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TÓM TẮT 
Hà Tĩnh có 5 huyện ven biển, diện tích tự nhiên vùng đồng bằng ven biển trên 103,5 nghìn hecta, 

trong đó đất cát ven biển chiếm diện tích 63,5 nghìn hecta, tương đương 61,3%, riêng tiềm năng đất 
ven biển cho nuôi trồng thủy sản (chủ yếu là nuôi tôm nước lợ) có thể đạt khoảng trên 6 nghìn hecta. 
Hiện nay, người dân chủ yếu nuôi tôm theo mô hình hộ quảng canh. Bên cạnh đó, mô hình trang trại 
nuôi thâm canh đang ngày càng tăng. Đến năm 2009 trong tỉnh có 179 trang trại nuôi trồng thuỷ sản, 
chủ yếu là nuôi tôm nước lợ. Hiệu quả kinh tế nuôi tôm trên đất ven biển phụ thuộc vào loại hình 
nuôi, nếu tính trên 1 ha bình quân chung các trang trại đầu tư thâm canh có GO (Gross Output) đạt 
81,6 triệu đồng, gấp 4,08 lần; VA (Value Added) đạt 31,78 triệu đồng, gấp 2,30 lần và MI (Mix income) 
đạt 30,49 triệu đồng, gấp 2,38 lần so với nuôi tôm quảng canh của hộ. Từ phương diện môi trường, 
nuôi tôm trên đất ven biển, nhất là nuôi có đầu tư thâm canh và tập trung quy mô lớn xuất hiện những 
rủi ro. Năng suất tôm nuôi bấp bênh, môi trường bị ảnh hưởng. Các giải pháp đồng bộ sản xuất tôm 
vùng ven biển là tổ chức sản xuất theo quy hoạch phát triển trang trại, áp dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ, công tác quản lý giám sát quy trình kỹ thuật sản xuất, tuyên truyền giáo dục cộng đồng, tăng 
cường hoạt động khuyến ngư. 

Từ khoá: Đất ven biển, hiệu quả nuôi tôm, kinh tế và môi trường. 

SUMMARY 
There are 5 districts in Ha Tinh with the coastal area of more than 103.5 thousand hectares, in 

which the major area is sandy soil. There are 6 thousand hectares of the potential coastal area to raise 
shrimp in brackish water. The main model of shrimp raising is extensive household farming. Besides, 
the model of intensive farming is increasing more and more. There are 179 aquacultural farms with the 
major part is shrimp raising in brackish water. The economic efficiency of raising shrimp in the 
coastal area depends on the raising model. On average of 1 hectare, farms with intensive farming 
have gross output (GO) reaching VND 81.6 million, being 4.08 times higher; value add (VA) is VND 
31,78 million, being 2.30 times higher and mix income (MI) is VND 30,49 million, being 2.38 times 
higher than extensive household farming. From environment aspect, raising shrimp in the coastal 
area, especially intensive farming with large scale involves economic and environmental risks such as 
unsustainable shrimp productivity, deteriorated environment... There are some main solutions 
including planning production, farm development, applying advanced technology, managing and 
controlling producing process, education community, encouraging extension activities. 

Key words: Coastal land, economic and environment, effect of raising shrimp. 

1. §ÆT VÊN §Ò 
Hμ TÜnh lμ tØnh ven biÓn, cã 137 km bê 

biÓn, cã 5 huyÖn gi¸p biÓn lμ Nghi Xu©n, Léc 
Hμ, Th¹ch Hμ, CÈm Xuyªn, Kú Anh víi diÖn 
tÝch tù nhiªn vïng ®ång b»ng ven biÓn 

kho¶ng 103,5 ngh×n hecta, riªng ®Êt c¸t vμ 
b·i båi ven biÓn lμ trªn 63,5 ngh×n hecta. §Õn 
nay, kinh tÕ vïng ven biÓn Hμ TÜnh chñ yÕu 
lμ n«ng nghiÖp, gi¸ trÞ s¶n xuÊt toμn ngμnh 
(c¶ n«ng - l©m - thñy s¶n) vÉn chiÕm tû träng 
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69,4%. Vïng ven biÓn tØnh Hμ TÜnh, tiÒm 
n¨ng cho nu«i trång thuû s¶n (NTTS) nãi 
chung vμ nu«i t«m n−íc lî nãi riªng lμ kh¸ 
lín. Theo kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ®Êt cña c¬ quan 
chuyªn m«n, tiÒm n¨ng ®Êt ®Ó NTTS vïng 
ven biÓn Hμ TÜnh kho¶ng trªn 6 ngh×n hecta 
(ViÖn Quy ho¹ch vμ ThiÕt kÕ n«ng nghiÖp, 
2005). Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, NTTS vïng ven 
biÓn, nhÊt lμ nu«i t«m n−íc lî ph¸t triÓn. 
Nguyªn nh©n chÝnh lμ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña 
nu«i t«m trªn ®Êt ven biÓn (§VB) nh×n chung 
kh¸ cao, h¬n n÷a s¶n phÈm t«m dÔ tiªu thô 
kÓ c¶ thÞ tr−êng trong n−íc vμ chÕ biÕn xuÊt 
khÈu. Nh÷ng n¨m qua diÖn tÝch nu«i t«m cã 
xu h−íng t¨ng nh−ng kh«ng æn ®Þnh, n¨m 
2009 ®¹t 1771 ha. Nu«i t«m mang l¹i thu 
nhËp vμ viÖc lμm cho nhiÒu hé n«ng d©n vïng 
ven biÓn, nh−ng thùc tÕ cho thÊy, ph¸t triÓn 
nu«i t«m mét c¸ch å ¹t thiÕu quy ho¹ch còng 
cã kh«ng Ýt rñi ro. 

2. MôC TI£U vμ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU 

2.1. Môc tiªu tæng qu¸t 

Tõ ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh 
tÕ nu«i t«m trªn ®Êt ven biÓn vμ mét sè ¶nh 
h−ëng chñ yÕu vÒ mÆt m«i tr−êng, ®Ò xuÊt 
mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn nu«i t«m ë vïng 
®Êt ven biÓn tØnh Hμ TÜnh theo h−íng hiÖu 
qu¶ kinh tÕ cao vμ bÒn v÷ng. 

2.2. Môc tiªu cô thÓ 

- §¸nh gi¸ kÕt qu¶ nu«i t«m vïng ven 
biÓn Hμ TÜnh trong giai ®o¹n 2005 - 2009. 

- §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ nu«i t«m ë quy m« 
hé vμ trang tr¹i, ph©n tÝch mét sè ¶nh h−ëng 
cña viÖc nu«i t«m ®Õn m«i tr−êng. 

- §Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p ®Ó nu«i t«m 
®¹t hiÖu qu¶ vμ bÒn v÷ng. 

2.3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

- Ph−¬ng ph¸p thu thËp sè liÖu: Ngoμi 
viÖc sö dông nh÷ng tμi liÖu thø cÊp nh− sè 
liÖu thèng kª, c¸c b¸o c¸o cña mét sè c¬ quan 
chuyªn m«n nh− Së N«ng nghiÖp vμ Ph¸t 

triÓn n«ng th«n (NN & PTNT) Hμ TÜnh, c¸c 
phßng NN & PTNT c¸c huyÖn ven biÓn Hμ 
TÜnh, mét sè c¬ quan nghiªn cøu chuyªn 
ngμnh n«ng nghiÖp..., nghiªn cøu nμy tiÕn 
hμnh ®iÒu tra thùc tÕ mét sè vïng nu«i t«m 
cña hé vμ trang tr¹i1 trong vïng ven biÓn 
cña tØnh Hμ TÜnh. Tæng sè mÉu ®iÒu tra lμ 
30 hé nu«i theo ph−¬ng thøc qu¶ng canh/hay 
qu¶ng canh c¶i tiÕn; 30 trang tr¹i nu«i th©m 
canh. §Þa bμn ®iÒu tra ®−îc chän gåm nh÷ng 
x· gi¸p biÓn nu«i t«m träng ®iÓm lμ Xu©n 
Héi (huyÖn Nghi Xu©n), CÈm Phóc (huyÖn 
CÈm Xuyªn), Kú Khang (huyÖn Kú Anh).   

- Ph¹m vi nghiªn cøu: VÒ thêi gian, tiÕn 
hμnh nghiªn cøu tö 2005 - 2009; VÒ kh«ng 
gian, vïng ven biÓn ®−îc x¸c ®Þnh ranh giíi 
phÝa §«ng quèc lé 1A ®Õn bê biÓn cña 5 
huyÖn ven biÓn tØnh Hμ TÜnh. 

- Sè liÖu ®−îc xö lý trªn ch−¬ng tr×nh 
Excel: sè liÖu n¨ng suÊt t«m cña hé vμ trang 
tr¹i ®iÒu tra ®−îc xö lý b»ng ph−¬ng ph¸p 
ph©n tÝch ph−¬ng sai mét yÕu tè. 

