đó, các công ty chế biến, dựa trên nhu
cầu xuất khẩu tôm sinh thái của mình, sẽ chi trả qua đơn vị quản lý nhà nước nêu trên. Đơn vị quản
lý nhà nước sẽ giữ lại 10% tổng số tiền được chi trả để duy trì hoạt động và 5% cho dự phòng, đồng
thời thay mặt các công ty chế biến chi trả 85% số tiền còn lại cho các hộ gia đình đã thực hiện đầy
đủ các nghĩa vụ đã cam kết với công ty chế biến.
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HÌNH 2. PHƯƠNG ÁN 1 VỀ CƠ CHẾ CHIA SẺ LỢI ÍCH TRONG MÔ HÌNH TÔM SINH THÁI
Phương án 1 có những ưu điểm sau đây:
l

l
l

R
õ ràng, minh bạch, dễ giám sát, đánh giá, tạo sự công bằng giữa các vùng nuôi thuộc các
công ty khác nhau.
Có tính ổn định cao (do giá nhân công tại địa phương ít thay đổi trong một thời gian ngắn).
K
huyến khích các công ty chế biến thuỷ sản thu mua toàn bộ lượng tôm sinh thái được nuôi
trong vùng nuôi của công ty mình và phát triển thị trường nội địa.

Tuy nhiên phương án này cũng có những nhược điểm sau đây:
l

l

C
hưa thật sự tạo được các điều kiện tốt nhất cho các công ty chế biến mới tham gia vào mô
hình tôm sinh thái (do đầu tư ban đầu để thiết lập vùng nuôi là rất lớn) hoặc các công ty chế
biến có thị trường đầu ra nhỏ (nhu cầu mua tôm sinh thái dưới 96.4 kg/ha/năm).
Chưa nhạy cảm với những rủi ro về thị trường.

Nếu phương án này được lựa chọn, với khoảng 10.000 ha tôm sinh thái đã được chứng nhận tại thời
điểm 2015, ước tính số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng thu được là:
10.000*5.760.000 = 57.600.000.000 (đồng)
Theo quy hoạch, diện tích tôm sinh thái có chứng nhận của Cà Mau sẽ tăng lên 20.000 ha vào năm
2020, số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng dự kiến thu được là 115.200.000.000 đồng/năm.
Phương án 2: Các công ty chế biến thu mua tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế với giá tăng
thêm tối thiểu 10% so với giá thị trường.
Theo phương án này các công ty chế biến có thể căn cứ vào nhu cầu của mình để thu mua tôm sinh
thái. Trong trường hợp không thể mua hết lượng tôm sinh thái đã được chứng nhận, các công ty có
thể nhượng lại quyền được mua tôm sinh thái trong vùng nuôi của mình với giá thoả thuận để bù
đắp lại những chi phí đã bỏ ra (khoảng 9.000 đồng/kg hay 3,91% giá thị trường của tôm nguyên liệu).
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Hình dưới đây mô tả cơ chế chia sẻ lợi ích theo phương án 2. Tương tự như phương án 1, các công ty
chế biến, dựa trên nhu cầu xuất khẩu tôm sinh thái của mình, sẽ chi trả qua đơn vị quản lý nhà nước
nêu trên. Đơn vị quản lý nhà nước sẽ giữ lại 10% tổng số tiền được chi trả để duy trì hoạt động và
5% cho dự phòng, đồng thời thay mặt các công ty chế biến chi trả 85% số tiền còn lại cho các hộ gia
đình đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết với công ty chế biến.

HÌNH 3. PHƯƠNG ÁN 2 VỀ CƠ CHẾ CHIA SẺ LỢI ÍCH TRONG MÔ HÌNH TÔM SINH THÁI
Phương án 2 có những ưu điểm sau đây:
l

l

l

Đ
ảm bảo tối đa quyền lợi của các công ty chế biến và hộ gia đình đã tham gia và đầu tư vào
chương trình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế.
Linh hoạt, phù hợp với tất cả các công ty chế biến có nhu cầu về tôm sinh thái ở các mức
khác nhau (kể cả khi xảy ra rủi ro về thị trường)
K
huyến khích các công ty chế biến nhỏ với nguồn lực hạn chế tham gia vào quá trình phát
triển vùng nuôi tôm sinh thái và phát triển thị trường nội địa cho tôm sinh thái.

Các nhược điểm của phương án 2 bao gồm:
l
l

Tương đối phức tạp cho việc giám sát, đánh giá quá trình chi trả
P
hụ thuộc rất lớn vào năng lực điều hành của cơ quan quản lý nhà nước (Sở NN và PTNT Cà
Mau hoặc đơn vị trực thuộc Sở được giao vận hành cơ chế chi trả dịch vụ môi trường trong
mô hình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế)

Nếu phương án này được lựa chọn, với khoảng 10.000 ha tôm sinh thái đã được chứng nhận, năng suất
tôm sinh thái trung bình là 236 kg/ha/năm, giá bán tôm trung bình năm 2015 là 230.000 đồng/kg, và giả
sử toàn bộ tôm sinh thái có chứng nhận được thu mua hết thì số tiền chi trả được ước lượng như sau:
236*10.000*(230.000*10%)= 54.280.000.000 (đồng/năm)
Trong trường hợp các công ty chế biến chưa phát triển được thị trường nội địa và chỉ thu mua khoảng
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20% lượng tôm sinh thái có chứng nhận được nuôi trồng ra cho mục đích xuất khẩu (do khách hàng
tại một số thị trường quốc tế chỉ ưa thích tôm có kích thước nhỏ, trên 20 con/kg), thì số tiền dự kiến
thu được tối thiểu là:
(236*10.000*20%)*(230.000*10%)= 10.856.000.000 (đồng/ha)
Theo quy hoạch, diện tích tôm sinh thái có chứng nhận của Cà Mau sẽ tăng lên 20,000 ha vào năm
2020, số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng dự kiến thu được tối thiểu là 21.712.000.000 đồng/năm.
Trong cả hai phương án chia sẻ lợi ích trên đây, giá thu mua mà các công ty chế biến áp dụng đối với
tôm sinh thái có thể là giá do các công ty chế biến tự đưa ra, tuy nhiên, mức giá này phải được đảm
bảo không thấp hơn giá do các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh công bố trên các phương tiện
thông tin đại chúng tại thời điểm diễn ra giao dịch mua bán giữa các thương lái và đại lý của công ty
với hộ gia đình.
4.3.3. 	Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong cơ chế chia sẻ lợi ích của mô hình tôm
sinh thái có chứng nhận quốc tế
Đối với các hộ gia đình, để nhận được tiền chi trả dịch vụ từ phía khách hàng sử dụng sản phẩm tôm
sinh thái có chứng nhận quốc tế, các hộ gia đình phải tuân thủ nghiêm ngặt các kỹ thuật về nuôi tôm
sinh thái do các công ty chế biến đưa ra. Vấn đề lớn nhất của các công ty chế biến hiện nay là không
đủ lực lượng để giám sát các hộ gia đình trong việc sử dụng hoá chất cho tôm. Kể cả khi công ty phát
hiện ra hành vi sử dụng hoá chất (hoặc vi phạm các quy định khác) của hộ gia đình thì công ty cũng
chỉ có thể xử lý bằng cách đưa hộ gia đình ra khỏi chương trình tôm sinh thái. Trong khi đó, nếu sản
phẩm của công ty bị các đối tác phát hiện không đủ tiêu chuẩn (dù là rất nhỏ) thì hậu quả về kinh tế
đối với công ty, thậm chí là đối với ngành chế biến, xuất nhập khẩu thuỷ sản của Cà Mau là rất lớn.
Về phía các công ty chế biến, với vai trò là trung gian, các công ty chế biến có nghĩa vụ thay mặt bên
chi trả dịch vụ môi trường rừng cho bên cung cấp dịch vụ môi trường rừng. Việc các công ty chế biến
không thực hiện đúng cam kết hoặc có thực hiện nhưng mức chi trả còn thấp đã dẫn đến những
bất ổn nhất định của mô hình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế khi ngày càng nhiều hộ gia đình
muốn rút khỏi chương trình.
Trong cả 2 phương án chia sẻ lợi ích được đề xuất, vai trò của Sở NN và PTNT Cà Mau là vô cùng quan
trọng. Để đảm bảo quyền lợi cho các hộ gia đình, Sở NN và PTNT Cà Mau cũng cần xây dựng một cơ
chế buộc các công ty phải ký quỹ chi trả dịch vụ môi trường rừng và có thể thay mặt các công ty chi
trả cho các hộ gia đình sau khi các hộ gia đình đã thực hiện các cam kết. Trong khi đó, để đảm bảo
quyền lợi cho các công ty chế biến Sở NN và PTNT Cà Mau cũng cần ban hành các văn bản quy định
vùng nuôi với ranh giới rõ ràng cho các công ty chế biến, tránh trường hợp các thương lái tự do đi thu
gom tôm sinh thái với giá cao hơn giá công ty đưa, khiến cho các công ty chế biến không thể mua
đủ lượng tôm nguyên liệu cần thiết trong khi các công ty phải đầu tư rất nhiều vào việc phát triển và
duy trì mô hình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế. Ngoài ra, Sở cũng cần xây dựng chế tài nhằm
xử lý các hành vi vi phạm cam kết của hộ gia đình khi hộ gia đình đã ký thoả thuận với công ty chế
biến để xây dựng vùng nuôi sinh thái.
Trong cả 2 phương án chia sẻ lợi ích nêu trên, số tiền chi trả cho các hộ gia đình tối thiểu đều trên 10 tỷ
đồng. Đây là số tiền tương đối lớn so với nguồn thu của một số Quỹ BV và PTR tại một số tỉnh thành trên
cả nước. Vì vậy, việc xem xét thành lập Quỹ BV và PTR trực thuộc Sở NN và PTNT Cà Mau và tiến hành các
nghiên cứu sâu về cơ cấu tổ chức, vận hành của Quỹ BV và PTR là điều cần thiết trong thời gian tới.
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Kết luận và kiến nghị
5.1. Kết luận

