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MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Cộng đồng thủy sản ở Việt Nam khá đông đảo với khoảng 8 triệu ngư dân là lao 

động khai thác thủy sản và 12 triệu người có nguồn thu hoặc sản phẩm từ ngành thủy 

sản. Trong 10 năm qua ngành thủy sản đã có mức tăng trưởng khá lớn kể cả số lượng 

lao động, số tàu thuyền, và sản lượng khai thác thủy sản (Bộ NN & PTNT 2015). Tuy 

nhiên, tình trạng nghèo của các hộ ngư dân, đặc biệt ở ở vùng biển bãi ngang vẫn rất 

nghiêm trọng. Sinh kế ngư dân ven biển dựa trên các nguồn lực con người, vốn xã hội 

(mạng lưới xã hội…), vốn thiên nhiên hay tài nguyên (rừng, mặt nước nuôi trồng thủy 

sản, nguồn lợi biển, sông ngòi, đất canh tác, đa dạng sinh học…), vốn vật chất nhà ở, 

công cụ sản xuất, phương tiện vận chuyển, cơ sở hạ tầng…), vốn tài chính (tiết kiệm, 

tín dụng, hàng hóa lưu chuyển…). Sinh kế của hộ luôn bị tác động bởi các yếu tố gây 

ra tình trạng dễ bị tổn thương, được tạo ra do các biến động (shock) về các yếu tố tự 

nhiên, kinh tế, xã hội, môi trường, chính trị, hoặc các xu hướng biến đổi của dân số, tài 

nguyên, quốc tế và trong nước, khoa học kỹ thuật hoặc các yếu tố biến đổi mang tính 

mùa vụ như: sản xuất, giá cả, sức khỏe, cơ hội việc làm,... Mặc dù các hoạt động sinh 

kế chính vùng ven biển chủ yếu là KTTS và NTTS. Tuy nhiên, các hoạt động về nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngành nghề, buôn bán, dịch vụ đóng góp không nhỏ vào sự đa 

dạng sinh kế và hạn chế tính bị tổn thương của hộ gia đình ven biển [32]. 

Cộng đồng dân cư ở các xã ven biển Việt Nam có sinh kế chủ yếu phụ thuộc và 

các hoạt động KTTS biển. Đa số các hộ ngư dân có nghề cá quy mô nhỏ ven biển với 

các loại ngư lưới cụ khai thác truyền thống, bị ảnh hưởng rất lớn bởi sự suy giảm 

nguồn lợi thủy sản. Theo thống kê của các nhà khoa học, nguồn lợi hải sản trong vùng 

biển thuộc chủ quyền của Việt Nam vào khoảng 5,3 triệu tấn cá biển, chưa tính đến 

các loài tôm biển, mực và sinh vật tầng đáy. Với nguồn lợi hải sản này, mỗi năm ngư 

dân Việt Nam chỉ được đánh bắt tối đa là 2,3 triệu tấn. Nếu khai thác quá sản lượng 

này thì nguồn hải sản tự nhiên bị suy kiệt, do cá không kịp sinh sản để tái tạo nguồn. 

Trong khi đó, năm 2016, Việt Nam đã khai thác 2,4 triệu tấn hải sản từ biển để phục 

vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Được biết sản lượng khai thác đạt 2,4 triệu tấn năm 2016 là 

giảm 15% so với năm 2015 và 20% so với các năm 2010 – 2014 [24].  

Vùng ven biển miền Trung và tỉnh Thừa Thiên Huế còn nghèo do điều kiện khó 

khăn về tài nguyên và nhiều thiên tai (bảo, lũ lụt, hạn hán, nước biển dâng làm gia tăng 

tình trạng xâm nhập mặn ở vùng ven biển,…). Phần lớn các cộng đồng cư dân duyên 

hải miền Trung đều chọn sinh kế thủy sản, bao gồm đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản 

làm sinh kế chính. Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà hiện nay sinh kế của các cộng 

đồng cư dân này đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, khiến cho đời sống 

của họ gặp nhiều khó khăn hơn trước: mưu sinh vất vả, môi trường lao động đối mặt 
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với nhiều hiểm nguy, thu nhập bấp bênh, nguy cơ thất nghiệp cao,… và những biến cố 

do phát triển KT-XH (ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí) ảnh hưởng xấu đến 

người dân. Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang diễn biến khó lường và những tác động do 

BĐKH mang lại như nước biển dâng, nước biển xâm nhập, gia tăng số lượng và cấp 

độ bão,… chính là những thách thức mà cư dân vùng duyên hải miền Trung phải đối 

mặt. Sinh kế dựa vào biển của họ bị ảnh hưởng tiêu cực, kém bền vững hơn trong 

tương lai. Những thách thức này không chỉ tác động đến sinh kế của người dân, mà 

còn ảnh hưởng đến đời sống kinh tế – văn hóa – xã hội các cộng đồng cư dân trong 

vùng duyên hải miền Trung.  

Sự cố Formosa 2016 xảy ra tác động trực tiếp đến ngư dân ven biển  4 tỉnh miền 

Trung, trong đó người dân KTTS ven biển Thừa Thiên Huế cũng chịu nhiều thiệt hại. 

Ở Thừa Thiên Huế, hiện tượng cá chết hàng loạt đã xảy ra ở hầu hết các địa phương 

thuộc huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang và Phú Lộc. Theo đánh giá bước đầu 

của chính quyền địa phương, ước tính thiệt hại do tình trạng cá chết là khoảng 135 tỷ 

đồng. Số tàu thuyền bị ảnh hưởng là 2.939 chiếc với 6.212 hộ và 30.450 nhân khẩu. Số 

lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại là 1.240 lồng [8]. Ngoài những thiệt hại đối với 

lĩnh vực nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản, sự cố môi trường biển cũng tác động tiêu cực 

đến hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá, kinh doanh dịch vụ du lịch tại các bãi biển 

cũng như đời sống của người dân [16].  

Sự cố xảy ra đã đặt sự quan tâm của các cấp các ngành từ Chính phủ, các bộ, ban 

ngành từ trung ương đến địa phương hướng vào làm giảm tác động và nâng cao năng 

lực ứng phó của hộ KTTS bị ảnh hưởng.  

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về “năng lực chống chịu” của người dân trước 

các cú sốc liên quan đến thảm họa tự nhiên và biến đổi khí hậu tác động đến sinh kế 

của người dân ở các vùng. Tuy nhiên những nghiên cứu về “năng lực chống chịu” có 

liên quan đến sự cố ô nhiễm môi trường biển đến sinh kế của cộng đồng ngư dân ven 

biển chưa được thực hiện. Do vậy, việc nghiên cứu “năng lực chống chịu” của cộng 

đồng/ngư dân đến vấn đề ô nhiễm môi trường biển, tác động đến sinh kế của cộng 

động ngư dân có ý nghĩa rất quan trọng nhằm giúp các cơ quan chính quyền địa 

phương cũng như các cơ quan chính phủ đưa ra các chính sách hỗ trợ kịp thời cho 

cộng đồng ngư dân ven biển.  

Nghiên cứu “năng lực chống chịu” của người dân đối với sự cố bất lợi là 

“khoảng trống nghiên cứu” và thời sự trong bối cảnh các sự cố môi trường do phát 

triển KT-XH và BĐKH xảy ra ngày càng thường xuyên. Đề tài này nghiên cứu “năng 

lực chống chịu” của cộng đồng/ngư dân đối với tác động sự cố ô nhiễm môi trường 

biển Việt Nam 2016 đến tác động sinh kế và đời sống của hộ, sự phục hồi sinh kế của 

hộ. Từ đó đề xuất các giải pháp phục hồi sinh kế khả thi cho ngư dân khai thác thuỷ 

sản ven biển tại tỉnh Thừa Thiên Huế, chịu tác động từ sự cố môi trường biển.  
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Vì vậy, “Nghiên cứu tác động, ứng phó và phục hồi sinh kế của hộ khai thác thuỷ 

sản ven biển bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển Formosa 2016 tại Thừa Thiên 

Huế” trở thành vấn đề thời sự, mới và cấp bách trong giai đoạn này.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu tổng thể của đề tài 

Mục tiêu tổng thể của đề tài là nghiên cứu năng lực chống chịu sự cố bất lợi của 

hộ khai thác thuỷ sản ven biển thông quan đánh giá tác động, ứng phó và phục hồi sinh 

kế của hộ bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển formosa 2016 tại Thừa Thiên Huế.  

2.2. Mục tiêu cụ thể 

(1). Hệ thống hóa cơ sở lý luận về năng lực chống chịu sự cố bất lợi của hộ 

KTTS ven biển với các thành tố chính: hấp phụ tác động, ứng phó và phục hồi sinh kế 

sau sự cố. 

(2) Tìm hiểu và đánh giá tác động của sự cố môi trường biển Formosa 2016 đối 

với sinh kế hộ khai thác thủy sản ven biển Thừa Thiên Huế. 

(3). Nghiên cứu giải pháp và kết quả thực hiện các giải pháp ứng phó của hộ khai 

thác thủy sản ven biển trước tác động của sự cố môi trường biển 2016. 

(4). Đánh giá kết quả phục hồi sinh kế của hộ khai thác thủy sản ven biển sau sự 

cố môi trường biển. 

3. Ý nghĩa khoa học 

3.1. Ý nghĩa lý luận 

Đề tài giúp tăng cường hiểu biết về khái niệm và hướng tiếp cận mới về “năng 

lực chống chịu” của người dân (social resilience) trước tác động của các sự cố bất lợi, 

sốc hay thảm họa. Đề tài góp phần làm rỏ khung phân tích “năng lực chống chịu xã 

hội” đã được đề xuất đồng thời làm rỏ các thành tố cũng như vai trò của các thành tố 

đó trong nghiên cứu “năng lực chống chịu”, bao gồm: hấp phụ tác động, ứng phó và 

phục hồi sinh kế sau sự cố.  

3.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Từ kết quả nghiên cứu, cung cấp các dữ liệu và đánh giá về tác động của sự cố 

môi trường biển đến khả năng ứng phó và phục hồi đời sống của hộ trong cộng đồng 

ngư dân khai thác thuỷ sản ven biển, từ đó xác định các hành động cấp thiết và chiến 

lược dài hạn để giúp các nhóm hộ gia đình, cộng đồng cư dân ven biển, các nhà quản 

lý, lãnh đạo, các địa phương có hoàn cảnh tương tự tham chiếu, vận dụng nhằm gia 

tăng năng lực chống chịu và phục hồi khi có các sự cố tương tự về môi trường biển 

xảy ra. 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

1.1.1. Sự cố bất lợi, thảm họa 

1.1.1.1. Khái niệm và phân loại 

Khi đề cấp đến khái niệm/định nghĩa về một sự cố bất lợi nào đó có tác động tiêu 

cực đến một cộng đồng dân cư. Kết quả tổng quan các tài liệu nghiên cứu cho thấy, có 

nhiều thuật ngữ tương đương để diễn tả về một sự cố bất lợi cho con người thông qua 

một hiện tượng cụ thể. Ví dụ, sự cố bất lợi gây ra do thảm họa tự nhiên như lũ lụt, bão, 

động đất, sóng thần,… Những hiện tượng bất lợi như vậy có thể gọi đó là một sự cố 

bất lợi, sốc hay thảm họa.  

Cho đến nay, đã có nhiều học giả đưa ra định nghĩa về sốc. Theo EP-CBMS 

Network Coordinating Team (2011) [80], Sốc là một sự kiện có thể gây ra sự suy giảm 

về sức khỏe, nó có thể ảnh hưởng đến cá nhân (bệnh tật, tử vong), một cộng đồng, một 

khu vực, hoặc thậm chí là một quốc gia (thiên tai, khủng hoảng kinh tế vĩ mô). Khi 

một rủi ro cụ thể hóa, nó có thể trở thành một cú sốc, do vậy một cú sốc liên quan đến 

một rủi do gây ra một "ý nghĩa" tiêu cực ảnh hưởng đến sức khỏe (ví dụ, mất thu nhập 

lớn, hoặc bệnh tật nặng liên quan đến chi phí) [86]). Những cú sốc là những sự kiện có 

thể làm giảm sức khỏe cộng đồng hoặc sức khỏe cá nhân, như bệnh tật, thất nghiệp và 

có thể tự gây ra nghèo nàn về vật chất [107]. Những cú sốc giúp tham khảo việc thực 

hiện của các quốc gia khác nhau trên thế giới. Ví dụ về các cú sốc bao gồm sự xuất 

hiện của một trận động đất, chuyển động đáng kể về thương mại, hoặc cái chết của 

một thành viên trong gia đình [102]. 

Theo CRED: Thảm họa là "một tình huống hoặc sự cố vượt quá khả năng xử lý 

tại chỗ của địa phương, đòi hỏi phải có sự trợ giúp từ bên ngoài, của quốc gia hay quốc 

tế; nó thường xảy ra đột ngột, không lường trước, tạo ra sự nguy hại, tàn phá to lớn và 

sự đau khổ, tổn thất lớn về con người” (trích dẫn bởi Guha-Sapir, 2013)[84]. Theo Tổ 

chức Y tế thế giới (WHO): “Thảm họa là một sự cố xảy ra làm rối loạn các điều kiện 

sống bình thường và gây ra sự đau khổ, tổn thất vượt quá mức khả năng tự khắc phục 

của cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thảm họa” (trích dẫn bởi Lim, 2018)[103].  

Nhìn chung, từ những định nghĩa có thể thấy sự cố môi trường, sốc hay thảm họa 

là các thay đổi về tài nguyên môi trường và điều kiện kinh tế xã hội gây nhiều thiệt hại 

và tổn thương cho cộng đồng. Các thay đổi này có thể xảy ra một cách bất thường 

(nhanh, đột xuất) hoặc có xu thế từ từ và liên tục (Sự kiện gì? Thay đổi gì? Khi nào? 

Cộng đồng bị tổn thất thiệt hại như thế nào?…). Các sự cố, sốc hay thảm họa có liên 

quan đến một sự kiện thực tế, nó có thể gây ra sự mất mất về thu nhập cho nông hộ và 

nó kết nối với các rủi ro không chắc chắn. Tuy nhiên, dựa vào các khái niệm đã được 
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phát biểu, chúng ta nhận thấy rằng khi gọi một sự cố bất lợi nào đó là thảm họa thì 

mức độ của nó là rất nghiêm trọng và việc ứng phó cần phải có sự trợ giúp bền ngoài 

và quốc tế. 

Xét về khía cạnh nguyên nhân gây ra sự cố, sốc hay thảm họa và cách phân loại 

giữa các các khái niệm cũng có những sự tương đồng nhất định.  

Theo EP-CBMS Network Coordinating Team (2011), [80] sốc thường được phân 

loại dựa trên phạm vi hoặc nguồn gốc.  

Phân loại sốc theo phạm vi: có thể phân loại shocks thành 2 loại: những cú sốc 

đặc tính (Idiosyncratic shock) và những có sốc hiệp biến (Covariant shock) [114]. Sốc 

đặc tính ảnh hưởng đến cá nhân hoặc hộ gia đình lớn, chúng bao gồm các cú sốc liên 

quan đến bệnh tật, chấn thương, chết, mất việc, mất mùa,… Mặt khác, những cú sốc 

hiệp biến ảnh hưởng đến các nhóm hộ gia đình, cộng đồng, khu vực hoặc thậm chí 

toàn bộ quốc gia, chúng bao gồm các cú sốc về: xung đột vũ trang, khủng hoảng tài 

chính, thay đổi ở giá thức ăn, hạn hán, lũ lụt, bất ổn xã hội,….  

 Phân loại sốc theo nguồn gốc: có thể phân loại sốc thành: sốc tự nhiên (lũ lụt, 

hạn hán, bão, động đất, phun núi lửa, sóng thần,…), sốc kinh tế (đóng của kinh doanh, 

sự tăng giá, mất việc, cắt giảm lương, mất mát kiều hối,…), sốc xã hội (chiến tranh, tội 

phạm, bạo lực) và sốc sức khỏe (dịch bệnh). 

Theo CRED thảm họa được phân thành các nhóm gồm: (1) Thảm họa do thiên 

nhiên/thiên tai (Natural disasters), (2) Thảm họa do công nghệ (Technological 

disasters), (3) Thảm họa do yếu tố xã hội (Social disasters), (4) Thảm họa do tình trạng 

khủng hoảng, khẩn cấp (Complex and failed states, Complex Emergency). 

Nhìn chung, cách phân loại theo các tổ chức, theo các khái niệm có sự khác nhau 

nhưng chung quy lại, cách phân loại phụ thuộc vào nguồn gốc, nguyên nhân gây ra sự 

cố bất lợi, sốc hay thảm họa. 

Đối với sự cố môi trường biển Formosa (2016) diễn ra tại 4 tỉnh miền Trung, 

Việt Nam, được coi là sự cố bất lợi về môi trường và được định nghĩa theo Luật Bảo 

vệ Môi trường tại điều 3, khoản 10; “Sự cố môi trường là các tai biến hoặc rủi ro xảy 

ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi bất thường của thiên nhiên, 

gây suy thoái môi trường nghiêm trọng". Sự cố môi trường có thể xảy ra do: (i) Bão, lũ 

lụt, hạn hán, nứt đất, động đất, trượt đất, sụt lở đất, núi lửa phun, mưa axit, mưa đá, 

biến động khí hậu và thiên tai khác; (ii) Hoả hoạn, cháy rừng, sự cố kỹ thuật gây nguy 

hại về môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học, kỹ 

thuật, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng; (iii) Sự cố trong tìm kiếm, thăm đò, khai 

thác và vận chuyển khoáng sản, dầu khí, sập hầm lò, phụt dầu, tràn dầu, vỡ đường ống 

dẫn dầu, dẫn khí, đắm tàu, sự cố tại cơ sở lọc hoá dầu và các cơ sở công nghiệp khác; 
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(iv) Sự cố trong lò phản ứng hạt nhân, nhà máy điện nguyên tử, nhà máy sản xuất, tái 

chế nhiên liệu hạt nhân, kho chứa chất phóng xạ.  

Nghiên cứu này xem xét sự cố bất lợi/sốc do ô nhiễm môi trường biển Formosa 

(2016) là một sự cố môi trường được quy định theo Luật Bảo vệ Môi trường [21], sữa 

đổi và thi hành theo theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP [6], và thi hành theo Thông tư 

số 25/2019/TT-BTNMT [4], xảy ra do phát triển các hoạt động công nghiệp làm ô 

nhiễm môi trường biển ở mức độ nghiêm trọng, có tác động đến sinh kế của người dân 

chịu ảnh hưởng từ sự cố ô nhiễm môi trường này. 

1.1.1.2. Thiệt hại và tác động của sự cố, sốc và thảm họa đối với người dân 

Thiệt hại và tác động của sốc đối với người dân phụ thuộc vào đặc tính và nguồn 

gốc của các loại sốc. Những sự cố/sốc hay thảm họa có nguồn gốc tự nhiên (lũ lụt, hạn 

hán, bão, động đất, phun núi lửa, sóng thần,.. ) được gọi chung là nhóm sốc về khí hậu 

(Climate shocks). Theo Sinha và Lipton (1999), thuật ngữ “sốc” đã có một ý nghĩa rất 

cụ thể bao gồm: i) sự bất ngờ (nghĩa là biến động gây thiệt hại rủi ro đã xảy ra, mặc dù 

nó có xác suất thấp); ii) độ mạnh, iii) thiệt hại cao do tập trung vào những người có 

tính dễ bị tổn thương cao và khả năng phục hồi thấp; iv) nguồn ngoại sinh; và v) căng 

thẳng về thể chất hoặc tâm lý cho một hoặc nhiều cá nhân do sự căng thẳng đó. Do đó, 

thuật ngữ sốc khí hậu đã bao hàm những gì mà tài liệu thảm họa coi là thảm họa tự 

nhiên: những sự kiện vượt xa khả năng của một xã hội để đối phó với nó [47]. Lưu ý 

này chủ yếu đề cập đến thiên tai là những cú sốc khí hậu. 

Những cú sốc khí hậu có tác động ngay lập tức đến tài sản. Sự giàu có có thể bị 

tổn hại đáng kể do sự xuất hiện của các sự kiện khí hậu cực đoan, chẳng hạn như mưa, 

hạn hán, bão và các cú sốc khác liên quan đến thời tiết. Rõ ràng nhất, có những tác 

động trực tiếp gây ra bởi sự tiếp xúc vật lý của các sự kiện nguy hiểm này với con 

người và / hoặc tài sản dẫn đến tử vong, thương tích, gián đoạn các hoạt động kinh tế 

xã hội và thiệt hại hoặc phá hủy tài sản và tài nguyên thiên nhiên và các tài sản vật 

chất khác. Các thương tích, khuyết tật và mất mạng do thiên tai gây ra là tác động đáng 

chú ý nhất đối với bất kỳ sinh kế nào và tài sản của họ, đặc biệt nếu điều này liên quan 

đến trụ cột gia đình hoặc bất kỳ thành viên nào trong độ tuổi lao động. Bởi vì người 

nghèo có xu hướng thiếu tài sản vật chất, và do đó lao động làm dưới mọi hình thức, 

bao gồm việc làm có lương chính thức, làm việc không chính thức để kiếm tiền, lao 

động không lương và chịu các chi phí sinh hoạt, vẫn là nguồn dễ tổn thương nhất mà 

họ phải đối mặt [71].  

Theo nghĩa đó, các tác động tàn phá của cơn bão Mitch hoành hành ở Trung Mỹ 

năm 1998 và thảm họa sóng thần ở Ấn Độ Dương vào tháng 12 năm 2004 đã gây ra số 

người chết tương ứng: 10.000 người thiệt mạng và hàng triệu người vô gia cư (chủ yếu 

là do các thảm họa liên quan đến lũ lụt ở Honduras và Nicaragua), và hơn 200.000 
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người thiệt mạng và hơn 1,5 triệu người vô gia cư trong các thảm họa sóng thần 

(World Bank 2005 trích bởi [71]). Khi những cú sốc khí hậu tấn công nguồn lực con 

người cũng có thể đẩy con người vào tình trạng nghèo đói hiện tại. Ở đây, tài sản 

nguồn lực của con người, sức khỏe nội tại, trở thành một phạm trù bổ sung cho tính đa 

chiều của nghèo đói giống như người nghèo với mức tiêu dùng hoặc thu nhập thấp. Ví 

dụ, sự gia tăng đáng kể sau trận lụt năm 1998 ở Bangladesh ngay cả sau khi nước lũ đã 

rút đi một phần hoặc toàn bộ: trong một mẫu của 757 hộ gia đình thu được từ một cuộc 

khảo sát nhiều vòng trong bảy khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt 9,6 % cá nhân bị tiêu 

chảy và 4,7 % bị ảnh hưởng bởi bệnh hô hấp trong giai sau của sốc [72].  

Cuối cùng, việc giảm hoặc mất mát tài sản vật chất do các cú sốc khí hậu là tác 

động thứ ba có thể nhìn thấy ngay lập tức, cả ở cấp độ hộ gia đình và cấp cộng đồng. 

Lấy một ví dụ về trận lụt ở Bangladesh năm 1998, làm ngập 2/3 đất nước trong 11 tuần 

chưa từng có bắt đầu từ tháng 7, làm hư hại khoảng 15.000 km đường, 14.000 trường 

học và hàng ngàn cây cầu và cống có ảnh hưởng đến ngoại cảnh và đặc tính tốt của 

cộng đồng. Bên cạnh cơ sở hạ tầng công cộng, lũ lụt đã làm hư hại hơn 500.000 ngôi 

nhà, sản xuất và đầu vào sản xuất, làm thay đổi đáng kể mô hình nông nghiệp và làm 

giảm năng suất canh tác [114]. Tất cả điều này có thể dẫn đến biến động ngắn hạn về 

sức khỏe vì tài sản vật chất thường được kết hợp với các hình thức của nguồn lực khác 

nhằm chuyển thành các hoạt động tạo thu nhập hoặc các hoạt động cho phép các hộ 

gia đình sử dụng hàng hóa và dịch vụ cung cấp quyền tiếp cận vào các khía cạnh khác 

nhau bao gồm như tiêu dùng, dinh dưỡng và sức khỏe. 

Như đã lưu ý ban đầu, tài sản là các nguồn lực có thể được kết hợp và chuyển đổi 

để tạo thu nhập và đáp ứng tiêu dùng và các nhu cầu thiết yếu khác và do đó, nếu 

chúng bị ảnh hưởng bởi các cú sốc khí hậu có thể tạo ra biến động phúc lợi ngắn hạn. 

Quan trọng hơn, nếu các hộ gia đình có ít tài sản để bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương 

bên trong họ trong những khó khăn, điều này có thể chuyển thành những bất lợi lâu dài 

hơn (tức là, hạn chế quyền tiếp cận vào các cơ hội có lợi trong tương lai). Một ví dụ 

phổ biến nhất được tìm thấy trong các tài liệu liên quan đến các cú sốc mưa lớn có liên 

quan đến sự hình thành vốn của con người: sức khỏe kém tạm thời và suy dinh dưỡng 

trẻ em do hạn hán có thể biến thành còi cọc (mức độ cao theo tuổi dưới một số dân số 

khỏe mạnh), thành tích học tập thấp hơn, và đạt được, cũng như sức khỏe thấp hơn và 

mức lương và năng suất thấp hơn khi trưởng thành [71].  

Những sự cố/thảm họa do hoạt động của con người cũng gây ra những hậu quả 

nghiêm trọng đến nguồn tài nguyên. Ví dụ, vào ngày 14 tháng 12 năm 2002, tàu sân 

bay Tricolor bị chìm ở khu vực phía đông Channel sau khi va chạm với tàu container 

Kariba. Trong sự cố này, và do các sự cố liên quan sau đó liên quan đến các tàu khác, 

hydrocacbon đã được thải vào môi trường biển, đặc biệt là từ cuối tháng 12 năm 2002 

đến những tháng đầu năm 2003. Cũng trong quá trình trục vớt, ô nhiễm kinh niên đã 
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xảy ra ở khu vực lân cận con tàu đắm. Sau một sự cố vào ngày 22 tháng 1 năm 2003, 

trong quá trình trục vớt, hậu quả đối với các loài chim biển trở nên đặc biệt rõ ràng. 

Mặc dù lượng hydrocacbon thải ra tương đối nhỏ so với lượng khí thải ra trong các sự 

cố liên quan đến tàu chở dầu như Erika và Prestige, nhưng hậu quả đối với những con 

chim biển trú đông ngoài khơi các bờ biển phía bắc nước Pháp, Bỉ và Hà Lan là vô 

cùng tàn khốc. Hàng ngàn con chim biển dạt vào bờ biển [180].  

Sự cố ô nhiễm môi trường biển năm 2016 cũng được xem như một sự cố môi trường 

biển do tác động của con người, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn tài nguyên thuỷ 

sản, đe doạ đến hoạt động khai thác thuỷ sản ven biển miền Trung, Việt Nam. 

1.1.2. Năng lực chống chịu xã hội (Social Resilience) 

1.1.2.1. Khái niệm  

Khái niệm “năng lực chống chịu” được phát triển dựa trên ý tưởng là con người 

có thể vượt qua “sốc và stress” và phục hồi trở lại [42]. Khả năng chống chịu phản ánh 

mức độ mà một hệ thống phức tạp có thể thích nghi, có khả năng tự tổ chức (so với 

thiếu tổ chức hoặc tổ chức bị ép buộc bởi các yếu tố bên ngoài) và mức độ mà hệ 

thống có thể xây dựng năng lực cho việc học và thích nghi [44, 126]. Khả năng chống 

chịu là khái niệm giúp hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa cú sốc, ứng phó sốc và phục hồi 

như là kết quả phát triển [54, 108] . Nhiều định nghĩa đã được xây dựng thể hiện nhiều 

chuyên ngành khác nhau có thể vận dụng. Liên quan đến vấn đề xã hội, khả năng 

chống chịu xã hội được hiểu là khả năng của các nhóm xã hội và cộng đồng để phục 

hồi hoặc phản ứng tích cực với các cuộc khủng hoảng [104]. Theo kết quả nghiên cứu 

của Adger và cs. [43], nhóm tác giả này định nghĩa khả năng chống chịu xã hội là “khả 

năng cộng đồng hấp phụ, thay đổi do áp lực bên ngoài trong khi vẫn duy trì khả năng 

bền vững về sinh kế”.  Khái niệm này có trọng tâm về sinh kế của hộ và đã trở thành 

nội dung trọng tâm trong lập kế hoạch và thực hiện các chương trình phát triển khác 

nhau, bao gồm hoạt động nhân đạo [74], giảm thiểu thiên tai [101], thích ứng biến đổi 

khí hậu [58], và an sinh xã hội [49].  

Năng lực đối phó  được xác định là khả năng của các tác nhân xã hội để đối phó 

và vượt qua nghịch cảnh; (2) Năng lực thích ứng là khả năng học hỏi kinh nghiệm 

trong quá khứ và điều chỉnh bản thân trước những thách thức trong tương lai trong 

cuộc sống hàng ngày; (3) Năng lực chuyển đổi – khả năng tạo ra các thể chế/quy 

định/hướng dẫn nhằm hỗ trợ việc đạt được phúc lợi cá nhân và tạo được sự bền vững 

xã hội để đối mặt với các khủng hoảng có thể có trong tương lai” (Keck và 

Sakdapolraka ( 2013), [99]). 

Như vậy “năng lực chống chịu” là khả năng hấp phụ (chịu đựng, đối phó) và thay 

đổi để phục hồi trước các tác động và áp lực bất lợi trong khi vẫn duy trì khả năng bền 

vững về sinh kế.  
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Béné, Tuyen và cs., 2016 [53, 139], nghiên cứu “khả năng chống chịu” đã cụ thể 

hóa và xác định ba loại hình hay chiến lược ứng phó được cộng đồng vận dụng khi đối 

diện với sự cố cực đoan hay khủng hoảng, gồm: (i) đối phó/chịu đựng (Copping); (ii) 

thích ứng (Adaptation); và (iii) chuyển đổi (Transformation). Nghiên cứu về khả năng 

chống chịu cũng cho thấy mối liên hệ đến “đời sống trong quan hệ” (social wellbeing). 

Khái niệm này giúp hiểu rõ hơn việc các hộ lựa chọn chiến lược ứng phó và phục hồi 

như thế nào [54]. Do vậy, nghiên cứu khoa học xã hội cho thấy rằng, khả năng chống 

chịu xã hội là một phản ứng “tự nhiên nổi lên” với thiên tai. Kế hoạch quản lý khẩn 

cấp phải thừa nhận và xây dựng năng lực cho cá nhân (nông hộ) hay cộng đồng (tổ 

chức) và xác định các chỉ số cải thiện khả năng chống chịu xã hội là một lĩnh vực ưu 

tiên cho nghiên cứu trong tương lai.  

Nghiên cứu về “năng lực chống chịu” và “đời sống” người dân đối diện với sự cố 

cực đoan gây hại (sốc) cũng đã được thực hiện và cho các quả khác nhau nhưng chưa 

cập nhật về vấn đề và phương pháp nghiên cứu so với các nghiên cứu này trên thế giới. 

Các nghiên cứu về hướng này, ví dụ “Adaptation and transformation of small-scale 

fishing communities (2012-2014) under the ESRC-DFID joint Scheme for Research 

on international development” được thực hiện tại Việt Nam như là một trường hợp 

cùng với Sri Lanka, Ghana và Fiji. Nghiên cứu đã bước đầu thống kê (xác định) được 

các sợ cố gây sốc khác nhau và phân loại được các chiến lược ứng phó của cộng đồng. 

Nghiên cứu cũng đã đã thăm dò mối quan hệ giữa khả năng phục hồi và đời sống của 

các hộ thủy sản. Kết quả khẳng định vai trò của đời sống vật chất trong tiến trình phục 

hồi của hộ, tuy nhiên tiến trình này còn chịu ảnh hưởng các yếu tố chủ quan, ví dụ, 

quan điểm và nhận thức của hộ về đời sống (Béné, Tuyen và cs, 2016) [53, 139]. 

Nhiều khung phân tích phục hồi xã hội đã được phát triển trong bối cảnh thảm 

họa là kết quả của các cách định nghĩa và khái niệm khác nhau về khả năng phục hồi 

xã hội [41, 85, 99]. Như đã đề cập ở các nội dung trên Khả năng phục hồi xã hội được 

Adger (2000) định nghĩa là khả năng của các nhóm hoặc cộng đồng đối phó với những 

căng thẳng và xáo trộn bên ngoài là kết quả của sự thay đổi xã hội, chính trị và môi 

trường. Định nghĩa này nhấn mạnh thực tế là khả năng phục hồi xã hội có kinh tế, 

không gian và xã hội và do đó đòi hỏi sự hiểu biết và phân tích liên ngành ở các quy 

mô khác nhau. Khác với khái niệm khả năng phục hồi sinh thái, phục hồi xã hội bổ 

sung năng lực của con người vào dự đoán và lập kế hoạch cho tương lai [112]. 

Tiếp cận đánh giá vai trò của phục hồi xã hội được dựa trên 2 nhóm lý thuyết: (1) 

nhóm lý thuyết về tính phức hợp, thích ứng và sinh thái xã hội [89, 141] và (2) nhóm 

lý thuyết tập trung vào khả năng của cá nhân hay cộng đồng phục hồi sau các biến cố 

về xã hội và sức khỏe [61, 145]. Mặc dù có hai cách tiếp cận, tuy nhiên điểm chung 

của 2 cách tiếp cận trên điều chỉ ra rằng, vai trò của thích ứng xã hội là cung cấp các 
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năng lực thích ứng cho cộng đồng hay cá nhân để đối mặt/ứng phó với các thay đổi về 

xã hội và môi trường [159]. 

Sự hiểu biết về các khái niệm khác nhau được sử dụng để hình thành khung 

nghiên cứu khả năng phục hồi xã hội trong bối cảnh thảm họa là rất quan trọng để thúc 

đẩy hơn nữa vấn đề nghiên cứu đưa ra các chỉ tiêu cũng như phương pháp nhằm nâng 

cao khả năng phục hồi của cộng đồng trong các bối cảnh tổn thương nói chung và khả 

năng của ngư dân trong bối cảnh tổn thương do sự cố môi trường biển liên quan đến 

các hoạt động KTTS .  

Tiếp cận phân tích khả năng phục hồi xã hội có thể được phân loại thành hai cách 

tiếp cận chính: khung tiếp cận đơn chiều và khung tiếp cận đa chiều. Các khuôn khổ 

một chiều khác biệt chỉ xem xét một chiều của khả năng phục hồi cộng đồng, ví dụ 

như khả năng phục hồi xã hội hoặc đặc điểm phục hồi kinh tế. Ngược lại, các khung 

tiếp cận đa chiều xem xét khả năng phục hồi xã hội của cộng đồng theo nhiều khía 

cạnh bao gồm xã hội, kinh tế, cơ sở hạ tầng, thể chế và môi trường.  

Khung khả năng phục hồi xã hội được hiểu là một phần của khung đa chiều rộng 

hơn, trong khi khung khác biệt là khung khả năng phục hồi xã hội độc lập không được 

kết nối đến bốn khía cạnh phổ biến khác của khả năng phục hồi cộng đồng. Sự khác 

biệt chính giữa các phương pháp này là trọng tâm của khung đa chiều rộng hơn với độ 

sâu hạn chế, trong khi khung khả năng phục hồi đặc biệt bao gồm các đặc điểm khả 

năng phục hồi một chiều chi tiết hơn. Hầu hết các nghiên cứu liên quan đến phục hồi 

xã hội áp dụng khung phân tích đa chiều do cách tiếp cận này bao gồm các vấn đề liên 

quan đến cộng đồng, trong khi đó tiếp cận đơn chiều chỉ xem xét khía cạnh của một cá 

nhân trong cộng đồng. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng tiếp cận đa chiều trong 

phân tích phục hồi xã hội là cách tiếp cận rộng, trong khi đó tiếp cận đơn chiều là cách 

tiếp cận sâu, nhằm phân tích chi tiết một khia cạnh của phục hồi.  

Các nhà nghiên cứu của các thích ứng, cho rằng khả năng phục hồi xã hội nâng 

cao sự thích nghi và năng lực tiếp thu của các cá nhân, nhóm và tổ chức, từ đó họ tổ 

chức theo cách duy trì chức năng hệ thống khi đối mặt với sự thay đổi hoặc phản ứng 

với sự xáo trộn. Vai trò này của phục hồi xã hội được phân tích trong bối cảnh liên 

quan đến hệ sinh thái xã hội (SES), theo Adger (2000) đã chỉ ra mối liên kết rõ ràng 

giữa khả năng phục hồi xã hội và sinh thái, đặc biệt khi các nhóm xã hội hoặc cộng 

đồng phụ thuộc vào hệ sinh thái và tài nguyên môi trường cho sinh kế của họ.  

Trong bối cảnh đánh giá khả năng phục hồi xã hội, hai đánh giá gần đây của [69] 

và [130] đã nhấn mạnh các tính năng phổ biến được sử dụng trong các khung phân tích 

khả năng phục hồi thảm họa. Đánh giá của họ tập trung rộng rãi vào năm khía cạnh 

thường được sử dụng của khả năng phục hồi cộng đồng đối với các thảm họa, là xã 

hội, kinh tế, cơ sở hạ tầng, thể chế và môi trường. Mặc dù đánh giá của [69] bao quát 
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rộng rãi năm khía cạnh chính của khả năng phục hồi cộng đồng, phân tích toàn diện về 

các đặc điểm và chỉ số phục hồi xã hội còn hạn chế. Việc xem xét các khung đánh giá 

khả năng phục hồi về khía cạnh xã hội do Sharifi (2016) [130] thực hiện, đã xác định 

cấu trúc xã hội, vốn xã hội, an toàn và phúc lợi, công bằng và đa dạng, và văn hóa địa 

phương là năm khía cạnh trong khía cạnh phục hồi xã hội. Việc xem xét bởi Sharifi 

(2016) [130] được giới hạn tới việc phân tích các đặc điểm của từng yếu tố trong năm 

yếu tố đo lường khả năng phục hồi xã hội và không bao gồm xem xét chi tiết các chỉ 

số hoặc các biện pháp ủy quyền sử dụng để thực thi các đặc điểm khả năng phục hồi 

xã hội đề xuất. Các đánh giá hiện có đã được thực hiện trong bối cảnh rộng hơn về các 

khuôn khổ phục hồi thảm họa đa chiều. Do đó, một đánh giá quan trọng toàn diện về 

khả năng phục hồi xã hội là cần thiết để xác định lỗ hổng kiến thức và thúc đẩy hơn 

nữa nghiên cứu về đo lường khả năng phục hồi xã hội trong bối cảnh thảm họa. 

Ý nghĩa hay vai trò của phục hồi xã hội được đề cập trong nhiều nghiên cứu. Cụ 

thể Marshall và cs. (2007) [109] cho rằng, việc áp dụng các phục hồi xã hội đã giúp 

những ngư dân vùng Bắc nước Australia ứng phó với các tổn thương về sự suy giảm 

sản lượng, mất ngư trường và cạnh tranh. Các chiến lực thích ứng xã hội cụ thể được 

áp dụng là (1) nhận thức về những rủi ro liên quan đến sự thay đổi; (2) nhận thức về 

việc lập kế hoạch, chuẩn bị và tổ chức hoạt động nhằm ứng phó với các thay đổi/ sốc/ 

tổn thương; (3) nhận thức về khả năng đối mặt và ứng phó; (4) nhận thức về các lợi ích 

của thay đổi.  

Trong một nghiên cứu khác của Sutton và cs. (2012) [134] chỉ ra rằng, phục hồi 

xã hội là cơ sở để đánh giá chiến lược thích ứng của ngư dân tại các vùng biển của 

nước Úc. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, với những ngư dân có điều kiện phục hồi xã 

hội lớn cho rằng chiến lược quy hoạch thủy sản năm 2004 là cần thiết, đồng thời họ 

cũng có kế hoạch hành động cụ thể để thích nghi với những thay đổi cho chiến lược 

quy hoạch được ban hành. Trái lại, những ngư dân có khả năng phục hồi xã hội thấp 

hơn bị ảnh hưởng lớn bởi việc thực thi chiến lược quy hoạch vùng. Từ đó họ phải phụ 

thuộc vào các viện trợ về tài chính, các gói hỗ trợ nhỏ của chính phủ để tái phát triển 

hoạt động khai thác thủy sản.  

Tương tự Cinner và cs. (2009) [68] đã chỉ ra rằng, phục hồi xã hội được trọng 

tâm là các chiến lược sinh kế và các hình thức quản lý chính thống và phi chính thống, 

khả năng của cộng đồng để tổ chức, học hỏi lẫn nhau giữa cộng đồng và tiếp cận các 

nguồn tài nguyên cũng như cơ sở hạ tầng, để từ đó tạo ra các chiến lược thích ứng với 

các tổn thương hoặc sốc trong khai thác thủy sản. Kết quả nghiên cứu tại vùng điểm 

Madagasca cho thấy việc xây dựng các khu bảo vệ thủy sản trên bờ biển Madagasca đã 

hạn chế việc khai thác của các ngư dân và đây được xem như là các sốc đối với ngư 

hộ. Trước thực tiễn đó, các chiến lược phục hồi xã hội như tiếp cận các nguồn vốn để 

đa dạng các loại hình đánh bắt thủy sản mới phù hợp với chính sách và quy định của 
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địa phương, đang dạng các hoạt động sản xuất, cụ thể phát triển các loại hình hoạt 

động nông nghiệp, xây dựng các tổ chức/ nhóm nông dân hỗ trợ nhau trong hoạt động 

sản xuất. Thông qua những chiến lược phục hồi xã hội đó, các ngư dân đã có những 

chiến lược thích ứng phù hợp trước những sự cố về khai thác thủy sản hiện tại. 

Bảng 1.1. Phân tích phục hồi xã hội trong bối cảnh tổn thương và sốc của những ngư dân 

Tác giả Tổn thương/ sốc Đo lường Phục hồi xã hội 

Marshall (2007)[109] 

- Sự biến mất hoặc suy 

giảm sản lượng khai 

thác 

- Tăng chi phí đầu vào 

trong khai thác 

- Vấn đề cạnh tranh về 

ngư trường 

Phục hồi xã hội được thực hiện 

thông qua (1) nhận thức về 

những rủi ro liên quan đến sự 

thay đổi; (2) nhận thức về việc 

lập kế hoạch, chuẩn bị và tổ 

chức hoạt động nhằm ứng phó 

với các thay đổi/ sốc/ tổn 

thương; (3) nhận thức về khả 

năng đối mặt và ứng phó; (4) 

nhận thức về các lợi ích của 

thay đổi 

Sutton và Tobin (2007) 

[134] 

Chiến lược quy hoạch 

thủy sản năm 2004 

Phục hồi xã hội làm cơ cở để 

đánh giá mức độ phản ứng và 

tác động của chính sách quy 

hoạch thủy sản năm 2004 đến 

đời sống của ngư dân  

Cinner và cs (2009) [68] 

Quy hoạch xây dựng 

khu bảo vệ thủy sản tại 

Madagasca 

Phục hồi xã hội thúc đẩy các 

ngư dân tiếp cận tốt hơn các 

hoạt động tài chính, xây dựng 

các nhóm nông dân, tiếp cận và 

đa dạng ngành nghề sản xuất 

Nguồn: Tổng hợp tài liệu tham khảo, 2018 

1.1.2.2. Thành tố chính của năng lực chống chịu sự cố và ý nghĩa 

(1) Đối phó, hấp phụ tác động (coping): 

Đối phó được định nghĩa là một chiến lược ngắn hạn được thông qua trong hệ 

thống giá trị hiện hành áp để ngăn chặn tác động tiêu cực lên chủ thể [127]. Đối phó là 

một mảng của các chiến lược ngắn hạn được sử dụng để đáp ứng với cuộc khủng 

hoảng [40]. Đối phó là việc quản lý các nguồn tài nguyên trong các tình huống khó 
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khăn. Nó bao gồm việc tìm kiếm cách để giải quyết vấn đề, để xử lý căng thẳng hoặc 

để phát triển các cơ chế phòng vệ [59]. 

Hoạt động đối phó được cụ thể bằng các chiến lược đối phó cụ thể. Chiến lược 

đối phó hoặc cơ chế đối phó là những hành động khắc phục hậu quả (remedial actions) 

được thực hiện bởi những người mà sự tồn tại và sinh kế của họ đang bị tổn hại hoặc 

đe dọa [118]. Chiến lược đối phó là những chiến lược thiết kế để làm giảm tác động 

của các rủi ro một khi nó đã xảy ra [90]. Moser (1998), phân loai các hoạt động đối 

phó của sinh kế xoay quanh các loại tài sản trong khung lý thuyết về tính dễ tổn 

thương của tài sản đã được tác giả đề cập trong nghiên cứu. Các khung tiếp cận khác 

lạo tập trung vào những tổ chức chính như là các nguồn lợi ích như thị trường, nhà 

nước và cộng đồng [113]. Tổ chức EP-CBMS Network Coordinating Team (2011), đã 

xây dựng khung phân tích về đối phó với các nguồn gây shocks tới hộ như sau:

 

Sơ đồ 1.1. Khung lý thuyết về đối phó với các nguồn gây sốc (EP-CBMS Network 

Coordinating Team (2011)) 

Theo khung lý thuyết này, nguồn/yếu tố gây sốc đến hộ đến từ nhiều nguồn khác 

nhau, yếu tố gây sốc có thể là yếu tố tự nhiên hoặc các yếu tố liên quan đến khía cạnh 

xã hội và các chính sách của chính phủ. Đối diện với các cú sốc hộ tìm cách ứng phó 

đối với các cú sốc đó bằng các hoạt động cụ thể để cải thiện đời sống của hộ, có thể 

các giải pháp gia tăng thu nhập hoặc là các hoạt động làm giảm chi tiêu của hộ. Việc 

thực hiện các giải pháp ứng phó có tác động tiêu cực nhất định đến đời sống của hộ, tình 

trạng nghèo tăng lên, các nguồn lực của hộ bị hạn chế và làm cho đời sống của hộ khó 

khăn hơn. Cách tiếp cận này cho thấy nhiều hạn chế, tiếp cận một chiều đối với các cú 

Đối phó của hộ Tác động đến đời 

sống của hộ 

Nguồn/yếu tố 

gây shock tới hộ 

- Thiên tai 

- Biến động thị 

trường lao động 

- Biến động thị 

trường tín dụng 

- Các dịch vụ của 

chính phủ 

-… 

- Gia tăng thu nhập: 

+ Tăng lao động của hộ 

+ Tiết kiệm/vay mượn 

+ Tham gia các tổ chức 

- Giảm chi tiêu: 

+ Giảm lương thực, thực 

phẩm 

+ Giảm đầu tư giáo dục 

+ Đầu tư y tế 

+ Tăng thời gian sử dụng 

tài sản 

+ … 

 - Tình trạng đói 

nghèo 

- Giảm đầu tư 

nguồn nhân lực 

- Giảm tài sản 

- Giảm tích lũy 

- … 



14 

 

sốc không phản ảnh hết năng lực của hộ, chưa phản ánh cơ hội, mặt tích cực từ các cú 

sốc trong dài hạn của hộ nhằm để cải thiện đời sống của hộ tốt hơn. 

(2) Ứng phó: ứng phó với sự cố bất lợi/thảm họa gồm các giải pháp thích 

ứng và chuyển đổi 

a. Thích ứng (adaptation) 

Thuật ngữ thích ứng được sử dụng nhiều trong các nghiên cứu về thiên tai, thảm 

họa và BĐKH và đã có rất nhiều định nghĩa được đề xuất. Hiện nay, thuật ngữ thích 

ứng cũng được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế, xã hội. Thuật 

ngữ thích ứng được sử dụng cho tất cả các lĩnh vực nhưng cơ bản nó bắt đầu từ khoa 

học tự nhiên [133]. Thích ứng tự nhiên đề cập đến sự phát triển gen hoặc đặc tính của 

các vi sinh vật hoặc hệ thống đối phó với thay đổi môi trường để sống còn với tái sản 

xuất  [133]. Thích ứng có nghĩa là điều chỉnh trong các hệ thống kinh tế - xã hội – môi 

trường để đối phó lại với thực tế hoặc thay đổi của thời tiết, những tác động hoặc ảnh 

hưởng của chúng. Bên cạnh đó, thích ứng cũng còn đề cập đến tiến trình thích ứng và 

các điều kiện để thích ứng và thuật ngữ thích ứng được giải thích một cách cụ thể 

trong từng ngành cụ thể [132]. 

Có nhiều biện pháp thích ứng có thể được thực hiện trong việc ứng phó với 

BĐKH. Báo cáo đánh giá lần thứ 2 của Ủy ban liên chính phủ về Biến đổi khí hậu [92] 

đã đề cập và miêu tả các phương pháp thích ứng khác nhau. Cách phân loại phổ biến là 

chia các phương pháp thích ứng ra làm 8 nhóm  [91, 105]: 

- Chấp nhận tổn thất: Các phương pháp thích ứng khác có thể được so sánh với 

cách phản ứng cơ bản là “không làm gì cả”, ngoại trừ chịu đựng hay chấp nhận những 

tổn thất. Trên lý thuyết, chấp nhận tổn thất xảy ra khi bên chịu tác động không có khả 

năng chống chọi lại bằng bất kỳ cách nào (ví dụ như ở những cộng đồng rất nghèo 

khó, hay ở nơi mà giá phải trả cho các hoạt động thích ứng là cao so với sự rủi ro hay 

là các thiệt hại có thể). 

- Chia sẻ tổn thất: Loại phản ứng thích ứng này liên quan đến việc chia sẻ những 

tổn thất giữa một cộng đồng dân cư lớn. Cách thích ứng này thường xảy ra trong một 

cộng đồng truyền thống và trong xã hội công nghệ cao, phức tạp. Trong xã hội truyền 

thống, nhiều cơ chế tồn tại để chia sẻ những tổn thất giữa cộng đồng mở rộng, như là 

giữa các hộ gia đình, họ hàng, làng mạc hay là các cộng đồng nhỏ tương tự. Mặt khác, 

các cộng đồng lớn phát triển cao chia sẻ những tổn thất thông qua cứu trợ cộng đồng, 

phục hồi và tái thiết bằng các quỹ công cộng. Chia sẻ tổn thất cũng có thể được thực 

hiện thông qua bảo hiểm.  

- Làm thay đổi nguy cơ: Ở một mức độ nào đó người ta có thể kiểm soát được 

những mối nguy hiểm từ môi trường. Đối với một số hiện tượng “tự nhiên” như là lũ 
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lụt hay hạn hán, những biện pháp thích hợp là công tác kiểm soát lũ lụt (đập, mương, 

đê). Đối với BĐKH, có thể điều chỉnh thích hợp làm chậm tốc độ BĐKH bằng cách 

giảm phát thải khí nhà kính và cuối cùng là ổn định nồng độ khí nhà kính trong khí 

quyển. Theo hệ thống của Công ước khung của liên hiệp quốc về BĐKH (UNFCCC), 

những phương pháp được đề cập đó được coi là sự giảm nhẹ BĐKH và là phạm trù 

khác với các biện pháp thích ứng.  

- Ngăn ngừa các tác động: Là một hệ thống các phương pháp thường dùng để 

thích ứng từng bước và ngăn chặn các tác động của biến đổi và bất ổn của khí hậu. Ví 

dụ trong lĩnh vực nông nghiệp, thay đổi trong quản lý mùa vụ như tăng tưới tiêu, chăm 

bón thêm, kiểm soát côn trùng và sâu bệnh gây hại.  

- Thay đổi cách sử dụng: Khi những rủi ro của BĐKH làm cho không thể tiếp tục 

các hoạt động kinh tế hoặc rất mạo hiểm, người ta có thể thay đổi cách sử dụng. Ví dụ, 

người nông dân có thể thay thế sang những cây chịu hạn tốt hoặc chuyển sang các 

giống chịu được độ ẩm thấp hơn.  

Thay đổi/chuyển địa điểm: Một sự đối phó mạnh mẽ hơn là thay đổi/chuyển địa 

điểm của các hoạt động kinh tế. Có thể tính toán thiệt hơn, ví dụ di chuyển các cây 

trồng chủ chốt và vùng canh tác ra khỏi khu vực khô hạn đến một khu vực mát mẻ 

thuận lợi hơn và thích hợp hơn cho các cây trồng trong tương lai. 

Thích ứng với sự cố môi trường là sự điều chỉnh trong hệ thống tự nhiên và con 

người để ứng phó với các tác nhân khí hậu hiện tại và tương lai, như làm giảm những 

những thiệt hại hoặc tận dụng các cơ hội do nó mang lại [70]. Thích ứng với sự cố môi 

trường là năng lực của hệ thống tự nhiên và xã hội để chống lại những điều kiện bất lợi 

do sự cố môi trường gây ra [93], là mặt đối lập của tính dễ bị tổn thương, là hợp phần 

trong đánh giá tổn thương [48, 55], là hoạt động nhằm giảm tác động xấu, giảm thiệt 

hại hoặc tận dụng các cơ hội... thích ứng với sự cố môi trường là sự điều chỉnh của hệ 

thống tự nhiên hoặc con người đối với hoàn cảnh hoặc môi trường thay đổi nhằm làm 

giảm khả năng bị tổn thương do dao động và biến đổi của khí hậu hiện hữu hoặc tiềm 

tàng và tận dụng các cơ hội do nó mang lại. Đánh giá được thích ứng hiện tại là cơ sở 

khoa học quan trọng để xây dựng các chiến lược thích ứng sự cố môi trường hiệu quả 

[131]. Đánh giá thích ứng với sự cố môi trường nhằm rà soát lại các hoạt động phát 

triển, kế hoạch và phương án thích ứng hiện tại với các rủi ro do sự cố môi trường 

[88]. Thích ứng với sự cố môi trường phụ thuộc vào nhiều yếu tố: sự tăng trưởng kinh 

tế, phát triển công nghệ và các yếu tố xã hội như thu nhập bình quân đầu người và thể 

chế nhà nước [147]. Mức độ tăng trưởng kinh tế giúp khả năng tiếp cận công nghệ và 

các nguồn lực đầu tư cho thích ứng tốt hơn [123]. Đánh giá thích ứngvới sự cố môi 

trường của cộng đồng dựa trên các chỉ số về nguồn lực con người, cơ sở hạ tầng, tiềm 

lực kinh tế, đặc điểm xã hội - văn hóa và tự nhiên. Trong đó, các chỉ số kinh tế gồm: 
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thu nhập hộ gia đình, mức độ đa dạng thu nhập, việc làm và tài sản [110]; các chỉ số xã 

hội gồm: sức khỏe, giới tính, độ tuổi, giáo dục, thể chế và khoa học kỹ thuật [110, 

142]. Ngoài ra, thích ứng của hệ thống tự nhiên được dựa vào khả năng chống chịu với 

sự cố môi trường của các điều kiện tự nhiên và hệ sinh thái [143]. 

Trong nghiên cứu này, thuật ngữ thích ứng với “sốc” được hiểu là sự điều chỉnh 

hệ thống tự nhiên hoặc con người đối với hoàn cảnh hoặc môi trường thay đổi, nhằm 

mục đích giảm khả năng bị tổn thương hiện hữu hoặc tiềm tàng và tận dụng các cơ hội 

thuận lợi do nó mang lại nhằm đảm bảo cuộc sống cho cộng đồng. 

b. Chuyển đổi (transformation) 

Về bản chất, chuyển đổi là về sự thay đổi, nhưng nó không đồng nghĩa với thay 

đổi. Đối với hầu hết các tác giả, nó ngụ ý sự thay đổi nhiều hơn thường lệ: một sự thay 

đổi cơ bản của nhà nước [81, 138]. Về mặt khái niệm, sự thích ứng thể hiện sự biến đổi, 

do đó được phân biệt bởi thích ứng “gia tăng”, trong đó các thực hành hiện có được điều 

chỉnh để làm cho chúng phù hợp hơn với các điều kiện thay đổi [82, 97]. Thay vào đó, nó 

ngụ ý một điều gì đó có ý nghĩa hơn có lẽ là sự thay đổi định hướng, có lẽ là nhưng sự 

thay đổi quan trọng theo nghĩa này rõ ràng vẫn còn bỏ ngỏ để giải thích. 

Các tài liệu chuyển đổi rất rộng, với những đóng góp trải dài về khoa học tự 

nhiên, khoa học xã hội và nhân văn [117]. Chúng tôi tập trung ở đây vào cách giải 

thích khái niệm chuyển đổi được áp dụng cho lĩnh vực biến đổi môi trường. Mặc dù 

nhiều tác giả nghiên cứu về vấn đề này rút ra nhiều điều trên các lĩnh vực rộng lớn 

hơn. Ngay cả trong lĩnh vực thay đổi môi trường, có một loạt các thuật ngữ [120], và 

sự phân loại từ những người tập trung vào việc tránh các giới hạn môi trường để hình 

dung một cuộc cách mạng trong quá trình phát triển chính trị xã hội. 

Có lẽ được áp dụng rộng rãi nhất và dễ dàng nhất để liên kết với thực tiễn thích 

ứng cụ thể, là quan điểm của sự chuyển đổi như một cơ chế quản lý không liên quan 

đến việc trải qua giới hạn thích ứng. Klein và cs. (2014), [100] thảo luận về các hình 

thức chuyển đổi khác nhau, nhưng sử dụng một cách tiếp cận cơ bản, coi chuyển đổi là 

một cơ chế để quản lý các tình huống biến đổi môi trường hoặc hệ sinh thái vượt quá 

khả năng của “con người hoặc các hệ thống tự nhiên” để quản lý thông qua các điều 

chỉnh tăng cường. Một số tác giả cho rằng các phương pháp thích ứng chỉ đơn thuần 

là điều chỉnh các thực hành phát triển hiện tại có nguy cơ mở rộng các thực hành 

không bền vững trong bối cảnh môi trường thay đổi mà chúng ta không còn có thể 

giả định được [76, 119]. Các phương pháp tiếp cận rút ra từ hệ thống hệ sinh thái 

xem khả năng biến đổi (khả năng trải qua thay đổi) là một đặc tính tích cực của các 

hệ thống đàn hồi [83].  

Quá trình vượt ra ngoài các điều chỉnh đối với thực tiễn hiện tại thường được gọi 

là “chuyển đổi thích ứng”, đó là một điểm đối lập về mặt cấu trúc đối với sự gia tăng 
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thích ứng. Nó có xu hướng được định hướng theo các biện pháp làm giảm căn bản các 

tác động dự đoán/quan sát được thông qua một thay đổi lớn về loại, cường độ hoặc 

phân phối một thực tiễn [97]; đổi mới có thể được bao gồm miễn là nó hướng đến một sự 

thay đổi từng bước, không chỉ đơn giản là sự tiến hóa gia tăng của thực tiễn. Các nghiên 

cứu về các hình thức chuyển đổi này bao gồm các phân tích xã hội, chẳng hạn như nghiên 

cứu các quá trình ra quyết định (ví dụ: Park et al., 2012; Dowd et al., 2014) [77, 119]. Tuy 

nhiên, chúng có xu hướng được cấu trúc xung quanh các khái niệm về trình điều khiển 

môi trường kích hoạt hoặc thậm chí buộc phải thay đổi và do đó về bản chất là phản ứng 

với trình điều khiển môi trường, mặc dù thường được phân biệt về mặt xã hội trong các 

tác động của nó (và tiết lộ các trật tự cấu trúc duy trì sự bất bình đẳng). 

Một nhóm các tác giả khác, viết từ góc độ khoa học xã hội quan trọng về sự thay 

đổi môi trường, đưa tầm nhìn của họ về sự biến đổi theo những hướng hơi khác nhau. 

Song song với các ý tưởng nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai, họ cho rằng việc thích ứng 

thách thức các điều kiện cơ bản tạo ra hoặc duy trì rủi ro (ví dụ, Pelling, 2011; O 

giápBrien, 2012; Tschakert và cộng sự, 2013)[116, 121, 137]. Một số tác giả cho rằng 

việc chuyển đổi hệ thống các mô hình phát triển là một yêu cầu để thích ứng hiệu quả. 

Gillard và cộng sự (2016) cũng cảnh báo rằng việc phụ thuộc quá nhiều vào lĩnh vực 

hệ thống có thể làm giảm sự công nhận của chính trị và cơ quan, dẫn đến các phương 

pháp thích ứng để quản lý thay đổi không có khả năng mang lại sự chuyển đổi sâu 

rộng vì họ không tính đến các cách trong đó các quyết định và lựa chọn được đóng, 

mở và định hình bởi các tác nhân và quan hệ quyền lực và luận xa hơn để thách thức 

những gì họ xem là một viễn cảnh hẹp của thích ứng biến đổi. Họ tìm kiếm một sự 

chuyển đổi rộng hơn của các con đường phát triển, kết hợp sự thích ứng, giảm thiểu và 

phát triển bền vững để các tác động của thay đổi môi trường không chỉ được quản lý 

mà còn tránh được (ví dụ, O'Brien và cs., 2014; Pelling và cs, 2015; Gillard và cs, 

2016) [117, 121, 122]. Điều này hình dung một sự chuyển đổi sang các con đường 

phát triển mới trước khi các giới hạn sinh thái trở nên cấp bách [122]. Dựa trên công 

việc trước đó, O’Brienet al. (2014) đề xuất rằng ba lĩnh vực chuyển đổi có thể được 

mô tả. Họ xem hầu hết các hoạt động thích ứng thông thường là công cụ đặc trưng và 

là một phần của phạm vi phản ứng hành vi và kỹ thuật, được đặt trong hai phạm vi 

chuyển đổi lớn hơn, phạm vi chính trị của các hệ thống và cấu trúc và phạm vi niềm 

tin của cá nhân , các giá trị, thế giới quan và mô hình. 

(3) Phục hồi sau sự cố/thảm hoạ:  

a. Quá trình hình thành và phát triển của khái niệm phục hồi sau sự cố/thảm hoạ 

Các nhà khoa học xã hội đã tiến hành nghiên cứu về phục hồi sau sự cố/thảm họa 

trong nhiều thập kỷ, được minh chứng bởi công trình kinh điển về tái thiết sau sự 

cố/thảm họa và phục hồi hộ gia đình và cộng đồng (Haas, Kates, và Bowden 1977 
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[172]; Bolin 1976 [155], 1982 [156]; Bolin và Trainer 1978 [157]; Drabek và Key 

1984 [165]; Oliver-Smith 1986 [193]). 

 Khi nghiên cứu về chủ đề được tích lũy, rõ ràng là nhiều khái niệm được đưa ra 

trong công trình trước đó cần được xem xét lại dựa trên những tiến bộ lý thuyết và 

nghiên cứu mới. Trong các phần dưới đây, chúng ta thảo luận về một số khái niệm 

trước đó đã nhường chỗ cho những khung sắc thái và tiếng nói kinh nghiệm hơn của 

quá trình phục hồi xã hội. 

Đầu tiên và rõ ràng nhất, một số nghiên cứu ban đầu đã sai lầm khi đánh đồng 

quá chặt chẽ việc phục hồi xã hội với việc tái tạo môi trường vật chất sau sự cố/thảm 

họa. Tất nhiên, tái thiết và phục hồi xã hội của các quần thể bị ảnh hưởng có mối liên 

hệ với nhau, trong đó một số mức độ cơ bản của việc tái thiết vật chất là tiền đề cần 

thiết để phục hồi xã hội. Và ngược lại, phục hồi xã hội dưới hình thức các liên kết xã 

hội được khôi phục có thể tiếp tục quá trình tái thiết. Trên thực tế, các quá trình tái tạo 

vật chất và phục hồi xã hội phải được củng cố lẫn nhau, nhưng chúng rõ ràng tạo thành 

các trọng điểm phân biệt về mặt khái niệm và kinh nghiệm cho nghiên cứu. Khi lĩnh 

vực này phát triển, có sự phân biệt rõ ràng hơn giữa xây dựng lại vật chất và phục hồi 

xã hội. 

Thứ hai, theo một khía cạnh học thuật liên quan trước đây về sự phục hồi bị chi 

phối bởi quan điểm cho rằng, các đơn vị xã hội bị ảnh hưởng bởi thảm hoạ trải qua các 

giai đoạn khác nhau trong quá trình trình phục hồi. Chẳng hạn như bốn giai đoạn phục 

hồi nhà ở được xác định bởi Quarantelli (1982) [200] hoặc các giai đoạn thảm họa 

phác thảo bởi Drabek (1986) [164] và những người khác. Những nghiên cứu ban đầu 

cũng cho rằng toàn bộ các khu vực địa lý bị ảnh hưởng bởi thảm họa có thể được mô 

tả đã đạt đến một giai đoạn nhất định trong quá trình phục hồi tại một thời điểm nhất 

định. Ở cấp độ thực tế, các phương pháp tiếp cận và các quan điểm đã không tính đến 

sự khác biệt về tính dễ bị tổn thương và khả năng của địa phương, có thể dẫn đến các 

chiến lược cứu trợ và phục hồi không phù hợp, với những hậu quả thực sự và gây tổn 

hại cho các nhóm dân cư bị ảnh hưởng. Hiện nay người ta đã thừa nhận một cách rõ 

ràng rằng các giai đoạn được gọi là phục hồi chồng chéo với nhau và các nhóm và tiểu 

vùng khác nhau trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai đạt được (hoặc không đạt 

được) các mốc phục hồi vào những thời điểm khác nhau và theo những cách khác nhau 

dựa trên các nhóm điều kiện ở các quy mô khác nhau (địa phương, khu vực, quốc gia) 

và các phản ứng khác nhau đối với các khu vực khác nhau (Berke và cs. (1993) [154]). 

