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Hiện trạng sản xuất tôm – lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long

I. MỞ ĐẦU
Hệ thống nuôi tôm - lúa đã xuất hiện ở Việt
Nam gần 50 năm và được canh tác chủ yếu ở
vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) - nơi hội
tụ nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi, có thể phát
triển thành trung tâm sản xuất và chế biến tôm
của khu vực và thế giới. Những năm gần đây, trong
bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng nghiêm
trọng, tác động của hạn mặn đã khiến nhiều vùng
sản xuất nông nghiệp (trồng lúa, trồng mía, v.v.)
ở ĐBSCL không thể canh tác nông nghiệp truyền
thống hoặc có hiệu quả rất thấp, Chính vì vậy,
Chính phủ đã có những chủ trương, chính sách
chuyển đổi mô hình phát triển và chuyển dịch cơ
cấu nông nghiệp tại ĐBSCL thích ứng với biến đổi
khí hậu, theo đó xoay trục chiến lược từ “lúa gạo,
trái cây, thủy sản sang thủy sản, trái cây và lúa gạo”
(thể hiện tại Nghị quyết 120/2017/NQ-CP ngày 1711-2017, Quyết định 417/QĐ-TTg ngày 13/04/2019,
Quyết định 324/QĐ-TTg ngày 02/03/2020). Bộ
Nông nghiệp và PTNT cũng đã ban hành một số
chính sách triển khai chủ trương xoay trục này như
Quyết định 1864/QĐ-BNN-KH ngày 22/5/2019, và
các đề án, định hướng phát triển các lĩnh vực thủy
sản và trồng trọt, trong đó có lồng ghép các định
hướng phát triển tôm-lúa. Tại cấp địa phương,
nhiều tỉnh đã xây dựng kế hoạch hành động hoặc
Đề án phát triển hệ thống canh tác tôm lúa tại các
khu vực phù hợp.
Với sự quan tâm, định hướng phát triển của
các cơ quan quản lý nêu trên, đến nay Việt Nam đã
đạt được sự cải thiện đáng kể trong phát triển tôm
lúa. Hệ thống nuôi tôm - lúa thường nằm trong
vùng chuyển đổi (trồng lúa trong mùa mưa và nuôi
tôm vào mùa khô khi hiện tượng xâm nhập mặn
xảy ra). Canh tác tôm lúa đã chứng tỏ được lợi ích
kinh tế và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Chính vì vậy hệ thống canh tác này hiện đã và đang
được mở rộng tại các vùng chuyển đổi bị nhiễm
mặn, vốn có xu hướng tăng lên trong bối cảnh hạn
mặn diễn ra ngày càng khốc liệt, đặc biệt là tại
các tỉnh vùng bán đảo Cà Mau. Diện tích canh tác
tôm lúa liên tục tăng trong những năm gần đây,
năng suất tôm lúa cũng có những cải thiện đáng
kể. Trong giai đoạn 2010 - 2020, diện tích nuôi
tôm lúa ở Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khoảng
3,81%/năm và Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà
Mau là những tỉnh có mức tăng khá cao về diện
tích nuôi tôm lúa, lần lượt là 14,85%, 8,1%, 6,67%,
5,22%. Năm 2020, diện tích nuôi tôm lúa ở ĐBSCL
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đã đạt 211.900 ha (chiếm 31,6% diện tích nuôi tôm
nước lợ ở ĐBSCL năm 2020) và đạt sản lượng tôm
102.220 tấn (chiếm 13,6% sản lượng tôm nuôi
nước lợ của vùng). Diện tích canh tác tôm lúa luôn
tăng trong những năm qua do các yếu tố: (i) Diện
tích vùng nhiễm mặn mở rộng do bị tác động của
hạn mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn
ra và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian
tới; (ii) Tính thích ứng cao với BĐKH (hạn, mặn)
của hệ thống canh tác tôm-lúa; iii) Tiềm năng để
thực hiện sản xuất sạch, an toàn và sản xuất hữu
cơ của các mô hình tôm – lúa, đặc biệt là tôm-lúa
quảng canh cải tiến (QCCT); iv) Chính sách khuyến
khích phát triển nuôi trồng thủy sản của Chính
phủ, trong đó cho phép chuyển đổi diện tích sản
xuất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản nói
chung và tôm lúa nói riêng; (v) Nhu cầu tôm trên
thị trường thế giới vẫn có xu hướng tăng; (vi) Lợi
nhuận từ mô hình tôm - lúa cao hơn hẳn mô hình
canh tác lúa truyền thống ở các vùng chuyển đổi.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu trên,
canh tác tôm lúa vẫn còn những khó khăn, thách
thức như: Năng suất tôm, lúa còn thấp; hiệu quả
làm lúa chưa bền vững (bấp bênh) do phụ thuộc
lớn vào điều kiện thời tiết, khí hậu, đặc biệt là tác
động của hạn, mặn, và tính dễ bị tổn thương cao;
hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là thủy lợi còn
nhiều bất cập, không điều tiết được hạn mặn, giao
thông khó khăn dẫn đến việc cơ giới hoá trong sản
xuất lúa chưa được thực hiện; thị trường “biến
động” với mức độ cạnh tranh cao; công nghệ và kỹ
thuật áp dụng trong nuôi tôm lúa còn những hạn
chế; hiệu quả nhiều mô hình nuôi chưa cao.
Bởi vậy, nhằm đánh giá được thực trạng, vai
trò và các thuận lợi, cơ hội, khó khăn và thách
thức trong đẩy mạnh phát triển tôm-lúa hiệu quả
và bền vững tại ĐBSCL trong thời gian tới, GIZ đã
tổ chức triển khai nghiên cứu cơ bản này (baseline
study) nhằm phân tích thực trạng phát triển tôm
lúa, bao gồm sự dịch chuyển về chính sách của nhà
nước, đặc điểm kỹ thuật, hiệu quả của canh tác
tôm - lúa, năng lực kỹ thuật của người dân và các
cơ quan quản lý, tổ chức sản xuất và các đặc điểm
thị trường, các thuận lợi, thách thức, khó khăn
nhằm đề xuất các giải pháp phát triển tôm - lúa
bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng
thích ứng hiệu quả hơn với biến đổi khí hậu.

II. Mục tiêu, phạm vi và nội dung nghiên cứu

II. MỤC TIÊU, PHẠM VI VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
1. Mục tiêu

•

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng phát triển
tôm lúa ở ĐBSCL trong bối cảnh biến đổi khí hậu và
đề xuất các giải pháp phát triển bền vững.

Phân tích năng lực kỹ thuật, quản lý của nông
dân và khả năng đáp ứng của các dịch vụ phụ
trợ liên quan đến sản xuất tôm lúa;

•

Phân tích đặc điểm thị trường và tổ chức liên
kết chuỗi đối với các sản phẩm tôm, gạo và các
sản phẩm phụ của hệ thống tôm lúa ở ĐBSCL.

•

Phân tích về hiệu quả kinh tế của các hệ thống
sản xuất tôm – lúa;

•

Phân tích nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất
tôm lúa và hiện trạng hệ thống thủy lợi phục
vụ sản xuất

•

Phân tích các thuận lợi, khó khăn, thách thức
và định hướng về kinh tế, xã hội, và môi trường
của phát triển tôm lúa tại vùng ĐBSCL

•

Đề xuất giải pháp nâng cao giá trị gia tăng
và phát triển bền vững hệ thống tôm-lúa tại
ĐBSCL.

2. Phạm vi nghiên cứu
Hệ thống canh tác tôm-lúa vùng ĐBSCL,
trong đó lựa chọn 4 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên
Giang, Cà Mau để điều tra, khảo sát sâu.

3. Nội dung nghiên cứu
•

Phân tích các đặc điểm chung về sản xuất tômlúa tại khu vực ĐBSCL;

•

Phân tích về sự dịch chuyển chính sách của
nhà nước (ở cả cấp TW và địa phương) về các
định hướng phát triển tôm – lúa tại khu vực
ĐBSCL;

•

Đánh giá đặc điểm kỹ thuật trong canh tác tôm
lúa ở ĐBSCL.
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III. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Cách tiếp cận
Với mục tiêu nghiên cứu đánh giá hiện trạng
và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất tôm – lúa
vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cần nắm được
bức tranh chung và sự tác động đến sản xuất tôm
lúa của các tác nhân trong chuỗi sản xuất tôm lúa,
do vậy tiếp cận theo chuỗi giá trị được lựa chọn
áp dụng trong nghiên cứu này. Lựa chọn cách tiếp
cận chuỗi giá trị trong đánh giá thực trạng sản xuất
tôm lúa giúp làm rõ mối tương tác, sự ảnh hưởng
của các nhân tố trong chuỗi có ảnh hưởng tới quá
trình sản xuất tôm lúa. Mặc dù đặc điểm liên kết,
hợp tác và tổ chức sản xuất có sự khác nhau giữa
chuỗi tôm và chuỗi lúa với những đặc thù riêng,
nhưng cả hai chuỗi có thể khái quát hóa gồm các
bước như sau: đầu vào  sản xuất  thu mua 
chế biến  tiêu thụ (nội địa và xuất khẩu).