Mô hình tôm
sinh thái có
chứng nhận
quốc tế là một
hướng tiếp cận
mới, hiệu quả
và khả quan
cho hoạt động
nuôi trồng
thuỷ sản nói
chung và việc
áp dụng chính
sách chi trả
dịch vụ môi
trường rừng
trong nuôi
trồng thuỷ sản
nói riêng.

Kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin số liệu từ đại diện của các cơ quan
quản lý, các công ty chế biến thuỷ sản, các hộ gia đình nuôi tôm tại 2 huyện Năm
Căn và Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cho thấy mô hình tôm sinh thái có chứng nhận
quốc tế là một hướng tiếp cận mới, hiệu quả và khả quan cho hoạt động nuôi
trồng thuỷ sản nói chung và việc áp dụng chính sách chi trả dịch vụ môi trường
rừng trong nuôi trồng thuỷ sản nói riêng. Tuy nhiên, sự bền vững của mô hình
này không chỉ phụ thuộc vào các công ty chế biến thuỷ sản và các hộ nuôi tôm
mà còn phụ thuộc vào các chính sách ưu đãi, khuyến khích, định hướng của các
cơ quan quản lý cấp trung ương và cấp địa phương, vào các chương trình xây
dựng và quảng bá sản phẩm, vào nhu cầu và mức sẵn lòng chi trả (mức giá tăng
thêm) của người tiêu dùng. Trước mắt, việc xây dựng được một cơ chế chia sẻ lợi
ích minh bạch, công bằng, có sự cân nhắc về chi phí và lợi ích của các bên liên
quan đi kèm với một hệ thống đánh giá, giám sát, hiệu quả là điều vô cùng quan
trọng. Công việc này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh
nghiệp và các hộ gia đình.
Ngoài ra, để tăng cường sự bền vững cho mô hình, các cơ quan quản lý và doanh
nghiệp có cần chú ý đến việc phát triển thị trường nội địa đối với mặt hàng tôm
sinh thái. Nhu cầu được tiêu dùng các sản phẩm sạch, có nguồn gốc rõ ràng và
thân thiện với môi trường như tôm sinh thái của Cà Mau là một nhu cầu có thật
trong bối cảnh mất an toàn thực phẩm đang trở thành một vấn nạn ở cấp quốc
gia. Mặt khác, mức sẵn lòng chi trả của người tiêu dùng bình dân tại các thành
phố lớn trên cả nước không cách quá xa so với kỳ vọng của các công ty chế biến
thuỷ sản. Sự vào cuộc của chính quyền các cấp và sự hỗ trợ của các chương trình,
dự án trong và ngoài nước sẽ giúp thu hẹp khoảng cách này. Khi đó, việc phát
triển thị trường nội địa cho tôm sinh thái là điều hoàn toàn có thể.
5.2. Kiến nghị
1. 	UBND tỉnh Cà Mau xem xét, công nhận và sử dụng các kết quả nghiên cứu
trong việc xây dựng các chính sách liên quan đến mô hình tôm sinh thái có
chứng nhận quốc tế và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong hoạt
động nuôi trồng thuỷ sản tại Cà Mau.
2. 	UBND tỉnh Cà Mau xem xét, thí điểm phương án chia sẻ lợi ích số 2 (được xem
là linh hoạt hơn, phù hợp hơn với điều kiện thực tế của Cà Mau trong thời
điểm hiện nay). Đây là phương án chi trả gián tiếp. Theo đó, các công ty chế
biến thuỷ sản đã tham gia và đầu tư vào mô hình tôm sinh thái cần nộp (ký
quỹ) tương đương với 10% giá thị trường cho tổng lượng tôm sinh thái có
chứng nhận sinh thái cần mua theo nhu cầu của đơn vị tại một đơn vị quản
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lý nhà nước và đơn vị quản lý nhà nước này có trách nhiệm chi trả cho các hộ gia đình. Các công
ty chế biến thuỷ sản khác (không trực tiếp đầu tư vào chương trình tôm sinh thái có chứng nhận
quốc tế) nhưng có nhu cầu mua tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế cần nộp (ký quỹ) tương
đương với 13,9% giá thị trường cho tổng lượng tôm sinh thái cần mua cho đơn vị quản lý nhà
nước và đơn vị quản lý nhà nước này sẽ có trách nhiệm chi trả lại cho các công ty đã trực tiếp
đầu tư phát triển chương trình tôm sinh thái (tương đương với 3,9-4% giá tôm nguyên liệu) và
các hộ gia đình (tương đương với 10% giá tôm nguyên liệu)
3. 	UBND tỉnh Cà Mau xem xét thành lập Quỹ BV và PTR tỉnh Cà Mau trực thuộc Sở NN và PTNT tỉnh
Cà Mau để điều tiết việc chi trả giữa các công ty chế biến và các hộ gia đình.
4. 	Quỹ BV PTR Việt Nam, các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ cho việc thực hiện
các nghiên cứu nhằm xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các hoạt động
nuôi trồng và khai thác nguồn lợi thuỷ sản khác nhằm hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn trong việc tham mưu cho chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn việc thí điểm và thực
hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo nội dung của nghị định 99/2010-NĐ/CP đối
với loại dịch vụ “cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn, con giống và sử dụng nguồn lợi tự nhiên trong
nuôi trồng thuỷ sản”.
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PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN THAM GIA PHỎNG VẤN

Cơ quan/Đơn vị

Sở Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn tỉnh Cà Mau

Phòng Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn huyện Năm
Căn

Ban Quản lý Rừng phòng hộ
Nhưng Miên

Ban Quản lý Rừng phòng hộ
Kiến Vàng

Công ty Cổ phần tập đoàn
thuỷ sản Minh Phú

Người đại diện

Chức vụ

Ông Trần Văn Thức

Phó giám đốc Sở

Ông Trần Văn Hùng

Phó giám đốc Sở

Ông Trần Văn Dư

Chi cục Kiểm lâm

Ông Trương Quốc Dũng

Phó trưởng Phòng Nông nghiệp huyện
Năm Căn

Ông Trương Đức Giang

Trưởng phòng Thống kê huyện Năm
Căn

Ông Đoàn Văn Duy

Trưởng ban quản lý

Ông Tạ Minh Mẫn

Phó trưởng ban quản lý

Ông Huỳnh Văn Xê

Giám đốc ban quản lý

Ông Chu Văn An

Phó tổng giám đốc

Bà Tạ Thị Tố Trang

Giám đốc Quản lý Chất lượng nội bộ

Ông Nguyễn Văn Phong Thành viên Ban Kiểm soát nội bộ
Phó tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Xuất nhập
khẩu thuỷ sản Năm Căn
(Seanamico)

Công ty Cổ phần chế biến
Thuỷ sản và xuất nhập khẩu
Cà Mau (Camimex)

Ông Nguyễn Bá Dân
Giám đốc dự án tôm sinh thái
Ông Tô Trung Nghĩa

Điều phối dự án tôm sinh thái

Ông Nguyễn Ngọc Bích

Giám đốc dự án tôm sinh thái

Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu

Giám đốc chất lượng

Công ty TNHH Kinh doanh và
Bà Uông Thị Hạnh
Chế biến thuỷ sản Quốc Việt
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Trưởng phòng Công nghệ

Phụ lục
PHỤ LỤC 2. MẪU PHIẾU PHỎNG VẤN CÁC HỘ GIA ĐÌNH
Ngày ................................
Phần I: Thông tin chung của người được phỏng vấn
1.