Tương tự, mặc dù các công thức trước đó ngụ ý rằng khôi phục sau thảm họa là 

một quá trình tuyến tính, các khái niệm về phục hồi đã phát triển theo những cách 

nhận ra đặc tính phi tuyến tính và thường lặp lại của phục hồi. Ví dụ, quá trình khôi 

phục có thể bị gián đoạn hoặc đình trệ trong một khoảng thời gian, như hiện nay đang 
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diễn ra ở Haiti. Các gia đình có thể phải di dời, chuyển qua một loạt cách sắp xếp nhà 

ở tạm thời khác nhau, và sau đó đến nhà ở mà họ cho là lâu dài nhưng hóa ra chỉ là 

tạm thời, như đang xảy ra sau cơn bão Katrina. Các quá trình phục hồi tâm lý xã hội 

cũng không chắc sẽ tuân theo các mô hình tuyến tính cụ thể. 

Những cách nghĩ mới về quá trình phục hồi nhấn mạnh mức độ mà các trục của 

sự đa dạng và cấu trúc bất bình đẳng xã hội đối với cả quá trình phục hồi và kết quả 

đạt được. Những yếu tố này ảnh hưởng đến sự phục hồi ở các cấp độ phân tích khác 

nhau: trong các nhóm bị ảnh hưởng, về chủng tộc, dân tộc, giai cấp, giới tính và các 

điểm giao cắt của họ; qua các cộng đồng bị ảnh hưởng; và giữa các xã hội bị thiên tai 

khác nhau. Hiện đã có sự công nhận rộng rãi rằng nhiều chiều của sự đa dạng có thể có 

ảnh hưởng sâu sắc đến quỹ đạo phục hồi xã hội (ví dụ Tierney, Lindell và Perry 2001 

[208]; Barrios 2009 [151]; Finch, Emrich và Cutter 2010 [169]). Một bài đánh giá của 

Wenger và Smith đã thừa nhận điểm này một cách rõ ràng bằng cách định nghĩa sự 

phục hồi là một “quá trình khác biệt”. 

Các tài liệu cũng có xu hướng không nhấn mạnh đến các quá trình thay đổi toàn 

cầu và xã hội rộng lớn hơn ảnh hưởng đến sự phục hồi xã hội. Phục hồi xã hội diễn ra 

trong những bối cảnh cụ thể, nhưng đã có xu hướng coi các đơn vị xã hội như tồn tại 

bên ngoài lịch sử và đối mặt với những thách thức phục hồi tương tự, không phụ thuộc 

vào các lực lượng xã hội quốc gia và toàn cầu. Ảnh hưởng của các cấu trúc kinh tế 

toàn cầu và các lợi ích chính trị duy trì chúng ảnh hưởng đến cả các điều kiện dễ bị tổn 

thương và mức độ nghiêm trọng của thảm hoạ. 

Cuối cùng, hầu hết các nghiên cứu của Hoa Kỳ về khắc phục thảm họa đều tập 

trung vào Hoa Kỳ, theo một số nghĩa. Đầu tiên, nó tập trung chủ yếu vào các thảm họa 

của Hoa Kỳ, điều này hạn chế nghiêm trọng khả năng phát triển lý thuyết chung về 

phục hồi của các nhà nghiên cứu. Thứ hai, trọng tâm của Hoa Kỳ nhất thiết phải loại 

trừ nghiên cứu về sự phục hồi sau các sự kiện thảm khốc và gần thảm họa, bởi vì 

những loại sự kiện đó rất hiếm khi xảy ra. Thứ ba, quan điểm lấy Hoa Kỳ làm trọng 

tâm đã hạn chế nhấn mạnh vào mối liên hệ giữa phục hồi, giảm thiểu tình trạng dễ bị 

tổn thương và phát triển mang lại nhiều nỗ lực tái thiết ở các nước đang phát triển. Thứ 

tư, sự tập trung hạn chế này đã ngăn cản các loại phân tích so sánh về phục hồi sau 

thảm họa tạo điều kiện cho việc phát triển lý thuyết. Đã có một số nghiên cứu so sánh 

các khía cạnh hoặc lĩnh vực phục hồi cụ thể sau các sự kiện tương tự ở (thường là) hai 

quốc gia hoặc các nhóm cộng đồng trong một xã hội cụ thể, nhưng nghiên cứu đó vẫn 

gây khó khăn trong việc xây dựng các lý thuyết chung có thể áp dụng một loạt các 

kiểu xã hội. Giống như các nghiên cứu điển hình riêng lẻ, các nghiên cứu so sánh quy 

mô nhỏ hơn có thể và đóng góp quan trọng cho tài liệu (ví dụ Enarson và Fordham 

2000 [167]; Wu và Lindell 2004 [211]), nhưng rõ ràng cần phải so sánh liên quan đến 

số lượng trường hợp lớn hơn. 
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b. Các biến số và quá trình ảnh hưởng đến phục hồi xã hội 

Điều kiện và Xu hướng của thảm hoạ. Trong thời gian không xảy ra thảm họa, 

các đơn vị xã hội chiếm giữ các ngách đặc biệt khiến họ tiếp xúc với các lực ảnh 

hưởng tích cực hoặc tiêu cực (và đôi khi cả hai). Do đó, tất cả các đơn vị phân tích 

trong nghiên cứu phục hồi xã hội có thể được khái niệm là sinh sống tại các địa điểm 

cụ thể trong một trật tự xã hội (cho dù toàn cầu, xã hội khu vực hay địa phương), và 

cũng như bị ảnh hưởng bởi các xu hướng xã hội thuộc nhiều loại khác nhau, chẳng hạn 

như xu hướng hướng tới cao hơn một mặt là mức độ tăng trưởng kinh tế xã hội, giáo 

dục và sự thịnh vượng, hoặc mức độ thất nghiệp và nghèo đói cao hơn và mặt khác là 

dịch chuyển xã hội đi xuống nhiều hơn. Các điều kiện và xu hướng trước thảm hoạ ảnh 

hưởng đến các xã hội và khu vực trong hệ thống thế giới, các khu vực và tiểu bang 

trong các quốc gia, các tổ chức cộng đồng, hộ gia đình, doanh nghiệp và các đơn vị 

phân tích khác. Các vị trí và cấu trúc cơ hội có cấu trúc xã hội này gắn liền với các 

lượng khác nhau của các loại nguồn lực, bao gồm nguồn lực tiền tệ, vốn xã hội, quyền 

lực và ảnh hưởng chính trị. 

Ví dụ, đối với các quốc gia, danh sách một phần các biến số chính ảnh hưởng đến 

phục hồi xã hội có thể bao gồm vị trí của họ trong hệ thống thế giới, GDP, GDP bình 

quân đầu người, trình độ học vấn, các chỉ số sức khỏe và phát triển, sức mạnh của chế 

độ và chất lượng quản trị, nội bộ và bên ngoài xung đột và chất lượng của các quy 

định bảo vệ môi trường và các biện pháp giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bao gồm cả 

sự tồn tại và chất lượng của các kế hoạch phục hồi sau sự kiện. Các xu hướng liên 

quan có thể bao gồm hướng di chuyển trong hệ thống thế giới, tốc độ tăng trưởng kinh 

tế và tốc độ đô thị hóa. 

Đối với các hộ gia đình, các biến số chính trước thiên tai bao gồm thu nhập và sự 

giàu có của hộ gia đình, loại hình bảo hiểm, quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu cộng 

đồng, các biện pháp tham gia của người dân, chủng tộc / dân tộc của chủ hộ, các biện 

pháp về sức khỏe và hạnh phúc của hộ gia đình (ví dụ: bệnh mãn tính của một thành 

viên trong hộ gia đình), và mức độ tham gia của hộ gia đình vào các hoạt động chuẩn 

bị và giảm nhẹ trước thiên tai. Các xu hướng hoặc sự kiện ảnh hưởng đến hộ gia đình 

bao gồm các kiểu dịch chuyển xã hội (tăng hoặc giảm), mất việc làm hoặc thu nhập và 

các sự kiện căng thẳng khác trong cuộc sống, chẳng hạn như cái chết của một thành 

viên trong hộ gia đình. 

Các bộ biến so sánh có thể được phát triển cho các đơn vị xã hội khác, chẳng hạn 

như các vùng địa lý trong xã hội, cộng đồng, khu vực cộng đồng và doanh nghiệp. 

Việc không tính đến thực tế khu vực và địa phương chắc chắn dẫn đến sự kém ăn khớp 

giữa các chính phủ quốc gia, chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ, tổ 

chức địa phương, nhà thờ và các tổ chức khác liên quan đến việc khắc phục hậu quả 
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thiên tai. Thiếu hiểu biết thực tế về bối cảnh khu vực và sự liên kết kém giữa các cấp 

thể chế khác nhau thường tạo ra các chương trình cứu trợ và phục hồi không hiệu quả. 

Ở đây một lần nữa, ý tưởng chính là các đơn vị xã hội ở các quy mô khác nhau phải 

đối mặt với những thảm họa sắp xảy ra với các loại tài sản và sự thiếu hụt cụ thể và 

rằng hạnh phúc của họ cũng bị ảnh hưởng bởi những thay đổi xã hội đang diễn ra có 

thể tích cực, tiêu cực hoặc cả hai. Ngoài ra, các mối quan hệ và liên kết giữa các đơn vị 

xã hội ở các cấp độ khác nhau có thể tỏ ra rất quan trọng trong việc xác định các 

phương án phục hồi và tiếp cận các nguồn lực cần thiết. 

Tác động của thiên tai. Các nguồn tài trợ cho các thảm hoạ luôn quan tâm đến 

các đặc điểm tác động khác nhau của thảm hoạ, một phần vì tác động ảnh hưởng đến 

việc phục hồi sau thảm hoạ. Mức độ nghiêm trọng của tác động là một biến số đáng 

quan tâm rõ ràng, như được gợi ý bởi sự phân biệt thường được thực hiện giữa các 

trường hợp khẩn cấp, thảm họa và thảm kịch. Như Katrina và Haiti, và bây giờ là thảm 

họa động đất-sóng thần-hạt nhân ở Nhật Bản đã chứng minh, các thảm họa thảm khốc 

đặt ra những thách thức đặc biệt đối với sự phục hồi xã hội, bao gồm phí tử vong cao, 

thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng và sự mất trật tự xã hội trên diện rộng. Các xã hội và 

cộng đồng có ít kinh nghiệm về thảm họa hơn so với các thảm họa “thông thường” và 

nhìn chung ít được biết đến về các chiến lược phục hồi sau các sự kiện thảm khốc thực 

sự, và do đó, có một cơ sở kiến thức nhỏ hơn để rút ra những nỗ lực tạo điều kiện phục 

hồi. Nói cách khác, có tương đối ít cơ hội học tập thích ứng liên quan đến việc khắc 

phục hậu quả thảm họa. 

Một số học giả cho rằng sự khác biệt tồn tại giữa thảm họa thiên nhiên và thảm 

hoạ công nghệ (Picou và cs. 1992 [198]; Freudenburg 1997 [171]; Button 2016 [160]) 

có tác động đến các quá trình và kết quả phục hồi xã hội, đặc biệt là những phục hồi 

tâm lý xã hội. Việc phục hồi trở nên phức tạp hơn vì khó xác định ảnh hưởng của thảm 

họa công nghệ, dẫn đến mức độ căng thẳng cao hơn và vì các sự kiện công nghệ 

thường kéo theo xung đột cộng đồng, kiện tụng và các yếu tố gây căng thẳng khác. 

Tương tự, các bài phát biểu và chính sách xung quanh các vấn đề an ninh nội địa cho 

thấy mối quan tâm đặc biệt với các thảm họa phát sinh từ khủng bố, đặc biệt là khi có 

liên quan đến hạt nhân, sinh học và các tác nhân "đáng sợ" khác. Tuy nhiên, nghiên 

cứu khác kết luận rằng kết quả tâm lý xã hội kém không liên quan nhiều đến sự khác 

biệt về thảm họa thiên nhiên / công nghệ cũng như với các yếu tố khác như mức độ 

nghiêm trọng của tác động tổng thể, tình trạng dễ bị tổn thương xã hội từ trước và mức 

độ tác động lên từng nạn nhân (Norris và cs. 2002 [191]). 

Trong một số trường hợp, tác động của thiên tai có thể làm thay đổi mạnh mẽ thế 

giới vật chất và tài nguyên thiên nhiên, đồng thời có thể làm hỏng cảm giác gắn bó với 

vị trí theo cách gây khó khăn cho việc phục hồi xã hội. Thảm họa hạt nhân Chernobyl 

khiến một số cộng đồng phải từ bỏ hoàn toàn, và hiện tại cũng là trường hợp của thảm 
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họa hạt nhân Fukushima. Một số kế hoạch phục hồi khủng bố hình dung việc phải di 

chuyển cư dân ra khỏi những nơi đã bị ô nhiễm bởi các thiết bị hạt nhân / phóng xạ. Sự 

cố tràn dầu Exxon Valdez khiến việc phục hồi xã hội trở nên đặc biệt khó khăn đối với 

các cộng đồng phụ thuộc vào đánh bắt cá để kiếm sống và điều đó đặt giá trị đặc biệt 

của đánh bắt cá như một cách sống. Đây cũng là điều dường như đang xảy ra ở một số 

cộng đồng phụ thuộc vào tài nguyên sau sự cố tràn dầu và thảm họa động đất, sóng 

thần, nhà máy hạt nhân ở Nhật Bản. Tương tự như vậy, các đám cháy rừng lớn có thể 

khiến cảnh quan không còn cây cối, các thảm thực vật khác và động vật hoang dã, làm 

cạn kiệt các tài nguyên mà những người dân sống trong môi trường đánh giá cao vai 

trò của các tài nguyên đã có. 

Ứng phó sau tác động. Các học giả đã lưu ý rằng quá trình phục hồi hầu như bắt 

đầu tại thời điểm tác động của thảm họa, và họ lập luận rằng việc phục hồi nên bắt đầu 

ngay cả trước khi thảm họa xảy ra, vì lập kế hoạch trước sự kiện có thể cải thiện tốc độ 

và chất lượng của quá trình phục hồi. Ví dụ, thành phố Bogota, Colombia coi hậu quả 

của các khiếm khuyết và sự chậm trễ trong các quá trình phục hồi được hình thành 

kém tương đương với các tác động của một sự kiện thảm họa thực tế. Do đó, chính 

quyền thành phố, với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (2004), đã 

thông qua sắc lệnh yêu cầu thông qua mục tiêu “Post-Event Reconstruction and 

Sustainable Development Plan”. 

1.1.2.3. Ứng phó sự cố môi trường ở Việt Nam 

    Hiện nay, cơ chế ứng phó sự cố và thiên tai ở nước ta là tương đối đầy đủ, nhất 

là khi Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, hoạt 

động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trong đó đã bao quát cả sự cố môi 

trường, do vậy, cần cân nhắc trong việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 

theo hướng ứng dụng cơ chế quy định tại Nghị định nêu trên. Tuy nhiên, Nghị định chỉ 

quy định về cơ chế chỉ huy, tham mưu, huấn luyện, huy động nguồn lực khi sự cố xảy 

ra mà không quy định bản chất và nội dung của các loại sự cố, do vậy, đối với chế định 

về ứng phó sự cố môi trường cần quy định rõ các vấn đề: 

    Xác định lại nội hàm của khái niệm sự cố môi trường để tránh trùng lặp với sự 

cố thiên tai, sự cố hóa chất, sự cố tràn dầu, hỏa hoạn… vì các sự cố này đã có luật 

tương ứng điều chỉnh. Theo đó, nên xác định sự cố môi trường là sự suy thoái hoặc 

biến đổi môi trường nghiêm trọng do chất thải của hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

hoặc các hoạt động khác của con người gây ra, hay những tác động khác do chất thải 

phi tự nhiên gây ra. 

    Xây dựng các tiêu chí phân loại sự cố môi trường tương ứng với thẩm quyền xử 

lý của các cấp trong hệ thống tổ chức ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để 
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nhanh chóng xác định được cấp có thẩm quyền xử lý, cơ quan có thẩm quyền chỉ huy, 

tham mưu, thực hiện ứng phó sự cố môi trường. 

    Quy định rõ vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường và Sở Tài nguyên và Môi trường bởi vấn đề này còn chưa được quy định đầy 

đủ, phù hợp trong Nghị định số 30/2017/NĐ-CP, đồng thời quy định các cơ chế đặc 

thù huy động nguồn lực tham gia ứng phó sự cố môi trường. 

1.1.3. Sinh kế (Livelihood) 

1.1.3.1. Khái niệm 

Sinh kế (Livelihood), thường được sử dụng và hiểu với nhiều nghĩa khác nhau. 

Theo Champers và Conway (1992) [64], Khái niệm sinh kế được hiểu gồm năng lực, 

tài sản, cách tiếp cận (sự dự trữ, tài nguyên, quyền sở hữu, quyền sử dụng) và các hoạt 

động cần thiết cho cuộc sống. Khái niệm này được nhắc đến một lần nữa vào năm 

1999, trong khung phân tích sinh kế bền vững của DFID (2000) [75], sinh kế bao gồm 

các khả năng, các tài sản (bao gồm các nguồn lực vật chất, xã hội) và các hoạt động 

cần thiết để kiếm sống. Trong nhiều nghiên cứu thuật ngữ “sinh kế” được sử dụng với 

ý nghĩa là những phương thức kiếm sống của các hộ gia đình hoặc các cộng đồng dân 

cư. Những phương thức kiếm sống này bao gồm các hoạt động sống theo phương thức 

cổ truyền (trồng trọt, chăn nuôi, nghề thủ công, khai thác các nguồn lợi tự nhiên) và 

những phương thức sống mới được hình thành được hình thành qua quá trình tiếp xúc, 

học tập từ bên ngoài, qua chính sách hỗ trợ và đào tạo nghề của xã hội, cũng như từ sự 

phát triển nội tại của cộng đồng. Cách hiểu này đã được chấp nhận rộng rãi bởi các nhà 

nghiên cứu ở Việt Nam hiện nay. 

Khái niệm về sinh kế của hộ hay một cộng đồng là một tập hợp của các nguồn 

lực và khả năng của con người kết hợp với những quyết định và những hoạt động mà 

họ thực hiện để không những kiếm sống mà còn đạt đến mục tiêu đa dạng hơn. Hay 

nói cách khác, sinh kế của một hộ gia đình hay một cộng đồng còn được gọi là kế sinh 

nhai của hộ gia đình hay cộng đồng đó.  

Để duy trì sinh kế, mỗi hộ gia đình thường có các kế sách sinh nhai khác nhau. 

Kế sách sinh nhai của hộ hay chiến lược sinh kế của hộ là quá trình ra quyết định về 

các vấn đề cấp hộ. Chiến lược sinh kế là quá trình sinh ra quyết định về các vấn đề cấp 

hộ, bao gồm những vấn đề như thành phần của hộ, tính gắn bó giữa các thành viên, 

phân bổ các nguồn lực vật chất và chi phí vật chất của hộ [129]. Bao gồm những vấn 

đề như thành phần của hộ, tính gắn bó giữa các thành viên, phân bổ các nguồn lực vật 

chất và chi phí vật chất của hộ.  

1.1.3.2. Vốn sinh kế 
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 Nguồn vốn và tài sản sinh kế là toàn bộ năng lực vật chất và phi vật chất mà con 

người có thể sử dụng để duy trì và phát triển. Nguồn vốn và tài sản sinh kế được chia 

làm 05 nhóm chính là: vốn nhân lực (hay còn gọi là vốn con người), vốn tài chính, vốn 

vật chất, vốn xã hội và vốn tự nhiên [74].  

(1) Vốn nhân lực:  

Vốn nhân lực hay còn gọi là vốn con người, bao gồm các yếu tố liên quan đến 

các đặc điểm cá nhân của con người với tư cách là nguồn lao động xã hội như: trình độ 

giáo dục, trình độ chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng, tình trạng sức khỏe, thời gian và khả 

năng tham gia lao động/làm việc,… mà một người có khả năng huy động để đạt được 

những kết quả sinh kế. 

Vốn nhân lực của một hộ gia đình có thể huy động rất đa dạng phụ thuộc vào quy 

mô hộ, cấu trúc nhân khẩu và số lượng người người không thuộc diện lao động, giới 

tính, giáo dục, kỹ năng, sức khỏe,… 

Vốn con người có một vị trí rất quan trọng trong các nguồn vốn của hộ gia đình, 

do nó quyết định khả năng của một cá nhân, một hộ gia đình sử dụng và quản lý các 

nguồn vốn khác (tự nhiên, tài chính, vật chất, xã hội). 

Các chỉ số về con người của hộ gia đình bao gồm: quy mô nhân khẩu, cơ cấu 

nhân khẩu (tuổi, giới tính, thành phần dân tộc), kiến thức và giáo dục: số năm đi học, 

trình độ giáo dục,…), kỹ năng, năng khiếu (trình độ chuyên môn kỹ thuật), sức khỏe 

tâm lý và sinh lý (tình trạng khuyết tât,..) quỹ thời gian sử dụng, lực lượng lao động 

(số người trong độ tuổi lao động, số người làm việc), phân công lao động (tình trạng 

việc làm). 

(2) Vốn tài chính:  

Vốn tài chính được dùng để định nghĩa cho các nguồn lực tài chính hộ gia đình 

hoặc cá nhân con người có được như vốn vay, tín dụng, tiết kiệm, thu nhập, trợ cấp,… 

Khi xem xét vốn tài chính, có 3 vấn đề chính cần khảo sát: Những phương tiện và 

dịch vụ tài chính hiện có, phương thức tiết kiệm của người dân và các dạng thu thập 

của mà hộ gia đình có được. 

Các chỉ số về vốn tài chính bao gồm: thu thập bằng tiền mặt thường xuyên từ 

nhiều nguồn khác nhau (như bán sản phẩm, việc làm, tiền của người thân gửi về,…), 

tiết kiệm bằng tiền mặt, gửi ngân hàng hay các dự án tiết kiệm và những dạng tích lũy 

khác (như gia súc, vàng, đất đai, công cụ,…), các hoạt động tạo thu nhập phụ, những 

chi trả từ phúc lợi xã hội như lương hưu, một số khoản miễn giảm và một số dạng trợ 

cấp của Nhà nước, khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính về tín dụng và tiết kiệm từ 

các nguồn chính thức (ngân hàng, quỹ tín dụng,…) và các nguồn phi cính thức (người 
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cho vay lãi, đại lý, vay cá nhân, …), khả năng tiếp cận thị trường và các hệ thống tiếp 

thị sản phẩm của hộ gia đình qua các loại hình và địa điểm khác nhau. 

(3) Vốn vật chất: 

Vốn vật chất là những yếu tố có tính chất “hiện vật” bao gồm các công trình cơ 

sở hạ tầng xã hội cơ bản và tài sản của hộ gia đình hỗ trợ cho sinh kế như phương tiện 

đi lại, công cụ sản xuất, nhà ở, hệ thống thủy lợi hay giao thông. 

Các chỉ số về vốn vật chất bao gồm: cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công cộng 

(gồm đường giao thông, cầu cống, công trình thủy lợi, các hệ thống cung cấp nước 

sinh hoạt và vệ sinh, các mạng lưới cung cấp năng lượng, nơi làm việc của chính 

quyền,…), nhà ở, nơi trú ngụ và các dạng kiến trúc khác (như chuồng trại, vệ sinh, các 

tài sản trong gia đình như đồ dùng nội thất, dụng cụ sinh hoạt,…), các công cụ sản 

xuất như dụng cụ, trang thiết bị và máy móc chế biến, cơ sở hạ tầng truyền thống và 

thiết bị truyền thông của gia đìn như đài, tivi,… 

(4) Vốn xã hội: 

Vốn xã hội là khái niệm đề cập đến mạng lưới các mối quan hệ xã hội, các tổ 

chức và các nhóm chính thức cũng như phi chính thức mà con người tham gia để từ đó 

có được những cơ hội và lợi ích,…(thông qua các mối quan hệ này có thể cải thiện các 

nguồn vốn khác). 

Các chỉ số về vốn xã hội bao gồm: các mạng lưới kinh tế và xã hội thiết lập từ 

các nhóm bạn bè, họ hàng, láng giềng,…, các cơ chế hợp tác trong sản xuất và trên thị 

trường, các mạng lưới buôn bán, cung cấp và những người tham gia vào mạng lưới, 

những luật lệ, quy ước chi phối các hành vi ứng xử, sự trao đổi và quan hệ, các cơ hội 

tiếp cận thông tin và các nguồn tài nguyên, những cơ hội tham gia và tạo ảnh hưởng 

đến các công việc của địa phương như tham gia vào các tổ chức đoàn thể và chính 

quyền, những cơ chế giải quyết xung đột.  

(5) Vốn tự nhiên: 

Vốn tự nhiên bao gồm những yếu tố liên quan (thuộc về) tự nhiên môi trường 

như: khí hậu, địa hình, đất đại, sông ngòi, rừng, biển, mùa màng,…mà con người bị 

phụ thuộc. 

Các chỉ số về vốn tự nhiên bao gồm: các nguồn tài sản chung như các khu đất 

bảo tồm và các khu rừng công cộng, các loại đất của hô gia đình (bao gồm đất ở, đất 

trồng cây mùa vụ, đất lâm nghiệp, đất vườn,…), nguồn cung cấp thức ăn và nguyên 

vật liệu, các nguồn gen thực vật và động vật từ việc nuôi, trồng và từ tự nhiên, các khu 

vực chăn thả và các nguồn thức ăn gia súc, các nguồn nước, khí hậu, giá trị văn hóa và 

kinh tế cảnh quan (tiềm năng du lịch). 
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Mỗi hộ dân là một bộ phận cấu thành nên cộng đồng họ đang sống, các tài sản và 

nguồn lực của họ cũng là một phần tài sản và nguồn lực của cộng đồng đó, vì vậy 

chiến lược sinh kế của mỗi hộ đều có sự tương đồng và phù hợp với nhau cũng như 

phù hợp với chiến lược sinh kế của cộng đồng. 

Chiến lược sinh kế cộng đồng cũng dựa trên 05 loại nguồn lực trên nhưng mang 

ý nghĩa rộng hơn cho cả cộng đồng, đó là số lượng và chất lượng nguồn nhân lực của 

cộng đồng; Thể chế chính trị, phong tục, tập quán, uy tín của cả cộng đồng; Điều kiện 

tự nhiên của địa bàn cộng đồng sinh sống; Các cơ sở hạ tầng xã hội hỗ trợ cho sinh kế 

như giao thông, hệ thống cấp nước, hệ thống ngăn, tiêu nước, cung cấp năng lượng, 

thông tin, v.v 

Trong nghiên cứu này, sinh kế được định nghĩa là tập hợp các tài sản và khả năng 

kết hợp các tài sản đó để phát triển mức sống. Nguồn vốn sinh kế gồm: vật chất, tài 

chính, xã hội, tự nhiên và con người thông qua tìm hiểu sinh kế bền vững cho hộ 

KTTS ven biển. 

Sinh kế bền vững được Mitchell và Hanstad (2004), [111] diễn giải rằng, một 

sinh kế được coi là bền vững khi nó có khả năng ứng phó và phục hồi khi bị tác động, 

hay có thể thúc đẩy các khả năng và tài sản ở cả thời điểm hiện tại và trong tương lai 

trong khi không làm xói mòn các nền tảng của các nguồn lực tự nhiên. Ngoài ra, tác 

giả Neefjes (2000), [115] giải thích rằng, một sinh kế bền vững phải tuỳ thuộc vào các 

khả năng và của cải (cả nguồn lực vật chất và xã hội) mà tất cả là cần thiết để mưu 

sinh. Sinh kế của một người hay một gia đình có thể được coi là bền vững khi họ có 

thể đương đầu và phục hồi trước các căng thẳng hoặc chấn động, tồn tại hoặc nâng cao 

khả năng và của cải của mình trong tương lai mà không làm tổn hại đến các nguồn lực 

môi trường.  

1.1.3.3. Chiến lược sinh kế 

Chiến lược sinh kế là toàn bộ các hoạt động nhằm duy trì và phát triển các nguồn 

và tài sản sinh kế. Quan trọng và đáng chú ý nhất là các hoạt động tạo thu nhập. Hay 

có thể hiểu chiến lược sinh kế là cách mà hộ gia đình sử dụng các nguồn lực sinh kế 

sẵn có để kiếm sống và đáp ứng những nhu cầu trong cuộc sống. Các nhóm dân cư 

khác nhau trong cộng đồng có những đặc điểm KT-XH và các nguồn lực sinh kế khác 

nhau nên có những lựa chọn về chiến lược sinh kế khác nhau. Các chiến lược sinh kế 

có thể thực hiện là: sản xuất nông, lâm nghiệp, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, sản xuất 

công nghiệp quy mô nhỏ, buôn bán, du lịch, di cư,.. Chiến lược sinh kế có liên quan 

mật thiết đến các kỹ năng của cá nhân và thành viên của hộ và chịu ảnh hưởng bởi 

nhiều yếu tố. Một kỹ năng sinh kế được xác định về mặt xã hội cũng là một yếu tố 

quyết định mang tính chất mô tả của các chiến lược sinh kế [96]. Kamwi và cs. (2018), 

cho rằng việc sử dụng các hoạt động sinh kế khác nhau và những kỹ năng kết hợp các 
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hoạt động sinh kế khác nhau có tầm quan trọng đáng kể đối với sinh kế nông thôn. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy, 05 % thu nhập từ chỉ một nguồn, với 95% số người được hỏi 

tham gia vào sự kết hợp giữa các hoạt động nông nghiệp và phi nông nghiệp do nhiều 

lý do khác nhau để đa dạng hóa các hoạt động khác thu nhập nông nghiệp như kỹ năng 

hạn chế, quy mô gia đình lớn, cơ hội sẵn có, sản phẩm nông nghiệp theo mùa, nhu cầu 

thuận lợi cho hàng hóa và dịch vụ hoặc kết hợp giữa các điều này. Ngoài ra, giới tính, 

tuổi, giáo dục ảnh hưởng đáng kể đến việc lựa chọn các kỹ năng hộ gia đình. Sự kết 

hợp của các hoạt động sinh kế và các kỹ năng của gia đình ở nông thôn chịu ảnh 

hưởng của nhiều chủ thể khác nhau đã dẫn đến khả năng cải thiện sinh kế [95]. Ví dụ, 

nghiên cứu về các hoạt động sinh kế phụ thuộc vào nguồn nước thải dọc theo sông 

Musi ở Andhra Pradesh của Ấn Độ [60]. Ở khu vực ven đô và thành thị, sự ngẫu nhiên 

được tạo ra bởi lao động trên các cánh đồng tưới nước thải và bằng cách bán các sản 

phẩm như rau, lá cọ và lá chuối từ các khu vực tưới nước thải góp phần đảm bảo an 

ninh lương thực hộ gia đình sử dụng nước thải. Tất cả các nhà sản xuất đáng chú ý 

được khảo sát đều giữ lại một phần sản phẩm của họ để tiêu thụ và phần còn lại được 

bán. Nhiều người trong số các nhà sản xuất rau ăn lá tham gia trao đổi trong đó họ trao 

đổi một phần sản phẩm của họ cho các loại rau khác để thêm đa dạng vào chế độ ăn 

uống của họ. Ở khu vực ngoại ô, trong số các nhà sản xuất rau, 20% thu nhập hộ gia 

đình được tiết kiệm vì họ không cần phải mua rau và vì họ trao đổi sản phẩm của họ 

cho những thứ khác. Hầu hết các hộ gia đình ở khu vực thành thị và ven đô có sử dụng 

chăn nuôi nước thải tưới cỏ para làm thức ăn gia súc và kiếm thu nhập thông qua việc 

bán sữa. Thông thường, 25% sữa được sản xuất (giả sử một hộ gia đình có 6 thành 

viên sở hữu một trâu) được giữ lại để tiêu thụ trong gia đình và 75% được bán. Nhiều 

đô thị Nông dân cũng trồng một số loại trái cây như chanh, xoài, dừa và mãng cầu họ 

giữ lại cho tiêu dùng hộ gia đình. Ở các vùng nông thôn, người ta thấy rằng lúa được 

tưới nước đóng góp gần 43% lượng tiêu thụ thực phẩm hộ gia đình và các hộ gia đình 

có nhiều hơn một mẫu đất và hơn năm thành viên hộ gia đình phát triển các loại rau 

như cà chua, ớt, cà tím và ngô dùng trong gia đình.  

Chiến lược sinh kế của hộ của hộ thể hiện thông qua khả năng thích ứng sinh kế 

bằng các hoạt động sinh kế cụ thể được lựa chọn. Yaro (2006), [146] cho rằng thích 

ứng sinh kế là bao hàm cả sự đa dạng hóa các hoạt động sinh kế mới hoặc sinh kế phụ 

(thứ cấp) và thay đổi hình thức thích ứng, tính chất và nội dung của ngành nông 

nghiệp, đặc trưng sinh kế nông thôn. Quá trình thích ứng không chỉ liên quan đến việc 

chuyển từ nông nghiệp sang lĩnh vực phi nông nghiệp, mà còn tăng cường các nỗ lực 

trong lĩnh vực nông nghiệp với sự đa dạng hóa theo mùa vào các hoạt động sinh kế 

khác. Hoạt động sinh kế còn phụ thuộc vào các mục đích của chính sách, điều này cho 

thấy các can thiệp của nhà nước trong phát triển kỹ năng sinh kế nông thôn có thể đóng 

vai trò vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sinh kế nông thôn bền vững hơn [95]. Như 
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vậy, hoạt động sinh kế là các hoạt động tạo thu nhập dưa trên các nguồn lực sinh kế, 

các kỹ năng, yếu tố kinh tế -xã hội và các yếu tố khác thể hiện thông qua chiến lược 

sinh kế. 

Đa dạng sinh kế được coi là một chiến lược sinh kế của hộ. Đa dạng sinh kế đã 

được đề cập nhiều trong các nghiên cứu liên quan đến các cộng đồng dễ bị tổn thương 

do chịu tác động của các yếu tố môi trường. Đa dạng sinh kế được định nghĩa là quá 

trình các nông hộ xây dựng và thực hiện một danh mục các hoạt động đa dạng cùng sự 

hỗ trợ của xã hội để tồn tại và cải thiện mức sống của họ [79]. Đa dạng sinh kế đề cập 

đến nỗ lực của các cá nhân và hộ gia đình nhằm tìm ra các cách thức mới để tăng thu 

nhập và giảm rủi do tác động của môi trường sống [39]. Đa dạng sinh kế bao gồm cả 

các hoạt động nông nghiệp và phi nông nghiệp được thực hiện để tạo thêm thu nhập 

bên cạnh các hoạt động sản xuất nông nghiệp chính của hộ, chẳng hạn như: mở thêm 

hoạt động sản xuất mới, làm thuê, kinh doanh dịch vụ hay thậm chí di cư. Đa dạng 

sinh kế không nhất thiết phải đồng nghĩa với đa dạng hóa thu nhập [63, 78]. Các 

nghiên cứu thực nghiệm cho thấy, đa dạng các chiến lược sinh kế cho phép các hộ gia 

đình có thu nhập tốt hơn, tăng an ninh lương thực, tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp 

nhờ giảm các thiệt hại cũng như nâng cao khả năng ứng phó với các tác động của môi 

trường [45, 50, 87]. Ngoài ra, đa dạng sinh kế đã góp phần phát triển năng lực của hộ 

để tạo ra sự ổn định về thu nhập và đời sống [57]. Đa dạng hóa sinh kế có vai trò hết 

sức to lớn là tạo sự ổn định, tăng khả năng chống đỡ với bối cảnh tổn thương của con 

người và nông hộ với chiến lược sinh kế, đồng thời sử dụng một cách có hiệu quả và 

linh động các nguồn vốn sinh kế sẵn có. Đa dạng hóa sinh kế còn góp phần tạo ra môi 

trường thể chế, chính sách thông thoáng và thuận lợi cho công tác phát triển cộng đồng 

và công cuộc giảm đói nghèo. Hiện nay vấn đề đa dạng hóa sinh kế được đưa vào làm 

tiêu chí để đánh giá tính bền vững và tính khả thi của bất kỳ một hoạt động phát triển 

nào cả ở nông thôn và thành thị. Đa dạng hóa sinh kế đã và đang trở thành một chiến 

lược và một nhiệm vụ cấp bách của công tác xóa đói giảm nghèo ở tất cả các địa 

phương, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Như vậy, đa 

dạng hóa sinh kế là tiến trình mà các hộ gia đình xây dựng một danh mục đa dạng các 

hoạt động, các loại vốn và chiến lược để duy trì sự sống và phát triển kinh tế. Hay có 

thể hiểu, quá trình đa dạng hóa sinh kế là quá trình hộ gia đình lựa chọn và áp dụng 

một hoạt động mới nhưng không thay thế hoạt động hiện có. Cũng có thể hiểu, đa 

dạng hoá sinh kế nông thôn được định nghĩa là quá trình hộ nông thôn xây dựng ngày 

càng nhiều hoạt động và tài sản để tồn tại và cải thiện mức sống. 

Dựa vào những khái niệm và vai trò của chiến lược sinh kế hộ như đã trình bày ở 

trên, nghiên cứu này xem xét các nhóm hoạt động sinh kế của các nhóm hộ như là một 

chiến lược sinh kế. Dựa vào đặc điểm sinh kế của hộ, đề tài này tập trung phân tích tác 

động, ứng phó và phục hồi trên ba nhóm hộ theo các chiến lược sinh kế  chính của hộ. 
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Cụ thể hộ được phân thành 3 nhóm: (1) Nhóm khai thác thuỷ sản và nuôi trồng thuỷ 

sản (KTTS-NTTS), (2) Nhóm khai thác thuỷ sản và dịch vụ thuỷ sản (KTTS-

DVTSTS) và (3) Nhóm khai thác thuỷ sản , nông nghiệp và nghề phi nông nghiệp 

(KTTS-NN-NN). 

1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN 

1.2.1. Bối cảnh ngành thủy sản và cộng đồng thủy sản biển 

1.2.1.1. Khai thác thủy sản biển 

Khai thác thủy sản (KTTS) ở VN là một ngành kinh tế đã hình thành từ sớm và 

đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Trước năm 1945 nhà nước cũng đã có sự quan 

tâm đầu tư phát triển nghề cá. Giai đoạn này nghề cá chưa phát triển, chiếm tỷ trọng 

rất nhỏ trong tổng sản lượng của nền kinh tế, quy mô sản xuất manh mún, mang tính tự 

phát, sản lượng khai thác năm 1944 mới đạt 127.200 tấn. Giai đoạn 1945 - 1954 chưa 

có bước tiến gì đáng kể trong việc đầu tư phát triển nghề cá so với trước đó. Sang giai 

đoạn 1955 -1975, nghề cá có bước phát triển đáng kể, chính phủ cũng có nhiều chính 

sách quan tâm phát triển, sản lượng khai thác ở tăng từ 90.000 tấn năm 1955 đến 

300.000 nghìn tấn năm 1971. Giai đoạn 1976 đến nay có sự phát triển vượt bậc một 

cách toàn diện cả về khai thác, nuôi trồng, hậu cần dịch vụ, chế biến và xuất khẩu, đẩy 

mạnh nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất, mở rộng hợp tác quốc tế 

và giữ vững nhịp độ tăng trưởng. Riêng sản lượng khai thác biển cả nước tính đến năm 

2016 đạt 2.678.406 tấn, đứng thứ 8 thế giới và kim ngạch xuất khẩu đạt 7.320 triệu 

USD, đứng thứ 3 thế giới. Khai thác thủy sản ở nước ta là một ngành khai thác đa loài 

do có nhiều loài thủy hải sản khác nhau (với khoảng 11.000 loài sinh vật biển đã được 

phát hiện), sản lượng khai thác thủy sản ở Việt Nam chủ yếu là khai thác biển. Mỗi 

năm có hai mùa khai thác chính: vụ nam và vụ bắc gắn với vụ gió mùa tây nam và 

đông bắc. Ngành khai thác thủy sản phát triển không đồng đều giữa các vùng biển, tập 

trung chủ yếu ở vùng đông nam bộ và tây nam bộ (chiểm khoảng 60% sản lượng khai 

thác cả nước), và chủ yếu là khai thác ven biển (chiếm khoảng 80% sản lượng khai 

thác)[14]. Tính đến năm 2018, tổng sản lượng khai thác thủy sản năm 2018 ước đạt 

3.590,7 nghìn tấn (tăng 5,9% so với năm 2017), trong đó khai thác biển đạt 3.372,7 

nghìn tấn, khai thác nội địa 218 nghìn tấn. Trong đó, sản lượng cá ngừ đại dương năm 

2018 ước đạt 16.650 tấn, giảm khoảng 7% so với năm 2017.  [11]. 
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Biểu đồ 2.1. Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản Việt Nam 

Nguồn: [11] 

Số lượng tàu, thuyền hoạt động trên cả nước tính đến năm 2018, có 96.000 tàu cá 

trong đó có 46.491 tàu có chiều dài từ 6-12m, 8.914 tàu có chiều dài từ 12-15m, 

27.484 tàu có chiều dài từ 15-24m, 2.958 tàu có chiều dài từ 24m trở lên. Tàu làm 

bằng gỗ chiếm 98,6%, còn lại là tàu làm bằng thép hoặc các vật liệu mới. Số tàu lưới 

kéo đạt khoảng 19.170 chiếc, chiếm 20% tổng số tàu; số tàu lưới vây đạt 6.046 chiếc, 

chiếm 6,3%; có 31.688 tàu lưới rê, chiếm 33%; số tàu làm nghề câu là 13.258 chiếc, 

chiếm 13,8%; số tàu cá ngừ đại dương là 2.433 tàu, chiếm 2,5%; số tàu khai thác mực 

là 2.873 tàu, chiếm 3%; tàu logistic đạt 3.175 tàu, chiếm 3,3%; tàu khai thác loại khác 

đạt 15.341 tàu, chiếm 16%. Đến nay, trên toàn quốc có 82 cảng cá đang hoạt động tại 

địa bàn của 27 tỉnh, thành phố ven biển, đạt 65% so với quy hoạch, trong đó có 25 

cảng cá loại I (20 cảng loại I kết hợp với khu neo đậu tránh trú bão); có 57 cảng cá loại 

II (có 35 cảng cá loại II kết hợp với khu neo đậu tránh trú bão, trong đó có 4 khu neo 

đậu tránh trú bão cấp vùng). Tổng số lượng hàng hóa qua cảng thiết kế/năm khoảng 

1,8 triệu tấn/ 9.298 lượt tàu/ngày, 9 cảng đáp ứng cho tàu cá công suất lớn nhất là 

1.000CV và 02 cảng đáp ứng cho tàu cá công suất lớn nhất là 2.000CV cập cảng. Tổng 

sản lượng khai thác thủy sản năm 2018 ước đạt 3.590,7 nghìn tấn (tăng 5,9 % so với 

năm 2017), trong đó khai thác biển đạt 3.372,7 nghìn tấn, khai thác nội địa 218 nghìn 

tấn. Trong đó, sản lượng cá ngừ đại dương năm 2018 ước đạt 16.650 tấn, giảm khoảng 

7% so với năm 2017. Tính đến năm 2018, cả nước có 96.000 tàu cá trong đó có 46.491 

tàu có chiều dài từ 6-12m, 8.914 tàu có chiều dài từ 12-15m, 27.484 tàu có chiều dài từ 

15-24m, 2.958 tàu có chiều dài từ 24m trở lên. Tàu làm bằng gỗ chiếm 98,6%, còn lại 
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là tàu làm bằng thép hoặc các vật liệu mới. Số tàu lưới kéo đạt khoảng 19.170 chiếc, 

chiếm 20% tổng số tàu; số tàu lưới vây đạt 6.046 chiếc, chiếm 6,3%; có 31.688 tàu 

lưới rê, chiếm 33%; số tàu làm nghề câu là 13.258 chiếc, chiếm 13,8%; số tàu cá ngừ 

đại dương là 2.433 tàu, chiếm 2,5%; số tàu khai thác mực là 2.873 tàu, chiếm 3%; tàu 

logistic đạt 3.175 tàu, chiếm 3,3%; tàu khai thác loại khác đạt 15.341 tàu, chiếm 16%. 

Đến nay, trên toàn quốc có 82 cảng cá đang hoạt động tại địa bàn của 27 tỉnh, thành 

phố ven biển, đạt 65% so với quy hoạch, trong đó có 25 cảng cá loại I (20 cảng loại I 

kết hợp với khu neo đậu tránh trú bão); có 57 cảng cá loại II (có 35 cảng cá loại II kết 

hợp với khu neo đậu tránh trú bão, trong đó có 4 khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng). 

Tổng số lượng hàng hóa qua cảng thiết kế/năm khoảng 1,8 triệu tấn/ 9.298 lượt 

tàu/ngày, 9 cảng đáp ứng cho tàu cá công suất lớn nhất là 1.000CV và 02 cảng đáp ứng 

cho tàu cá công suất lớn nhất là 2.000CV cập cảng [11]. 

Từ một nghề cá thủ công, quy mô nhỏ, hoạt động ở vùng ven biển, khai thác hải 

sản đã chuyển dịch theo hướng trở thành một nghề cá cơ giới, tăng cường khai thác ở 

vùng biển xa bờ, hướng vào các đối tượng khai thác có giá trị cao và các đối tượng 

xuất khẩu. Cùng với phát triển khai thác hải sản xa bờ là ổn định khai thác vùng ven 

bờ, khai thác đi đôi với bảo vệ và phát triển nguồn lợi, môi trường sinh thái. Theo báo 

cáo của Tổng cục thủy sản, tỷ trọng sản phẩm khai thác xa bờ đã tăng nhanh, chiếm 

khoảng 40 % tổng sản lượng khai thác hải sản. Hệ thống hậu cần dịch vụ tuyến khơi 

xa, tuyến đảo, tuyến ven bờ gắn với các trung tâm dịch vụ nghề cá. Công tác quản lý 

hoạt động khai thác thủy sản được chú trọng, bao gồm các hoạt động quản lý phương 

tiện, quản lý nghề nghiệp, quản lý lao động và công tác tuần tra kiểm soát, giám sát 

hoạt động khai thác thủy sản để ngư thực hiện đúng các quy định của pháp luật khi 

tham gia sản xuất trên biển. 

Vùng biển Việt Nam được phân thành 03 vùng khai thác thủy sản: (1) Vùng ven 

bờ được giới hạn bởi mép nước biển dọc theo bờ biển và tuyến bờ. Đối với các đảo, 

vùng ven bờ là vùng biển được giới hạn bởi ngấn nước thủy triều trung bình nhiều 

năm quanh bờ biển của đảo đến 06 hải lý; (2) Vùng lộng được giới hạn bởi tuyến bờ 

và tuyến lộng; (3) Vùng khơi được giới hạn bởi tuyến lộng và ranh giới phía ngoài của 

vùng đặc quyền kinh tế của vùng biển Việt Nam (Luật Thủy sản, 2017). Các loại 

phương tiện đánh bắt thủy hải sản được quy định các tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản 

có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên hoạt động tại vùng khơi, không được hoạt động 

tại vùng ven bờ và vùng lộng; Tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét 

hoạt động tại vùng lộng, không được hoạt động tại vùng khơi và vùng ven bờ; Tàu có 

chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt động tại vùng ven bờ, không được hoạt động tại 

vùng lộng và vùng khơi; Đặc biệt là tàu đăng ký tại tỉnh nào thì chỉ được hoạt động tại 

vùng ven bờ của tỉnh đó (trừ trường hợp có thỏa thuận về hoạt động tàu cá ở vùng ven 

bờ của Ủy ban nhân dân hai tỉnh). Đối với tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản, tàu 
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có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên hoạt động tại vùng ven bờ, vùng lộng và vùng 

khơi; Tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét hoạt động tại vùng ven bờ 

và vùng lộng, không được hoạt động tại vùng khơi; Tàu có chiều dài lớn nhất dưới 12 

mét hoạt động tại vùng ven bờ không được hoạt động tại vùng lộng và vùng khơi 

(Nghị định 26/2019/NĐ-CP).  

Đặc điểm nghề đánh cá của ngư dân Việt Nam là gồm nhiều thành phần, nhiều 

trình độ và tính chất khác nhau. Cơ cấu nghề khai thác hải sản được phân chia tới 26 

nghề (nghề rê 31%, lưới kéo 19%, câu 18%,...). Tuy nhiên, điểm yếu kém của nghề 

đánh bắt ngư dân nước ta phần lớn là tàu thuyền công suất nhỏ, khai thác ven biển 

(vùng biển ven bờ và đầm phá), khiến nguồn lợi suy giảm mạnh và hiệu quả xuất khẩu 

không cao [9]. Hầu hết các phương tiện khai thác trên vùng đầm phá đều thô sơ, chủ 

yếu là thuyền võ gổ hoặc nhôm, lắp máy công suất 10 – 15 CV, vừa sử dụng khai thác 

vừa dùng để vận chuyển [5]. Cơ cấu đội tàu khai thác hải sản đã có sự chuyển dịch 

mạnh, theo hướng giảm dần tàu công suất nhỏ khai thác ven bờ, tăng dần loại tàu có 

công suất trên 90CV khai thác xa bờ. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn lượng tàu thuyền khai thác ở vùng biển ven bờ đã giảm từ 81.188 tàu năm 

2014 còn 76.962 tàu năm 2015 và 76.589 tàu năm 2016. Số lượng tàu xa bờ tăng 

nhanh từ 26.206 tàu năm 2012 lên 30.615 tàu năm 2017 (tăng 16,8). Năm 2018, cả 

nước có 108.504 tàu, hoàn thành mục tiêu giảm tàu cá còn dưới 110.000 tàu năm 

2020. Trong số đó có 17.924 tàu có công suất trên 400 CV (tăng 30% so với năm 

2016) [2]. 

Ngành thủy sản đã góp phần hình thành và thực hiện nhiều đường lối, chủ 

trương, chính sách có tầm chiến lược đối với đất nước. Đó là quá trình hình thành 

đường lối đổi mới cơ chế quản lí kinh tế, hình thành cơ chế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa ở nước ta; Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Hội nhập ngày càng sâu 

vào các quan hệ kinh tế quốc tế. Thủy sản trở thành ngành sản xuất hàng hóa với lực 

lượng sản xuất tiên tiến, phát huy được sức mạnh sáng tạo của nhiều thành phần kinh 

tế, đặc biệt là bà con nông ngư dân và các doanh nghiệp, hướng mạnh vào CNH, 

HĐH. Biến tiềm năng thiên nhiên thành của cải vật chất, phát huy lợi thế về xuất khẩu, 

đưa nước ta từ chỗ chưa có tên trong danh sách đến vị trí 10 nước xuất khẩu thủy sản 

lớn nhất thế giới, với nhưng sản phẩm đứng ở vị trí số một thị truờng như tôm sú, cá 

tra,… Đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh 

luơng thực, tạo lập công bằng xã hội, nhất là đối với các vùng nông thôn nghèo, vùng 

sâu, vùng xa .Tại nhiều địa phương, thủy sản , đặc biệt là nuôi trồng thủy sản, đã được 

xác định và mở hướng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, đảm bảo 

nguồn sinh kế và đảm bảo thực phẩm cho dân cư, cải thiện vai trò người phụ 

nữ.…Trong xu hướng hội nhập quốc tế, để phát triển ngành kinh tế thủy sản, trong đó 

có nghề cá của Việt Nam thì điều bắt buộc là nghề cá phải phát triển theo thông lệ của 
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quốc tế, đặc biệt là phải tuân thủ quy định về các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, 

không có báo cáo và không được quản lý (IUU). Có như thế chúng ta mới có một nghề 

cá phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong bối cảnh hội nhập, đảm 

bảo sinh kế bền vững cho ngư dân. 

Thay đồi toàn cầu về nhiều lĩnh vực khác nhau tạo áp lực lớn làm cho thủy sản 

thế giới rơi vào tình trạng khủng hoảng [52, 66]. Khủng hoảng thủy sản cùng với quá 

trình thay đổi ở nhiều lĩnh khác nhau như biến đổi khí hậu, áp lực phát triển kinh tế, 

toàn cầu hóa làm xuất hiện ngày càng nhiều các sự cố cực đoan ảnh hưởng tiêu cực, 

gây sốc đến đời sống cộng đồng. Các nghiên cứu trên thế giới đã cung cấp nhiều minh 

chứng về tác hại hết sức to lớn do các thay đổi bất ngờ, các cú sốc và sự cố cực đoan 

(mang tầm vĩ mô) gây nên đối với sinh kế và đời sống con người, đặc biệt là nhóm hộ 

nghèo ở các nước đang phát triển [51, 73]. Bối cảnh đó đã thu hút sự quan tâm của các 

nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách về khả năng chống chịu của cộng đồng cũng 

như sự bền vững của hoạt động thủy sản.  

1.2.1.2. Cộng đồng thủy sản biển 

Việt Nam có 28 tỉnh và thành phố có bờ biển (5 tỉnh miền Bắc: Quảng Ninh, Hải 

Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình; 14 tỉnh miền Trung: Thanh Hóa, Nghệ An, 

Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng 

Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận; 09 tỉnh thành Đông 

và Tây Nam Bộ, Bà Rịa – Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Tiền Giang, 

Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang) bao gồm 120 huyện/thị xã có bờ 

biển. Có một số tỉnh thành với 12 huyện/thị xã trong đất liền, tuy không có bờ biển 

nhưng lại có ngư dân tham gia KTTS. Nếu gọi địa phương vùng ven biển bao gồm các 

huyện và xã có bờ biển và có ngư dân thì trong toàn quốc có 116 huyện với khoảng 

700 xã/phường có biển và có hoạt động KTTS trong đó theo thống kê và điều tra của 

Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản năm 1994 có 68 xã/phường nằm trong các thị 

trấn, thị xã và thành phố, 307 xã/phường đánh cá nằm trên các cửa lạch và 363 xã nằm 

trên các bãi ngang. Đại bộ phận cư dân ven biển đều sinh sống trong các cộng đồng 

cùng với những người làm nghề khác mà đặc trưng nhất là cư dân nông nghiệp [10]. 

Cộng đồng ngư dân khai thác thủy sản ở Việt Nam khá đông đảo với khoảng 8 

triệu lao động khai thác thủy sản và 12 triệu lao động có nguồn thu hoặc sản phẩm từ 

ngành thủy sản. Trong 10 năm qua ngành thủy sản đã có mức tăng trưởng khá lớn kể 

cả số lượng lao động, số tàu thuyền, và sản lượng khai thác thủy sản [18]. Sinh kế ngư 

dân ven biển chủ yếu dựa vào các nguồn lực con người và nguồn lực tự nhiên hay tài 

nguyên như rừng, mặt nước nuôi trồng thủy sản, nguồn lợi biển, sông ngòi, đất canh 

tác, đa dạng sinh học [15], [16]. Do vậy sinh kế của hộ luôn bị tác động bởi các yếu tố 

môi trường gây ra tình trạng dễ bị tổn thương [12, 16]. Tình trạng nghèo của các hộ 
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ngư dân, đặc biệt ở ở vùng biển bãi ngang vẩn rất nghiêm trọng. Các xã biển bãi ngang 

đều thuộc diện xã đặc biệt khó trong chương trình hỗ trợ của chính phủ. Ngân hàng thế 

giới (World Bank, 2014) [38], ước tính số người nghèo ở các cộng đồng thủy sản 

khoảng 5,1 triệu, chiếm khoảng 30% tổng số người nghèo toàn quốc. Trong bối cảnh 

thay đổi toàn cầu, cộng đồng thủy sản không chỉ đối mặt với suy giảm tài nguyên mà 

còn chịu ảnh hưởng của nhiều sự cố cực đoan bất lợi xảy ra như là kết quả của nhiều 

lỉnh vực như biến đổi khí hậu, áp lực phát triển kinh tế xã hội, toàn cầu hóa. 

Các cộng đồng cư dân ven biển của các quốc gia có bờ biển dài nói chung có tỷ 

lệ người sống dưới mức nghèo cao hơn so với mức trung bình quốc gia [144]. Sự phụ 

thuộc cao vào tài nguyên thiên nhiên khiến các cộng đồng này đặc biệt dễ bị tổn 

thương trước những thay đổi của các điều kiện nguồn lực [125]. Tác động tiêu cực của 

thiên tai và những cú sốc lớn nhất đối với người sống phụ thuộc vào tài nguyên, đặc 

biệt là người nghèo sống ven biển, vì họ có ít tài nguyên nhất và khả năng phục hồi 

của họ là yếu nhất [56]. Trong khi một số người đã có thể thích ứng và chuyển sang 

các sinh kế khác sau những cú sốc đó, thì nhiều người tình hình của họ trở nên tồi tệ 

hơn. Những nghiên cứu gần đây trong cộng đồng ven biển ở các nước Đông Nam Á 

cho rằng, đặc điểm sinh kế của cộng đồng cư dân ven biển bao gồm đa dạng, thích 

ứng, ưu đãi và dễ bị tổn thương [124, 125]. Bên cạnh đó, hạn chế về các nguồn vốn 

sinh kế cũng được xem là một trong những đặc điểm rõ liên tại cộng đồng cư dân ven 

biển [98]. Do vậy, phục hồi sinh kế ven biển sau những cú sốc cần phải nhìn xa hơn 

một sự trở lại nguyên trạng và giải quyết nguyên nhân gốc rễ của tính dễ tổn thương 

của cộng đồng cư dân ven biển [62]. Với những đặc điểm sinh kế của cộng đồng cư 

dân ven biển đòi hỏi phải xây dựng cả hai khả năng phục hồi để đối phó với mối đe 

dọa và khả năng khai thác cơ hội trong tương lai [67]. Bên cạnh đó, hiểu biết về sự đa 

dạng trong các hoạt động tạo thu nhập của người dân và cộng đồng ven biển, đặc biệt 

là trong vấn đề liên quan đến chiến lược sinh kế của họ đòi hỏi phải hiểu các phương 

tiện mà các hộ gia đình và cộng đồng ở đó thích ứng và đối phó với những cú sốc và 

rủi ro của họ, các ưu đã thúc đẩy các quyết định của người dùng tài nguyên và nguồn 

dễ bị tổn thương của họ trước những căng thẳng và cú sốc [65, 67, 104, 125].  

Trong hoạt động khai thác thủy sản biển của ngư dân hiện nay có hai hoạt đông 

khai thác phổ biến là khai thác ven biển và khai thác xa bờ. Trong nghiên cứu này chỉ 

tập trung nghiên cứu nhóm hộ có hoạt động KTTS ven biển. Hộ KTTS ven biển là 

những hộ có hoạt động KTTS nằm trong vùng ben bờ, được quy định cụ thể theo 

khoản 1, điều 48 của Luật Thủy sản (2017). Như vậy, đối với khai thác ven bờ thì việc 

đánh bắt diễn ra trong ngày, sử dụng thuyền có công suất nhỏ, số lượng người trên 

thuyền khoảng 3-5 người hoặc nhiều hơn với các hoạt động đánh bắt như mành đèn, 

rổng thẫy…Đối với khai thác xa bờ thì sinh kế của ngư dân là hoàn toàn dựa vào 

nguồn lợi thủy sản biển, mỗi chuyến đi như vậy kéo dài cả tháng, số lượng lao động 
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trên thuyền khoảng 10 người, loài thủy sản khai thác cũng đa dạng hơn với những loài 

có giá trị kinh tế cao như cá ngừ đại dương, cá cờ, cá thu...Những hoạt động khai thác 

trên biển hoàn toàn do nam giới đảm nhận bởi tính chất công việc nặng nề về sức lực 

và kinh nghiệm trong khai thác, còn nữ thì có nhiệm vụ bán sản phẩm sau khi khai 

thác và làm thêm các hoạt động cho thu nhập khác như đan lưới,chăn nuôi, làm thuê, 

thủ công nghiệp...về sản xuất nông nghiệp ở đây còn hạn chế do đất cát ở đây là đất cát 

hoang hóa, chỉ dùng để chăn nuôi, và trồng cây chắn cát, gió. Vì vậy thu nhập từ khai 

thác thủy sản biển luôn là nguồn  thu nhập chính của ngư dân bên cạnh các hoạt động 

đa dạng sinh kế khác.  

Việc phát triển hoạt động khai thác thủy sản biển như hiện nay đã hình thành các 

làng nghề cá truyền thống, nghề cá ở các tụ điểm hình thành ở các cửa lạch sâu, bến 

bãi tốt, gần ngư trường đã tạo nên những sự phát triển tự nhiên truyền thống của nghề 

cá biển với sự tập trung nhiều tàu thuyền lớn, số đông ngư dân và tiếp cận thuận tiện 

với nguồn cung cấp điện, nước, đường xá giao thông, chợ búa. Việc giao lưu buôn bán 

phát đạt và ngoài nghề cá còn phát triển mạnh các nghề thương mại, dịch vụ, đang 

hình thành dần các thị tứ, thị trấn. Hoạt động kinh tế của các tụ điểm dân cư ven biển 

nghề cá ngày nay mang tính hỗn hợp, tổng hợp và đa dạng. Sản xuất nghề cá chuyên 

nghiệp thường gắn với các hoạt động dịch vụ nghề cá như đóng và sữa chữa tàu 

thuyền, sản xuất và cung cấp nước đá, các loại hình chế biến và thương mại thủy sản 

và vật tư phục vụ cho sản xuất thủy sản như cung cấp dầu nhớt, lưới sợi, phụ tùng 

máy, dịch vụ đời sống như nhà hàng, quán cà phê giải khát, hiệu may, làm đầu, hàng 

bách hóa…Làng cá truyền thống đã góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa 

phương, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. Nhiều làng cá đã thành lập 

“tổ đội đánh bắt hải sản, hợp tác xã, tổ đội, chi hội’...khai thác có hiệu quả, góp phần 

vào sự bình ổn về an ninh, chính trị, và bảo vệ chủ quyền biển đảo.  

 Bên cạnh sự phát triển năng động đó thì cộng đồng ngư dân ven biển hiện nay 

đang phải đối mặt với những thách thức về xã hội và môi trường như tình trạng học 

sinh bỏ học di cư vào thành phố, ô nhiễm môi trường biển, nguồn nước giếng khoan bị 

nhiễm mặn. Ngoài ra cường lực khai thác ven biển ngày một lớn, cùng với nguồn lợi 

tự nhiên ngày càng suy giảm gây ảnh hưởng lớn tới hiệu quả khai thác của ngư dân, cơ 

sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần nghề cá chưa được đầu tư, xây dựng đồng bộ, nhiều làng 

cá vẫn chưa có nơi neo đậu. Điều kiện sản xuất hoạt động khai thác của ngư dân phụ 

thuộc vào tự nhiên, nguồn lợi, do diễn biến phức tạp của thời tiết nên một số bến bãi, 

luồng lạch của một số địa phương bị bồi lấp, xuống cấp. Một vấn đề nữa cũng đang là 

mối quan tâm của xã hội không chỉ ảnh hưởng đến lĩnh vực khai thác của cộng động 

ngư mà còn ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác nữa, trong những năm qua do tác động 

của biến đổi khí hậu nên nhiều hiện tượng thời tiết bất thường trái với các qui luật xảy 

ra từ nhiều năm trước và các kinh nghiệm mà cộng đồng ngư dân ven biển đã đúc kết 
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bấy lâu nay điển hình như là mùa vụ khai thác thay đổi và rút ngắn thời gian khai thác 

hơn, trữ lượng khai thác giảm, thời tiết bốn mùa thay đổi, có nhiều cơn bão và lũ lụt 

hơn...Với những khó khăn như trên thì nhà nước cũng như cộng đồng khai thác thủy 

sản biển cần có những giải pháp để thích ứng, khắc phục những khó khăn, ổn định sinh 

kế của ngư dân, đưa hoạt hoạt động khai thác thủy sản biển phát triển. 

1.2.2. Những sự cố/ thảm họa và tác động đến sinh kế của ngư dân ven biển. 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ngư dẫn ven biển là đối tượng chịu nhiều sự cố/ 

thảm họa hơn các cộng đồng khác nguyên nhân là do điều kiện sống phụ thuộc hoàn 

toàn vào điều kiện tự nhiên và tài nguyên biển [192], sự thay đổi của khí hậu thời tiết 

trong những thập niên trở lại đây ảnh hưởng lớn đến thay đổi môi trường biển [94], và 

những tác động do con người gây ra như khai thác quá mức, tăng tần suất và cường độ 

khai thác làm suy giảm loài và giảm đa dạng sinh học [152, 178]. 

Đối với những sự cố/ thảm dọ do thời tiết, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, do tính 

chất phức tạp của điều kiện thời tiết và các diễn biến của môi trường, trong nhiều năm 

trở lại đây, nhiều nghiên cứu đã phân tích những tác động của các sự cố/ thảm họa đó 

đến đời sống của người dân nói chung và ngư dân nói riêng. Cụ thể nghiên cứu của 

Islam và cs. (2014) [94] đã chỉ ra rằng những hiện tượng tác động tiêu cực đến sinh kế 

của ngư dân như xâm nhập mặn, sạt lở đất, mực nước biển dâng đã ảnh hưởng đến 

hoạt động khai thác thủy sản của các ngư hộ. Tương tự, nghiên cứu của Shwarz và cs. 