2. Phương pháp nghiên cứu
Thông tin, số liệu định tính và định lượng
được thu thập và sử dụng trong nghiên cứu. Các
phương pháp thu thập số liệu sơ cấp và thứ cấp
được áp dụng gồm: tổng quan tài liệu, thảo luận
nhóm và phỏng vấn sâu với cán bộ cấp trung ương
và địa phương, các doanh nghiệp sản xuất tôm,
lúa gạo, nông dân, người nuôi tại địa phương. Nội
dung chi tiết của từng phương pháp như sau:
2.1. Phương pháp thu thập thông tin
•

Tổng quan tài liệu

Các tài liệu trong nước và quốc tế có liên
quan đến mục tiêu, nội dung của nghiên cứu đã
được tổng quan. Các nguồn tài liệu chính bao
gồm: văn kiện, tài liệu của dự án (các đề cương đã
được phê duyệt, báo cáo điều tra cơ bản, các báo
cáo đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội và công nghệ
nuôi tôm có liên quan, biên bản cuộc họp, v.v.).
Các báo cáo đánh giá có liên quan của các đơn vị
trong nước như Tổng cục Thủy sản, Bộ Khoa học
Công nghệ, Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản
1, 2, 3 (RIA1,2,3), các trường đại học (Đại học Nha
trang, Đại học Cần Thơ), các tổ chức phi chính phủ
(OXFAM, WWF, SNV, v.v.) và tài liệu của các dự án
phát triển nuôi trồng thủy sản được thu thập và
phân tích. Thông qua quá trình tổng quan tài liệu,
một bộ chỉ số đã được xây dựng để phục vụ hoạt

12

động điều tra, đánh giá các phương thức canh tác,
các công nghệ áp dụng, hiệu quả kinh tế - xã hội,
thị trường, tác động về mặt môi trường và các giải
pháp cho phát triển nuôi tôm – lúa. Những chỉ số
này sẽ được đưa vào phiếu điều tra, phỏng vấn.
•

Thu thập số liệu sơ cấp

Khảo sát thực địa được thực hiện tại Sóc
Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang, là những
tỉnh trọng điểm về sản xuất tôm lúa của vùng
ĐBSCL. Trong quá trình đi khảo sát, nhóm tư vấn
đã tiến hành phỏng vấn sâu các hộ chủ chốt, thảo
luận nhóm cộng đồng, và phỏng vấn theo bảng hỏi
nông hộ để thu thập các số liệu cần thiết phục vụ
nội dung nghiên cứu được đặt ra trong Bản yêu
cầu hạng mục công việc. Cụ thể:
Các phương pháp thu thập dữ liệu định tính
được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm: (i) phỏng
vấn sâu chuyên gia, cán bộ quản lý, doanh nghiệp;
và (ii) thảo luận nhóm cộng đồng (Farmer Group
Discussion - FDG); và iii) phỏng vấn theo bảng hỏi
nông hộ với một số nông dân tôm-lúa. Chi tiết các
phiếu điều tra ở phụ lục 2 của báo cáo.
- Phỏng vấn sâu:
Nhóm tư vấn đã tiến hành phỏng vấn sâu các
cán bộ chủ chốt tại địa phương, các Doanh nghiệp
(DN) tôm, lúa gạo thông qua bảng câu hỏi bán cấu
trúc. Cụ thể, 07 cuộc phỏng vấn sâu với các cán bộ
Sở NN & PTNT, 05 cuộc với các doanh nghiệp sản
xuất tôm và 03 cuộc với các doanh nghiệp sản xuất
gạo được thực hiện tại 04 tỉnh nghiên cứu là Sóc
Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang (Xem bảng
1 dưới đây).
Ngoài ra, 01 buổi hội thảo tham vấn chuyên
gia diện hẹp với các cán bộ của Tổng cục Thủy sản
và các chuyên gia có liên quan; và 01 hội thảo tham
vấn các địa phương và các DN tại khu vực ĐBSCL
cũng đã được tổ chức tại Hà Nội (ngày 16/3/2021)
và tại Cà Mau (ngày 26/3/2021).
- Thảo luận nhóm tập trung với người nuôi
tôm - lúa và cán bộ xã/ấp:
Thảo luận nhóm cộng đồng được thực hiện
với sự tham gia của những người nuôi tôm – lúa,

III. Cách tiếp cận và Phương pháp Nghiên cứu
Bảng 1. Cơ cấu mẫu phiếu phỏng vấn sâu (PVS), thảo luận nhóm và phỏng vấn nông hộ

Đối tượng

Số
lượng

Ghi chú

Cán bộ Sở NN & PTNT

07

PVS tại TT Khuyến nông, Chi cục Thủy sản, Chi cục Trồng trọt 4 tỉnh

Doanh nghiệp tôm

02

PVS các DN: Minh Phú, STAPIMEX

02

PVS các DN: Tấn Vương, Công ty cổ phần đầu tư phát triển nông
nghiệp thủy sản Bạc Liêu

50

Thảo luận nhóm, 7-10 người/cuộc: xã Biển Bạch, xã Tân Lập Bắc
(Thới Bình, Cà Mau); xã Đông Hưng (An Minh, Kiên Giang); HTX
Nông ngư Hòa Đê (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng); HTX Phước Long (Phước
Long, Bạc Liêu), bà con vùng nuôi tôm lúa tại Huyện Hồng Dân,
Bạc Liêu.

Cán bộ thôn/ấp/xã

10

Tại các xã và HTX phía trên (Biển Bạch, Tân Lập Bắc, v.v.)

Tổng

71

Doanh nghiệp lúa

Người nuôi tôm-lúa

tập trung vào các vấn đề sau: (i) Những thông tin
chung về hoạt động sản xuất tôm - lúa (mô hình
nuôi, quy mô, vùng nuôi, quy trình kỹ thuật, hiệu
quả kinh tế, nguồn nước sử dụng.. .); (ii) những
thách thức về mặt kinh tế - xã hội và môi trường
đối với hoạt động phát triển nuôi tôm - lúa, tác
động của/đến môi trường và tác động của biến đổi
khí hậu đối với hoạt động sản xuất tôm - lúa; (iii)
thuận lợi và khó khăn trong sản xuất tôm - lúa và
khả năng chống chịu (bao gồm nguồn nhân lực,
sinh kế, tài sản, khả năng tiếp cận nguồn nước,
dịch vụ, thị trường, ...); (iv) các đề xuất, kiến nghị
nhằm nâng cao hiệu quả mô hình nuôi tôm - lúa
theo hướng phát triển bền vững.

•

05 cuộc thảo luận nhóm cộng đồng được
tổ chức tại 04 tỉnh nghiên cứu dựa theo tài liệu
hướng dẫn và kéo dài trong khoảng 2-2,5 tiếng
(Xem bảng 1).

•

2.2. Phương pháp phân tích số liệu

Nguồn
Cấp quốc
gia/cấp tỉnh

Nghiên cứu tại bàn và phân tích khoảng trống
chính sách

Tổng quan tài liệu tập trung vào các nghiên
cứu, báo cáo và tài liệu liên quan về hệ thống sản
xuất tôm-lúa. Phương pháp luận phục vụ việc
nghiên cứu tại bàn và phân tích khoảng trống
chính sách bao gồm:Các vấn đề chính được phân
tích bao gồm: thu thập các thông tin liên quan và
xem xét các đánh giá về hệ thống nuôi tôm-lúa và
tiềm năng nhân rộng của hệ thống nuôi này, các
chính sách hiện hành và khoảng trống chính sách
đang tồn tại, những hạn chế, thách thức và bài học
kinh nghiệm từ các nghiên cứu hiện có.
Phân tích chi phí – lợi ích

Trong nghiên cứu này, công cụ phân tích chi
phí và lợi ích đơn giản được áp dụng để so sánh,
đánh giá các chỉ tiêu cơ bản về hiệu quả kinh tế của
hệ thống canh tác nuôi tôm-lúa BTC và QCCT.

Phương pháp luận

Cấp ngành

Các nghiên cứu, báo cáo kỹ
thuật có liên quan;
Các chính sách, chiến lược,
quy hoạch, đề án, kế hoạch
hành động, các chương
trình liên quan

Nghiên cứu tại bàn,
tham vấn chuyên gia,
làm việc nhóm

Đầu ra
- Chắt lọc mục tiêu, nội dung
liên quan đến tôm-lúa (tiềm
năng, định hướng phát
triển,…);
- Phân tích, xác định các
khoảng trống chính sách;
- Sự dịch chuyển của chính
sách theo hướng thuận thiên.

Hình 1: Sơ đồ phân tích chính sách sản xuất tôm-lúa
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IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Đặc điểm chung về sản xuất tôm lúa tại
vùng Đồng bằng sông Cửu Long
1.1. Lịch sử hình thành và thực trạng phát triển
tôm - lúa
Luân canh tôm – lúa ở ĐBSCL đã hình thành
từ những năm 1970, đây là hình thức canh tác
thích ứng đặc trưng với sự thay đổi nhiễm mặn
theo mùa tại những vùng trồng lúa một vụ khu
vực ven biển (Trịnh Quang Tú và cộng sự, 2020).
Vào thời điểm mùa khô, ruộng lúa bị nhiễm mặn
không thể canh tác hoặc hiệu quả canh tác thấp,
người dân tận dụng thu tôm tự nhiên (Tôm thẻ Penaeus merguiensis, Tôm he - P. indicus và Tôm
đất - Metapenaeus ensis) thông qua việc lấy nước
thủy triều vào ruộng lúa (Phạm Anh Tuấn và cộng
sự, 2016). Trong quá trình phát triển, người dân đã
có sự cải tiến bằng cách đào các mương nhỏ xung
quanh, lấy tôm giống tự nhiên vào ruộng và ương
nuôi đến kích cỡ thu hoạch. Hiệu quả kinh tế tăng
thêm đã thúc đẩy mạnh việc áp dụng hình thức
canh tác này vào những năm 1980-1990 ở hầu
hết các khu vực ven biển vùng ĐBSCL, đặc biệt tại
một số tỉnh như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên
Giang. Đến năm 2000, tổng diện tích canh tác tôm
– lúa toàn vùng ĐBSCL được mở rộng lên khoảng
89.495 ha.
Tuy nhiên, trong hơn một thập kỷ, sự phát
triển quá nhanh của nghề nuôi tôm nước lợ vùng
ĐBSCL, cả về diện dích và mức độ thâm canh, trong
bối cảnh thiếu và/hoặc yếu về quy hoạch, trình độ
canh tác cũng như cơ sở hạ tầng hạn chế không
theo kịp với tốc độ phát triển đã dẫn đến các hệ
lụy về ô nhiễm môi trường, nhiễm mặn và thoái
hóa đất, gia tăng rủi ro bùng phát dịch bệnh. Do
đó, tại một số vùng chuyển đổi ven biển, một số
người dân đã chuyển hướng quay trở lại mô hình
luân canh tôm – lúa với mức độ rủi ro thấp và bền
vững hơn (Phạm Thanh Vũ và cộng sự, 2013). Đến
năm 2010, diện tích canh tác tôm – lúa khu vực
ĐBSCL đạt 153.482 ha, tăng gần 02 lần so với năm
2000 (Trương Hoàng Minh và cộng sự, 2013).