Họ tên:.....................................................................................................................................

2.

Địa chỉ:.....................................................................................................................................

Phần II: Đặc điểm kinh tế - xã hội của hộ gia đình
1. Cấu trúc hộ gia đình và nguồn nhân lực
Họ và tên

Quan hệ với
NTL

Tuổi

Dân tộc

Học vấn

Nghề nghiệp
chính

Hiện làm việc
có thu nhập?

2. Sở hữu và sử dụng đất
Loại đất (nông
nghiệp, nuôi
trồng thuỷ sản,
v.v)

Diện tích

Quyền sở
hữu/sử dụng

Thời gian được
cấp quyền sở hữu/
sử dụng

Hình thức sử dụng
hiện nay
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3. Thu nhập và chi phí
Các nguồn thu nhập
(nông nghiệp, thuỷ
sản, lương, lao động
thời vụ, v.v)

Tổng mức thu nhập
(VND/tháng hoặc
VND/năm) theo từng
nguồn

Các khoản chi phí tương
ứng với các nguồn thu
(đầu tư cho nông nghiệp, thuỷ sản, v.v.)

Mức chi (VND/
tháng) hoặc
VND (năm)

Phần III: Mô hình nuôi trồng thuỷ sản của hộ gia đình
1. Các thay đổi trong mô hình trước và sau khi tham gia chương trình tôm sinh thái
Đặc điểm
Diện tích nuôi tôm (ha)
Diện tích rừng ngập mặn
Kỹ thuật nuôi tôm (mật độ, nguồn
giống, thức ăn, v.v)
Các rủi ro (thiên tai, dịch bệnh, v.v)
Chi phí để nuôi trồng và thu hoạch tôm
(đồng/vụ hoặc đồng/năm)
Sản lượng tôm khai thác theo kích cỡ
Thu nhập từ nuôi tôm (đồng/năm)
Thu nhập từ các sản phẩm thuỷ sản
khác ngoài tôm (cua, cá, vv.)
Quản lý và sử dụng rừng ngập mặn
Thu nhập từ rừng ngập mặn
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Trước khi
tham gia

Sau khi
tham gia

Lý do thay đổi
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2. Thời gian biểu cho hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trong một năm
Từ tháng....đến tháng.....

Hoạt động (cải tạo ao, thả giống, chăm sóc, thu hoạch, v.v)

3. Các loại chi phí cụ thể cho hoạt động nuôi trồng thuỷ sản cho một vụ hoặc một năm
Các loại chi phí

Đơn vị

Số lượng

Tần suất

Đơn giá

I. Nguyên vật liệu
- Chi phí con giống (tôm, cua, cá)
- Thức ăn
- Hoá chất (vôi, chất diệt tạp, phân bón)
- Dụng cụ, trang thiết bị khác
II. Nhân công
- Chuẩn bị ao nuôi (nạo vét, sửa chữa ao)
- Chăm sóc
- Thu hoạch
- Khác
III. Chi phí khác
- Thuế, phí
- Lãi vay
- Khác
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Phần IV: Quan điểm của hộ gia đình về chương trình/dự án nuôi tôm sinh thái được chứng nhận
1.

Hộ gia đình của ông/bà sẽ tham gia chương trình tôm sinh thái từ khi nào?.....................................

2.

Sau bao nhiêu lâu thì hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận nuôi tôm sinh thái? .........................

3.

Hộ gia đình của ông/bà biết về chương trình này qua kênh thông tin nào? ......................................

4.

Tại sao hộ gia đình quyết định tham gia vào chương trình này?..............................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

5.

 ác yêu cầu/tiêu chuẩn về nuôi tôm sinh thái là gì? (tỷ lệ rừng ngập mặn, nguồn giống, kỹ
C
thuật áp dụng, vv).....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

6.

Khi tham gia vào chương trình, hộ gia đình có nhận được sự hỗ trợ nào không?
£ Hỗ trợ về tài chính (xin nêu rõ:..................................................................................)
£ Hỗ trợ về kỹ thuật (xin nêu rõ:....................................................................................)
£ Các hình thức hỗ trợ khác (xin nêu rõ:.......................................................................)

7.

Ông/bà đánh giá thế nào về những hỗ trợ này?
£ Hiệu quả (xin nêu rõ:.................................................................................................)
£ Chưa thật sự hiệu quả (xin nêu rõ:.............................................................................)
£ Không hiệu quả (xin nêu rõ:......................................................................................)

8. 	Nếu như không có bất kỳ hỗ trợ về mặt kỹ thuật hoặc tài chính nào từ bên ngoài thì gia đình
ông bà có tham gia vào chương trình tôm sinh thái không? Tại sao?.....................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
9. 	Theo ông bà, việc tham gia chương trình tôm sinh thái có làm tăng chi phí của hộ gia đình so
với trước đây hay không? Nếu có, xin nêu rõ tăng khoảng bao nhiêu %?.............................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
10.	Gia đình ông/bà có được chi trả tăng thêm đối với tôm sinh thái được chứng nhận không? Nếu
có, việc chi trả đó được thực hiện khi nào và như thế nào (với 100% tôm được chứng nhận hay
theo kích cỡ, ai chi trả, sau bao lâu thì được chi trả)?....................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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11.	Nếu 100% tôm không được áp dụng mức chi trả tăng thêm, hộ gia đình sẽ làm gì với những
loại tôm không được chi trả? Loại tôm này chiếm khoảng bao nhiêu % trong tổng sản lượng
khai thác được?...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
12.	Hộ gia đình của ông/bà cảm thấy thế nào về mức chi trả tăng thêm đang được áp dụng với hộ
gia đình?
£ Hài lòng (xin nêu cụ thể :...........................................................................................)
£ Không hài lòng (xin nêu cụ thể:..................................................................................)
£ Khác (xin nêu cụ thể:.................................................................................................)
13.	Theo ông/bà, mức giá tăng thêm đối với tôm sinh thái được xác định dựa theo căn cứ nào là
hợp lý nhất (để đảm bảo quyền lợi của hộ gia đình và quyền lợi của cả các công ty chế biến)?
£ Chi phí tăng thêm hoặc lợi ích mất đi của hộ gia đình khi tham gia chương trình
£ Lợi nhuận trong việc kinh doanh mặt hàng tôm sinh thái của các công ty chế biến
£ Ý kiến khác (xin nêu cụ thể:......................................................................................)
14.	Ông/bà có thay đổi ý kiến (trong câu 12) của mình không nếu biết các công ty chế biến phải
đầu tư rất nhiều chi phí để phát triển vùng nuôi sinh thái (đào tạo, tập huấn cho các hộ gia
đình), duy trì đội ngũ kiểm soát chất lượng nội bộ, chi phí cấp giấy chứng nhận, chi phí chế
biến, chi phí tiếp thị, v.v.?.........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
15.	Ông/bà nghĩ rằng mức giá tăng thêm có nên phân biệt theo kích cỡ của tôm được chứng nhận
không? Nếu có nên áp dụng mức nào thì hợp lý nhất?................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
16.	Việc chi trả giá tăng thêm của sản phẩm tôm sinh thái nên được thực hiện như thế nào (chi trực
tiếp khi mua?; chi qua thương lái?, vv)................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
17.	Việc giám sát chất lượng nuôi tôm sinh thái nên được thực hiện như thế nào (do người dân tự
theo dõi giám sát? Do công ty theo dõi? Hoặc do bên thứ 3 độc lập theo dõi?)................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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PHỤ LỤC 3. MẪU PHIẾU PHỎNG VẤN ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY CHẾ BIẾN
STT:............................						