(1996) [128], sự cố/thảm họa trận động đất mạnh 8,1 độ richter, sau đó là một trận 

sóng thần, đã tấn công các tỉnh phía tây của đất nước. Trận động đất và sóng thần đã 

giết chết 52 người và gây ra sự tàn phá đáng kể cho các ngôi làng và môi trường sống 

ven biển, làm gián đoạn nghiêm trọng sinh kế. Nhiều ngư dân, những ngôi nhà gần 

biển bị tàn phá và các ngư cụ của họ, bao gồm cả tàu thuyền bị mất hoàn toàn. Trong 

bối cảnh đó, nhiều ngư dân đã thực hiện các hoạt động phục hồi như vay vốn ngân 

hàng để tái sản xuất, liên kết thành các nhóm ngư dân khắc phục những hậu quả trước 

mắt, tiếp cận các gói hỗ trợ của chính phủ… Nghiên cứu gần đây nhất của Ankrah 

2018 [149] cho thấy rằng, các hiện tượng như sạt lở bờ biển, xâm thực và mực nước 

biển tăng đã gây ra những thảm họa cho sinh kế của ngư dân vùng Gana thể hiện qua 

số lượng khai thác thủy sản giảm và thu nhập thấp. Các nghiên cứu trên đều chỉ ra 

rằng, sự thay đổi thời tiết và các hiện tượng thời tiết cực đoan đã gây ra những sự 

cố/thảm họa đối với ngư dân thể hiện qua sự suy giảm về sản lượng khai thác, mất ngư 

cụ, ngư trường khai thác, và gây hậu quả đến thu nhập của nông hộ. 

 Bên cạnh những thảm họa/ sự cố do thời tiết, cộng đồng ngư dân còn đối mặt 

với các vấn đề khác liên quan đến kinh tế, xã hội và môi trường. Các vấn đề này tác 

động tiêu cực đến hoạt động khai thác thủy sản, từ đó gây nên những thảm họa/ sự cố 

cho ngư dân. Trong một nghiên cứu khác của Amarasinghe và cs. (2011) [46] đã chỉ ra 
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rằng, các tổn thương ngư dân đang phải đối mặt hiện nay là sự suy giảm sản lượng, 

cạnh tranh ngư trường, và giá cả đầu vào tăng.  Nghiên cứu của Amarasinghe và cs. 

(2011) [46] đã đưa cách tiếp cận vốn xã hội, nghiên cứu này tập trung đặc biệt vào vai 

trò của các hợp tác xã trong việc cung cấp cho ngư dân quy mô nhỏ liên kết vốn xã 

hội. Kết quả nghiên cứu tại quận Hambantota phía nam Sri Lanka cho thấy ngư dân ở 

khu vực này phải chịu những vấn đề lớn do thị trường tín dụng, sản phẩm và bảo hiểm 

phát triển yếu, tăng chi phí thiết bị đánh cá và các dịch vụ giáo dục và đào tạo thiếu. 

Từ thực tiễn đó, các hợp tác xã đã đóng một vai trò tích cực trong tất cả các lĩnh vực 

này, cải thiện khả năng phục hồi của các hộ gia đình đánh cá quy mô nhỏ đáng kể. Cụ 

thể các hợp tác xã đã được định hướng nhiều hơn để thúc đẩy phúc lợi hơn là bảo tồn 

tài nguyên, và đã góp phần vào sự gia tăng tiềm năng của nỗ lực đánh bắt cá. 

Bên cạnh đó, việc đưa ra một số chính sách như quy hoạch khu bảo vệ thủy sản, 

xây dựng các vùng bảo tồn cũng ảnh hưởng đến hoạt động khai thác thủy sản của các 

ngư dân, từ đó tạo nên các sự cố cho nhóm hộ này. Cụ thể nghiên cứu của Faraco và 

cs. 2016 [168], chỉ ra rằng, việc ban hành các chính sách liên quan đến xây dựng và 

vận hành khu bảo vệ thủy sản và khu bảo tồn rừng ngập mặn tại Bazil đã gây nên 

những thảm họa cho cộng đồng hạn chế khả năng tiếp cận khu vực rừng ngập mặn để 

khai thác thủy sản làm giảm sản lượng khai thác, thu nhập, và các nguồn tài sản khác 

như vật chất và vốn xã hội. Tương tự, nghiên cứu trước đó của Mills và cs. 2011 [187], 

cũng cho thấy những thảm họa liên quan đến các chính sách như tăng thuế cho hoạt 

động khai thác thủy sản, chính sách về quản lý và kiểm soát hoạt động khai thác đã tác 

động lớn đến đời sống của ngư dân thể hiện qua sự làm giảm thu nhập, từ đó mức sống 

của họ thấp hơn mức trung bình của cả nước.  

1.2.3. Vấn đề xã hội trong nghiên cứu liên quan đến sự cố bất lợi, thảm họa 

Các vấn đề xã hội như lao động, giáo dục, vấn đề giới đã và đang được chú trọng 

trong các nghiên cứu về sự cố/ thảm họa, nguyên nhân là do các vấn đề trên là một 

trong những cơ sở để ngư dân có thể xây dựng các chiến lược phục hồi sinh kế và khắc 

phục các thảm họa gây nên (Bennett 2005, Koralagama và cs. 2017, Medard và cs. 

2002 [153, 182, 185]). Các nghiên cứu khía cạnh xã hội của sự cố bất lợi được thực 

hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau. Các nghiên cứu về khía cạnh gây ra sự cố bất lợi 

họa tập trung vào nghiên cứu tác động, ứng phó, thích ứng và phục hồi ở cấp độ nông 

hộ và cộng đồng chịu tác động của các sự cố bất lợi và các lệ lụy đối với các vấn đề xã 

hội.  

Nghiên cứu tác động của sự cố bất lợi đến giáo dục và lao động thế hệ trẻ. Theo 

hướng này, ví dụ về nghiên cứu ảnh hưởng của sốc đến mức độ thiệt hại đối với cơ sở 

hạ tầng vật chất và lao động thế hệ trẻ.  Nghiên cứu chỉ ra rằng, thiệt hại cơ sở hạ tầng 

và lao động thế hệ trẻ là các kênh bổ sung mà qua đó các cú sốc khí hậu có thể ảnh 
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hưởng đến việc giáo dục thế hệ trẻ về lâu dài. Một cuộc kiểm tra về các yếu tố quyết 

định các lớp học đã hoàn thành giữa những người trưởng thành sinh ra ở bốn ngôi làng 

ở miền đông Guatemala đã phát hiện ra rằng trận động đất năm 1976 ở vùng đó có ảnh 

hưởng đáng kể về mặt thống kê đối với số lượng lớp đạt được. Bằng cách xây dựng ba 

thước đo chất lượng trường học và so sánh chúng với việc các trường học đóng cửa 

sau trận động đất năm 1976 và kiểm soát giới tính cá nhân, hiệu ứng đoàn hệ và hiệu 

ứng cố định tại địa phương, hai thước đo chất lượng trường học đã bị ảnh hưởng bởi 

cú sốc đồng biến (Stein và cs 2003 trích bởi [71] ). Chất lượng học tập cũng có thể bị 

ảnh hưởng bởi thế hệ trẻ lao động sớm. Ba năm sau khi cơn bão Mitch tấn công 

Nicaragua năm 1998, không có ảnh hưởng đáng kể nào đến việc nhập học tại trường, 

tuy nhiên, tham gia lực lượng lao động tăng 58% ở lao động trẻ ở những vùng bị ảnh 

hưởng bởi cơn bão. Tương tự, tỷ lệ thế hệ trẻ đồng thời đăng ký đi học và làm việc 

nhiều hơn gấp đôi, tăng từ 7,5% lên 15,6% (Baez và Santos 2007 trích bởi [71]). 

Nghiên cứu về khía canh giới và vai trò của giới trong đối với sốc. Nghiên cứu về 

vai trò giới cho thấy, phụ nữ và đàn ông có những điểm yếu khác nhau, và họ đối phó 

với những thảm họa khác nhau. Tuy nhiên, về mặt cân bằng, các hộ gia đình có chủ hộ 

là nữ tệ hơn các hộ có chủ hộ là nam sau thảm họa thiên nhiên, một phần là do cơ sở 

tài nguyên trung bình nhỏ hơn và luật tục hoặc luật chính thức ngăn cản họ tiếp cận 

với tài sản của gia đình [71] . 

Ở Việt Nam, nghiên cứu các khía cạnh xã hội của các sự cố cực đoan có hại mới 

được phát triển gần đây do các nhà khoa học nước ngoài và Việt Nam phối hợp, và kết 

quả nghiên cứu cũng chỉ ở bước đầu. Đã có nhiều chương trình và công trình nghiên 

cứu bản chất các sự cố cực đoan cũng như tác động và ứng phó với các sự cố này. Có 

khá nhiều công trình nghiên cứu tập trung vào (sự cố) thiên tai và biến đổi khí hậu. Ví 

dụ, chương trình nghiên cứu về “Thủy tai do biến đổi khí hậu và xây dựng hệ thống 

thông tin nhiều bên tham gia nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương ở Bắc Trung Bộ 

Việt Nam” (2012-2014) do DANIA tài trợ, và các chương trình nghiên cứu phối hợp 

giữa các nhà khoa học trong nước với các tổ chức quốc tế khác. Các nghiên cứu này đã 

giúp hiểu rõ hơn tác động của một số yếu tố cực đoan đến các nhóm hộ khác nhau 

củng như giải pháp ứng phó và khả năng thích ứng của IPCC 2015, Tan và cs. 2017 và 

UNEP 2014 [135, 140, 175]. Các nghiên cứu đã có tập trung chủ yếu vào tác động của 

các sự cố liên quan khí hậu và thiên tai cũng như giải pháp ứng phó.   

 Ví dụ điển hình cho vấn đề trên là sự cố môi trường biển 2016 do Formosa xả 

thải gây ra tại bốn tỉnh Miền Trung: Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên 

Huế. Sự cố này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển và hủy diệt tài 

nguyên thủy sinh. Đồng thời nó tạo nên hoảng loạn và tác động to lớn đến sinh kế, đời 

sống của ngư dân cũng như người tiêu dùng thủy sản. Khi sự cố xảy ra, tất cả tàu cá 

ven biển ngừng hoạt động, sản phẩm thủy sản xa bờ không tiêu thụ được. Hầu hết 
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hàng hóa và dịch vụ liên quan thủy sản như hậu cần nghề cá, du lịch đều hoàn toàn bị 

đình trệ. Một năm sau sự cố (2017) hoạt động thủy sản và đời sống người dân “dường 

như” bắt đầu hồi phục. Tuy nhiên hiểu biết về khía cạnh xã hội của sự cố là hết sức ít 

ỏi. Những hiểu biết đó có ý nghĩa lớn về khoa học và thực tiển đối với phát triển bền 

vững, giảm nghèo và phát triển sinh kế cho cộng đồng này. Các câu tổng quát đặt ra là: 

Cộng đồng thủy sản có khả năng chống chịu như thế nào? Và yếu tố ảnh hưởng đến 

khả năng chống chịu là gì? Các câu hỏi nghiên cứu cụ thể bao gồm: Sự cố đã tác động 

đến sinh kế thủy sản, đặc biệt là của nhóm nghèo như thế nào? Giải pháp ứng phó, 

thích ứng và phục hồi có hiệu quả như thế nào? Chính sách sinh kế thủy sản và hạ tầng 

kinh tế xã hội hiện có hỗ trợ khả năng chống chịu của người dân đối với các sự cố gây 

sốc như thế nào? Những câu hỏi này cần phải có những nghiên cứu phù hợp để ứng 

phó và phục hồi sinh kế và đời sống của các cộng đồng chịu ảnh hưởng. 

1.2.4. Kinh nghiệm về nghiên cứu năng lực chống chịu thông qua ứng phó và 

phục hồi sinh kế. 

1.2.4.1. Trên thế giới 

Mặc dù nhiều nghiên cứu đã được tiến hành liên quan đến vấn đề ứng phó và 

phục hồi sinh kế cho cộng đồng nói chung và ngư dân nói riêng. Tuy nhiên hầu hết các 

nghiên cứu chỉ ra rằng có ba thành phần chính ảnh hưởng đến khả năng ứng phó và 

phục hồi bao gồm (1) rủi ro (risk exposure) như thay đổi thiệt độ, mực nước biển dâng, 

thay đổi tần suất của bảo, ô nhiễm môi trường (Petrie và cs. 2017, Satterthwaite và cs. 

2020 [196, 204]), (2) độ nhạy cảm (sensitivity) đo lường khả năng ứng phó với sự thay 

đổi của điều kiện thời tiết, có thể đo lường bằng tỷ lệ phần trăm thay đổi của năng suất, 

thu nhập của nông hộ, chi tiêu của nông hộ (Petrie và cs., 2017; Stanford và cs. 2017 

[196, 205]; (3) năng lực thích ứng là khả năng của hệ thống được biến đổi để điều tiết/ 

thích nghi với sự thay đổi của khí hậu (Allison  và cs. 2007; Satterthwaite và cs.2020 

[148, 204]) 

Căn cứ theo các khái niệm trên, nhiều nghiên cứu đã được tiến hành để xây 

dựng khả năng ứng phó và phục hồi sinh kế của cộng đồng nói chung và ngư dân nói 

riêng. Cụ thể, nghiên cứu về năng lực ứng phó tại Lake Tanganyika (Burundi, DR 

Congo, Tanzania and Zambia) cho thấy để ứng phó với những thay đổi của sự suy 

giảm đa dạng sinh học và việc tăng nhiệt độ - sự nóng lên của khí hậu toàn cầu, nhiều 

như dân đã áp dụng các biện pháp để lựa chọn những loại cây trồng chịu hạn, sử dụng 

lịch thời vụ trong việc xác định các loại đối tượng cây trồng hợp lý và đa dạng hóa 

hoạt động trồng trọt (Marshall, 2017; Ye và cs., 2019 [184, 212]). Trong một nghiên 

cứu khác của Sadat và Hastuti, 2019 [203] đã chỉ ra rằng việc xây dựng các giải pháp/ 

chiến lược phục hồi chủ yếu dựa vào kiến thức, kinh nghiệm, và mạng lưới cộng đồng. 

Cụ thể để ứng phó với những vấn đề liên quan đến khí hậu, cộng đồng này đã thực 
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hiện các giải pháp như tăng cường áp dụng các kiến thức cải tiến trong kỹ thuật trong 

dự báo khí tượng và khao thác thủy sản, tăng cường tiếp cận thể chế địa phương để 

tăng khả năng phục hồi sinh kế của ngư hộ, tăng cường phát triển kỹ năng của lao 

động tham gia ngư nghiệp đặc biệt là các kiến thức mới để khai thác những ngư trường 

mới. Ngoài những yếu tố trên, sự giúp đỡ, hỗ trợ của các thành viên trong gia đình 

cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn là vấn đề cũng được xem xét. 

Điển hình trong nghiên cứu phục hồi sinh kế từ hậu quả sóng thần ở Aceh 

(Thorburn (2009),[136]). Trong nghiên cứu này, tác giả đã đề cập đến tác động của 

động đất và sóng thần vào tháng 12 năm 2004 và tác động của nó đến sinh kế của 

người dân tại Aceh, Indonesia. Nghiên cứu này tập trung điều tra vấn đề phục hồi sinh 

kế sau thiên tai thông qua việc cải cách sinh kế với sự minh chứng cụ thể từ các dẫn 

chứng từ sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ sau thảm hoạ sóng thần. Để khắc 

phục được các tác động xấu và phục hồi sinh kế cho người dân trong vùng ảnh hưởng, 

dưới sự quản lý của chính phủ Indonesia và sự tham gia của các nhà hảo tâm từ các 

nước trên thế giới, họ đã thành lập một dự án phục hồi sinh kế sau thảm hoạ sóng thần 

thông qua việc quyên góp, ủng hộ các thiết bị kỹ thuật; hỗ trợ về mặt tài chính và các 

hình thức khác cho các nạn nhân sau thảm hoạ. Bên cạnh đó, bài nghiên cứu này còn 

đề cập đến sự hiệu quả và các ảnh hưởng của những dự án cụ thể khác cũng được tiến 

hành đối với những ngồi làng thuộc vùng Aceh trong suốt giai đoạn đầu của quá trình 

phục hồi sinh kế. Các nhà hảo tâm quốc tế không cho rằng họ hỗ trợ nhiều như đối với 

các nạn nhân ở Aceh sau thảm hoạ sóng thần năm 2004 nếu có thảm hoạ nào tương tự 

xảy ra trong tương lai vì đây là một sự hỗ trợ rất lớn. Các hoạt động chiến lược sinh kế 

được đưa ra bởi Terre des Hommes-Switzerland/Geneva (TdH – CH) và Terre des 

Hommes – Italy (TdH – I). Tuy nhiên 2 chiến lược này có sự khác nhau: TdH-I đi theo 

con đường hỗ trợ cổ điển, trong khi đó, TdH – CH lại hợp tác cùng một tổ chức phi 

chính phủ Ấn Độ. Tuy nhiên trong cả hai trường hợp trên, Các tổ chức phi chính phủ 

(NGOs) đã hợp tác để vượt qua các hậu quả kinh tế do ảnh hưởng của sóng thần thông 

qua việc thay thế, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, cung cấp các phương tiện, 

kỹ thuật để khởi động lại các hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp nhỏ, với mục 

tiêu lâu dài là phục hồi sinh kế bền vững của địa phương. TdH – I làm việc tại Đông 

Aceh cùng với UNDP, thực hiện dự án của mình về nhà ở, chăm sóc sức khoẻ, tái thiết 

trường học, sinh kế kinh tế, sau đó, tập trung vào các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản và 

một số hoạt động tạo ra thu nhập của người dân. Kết quả dự án phục hồi sinh kế: Về 

thu nhập của hộ trong giai đoạn phục hồi: Kết quả khảo sát cho thấy có sự biến đổi 

chung của các hộ gia đình thành các thu nhập thấp hơn kể từ khi xảy ra sóng thần. 

Nhìn chung, thu nhập năm 2007 vẫn ít hơn so với 1 năm trước khi xảy ra sóng thần 

một lượng lớn. Tăng 8% số lượng hộ rơi vào nhóm các hộ có thu nhập thấp ( dưới 

500.000 Rp/hộ/tháng  hoặc thu nhập hộ trong năm ít hơn $750 ). Nghiên cứu này cho 
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thấy nhu cầu hiện tại của người dân bị ảnh hưởng, thu nhập của các hộ gia đình đã 

giảm kể từ lúc xảy ra sóng thần, tuy nhiên sau 2,5 năm hồi phục sau khi xảy ra sự cố 

thu nhập của 92% hộ gia đình đã hồi phục so với mức trước khi sóng thần xảy ra, 8% 

phần còn lại thu nhập ít nhất phục hồi ở mức đáp ứng nhu cầu cơ bản. Bên cạnh đó, 

khoảng 35% các hộ được phỏng vấn cho rằng tình hình kinh tế của họ tốt hơn so với 

trước khi xảy ra sự cố. 

Nghiên cứu năng lực chống chịu (resilience) sự cố gây shock của ngư dân ven 

biển Fiji, Ghana, Sri Lanka, và Vietnam [53]. Nghiên cứu này dựa vào xem xét tần 

suất xuất hiện các cú sốc đến ngư dân ven biển  bốn quốc gia ven biển Fiji, Ghana, Sri 

Lanka, and Vietnam. Các quốc gia khác nhau chịu ảnh hưởng của sốc khác nhau, Fiji 

và Sri Lanka chịu ảnh hưởng lớn của bão trong khi ở Ghana và Việt Nam, các sự kiện 

được liệt kê thường xuyên nhất là sự suy giảm nguồn lợi thủy sản.  Để hiểu rõ hơn về 

các yếu tố cá nhân và hộ gia đình khác nhau có ảnh hưởng đến khả năng phục hồi. Giả 

thuyết của nghiên cứu được nêu ra là khả năng phục hồi không chỉ chịu tác động đơn 

thuần như tài sản, hoặc thậm chí các quy trình xã hội ít định lượng hơn như kinh 

nghiệm của mọi người, mà còn được xác định bởi các khía cạnh chủ quan hơn liên 

quan đến nhận thức của con người về khả năng đối phó của họ, thích ứng chuyển đổi 

khi đối mặt với các sự kiện bất lợi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tầm quan trọng của 

sự giàu có trong quá trình phục hồi của các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi các cú sốc và 

căng thẳng. Dữ liệu được thu thập trong hơn hai năm ở Fiji, Ghana, Sri Lanka và Việt 

Nam xác nhận tầm quan trọng của sự giàu có trong quá trình phục hồi của các hộ gia 

đình bị ảnh hưởng bởi các cú sốc và căng thẳng.  Nhưng tài sản không phải là yếu tố 

phân biệt khả năng ứng phó của con người đối với các sự kiện bất lợi. Khả năng ứng 

phó với các cú sốc còn liên quan đến các khía cạnh xã hội. Vốn xã hội có ảnh hưởng 

tích cực mạnh mẽ đến khả năng phục hồi ở cấp cộng đồng, không phản ánh rõ ở cấp 

độ hộ gia đình. Khả năng phục hồi ít nhất chịu ảnh hưởng của cấu trúc xã hội, cá nhân 

và nhóm cộng đồng, và phụ thuộc vào kiến thức, thái độ đối với rủi ro, văn hóa và sự 

chủ quan của người dân. 

1.2.4.2. Ở Việt Nam 

Để xây dựng sinh kế phục hồi trước biến đổi khí hậu, cần một cách tiếp cận song 

hành bao gồm quản trị môi trường khu vực và tăng cường sinh kế. Trong khi cơ cấu 

chính phủ và quá trình hoạch định từ trên xuống đã được phát triển để đảm bảo sự 

đồng nhất thực hiện các mục tiêu quốc gia tại tỉnh, chỉ có một số cơ chế quản trị có thể 

đảm bảo sự đồng nhất trong lập kế hoạch và thực hiện dọc theo các tỉnh lân cận và 

trong các vùng sinh thái. Dọc theo vành đai ven biển của Việt Nam, cách tiếp cận 

không phù hợp này có thể hạn chế việc triển khai các chiến lược thích ứng dài hạn đối 

với các biến đổi khí hậu, như nước biển dâng. Các chiến lược thích ứng bao gồm cả 
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bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên mà các sinh kế nông thôn nghèo dựa vào và có thể 

bị tác động của biến đổi khí hậu (Tân và Thành, 2013 [20] ).  

Những nghiên cứu thực địa cho thấy với sự hỗ trợ của các tổ chức địa phương, 

như các dịch vụ khuyến nông tại nông thôn, và sự can thiệp của các tổ chức quốc tế, 

các cộng đồng ven biển đang thích ứng với các chiến lược sinh kế để ứng phó với các 

thay đổi khí hậu. Một số hoạt động sinh kế phải xem xét đến yếu tố đúng thời điểm để 

giảm thiểu tổn thương trước các mối nguy từ khí hậu. Tuy nhiên, các hộ gia đình 

nghèo khó có thể tiếp cận được với một số chiến lược thích ứng, do những chi phí đầu 

vào cao (Boonstra & Hanh, 2015 [158]). Trong tương lai, Chính phủ sẽ phải đảm bảo 

sự công bằng giữa các thế hệ và trong cùng thế hệ trong việc tăng cường quá trình sự 

hỗ trợ của Chính phủ để có được sự thích ứng sinh kế thành công trước sự biến đổi khí 

hậu tăng dần. Ở cấp độ thôn bản, cần có các các chiến lược thích ứng có điều chỉnh đối 

với các sinh kế khác nhau tại cùng một khu vực, và các sinh kế tương tự tại các khu 

vực khác nhau. Cũng cần phải xem xét mức độ tổn thương khác nhau theo độ tuổi, giới và 

các yếu tố khác. Ở mức độ cao hơn, những đánh đổi về ưu thế ngắn hạn không được áp 

đảo sự bền vững sinh kế dài hạn (Phung, 2012 [197]). Chính phủ sẽ cần phải chú trọng 

vào việc đưa ra các quy định và giám sát sự bền vững của các nguồn tài nguyên cho sinh 

kế để đảm bảo phân phát cần thiết các nguồn lực sinh thái và cung cấp dịch vụ một cách 

bền vững. Cụ thể những kinh nghiệm ứng phó tại Việt Nam bao gồm: 

 Xây dựng nông nghiệp phục hồi khí hậu 

Hỗ trợ các biện pháp thích ứng hiện tại của địa phương, ví dụ việc điều chỉnh khi 

nào thì trồng cây và thu hoạch (lịch gieo trồng); trồng nơi nào (các loại hình thu 

hoạch); trồng cây gì (chuyển đổi sang các loại cây trồng có khả năng phục hồi theo khí 

hậu); cách trồng (đa dạng canh tác; xen canh; thu hoạch; mô hình cá lúa) (Chaudhry & 

Ruysschaert, 2008 [161]). 

 Đánh bắt cá và nuôi trồng thủy sản thích nghi với khí hậu 

Cải tiến công tác hoạch định và quản lý trong lĩnh vực thủy sản hiện hành, thông 

qua việc tăng cường các quy định về xử lý chất thải thủy sản, giới thiệu các loài thủy 

sản đã thích nghi với môi trường có nhiệt độ cao và độ mặn đã thay đổi, thúc đẩy 

quảng canh và mô hình cá lúa ở những vùng thích hợp và quản lý tổng hợp nguồn nước 

cho trồng lúa và nuôi trồng thủy sản nước lợ, đánh giá các loài mới, các công cụ và kỹ 

thuật cần thiết để ngư dân có thể thích ứng với những thay đổi về môi trường sống thủy 

sinh do sự gia tăng và biến đổi độ mặn vùng cửa sông (Trieu và Phong [209]). 

 Hỗ trợ chung để xây dựng các sinh kế thích nghi với khí hậu 

Đảm bảo có thể tiếp cận các chương trình tín dụng, các dịch vụ bảo hiểm và tài 

chính đa dạng theo các nhóm đối tượng, đặc biệt cho người nghèo, “tránh các mối 
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nguy” cho nhà ở, tiếp cận, bảo quản an toàn và bảo vệ tránh những mối nguy từ khí 

hậu để giúp những người sản xuất ven biển tránh được việc phải bán hàng với giá 

không phù hợp. Cải thiện khả năng tiếp cận với các nguồn thông tin về khí hậu của 

những người chịu rủi ro nhất, các biện pháp thích ứng và thông tin thị trường thông 

qua việc tiếp cận các hạ tầng thông tin kịp thời. 

 Các biện pháp phục hồi đối với các sinh kế dựa vào nguồn lực 

Kết hợp các góc độ sinh thái xã hội vào quá trình hình thành các chiến lược quản 

lý thích ứng thông qua lựa chọn các qui mô thích hợp cho hành động và nghiên cứu 

tập, thiết lập và theo dõi các ngưỡng. Giảm xói mòn dọc theo các cửa sông để ngăn 

ngừa lắng đọng gần các cửa biển, và ngăn chặn luồng di cư, của các loài cá, di chuyển 

và neo của tàu thuyền. Trồng rừng ngập mặn hay dừa như các “lá chắn sinh học” để ổn 

định các vùng đất ven bờ. Chống phá rừng tại các vùng cao; trồng lại rừng ở những 

khu vực chiến lược. Huấn luyện các nhóm thợ xây dựng địa phương về các biện pháp 

xây dựng và thích ứng “chống mối nguy”. Việc này có thể sinh lợi nếu chính quyền và 

các khu vực tư nhân thuê các nhóm này để cải tạo các công trình hiện hữu. Thiết lập 

các hệ thống khuyến khích để xây dựng các hệ thống khích lệ tài chính cho các 

chương trình tín dụng cho nông dân và ngư dân ven biển để giảm các tác động môi 

trường. Các hệ thống này có thể liên kết với các thị trường trao đổi CO2 , ví dụ trồng 

rừng ngập mặn. Bảo tồn các vùng đất cao để đối phó các rủi ro ngập nước trong tương 

lai, đảm bảo các vùng đất cao được giữ cho các dịch vụ thiết yếu và các mục đích của 

cộng đồng. Thiết lập “Hội phụ nữ tương hỗ” để tăng cường các hoạt động thích ứng 

địa phương cho các hệ sinh thái xã hội tương tự. Tăng cường quản lý tài nguyên ven 

biển dựa vào cộng đồng để bù đắp cho các tác động biến đổi khí hậu khiến sử dụng 

nguồn lực không bền vững (Navy và cs. 2017 [189]). 

Nghiên cứu năng lực chống chịu (resilience) sự cố gây shock của ngư dân ven 

biển tại  Vietnam [53]. Kết quả nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy, những ngư dân quy 

mô nhỏ thường đối mặt với nhiều loại sốc và áp lực, trong đó áp lực ngắn hạn và kéo 

dài, chậm thay đổi ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. bốn loại sốc hay áp lực phổ biến mà 

những người tiến hành nghề cá quy mô nhỏ thường đối mặt là suy giảm sản lượng, 

mâu thuẫn với tàu khai thác thủy sản công suất lớn, sự biến mất của một số loài, và 

tăng giá nguyên liệu. Ngoài ra các sốc này có sự tác động qua lại lẫn nhau, ví dụ giảm 

sản lượng có mối liên hệ với các sốc khác như sự suy giảm tài nguyên khai thác thủy 

sản, sự biến mất tạm thời của một số loài thủy sản, tranh chấp với các tàu lớn, và tăng 

giá nhiên liệu. Cụ thể, tranh chấp với các tàu khai thác công suất lớn gây nên vấn đề 

suy giảm sản lượng nguyên nhân là do cạnh tranh dẫn đến việc các ngư dân không thể 

tiếp cận vùng ngư trường nơi mà họ vẫn thường tiến hành các hoạt động khai thác như 

trước đây, hoặc sự tăng giá nhiên liệu làm giảm số chuyến khai thác và thời gian khai 

thác trên biển.  Kết quả nghiên cứu cho thấy, các ngư dân áp dụng nhiều phương thức 
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nhằm phản ứng với các loại sốc và áp lực. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các ngư dân 

đã sử dụng 11 loại phản ứng với 12 loại sốc và áp lực. Tuy nhiên nghiên cứu cũng cho 

thấy rằng, các phản ứng mà ngư dân thực hiện không nhằm cho một loại sốc cụ thể 

thay vào đó họ thực hiện các chiện đa mục đích để đối phó với tác động của nhiều loại 

sốc và áp lực cùng lúc. Những phản ứng này được phân thành bốn nhóm bao gồm: 

chiến lược ứng phó, chiến lược thích nghi, ứng phó dựa vào mối quan hệ xã hội, ứng 

phó biến đổi. Các chiến lược phổ biến được tiến hành bởi các hộ khai thác thủy sản để 

đối phó với sốc bao gồm giảm chi tiêu gia đình, vay vốn, giảm tiêu dùng thực phẩm và 

bán/ thanh lý các tài sản. Nghiên cứu chỉ ra rằng 200 hộ tham gia nghiên cứu đều thực 

hiện các chiến lược này để ứng phó với 12 loại sốc và áp lực trong trường hợp nghiên 

cứu tại Việt Nam. Các hộ tham gia nghiên cứu cho rằng, lý do thực hiện các đối phó 

này là do tính thuận tiện, dễ thực hiện để bù đắp các thiếu hụt về thu nhập của gia 

đình. Thực tế, nghiên cứu cũng phát hiện rằng, khi các hộ muốn phục hồi nhanh chóng 

nguồn thu nhập của gia đình, các chiến lược trên là sự lựa chọn ưu tiên, trong khi các 

chiến lược đối phó khác cần có thời gian dài hơn để thực hiện. Tại các điểm nghiên 

cứu, giảm chi tiêu được xem là giải pháp phản ứng thông dụng trước các sốc và áp lực. 

Thông qua việc giảm chi tiêu, ngư dân có thể duy trì hoạt động khai thác thủy sản và 

các hoạt động tạo thu nhập khác. Mặc dù vậy, các ngư dân vẫn đối mặt với các thiếu 

hụt về tài chính và vì thế họ sử dụng thêm chiến lược ứng phó khác đó là vay vốn. 

Mục đích của chiến lược này cũng tương tự như giảm chi tiêu là để phục hồi những 

tổn thất về thu nhập do sốc gây ra và để đầu tư vào hoạt động khai thác thủy sản như là 

một nổ lực để phục hồi sau tổn thất. Tuy nhiên trường hợp này chỉ xảy ra với các hộ 

không thể tích lũy đủ số tiền từ việc giảm chi tiêu. Nghiên cứu chỉ ra rằng, hầu hết các 

hộ ngư dân chủ yếu tiếp cận kênh tín dụng tư nhân từ họ hàng, làng xóm, bạn bè và 

ngân hàng. Tuy nhiên kênh tín dụng từ tư nhân vẫn là phổ biến do việc vay vốn ngân 

hàng cần nhiều thủ tục phức tạp và cần có tài sản thế chấp. Giảm tiêu dùng thực phẩm 

là một trong những khía cạnh của giảm chi tiêu chỉ được áp dụng khi các hộ không có 

khả năng tiết kiệm tiền thông qua việc cắt giảm các khoản chi tiêu khác. Thực tế, việc 

cắt giảm thực phẩm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của trẻ em và các thành viên trong 

gia đình. Đầu tiên, các hộ giảm chất lượng của các bữa ăn, sau đó là giảm số lượng các 

bữa ăn. Bán các loại tài sản là lựa chọn cuối cùng của ngư dân trong nổ lực hồi phục 

sau sự cố, và chiến lược này chỉ được áp dụng bởi tỷ lệ nhỏ các hộ tham gia khảo sát. 

Các loại tài sản bao gồm thuyền, động cơ thuyền, và các tài sản có giá trị khác dùng 

trong gia đình như nhà cửa, phương tiện đi lại. Tuy nhiên có thể thấy rằng, việc bán 

các loại tài sản ảnh hưởng tiêu cực đến các ngư hộ, làm giảm khả năng phục hồi của 

họ. Thay đổi khai thác thủy sản được là một trong những giải pháp được thực hiện bởi 

nhiều tác nhân tham gia phỏng vấn. Kết quả khảo sát cho thấy 149 hộ đã tiến hành 

chiến lược hay đổi hay đa dạng hình thức khai thác thủy sản, 91 hộ đã tiến hành việc 

tăng cường độ khai thác để ứng phó với các sốc và áp lực. Việc thay đổi thực hành 
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khai thác thủy sản được xem như là giải pháp hữu hiệu để bù đắp cho vấn đề giảm thu 

thập vì hoạt động này làm đa dạng đối tượng khai thác. Để thực hiện các hoạt động 

trên, ngư dân đã trang bị nhiều ngư cụ hơn và nổ lực khai thác nhiều hơn trong mỗi 

mùa vụ khai thác hơn là thay đổi hoàn toàn chiến lược khai thác. Đồng thời với việc đa 

dạng loài khai thác, các ngư dân cũng tăng số lượng ngư cụ và điều chỉnh phương thức 

khai thác như thời gian khai thác và số chuyến khai thác. Các chiến lược trên được 

đánh giá tính khả thi cao vì lượng chi phí đầu tư thấp ví dụ như mua thêm ngư lưới 

cụ… việc tăng thời gian khai thác được đánh giá là rủi ro do thời gian ở trên biển quá 

lâu làm tăng chi phí nhiên liệu và rủi ro xảy ra đối với việc mất ngư cụ. Chính vì vậy, 

hầy hết những ngư dân lựa chọn hai giải pháp trên để phản ứng với những sốc và áp 

lực. Xây dựng các mối quan hệ xã hội là giải pháp thứ 3 được thực hành bởi các ngư 

hộ tại điểm nghiên cứu. Kết quả khảo sát cho thấ 105 trong tổng số 123 hộ tham gia 

khảo sát họ đã nhận được sự hỗ trợ từ những người khác để đối phó với các sốc và 73 

hộ tham gia khảo sát cho rằng họ đã xây dựng các liên kết mới với những ngư dân 

khác như là một cách thức để ứng phó với sốc. Thích thức thông qua các mối quan hệ 

xã hội đơn giản là việc sử dụng vốn xã hội hay quan hệ xã hội giữa các cá nhân hay tổ 

chức để khắc phục các vấn đề liên quan đến sốc. Chiến lược này đặc thù quan trọng 

đối với các hộ khai thác quy mô nhỏ trong bối cảnh hạn chế về nguồn tài chính để 

khắc phục các sốc hay áp lực. Ngoài ra nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, tại các điểm 

nghiên cứu, cộng đồng ngư dân cũng đang tìm kiếm để thiết lập các mối quan hệ mới 

bên ngoài cộng đồng nhằm tạo cơ sở tiếp cận các nguồn tài nguyên khác nhằm tăng 

khả năng ứng phó với sốc và tổn thương. Các hình thức liên kết với được hình thành 

để ứng pho với các sốc như trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau về bảo vệ ngư cụ trong 

trường hợp mâu thuẫn với các tàu khai thác thủy sản quy mô lớn, và chia sẻ tàu 

thuyền. Việc suy giảm sản lượng khai thác thúc đẩy việc tìm kiếm các ngư trường tốt 

hơn để khai thác. Tuy nhiên công việc này không thể tiến hành theo cá nhân do đòi hỏi 

thời gian và nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động này. Chính vì vậy, các ngư dân đã 

lựa chọn hình thức hợp tác lẫn nhau để chia sẻ thông tin cho việc tìm ngư trường mới. 

Tuy nhiên, vấn đề hợp tác này chỉ áp dụng đối với các ngư dân đã sẵn có các mối liên 

hệ mật thiết từ trước. Các ứng phó chuyển đổi được hiểu là sự điều chỉnh, hay thay đổi 

các khía cạnh không liên quan đến thủy sản, là một trong những giải pháp thích ứng 

được đề cập bởi nhiều tác nhân tham gia nghiên cứu này. Kết quả khảo sát cho thấy 87 

trong tổng số 123 hộ tham gia khảo sát cho rằng đa dạng hóa hoạt động tạo thu nập, 39 

hộ cho rằng di cư lao động và 23 hộ cho rằng bỏ hoàn toàn hoạt động khai thác là 

những giải pháp thích ứng chuyển đổi của các ngư hội ứng phó với sốc và tổn thương. 

Hình thức chuyển đổi chính là việc đa dạng các hoạt động tạo thu nhập như chế biến 

thủy sản, và lao động làm thuê. Kết quả cho thấy, tại các điểm nghiên cứu, ngư dân đa 

dạng hoạt động tạo thu nhập theo nhiều cách. Nam giới thường chọn các hoạt động đòi 

hỏi sức khỏe như làm công nhân xây dựng, làm thuê. Tuy nhiên các hoạt động này chỉ 
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mang tính chất tạm thời. Ngoài ra một số hoạt động khác như lái taxi, xe ôm, nuôi 

trồng thủy sản và chăn nuôi. Trong khi đó, phụ nữ tham gia chính vào hoạt động nội 

trợ và hỗ trợ cho chồng trong các công việc liên quan đến khai thác thủy sản. Bên cạnh 

đó, một số hoạt động khác như chế biến nước mắm, làm nghề thủ công truyền thống 

và dịch vụ cũng góp phần phản ứng các sốc và tổn thương. 

 Chương trình nghiên cứu về “Thủy tai do biến đổi khí hậu và xây dựng hệ 

thống thông tin nhiều bên tham gia nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương ở Bắc Trung 

Bộ Việt Nam” (2012-2014) do DANIA tài trợ, và các chương trình nghiên cứu phối 

hợp giữa các nhà khoa học trong nước với các tổ chức quốc tế khác. Nghiên cứu thủy 

tai do biến đổi khí hậu và xây dựng hệ thống thông tin nhiều bên tham gia nhằm giảm 

thiểu tính dễ bị tổn thương ở Bắc Trung Bộ Việt Nam (CPIS). Nghiên cứu được tiến 

hành Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. BĐKH có thể tác động xấu đến một số bộ 

phận của các cộng đồng trong tương lai, và biện pháp thích ứng dài hạn tốt nhất cho 

những cộng đồng chịu tổn thương là tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó với thiên 

tai của họ và thúc đẩy việc phát triển sinh kế bền vững cho họ. Nghiên cứu đánh giá 

tác động của BĐKH đến thủy tai và hệ quả của nó đến hoạt động sản xuất nông nghiệp 

và thủy sản ở các tỉnh thông qua tích hợp kiến thức bản địa. Đánh giá tác động và tính 

dễ bị tổn thương. Xây dựng hệ thống thông tin nhiều bên tham gia dựa trên GIS. 

Nghiên cứu đã có tập trung chủ yếu vào tác động của các sự cố liên quan khí hậu và 

thiên tai cũng như giải pháp ứng phó [25]. 

1.2.5. Bài học kinh nghiệm cho ứng phó và phục hồi thảm họa/ sự cố bất lợi 

Dựa vào những kết quả phân tích trên, những bài học cho việc xây dựng chiến 

lực ứng phó và phục hồi từ những thảm họa hoặc sự cố bất lợi như sau: 

Xây dựng chiến lược ứng phó và phục hồi cần dựa vào tính cộng đồng 

Nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng, tính cố kết của cộng đồng là một 

trong những yếu tố thúc đẩy khả năng ứng phó và phục hồi trước những thảm họa hoặc 

sự cố bất lợi (Jepson và Colburn, 2013; Rahman và Kausel, 2012; Tuler và cs.2008 

[177, 201, 210]). Cụ thể, nghiên cứu của Rahman và Kausel (2012) [201] đã chỉ ra 

rằng, chính mối liên hệ giữa các thành viên trong cộng đồng đã thúc đẩy khả năng 

phục hồi trước những thảm họa thông qua việc cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau trong việc 

chuẩn bị các hoạt động ứng phó với thảm họa, thảo luận để đưa ra các ý tưởng, các 

quyết định hành động để phục hồi sản xuất nói chung và hoạt động khai thác nói riêng. 

Tương tự, nghiên cứu của Mozumder, Wahab, Sarkki, Schneider, and Islam (2018) 

[188] cũng phát hiện rằng, nhờ vào tính cố kết của cộng đồng, ngư dân được hỗ trợ 

trong việc khôi phục các hoạt động sinh kế, tạo thu nhập. Từ đó họ có thể phục hồi 

sinh kế nhanh hơn. Ngoài ra tính cộng đồng còn chia sẻ những rủi ro giữa các ngư dân, 

từ đó mức độ thiệt hại nếu có thể xảy ra sẽ ít hơn và nhờ đó khả năng phục hồi của họ 
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nhanh hơn. Trong một hướng tiếp cận khác, Pauwelussen (2016) [195] sự liên kết bên 

trong cộng đồng và giữa các cộng đồng khác nhau trong cùng một khu vực đã hỗ trợ 

rất lớn cho ngư dân trong việc hạn chế tình trạng khai thác trái phép trên biển, từ đó 

nguồn lợi thủy sản được bảo đảm và ngư dân có thu nhập tốt hơn. Thông qua đó, họ 

phục hồi nhanh hơn trước những thảm họa suy giảm nguồn tài nguyên thủy sản do 

khai thác hủy diệt.  

Khung chính sách và thể chế để phát triển khả năng ứng phó và phục hồi 

trước những thảm họa/ tổn thương 

Thể chế là một trong những yếu tố bao gồm: liên kết về trách nhiệm, sự năng 

động, khả năng thích ứng….ảnh hưởng đến khả năng ứng phó và phục hồi của ngư dân 

(Ebbin(2009) [166]). Kết quả nghiên cứu tổng quan chỉ ra rằng các hoạt động thích 

ứng của người dân một cách tự phát, mang tính đối phó hơn là những hoạt động thích 

ứng có kế hoạch. Từ đó, đòi hỏi phải có nhiều phương án thích ứng mang tính chủ 

động hơn nữa như: quan tâm tuyên truyền hướng dân ngư dân tự thích ứng; có chính 

sách hỗ trợ nhằm cải thiện nguồn lực sinh kế cho ngư dân; đồng thời cũng cần lồng 

ghép các chính sách, phương án ứng phó hoặc thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng 

cường năng lực, thể chế, cơ chế chính sách cho công tác quản lý của địa phương 

(Harkes và Novaczek, 2000; Miller và cs., 2010; Young, 2010 [174, 186, 213]). Cụ 

thể, nghiên cứu của Allison (20120 [202] chỉ ra rằng, thể chế cộng đồng thể hiện qua 

các quy định về hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên, chia sẻ thông tin trong cộng đồng, 

các quy định liên quan đến công tác chuẩn bị, ứng phó với thảm họa đã giúp cho cộng 

đồng chủ động hơn và từ đó tạo điều kiện tốt hơn để cộng đồng thực hiện những giải 

pháp phục hồi và thích ứng.  

Xem xét khả năng phục hồi dựa vào hệ sinh thái  

Theo Công ước về Đa dạng sinh học (Diversity, 2009 [163]), thích ứng  dựa vào 

hệ sinh thái là “sử dụng đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái như một phần tổng 

thể của chiến lược thích ứng giúp cho con người ứng phó với những ảnh hưởng tiêu 

cực thảm họa”. Vấn đề này bao gồm việc quản lý bền vững, bảo tồn và phục hồi hệ 

sinh thái để cung cấp các lợi ích, tạo môi trường thuận lợi giúp con người thích ứng 

được trước những thay đổi bất lợi, trong đó có các thay đổi của khí hậu (Nayak và cs., 

2014 [190]).  

Xây dựng các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho ngư dân bị tác 

động tiêu cực của thảm họa/ sự cố 

Các tác động của thảm họa và sự cố đã làm cho nhiều nghề khai thác thuỷ hải sản 

truyền thống bị thay đổi hoặc mất đi, ví dụ như các nghề sẻo, soi, đăng, bắt tay… 

truyền thống trong rừng ngập mặn, hoặc làm giảm năng suất các nghề khai thác khác ở 

khu vực ven bờ như nghề lưới rê, câu, vây…Bên cạnh đó, các vấn đề này cũng tạo nên 
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sự giảm nguồn lợi, từ đó làm tổn thương đời sống kinh tế, xã hội của cộng đồng 

(Bakker va cs. 2019 [150]). Từ đó, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nhà nước cần có các 

chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp sang các nghề khác phù hợp với họ 

để đảm bảo cuộc sống như chuyển sang nuôi trồng thuỷ sản, làm dịch vụ thuỷ sản, 

tham gia quản lý nguồn lợi trong các mô hình đồng quản lý hoặc quản lý trên cơ sở 

cộng đồng. Hỗ trợ cộng đồng thông qua đầu tư vào ngư cụ, máy móc, tàu thuyền, dự 

báo ngư trường để tăng hiệu quả khai thác (Ratner & Allison, 2012 [202]). 

Chính sách hỗ trợ về cơ sở hậu cần nghề cá 

Trong điều kiện các thảm họa/ sự cố đang diễn ra, các thiên tai như bão, áp thấp 

nhiệt đới sẽ diễn ra ngày càng nhiều với cường độ ngày càng lớn trên biển Đông, chính 

là nơi ngư dân và phương tiện khai thác của họ hoạt động (Ratner & Allison, 2012 

[202]). Do vậy, Nhà nước cần đầu tư xây dựng các khu neo đậu phòng tránh trú bão 

cho tàu thuyền khai thác thủy sản để giúp ngư dân và phương tiện của họ trú ẩn an 

toàn khi có thiên tai. Bên cạnh đó, cần hỗ trợ ngư dân đầu tư các trang thiết bị thông 

tin liên lạc để được thông báo kịp thời về tình hình thời tiết, ngư trường, đảm bảo 

thông tin liên lạc phục vụ tìm kiếm cứu nạn... đầu tư xây dựng các cảng cá, chợ cá đầu 

mối nhằm mục tiêu đảm bảo chất lượng hàng thủy sản sau thu hoạch, tăng giá trị sản 

phẩm, giá bán, nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người và 

phương tiện hoạt động nghề cá trên biển...( Symes, Phillipson, & Salmi, 2015 [207]) 

Chính sách về khoa học công nghệ và khuyến ngư 

Thuỷ sản là một ngành sản xuất đặc thù dựa rất nhiều vào điều kiện thời tiết và 

điều kiện môi trường tự nhiên. Chính vì vậy, công tác nghiên cứu khoa học trong 

ngành thuỷ sản luôn được chú trọng để có thể nghiên cứu sáng tạo ra những công nghệ 

nuôi mới, những đối tượng nuôi mới, những công nghệ khai thác mới phù hợp với sự 

biến đổi của điều kiện môi trường, khí hậu và nguồn lợi tự nhiên. Có thể thấy các tiến 

bộ trong nghiên cứu khoa học và công nghệ của ngành thuỷ sản nhằm thích ứng với 

biến đổi khí hậu  thời gian qua thể hiện rõ nhất ở các lĩnh vực như sản xuất giống nhân 

tạo, tạo giống mới, phòng trừ dịch bệnh, kiểm soát môi trường, xây dựng mô hình và 

công nghệ nuôi. 

Chính sách về tài chính 

Đối với ngành thuỷ sản, có thể thấy rằng chưa có nhiều các nỗ lực về mặt tài 

chính từ phía Chính phủ, từ bản thân ngành thuỷ sản cũng như của các cộng đồng ngư 

dân, nhà sản xuất và doanh nghiệp trong việc đối phó với các tác động của thảm họa 

và thích ứng với thảm họa. Một số nỗ lực về tài chính của ngành có liên quan đến ứng 

phó với thảm họa và suy giảm nguồn lợi có thể kể đến việc thành lập Quỹ tái tạo 

nguồn lợi thuỷ sản (Symes ,2014 [206]). 
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Quỹ có các nhiệm vụ tài trợ hoặc đồng tài trợ cho các chương trình, dự án và 

hoạt động nhằm tái tạo và ngăn ngừa sự suy giảm nguồn lợi thuỷ sản; Hỗ trợ cho tổ 

chức, cá nhân lãi suất vốn vay từ các tổ chức tín dụng khác để chuyển đổi cơ cấu nghề 

nghiệp khai thác thuỷ sản ở các vùng nước ven bờ ra xa bờ; Tạo việc làm cho các đối 

tượng phải di chuyển hoạt động khai thác ra khỏi các vùng được thiết lập khu bảo tồn 

biển, bảo tồn thuỷ sản nội địa, khu vực cấm khai thác; Ứng dụng công nghệ mới vào 

khai thác thuỷ sản có chọn lựa; Sản xuất giống thuỷ sản nhân tạo để tái tạo và phục hồi 

nguồn lợi thuỷ sản. Còn các hoạt động tài chính để hỗ trợ rủi ro cho ngư dân và người 

nuôi khi gặp thiên tai, bão lũ vẫn nằm trong cơ chế hoạt động chung của Quỹ phòng 

chống lụt bão của quốc gia và các địa phương. 

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng ngư dân về thảm họa/ sự cố 

Ngư dân khai thác và nuôi trồng thuỷ sản ven biển là những đối tượng dễ bị tổn 

thương nhất trước tác động của thảm họa. Cuộc sống và hoạt động sản xuất hàng ngày 

của họ đều phụ thuộc vào diễn biến của thời tiết, khí hậu, và họ cũng chính là một bên 

gây ra thảm họa. Vì vậy, họ là đối tượng cần có hiểu biết và nhận thức rõ về nguyên 

nhân, tác động của thảm họa, cũng như nắm được những biện pháp hàng ngày cần phải 

có để đối phó, thích ứng và giảm nhẹ tác động của thảm họa lên sản xuất và đời sống 

(Patchell & Cheng, 2019 [194]). 

1.2.6. Hạn chế trong nghiên cứu về ứng phó và phục hồi đối với sự cố/ thảm họa 

Mặc dầu có nhiều nghiên cứu liên quan đến vấn đề sự cố/ thảm họa, những tác 

động đến khả năng thích ứng và ứng phó của ngư dân, tuy nhiên các nghiên cứu trên 

vẫn còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Nguyên nhân của vấn đề trên là do cách tiếp cận 

đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến thích ứng, phương pháp đánh giá thích ứng, và 

hệ thống đánh giá (Hadjimichael và cs., 2013; Levin và Lubchenco, 2008 [173, 183]). 

Kết quả phân tích tổng quan cho thấy, một số nghiên cứu hạn chế trong cách phân tổ 

hoặc xác định đối tượng nghiên cứu. Điển hình như nghiên cứu của Mamauag và cs. 

2013 [106] đã có những thiếu sót khi chỉ tập trung vào nhóm ngư dân với hoạt động 

chính là khai thác thủy sản, mà bỏ qua những yếu tố về đa dạng hóa sinh kế. Trên thực 

tế, nhóm ngư dân thường tiến hành nhiều hoạt động lồng ghép để đa dạng thu nhập 

như khai thác thủy sản – nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản – làm dịch vụ, ….Vì 

vậy, để xem xét khả năng ứng phó và thích ứng của nhóm này cần xác có sự xác định 

số lượng các hoạt động sinh kế mà nhóm ngư dân này đang thực hiện, từ đó xem xét 

chiến lược ứng phó và thích ứng cho mỗi nhóm. Trong một nghiên cứu khác của 

(Kawarazuka và cs. 2017 [179]) cho thấy, việc tiếp cận lý thuyết chưa đầy đủ cũng 

phản ánh hạn chế của nghiên cứu về năng lực thích ứng cho ngư dân. Trong đó, việc 

xem xét thích ứng cần đặt trong bối cảnh hệ thống, xem xét sự tác động hoặc tương 

quan của các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thích ứng, từ đó xác định và tăng cường 

những yếu tố tác động tích cực đến quá trình trên.  
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Bảng 1.2. Tổng hợp các nghiên cứu về khả năng phục hồi và ứng phó của ngư dân 

Nội dung lược 

khảo/nghiên 

cứu 

Nguồn tài 

liệu tham 

khảo 

Nội dung kế 

thừa 

Xác định hạn 

chế trong 

nghiên cứu 

Tính mới trong 

nghiên cứu 

luận án 

Phương pháp 

đánh giá thực 

trạng 

(sentivity) và 

khả năng thích 

ứng (adaptive 

capacity) của 

ngư dân  

Mamauag, 

2013 [106] 

-Các chỉ tiêu 

được sử dụng 

như đối tượng 

khai thác chính, 

số lượng ngư 

cụ, tần suất khai 

thác, kích thước 

của đối tượng 

khai thác, sự 

thay đổi về quy 

mô và hình thức 

khai thác 

-Các chỉ tiêu 

được đánh giá 

dựa trên phân 

nhóm: 1-2 điểm 

(ảnh hưởng 

thấp); 3-4 điểm 

(ảnh hưởng 

trung bình), 5 

điêm (ảnh 

hưởng lớn), 

trong mỗi nhóm 

đều có sự mô tả 

cụ thể cho các 

chỉ tiêu. 

Cách phân tổ 

mang tính 

tương đối, chưa 

cụ thể do chỉ 

xác định trên 

một đối tượng 

khai thác, trong 

khi đó ngư dân 

thường xuyên 

khai thác nhiều 

loại sản phẩm, 

và đối tượng 

khai thác 

thường biến 

động theo mùa 

vụ 

Kế thừa một số 

chỉ tiêu trong 

đánh giá thực 

trạng (sentivity) 

và khả năng 

thích ứng 

(adaptive 

capactiy), kết 

hợp với cụ thể 

mô tả sự biến 

động và những 

thay đổi để thích 

ứng của ngư dân 

bằng số liệu 

định tính 

Mối liên hệ 

giữa sốc 

(Exposure), 

ảnh hưởng 

(sentivity), và 

khả năng phục 

Kolding, van 

Zwieten, 

Marttin, & 

Poulain, 

2016 [181] 

Sốc, ảnh hưởng 

của sốc và khả 

năng hồi phục 

là 3 yếu tố 

chính của bối 

cảnh tổn 

Hạn chế của 

nghiên cứu này 

là xem xét cộng 

đồng ngư dân 

như một đối 

tượng nghiên 

Xét xét mối liên 

hệ giữa sốc, ảnh 

hưởng của sốc 

và khả năng ứng 

phó, hồi phục 

trên những 



51 

 

Nội dung lược 

khảo/nghiên 

cứu 

Nguồn tài 

liệu tham 

khảo 

Nội dung kế 

thừa 

Xác định hạn 

chế trong 

nghiên cứu 

Tính mới trong 

nghiên cứu 

luận án 

hồi (resilience) thương.  Vì thế 

để tăng cường 

khả năng chịu 

đựng, ứng phó 

và phục hồi của 

ngư dân cần 

thực hiện việc 

giảm thiểu các 

sốc, giảm thiểu 

tác động của 

sốc, và thúc đẩy 

khả năng hồi 

phục của ngư 

dân 

cứu chung, tuy 

nhiên trong 

thực tế, ngư 

dân cũng còn 

được phân 

nhóm tùy theo 

mức độ của đa 

dạng sinh kế. 

Từ đó xác định 

khả năng hồi 

phục với các 

nhóm ngư dân 

khác nhau 

nhóm ngư dân 

khác nhau, từ đó 

làm căn cứ để so 

sánh khả năng 

hồi phục của các 

nhóm đó 

-Xem xét tổng 

thể mối liên hệ 

giữa khả năng 

hồi phục của 

ngư dân với 

điều kiện kinh 

tế xã hội của 

vùng 

-Lồng ghép và 

đánh giá vai trò 

của chính 

quyền địa 

phương trong 

việc thúc đẩy 

khả năng phục 

hồi của ngư 

dân 

Coulthard, 

2012 [162] 

Phân tích sự 

đánh đổi trong 

việc lựa chọn 

các giải pháp 

thích ứng, các 

giải pháp phục 

hồi của ngư 

dân, tư đó lựa 

chọn những giải 

pháp thích ứng 

phù hợp 

Nghiên chỉ tập 

trung những 

chiến lược 

thích ứng liên 

quan đến khai 

thác thủy sản, 

chưa xem xét 

được mối liên 

hệ giữa khai 

thác thủy sản 

và các hoạt 

động khác như 

sản xuất nông 

nghiệp, làm 

dịch vụ quy mô 

nhỏ… 

Việc xem xét 

các chiến lược 

thích ứng của 

ngư dân không 

chỉ căn cứ vào 

hoạt động khai 

thác thủy sản mà 

cần xem xét với 

nhiều hoạt động 

khác có liên 

quan như khai 

thác thủy sản – 

nuôi trồng thủy 

sản; khai thác 

thủy sản – dịch 

vụ du lịch cộng 

đồng; khai thác 

thủy sản – sản 

xuất nông 

nghiệp 
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Nội dung lược 

khảo/nghiên 

cứu 

Nguồn tài 

liệu tham 

khảo 

Nội dung kế 

thừa 

Xác định hạn 

chế trong 

nghiên cứu 

Tính mới trong 

nghiên cứu 

luận án 

Lồng ghép vấn 

đề giới trong 

phân tích khả 

năng hồi phục, 

khả năng thích 

ứng của cộng 

đồng ngư dân 

Kawarazuka, 

2017 [179] 

Hiệu quả của 

việc lồng ghép 

vấn đề giới 

trong việc 

nghiên cứu các 

chiến lược thích 

ứng của ngư 

dân và những 

đề xuất cho việc 

lồng ghép vấn 

đề giới, cũng 

như ảnh hưởng 

của vấn đề này 

đến khả năng 

phục hồi của 

cộng đồng 

 

Hiện nay chưa 

có khung phân 

tích cũng như 

các lý thuyết về 

việc phân tích 

mối tương quan 

giữa vấn đề 

giới và khả 

năng thích ứng, 

phục hồi của 

cộng đồng, vì 

thế những thảo 

luận đưa ra 

trong nghiên 

cứu còn mang 

tính khách quan 

Phân tích sự 

lồng ghép vấn 

đề giới trong 

việc xem xét sự 

phân công lao 

động giữa nam 

và nữ trong hoạt 

động khai thác 

thủy sản, khả 

năng tham gia 

vào các hoạt 

động tạo thu 

nhập khác giữa 

nam giới và nữ 

giới để đảm bảo 

tăng thu nhập 

của ngư hộ, từ 

đó đảm bảo tốt 

hơn khả năng 

hồi phục của 

ngư dân 

-Phân tích mối 

tương quan 

giữa các yếu tố 

tính tổn thương 

(Vulnerability), 

điều kiện sống 

của cộng đồng 

(Well-being), 

và khả năng 

phục hồi của 

ngư dân 

(Resilience) 

Jepson & 

Colburn, 

2013 [177] 

Cách thức áp 

dụng các chỉ 

tiêu xã hội 

(social 

indicators) để 

thu thập các số 

liệu thứ cấp, 

cách thức sử 

dụng phương 

pháp phân tích 

nhân tố (factor 

analysis) để xác 

định mức độ 

Chỉ tập trung 

vào các chỉ số 

xã hội ví dụ đói 

nghèo, cấu trúc 

dân số, đặc 

điểm ngư dân, 

đặc điểm của 

ngư hộ mà 

chưa đề cập 

đến mối liên hệ 

giữa các chỉ 

tiêu xã hội này 

với các chỉ tiêu 

Phân tích năng 

lực chống chịu, 

khả năng phục 

hồi của cộng 

đồng dựa trên 

tổng hợp các 

yếu tố về xã hội, 

kinh tế, và môi 

trường 
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Nội dung lược 

khảo/nghiên 

cứu 

Nguồn tài 

liệu tham 

khảo 

Nội dung kế 

thừa 

Xác định hạn 

chế trong 

nghiên cứu 

Tính mới trong 

nghiên cứu 

luận án 

-Các chỉ tiêu 

xã hội (Social 

indicators) 

được áp dụng 

trong phân tích 

mối tương 

quan giữa bối 

cảnh tổn tương 

(vulnerability) 

và phục hồi ( 

resilience)  

ảnh hưởng của 

các chỉ tiêu xã 

hội đến khả 

năng phục hồi 

của cộng đồng 

về kinh tế, môi 

trường khác 

Cách tiếp cận 

để phân tích 

khả năng phục 

hồi 

Pope và cs. 

2014 [199] 

Khả năng phục 

hồi được xem 

xét trong mối 

quan hệ phức 

tạp và đa chiều 

của mối tương 

tác giữa các 

thành phần xã 

hội và sinh thái 

— đây là trở 

ngại đáng kể để 

thực hiện thành 

công quản lý về 

khả năng chống 

chịu. 

Nghiên cứu chỉ 

trọng tâm vào 

việc xem xét 

đổi mới và cải 

tiến hoạt động 

khai thác thủy 

sản như là một 

giải pháp của 

tăng cường khả 

năng hồi phục 

của ngư dân, 

ngoài ra nghiên 

cứu không đề 

cập đối mối 

tương quan 

giữa khai thác 

thủy sản và các 

khu vực khác 

như nuôi trồng, 

nông nghiệp, 

dịch vụ.. 

 

Áp dụng cách 

thức tiếp cận về 

khả năng phục 

hồi của ngư dân, 

tuy nhiên xem 

xét mối quan hệ 

giữa khả năng 

phục hồi trong 

mối tương quan 

hệ thống với vấn 

đề sinh thái, 

kinh tế, xã hội, 

môi trường, 

nuôi trồng thủy 

sản, dịch vụ, và 

nông nghiệp 
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Nội dung lược 

khảo/nghiên 

cứu 

Nguồn tài 

liệu tham 

khảo 

Nội dung kế 

thừa 

Xác định hạn 

chế trong 

nghiên cứu 

Tính mới trong 

nghiên cứu 

luận án 

Xem xét khả 

năng phục hồi 

trong mối liên 

hệ với hệ thống 

sinh thái xã 

hội, thông qua 

đó chỉ ra làm 

thế nào để phát 

triển và thúc 

đẩy các chiến 

lược ứng phó 

Allison, 

2017 [148] 

Các chiến lược 

thúc đẩy khả 

năng phục hồi 

như đa dạng 

hóa nghề 

nghiệp, lập kế 

hoạch sử dụng 

đất, đa dạng các 

hình thức nuôi 

trồng thủy sản 

theo mùa vụ 

Hạn chế của 

nghiên cứu là 

tách biệt nhóm 

khai thác và 

nhóm nuôi 

trồng thủy sản. 

Tuy nhiên trên 

thực tế các ngư 

dân thường tiến 

hành cùng lúc 

hai hoạt động 

và đa dạng hóa 

các ngành nghề 

khác 

Xem xét khả 

năng phục hồi 

của ngư dân, tuy 

nhiên nhóm ngư 

dân này được 

phân thành 

nhiều nhóm nhỏ 

theo các ngành 

nghề, thông qua 

đó đánh giá khả 

năng phục hồi 

của các nhóm 

Nguồn: tổng hợp nghiên cứu, 2018 

1.2.7. Tóm tắt sự cố môi trường biển Formosa 2016 tại các tỉnh miền Trung, Việt Nam 

1.2.7.1. Diễn tiến và ảnh hưởng của sự cố 

Ở Việt Nam, hiện tượng hải sản chết bất thường, hàng loạt xảy ra từ ngày 

06/4/2016 tại Hà Tĩnh, sau đó tiếp tục xảy ra tại các tỉnh: Quảng Bình ngày 10/4/2016, 

Thừa Thiên Huế ngày 15/4/2016, Quảng Trị ngày 16/4/2016 với số lượng và tần suất 

theo thời gian tại từng tỉnh khác nhau và kéo dài đến khoảng 04/5/2016. Cùng với hiện 

tượng cá chết, ngày 04/5/2016 xuất hiện dòng nước màu nâu đỏ tại biển Quảng Bình. 