[1]
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Được xem là phương thức canh tác có tính
tuần hoàn, bền vững, xét trên cả các khía cạnh
hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, canh tác tôm
– lúa hiện nay được mở rộng phát triển ở nhiều
địa phương khác thuộc vùng ĐBSCL như Bến Tre,
Đồng Tháp, Trà Vinh, Long An. Giai đoạn 20102020, diện tích tôm lúa tăng trưởng bình quân
đạt 3,81%/năm, chủ yếu được mở rộng tại các
tỉnh Sóc Trăng (14,85%), Bạc Liêu (8,85%) và Kiên
Giang (6,67%), Cà Mau (4,82%). Năm 2020, theo
báo cáo của các tỉnh thì diện tích canh tác tôm –
lúa của toàn vùng tăng lên hơn 211.900 ha (chiếm
khoảng 25% tổng diện tích nuôi tôm nước lợ vùng
ĐBSCL) với sản lượng tương ứng đạt trên 102.220
tấn, trong đó Kiên Giang là tỉnh có diện tích tômlúa lớn nhất (khoảng 100.000 ha). Như vậy, so với
chỉ tiêu phát triển tôm – lúa trong Quy hoạch nuôi
tôm nước lợ vùng ĐBSCL đến năm 2020, tầm nhìn
2030 [1] (được phê duyệt tại QĐ số 5528/QĐ-BNNTCTS ngày 31/12/2015) thì diện tích canh tác tôm
– lúa đã vượt khoảng 11.900 ha. Một trong những
nguyên nhân chính là do các tác động của BĐKH
và hạn, mặn tại khu vực ĐBSCL diễn ra mạnh hơn
so với các dự báo từ những năm 2015 đã làm cho
các diện tích canh tác lúa kém hiệu quả tăng lên và
thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang tôm - lúa.
Diện tích canh tác tôm lúa luôn tăng trong
những năm qua do các yếu tố: (i) Diện tích vùng
nhiễm mặn mở rộng do bị tác động của hạn mặn
trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra; (ii)
Chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng
thủy sản của Chính phủ, trong đó cho phép chuyển
đổi diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang nuôi
trồng thủy sản nói chung và tôm lúa nói riêng; (iii)
Nhu cầu tôm trên thị trường thế giới tăng; (iv) Lợi
nhuận từ mô hình tôm lúa cao hơn so với mô hình
canh tác lúa truyền thống ở các vùng chuyển đổi.
Thực tế cũng phản ảnh các vùng ven biển ĐBSCL
có sự chuyển dịch mạnh về diện tích chuyên canh
lúa năng suất thấp, diện tích canh tác tôm – lúa
sang nuôi chuyên canh tôm nước lợ với đối tượng
chủ lực là Tôm sú (Penaeus monodon) và từ năm
2012 là Tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei)
(Trịnh Quang Tú và cộng sự, 2020).

Theo Quy hoạch tôm nước lợ vùng thì đến năm 2020, diện tích tôm – lúa vùng ĐBSCL đạt 200.000 ha; tăng
50.000 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình tôm – lúa (so với năm 2010), diện tích tăng lên
250.000 ha vào năm 2030
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Bảng 2. Diễn biến diện tích và sản lượng tôm – lúa tại một số tỉnh ĐBSCL giai đoạn 2010-2020

TT

1

Tỉnh

Kiên Giang

Năm

Chỉ tiêu
2010

2015

2019

2020*

2010-2020

Diện tích (ha)

60.000

77.866

96.381

100.000

6,67

Sản lượng (tấn)

19.402

27.042

47.629

50.000

15,77

0,32

0,35

0,49

0,50

5,46

Diện tích (ha)

45.000

42.800

38.050

36.050

- 1,99

Sản lượng (tấn)

14.400

13.696

14.459

14.459

0,04

0,32

0,32

0,38

0,40

2,53

21.000

29.400

37.745

39.578

8,85

6.300

8.232

10.900

12.160

9,30

0,30

0,28

0,29

0,31

0,24

Diện tích (ha)

7.929

10.200

19.679

19.700

14,85

Sản lượng (tấn)

4.757

8.160

19.000

19.000

29,94

0,60

0,80

0,97

0,96

6,07

4.238

2.619

5.600

5.600

3,21

1271,4

1047,6

2.800

2.800

12,02

0,30

0,40

0,50

0,50

6,67

153.482

175.000

215.000

211.900

3,81

46.045

75.000

98.179

102.220

12,20

0,30

0,43

0,46

0,48

6,08

Năng suất (tấn/ha)
2

Cà Mau

Năng suất (tấn/ha)
Diện tích (ha)
3

Bạc Liêu

Sản lượng (tấn)
Năng suất (tấn/ha)

4

Sóc Trăng

Năng suất (tấn/ha)
Diện tích (ha)
5

Trà Vinh

Sản lượng (tấn)
Năng suất (tấn/ha)

Vùng
ĐBSCL

Tốc độ tăng
trưởng
bình quân
(%/năm)

Diện tích (ha)
Sản lượng (tấn)

Năng suất (tấn/ha)
Ghi chú: *: Số liệu ước tính.

Nguồn: Trương Hoàng Minh và cộng sự (2013); Phạm Anh Tuấn và Trịnh Quang Tú (2016); Chi cục
Thủy sản các tỉnh (2020), Tổng cục Thủy sản (2020), kết quả điều tra của nhóm nghiên cứu tháng 01/2021.
1.2. Vị trí, đóng góp của tôm-lúa trong ngành
tôm các tỉnh ĐBSCL
Nhìn chung, tỷ lệ đóng góp về diện tích và
sản lượng của tôm – lúa tại các tỉnh và toàn vùng
ĐBSCL cũng như toàn quốc thể hiện xu hướng tăng
nhẹ trong giai đoạn 2010-2020, mặc dù xu hướng
tăng không đồng đều giữa các tỉnh và các năm.

Trong đó, Kiên Giang có tỷ lệ đóng góp lớn cho
ngành tôm nước lợ của tỉnh với tỷ trọng đóng góp
khoảng 74,5% về diện tích và 54,1% về sản lượng
tôm toàn tỉnh (số liệu năm 2020). Tỷ lệ đóng góp
của tôm – lúa trong ngành tôm toàn vùng ĐBSCL
năm 2020 lần lượt là 31,6% về diện tích và 13,6%
về sản lượng. Xem các hình và bảng sau:
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Tỷ trọng đóng góp về diện tích của tôm lúa (%)

80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
Kiên Giang

Cà Mau

Bạc Liêu

Năm 2010

Sóc Trăng
Năm 2015

Trà Vinh

Khu vực
ĐBSCL

Toàn quốc

Năm 2020

Tỷ trọng đóng góp về sản lượng của tôm lúa (%)
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
Kiên Giang

Cà Mau

Bạc Liêu
Năm 2010

Sóc Trăng
Năm 2015

Trà Vinh

Khu vực
ĐBSCL

Toàn quốc

Năm 2020

Hình 2: Tỷ trọng đóng góp về diện tích và sản lượng tôm lúa vùng ĐBSCL. (Nguồn: Các báo cáo tổng kết ngành
thủy sản cấp trung ương và cấp tỉnh; tổng hợp từ số liệu khảo sát và tham vấn địa phương của nhóm nghiên cứu
tháng 01/2021
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Bảng 3. Đóng góp của tôm-lúa trong ngành tôm nước lợ khu vực ĐBSCL và toàn quốc giai đoạn 2010-2020

Năm 2020

TT

Tỉnh

Tôm-lúa
Diện
tích (ha)

1

Kiên
Giang

2

Sản
lượng
(tấn)

Năm 2015

Năm 2010

Tỷ trọng
(%)

Tỷ trọng
(%)

Tôm nước lợ

Tỷ trọng
(%)

DT

SL

DT

SL

DT

SL

DT

SL

100.000

50.000

134.235

92.490

74,5

54,1

67,0

51,8

73,4

54,3

Cà Mau

36.050

14.459

284.970

197.850

12,7

7,3

16,0

9,3

9,4

7,4

3

Bạc Liêu

39.578

12.160

136.590

187.998

29,0

6,5

34,4

7,9

16,4

9,7

4

Sóc
Trăng

19.700

19.000

51.431

187.940

38,3

10,1

20,2

9,0

16,3

7,8

5

Trà Vinh

5.600

2.800

34.068

69.603

6,4

4,0

24,0

3,0

16,7

6,0

6

ĐBSCL

211.900

102.220

670.000

750.000

31,6

13,6

28,2

15,0

26,3

13,7

7

Toàn
quốc

211.900

102.220

736.500

850.000

28,8

12,0

25,7

12,4

24,8

9,8

Nguồn: Các báo cáo tổng kết ngành thủy sản cấp trung ương và cấp tỉnh; số liệu điều tra của nhóm nghiên
cứu tháng 01/2021.
1.3 Cơ cấu đối tượng nuôi và sự chuyển dịch về
kỹ thuật canh tác tôm-lúa tại ĐBSCL
Đối tượng canh tác chính trong hệ thống tômlúa bao gồm tôm sú, tôm thẻ và lúa. Hiện nay, hệ
thống số liệu thống kê tôm lúa thường được gộp
chung trong số liệu về nuôi tôm nói chung, đặc
biệt là số liệu về sản lượng thường không được
tách riêng cho sản lượng tôm trong canh tác tômlúa tại các tỉnh và cũng không có số liệu thống kê
tách riêng đối tượng tôm thẻ, tôm sú. Đây là một
thách thức cho việc xác định sự dịch chuyển của
các loại hình, mô hình phát triển tôm lúa (diện tích,
sản lượng của từng loại đối tượng nuôi, mô hình
nuôi). Số liệu thống kê tại các bảng phía trên gợi
mở ba nhận định: (1) Đối với phát triển tôm nước
lợ nói chung (của cả nước và ĐBSCL) đã có sự đảo
chiều trong xu thế đóng góp sản lượng giữa hai đối
tượng tôm sú và tôm thẻ, xét chung nuôi tôm nước
lợ của cả nước, nếu như tại năm 2010 tỷ trọng sản
lượng tôm sú lớn hơn [gấp gần 2 lần] sản lượng
tôm chân trắng thì tại năm 2020 “bức tranh” đã
diễn ra ngược lại; (2) Diện tích và sản lượng tôm
nước lợ tại Đồng bằng sông Cửu Long chiếm đa số
so với diện tích và sản lượng tôm nước lợ của cả
nước [năm 2019 Đồng bằng sông Cửu Long chiếm