Ngày:.........................

Phần I: Thông tin chung
1.

Tên người được phỏng vấn:......................................................Vị trí.....................................................................

2.

Tên công ty:..................................................................................................................................................................

3.

Địa chỉ: ...........................................................................................................................................................................

4.

Năm thành lập:............................................................................................................................................................

5.

Các sản phẩm chính được mua hoặc chế biến của công ty ông/bà là gì?
£ Tôm
£ Cua
£ Cá
£ Loại khác (xin vui lòng ghi rõ):..........................................................................................................................

6.

Công ty ông/bà bắt đầu chương trình tôm sinh thái khi nào? .................................................................

7.	Động cơ nào thúc đẩy công ty của ông/bà tham gia/quyết định tham gia chương trình tôm
sinh thái có chứng nhận?
£ Thực hiện theo quy định của nhà nước
£ Yêu cầu của thị trường/khánh hàng
£ Đảm bảo sự ổn định cho kinh doanh/sản xuất;
£ Đảm bảo giấy phép hoạt động/ quản lý rủi ro;
£ T
ạo quan hệ tốt hơn với các cơ quan quản lý, hỗ trợ giấy phép hoạt động chính thức trong
tương lai
£ T
ạo quan hệ tốt hơn với cộng đồng, hỗ trợ không chính thức cho giấy phép để hoạt động.
£ Cải thiện hình ảnh về “môi trường xanh” của Công ty
£ Từ thiện hoặc tình thương
£ Các động lực/lý do khác, xin nêu rõ
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8.	Công ty ông/bà đã thực hiện các hoạt động nào để phát triển vùng nuôi tôm sinh thái/tham
gia thị trường mua bán tôm sinh thái? Chi phí mà công ty đã bỏ ra cho các hoạt động đó như
thế nào?
STT

Hoạt động (đào tạo, tập huấn, xây dựng đội
ngũ giám sát, xin cấp giấy chứng nhận, v.v.)

Năm

Chi phí

9.	Công ty ông/bà có nhận được sự hỗ trợ nào (về kỹ thuật, về tài chính) từ các đơn vị, tổ chức, dự
án bên ngoài trong quá trình tham gia chương trình tôm sinh thái không? Nếu có, xin nêu rõ:..
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
10.	Nếu không có sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính từ bên ngoài, công ty của ông bà theo đuổi/
tiếp tục theo đuổi chương trình tôm sinh thái không? Tại sao?................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
11. Công ty ông/bà áp dụng hệ thống chứng nhận nào về tôm sinh thái?.................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
12. Các tiêu chuẩn của nuôi tôm sinh thái là gì?....................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
13. Thách thức lớn nhất của công ty khi tham gia chương trình tôm sinh thái là gì?...............................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
14.	Sản lượng tôm sinh thái được chứng nhận hiện nay đã đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của
công ty ông/bà không?
£ Có
£ Không (Mới chỉ đáp ứng được................%)
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15.	Công ty ông/bà có kế hoạch mở rộng diện tích nuôi tôm được chứng nhận sinh thái trong
tương lai không? Tại sao?
£ Có (Khi nào?...................................)
£ Không (Tại sao?.............................)
16.	Công ty ông/bà có quan tâm đến kích thước của sản phẩm tôm được chứng nhận sinh thái
không? Tại sao?
£ Có (xin nêu cụ thể.......................................................................................................)
£ Không (tại sao.............................................................................................................)
17.	Đâu là kích cỡ tôm sinh thái được công ty ông/bà thu mua nhiều nhất? Mức giá tăng thêm mà
công ty ông/bà đang áp dụng hoặc có dự định áp dụng đối với tôm ở kích cỡ này thế nào?
£ 10 hoặc ít hơn 10 con một kg

Giá tăng thêm:..........................VND/kg)

£ 11 - 20 con một kg
£ 21 - 30 con một kg
£ 31 or nhiều hơn 31 con một kg

Giá tăng thêm:..........................VND/kg)
Giá tăng thêm:..........................VND/kg)
Giá tăng thêm:..........................VND/kg)

18. Công ty ông/bà đã xác định mức giá tăng thêm dựa trên yếu tố nào và như thế nào?
£ Mức giá tăng thêm do người tiêu dùng nước ngoài chi trả cho tôm sinh thái
£ Mức lợi nhuận ròng của công ty từ việc kinh doanh mặt hàng tôm sinh thái (sau khi đã trừ
hết các chi phí liên quan đến chương trình này)
£ Tham khảo mức chi trả đang được áp dụng với các mô hình nuôi tôm sinh thái tương tự
trong nước và quốc tế?
£ Căn cứ khác (xin nêu cụ thể:............................................................................................)
19.	Nếu mức giá tăng thêm này không bù đắp hết chi phí cơ hội của các hộ gia đình tham gia vào
chương trình chứng nhận sinh thái (ví dụ: năng suất thấp hơn, chi phí cao hơn, không được
khai thác rừng ngập mặn, v.v) do đó không tạo ra động lực cho các hộ gia đình để theo duổi
lâu dài chương trình tôm sinh thái, công ty ông/bà có cân nhắc để cải thiện mức giá tăng thêm
đang được áp dụng? Mức cao nhất mà công ty ông/bà sẵn lòng chi trả là bao nhiêu so với giá
tôm thông thường trên thị trường? Cần phải có điều kiện gì để cải thiện mức giá tăng thêm
này ?.................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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20.	Xin ông/bà cho biết ý kiến về việc điều chỉnh mức giá tăng thêm nếu các nghiên cứu cho thấy
người tiêu dùng trong nước sẵn sàng chi trả cao hơn mức giá tăng thêm mà ông/bà đã đề cập
ở câu trả lời trước ?.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
21.	Công ty ông/bà có mua những sản phẩm tôm sinh thái có kích cỡ nằm ngoài kích cỡ ưa thích
được đề cập trong câu hỏi trước không?
£ Có
£ Không
22.	Nếu có, những loại tôm này được sử dụng để làm gì? Công ty có áp dụng mức giá tăng thêm đối với các
sản phẩm này không?...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
23.	Theo ông/bà, có nên áp dụng một mức giá tăng thêm đối với tất cả các loại kích cỡ của tôm
sinh thái được chứng nhận hay không? Hay nên phân biệt giá tăng thêm theo kích cỡ? Tại sao?
£ Giá cố định
£ Giá riêng biệt
24.	Cơ chế theo dõi và giám sát chất lượng tôm sinh thái của Công ty thực hiện như thế nào? (ai
thực hiện? thực hiện khi nào? đánh giá kể quả?)............................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
25.	Cơ chế phân bổ tiền chi tăng thêm (% giá tăng thêm so với tôm thông thường) cho sản phẩm
tôm sinh thái được thực hiện như thế nào (công ty trực tiếp thanh toán?; thanh toán thông qua
thương lái?, vv)............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của ông/bà!
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PHỤ LỤC 4. GIÁ TÔM NHẬP KHẨU TRUNG BÌNH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU
Thời gian
(Tháng Năm)

Giá (USD/pound)

Giá quy đổi
(USD/kg)

Giá quy đổi (VND/kg)