Ngày 06/5/2016 xuất hiện vệt nước màu đen xẫm ở Hà Tĩnh và ngày 12/5/2016 

chuyển sang vệt nước màu đỏ sẫm. Cá chết hàng loạt bắt đầu tại vùng biển Hà Tĩnh 

sau đó lan ra vùng biển Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và trôi dạt vào bờ. 

Ví dụ: ngày 25 tháng 4 bờ biển Hà Tĩnh có 10 tấn cá chết, Quảng trị 30 tấn. Ngày 29 

tháng 4 Quảng Bình có hơn 100 tấn. Thảm họa này gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và 

sinh hoạt của ngư dân, đến những hộ nuôi thủy sản ven bờ, ảnh hưởng đến du lịch 

biển và cuộc sống của cư dân miền Trung. Chỉ riêng tỉnh Quảng Bình có 18 xã chuyên 

làm nghề biển với hơn 14.000 hộ và 24.000 lao động nghề biển đã dừng hoạt 

động.  Theo báo cáo của Chính phủ hải sản chết dạt vào bờ biển là khoảng 100 tấn. Ô 

nhiễm độc tố như Sắt, Phenol, Amoni… rất nghiêm trọng ở đáy biển tại các khu vực 

đá cứng, gây hại lâu dài đến các rạn san hô, phù du sinh vật, đa dạng sinh vật và nguồn 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_T%C4%A9nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Tr%E1%BB%8B
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%ABa_Thi%C3%AAn-Hu%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0_d%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Du_l%E1%BB%8Bch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Du_l%E1%BB%8Bch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mi%E1%BB%81n_Trung_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
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lợi thủy sản. Sự cố đã ảnh hưởng đến sinh kế lâu dài của dân. Trên 17.600 tàu cá và 

gần 41.000 người đã bị ảnh hưởng trực tiếp, trên 176.000 người phụ thuộc bị ảnh 

hưởng theo. Do không thể đánh bắt trong vùng biển bị ô nhiễm, có tới 90% tàu lắp 

máy công suất thấp và gần 4.000 tàu không lắp máy đã phải nằm bờ. Sản lượng khai 

thác thủy sản ven bờ sụt giảm khoảng 1.600 tấn/tháng. Hoạt động nuôi trồng thủy sản 

có 9 triệu tôm giống bị chết, hàng ngàn lồng nuôi cá cũng bị thiệt hại. Hoạt động du 

lịch bị thiệt hại nặng nề không chỉ doanh nghiệp ở 4 tỉnh miền Trung.  Nhiều doanh 

nghiệp du lịch ở Hà Nội và TP.HCM có kết nối với 4 tỉnh miền Trung cũng bị thiệt 

hại. Ví dụ công suất sử dụng phòng tại bốn tỉnh trên mất 40-50%. Riêng Hà Tĩnh sau 

sự cố, công suất phòng khách sạn chỉ còn 10-20% [1]. Theo báo cáo của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh, sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng trên 400 thôn, xóm thuộc 67 xã, 

phường, thị trấn của 7 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Ước tính có 15.000 

hộ, gần 60.000 người, trên 6.000 tàu thuyền bị ảnh hưởng [36]. Báo cáo của UBND 

tỉnh Quảng Bình cho thấy, sự cố môi trường đã tác động đến đời sống sinh hoạt cũng 

như sản xuất của người dân của 65 xã/phường/thị trấn thuộc 07 huyện/thành phố/thị xã 

của tỉnh. Ước tính có 20.000 hộ, gần 85.000 người bị ảnh hưởng với 8.050 tàu cá, 

138.000 lao động bị ảnh hưởng [34]. Tại Quảng Trị, sự cố môi trường đã tác động đến 

đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất của ngư dân và người tiêu dùng. Ước tính có trên 

8.000 hộ, gần 31.000 người bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp, trên 3.000 tàu thuyền 

bị ảnh hưởng, giá trị thiệt hại về kinh tế lên đến hàng nghìn tỷ đồng [35]. Ảnh hưởng 

của sự cố môi trường biển tại tỉnh Thừa Thiên Huế là hết sức nghiêm trọng, gây thiệt 

hại đến hệ sinh thái biển và nguồn lợi hải sản, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh 

và đời sống của gần 46.500 người, khoảng 13.000 hộ dân ở 230 thôn/xóm, 42 xã/thị 

trấn của 04 huyện và 1 thị xã. Tổng số tàu thuyền khai thác biển bị thiệt hại 4.160 

chiếc, tàu thuyền khai thác đầm phá bị thiệt hại 8.439 chiếc, với tổng số lao động lao 

động khai thác bị ảnh hưởng trực tiếp là 17.112 lao động [36]. 

1.2.7.2. Tác động của sự cố môi trường biển (Formosa) 

Sự cố môi trường biển đã gây ra những hệ lụy đối với tài nguyên, môi trường 

biển và tác động trực tiếp đến đời sống của ngư dân. Cá chết hàng loạt bắt đầu tại vùng 

biển Hà Tĩnh sau đó lan ra vùng biển Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và trôi 

dạt vào bờ (ngày 25 tháng 4, bờ biển Hà Tĩnh có 10 tấn cá chết, Quảng Trị là 30 tấn. 

Ngày 29 tháng 4, Quảng Bình có hơn 100 tấn cá chết).  

Phạm vi ảnh hưởng của sự cố bao gồm nhiều khía cạnh: về môi trường, ô nhiễm 

từ sự cố làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái và thủy sinh vật ở vùng biển ven bờ từ Hà 

Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, đây là khu vực có hệ sinh thái đa dạng cao. Ô nhiễm độc tố 

như sắt, phenol, amoni… rất nghiêm trọng ở đáy biển tại các khu vực đá cứng, gây hại 

lâu dài đến các rạn san hô, sinh vật phù du, đa dạng sinh vật và nguồn lợi thủy sản. Hệ 

sinh thái rạn san hô bị ảnh hưởng nhiều nhất do sự cố môi trường, trong phạm vi dải 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_T%C4%A9nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Tr%E1%BB%8B
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%ABa_Thi%C3%AAn-Hu%E1%BA%BF
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ven bờ từ Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đến Hải Vân - Sơn Chà (Thừa Thiên Huế) với mức độ 

khác nhau, tùy thuộc vào những nhóm loài nhạy cảm và độ phong phú của chúng ở 

khu vực đó. Tác động của sự cố môi trường đến hệ sinh thái rạn san hô thể hiện ở ba 

khía cạnh: suy giảm về thành phần giống loài, phạm vi phân bố và suy giảm về độ phủ 

san hô sống ở hầu hết các mặt cắt khảo sát so với thời điểm trước khi sự cố xảy ra bị 

chết hoàn toàn. 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại thời điểm quan trắc tháng 4, 5 

năm 2016, ở tất cả điểm khảo sát san hô ven bờ có tỉ lệ chết cao. Cụ thể, ở Hòn Sơn 

Dương có tỉ lệ san hô chết cao nhất (90%), tỉ lệ san hô sống sót chỉ còn 3,75%. Đây là 

khu vực gần Nhà máy Formosa nên có mức độ ảnh hưởng cao nhất. 

Đối với hoạt động KTTS: thảm họa này gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh 

hoạt của ngư dân, đến những hộ nuôi thủy sản ven bờ, ảnh hưởng đến du lịch biển và 

cuộc sống của cư dân miền Trung. Chỉ riêng tỉnh Quảng Bình có 18 xã chuyên làm 

nghề biển với hơn 14.000 hộ và 24.000 lao động nghề biển đã dừng hoạt động.  

Sự cố có ảnh hưởng rất lớn tới sản xuất, kinh doanh và đời sống khoảng 510.000 

người thuộc 130.000 hộ dân ở 730 thôn/xóm tại 146 xã/phường/thị trấn của 22 huyện 

vùng ven biển thuộc 4 tỉnh miền Trung [1]. Sự cố đã ảnh hưởng đến sinh kế lâu dài 

của ngư dân. Trên 17.600 tàu cá và gần 41.000 người đã bị ảnh hưởng trực tiếp, trên 

176.000 người phụ thuộc bị ảnh hưởng theo. Do không thể đánh bắt trong vùng biển bị 

ô nhiễm, có tới 90% tàu lắp máy công suất thấp và gần 4.000 tàu không lắp máy đã 

phải nằm bờ. Sản lượng khai thác thủy sản ven bờ sụt giảm khoảng 1.600 tấn/tháng. 

Hoạt động nuôi trồng thủy sản có 9 triệu tôm giống bị chết, hàng nghìn lồng nuôi cá 

cũng bị thiệt hại. Hoạt động du lịch bị thiệt hại nặng nề không chỉ doanh nghiệp ở 4 

tỉnh miền Trung. Nhiều doanh nghiệp du lịch ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có 

kết nối với 4 tỉnh miền Trung cũng bị thiệt hại (công suất sử dụng phòng tại bốn tỉnh 

trên mất 40-50%, riêng Hà Tĩnh sau sự cố, công suất phòng khách sạn chỉ còn 10-

20%) [16]. Theo báo cáo của Ủy ban nhân nhân (UBND) tỉnh Hà Tĩnh, sự cố môi 

trường biển đã ảnh hưởng trên 400 thôn, xóm thuộc 67 xã, phường, thị trấn của 7 

huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Ước tính có 15.000 hộ, gần 60.000 người, 

trên 6.000 tàu thuyền bị ảnh hưởng [33]. Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình cho 

thấy, sự cố môi trường đã tác động đến đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất của 

người dân của 65 xã/phường/thị trấn thuộc 07 huyện/thành phố/thị xã của tỉnh. Ước 

tính có 20.000 hộ, gần 85.000 người bị ảnh hưởng với 8.050 tàu cá, 138.000 lao động 

bị ảnh hưởng [34]. Tại Quảng Trị, sự cố môi trường đã tác động đến đời sống sinh 

hoạt cũng như sản xuất của ngư dân và người tiêu dùng. Ước tính có trên 8.000 hộ, 

gần 31.000 người bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp, trên 3.000 tàu thuyền bị ảnh 

hưởng, giá trị thiệt hại về kinh tế lên đến hàng nghìn tỷ đồng [36]. Ảnh hưởng của sự 

cố môi trường biển tại tỉnh Thừa Thiên Huế là hết sức nghiêm trọng, gây thiệt hại đến 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0_d%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Du_l%E1%BB%8Bch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mi%E1%BB%81n_Trung_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
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hệ sinh thái biển và nguồn lợi hải sản, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời 

sống của gần 46.500 người, khoảng 13.000 hộ dân ở 230 thôn/xóm, 42 xã/thị trấn của 

04 huyện và 1 thị xã. Tổng số tàu thuyền khai thác biển bị thiệt hại là 4.160 chiếc, tàu 

thuyền khai thác đầm phá bị thiệt hại là 8.439 chiếc, với tổng số lao động khai thác bị 

ảnh hưởng trực tiếp là 17.112 lao động [37]. 

1.2.7.3. Ứng phó sự cố của chính phủ 

(1). Kiểm tra, giám sát môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm 

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giám sát và khắc phục lỗi vi phạm của 

Formosa. Bộ đã thành lập Hội đồng giám sát và Tổ giám sát trực tiếp tại Hà Tĩnh về 

việc khắc phục hậu quả do sự cố môi trường biển và cam kết thực hiện của 

FORMOSA và hoạt động từ ngày 20/07/2016. Đến nay FORMOSA đã khắc phục 

52/53 lỗi vi phạm và cam kết không để tái diễn sự cố môi trường. 

Bô Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn các địa phương và trực tiếp triển 

khai các hoạt động quan trắc, giám sát, đánh giá môi trường nước biển và công bố chất 

lượng môi trường nước biển tại vùng biển 04 tỉnh miền Trung. 

Bộ Y tế đã giám sát, xác nhận ATTP hải sản đông lạnh lưu kho; hướng dẫn phân 

lô, lấy mẫu, kiểm nghiệm, đánh giá quản lý ATTP, xử lý 582 lô hải sản lưu kho; Giám 

sát, công bố ATTP hải sản; sau khi hiện trạng môi trường biển 04 tỉnh được công bố 

(ngày 22/08/2016), Bộ Y tế đã chủ trì lấy 1.040 mẫu hải sản ở vùng biển 4 tỉnh và 300 

mẫu tại 3 tỉnh đối chứng để so sánh, đánh giá. Đến tháng 9/2016,  Bộ Y tế đã công bố 

hải sản ATTP trừ một số loại hải sản tầng đáy trong phạm vi 20 km trở vào bờ có tỷ lệ 

mẫu tồn dư phenol cao hơn so với mẫu đối chứng. 

Tổ chức 5 đợt giám sát với 3.911 mẫu (3.726 mẫu giám sát và 185 mẫu đối 

chứng) tại 15 điểm để kiểm nghiệm, đánh giá ATTP tất cả các loại hải sản, đặc biệt là 

tầng đáy trong vùng biển từ 20km trở vào bờ. Từ cuối năm 2017, các chỉ chiêu ATTP 

đối với hản sản tại tất cả các vùng biển của 04 tỉnh đều tương đương với mẫu đối 

chứng và đã bảo đảm an toàn. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lấy mẫu nước biển, trầm tích đáy 

biển mẫu hải sản khai thác để giám sát ATTP thủy sản, làm cơ sở chỉ đạo sản xuất 

nuôi trồng, khia thác thủy sản và sản xuất muối trên địa bàn 04 tỉnh. 

(2). Hỗ trợ khẩn cấp 

Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường theo 

Quyết  định số 772/QĐ-TTg [31] và Quyết định số 1138/QĐ-TTg [30] của Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ Tài chính đã xuất cấp tổng kinh phí hỗ trợ gạo và hỗ trợ khẩn cấp bằng 

tiền cho 04 tỉnh là 282,36 tỷ đồng: 
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Về hỗ trợ gạo: Bộ Tài chính quyết định xuất cấp không thu tiền cho 4 tỉnh là 

19.335,374 tấn gạo ( tương đương là 181 tỷ đồng); cụ thể: Hà Tĩnh: 5.616,921 tấn, 

Quảng Bình: 7.216,335 tấn, Quảng Trị: 2.914,538 tấn; Thừa Thiên Huế: 3.587,58 tấn. 

Như vậy, đã có 214.840 người thuộc các hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố 

môi trường biển được hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng trong thời gian 06 tháng. 

Về hỗ trợ bằng tiền: tổng kinh phí đã hỗ trợ khẩn cấp là 101,36 tỷ đồng (Hà Tĩnh 

36,208 tỷ đồng, Quảng Bình 37,673 tỷ đồng, Quảng Trị 12,592 tỷ đồng và Thừa Thiên 

Huế là 14,887 tỷ đồng), trong đó hỗ trợ giống: 16,984 tỷ đồng, hỗ trợ một lần cho chủ 

đầu tàu cá dưới 90CV: 76,669 tỷ đồng, hỗ trợ lãi xuất vay ngân hang để mua tạm trữ 

thủy sản: 767 triệu đồn, hỗ trợ tiền điện để dự trữ hàng tồn kho: 561 triệu đồng, hỗ trợ 

70% giá trị hàng hải sản tiêu hủy: 6,379 tỷ đồng. 

(3). Bồi thường thiệt hại 

Thực hiện các Quyết định số 772/QĐ-TTg [31], Quyết định số 1138/QĐ-TTg 

[30], Quyết định 1880/QĐ-TTg [29], Quyết định 309/QĐ-TTg [28] . Theo tổng hợp của 

Bộ Tài chính, tính đến ngày 10/05/2018, tổng số kinh phí các tỉnh đã phê duyệt để chi trả 

tiền hỗ trợ, bồi thường thiệt hại là 6.516,0 tỷ đồng (Hà Tĩnh: 1.748,1 tỷ đồng, Quảng 

Bình: 2.784,8 tỷ đồng, Quảng Trị: 1.017,1 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 966,0 tỷ đồng). 

Kết quả chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại là 6.428,9 tỷ 

đồng, tương đương 98,7% so với số đã phê duyệt. Trong đó, tỉnh Hà Tĩnh: 1.722,7 tỷ 

đồng, bằng 98,5%; Quảng Bình: 2.735,3 tỷ đồng, bằng 98,2%; Quảng Trị: 1.004,9 tỷ 

đồng, bằng 98,8%; Thừa Thiên Huế: 966,0 tỷ đồng, bằng 100% số đã phê duyệt.  

(4). Hỗ trợ các đối tượng thiệt hại 

* Hỗ trợ bảo hiểm y tế 

Bộ y tế đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 4 tỉnh đề xuất tổng nhu 

cầu kinh phí hỗ trợ bảo hiểm y tế của 04 tỉnh là 211, 385 tỷ đồng. Bộ Tài chính đã tạm 

cấp kinh phí cho 4 tỉnh là 80,6 tỷ đồng. Theo tổng hợp, báo cáo của Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam, tính đến ngày 20/03/2018, các đối tượng thuộc diện hỗ trợ đã được cấp 

237.781 thẻ bảo hiểm y tế (năm 2017: 110.007 thẻ; năm 2018: 127.744 thẻ) với tổng 

số tiền mua thẻ bảo hiểm y tế là 118,66 tỷ đồng.  

* Hỗ trợ học phí 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp, thẩm tra nhu cầu kinh phí hỗ trợ học phí 

cho trẻ  em học mầm non, học sinh phổ thông và sinh viên đại học trong thời gian 02 

năm học từ 2016-2018 của 04 tỉnh gửi Bộ tài chính thẩm định, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ xem xét tạm cấp kinh phí với nhu cầu là 175,718 tỷ đồng. Bộ Tài chính đã 

tạm cấp kinh phí cho 4 tỉnh là 62,9 tỷ đồng. 
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*Hỗ trợ tạo việc làm 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các doanh nghiệp đưa lao động 

của 04 tỉnh đi làm việc tại Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản tập trung vào  các nghề: 

thuyền viên tàu cá, sản xuất chế tạo trong ngành công nghiệp và làm công việc dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe trong các trung tâm dưỡng lão và hộ gia đình. Đến ngày 

31/01/2018, đã đưa 32,231 người đi lao động theo hợp đồng (Hà Tĩnh: 18.507 người; 

Quảng Bình: 10.113 người; Quảng Trị: 2.637 người và Thừa Thiên Huế: 974 người). 

Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội đã chỉ đạo các địa phương tư vấn việc làm, 

học nghề và các chính sách liên quan cho hàng chục nghìn lượt người; tổ chức hàng 

chục lớp đào tạo nghề cho hàng nghìn lao động nông thôn, vùng biển. Qũy Quốc gia về 

việc làm đã cho 2.384 dự án vay vốn tạo công ăn việc làm cho 3.279 người lao động. 

Đồng thời, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các địa phương 

tổng hợp, xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ 

tạo việc làm và thẩm định nhu cầu kinh phí cho 4 tỉnh là 298,9 tỷ đồng ( Hà Tĩnh: 

43 tỷ đồng, Quảng Bình: 115,4 tỷ đồng, Quảng Trị: 31,2 tỷ đồng, Thừa Thiên 

Huế:109,3 tỷ đồng). 

(5). Khôi phục sản xuất 

*Cho vay vốn khôi phục sản xuất 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo các ngân hàng đã cho vay 208,93 tỷ 

đồng để thu mua tạm trữ 7.302 tấn hải sản theo Quyết định số 772/QĐ-TTg [31] và 

đến cuối tháng 02/2017 các khách hàng được vay vốn đều đã trả hết nợ vay cho ngân 

hàng. Tính đến ngày 31/03/2018, các ngân hàng đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ 

và miễn giảm lãi vay nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong việc trả nợ vay ngân 

hàng. Kết quả là các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm 

nợ cho 1.996 khách hàng với số tiền 223,7 tỷ đồng; thực hiện miễn, giảm lãi cho 570 

khách hàng với dư nợ 897,6 tỷ đồng (số tiền lãi được miễn, giảm là 2,86 tỷ đồng), 

đồng thời tiếp tục cho vay mới đối với 5.624 khách hàng để phục vụ sản xuất kinh 

doanh với số tiền  627,7 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện khoanh nợ 

cho 34 khách hàng với số tiền là 709 triệu đồng. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã hướng dẫn các tổ chức tín dụng về hồ sơ, thủ 

tục khoanh nợ, thực hiện kéo dài thời gian giải ngân được hỗ trợ lãi suất của chính 

sách cho vay khôi phục sản xuất, chuyển đổi nghề đến ngày 31/12.2019 theo Quyết 

định 2124/QĐ-TTg [27] số tiền 570 triệu đồng với số tiền lãi đề nghị cấp bù là 22 triệu 

đồng. 

Bộ Tài chính đã hướng dẫn hỗ trợ, cấp bù lãi suất cho khoản vay mới để khôi 

phục sản xuất, chuyển đổi nghề và khoanh nợ theo Quyết định số 12/QĐ-TTg [26].  
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* Về sản xuất thủy sản 

Ngay sau khi sự cố môi trường xảy ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

đã ban hành các văn ản hướng dẫn khôi phục sản xuất về nuôi trồng, khai thác thủy 

sản, sản xuất muối và giám sát ATTP tại 04 tỉnh miền Trung; điều động tàu Kiểm ngư 

hỗ trợ và phối hợp với 04 tỉnh tăng cường tuần tra, giám sát và vận động ngư dân 

không sử dụng các nghề khai thác hải sản tầng đáy ở vùng biển 20 hải lý trở vào bờ 

biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế nhằm bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản tầng đáy 

và và đặc biệt là hệ sinh thái thủy sản vừa mới bị tổn thương và khu vực thủy sản còn 

non, đồng thời giúp cho người tiêu dung yên tâm sử dụng sản phẩm hải sản khai thác 

trong vùng biển không 04 tỉnh. 

* Về khai thác thủy sản: Nguồn lợi thủy sản đã có sự phục hồi, nhiều loại cá nổi 

như cá cơm, cá nục, cá khoai, ruốc,… đã xuất hiện trở lại; người dân tích cực bám biển 

khai thác cá nổi; từng bước chuyển các nghề khai thác tầng đáy như lồng bẫy, lưới rẻ 

đẩy sang khai thác ở vùng biển xa bờ như rẻ khơi, vây, chụp mục, câu vàng, số lượng 

tàu khai thác trên biển đã tăng trở lại bình thường, sản lưởng khai thác hải sản năm 

2017 của 04 tỉnh đạt gần 152 nghìn tấn tăng 23,5% so với năm 2016 (Hà Tĩnh: 32 

nghìn tấn, tăng 22,3%; Quảng Bình: 39 nghìn tấn, tăng 18,5%; Quảng Trị: trên 23 

nghìn tấn, tăng 50,1%; Thừa Thiên Huế: trên 36 nghìn tấn, tăng 15,4%). 

* Về nuôi trồng thủy sản: sau khi có công bố môi trường nước biển đã an toàn, 

người dân đã tích cực cải tạo ao, đầm, đầu tư nuôi trồng thủy sản. Sản lượng nuôi 

trồng thủy sản năm 2017 của 04 tỉnh là 46,9 nghìn tấn, tăng 1,4% so với năm 2016 (Hà 

Tĩnh: 12,9 nghìn tấn, tăng 3,95%; Quảng Bình: 12,0 nghìn tấn, tăng 0,4%; Quảng Trị: 

7,2 nghìn tấn, giảm 10,25% ( do dịch bệnh không thả nuôi tôm, cá nuôi nước ngọt hiệu 

quả thấp); Thừa Thiên Huế: 14,7 nghìn tấn, tăng 4,8%). 

Hoạt động kinh doanh thủy sản đã trở lại bình thường, người tiêu dung đã yên 

tâm tiêu thụ các sản phẩm hải sản biển, giá hải sản đã theo mặt bằng giá chung của 

toàn quốc. Tuy nhiên, hoạt động cảu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biển thỷ 

sản vẫn còn có một số khó khan như khôi phục cơ sở vật chất, tạo niềm tin đối với 

người tiêu dung. 

Đối với sản xuất muối, diêm dân đã dành tiền bồi thường thiệt hại để tu sửa, cải 

tạo cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất muối năm 2017, sản lượng và giá muối đều tăng, 

đời sống của diêm dân được ổn định và nâng cao. 

* Khôi phục và phát triển du lịch 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm khôi 

phục hoạt động du lịch tại 04 tỉnh. Kinh phí từ các chương trình khác đã được điều 

chuyển để tổ chức các đoàn khảo sát kích cầu du lịch nội địa, cung cấp thông tin thực 
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tế cho khách du lịch, tọa đàm bàn giải pháp khắc phục hậu quả sự cố môi trường đối 

với du lịch; tổ chức các hội nghị xúc tiến du lịch kêu gọi người dân, khách du lịch, các 

doanh nghiệp quan tâm đến Bắc Trung Bộ. 

Năm 2017, du lịch tại 04 tỉnh bắt đầu phục hồi, khách du lịch nội địa đền các 

điểm tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí trong dịp nghỉ lễ, tết tăng cao so với cùng kỳ năm 

2016. Doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trữ, ăn uống và du lịch lữ hành năm 2017 đề 

tăng cao so năm 2016. 
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CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG  

 VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là “năng lực chống chịu” (social resilience) sự 

cố bất lợi của ngư dân KTTS ven biển trước tác động của sự cố môi trường biển 

Formosa năm 2016. Năng lực chống chịu” là khả năng hấp phụ (chịu đựng, đối phó) 

và thay đổi để phục hồi trước các tác động và áp lực bất lợi trong khi vẫn duy trì khả 

năng bền vững về sinh kế”[53]. “Năng lực chống chịu” được khái niệm là “bao gồm ba 

thành tố: (1) Hấp phụ, chịu đựng: hộ có năng lực hấp phụ, chịu đựng tốt hơn thì mức 

độ tác động của sự cố sẽ thấp hơn; (2) Ứng phó: hộ thực hiện tốt giải pháp ứng phó 

phù hợp là hộ có năng lực chống chịu tốt hơn; (3) Phục hồi: hộ có năng lực chống chịu 

tốt thì sẻ có mức độ phục hồi tốt hơn. 

2.2. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

- Phạm vi nội dung: Tác động sinh kế, các giải pháp, loại hình ứng phó và phục 

hồi sinh kế đời sống của hộ khai thác thủy sản ven biển 

- Phạm vi không gian: Vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế (vùng ven biển bao 

gồm khai vùng thác ven bờ, đầm phá và cửa biển) 

- Phạm vi thời gian: 30 tháng kể từ khi sự cố xảy ra (4/2016) 

2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

(1) Ảnh hưởng của sự cố trên phạm vi cộng đồng: tỷ lệ hộ bị tác động, tỷ lệ lao 

động bị tác động,… 

(2) Đặc điểm sinh kế và đời sống (chi tiêu) của các nhóm hộ chịu ảnh hưởng trực 

tiếp từ sự cố: Đặc điểm vốn sinh kế; hoạt động sinh kế và đa dạng sinh kế; và hiện 

trạng đời sống của hộ.  

(3) Mức độ ảnh hưởng đối với hộ: Thời gian ngừng và giảm khai thác, thiệt hại 

kinh tế,…  

(4) Tác động sinh kế: thiệt hại của các nguồn thu nhập, tỷ trọng thiệt hại so với 

thu nhập, quá trình ảnh hưởng của sự cố đối với các nhóm sinh kế khác nhau; mức độ 

tác động của sự cố đến sinh kế đối với các nhóm hộ; và mức độ tác động của sự cố đến 

đời sống các nhóm hộ 

(5) Các giải pháp ứng phó: Đối phó, thích ứng, chuyển đổi 

(6) Tiếp cận hỗ trợ và đền bù: hỗ trợ khẩn cấp, đền bù thiệt hại,… 

(7) Mức độ phục hồi sinh kế, thu nhập và đời sống (chi tiêu) 30 tháng sau sự cố 
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2.4. ĐIỂM MỚI CỦA ĐỀ TÀI 

Điểm mới của đề tài là nghiên cứu đồng thời các giải pháp ứng phó sự cố bất lợi 

của người dân trong các loại hình ứng phó khác nhau nhưng có liên hệ với nhau trong 

năng lực chống chịu của người dân, đó là: (i) đối phó/chịu đựng (copping); (ii) thích 

ứng (adaptation); và (iii) chuyển đổi (transformation).  

Các nghiên cứu đã có thường chỉ tập trung nghiên cứu các loại hình hay giải 

pháp ứng phó riêng lẻ, như “ứng phó khẩn cấp” hoặc “thích ứng” hoặc “chuyển đổi”.  

2.5. CÁCH TIẾP CẬN: 

Nghiên cứu “năng lực chống chịu” đối với quá trình phục hồi sinh kế và đời sống 

của hộ sau những thảm họa/sốc/sự cố bất lợi về môi trường đã được nghiên cứu nhiều 

trên thế giới. Trong 3 đến 5 năm qua đã chứng kiến sự tiến bộ nhanh chóng trong sự 

hiểu biết về khả năng phục hồi (của cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng) được hổ trợ bởi 

những tài liệu cơ bản và lâu đời từ nghiên cứu tổng quan của Rankenberger and 

Nelson (2013)[170] và C.Béné và cs. (2016)[53]. Dựa vào những tài liệu này, chúng 

tôi phát triển một khung phân tích để làm rõ các loại thông tin cần thiết cho việc đánh 

giá “năng lực chống chịu” với khả năng hồi phục sinh kế và đời sống của hộ KTTS 

ven biển sau sự cố môi trường biển Formosa năm 2016 (sơ đồ 2.2). Trong khung phân 

tích này bao gồm 5 thành phần chính: (1) Sự cố môi trường biển Formosa; (2) Đặc 

điểm sinh kế và thiệt hại của hộ KTTS; (3) Ứng phó của hộ; (4) Phân tích các chính 

sách hổ trợ (5) Đánh giá kết quả ứng phó và (6) Kết quả chống chịu: phục hồi sinh kế 

và đời sống. 

Thông tin sẽ được thu thập ở cấp hộ và cộng đồng theo tính chất, mức độ và đặc 

điểm (tần suất, thời gian, ngày xuất hiện) của sự cố môi trường biển. Đây là các thay 

đổi về tài nguyên môi trường và điều kiện kinh tế xã hội gây nhiều thiệt hại và tổn 

thương cho cộng đồng. Các thay đổi này có thể xảy ra một cách bất thường (nhanh, đột 

xuất).  

Các sự kiện, thay đổi gây sốc có ảnh hưởng và gây tổn thất lớn cho cộng đồng, 

nên cộng đồng thực hiện các ứng phó, ví dụ như đa dạng hóa hoạt động sinh kế hoặc tổ 

chức cộng đồng để tăng cường hoạt động tập thể,... 

Thay đổi hay Yếu tố gây sốc có thể liên quan đến nhiều khía cạnh hay lỉnh vực 

khác nhau, ví dụ như suy thoái tài nguyên thủy sản (thất thường hoặc từ từ), thiên tai 

(nhanh, bất thường), thay đổi quy định của chính phủ (thời điểm có hiệu lực), và các 

yếu tố thị trường, giá cả…. Các thay đổi yếu tố gây sốc đối với cộng đồng KTTS ven 

biển là gì? Xảy ra khi nào? Chúng gây thiệt hại và tổn thất thế nào đối với cộng đồng? 

Phương thức ứng phó của cộng đồng là gì? 
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Phân tích đặc điểm và đời sống của hộ bao gồm số khẩu, lao động và nguồn tài 

nguyên của hộ (trình độ học vấn, tuổi tác và giới tính của chủ hộ, vv), và tình trạng 

kinh tế xã hội (tiềm lực về kinh tế, số lượng nguồn thu và tính chất của các hoạt động 

tạo thu nhập, vv). Thực trạng cuộc sống phản ảnh mục tiêu và kết quả hoạt động của 

cá nhân, hộ và cộng đồng. Con người luôn có mục tiêu và hoạt động để có một cuộc 

sống tốt. Như thế nào là một cuộc sống tốt? lại tùy thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh cụ 

thể và tùy thuộc vào cái tôi của mỗi người và từng nhóm người.  

Các nhóm chiến lược sinh kế khác nhau có quan điểm và ý kiến khác nhau về đời 

sống của hộ cũng khác nhau. Như vậy, mục tiêu cải thiện cuộc sống cho mỗi nhóm có thể 

khác nhau? Để đánh giá đời sống cộng đồng KTTS ven biển, nghiên cứu sẻ tiến hành thu 

thập ý kiến của các nhóm khác nhau (nhóm sinh kế) về thực trạng đời sống trong cộng 

đồng rồi từ đó tìm hiểu xem họ dựa vào yếu tố nào để đưa ra các ý kiến của mình. 

Trước những yếu tố gây sốc, tuỳ vào năng lực của hộ (tiềm lực tài chính, số lao 

động, ...) hộ sẽ có những lựa chọn để chống lại những tác động từ các yếu tố gây sốc. 

Tuy nhiên, đối với các quốc gia nghèo và đang phát triển, đời sống của người dân còn 

thấp, năng lực chống chịu với những yếu tố gây sốc còn thấp. Để người dân có khả 

năng chống chọi lại với những thay đổi từ môi trường (sốc), chính sách hỗ trợ của Nhà 

nước, chính quyền địa phương có vị trí quan trọng trong việc hạn chế tác động bất lợi 

từ thay đổi môi trường. 

Sự kết hợp của nhiều yếu tố sẽ giúp cho hộ có khả năng ứng phó và phục hồi sinh 

kế tốt hơn với những yếu tố thay đổi (sốc). Như đề cập ở trên, đời sống của hộ là kết 

quả của hoạt động sinh kế và chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố. Hoạt động sinh kế, 

mà tiêu biểu là hoạt động KTTS ven biển và các hoạt động tạo thu nhập khác, cung 

cấp các nguồn thu nhập cho cá nhân, hộ gia đình và cả cộng đồng. Tìm hiểu các hoạt 

động sinh kế (Hoạt động gì? Ai tham gia?) củng như quá trình đa dạng hóa và thay đổi 

là nội dung trọng tâm giúp hiểu và đánh giá thực trạng đời sống cộng đồng. 

Nghiên cứu này xem “năng lực chống chịu” xã hội là khả năng hấp phụ/chịu 

đựng và khả năng thực hiện các giải pháp ứng phó (đối phó, thích ứng và chuyển đổi) 

của hộ để làm giảm thiệt hại từ sự cố và đẩy nhanh quá trình phục hồi về các hoạt 

động sinh kế bị ảnh hưởng, phục hồi về thu nhập của hộ và phục hồi đời sống của hộ 

thông qua các hạng mức chi tiêu của hộ. 

Một hộ gia đình thường thực hiện nhiều giải pháp ứng phó, trong đó các giải 

pháp về hoạt động sinh kế  và đa dạng sinh kế là một trong những giải pháp để tăng 

cường quá trình phục hồi về thu nhập. Quá trình lựa chọn và áp dụng một hoạt động 

mới (hoạt động gì? Hình thành từ khi nào?...) nhưng không thay thế hoạt động hiện có 

được coi là quá trình đa dạng hóa sinh kế. Các hộ trong cộng đồng KTTS biển có quá 

trình đa dạng hóa hoạt động sinh kế như thế nào? 
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Quá trình đa dạng hóa sinh kế cũng có thể dẫẫn đến việc thay thế, loại bỏ một hoạt 

động sinh kế nào đó (hoạt động gì? Từ bỏ từ khi nào?... ). Đây được coi là một thay đổi 

sinh kế. Hoạt động sinh kế của cộng đồng KTTS biển có thay đổi như thế nào? 

Đa dạng hóa sinh kế hay thay đổi hoạt động sinh kế được coi là là một trong 

những phương thức ứng phó (responses) của cộng đồng đối với thay đổi điều kiện tài 

nguyên môi trường và kinh tế xã hội gây nhiều thiệt hại và tổn thương (vulnerability). 

Các thay đổi gây nhiều thiệt hại và tổn thương gọi là “shock” hay yếu tố, sự kiện gây 

shock. Các thay đổi đó có ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh kế, và như vậy ảnh hưởng 

đến đời sống cộng đồng. 

2.5. KHUNG PHÂN TÍCH VÀ CÁC CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU CHÍNH 

Đề tài áp dụng khung phân tích “năng lực chống chịu sự cố bất lợi/sốc” của Béné 

và cs (2016) [53] và có điều chỉnh/thay đổi một số thành phần để phù hợp với bối cảnh 

và sự cố ô nhiễm môi trường biển Formosa. Nội dung phân tích trọng tâm bao gồm: 

 

Sơ đồ 2.1. Khung phân tích “năng lực chống chịu sự cố Formosa”  

(Áp dụng: Resilience – wellbeing framework: Béné và cs. 2016) 

Ghi chú: Các nội dung và chỉ tiêu phân tích: 

- Năng lực chống chịu gồm 3 thành tố chính: Tác động; Ứng phó; Phục hồi 

- Tác động của sự cố bao gồm các chỉ tiêu: Thời gian ảnh hưởng; Loại và mức độ 

thiệt hại kinh tế; Mức độ tác động sinh kế (vốn sinh kế). 

Đặc điểm sinh kế  

hộ KTTS 

 

Sự cố  
Formosa 

Bối cảnh kinh tế xã hội 

thủy sản và hỗ trợ của 

chính phủ 

Kết quả chống 

chịu: phục hồi 

sinh kế và đời 

sống 

Tác động gây hại 

 

Ứng phó: Đối 

phó/hấp phụ; Thích 

ứng, Chuyển đổi 

Kết quả 

thực hiện 

ứng phó 

Thời điểm  

bắt đầu sự cố-T 

Thời điểm  

Nghiên cứu-T1 



66 

 

- Ứng phó sự cố của hộ: Loại giải pháp (đối phó, thích ứng, chuyển đổi) và các 

giải pháp ứng phó cụ thể đã thực hiện. 

- Ứng phó sự cố của chính phủ: Tiếp cận hỗ trợ và đền bù thiệt hại của hộ 

- Kết quả ứng phó: Tỷ lệ hộ thực hiện các giải pháp ứng phó và loại ứng phó 

- Phục hồi của hộ: Phục hồi hoạt động sinh kế (KTTS), phục hồi thu nhập, phục 

hồi đời sống (chi tiêu) tại thời điểm nghiên cứu (30 tháng sau sự cố) so với ngay trước 

khi sự cố xảy ra (tháng 4/2016). 

2.6. GIẢ THUYẾT CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI:  

(1) Hộ có chiến lược sinh kế tốt thì mức độ bị tác động thấp hơn;  

Giả thuyết này được xây dựng dựa trên năng lực chống chịu của hộ, các hộ khác 

nhau có năng lực chống chịu khác nhau . Hộ có khả năng chống chịu tốt hơn chịu tác 

động thấp hơn hộ có năng lực chống chịu thấp. Ví dụ, hộ có đa dạng sinh kế cao hơn 

chịu tác động thấp hơn. Cụ thể, đối với hộ KTTS thủy sản ven biển chịu tác động của 

sự cố Formosa sẽ bị tác động thấp hơn, khi hoạt động KTTS bị ảnh hưởng hộ có sinh 

kế khác để thay thế và mức độ tác động là thấp hơn. 

(2) Hộ thực hiện tốt các giải pháp ứng phó thì năng lực chống chịu tốt hơn;  

Giả thuyết này được xây dựng dựa trên các giải pháp ứng phó của hộ (đối phó, 

thích ứng và chuyển đồi). Các hộ áp dụng nhiều giải pháp ứng phó thì năng lực chống 

chịu tốt hơn. Ví dụ, hộ có đa dạng sinh kế cao hơn thì năng lực chống chịu của hộ tốt 

hơn hộ không đa dạng sinh kế hoặc đa dạng sinh kế ít hơn. 

(3) Hộ có chiến lược sinh kế tốt và thực hiện các giải pháp ứng phó có hiệu quả 

thì có mức độ phục hồi tốt hơn.  

Hộ có năng lực chống chịu tốt (chiến lược sinh kế tốt và thực hiện giải pháp có 

hiệu quả) thì mức độ phục hồi của hộ tốt hơn. Ví dụ, hộ đa dạng sinh kế và thực hiện 

nhiều giải pháp ứng phó hơn thì phục hồi thu nhập nhanh hơn hộ không đa dạng sinh 

kế và không hoặc ít áp dụng các giải pháp ứng phó. 

2.7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.7.1. Điểm nghiên cứu: 

Điểm nghiên cứu được lựa chọn đại diện cho các khu vực ven biển của tỉnh Thừa 

Thiên Huế, thoả mãn các tiêu chí là xã ven biển, có hoạt động khai thác thủy sản ven 

biển đóng vai trò quan trọng, khai thác thủy sản là một trong các hoạt động sinh kế của 

cộng đồng và chịu ảnh hưởng mạnh từ sự cố môi trường biển gây nên hiện tượng cá 

chết hàng loạt do sự cố nhiểm độc môi trường biển, đại diện cho nhóm ngư dân chịu 

thiệt hại từ sự cố ô nhiễm môi trường biển.  
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Vùng ven biển bị ảnh hưởng bởi sự cố Formosa tại Thừa Thiên Thiên Huế trải 

dài 126 km gồm 32 xã của 5 huyện ven biển. Căn cứ vào sự tác động của dòng hải lưu 

gây nên tình trạng ô nhiễm biển chạy dọc ven biển từ bắc vào nam. Nghiên cứu lựa 

chọn 3 điểm đại diện gồm: xã Quảng Công ở phía Bắc của tỉnh, thuộc huyện Quảng 

Điền, xã Phú Diên đại diện khu vực vùng giữa thuộc huyện Phú Vang và thị trấn Lăng 

Cô, huyện Phú Lộc đại diện cho khu vực bị ảnh hưởng ở phía Nam tỉnh. Đây là những 

vùng có phần lớn dân cư sống dựa vào khai thác biển và chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự 

cố môi trường biển do công ty Formosa gây ra.  

 

Hình 2.1. Điểm nghiên cứu của đề tài 

2.7.2. Mẫu nghiên cứu: 

Dung lượng mẫu được tính dựa vào công thức của Slovin [176]:   

𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝑵(𝒆𝟐)
 

Trong đó: n = Kích cỡ mẫu; N = Tổng số hộ KTTS ven biển bị ảnh hưởng trực 

tiếp; e = Sai số của mẫu (e = 5% - 7%). 

Mẫu cần khảo sát thỏa mãn công thức tính và trong khoảng sai số của mẫu cho 

phép được xác định là 210 hộ. 
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2.7.3. Phương pháp thu thập số liệu: 

2.7.3.1. Thu thập thông tin thứ cấp:  

Quyết định số 1880/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29 tháng 09 năm 

2016 về việc ban hành đinh mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà 

Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường 

biển. 

Danh mục bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển 04 tỉnh miền Trung, Ban 

hành theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29 tháng 09 

năm 2016.  

Công văn số 6851/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

ngày 12 tháng 8 năm 2016 về việc hướng dẫn  kê khai xác định thiệt hại do sự cố môi 

trường biển.  

Công văn số 7433/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

ngày 01 tháng 9 năm 2016 về việc hướng dẫn  bổ sung kê khai xác định thiệt hại do sự 

cố môi trường biển.  

Công văn số 1558/SNNPTNT-TS ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn bổ sung kê 

khai bồi thường sự cố môi trường biển. 

Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc sữa đổi, bổ sung Điều 1 và khoản 1 Điều 2 Quyết định số 1880/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ ngày 29 tháng 09 năm 2016 về việc ban hành đinh mức bồi 

thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và 

Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển. 

Định mức bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung, ban 

hành kèm theo Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Công văn số 9723/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

ngày 16 tháng 11 năm 2016 về việc hướng dẫn bổ sung phương pháp tính thiệt hại và 

xác định mức bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển. 

Công văn số 1327/UBND-NN ngày 13 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế, về việc thực hiện chi trả kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường 

biển theo Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tường Chính phủ.  

Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo 
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an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà 

Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. 

Danh sách chủ tàu thuyền xã Quảng Công, xã Phú Diên và thị trấn Lăng Cô. 

Bảng tổng hợp tàu thuyền, hộ, nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp do hải sản chế 

bất thường xã xã Quảng Công, xã Phú Diên và thị trấn Lăng Cô. 

Bảng tổng hợp hộ gia đình dịch vụ hậu cần nghề cá bị ảnh hưởng trực tiếp do hải 

sản chết bất thường xã Quảng Công, xã Phú Diên và thị trấn Lăng Cô. 

Bảng tổng hợp hộ gia đình dịch vụ hậu cần nghề cá bị ảnh hưởng trực tiếp do hải 

sản chết bất thường xã Quảng Công, xã Phú Diên và thị trấn Lăng Cô. 

Tổng hợp thiệt hại về lao động bị mất thu nhập do không có sản phẩm chế biến 

xã Quảng Công, xã Phú Diên và thị trấn Lăng Cô. 

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội của địa phương xã Quảng Công, xã Phú Diên và 

thị trấn Lăng Cô từ 2016-2018; 

 Báo cáo công tác đền bù, hỗ trợ cho người dân tại xã Quảng Công, xã Phú Diên 

và thị trấn Lăng Cô.  

2.7.3.2. Thu thập thông tin thứ cấp:  

(1) Phỏng vấn người am hiểu:  

Phỏng vấn người am hiểu được tiến hành tại các xã nghiên cứu (n=10/mỗi xã/thị 

trấn) bao gồm chủ tịch xã/ thị trấn, phó chủ tịch xã/ thị trấn, các phòng ban chức năng 

(cán bộ địa chính nông nghiệp, trưởng thôn) và nông dân nòng cốt. Nội dung phỏng 

vấn tập trung vào thu thập các dữ liệu ở cấp độ cộng đồng về các chỉ tiêu thiệt hại, 

công tác chỉ đạo ứng phó với sự cố, các giải pháp hỗ trợ và cơ chế giám sát, đánh giá 

tác động của sự cố đến đời sống của người dân.  

(2) Thảo luận nhóm: 

Nghiên cứu đã tiến hành 3 cuộc thảo luận nhóm tại 3 điểm nghiên cứu. Thành 

phần tham gia thảo luận nhóm bao gồm lãnh đạo chính quyền địa phương (chủ tịch xã/ 

thị trấn hoặc phó chủ tịch xã/thị trấn), các phòng ban chức năng (cán bộ địa chính 

nông nghiệp, các trưởng thôn) và nông dân nòng cốt. 

Nội dung thảo luận nhóm tập trung vào đánh giá tình hình thiệt hại do sự cố môi 

trường, các giải pháp của cộng đồng/nông hộ đã áp dụng để làm giảm thiệt hại và ứng 

phó với sự cố môi trường, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, chính quyền địa 

phương để nâng cao năng lực chống chịu với sự cố và phục hồi sinh kế của cộng đồng. 
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(3) Phỏng vấn hộ 

Nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn ngẫu nhiên theo danh sách thống kê thiệt hại 

do sự cố môi trường của các điểm nghiên cứu bằng bảng hỏi bán cấu trúc. Nghiên cứu 

đã tiến hành phỏng vấn 210 hộ có hoạt động KTTS, chịu ảnh hưởng của sự cố môi 

trường biển (Formosa), được phân bố đều cho 3 điểm nghiên cứu, mỗi điểm nghiên 

cứu phỏng vấn 70 hộ.  

Nghiên cứu thu thập các thông tin liên quan đến hoạt động KTTS của hộ ngư dân 

ven biển, chịu tác động của sự cố Formosa. Các hoạt động tạo thu nhập của hộ, thu 

nhập và đời sống của hộ trước và sau sự cố 30 tháng. Các giải pháp hỗ trợ của Chính 

phủ và chính quyền địa phương. Các giải pháp ứng phó và phục hồi sinh kế của hộ 

chịu tác động và kết quả phục hồi của hộ sau sự cố 30 tháng. Những quan điểm đánh 

giá của hộ về mức độ nghiêm trọng của sự cố và quá trình hồi phục của hộ chịu tác 

động. Đánh giá năng lực chống chịu của hộ trước sự cố môi trường biển năm 2016. 

2.7.4. Phương pháp phân tích số liệu: 

Nghiên cứu đã xử lý và phân tích các chỉ tiêu nghiên cứu theo 3 nhóm hộ: (1) 

KT-NTTS, (2) KT-DVTS, (3) KT-NN-NN dựa vào đặc điểm chiến lược sinh kế của 

hộ và hoạt động chính bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển là hoạt động KTTS ven 

biển của hộ. 

Nghiên cứu sử dụng một số tiêu chí chính sau:  

- Thời gian ảnh hưởng: được áp dụng cho hoạt động KTTS của hộ, bao gồm thời 

gian ngừng khai thác và thời gian giảm khai thác (phục hồi một phần) của hộ, được 

tính bằng tháng trong năm. 

- Thiệt hại kinh tế: là chỉ tiêu được ước tính tổng thiệt hại bằng tiền của hộ, gồm 

thiệt hại trước sự cố (chi phí đầu tư sản xuất trước sự cố và sản phẩm không tiêu thụ 

được), mất thu nhập do ngừng khai thác và giảm khai thác, mất thu nhập do ngừng và 

giảm các hoạt động sinh kế khác. 

- Tác động sinh kế: đánh giá mức độ tác động của sự cố đến sinh kế của hộ thông 

qua đánh giá các mức độ thiệt hại của hộ (số hoạt động sinh kế bị ảnh hưởng, thiệt hại 

so với tổng thu nhập bình quân của hộ, thiệt hại so với tài sản của hộ,…) 

 - Mức độ phục hồi: được đánh giá bằng so sánh trước và sau sự cố 30 tháng theo 

các chỉ tiêu cụ thể (phục hồi thời gian khai thác, sản lượng khai thác, thu nhập từ khai 

thác, phục hồi thu nhập, phục hồi chi tiêu,…).  

- Nhận thức của người dân: Mức độ phục hồi dựa vào 03 mức độ đánh giá là đã 

phục hồi, phục hồi một phần và không thể phục hồi. Cơ sở để đưa ra các mức độ này 

được dựa trên thang đo Likert và kết quả phỏng vấn người am hiểu tại cộng đồng 
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nghiên cứu. Bên cạnh đó đưa ra 03 mức độ, nhóm nghiên cứu còn dựa trên mức độ 

thiệt hại ở những câu hỏi phần đầu của bảng hỏi. Kết quả người được phỏng vấn xác 

định mức độ tác động sẽ được kiểm tra chéo (crosscheck) với các câu hỏi trước đó. 

Những chỉ tiêu nghiên cứu được xem xét trên tổng thể và phân theo nhóm hộ. 

Nhóm hộ được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên và được chia thành 03 nhóm bao 

gồm nhóm KT-NNTS: nhóm có hoạt động thu nhập chính gồm KTTS và NTTS, KT-

DVTS: nhóm có hoạt động thu nhập chính gồm KTTS và DVTS, và nhóm KT-NN-

NN: nhóm có hoạt động tạo thu nhập chính là KTTS, sản xuất nông nghiệp và ngành 

nghề nông thôn. 

* Xử lý thống kê: 

- ANOVA: được phân tích cho các chỉ tiêu thiệt hại của hộ, cụ thể: (1) Thiệt hại 

trước sự cố, (2) Thiệt hại từ KTTS, (3) Thiệt hại từ HĐSK khác, (4) Tổng thiệt hại của hộ 

- Phân tích hồi quy: áp dụng cho các biến ảnh hưởng đến tỷ lệ giá trị thu nhập đã 

được phục hồi. Trong đó, biến phụ thuộc là kết quả phục hồi thu nhập của hộ KTTS 

chịu ảnh hưởng, biến độc lập là những biến tác động (số lao động của hộ, số hoạt động 

sinh kế của hộ, giá trị bồi thường thiệt hại của hộ, tổng thời gian bị ảnh hưởng, tổng 

thiệt hại) và các thực hành mới về sinh kế của hộ (hộ tham gia vào nghề mới, hộ có 

tiếp cận vay vốn hoặc hoặc hỗ trợ tài chính, hộ có liên kêt làm ănăn,hộ thực hiện 

chuyển đổi khai thác xa bờ, hộ có liên kết làm ăn, hộ có phát triển ngành nghề đã có, 

hộ áp dụng cắt giảm chi tiêu, hộ có cải hoán tàu cá để khai thác).  

- Phân tích định tính, định lượng: thông tin định tính được tổng hợp, phân tích 

thành các nhận định, sơ đồ, bảng biểu. Thông tin định lượng được xử lý thống kê mô 

tả về trung bình, độ lệch chuẩn, tỷ lệ % trên phần mềm Microsoft Excel và SPSS. 
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CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THUỶ SẢN TẠI THỪA THIÊN HUẾ 

3.1.1. Ngành thuỷ sản tại Thừa Thiên Huế  

Thừa Thiên Huế nằm ở ven biển miền Trung, có bờ biển dài 126km, nhìn ra biển 

Đông, có tổng diện tích vùng biển khoảng 20.000km2, có khoảng 600 loài thủy sản các 

loại, trong đó cá từ 300-400 loài, tôm biển có 50 loài. Có trên 20 loài mực trong đó 

mực ống và mực nang có sản lượng, giá trị. Là địa phương có hệ đầm phá rộng nhất 

nước và cỡ lớn của thế giới. Chỉ riêng hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai rộng khoảng 

21.600ha kéo dài 5 huyện ven biển. Nguồn lợi tôm đầm phá có sản lượng khoảng 

2.000 tấn/năm. Một số loài đặc sản đầm phá kể đến như cá mú, dìa, đối, sò huyết, vẹm 

xanh,… [17]. Đồng thời, cũng là vùng sinh thái ngập mặn có tiềm năng sinh học 

phong phú, vừa là một vùng đặc thù kinh tế của tỉnh. Dân số Thừa Thiên - Huế sống ở 

ven biển và các vùng đầm phá hiện có hơn 41.000 dân, chiếm khoảng 1/3 đã cho thấy, 

vai trò quan trọng của vùng bờ trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương [23]. 

Do tiềm năng tài nguyên không có gì mới, nên trọng tâm nghề cá quy mô nhỏ 

thời gian qua không đặt nặng việc đầu tư phát triển mà chỉ chú trọng quản lý sao cho 

khai thác thủy sản có hiệu quả vĩ mô nghề cá. Những năm gần đây, quản lý nghề cá 

đầm phá đã tiến hành tái cơ cấu mô hình quản lý bằng cách dựa vào hệ thống tổ chức 

ngư dân, từ đó các cộng đồng ngư dân chủ động khai thác và sử dụng nguồn lợi thủy 

sản một cách hợp lý. Từ 2009 đến nay, trên đầm phá đã có 49 quyền khai thác thủy sản 

trên thủy vực đầm phá được cấp cho 51 Chi hội nghề cá, với diện tích đầm phá được 

trao quyền lên khoảng 72% diện tích đầm phá Tam Giang-Cầu Hai. Mặt khác, ngành 

đã tham mưu UBND tỉnh ra quyết định thành lập lần lượt 23 khu bảo vệ thủy sản với 

tổng diện tích bảo vệ nghiêm ngặt đến 614,2 ha (khoảng 2,72% diện tích đầm phá) 

giao các Chi hội nghề cá quản lý. Từ bước đầu dựa vào dân quản lý có kết quả ở đầm 

phá, trong năm 2014, Hiện nay Chi cục Thủy sản đang thực hiện tái cơ cấu theo Luật 

thủy sản mới 2017 được 17 khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản được phê duyệt của UBND 

tỉnh. Hội phát triển nghề cá biển ven bờ, cũng đã giao 2 quyền đánh cá thí điểm cho 7 

Chi hội nghề cá biển ven bờ quản lý khai thác [17]. 

Lĩnh vực thủy sản của tỉnh đã có bước phát triển mạnh với sản lượng thủy sản 

năm 2018 về nuôi trồng đạt 10.813 tấn/năm, tăng 5,59%; khai thác biển đạt khoảng 

32.500 tấn/năm, tăng 21,73%; góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

thôn vùng ven biển, đầm phá theo hướng tích cực; chuyển từ sản xuất nông nghiệp 

năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản có giá trị và hiệu quả cao; tạo việc làm và tăng 

thu nhập cho hơn 10.000 hộ gia đình với hơn 21.000 lao động. Kim ngạch xuất khẩu 

thủy sản toàn tỉnh đạt khoảng 16 triệu USD, tăng 2,1 lần so với năm 2017 [22]. 
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Tình hình khai thác thủy sản của Thừa Thiên Huế sau sự cố môi trường biển có 

xu hướng tăng lên hàng năm. Năm 2016 tổng sản lượng khai thác đạt 31.393,5 tấn, 

trong đó sản lượng khai thác chủ yếu là các loại cá chiếm 26.041,3 tấn. Năm 2017 

sản lượng khai thác trên toàn tình đạt 36.522 tấn, tăng 13,3% so với năm 2016. Năm 

2018 tổng sản lượng khai thác thủy sản đạt 39.283 tấn, tăng 7,7% so với năm 2017 

(bảng 3.1). 

Bảng 3.1. Tình hình khai thác thủy sản biển của tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đơn vị tính: tấn 

Năm  

Loài khai thác Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Cá  26.041,3 30.522 31.982 

Tôm 1.589,7 1.634 3.978 

Thuỷ sản khác  3.762,5 4.086 3.323 

Tổng sản lượng KT 31.393,5 36.242 39.283 

Nguồn: Báo cáo tổng kết sản xuất thủy sản năm của Chi cục Thủy Sản, Thừa 

Thiên Huế năm 2016, 2017, 2018. 

Sản lượng khai thác 10 tháng đầu năm 2019 ước đạt 36,1 nghìn tấn, tăng 3,63% 

so cùng kỳ năm 2018, trong đó khai thác biển 32,7 nghìn tấn, tăng 4,08%; khai thác 

nội địa 3,4 nghìn tấn, giảm 0,56%. Tính chung sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai 

thác 10 tháng đầu năm 2019 của Tỉnh ước đạt 50,7 nghìn tấn, tăng 3,87% so cùng kỳ 

năm 2018 [7]. 

Về phương hướng phát triển kinh tế biển và đầm phá, tỉnh Thừa Thiên - Huế xác 

định tiếp tục phát triển kinh tế biển và đầm phá, trọng tâm là phát triển vùng đầm phá 

Tam Giang - Cầu Hai, Thừa Thiên - Huế đầu tư tạo sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng du 

lịch - thủy sản - tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp sinh thái; tập trung trung khai thác thế 

mạnh về nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, gắn với đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp. 

Vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai hiện đã được khai thác với diện tích khoảng 

trên 7.000 ha; trong đó, phát triển nuôi trồng thủy sản nước mặn lợ ven phá và trên phá 

(nuôi xen ghép) khoảng trên 4.700 ha, các loại thủy sản nuôi chủ yếu là tôm sú xen ghép 

với các loại cua, cá dìa, cá kình, cá đối, cá rô phi...và nuôi cá lồng (cá mú, cá vẩu). 

Bước đầu, tỉnh hình thành các tour du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và dịch vụ 

phục vụ du lịch trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Tỉnh thành lập 23 Khu bảo 

vệ thủy sản ở đầm phá, với tổng diện tích bảo vệ nghiêm ngặt 614,2 ha; cấp 45 quyền 

khai thác thủy sản với diện tích 15.500 ha mặt nước đầm phá... 
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Sau sự cố môi trường biển, ngoài việc chi trả tiền bồi thường cho người dân đạt 

gần 100%, với 39.870 đối tượng được bồi thường với tổng cộng số tiền đã chi trả 

894,370 tỷ đồng theo Quyết định 1880/QĐ-TTg và Quyết định số 309/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ. Huyện Phú Vang có 7.396 đối tượng được nhận tiền bồi thường 

sự cố môi trường biển, lớn nhất tỉnh; tiếp đến là huyện Phú Lộc có 6.765 đối tượng. 

Các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà mỗi đơn vị có từ 1.800 đối tượng đến 

hơn 2.250 đối tượng được nhận tiền đền bù sự cố môi trường biển... 

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã 

phối hợp với các địa phương tổ chức phổ biến, thực hiện khôi phục sản xuất và đảm 

bảo an sinh xã hội đến các địa phương trong vùng; trong đó, tỉnh tổ chức cho người 

dân thuộc đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển tham gia đăng ký thực hiện 

các chính sách, tổ chức tham quan các mô hình chuyển đổi nghề nghiệp, mô hình đóng 

tàu vỏ sắt và composite để phát triển nghề biển và nuôi trồng thủy sản trong vùng đầm 

phá nhằm ổn định sinh kế bền vững. 

Lĩnh vực thủy sản của tỉnh đã có bước phát triển mạnh với sản lượng thủy sản 

nuôi trồng đạt 10.813 tấn/năm, tăng 5,59%; khai thác biển đạt khoảng 32.500 tấn/năm, 

tăng 21,73%; góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn vùng ven biển, 

đầm phá theo hướng tích cực; chuyển từ sản xuất nông nghiệp năng suất thấp sang 

nuôi trồng thủy sản có giá trị và hiệu quả cao; tạo việc làm và tăng thu nhập cho hơn 

10.000 hộ gia đình với hơn 21.000 lao động. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản toàn tỉnh 

đạt khoảng 16 triệu USD, tăng 2,1 lần so với các năm trước. 

Kinh tế biển đang được tỉnh Thừa Thiên - Huế đầu tư đúng hướng, phát triển 

tương xứng với tiềm năng sẵn có. Đến nay, toàn tỉnh có 1.635 chiếc tàu khai thác thủy 

sản trên biển; tổng số tàu có công suất từ 90 CV trở lên toàn tỉnh đạt 440 tàu; trong đó 

tàu vỏ gỗ 400 CV trở lên có 220 chiếc và 4 tàu vỏ thép. Ngư dân đã đầu tư thêm nghề 

mới, bám biển dài ngày, đánh bắt được nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao như: cá 

ngừ đại dương, cá lạc, cá cờ. 

Các địa phương vùng ven biển thành lập được 330 cơ sở chế biến, sản lượng 

hàng năm đạt khoảng 1,5 triệu lít nước mắm, 1,5 tấn mắm và hơn 100 tấn thủy sản 

khô, tạo ra một hướng đi trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn vùng ven 

biển, đầm phá, giải quyết việc làm, góp phần ổn định và nâng cao đời sống dân cư 

trong vùng. 

Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã xây dựng Nghị quyết về phát triển kinh tế biển và 

đầm phá; đề ra phương hướng phát triển đến năm 2020 là: tiếp tục phát triển kinh tế 

biển và đầm phá, trọng tâm là phát triển vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Tỉnh 

Thừa Thiên - Huế cũng đầu tư tạo sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng du lịch - thủy sản - 
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tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp sinh thái. Từ nay đến năm 2020, tỉnh phấn đấu xây 

dựng vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai trở thành vùng du lịch sinh thái trọng điểm. 

Tỉnh sắp xếp, tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung chuyên canh, sản xuất 

hàng hóa, khai thác hợp lý lợi thế của vùng; xây dựng, mở rộng các khu, cụm công 

nghiệp, làng nghề ven biển và đầm phá theo quy hoạch; hình thành các điểm công 

nghiệp cơ khí sửa chữa tàu, thuyền, chế biến nông, lâm, thủy sản tập trung gắn với bảo 

vệ môi trường. Tỉnh cũng ưu tiên xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ của vùng 

đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi 

trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh... 

Tỉnh Thừa Thiên - Huế xây dựng nền sản xuất nông nghiệp sinh thái hiệu quả, 

bền vững, phù hợp với đặc thù của vùng đầm phá. Ngành thủy sản tập trung phát triển 

toàn diện trên tất cả các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ hậu cần 

nghề cá; đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa để tăng cường sản xuất các sản 

phẩm mới có chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường đi đôi với việc bảo vệ 

môi trường sinh thái, đảm bảo phát triển bền vững và ổn định, góp phần nâng cao đời 

sống của người dân ven biển và đầm phá. 

Ngành thủy sản tập trung phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực khai thác, 

nuôi trồng, chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá; đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện 

đại hóa để tăng cường sản xuất các sản phẩm mới có chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh 

trên thị trường đi đôi với việc bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo phát triển bền 

vững và ổn định, góp phần nâng cao đời sống của người dân ven biển và đầm phá. 

Tỉnh xây dựng nền sản xuất nông nghiệp sinh thái hiệu quả, bền vững, phù hợp 

với đặc thù của vùng đầm phá; sắp xếp, tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung 

chuyên canh, sản xuất hàng hóa, khai thác hợp lý lợi thế của vùng; xây dựng, mở rộng 

các khu, cụm công nghiệp, làng nghề ven biển và đầm phá theo quy hoạch; hình thành 

các điểm công nghiệp cơ khí sửa chữa tàu, thuyền, chế biến nông, lâm, thủy sản tập 

trung gắn với bảo vệ môi trường. 

 Nhìn chung, ngành thuỷ sản của tỉnh sau sự cố đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ 

về sản lượng khai thác và nuôi trồng, diện tích NTTS tăng lên hàng năm. Kết quả này 

cho thấy, ngành thuỷ sản của tỉnh đang phục hồi mạnh sau sự cố, ổn định nguồn thu 

ngân sách của ngành. 