trên 92% về diện tích và 70% về sản lượng]; (3)
Diện tích tôm lúa chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng
diện tích nuôi tôm nước lợ của Đồng bằng sông
Cửu Long, tuy nhiên tỷ lệ đóng góp về sản lượng
còn khiêm tốn (năm 2020 tôm lúa chiếm 32% về
diện tích nhưng chỉ đóng góp 14% về sản lượng);
(4) Ngoại trừ Cà Mau có sự giảm về tỷ lệ đóng góp
về diện tích và sản lượng của tôm lúa so với nuôi
tôm nước lợ, đa số các tỉnh còn lại đều có sự tăng
trưởng đáng kể về tỷ trọng đóng góp của tôm lúa,
dẫn đến tỷ trọng của toàn vùng ĐBSCL hoặc toàn
quốc đều liên tục tăng trong giai đoạn 2010 -2020.
Mặc dù có sự tăng trưởng về năng suất nhưng
nhìn chung năng suất trung bình của tôm lúa vẫn
khá thấp. Ngoại trừ Sóc Trăng chuyển sang nuôi
QCCT nâng cao và BTC nên năng suất cao hơn (đạt
0,96 tấn/ha), các tỉnh còn lại chỉ dao động trong
khoảng 0,3 – 0,5 tấn/ha. Năng suất tôm lúa hoàn
toàn có thể được nâng lên nếu hạ tầng chung và
hạ tầng vùng nuôi, ao nuôi được cải tiến, nâng cấp,
áp dụng khoa học công nghệ và phát triển nuôi
theo định hướng quy hoạch. Đáng lưu ý mô hình
tôm lúa BTC ở Sóc Trăng tuy đạt năng suất cao hơn
(do hạ thấp nền ruộng, thả mật độ cao, cho ăn)
nhưng mức độ rủi ro lớn và hiệu suất đầu tư không
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cao. Theo kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu
(tháng 01/2021), một số hộ có lợi nhuận rất cao
nhưng đa số hộ có lợi nhuận trung bình hoặc thấp
so với đồng vốn người dân đã đầu tư, thể hiện qua
tỷ suất lợi nhuận (B/C) của mô hình BTC tại Sóc
Trăng chỉ đạt 2,18, thấp hơn so với B/C của QCCT
tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau lần lượt là: 3,11;
3,36; và 3,22. Đồng thời, tại Sóc Trăng cũng xuất
hiện tình trạng người dân không thể canh tác 01
vụ lúa do việc hạ nền đáy quá thấp, dẫn đến khó
“thau chua rửa mặn” và nền đất nghèo chất dinh
dưỡng.

góp rất quan trọng vào sản lượng và giá trị của mô
hình luân canh tôm lúa tại ĐBSCL và theo ước tính
của nhóm nghiên cứu khoảng 50-70% sản lượng
của tôm lúa là tôm thẻ.
Cùng với việc gia tăng diện tích, hệ thống canh
tác tôm – lúa vùng ĐBSCL có sự cải tiến về kỹ thuật
với sự đa dạng về hình thức và đối tượng canh tác,
bao gồm: mô hình bán thâm canh 01 vụ tôm sú/
tôm thẻ chân trắng và 01 vụ lúa; mô hình bán thâm
canh 02 vụ tôm thẻ chân trắng và 01 vụ lúa; và
mô hình quảng canh cải tiến 01 vụ tôm sú/tôm thẻ
chân trắng và 01 vụ lúa.

Kết qua điều tra của nhóm nghiên cứu cũng
phản ánh: hiện nay đối tượng tôm chân trắng
trong thực tế đã trở thành đối tượng nuôi chính và
diện tích canh tác chỉ có tôm sú – lúa có xu hướng
giảm rõ tại nhiều tỉnh vùng ĐBSCL. Nếu như trước
đây đa số là mô hình 1 vụ tôm sú - 1 vụ lúa thì đến
nay đã xuất hiện nhiều hộ gia đình áp dụng mô
hình luân canh tôm chân trắng và lúa. Kết quả điều
tra tại Sóc Trăng phản ánh hiện chỉ có khoảng 30%
số hộ nuôi 1 vụ tôm sú 1 vụ lúa, có tới 70% số hộ
nuôi 2 -3 vụ tôm 1 vụ lúa và những hộ này thông
thường sẽ nuôi 2 – 3 vụ tôm thẻ. Tại Bạc Liêu, vụ
đầu tiên có khoảng 50% số hộ gia đình thả tôm sú,
50% số hộ thả tôm chân trắng, nhưng đến vụ thứ 2
hầu như 100% số hộ thả tôm chân trắng.

Mô hình bán thâm canh (BTC) 1-2 vụ tôm và 01
vụ lúa phổ biến ở các tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh do
hạn chế về điều kiện diện tích đất ruộng, trong khi
ở các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và Bạc Liêu mô hình
quảng canh cải tiến tôm – lúa chiếm tỷ trọng lớn
trong cơ cấu diện tích nuôi tôm lúa tại địa phương
(Phạm Anh Tuấn và cộng sự, 2015). Năng suất tôm
nuôi có sự khác biệt giữa các hình thức canh tác,
bình quân đạt 0,35-0,5 tấn/ha/năm đối với mô
hình nuôi tôm sú QCCT; 0,6-1,8 tấn/ha/năm đối
với mô hình nuôi BTC tôm sú và 2,8 tấn/ha/năm
đối với tôm thẻ chân trắng. Năng suất lúa, với các
loại giống phổ biến như ST, một bụi đỏ, OM5451,
OM490 dao động bình quân 4-7 tấn/ha/năm.

Với đặc thù luân canh tôm chân trắng thường
cho năng suất tôm cao hơn, canh tác được nhiều
vụ hơn so với luân canh tôm sú (có thể tới 2 - 4 vụ
trong khi luân canh tôm sú chỉ được 1 vụ tôm), sự
dịch chuyển tỷ lệ số hộ gia đình thả tôm chân trắng
nêu trên cho thấy tôm chân trắng thực sự đã đóng

Phương thức
nuôi

T1

T2

T3

T4

Về thời vụ, do đặc điểm khí hậu và thủy văn, vụ
nuôi tôm thường được nuôi từ tháng 1 đến tháng
8 (vào mùa khô) và vụ trồng lúa (sạ hoặc cấy) từ
tháng 9 đến tháng 12 (vào mùa mưa), cụ thể như
sau:

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

TS - L
TCT-TCT - L
TS -TCT - L
Ghi chú: TS= Tôm sú; TCT=Tôm thẻ chân trắng; L=Lúa
Hình 3: Mùa vụ canh tác luân canh tôm lúa vùng ĐBSCL.
Nguồn: Trịnh Quang Tú và cộng sự (2020) và khảo sát của nhóm nghiên cứu tháng 01/2021
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Ngoài tôm sú và tôm thẻ chân trắng, một số
đối tượng nuôi khác như tôm càng xanh, cua biển
và cá rô phi đơn tính cũng được nhiều hộ nông dân
nuôi xen ghép trong vụ lúa và/hoặc vụ nuôi tôm
nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.
Tác động của BĐKH và xâm nhập mặn tại ĐBSCL
trong thời gian gần đây làm gia tăng thêm mức độ
rủi ro, thiệt hại đối với các hệ thống canh tác nông
nghiệp – thủy sản, đe dọa tính phát triển bền vững
của các hệ thống canh tác này cũng như phát triển
kinh tế - xã hội khu vực ĐBSCL. Sự cải tiến về các
giống lúa chịu mặn và nhu cầu về hệ thống canh
tác bền vững, thích ứng tốt hơn với BĐKH cũng
góp phần thúc đẩy mô hình luân canh tôm nước
lợ - lúa phát triển mạnh tại các vùng chuyển đổi
ven biển ĐBSCL. Xu hướng phát triển này cũng phù
hợp Quy hoạch nuôi tôm nước lợ vùng ĐBSCL của
Bộ NN&PTNT (Quyết định 5528/QĐ-BNN-TCTS) và
định hướng phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng
với BĐKH của Chính phủ (Nghị quyết 120/2017/
NQ-CP).
Dự báo của Nguyễn Xuân Trịnh (2018) trong
“Nghiên cứu phân vùng sinh thái nuôi trồng thủy
sản (NTTS) ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí
hậu” cho thấy dưới tác động của BĐKH & Nước
biển dâng, các vùng sinh thái SXNN và NTTS vùng
ĐBSCL có sự biến động do sự tăng lên của diện
tích đất canh tác bị xâm nhập mặn. Theo kịch bản
BĐKH đến 2030 và 2050, diện tích đất canh tác
nông nghiệp tiềm năng (hiện canh tác 01 vụ) có thể
chuyển sang phương thức canh tác 01 vụ lúa xen/
luân canh với NTTS tương ứng tăng lên 421.651 ha
vào năm 2030 và 458.310 ha vào năm 2050 (bao
gồm cả mô hình lúa 1 vụ + NTTS nước ngọt và lúa
1 vụ + NTTS nước lợ). Điều này cho thấy tiềm năng
đối với phát triển mô hình canh tác tôm lúa vùng
ĐBSCL trong tương lai.
1.4. Đặc điểm sản xuất tôm lúa tại các tỉnh
nghiên cứu
1.4.1. Tại Sóc Trăng
Theo Trịnh Quang Tú và cộng sự (2020), luân
canh tôm – lúa tại tỉnh Sóc Trăng hình thành từ
những năm 1990, tập trung chủ yếu tại huyện
Mỹ Xuyên (chiếm trên 95% diện tích toàn tỉnh).
Phương thức canh tác này chỉ thực sự phát triển
và mang hiệu quả ổn định kể từ năm 2005, khi có
sự chủ động về giống tôm sú.