Thay đổi

Nov-05

10.42

22.972

516,874

-

Dec-05

10.47

23.082

519,354

0.48%

Jan-06

10.47

23.082

519,354

0.00%

Feb-06

10.47

23.082

519,354

0.00%

Mar-06

10.47

23.082

519,354

0.00%

Apr-06

10.47

23.082

519,354

0.00%

May-06

10.47

23.082

519,354

0.00%

Jun-06

10.47

23.082

519,354

0.00%

Jul-06

10.47

23.082

519,354

0.00%

Aug-06

10.47

23.082

519,354

0.00%

Sep-06

10.47

23.082

519,354

0.00%

Oct-06

9.51

20.966

471,735

-9.17%

Nov-06

9.59

21.142

475,703

0.84%

Dec-06

9.51

20.966

471,735

-0.83%

Jan-07

9.81

21.627

486,616

3.15%

Feb-07

9.92

21.870

492,072

1.12%

Mar-07

9.9

21.826

491,080

-0.20%

Apr-07

10.03

22.112

497,529

1.31%

May-07

10.03

22.112

497,529

0.00%

Jun-07

10.03

22.112

497,529

0.00%

Jul-07

10.03

22.112

497,529

0.00%

Aug-07

10.03

22.112

497,529

0.00%

Sep-07

10.03

22.112

497,529

0.00%

Oct-07

10.03

22.112

497,529

0.00%

Nov-07

10.56

23.281

523,819

5.28%

Dec-07

10.75

23.700

533,244

1.80%

Jan-08

10.91

24.052

541,180

1.49%

Feb-08

11.05

24.361

548,125

1.28%

Mar-08

11.13

24.537

552,093

0.72%

162

Phụ lục
Thời gian
(Tháng Năm)

Giá (USD/pound)

Giá quy đổi
(USD/kg)

Giá quy đổi (VND/kg)

Thay đổi

Apr-08

11.13

24.537

552,093

0.00%

May-08

11.13

24.537

552,093

0.00%

Jun-08

11

24.251

545,645

-1.17%

Jul-08

11

24.251

545,645

0.00%

Aug-08

10.3

22.708

510,922

-6.36%

Sep-08

10.14

22.355

502,985

-1.55%

Oct-08

10.14

22.355

502,985

0.00%

Nov-08

10.14

22.355

502,985

0.00%

Dec-08

10.14

22.355

502,985

0.00%

Jan-09

9.88

21.782

490,088

-2.56%

Feb-09

9.7

21.385

481,159

-1.82%

Mar-09

9.7

21.385

481,159

0.00%

Apr-09

9.7

21.385

481,159

0.00%

May-09

9.7

21.385

481,159

0.00%

Jun-09

9.7

21.385

481,159

0.00%

Jul-09

9.7

21.385

481,159

0.00%

Aug-09

9.7

21.385

481,159

0.00%

Sep-09

9.7

21.385

481,159

0.00%

Oct-09

9.37

20.657

464,790

-3.40%

Nov-09

8.63

19.026

428,083

-7.90%

Dec-09

7.94

17.505

393,856

-8.00%

Jan-10

8.05

17.747

399,313

1.39%

Feb-10

8.38

18.475

415,682

4.10%

Mar-10

8.38

18.475

415,682

0.00%

Apr-10

8.65

19.070

429,075

3.22%

May-10

10.25

22.597

508,442

18.50%

Jun-10

10.25

22.597

508,442

0.00%

Jul-10

10.25

22.597

508,442

0.00%
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Thời gian
(Tháng Năm)

Giá (USD/pound)

Giá quy đổi
(USD/kg)

Giá quy đổi (VND/kg)

Thay đổi

Aug-10

10.25

22.597

508,442

0.00%

Sep-10

10.25

22.597

508,442

0.00%

Oct-10

11.79

25.993

584,832

15.02%

Nov-10

12.4

27.337

615,090

5.17%

Dec-10

12.46

27.470

618,066

0.48%

Jan-11

12.46

27.470

618,066

0.00%

Feb-11

12.46

27.470

618,066

0.00%

Mar-11

12.46

27.470

618,066

0.00%

Apr-11

12.46

27.470

618,066

0.00%

May-11

12.46

27.470

618,066

0.00%

Jun-11

12.4

27.337

615,090

-0.48%

Jul-11

12.3

27.117

610,130

-0.81%

Aug-11

12.24

26.985

607,154

-0.49%

Sep-11

11.41

25.155

565,982

-6.78%

Oct-11

11.02

24.295

546,637

-3.42%

Nov-11

10.83

23.876

537,212

-1.72%

Dec-11

10.69

23.567

530,267

-1.29%

Jan-12

10.69

23.567

530,267

0.00%

Feb-12

10.47

23.082

519,354

-2.06%

Mar-12

10.47

23.082

519,354

0.00%

Apr-12

9.92

21.870

492,072

-5.25%

May-12

9.7

21.385

481,159

-2.22%

Jun-12

9.7

21.385

481,159

0.00%

Jul-12

9.7

21.385

481,159

0.00%

Aug-12

9.7

21.385

481,159

0.00%

Sep-12

9.7

21.385

481,159

0.00%

Oct-12

9.81

21.627

486,616

1.13%

Nov-12

10.25

22.597

508,442

4.49%

Dec-12

10.66

23.501

528,779

4.00%

Jan-13

10.86

23.942

538,700

1.88%

Feb-13

11.46

25.265

568,462

5.52%

Mar-13

11.46

25.265

568,462

0.00%
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Thời gian
(Tháng Năm)

Giá (USD/pound)

Giá quy đổi
(USD/kg)

Giá quy đổi (VND/kg)