- C¸c chØ tiªu tæng hîp: c¸c chØ tiªu liªn 
quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm chi phÝ 
trung gian (IC); c«ng lao ®éng (W); c¸c chØ 
tiªu liªn quan ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt bao gåm 
n¨ng suÊt, gi¸ trÞ s¶n xuÊt (GO), gi¸ trÞ gia 
t¨ng (VA), thu nhËp hçn hîp (MI); c¸c chØ 
tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ bao gåm GO, 
VA, MI tÝnh trªn 1 ha vμ tÝnh trªn 1 ®ång chi 
phÝ IC vμ thu nhËp hçn hîp tÝnh theo c«ng 
lao ®éng (MI/c«ng). 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh nu«i trång thñy  
       s¶n nãi chung vïng ven biÓn Hμ TÜnh 

NTTS vïng ven biÓn Hμ TÜnh chñ yÕu lμ 
nu«i n−íc lî vμ n−íc mÆn, ®èi t−îng nu«i ®a 

                                                      
1 Tiêu chí trang trại áp dụng theo quy định trong 
Thông tư liên Bộ số 69/TTLT/BNN-TCTK ngày 23 
tháng 6 năm 2000 giữa Bộ NN & PTNT và Tổng 
cục Thống kê và Thông tư 74/2003/TT-BNN ngày 4 
tháng 7 năm 2003 của Bộ NN & PTNT. 
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d¹ng nh− t«m, cua, ngao, sß, c¸ vμ mét sè 
loμi nhuyÔn thÓ kh¸c... nh−ng t«m só vÉn lμ 
®èi t−îng chÝnh. N¨m 2009 tæng diÖn tÝch 
NTTS vïng mÆn lî ven biÓn Hμ TÜnh lμ 2153 
ha th× tû lÖ diÖn tÝch  nu«i t«m chiÕm 82,3%, 
nu«i c¸ chØ chiÕm 0,5%, cßn l¹i lμ c¸c ®èi 
t−îng kh¸c. Xu h−íng nh÷ng n¨m qua diÖn 
tÝch nu«i t«m ph¸t triÓn, nh−ng kh«ng æn 
®Þnh (tõ 1949 ha n¨m 2005 gi¶m xuèng 1771 
ha n¨m 2009), diÖn tÝch nu«i c¸ n¨m 2009 
chØ lμ 119 ha), diÖn tÝch nu«i hçn hîp c¸c lo¹i 
thñy s¶n kh¸c gi¶m (tõ 642 ha n¨m 2005 
gi¶m xuèng 263 ha n¨m 2009). Nh− vËy t«m 
vÉn lμ ®èi t−îng ®−îc ng−êi s¶n xuÊt lùa 
chän chÝnh bëi tÝnh phï hîp cña t«m víi m«i 
tr−êng n−íc lî ven biÓn vμ nguyªn nh©n 
chÝnh lμ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt tõ nu«i t«m lu«n 
®−îc ng−êi s¶n xuÊt ®Æt kú väng. Ngoμi ra, 
t«m cã thÞ tr−êng tiªu thô vμ ngμy cμng ®−îc 
−a chuéng, lμ mÆt hμng xuÊt khÈu chñ lùc 
trong sè mÆt hμng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña 
tØnh Hμ TÜnh. Theo sè liÖu cña Côc Thèng kª 
Hμ TÜnh, tõ n¨m 2005 ®Õn n¨m 2009, s¶n 
l−îng t«m ®«ng l¹nh xuÊt khÈu t¨ng ®Òu 
qua c¸c n¨m (n¨m 2005 xuÊt khÈu 452 tÊn 
t«m ®«ng l¹nh ®Õn n¨m 2009 t¨ng lªn 601 
tÊn), trong khi c¸c s¶n phÈm n«ng s¶n xuÊt 
khÈu kh¸c gi¶m hoÆc t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ.  

3.2. §¸nh gi¸ t×nh h×nh nu«i t«m vïng 
       ven biÓn tØnh Hμ TÜnh 

3.2.1. Quy m« vμ ®Þa bμn ph©n bè chñ yÕu 

- DiÖn tÝch nu«i t«m n−íc lî biÕn ®éng, 2 
n¨m ®¹t ®Ønh cao lμ n¨m 2006 vμ 2007, sau 
®ã gi¶m dÇn 2 n¨m tiÕp theo (B¶ng 1). Vïng 
träng ®iÓm nu«i t«m n−íc lî lμ c¸c x· Xu©n 
Héi, Xu©n Giang, Xu©n Tr−êng (huyÖn Nghi 
Xu©n); Hé §é, Th¹ch B»ng, Ých HËu (huyÖn 
Léc Hμ); Th¹ch TrÞ, Th¹ch S¬n, T−îng S¬n, 
Th¹ch Bμn (huyÖn Th¹ch Hμ); CÈm Phóc, 
CÈm Léc, CÈm Nh−îng (huyÖn CÈm Xuyªn); 
Kú Khang, Kú Thä, Kú Trinh, Kú Th− 
(huyÖn Kú Anh).  

- N¨ng suÊt t«m nu«i kh«ng æn ®Þnh, cao 
h¬n c¶ lμ n¨m 2005 víi n¨ng suÊt b×nh qu©n 
12,7 t¹/ha, c¸c n¨m cßn l¹i n¨ng suÊt dao 

®éng tõ 6,7 - 9,2 t¹/ha. Së dÜ n¨ng suÊt biÕn 
®éng bëi mét sè lý do chÝnh nh− dÞch bÖnh, 
tr×nh ®é am hiÓu kü thuËt vμ kh¶ n¨ng ®Çu 
t− cña ng−êi s¶n xuÊt bÞ h¹n chÕ. H¬n n÷a 
thiªn tai nh− b·o lò còng lμ t¸c nh©n g©y rñi 
ro cho s¶n xuÊt. 

3.2.2. C¸c lo¹i h×nh tæ chøc s¶n xuÊt nu«i 
           trång thñy s¶n 

- H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt: tuy chñ 
yÕu lμ hé nh−ng xu h−íng ph¸t triÓn trang 
tr¹i ®· thÓ hiÖn râ rÖt. Sè l−îng trang tr¹i 
t¨ng trong nh−ng n¨m qua, qui m« diÖn tÝch 
vμ lao ®éng më réng. Theo sè liÖu cña Së 
NN&PTNT Hμ TÜnh, n¨m 2009 cã 179 trang 
tr¹i nu«i t«m, t¨ng 36 trang tr¹i so víi n¨m 
2005. HuyÖn cã sè trang tr¹i nu«i t«m nhiÒu 
nhÊt lμ Th¹ch Hμ víi 43 trang tr¹i.  

KÕt qu¶ ®iÒu tra ®¹i diÖn mét sè vïng 
cho thÊy, diÖn tÝch b×nh qu©n 0,36 ha/hé (hé 
cã diÖn tÝch lín nhÊt ®¹t 0,5 ha vμ nhá nhÊt 
lμ 0,1 ha). Cßn ®èi víi trang tr¹i, diÖn tÝch 
b×nh qu©n lμ 3,75 ha/trang tr¹i nu«i t«m 
(diÖn tÝch trang tr¹i lín nhÊt lμ 8 ha vμ nhá 
nhÊt lμ 2 ha). §Æc ®iÓm c¬ b¶n lμ trang tr¹i 
®−îc h×nh thμnh tõ sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt 
cña mét hé mμ ch−a cã trang tr¹i víi së h÷u 
nhiÒu hé. Qua ®ã cho thÊy ®Ó thμnh vïng 
tËp trung cÇn cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch khuyÕn 
khÝch sù hîp t¸c vμ chuyÓn ®æi ®Êt ®ai (hiÖn 
trªn ®Þa bμn ven biÓn cã trªn 10 ngh×n hé 
NTTS nÕu nh÷ng n¨m tíi chuyÓn dÇn sang 
h×nh thøc trang tr¹i sÏ lμ nguån lùc lín ®Ó 
ph¸t triÓn s¶n xuÊt) (B¶ng 2).   

- VÒ lùc l−îng lao ®éng: B×nh qu©n mét 
trang tr¹i cã 10,1 lao ®éng, gÊp 2,5 lÇn m« 
h×nh hé, ®a phÇn lμ lao ®éng phæ th«ng kÓ c¶ 
nhiÒu chñ trang tr¹i còng kh«ng cã chuyªn 
m«n kü thuËt, trong sè 179 trang tr¹i chØ cã 
20 ng−êi cã chuyªn m«n tõ c«ng nh©n kü 
thuËt ®Õn cao ®¼ng (chiÕm 11,1%). 

- VÒ thêi vô: do cã khÝ hËu l¹nh nªn 
th−êng nu«i t«m vμo mïa hÌ lμ ¨n ch¾c 
nh−ng tõ cuèi th¸ng 8 ®Õn th¸ng 11 hμng 
n¨m vïng ven biÓn th−êng gÆp b·o lò ¶nh 
h−ëng lín ®Õn nu«i t«m.  
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B¶ng 1. DiÔn biÕn diÖn tÝch, n¨ng suÊt, s¶n l−îng t«m nu«i n−íc lî 
vïng ven biÓn Hμ TÜnh

Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 2009 
Diện tích (ha) 1949 2360 2394 1834 1771 
Năng suất (tạ/ha) 12,7 9,2 7,6 6,7 8,3 
Sản lượng (tấn) 2480 2166 1812 1222 1477 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh 

B¶ng 2. Mét sè chØ tiªu b×nh qu©n cña 1 hé/trang tr¹i nu«i trång thñy s¶n

Chỉ tiêu ĐVT Hộ (I) Trang trại (II) So sánh (II)/(I) 
(lần) 

1. Đất nuôi trồng thuỷ sản ha 0,36 3,75 10,41 
2. Lao động người 4,00 10,10 2,52 

- Tự có người 1,00 2,30 2,30 
- Thuê thường xuyên người 0 1,00 - 
- Thuê thời vụ người 2,50 6,80 2,72 

3. Số máy móc thiết bị sản xuất cái 1,50 2,79 1,86 
4. Vốn đầu tư sản xuất tr.đ 64,20 102,80 1,60 

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2009, n = 60 (30 hộ, 30 tr.trại) 

- Nh÷ng ph−¬ng ph¸p nu«i: ®a phÇn c¸c 
hé nu«i theo ph−¬ng ph¸p qu¶ng canh hay 
qu¶ng canh c¶i tiÕn nªn n¨ng suÊt th−êng 
thÊp. N«ng d©n th−êng ¸p dông nu«i qu¶ng 
canh ë vïng cã mÆt n−íc hoang ho¸ ch−a 
c¶i t¹o, nhÊt lμ vïng cöa s«ng ®Ó lÊy gièng 
tù nhiªn.  