Do lợi nhuận cao từ nuôi tôm, hầu hết các
ruộng tôm lúa ở Sóc Trăng hiện nay đã được người
dân cải tiến để nuôi theo hướng bán thâm canh
(BTC) với mật độ cao hơn. Ruộng lúa được hạ nền
xuống 30-50 cm, bờ ruộng được đắp cao, tạo thành
các ruộng sâu có thể đạt mức nước trên mặt ruộng
từ 0,6-0,8 m, độ sâu ở các mương xung quanh
ruộng đạt 1,5-1,8 m. Nhiều ruộng được hạ thấp
toàn bộ nền ruộng (không có mương bao quanh
như mô hình ruộng nuôi tôm lúa thường gặp). Từ
năm 2013, tôm thẻ chân trắng được đưa vào nuôi
trong hệ thống canh tác tôm-lúa do năng suất cao
và thời gian nuôi ngắn và hiện trở thành đối tượng
nuôi chính, thay thế tôm sú. Kết quả điều tra phản
ánh khoảng 30% số hộ nuôi 1 vụ tôm sú 1 vụ lúa,
70% số hộ nuôi 2 -3 vụ tôm 1 vụ lúa (những hộ này
thường thả ít nhất một vụ tôm thẻ).
Phương thức canh tác tôm lúa tại Sóc Trăng
tồn tại dưới 02 dạng chính: 01 vụ tôm sú và 01
vụ lúa; và 02 vụ tôm (01 vụ tôm sú + 1 vụ tôm thẻ
chân trắng hoặc 02 vụ tôm thẻ chân trắng) và 01
vụ lúa. Nuôi tôm lúa hình thức bán thâm canh khá
phổ biến ở Sóc Trăng do diện tích ruộng ở mỗi hộ
thường nhỏ hơn so với các tỉnh khác. Mật độ tôm
sú thả 3-10 con/m2, tôm thẻ chân trắng thả: 20-50
con/m2. Kết quả điều tra phản ánh hiện có nhiều
hộ nuôi theo hình thức bán thâm canh, thâm canh
không còn trồng lúa.
Giai đoạn 2010 – 2020, diện tích canh tác tôm
lúa tỉnh Sóc Trăng tăng nhanh với tốc độ bình quân
14,85%/năm. Sản lượng tôm trong hệ thống canh
tác tôm lúa năm 2020 đạt 19.000 tấn (trong đó
ước tính trên 10.000 tấn tôm thẻ).
Mặc dù diện tích canh tác tôm – lúa của Sóc
Trăng không lớn so với toàn vùng, tính hiệu quả
của mô hình canh tác này lại vượt trội so với các
tỉnh khác nhờ canh tác theo hình thức nuôi tôm
BTC và sử dụng những giống lúa thơm đặc sản (ví
dụ như ST). Theo thống kê của Phòng NN&PTNT
huyện Mỹ Xuyên, trong mô hình tôm – lúa, năng
suất tôm sú bình quân 0,5 tấn/ha/năm nếu nuôi
QCCT và 1,8 tấn/ha/năm khi nuôi BTC. Đối với nuôi
BTC tôm thẻ chân trắng, năng suất nuôi đạt bình
quân 2,8 tấn/ha/năm. Hiện nay, mô hình tôm – lúa
đã trở thành mô hình nông nghiệp đặc trưng của
tỉnh Sóc Trăng, được mở rộng ra các huyện trong
tỉnh như Kế Sách, Cù Lao Dung, Vĩnh Châu, Trần Đề
và Long Phú. Ngoài đối tượng tôm nước lợ, nhiều
hộ dân cũng thả tôm càng xanh xen ghép trong vụ
lúa với mật độ thả 0,5-1 con/m2, năng suất đạt 90-
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100 kg/ha, lợi nhuận trung bình 10-15 triệu đồng/
ha.
Nhằm thúc đẩy phát triển hiệu quả, bền vững
hệ thống canh tác tôm lúa, tỉnh Sóc Trăng hiện
cũng đã xây dựng dự án phát triển tôm lúa giai
đoạn 2016 – 2020 theo hướng xây dựng thương
hiệu “gạo thơm và tôm sạch”.
1.4.2. Tại Bạc Liêu
Bạc Liêu là một trong những tỉnh phát triển
mạnh mô hình canh tác tôm – lúa từ đầu thập niên
2000 và hiện đứng thứ ba về diện tích tôm – lúa
của vùng ĐBSCL, tập trung tại phía Bắc quốc lộ 1A,
gồm các huyện Hồng Dân, Phước Long, Giá Rai,
Vĩnh Lợi.
Giai đoạn 2010 – 2019, diện tích tôm – lúa
của tỉnh Bạc Liêu tăng bình quân 6,72%/năm, từ
21.000 ha lên hơn 37.700 ha. Sản lượng tôm lúa
năm 2020 của Bạc Liêu ước đạt khoảng 12.160
tấn. Theo đánh giá, tiềm năng mở rộng diện tích
canh tác tôm – lúa ở Bạc Liêu còn rất lớn, định
hướng đến 2030 sẽ đạt 43.000 ha (Tổng cục Thủy
sản, 2020).Phương thức nuôi tôm lúa của tỉnh Bạc
Liêu chiếm ưu thế bởi mô hình quảng canh cải
tiến 01 vụ tôm và 01 vụ lúa với diện tích canh tác
trung bình 1,0-2,5 ha/hộ. Hàng năm, vụ nuôi tôm
bắt đầu từ tháng 2-3 và kết thúc vào tháng 7, vụ
lúa bắt đầu sạ giống từ tháng 8-9 với giống lúa dài
ngày hoặc từ tháng 9-10 với giống lúa ngắn ngày.
Đối tượng tôm nuôi chủ yếu là tôm sú và tôm
thẻ chân trắng, ngoài ra người dân có thả thêm

tôm đất và tôm càng xanh (nuôi xen canh trong
vụ lúa). Kết quả điều tra năm 2020 phản ánh tại
vụ đầu tiên có khoảng 50% số hộ gia đình thả tôm
sú, 50% số hộ thả tôm chân trắng, nhưng đến vụ
thứ 2 hầu như 100% số hộ thả tôm chân trắng (tỷ
lệ này cho thấy tại Bạc Liêu khoảng trên 50% số hộ
thả tôm chân trắng). Giống lúa phổ biến bao gồm
nhóm OM 2517, 5451, 4900, 7347, lúa lai BT-E1,
HR 182 và Một bụi đỏ. Trong giai đoạn 2016–2018,
Viện Lúa ĐBSCL đã thanh lọc khả năng chống chịu
mặn trên 20 giống lúa, trong đó có một số giống
được thanh lọc lặp lại 2-3 năm và riêng tại Cà Mau
đã tìm ra kết quả các giống lúa OM429, OM242,
OM18, OM348, OM 2517 là các giống có năng suất
cao đáp ứng tốt trong hệ thống canh tác lúa-tôm
tại Cà Mau. Các giống chịu mặn và phát triển tốt
trong điều kiện độ mặn trong nước tưới dao động
từ 2-6‰ và độ mặn trong tầng đất canh tác từ
0-20 cm dưới 4‰. Đây là các giống lúa ngắn ngày,
chống chịu mặn tốt nên khuyến cáo canh tác trong
hệ thống lúa - tôm nhằm giảm thiểu tác động của
biến đổi khí hậu như: hạn hán kéo dài đầu vụ, xâm
nhập mặn sớm vào cuối vụ, hiện tượng mưa bão
bất thường gây đổ ngã làm hao hụt năng suất lúa
(Viện Lúa ĐBSCL, 2020).
Đối với nuôi tôm, hiện nay, đa số các hộ nuôi
vẫn áp dụng hình thức thu tỉa, thả bù từ 2-3 lần
thả/vụ tôm với mật độ thả dao động từ 2-3 con/
m2. Năng suất tôm sú nuôi trung bình đạt từ 350400 kg/ha/vụ, năng suất lúa trung bình 4,7 tấn/ha.
Hiệu quả chung của mô hình nuôi dao động ở mức
lợi nhuận từ 35-50 triệu đồng/ha/năm, trong đó
tôm nuôi từ 15-27 triệu/ha/năm và lúa từ 10-15
triệu/ha/năm (Đoàn Văn Bẩy và cộng sự, 2019).