Thay đổi

Apr-13

11.46

25.265

568,462

0.00%

May-13

12.79

28.197

634,436

11.61%

Jun-13

13.78

30.380

683,544

7.74%

Jul-13

14.99

33.047

743,565

8.78%

Aug-13

15.65

34.502

776,303

4.40%

Sep-13

16.05

35.384

796,145

2.56%

Oct-13

16.09

35.472

798,129

0.25%

Nov-13

16.64

36.685

825,411

3.42%

Dec-13

17.09

37.677

847,733

2.70%

Jan-14

17.09

37.677

847,733

0.00%

Feb-14

17.09

37.677

847,733

0.00%

Mar-14

17.2

37.920

853,190

0.64%

Apr-14

18.08

39.860

896,841

5.12%

May-14

17.64

38.890

875,015

-2.43%

Jun-14

17.75

39.132

880,472

0.62%

Jul-14

17.64

38.890

875,015

-0.62%

Aug-14

17.64

38.890

875,015

0.00%

Sep-14

15.87

34.987

787,216

-10.03%

Oct-14

16.09

35.472

798,129

1.39%

Nov-14

13.56

29.895

672,631

-15.72%

Dec-14

13.23

29.167

656,262

-2.43%

Jan-15

15.65

34.502

776,303

18.29%

Feb-15

15.65

34.502

776,303

0.00%

Mar-15

15.65

34.502

776,303

0.00%

Apr-15

15.65

34.502

776,303

0.00%

May-15

15.65

34.502

776,303

0.00%

Jun-15

15.87

34.987

787,216

1.41%

Jul-15

15.87

34.987

787,216

0.00%

Aug-15

15.87

34.987

787,216

0.00%

Sep-15

13.23

29.167

656,262

-16.64%

Oct-15

9.59

21.142

475,703

-27.51%

Nov-15

10.14

22.355

502,985

5.74%
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PHỤ LỤC 5. KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHANH VỀ NHU CẦU VÀ MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CHO
TÔM SINH THÁI CÓ CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ TẠI CÀ MAU
I. Đặt vấn đề
Các sản phẩm thân thiện với môi trường (sinh thái, hữu cơ) hiện đang thu hút được sự quan tâm từ
phía người tiêu dùng (nhất là những người có mức thu nhập khá trở lên) tại Việt Nam do vấn đề an
toàn thực phẩm đang trở thành một mối lo ngại ở cấp quốc gia (Trường và Mathew, 2012). Ở Việt
Nam, các sản phẩm sinh thái và hữu cơ được sản xuất và tiêu thụ phổ biến nhất là hoa quả và rau
sạch (Ngô Doãn Đảm, 2010). Thời gian gần đây, Việt Nam đang chú trọng thực hiện chiến lược đẩy
mạnh hình thức nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng ngập mặn tại Cà Mau. Tuy nhiên, 99% tôm sinh
thái sản xuất ra được xuất khẩu sang các nước phát triển như Đức, Áo, Thuỵ Sĩ, Pháp. Một trong các
nguyên nhân khiến cho tôm sinh thái chưa xuất hiện ở thị trường nội địa là do giá thành của tôm
sinh thái tương đối cao. Hiện nay, người tiêu dùng ở các nước phát triển sẵn sàng chi trả cao hơn từ
20-50% cho tôm sinh thái so với tôm thường. Theo quan điểm của các công ty chế biến thuỷ sản,
việc mở rộng thị trường nội địa cho tôm sinh thái chỉ có thể thực hiện được nếu mức chênh lệch
về giá so với tôm thông thường có thể bù đắp lại được các chi phí liên quan đến việc xây dựng và
quảng bá sản phẩm.
Khảo sát nhanh dưới đây được thực hiện trong khuôn khổ của gói hỗ trợ kỹ thuật Tăng cường thực
thi chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam do Quỹ giảm nghèo Nhật Bản tài trợ, Quỹ Bảo vệ và
Phát triển rừng Việt Nam quản lý, nhằm cung cấp cho các cá nhân, đơn vị, chương trình, dự án trong
và ngoài nước có quan tâm đến mô hình nuôi trồng tôm sinh thái hoặc quan tâm đến vấn đề mở
rộng thị trường nội địa cho tôm sinh thái của Cà Mau những thông tin khách quan về nhu cầu và
quan điểm của người tiêu dùng nội địa, để từ đó các cá nhân, đơn vị, chương trình, dự án có thể xây
dựng các kế hoạch và chính sách phù hợp trong thời gian tới.
II. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Phương pháp thu thập số liệu
Để có thể đánh giá nhanh được nhu cầu và mức sẵn lòng chi trả đối đối với sản phẩm tôm sinh thái
tại Cà Mau, nhóm tư vấn đã sử dụng phương án phỏng vấn trực tiếp các khách hàng tiềm năng đối
với mặt hàng này. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh – hai thành phố lớn, nơi có mức thu nhập bình
quân cao nhất và nhì trong các tỉnh, thành phố (Tổng cục thống kê, 2014) đồng thời cũng là địa
điểm tuy tụ đông nhất hệ thống khách sạn, nhà hàng, siêu thị từ trung cấp đến cao cấp trên cả nước
được lựa chọn làm điểm nghiên cứu.
Do bản chất của nghiên cứu cũng như do đặc điểm của khách hàng ưa thích các sản phẩm sinh thái
đã được tổng kết trong các nghiên cứu trên khắp thế giới (như Onyango et al, 2007; Uren˜a et al.,
2008; Yue et al., 2010; Aertsens et al., 2009; Chen, 2009; Kitboon, 2009), nhóm tư vấn đã lựa chọn và
phỏng vấn những khách hàng có độ tuổi từ 25-64 – những người có mặt tại quầy thực phẩm của các
siêu thị lớn tại thành phố Hà Nội (như Unimart, Vinmart, BigC) và thành phố Hồ Chí Minh (Coopmart.
Maximmart). Các khách hàng được lựa chọn ngẫu nhiên và hỏi về một số đặc điểm kinh tế-xã hội
của bản thân và gia đình, về thói quen mua và sử dụng tôm trong gia đình và cuối cùng là về sự quan
tâm của họ đối với sản phẩm tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế cũng như sự sẵn lòng chi trả của
các khách hàng để có thể được tiêu dùng sản phẩm này.
Mẫu bảng hỏi được sử dụng để phỏng vấn được trình bày trong Phụ lục 1 của báo cáo này.
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Trong khoảng thời gian từ 15/9-30/9/2015, có tổng cộng 115 khách hàng bao gồm 68 khách hàng
ở Hà Nội và 47 khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia phỏng vấn.
2.2. Phương pháp xử lý số liệu
Các thông tin, số liệu thu thập được từ phiếu điều tra thì được chuyển sang các định dạng khác để
các phần mềm phân tích thống kê trên máy tính có thể nhận diện và xử lý được. Trong nghiên cứu
này, thông tin, số liệu được phân loại, sắp xếp và mã hoá dưới dạng số (một số cho một giá trị) khi
được nhập vào chương trình quản lý dữ liệu của Excel – một trong các phần mềm xử lý số liệu được
sử dụng phổ biến trong nghiên cứu. Dạng số nhị phân được sử dụng để mã hoá các biến như giới
tính (ví dụ: nam=1, nữ =0). Dạng số liên tục được sử dụng cho các biến như tuổi tác, trình độ học
vấn, thu nhập. Cấu trúc mã hoá thông tin thu thập được trong các bảng hỏi được thể hiện trong
Phụ lục 2.
Để ước lượng mức sẵn lòng chi trả của các khách hàng nội địa tiềm năng đối với mặt hàng tôm sinh
thái có chứng nhận quốc tế, phương pháp lượng giá ngẫu nhiên (the contingent valuation method
– CVM) đã được sử dụng. Do người phỏng vấn có thể đưa ra một câu trả lời ngẫu nhiên đối với câu
hỏi: Mức tối đa mà gia đình ông/bà sẵn sàng chi trả cho tôm sinh thái cao hơn bao nhiêu so với tôm
thông thường? nên phân bố về các giá trị được lựa chọn trong câu trả lời của người được phỏng
vấn có thể có phân bố không đồng đều với nhiều giá trị được lựa chọn bằng 0 (%) (khi người được
phỏng vấn từ chối trả giá cao hơn cho sản phẩm tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế). Nếu người
phỏng vấn khẳng định sẽ mua tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế nhưng không sẵn sàng chi trả
ở mức cao hơn so với giá tôm thông thường thì không có nghĩa là họ không đánh giá tôm sinh thái
cao hơn tôm thường. Tuy nhiên, cũng khó mà biết được chính xác thì khách hàng sẽ đánh giá Trong
trường hợp này, mức sẵn lòng chi trả cho tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế (cao hơn so với tôm
thông thường) có phân bố bị kiểm lọc tại giá trị 0. Khi đó, mức sẵn lòng chi trả sẽ được ước tính theo
công thức sau đây:
E(WTP) = [Pr(Uncensored) * E(WTP|WTP > 0)] + [Pr(Censored) * E(WTP|WTP = 0)] (1)
Trong đó:
Pr(Uncensored): là xác suất một biến không bị kiểm lọc
Pr(Censored): là xác suất một biến bị kiểm lọc
E(WTP|WTP > 0) là mức sẵn lòng chi trả có giá trị cao hơn 0%
E(WTP|WTP = 0) là mức sẵn lòng chi trả có giá trị bằng 0
III. Kết quả nghiên cứu
3.1. Thông tin cá nhân của những người tham gia phỏng vấn
Trong số 115 khách hàng tham gia trả lời phỏng vấn thì có tới 86 khách hàng là nữ (chiếm 74.7%)
và 29 khách hàng là nam (chiếm 25.3%), tập trung chủ yếu ở độ tuổi từ 26-35 (chiếm tới 61.7%), tiếp
đó là độ tuổi từ 36-45 (chiếm 18.3%), rồi đến các độ tuổi từ 15-25, 46-54 và trên 54 (chiếm lần lượt là
8.7%, 7.0% và 4.3%). Hầu hết các khách hàng có trình độ cao đẳng và đại học (chiếm 58.3%) và trên
đại học (chiếm 34.8%), chỉ có một số ít các khách hàng có trình độ từ cấp 3 trở xuống (chiếm 6.9%).
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Về cấu trúc hộ gia đình, đa số những người tham gia phỏng vấn đang sống trong gia đình có 4 người
trở xuống (chiếm 57.5%), tiếp theo là từ 5-6 người (chiếm 36.5%) và trên 5 người (chiếm 6.1%). Tổng
thu nhập mỗi tháng của hộ gia đình những người tham gia phỏng vấn phân bố khá đồng đều ở
các mức 5-10 triệu (17.7%), 10-15 triệu (15%), 15-20 triệu (18.6%), 20-30 triệu (17.7%) và 30-40 triệu
(17.7%), số hộ gia đình có thu nhập dưới 5 triệu một tháng chỉ chiếm 1.8% và trên 40 triệu/tháng
chiếm 11.5%.