Nu«i t«m th©m canh ®ßi hái ®Çu t− lín 
cho x©y dùng ®Çm nu«i, ph−¬ng thøc nu«i 
®−îc c¬ giíi ho¸ tõ ®−a n−íc mÆn vμo, x¶ 
n−íc th¶i, qu¹t n−íc... C¸c trang tr¹i ®Òu 
®Çu t− m¸y mãc h¬n hé nu«i nhá lÎ, sè m¸y 
mãc gÊp 1,8 lÇn so víi hé (B¶ng 2), mËt ®é 
nu«i cao tíi 30 con/m2, thøc ¨n c«ng nghiÖp, 
n¨ng suÊt vμ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nh−ng rñi 
ro kh«ng nhá (x· Th¹ch Bμn, huyÖn Th¹ch 
Hμ, n¨m 2009 nhiÒu hé bÞ thÊt thu do dÞch 
bÖnh vμ kü thuËt nu«i kh«ng b¶o ®¶m).  

Sù sai kh¸c vÒ n¨ng suÊt cña 2 nhãm 
(hé vμ trang tr¹i) thÓ hiÖn râ rÖt (P<0,001). 
N¨ng suÊt (NS) t«m b×nh qu©n c¸c hé chØ ®¹t 
0,25 tÊn/ha (trong sè 30 hé ®iÒu tra chØ cã 1 
hé ®¹t NS cao nhÊt 0,5 tÊn/ha vμ 2 hé ®¹t 
NS thÊp nhÊt lμ 0,1 tÊn/ha). §èi víi 30 trang 
tr¹i, NS b×nh qu©n ®¹t 1,05 tÊn/ha, gÊp 4,2 
lÇn víi NS b×nh qu©n cña c¸c hé (trong sè 
®ã cã 1 trang tr¹i ®¹t NS cao nhÊt 2 tÊn/ha 

vμ 1 hé NS thÊp nhÊt 0,4 tÊn/ha). ViÖc ph©n 
tÝch cho thÊy, m« h×nh nu«i t«m qu¶ng canh 
ë qui m« hé g©y l·ng phÝ nguån lùc ®Êt ®ai, 
rÊt cÇn nh÷ng c¬ chÕ khuyÕn khÝch chuyÓn 
®æi thμnh trang tr¹i.  

- Tiªu thô s¶n phÈm: HiÖn nay s¶n 
phÈm t«m cã thÞ tr−êng tiªu thô réng, ngoμi 
s¶n phÈm t−¬i sèng cßn lμm nguyªn liÖu chÕ 
biÕn (trong vïng cã mét sè c¬ së chÕ biÕn 
c«ng nghiÖp vμ chÕ biÕn thuû h¶i s¶n truyÒn 
thèng nh− x· Th¹ch Kim huyÖn Léc Hμ, x· 
Th¹ch H¶i huyÖn Th¹ch Hμ, x· Xu©n Héi 
huyÖn Nghi Xu©n, x· CÈm Nh−îng huyÖn 
CÈm Xuyªn, x· Kú Ninh huyÖn Kú Anh). Gi¸ 
t«m nh÷ng n¨m qua lu«n ®øng ë møc cao vμ 
n¨m sau cao h¬n n¨m tr−íc, nÕu n¨m 2005 
gi¸ chØ kho¶ng 40 - 40 ngh×n ®ång/kg th× 
n¨m 2009 ®· t¨ng tíi 80 - 100 ngh×n ®ång 
(tÝnh theo gi¸ ng−êi d©n xuÊt b¸n c¶ l« hμng 
cho ng−êi thu gom). 

3.2.3. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ nu«i t«m 
          vïng ven biÓn Hμ TÜnh 

- VÒ chi phÝ s¶n xuÊt: NÕu ë m« h×nh 
nu«i qu¶ng canh cña hé víi chi phÝ trung 
gian 6,21 triÖu ®ång/ha th× trong c¸c trang 
tr¹i nu«i th©m canh chi phÝ trung gian gÊp 
8,02 lÇn (B¶ng 3).  
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B¶ng 3. Mét sè chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ nu«i t«m só trªn ®Êt ven biÓn 

Chỉ tiêu ĐVT 
Hộ nuôi quảng canh 

(I) 
Tr.trại thâm canh 

(II) 
So sánh (II)/(I) 

(lần) 

1. Chi phí sản xuất tr.đ/ha 7,20 51,11 7,09 

- Chi phí giống, thức ăn... ( IC) tr.đ/ha 6,21 49,82 8,02 

- Chi phí khác bằng tiền tr.đ/ha 0,99 1,29 1,30 

- Số công lao động  (W) công 200 367 1,84 

2. Hiệu quả tính trên 1 ha 

- Giá trị sản xuất (GO) tr.đ/ha 20,00 81,60 4,08 

- Giá trị gia tăng (VA) tr.đ/ha 13,79 31,78 2,30 

- Thu nhập hỗn hợp (MI) tr.đ/ha 12,80 30,49 2,38 

3. Hiệu quả tính trên 1đ chi phí IC 

- Giá trị sản xuất (GO) lần 3,22 1,64 0,51 

- Giá trị gia tăng (VA) lần 2,22 0,64 0,29 

- Thu nhập hỗn hợp (MI) lần 2,06 0,61 0,30 

4. Thu nhập hỗn hợp MI/công 1000đ/công 64,00 83,08 1,30 

Nguồn:  Số liệu điều tra năm 2009, n = 60 (30 hộ, 30 trang trại) 

ë c¸c trang tr¹i, sè c«ng ®Çu t− cho 1 ha 
cao gÊp 1,84 lÇn so víi hé. Thªm vμo ®ã, 
gièng vμ thøc ¨n khi nu«i theo m« h×nh c«ng 
nghiÖp lμ nh÷ng kho¶n chi phÝ lín (hiÖn t¹i 
gièng vμ thøc ¨n chñ yÕu nhËp tõ miÒn 
Trung hoÆc miÒn Nam), nªn khi më réng qui 
m« v−ît qu¸ n¨ng lùc ®Çu t− dÔ gÆp rñi ro. 

- VÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ: NÕu tÝnh trªn 1 ha 
sö dông ®Êt, lÊy m« h×nh qu¶ng canh cña hé 
lμm nÒn ®èi chøng th× trang tr¹i cã hiÖu qu¶ 
kinh tÕ cao h¬n, cô thÓ trªn 1 ha trang tr¹i 
nu«i th©m canh cã gi¸ trÞ GO cao gÊp 4,08 
lÇn, VA cao gÊp 2,3 lÇn vμ MI cao gÊp 2,38 
lÇn so víi m« h×nh qu¶ng canh cña hé.  

NÕu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ theo chi 
phÝ s¶n xuÊt (IC), ë m« h×nh qu¶ng canh cña 
hé, c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ nh− GO/IC, VA/IC, 
MI/IC cña trang tr¹i thÊp h¬n hé v× chi phÝ 
trung gian cña trang tr¹i cao. §ã lμ lý do 
chÝnh m« h×nh nu«i qu¶ng canh vÉn hiÖn 
®ang tån t¹i trong d©n kh¸ phæ biÕn dÉn ®Õn 
hiÖu qu¶ sö dông ®Êt ®ai rÊt thÊp. 

NÕu tÝnh gi¸ trÞ ngμy c«ng (MI/c«ng), 
nu«i t«m th©m canh cña nhãm trang tr¹i 
b×nh qu©n chung ®¹t 83,08 ngh×n ®ång/c«ng, 
cao gÊp 1,3 lÇn so víi gi¸ trÞ ngμy c«ng hé 
nu«i qu¶ng canh. 

3.3. Mét sè ¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng 
       tõ nu«i t«m vïng ven biÓn 

Nh− m«i tr−êng n−íc, m«i tr−êng ®Êt 
xung quanh rÊt dÔ bÞ ¶nh h−ëng. Trong qu¸ 
tr×nh nu«i t«m, thøc ¨n thõa, c¸c ho¸ chÊt 
kh¸ng sinh, líp nilon lãt ®¸y ao nu«i t«m vμ 
nh÷ng chÊt th¶i kh¸c ®−îc th¶i qua m−¬ng 
x¶ lμm « nhiÔm nguån n−íc mÆt. MÆt kh¸c 
n−íc th¶i nμy ®−îc x¶ ra biÓn sÏ g©y « nhiÔm 
n−íc biÓn, g©y bÖnh cho nguån t«m gièng tù 
nhiªn (kh¶o s¸t trang tr¹i cña «ng NguyÔn 
Träng TiÕn ë x· CÈm Phóc, cã diÖn tÝch nu«i 
t«m 0,5 ha, vô nu«i n¨m 2009 do nhiÔm 
bÖnh t«m chÕt, bÞ thÊt thu). §· cã nghiªn 
cøu ®−a ra kÕt qu¶ hμm l−îng tæng muèi tan 
trong n−íc ë c¸c hÖ thèng s«ng hå bÞ ¶nh 
h−ëng do nu«i t«m trªn c¸t ®Òu rÊt cao, cã 
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n¬i v−ît qu¸ tíi ng−ìng ¶nh h−ëng xÊu tíi 
m«i tr−êng (NguyÔn TuÊn Anh, 2005). §Êt 
c¸t ven biÓn cã ®Þa tÇng xèp, yÕu, th−êng kh« 
h¹n. NÕu khoan hót n−íc ngÇm nu«i t«m 
lμm mÊt c©n b»ng ¸p lùc, t¹o ®iÒu kiÖn cho 
n−íc mÆn x©m nhËp. C¸c chÊt th¶i r¾n, láng 
tõ thøc ¨n, chÊt xö lý ®¸y ao, c¸c kh¸ng 
sinh... d− thõa thÈm thÊu qua ®¸y vμ thμnh 
ao nu«i lμm ®Êt xung quanh cã nguy c¬ « 
nhiÔm. Ngoμi ra rõng phßng hé ven biÓn 
nhÊt lμ rõng ngËp mÆn lu«n cã nguy c¬ bÞ 
thu hÑp do ph¸ rõng ®Ó x©y dùng ®Çm nu«i 
t«m nÕu ng−êi d©n kh«ng cã ý thøc b¶o vÖ vμ 
viÖc qu¶n lý cña chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng 
kh«ng chÆt chÏ. 