Bảng 4. Diễn biến diện tích, năng suất tôm lúa giai đoạn 2012-2020 tại Bạc Liêu

Chỉ tiêu

Năm
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2019

2020

Diện tích (ha)

28.302

28.470

29.607

26.467

31.328

33.747

37.745

39.578

Năng suất lúa
(tấn/ha)

4,03

4,13

4,34

3,39

4,82

4,8

5

5

Năng suất tôm
(tấn/ha)

0,35

0,33

0,32

0,28

0,26

0,23

0,29

0,31

Ghi chú: *: Số liệu ước tính
Nguồn: Tổng cục Thủy sản, 2020; khảo sát của nhóm nghiên cứu tháng 01/2021
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IV. Kết quả nghiên cứu
Đối với hộ nuôi tôm càng xanh toàn đực nuôi
xen canh trong vụ lúa, giống được ương trước khi
sạ lúa từ 1,5-2 tháng. Năng suất và lợi nhuận tương
ứng đạt 90-100 kg/ha và 10-15 triệu/ha/năm.
Hiện tỉnh Bạc Liêu cũng đã xây dựng kế hoạch
các vùng sản xuất tôm lúa (KH 86/KH-UBND ngày
02/7/2019). Mục tiêu giai đoạn 2019 - 2020 là xây
dựng 3 vùng sản xuất tôm sạch, lúa an toàn. Toàn
bộ diện tích sản xuất tôm sạch, lúa an toàn theo
quy trình canh tác hữu cơ tại 3 vùng (thuộc huyện
Hồng Dân, huyện Phước Long và TX. Giá Rai) đạt
các tiêu chuẩn quốc tế để xuất khẩu sang Châu Âu,
Châu Mỹ, Nhật Bản hoặc các thị trường tiềm năng
khác. Đến năm 2025, diện tích tôm sạch, lúa an
toàn đạt 41.000 ha.
1.4.3. Tại Cà Mau
Năm 2020 Cà Mau là tỉnh có diện tích nuôi
tôm nước lợ lớn nhất cả nước (chiếm gần 40%)
và đứng thứ ba về diện tích canh tác tôm – lúa.
Phương thức canh tác tôm – lúa của tỉnh khởi đầu
từ những năm 2000, tập trung tại các huyện Thới
Bình, U Minh, Trần Văn Thời, Cái Nước (diện tích
nhỏ, tại xã Thạnh Phú khoảng vài trăm héc-ta) và
thành phố Cà Mau (xã An Xuyên và xã Lý Văn Lâm).
Những năm đầu canh tác tôm lúa, kinh nghiệm
nuôi tôm còn hạn chế, hạ tầng chưa được đầu tư
hợp lý (ruộng nuôi, hệ thống cấp nước) nên hiệu
quả, năng suất nuôi tôm lúa của Cà Mau thấp, đạt
100-200 kg/ha. Với việc triển khai Đề án “Nâng
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất
tôm - lúa tỉnh Cà Mau giai đoạn 2009 - 2012, định
hướng đến năm 2015”, năng suất nuôi tôm được
nâng cao, đạt 320-350 kg/ha/vụ; năng suất lúa đạt
4-4,2 tấn /ha/vụ. Tuy nhiên về diện tích canh tác
tôm - lúa đã có sự giảm đáng kể trong giai đoạn
2010 – 2020 (giảm 1,99%). Nguyên nhân được
giải thích chủ yếu do tác động của hạn mặn khiến
nhiều khu vực canh tác vụ lúa kém hiệu quả dẫn
đến người dân bỏ canh tác vụ lúa và chuyển sang
nuôi chuyên tôm. Trong thời gian tới với các hệ
thống thủy lợi đang và sẽ được nâng cấp, xây dựng
thì diện tích tôm lúa của Cà Mau được dự báo sẽ
tiếp tục được duy trì như hiện trạng hiện nay. Việc
phát triển mô hình tôm lúa sẽ có thêm động lực
bởi hiện đã có một số giống lúa chịu được độ mặn
dưới 4‰ và có chất lượng, giá cao như các giống
lúa ST24, ST25. Hiện nay, tại Cà Mau, khoảng 6070% diện tích canh tác lúa ST là đều có liên kết và
các DN lúa đang rất quan tâm đến vùng lúa – tôm vì

có thể tạo ra lúa an toàn; còn những vùng sản xuất
lúa thâm canh năng suất cao khoảng 6-7 vụ xoay
vòng/năm thì mức độ ảnh hưởng bởi phân bón là
rất lớn, dẫn đến ảnh hưởng đến chất lượng lúa và
giảm cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
Tương tự như Bạc Liêu, canh tác tôm-lúa của
Cà Mau chiếm ưu thế bởi hình thức canh tác quảng
canh cải tiến 01 vụ tôm - 01 vụ lúa với đối tượng
nuôi chủ lực là tôm sú. Thời gian gần đây, một số
hộ nuôi đã có sự cải tiến trong thực hành canh tác
tôm-lúa như canh tác 01 vụ tôm sú + 01 vụ tôm
thẻ chân trắng và 1 vụ lúa; và 02 vụ tôm thẻ chân
trắng- 01 vụ lúa. Năng suất canh tác tương ứng từ
300 – 500 kg/ha/năm đối với tôm và từ 4,0 – 6,0
tấn/ha/vụ đối với lúa. Chi phí sản xuất khoảng 30 35 triệu đồng/ha/năm và lợi nhuận bình quân đạt
35 - 50 triệu đồng/ha/năm (tính chung cả tôm và
lúa) (Trịnh Quang Tú và cộng sự, 2020).
Ngoài hai đối tượng trên, tôm càng xanh và
cua biển hiện cũng được nuôi xen ghép trong vụ
lúa hoặc vụ tôm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng
đất và thu nhập của hộ gia đình. Đối với mô hình
tôm lúa xen canh tôm càng xanh, năng suất tôm
nuôi bình quân đạt 313,4 kg/ha/vụ, dao động từ
195,0 đến 455,0 kg/ha/vụ (16-45 con/kg). Mức
thu nhập bình quân đạt hơn 49 triệu đồng/ha/vụ
(Trịnh Quang Tú và cộng sự, 2020).
1.4.4. Tại Kiên Giang
Kiên Giang là tỉnh có diện tích canh tác tôm lúa
lớn nhất vùng ĐBSCL. Phương thức canh tác này
cũng hình thành từ những năm 2000, tập trung tại
các huyện ven biển gồm An Biên, An Minh, Vĩnh
Thuận, Hòn Đất, U Minh Thượng, Gò Quao và khu
vực Tứ giác Long Xuyên, bao gồm Hòn Đất, Kiên
Lương.
Phương thức canh tác tôm lúa tại Kiên Giang
chiếm ưu thế bởi mô hình canh tác 01 vụ tôm sú
– 01 lúa truyền thống, thả giống tôm nhiều đợt
(2-3 lần/vụ tôm). Từ năm 2012, tôm thẻ chân trắng
được một số hộ đưa vào nuôi dưới hình thức 02 vụ
tôm thẻ - 01 vụ lúa hoặc 01 vụ tôm sú, 01 vụ tôm
thẻ và 01 vụ lúa. Từ 2014, tôm càng xanh được
đưa vào nuôi xen canh trong vụ lúa, góp phần
nâng cao đáng kể hiệu quả của mô hình. Ngoài ra,
cua biển cũng được nuôi xen canh với tôm sú, tôm
thẻ trong vụ nuôi tôm, với mật độ 0,10-0,12 con/
m2. Năng suất tôm sú nuôi bình quân 450 kg/ha/
vụ, và 4,0-5,0 tấn/ha/vụ đối với lúa.
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Bảng 5. Diễn biến diện tích, năng suất tôm lúa giai đoạn 2012-2019 tại Kiên Giang

TĐTTBQ
(%/năm)

Năm

Chỉ tiêu
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2019

2020*

2010-2020

Diện tích
(ha)

64.673 66.403

68.291

69.586 69.665 77.264

96.381

100.000

4,35

Sản
lượng
tôm (tấn)

19.382 21.142

21.385

23.030 26.305 26.699

47.629

50.000

9,01

0,49

0,50

3,51

Năng suất
tôm (tấn/
ha)

0,32

0,32

0,31

0,33

0,37

0,35

Nguồn: Phạm Anh Tuấn và cộng sự, 2016; khảo sát của nhóm nghiên cứu năm 2021
Được xác định là mô hình đặc trưng và quan
trọng trong cơ cấu nuôi tôm địa phương, tỉnh Kiên
Giang đã và đang khuyến khích và thúc đẩy phát
triển mạnh mô hình canh tác này. Giai đoạn 2010 –
2020, diện tích tôm – lúa của Kiên Giang tăng bình
quân 6,67%/năm, từ 60.000 ha lên trên 100.000
ha, tăng 20% và 10% so với kế hoạch đề ra đến
năm 2020 và 2030 của tỉnh (Sở NN&PTNT tỉnh Kiên
Giang, 2020).

2. Dịch chuyển chính sách phát triển tôm –
lúa thích ứng với BĐKH
2.1. Cấp Trung ương
ĐBSCL được xem là vựa lúa gạo của Việt Nam,
được định hướng phát triển nhằm góp phần đảm
bảo an ninh lương thực của quốc gia và đóng góp
vào kim ngạch xuất khẩu gạo cho đất nước. Đây
cũng là nơi sản xuất, cung cấp trái cây và thủy sản
lớn nhất của cả nước. Năm 2012 Chính phủ đã
ban hành Nghị định 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử
dụng đất trồng lúa, theo đó quy định việc chuyển
đổi đất lúa phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất đã được phê duyệt, được cơ quan
thẩm quyền cho phép. Nông dân trồng lúa được
hưởng hỗ trợ từ ngân sách 1 triệu đồng/ha/năm
với đất chuyên lúa, và 500.000 đồng/ha/năm với
đất lúa khác (1 vụ lúa).
Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn
ra ngày càng nghiêm trọng, tác động của hạn mặn
đã gây ra tác động tiêu cực tới nhiều vùng trồng
lúa và các vùng đất nông nghiệp khác, dẫn đến việc
nhà nước và các bộ ngành, địa phương đã phải có
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những chủ trương, chính sách chuyển đổi mô hình
phát triển nông nghiệp tại ĐBSCL, xoay trục chiến
lược từ “lúa gạo, thủy sản, trái cây sang thủy sản,
trái cây và lúa gạo”.
Ngay từ những năm 2013, định hướng chuyển
đổi và phát triển tôm-lúa tại vùng ĐBSCL đã được
xác định trong Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản
(QĐ 2760/QĐ-BNN-TCTS ngày 22 tháng 11 năm
2013) với nội dung “Phát huy lợi thế nuôi tôm sú tại
các vùng sinh thái đặc trưng thích hợp: tôm - rừng
ngập mặn, tôm - lúa ở Duyên hải Nam bộ nhằm giữ
lợi thế cạnh tranh và thị trường xuất khẩu tôm sú
trên thế giới” - nhấn mạnh đến đối tượng tôm sú
tại các vùng sinh thái rừng ngập mặn và vùng canh
tác lúa chuyển đổi.
Tiếp theo đó, Quy hoạch nuôi tôm nước lợ
vùng ĐBSCL đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (được
phê duyệt tại QĐ số 5528/QĐ-BNN-TCTS ngày
31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT) cũng
định hướng “…chú trọng phát triển nuôi tôm sinh
thái (tôm - rừng, tôm - lúa) ở những nơi bất lợi nuôi
công nghiệp hoặc ngập mặn”; và chỉ tiêu phát triển
tôm – lúa được xác định rõ “đến năm 2020, diện
tích tôm – lúa là 200.000 ha; tăng 50.000 ha diện
tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình tôm
- lúa, diện tích tăng 250.000 ha vào năm 2030”.
Đồng thời, quy hoạch tôm nước lợ nói trên cũng
đã xem việc phát triển hệ thống canh tác tôm – lúa
như là một giải pháp hiệu quả trong thích ứng với
tác động của BĐKH và hạn mặn khi nhấn mạnh đến
việc nghiên cứu, sản xuất các giống lúa chịu mặn
phù hợp với vùng tôm – lúa.