Hình 1: Tỷ lệ giới tính của người tham gia phỏng vấn

Thông tin
chi tiết
người
tham
gia người
phỏng vấn
tại Hàgia
Nộiphỏng
và thànhvấn
phố Hồ Chí Minh được
Hình
1: về
Tỷnhững
lệ giới
tính
của
tham
minh hoạ trong các hình dưới đây:

HàNội
Nội
Hà

Thành
Thành phố
HCMphố HCM

21%
21%

33%

33%

Nam
Nữ

79%

79%

Nam

Nam
67%

Nữ

Nữ

67%

Hình 2: Tỷ lệ độ tuổi của người tham gia phỏng vấn
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Hình 3: Trình độ học vấn của người tham gia phỏng vấn
Thành phố HCM 13%
50%
20%
9%
Thành phố HCM

>55
1%
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Hà Nội
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Hình 3: Trình độ học vấn của người tham gia phỏng vấn
Thành phố HCM

Khác

Hà Nội

2.9%

Trên đại học

35.3%

Cao đẳng, Đại
hoc

60.3%

Hết cấp 3

0.0%

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN CỦA NGƯỜI THAM GIA PHỎNG VẤN

Hình 4: Tổng thu nhập một tháng của hộ gia đình của người tham gia phỏng vấn
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169

Phụ lục
3.2. Thói quen tiêu dùng đối với mặt hàng tôm
Tần suất sử dụng tôm trung bình trong trong gia đình của những người tham gia phỏng vấn tập
trung nhiều nhất ở mức 1-2 lần trong một tuần. Cụ thể, tại Hà Nội, 25% hộ gia đình sử dụng tôm dưới
1 lần/1 tuần; 50% hộ gia đình sử dụng tôm từ 1-2 lần/tuần và 25% hộ gia đình sử dụng tôm trên 2
lần/tuần. Tỷ lệ này ở thành phố Hồ Chí Minh lần lượt là 11%, 67% và 17%.
Về lượng tôm tiêu thụ trung bình mỗi tuần, số hộ gia đình tiêu thụ từ 0.5-1 kg chiếm tỷ lệ lớn nhất ở
cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (lần lượt là 40 và 41%), tiếp đến là mức tiêu thụ dưới 0.5 kg (lần
lượt là 28 và 33%), và mức 1-2 kg (7-13%), hầu như không có hộ nào tiêu thụ trên 2 kg/tuần.
Khi được hỏi về các vấn đề mà hộ gia đình quan tâm khi lựa chọn tôm để tiêu dùng trong gia đình,
80% những người tham gia phỏng vấn lựa chọn tiêu chí nguồn gốc, xuất xứ; 39% chọn giá cả, 28%
chọn phương thức bảo quản và chỉ có 25% số người quan tâm tới kích thước của con tôm. Ngoài ra,
một số người cho rằng độ tươi của tôm, thái độ phục vụ của người bán hàng, cách thức đóng gói và
khẩu vị của các thành viên trong gia đình cũng có vai trò quyết định đến việc lựa chọn của họ đối
với mặt hàng này.
3.3. Nhu cầu và quan điểm của hộ gia đình về tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế
Sau khi được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến mô hình tôm sinh thái tại Cà Mau, 95% số
người được phỏng vấn (với 94% số người được phỏng vấn ở Hà Nội và 98% số người được phỏng
vấn ở Thành phố Hồ Chí Minh) khẳng định sẽ cân nhắc để mua và sử dụng tôm sinh thái có chứng
nhận quốc tế cho gia đình mình vì các lý do: (i) an toàn cho sức khoẻ; (ii) muốn thử các sản phẩm
được người tiêu dùng nước ngoài đánh giá cao; (iii) coi việc tiêu dùng là một cách gián tiếp khuyến
khích những các nhà sản xuất trong nước sản xuất ra các sản phẩm tốt hơn; và (iv) việc tiêu dùng
tôm sinh thái sẽ mang lại nhiều lợi ích tốt đẹp hơn cho xã hội. Chỉ một số ít cho rằng sẽ không cân
nhắc sử dụng tôm sinh thái vì lý do nhu cầu tiêu dùng đối với mặt hàng tôm của hộ gia đình quá nhỏ
hoặc không đủ kiến thức để phân biệt giữa tôm sinh thái và tôm thường (không tin làm vào việc các
công ty sẽ trung thực trong việc cung cấp sản phẩm ra thị trường).
Trong số những người khẳng định sẽ cân nhắc mua và sử dụng sinh thái có chứng nhận quốc tế thì
có 100/115 người (tương đương với 86.9%) cho biết họ sẵn sàng chi trả cho tôm sinh thái có chứng
nhận quốc tế cao hơn so với tôm thông thường. Mức sẵn lòng chi trả cao nhất (tính theo % chênh
lệch so với giá tôm thường cùng chủng loại và kích cỡ) của những người được phỏng vấn được tóm
tắt trong bảng dưới đây:
MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA PHỎNG VẤN
Số quan sát

Mức trung
bình

Sai số tiêu
chuẩn

Mức thấp
nhất

Mức cao nhất

Tổng thể

115

15.86

13.75

0

100

Hà Nội

69

14.92

14.13

0

100

Thành phố HCM

46

17.28

11.01

0

40

Như vậy, mức sẵn lòng chi trả trung bình của những người tham gia phỏng vấn là 15.86% (trong đó
mức sẵn sàng chi trả trung bình của các khách hàng ở Hà Nội là 14.92% và của thành phố Hồ Chí
Minh là 17.28%).
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Kết quả phân tích mối quan hệ giữa mức sẵn lòng chi trả (wtp) của những người tham gia phỏng
vấn với một số đặc điểm kinh tế xã hội của họ và gia đình bao gồm: địa điểm sinh sống (loc), giới
tính (gen), trình độ học vấn (edu), số lượng thành viên trong gia đình (fm), thu nhập (inc), tần suất
sử dụng tôm trong gia đình (freq) và khối lượng tôm tiêu thụ trung bình mỗi tuần của hộ gia đình
(quant) được thể hiện trong bảng dưới đây:
KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY VỀ MỐI LIÊN HỆ GIỮA MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ
VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM KHÁC CỦA NGƯỜI THAM GIA PHỎNG VẤN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------		

wtp |

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf. Interval]

-------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------loc | 1.786246 2.831294

0.63 0.529 -3.827069 7.399562

gen | .2681998 3.23635

0.08 0.934 -6.148179 6.684579

age | 2.012767 1.573357

1.28 0.204 -1.106566

edu | 3.127362 2.536491

1.23 0.220 -1.901478 8.156202

5.1321

fm | -1.290467 2.482383 -0.52 0.604 -6.212033 3.631098
inc | .8445298 .8112455

1.04 0.300 -.7638434 2.452903

freq | 1.223471 2.623973

0.47 0.642 -3.978811 6.425753

quant | -1.163878 2.030696 -0.57 0.568 -5.189929 2.862174
_cons | -1.139584 9.625816 -0.12 0.906

-20.2237 17.94453

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kết quả phân tích cho thấy hầu như không có mối liên hệ nào rõ ràng giữa mức sẵn lòng chi trả với
đặc điểm kinh tế - xã hội của người tham gia phỏng vấn. Điều này có thể là do mức cầu về tôm sinh
thái có chứng nhận quốc tế rất lớn, thu hút được sự quan tâm của tất cả mọi người ở các địa điểm
khác nhau, giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, v.v khác nhau hoặc có thể là do tôm sinh thái chưa có
mặt trên thị trường nội địa nên người tiêu dùng chưa có nhiều căn cứ để đưa ra quyết định của mình.
Nếu các yếu tố không chắc chắn về câu trả lời cho mức chi trả chênh lệch WPT=0 được xem xét, mức
chi trả trung bình được tính theo công thức (1) trong phần Phương pháp xử lý số liệu như sau:
MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ
Số quan sát