Nh− vËy, bªn c¹nh ®em l¹i hiÖu qu¶ 
kinh tÕ cao tõ nu«i t«m ë c¸c vïng ven biÓn, 
m¶ng phóc lîi m«i tr−êng sinh th¸i rÊt cÇn 
®−îc t«n träng vμ nghiªn cøu s©u ®Ó cã ®Þnh 
h−íng sö dông ®Êt ven biÓn mét c¸ch hîp lý 
vμ hiÖu qu¶ c¶ vÒ kinh tÕ vμ m«i tr−êng.  

4. MéT Sè §Ò XUÊT CHñ YÕU CHO 
    Sö DôNG §ÊT VEN BIÓN NU¤I 
    T¤M HIÖU QU¶ Vμ BÒN V÷NG 

4.1. Tæ chøc s¶n xuÊt ph¶i tu©n theo qui 
       ho¹ch 

Nu«i t«m n−íc lî ven biÓn lμ lîi thÕ lín 
cña vïng ven biÓn Hμ TÜnh. Qui ho¹ch c¸c 
vïng nu«i trång thuû s¶n (NTTS) ven biÓn 
ph¶i trªn c¬ së ®iÒu tra, ®¸nh gi¸ kü nh÷ng 
®iÒu kiÖn tù nhiªn kinh tÕ - x· héi liªn quan, 
nhÊt lμ tiÒm n¨ng ®Êt ®ai, nguån n−íc vμ c¬ 
së h¹ tÇng nh− thuû lîi. Kh«ng nªn v× c¸i lîi 
tr−íc m¾t mμ tù ph¸t më réng quy m« NTTS 
mét c¸ch å ¹t. C¸c ®Þa ph−¬ng cÇn quy ho¹ch 
®Ó ph©n ®Þnh ranh giíi gi÷a c¸c vïng NTTS 
víi c¸c vïng n«ng nghiÖp, trång rõng phßng 
hé, vïng b¶o tån thiªn nhiªn, vïng dμnh cho 
du lÞch, d¶i ven biÓn cÇn ph¸t triÓn rõng 
phßng hé phßng chèng thiªn tai. C¸c vïng 
nu«i t«m tËp trung quy m« lín cÇn bè trÝ c¸ch 
xa c¸c khu vùc d©n c− tËp trung ®Ó tr¸nh 

nh÷ng t¸c ®éng g©y « nhiÔm m«i tr−êng ®Êt, 
nguån n−íc sinh ho¹t, kh«ng khÝ. 

Qua kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng ®Þa 
bμn nh− trao ®æi víi nh÷ng c¬ quan chuyªn 
m«n, nghiªn cøu ®· ®Ò xuÊt ®Þnh h−íng 
vïng nu«i t«m tËp trung vïng ven biÓn Hμ 
TÜnh nh− sau: 

- Ph¸t triÓn nu«i t«m n−íc lî theo m« 
h×nh th©m canh, b¸n th©m canh tæ chøc theo 
kiÓu trang tr¹i, quy m« diÖn tÝch c¸c huyÖn 
Nghi Xu©n kho¶ng 1000 ha (träng ®iÓm x· 
Xu©n Héi, Xu©n Giang, Xu©n Phæ, Xu©n Mü, 
Xu©n Tr−êng), huyÖn Léc Hμ 500 ha (träng 
®iÓm c¸c x· Ých HËu, Hé §é, Mai Phô, Th¹ch 
B»ng), Th¹ch Hμ qui m« tËp trung 700 ha 
(träng ®iÓm x· Th¹ch H¶i, Th¹ch Bμn, 
T−îng S¬n, Th¹ch Long), huyÖn CÈm Xuyªn 
500 ha (träng ®iÓm x· CÈm Phóc, CÈm Léc, 
thÞ trÊn Thiªn CÇm, CÈm H−ng), huyÖn Kú 
Anh qui m« 1000 ha (träng ®iÓm x· Kú 
Trinh, Kú Th−, Kú Nam, Kú Hμ, Kú Khang, 
Kú Ninh, Kú H¶i, Kú Thä).  

4.2. Gi¶i ph¸p kü thuËt 

- Ng−êi s¶n xuÊt cÇn n¾m v÷ng qui tr×nh 
kü thuËt, nhÊt lμ vÊn ®Ò gièng vμ thêi vô 
trong n¨m, ¸p dông quy tr×nh nu«i t«m sinh 
th¸i ë nh÷ng b·i triÒu cã rõng ngËp mÆn.  

- Xö lý chèng thÊm cho bê vμ ao nu«i 
thñy s¶n cÇn ®−îc nghiªn cøu, vËt liÖu phï 
hîp ®Ó chèng thÈm lËu chÊt th¶i ra m«i 
tr−êng bªn ngoμi. Nghiªm ngÆt kiÓm so¸t 
viÖc sö dông c¸c lo¹i hãa chÊt. TiÕn tíi ®−a 
c¸c ho¹t ®éng quan tr¾c m«i tr−êng (kÓ c¶ 
m«i tr−êng ®Êt, n−íc, n−íc biÓn ven bê) vμ 
c¶nh b¸o dÞch bÖnh thuû s¶n lμ viÖc lμm 
th−êng xuyªn ®Þnh kú cña c¸c c¬ quan 
chuyªn m«n.  

- ChuyÓn giao thuËt th©m canh thÝch 
hîp theo h−íng ®a d¹ng ho¸ gièng t«m cho 
phï hîp víi tõng vô ®Ó n©ng hÖ sè sö dông 
®Êt mÆt n−íc v× hiÖn t«m só chØ nu«i mét vô 
ë vïng ven biÓn Hμ TÜnh do mïa ®«ng l¹nh.  

C¬ së h¹ tÇng nhÊt lμ m−¬ng m¸ng cÊp 
tho¸t n−íc cÇn kiªn cè ho¸, thiÕt kÕ phï hîp 
cho NTTS, tr¸nh t×nh tr¹ng c¹nh tranh 
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nguån n−íc víi s¶n xuÊt trång trät; cã hÖ 
thèng xö lý chÊt th¶i. 

4.3. Qu¶n lý g¾n víi tuyªn truyÒn ý thøc 
       b¶o vÖ m«i tr−êng ®èi víi céng ®ång 

-  T¨ng c−êng kiÓm tra viÖc tu©n thñ 
thùc hiÖn LuËt M«i tr−êng, c¸c quy ®Þnh ¸p 
dông cho c¸c ho¹t ®éng NTTS vïng ven 
biÓn... 

- ChÝnh quyÒn vμ c¸c c¬ quan chøc n¨ng 
cÇn tuyªn truyÒn gi¸o dôc, khuyÕn khÝch sù 
tham gia cña céng ®ång b¶o vÖ m«i tr−êng ®i 
liÒn víi ph¸t triÓn kinh tÕ bÒn v÷ng qua c¸c 
ho¹t ®éng tËp huÊn, héi th¶o vμ trao ®æi 
th«ng tin víi céng ®ång trong s¶n xuÊt 
NTTS. 

-  T¨ng c−êng c«ng t¸c khuyÕn ng−, phæ 
biÕn kiÕn thøc b¶o vÖ m«i tr−êng, ®Æc biÖt 
cÇn c¶nh b¸o viÖc l¹m dông vμ thiÕu hiÓu 
biÕt vÒ sö dông c¸c chÕ phÈm ho¸ chÊt ®éc 
h¹i trong NTTS.  

5. KÕT LUËN 
- Nu«i t«m n−íc lî lμ mét lîi thÕ cña 

vïng §VB Hμ TÜnh, ®Õn n¨m 2009 n¨m 
huyÖn ven biÓn cña tØnh cã diÖn tÝch nu«i 
t«m 1171 ha. DiÔn biÕn diÖn tÝch 5 n¨m 
(2005 - 2009) kh«ng æn ®Þnh vμ theo chiÒu 
h−íng gi¶m. 

- HiÖn nay ph−¬ng thøc nu«i t«m trong 
vïng theo m« h×nh qu¶ng canh hay qu¶ng 
canh c¶i tiÕn ë c¸c hé gia ®×nh lμ chñ yÕu. 
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, m« h×nh nu«i 
th©m canh ë c¸c trang tr¹i ph¸t triÓn t−¬ng 
®èi nhanh, n¨m 2009 ®· cã 179 trang tr¹i 
nh−ng cßn thÊp so víi tiÒm n¨ng ®Êt ®ai 
6000 ha vμ trªn 12 ngh×n hé nu«i trång thuû 
s¶n, trong sè ®ã cã thÓ chuyÓn ®æi nhiÒu hé 
thμnh trang tr¹i . 

- HiÖu qu¶ kinh tÕ nu«i t«m trªn ®Êt ven 
biÓn t−¬ng ®èi cao nh−ng phô thuéc vμo lo¹i 
h×nh nu«i. TÝnh b×nh qu©n trªn 1 ha, c¸c 
trang tr¹i ®Çu t− th©m canh cã hiÖu qu¶ cao 
h¬n nhiÒu so víi nu«i t«m qu¶ng canh hay 
qu¶ng canh c¶i tiÕn cña hé, tÝnh ra GO ®¹t 

81,6 triÖu ®ång gÊp 4,08 lÇn; VA ®¹t 31,78 
triÖu ®ång, gÊp 2,3 lÇn vμ MI ®¹t 30,49 triÖu 
®ång, gÊp 2,38 lÇn.   