3.1.2. Tình hình khai thác thuỷ sản tại địa bàn nghiên cứu 

Với vị trí địa lý thuận lợi, điểm nghiên cứu được chọn giáp Biển Đông và đầm 

phá Tam Giang – Cầu Hai nênnên thuỷ sản là hoạt động mang lại kinh tế chủ yếu cho 

hộ ngư dân tại các xã nghiên cứu. Kết quả tổng hợp tình hình thuỷ sản tại địa bàn 

nghiên cứu được thể hiện ở bảng 3.2. 
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Bảng 3.2. Tình hình thuỷ sản tại vùng nghiên cứu  

Đơn vị tính:tấn 

Xã 

Chỉ tiêu 

Quảng Công Phú Diên Thị trấn Lăng Cô 

Sản lượng KTTS 1.257 3.772 715 

Sản lượng NTTS 312 106 545 

Tổng sản lượng 1.569 3.878 1.260 

(Nguồn: Số liệu thống kê của UBND các xã, năm 2018) 

Xã Quảng Công với tổng sản lượng khai thác thuỷ sản năm 2018 là khoảng 

1,569 tấn, mang lại giá trị 59.910 triệu đồng chiếm 80,9% tỷ trọng kinh tế ngành Nông 

– Lâm – Thuỷ Sản. Trong đó, NTTSTS đạt 124,1 ha với mô hình đa dạng hoá vật nuôi 

quanh năm, đặc biệt là mở rộng các diện tích chuyên nuôi cá các loại. Tổng sản lượng 

thuỷ sản ngành đạt 312 tấn. KTTS với tổng sản lượng đánh bắt biển và đầm phá 

khoảng 1.257 tấn, tăng 407 tấn so với năm 2016 do nguồn lợi thuỷ sản bắt đầu khôi 

phục trở lại. Sau chi trả bồi thường sự cố đợt 2, nhiều hộ dân đã đầu tư mua ngư cụ, 

làm mới máy móc, cải tiến tàu thuyền, chuyển phương thức khai thác tầng đáy sang 

tầng nổi. 

Xã Phú Diên: Tổng sản lượng khai thác thuỷ sản là 3.772 tấn, trong đó, khai thác 

biển đạt 3.599 tấn, chiếm 95,4% tổng sản lượng. Sông đầm thực hiện được 173 tấn. 

Sau sự cố môi trường biển, xã tổ chức cho dân thực hiện vay vốn để đóng tàu công 

suất cao để chuyển đổi nghề sau sự cố môi trường. NTTS trên toàn xã có 52,78 ha, 

thực hiện mô hình nuôi xen ghép nhiều đối tượng. Với tổng sản lượng là 106 tấn, tăng 

49,3 tấn so với năm 2016. 

Thị trấn Lăng Cô: Tổng sản lượng thủy sản năm 2018 là 1,340 tấn tăng 50 tấn 

đạt 103% kế hoạch. Khai thác thủy sản là 715 tấn tăng 15 tấn đạt 102,14% trong đó, 

biển 520 tấn, đầm 195 tấn. Nuôi trồng thủy sản 545 tấn tăng 30 tấn đạt 105,82%. 

Trong đó, nuôi hàu 450 tấn, sản lượng tôm 15 tấn, cá, cua 5 tấn,cá lồng sản lượng 70 

tấn, cá nước ngọt sản lượng 5 tấn.  
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3.2. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN FORMOSA TẠI TỈNH 

THỪA THIÊN HUẾ 

3.2.1. Ảnh hưởng của sự cố đối với các xã nghiên cứu 

Thừa Thiên Huế là một trong 4 tỉnh chịu ảnh hưởng của sự cố MTB 2016, Thừa 

Thiên Huế cũng phải chịu tác động xấu từ sự cố này. Mức độ ảnh hưởng của sự cố đến 

tình hình hoạt động ngành thủy sản  được tổng hợp ở bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Ảnh hưởng của sự cố MTB đến tỉnh Thừa Thiên Huế 

Thiệt hại Loại Số lượng Ghi chú 

Thuyền khai thác 

biển bị ảnh hưởng 

(chiếc) 

Không lắp máy 1.676 - 

Lắp máy 2.484 - 

Thuyền khai thác 

đầm phá bị ảnh 

hưởng (chiếc) 

Không lắp máy 5.211 - 

Lắp máy 3.228 - 

Lao động bị ảnh 

hưởng (người) 
Ảnh hưởng trực tiếp 17.112 - 

NTTS bị ảnh hưởng 

(ha) 

Nuôi trên cát 170 

Bị chết Nuôi trên ao đất 43 

Nuôi cá lợ mặn 10 

Nuôi xen ghép 2.000 Ảnh hưởng giá bán 

Nuôi lồng bè (m3 lồng) 19.441 Bị thiệt hại 

Giống (con giống) 8,9 triệu - 

Tiêu thụ (%) 

Giá bán thuỷ sản chung 20 – 30 
Giảm mạnh so với 

cùng kỳ năm 2015 Giá bán thuỷ sản khai 

thác ngoài 20 hải lý 
30 – 50 

Giá bán thuỷ sản trong 

20 hải lý 
50 

Có thời điểm không 

tiêu thụ được 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết sự cố MTB,2018) 

Sự cố MTB này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển, nguồn lợi hải sản, 

sản xuất, kinh doanh và đời sống của gần 46.500 người, thuộc 13.000 hộ dân  ở 230 

thôn/xóm, 42 xã/thị trấn của 04 huyện và  01 thị xã tại tỉnh Thừa Thiên Huế [37]. Cụ thể:  
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(1). Tác động đến hệ sinh thái biển:  Theo kết quả quan trắc từ tháng 4/2016 đến 

tháng 7/2016 cho thấy, các bãi đẻ truyền thống ở vùng nước ven bờ khu vực tỉnh Thừa 

Thiên Huế đang bị mất đi do đàn cá bố mẹ đã bị chết hoặc môi trường bị xáo trộn 

nghiêm trọng khiến đàn cá bố mẹ ngoài khơi không thể tập trung sinh sản ở các khu 

vực vùng nước ven bờ. Nguồn lợi nhóm cá rạn san hô như cá, rong, giáp xác, thân 

mềm…bị suy giảm trữ lượng nhanh chóng. Ước khoảng trên 10 tấn hải sản tự nhiên 

(chủ yếu là hải sản sống ở tầng đáy) bị chết, trôi dạt vào bờ, số hải sản tự nhiên bị chết 

chìm xuống đáy biển khá lớn, không thể thống kê được. Khu vực Hải Vân – Sơn Chà 

có tỷ lệ suy giảm trữ lượng so với trước thời điểm xảy ra sự cố môi trường biển là 

11,23% (Bộ NN & PTNT, 2018). 

(2). Tác động đến hoạt động khai thác hải sản: Theo thống kê từ địa phương, 

tổng số tàu thuyền khai thác biển của tỉnh Thừa Thiên Huế bị thiệt hại là 4.160 chiếc, 

trong đó tàu không lắp máy là 1.676 chiếc, tàu có lắp máy là 2.484 chiếc; tổng số tàu 

thuyền khai thác đầm phá bị thiệt hại là 8.439 chiếc, trong đó có 5.211 tàu không lắp 

máy và 3.228 tàu lắp máy. Với tổng số 17.112 lao động khai thác bị ảnh hưởng trực 

tiếp. Từ ngày 6/4/2016 đến ngày 30/9/2016 chỉ có 50 – 80% tàu công suất trên 90CV 

tham gia khai thác, tuy nhiên giá bán sản phẩm khai thác bị giảm nghiêm trọng. Đối 

với tàu khai thác ven bờ từ 20 hải lý trở vào công sất dưới 90CV, hơn 90% tàu phải 

nằm bờ, người lao động không có việc làm ổn định và thu nhập thấp; năng suất khai 

thác rất thấp (bằng 10% so với trước thời gian xảy ra sự cố môi trường). Sản lượng 

khai thác thuỷ sản năm 2016 giảm 21,8% so với năm 2015 tương đương với 8.550 tấn.  

(3). Tác động đến hoạt động nuôi trồng thuỷ sản: Toàn tỉnh có 2.882 ha nuôi 

tôm, trong đó nuôi tôm sú xen ghép là 2.387 ha và nuôi tôm chân trắng là 495 ha. Sự 

cố môi trường biển năm 2016 đã làm chết 170 ha nuôi tôm chân trắng trên cát, 43 ha 

nuôi tôm chân trắng trên ao đất, 19 ha nuôi cá lợ mặn và 2.000 ha nuôi tôm sú xen 

ghép bị ảnh hưởng về giá bán. Đối với nuôi lồng bè có khoảng 19.441 m3 lồng bị thiệt 

hại với hơn 115 tấn cá nuôi bị chết. Số lượng giống bị thiệt hại khoảng 8,9 triệu con 

giống thuỷ sản các loại. Năm 2016, sản lượng nuôi trồng thuỷ sản giảm 8,6% so với 

năm 2015 (giảm 1.3000 tấn). Năm 2017, sản lượng nuôi trồng đạt 14.681 tấn, tăng 

4,8% so với năm 2016. 

(4). Tác động đến tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản: Trong thời điểm năm 2016 do tâm 

lý lo ngại sử dụng sản phẩm thuỷ sản khai thác trong vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi 

trường đã lan rộng trong toàn tỉnh nên việc tiêu thụ hải sản trên địa bàn gặp nhiều khó 

khăn. Giá bán các sản phẩm hải sản giảm mạnh (trung bình từ 20 – 30% so với cùng 

kỳ năm 2015). Đặc biệt, việc tiêu thụ sản phẩm hải sản trên thị trường của tỉnh bị ảnh 

hưởng giảm sút nghiêm trọng: giá bán khai thác thuỷ sản ngoài 20 hải lý giảm 30 – 

50%, sản phẩm hải sản khai thác trong 20 hải lý có thời điểm không tiêu thụ được. Các 

tổ chức, cá nhân kinh doanh hải sản đã hạ giá bán, thậm chí chấp nhận bán lỗ nhưng 
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vẫn khó tiêu thụ trên thị trường. Lượng hải sản tồn trong kho của các doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh hải sản trong tỉnh khoảng gần 500 tấn, trong đó có khoảng 22 tấn hải sản 

không đảm bảo an toàn thực phẩm. Các kho đông lạnh không phát sinh doanh thu hoặc 

doanh thu thấp nên khả năng hoàn trả vốn và lãi vay đối với phần dư nợ ngân hàng là 

rất thấp. Do chất lượng hải sản tiêu thụ chậm, trong khi đó công suất chứa của các kho 

cấp đông, kho lạnh có hạn nên việc tiếp tục thu mua, tạm trữ khó thực hiện, làm cho 

việc tiêu thụ hải sản của ngư nhân công, tiền điện, tiền nước vẫn tiếp tục phát sinh nên 

việc tiếp tục duy trì cấp đông gặp nhiều khó khăn. 

(5). Tác động đến dịch vụ hậu cần nghề cá: Hoạt động kinh doanh, dịch vụ hậu 

cần nghề cá bao gồm: chế biến hải sản (làm nước mắm, làm mắm); các cơ sở làm nước 

đá; kinh doanh ngư lưới cụ, thu mua hải sản; dịch vụ tại cảng cá bị ảnh hưởng làm 

giảm thu nhập và mất việc của khoảng 9.029 người. 

(6). Tác động đến dịch vụ du lịch: Sự cố MTB đã tác động không nhỏ hoạt động 

kinh doanh dịch vụ, du lịch trên địa bàn toàn tỉnh, theo thống kê có khoảng 1.255 đối 

tượng bị ảnh hưởng. Do các nguồn tin trên vùng biển các tỉnh miền Trung xuất hiện 

tình trạng cá chết bất thường và nguồn nước bị nhiễm độc nên tại đa số các khách sạn 

ven biển đã có tình trạng huỷ phòng 80 – 100% trong năm 2016. Trong năm 2017, tình 

hình đặt phòng vẫn còn hạn chế, tuy có dấu hiệu tốt hơn so với năm 2016, nhưng với 

tâm lý còn e ngại sự cố môi trường biển nên vẫn chưa phục hồi so với năm 2015. 

(7). Tác động đến các vấn đề trật tự và an ninh xã hội: Sự cố môi trường trước 

tiên tác động đến môi trường biển, đến nguồn lợi thuỷ sản làm cho các hoạt động sản 

xuất kinh doanh thuỷ sản và du lịch biển bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ đó tác động 

tiêu cực lên nhiều mặt của kinh tế - xã hội và trật tự an ninh xã hội. Qua các đợt thực 

hiện chi trả tiền bồi thường thiệt hại do sự cố MTB ở các địa phương đã làm cho tình 

hình xã hội dần ổn định, việc tổ chức kê khai, xác định, thẩm định đã được tổ chức 

đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Người dân phấn khởi, đồng tình cao 

với Quyết định số 1880/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ. Việc tổ chức chi trả được 

tổ chức chặt chẽ từ khâu rà soát, điều tra, đánh giá, phê duyệt cũng như sự tham gia 

tích cực của hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, tổ chức và giám sát thực hiện. 

Cho đến nay, toàn tỉnh tiếp nhận khoảng gần 9.000 đơn thư, chủ yếu kiến nghị, số ít là 

khiếu nại. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và các huyện, thị xã bị thiệt hại giải quyết đơn thư và trả lời cho bà con. Nhờ đó, 

hạn chế tối đa việc phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài, không để phát 

sinh thành điểm nóng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hiện nay, đơn thư khiếu nại, kiến 

nghị tại các địa phương đã được các cấp có thẩm quyền xử lý cơ bản đã hoàn thành. 



80 

 

Như vậy, sự cố môi trường năm 2016 có thời gian ảnh hưởng kéo dài, phạm vi 

ảnh hưởng rộng ở tất cả các xã bai ngang ven biển. Tác động hầu hết đến các lĩnh vực 

và các hoạt động tạo thu nhập, kinh doanh, dịch vụ ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. 

3.2.2. Ảnh hưởng của sự cố đối với các xã nghiên cứu  

Do đặc điểm di chuyển của mức độ ô nhiễm môi trường biển Formosa ảnh hưởng 

xuất phát từ tỉnh Hà Tỉnh vào Thừa Thiên Huế. Để đánh giá mức độ tác động của sự 

cố Formosa lên hoạt động KTTS và sinh kế của ngư dân đề tài đã lựa chọn 3 điểm 

nghiên cứu đi từ Bắc vào Nam dọc theo địa hình ven biển để đánh giá mức độ tác động 

của sự cố môi trường năm 2016. Các điểm được lựa chọn bao gồm: xã Quảng Công 

(Quảng Điền), Phú Diên (Phú Vang) và thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc) thuộc các xã bãi 

ngang, ven biển Thừa Thiên Huế. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế sinh kế của ngư dân ven 

biển chủ yếu là KTTS, NTTS, chế biến thủy sản và kinh doanh dịch vụ biển. KTTS 

biển gồm hoạt động khai thác xa bờ và hoạt động KTTS ven bờ. Phần lớn ngư dân ở 

các xã bãi ngang ven biển Thừa Thiên Huế còn gặp nhiều khó khăn về đời sống, nên 

hoạt động KTTS của hộ chủ yếu tập trung vào các hoạt động khai thác ven biển, chịu 

ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố.  

Xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế là một xã nằm ở phía 

Đông của huyện Quảng Điền, cách trung tâm huyện 6 km và cách thành phố Huế 12 

km, là vùng đất nằm giữa biển và đầm Phá Tam Giang. Phía Bắc giáp xã Quảng Ngạn 

và Biển Đông; phía Nam giáp xã Hải Dương, huyện Hương Trà và phá Tam Giang; 

phía Đông giáp biển Đông và phía Tây giáp với phá Tam Giang. Xã Quảng Công có 

tổng diện tích tự nhiên là 1290 ha, gồm 9 thôn: Thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 14, 

thôn An Lộc, thôn Tân Thành, thôn Hải Thành, thôn Cương Gián. Trong đó, 4 thôn 

tham gia vào hoạt động khai thác thuỷ sản ven biển và chịu ảnh hưởng lớn từ sự cố 

môi trường biển 2016 là thôn An Lộc, Tân Thành, Hải Thành và Cương Gián và có 1 

thôn đánh bắt thuỷ hải sản chủ yếu trên đầm phá Tam Giang (thôn 14). 

Xã Phú Diên, huyện Phú Vang là một xã ven Biển và đầm phá Tam Giang – Cầu 

Hai nằm về phía Đông huyện Phú Vang, với diện tích tự nhiên là 258,42 ha, có quốc lộ 

49B đi qua, giao thông đi lại khá thuận tiện kể cả đường bộ và đường thuỷ, cách thành 

phố Huế khoảng 25 km về hướng Đông. Xã Phú Diên có địa giới hành chính: phía Bắc 

giáp xã Phú Hải và biển Đông; phía Nam giáp xã Vĩnh Xuân và Phá Tam Giang; phía 

Đông giáp biển Đông và phía Tây giáp phá Tam Giang. Xã Phú Diên gồm 7 thôn: 

Thôn Diên Lộc, thôn Kế Sung, thôn Kế Sung Thượng, thôn Mỹ Khánh, thôn Phương 

Diên, thôn Thanh Dương, thôn Thanh Mỹ. Trong đó, trong nghiên cứu này, tập trung 

vào các thôn: Phương Diên, Diên Lộc, Kế Sung Thượng, Thanh Mỹ, Mỹ Khánh là các 

thôn chịu ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển 2016. Xã Phú Diên có điều kiện thuận 

lợi phía đông giáp biển Đông với chiều dài 7,5 km và phía tây giáp phá Tam Giang do 
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đó có nguồn thủy hải sản dồi dào, sinh vật đa dạng có tiềm năng lớn để khai thác 

nguồn lợi thủy sản trên biển và phát triển hoạt động nuôi trồng thủy sản trên đầm phá. 

Số hộ tham gia vào hoạt động khai thác thủy sản chủ yếu tập trung 3 thôn: Phương 

Diên, Mỹ Khánh, Diên Lộc. Có thể nói ngành khai thác thủy sản là ngành kinh tế quan 

trọng đóng góp lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của xã Phú Diên.  Như vậy, nhìn 

chung xã có vị trí địa lí thuận lợi cho việc phát triển nghề khai thác thủy hải sản của 

vùng. Bên cạnh đó, xã Phú Diên có quốc lộ 49B đi qua, giao thông đi lại khá thuận 

tiện tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong việc lưu thông hàng hóa. 

Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế là một thị trấn của huyện 

Phú Lộc, nằm trên quốc lộc 1A, hướng về phía nam và nằm dưới chân đèo Hải Vân có 

vị trí địa lí nằm giữa 3 trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa Thế giới là: Cố đô Huế, Khu 

phố cổ Hội An và Khu Thánh địa Mỹ Sơn với bán kinh là 70 km, chiều dài bờ biển 

hơn 8 km chạy dài từ chân đèo Phú Gia đến chân đèo Hải Vân, là khu vực có bãi cát 

biển đẹp, khu nghỉ dưỡng gần cảng Chân Mây nằm trên tuyến đường sắt  Bắc- Nam 

cách thành phố Đà Nẵng 30 km. Thị trấn Lăng Cô là một tiểu vùng địa lý thống nhất 

có một lưu vực độc lập của sườn phía đông núi Hải Vân, được tụ thuỷ dòng chay về 

Đầm Lăng Cô. Nằm ở phía nam của Huyện Phú Lộc và của Tỉnh Thừa Thiên Huế với 

diện tích tự nhiên là 104.10 km2 . Lăng Cô là địa bàn có 09 thôn: An Cư Đông 1, An 

Cư Đông 2, An Cư Tây, An Cư Tân, Hói Dừa, Lập An, Đồng Dương, Loan Lý và  Hải 

Vân. Ngày 20 tháng 12 năm 2002 Chính phủ ban hành Nghị định 105/NĐ-CP thành 

lập thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế là đô thị loại 5 được cơ cấu 

kinh tế theo định hướng Dịch vụ - du lịch, ngư nông lâm.  

Để đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự cố môi trường, nghiên cứu tiến hành xem 

xét đánh giá ảnh hưởng của sự cố đến cộng đồng KTTS ven bờ tỉnh Thừa Thiên Huế 

dựa trên một số chỉ tiêu: (1) hộ KTTS ven biển (hộ), (2) tỷ lệ hộ KTTS ven biển bị ảnh 

hưởng (hộ), (3) số tàu thuyền khai thác ven biển (chiếc), (4) tỷ lệ tàu thuyền ven biển 

bị ảnh hưởng (chiếc), (5) lao động KTTS ven biển (lao động),  (6) tỷ lệ lao động bị ảnh 

hưởng (%). Những chỉ tiêu được lựa chọn nhằm phản ánh được mức độ nghiêm trọng 

của sự cố; phản ánh quy mô ảnh hưởng đến hoạt động sinh kế và đời sống của ngư dân 

và những thiệt hại của sự cố mang lại cho cộng đồng. Các chỉ tiêu được thu thập số 

liệu thông qua các nguồn báo cáo của UBND tỉnh, của các xã/thị trấn và phỏng vấn 

người am hiểu tại các điểm nghiên cứu. Tỷ lệ hộ bị ảnh hưởng được tính bằng %, giữa 

những hộ bị tác động/tổng số hộ. Tương tự tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng cũng tính bằng 

% giữa lao động bị ảnh hưởng/tổng lao động.  

Kết quả ảnh hưởng của sự cố cộng đồng KTTS ven biển tại Thừa Thiên Huế 

được tổng hợp ở bảng 3.4. 
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Bảng 3.4. Ảnh hưởng của sự cố môi trường biển đến cộng đồng KTTS ven biển tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Chỉ tiêu 

Tỉnh 

Thừa 

Thiên Huế 

Xã Quảng 

Công 

Xã Phú 

Diên 

Thị trấn 

Lăng Cô 

Hộ KTTS ven biển (hộ) 30.422 382 473 548 

Tỷ lệ hộ bị ảnh hưởng (%) 3,7 37,2 30,9 22,9 

Số tàu thuyền KT ven biển (chiếc) 2.493 426 303 344 

Tỷ lệ tàu thuyền ven biển bị ảnh 

hưởng (%) 

100 100 100 100 

Lao động KTTS ven biển (LĐ) 124.943 925 984 459 

Tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng (%) 19,6 23,9 17,4 24,0 

Nguồn: Báo cáo Tổng kết công tác bồi thường thiệt hại của UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế (2016) và UBND các xã Quảng Công, Phú Diên, TT Lăng Cô (2018) và 

Phỏng vấn người am hiểu tại các xã nghiên cứu 2018. 

Kết quả khảo sát cho thấy, số hộ KTTS ven biển bị ảnh hưởng trên toàn tỉnh là 

42.735 hộ, trong đó hộ khai thác biển ven biển là 30.422 hộ chiếm đến 71,19%. Điều 

này cho thấy hoạt động KTTS ven biển hầu như là hoạt động tạo nguồn thu chính ở địa 

bàn khảo sát. Đặc điểm của cộng đồng dân cư sống ven biển có hoạt động KTTS ở tỉnh 

Thừa Thiên Huế có hoạt động KTTS tương đối đa dạng, gắn liền với biển, đầm phá và 

cửa biển. Vì vậy, tỷ lệ KTTS ven biển với các phương tiện khai thác ở quy mô nhỏ là hoạt 

động khai thác phổ biến.  

Với số hộ bị ảnh hưởng chiếm phần lớn như vậy sẽ tác động mạnh mẽ đến đời 

sống cũng như sinh kế của người dân tại vùng ven biển Thừa Thiên Huế. Tỷ lệ hộ bị 

tác động phản ánh mức độ nghiêm trọng của sự cố đến đời sống của ngư dân KTTS. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ hộ bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển 

Formosa tại các điểm nghiên cứu có sự dao động, tại Quảng Công tỷ lệ hộ chiếm 

37,2%, Phú Diên chiếm 30,9 và Lăng Cô chiếm tỷ lệ này  22,9%. Sự chênh lệch tỷ lệ 

hộ bị ảnh hưởng phụ thuộc vào số hộ KTTS trên tổng số hộ của xã/thị trấn và phụ 

thuộc vào vùng khai thác của ngư dân. Tại Quảng Công và Phú Diên, các hộ KTTS 

chủ yếu hoạt động ven biển nên khi sự cố tác động đến khu vực ven biển tỷ lệ hộ bị 

ảnh hưởng tương đối lớn. Trong khi đó tại thị trấn Lăng Cô thì tỉ lệ hộ tham gia vào 

KTTS ven biển chỉ chiếm hơn nữa trong tổng số hộ KTTS nên tỉ lệ hộ bị ảnh hưởng 

bởi Fomosa thấp hơn.  
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Số tàu thuyền bị tác động cũng phản ảnh được thiệt hại mà sự cố môi trường tác 

động đến đời sống của ngư dân. Trong hoạt động KTTS biển, ở đây có hình thức, 

nhiều hộ cùng tham gia khai thác trên một (01) tàu cũng tương đối phổ biến. Do điều 

kiện về kinh tế bị hạn chế, một nhóm hộ họ cùng nhau đầu tư để thực hiện các hoạt 

động KTTS trên biển, chia sẻ khó khăn về nguồn lực kinh tế, tận dụng tối đa nguồn lao 

động và chia sẻ rủi ro cùng nhau khi thực hiện các hoạt động trên biển. Số tàu thuyền 

trên toàn tỉnh bị ảnh hưởng là 2.493 chiếc. Số tàu thuyền bị ảnh hưởng tại Quảng Công 

là 426 chiếc, chiếm tỷ lệ 17,1%; tại Phú Diên số tàu thuyền bị ảnh hưởng là 303 chiếc, 

chiếm tỷ lệ 12,2%; tại thị trấn Lăng Cô số tàu thuyền bị ảnh hưởng 344 chiếc, chiếm tỷ 

lệ 13,8%. Như vậy, tỷ lệ tàu thuyền bị ảnh hưởng giữa các xã/thị trấn nghiên cứu biến 

động không nhiều, cao nhất là xã Quảng Công, tiếp đến là thị trấn Lăng Cô và xã Phú 

Diên. Số tàu thuyền của hộ KTTS ven biển đều chịu ảnh hưởng từ sự cố môi trường 

biển (100% số tàu thuyền khai thác ven biển). Kết quả này cũng phản ánh tác động 

thực tế tại các địa phương với mức độ đầu tư cho KTTS. Xã Phú Diên ngư dân còn 

nghèo nên khả năng đầu tư cho hoạt động KTTS ít hơn so với các địa phương khác. 

Sự cố không chỉ tác động trực tiếp đến hộ KTTS mà các khía cạnh xã hội và các 

ngành nghề liên quan cũng bị ảnh hưởng theo. Tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng trên toàn 

tỉnh khá cao, chiếm tỷ lệ 19,6%. Tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng tại Lăng Cô và Quảng 

Công khá tương đương (24%, 23,9%) và cao hơn so với mức trung bình của toàn tỉnh 

(19,6%). Trong khi tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng tại Phú Diên thấp hơn 17,4%. Điều 

này được giải thích lao động hoạt động gián tiếp trong các sinh kế liên quan đến thủy 

hải sản ở Phú Diên ít hơn ở thị trấn Lăng Cô, xã Quảng Công và một số địa phương 

khác ven biển Thừa Thiên Huế.  

Nhìn chung, các thống kê về mức độ ảnh hưởng do sự cố Formosa về số hộ, lao 

động, tàu thuyền từ các báo cáo thứ cấp của các cơ quan chức năng cho khái quát về 

mức độ ảnh hưởng tương đối lớn do sự cố gây ra đối với ngư hộ vùng ven biển Thừa 

Thiên Huế. Mức độ tác động của sự cố môi trường biển 2016 là nghiêm trọng đối với 

cộng đồng, ảnh hưởng tiêu cực đến ngư dân KTTS ven biển. 

3.3. ĐẶC ĐIỂM KT-XH VÀ SINH KẾ CỦA HỘ KTTS VEN BIỂN BỊ ẢNH 

HƯỞNG BỞI SỰ CỐ FORMOSA 

Nghiên cứu đặc điểm KT-XH và sinh kế của hộ KTTS ven biển có ý nghĩa trong 

việc đánh giá mức độ tác động của sự cố đến đời sống của hộ, thống kê mức độ  thiệt 

hại của hộ và năng lực chống chịu của hộ đối với sự cố bất lợi. Thông tin về đặc điểm 

của hộ KTTS ven biển được xem xét tại các vùng nghiên cứu và giữa các nhóm hộ. Để 

mô tả đặc điểm của hộ KTTS ven biển, thông tin được thu thập thông qua điều tra hộ 

ngư dân, thông tin thu được được phân nhóm, xử lý và tổng hợp theo 03 điểm nghiên 

cứu (xã Quảng Công, huyện Quảng Điền; xã Phú Diên, huyện Phú Vang; thi trấn Lăng 
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Cô, huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế) và theo 03 nhóm hộ, (1) KT-NTTS: hộ có 

hoạt động KTTS và NTTS là sinh kế quan trọng; (2) KT-DVTS: hộ có hoạt động 

KTTS và DVTS là sinh kế quan trọng; (3) KT-NN-NN: hộ có hoạt động KTTS và hoạt 

động sản xuất nông nghiệp và nghề phi nông nghiệp). 

3.3.1. Đặc điểm hộ KTTS ven biển ở các xã nghiên cứu 

Các đặc điểm nhân khẩu của hộ tại mỗi cồng đồng có ý nghĩa quan trọng trong 

việc đánh giá các nguồn lực trong việc ứng phó và phục hồi trước các tác động từ bên 

ngoài. Trong nghiên cứu này, đặc điểm của hộ được thể hiên thông qua các chỉ tiêu 

sau: (1) Nhóm nhân khẩu và lao động, bao gồm các chỉ tiêu được lựa chọn: Số khẩu, 

số lao động/hộ , số lao động KTTS/hộ; (2) Nhóm giá trị nhà ở và phương tiện sản xuất, 

kinh doanh của hô, bao gồm các chỉ tiêu được lựa chọn: Giá trị nhà ở và PTSH, giá trị 

phương tiện KTTS, giá trị phương tiện sản xuất, kinh doanh khác và tổng giá trị tài sản 

của hộ; (3) Sản lượng khai thác và thu nhập, bao gồm các chỉ tiêu được lựa chọn: Sản 

lượng KTTS/năm, thu nhập tư KTTS/năm và Tổng thu nhập bình quân của hộ/năm; 

(4) Nhóm hoạt động theo ngành nghề, bao gồm tỷ lệ nhóm KTTS và NTTS, tỷ lệ 

nhóm KTTS-DVTS và tỷ lệ nhóm KTTS, nông nghiệp và nghề phi nông nghiệp. 

Phương pháp thu thập các chỉ tiêu nghiên cứu thông qua phỏng vấn hộ. Số liệu 

sau khi thu thập được mã hóa và xử lý bằng thống kê mô tả. Riêng nhóm (4), nhóm 

phân loại theo ngành nghề được tổng hợp thông qua các hoạt động sinh kế chính của 

hộ. Do đối tượng nghiên cứu được lựa chọn là các hộ KTTS chịu ảnh hưởng của sự cố 

Formosa, nên hoạt động KTTS được coi là hoạt động sinh kế chính. Trong cộng đồng 

KTTS ven biển, ngoài hoạt động chính là KTTS, tùy vào đặc điểm về nguồn lực sinh 

kế của hộ mà mỗi hộ có thêm các hoạt động sinh kế khác. Dựa vào đặc trừng này để đề 

xuất cách phân nhóm trong nghiên cứu. Mỗi nhóm hộ có đặc điểm sinh kế khác nhau 

sẽ chịu ảnh hưởng từ sự cố khác nhau, có những giải pháp ứng phó và mức độ phục 

hồi khác nhau sau sự cố. 

Các chỉ tiêu về số khẩu, lao động, ngành nghề, phương tiện sản xuất, giá trị tài 

sản, thu nhập của hộ được xem xét trong mối quan hệ đến hoạt động KTTS ven biển 

được nghiên cứu đặc biệt quan tâm. Kết quả khảo sát về đặc điểm của hộ KTTS ven 

biển bị ảnh hưởng bởi sự cố được thể hiện qua bảng 3.5. 
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Bảng 3.5. Đặc điểm của hộ KTTS ven biển 

Chỉ tiêu Xã Quảng Công Xã Phú Diên Thị trấn Lăng Cô 

1. Nhân khẩu và lao động 

Số khẩu (người) 5,4 ± 1,7  5,0 ± 1,9  4,8 ± 1,1  

Lao động/hộ (LĐ) 2,8 ± 0,8  3,3 ± 1,4  3,2 ± 1,1 

Lao động KTTS/hộ (LĐ) 1,2 ± 0,4  1,3 ± 0,6  1,3 ± 0,6 

2. Giá trị nhà ở và phương tiện sản xuất kinh doanh 

Giá  trị nhà ở và PTSH 

(tr/hộ) 
422,7  420,6  546,2  

Giá trị phương tiện KTTS 

(tr/hộ) 
65,9 66,0 113,9 

Giá trị phương tiện SXKD 

khác (tr/hộ) 
131,8 12,1 45,0 

Tổng giá trị tài sản (tr/hộ) 620,4 ± 279,0 498,8 ± 185,1 705,1 ± 237,3 

3. Sản lượng khai thác và thu nhập 

Sản lượng KTTS 

(kg/hộ/năm) 
13.000 17.300 9.200 

Thu nhập từ KTTS 

(tr/hộ/năm) 
258,0 ± 130,3 113,0 ± 107,7 179,2 ± 168,0 

Tổng thu nhập bình quân 

năm 2018 (tr/hộ/năm) 
365,2 ± 157,7 184,3 ± 145,2 334,6 ± 198,3 

4. Đa dạng sinh kế 

Số hoạt động sinh kế 3,3 ± 0,7 2,4 ± 1,0 3,0 ± 0,8 

Tỷ lệ hộ KT- NTTS (%) 25,7 20,0 30,0 

Tỷ lệ hộ KT – DVTS (%) 45,7 17,1 50,0 

Tỷ lệ hộ KT-NN-NN (%) 28,6 62,9 20,0 

Ghi chú:  

KT-NTTS: nhóm có hoạt động chính là khai thác thủy sản và nuôi trồng thủy sản 

KT-DVTS: nhóm có hoạt động chính là khai thác thủy sản và dịch vụ thủy sản 

KT-NN-NN: nhóm có hoạt động chính là khai thác thủy sản, nông nghiệp và 

nghề phi nông nghiệp  

Nguồn: Số liệu phỏng vấn hộ, 2018 
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Số liệu nghiên cứu cho thấy, bình quân nguồn lực về nhân khẩu và lao động của 

hộ KTTS tại Thừa Thiên Huế ở mức khá. Mức độ biến động về nhân khẩu, số lao động 

và lao động KTTS của hộ giữa các điểm nghiên cứu không nhiều, đặc biệt là số lao 

động và số lao động KTTS của hộ. Điều này cho thấy mức độ tương đồng về điều kiện 

nguồn lực con người giữa các xã/thị trấn ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Số lao động 

bình quân của vùng nghiên cứu cao hơn so với trung bình số lao động bình quân của hộ 

ở khu vực nông thôn. Trong khi đó số lao động tham gia hoạt động KTTS của hộ tương 

đối thấp (chiếm 41,9%). Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá vai trò của các sinh kế liên 

quan hoặc sinh kế thay thế đối với các nhóm ngư hộ khi sự cố/thảm họa tác động đến 

sinh kế chính KTTS của họ. Nhận định này cũng phù hợp với nhận định được Nguyễn 

Xuân Mai và Nguyễn Duy Thắng (2011),[19] cho rằng “số lao động bình quân của hộ 

cao sẽ là một trở ngại cho việc chuyển đổi sinh kế thay thế cho đánh bắt”. 

Tổng giá trị tài sản của hộ được hợp thành từ giá trị nhà ở và PTSH, giá trị 

phương tiện KTTS, giá trị phương tiện SXKD khác của hộ và giá trị tài sản khác của 

hộ (đất đai, cửa hàng, kim loại quý,..). Nghiên cứu chỉ xây dựng các chỉ tiêu nghiên 

cứu về giá trị nhà ở và PTSH, giá trị phương tiện khai thác, giá trị phương tiện SXKD 

khác và tổng giá trị tài sản của hộ theo số liệu được cung cấp trong quá trình phỏng 

vấn. Tổng giá trị tài sản trung bình của hộ ngư dân ven biển trong vùng nghiên cứu đạt 

mức trung bình và cao hơn mức trung bình ở các vùng đặc biệt khó khăn trên cả nước. 

Ở các xã/thị trấn trong vùng nghiên cứu, tổng giá trị này cũng co sự chênh lệch, cao 

nhất là thị trấn Lăng Cô (705,1 triệu đồng/hộ), tiếp theo là xã Quảng Công (620,4 triệu 

đồng/hộ) và thấp nhất là xã Phú Diên (498,8 triệu đồng/hộ). Điều này phản ứng được 

mức sống của hộ ngư dân ở các vùng do điều kiện phát triển chung của cộng đồng nơi 

sinh sống. Thị trấn Lăng Cô có điều kiện hạ tầng, cơ sở dịch vụ, các loại hình ngành 

nghề đa dạng nên mức sống của người dân cao hơn, trong khi đó xã Phú Diên là một 

xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển, điều kiện còn khó khăn nên mức sống của 

người dân thấp hơn.  

Tổng giá trị tài sản của hộ được tổng hợp thành 03 nhóm chỉ tiêu: giá trị nhà ở và 

PTSH (loại phương tiện cơ bản trong gia đình như xe máy, ti vi, tủ lạnh, điện thoại…), 

giá trị PTKT (bao gồm tàu, thuyền có lắp máy và thuyền không lắp máy) và giá trị 

PTSXKD khác (các thiết bị chế biến thủy sản, các thiết bị ngành nghề nông thôn,…). 

Trong đó, giá trị nhà ở và PTSH chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng tài sản của hộ (chiếm 

76,2%) còn 23,8% là giá trị PTKT và PTSXKD khác. Như vậy, giá trị của hộ phần lớn 

nằm ở giá trị tài sản phục vụ đời sống, còn giá trị tài sản phục vụ cho các hoạt động 

tạo thu nhập còn thấp. Điều này phản ánh đúng thực trạng của ngư dân KTT thủy sản 

ven bờ, do hoạt động KTTS ven bờ sử dụng tàu thuyền công suất thấp, ngư lưới cụ 

thô sơ, các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhỏ lẽ nên giá trị của các phương tiện này 

cũng thấp. 
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Giá trị nhà ở và PTSH không có sự khác biệt nhiều ở 03 điểm nghiên cứu, cao 

nhất là ở thị trấn Lăng Cô với giá trị nhà ở và PTSH đạt 546,2 triệu đồng. Về giá trị 

PTKT của hộ, cao nhất vẫn là thị trấn Lăng Cô (113,9 triệu). Tuy nhiên, giá trị phương 

tiện SXKD khác của hộ ở Lăng Cô thấp hơn nhiều so với xã Quảng Công (<50%), 

thấp nhất là xã Phú Diên (12,1 triệu/hộ). Kết quả này cũng đã phản ánh được năng lực 

của hộ ở các vùng khác nhau, trong điều kiện KT-XH khác nhau. Thị trấn Lăng Cô có 

điều kiện kinh tế tốt hơn, nên ngư dân có khả năng đầu tư lớn hơn vào phương tiện 

khai thác hơn các vùng ven biển khác của Thừa Thiên Huế. 

Xét về khía cạnh sản lượng khai thác và thu nhập của hộ cho thấy, tổng thu nhập 

có sự chệnh lớn giữa các điểm nghiên cứu. Tổng thu nhập của hộ cao nhất ở xã Quảng 

Công (365,2 triệu/hộ), kế tiếp là thị trấn Lăng Cô (334,6 triệu/hộ) và thấp nhất là xã 

Phú Diên (184,3 triệu/hộ). Sự chênh lệnh về thu nhập này có liên quan đến nguồn thu 

chính từ hoạt động KTTS. Thu nhập từ KTTS cũng cao tương đồng theo thứ tự xã 

Quảng Công (258 triệu/hộ), tiếp đến thị trấn Lăng Cô (179,2 triệu/hộ) và thấp nhất là 

xã Phú Diên (113 triệu/hộ). Tuy nhiên, nghiên cứu về sản lượng KTTS lại không 

tương ứng với thu nhập của hộ, sản lượng khai thác nhiều nhưng thu nhập lại thấp. 

Thu nhập từ KTTS thấp nhất ở xã Phú Diên nhưng sản lượng KTTS lại cao nhất 

(17.300 kg/hộ/năm). Để kiểm tra lại thông tin này, chúng tôi tiến hành phỏng vấn 

người am hiểu về hoạt động KTTS trên địa bàn và được biết sản lượng KTTS nhiều 

nhưng giá trị thương phẩm thấp do các loại khai thác được có giá trị thấp (cá nục, cá 

trích, …). Trong khi đó, sản lượng KTTS ở Lăng Cô thấp (9.200 kg/hộ/năm) nhưng 

giá trị thương phẩm của các sản phẩm khai thác được cao hơn nhiều (cá mú, cá hồng, 

cá dìa,…). 

Xem xét khía cạnh đa dạng sinh kế, như đã trình bày cách phân nhóm hộ, các 

nhóm hộ khác nhau sẽ chịu ảnh hưởng từ các sự cố bất lợi khác nhau, điều này sẽ liên 

quan mật thiết đến khả năng ứng phó và phục hồi của hộ khi chịu tác động của các yếu 

tố bất lợi từ bên ngoài.  

Số hoạt động sinh kế ở các vùng khác nhau, phản ánh mức độ đa dạng của hộ và 

chịu ảnh hưởng từ sự cố môi trường và khả năng phục hồi của hộ khác nhau. Số hoạt 

động sinh kế của xã Quảng Công cao nhất đạt 3,3 hoạt động SK, trị trấn Lăng Cô 3 

hoạt động SK, thấp nhất là xã Phú Diên (2,4 hoạt động SK).  

Nhóm hộ KT-NTTS là nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất vì liên quan mật thiết 

với tài nguyên nước bị ô nhiễm hơn hai nhóm còn lại. Tuy nhiên, nhóm hộ này chiếm 

tỷ lệ thấp nhất (25,2%). Nhóm hộ KT- DVTS và nhóm hộ KT-NN-NN có tỷ lệ tương 

đồng nhau. Tỷ lệ nhóm hộ KT-NTTS ở Lăng Cô cao hơn ở xã Quảng Công và Phú 

Diên, thấp nhất ở xã Phú Diên. Sự chênh lệch này có liên quan đến tài nguyên mặt 

nước NTTS và đầm phá. Tỷ lệ nhóm hộ KT- DVTS, cao nhất vẫn là thị trấn Lăng Cô 
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(50%), thấp nhất là xã Phú Diên (17,1%). Kết quả này phản ánh đúng với thực tế tại 

các địa phương, thị trấn Lăng Cô là nơi có hoạt động du lịch mạnh mẽ của tỉnh Thừa 

Thiên Huế, nhu cầu về các hoạt động dịch vụ thủy sản cao nên người dân tập trung 

mạnh vào loại hình thu nhập này. Trái ngược với nhóm KT-DVTS, nhóm hộ KT-NN-

NN lại chiếm tỷ lệ cao nhất ở xã Phú Diên (62,9%), thấp nhất ở thị trấn Lăng Cô 

(20%). Việc hộ ngư dân lựa chọn các hoạt động sinh kế khác nhau có liên quan đến tỷ 

lệ giữa các nhóm hộ. Ví dụ, ở Phú Diên do nhóm hộ KT-NTTS và nhóm hộ KT-DVTS 

thấp thì tỷ lệ nhóm hộ KT-NN-NT cao. Tỷ lệ biến động giữa các nhóm hộ liên quan 

nhiều đến điều tài nguyên tự nhiên, kinh tế, xã hội của vùng. 

Từ đó cho thấy, khi sự cố môi trường biển xảy ra, nhóm hộ chuyên KTTS mức 

độ ảnh hưởng sẽ rất cao, tác động trực tiếp đến nguồn thu nhập và khiến nhóm hộ 

không có hoạt động sinh kế nào thay thế. Vì vậy, việc xem xét các đặc điểm của cộng 

đồng khảo sát sẽ giúp ta có những nhận định và các biện pháp cụ thể để hạn chế sự tác 

động cũng như thiệt hại khi sự cố xảy ra. 

3.3.2. Đặc điểm hộ KTTS ven biển theo nhóm chiến lược sinh kế 

Đặc điểm của hộ KTTS ven biển theo khía cạnh chiến lược sinh kế của hộ phản 

ánh mức độ chịu tác động của sự cố xảy ra, khả năng ứng phó và phục hồi của hộ sau 

sự cố. Để xem xét mức độ đa dạng sinh kế của hộ KTTS, nghiên cứu đã tiến hành 

phân nhóm theo tiêu chí hộ có hoạt động KTTS và hoạt động sinh kế quan trọng nhất. 

Dựa vào kết quả điều tra của mẫu hộ, tiến hành phân thành 03 nhóm hộ dựa vào các 

hoạt động sinh kế quan trọng của hộ. Nhóm KT-NTTS là nhóm hộ có hoạt động KTTS 

và sinh kế quan trọng là NTTS, nhóm hộ này có thể gọi là nhóm hộ chuyên khai thác 

và NTTS; nhóm KT-DVTS là nhóm hộ ngoài hoạt động chính KTTS hộ còn có hoạt 

động DVTS là hoạt động chính; nhóm hộ KT-NN-NN là nhóm hộ có hoạt động chính 

là KTTS có thêm nguồn thu quan trọng là nông nghiệp và nghề phi nông nghiệp. 

Nghiên cứu so sánh các đặc điểm của các nhóm hộ theo các nhóm chỉ tiêu: (1) Nhóm 

nhân khẩu và lao động, bao gồm các chỉ tiêu được lựa chọn: Số khẩu, số lao động/hộ , 

số lao động KTTS/hộ; (2) Nhóm giá trị nhà ở và phương tiện sản xuất, kinh doanh của 

hô, bao gồm các chỉ tiêu được lựa chọn: Giá trị nhà ở và PTSH, giá trị phương tiện 

KTTS, giá trị phương tiện sản xuất, kinh doanh khác và tổng giá trị tài sản của hộ; (3) 

Sản lượng khai thác và thu nhập, bao gồm các chỉ tiêu được lựa chọn: Sản lượng 

KTTS/năm, số hoạt động sinh kế của các nhóm hộ, thu nhập tư KTTS/năm và Tổng 

thu nhập bình quân của hộ/năm. 

Các chỉ tiêu về số khẩu, lao động, ngành nghề, phương tiện sản xuất, giá trị tài 

sản, thu nhập của các nhóm hộ được xem xét trong mối quan hệ đến hoạt động KTTS 

ven biển được nghiên cứu đặc biệt quan tâm. Kết quả khảo sát về đặc điểm của hộ 

KTTS ven biển bị ảnh hưởng bởi sự cố được thể hiện qua bảng 3.6. 
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Bảng 3.6. Đặc điểm của hộ KTTS ven biển theo nhóm chiến lược sinh kế 

Chỉ tiêu 
Trung bình 

n= 210 

KT-NTTS 

n= 53 

KT-DVTS 

n= 79 

KT-NN-NN 

n= 78 

1. Nhân khẩu và lao động 

Số khẩu (người) 5,1 ± 1,6 4,4 ± 1,3 5,4 ± 1,6 5,3 ± 1,7 

Lao động/hộ (LĐ) 3,1 ± 1,2 2,5 ± 1,1 3,2 ± 1,0 3,3 ± 1,3 

Lao động KTTS/hộ 

(LĐ) 
1,3 ± 0,5 1,4 ± 0,6 1,2 ± 0,5 1,2 ± 0,5 

2. Giá trị nhà ở và PTSH (triệu/hộ) 

Giá trị nhà ở và 

PTSH (tr/hộ) 
464,1 481,0 479,2 437,4 

Giá trị phương tiện 

KTTS (tr/hộ) 
76,0 72,0 91,3 62,5 

Giá trị phương tiện 

SXKD khác (tr/hộ) 
51,4 90,3 26,9 43,7 

Tổng giá trị tài sản 

(tr/hộ) 
608,1 ± 253,6  710,4 ± 323,3 608,9 ± 188,3 537,7 ± 236,4 

3. Sản lượng khai thác và thu nhập 

Sản lượng KTTS 

(kg/hộ/năm) 
13.157 12.089 11.623 15.436 

Số hoạt động SK 2,9 ± 0,9 2,8 ± 1,4  3,1 ± 0,7 2,7 ± 0,7 

Thu nhập từ KTTS 

2018 

(triệu/hộ/năm) 

183,4 ± 149,3 167,4 ±  135,6 194,5 ± 115,1  183,0 ± 165,3 

Tổng TNBQ năm 

2018 (tr/hộ/năm) 
294,7 ± 185,6 278,8 ± 148,1 318,8 ± 150,7 281,0 ± 215,8 

Nguồn: số liệu phỏng vấn hộ, 2018 

(1) Xét về nhóm chỉ tiêu số nhân khẩu và lao động của hộ, kết quả nghiên cứu 

cho thấy: 

Số khẩu trung bình của hộ  khá cao đạt 5,1 khẩu (số khẩu trung bình khu vực 

nông thôn ở Việt Nam là 4,41 người/hộ),  giữa các nhóm hộ cũng có sự chênh lệch, 

cao nhất thuộc về nhóm KT-NN-NN đạt 5,3 khẩu/hộ, nhóm KT-NTTS có số khẩu thấp 
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nhất (4,4 khẩu/hộ). Kết quả này cho thấy nhóm hộ có nhiều ngành hơn có số khẩu cao 

hơn, nhóm có hoạt động sinh kế nông nghiệp và nghề phi nông nghiệp do có nhân 

khẩu nhiều hơn nên hộ có xu hướng đa dạng nghành nghề hơn để đảm bảo thu nhập và 

cuộc sống của hộ. 

 Tuy rằng số nhân khẩu trên hộ cao nhưng lao động của hộ chiếm tỷ lệ không 

cao, trung bình mỗi hộ có khoảng 3,1 lao động, kết quả này phản ánh các hộ thuộc 

nhóm hộ có độ tuổi trung bình của chủ hộ không cao, tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động 

còn cao, sống phụ thuộc vào gia đình, có thể xem đây là yếu tố có ảnh hưởng đến sự 

phục hồi của hộ sau sự cố môi trường. Số lao động của hộ giữa các nhóm cũng có sự 

chênh lệch, số lao động thấp nhất rơi vào nhóm KT-NTTS (2,5 lao động/hộ), cao nhất 

là nhóm hộ KT-NN-NN (3,3 lao động/hộ). Kết quả này phản ánh, số lao động của hộ 

có liên quan nhiều đến đa dạng ngành nghề mà hộ thực hiện, hộ KT-NTTS là nhóm hộ 

chuyên thủy sản nên số lao động của hộ cũng ít hơn các nhóm hộ khác và cũng phản 

ánh mức độ chịu tác động khác nhau của nhóm hộ này so với các nhóm hộ khác. 

Trong khi đó số lao động KTTS của hộ tương đối thấp so với bình quân lao động 

của hộ, trung bình mỗi hộ có khoảng 1,3 lao động tham gia hoạt động KTTS. Giữa các 

nhóm số lao động chênh lệch không cao, cao nhất là nhóm hộ KT-NTTS (1,4 lạo 

động/hộ), các nhóm còn lại là 1,2 lao động/hộ. Trong bối cảnh sự cố ô nhiễm môi 

trường cơ bản tác động trực tiếp vào hoạt động KTTS, NTTS và các loại hình dịch vụ 

thủy sản thì nhóm hộ có lao động KTTS càng ít mức độ ảnh hưởng cũng ít hơn. 

(2) Xét về khía cạnh giá trị tài sản của hộ, kết quả nghiên cứu cho thấy: 

Tổng giá trị tài sản của hộ được hợp thành từ giá trị nhà ở và PTSH, giá trị 

phương tiện KTTS, giá trị phương tiện SXKD khác của hộ và giá trị tài sản khác của hộ 

(đất đai, cửa hàng, kim loại quý,...). Nghiên cứu chỉ xây dựng các chỉ tiêu nghiên cứu về 

giá trị nhà ở và PTSH, giá trị phương tiện khai thác, giá trị phương tiện SXKD khác và 

Tổng giá trị tài sản của hộ theo số liệu được cung cấp trong quá trình phỏng vấn. 

Đối với giá trị nhà ở và PTSH của hộ, là chỉ tiêu được hộ định giá cao nhất, 

chiếm phần lớn giá trị tài sản của hộ, trung bình giá trị nhà ở và PTSH của hộ đạt 

464,1 triệu. Giữa các nhóm giá trị này không chênh lệch nhau nhiều, cao nhất là nhóm 

KT-NTTS (481 triệu/hộ), thấp nhất là nhóm KT-NN-NN (437,4 triệu/hộ). 

Đối với giá trị phương tiện KTTS của hộ, kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị 

phương tiện KTTS chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng giá trị tài sản của hộ. Trung bình, giá trị 

phương tiện KTTS của hộ đạt 76 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 12,5% tổng giá trị tài sản của 

hộ, kết quả này cho thấy đối với hộ KTTS ven biển tại Thừa Thiên Huế mức độ đầu tư 

tài sản cho hoạt động KTTS không lớn. Giá trị phương tiện KTTS giữa các nhóm hộ 

cũng có sự chênh lệch, giá trị phương tiện KTTS của nhóm hộ KT-DVTS cao nhất 

(91,3 triệu/hộ), thấp nhất là nhóm hộ KT-NN-NN (62,5 triệu/hộ). Điều này cũng phản 
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ánh phù hợp với thực tế của các nhóm hộ, nhóm hộ có ngành nghề đa dạng hơn thì họ 

đầu tư ít hơn vào hoạt động KTTS, nhóm hộ phụ thuộc vào nguồn thủy sản thì họ đầu 

tư nhiều hơn. 

Đối với giá trị phương tiện SXKD khác của hộ, giá trị tài sản này chiếm tỷ lệ nhỏ 

so với tổng giá trị tài sản của hộ. Trung bình giá trị phương tiện SXKD của hộ là 51,4 

triệu đồng, chiếm tỷ lệ 8,5% so với tổng giá trị tài sản trung bình của hộ. Giữa các 

nhóm hộ có sự chênh lệch tương đối lớn về giá trị phương tiện SXKD khác, cao nhất 

là nhóm hộ KT-DVTS (90,3 triệu/hộ), thấp nhất là nhóm KT-DVTS (26,9 triệu/hộ). 

Do nhóm hộ KT-NNTS có mức độ đầu tư vào phương tiện SXKD khác có giá trị cao 

hơn (NTTS). 

Đối với tổng giá trị tài sản của hộ, trung bình đạt 608,1 triệu/hộ, với giá trị này 

cho thấy tổng giá trị tài sản của hộ KTTS ven biển tương đối cao, cao hơn trung bình ở 

những vùng có điều kiện khó khăn khác. Tổng giá trị tài sản của hộ giữa các nhóm 

cũng có sự khác biệt, cao nhất thuộc về nhóm KT-NTTS (710,4 triệu/hộ), thấp nhất 

thuộc về nhóm KT-NN-NN (537,7 triệu/hộ), kết quả này cũng phản ánh phù hợp trong 

thực tiễn của các nhóm hộ. Nhóm hộ có đầu tư cho hoạt động sinh kế cao hơn thì tổng 

giá trị tài sản của hộ cũng cao tương ứng. 

(3) Xét về khía cạnh sản lượng khai thác và thu nhập của hộ: 

Đối với sản lượng khai thác thủy sản của hộ/năm, kết quả khảo sát cho thấy, 

trung bình mỗi hộ khai thác được 13.157 (kg/năm). Giữa các nhóm hộ sản lượng khai 

thác cũng có sự chênh lệch, cao nhất là nhóm hộ KT-NN-NN (11.436 kg/hộ/năm), tiếp 

theo là nhóm KT-NTTS (12.089 kg/hộ/năm) và thấp nhất là nhóm hộ KT-DVTS 

(11.623 kg/hộ/năm). Để tìm hiểu tại sao có sự chệnh về sản lượng khai thác giữa các 

nhóm hộ, nghiên cứu tiến hành phỏng vấn người am hiểu về khai thác thủy sản trong 

vùng nghiên cứu. Kết quả phỏng vấn cho thấy, việc chênh lệch sản lượng giữa các 

nhóm có liên quan đến loại hình/phương thưc khai thác (khai thác tầng nổi, khai thác 

tầng đáy, khai thác cố định, khai thác di động,…) và đối tượng khai thác (cá, mực, 

tôm,…) nên sản lượng có sự khai thác cũng phù hợp trong thực tế. Nhóm hộ KT-

NTTS và nhóm hộ KT-DVTS họ chú tâm khai thác các loài thủy sản có giá trị kinh tế 

cao hơn. 

Số hoạt động sinh kế của hộ đạt mức khá, trung bình số hoạt động sinh kế hộ đạt 

2,9 hoạt động sinh kế. Giữa các nhóm hộ số hoạt động sinh kế cũng có sự chênh lệch 

nhưng không nhiều, cao nhất là nhóm hộ KT-DVTS (3,1 hoạt động sinh kế/hộ), kế tiếp 

là nhóm KT-NTTS và thấp nhất là nhóm hộ KT-NN-NN (2,7 hoạt động sinh kế/hộ). 

Số hoạt động sinh kế có liên quan mật thiết đến thu nhập và mức độ phục hồi của hộ 

sau sự cố. 
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Thu nhập từ KTTS của hộ trung bình đạt 183,4 triệu/hộ, chiếm tỷ lệ khá lơn 

trong tổng thu nhập trung bình năm của hộ (62,2% so với tổng thu nhập của hộ). Như 

vậy đối với hộ KTTS thì thu nhập từ hoạt động KTTS vẫn là hoạt động tạo thu nhập 

chính của hộ. Thu nhập từ KTTS có sự chệnh lẹch giữa các nhóm hộ, cao nhất là nhóm 

hộ KT-DVTS (194,5 triệu/hộ/năm), kế tiếp là nhóm KT-NN-NN (183 triệu/hộ/năm), 

thấp nhất là nhóm KT-NTTS (167,4 triệu/hộ/năm). 

Tổng thu nhập năm của hộ là tổng thu nhập của các nguồn thu của hộ, thu nhập 

của hộ KTTS nhìn chung cao so với các hộ nông nghiệp khác trên cả nước (35,283 

triệu đồng/hộ), trung bình hộ thu nhập bình quân 294,7 triệu đồng/năm. Thu nhập bình 

quân của hộ có sự chênh lệch giữa các nhóm hộ, cao nhất  là nhóm KT-DVTS (318,8 

triệu đồng/hộ), kế tiếp là nhóm hộ KT-NN-NN (281 triệu đồng/hộ) và thấp nhất là 

nhóm hộ KT-NTTS (278,8 triệu đồng/hộ). Sự chênh lệch này giữa các nhóm hộ có liên 

quan đến nguồn thu chính từ KTTS của hộ. 

Nhìn chung, số nhân khẩu của hộ KTTS cao so với trung bình nhân khẩu ở khu 

vực nông thôn ở Việt Nam, số khẩu trung bình của hộ KTTS ven biển Thừa Thiên Huế 

đạt 5,1 khẩu/hộ, số lao động /hộ của hộ KTTS đạt 3,1 lao động/hộ và lao động KTTS 

đạt 1,3 lao động/hộ. Sự chênh lệch về số khẩu/hộ, số lao động/hộ và số lao động 

KTTS/hộ không nhiều, cho thấy tính tương đồng về nhân khẩu và lao động của hộ 

KTTS ven biển ở các vùng nghiên cứu. Với mức tương đồng về nhân khẩu và lao động 

của hộ cho thấy tác động của sự cố môi trường biển lên các hộ KTTS ven biển cũng 

không có sự chênh lệch lớn. Tổng giá trị tài sản của hộ KTTS ven biển đạt ở mức kha 

(608 triệu/hộ), giữa các nhóm hộ tổng giá trị tài sản cũng có sự chênh lệch, sự chênh 

lệch này chủ yếu đến từ tài sản nhà ở và phương tiện sinh hoạt của hộ. Thu nhập của 

hộ KTTS ven biển thuộc nhóm có thu nhập cao ở vùng nông thôn, trung bình đạt 294,7 

triệu/hộ, thu nhập bình quân giữa các nhóm họ có sự chênh lệch, cao nhất là nhóm hộ 

KT-DVTS (318,8 triệu đồng/hộ), kết quả thu nhập này đã phản ánh kết quả phục hồi 

về thu nhập của hộ.  

3.4. ẢNH HƯỞNG VÀ TÁC ĐỘNG SINH KẾ CỦA SỰ CỐ ĐỐI VỚI HỘ KTTS 

VEN BIỂN THỪA THIÊN HUẾ 

Thừa Thiên Huế có diện tích 530.320,52 ha (niên giám thống kê 2010), có bờ 

biển kéo dài 120 km với hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai có chiều dài 68 km, tổng 

diện tích mặt nước đầm phá 216 km2. Dân cư ven biển sống phụ thuộc vào nguồn tài 

nguyên mặt nước và thủy sản ven biển và đầm phá. Hoạt động sinh kế của ngư dân 

chủ yếu là KTTS, NTTS, DVTS và sản xuất nông nghiệp. Sự cố môi trường biển 

Formosa năm 2016 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển, nguồn lợi hải 

sản, sản xuất, kinh doanh và đời sống của gần 46.500 người, thuộc 13.000 hộ dân. Sự 

cố xảy ra gây ra hiện tượng thủy sản chết hàng loạt trôi dạt vào bờ, nguồn thủy sản 
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khai thác không tiêu thụ được, hoạt động KTTS và các ngành nghề dịch vụ liên quan 

đên tài nguyên thủy sản và tài nguyên ven biển bị ảnh hưởng trực tiếp. Do sản phẩm 

thủy sản không tiêu thụ được nên hoạt động KTTS của hộ dân ven biển buộc phải 

dừng khai thác. Sau khi Chính phủ công bố môi trường biển đã an toàn (tháng 9/2016) 

hộ ngư dân bắt đầu khai thác trở lại. Tuy nhiên, mức độ khai thác còn hạn chế do tâm 

lý của tiêu dùng còn e ngại sử dụng các sản phẩm thủy sản, sản lượng khai thác giảm 

do tài nguyên thủy sản vẫn chưa phục hồi. Để đánh giá mức độ thiệt hại của hộ KTTS 

ven biển, chỉ tiêu thời gian ảnh hưởng của hộ được lựa chọn, đánh giá thời gian ảnh 

hưởng của sự cố đến hộ KTTS thông qua khía cạnh thiệt hại về vật chất (thiệt hại bằng 

tiền) của hộ là các chỉ tiêu được xây dựng để đánh giá. 

3.4.1. Thời gian chịu ảnh hưởng của sự cố 

Tháng 4 năm 2016, sự cố môi trường biển diễn ra đã tác động đến đời sống cũng 

như sinh kế của người dân trên 4 tỉnh miền Trung, Việt Nam, trong đó tỉnh Thừa Thiên 

Huế là một trong bốn tỉnh chịu ảnh hưởng trưc tiếp từ sự cố. Nghiên cứu về thời gian 

chịu ảnh hưởng sẽ phản ánh đến mức độ nghiêm trọng của sự cố đến hoạt động KTTS 

của hộ cũng như những hậu quả mà sự cố gây ra cho hộ KTTS chịu ảnh hưởng. Thông 

qua thời gian chịu ảnh hưởng của hộ để nắm bắt mức độ thiệt hại của cộng đồng KTTS 

và tác động của nó đến sinh kế và đời sống của ngư dân chịu thiệt hại.  

Nghiên cứu về thời gian chịu ảnh hưởng từ sự cố Formosa của hộ KTTS được 

dựa vào 3 chỉ tiêu: (1) Thời gian ngừng khai thác hoàn toàn (thời gian ảnh hưởng của 

sự cố được xác định theo thời gian hộ ngừng khai khác, không tham gia khai thác thủy 

sản, thời gian này được xác định sau khi sự cố xảy ra đến khi hộ bắt đầu khai thác trở 

lại); (2) Thời gian giảm khai thác của hộ (được tính từ khi hộ thực hiện khai thác trở 

lại đến khi hộ cho rằng hoạt động KTTS của hộ đã phục hồi hoàn toàn hoặc trong vòng 

30 tháng sau sự cố); (3) Tổng thời gian ảnh hưởng là tổng thời gian ngừng và giảm 

khai thác của hộ.  

 

  
Hộp 1: Tác động của sự cố đến thời gian ngừng khai thác thủy sản ven biển 

 “Trong những ngày đầu xảy ra sự cố, tuy chưa có cơ quan của chính phủ hay 

chính quyền địa phương nào đưa ra nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết hàng 

loạt tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên do cá chết hàng loạt nên sản lượng cá giảm 

hẳn, bên cạnh đó tâm lý người tiêu dùng không lựa chọn hải sản làm nguồn thực 

phẩm cho gia đình. Đó là lý do ngư dân phải ngừng hoạt động khai thác trong giai 

đoan đầu sự cố xảy ra và sau này là giảm cường độ khai thác” 

[Nguồn: Phỏng vấn sâu ngư dân khai thác thủy sản ven biển, 2018]. 
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Ngay sau khi sự cố xảy ra hầu hết các hộ ngừng hoàn toàn hoạt động KTTS. 

Trong những ngày đầu xảy ra sự cố, tuy chưa có cơ quan của chính phủ nào phát biểu 

nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, tâm 

lý tiêu dùng của người dân ở 4 tỉnh đã thay đổi, họ không lựa chọn hải sản làm nguồn 

thực phẩm của gia đình. Mặt khác, sản lượng cá và các loài thủy sản ven biển suy giảm 

nhanh chóng, người KTTS ven biển khai thác cũng không có sản lượng. Việc khai thác 

không có sản lượng, cùng với việc không có người tiêu dùng đã đẩy nhóm ngư dân 

KTTS phải đưa ra quyết định ngừng hoàn toàn các hoạt động KTTS trong giai đoạn 

đầu của sự cố.  