Mức trung
bình

Sai số tiêu
chuẩn

Mức thấp
nhất

Mức cao
nhất

WTP>0

100

16.19

3.3

9.4

22

WTP=0

15

14.58

2.1

11.7

18.7

WTP trung bình

15.94
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Như vậy, không có sự thay đổi đáng kể về mức sẵn lòng chi trả trung bình của các khách hàng tiềm
năng ở thị trường nội địa đối với mặt hàng tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế, kể cả khi các yếu
tố không chắc chắn đã được tính đến.
IV. Kết luận
Kết quả khảo sát nhanh về nhu cầu và mức sẵn lòng chi trả cho tôm sinh thái có chứng nhận quốc
tế của Cà Mau tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho thấy một kết quả tương đối khả quan cho
việc mở rộng thị trường thị trường nội địa cho sản phẩm này khi 95% số người được hỏi xác nhận
sẽ mua tôm sinh thái nếu sản phẩm này có mặt trên thị trường trong đó 87% số người sẵn sàng chi
trả cao hơn cho tôm sinh thái với mức chi trả chênh lệch trung bình là 15.9%. Điều đáng lưu ý ở đây
là những người tham gia phỏng vấn chủ yếu là những người có mức thu nhập trung bình. Mức sẵn
lòng chi trả có thể thay đổi khi đối tượng khảo sát có mức thu nhập cao hơn.
Ngoài ra, sự chênh lệch giữa mức sẵn lòng chi trả của các khách hàng tiềm năng (15.9%) và mức
mong đợi của các công ty chế biến thuỷ sản tại Cà Mau (20-25%) là một gợi ý đối với chính quyền
địa phương và các bên liên quan trong việc xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân
(ví dụ: thúc đẩy chương trình xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm tôm sinh thái của Cà
Mau), giảm dần các chi phí trung gian để có thể đưa được sản phẩm tôm sinh thái tới tay người tiêu
dùng trong nước.
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PHỤ LỤC 5.1: PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI
TÔM ĐƯỢC CHỨNG NHẬN SINH THÁI TẠI CÀ MAU
I. Thông tin cá nhân của người được phỏng vấn
1. Nơi ở hiện tại
£ Hà Nội
£ Thành phố Hồ Chí Minh
2. Giới tính
£ Nam
£ Nữ
3. Độ tuổi
£ 15-25
£ 26-35
£ 36-45
£ 45-55
£ >55
4. Trình độ học vấn
£ Hết cấp III
£ Cao đẳng, đại học
£ Trên đại học
£ Khác (xin nêu rõ):
5. Số thành viên trong hộ gia đình
£ <4
£ 5-6
£ >6
6. Tổng thu nhập của hộ gia đình trong một tháng
£ < 5.000.000
£ 5.000.0000 – dưới 10.000.000
£ 10.000.000 – dưới 15.000.0000
£ 15.000.0000 – dưới 20.000.0000
£ 20.000.000 – dưới 30.000.000

173

Phụ lục
£ 30.000.000 – dưới 40.000.000
£ 40.000.000 – dưới 50.000.000
£ > 50.000.000
II. Thói quen tiêu thụ tôm của hộ gia đình
1. Tần suất sử dụng tôm trung bình của hộ gia đình trong một tuần
£ Rất ít, dưới 1 lần
£ 1-2 lần
£ 3-5 lần
£ > 5 lần
£ Khác (xin nêu rõ):
2. Lượng tôm tiêu thụ trung bình một tuần của hộ gia đình
£ <0.5 kg
£ 0.5-1.0 kg
£ 1.0-2.0 kg
£ > 2 kg
£ Khác (xin nêu rõ)
3. Khi mua tôm, hộ gia đình quan tâm nhất đến những vấn đề gì?
£ Nguồn gốc, xuất xứ
£ Phương thức bảo quản
£ Giá cả
£ Kích thước
£ Thông tin dinh dưỡng
£ Khác (xin nêu rõ):
III. Nhu cầu và quan điểm của hộ gia đình về tôm sinh thái có chứng nhận của cà mau
Xin hãy đọc kỹ một số thông tin liên quan đến tôm sinh thái của Cà Mau đã được chứng nhận bởi
Naturland – một trong hai tổ chức có uy tín nhất trên thế giới trong lĩnh vực này và trả lời các câu
hỏi dưới đây:
MÔ HÌNH NUÔI TÔM SINH THÁI
•

Ao, đầm nuôi phải có diện tích rừng ngập mặn tối thiểu 50%

•

Nguồn giống được kiểm soát chặt chẽ
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•

Không sử dụng thức ăn nhân tạo và hoá chất

•

Sản lượng thấp hơn rất nhiều so với nuôi tôm công nghiệp (không có rừng ngập mặn): 350
kg/ha/năm so với 10.000 kg/ha/năm.

TÔM SINH THÁI
•

Có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn, tốt hơn cho sức khoẻ của người tiêu dùng

•

99% được xuất khẩu sang Nhật, Thuỵ Sĩ.

•

Hiện chưa có mặt trên thị trường Việt Nam

1. 	Nếu tôm sinh thái của Cà Mau được bán ở thị trường nội địa, hộ gia đình có cân nhắc sử
dụng tôm sinh thái không?
£ Có
£ Không (xin nêu rõ lý do)
2. 	99% tôm sinh thái của Cà Mau được chứng nhận bởi một tổ chức quốc tế có uy tín đang
được xuất khẩu ra nước ngoài. Các nhà máy chế biến tôm sinh thái được chứng nhận chỉ có
thể cung cấp tôm sinh thái cho thị trường trong nước nếu giá tôm sinh thái cao hơn tối thiểu
20% so với giá tôm thông thường. Hộ gia đình có sẵn sàng chi trả mức chênh lệch nêu
trên để khuyến khích các cơ sở chế biến trong nước đầu tư phát triển thị trường nội địa
cho tôm sinh thái của Cà Mau không?
£ Có
£ Không
3. 	Xin cho biết mức cao hơn tối đa (so với giá tôm thông thường) mà hộ gia đình có thể chi trả
để được sử dụng sản phẩm tôm sinh thái? ........................(%)
4. 	Hộ gia đình có thay đổi câu trả lời cho câu hỏi số 3 không nếu số tiền chênh lệch này sẽ được
chi trả trực tiếp cho những người nuôi tôm nhằm khuyến khích họ bảo vệ rừng ngập mặn
và theo đuổi các chương trình nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững?
£ Có (xin cho biết mức cao hơn tối đa mà hộ gia đình có thể chi trả .....................%)
£ Không
5. 	Theo ông/bà, nếu được tôm sinh thái nên được phân phối qua kênh nào để người tiêu dùng
dễ dàng tiếp cận được?
£ Nhà hàng, khách sạn cao cấp
£ Hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ
£ Hệ thống siêu thị cao cấp
£ Khác (xin nêu rõ:......................)
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của ông/bà!
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PHỤ LỤC 5.2: CẤU TRÚC MÃ HOÁ THÔNG TIN TỪ CÁC PHIẾU ĐIỀU TRA

Câu hỏi

Câu trả lời và mã hoá thông tin

PHẦN I: THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN
Hà Nội = 1
Q1. Nơi ở
Thành phố Hồ Chí Minh = 2
15-25 =1
26-35 =2
Q2. Độ tuổi

36-45 = 3
45-55 = 4
>55 =5
Nam = 1

Q3. Giới tính
Nữ = 0
Từ hết cấp 3 trở xuống = 1
Cao đẳng, đại học =2
Q4. Trình độ học vấn
Trên Đại học = 3
Khác = 4
Nhỏ hơn hoặc bằng 4 người = 1
Q5. Số thành viên trong hộ gia đình

5-6 người = 2
Từ 6 người trở lên = 3
< 5 triệu = 1
5-10 triệu = 2
10-15 triệu = 3
15-20 triệu = 4

Q6. Tổng thu nhập của hộ gia đình theo tháng
20-30 triệu = 5
30-40 triệu = 6
40-50 triệu = 7
> 50 triệu = 8
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Câu hỏi

Câu trả lời và mã hoá thông tin

PHẦN II: THÓI QUEN TIÊU THỤ TÔM CỦA HỘ GIA ĐÌNH
Rất ít, dưới 1 lần = 1
1-2 lần = 2
Q1. Tần suất sử dụng tôm (lần/tuần)

3-5 lần = 3
>5 lần = 4
Khác = 5
0.5 kg = 1
0.5-1kg = 2

Q2. Lượng tôm tiêu thụ trung bình (kg/tuần)
1.0-2.0 kg =3
>2 kg =4
Khác = 5
Nguồn gốc xuất xứ = 1
Phương thức bảo quản = 2
Giá cả = 3
Q3. Các vấn đề được quan tâm
Kích thước = 4
Thông tin dinh dưỡng = 5
Khác = 6
PHẦN III: NHU CẦU VÀ QUAN ĐIỂM VỀ TÔM SINH THÁI CÓ CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ
Q1. Cân nhắc sử dụng tôm sinh thái trong
tương lai
Q2. Sẵn sàng mua tôm sinh thái cao hơn so
với tôm thường

Có =1
Không = 0
Có = 1
Không=0
Nhà hàng khách sạn cao cấp = 1

Q6. Nơi phân phối sản phẩm tôm sinh thái tốt
nhất

Hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch = 2
Hệ thống siêu thị cao cấp = 3
Khác = 4)
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