- Mét vÊn ®Ò n¶y sinh lμ ®èi víi nu«i 
t«m nh÷ng n¨m qua lμ xuÊt hiÖn nh÷ng rñi 
ro c¶ vÒ kinh tÕ vμ m«i tr−êng, n¨ng suÊt 
t«m nu«i kh«ng æn ®Þnh, nguån n−íc, m«i 
tr−êng ®Êt ë c¸c khu vùc l©n cËn bÞ « nhiÔm. 

- Tõ nghiªn cøu cho thÊy cÇn kÕt hîp c¸c 
gi¶i ph¸p mang tÝnh ®ång bé, trong ®ã quan 
träng lμ c«ng t¸c quy ho¹ch vμ tæ chøc s¶n 
xuÊt theo qui ho¹ch. §Þnh h−íng ph¸t triÓn 
s¶n xu©t theo kiÓu trang tr¹i, ¸p dông tiÕn bé 
khoa häc c«ng nghÖ, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng 
thÝch hîp vμ c¸c gi¶i ph¸p liªn quan kh¸c nh− 
c«ng t¸c qu¶n lý, gi¸m s¸t qui tr×nh kü thuËt 
s¶n xuÊt, tuyªn truyÒn gi¸o dôc céng ®ång, 
t¨ng c−êng ho¹t ®éng khuyÕn ng−. 
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TÓM TẮT


Hà Tĩnh có 5 huyện ven biển, diện tích tự nhiên vùng đồng bằng ven biển trên 103,5 nghìn hecta, trong đó đất cát ven biển chiếm diện tích 63,5 nghìn hecta, tương đương 61,3%, riêng tiềm năng đất ven biển cho nuôi trồng thủy sản (chủ yếu là nuôi tôm nước lợ) có thể đạt khoảng trên 6 nghìn hecta. Hiện nay, người dân chủ yếu nuôi tôm theo mô hình hộ quảng canh. Bên cạnh đó, mô hình trang trại nuôi thâm canh đang ngày càng tăng. Đến năm 2009 trong tỉnh có 179 trang trại nuôi trồng thuỷ sản, chủ yếu là nuôi tôm nước lợ. Hiệu quả kinh tế nuôi tôm trên đất ven biển phụ thuộc vào loại hình nuôi, nếu tính trên 1 ha bình quân chung các trang trại đầu tư thâm canh có GO (Gross Output) đạt 81,6 triệu đồng, gấp 4,08 lần; VA (Value Added) đạt 31,78 triệu đồng, gấp 2,30 lần và MI (Mix income) đạt 30,49 triệu đồng, gấp 2,38 lần so với nuôi tôm quảng canh của hộ. Từ phương diện môi trường, nuôi tôm trên đất ven biển, nhất là nuôi có đầu tư thâm canh và tập trung quy mô lớn xuất hiện những rủi ro. Năng suất tôm nuôi bấp bênh, môi trường bị ảnh hưởng. Các giải pháp đồng bộ sản xuất tôm vùng ven biển là tổ chức sản xuất theo quy hoạch phát triển trang trại, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, công tác quản lý giám sát quy trình kỹ thuật sản xuất, tuyên truyền giáo dục cộng đồng, tăng cường hoạt động khuyến ngư.


Từ khoá: Đất ven biển, hiệu quả nuôi tôm, kinh tế và môi trường.


SUMMARY


There are 5 districts in Ha Tinh with the coastal area of more than 103.5 thousand hectares, in which the major area is sandy soil. There are 6 thousand hectares of the potential coastal area to raise shrimp in brackish water. The main model of shrimp raising is extensive household farming. Besides, the model of intensive farming is increasing more and more. There are 179 aquacultural farms with the major part is shrimp raising in brackish water. The economic efficiency of raising shrimp in the coastal area depends on the raising model. On average of 1 hectare, farms with intensive farming have gross output (GO) reaching VND 81.6 million, being 4.08 times higher; value add (VA) is VND 31,78 million, being 2.30 times higher and mix income (MI) is VND 30,49 million, being 2.38 times higher than extensive household farming. From environment aspect, raising shrimp in the coastal area, especially intensive farming with large scale involves economic and environmental risks such as unsustainable shrimp productivity, deteriorated environment... There are some main solutions including planning production, farm development, applying advanced technology, managing and controlling producing process, education community, encouraging extension activities.


Key words: Coastal land, economic and environment, effect of raising shrimp.


1. §ÆT VÊN §Ò


Hµ TÜnh lµ tØnh ven biÓn, cã 137 km bê biÓn, cã 5 huyÖn gi¸p biÓn lµ Nghi Xu©n, Léc Hµ, Th¹ch Hµ, CÈm Xuyªn, Kú Anh víi diÖn tÝch tù nhiªn vïng ®ång b»ng ven biÓn kho¶ng 103,5 ngh×n hecta, riªng ®Êt c¸t vµ b·i båi ven biÓn lµ trªn 63,5 ngh×n hecta. §Õn nay, kinh tÕ vïng ven biÓn Hµ TÜnh chñ yÕu lµ n«ng nghiÖp, gi¸ trÞ s¶n xuÊt toµn ngµnh (c¶ n«ng - l©m - thñy s¶n) vÉn chiÕm tû träng 69,4%. Vïng ven biÓn tØnh Hµ TÜnh, tiÒm n¨ng cho nu«i trång thuû s¶n (NTTS) nãi chung vµ nu«i t«m níc lî nãi riªng lµ kh¸ lín. Theo kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ®Êt cña c¬ quan chuyªn m«n, tiÒm n¨ng ®Êt ®Ó NTTS vïng ven biÓn Hµ TÜnh kho¶ng trªn 6 ngh×n hecta (ViÖn Quy ho¹ch vµ ThiÕt kÕ n«ng nghiÖp, 2005). Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, NTTS vïng ven biÓn, nhÊt lµ nu«i t«m níc lî ph¸t triÓn. Nguyªn nh©n chÝnh lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña nu«i t«m trªn ®Êt ven biÓn (§VB) nh×n chung kh¸ cao, h¬n n÷a s¶n phÈm t«m dÔ tiªu thô kÓ c¶ thÞ trêng trong níc vµ chÕ biÕn xuÊt khÈu. Nh÷ng n¨m qua diÖn tÝch nu«i t«m cã xu híng t¨ng nhng kh«ng æn ®Þnh, n¨m 2009 ®¹t 1771 ha. Nu«i t«m mang l¹i thu nhËp vµ viÖc lµm cho nhiÒu hé n«ng d©n vïng ven biÓn, nhng thùc tÕ cho thÊy, ph¸t triÓn nu«i t«m mét c¸ch å ¹t thiÕu quy ho¹ch còng cã kh«ng Ýt rñi ro.


2. MôC TI£U vµ PH¦¥NG PH¸P
      NGHI£N CøU

2.1. Môc tiªu tæng qu¸t


Tõ ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh tÕ nu«i t«m trªn ®Êt ven biÓn vµ mét sè ¶nh hëng chñ yÕu vÒ mÆt m«i trêng, ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn nu«i t«m ë vïng ®Êt ven biÓn tØnh Hµ TÜnh theo híng hiÖu qu¶ kinh tÕ cao vµ bÒn v÷ng.


2.2. Môc tiªu cô thÓ


- §¸nh gi¸ kÕt qu¶ nu«i t«m vïng ven biÓn Hµ TÜnh trong giai ®o¹n 2005 - 2009.


- §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ nu«i t«m ë quy m« hé vµ trang tr¹i, ph©n tÝch mét sè ¶nh hëng cña viÖc nu«i t«m ®Õn m«i trêng.


- §Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p ®Ó nu«i t«m ®¹t hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng.


2.3. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu


- Ph¬ng ph¸p thu thËp sè liÖu: Ngoµi viÖc sö dông nh÷ng tµi liÖu thø cÊp nh sè liÖu thèng kª, c¸c b¸o c¸o cña mét sè c¬ quan chuyªn m«n nh Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n (NN & PTNT) Hµ TÜnh, c¸c phßng NN & PTNT c¸c huyÖn ven biÓn Hµ TÜnh, mét sè c¬ quan nghiªn cøu chuyªn ngµnh n«ng nghiÖp..., nghiªn cøu nµy tiÕn hµnh ®iÒu tra thùc tÕ mét sè vïng nu«i t«m cña hé vµ trang tr¹i
 trong vïng ven biÓn cña tØnh Hµ TÜnh. Tæng sè mÉu ®iÒu tra lµ 30 hé nu«i theo ph¬ng thøc qu¶ng canh/hay qu¶ng canh c¶i tiÕn; 30 trang tr¹i nu«i th©m canh. §Þa bµn ®iÒu tra ®îc chän gåm nh÷ng x· gi¸p biÓn nu«i t«m träng ®iÓm lµ Xu©n Héi (huyÖn Nghi Xu©n), CÈm Phóc (huyÖn CÈm Xuyªn), Kú Khang (huyÖn Kú Anh).  


- Ph¹m vi nghiªn cøu: VÒ thêi gian, tiÕn hµnh nghiªn cøu tö 2005 - 2009; VÒ kh«ng gian, vïng ven biÓn ®îc x¸c ®Þnh ranh giíi phÝa §«ng quèc lé 1A ®Õn bê biÓn cña 5 huyÖn ven biÓn tØnh Hµ TÜnh.


- Sè liÖu ®îc xö lý trªn ch¬ng tr×nh Excel: sè liÖu n¨ng suÊt t«m cña hé vµ trang tr¹i ®iÒu tra ®îc xö lý b»ng ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ph¬ng sai mét yÕu tè.