Thời gian chịu ảnh hưởng của hộ khác nhau sẽ rất khác nhau và phụ thuộc nhiều 

vào các hoạt động tạo thu nhập riêng lẽ của hộ. Những hoạt động tạo thu nhập chính 

có liên quan đến tài nguyên thủy sản và mặt nước ven biển sẽ chịu ảnh hưởng mạnh 

hơn các hoạt động thu nhập khác. Sự cố tác động khiến các hoạt động ngành nghề sinh 

kế của người dân bị ảnh hưởng, mức độ và thời gian tác động đến các loại hình ngành 

nghề là không giống nhau.  

Để xác định thời gian chịu ảnh hưởng, cũng như mức độ tác động đến một nhóm 

cộng đồng cụ thể, nghiên cứu tiến hành phân chia cộng đồng khảo sát thành các nhóm 

theo các loại hình sinh kế: (1) Nhóm KT-NTTS: nhóm có hoạt động chính là khai thác 

thủy sản và nuôi trồng thủy sản; (2) KT-DVTS: nhóm có hoạt động chính là khai thác 

thủy sản và dịch vụ thủy sản (chế biến, buôn bán thủy sản, dịch vụ ven biển,…); (3) 

KT-NN-NN: nhóm có hoạt động chính là khai thác thủy sản, nông nghiệp (trồng trọt, 

chăn nuôi,…) và nghề nghiệp (làm nghề, làm thợ, làm thuê,…). Kết quả nghiên cứu về 

thời gian chịu ảnh hưởng của hộ được tổng hợp ở bảng 3.7. 

Bảng 3.7. Thời gian ảnh hưởng của sự cố đến hộ KTTS ven biển (tháng) 

Nhóm hộ 

Chỉ tiêu 

Trung bình 

n= 210 

KT-NTTS 

n= 53 

KT-DVTS 

n= 79 

KT-NN-NN 

n= 78 

Thời gian ngừng khai thác 

hoàn toàn 8,5 ± 3,7 8,3 ± 3,6 8,9 ± 3,1 8,2 ± 4,2 

Thời gian phục hồi khai 

thác một phần 15,1 ± 7,6 16,3 ± 7,8 13,1 ± 5,4 16,3 ± 8,9 

Tổng thời gian ảnh hưởng 23,6 ± 6,2 24,6 ± 5,7 22,0 ± 4,7 24,4 ± 7,4 

Nguồn: Phỏng vấn hộ, 2018 

Kết quả điều tra cho thấy, thời gian ảnh hưởng bình quân chung của khu vực khi 

bị sự cố môi trường biển tác động từ 23,6 tháng đến 29,8 tháng, thời gian giảm khai 

thác là 15,1 tháng. Thời gian ngừng khai thác dao động từ 8,5 tháng đến 12,2 tháng 
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nhưng lại mang thiệt hại lớn đối với người dân vì họ buộc phải ngừng toàn bộ các hoạt 

động khai thác cũng như các ngành nghề liên quan đến thủy sản, số tháng còn lại là 

thời gian có tần suất khai thác giảm.  

Trong thực tiễn của hoạt động KTTS ven biển, ngư dân hầu như thực hiện hoạt 

động KTTS ở các ngày trong năm, chỉ trừ những ngày thời tiết bất lợi (lụt, bão,…). 

Như vậy với thời gian ngừng khai thác hoàn toàn trung bình 8,5 tháng, thời gian ngừng 

này là tương đối dài đối với vấn đề mưu sinh của hộ, không khai thác thủy sản đồng 

nghĩa là không có thu nhập để trang trải cuộc sống hàng ngày của hộ. Thời gian ngừng 

khai thác phụ thuộc vào các nguồn lực sinh kế của hộ và khả năng ứng phó trước tác 

động của sự cố môi trường này.  

Đối với nhóm hộ KT-NTTS, nhóm này có hoạt động thu nhập chính là KTTS và 

NTTS, cũng có những nguồn thu nhập khác nhưng không đáng kể. Theo nhận định, 

nhóm này chịu ảnh hưởng mạnh nhất khi sự cố ô nhiễm môi trường biển xảy ra. Đối 

với nhóm hộ KT-DVTS, nhóm này có hoạt động thu nhập chính là KTTS và các hoạt 

động về dịch vụ thủy sản như chế biến, buôn bán thủy sản, dịch vụ du lich ven biển,... 

Theo nhận định, nhóm này cũng là nhóm chịu thiệt hại mạnh. Đối với nhóm KT-NN-

NT, nhóm này có các hoạt động tạo thu nhập chính ít chịu tác động nhất từ sự cố môi 

trường. Kết quả điều tra cho thấy, nhận định trong nghiên cứu phù hợp với thực tiễn 

của ngư dân trong vùng nghiên cứu. Nhóm hoạt động sinh kế có liên quan đến nguồn 

lợi thủy sản thì thời gian ngừng và giảm khai thác sẽ khác nhau. Cụ thể nhóm ngừng 

khai thác lâu nhất là nhóm hoạt động KT-DVTS với 8,9 (± 3,1) tháng, ngắn nhất là 

nhóm KT-NN-NN với số tháng là 8,2 (± 4,2) tháng. Nhóm ngừng khai thác ngắn nhất 

các hoạt động sinh kế đa dạng hơn, nhóm chủ yếu khai thác ven biển (đầm phá, khai 

thác ven bờ biển (ví dụ: khai thác thủy sản thân mềm như ngêu, sò,…) họ có xu hướng 

quay trở lại khai thác sớm hơn để cải thiện thu nhập hàng ngày của hộ. Trong khi đó 

nhóm KT- NTTS và nhóm KT-DVTS có thời gian ngừng khai thác tương đương nhau. 

Nhóm hộ KT-NTTS khai thác trở lại sớm hơn nhóm KT-DVTS, đây là nhóm có thu 

nhập chính dựa vào nghề KTTS, nên nếu thời gian dừng hoàn toàn quá dài thì sẽ ảnh 

hưởng lớn đến thu nhập của hộ. So sánh tổng thời gian ảnh hưởng thì nhóm hộ chuyên 

KTTS có thời gian bị ảnh hưởng lớn (29 tháng). Đối với nhóm chuyên KTTS, việc đi 

khai thác sớm trong bối cảnh sản lượng thủy sản chưa phục hồi cũng là một lựa chọn 

để bổ sung thu nhập, mặc dù khai thác trong thời điểm này không mang lại thu nhập 

cao nhưng có ý nghĩa nhất định trong ổn định đời sống của ngư hộ. 

Thời gian giảm khai thác được hiểu là ngư dân vẫn khai thác thủy sản, tuy nhiên 

cường độ khai thác, tần suất khai thác ít hơn so với trước khi xảy ra sự cố. Thời gian 

giảm khai thác của các nhóm hộ có sự chênh lệch nhưng không nhiều khoảng 3 tháng 

giữa các nhóm hộ. Trong đó nhóm hộ KT-DVTS có thời gian khai thác giảm thấp nhất 

(13,1 tháng). Việc thời gian giảm khai thác của nhóm này ít hơn vì các hoạt động khai 
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thác của hộ ít nhiều có phục vụ cho các hoạt động dịch vụ thủy sản. Họ chủ động hơn 

trong nguồn thủy sản khai thác được để chuẩn bị cho việc tiêu thụ sản phẩm khi tiêu 

dùng của người dân đã ổn định. Vì vậy, thời gian giảm khai thác của nhóm hộ này sẽ 

ngắn hơn các nhóm hộ khác . 

Tổng thời gian ảnh hưởng giữa các nhóm hộ có sự chênh lệnh nhưng không 

nhiều. Tùy vào điều kiện của hộ để họ đưa ra các thời gian ngừng và giảm khai thác. 

Căn cứ vào hai giai đoạn trên tổng thời gian mà các nhóm bị ảnh hưởng rất lớn, cao 

nhất là nhóm KT-NTTS 24,4 (± 7,4) tháng, nhóm KT-DVTS có tổng thời gian ảnh 

hưởng ngắn nhất (22 tháng). Như vậy, sự khác biệt về số tháng bị ảnh hưởng trên tùy 

thuộc vào các loại hình ngành nghề và thời gian trở lại khai thác của từng hộ điều này 

có liên quan đến mức độ bị chịu tác động cũng như khả năng tự phục hồi của hộ là 

khác nhau và khác theo từng nhóm hoạt động sinh kế.  

Hộp 2: Tác động của sự cố môi trường biển đến hoạt động KTTS ven biển 

…Những ngày đầu xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường biển, mặc dù chưa có cơ 

quan, đơn vị nào công bố nguyên nhân nhưng khi quan sát cá chết hàng loạt chúng tôi 

cũng đã rất lo lắng và không dám ra khơi đánh bắt nữa; một số thuyền đánh bắt được 

cá cũng không bán được do không có người mua. Sự cố ô nhiễm đã kéo dài hơn rất 

nhiều so với tưởng tượng ban đầu của chúng tôi,… 

(Nguồn: phỏng vấn ngư dân KTTS ven biển, 2018) 

Nhìn chung, thời gian ảnh hưởng của sư cố đến hộ KTTS ven biển Thừa Thiên 

Huế tương đối dài, tổng thời gian ảnh hưởng của hộ KTTS lên đến 23,6 tháng, trong 

đó thời gian ngừng khai thác hoàn toàn là 8,5 tháng, thời gian phục hồi khai thác một 

phần kéo dài 15,1 tháng. Thời gian ảnh hưởng của sự cố kéo dài đã tác động mạnh đến 

các hoạt động KTTS, hoạt động phi thủy sản và ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống 

của hộ. Tổng thời gian ảnh hưởng ở các nhóm hộ khác nhau cũng có sự chênh lệch, 

cao nhất là nhóm hộ KT-NTTS (24,6 tháng), thấp nhất là nhóm hộ KT-DVTS. Sự khác 

biệt này cho thấy nhóm hộ KT-NTTS các hoạt động sinh kế chính chịu ảnh hưởng trực 

tiếp từ sự cố Formosa nên thời gian ảnh hưởng kéo dài hơn, trong khi đó nhóm KT-

DVTS thời gian ảnh hưởng ít hơn vì các hoạt động về dịch vụ thủy sản phục hồi sớm 

hơn do nhu cầu tiêu thụ của người dân đã phục hồi trở lại. Kết quả này gợi ý rằng, 

những hộ có mức độ đa dạng sinh kế cao và ít phụ thuộc vào tài nguyên thủy sản thì 

năng lực chống chịu của hộ trước sự cố bất lợi sẽ tốt hơn. 

3.4.2. Thiệt hại kinh tế do ảnh hưởng của sự cố của hộ KTTS ven biển 

Sự cố môi trường xảy ra đã gây ra những thiệt hại về kinh tế của hộ. Các hoạt 

động KTTS của hộ bị ngưng trệ, các hoạt động sinh kế khác có phụ thuộc vào tài 

nguyên thủy sản và tài nguyên ven biển đều bị thiệt hại. Để đánh giá mức độ thiệt hại 
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của hộ, nghiên cứu tiến hành phân nhóm hộ theo các hoạt động sinh kế quan trọng của 

hộ ngoài hoạt động KTTS là hoạt động chính. Thông tin thiệt hại kinh tế của hộ được 

thu thập thông qua phỏng vấn hộ. Thông tin thu thập được mã hóa, xử lý và tổng hợp 

bằng bảng biểu thể hiện mức độ thiệt hại kinh tế của các nhóm hộ. Phân tích ANOVA 

để xem xét sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về thiệt hại giữa các nhóm hộ. 

Để đánh giá mức độ tác động của sự cố đến hộ có nhiều khía cạnh khác nhau. Có 

thể đánh giá tác động của sự cố thông qua nhận thức của người dân, đánh giá ở khía 

cạnh thiệt hại về kinh tế của hộ. Trong nghiên cứu này, để đánh giá mức độ thiệt hại 

của hộ một số chỉ tiêu nghiên cứu đã được lựa chọn. Cụ thể: (1) Thiệt hại trước sự cố 

của hộ, (2) Thiệt hại từ KTTS của hộ, (3) thiệt hại từ HĐSK khác và (4) Tổng thiệt hại 

của hộ. Những chỉ tiêu này được thu thập thông qua kết quả phỏng vấn hộ KTTS chịu 

ảnh hưởng từ sự cố Formosa, tổng hợp thiệt hại về kinh kể của hộ (bằng tiền).  

Chỉ tiêu “thiệt hại trước sự cố”, được hiểu là những chi phí của hộ đầu tư để 

chuẩn bị cho hoạt động KTTS trước sự cố, sản phẩm đã đánh bắt nhưng không tiêu thụ 

được khi sự cố môi trường xảy ra và các sản phẩm được mua vào phục vụ cho các hoạt 

động khác như chế biến, kinh doanh dịch vụ,…  

Chỉ tiêu “thiệt hại từ KTTS” là thiệt hại do hộ không khai thác trong thời gian 

ngừng khai thác và thu nhập của hộ bị mất đi do giảm thời lượng/quy mô khai thác so 

với hoạt động khai thác bình thường của hộ (phục hồi một phần).  

Chỉ tiêu “thiệt hại từ HĐSK khác”, được hiểu là thu nhập mất đi của hộ do các 

hoạt động sinh kế khác có liên quan đến tác động của sự cố như chế biến thủy sản, 

dịch vụ ngành nghề thủy sản, …).  

Tổng thiệt hại của hộ là tổng hợp từ các thiệt hại riêng lẽ như đã trình bày ở trên, 

chỉ tính trong khoảng thời gian ngừng và giảm khai thác của hộ cho đến khoảng thời 

gian 30 tháng tính từ khi sự cố xảy ra. 

Kết quả khảo sát cho thấy, khoảng thời gian ngừng khai thác và khoảng thời gian 

giảm khai thác đã khiến nhóm cộng đồng gặp nhiều khó khăn và thiệt hại nặng nề về 

mặt kinh tế khi sinh kế chính của họ đều dựa vào nguồn thu từ tài nguyên thủy sản. Qua 

hai giai đoạn ngừng và giảm khai thác thì kinh tế hộ KTTS ven biển phải chịu sự mất 

chi phí và sản phẩm thủy sản bị nhiễm độc, kéo theo là các nhóm ngành nghề khác có 

liên quan đến sản phẩm thủy sản. Mức độ thiệt hại của các nhóm hộ khác nhau, thiệt hại 

cụ thể được phân chia theo nhóm ngành nghề kinh tế và được thể hiện ở bảng 3.8. 
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Bảng 3.8. Thiệt hại kinh tế của hộ KTTS ven biển do ảnh hưởng của sự cố  

ĐVT: triệu đồng/hộ 

Chỉ tiêu Trung bình KT-NTTS KT-DVTS KT-NN-NN 

Thiệt hại trước 

sự cố 
7,9 ± 14,4   10,5a ± 12,6 9,3a ± 14,5 4,7b ± 14,9 

Thiệt hại từ 

KTTS 
260,8 ± 168,5  266,1 ± 213,5 257,8 ± 135,9 260,2 ± 166,0 

Thiệt hại từ 

HĐSK khác 
6,0 ± 7,4  7,8a ± 9,7 7,8a ± 7,1 3,0b ± 4,5 

Tổng thiệt hại  274,7 ± 170,0  284,4  ± 213,2 274,9 ± 141,7  267,9 ± 165,3 

Ghi chú: 

- Thiệt hại trước sự cố: được hiểu là thiệt hại (bằng tiền) do mất chi phí sản xuất 

và sản phẩm thủy sản bị nhiễm độc không tiêu thụ được (triệu đồng/hộ). 

- Thiệt hại từ KTTS: được hiểu là thiệt hại (bằng tiền) do mất thu nhập do thời 

gian ngừng khai thác hoàn toàn và thời gian hoạt động khai thác phục hồi một phần 

(triệu đồng/hộ). 

- Thiệt hại từ HĐSK khác: được hiểu là thiệt hại (bằng tiền) do mất thu nhập do 

ngừng và phục hồi một phần của các HĐSK khác của hộ (triệu đồng/hộ). 

- Tổng thiệt hại (của hộ) = thiệt hại trước sự cố + thiệt hại từ KTTS + thiệt hại 

từ HĐSK khác (triệu đồng/hộ). 

- a, b chỉ sự khác biệt về giá trị trung bình giữa 2 nhóm có ý nghĩa thống kê ở 

mức 95%. 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2018 

Kết quả điều tra cho thấy, thiệt hại của hộ KTTS ven biển do ảnh hưởng của sự 

cố còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thứ nhất do thời gian ngừng khai thác và giảm 

khai thác, thứ hai nó còn phụ thuộc vào nhóm ngành nghề sinh kế của hộ mà có các 

mức thiệt hại khác nhau. Bình quân chung thì tổng thiệt hại về kinh tế của hộ phải chịu 

trong khoảng thời gian bị sự cố là 274,7 (± 170,0) triệu/hộ, trong đó mức thiệt hại do 

ngừng và giảm KTTS là cao nhất và là nguyên nhân chính khiến nguồn thu của hộ bị 

mất đi chiếm 260,8 (± 168,5) triệu đồng/hộ. Ngoài ra hộ còn chịu thiệt hại khác do 

ngừng và giảm các hoạt động sinh kế khác làm hộ mất thu nhập từ 6,0 (±7,4) triệu/hộ.  

Xét về khía cạnh thiệt hại trước sự cố, bình quân hộ KTTS chịu thiệt hại 7,9 ± 

14,4 triệu/hộ, chiếm tỷ lệ thiệt hại không đáng kể (2,9%) so với tổng thiệt hại của hộ. 
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Trong đó, nhóm hộ KT-NTTS chịu thiệt hại nhiều nhất 10,5 ± 12,6 triệu/hộ, thiệt hại 

thấp nhất là nhóm hộ KT-NN-NN (4,7 ± 14,9 triệu/hộ). Tuy nhiên, mức độ biến động 

của thiệt hại về chỉ tiêu này rất khác nhau giữa các hộ trong cùng một nhóm. Điều này 

thể hiện, năng lực sinh kế của các hộ trong cùng một nhóm rất khác nhau. Mức độ 

thiệt hại này phản ánh một phần chiến lược sinh kế của hộ trong tiếp cận với nguồn tài 

nguyên để đảm bảo ổn định thu nhập và đời sống của họ. Kết quả phân tích ANOVA 

cho thấy, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về thiệt hại trước sự cố giữa các nhóm hộ.  

Xét về khía cạnh thiệt hại từ KTTS ven biển của hộ, nghiên cứu cho thấy đối với 

hộ KTTS thiệt hại từ hoạt động này chiếm tỷ lệ lớn nhất (72,3%) so với tổng thiệt hại 

của hộ. Trong đó, nhóm hộ chịu thiệt hại nhiều nhất là nhóm KT-NTTS (266,1 triệu 

đồng/hộ), nhóm chịu thiệt hại ít nhất là nhóm KT-DVTS (257,8 triệu đồng/hộ). Kết 

quả này cũng phù hợp với điều kiện sản xuất của hộ, nhóm hộ phụ thuộc chính vào 

KTTS và NTTS chịu thiệt hại nhiều hơn các nhóm hộ còn lại. Kết quả phân tích 

ANOVA không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê vẻ thiệt hại từ KTTS giữa các 

nhóm hộ. 

Xét về khía cạnh thiệt hại từ HĐSK khác, bình quân 6 triệu đồng /hộ, chiếm tỷ lệ 

rất ít so với tổng thiệt hại của hộ (chiếm 2,2%). Trong đó nhóm KT-NTTS và nhóm 

KT-DVTS thiệt hại tương đương nhau (7,8 triệu đồng/hộ), riêng nhóm hộ KT-NN-NN 

thiệt hại ít nhất (3 triệu đồng/hộ). Do nhóm hộ này các thu nhập khác từ nông nghiệp 

và nghề nghiệp nông thôn ít chịu thiệt hại từ sự cố. Kết quả phân tích ANOVA cho 

thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kế về thiệt hại từ HĐSK khác giữa các nhóm hộ.   

Trong các nhóm ngành thì nhóm ngành bị thiệt hại do ngừng và giảm KTTS của 

hộ thuộc nhóm KT-NTTS chiếm lên đến 266,1 (± 213,5) triệu/hộ, cao hơn nhóm KT-

NN-NN. Một phần của thiệt hại này là do các hoạt động sinh kế trên có mối quan hệ 

phụ thuộc và gắn với các sản phẩm của KT và các hoạt động liên quan đến toàn ngành 

thủy sản. Tổng thiệt hại lớn nhất là nhóm KT-NTTS, tổng thiệt hại ít nhất vẫn là nhóm 

KT-NN-NN.  

Như vậy, tổng thiệt hại của hộ KTTS tương đối lớn (274,7 triệu đồng/hộ). Thiệt 

hại của hộ KTTS chịu ảnh hưởng của sự cố chủ yếu đến từ thiệt hại từ hoạt động 

KTTS của hộ. Thiệt hại của hộ ở mức cao như trên là do hậu quả tác động của sự cố, 

nó tác động đến ngành KTTS và các hoạt động sinh kế liên quan khác của nhóm hộ 

khảo sát. Tổng thiệt hại cũng có sự chênh lệch nhau giữa các nhóm hộ, nhóm KT-

NTTS có thiệt hại lớn nhất (284,4 triệu/hộ), kế tiếp là nhóm KT-DVTS (274,9 

triệu/hộ), thiệt hại thấp nhất là nhóm hộ KT-NN-NN (267,9 triệu/hộ). Sự chệnh lệch 

này cho thấy, thiệt hại của hộ có liên quan nhiều đến thời gian chịu ảnh hưởng của các 

nhóm hộ. Nhóm hộ KT-NTTS có tổng thời gian ảnh hưởng lớn nhất (24,6 tháng) và 
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nhóm KT-DVTS có thời gian ảnh hưởng thấp nhất (22 tháng). Vì vậy, thiệt hại của 

nhóm hộ KT-NTTS cũng lớn hơn các nhóm hộ khác. Kết quả phân tích ANOVA cho 

thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kế về thiệt hại trước sự cố và thiệt hại từ HĐSK 

khác giữa các nhóm. Kết quả này gợi ý hộ có mức độ thiệt hại thấp hơn thì có năng lực 

chống chịu tốt hơn những nhóm hộ có mức thiệt hại cao từ hai nguồn thiệt hại trước sự 

cố và thiệt hại từ các HĐSK khác của hộ.  

3.4.3. Tác động sinh kế của sự cố đối với hộ KTTS ven biển 

Các cộng đồng người dân bãi ngang ven biển thường phải định cư tại những địa 

bàn có điều kiện tự nhiên có nhiều khó khăn cho sinh hoạt và sản xuất, nhất là sản xuất 

nông nghiệp truyền thống. Sinh kế chính của người dân vùng bãi ngang ven biển là 

khai thác ven bờ và đang đối mặt với những khó khăn thách thức, việc khai thác quá 

mức tài nguyên thiên nhiên khiến các nguồn lợi ngày càng bị cạn kiệt, phát triển NTTS 

tự phát, không quy hoạch gây ra những hệ lụy về môi trường. Sản xuất nông nghiệp 

gặp nhiều khó khăn do đất đai khô cằn, bạc màu hay đất cát, nghèo dinh dưỡng khiến 

cho năng suất cây trồng thấp, yêu cầu đầu tư lớn, kể cả lao động, hiệu quả kinh tế do 

vậy cũng thấp. Sinh kế của cộng đồng ngư dân vùng bãi ngang ven biển hiện nay đã 

được phát triển đa dạng hơn với nhiều loại hình sinh kế từ trồng trọt, chăn nuôi, làm 

muối đến NTTS, khai thác và các ngành nghề phi nông nghiệp khác. Tuy vậy, các sinh 

kế hiện tại còn thiếu ổn định và không bền vững. Thêm vào đó, những sự cố ô nhiễm 

môi trường ngày càng trầm trọng hơn do việc phát triển KT-XH ở các khu công nghiệp 

ven biển, gây ra những thảm họa môi trường đe dọa đến sinh kế của cộng đồng ngư 

dân ven biển. 

Sự cố môi trường biển Formosa 2016 xảy ra là một trong những sự cố ô nhiểm 

môi trường biển nghiêm trọng,  không chỉ tác động đến các ngành trực tiếp bám biển 

mà còn liên quan đến các ngành, hoạt động liên quan khác. Đa phần những hộ thuộc 

các xã ven biển đều bị ảnh hưởng ít nhiều do sự cố.  

Nghiên cứu tác động của sự cố môi trường Formosa đối với hộ KTTS ven biển 

nhằm mục đích xem xét, đánh giá mức độ tác động của sự cố đến sinh kế của hộ thông 

qua đánh giá các mức độ thiệt hại của hộ. Để đánh giá mức độ tác động các chỉ tiêu 

nghiên cứu đã được lựa chọn bao gồm: (1) Số hoạt động sinh kế (HĐSK) bị ảnh 

hưởng/ số HĐSK của hộ, (2) Tỷ lệ lao động của hộ bị ảnh hưởng, (3) Mức độ thiệt hại 

của hộ, (4) Tỷ lệ thiệt hại của hộ. Thông tin được thu thập thông qua phỏng vấn hộ, 

được xử lý và tổng hợp theo các nhóm hộ, (5) Thiệt hại so với TNBQ của hộ trước sự 

cố: là tỷ lệ % tổng thiệt hại của hộ trên thu nhập bình quân hàng năm của hộ (năm 

2015), (6) Thiệt hại so với giá trị tài sản của hộ: là tỷ lệ % tổng thiệt hại so với tổng 

giá trị tài sản của hộ, (7) Tỷ lệ thiệt hại <50% TNBQ của hộ, (8) Tỷ lệ thiệt hại 50 - 
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100% TNBQ của hộ, (iii) Tỷ lệ thiệt hại > 100% TNBQ của hộ. Kết quả đánh giá tác 

động sinh kế của sự cố đối với hộ KTTS ven bờ được tổng hợp ở bảng 3.9.   

Bảng  3.9. Mức độ tác động sinh kế của sự cố đối với hộ KTTS ven biển 

Chỉ tiêu  Trung bình KT-NTTS KT-DVTS KT-NN-NN 

Số HĐSK bị ảnh hưởng/ 

Số HĐSK của hộ 
1,7/2,9 1,9/2,8 2,1/3,1 1,3/2,7  

Tỷ lệ lao động của hộ bị 

ảnh hưởng (%) 
66,7 86,6 65,3 54,6 

Thiệt hại so với TNBQ 

trước sự cố (%) 
141,1 153,1 109,4 165,0 

Thiệt hại so với tổng giá 

trị tài sản của hộ (%) 
52,6 53,7 50,8 53,6 

Tỷ lệ hộ thiệt hại  <50% 

TNBQ (% hộ)  
15,7 7,5 20,3 16,7 

Tỷ lệ hộ thiệt hại 50-

100%  TNBQ (% hộ)  
43,3 54,7 45,6 33,3 

Tỷ lệ hộ thiệt hại >100% 

TNBQ (% hộ)  
41,0 37,7 34,2 50,0 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2018 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tác động của sự cố đến sinh kế của hộ KTTS ven 

bờ là khác nhau và được chia theo từng nhóm hộ có hoạt động tạo thu nhập liên quan 

đến hoạt động KTTS ven biển.  

Bình quân chung thì số hoạt động sinh kế bị ảnh hưởng là rất cao, có hộ đến 2 

hoạt động trong tổng số hoạt động sinh kế của hộ. Điều này cho thấy những hộ có hoạt 

động KTTS ven biển đều có hoạt động sinh kế kèm theo dựa vào nguồn tài nguyên 

thủy sản cũng bị ảnh hưởng. Nhóm hộ hoạt động KT-DVTS là nhóm bị tác động nhiều 

nhất chiếm 2/3 số hoạt động sinh kế của hộ. Sự cố tác động đến các hoạt động sinh kế 

kéo theo số lao động tham gia vào các hoạt động bị ảnh hưởng rất lớn và nhất là nhóm 

KT-NTTS chiếm đến 86,6%. Từ đó cho thấy mức độ ảnh hưởng đến kinh tế hộ là rất 

rõ cụ thể bình quân chung thiệt hại so với tổng thu nhập trước sự cố là 141,1% tức 

vượt mức 41,1%; so với tổng giá trị tài sản là 52,6%. Mức độ thiệt hại cũng được xem 

xét đánh giá dựa vào các nhóm hoạt động sinh kế hộ khảo sát. Tỉ lệ hộ bị thiệt hại đến 

50% so với thu nhập hằng năm là nhóm tham gia vào KT-DVTS chiếm 20,3% đây là 
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loại hình có mối quan hệ phụ thuộc vào nguồn thu từ KTTS thế nên khi hoạt động khai 

thác bị hạn chế thì DVTS cũng giảm sút. Tỉ lệ hộ bị thiệt hại từ 50-100% chiếm mức cao 

nhất là nhóm KT-NTTS chiếm 54,7% và thấp nhất là KT-NN-NN chiếm 33,3%. Ngược 

lại, tỉ lệ hộ bị thiệt hại trên 100% thu nhập hằng năm là KT-NN-NN chiếm 50%.  

Như vậy, tùy thuộc vào từng nhóm ngành nghề mà có các mức độ ảnh hưởng 

khác nhau khi bị sự cố tác động. Sự cố diễn ra tác động trực tiếp đến ngành thủy sản 

và ảnh hưởng trực tiếp đến người dân vùng ven biển, đặc biệt là những hộ tham gia 

vào KTTS. Những hộ có các hoạt động sinh kế không phụ thuộc vào ngành thủy sản sẽ 

hạn chế bị ảnh hưởng và có nguồn thu nhập vào thời gian bị sự cố. 

3.4.4. Nhận thức người dân đánh giá tác động sinh kế của sự cố 

Trong nghiên cứu về khía cạnh của xã hội nông thôn, ngoài những thống kê 

mang tính chất định lượng để mô tả một tác động tiêu cực nào đó (sự cố môi 

trường/thảm họa) đối với cộng đồng hoặc nông hộ thì nghiên cứu về định tính dựa vào 

những nhận định đánh giá của người dân cũng phản ánh được mức độ nghiêm trọng 

của một sự cố/thảm họa đã xảy ra tác động đến đời sống của họ. Vì vậy, việc đánh giá 

tác động sự cố thông qua nhận thức người dân tại vùng ảnh hưởng là một việc rất cần 

thiết và mang ý nghĩa khách quan. Điều này giúp nghiên cứu phản ánh đúng nhất mức 

độ tác động về sinh kế của sự cố đến những người chịu hậu quả trực tiếp. Để đánh giá 

mức độ nghiêm trọng của sự cố đến sinh kế của người dân, nghiên cứu đã sử dụng các 

tiêu chí sau: (1) Đánh giá mức độ tác động của sự cố đối với hoạt động KTTS của hộ, 

(2) Đánh giá mức độ tác động của sự cố đối với thu nhập của hộ, (3) Đánh giá mức độ 

tác động của sự cố đối với đời sống của hộ, (4) Đánh giá mức độ tác động của sự cố 

đối với cộng đồng. Các chỉ tiêu này được đánh giá trên 03 nhóm hộ chịu ảnh hưởng. 

Cụ thể người dân được đưa ra 03 mức độ đánh giá tác động là ít nghiêm trọng, 

nghiêm trọng và rất nghiêm trọng. Cơ sở để đưa ra các mức độ này được dựa trên 

thang đo Likert và kết quả phỏng vấn người am hiểu tại cộng đồng nghiên cứu. Bên 

cạnh đó đưa ra 03 mức độ, nhóm nghiên cứu còn dựa trên mức độ thiệt hại ở những 

câu hỏi phần đầu của bảng hỏi. Kết quả người được phỏng vấn xác định mức độ tác 

động sẽ được kiểm tra chéo (crosscheck) với các câu hỏi trước đó. 

Kết quả tổng hợp về ý kiến đánh giá mức độ tác động của sự cố của các nhóm hộ 

được tổng hợp ở bảng 3.10. 
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Bảng 3.10. Ý kiến hộ đánh giá mức độ tác động của sự cố theo nhóm nghề 

 (Đvt: % số hộ) 

 

Mức độ tác động 

Trung bình 

n= 210 

KT-NTTS 

n= 53 

KT-DVTS 

n= 79 

KT-NN-NN 

n=78 

1. Đối với hoạt động KTTS của hộ 

Ít nghiêm trọng 0,6 - - 2,1 

Nghiêm trọng 23,8 17,0 15,0 37,7 

Rất nghiêm trọng 75,7 83,0 85,0 61,0 

2. Đối với thu nhập của hộ 

Ít nghiêm trọng 0,8 - - 2,9 

Nghiêm trọng 40,5 30,2 35,0 53,2 

Rất nghiêm trọng 59,0 69,8 65,0 45,5 

3. Đối với đời sống (chi tiêu) của hộ 

Ít nghiêm trọng 3,9 4,2 - 8,6 

Nghiêm trọng 49,5 52,8 46,3 50,6 

Rất nghiêm trọng 48,6 45,3 35,8 45,5 

4. Đối với cộng đồng 

Ít nghiêm trọng 0,6 - - 2,1 

Nghiêm trọng 25,2 17,0 20,0 36,4 

Rất nghiêm trọng 74,3 83,0 80,0 62,3 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2018 

Tác động của sự cố đến hoạt động KTTS, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 

75,7% số hộ cho rằng tác động của sự cố đến hoạt động KTTS là rất nghiêm trọng, 

23,8% số hộ cho rằng nghiêm trọng, còn một tỷ lệ rất ít 0,6% cho rằng không nghiêm 

trọng. Tỷ lệ hộ đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự cố cũng khác nhau giữa các 

nhóm hộ có các hoạt động sinh kế khác nhau. Tỷ lệ hộ cho rằng tác động của sự cố đến 

hoạt động KTTS là rất nghiêm trọng, cao nhất là nhóm hộ KT-DVTS (85%), kế đến là 

nhóm hộ KT-NTTS (83% và thấp nhất là nhóm hộ KT-NN-NT (61%). Kết quả này 

cho thấy, nhóm hộ KT-NN-NT phụ thuộc ít hơn vào hoạt động KTTS nên tỷ lệ cho 

rằng mức độ rất nghiêm trọng của sự cố ít hơn các nhóm hộ còn lại, do các nhóm hộ 

đó lại phụ thuộc nhiều vào hoạt động KTTS và các hoạt động sinh kế gắn liền với sản 

lượng khai thác và nuôi trồng. 

Thu nhập của hộ KTTS, ngoài hoạt động khai thác là nguồn thu nhập chính, còn 

bao gồm nhiều hoạt động thu nhập khác, có những hoạt động tạo thu nhập có ảnh 

hưởng gián tiếp hoặc không ảnh hưởng. Vì vậy, mức độ tác động của sự cố môi trường 
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lên thu nhập của hộ phụ thuộc nhiều vào các hoạt động thu nhập của hộ đang có. 

Ngiên cứu chỉ ra rằng có 59% số hộ đánh giá tác động của sự cố đến thu nhập của hộ 

là rất nghiêm trọng, 40,5% số hộ cho rằng nghiêm trọng và 0,8% số hộ cho rằng ít 

nghiêm trọng. Như vậy, xét về khía cạnh thu nhập của hộ, ý kiến đánh giá mức độ 

nghiêm trọng của sự cố thấp hơn so với hoạt động KTT của hộ. Mức độ đánh giá tính 

nghiêm trọng của sự cố đến thu nhập của hộ cũng có sự khác nhau giữa các nhóm hộ. Tỷ 

lệ hộ KT-DVTS và KT-DVTS cho rằng sự cố có tác động “rất nghiêm trọng” đến thu 

nhập của hộ chiếm hơn 60%. Trong khi đó, nhóm hộ KT-NN-NT cho rằng mức độ “rất 

nghiêm trọng” chiếm tỷ lệ 45,5% thấp nhất trong 03 nhóm hộ nghiên cứu. Tuy nhiên, tỷ lệ 

hộ trong nhóm này cho rằng tác động của sự cố là “nghiêm trọng” chiếm tỷ lệ 53,2%. 

Điều này cho thấy, thu nhập của hộ ở các nhóm cũng chịu sự tác động nặng nề. 

Xét về khía cạnh sự cố tác động đến đời sống của hộ (thông qua những chỉ tiêu 

của các hoạt động chi tiêu của hộ), kết quả chỉ ra rằng có 48,6% số hộ đánh giá tác 

động của sự cố là rất nghiêm trọng, 49,5% số hộ đánh giá là nghiêm trọng, 3,9% số hộ 

đánh giá là ít nghiêm trọng. Như vậy, xét về khía cạnh đời sống của hộ thì mức độ tác 

động của sự cố thấp hơn đối với hoạt động KTTS và thu nhập của hộ. Trong các nhóm 

hộ mức độ đánh giá cũng không chênh lệch nhiều, phần lớn đều cho rằng tác động của 

hộ là nghiêm trọng, chiếm tỷ lệ >50%, còn lại cho rằng “rất nghiêm trọng”. Đời sống 

của ngư dân ven biển vốn nghèo, một sự tác động bất lợi nào đó đều có ảnh hưởng 

nhất định đời sống của hộ. Tuy nhiên, ngư dân nghèo vốn đã có đời sống khó khăn, 

thêm tác động bên ngoài làm ngưng trệ các hoạt động tạo thu nhập sẽ làm cho đời sống 

của họ càng khó khăn hơn.  

Xét về khía canh tác động của sự cố đến cộng đồng, phần lớn số hộ đều cho rằng 

tác động của sự cố là rất nghiêm trọng chiếm tỷ lệ 74,3%, 25,2% cho rằng nghiêm 

trọng. Nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là KT-NTTS (83%), tiếp đến KT-DVTS 

(80%) và cuối cùng là nhóm KT-NN-NN (62,3%). 

Hộp 3: Nhận thức của ngư dân về tác động của sự cố môi trường biển đến 

thu nhập của hộ  

“…Nói thu nhập bình quân nghề biển thì rất khó, bởi có khi cả tháng liền bó gối 

ở nhà, có khi tiết trời thuận, chỉ cần một buổi ra biển là kiếm được 3-5 triệu 

đồng…nhưng khi sự cố xảy ra 4/2016 đang trong mùa khai thác được nhiều nhưng lại 

không thể ra khơi, có ra khơi thì thu nhập rất ít, nhiều chuyến đi còn không bù lại 

được tiền xăng dầu. Cả gia đình sống chủ yếu dựa vào thu nhập từ đánh bắt thủy sản 

nhưng bây giờ thu nhập không đủ trang trải cho cuộc sống, phải đi vay mượn tạm của 

bà con, hay mua nợ hàng hóa để tạm sống qua ngày,...” 

 (Nguồn: Phỏng vấn ngư dân KTTS ven biển, 2018) 
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Nhìn chung, sự cố môi trường đã tác động rất nghiêm trọng đối với hoạt động 

KTTS của hộ, có 75,7% ý của hộ cho rằng tác động của sự cố đối với hoạt động là rất 

nghiêm trọng. Nhận thức này của người dân phù hợp với thực tiễn do tác động của sự 

cố (ô nhiễm môi trường biển), hầu hết các hộ KTTS sống ven biển đều chịu ảnh hưởng 

do nguồn nước bị ô nhiễm, hải sản bị chết do nhiễm độc và trong thời gian đầu của sự 

tâm lý e ngại sử dụng các sản phẩm thủy sản, người dân không khai thác hoặc khai 

thác cũng không tiêu thụ được. Việc không khai thác và không bán được sản phẩm làm 

mất thu nhập, đe dọa đến cuộc sống của người dân. Với việc người dân đánh giá tác 

động của sự cố là rất nghiêm trọng đối với hoạt động KTTS của hộ thì thu nhập của hộ 

lập tức bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của sự cố đến thu nhập của hộ ít 

trầm trọng hơn so với hoạt động KTTS của hộ. Kết quả cho thấy có 59% ý kiến của hộ 

đánh giá tác động của sự cố đến thu nhập của hộ là nghiêm trọng. Điều này cho thấy 

rằng, mặc dù tác động của sự cố là rất nghiêm trọng đối với hoạt động KTTS của hộ 

nhưng thu nhập của hộ ít nghiêm trọng hơn, bởi vì thu nhập của hộ là tổng thu nhập 

của các hoạt động sinh kế của hộ (KTTS và hoạt động phi thủy sản) nên mức độ ảnh 

hưởng thấp hơn, mức đánh giá của người dân cũng hoàn toàn phù hợp với thực tiễn. 

Đối với đời sống của hộ, có 48,6% ý kiến cho rằng tác động của sự cố là rất nghiêm 

trọng. Ý kiến đánh giá này cũng phù hợp với thực tiễn, đời sống của hộ phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố, trong đó tình trạng của hộ là yếu tố quan trọng để chống chịu lại trước sự 

cố bất lợi tác động. Hộ có điều kiện tốt hơn thì tác động của đời sống của hộ sẽ ít hơn. 

Trai lại, có 74,3% số hộ cho rằng tác động của sự cố đến cộng đồng là rất nghiêm 

trọng, kết quả này ngụ ý rằng trong cộng đồng còn rất nhiều hộ khó khăn, nên tác động 

của sự cố là rất nghiêm trọng.  

Ý kiến đánh giá tác động của sự cố lên hoạt động KTTS, thu nhập, cuộc sống của 

hộ và cộng đồng cũng có sự chênh lệch giữa các nhóm hộ theo các hoạt động sinh kế 

chính. Tác động của sự cố đối với hoạt động KTTS của hộ nhiều hơn thuộc nhóm hộ 

KT-NTTS và KT-DVTS, nhóm hộ KT-NN-NN thấp hơn. Kết quả này phản ánh tính 

phù hợp trong thực tiễn nghề nghiệp của hộ. Nhóm có sinh kế phụ thuộc nhiều vào tài 

nguyên thủy sản và ven biển có đánh giá mức độ rất nghiêm trọng của sự cố cao hơn 

các hộ có sinh kế ít phụ thuộc hơn. Nhận định tác động của sự cố đến thu nhập cũng 

tương đồng với đánh giá tác động của sự cố đến hoạt động KTTS của hộ. Tác động 

của sự cố đến thu nhập của hộ cao ở nhóm KT-NNTS và KT-DVTS, thấp ở nhóm hộ 

KT-NN-NN, kết quả nhận định này cũng phù hợp với thực tiễn, nhóm hộ có thu nhập 

ít phụ thuộc hoạt động thủy sản ít bị ảnh hưởng hơn. Tuy nhiên, khi xem xét khía cạnh 

tác động của sự cố đến đời sống của hộ sự khác biệt lại thể hiện, nhóm hộ KT-DVTS 

đánh giá tác động của sự cố ở mức rất nghiêm trọng thấp nhất (35,8%), thâp hơn các 

nhóm hộ còn lại. Điều này cho thấy, tiềm lực của hộ KT-DVTS cao hơn nên đời sống 

của hộ ít bị tác động hơn. Khi đánh giá về tác động của sự cố đến cộng đồng thì nhận 



106 

 

định cũng theo xu hướng nhìn nhận của hộ về tác động đến hoạt động KTTS và thu 

nhập của hộ. Ý kiến đánh giá tác động rất nghiêm trọng thấp nhất ở nhóm hộ KT-NN-

NN và cao hơn ở nhóm hộ KT-NTTS và KT-DVTS. 

Như vậy, dựa vào nhận định đánh giá tác động của sự cố đến hoạt động KTTS, 

thu nhập, đời sống của hộ và tác động của sự cố đến cộng đồng gợi ý rằng những hộ có 

tiềm lực tốt (khá/giàu) thì có năng lực chống chịu tốt hơn những hộ ít tiềm lực, hộ có 

hoạt động sinh kế ít phụ thuộc vào tài nguyên thủy sản và tài nguyên ven biển thì năng 

lực chống chịu tốt hơn. Kết quả đánh giá trên có thể thấy hộ tham gia vào KT-NN-NN 

bị tác động ít hơn so với những 2 nhóm sinh kế KT-NTTS, KT-DVTS. Chính vì thế 

khi bị sự cố tác động những hộ này vẫn có ngành nghề khác có thể phát triển và thay 

thế hoặc không bị tác động để duy trì thu nhập cũng như việc làm của lao động, sớm 

ổn định đời sống của hộ sau sự cố. 

3.5. ỨNG PHÓ CỦA HỘ KHAI THÁC THỦY SẢN VEN BIỂN TRƯỚC TÁC 

ĐỘNG CỦA SỰ CỐ 

Nghiên cứu các giải pháp ứng phó của hộ được dựa trên nghiên cứu “khả năng 

chống chịu” của hộ đối với các cú sốc/sự cố cực đoan. Các nghiên cứu đã cụ thể hóa 

và xác định ba loại hình hay chiến lược ứng phó được cộng đồng vận dụng khi đối 

diện với sự cố cực đoan hay khủng hoảng, gồm: (i) đối phó/chịu đựng (COPPING); 

(ii) thích ứng (ADAPTATION); và (iii) chuyển đổi (TRANSFORMATION) [53]. 

Nghiên cứu này xem xét các giải pháp ứng phó của hộ như là năng lực chống 

chịu của hộ trước sự cố, thông qua việc xác định các giải pháp của hộ đã áp dụng, và 

xem xét phân nhóm giải pháp theo các nhóm giải pháp đối phó/ chịu đựng, thích ứng 

và chuyển đổi.  

Giải pháp ứng phó của hộ KTTS trước tác động của sự cố bao gồm các nhóm 

giải pháp đối phó/chịu đựng giảm nhẹ thiệt hại (chịu đựng/đối phó) (giải pháp gì? 

Hình thành từ lúc nào? Củ hay mới?...) những giải pháp mang tính khắc phục thiệt hại 

sau sự cố để đảm bảo hạn chế thiệt hại và cuộc sống của hộ được coi là các giải pháp 

đối phó/chịu đựng của hộ trước sự cố.  

Nhóm giải pháp thích ứng là các giải pháp được lựa chọn để thay đổi và tiếp tục 

các hoạt động tạo thu nhập “bị ảnh hưởng” (giải pháp gì? hình thành từ lúc nào? Hiện 

tại còn áp dụng? Hiệu quả của giải pháp?,…).  

Nhóm giải pháp chuyển đổi là các giải pháp được áp dụng để chuyển sang một 

nguồn thu nhập mới trong tương lai, không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố (giải pháp 

gì? Thời điểm áp dụng? Hiện tại còn áp dụng không?,…).  

Thông tin thu thập được từ phỏng vấn hộ được tổng hợp theo tỷ lệ thực hiện các 

giải pháp. Việc tổng hợp các giải pháp được phân theo nhóm hộ nhằm đánh giá mức 
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độ áp dụng của các giải pháp ở các nhóm hộ có sinh kế chính khác nhau, xem xét khả 

năng thực thi của các giải pháp trên các nguồn vốn sinh kế của hộ (các hộ khác nhau 

việc sử dụng các giải pháp có khác nhau không? Vì sao? Hiệu quả của các giải pháp đã 

áp dụng đến quá trình phục hồi của hộ).  

3.5.1. Các giải pháp và loại ứng phó của hộ KTTS đã thực hiện 

Các giải pháp để hạn chế sự tác động của sự cố, những thay đổi hay thích ứng để 

phù hợp và duy trì được kinh tế cũng như chuyển đổi việc làm của lao động của những 

hộ bị sự cố tác động mang ý nghĩa thực tiễn rất cao. Để có xác định giải pháp của hộ 

khi sự cố xảy ra, nghiên cứu xem xét đánh giá theo theo ba mức giải pháp. Thứ nhất, 

các giải pháp ngư hộ thực hiện nhằm đối phó với sự cố để duy trì đời sống cũng như 

sinh kế của hộ khi bị sự cố tác động mà không báo trước. Thứ hai, quá trình đối phó 

với sự cố cần thiết phải thực hiện các biện pháp thích ứng nhằm từng bước khôi phục 

lại kinh tế bằng các thay đổi hoạt động sinh kế khác. Thứ ba, các giải pháp chuyển đổi 

hoàn toàn các hoạt động sinh kế có sẵn của hộ nhằm làm mới, chủ động ứng phó khi 

có sự cố tương tự xảy ra. Mục đích của cách tiếp cận đánh giá này nhằm hướng đến 

giải pháp tổng thể để giảm thiểu tối đa các thiệt hại do sự cố tương tự có thể gây ra cho 

các cộng đồng ven biển.  Cụ thể: 

3.5.1.1. Các giải pháp đối phó/chịu đựng của hộ KTTS ven biển 

Nhóm giải pháp giảm nhẹ thiệt hại (chịu đựng/đối phó) được sử dụng trong 

nghiên cứu được hiểu là các giải pháp làm tăng mức hoạt động tạm thời trong thời gian 

bị ảnh hưởng bởi sự cố cực đoan. Các giải pháp của nhóm này bao gồm: (1) Giảm chi 

tiêu, (2) Bán tài sản, (3) Vay mượn, tiếp cận tín dụng (chính thức và phi chính thức), 

(4) Tìm kiếm sự hỗ trợ từ bà con, người thân, (5) Mở rộng các quan hệ xã hội khác để 

tìm kiếm sự giúp đỡ/hợp tác, (5) Tham gia các HĐSK mới để tăng thêm thu nhập: 

chăn nuôi, làm thuê và phát triển các loại hình dịch vụ nông thôn (buôn bán, dịch vụ 

tại gia,…). Các thông tin này được thu thập thông qua điều tra hộ ngư dân có hoạt 

động KTTS bị ảnh hưởng. Thông tin các giải pháp được thu thập, tổng hợp và nhóm 

thành các nhóm giải pháp như trình bày ở trên. Cuối cùng, để đánh giá mức độ áp 

dụng của hộ, nghiên cứu sử dụng chỉ tiêu “số giải pháp đối phó của hộ đã thực hiện”. 

Kết quả điều tra về các giải pháp đối phó/chịu đựng của hộ KTTS ven biển được tổng 

hợp ở bảng 3.11. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi sự cố Formosa xảy ra để làm giảm tác động của 

sự cố trước mắt, hộ thực hiện nhiều giải pháp đối phó. Trong nhóm giải pháp đối phó 

thì giải pháp được sử dụng nhiều nhất là tham gia các hoạt động sinh kế mới (88,1%) 

và cắt giảm chi tiêu (36,2%). Đây là các giải pháp trực tiếp và nhóm hộ chủ động thực 

hiện khi sự cố xảy ra. Xét theo từng nhóm hộ cũng tương tự, việc thực hiện tham gia 

vào các hoạt động sinh kế mới để tăng thêm thu nhập chiếm gần như toàn bộ số hộ 
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khảo sát. Giải pháp cắt giảm chi tiêu, đây là giải pháp đầu tiên hộ có thể làm để đối 

phó nhanh nhất với sự cố, đặc biệt nhóm hộ KT-NN-NN sử dụng nhiều nhất (50,0%), 

tuy nhiên nó không mang tính lâu dài. Ngoài ra, hộ còn sử dụng các giải pháp đối phó 

khác nhưng còn mang tính bị động, phụ thuộc vào nhân tố khác như vay mượn, tiếp 

cận tín dụng, hỗ trợ từ người thân, tìm kiếm các mối quan hệ xã hội, các giải pháp này 

chiếm tỉ lệ nhỏ và là giải pháp đối phó nhất thời khi sự cố xảy ra. Tỷ trọng số lượt đối 

phó so với tổng số quan sát trung bình đạt 182,4% cho thấy, hộ thực hiện trung bình 

hơn 1 giải pháp đối phó. Trong đó nhóm KT-NN-NN thực hiện nhiều giải pháp đối 

phó hơn hai nhóm còn lại, nhóm KT-NN-NN thực hiện trung bình hơn 2 giải pháp/hộ. 

Bảng  3.11. Các giải pháp ứng phó của hộ ngư dân KTTS ven biển 

Đvt: % số hộ thực hiện 

Giải pháp đối phó/chịu 

đựng Trung bình KT-NTTS KT-DVTS KT-NN-NN 

Cắt giảm chi tiêu 36,2 28,3 27,8 50,0 

Bán tài sản 8,6 7,5 10,1 7,7 

Vay mượn, tiếp cận tín 

dụng 17,6 5,7 17,7 25,6 

Tìm kiếm sự hỗ trợ từ bà 

con, người thân. 17,1 15,1 12,7 23,1 

Mở rộng các mối quan hệ 

xã hội khác để tìm kiếm sự 

giúp đỡ/hợp tác 14,8 15,1 16,5 25,6 

Tham gia các HĐSK mới để 

tăng thêm thu nhập 88,1 79,2 98,7 83,3 

Số giải pháp đối phó hộ đã 

thực hiện 1,9 1,7 1,8 2,0 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2018 

Như vậy, tác động của sự cố là hiện hữu có tác động tiêu cực đến hoạt động tạo 

thu nhập và đời sống của hộ, buộc hộ phải đưa ra giải pháp đối phó để hạn chế tác 

động và ổn định đời sống. Tâm lý không biết làm gì khi xảy ra sự cố đặc biệt đối với 

một số tỉnh có thu nhập thấp dẫn đến khả năng phục hồi thu nhập thấp ở các tỉnh này. 

3.5.1.2. Các giải pháp thích ứng của hộ KTTS ven biển 

Nhóm giải pháp thích ứng trong nghiên cứu, được hiểu là các giải pháp được lựa 

chọn để thay đổi và tiếp tục các hoạt động tạo thu nhập “bị ảnh hưởng”. Các giải pháp 

thích ứng của ngư hộ gồm: (1) Chuyển từ khai thác ven bờ sang khai thác xa bờ, (2) 

Chuyển từ khai thác thủy sản tầng đáy sang khai thác tầng nổi, (3) Cải hoán phương tiện 
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khai thác và ngư  lưới cụ. Thông tin các giải pháp riêng lẽ được thu thập, tổng hợp và 

nhóm thành các nhóm giải pháp. Cuối cùng, để đánh giá mức độ áp dụng giải pháp thích 

ứng của hộ, nghiên cứu sử dụng chỉ tiêu “Tỷ lệ hộ có thực hiện giải pháp thích ứng”.  

Kết quả điều tra về các giải pháp thích ứng của hộ KTTS ven biển được tổng hợp ở 

bảng 3.12. 

Bảng 3.12. Các giải pháp ứng phó của hộ ngư dân KTTS ven biển 

Đvt: % số hộ thực hiện 

Giải pháp và loại ứng phó Trung bình KT-NTTS KT-DVTS KT-NN-NN 

Chuyển sang khai thác xa bờ 3,3 1,9 1,3 6,4 

Chuyển sang KTTS tầng nổi 14,3 9,4 10,1 21,8 

Cải hóa phương tiện khai thác 

và ngư lưới cụ 1,4 - 2,5 1,3 

Tỷ lệ hộ có thực hiện giải pháp 

thích ứng (%) 18,1 15,1 13,9 24,4 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2018 

Kết quả điều tra cho thấy, các giải pháp thích ứng được người dân vận dụng thực 

hiện đó là việc thay đổi hoạt động sinh kế phù hợp khi sự cố xảy ra. Họ linh động 

trong việc khai thác tầng đáy sang tập trung khai thác tầng nổi và khai thác xa bờ, cùng 

với đó là cải hóa phương tiện khai thác. Việc sự cố xảy ra tác động mạnh đến nguồn 

hải sản tầng đáy, nên để duy trì hoạt động KTTS của hộ, buộc hộ chuyển từ khai thác 

tầng đáy sang tầng nổi (thủy sản tầng nổi phần lớn phụ thuộc vào con nước như ý kiến 

nhận định của các ngư dân làm nghề lâu năm). Thay đổi và tiếp tục thực hiện hoạt 

động tạo thu nhập để kiếm sống, thay đổi như thay vì trước đây khai thác cá tầng đáy 

giờ chuyển sang khai thác cá tầng mặt - đây cũng là giải pháp được phần đông số hộ 

lựa chọn, hoặc đầu tư mạnh hơn cho NTTS thay vì trước đây chỉ chú trọng vào KTTS, 

hoặc làm thêm các nghề dịch vụ hậu cần nghề cá, thay vì chỉ chuyên làm khai thác như 

hiện tại. Giải pháp khai thác tầng nổi chiếm tỷ lệ lớn nhất trong nhóm các giải pháp 

thích ứng, chiếm tỷ lệ 14,3%. Hầu hết các nhóm sinh kế ưu tiên chọn khai thác tầng 

nổi và đầu tư ngư cụ hơn so với chuyển sang khai thác xa bờ. Đối với việc chuyển 

sang khai thác xa bờ và cải hóa phương tiện nhóm sinh kế KT-NN-NN chiếm tỉ trọng 

số hộ lựa chọn nhiều nhất, trong khi nhóm hộ KT-NTTS họ hầu như không cải hóa 

ngư cụ bởi lẽ sinh kế chính chủ yếu của họ tập trung vào khai thác ven biển. Tỷ lệ hộ 

thực hiện các giải pháp thích ứng không cao, là do việc thực hiện các giải pháp thích 

ứng phụ thuộc vào nguồn lực của hộ. Do đặc điểm các hộ khai thác thủy sản ven bờ 

thường là những hộ thiếu các nguồn lực tài chính để đầu tư, nhóm hộ KT-NN-NN có 

các nguồn thu nhập đa dạng hơn nên họ có điều kiện để đầu tư cải tiến các hoạt động 
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KTTS để thích ứng với tác động của sự cố. Các giải pháp này cũng chỉ là giải pháp 

tình thế khi sự cố xảy ra, sau 30 tháng sự cố đến thời điểm hiện tại nhiều hộ ngư dân 

cũng đã quay trở về khai thác lại như trước dây mặc dù sản lượng và thu nhập cũng 

không được như trước. 

3.5.1.3. Các giải pháp chuyển đổi của hộ KTTS ven biển 

Nhóm giải pháp chuyển đổi sinh kế sử dụng trong nghiên cứu, được hiểu là các 

giải pháp được áp dụng để chuyển sang một nguồn thu nhập mới trong tương lai, 

không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố. Các giải pháp chuyển đổi sinh kế của các 

nhóm hộ gồm; (1) Đầu tư học nghè cho lao động của hộ, (2) Xuất khẩu lao động. 

Thông tin được thu thập, tổng hợp thành các nhóm giải pháp. Đánh giá mức độ áp 

dụng giải pháp thích ứng của hộ, nghiên cứu sử dụng chỉ tiêu “Tỷ lệ hộ có thực hiện 

giải pháp chuyển đổi”.  

Kết quả tổng hợp của các nhóm giải pháp của ngư dân ven biển Thừa Thiên Huế 

để ứng phó với sự cố formosa được thể hiện qua bảng 3.13.  

Bảng 3.13. Các giải pháp ứng phó của hộ ngư dân KTTS ven biển 

Đvt: % số hộ thực hiện 

Giải pháp và loại ứng phó Trung bình KT-NTTS KT-DVTS KT-NN-NN 

Đầu tư học nghề cho lao động 

của hộ 1,0 - - 2,6 

Xuất khẩu lao động 3,3 1,9 5,1 2,6 

Tỷ lệ hộ có thực hiện giải pháp 

chuyển đổi (%) 3,3 1,9 3,8 3,9 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2018 

Các giải pháp chuyển đổi được lựa chọn ở đây nhằm thay đổi hoàn toàn sinh kế 

của lao động trong hộ, họ không tham gia vào khai thác nữa mà chuyển sang học nghề 

hoặc xuất khẩu lao động. Tỷ lệ chuyển đổi nghề nghiệp thực hiện chiếm tỷ lệ rất ít 

(4,3%). Tỉ lệ số lao động xuất khẩu cao hơn so với việc học nghề, theo đó cao nhất là 

nhóm KT-DVTS chiếm 5,1%, gấp 2 lần nhóm KT-NN-NN và 3 lần KT-NTTS. Việc 

chuyển đổi này là bước thay đổi hoàn toàn đối với lao động của hộ, họ không còn phụ 

thuộc vào ngành thủy sản và làm chủ được sinh kế mình lựa chọn. Đây là hướng giải 

pháp có tính hiệu quả về mặt kinh tế cũng như giải phóng được lao động nhàn rỗi khi 

sự cố xảy ra. Đối với ngư dân, việc chuyển đổi nghề cho đối tượng này cực kỳ khó hay 

nói đúng ra là không thể do một số nguyên nhân: tuổi cao, trình độ thấp, ngại thay đổi 

và không quen với các loại hình nông nghiệp khác. 
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Nhìn chung, các giải pháp đều mang tính hiệu quả và có ý nghĩa nhất định theo 

từng thời điểm mà sự cố xảy ra. Nhóm KT-NN-NN là nhóm chiếm tỉ trọng lớn nhất 

đến nhóm KT-DVTS và cuối cùng là nhóm KT-NT trong việc thực hiện các mức giải 

pháp. Khi bắt đầu sự cố họ thực hiện các giải pháp đối phó để có thể duy trì cuộc sống, 

tiếp theo buộc họ phải thích ứng với sự cố để có sự thay đổi, dần dần trở thành sinh kế 

chính và phát triển thêm các hoạt động sinh kế mới bằng cách chuyển đổi hoàn toàn 

của lao động trong các nhóm hộ. Như vậy, khi sự cố formosa xảy ra, giải pháp ứng 

phó của hộ tập trung vào tham gia vào các hoạt động sinh kế mới để tăng thu nhập 

(88,1%), giải pháp thích ứng chủ yếu chuyển đổi sang khai thác thủy sản tầng nổi 

(14,3%), giải pháp chuyển đổi bằng cách tập trung vào xuất khẩu lao động (3,3%). Hộ 

vẫn chủ yếu thực hiện các giải pháp đối phó với sự cố hơn lựa chọn các giải pháp thích 

ứng và chuyển đổi. Giữa các nhóm hộ việc áp dụng các giải pháp ứng phó, thích ứng 

và chuyển đổi có sự biến động nhưng không lớn. Đối với nhóm giải pháp thích ứng và 

chuyển đổi tỷ lệ hộ áp dụng không nhiều, sự khác biệt giữa các nhóm không lớn. Do 

đặc điểm của hộ KTTS ven biển có các nguồn lực bị giới hạn bởi điều kiện KT-XH 

của địa phương, đời sống của hô còn nhiều khó khăn nên để hạn chế tác động của sự 

cố hầu hết hộ KTTS chọn lựa các đối phó để ứng phó là chính (là những giải pháp tình 

thế, dễ thực hiện, có hiệu quả lập tức và phù hợp với điều kiện của hộ) hơn là áp dụng 

các giải pháp thích ứng (những giải pháp đòi hỏi phải có đầu tư lớn) và giải pháp 

chuyển đổi (cần thời gian dài mới thấy hiệu quả). Điều này cho thấy rằng, những giải 

pháp của hộ thực hiện hầu hết chỉ có ý nghĩa trong ngắn hạn. Để tăng cường năng lực 

ứng phó và năng lực chống chịu của hộ rất cần các chính sách hỗ trợ ứng phó từ Chính 

phủ và các chính sách hỗ trợ phát triển sinh kế. 

Hộp 4: Giải pháp gia tăng thu nhập của hộ KTTS ven biển sau sự cố 

… Những tháng đầu sau khi sự cố môi trường biển xảy ra, hầu hết các gia đình 

chỉ biết ở nhà để trông chờ đến ngày có thể khai thác trở lại. Tất cả các chi phí sinh 

hoạt, ăn uống đều từ tiền tích lũy trước đó của gia đình và từ trợ cấp của Chính phủ. 

Tuy nhiên, khi tình trạng ô nhiễm kéo dài, lượng cá tôm giảm, chúng tôi phải tính đến 

việc thay đổi về cách khai thác; vợ con ở nhà phải kiếm thêm việc để làm, tạo thêm thu 

nhập…. 

(Nguồn: phỏng vấn hộ KTTS ven biển, 2018).  
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3.5.2. Vai trò các giải pháp ứng phó đã thực hiện đối với phục hồi của hộ 

Việc hộ áp dụng các giải pháp có hiệu quả hay không là một khía cạnh mà 

nghiên cứu quan tâm để xem xét. Hộ có thể thực hiện rất nhiều giải pháp nhưng chỉ 

những giải pháp có hiệu quả mới có thể được hộ duy trì và thực sự có ý nghĩa gia tăng 

năng lực chống chịu của hộ trước sự cố. Cụ thể người dân được đưa ra 03 mức độ 

đánh giá vai trò của các giải pháp ứng phó với phục hồi sinh kế của hộ là rất hiệu quả, 

hiệu quả và không hiệu quả. Cơ sở để đưa ra các mức độ này được dựa trên thang đo 

Likert và kết quả phỏng vấn người am hiểu tại cộng đồng nghiên cứu. Bên cạnh đó 

đưa ra 03 mức độ, nhóm nghiên cứu còn dựa trên mức độ thiệt hại ở những câu hỏi 

phần đầu của bảng hỏi. Kết quả người được phỏng vấn xác định mức độ tác động sẽ 

được kiểm tra chéo (crosscheck) với các câu hỏi trước đó. Thông tin thu thập được 

tổng hợp bằng tính hiệu quả của các giải pháp mà hộ và các nhóm hộ đã thực hiện 

(KT-NTTS, KT-DVTS, KT-NN-NN). 

Việc hộ thực hiện các giải pháp để nhằm đối phó – thích ứng – chuyển đổi khi sự 

cố xảy ra đã có ý nghĩa trong việc thay đổi và phục hồi sinh kế của hộ. Chính các giải 

pháp này đã giúp nhóm hộ ổn định kinh tế và có thể duy trì hoạt động khai thác cũng 

như việc làm cho lao động. Tuy nhiên, việc thực hiện các mức giải pháp đó được thực 

hiện trong nhiều bối cảnh, tình huống khác nhau nên cũng có những hạn chế nhất định 

cần tiếp tục cải tiến, khắc phục. Kết quả điều tra về vai trò của các giải pháo ứng phó 

của hộ được tổng hợp ở bảng 3.14.  