IV. Kết quả nghiên cứu
Quy hoạch cũng đã xác định 5 chương trình,
dự án ưu tiên đầu tư để thực hiện quy hoạch,
trong đó dự án ưu tiên số 3 là “Xây dựng đề án
và các dự án nuôi tôm - lúa vùng Đồng bằng sông
Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 20212030”. Theo thông tin từ Vụ NTTS (D-FISH) thì
dự thảo đề án này đã được xây dựng với 3 định
hướng: (1) Khai thác thế mạnh và tiềm năng của
ĐBSCL để phát triển khả năng và hình thức canh
tác tôm–lúa phù hợp với từng vùng sinh thái nhằm
phát triển một cách bền vững, hiệu quả về kinh tế,
an toàn sinh thái và môi trường, phát triển nuôi
tôm phải gắn chặt và phù hợp với chiến lược phát
triển của các ngành liên quan và ổn định xã hội; (2)
Tận dụng diện tích tiềm năng để phát triển nuôi
tôm, ưu tiên đầu tư cho những vùng có điều kiện
thuận lợi phát triển thành các vùng nuôi tôm tập
trung. Đồng thời, hoàn thiện cơ sở hạ tầng (thủy
lợi riêng cho nuôi trồng thủy sản đặc biệt là thủy
lợi cho vùng tôm-lúa) và dịch vụ (giống, thức ăn,
thuốc thú y thủy sản) cho phát triển nuôi tôm; Áp
dụng các công nghệ, mô hình nuôi phù hợp với
từng vùng sinh thái. Tập trung áp dụng và nhân
rộng tiêu chuẩn VietGAP để tạo sản phẩm có chất
lượng (tôm sạch, lúa thơm), được chứng nhận để
cung cấp cho thị trường.
Tuy nhiên, cho đến nay đề án này vẫn chưa
được phê duyệt, vậy các cơ quan quản lý nên xem
xét để rà soát dự thảo đề án này trong giai đoạn
vừa qua (2016-2020) và điều chỉnh đề án cho giai
đoạn tiếp theo 2021-2030 để làm cơ sở cho việc
xây dựng, triển khai các dự án ưu tiên đầu tư cho
tôm – lúa.
Về quản lý đối tượng tôm nuôi trong hệ
thống tôm – lúa, trước năm 2012 thì đối tượng
nuôi chủ lực trong tôm-lúa là Tôm sú (Penaeus
monodon), nhưng từ năm 2012 thì Tôm thẻ chân
trắng (Penaeus vannamei) đã được đưa vào nuôi
và trở thành đối tượng nuôi khá phổ biến. Bởi
vậy, tháng 4/2017, trước tình trạng người dân tự
phát đưa tôm thẻ chân trắng vào nuôi trong vùng
quảng canh cải tiến (bao gồm cả vùng tôm lúa), Bộ
Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội thảo “Nghiên
cứu tác động về môi trường, dịch bệnh và hiệu
quả kinh tế trong nuôi tôm thẻ chân trắng Quảng
canh cải tiến tại Đồng bằng sông Cửu Long” sau
đó ban hành công văn số 3278/BNN-TCTS về việc
quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong mô hình
nuôi quảng canh cải tiến tại ĐBSCL, theo đó Bộ
NN&PTNT đề nghị các địa phương: (1) Chưa có
chủ trương khuyến khích nuôi tôm thẻ chân trắng

trong vùng quảng canh, quảng canh cải tiến (QCQCCT) tại Đồng bằng sông Cửu Long và thực hiện
đúng theo Quy hoạch phát triển nuôi tôm nước lợ
đến năm 2020 tầm nhìn 2030 đã được phê duyệt
và quy hoạch hoặc quy định của địa phương; (2)
Trước mắt, đồng ý chủ trương nuôi thí điểm tôm
thẻ chân trắng trong mô hình quảng canh cải tiến
ở phạm vi hẹp do Sở Nông nghiệp và PTNT hướng
dẫn và giám sát ở những vùng sinh thái phù hợp,
có tổng kết đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế,
xã hội để có cơ sở đề xuất các biện pháp quản lý
cho các năm tiếp theo. Trong thời gian thí điểm,
yêu cầu chủ cơ sở nuôi cam kết thực hiện các biện
pháp kỹ thuật để tôm không thất thoát, phát tán
ra môi trường xung quanh; (3) Rà soát, đánh giá
những vùng đã nuôi tôm thẻ chân trắng QC-QCCT
không hiệu quả, năng suất thấp để tuyên truyền
người dân ưu tiên thả nuôi tôm sú.
Cho đến thời điểm hiện nay thì tôm thẻ chân
trắng đã được đưa vào nuôi khá phổ biến tại các
vùng sản xuất tôm-lúa tại khu vực đồng bằng nhằm
thích ứng với điều kiện xâm nhập mặn trong mùa
khô (khi độ mặn tăng cao không phù hợp với đối
tượng tôm sú). Bởi vậy, nhiều ý kiến cũng cho rằng
các cơ quan quản lý TW như Tổng cục Thủy sản và
Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh nên có tổng kết
đánh giá tình hình nuôi tôm thẻ trong thực tế và
xem xét đưa tôm thẻ vào kế hoạch, định hướng
phát triển tôm lúa. Trong thời gian qua do chưa
có một nghiên cứu chứng minh rõ ảnh hưởng của
nuôi tôm thẻ tại các vùng nuôi QCCT, nên về mặt
quản lý chính thống các cơ quan quản lý đến nay
mới chỉ cho phép nuôi thí điểm tôm thẻ tại các
vùng nuôi QCCT theo công văn 3278/BNN-TCTS
nói trên, dẫn đến các khó khăn cho DN thu mua và
chế biến tôm khi thực hiện đánh giá chứng nhận
cho tôm nuôi trong hệ thống tôm-lúa và các hệ
thống nuôi tôm QCCT khác.
Điểm mốc quan trọng nhất mang tính bước
ngoặt liên quan đến dịch chuyển chính sách phát
triển của vùng chính là sự ra đời của Nghị quyết số
120/NQ-CP ngày 17-11-2017 của Chính phủ về phát
triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH, trong
đó phát triển nông nghiệp-thủy sản của vùng được
định hướng “thuận thiên”, tôn trọng quy luật tự
nhiên, hướng tới đảm bảo phát triển bền vững. Sự
thay đổi lớn trong chủ trương phát triển vùng đó là
quan điểm chủ động thích ứng và tận dụng cơ hội
từ BĐKH; thay đổi tư duy phát triển từ tập trung
sản xuất lúa sang phát triển kinh tế nông nghiệp
đa dạng (thủy sản, cây ăn quả, lúa gạo); tôn trọng
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Hiện trạng sản xuất tôm – lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long
quy luật tự nhiên và phù hợp với điều kiện thực
tế; lựa chọn các mô hình thích ứng theo tự nhiên,
thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.
Để triển khai thực hiện Nghị quyết 120/2017/
NQ-CP, Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định
417/ QĐ-TTg ngày 13/04/2019 phê duyệt “Chương
trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết
120/2017/NQ-CP” và Quyết định 324/QĐ-TTg
ngày 02/03/2020 phê duyệt “Chương trình tổng
thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng
với BĐKH vùng ĐBSCL đến 2030, tầm nhìn 2045”.
Theo Quyết định 324/QĐ-TTg, nông nghiệp vùng
ĐBSCL được định hướng phát triển theo các tiểu
vùng (vùng thượng đồng bằng, vùng giữa và vùng
ven biển) và các ngành chủ lực (thủy sản, lúa gạo,
trái cây, chăn nuôi, lâm nghiệp và du lịch sinh thái).
Một trong những định hướng nổi bật của chiến

lược phát triển nông nghiệp được tái cơ cấu và
chuyển dịch theo hướng “Thủy sản-Trái cây và Lúa
gạo” thay vì “Lúa gạo – Trái cây – Thủy sản” như
trước đây, hướng tới tăng tỷ trọng giá trị sản xuất
thủy sản và trái cây, giảm tỷ trọng lúa gạo trong cơ
cấu nông nghiệp ĐBSCL. Đối với khu vực ven biển,
định hướng phát triển nền nông nghiệp chủ yếu
dựa vào nước mặn và lợ, phát huy lợi thế về NTTS
và khuyến khích hệ thống canh tác luân canh mặn
- ngọt theo mùa (ví dụ như luân canh tôm-lúa).
Đồng thời với Quyết định 324/QĐ-TT, Chính phủ
cũng đã ban hành Quyết định 633/QĐ-TTg ngày
12/05/2020 về việc phê duyệt “Đề án hiện đại hóa
hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi, phát triển
nông nghiệp bền vững tại các tiểu vùng sinh thái
vùng ĐBSCL”. Quyết định này là cơ sở quan trọng
cơ cấu lại nông nghiệp nhằm phát triển bền vững
khu vực ĐBSCL theo Nghị quyết 120/2017/NQ-CP.