- C¸c chØ tiªu tæng hîp: c¸c chØ tiªu liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm chi phÝ trung gian (IC); c«ng lao ®éng (W); c¸c chØ tiªu liªn quan ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt bao gåm n¨ng suÊt, gi¸ trÞ s¶n xuÊt (GO), gi¸ trÞ gia t¨ng (VA), thu nhËp hçn hîp (MI); c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ bao gåm GO, VA, MI tÝnh trªn 1 ha vµ tÝnh trªn 1 ®ång chi phÝ IC vµ thu nhËp hçn hîp tÝnh theo c«ng lao ®éng (MI/c«ng).


3. KÕT QU¶ Vµ TH¶O LUËN


3.1. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh nu«i trång thñy 
       s¶n nãi chung vïng ven biÓn Hµ TÜnh


NTTS vïng ven biÓn Hµ TÜnh chñ yÕu lµ nu«i níc lî vµ níc mÆn, ®èi tîng nu«i ®a d¹ng nh t«m, cua, ngao, sß, c¸ vµ mét sè loµi nhuyÔn thÓ kh¸c... nhng t«m só vÉn lµ ®èi tîng chÝnh. N¨m 2009 tæng diÖn tÝch NTTS vïng mÆn lî ven biÓn Hµ TÜnh lµ 2153 ha th× tû lÖ diÖn tÝch  nu«i t«m chiÕm 82,3%, nu«i c¸ chØ chiÕm 0,5%, cßn l¹i lµ c¸c ®èi tîng kh¸c. Xu híng nh÷ng n¨m qua diÖn tÝch nu«i t«m ph¸t triÓn, nhng kh«ng æn ®Þnh (tõ 1949 ha n¨m 2005 gi¶m xuèng 1771 ha n¨m 2009), diÖn tÝch nu«i c¸ n¨m 2009 chØ lµ 119 ha), diÖn tÝch nu«i hçn hîp c¸c lo¹i thñy s¶n kh¸c gi¶m (tõ 642 ha n¨m 2005 gi¶m xuèng 263 ha n¨m 2009). Nh vËy t«m vÉn lµ ®èi tîng ®îc ngêi s¶n xuÊt lùa chän chÝnh bëi tÝnh phï hîp cña t«m víi m«i trêng níc lî ven biÓn vµ nguyªn nh©n chÝnh lµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt tõ nu«i t«m lu«n ®îc ngêi s¶n xuÊt ®Æt kú väng. Ngoµi ra, t«m cã thÞ trêng tiªu thô vµ ngµy cµng ®îc a chuéng, lµ mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc trong sè mÆt hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña tØnh Hµ TÜnh. Theo sè liÖu cña Côc Thèng kª Hµ TÜnh, tõ n¨m 2005 ®Õn n¨m 2009, s¶n lîng t«m ®«ng l¹nh xuÊt khÈu t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m (n¨m 2005 xuÊt khÈu 452 tÊn t«m ®«ng l¹nh ®Õn n¨m 2009 t¨ng lªn 601 tÊn), trong khi c¸c s¶n phÈm n«ng s¶n xuÊt khÈu kh¸c gi¶m hoÆc t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ. 


3.2. §¸nh gi¸ t×nh h×nh nu«i t«m vïng
       ven biÓn tØnh Hµ TÜnh


3.2.1. Quy m« vµ ®Þa bµn ph©n bè chñ yÕu


- DiÖn tÝch nu«i t«m níc lî biÕn ®éng, 2 n¨m ®¹t ®Ønh cao lµ n¨m 2006 vµ 2007, sau ®ã gi¶m dÇn 2 n¨m tiÕp theo (B¶ng 1). Vïng träng ®iÓm nu«i t«m níc lî lµ c¸c x· Xu©n Héi, Xu©n Giang, Xu©n Trêng (huyÖn Nghi Xu©n); Hé §é, Th¹ch B»ng, Ých HËu (huyÖn Léc Hµ); Th¹ch TrÞ, Th¹ch S¬n, Tîng S¬n, Th¹ch Bµn (huyÖn Th¹ch Hµ); CÈm Phóc, CÈm Léc, CÈm Nhîng (huyÖn CÈm Xuyªn); Kú Khang, Kú Thä, Kú Trinh, Kú Th (huyÖn Kú Anh). 


- N¨ng suÊt t«m nu«i kh«ng æn ®Þnh, cao h¬n c¶ lµ n¨m 2005 víi n¨ng suÊt b×nh qu©n 12,7 t¹/ha, c¸c n¨m cßn l¹i n¨ng suÊt dao ®éng tõ 6,7 - 9,2 t¹/ha. Së dÜ n¨ng suÊt biÕn ®éng bëi mét sè lý do chÝnh nh dÞch bÖnh, tr×nh ®é am hiÓu kü thuËt vµ kh¶ n¨ng ®Çu t cña ngêi s¶n xuÊt bÞ h¹n chÕ. H¬n n÷a thiªn tai nh b·o lò còng lµ t¸c nh©n g©y rñi ro cho s¶n xuÊt.


3.2.2. C¸c lo¹i h×nh tæ chøc s¶n xuÊt nu«i
           trång thñy s¶n


- H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt: tuy chñ yÕu lµ hé nhng xu híng ph¸t triÓn trang tr¹i ®· thÓ hiÖn râ rÖt. Sè lîng trang tr¹i t¨ng trong nhng n¨m qua, qui m« diÖn tÝch vµ lao ®éng më réng. Theo sè liÖu cña Së NN&PTNT Hµ TÜnh, n¨m 2009 cã 179 trang tr¹i nu«i t«m, t¨ng 36 trang tr¹i so víi n¨m 2005. HuyÖn cã sè trang tr¹i nu«i t«m nhiÒu nhÊt lµ Th¹ch Hµ víi 43 trang tr¹i. 


KÕt qu¶ ®iÒu tra ®¹i diÖn mét sè vïng cho thÊy, diÖn tÝch b×nh qu©n 0,36 ha/hé (hé cã diÖn tÝch lín nhÊt ®¹t 0,5 ha vµ nhá nhÊt lµ 0,1 ha). Cßn ®èi víi trang tr¹i, diÖn tÝch b×nh qu©n lµ 3,75 ha/trang tr¹i nu«i t«m (diÖn tÝch trang tr¹i lín nhÊt lµ 8 ha vµ nhá nhÊt lµ 2 ha). §Æc ®iÓm c¬ b¶n lµ trang tr¹i ®îc h×nh thµnh tõ sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña mét hé mµ cha cã trang tr¹i víi së h÷u nhiÒu hé. Qua ®ã cho thÊy ®Ó thµnh vïng tËp trung cÇn cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch sù hîp t¸c vµ chuyÓn ®æi ®Êt ®ai (hiÖn trªn ®Þa bµn ven biÓn cã trªn 10 ngh×n hé NTTS nÕu nh÷ng n¨m tíi chuyÓn dÇn sang h×nh thøc trang tr¹i sÏ lµ nguån lùc lín ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt) (B¶ng 2). 



- VÒ lùc lîng lao ®éng: B×nh qu©n mét trang tr¹i cã 10,1 lao ®éng, gÊp 2,5 lÇn m« h×nh hé, ®a phÇn lµ lao ®éng phæ th«ng kÓ c¶ nhiÒu chñ trang tr¹i còng kh«ng cã chuyªn m«n kü thuËt, trong sè 179 trang tr¹i chØ cã 20 ngêi cã chuyªn m«n tõ c«ng nh©n kü thuËt ®Õn cao ®¼ng (chiÕm 11,1%).


- VÒ thêi vô: do cã khÝ hËu l¹nh nªn thêng nu«i t«m vµo mïa hÌ lµ ¨n ch¾c nhng tõ cuèi th¸ng 8 ®Õn th¸ng 11 hµng n¨m vïng ven biÓn thêng gÆp b·o lò ¶nh hëng lín ®Õn nu«i t«m. 


		B¶ng 1. DiÔn biÕn diÖn tÝch, n¨ng suÊt, s¶n lîng t«m nu«i níc lî
vïng ven biÓn Hµ TÜnh


Chỉ tiêu

		2005

		2006

		2007

		2008

		2009



		Diện tích (ha)

		1949

		2360

		2394

		1834

		1771



		Năng suất (tạ/ha)

		12,7

		9,2

		7,6

		6,7

		8,3



		Sản lượng (tấn)

		2480

		2166

		1812

		1222

		1477





Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh


B¶ng 2. Mét sè chØ tiªu b×nh qu©n cña 1 hé/trang tr¹i nu«i trång thñy s¶n


		Chỉ tiêu

		ĐVT

		Hộ (I)

		Trang trại (II)

		So sánh (II)/(I)
(lần)



		1. Đất nuôi trồng thuỷ sản

		ha

		0,36

		3,75

		10,41



		2. Lao động

		người

		4,00

		10,10

		2,52



		- Tự có

		người

		1,00

		2,30

		2,30



		- Thuê thường xuyên

		người

		0

		1,00

		-



		- Thuê thời vụ

		người

		2,50

		6,80

		2,72



		3. Số máy móc thiết bị sản xuất

		cái

		1,50

		2,79

		1,86



		4. Vốn đầu tư sản xuất

		tr.đ

		64,20

		102,80

		1,60





Nguồn: Số liệu điều tra năm 2009, n = 60 (30 hộ, 30 tr.trại)

- Nh÷ng ph¬ng ph¸p nu«i: ®a phÇn c¸c hé nu«i theo ph¬ng ph¸p qu¶ng canh hay qu¶ng canh c¶i tiÕn nªn n¨ng suÊt thêng thÊp. N«ng d©n thêng ¸p dông nu«i qu¶ng canh ë vïng cã mÆt níc hoang ho¸ cha c¶i t¹o, nhÊt lµ vïng cöa s«ng ®Ó lÊy gièng tù nhiªn. 