Việc thực hiện các giải pháp ứng phó có vai trò quan trọng nhằm phản ánh được 

mức độ cũng như sức chịu đựng, ứng phó của cộng đồng nơi xảy ra sự cố. Xét trên 

toàn bộ cộng đồng khảo sát thì các giải pháp đều được hộ lựa chọn tuy nhiên mức độ 

hiệu quả của các giải pháp có sự khác nhau. Đa phần cộng đồng đánh giá các giải pháp 

ứng phó với sự cố đều mang lại hiệu quả với tỷ lệ đánh giá dao động từ 50-100%. 

Không ít các giải pháp được nông hộ đánh giá còn không hiệu quả như giải pháp về 

cải hóa phương tiện khai thác và ngư cụ (50%), chuyển sang khai thác tầng nổi (30%) 

hay chuyển sang khai thác xa bờ (28,6%). Trong khi giải pháp được đánh giá rất hiệu 

quả hầu như rất ít với chỉ 4,6% tham gia vào các hoạt động sinh kế mới và 1,9% mở 

rộng mối quan hệ xã hội để tìm kiếm sự giúp đỡ. 

Xét theo mức giải pháp, đối với nhóm giải pháp đối phó, số hộ lựa chọn thực 

hiện giải pháp tham gia các hoạt động sinh kế khác để tăng thu nhập là rất lớn có 185 

hộ thực hiện trong đó nhóm hộ đánh giá hiệu quả chiếm tỉ lệ cao, nhất là nhóm KT-

NN-NN chiếm 93,1%. Các giải pháp khác đều được các nhóm hộ đánh giá mức hiệu 

quả 100%  là giải pháp vay mượn, hỗ trợ từ người thân, mở rộng quan hệ. Việc thực 

hiện giải pháp bán tài sản và giảm chi tiêu được đánh giá hiệu quả và không hiệu quả 

của  nhóm hộ là gần như nhau cho thấy các giải pháp này chỉ giải quyết được giai đoạn 
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đầu của sự cố chứ không mang tính lâu dài và bền vững. Như vậy, các giải pháp có tỉ 

lệ hộ đánh giá mức hiệu quả và rất hiệu quả sẽ góp phần vào hạn chế được sự tác động 

của sự cố, giúp cộng đồng có thể đối phó khi sự cố xảy ra. 

Bảng  3.14. Tỷ lệ hộ đánh giá “Giải pháp ứng phó có kết quả tốt” cho phục hồi sinh kế 

ĐVT: % số hộ có thực hiện 

Giải pháp Trung bình KT-NTTS KT-DVTS KT-NN-NN 

1. Đối phó 

Cắt giảm chi tiêu 71,1 60,0 72,7 74,4 

Bán tài sản 83,3 75,0 87,5 83,3 

Vay mượn, tiếp cận tín dụng  98,3 100,0 100,0 96,65 

Tìm kiếm sự hỗ trợ từ bà con, 

người thân  
100 100 100 100 

Mở rộng mối quan hệ xã hội 

khác để tìm kiếm sự giúp 

đỡ/hợp tác  

98,1 100 100 96,45 

Tham gia các HĐSK mới để 

tăng thêm thu nhập 
87,5 59,8 82,4 93,1 

2. Thích ứng 

Chuyển sang khai thác xa bờ  71,4 100 100 60,0 

Chuyển sang khai thác tầng 

nổi  
70,0 60,0 75,0 70,6 

Cải hoán phương tiện khai 

thác và ngư lưới  
50 - 50 50 

3. Chuyển đổi  

Đầu tư học nghề cho lao động 

của hộ  
100 - - 100 

Di cư và xuất khẩu lao động 100 100 100 100 

Nguồn: Số liệu phỏng vấn hộ, 2018 

Nhóm giải pháp thích ứng là giải pháp tiếp theo để nhóm hộ có thể duy trì và dần 

quen với sự cố. Các giải pháp này còn tùy thuộc và ngành nghề sinh kế của nhóm hộ 

mà có tỉ lệ sử dụng khác nhau. Nhóm KT-NTTS, KT-DVTS, giải pháp chuyển sang 

khai thác xa bờ được đánh giá mức hiệu quả 100% nhưng tỉ lệ họ tham gia rất ít chỉ có 
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7 hộ thực hiện. Cả ba nhóm hộ đều ưu tiên trong việc khai thác tầng nổi hơn vì đây là 

khoảng thời gian khó khăn, họ chỉ tận dụng những gì sẵn có để có thể duy trì thu nhập, 

tỉ lệ đánh giá hiệu quả cao hơn không hiệu quả. Giải pháp cải hoán phương tiện khai 

thác và ngư lưới cụ chỉ chiếm phần nhỏ trong sự lựa chọ thực hiện của nhóm hộ, 

chiếm 3 hộ và đánh giá hiệu quả và không hiệu quả là như nhau.  

Nhóm giải pháp chuyển đổi là sự thay đổi hoàn toàn các hoạt động sinh kế hộ, 

lao động hộ chuyển sang ngành nghề hay hoạt động tạo thu nhập khác, trong trường 

hợp tại các địa bàn nghiên cứu là học nghề, di cư và xuất khẩu lao động. Hai hộ tham 

gia đầu tư vào học nghề thuộc nhóm KT-NN-NN chiếm 100% đánh giá hiệu quả, di cư 

và xuất khẩu lao động có 7 hộ và phân chia cả 3 nhóm hộ và đánh giá hiệu quả cũng 

100%. Từ đó ta có thể thấy hiệu quả của nhóm giải pháp chuyển đổi là rất cao tuy 

nhiên số hộ thực hiện không nhiều có thể do họ chưa dám đầu tư hoặc không được tiếp 

cận đến.  

Nhìn chung, các giải pháp của hộ đã áp dụng theo đánh giá của hộ đều có hiệu 

quả đối với quá trình phục hồi của hộ. Nhóm giải pháp ứng phó của hộ được hộ đánh 

giá khá hiệu quả. Các giải pháp đối phó hộ đã áp dụng gồm cắt giảm chi tiêu, bán tài 

sản, vay mượn và tiếp cận tín dụng, tìm kiếm sự hổ trợ từ bà con, người thân, mở rộng 

mối quan hệ xã hội khác và tham gia các hoạt động sinh kế mới đều đóng góp một vai 

trò nhất định vào việc ứng phó với sự cố. Trong đó giải pháp tìm kiếm sự hỗ trợ của 

người thân được hộ đánh giá 100% hiệu quả đối với hộ, hai giải pháp cắt giảm chi tiêu 

và bán tài sản được hộ đánh giá kém hiệu quả nhất. Nhận định vai trò của các giải 

pháp đối phó của hộ cũng rất phù hợp với thực tiễn mà hộ đã đối mặt khi sự cố xảy ra. 

Việc không có thu nhập việc hỗ trợ từ bà con, người thân có thể giải quyết được tài 

chính để duy trì cuộc sống và tìm kiếm cơ hội để tạo ra nguồn thu nhập mới trong giai 

đoạn khủng hoảng. Cắt giảm chi tiêu và bán tài sản là việc làm khi không có khả năng 

tiếp cận các nguồn lực khác. Việc các nhóm hộ đánh giá vai trò của các giải pháp đối 

phó không có sự chênh lệch lớn giữa các nhóm hộ, các giải pháp đối phó mà các nhóm 

hộ đã thực hiện đều cho thấy có hiệu quả đối với hộ. Tuy nhiên, đối với giải pháp tham 

gia các HĐSK mới để kiếm thêm thu nhập thì có sự chênh lệch lớn giữa các nhóm hộ. 

Nhóm hộ KT-NN-NN đánh giá vai trò của giải pháp rất cao (93,1%), trong khi đó 

nhóm hộ KT-NTTS đánh giá ở mức thấp (59,8%). Điều này cho thấy, nhóm hộ KT-

NTTS năng lực ứng phó kém hơn trong việc tìm kiếm thêm nguồn thu nhâp. Hộ 

chuyên KTTS vốn có sinh kế phụ thuộc rất nhiều vào KTTS, khả năng tìm kiếm nguồn 

thu khác rất hạn chế nên khả năng/năng lực chống chịu của hộ kém hơn các nhóm hộ 

khác. Đối với nhóm giải pháp thích ứng của hộ thực hiện được đánh giá ở mức khá, 

trong đó cải hoán phương tiện khai thác và ngư lưới cụ cũng không có nhiều hiệu quả. 

Do các hoạt động KTTS của hộ là hoạt động khai thác ven biển nên việc thay đổi ngư 

cụ theo người dân cũng không có hiệu quả. Đối với các nhóm hộ khác nhau giải pháp 
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thích ứng bằng chuyển từ khai thác ven biển sang khai thác xa bờ có ý kiến đánh giá 

chênh lệch về hiệu quả của giải pháp, nhóm KT-NNTS và nhóm KT-DVTS đánh giá 

hiệu quả (100%), riêng hộ KT-NN-NN đánh giá vai trò của giải pháp này thấp hơn 

(60%). Đối với nhóm giải pháp chuyển đổi hộ đã thực hiện cho rằng hoàn toàn hiệu 

quả (100%). Kết quả này phản ánh vai trò rất lớn của các giải pháp chuyển đổi đối với 

phục hồi sinh kế của hộ, vì những giải pháp này không còn phụ thuộc vào nguồn thủy 

sản khai thác. Giải pháp này gợi ý năng lực chống chịu của hộ, đa dạng sinh kế không 

phụ thuộc vào tài nguyên thủy sản tăng cường năng lực chống chịu của hộ trước những 

sự cố bất lợi mà hộ có thể đối mặt trong tương lai. Chính sách cải thiện sinh kế của 

Chính phủ là chính sách giúp hộ ứng phó và phát triển sinh kế. 

3.6. ỨNG PHÓ VÀ HỖ TRỢ PHỤC HỒI SINH KẾ HỘ KTTS VEN BIỂN CỦA 

CHÍNH PHỦ 

Sự cố môi trường biển gây hải sản chết bất thường tại một số tỉnh miền Trung 

xảy ra vào đầu tháng 4/2016 đã để lại hậu quả rất nghiêm trọng trên nhiều phương 

diện, lĩnh vực, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế đất nước, đặc biệt đối với 4 tỉnh miền 

Trung là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Ngay sau khi sự cố xảy 

ra, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, các địa phương đã 

vào cuộc quyết liệt để sớm tìm ra nguyên nhân; chỉ đạo khôi phục sản xuất, xây dựng 

chính sách hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống… Với sự nỗ lực của các cấp, các 

ngành, nhất là các Bộ, ngành, địa phương liên quan trực tiếp, công tác giải quyết, khắc 

phục sự cố môi trường đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. 

3.6.1. Ứng phó của chính phủ 

Sự cố môi trường biển xảy ra từ tháng 4/2016 tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, 

Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, là sự cố môi trường lớn nhất từ trước đến nay ở nước ta, 

gây thiệt hại về môi trường, hệ sinh thái biển và nguồn lợi hải sản, ảnh hưởng rất lớn 

tới sản xuất, kinh doanh, đời sống của khoảng 510.000 người.  

Ngày 01/5/2016 tại Hà tỉnh, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận, để đảm bảo an 

toàn thực phẩm (ATTP), nghiêm cấm khai thác hải sản trong vi vùng biển 20 hải lý trở 

vào bờ thuộc 04 tỉnh miền Trung và cho chủ trương hỗ trợ khẩn cấp gạo và tiền cho 

người dân 04 tình, khẩn trương thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh trật và công 

tác thông tin, truyền thông về sự cố môi trường biển. 

Ngày 09/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sô 772/QĐ-TTg hỗ 

trợ khẩn cấp cho người dân tại 04 tỉnh: Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên 

Huế bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thưởng để kịp thời ổn định đời sống, 

bồi thường thiệt hại, khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội lâu dài cho người 

dân bị ảnh hưởng và được sửa đổi tại Quyết định 1138/QĐ-TTg ngày 25/6/2016.  
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Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 

29/9/2016 về định mức bồi thường thiệt hại cho 7 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng tại 4 

tỉnh miền Trung từ nguồn kinh phí do Formosa bồi thường. Các đối tượng được hưởng 

bồi thường này gồm các đối tượng có hoạt động: (i) Khai thác thuỷ sản, (ii) Nuôi trồng 

thuỷ sản, (iii) Sản xuất muối; (iv) Hoạt động kinh doanh thuỷ sản ven biển; (v) Dịch 

vụ hậu cần nghề cá, (vi) Dịch vụ du lịch, thương mại ven biển; (vii) Thu mua, tạm trữ 

thuỷ sản (Quyết định 1880/QĐ – TTg. Thủ tướng Chính phủ, 2016). 

Ngay sau khi Bộ TN và MT công bố về chất lượng môi trường biển, Bộ Y tế 

giám sát và đánh giá chất lượng thủy hải sản. Đến ngày 20/9/2016 Bộ y tế đã công bố 

sản phẩm thủy hải sản đã an toàn để sử dụng. Cùng với đó, Bộ NN&PTNT cũng đã chỉ 

đạo các đơn vị liên quan tại 4 tỉnh bị ảnh hưởng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn 

người dân hoạt động nuôi trồng thủy sản, khai thác hải sản và diêm dân tham gia sản 

xuất muối; đồng thời tổ chức công tác quan trắc môi trường tại các vùng nuôi trồng 

thủy sản tập trung, trong đó lưu ý quan trắc bổ sung các thông số phenol, xyanua. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành các văn bản hướng dẫn 

khôi phục sản xuất về nuôi trồng, KTTS, sản xuất muối và giám sát ATTP tại 04 tỉnh 

miền Trung bị ảnh hưởng.  

Sau hơn một năm triển khai thực hiện, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhất 

là các Bộ, ngành, địa phương liên quan trực tiếp, công tác giải quyết, khắc phục sự cố 

môi trường đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Theo báo cáo của Bộ Tài 

chính ngày 21/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo chuyển tạm ứng số tiền bồi 

thường 3 đợt cho 4 tỉnh là 5.500 tỷ đồng. Theo đó, Bộ Tài chính đã cấp cho các địa 

phương 3 đợt là 5.190/5.500 tỷ đồng (Hà Tĩnh: 1.560/1590 tỷ đồng, Quảng Bình: 

2.360/2.360 tỷ đồng, Quảng Trị: 590/870 tỷ đồng và Thừa Thiên - Huế: 680/680 tỷ 

đồng). Đến nay, hoạt động sản xuất thủy sản và đời sống người dân tại 4 tỉnh đã cơ 

bản ổn định. Nguồn lợi thủy sản đã có sự phục hồi, nhiều loại cá, ruốc... xuất hiện trở 

lại. Người dân tích cực bám biển, từng bước chuyển đổi khai thác tầng đáy sang khai 

thác ở vùng biển xa bờ. Số lượng tàu thuyền khai thác ven bờ đạt tỷ lệ 70-80%; tàu 

khai thác vùng lộng, vùng khơi đạt 85-90%. Sản lượng khai thác hải sản quý 1/2017 

đạt 25.386 tấn giảm 8,8% so với cùng kỳ năm 2016 (Hà Tĩnh: 5.689 tấn, giảm 22,6%; 

Quảng Bình: 8.975 tấn, giảm 1,8%; Quảng Trị: 4.300 tấn, tăng 3,6%; Thừa Thiên - 

Huế: 6.422 tấn, giảm 14,7%). Sản lượng nuôi trồng thủy sản tương đương cùng kỳ 

năm 2016. Tổng sản lượng nuôi của 4 tỉnh trong quý 1/2017 là 6.279 tấn, tăng 3,12% 

so với cùng kỳ năm 2016 (Hà Tĩnh: 2.475 tấn giảm 8,8%; Quảng Bình: 1.447 tấn, 

giảm 4%; Quảng Trị: 1.480 tấn tăng 19%; Thừa Thiên - Huế: 877 tấn tăng 6,3%). Bên 

cạnh đó, hoạt động kinh doanh buôn bán, bản lẻ thủy sản đã hoạt động trở lại; du lịch 

biển có nhiều tín hiệu tích cực sau 1 năm xảy ra sự cố; lượng khách đến các khu du 

lịch biển tăng cao; người tiêu dùng đã tiêu thụ các sản phẩm hải sản biển, nhất là các 



117 

 

sản phẩm hải sản mới đánh bắt. Các địa phương đang tích cực tiêu thụ hải sản lưu kho 

bảo đảm an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất, chế biến thủy sản vẫn còn một số khó khăn về cơ sở vật chất. Các tỉnh đang tập 

trung đẩy mạnh hoạt động hợp tác, liên kết, xúc tiến du lịch, cải thiện, nâng cấp cơ sở 

lưu trú [13]. Sau 2 năm xảy ra sự cố môi trường biển, ngày 17/5/2018 đã diễn ra hội 

nghị tổng kết công tác chỉ đạo ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho người dân 

4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường tại tỉnh Quảng Trị. Tại hội nghị, đại 

diện Bộ Y tế khẳng định đã giám sát chất lượng và sự an toàn của hải sản, nhất là hải 

sản tầng đáy khu vực biển 4 tỉnh miền Trung. Bộ Y tế cho biết đến thời điểm hiện tại, 

chất lượng thủy hải sản, bao gồm cả hải sản tầng đáy đã bảo đảm an toàn [3]. 

Thực hiện công tác chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành hỗ trợ 

khẩn cấp, bồi thường thiệt hại, hỗ trợ bảo hiểm y tế, hỗ trợ học phí, hỗ trợ việc làm, 

khôi phục sản xuất đời sống của ngư dân sớm đi vào ổn định, các hoạt động KTTS 

biển và ven biển đã dần phục hồi.  

Nguồn lợi thủy sản đã có sự phục hồi, nhiều loại cá nổi như cá cơm, cá nục, cá 

khoai, ruốc,… đã xuất hiện trở lại; người dân tích cực bám biển khai thác cá nổi; từng 

bước chuyển các nghề khai thác tầng đáy như lồng bẫy, lưới rẻ đẩy sang khai thác ở 

vùng biển xa bờ như rẻ khơi, vây, chụp mục, câu vàng, số lượng tàu khai thác trên biển 

đã tăng trở lại bình thường, sản lưởng khai thác hải sản năm 2017 của tỉnh Thừa Thiên 

Huế: trên 36 nghìn tấn, tăng 15,4% so với năm 2016. Sau khi có công bố môi trường 

nước biển đã an toàn, người dân đã tích cực cải tạo ao, đầm, đầu tư nuôi trồng thủy 

sản. Sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2017 của tỉnh Thừa Thiên Huế: 14,7 nghìn 

tấn, tăng 4,8% so với năm 2016. Hoạt động kinh doanh thủy sản đã trở lại bình 

thường, người tiêu dung đã yên tâm tiêu thụ các sản phẩm hải sản biển, giá hải sản đã 

theo mặt bằng giá chung của toàn quốc. Tuy nhiên, hoạt động cảu các doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất, chế biển thỷ sản vẫn còn có một số khó khan như khôi phục cơ sở vật 

chất, tạo niềm tin đối với người tiêu dung. Du lịch tại tỉnh bắt đầu phục hồi, khách du 

lịch nội địa đền các điểm tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí trong dịp nghỉ lễ, tết tăng cao 

so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trữ, ăn uống và du lịch lữ 

hành năm 2017 đề tăng cao so năm 2016 [13]. Năm 2017, sản lượng nuôi trồng đạt 

14.681 tấn, tăng 4,8% so với năm 2016 [37]. 

Như vậy, sau 2 năm sự cố xảy ra các hoạt động KTTS của hộ ngư dân, các hoạt 

động sinh kế đã đi vào phục hồi, đời sống người dân dần dần ổn định nhờ các chính 

sách hỗ trợ của Chính phủ, của tỉnh và các giải pháp của hộ đã thực hiện để ứng phó 

với sự cố môi trường biển. 

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, sau khi được thông qua 2 quyết định trên đã thành lập 

Hội đồng bồi thường cấp tỉnh tiến hành khảo sát và triển khai hỗ trợ khẩn cấp. Tham 
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gia phối hợp với Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ ngành xây dựng 

chính sách hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường 

biển 2016 gây ra. 

 Kết quả bồi thường tại tỉnh Thừa Thiên Huế được thể hiện ở bảng 3.15.  

Bảng 3.15. Kinh phí bồi thường thiệt hại tại tỉnh Thừa Thiên Huế tính đến 15/03/2018 

Stt Chỉ tiêu 
Kinh phí 

(Ngàn đồng) 

Thời điểm thực 

hiện (tháng sau 

sự cố) 

1 
Kinh phí theo quyết định 1880/QĐ – TTg và 

quyết định số 309/QĐ – TTg 
961.108.546 

5 

2 
Kinh phí bồi thường theo Công văn số 

1826/TTg – NN 
4.855.027 

11 

3 
Chi phí hỗ trợ theo quyết định số 772/QĐ – 

TTg 
14.349.802 

4 

4 Kính phí quyết toán đến ngày 15/3/2018 980.313.375 24 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế) 

Đến tháng 3 năm 2018, Thừa Thiên Huế đã chi trả tiền hỗ trợ là 980.313.357 

nghìn đồng, trong đó kính phí bồi thường thiệt hại là 961.108.546 nghìn đồng, kinh phí 

hỗ trợ xử lý hàng hải sản tồn đọng và các đối tượng tồn đọng khác (lao động thu mua, 

sơ chế, chế biến thủy sản; dịch vụ hậu cần nghề cá, thu mua tạm trữ thủy sản; người 

lao động thường xuyên thuộc địa bàn các xã/phường/thị trấn ven cửa sông) là 

4.855.027 nghìn đồng và kinh phí hỗ trợ khẩn cấp là 14.349.802 nghìn đồng. Khối 

lượng hải sản tồn kho là cho 29,6128 tấn và 143,1 tấn phát sinh, và 46.218 đối tượng 

bị ảnh hưởng bởi sự cố MTB tại toàn tỉnh Thừa Thiên Huế được hỗ trợ (Bộ NN & 

PTNT, 2018). 

3.6.2. Tiếp cận hỗ trợ và đền bù thiệt hại của hộ KTTS ven biển Thừa Thiên Huế 

Trước tác động của sự cố ngoài ý muốn, bất ngờ không lượng trước. Để đảm bảo 

ổn định cuộc sống của hộ và hạn chế thiệt hại do tác động, hộ tự thực hiện các giải 

pháp ứng phó ban đầu cũng có được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, vai trò của 

Chính phủ thông qua các giải pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại và tăng cường năng lực 

của hộ nhằm ứng phó với sự cố là việc làm quan trọng, thiết thực để động viên người 

dân và giảm tổn thất.  
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Việc tiếp cận được với các loại hình hỗ trợ nhằm khắc phục sự cố của nhóm hộ 

KTTS ven biển là việc rất cần thiết. Các loại hình được hỗ trợ sẽ giúp một phần hạn 

chế tác động trực tiếp đối với sự cố, một phần sẽ thúc đẩy quá trình thích ứng, chủ 

động trong sinh kế cũng như việc làm của nhóm hộ. Các loại hình mà nhóm hộ tiếp 

cận để hỗ trợ bao gồm hỗ trợ khẩn cấp và lâu dài. Các loại hình hỗ trợ đều giải quyết 

được một phần cho nhóm hộ, có những loại hỗ trợ mang tính lâu dài và chuyển đổi 

hoặc làm mới thêm các loại nhành nghề cũng như đảm bảo việc làm cho lao động hộ. 

Việc thực hiện tiếp cận hỗ trợ sẽ góp phần hạn chế mức ảnh hưởng đồng thời cải thiện 

đời sống về nhiều lĩnh vực như cuộc sống, thu nhập, sức khỏe, học tập việc làm,… cho 

từng nhóm hộ. Quá trình tiếp cận hỗ trợ của các nhóm hộ là khác nhau được hình 

thành dựa vào cơ cấu nhành nghề cũng như lao động hộ và tỉ lệ mức giảm tác động 

cũng tỉ lệ thuận với mức tiếp cận các loại hình hỗ trợ.  

Bên cạnh các phương thức ứng phó mà hộ KTTS đã áp dụng để làm giảm tác 

động và thiệt hại từ sự cố môi trường thì Chính phủ và chính quyền địa phương đóng 

vai trò hỗ trợ chung, giúp người dân ổn định tâm lý, đời sống sinh hoạt và hoạt động 

sản xuất của hộ. Sự hỗ trợ này đã giúp hộ sớm ổn định sản xuất và đời sống. Các hình 

thức hỗ trợ bao gồm: (1) Hỗ trợ gạo, (2) Hỗ trợ bằng tiền và (3) Hỗ trợ công tác xã hội 

theo Quyết  định số 772/QĐ-TTg và Quyết định số 1138/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ như hỗ trợ khẩn cấp 15kg gạo đánh bóng / người / tháng trong thời gian 6 

tháng hoặc tiền mặt để giải quyết các sản phẩm thủy sản bị ô nhiễm; 100% hộ cũng 

nhận được tiền mặt như một phần bồi thường cho các sản phẩm và thu nhập bị mất. 

Những hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng của Chính phủ và chính quyền địa phương đã 

góp phần vào việc ổn định đời sống, hoạt động sản xuất của hộ và quá trình phục hồi 

sinh kế của hộ KTTS. 

Quá trình thu thập thông tin các nguồn tiếp cận hỗ trợ khắc phục sự cố của hộ 

KTTS chịu ảnh hưởng từ sự cố Formosa thông qua phỏng vấn hộ và được tổng hợp ở 

bảng 3.16.  

Kết quả khảo sát cho thấy, các nguồn tiếp cận hỗ trợ từ Chính phủ và chính 

quyền địa phương bao gồm: (1) Đền bù thiệt hại bằng tiền, (2) Hỗ trợ học phí, (3) Hỗ 

trợ bảo hiểm y tế, (4) Hỗ trợ đào tạo nghề, (5) Hỗ trợ vay vốn ưu đãi, (6) Hỗ trợ xuất 

khẩu lao động và (7) Hỗ trợ khác. Với việc tiếp cận 07 loại hình hỗ trợ thì quá trình 

khắc phục sự cố của các nhóm hộ KTTS ven biển đã hạn chế được một phần mức ảnh 

hưởng bởi sự cố. Hiệu quả tiếp cận hỗ trợ đến sinh kế của ngư hộ có thể ngay lập tức 

khi khủng hoảng xảy ra nhưng cũng có thể mang tác động lâu dài. 

Sau khi sự cố môi trường xảy ra, Chính phủ đã tiến hành hỗ trợ khẩn cấp cho các 

hộ thiệt hạ thông qua hỗ trợ gạo theo Quyết định số 772/QĐ-TTg và Quyết định số 

1138/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như hỗ trợ khẩn cấp 15kg gạo/người/tháng 
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trong thời gian 6 tháng. Mức hỗ trợ khẩn cấp được quy định cụ thể nhằm để giải quyết 

vấn đề lượng thực trong giai đoạn sự cố xảy ra, các hộ sống phụ thuộc hoạt động 

KTTS không tiến hành các hoạt động bình thường để tạo thu nhập cho gia đình. Kết 

quả điều tra cho thấy, trung bình mỗi hộ được nhạn 445,6kg gạo, với mức hỗ trợ này 

đảm bảo nhu cầu lương thực cho hộ trong giai đoạn khủng hoảng do sự cố, mức độ 

biến động không đáng kể giữa các nhóm hộ, chủ yếu liên quan đến số khẩu của hộ. 

Bảng 3.16. Tiếp cận hỗ trợ khắc phục sự cố của hộ khai thác thủy sản ven biển 

Chỉ tiêu 
Trung bình 

(n=210) 

KT-NTTS 

(n=53) 

KT-DVTS 

(n=79) 

KT-NN-NN 

(n=78) 

Hỗ trợ khẩn cấp (kg 

gạo/hộ) 
445,6 440,6 441,5 453,3 

Đền bù thiệt hại 

(tr/hộ)  
97,2 95,5 114,4 80,8 

Tỷ lệ bồi thường so 

với tổng thiệt hại (%) 
51,3 47,0 61,2 44,3 

Hỗ trợ học phí 

(người/hộ)  
2,6 1,5 1,7 4,8 

Hỗ trợ bảo hiểm y tế 

(người/hộ)  
5,1 4,8 5,1 5,2 

Hỗ trợ đào tạo nghề 

(%) 
1,1 1,0 1,3 1,0 

Hỗ trợ vay vốn ưu đãi 

(triệu/hộ) 
50,0 50,0 50,0 50,0 

Hỗ trợ xuất khẩu lao 

động (người/hộ) 
1,0 1,0 1,0 1,0 

Hỗ trợ khác (triệu 

đồng) 
45,0 5,0 - 58,3 

Nguồn: Số liệu phỏng vấn hộ, 2018 

Giải pháp đền bù thiệt hại là một trong những biện pháp hữu hiệu để giải quyết 

hậu quả cho ngư dân KTTS, đặc biệt đối với ngư dân ven biển vốn nghèo và chịu 

nhiều thiệt hại từ thiên tai, thảm họa. Việc đền bù thiệt hại bằng hình thức nhận tiền 

mặt thông qua và Quyết định số 1138/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả 

điều tra cho thấy, mức độ đền bù thiệt hại trung bình của hộ là 97,2%, chiếm 51,3% so 

với tổng thiệt hại của hộ. Mức đền bù này cũng có sự chênh lệch đáng kể giữa các 
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nhóm hộ. Mức độ đền bù thiệt hại nhiều nhất thuộc về nhóm KT-DVTS (114,4 triệu 

đồng/hộ) tương ứng với 61,2% tổng thiệt hại của hộ, nhóm KT-NN-NN có mức đền bù 

ít nhất (80,8 triệu/hộ) tương ứng với 44,3% tổng thiệt hại của hộ, sự chênh lệch mức 

độ tiền đền bù cho hộ phụ thuộc vào quy mô khai thác, số tàu thuyền, lao động bị ảnh 

hưởng và các hoạt động sinh kế có phụ thuộc vào tài nguyên ven biển. Kết quả này 

cũng phản ứng đúng thực tế, nhóm KT-DVTS chịu ảnh hưởng lớn nhất, được đền bù 

nhiều nhất. Nhóm KT-NN-NN có hoạt động sinh kế phụ thuộc tài nguyền thủy sản, 

mặt nước ít hơn nên mức đền bù thấp nhất. Tuy nhiên, mức đền bù vẫn không tương 

ứng với mức thiệt hại thì hầu như ý kiến của hộ KTTS bị ảnh hưởng cho rằng, đền bù 

này không tương xứng với thiệt hại của hộ. 

Song song với hỗ trợ khẩn cấp, đền bù thiệt hại thì khác hỗ trợ khác cũng được 

tiến hành nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho ngư dân. Hỗ trợ học phí cho những hộ gia 

đình có con đang theo học ở các cấp. Hỗ trợ học phí cho mỗi hộ trung bình đạt 2,6 

người/hộ. Tuy nhiên, tỷ lệ hỗ trợ cho các nhóm hộ có sự biến thiên lớn, nhóm hộ KT-

NN-NN có mức hỗ trợ học phí lớn nhất, đạt 4,8 người/hộ. Điều này cho thấy, nhóm có 

các hoạt động sinh kế đa dạng là những hộ có nhiều con, họ rất chú tâm đến việc cho 

con cái theo học để tìm kiếm cơ hội thay đổi trong tương lai hơn để con cái theo nghề 

của gia đình. Những nhóm hộ thuần ngư họ chú trọng nhiều hơn đến hoạt động khai 

thác và tận dụng lao động gia đình nhiều hơn, mức độ đầu tư cho giáo dục cũng ít hơn. 

Hỗ trợ bảo hiểm y tế được thực hiện cho những gia đình chịu ảnh hưởng trực tiếp 

của sự cố. Hỗ trợ bảo hiểm được thực hiện cho các thành viên trong gia đình, trung 

bình mỗi gia đình được hỗ trợ bảo hiểm 5,1 người, sự biến động về hỗ trợ bảo hiễm 

giữa các nhóm hộ không chênh lệch nhiều, phụ thuộc vào nhân khẩu của hộ. 

Những loại hỗ trợ như đào tạo nghề, hỗ trợ xuất khẩu lao động được xem là đáp 

ứng nhu cầu lâu dài và bền vững tuy nhiên tỉ lệ chiếm vẫn còn ít chỉ 1,1% trong tổng 

số hộ khảo sát. Tỷ lệ tiếp cận các loại hỗ trợ còn lại là rất cao, cao nhất là nhóm hộ 

KT-DVTS với tổng hộ là 79 hộ, tiếp theo là nhóm KT-NT chiếm 78 hộ và nhóm hộ 

KT-NN-NN chiếm 53 hộ. Mức hỗ trợ bình quân đối với nhóm hộ KT-DVTS cũng cao 

hơn so với hai nhóm kia. Điều này dẫn đến khả năng khắc phục sự cố của nhóm hộ 

KT-DVTS cao hơn hai nhóm hộ còn lại. Các loại hình hỗ trợ như đền bù thiệt hại, hỗ 

trợ khẩn cấp, hỗ trợ học phí, bảo hiểm y tế là loại hình mang tính đối phó trực tiếp với 

ảnh hưởng của sự cố và liên quan nhiều hơn đến hoạt động sinh kế của nhóm hộ KT-

DVTS nên dễ hiểu nhóm này tiếp cận nhiều hơn với các khoản hỗ trợ này. Mặt khác 

các loại hình hỗ trợ này khi hộ tiếp cận họ không mất thêm một khoản phí nào để phát 

triển thêm sinh kế nên hộ sẽ khắc phục sự cố nhanh hơn .  

Ngoài các loại hỗ trợ trên, một số họ có khả năng tiếp cận thêm những hỗ trợ 

khác, chủ yếu là những hỗ trợ để cải thiện hoạt động tạo thu nhập (làm chuồng trại để 
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chăn nuôi, thuê đất để phát triển nông nghiệp, giống,..) hoặc vay tiền để đầu tư vào 

việc đào tạo nhân lực cho việc đi xuất khẩu lao động. Kết quả cho thấy, nhóm KT-NN-

NN chiếm tỉ lệ tiếp cận cao nhất với mức 58,3 triệu, nhóm KT-NTTS 5,0 triệu và 

nhóm KT-DVTS không tiếp cận thêm bất cứ loại hình hỗ trợ nào. Điều đó chứng tỏ 

ngoài việc tiếp cận các loại hình phổ biến và có sẵn trên thì hai nhóm hộ KT-NN-NN 

và KT-NTTS còn tìm kiếm và tham gia vào các hoạt động hỗ trợ, biện pháp và các loại 

hình khác để khắc phục sự cố. Từ đó cho thấy quá trình phục hồi của họ sẽ nhanh hơn 

so với nhóm hộ KT-DVTS bởi họ có tính chủ động, linh hoạt điều chỉnh, thay đổi và 

không phụ thuộc hoàn toàn vào việc đánh bắt thủy sản. 

Nhìn chung, hộ KTTS ven biển chịu ảnh hưởng của sự cố môi trường đều nhận 

được sự hỗ trợ của Chính phủ theo các Quyết định đã được ban hành như hỗ trợ khẩn 

cấp, đền bù thiệt hại, hỗ trợ học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế. Các hộ đều tiếp cận được 

các nguồn hỗ trợ này theo quy định. Riêng các hỗ trợ khác như hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ 

trợ vay vốn ưu đãi, hỗ trợ xuất khẩu lao động, hỗ trợ khác thi mức độ tiếp cận và mức 

hộ trợ mà hộ nhận được có sự khác nhau giữa các hộ, phụ thuộc vào nhu cầu và nguồn 

lực của hộ. Giữa các nhóm hộ cũng có sự khác biệt chủ yếu là các chính sách hỗ trợ 

phát triển sinh kế và phát triển kinh tế. Các hỗ trợ của chính phủ và chi trả đền bù cũng 

đã kịp thời, đúng đối tượng, tạo được niềm tin cho cộng đồng KTTS, thúc đẩy người 

dân vươn khơi bám biển sau sự cố. Tuy nhiên, mức độ đền bù vẫn còn chưa thực sự 

tương xứng và hợp lý dẫn đến khả năng phục hồi sau sự cố của một số nhóm hộ vẫn 

còn thấp, đặc biệt nhóm hộ nghèo hoặc chuyên KTTS.  

3.6.3. Vai trò của hỗ trợ và đền bù đối với phục hồi sinh kế của hộ  

Thực hiện tiếp cận các nguồn hỗ trợ nhằm hạn chế các tác động của sự cố đến 

cộng đồng KTTS. Các phương pháp hỗ trợ đều mang lại ý nghĩa và tầm quan trọng 

nhất định vì thế hộ sẽ nhận thấy được lợi ích để tiếp cận và thực hiện duy trì hoặc thay 

đổi theo hướng có thể khắc phục được sự cố. Để biết được hiệu quả và tầm quan trọng 

của các loại hình hỗ trợ giúp nhóm hộ giải quyết khó khăn cũng như phục hồi sau sự 

cố ở mức như thế nào ta cần xét ý kiến đánh giá của từng nhóm hộ theo từng loại loại 

chỉ tiêu hỗ trợ cụ thể. Nghiên cứu dựa vào các giải pháp tiếp cận hỗ trợ đã được thực 

hiện tại cộng đồng để đánh giá vai trò của các giải pháp đó theo nhận định của người 

dân. Cụ thể: (1) Hỗ trợ khẩn cấp, (2) Đền bù thiệt hại, (3) Hỗ trợ học phí, (4) Hỗ trợ 

bảo hiểm y tế, (5)Hỗ trợ đào tạo nghề, (6) Hỗ trợ vay vốn ưu đãi, (7) Xuất khẩu lao 

động và (8) Hỗ trợ khác. Ý kiến đánh giá của hộ được xét dựa vào sự đánh giá của 

người dân theo ba mức: rất quan trọng, quan trọng và không quan trọng, khảo sát dựa 

trên ba nhóm hộ KT-NT, KT-DVTS, KT-NN-NN và kết quả tổng hợp về đánh giá tầm 

quan trọng của các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ và chính quyền địa phương được 

thể hiện ở bảng 3.17.  
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Bảng 3.17. Ý kiến đánh giá tầm quan trọng của các loại  hỗ trợ đối với phục hồi của hộ  

(ĐVT:% hộ nhận được hỗ trợ) 

 Chỉ tiêu BQC KT-NTTS KT-DVTS KT-NN-NN 

Hỗ trợ khẩn cấp  

Không quan trọng 24,9 25,0 17,7 32,1 

Quan trọng 45,9 50,0 50,6 38,5 

Rất quan trọng 29,2 25,0 31,6 29,5 

Đền bù thiệt hại  

Không quan trọng 3,3 3,8 1,3 5,1 

Quan trọng 17,6 15,1 7,6 29,5 

Rất quan trọng 79,0 81,1 91,1 65,4 

Hỗ trợ học phí  

Không quan trọng 1,9 0,0 0,0 6,1 

Quan trọng 46,7 63,0 38,3 45,5 

Rất quan trọng 51,4 37,0 61,7 48,5 

Hỗ trợ bảo hiểm y tế  

Không quan trọng 1,0 1,9 0,0 1,3 

Quan trọng 45,2 47,2 29,5 59,7 

Rất quan trọng 53,8 50,9 70,5 39,0 

Hỗ trợ đào tạo nghề  

Quan trọng 92,9 66,7 100 100 

Rất quan trọng 7,1 33,3 0,0 0 

Hỗ trợ vay vốn ưu đãi  

Quan trọng 60,0 0,0 50,0 100,0 

Rất quan trọng 40,0 100,0 50,0 0,0 

Hỗ trợ xuất khẩu lao động  

Quan trọng 25,0 0,0 33,3 50,0 

Rất quan trọng 75,0 100,0 66,7 50,0 

Hỗ trợ khác  

Quan trọng 75,0 100,0 0 66,7 

Rất quan trọng 25,0 0,0 0 33,3 

Nguồn: Số liệu phỏng vấn hộ, 2018 
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Với việc tiếp cận trên bảy loại hình hỗ trợ khác nhau thì quá trình khắc phục thiệt 

hại của các nhóm hộ KTTS ven biển cũng được hạn chế một phần tác động của sự cố. 

Qúa trình tiếp cận có thể khác vừa mang tính khẩn cấp vừa mang tính bền vững. Xét 

theo mức bình quân chung của cộng đồng đang khảo sát thì ý kiến đánh giá đối với sự 

tiếp cận này khác nhau và có sự chênh lệnh cao về tỷ lệ giữa các ý kiến.  

Hỗ trợ khẩn cấp được tiến hành đồng đều tại các xã/thị trấn bị ảnh hưởng, dựa 

vào mức hỗ trợ đã được quy định, các hộ chịu ảnh hưởng từ sự cố Formosa đều tiếp 

cận được nguồn hỗ trợ này. Tuy nhiên, khi được hỏi về tầm quan trọng của chính sách 

hỗ trợ khẩn cấp đối với hộ, ý kiến đánh giá của hộ cũng có sự biến động nhiều. Có 

29,2% số hộ cho rằng hỗ trợ khẩn cấp là rất quan trọng, 45,9% ý kiến cho rằng quan 

trọng và có 24,9% cho rằng không quan trọng. Trong khi đó, ở các nhóm hộ khác nhau 

cũng có những đánh giá khác nhau. Nhóm hộ cho rằng hỗ trợ khẩn cấp là không quan 

trọng cao nhất là nhóm KT-NN-NN (32,1%), nhóm KT-DVTS đánh giá hỗ trợ khẩn 

cấp là không quan trọng (17,7%). Như vậy, đối với chính sách hỗ trợ khẩn cấp là rất 

quan trọng và quan trọng đối với hộ sau khi xảy ra sự cố. Có một tỷ lệ nhất định 

(24,9%) số hộ cho rằng không quan trọng, tập trung nhiều ở nhóm hộ KT-NN-NN, có 

đa dạng hơn trong các hoạt động sinh kế của mình. Những nhóm hộ này có khả năng 

đảm bảo được nguồn lương thực tiêu dùng của hộ hơn các nhóm hộ hoàn toàn phụ 

thuộc vào nguồn thủy sản. Vì vậy, có một tỷ lệ hộ đánh giá không quan trọng cũng phù 

hợp với nhận thức của họ trong điều kiện đã có. 

Đối với giải pháp đền bù thiệt hại theo quyết định của Chính phủ, các hộ chịu 

thiệt hại từ sự cố đều tiếp cận được nguồn hỗ trợ này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 

79,0% ý kiến của hộ cho rằng đền bù thiệt hại là rất quan trọng, 17,6% ý kiến cho rằng 

đền bù thiệt hại là quan trọng, có một tỷ lệ rất ít (3,3%) cho rằng không quan trọng. 

Như vậy, đền bù thiệt hại là hỗ trợ đóng vai trò quan trọng đối với hộ để hạn chế thiệt 

hại và sớm phục hồi sinh kế và cuộc sống của hộ. Phần ít số hộ có ý kiến đánh giá 

chính sách đền bù thiệt hại là không quan trọng, là hộ có thiệt hại ít và mức độ đền bù 

thấp trong điều kiện cuộc sống của hộ đang trong tình trạng tốt, có nhiều nguồn thu 

nhập khác ngoài nguồn thu từ khai thác và các dịch vụ liên quan đến nguồn tài nguyên 

thủy sản. 

Các tiếp cận về hỗ trợ học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế được lựa chọn tiếp cận rất 

cao và được đánh giá tương đối tốt trong quá trình phục hồi sau sự cố. Trong khi quan 

điểm từng hộ gia đình sẽ quyết định cách họ lựa chọn  các loại hỗ trợ như về đào tạo 

nghề, hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ xuất khẩu lao động và các loại hình hỗ trợ khác. Do khả 

năng và nhu cầu của hộ thấp nên tỷ lệ hộ lựa chọn các giải pháp hỗ trợ này rất thấp.  

Đối với từng nhóm hộ việc đánh giá tầm quan trọng của các giải pháp còn dựa 

vào tính hiệu quả cũng như khả năng giải quyết khó khăn của hộ trong thời gian bị sự 
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cố đến lúc khảo sát. Đền bù thiệt hại là chỉ tiêu được nhóm hộ tiếp cận mức cao nhất 

chiếm 210 hộ trong đó nhóm KT-DVTS chiếm 91,1%, KT-NT chiếm trên 80% đánh 

giá với mức rất quan trọng cao hơn nhiều so với nhóm KT-NN-NN chỉ 65,4%. Hỗ trợ 

khẩn cấp, hỗ trợ học phí được nhóm hộ đánh giá mức quan trọng  gần gấp đôi mức rất 

quan trọng. Riêng về hỗ trợ học phí và bảo hiểm y tế được các nhóm hộ cho rằng nó 

rất quan trọng vì tỉ lệ đánh giá không quan trọng hầu như không có và chiếm tỉ lệ rất ít 

chỉ 1 đến 6%. Từ đó cho thấy nhu cầu phục vụ học tập cũng như chú trọng sức khỏe 

được nhóm hộ rất quan tâm . Nhóm hỗ trợ phụ thuộc vào khả năng và nhu cầu của 

nhóm hộ như hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn, xuất khẩu lao động được lựa chọn 

tiếp cận rất ít tuy nhiên tỉ lệ từ 50 đến 100% đánh giá là rất quan trọng. Các loại hình 

này không có ý kiến đánh giá không quan trọng vì bản chất của nhóm hỗ trợ này thuộc 

về chủ ý và nhu cầu của chính hộ mà đưa ra quyết định để lựa chọn.  

Việc phân bổ và tiếp cận các loại hỗ trợ của các nhóm hộ là khác nhau và nhìn 

chung tỷ lệ đánh giá quan trọng và rất quan trọng rất cao. Đối với hai nhóm hộ KT-NT 

và KT-DVTS thì tỉ lệ đánh giá mức quan trọng tương đương 1/2 với ý kiến rất quan 

trọng, nhóm hộ KT-NN-NN tỉ lệ giữa quan trọng và rất quan trọng gần bằng nhau, tỉ lệ 

đánh giá không quan trọng được xem là nhiều nhất trong cả ba nhóm hộ. Từ kết quả 

khảo sát trên cho thấy, tùy thuộc vào khả năng đáp ứng và giải quyết khó khăn của 

nhóm hộ trong thời gian bị sự cố mà có những ý kiến đánh giá tầm quan trọng của 

từng chỉ tiêu hỗ trợ. Từ đó cho thấy khả năng phục hồi dựa vào tiếp cận các loại hỗ trợ 

của nhóm hộ KT-NT và KT-DVTS cao hơn so với nhóm hộ KT-NN-NN. 

3.7. PHỤC HỒI SINH KẾ CỦA HỘ KTTS VEN BIỂN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI 

SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN 

Mức độ phục hồi sinh kế chú ý đến các yếu tố và tiến trình để duy trì hoạt động 

sinh kế trước tác động của sự cố bất lợi nhằm cải thiện sinh kế để ứng phó và cải thiện 

năng lực ứng phó của hộ. Nghiên cứu đánh giá mức độ phục hồi từ góc độ sinh kế  

thông qua phục hồi hoạt động KTTS và các hoạt động sinh kế khác của hộ. Nghiên 

cứu sử dụng các chỉ tiêu phục hồi hoạt động KTTS và phục hồi thu nhập để đánh giá 

mức độ phục hồi của hộ. Khi sử dụng chỉ tiêu phục hồi của hộ thông qua giá trị thu 

nhập cũng gặp những hạn chế nhất định. Do thời gian đánh giá phục hồi kéo dài sau sự 

cố 30 tháng, đánh giá phục hồi sinh kế so với thu nhập trước sự cố nhưng chưa tính 

đến tỷ lệ lạm phát. Để khắc phục hạn chế nêu trên, nghiên cứu tiến hành đánh giá mức 

độ phục hồi thông qua nhận định của người dân để bổ sung vào lý luận cho đánh giá 

mức độ phục hồi của hộ.  

 3.7.1. Phục hồi hoạt động KTTS ven biển của hộ  

Sự cố tác động buộc người dân phải có các biện pháp để ứng phó với sự cố và 

phục hồi lại hoạt động KTTS của hộ. Như đã phân tích ở trên, các chính sách/giải pháp 
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của Chính phủ và chính quyền địa phương, các giải pháp ứng phó của hộ đã đóng vai 

trò quan trọng, giúp hộ KTTS chịu ảnh hưởng bởi sự cố khắc phục thiệt hại và phục 

hồi lại các hoạt động tạo thu nhập và sinh kế của hộ. Đối với hoạt động KTTS của 

nhóm hộ đang khảo sát sau 30 tháng bị sự cố thì hoạt động KTTS của nhóm hộ cũng 

có những thay đổi nhất định. Quá trình phục hồi diễn ra theo thời gian nhờ vào các 

biện pháp và việc tiếp cận các loại hình hỗ trợ ở các cấp giúp hiện trạng của hoạt động 

KTTS ven biển có bước thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Nghiên cứu tiến hành đánh 

giá mức độ phục hồi hoạt động KTTS của hộ sau 30 tháng, tính từ khi sự cố xảy ra. Để 

đánh giá mức độ phục hồi hoạt động KTTS của hộ, các chỉ tiêu đã được lựa chọn để 

đánh giá gồm: (1) Số chuyến khai thác/năm, (2) Giá trị ngư cụ khai thác của hộ, (3) 

Sản lượng khai thác/chuyến, (4) Số lao động KTTS/hộ, (5) Số tàu/thuyền KTTS của 

hộ, (6) Thu nhập/chuyến và (7) Thu nhập từ KTTS/năm. Để biết được mức độ phục 

hồi sau sự cố xảy ra sau 30 tháng sau sự cố, các chỉ tiêu được thu thập thông qua hai giai 

đoạn: giai đoạn trước khi xảy ra sự cố (năm 2015) và sau 30 tháng sau khi sự cố xảy ra. 

So sánh giữa hai thời điểm này sẽ giúp đánh giá được mức độ tác động cũng như khả 

năng phục hồi của hộ, và mức độ phục hồi của các nhóm hộ. Kết quả điều tra về mức độ 

phục hồi hoạt động KTTS của hộ 30 tháng sau sự cố được tổng hợp ở bảng 3.18. 

Bảng 3.18. Hiện trạng hoạt động KTTS ven biển của hộ 30 tháng sau sự cố 

Chỉ tiêu 

Trung bình KT- NTTS KT-DVTS KT-NN-NN 

Hiện 

trạng 

% sv 

TSC 

Hiện 

trạng 

% sv 

TSC 

Hiện 

trạng 

% sv 

TSC 

Hiện 

trạng 

% sv 

TSC 

Chuyến KT/năm 

(chuyến) 
228,7 95,0 226,0 95,6 230,5 93,7 228,7 95,8 

Giá trị ngư cụ 

KTTS (triệu/hộ) 
45,0 104,5 46,0 105,4 48,9 106,0 40,5 102,3 

Sản lượng/chuyến  

(kg/chuyến) 
60,0 84,8 58,5 83,1 53,2 87,9 67,8 83,0 

Số lao động 

KTTS/hộ 
1,6 99,9 1,7 100,0 1,6 100,5 1,5 99,2 

Tàu thuyền KTTS 

(chiếc/hộ) 
1,6 102,0 1,3 98,9 2,2 100,5 1,3 105,8 

Thu nhập/chuyến 

(1000đ/chuyến) 
809,4 86,71 811,8 84,5 906,8 91,0 710,3 83,8 

TN từ KTTS 

(tr/hộ/năm) 
183,4 91,0 167,4 85,8 194,5 91,1 183,0 87,3 

Nguồn: Phỏng vấn hộ, 2018 
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Đối với khai thác ven biển, số chuyến khai thác của hộ trong năm thể hiện mức 

độ ổn định về hoạt động khai thác, tiêu thụ sản phẩm và thu nhập của hộ. Xét về mức 

độ phục hồi của số chuyến khai thác của hộ trong năm, sau 30 tháng trung bình trong 

một năm hộ thực hiện khoảng 228 đến 229 chuyến khai thác và chỉ đạt 95% so với 

trước sự cố. Kết quả này cho thấy, về tần suất khai thác hiện tại so với trước sự cố xảy 

ra vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Giữa các nhóm hộ khác nhau số chuyến khai thác 

trong năm cũng không biến động nhiều, số chuyến khai thác trong năm ở các nhóm hộ 

vẫn chưa phục hồi, tỷ lệ chưa phục hồi về chỉ tiêu này dao động trên dưới 5%. Trong 

đó, nhóm KT-DVTS mức độ chưa phục hồi cao hơn 2 nhóm còn lại. 

Giá trị ngư cụ khai thác của hộ thể hiện năng lực khai thác và nguổn thu từ khai 

thác của hộ. Hoạt động khai thác thủy sản ven biển nên mức độ đầu tư về ngư cụ khai 

thác tương đối thấp. Giá trị ngư cụ trung bình của hộ sau 30 tháng xảy ra sự cố là 45 

triệu đồng/hộ, cao hơn trước sự cố (4,5%). Giữa các nhóm hộ đều có giá trị ngư cụ 

khai thác cao hơn trước sự cố từ 2%-6%, nhóm KT-DVTS có mức tăng cao nhất (6%). 

Theo ý kiến ngư dân, sau khi sự cố xảy ra hộ KTTS được nhận một khoản đền bù bằng 

tiền mặt, các hộ có xu hướng đầu tư thêm ngư lưới cụ thể thực hiện việc khai thác. Vì 

vậy, số lượng ngư cụ sắm thêm và sắm mới nhiều hơn so với trước khi xảy ra sự cố. 

Xét về chỉ tiêu sản lượng khai thác/chuyến của hộ sau 30 tháng, trung bình đạt 

60kg/chuyến, chỉ bằng 84,8% so với trước khi xảy ra sự cố. Kết quả này phản ánh 

được mức độ chưa phục hồi hoàn toàn nguồn thủy sản trong tự nhiên sau sự cố. Giữa 

các nhóm hộ sản lượng khai thác trên 1 chuyến vẫn chưa phục hồi so với trước sự cố. 

Mức độ phục hồi giữa các nhóm hộ cũng không chênh lệch nhau nhiều, nhóm KT-

DVTS có mức độ sản lượng khai thác cao hơn các nhóm hộ khac, mức độ phục hồi 

của nhóm này đạt 87,9%.  

Xét về mức độ phục hồi lao động KTTS của hộ, kết quả điều tra cho thấy trung 

bình có 1,6 lao động của hộ tham gia hoạt động KTTS, chiếm tỷ lệ 99,9%. Như vậy, 

biến động tỷ lệ lao động của hộ rất ít (0,01%). Sự biến động lao động này chủ yếu, có 

một số lao động của hộ mất sức lao động, nên họ không tham gia hoạt động KTTS. 

Giữa các nhóm hộ không có nhiều biến động về lao động tham gia KTTS, nhóm hộ 

KT-DVTS có số lao động của hộ tham gia KTTS tăng hơn so với trước. Tuy nhiên, 

mức độ bổ sung lao động của hộ tăng lên rất ít (0,5%), việc bổ sung lao động tham gia 

hoạt động KTTS chủ yếu từ lao động trưởng thành của hộ. 

Xét về số lượng tàu/thuyền của hộ, trung bình mỗi hộ có khoảng 1,6 tàu/thuyền, 

tỷ lệ tàu/thuyền sau sự cố 30 tháng đã tăng lên 2%. Việc số tàu/thuyền của hộ KTTS 

ven biển lớn hơn 01 chiếc, là đặc điểm thường thấy của các hộ KTTS ven biển tại 

Thừa Thiên Huế và các vùng khác có điều kiện tương tự. Số tàu/thuyền của hộ giữa 

các nhóm hộ cũng có sự biến động, số tàu/thuyền của nhóm hộ KT-DVTS cao nhất đạt 

2,2 chiếc/hộ, tăng 5% trước sự cố. Nhóm hộ KT-NN-NN có số tàu/thuyền trung bình 

đạt 1,3 chiếc/hộ và ngang bằng với số tàu/thuyền trung bình của nhóm hộ KTTS. Việc 
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tăng số tàu/thuyền của hộ được các hộ cho biết rằng, sau khi sự cố xảy ra hộ nhận 

được tiền đền bù từ Chính phủ và họ tiết kiệm để mua thêm tàu/thuyền mới, phục vụ 

cho hoạt động KTTS ven biển. Tuy nhiên, số tàu/thuyền của nhóm hộ KT-NN-NN sau 

sự cố tăng lên 5,8%, trong khi đó số tàu/thuyền của hộ KT-DVTS lại có xu hướng 

giảm so với sự cố. Việc giảm số tàu/thuyền của hộ có liên quan đến số tàu/thuyền 

được bán trong thời gian xảy ra sự cố, tỷ lệ này chiếm tỷ lệ khoảng 2%. 

Đối với thu nhập từ KTTS trên một chuyến đi biển của hộ, trung bình khoảng 

800 kg thủy hải sản được khai thác, sau 30 tháng số lượng khai thác này chỉ đạt 

86,71% so với trước sự cố. Thực tế này cho thấy, nguồn lợi thủy hải sản vẫn chưa 

phục hồi được như ban đầu, mặc dụ hộ có đầu tư thêm tàu/thuyền và ngư lưới cụ 

nhưng sản lượng khai thác vẫn thấp hơn nhiều so với trước khi xảy ra sự cố. Điều này 

chứng tỏ đã có một sự sụt giảm đáng kể lượng thủy hải sản trong tự nhiên. Mức độ 

phục hồi giữa các nhóm hộ về sản lượng khai thác cũng có sự khác nhau. Mức độ phục 

hồi về sản lượng trên một chuyến khai, cao nhất là nhóm KT-DVTS (91%), thấp nhất 

là nhóm KT-NN-NN (83%). 

Đối với tổng thu nhập từ KTTS của hộ sau 30 tháng đạt 183,4 triệu đồng, đạt 

91% thu nhập so với trước khi xảy ra sự cố. Mức độ phục hồi thu nhập giữa các nhóm còn 

thấp, thấp nhất là nhóm KT-NTTS (85,8%), cao nhất nhóm KT-DVTS (91,1%).  

Sự phục hồi về hoạt động KTTS của thu nhập/chuyến khai thác và thu nhập từ hoạt 

động KTTS ven biển của các nhóm hộ khác nhau được thể hiện rõ ở biểu đồ … Kết quả 

nghiên cứu cho thấy rõ về thu nhập từ hoạt động KTTS ven biển của hộ sau 30 tháng vẫn 

chưa phục hồi so với trước sự cố. 

 

Biểu đồ 3.2. Mức độ phục hồi của thu nhập từ hoạt động KTTS ven biển của hộ so với 
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Như vậy, mức độ phục hồi về giá trị ngư cụ và tàu thuyền KTTS tại thời điểm 

khảo sát cao hơn so với trước sự cố, tuy nhiên tỉ lệ cao đó chỉ chiếm hơn 2% đến 4% 

so với thời điểm trước sự cố. Các chỉ tiêu còn lại sau 30 tháng sự cố thì mức phục hồi 

vẫn chưa đạt như lúc ban đầu và được đánh giá chỉ từ 84,8% thuộc nhóm chỉ tiêu sản 

lượng khai thác/chuyến đến 99,9% mức phục hồi về số lao động KTTS/hộ. Điều đó 

cho thấy sự cố diễn ra nhưng phần lớn họ vẫn cố gắng duy trì hoạt động KTTS hoặc 

không có các giải pháp nào có thể thay đổi hoàn toàn hoạt động sinh kế chính dựa vào 

KTTS tại vùng đang khảo sát. Kết quả đó xảy ra vì nó phụ thuộc vào điều kiện tự 

nhiên cũng như địa hình, công việc sinh kế truyền thống của họ từ trước đến nay.  Xét 

theo từng nhóm hộ, phần lớn cả ba nhóm hộ đều có sự phục hồi. Tuy nhiên không thể 

đạt được mức phục hồi hoàn toàn như trước kia chưa có sự cố tác động. Hai chỉ tiêu 

ngư cụ và lao động KTTS của cả ba nhóm hộ đã có sự phục hồi và có xu hướng phát 

triển hơn, mức độ phục hồi không mạnh chỉ chiếm hơn 2 đến 6%. Việc thực hiện khai 

thác được tính theo số chuyến/năm chỉ đạt từ 93,7% so với trước sự cố thuộc nhóm đạt 

thấp nhất là nhóm KT-DVTS, hai nhóm còn lại tương đương nhau về số chuyến đạt 

trên 95%. Sự phục hồi của ba nhóm hộ về các chỉ tiêu có mối quan hệ với nhau, nhóm 

hộ tăng về giá trị ngư lưới cụ sẽ có sản lượng cao đặc biệt nhóm KT-DVTS tăng 6% 

giá trị ngư lưới cụ tương đương tăng và cao hơn so với hai nhóm hộ khác 4%. Xét về 

mức thu nhập từ hoạt động KTTS/năm của cả ba nhóm hộ đạt được sau 30 tháng sự cố 

thì nhóm hộ KT-DVTS có mức thu nhập cao nhất và đạt mức phục hồi so với trước sự 

cố là 91,1%, cao hơn hai nhóm hộ khác từ 6 đến 9%. Tỷ lệ phục hồi so sánh giữa ba 

nhóm hộ theo các chỉ tiêu liên quan trên thì nhóm hộ KT-NN-NN có mức phục hồi 

thấp hơn so với hai nhóm KT-NTTS, KT-DVTS. Kết quả này cho thấy, mức độ phục 

hồi hoạt động KTTS của hộ phụ thuộc vào mức độ phục hồi của sản lượng khai thác, 

thời gian tham gia khai thác và sản lượng khai thác. 

3.7.2. Phục hồi thu nhập hộ KTTS ven biển 30 tháng sau sự cố 

3.7.2.1. Kết quả phục hồi thu nhập của hộ KTTS ven biển 30 tháng sau sự cố 

Để đánh giá mức độ phục hồi thu nhập của hộ KTTS chịu ảnh hưởng của sự cố 

Formosa, nghiên cứu sử dụng các chỉ tiêu: (1) Tổng thu nhập của hộ (triệu đồng/năm), 

(2) Tỷ lệ thu nhập của hộ so với trước sự cố (%), (3) Tỷ lệ phục hồi < 50% thu nhập so 

với trước sự cố (TSC), (4) Tỷ lệ phục hồi 50-75% tổng thu so với TSC, (5) Tỷ lệ phục 

hồi >70% - 100% thu nhập so với TSC, (6) Tỷ lệ phục hồi >100% so với tổng thu 

nhập TSC. Thông tin được thu thập qua phỏng vấn hộ, xử lý và phân nhóm theo các 

chỉ tiêu được lựa chọn. Mục đích của nghiên cứu này là nhằm tổng kết mức độ phục 

hồi thu nhập của  hộ KTTS chịu ảnh hưởng từ sự cố sau 30 tháng như thế nào, để từ đó 

xem xét hiệu quả của các giải pháp ứng phó mà người dân đã áp dụng và hiệu quả của 

các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và chính quyền địa phương.  
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Kết quả nghiên cứu cho thấy, quá trình phục hồi thu nhập của hộ KTTS (30 

tháng sau sự cố) đã tốt dần lên và đi vào thu nhập ổn định. Sự phục hồi này đạt được là 

do hoạt động KTTS được hoạt động trở lại sau khi Chính phủ công bố môi trường biển 

đã an toàn, lượng thủy sản cũng bắt đầu dần tăng và phục hồi trở lại, người dân tiếp 

tục thực hiện các hoạt động KT và các ngành nghề liên quan đến tài nguyên thủy sản 

ven biển. Sau 30 tháng khi sự cố xảy ra mức thu nhập của hộ khảo sát có liên quan đến 

ngành thủy sản bao gồm cả khai thác, dịch vụ thủy sản, ngành nghề liên quan đều 

được phục hồi gần như hoàn toàn. Kết quả tổng hợp về thu nhập và mức độ phục hồi 

thu nhập của hộ so với trước sự cố được thể hiện ở bảng 3.19. 

Bảng 3.19. Phục hồi thu nhập của hộ sau sự cố 30 tháng so với trước sự cố 

Chỉ tiêu  Trung bình KT - NTTS KT-DVTS KT-NN-NN 

Tổng thu nhập năm 

2018 (tr/hộ/năm) 
294,7 278,8 318,8 281,0 

So với trước sự cố 

(TSC) (%) 
94,1 91,9 100,1 88,9 

Phục hồi <50% thu 

nhập TSC (%) 
6,7 5,7 2,5 11,5 

Phục hồi 50- 75% 

thu nhập TSC (%) 
9,0 11,3 3,8 12,8 

Phục hồi > 75 % thu 

nhập TSC (%)  
31,4 47,2 30,4 21,8 

Phục hồi > 100 % 

thu nhập TSC (%)  
52,9 35,8 63,3 53,8 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2018 

Thu nhập của hộ KTTS sau sự cố 30 tháng phục hồi phụ thuộc vào nhiều yếu tố 

và khả năng của nhóm hộ. Sau 30 tháng tổng thu nhập của nhóm hộ bình quân chung 

là 297,4 triệu/hộ/năm như vậy cứ một tháng hộ thu về khoảng 24,6 triệu đồng. Mức 

thu nhập đang khảo sát chỉ đạt 94,1% so với trước sự cố, trong đó tỉ lệ phục hồi trên 

100% là 52,9%, dưới 50% chỉ chiếm 6,7%, tỉ lệ phục hồi nằm trong khoảng từ 50-70% 

chiếm 9%, còn lại hộ phục hồi trên 70% là 31,1%. Nhìn chung số hộ phục hồi trên 

100% so với trước sự cố chiếm hơn một nữa cho thấy sự phục hồi đang dần dần được 

phát triển và sau khoảng thời gian nữa sẽ đạt được mức phục hồi hoàn toàn.  

Quá trình phục hồi thu nhập của từng nhóm hộ có sự khác biệt, tỉ lệ và mức phục 

hồi không giống nhau. Yếu tố phục hồi nó phụ thuộc vào các khía cạnh liên quan đến 
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thu nhập và khả năng ứng phó, đối phó của từng nhóm hộ. Nhóm hộ có tổng thu nhập 

cao nhất là nhóm KT-DVTS đạt tỉ lệ phục hồi so với trước sự cố là 100,1% , trong khi 

đó nhóm hộ KT-NTTS chỉ đạt 91,9% và thấp nhất là nhóm hộ NT-NN-NN đạt 88,9% 

thu nhập so với trước sự cố. Kết quả đó tương đương với tỉ lệ hộ phục hồi thu nhập hộ 

trên 100% chiếm tỉ lệ nhiều nhất và đạt 69,3%, đạt trên 70% so với trước sự cố là 

30,4%. Tỉ lệ phục hồi ở mức cao như vậy cho thấy nhóm hộ KT-DVTS có khả năng 

phục hồi nhanh hơn so với hộ KT-NN-NN với tỉ lệ phục hồi trên 100% chỉ chiếm 

53,8%; trên 70% chiếm 21,8% và phục hồi thu nhập thấp nhất là nhóm KT-NTTS.  

Nhìn chung, chưa tính đến các yếu tố ảnh hưởng khác thì thu nhập của hộ sau 30 

tháng chưa bằng thu nhập trước sự cố, nghĩa là thu nhập vẫn chưa phục hồi. Tuy 

nhiên, giữa các nhóm hộ khác nhau mức độ phục hồi có sự khác nhau. Nhóm hộ KT-

DVTS đã phục hồi hoàn toàn về thu nhập và thu nhập so với trước sự cố có cao hơn 

những không đáng kể (100,1%), nhóm hộ KT-NTTS và nhóm hộ KT-NN-NN vẫn 

chưa phục hồi. Nhóm hộ KT-DVTS đã phục hồi có thể giải thích rằng sau 30 tháng 

các hoạt động KTTS đã ổn định, giá sản phẩm ổn định, nhu cầu tiêu dùng hải sản của 

người dân tăng lên nên nhóm này sớm phục hồi thu nhập. Sau 30 tháng đã có hơn 50% 

đã phục hồi hoàn toàn về thu nhập. Mức độ phục hồi hoàn toàn về thu nhập rất khác 

nhau giữa các nhóm hộ chịu ảnh hưởng. Nhóm hộ KT-NTTS có mức phục hồi hoàn 

toàn về thu nhập thấp nhất (35,8%), kết quả này phản ánh hộ chuyên thủy sản chịu ảnh 

hưởng lớn hơn nhóm hộ đa dạng. Như vậy, những hộ có đa dạng sinh kế cao hơn khả 

năng phục hồi của hộ sẽ nhanh hơn. 

3.7.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến phục hồi thu nhập của hộ 

Các yếu tố ảnh hưởng đến phục hồi thu nhập của hộ KTTS ven biển được xác 

định bằng cách dùng hàm hồi quy tuyến tính đa biến (Multiple Linear Regression). 

Trong đó biến phụ thuộc là kết quả phục hồi thu nhập của hộ (tỷ lệ giá trị thu nhập đã 

được phục hồi), biến độc lập là những yếu tố tác động và các thực hành mới về sinh kế 

của hộ. 

Hàm hồi quy được sử dụng trong trường hợp này có công thức toán học sau: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + … + β(n-1)X(n-1) + βnXn + ε 

Trong đó:  

Biến phụ thuộc: Y = tỷ lệ giá trị thu nhập đã được phục hồi (%) 

Y = (giá trị thu nhập hiện tại/giá trị thu nhập trước sự cố)*100%.  
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Bảng 3.20. Các biến độc lập của mô hình hồi quy tuyến tính đa biến 

 Biến độc lập Định nghĩa Kỳ vọng dấu 

Số lao động của hộ (X1) lao động (+) 

Số hoạt động sinh kế (X2) hoạt động SK (+) 

Giá trị bồi thường thiệt hại (X3) triệu đồng (+) 

Tổng thời gian bị ảnh hưởng (X4) tháng (-) 

Tổng thiệt hại (X5) triệu đồng (-) 

Hộ tham gia vào nghề mới (X6) 1-có; 0-không (+) 

Hộ có tiếp cận vốn vay hoặc hỗ trợ tài 

chính (X7) 

1-có; 0-không (+) 

Hộ có liên kết làm ăn (X8) 1-có; 0-không (+) 

Hộ có phát triển ngành nghề đã có (X9) 1-có; 0-không (+) 

Hộ có áp dụng cắt giảm chi tiêu (X10) 1-có; 0-không (-) 

Hộ có cải hoán tàu cá để khai thác 

(X11) 

1-có; 0-không (+) 

Phương pháp phân tích Enter đã được áp dụng trong việc đưa biến vào mô hình 

hồi quy. Các biến độc lập được xác định dựa trên các kết quả thảo luận nhóm, phỏng 

vấn người am hiểu và tổng quan tài liệu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phục 

hồi của hộ thủy sản sau sự cố môi trường biển Formosa 2016.  

Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của hộ khai thác 

thủy sản ven biển thông qua sử dụng hàm hồi quy được thể hiện ở bảng 3.21. 

Hệ số xác định (R2) trong mô hình hàm hồi quy đa biến dùng để đo lường sự 

biến động của biến phụ thuộc Y do ảnh hưởng của các biến độc lập Xi. Hệ số xác định 

R2 điều chỉnh bằng 0,511 chỉ ra rằng 51,1% sự thay đổi về giá trị tỷ lệ phục hồi thu 

nhập Y là do ảnh hưởng của các yếu tố nội tại đã được đưa vào mô hình. 

Kết quả mô hình hàm hồi quy đa biến cho thấy, số hoạt động sinh kế hộ tham gia, 

giá trị bồi thường thiệt hại, và sự cải hoán tàu cá là những yếu tố có tác động có ý 

nghĩa thống kê theo chiều hướng tích cực đối với sự phục hồi thu nhập của hộ 

(P<0,01). Trong khi đó, ảnh hưởng của các yếu tố như tổng thời gian bị ảnh hưởng và 

sự cắt giảm chi tiêu mặc dù có ý nghĩa thống kê nhưng không mang lại ý nghĩa tích 

cực đối với sự phục hồi thu nhập của hộ (P < 0,01). 
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Bảng 3.21. Kết quả phân tích hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến sự phục hồi thu nhập 

của hộ 

Biến độc lập Hệ số ảnh  

hưởng (β) 

Giá trị T Sig. 

Hằng số (β0)  15.,904 0,000 

Số lao động của hộ (X1) -0,064 -1,168 0,244 

Số hoạt động sinh kế (X2) 0,056 0,941 0,048 

Giá trị bồi thường thiệt hại 

(X3) 
0,182 3,192 0,002 

Tổng thời gian bị ảnh hưởng 

(X4) 
-0,375 -6,506 0,000 

Tổng thiệt hại (X5) -0,044 -0,839 0,403 

Hộ tham gia vào nghề mới 

(X6) 
0,085 1,492 0,137 

Hộ có tiếp cận vốn vay hoặc hỗ 

trợ tài chính (X7) 
0,067 1,338 0,182 

Hộ có liên kết làm ăn (X8) -0,002 -0,036 0,971 

Hộ có phát triển ngành nghề đã 

có (X9) 
0,017 0,301 0,764 

Hộ có áp dụng cắt giảm chi 

tiêu (X10) 
-0,343 -6,185 0,000 

Hộ có cải hoán tàu cá để khai 

thác (X11) 
0,167 3,232 0,001 

Ghi chú: 

R2 điều chỉnh =0.511, F=20,83;   N=210;   

Biến phụ thuộc Y: Tỷ lệ giá trị thu nhập đã được phục hồi so với trước sự cố 

Formosa của hộ 

Hệ số ảnh hưởng (β) của biến số hoạt động sinh kế của hộ là 0,056 với mức ý 

nghĩa thống kê khá cao (P = 0,048 < 0,05) cho thấy, khi các yếu tố khác không thay 

đổi, nếu số hoạt động sinh kế của hộ tăng thêm 1 hoạt động thì tỷ lệ giá trị thu nhập 

được phục hồi của hộ tăng lên 0,48 lần. Kết quả này phù hợp với thực tiễn khi sự đa 

dạng về các hoạt động sinh kế sẽ giúp hộ tăng cơ hội tạo thêm thu nhập, từ đó góp 

phần thúc đẩy quá trình phục hồi của hộ được tốt hơn. 

Tương tự, biến giá trị bồi thường thiệt hại rất có ý nghĩa và nhận giá trị 0,18 được 

giải thích rằng trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi, nếu giá trị bồi thường 

thiệt hại tăng lên 1 triệu đồng thì tỷ lệ giá trị thu nhập phục hồi của hộ sẽ tăng lên 0,18 
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lần. Kết quả này hoàn toàn phù hợp khi trên thực tế hầu hết các hộ đều có đánh giá 

rằng tiền bồi thường thiệt hại có đóng góp quan trọng vào cơ cấu thu nhập của hộ 

trong giai đoạn khó khăn do sự cố Formosa gây ra. 

Đối với hoạt động cải hoán tàu cá, các hộ cải hoán tàu cá để phục vụ khai thác có 

hiệu quả hơn sẽ góp phần tăng tỷ lệ phục hồi thu nhập lên 0,17% trong điều kiện các 

yếu tố khác không thay đổi (với mức ý nghĩa thống kê rất cao, P = 0,001).  

Đối với yếu tố tổng thời gian ảnh hưởng của sự cố Formosa, hệ số ảnh hưởng β = 

- 0,38 (P<0,001) cho thấy trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi nếu hộ có 

thời gian ảnh hưởng tăng lên 1 tháng thì tỷ lệ giá trị thu nhập được phục hồi của hộ sẽ 

giảm xuống 0,38 lần. Kết quả này hoàn toàn hợp lý khi hộ bị ảnh hưởng càng dài thì sẽ 

càng mất nguồn thu từ hoạt động sinh kế chính là KTTS và quá trình phục hồi thu 

nhập sẽ chậm lại. 

Trong khi đó, yếu tố sự cắt giảm chi tiêu với hệ số ảnh hưởng β = - 0,34 đã phản 

ánh rằng trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi, nếu hộ có áp dụng cắt giảm 

chi tiêu thì tỷ lệ giá trị thu nhập được phục hồi của hộ sẽ giảm khoảng 0,34%. Kết quả 

này được giải thích bởi, việc hộ cắt giảm chi tiêu thực chất cũng chỉ để giảm chi chứ 

không có tác động tăng thu, một số hộ thay vì tìm kiếm các giải pháp để mang lại thu 

nhập thì đã dựa vào việc giảm chi tiêu để duy trì sinh kế dẫn đến việc phục hồi thu 

nhập chậm hơn.  

Đối với các yếu tố khác như số lao động của hộ, tổng thiệt hại do sự cố gây ra 

hay sự liên kết làm ăn để ứng phó sau sự cố,… thì ảnh hưởng của các yếu tố này lên sự 

phục hồi thu nhập của hộ mang chiều hướng tiêu cực, trái ngược với kỳ vọng dấu 

trong giả thuyết nghiên cứu. Tuy nhiên, các kết quả này không mang ý nghĩa thống kê. 

Tương tự, các yếu tố như sự tham gia các nghề mới, vay vốn hoặc tiếp cận các nguồn 

hỗ trợ, phát triển các ngành nghề đã có,… đều có tác động lên quá trình phục hồi thu 

nhập của hộ nhưng đều không có ý nghĩa thống kê. 

3.7.3. Phục hồi chi tiêu của hộ KTTS ven biển sau sự cố 30 tháng 

Quá trình phục hồi phụ thuộc vào nhiều yếu tố và theo thời gian, nhóm hộ thực 

hiện các biện pháp cũng như những thay đổi chủ quan để duy trì cuộc sống cũng như 

sinh kế hộ. Quá trình phục hồi đó bao gồm cả thay đổi chi tiêu hộ để phù hợp với hoàn 

cảnh và điều kiện sống của hộ. Nghiên cứu phục hồi chi tiêu đời sống của hộ KTTS 

chịu ảnh hưởng từ sự cố đưa ra các chỉ tiêu nghiên cứu, bao gồm: (1) Tổng chi của hộ 

(triệu đồng/năm), (2) Chi lương thực, thực phẩm (% so với tổng chi), (3) Chi đầu tư 

sản xuất (% so với tổng chi), (4) Chi tiêu dùng, sinh hoạt (% so với tổng chi), (4) Chi 

giáo dục, y tế (% so với tổng chi), (5) Chi mua sắm tài sản (% so với tổng chi), (6) 

Tích lũy, tiết kiệm (% so với tổng chi) và (7) Chi khác: bao gồm các chi tiêu không 

thường xuyên như cưới hỏi, thăm hỏi, lễ lạc,… (% so với tổng chi). Thông tin được 
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thu thập qua phỏng vấn hộ KTTS chịu ảnh hưởng từ sự cố, dựa vào tổng chi của hộ 

trong năm để hộ đưa ra ước lượng tỷ lệ chi cho các nội dung theo các chỉ tiêu nghiên cứu 

cơ bản của hộ. Nghiên cứu chi tiêu của hộ trong hai giai đoạn, giai đoạn trước sự cố và 

giai đoạn hiện trạng hiện tại để so sánh nhằm biết được khả sự thay đổi chi tiêu của hộ, 

thông qua chi tiêu để đánh giá mức độ phục hồi cuộc sống của hộ sau 30 tháng từ khi xảy 

ra sự cố. Kết quả nghiên cứu về mức chi tiêu của hộ được tổng hợp ở bảng 3.22.  

Bảng 3.22. Chi tiêu và thay đổi chi tiêu của hộ theo nhóm nghề 

 

Mục chi 

BQC KT-NTTS KT-DVTS KT-NN-NN 

Hiện 

trạng 

% sv 

TSC 

Hiện 

trạng 

% sv 

TSC 

Hiện 

trạng 

% sv 

TSC 

Hiện 

trạng 

% sv 

TSC 

Tổng chi hộ/năm 

(triệu đồng/năm) 
175,4 96,7 181,5 96,7 192,7 102,5 153,3 90,7 

Chi lương thực, thực 

phẩm (% tổng chi) 
27,1 96,9 27,3 96,3 24,3 98,3 29,9 95,8 

Chi đầu tư sản xuất (% 

tổng chi) 
27,1 102,1 29,2 107,8 28,6 101,8 24,0 98,6 

Chi tiêu dùng, sinh 

hoạt (% tổng chi) 
19,0 96,2 17,5 95,5 18,7 99,1 20,5 93,6 

Chi giáo dục, y tế (% 

tổng chi) 
12,5 101,1 12,8 101,8 12,6 103,4 12,2 98,3 

Chi mua sắm tài sản 

(% tổng chi) 
11,2 94,1 10,2 83,6 12,2 101,9 10,7 91,4 

Tích lũy, tiết kiệm (% 

tổng chi) 
8,7 98,3 8,2 99,2 8,0 101,6 9,9 93,1 

Chi khác (% tổng chi) 10,9 101,8 12,5 98,8 11,7 97,3 9,0 108,3 

Nguồn: Số liệu phỏng vấn hộ, 2018 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức chi của hộ sau 30 tháng sự cố xảy ra cơ bản đã 

gần quay lại mức bình thường. Cụ thể các mức chi về đầu tư sản xuất, giáo dục ý tế và 

một số hạng mục khác đã cao hơn so với trước sự cố ở mức từ 101-102%. Trong khi 

các khoản chi khác cũng gần hồi phục ở mức từ 94-98%. Bình quân một năm hộ chi 

tiêu hết 175,4 triệu đồng cho các khoản chi thiết yếu phục vụ cuộc sống và tích lũy của 

hộ, chiếm 96,7% so với mức chi tiêu trước sự cố. Kết quả này phản ánh mức chi tiêu 

của hộ sau 30 tháng vẫn giảm hơn so với trước, việc giảm chi tiêu có liên quan đến thu 

nhập của hộ từ KTTS và các nguồn thu nhập khác. Tuy nhiên, mức chi tiêu lại có sự 

khác nhau giữa các nhóm hộ, nhóm hộ KT-DVTS có mức chi tiêu hiện tại lớn hơn so 

với trước sự cố (vượt 2,5% so với trước sự cố). 
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Trong ba nhóm hộ, nhóm hộ KT-DVTS đã phục hồi mức chi (102,5%), tiếp đến 

nhóm chuyên ngư phục hồi được 96,7% và thấp nhất là nhóm KT-NN-NN cũng đã 

phục hồi được 90,7%. Đáng chú ý, mức chi cho đầu tư sản xuất của các nhóm hộ cơ 

bản đã phục hồi, đặc biệt là nhóm chuyên ngư với 107,8%, hai nhóm còn lại ở mức 

101,8% và 98,6%. Điều này cho thấy ngư hộ gần như đã quy lại với nhịp độ khai thác 

thủy sản như trước khi sự cố xảy ra. Mặc dù vậy, nếu tính theo các yếu tố về lạm phát, 

sự thay đổi về giá, tốc độ phát triển kinh tế xã hội thì mức độ phục hồi này chỉ tương 

đối, hộ sẽ cần thêm một thời gian nữa mới bắt kịp được hoạt đồng tư khai thác so với 

những vùng không bị ảnh hưởng bởi sự cố. 

Nhìn chung, chi tiêu của hộ hiên tại đã dần ổn định, cơ cấu chi tiêu của hộ cũng 

phân phối tương đối đều cho các hạng mục chi tiêu thiết yếu và có một khoản nhất 

định để tiết kiệm, tích lũy cho cuộc sống. Mức chi tiêu của hộ có giảm so với trước sự 

cố. Các mục chi thiết yêu đê sản xuất và đầu tư cho tường lai có xu hướng tăng, tuy 

nhiên tỷ lệ không nhiều. Điều này thể hiện được chiến lược phát triển của hộ trong 

điều kiện bị tác động của các sự cố bất khả kháng có thể xảy ra trong tương lai. 

3.7.4. Ý kiến đánh giá mức độ phục hồi sinh kế và đời sống của hộ KTTS ven biển 

Nhận thức của người dân về sự thay đổi điều kiện sống do tác động các yếu tố 

bất lợi bên ngoài là thang đo định tính quan trọng. Trong quá trình đánh giá mức độ 

phục hồi sinh kế quy mô ngư hộ, nghiên cứu đưa các chỉ tiêu về nhận định của ngư hộ 

về (1) Thay đổi hoạt động KTTS của hộ, (2) Thu nhập của hộ, (3) Đời sống của hộ, (4) 

Sinh kế cộng đồng để nhằm đa dạng các khía cạnh đánh giá. Cụ thể người dân được 

đưa ra 03 mức độ đánh giá tác động là đã phục hồi, Gần phục hồi và Không thể phục 

hồi. Cơ sở để đưa ra các mức độ này được dựa trên thang đo Likert và kết quả phỏng 

vấn người am hiểu tại cộng đồng nghiên cứu. Bên cạnh đó đưa ra 03 mức độ, nhóm 

nghiên cứu còn dựa trên mức độ thiệt hại ở những câu hỏi phần đầu của bảng hỏi. Kết 

quả người được phỏng vấn xác định mức độ tác động sẽ được kiểm tra chéo 

(crosscheck) với các câu hỏi trước đó. Mục đích của cách tiếp cận này nhằm xem xét 

sự thay đổi sau sự cố trên quan điểm của những đối tượng bị ảnh hưởng. Điều này 

giúp cho việc đánh giá mức độ phục hồi sinh kế mang ý nghĩa thực tiễn hơn. Kết quả 

nhận thức của ngư hộ về mức độ phục hồi đời sống sau sự cố formosa được thể hiện ở 

bảng 3.23.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau 30 tháng sự cố xảy ra, cộng đồng bị ảnh hưởng 

gần như đã phục hồi về sinh kế. Cụ thể, thu nhập bình quân của hộ được xem là phục 

hồi tốt nhất với 71,4% đã phục hồi, 27,1% gần phục hồi và chỉ 1,4% không thể phục 

hồi. Tương tự, đời sống của ngư hộ cũng dần ổn định với 71% cho rằng đã phục hồi, 

27,6% gần phục hồi và chỉ 1,4% không thể phục hồi các điều kiện sống như trước khi 

sự cố xảy ra. Đây là 2 chỉ tiêu được ngư hộ đánh giá phục hồi cao. Điều này cho thấy 
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sự linh động của hộ trong các hoạt động tạo thu nhập thay thế để cải thiện chất lượng 

cuộc sống.  

Bảng  3.23. Ý kiến đánh giá mức độ phục hồi sinh kế và đời sống của hộ sau sự cố 30 

tháng  

(ĐVT: % hộ) 

 

Mức độ phục hồi 
Trung bình KT-NTTS KT-DVTS KT-NN-NN 

1. Hoạt động KTTS của hộ 

Đã phục hồi 51,0 43,4 59,5 47,4 

Gần phục hồi 47,1 54,7 40,5 48,7 

Không thể phục hồi 1,9 1,9 - 3,8 

2.Thu nhập của hộ 

Đã phục hồi 71,4 66,7 81,5 64,1 

Gần phục hồi 27,1 33,7 18,5 32,1 

Không thể phục hồi 1,4 - - 3,8 

3. Đối với đời sống (chi tiêu) của hộ 

Đã phục hồi 71,0 74,5 78,5 60,5 

Gần phục hồi 27,6 25,5 21,5 35,5 

Không thể phục hồi 1,4 - - 3,9 

4. Sinh kế cộng đồng 

Đã phục hồi 60,5 66,0 67,9 48,7 

Gần phục hồi 37,6 64,0 32,1 46,1 

Không thể phục hồi 1,9 - - 5,3 

Nguồn: Số liệu phỏng vấn hộ, 2018 

Sinh kế cộng đồng được đánh giá ở mức độ khá, khi 60,5% ngư hộ đã phục hồi, 

trong khi hoạt động KTTS của ngư hộ chỉ mới phục hồi được 51%. Rõ ràng, đối với 

những hộ có hoạt động chính dựa vào KTTS thì đây là một chỉ tiêu không thực sự tốt. 

Các giải pháp hỗ trợ KTTS của ngư hộ cần được đẩy mạnh hơn. Chỉ tiêu này cũng dễ 

dàng được nhận thấy khi nhìn sang các nhóm hộ. Nhóm hộ chuyên khai thác nhận định 

họ chỉ mới 43,4%, nhóm KT-NN-NN phục hồi 47,4% trong khi nhóm KT-DVTS phục 

hồi KTTS cao nhất với 59,6%. Đáng chú ý khi so sánh mức độ phục hồi về thu nhập 
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giữa các nhóm hộ, nhóm KT-DVTS có mức độ phục hồi thu nhập cao hơn đáng kể so 

với hai nhóm còn lại, tương ứng 81,5% so với 66,7% và 64,1%. Rõ ràng, trong các ảnh 

hưởng sau khi sự cố xảy ra, nhóm hộ có hoạt động KT-DVTS sẽ dễ dàng tìm kiếm các 

hoạt động tạo thu nhập nhiều hơn so với các nhóm hộ chuyên khai thác hay KT-NN-NN. 

Điều này cũng là một điểm gợi ý về giải pháp đa dạng cho ngư hộ KTTS. Theo đó, các 

sinh kế liên quan đến DVTS cần được lồng ghép nhiều hơn trong việc hướng đến sinh kế 

đa dạng, bền vững cho ngư hộ KTTS vùng ven biển Thừa Thiên Huế. 

Đối với chỉ tiêu phục hồi đời sống của hộ KTTS ven biển được người dân đánh 

giá ở mức độ phục hồi cao với 71% ý kiến của hộ cho rằng về đời sống của hộ (chi 

tiêu) đã phục hồi hoàn toàn. Giữa các nhóm hộ ý kiến đánh giá về mức độ phục hồi 

cũng có sự chênh lệnh nhau. Nhóm hộ KT-DVTS có mức độ phục hồi tốt nhất 

(78,5%), cao hơn 2 nhóm hộ KT-NTTS và KT-NN-NN. Điều này dễ nhận thấy rõ hơn 

khi xem xét mức độ phục hồi thông qua biểu đồ 3.3. 

 

Biểu đồ 3.3. Tỷ lệ hộ đánh giá mức độ phục hòi đời sống của hộ KTTS ven biển sau sự 

cố 30 tháng 

Như vậy, kết quả phục hồi của hộ sau 30 tháng đã đạt được một số kết quả nhất 

định. Mức độ phục hồi hoạt động KTTS của hộ và sinh kế cộng đồng tương đối thấp, 

trong khi đó mức độ phục hồi thu nhập của hộ và đời sống của hộ tương đối khá. Kết 

quả này phản ánh mức độ tác động mạnh của sự cố đối với hoạt động KTTS của hộ và 

sinh kế cộng đồng. Người dân sống ven biển sinh kế chính phụ thuộc vào nguồn tài 

nguyên biển, một khi tài nguyên biển bị ô nhiễm thì hoạt động sinh kế bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng. Điều này cho thấy, hoạt động KTTS của hộ chịu ảnh hưởng lớn nhất và 

mức độ phục hồi chậm hơn. Sự phục hồi chậm này có ít nhiều liên quan đến thu nhập 

từ khai thác có liên quan đến sản lượng đánh bắt do tài nguyên thủy sản bị suy giảm do 

sự cố chưa phục hồi hoàn toàn. Mức độ phục hồi về hoạt động KTTS, thu nhập và đời 
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sống giữa các nhóm hộ cũng có sự chênh lệch nhưng không lớn, nhóm KT-DVTS có 

mức phục hồi về hoạt động KTTS, thu nhập và đời sống của hộ cao hơn nhóm hộ KT-

NTTS và nhóm hộ KT-NN-NN, trong khi đó nhóm phục hồi thấp nhất là nhóm KT-

NN-NN. Sự chênh lệch này cho thấy nhóm hộ KT-NN-NN không chú trọng nhiều đến 

hoạt động KTTS, thu nhập lại đến từ nhiều nguồn khác nhau (nghề phi nông nghiệp), 

có thể thu nhập từ hoạt động này cũng không nhiều so với thu nhập từ KTTS. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

Sự cố môi trường ảnh hưởng rộng khắp ở các xã/thị trấn ven biển có sinh kế phụ 

thuộc vào nguồn tài nguyên biển (tài nguyên thủy sản và tài nguyên ven biển) trong 

thời gian khá dài nên thiệt hại trên nhiều lĩnh vực KTTS, NTTS, DVTS, du lịch và các 

ngành nghề khác. Các thống kê về mức độ ảnh hưởng do sự cố Formosa về số hộ, lao 

động, tàu thuyền từ các báo cáo thứ cấp của các cơ quan chức năng cho khái quát về 

mức độ ảnh hưởng tương đối lớn do sự cố gây ra đối với ngư hộ vùng ven biển Thừa 

Thiên Huế. Mức độ tác động của sự cố môi trường biển 2016 là nghiêm trọng đối với 

cộng đồng, ảnh hưởng tiêu cực đến ngư dân KTTS ven biển. 

Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng sự cố đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến đời 

sống, sinh kế của nhóm hộ khảo sát. Thời gian ảnh hưởng của sự cố đến hộ KTTS ven 

biển Thừa Thiên Huế tương đối dài, tổng thời gian ảnh hưởng của hộ KTTS lên đến 

23,6 tháng, trong đó thời gian ngừng khai thác hoàn toàn là 8,5 tháng, thời gian phục 

hồi khai thác một phần kéo dài 15,1 tháng. Tổng thời gian ảnh hưởng ở các nhóm hộ 

khác nhau cũng có sự chênh lệch, cao nhất là nhóm hộ KT-NTTS (24,6 tháng), thấp 

nhất là nhóm hộ KT-DVTS. Sự chênh lệch này cho thấy nhóm hộ KT-NTTS các hoạt 

động sinh kế chính chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố Formosa nên thời gian ảnh hưởng 

kéo dài hơn, trong khi đó nhóm KT-DVTS thời gian ảnh hưởng ít hơn vì các hoạt động về 

dịch vụ thủy sản phục hồi sớm hơn do nhu cầu tiêu thụ của người dân đã phục hồi trở lại. 

Kết quả này gợi ý rằng, những hộ có mức độ đa dạng sinh kế cao và ít phụ thuộc vào tài 

nguyên thủy sản thì năng lực chống chịu của hộ trước sự cố bất lợi sẽ tốt hơn. 

Tổng thiệt hại của hộ KTTS tương đối lớn (274,7 triệu đồng/hộ) so với tổng thu 

nhập năm của hộ trước sự cố. Tổng thiệt hại cũng có sự chênh lệch nhau giữa các 

nhóm hộ, nhóm KT-NTTS có thiệt hại lớn nhất (284,4 triệu/hộ), kế tiếp là nhóm KT-

DVTS (274,9 triệu/hộ), thiệt hại thấp nhất là nhóm hộ KT-NN-NN (267,9 triệu/hộ). Sự 

chệnh lệch này cho thấy, thiệt hại của hộ có liên quan nhiều đến thời gian chịu ảnh 

hưởng của các nhóm hộ. Nhóm hộ KT-NTTS có tổng thời gian ảnh hưởng lớn nhất 

(24,6 tháng) và nhóm KT-DVTS có thời gian ảnh hưởng thấp nhất (22 tháng). Kết quả 

này gợi ý hộ có mức độ thiệt hại thấp hơn thì có năng lực chống chịu tốt hơn những 

nhóm hộ có mức thiệt hại cao từ hai nguồn thiệt hại trước sự cố và thiệt hại từ các 

HĐSK khác của hộ. 

Số hoạt động sinh kế bị ảnh hưởng là rất cao, có hộ đến 2 hoạt động trong tổng 

số hoạt động sinh kế của hộ. Điều này cho thấy những hộ có hoạt động KTTS ven biển 

đều có hoạt động sinh kế kèm theo dựa vào nguồn tài nguyên thủy sản cũng bị ảnh 

hưởng. Nhóm hộ hoạt động KT-DVTS là nhóm bị tác động nhiều nhất chiếm 2/3 số 

hoạt động sinh kế của hộ.  



141 

 

Thiệt hại so với tổng thu nhập trước sự cố là 141,1% tức vượt mức 41,1%; so với 

tổng giá trị tài sản là 52,6%. Mức độ thiệt hại cũng được xem xét đánh giá dựa vào các 

nhóm hoạt động sinh kế hộ khảo sát. Tỷ lệ hộ bị thiệt hại đến 50% so với thu nhập 

hằng năm là nhóm tham gia vào KT-DVTS chiếm 20,3% đây là loại hình có mối quan 

hệ phụ thuộc vào nguồn thu từ KTTS thế nên khi hoạt động khai thác bị hạn chế thì 

DVTS cũng giảm sút. Tỉ lệ hộ bị thiệt hại từ 50-100% chiếm mức cao nhất là nhóm 

KT-NTTS chiếm 54,7% và thấp nhất là KT-NN-NN chiếm 33,3%. Ngược lại, tỷ lệ hộ 

bị thiệt hại trên 100% thu nhập hằng năm là KT-NN-NN chiếm 50%. Kết quả đánh giá 

trên có thể thấy hộ tham gia vào KT-NN-NN bị tác động ít hơn so với những 2 nhóm 

sinh kế KT-NTTS, KT-DVTS. Chính vì thế khi bị sự cố tác động những hộ này vẫn có 

ngành nghề khác có thể phát triển và thay thế hoặc không bị tác động để duy trì thu 

nhập cũng như việc làm của lao động, sớm ổn định đời sống của hộ sau sự cố. 

Các giải pháp ứng phó của hộ đã áp dụng gồm các nhóm giải pháp đối phó, thích 

ứng và chuyển đổi. Các giải pháp của hộ đã áp dụng theo đánh giá của hộ đều có hiệu 

quả đối với quá trình phục hồi của hộ. Giải pháp đối phó của hộ tập trung vào tham gia 

vào các hoạt động sinh kế mới để tăng thu nhập (88,1%), giải pháp thích ứng chủ yếu 

chuyển đổi sang khai thác thủy sản tầng nổi (14,3%), giải pháp chuyển đổi bằng cách 

tập trung vào xuất khẩu lao động (3,3%). Hộ vẫn chủ yếu thực hiện các giải pháp đối 

phó với sự cố hơn lựa chọn các giải pháp thích ứng và chuyển đổi. Giữa các nhóm hộ 

việc áp dụng các giải pháp ứng phó, thích ứng và chuyển đổi có sự biến động nhưng 

không lớn. Đối với nhóm giải pháp thích ứng và chuyển đổi tỷ lệ hộ áp dụng không 

nhiều, sự khác biệt giữa các nhóm không lớn. Do đặc điểm của hộ KTTS ven biển có 

các nguồn lực bị giới hạn bởi điều kiện KT-XH của địa phương, đời sống của hô còn 

nhiều khó khăn nên để hạn chế tác động của sự cố hầu hết hộ KTTS chọn lựa các đối 

phó để ứng phó là chính (là những giải pháp tình thế, dễ thực hiện, có hiệu quả lập tức 

và phù hợp với điều kiện của hộ) hơn là áp dụng các giải pháp thích ứng (những giải 

pháp đòi hỏi phải có đầu tư lớn) và giải pháp chuyển đổi (cần thời gian dài mới thấy 

hiệu quả). Điều này cho thấy rằng, những giải pháp của hộ thực hiện hầu hết chỉ có ý 

nghĩa trong ngắn hạn. Để tăng cường năng lực ứng phó và năng lực chống chịu của hộ 

rất cần các chính sách hỗ trợ ứng phó từ Chính phủ và các chính sách hỗ trợ phát triển 

sinh kế. 

Chính phủ cũng đã ban hành các chính sách hỗ trợ, đền bù thiệt hại nhằm khắc 

phục một phần thiệt hại, ổn định đời sống người dân và khôi phục các hoạt động bị ảnh 

hưởng,… Các chính sách này đã đem lại nhiều sự thay đổi tích cực cho sự phục hồi 

của nhóm hộ khảo sát. Hộ KTTS ven biển chịu ảnh hưởng của sự cố môi trường đều 

nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ theo các Quyết định đã được ban hành như hỗ trợ 

khẩn cấp, đền bù thiệt hại, hỗ trợ học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế. Các hộ đều tiếp cận 

được các nguồn hỗ trợ này theo quy định. Riêng các hỗ trợ khác như hỗ trợ đào tạo 
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nghề, hỗ trợ vay vốn ưu đãi, hỗ trợ xuất khẩu lao động, hỗ trợ khác thì mức độ tiếp cận 

và mức hộ trợ mà hộ nhận được có sự khác nhau giữa các hộ, phụ thuộc vào nhu cầu 

và nguồn lực của hộ. Giữa các nhóm hộ cũng có sự khác biệt chủ yếu là các chính sách 

hỗ trợ phát triển sinh kế và phát triển kinh tế. Các hỗ trợ của chính phủ và chi trả đền 

bù cũng đã kịp thời, đúng đối tượng, tạo được niềm tin cho cộng đồng KTTS, thúc đẩy 

người dân vươn khơi bám biển sau sự cố. Tuy nhiên, mức độ đền bù vẫn còn chưa 

thực sự tương xứng và hợp lý dẫn đến khả năng phục hồi sau sự cố của một số nhóm 

hộ vẫn còn thấp, đặc biệt nhóm hộ nghèo hoặc chuyên KTTS. 

Chính sách hỗ trợ của Chính phủ là rất quan trọng đối với phục hồi sinh kế hộ.  

Chính sách hỗ trợ khẩn cấp là rất quan trọng và quan trọng đối với hộ sau khi xảy ra sự 

cố. Đối với giải pháp đền bù thiệt hại theo quyết định của Chính phủ, các hộ chịu thiệt 

hại từ sự cố đều tiếp cận được nguồn hỗ trợ này. Như vậy, đền bù thiệt hại là hỗ trợ 

đóng vai trò quan trọng đối với hộ để hạn chế thiệt hại và sớm phục hồi sinh kế và 

cuộc sống của hộ. Các tiếp cận về hỗ trợ học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế được lựa chọn 

tiếp cận rất cao và được đánh giá tương đối tốt trong quá trình phục hồi sau sự cố. 

Trong khi quan điểm từng hộ gia đình sẽ quyết định cách họ lựa chọn các loại hỗ trợ 

như về đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ xuất khẩu lao động và các loại hình hỗ trợ 

khác. Do khả năng và nhu cầu của hộ thấp nên tỷ lệ hộ lựa chọn các giải pháp hỗ trợ 

này rất thấp.  

Mức độ phục hồi thu nhập của hộ vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau sự cố 30 

tháng. Tuy nhiên, giữa các nhóm hộ khác nhau mức độ phục hồi có sự khác nhau. 

Nhóm hộ KT-DVTS đã phục hồi hoàn toàn về thu nhập và thu nhập so với trước sự cố 

có cao hơn những không đáng kể (100,1%), nhóm hộ KT-NTTS và nhóm hộ KT-NN-

NN vẫn chưa phục hồi. Nhóm hộ KT-DVTS đã phục hồi có thể giải thích rằng sau 30 

tháng các hoạt động KTTS đã ổn định, giá sản phẩm ổn định, nhu cầu tiêu dùng hải 

sản của người dân tăng lên nên nhóm này sớm phục hồi thu nhập. Sau 30 tháng đã có 

hơn 50% đã phục hồi hoàn toàn về thu nhập. Mức độ phục hồi hoàn toàn về thu nhập 

rất khác nhau giữa các nhóm hộ chịu ảnh hưởng. Nhóm hộ KT-NTTS có mức phục hồi 

hoàn toàn về thu nhập thấp nhất (35,8%), kết quả này phản ánh hộ chuyên thủy sản 

chịu ảnh hưởng lớn hơn nhóm hộ đa dạng. Như vậy, những hộ có đa dạng sinh kế cao 

hơn khả năng phục hồi của hộ sẽ nhanh hơn. 

Mức chi của hộ sau 30 tháng sự cố xảy ra cơ bản đã gần quay lại mức bình 

thường. Cụ thể các mức chi về đầu tư sản xuất, giáo dục y tế và một số hạng mục khác 

đã cao hơn so với trước sự cố ở mức từ 101-102%. Trong khi các khoản chi khác cũng 

gần hồi phục ở mức từ 94-98%. Bình quân một năm hộ chi tiêu hết 175,4 triệu đồng 

cho các khoản chi thiết yếu phục vụ cuộc sống và tích lũy của hộ, chiếm 96,7% so với 

mức chi tiêu trước sự cố. Kết quả này phản ánh mức chi tiêu của hộ sau 30 tháng vẫn 
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giảm hơn so với trước, việc giảm chi tiêu có liên quan đến thu nhập của hộ từ KTTS 

và các nguồn thu nhập khác. Nhóm hộ KT-DVTS đã phục hồi mức chi (102,5%), tiếp 

đến nhóm chuyên ngư phục hồi được 96,7% và thấp nhất là nhóm KT-NN-NN cũng đã 

phục hồi được 90,7%. Đáng chú ý, mức chi cho đầu tư sản xuất của các nhóm hộ cơ 

bản đã phục hồi, đặc biệt là nhóm chuyên ngư với 107,8%, hai nhóm còn lại ở mức 

101,8% và 98,6%. Điều này cho thấy ngư hộ gần như đã quy lại với nhịp độ khai thác 

thủy sản như trước khi sự cố xảy ra.  

Sau 30 tháng sự cố xảy ra, cộng đồng bị ảnh hưởng gần như đã phục hồi về sinh 

kế. Thu nhập bình quân của hộ được xem là phục hồi tốt nhất với 71,4% đã phục hồi,. 

Đời sống của ngư hộ cũng dần ổn định với 71% cho rằng đã phục hồi. Điều này cho 

thấy sự linh động của hộ trong các hoạt động tạo thu nhập thay thế để cải thiện chất 

lượng cuộc sống. Sinh kế cộng đồng được đánh giá ở mức độ khá, khi 60,5% ngư hộ 

đã phục hồi, trong khi hoạt động KTTS của ngư hộ chỉ mới phục hồi được 51%. Rõ 

ràng, đối với những hộ có hoạt động chính dựa vào KTTS thì đây là một chỉ tiêu 

không thực sự tốt. Các giải pháp hỗ trợ KTTS của hộ cần được đẩy mạnh hơn. Nhóm 

hộ chuyên khai thác chỉ mới phục hồi 43,4%, nhóm KT-NN-NN phục hồi 47,4% trong 

khi nhóm KT-DVTS phục hồi KTTS cao nhất với 59,6%. Đáng chú ý khi so sánh mức 

độ phục hồi về thu nhập giữa các nhóm hộ, nhóm KT-DVTS có mức độ phục hồi thu 

nhập cao hơn đáng kể so với hai nhóm còn lại, tương ứng 81,5% so với 66,7% và 

64,1%. Rõ ràng, trong các ảnh hưởng sau khi sự cố xảy ra, nhóm hộ có hoạt động KT-

DVTS sẽ dễ dàng tìm kiếm các hoạt động tạo thu nhập nhiều hơn so với các nhóm hộ 

chuyên khai thác hay KT-NN-NN. Điều này cũng là một điểm gợi ý về giải pháp đa 

dạng cho ngư hộ KTTS. Theo đó, các sinh kế liên quan đến DVTS cần được lồng ghép 

nhiều hơn trong việc hướng đến sinh kế đa dạng, bền vững cho ngư hộ KTTS vùng 

ven biển Thừa Thiên Huế. 

Tóm lại, năng lực chống chịu của hộ KTTS ven biển không cao, do sinh kế phụ 

thuộc nhiều vào khai thác tài nguyên thiên nhiên (thủy sản, bờ biển), dễ tổn thương do 

nhiều yếu tố biến đổi môi trường (tự nhiên, phát triển KT-XH của địa phương). Nhóm 

hộ có đa dạng sinh kế cao hơn (KT-NN-NN) cho thấy năng lực chống chịu với sự cố 

bất lợi tốt hơn. Như vậy, để tăng cường năng lực chống chịu của hộ KTTS ven biển 

cần có những chính sách khuyến khích phát triển sinh kế mạnh mẽ hơn (chính sách về 

lao động, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động,…) những chính sách phát triển hoạt 

động KTTS chuyển dần từ khai thác ven bờ sang khai thác xa bờ nhằm đảm bảo hoạt 

động KTTS bền vững hơn trong tương lai.  
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Sau sự cố môi trường biển miền Trung, với sự hỗ trợ của chính phủ, sự ứng phó 

của người dân thì việc phục hồi lại thu nhập cũng như ổn định đời sống của người dân 

bước đầu cũng đã mang lại một số kết quả khả quan. Tuy nhiên để hoàn thiện hơn thì 

cần có một số chính sách và phương án hỗ trợ dài hơi hơn cho cộng đồng ven biển vốn 

dễ bị tổn thương bởi các sự cố tương tự trong bối cảnh phát triển kinh tế hiện tại. Để 

giảm thiểu thiệt hại cũng như các cuộc khủng hoảng do sự cố môi trường, không phải 

là việc áp dụng các giải pháp mà chính là phương án ngăn chặn sự cố xảy ra tương tự. 

Chính phủ cũng như các ban ngành cần xây dựng bộ khung quy định đối với việc xây 

dựng các khu kinh tế ven bờ, hạn chế đến mức tối thiểu áp lực ứng phó của ngư dân 

vốn đã chịu nhiều áp lực từ các hoạt động tạo thu nhập. 

Kết quả của đề tài đã phản ánh được điểm mạnh trong nghiên cứu về “năng lực 

chống chịu” của hộ ngư dân thông qua nghiên cứu đồng thời các giải pháp ứng phó với 

sự cố bất lợi của người dân trong các loại hình ứng phó khác nhau nhưng có liên hệ 

với nhau trong năng lực chống chịu của người dân, đó là: đối phó/chịu đựng, thích ứng 

và chuyển đổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nghiên cứu đồng thời các giải pháp ứng 

phó phản ánh kết quả năng lực chống chịu của các nhóm hộ khác nhau đến mức độ 

phục hồi sinh kế và đời sống của hộ. Nghiên cứu đã đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu 

và các giả thuyết nghiên cứu đã đặt ra. Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ mới dừng lại mô 

tả, phân tích mức độ tác động, giải pháp của hộ đã áp dụng và kết quả phục hồi sinh kế 

của các nhóm hộ vẫn chưa đề cập đến những mô hình có hiệu quả trong nâng cao thu 

nhập của hộ sau sự cố. Để giải quyết thiếu sót này, cần tấn hành nghiên cứu tiếp đề tài 

cấp bộ, cấp tỉnh liên quan đến các mô hình cải thiện sinh kế bền vững cho người dân 

KTTS ven biển. 

KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, đề tài đưa ra những  khuyến nghị chính sách 

tăng cường “Năng lực chống chịu sinh kế” của người dân ứng phó với thảm họa và sự 

cố bất lợi đến các các đối tác xây dựng chính sách nhằm tăng cường “năng lực chống 

chịu” về sinh kế của người dân ven biển ứng phó với các thảm họa và sự cố bất lợi thông 

qua đa dạng hóa sinh kế và phát triển vốn sinh kế phù hợp giúp thực hiện các giải pháp 

“ứng phó /chống chịu phù hợp” và “Thay đổi thích ứng với các tác động bất lợi”  

Nội dung của chính sách bao gồm: 

(1) Tuyên truyền nâng cao nhận thức ở các cấp các ngành và người dân về hiện 

trạng gia tăng tần suất xuất hiện thảm họa và sự cố bất lợi cực đoan từ các nguồn khác 

nhau. Hoạt động tuyên truyền củng đồng thời nâng cao kiến thức nhận diện sự cố, 

đánh giá mức độ nguy hiễm và tác động của sự cố, và biết rỏ các giải pháp ứng phó 

phù hợp trước, trong và sau sự cố 
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(2) Hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế người dân như là giải pháp cơ bản tăng cường 

“năng lực chống chịu sinh kế” của người dân. Đa dạng hóa sinh kế của người dân ven 

biển theo hướng phát triển kinh tế hộ đa ngành, giảm mức độ lệ thuộc tài nguyên thiên 

nhiên. Các hoạt động sinh kế phù hợp gồm khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, 

dịch vụ nghề cá, chăn nuôi gia đình, nông nghiệp, và dịch vụ - ngành nghề nông thôn 

(3) Hỗ trợ năng lực của hộ thực hiện các giải pháp ứng phó phù hợp bao gồm: (1) 

Đối phó/chống chịu ảnh hưởng tức thì thông qua phát triển “vốn xã hội” hỗ trợ ứng 

phó tập thể, trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên cộng đồng cho các nhu cầu 

khẩn cấp; (2) Thích ứng là thực hiện thay đổi, cải tiến hoạt động sinh kế hiện có thông 

qua phát triển “vốn sinh kế” nghề chính của hộ, đặc biệt là nâng cấp cơ sở vật chất và 

áp dụng công nghệ tiên tiến; và (3) Chuyển đổi sinh kế là lựa chọn và phát triển (mô 

hình) hoạt động sinh kế mới thông qua phát triển nguồn lực sinh kế đa dạng (đào tạo, 

đất đai, tín dụng...) và mạng lưới khuyến nông –lâm-ngư . 
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PHỤ LỤC 

1. Bảng phỏng vấn hộ KTTS ven biển 

PHIẾU PHỎNG VẤN HỘ KHAI THÁC THỦY SẢN 

Tên người PV:........................... Ngày PV: ..................... Mã phiếu: ........................ 

1. Thông tin về hộ 

-Chủ hộ:..............................; Địa chỉ: .......................................... .... Số ĐT:.................  

-Loại hộ theo nghề: ..............; Loại hộ giàu nghèo: (h.tại) ..........., Trước sự cố.............. 

-Tổng Số khẩu: .............; Tổng Số Lao động .............Trong đó: Số LĐ di cư ................ 

-HĐ sinh kế hiện tại của hộ (Ghi theo thứ tự: trái= q.trọng nhất) :  

          

-HĐ bị Formusa ảnh hưởng trực tiếp (Ghi theo thứ tự: trái= nhiều nhất):   

          

Ghi chú: Code ngành nghề, HĐ sinh kế Sử dụng để nêu câu hỏi 

Loại Ngành nghề Code Nghề/ HĐ sinh kế Ghi chú 

-I: KTTS a-KT gần bờ; b-KT xa bờ; -DVnghề cá: buôn bán (thu 

mua  cá)+chế biến +hậu cần 

-Di cư theo mùa: ghi chú HĐ 

cụ thể 

-II: Nông nghiệp c-NTTS; d-Trồng trọt; g-Chăn nuôi; 

-III: Ngành nghề 

NT 

e-DV nghề cá; f-DV du lịch biển; i-NN nông thôn 

khác; 

-IV: Di cư LĐ h-Làm thuê tại chổ;  k-Di cư theo mùa; l-Công nhân; 

m-Xuất khẩu; 

-V: Hưởng lương n-CB viên chức/hưu trí; m-Khác (ghi rỏ) 

2. Tài sản và Phương tiện SXKD của hộ KTTS: 

Tên tài sản, trang 

thiết bị 

Liệt kê Số 

lượng 

+ĐVT 

 Tổng giá 

trị(a) hiện 

tại (Triệu) 

So với 

Trước sự cố 

(%) 

Mô tả thay đổi 

(định tính) và lý do 

thay đổi 

Nhà ở     

Phương tiện sinh 

hoạt 

    

Thuyền ko lắp máy     

Tàu cá gần bờ 

<90CV 

    

Ngư lưới cụ     

PT SXKD khác...     

Tài sản khác...     

Tổng giá trị TS     

(a) : Trọng tâm bảng này là ước tính Tổng & giá trị các loại TS tính theo các HĐ sinh kế 
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3. Thiệt hại đối với HĐ KTTS của hộ 

Tình trạng 

HĐ sau sự cố 

 Số tháng 

+ T.điểm 

b.đầu 

Căn cứ thực 

hiện HĐ (a) 

Mất chi phí 

SX (triệu) 

Sản lượng 

sụt giảm 

(kg/th) 

Mất Thu 

nhập (tr/th) 

Ngừng KT 

hoàn toàn 

     

Phục hồi 

KT<50% 

     

Phục hồi KT 

>50% 

     

Phục hồi KT 

hoàn toàn 

     

(a) : 1=đầu vào HĐ bị sụt giảm; 2=SP không tiêu thụ được; 3=Quy định của cơ quan chức năng  

4. Thiệt hại đối với HĐ sinh kế KHÁC của hộ 

HĐ sinh kế  

(Như mục 

1) 

 Số tháng + 

T.điểm b.đầu 

Căn cứ thực 

hiện HĐ (a) 

Mất chi phí 

SX (triệu) 

Sản 

lượng/DT 

sụt giảm/th  

Mất Thu 

nhập 

(tr/th) 

      

      

      

      

      

      

5. Ứng phó của Lao động trong hộ: (TK LĐ thực tế, Bắt đầu với chủ hộ)  

T 

T Họ tên LĐ 

(+Số ĐT) 

Năm 

sinh 

Giới 
Văn 

hóa 

(lớp) 

Đ.tạo 

nghề 

(có/ko) 

Nghề 

chính 

(*) 

 

Các nghề 

phụ theo thứ 

tư thường 

xuyên (*) 

Nghề bị ảnh 

hưởng theo 

thứ tự thiệt 

hại (*) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

(*) Ghi theo Code HĐ sinh kế  
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(Tiếp bảng trên) 

T 

T 

Số tháng 

bị 

a.hưởng 

Các nghề 

thay thế 

trong tgian 

bị a.hưởng 

Cách 

thực hiện 

nghề thay 

thế (a) 

Tổng Thu 

nhập hiện 

tại 

(tr/LĐ/th) 

So với 

TN trong 

t.gian sự 

cố (%) 

So với 

TN 

trước 

sự cố 

(%) 

Tỷ trọng  

trong TN 

của hộ 

(%) 

1        

2        

        

(a): 1=Tự thực hiện hoàn toàn; 2=Có hỗ trợ kỹ thuật; 3=có hỗ trợ vốn & vật tư 

6. Giải pháp hộ KTTS đã thực hiện để ứng phó và phục hồi sinh kế: 

 Nội dung giải pháp/  

HĐ thay thế 

Có/ 

Ko 

Mới/ 

Củ 

Còn/ 

Ko 

Quy mô 

(SL+ĐVT) 

Cách thực 

hiện (a) 

Hiệu quả 

HĐ (b) 

Mở rông KT tầng nổi       

Chuyển sang KT xa 

bờ 

      

Điều chỉnh KT khác 

......... 

      

PT/Mở rộng HĐ: (*)       

-       

-       

-       

XD liên kết làm ăn....       

Giảm mức chi tiêu       

Vay tín dụng chính 

thức  

      

Vay tín dụng Ko 

chính thức 

      

Nhờ hỗ trợ từ bà con       

Bán tài sản       

Tgia HĐ tập 

thể........... .... 

      

Khác....       

       

       

(*): Theo Code HĐ sinh kế;   

(a) 1=Tự thực hiện hoàn toàn; 2=Có hỗ trợ kỹ thuật; 3=có hỗ trợ vốn & vật tư;(b)= Kém; Tốt; Rất 

tốt;  
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7. Tiếp cận Hỗ trợ và Dịch vụ phát triển 

Nguồn và loại 

DV 

Có/ 

không 

Hình 

thức 

Quy mô 

(SL+ĐVT)  

SD cho HĐ gì  

theo thứ tự(a) 

Vai trò các 

loại hỗ trợ 

(b) 

Hỗ trợ khẩn cấp      

Đền bù thiệt hại      

Hỗ trợ học phí      

Hỗ trợ đào tạo 

nghề 

     

Hỗ trợ xuất khẩu 

LĐ 

     

Hỗ trợ BHYT      

Hỗ trợ vốn ưu đãi      

Hỗ trợ khác...      

(a) Các HĐ như Bảng 6;  (b): 1= Ko có ý nghĩa; 2=quan trọng; 3= Rất quan trọng; 

8. Hiện trạng & Mức độ phục hồi KTTS của hộ 

Chỉ tiêu Mô tả hiện tại  

(Số 

lượng+ĐVT) 

So với 

trc sự cố 

(%) 

Số tháng 

để phục 

hồi(a) 

Các thay đổi khác 

(định tính) so với trc 

sự cố 

Số lao động KTTS     

Tàu thuyền KTTS     

Ngư cụ KTTS     

Số chuyến/năm     

Sản lượng/chuyến     

Chi phí/chuyến     

Thu nhập/chuyến     

Khác....     

(a): Nếu >100% (đã phục hồi) thì ghi “số tháng đạt”; Nếu <100%  (chưa phục hồi) thì ghi “+mấy 

tháng nữa sẻ phục hồi” 

9. Mức độ phục hồi SK & Thu nhập của hộ: Chọn ĐVT (theo tháng or năm) tùy 

theo HĐ 

Nguồn thu/ 

HĐ sinh kế (*) 

Thu nhập 

Hiện tại 

(Tr+ĐVT) 

So với trc 

sự cố (%) 

Số tháng 

phục hồi 

(a) 

Nguyên nhân chính cho 

phục hồi /chưa phục hồi 

a-Khai thác TS     
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Tổng thu nhập 

của hộ/năm 

    

Thu nhập bq 

khẩu/năm 

    

(*)=HĐ sinh kế hiện tại của hô, như mục 1 

(a): Nếu >100% (đã phục hồi) thì ghi “số tháng đạt”; Nếu <100%  (chưa phục hồi) thì ghi “+mấy 

tháng nữa sẻ phục hồi” 

10. Hiện trạng và phục hồi chi tiêu đời sống của hộ 

Chỉ tiêu 

Mô tả Hiện 

tại 

(SL+ĐVT) 

So với 

trước sự 

cố (%) 

Số tháng 

để phục 

hồi(a) 

Nguyên nhân chính 

cho phục hồi /chưa 

phục hồi 

Tổng Chi tiêu của hộ tr/th %   

Chi LTTP %    

Chi đầu tư sản xuất %    

Chi XD mua sắm lớn  %    

Chi tiêu dùng SH %    

Chi GD, chửa bệnh %    

Tích luỹ, tiết kiệm %    

Chi khác:.... %    

(a): Nếu >100% (đã phục hồi) thì ghi “số tháng đạt”; Nếu <100%  (chưa phục hồi) thì ghi “+mấy 

tháng nữa sẻ phục hồi”  

11. Ý kiến của hộ đánh giá tác động của sự cố đối với sinh kế 

Khía cạnh/HĐ Mức 

độ 

(a) 

So với hộ 

khác (b) 

Lý do tác 

động ít 

Lý do tác 

động nhiều 

Đề xuất giải 

pháp giảm 

thiểu tác 

động(c)  

Tác động đối với 

HĐ KTTS của hộ 

     

Tác động đối với 

tổng TN của hộ 

     

Tác động đối với 

đời sống của hộ 

     

Tác động đối với 

cộng đồng 

     

Nếu có sự cố tương 

tự, nó tác động đến 

hộ thế nào?  

     

Nếu có sự cố tương  Na    



169 

 

tự, nó tác động đến 

cộng đồng thế nào?  

 -(a): 1=Ít nghiêm trọng; 2= Nghiêm trọng; 3=Rất nghiêm trọng;-(b): Ít hơn; 2= Tương tự; 3=Nhiều 

hơn -(c): Định tính: VD: Đa dạng hóa SK; Hỗ trợ chuyển đổi nghề gì?.... 

12. Ý kiến của hộ đánh giá phục hồi của hộ 

Khía cạnh/HĐ Mức độ 

(a) 

So với hộ 

khác (b) 

Nguyên 

nhân 

Kém hơn 

Nguyên 

nhân tốt 

hơn 

Đề xuất Giải 

pháp phục hồi 

hiệu quả 

nhất(c)  

Phục hồi HĐ 

KTTS của hộ  

     

Phục hồi Tổng Thu 

nhập  của hộ  

     

Phục hồi chi tiêu 

và đời sống của hộ  

     

Phục hồi của cộng 

đồng địa phương 

     

-(a):1=Đã phục hồi và đang PT; 2= đang và sẻ phục hồi; 3= không thể phục hồi  

-(b): 1=Kém hơn; 2= Tương tự; 3= Tốt hơn 

-(c): Định tính: VD: Hỗ trợ PT sinh kế thay thế; Tăng cường HĐ đoàn thể.... 
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2. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ANOVA 

Descriptives 

  N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound Upper Bound 

Thiet 

hai 

truoc 

su co 

(Tr/ho) 

1 53 10.43 12.668 1.740 6.94 13.93 

2 79 9.25 14.533 1.635 6.00 12.51 

3 78 4.67 14.926 1.690 1.30 8.03 

Total 210 7.85 14.390 .993 5.89 9.81 

Thiet 

hai tu 

KTTS 

(tr/ho) 

1 53 266.17 213.526 29.330 207.31 325.02 

2 79 257.85 135.875 15.287 227.41 288.28 

3 78 260.21 166.007 18.797 222.78 297.63 

Total 210 260.82 168.516 11.629 237.90 283.75 

Thiet 

hai tu 

HDSK 

khac 

(Tr/h) 

1 53 7.79 9.684 1.330 5.12 10.46 

2 79 7.76 7.079 .796 6.17 9.35 

3 78 2.97 4.495 .509 1.96 3.99 

Total 210 5.99 7.408 .511 4.98 7.00 

Tong 

thiet 

h?i 

(tr/ho) 

1 53               284.41                  213.19  29.2845016 225.646726 343.174029 

2 79               274.87                  141.68  15.9404218 243.133412 306.603296 

3 78               267.93                  165.30  18.7161271 230.658994 305.196134 

Total 210               274.70                  170.02  11.7326503 251.569066 297.828077 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Thiet hai 

truoc su 

co 

(Tr/ho) 

Between 

Groups 

1299.835 2 649.917 3.205 .043 

Within Groups 41975.289 207 202.779     

Total 43275.124 209       

Thiet hai 

tu KTTS 

(tr/ho) 

Between 

Groups 

2244.114 2 1122.057 .039 .962 

Within Groups 5932878.367 207 28661.248     

Total 5935122.481 209       

Thiet hai 

tu HDSK 

khac 

(Tr/h) 

Between 

Groups 

1128.885 2 564.442 11.299 .000 

Within Groups 10341.096 207 49.957     

Total 11469.981 209       

Tong 

thiet h?i 

(tr/ho) 

Between 

Groups 

8577.224 2 4288.612 .147 .863 

Within Groups 6033104.321 207 29145.432     

Total 6041681.545 209       
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Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent Variable 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Thiet hai truoc su co 

(Tr/ho) 

1 2 1.181 2.528 .641 -3.80 6.17 

3 5.767* 2.535 .024 .77 10.76 

2 1 -1.181 2.528 .641 -6.17 3.80 

3 4.586* 2.273 .045 .11 9.07 

3 1 -5.767* 2.535 .024 -10.76 -.77 

2 -4.586* 2.273 .045 -9.07 -.11 

Thiet hai tu KTTS (tr/ho) 1 2 8.322 30.060 .782 -50.94 67.58 

3 5.965 30.137 .843 -53.45 65.38 

2 1 -8.322 30.060 .782 -67.58 50.94 

3 -2.357 27.023 .931 -55.63 50.92 

3 1 -5.965 30.137 .843 -65.38 53.45 

2 2.357 27.023 .931 -50.92 55.63 

Thiet hai tu HDSK khac 

(Tr/h) 

1 2 .033 1.255 .979 -2.44 2.51 

3 4.818* 1.258 .000 2.34 7.30 

2 1 -.033 1.255 .979 -2.51 2.44 

3 4.785* 1.128 .000 2.56 7.01 

3 1 -4.818* 1.258 .000 -7.30 -2.34 

2 -4.785* 1.128 .000 -7.01 -2.56 

Tong thiet h?i (tr/ho) 1 2 9.5420229 30.3124284 .753 -50.218638 69.302684 

3 16.4828133 30.3903468 .588 -43.431464 76.397090 

2 1 -9.5420229 30.3124284 .753 -69.302684 50.218638 

3 6.9407903 27.2504842 .799 -46.783278 60.664858 

3 1 -16.4828133 30.3903468 .588 -76.397090 43.431464 

2 -6.9407903 27.2504842 .799 -60.664858 46.783278 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HÀM HỒI QUY ĐA BIẾN 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables 

Removed 

Method 

1 

Cai hoan tau ca, Tong 

TG anh huong (m), 

Vay tien, Tong thiet 

hai, So LD cua ho, 

Lien ket lam an, Giam 

chi tieu, Nghe moi, 

Boi thuong thiet hai, 

Phat trien nganh nghe 

da co, So HDSKb 

. Enter 

a. Dependent Variable: Ty le thu nhap phuc hoi 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

1 .732a .536 .511 14.857 

a. Predictors: (Constant), Cai hoan tau ca, Tong TG anh huong (m), Vay tien, 

Tong thiet hai, So LD cua ho, Lien ket lam an, Giam chi tieu, Nghe moi, Boi thuong 

thiet hai, Phat trien nganh nghe da co, So HDSK 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 50577.585 11 4597.962 20.830 .000b 

Residual 43705.814 198 220.736   

Total 94283.400 209    

a. Dependent Variable: Ty le thu nhap phuc hoi 
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b. Predictors: (Constant), Cai hoan tau ca, Tong TG anh huong (m), 

Vay tien, Tong thiet hai, So LD cua ho, Lien ket lam an, Giam chi tieu, 

Nghe moi, Boi thuong thiet hai, Phat trien nganh nghe da co, So HDSK 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 121.963 7.669  15.904 .000 

So LD cua ho -1.174 1.005 -.064 -1.168 .244 

So HDSK 1.272 1.352 .056 .941 .348 

Boi thuong thiet hai .066 .021 .182 3.192 .002 

Tong TG anh huong 

(m) 
-1.295 .199 -.375 -6.506 .000 

Tong thiet hai -.005 .006 -.044 -.839 .403 

Nghe moi 3.669 2.460 .085 1.492 .137 

Vay tien 3.886 2.904 .067 1.338 .182 

Lien ket lam an -.103 2.849 -.002 -.036 .971 

Phat trien nganh 

nghe da co 
.768 2.554 .017 .301 .764 

Giam chi tieu -15.610 2.524 -.343 -6.185 .000 

Cai hoan tau ca 51.397 15.903 .167 3.232 .001 

a. Dependent Variable: Ty le thu nhap phuc hoi 
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4. MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA 

 

Hình 1. Phục hồi hoạt động NTTS đầm phá của hộ 
 

 

Hình 2. Phục hồi hoạt động KTTS của hộ 
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Hình 3. Phục hồi hoạt động NTTS trên ao đất 

 

Hình 4. Thuyền và ngư cụ khai thác thủy sản ven biển 
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Hình 5. Ngư dân chuẩn bị thuyền, ngư cụ khai thác 

 

Hình 6. Phương tiện và ngư cụ khai thác trong đầm phá 
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Hình 7. Các phương tiện khai thác thủy sản của ngư dân 
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Hình 8. Ngư dân sửa chữa tàu thuyền trước khi đi khai tác  

 

  

Hình 9. Ngư dân thu hoạch cá khai thác được sau chuyến đi biển 
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Hình 10. Sản lượng khai thác sau chuyến đi biền 

 

 

Hình 11. Mua bản hải sản sau các chuyến khai thác 

 