Nu«i t«m th©m canh ®ßi hái ®Çu t lín cho x©y dùng ®Çm nu«i, ph¬ng thøc nu«i ®îc c¬ giíi ho¸ tõ ®a níc mÆn vµo, x¶ níc th¶i, qu¹t níc... C¸c trang tr¹i ®Òu ®Çu t m¸y mãc h¬n hé nu«i nhá lÎ, sè m¸y mãc gÊp 1,8 lÇn so víi hé (B¶ng 2), mËt ®é nu«i cao tíi 30 con/m2, thøc ¨n c«ng nghiÖp, n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhng rñi ro kh«ng nhá (x· Th¹ch Bµn, huyÖn Th¹ch Hµ, n¨m 2009 nhiÒu hé bÞ thÊt thu do dÞch bÖnh vµ kü thuËt nu«i kh«ng b¶o ®¶m). 


Sù sai kh¸c vÒ n¨ng suÊt cña 2 nhãm (hé vµ trang tr¹i) thÓ hiÖn râ rÖt (P<0,001). N¨ng suÊt (NS) t«m b×nh qu©n c¸c hé chØ ®¹t 0,25 tÊn/ha (trong sè 30 hé ®iÒu tra chØ cã 1 hé ®¹t NS cao nhÊt 0,5 tÊn/ha vµ 2 hé ®¹t NS thÊp nhÊt lµ 0,1 tÊn/ha). §èi víi 30 trang tr¹i, NS b×nh qu©n ®¹t 1,05 tÊn/ha, gÊp 4,2 lÇn víi NS b×nh qu©n cña c¸c hé (trong sè ®ã cã 1 trang tr¹i ®¹t NS cao nhÊt 2 tÊn/ha vµ 1 hé NS thÊp nhÊt 0,4 tÊn/ha). ViÖc ph©n tÝch cho thÊy, m« h×nh nu«i t«m qu¶ng canh ë qui m« hé g©y l·ng phÝ nguån lùc ®Êt ®ai, rÊt cÇn nh÷ng c¬ chÕ khuyÕn khÝch chuyÓn ®æi thµnh trang tr¹i. 


- Tiªu thô s¶n phÈm: HiÖn nay s¶n phÈm t«m cã thÞ trêng tiªu thô réng, ngoµi s¶n phÈm t¬i sèng cßn lµm nguyªn liÖu chÕ biÕn (trong vïng cã mét sè c¬ së chÕ biÕn c«ng nghiÖp vµ chÕ biÕn thuû h¶i s¶n truyÒn thèng nh x· Th¹ch Kim huyÖn Léc Hµ, x· Th¹ch H¶i huyÖn Th¹ch Hµ, x· Xu©n Héi huyÖn Nghi Xu©n, x· CÈm Nhîng huyÖn CÈm Xuyªn, x· Kú Ninh huyÖn Kú Anh). Gi¸ t«m nh÷ng n¨m qua lu«n ®øng ë møc cao vµ n¨m sau cao h¬n n¨m tríc, nÕu n¨m 2005 gi¸ chØ kho¶ng 40 - 40 ngh×n ®ång/kg th× n¨m 2009 ®· t¨ng tíi 80 - 100 ngh×n ®ång (tÝnh theo gi¸ ngêi d©n xuÊt b¸n c¶ l« hµng cho ngêi thu gom).


3.2.3. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ nu«i t«m
          vïng ven biÓn Hµ TÜnh


- VÒ chi phÝ s¶n xuÊt: NÕu ë m« h×nh nu«i qu¶ng canh cña hé víi chi phÝ trung gian 6,21 triÖu ®ång/ha th× trong c¸c trang tr¹i nu«i th©m canh chi phÝ trung gian gÊp 8,02 lÇn (B¶ng 3). 


B¶ng 3. Mét sè chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ nu«i t«m só trªn ®Êt ven biÓn


		Chỉ tiêu

		ĐVT

		Hộ nuôi quảng canh


(I)

		Tr.trại thâm canh


(II)

		So sánh (II)/(I) (lần)



		1. Chi phí sản xuất

		tr.đ/ha

		7,20

		51,11

		7,09



		- Chi phí giống, thức ăn... ( IC)

		tr.đ/ha

		6,21

		49,82

		8,02



		- Chi phí khác bằng tiền

		tr.đ/ha

		0,99

		1,29

		1,30



		- Số công lao động  (W)

		công

		200

		367

		1,84



		2. Hiệu quả tính trên 1 ha



		- Giá trị sản xuất (GO)

		tr.đ/ha

		20,00

		81,60

		4,08



		- Giá trị gia tăng (VA)

		tr.đ/ha

		13,79

		31,78

		2,30



		- Thu nhập hỗn hợp (MI)

		tr.đ/ha

		12,80

		30,49

		2,38



		3. Hiệu quả tính trên 1đ chi phí IC



		- Giá trị sản xuất (GO)

		lần

		3,22

		1,64

		0,51



		- Giá trị gia tăng (VA)

		lần

		2,22

		0,64

		0,29



		- Thu nhập hỗn hợp (MI)

		lần

		2,06

		0,61

		0,30



		4. Thu nhập hỗn hợp MI/công

		1000đ/công

		64,00

		83,08

		1,30





Nguồn:  Số liệu điều tra năm 2009, n = 60 (30 hộ, 30 trang trại)


ë c¸c trang tr¹i, sè c«ng ®Çu t cho 1 ha cao gÊp 1,84 lÇn so víi hé. Thªm vµo ®ã, gièng vµ thøc ¨n khi nu«i theo m« h×nh c«ng nghiÖp lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ lín (hiÖn t¹i gièng vµ thøc ¨n chñ yÕu nhËp tõ miÒn Trung hoÆc miÒn Nam), nªn khi më réng qui m« vît qu¸ n¨ng lùc ®Çu t dÔ gÆp rñi ro.


- VÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ: NÕu tÝnh trªn 1 ha sö dông ®Êt, lÊy m« h×nh qu¶ng canh cña hé lµm nÒn ®èi chøng th× trang tr¹i cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n, cô thÓ trªn 1 ha trang tr¹i nu«i th©m canh cã gi¸ trÞ GO cao gÊp 4,08 lÇn, VA cao gÊp 2,3 lÇn vµ MI cao gÊp 2,38

lÇn so víi m« h×nh qu¶ng canh cña hé. 


NÕu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ theo chi phÝ s¶n xuÊt (IC), ë m« h×nh qu¶ng canh cña hé, c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ nh GO/IC, VA/IC, MI/IC cña trang tr¹i thÊp h¬n hé v× chi phÝ trung gian cña trang tr¹i cao. §ã lµ lý do chÝnh m« h×nh nu«i qu¶ng canh vÉn hiÖn ®ang tån t¹i trong d©n kh¸ phæ biÕn dÉn ®Õn hiÖu qu¶ sö dông ®Êt ®ai rÊt thÊp.


NÕu tÝnh gi¸ trÞ ngµy c«ng (MI/c«ng), nu«i t«m th©m canh cña nhãm trang tr¹i b×nh qu©n chung ®¹t 83,08 ngh×n ®ång/c«ng, cao gÊp 1,3 lÇn so víi gi¸ trÞ ngµy c«ng hé nu«i qu¶ng canh.


3.3. Mét sè ¶nh hëng ®Õn m«i trêng
       tõ nu«i t«m vïng ven biÓn


Nh m«i trêng níc, m«i trêng ®Êt xung quanh rÊt dÔ bÞ ¶nh hëng. Trong qu¸ tr×nh nu«i t«m, thøc ¨n thõa, c¸c ho¸ chÊt kh¸ng sinh, líp nilon lãt ®¸y ao nu«i t«m vµ nh÷ng chÊt th¶i kh¸c ®îc th¶i qua m¬ng x¶ lµm « nhiÔm nguån níc mÆt. MÆt kh¸c níc th¶i nµy ®îc x¶ ra biÓn sÏ g©y « nhiÔm níc biÓn, g©y bÖnh cho nguån t«m gièng tù nhiªn (kh¶o s¸t trang tr¹i cña «ng NguyÔn Träng TiÕn ë x· CÈm Phóc, cã diÖn tÝch nu«i t«m 0,5 ha, vô nu«i n¨m 2009 do nhiÔm bÖnh t«m chÕt, bÞ thÊt thu). §· cã nghiªn cøu ®a ra kÕt qu¶ hµm lîng tæng muèi tan trong níc ë c¸c hÖ thèng s«ng hå bÞ ¶nh hëng do nu«i t«m trªn c¸t ®Òu rÊt cao, cã n¬i vît qu¸ tíi ngìng ¶nh hëng xÊu tíi m«i trêng (NguyÔn TuÊn Anh, 2005). §Êt c¸t ven biÓn cã ®Þa tÇng xèp, yÕu, thêng kh« h¹n. NÕu khoan hót níc ngÇm nu«i t«m lµm mÊt c©n b»ng ¸p lùc, t¹o ®iÒu kiÖn cho níc mÆn x©m nhËp. C¸c chÊt th¶i r¾n, láng tõ thøc ¨n, chÊt xö lý ®¸y ao, c¸c kh¸ng sinh... d thõa thÈm thÊu qua ®¸y vµ thµnh ao nu«i lµm ®Êt xung quanh cã nguy c¬ « nhiÔm. Ngoµi ra rõng phßng hé ven biÓn nhÊt lµ rõng ngËp mÆn lu«n cã nguy c¬ bÞ thu hÑp do ph¸ rõng ®Ó x©y dùng ®Çm nu«i t«m nÕu ngêi d©n kh«ng cã ý thøc b¶o vÖ vµ viÖc qu¶n lý cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng kh«ng chÆt chÏ.


Nh vËy, bªn c¹nh ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao tõ nu«i t«m ë c¸c vïng ven biÓn, m¶ng phóc lîi m«i trêng sinh th¸i rÊt cÇn ®îc t«n träng vµ nghiªn cøu s©u ®Ó cã ®Þnh híng sö dông ®Êt ven biÓn mét c¸ch hîp lý vµ hiÖu qu¶ c¶ vÒ kinh tÕ vµ m«i trêng. 


4. MéT Sè §Ò XUÊT CHñ YÕU CHO
    Sö DôNG §ÊT VEN BIÓN NU¤I
    T¤M HIÖU QU¶ Vµ BÒN V÷NG


4.1. Tæ chøc s¶n xuÊt ph¶i tu©n theo qui
       ho¹ch


Nu«i t«m níc lî ven biÓn lµ lîi thÕ lín cña vïng ven biÓn Hµ TÜnh. Qui ho¹ch c¸c vïng nu«i trång thuû s¶n (NTTS) ven biÓn ph¶i trªn c¬ së ®iÒu tra, ®¸nh gi¸ kü nh÷ng ®iÒu kiÖn tù nhiªn kinh tÕ - x· héi liªn quan, nhÊt lµ tiÒm n¨ng ®Êt ®ai, nguån níc vµ c¬ së h¹ tÇng nh thuû lîi. Kh«ng nªn v× c¸i lîi tríc m¾t mµ tù ph¸t më réng quy m« NTTS mét c¸ch å ¹t. C¸c ®Þa ph¬ng cÇn quy ho¹ch ®Ó ph©n ®Þnh ranh giíi gi÷a c¸c vïng NTTS víi c¸c vïng n«ng nghiÖp, trång rõng phßng hé, vïng b¶o tån thiªn nhiªn, vïng dµnh cho du lÞch, d¶i ven biÓn cÇn ph¸t triÓn rõng phßng hé phßng chèng thiªn tai. C¸c vïng nu«i t«m tËp trung quy m« lín cÇn bè trÝ c¸ch xa c¸c khu vùc d©n c tËp trung ®Ó tr¸nh nh÷ng t¸c ®éng g©y « nhiÔm m«i trêng ®Êt, nguån níc sinh ho¹t, kh«ng khÝ.


Qua kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng ®Þa bµn nh trao ®æi víi nh÷ng c¬ quan chuyªn m«n, nghiªn cøu ®· ®Ò xuÊt ®Þnh híng vïng nu«i t«m tËp trung vïng ven biÓn Hµ TÜnh nh sau:


- Ph¸t triÓn nu«i t«m níc lî theo m« h×nh th©m canh, b¸n th©m canh tæ chøc theo kiÓu trang tr¹i, quy m« diÖn tÝch c¸c huyÖn Nghi Xu©n kho¶ng 1000 ha (träng ®iÓm x· Xu©n Héi, Xu©n Giang, Xu©n Phæ, Xu©n Mü, Xu©n Trêng), huyÖn Léc Hµ 500 ha (träng ®iÓm c¸c x· Ých HËu, Hé §é, Mai Phô, Th¹ch B»ng), Th¹ch Hµ qui m« tËp trung 700 ha (träng ®iÓm x· Th¹ch H¶i, Th¹ch Bµn, Tîng S¬n, Th¹ch Long), huyÖn CÈm Xuyªn 500 ha (träng ®iÓm x· CÈm Phóc, CÈm Léc, thÞ trÊn Thiªn CÇm, CÈm Hng), huyÖn Kú Anh qui m« 1000 ha (träng ®iÓm x· Kú Trinh, Kú Th, Kú Nam, Kú Hµ, Kú Khang, Kú Ninh, Kú H¶i, Kú Thä). 


4.2. Gi¶i ph¸p kü thuËt


- Ngêi s¶n xuÊt cÇn n¾m v÷ng qui tr×nh kü thuËt, nhÊt lµ vÊn ®Ò gièng vµ thêi vô trong n¨m, ¸p dông quy tr×nh nu«i t«m sinh th¸i ë nh÷ng b·i triÒu cã rõng ngËp mÆn. 


- Xö lý chèng thÊm cho bê vµ ao nu«i thñy s¶n cÇn ®îc nghiªn cøu, vËt liÖu phï hîp ®Ó chèng thÈm lËu chÊt th¶i ra m«i trêng bªn ngoµi. Nghiªm ngÆt kiÓm so¸t viÖc sö dông c¸c lo¹i hãa chÊt. TiÕn tíi ®a c¸c ho¹t ®éng quan tr¾c m«i trêng (kÓ c¶ m«i trêng ®Êt, níc, níc biÓn ven bê) vµ c¶nh b¸o dÞch bÖnh thuû s¶n lµ viÖc lµm thêng xuyªn ®Þnh kú cña c¸c c¬ quan chuyªn m«n. 


- ChuyÓn giao thuËt th©m canh thÝch hîp theo híng ®a d¹ng ho¸ gièng t«m cho phï hîp víi tõng vô ®Ó n©ng hÖ sè sö dông ®Êt mÆt níc v× hiÖn t«m só chØ nu«i mét vô ë vïng ven biÓn Hµ TÜnh do mïa ®«ng l¹nh. 


C¬ së h¹ tÇng nhÊt lµ m¬ng m¸ng cÊp tho¸t níc cÇn kiªn cè ho¸, thiÕt kÕ phï hîp cho NTTS, tr¸nh t×nh tr¹ng c¹nh tranh nguån níc víi s¶n xuÊt trång trät; cã hÖ thèng xö lý chÊt th¶i.


4.3. Qu¶n lý g¾n víi tuyªn truyÒn ý thøc
       b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi céng ®ång


-  T¨ng cêng kiÓm tra viÖc tu©n thñ thùc hiÖn LuËt M«i trêng, c¸c quy ®Þnh ¸p dông cho c¸c ho¹t ®éng NTTS vïng ven biÓn...


- ChÝnh quyÒn vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cÇn tuyªn truyÒn gi¸o dôc, khuyÕn khÝch sù tham gia cña céng ®ång b¶o vÖ m«i trêng ®i liÒn víi ph¸t triÓn kinh tÕ bÒn v÷ng qua c¸c ho¹t ®éng tËp huÊn, héi th¶o vµ trao ®æi th«ng tin víi céng ®ång trong s¶n xuÊt NTTS.


-  T¨ng cêng c«ng t¸c khuyÕn ng, phæ biÕn kiÕn thøc b¶o vÖ m«i trêng, ®Æc biÖt cÇn c¶nh b¸o viÖc l¹m dông vµ thiÕu hiÓu biÕt vÒ sö dông c¸c chÕ phÈm ho¸ chÊt ®éc h¹i trong NTTS. 


5. KÕT LUËN


- Nu«i t«m níc lî lµ mét lîi thÕ cña vïng §VB Hµ TÜnh, ®Õn n¨m 2009 n¨m huyÖn ven biÓn cña tØnh cã diÖn tÝch nu«i t«m 1171 ha. DiÔn biÕn diÖn tÝch 5 n¨m (2005 - 2009) kh«ng æn ®Þnh vµ theo chiÒu híng gi¶m.


- HiÖn nay ph¬ng thøc nu«i t«m trong vïng theo m« h×nh qu¶ng canh hay qu¶ng canh c¶i tiÕn ë c¸c hé gia ®×nh lµ chñ yÕu. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, m« h×nh nu«i th©m canh ë c¸c trang tr¹i ph¸t triÓn t¬ng ®èi nhanh, n¨m 2009 ®· cã 179 trang tr¹i nhng cßn thÊp so víi tiÒm n¨ng ®Êt ®ai 6000 ha vµ trªn 12 ngh×n hé nu«i trång thuû s¶n, trong sè ®ã cã thÓ chuyÓn ®æi nhiÒu hé thµnh trang tr¹i .


- HiÖu qu¶ kinh tÕ nu«i t«m trªn ®Êt ven biÓn t¬ng ®èi cao nhng phô thuéc vµo lo¹i h×nh nu«i. TÝnh b×nh qu©n trªn 1 ha, c¸c trang tr¹i ®Çu t th©m canh cã hiÖu qu¶ cao h¬n nhiÒu so víi nu«i t«m qu¶ng canh hay qu¶ng canh c¶i tiÕn cña hé, tÝnh ra GO ®¹t 81,6 triÖu ®ång gÊp 4,08 lÇn; VA ®¹t 31,78 triÖu ®ång, gÊp 2,3 lÇn vµ MI ®¹t 30,49 triÖu ®ång, gÊp 2,38 lÇn.  


- Mét vÊn ®Ò n¶y sinh lµ ®èi víi nu«i t«m nh÷ng n¨m qua lµ xuÊt hiÖn nh÷ng rñi ro c¶ vÒ kinh tÕ vµ m«i trêng, n¨ng suÊt t«m nu«i kh«ng æn ®Þnh, nguån níc, m«i trêng ®Êt ë c¸c khu vùc l©n cËn bÞ « nhiÔm.


- Tõ nghiªn cøu cho thÊy cÇn kÕt hîp c¸c gi¶i ph¸p mang tÝnh ®ång bé, trong ®ã quan träng lµ c«ng t¸c quy ho¹ch vµ tæ chøc s¶n xuÊt theo qui ho¹ch. §Þnh híng ph¸t triÓn s¶n xu©t theo kiÓu trang tr¹i, ¸p dông tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng thÝch hîp vµ c¸c gi¶i ph¸p liªn quan kh¸c nh c«ng t¸c qu¶n lý, gi¸m s¸t qui tr×nh kü thuËt s¶n xuÊt, tuyªn truyÒn gi¸o dôc céng ®ång, t¨ng cêng ho¹t ®éng khuyÕn ng.
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