Hình 4: Phân vùng chức năng phục vụ phát triển nông nghiệp ĐBSCL. Nguồn: Tổng cục Thủy lợi (2020)
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IV. Kết quả nghiên cứu
Bộ NN&PTNT cũng đã ban hành Kế hoạch
hành động thực hiện Quyết định 417/ QĐ-TTg ngày
13/04/2019 bàn hành tại Quyết định 1864/QĐBNN-KH ngày 22/5/2019, trong đó đưa ra 4 nhiệm
vụ lớn gồm: (i) Xây dựng Chương trình tổng thể phát
triển nông nghiệp bền vững thích ứng với BĐKH
vùng ĐBSCL; (ii) Rà soát thủy lợi và phòng chống
thiên tai; (iii) Xây dựng và triển khai Đề án phòng
chống sạt lở bờ sông, bờ biển; và (iv) Xây dựng và
triển khai Chương trình giống chủ lực ĐBSCL.
Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành
tôm Việt Nam đến 2025 (Quyết định số 79/QĐ-TTg
ngày 18/1/2018) cũng xác định hướng phát triển
liên quan đến tôm lúa:(1) Rà soát quy hoạch, hình
thành các vùng nuôi tôm sinh thái, tôm hữu cơ có
quy mô lớn, tập trung tại các tỉnh Cà Mau, Kiên
Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre và Trà Vinh; (2)
Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng
đầu mối phục vụ các vùng sản xuất tôm sinh thái,
tôm hữu cơ tập trung, quy mô lớn; (3) Gia hóa, chọn
tạo và sản xuất giống chất lượng cao; (4) Nâng cao
năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm, đưa
năng suất trung bình tôm sinh thái, tôm hữu cơ đạt
trên 7.000 kg/ha/năm vào 2025.
Triển khai Kế hoạch hành động quốc gia phát
triển ngành tôm Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và
PTNT đã xây dựng Đề án tổng thể phát triển
ngành công nghiệp tôm Việt Nam đến 2030 (được
phê duyệt tại Quyết định số 3475/QĐ-BNN-TCTS
ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và PTNT), theo đó đối với tôm-lúa cần triển
khai các nhiệm vụ giải pháp sau: (1) Rà soát, đánh
giá hiện trạng và xác định tiềm năng phát triển mô
hình nuôi tôm lúa trên phạm vi cả nước (lồng ghép
kịch bản tác động của biến đổi khí hậu) làm cơ sở
cho việc hình thành các vùng nuôi tập trung; (2)
Quy hoạch, khoanh vùng nuôi tôm lúa để đầu tư
hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất phát triển;
(3) Hoàn thiện quy trình nuôi tôm lúa thích ứng với
biến đổi khí hậu để phổ biến cho các hộ dân áp
dụng vào sản xuất; (4) Xây dựng cơ chế liên kết, hợp
tác giữa các hộ nuôi tôm lúa để vận hành sản xuất
đồng bộ cho toàn vùng; đồng thời xây dựng cơ chế
hợp tác giữa các hộ nuôi tôm với cơ sở cung cấp
giống, thu mua sản phẩm, chế biến và tiêu thụ để
chủ động trong sản xuất; (5) Xây dựng thương hiệu,
nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm tôm-lúa của
Việt Nam để nâng cao giá trị sản xuất. Những nhiệm
vụ này hiện vẫn đang là những vấn đề vướng trong
thực tiễn phát triển tôm lúa.

Nghị quyết 120/2017/NQ-CP và các văn bản
triển khai nêu trên được xác định là một bước thay
đổi mang tính đột phá trong tư duy, định hình chiến
lược phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long
theo hướng phát triển bền vững, thích ứng với biến
đổi khí hậu, góp phần tạo ra định hướng, động lực,
thu hút đầu tư của các bên liên quan vào phát triển
vùng. Mở đường cho việc triển khai chuyển đổi sản
xuất phù hợp với lợi thế, đặc thù tự nhiên của vùng.
Kết quả rõ nhất đối với thủy sản chính là sự xuất hiện
và phát triển của nhiều mô hình chuyển đổi canh
tác đã được triển khai tại các địa phương (trong đó
có mô hình chuyển đổi canh tác tôm lúa từ các vùng
bị nhiễm mặn trồng lúa kém hiệu quả). Hội nghị lần
thứ 3 về phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông
Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu cũng đã
chỉ rõ kết quả thực hiện Nghị quyết 120: trước Nghị
quyết 120, trong 3,2 triệu ha đất nông nghiệp của
vùng có: 1,82 triệu ha đất lúa, 860 nghìn ha thủy
sản, 385 nghìn ha cây ăn trái. Sau Nghị quyết, diện
tích trồng cây ăn trái tăng lên 450 nghìn ha, thủy
sản đã lên hơn 900 nghìn ha, diện tích lúa giảm còn
1,7 triệu ha, diện tích lúa 3 vụ cũng giảm. Nếu năm
2016, xuất khẩu nông sản của toàn vùng đạt 7 tỷ
USD, năm 2020 đã là 8,8 tỷ USD. Việc chuyển đổi
theo hướng thuận thiên đã giúp cho ĐBSCL có mức
tăng trưởng ấn tượng. Tăng trưởng GDP luôn ở
mức cao, đặc biệt năm 2018 đạt 7,8% (cao hơn mức
tăng trưởng bình quân 7,08% của cả nước); 6 tháng
đầu năm 2019, tăng trưởng GDP của vùng đạt mức
ấn tượng là 7,9% cao nhất trong 4 năm. Đối với phát
triển tôm lúa, diện tích canh tác tôm lúa tiếp tục
được mở rộng và năng suất đã được nâng cao hơn
đặc biệt trong những năm gần đây.
Nội dung của các chủ trương, chính sách và kết
quả đạt được nêu trên là bằng chứng thuyết phục
thể hiện sự dịch chuyển về chủ trương, chính sách
đã cơ bản đáp ứng nhu cầu và xu hướng phát triển
của ngành trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Tuy nhiên, mặc dù đã đạt được những kết quả
quan trọng, nhiều nội dung định hướng, giải pháp
đã được đưa ra nhưng kết quả triển khai thực hiện
còn chưa đạt kỳ vọng (đặc biệt đối việc triển khai
Nghị quyết 120 đối với ngành tôm nói chung và tôm
lúa nói riêng). Do những yếu tố khách quan (dịch
Covid-19, tác động của BĐKH, v.v.) và yếu tố chủ
quan (thiếu nguồn lực tài chính, thiếu các chương
trình, dự án cụ thể) nhiều định hướng vẫn rất cần
được tiếp tục đẩy mạnh triển khai như phân vùng
phát triển, phát triển cơ sở hạ tầng; quy trình nuôi;
liên kết, hợp tác; thương hiệu, nhãn hiệu). Và đặc
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biệt còn những tồn tại liên quan đến công tác tổng
kết, rà soát điều chỉnh chính sách. Điển hình là việc
triển khai Quyết định số 3278/BNN-TCTS về việc
quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong mô hình nuôi
quảng canh cải tiến tại ĐBSCL. Đây là một văn bản
chính sách mang tính chất tạm thời, giải quyết tình
huống và Bộ cũng đã nêu rõ các địa phương cần
thực hiện tổng kết đánh giá và đề xuất biện pháp
quản lý. Tuy nhiên việc đôn đốc kiểm tra và chủ
động điều chỉnh chính sách ở cấp trung ương cũng
chưa được chú ý dẫn đến tình trạng đến nay (sau 4
năm) việc nuôi tôm thẻ ở các vùng nuôi quảng canh
cải tiến vẫn chưa được chính thức cho phép nuôi
rộng rãi mặc dù trong thực tế người dân đã phổ
biến chuyển đổi sang nuôi đối tượng tôm thẻ.
Nhìn chung các chính sách liên quan đến phát
triển tôm lúa ở cấp trung ương đã có, tuy nhiên
khoảng trống về chính sách chính là việc còn hạn
chế cập nhật điều chỉnh, bổ sung chính sách nhằm
bám sát thực tiễn và việc thực hiện hiệu quả các
chính sách chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra bởi

thực tiễn sản xuất. Liên quan đến chính sách chung
cấp quốc gia, trong thời gian tới, ngoài những nội
dung, vấn đề cần phải có lộ trình ưu tiên thực hiện,
có những nội dung mang tính thời sự, cấp thiết và
không tốn nhiều nguồn lực nên có thể ưu tiên triển
khai ngay trong thời gian tới, bao gồm: Cân nhắc
điều chỉnh quản lý, cho phép nuôi tôm thẻ ở các
vùng tôm lúa nói riêng và nuôi quảng canh cải tiến
nói chung, ban hành các quy trình nuôi tôm lúa, v.v.
2.2. Cấp địa phương
Thực hiện các chủ trương chính sách của
Chính phủ và ngành nông nghiệp về chuyển đổi cơ
cấu phát triển nông nghiệp thích ứng với BĐKH, và
thúc đẩy phát triển canh tác tôm-lúa thích ứng với
xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt, các tỉnh ĐBSCL
đã ban hành các chính sách ở cấp địa phương
nhằm khẳng định vị trí và thúc đẩy phát triển canh
tác tôm – lúa bền vững. Các chính sách cụ thể của
các địa phương được khái quát như trong bảng
dưới đây:

Bảng 6. Các chính sách thúc đẩy phát triển canh tác tôm – lúa tại một số tỉnh ĐBSCL giai đoạn 2010-2020

STT

Chính sách

I

Tỉnh Sóc Trăng
Quy hoạch thủy sản tỉnh
Sóc Trăng đến 2020 và
tầm nhìn 2030 (QĐ số
690/QĐHC-CTUBND
01/7/2014 của Chủ tịch
UBND tỉnh Sóc Trăng).

1

2

3
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Nội dung liên quan đến
phát triển tôm lúa

Định hướng phát triển
thủy sản (khai thác và
nuôi trồng) chung của
tỉnh, trong đó, sản lượng
tôm nước lợ đến 2020 là
91.360 tấn, năm 2025 là
105.480 tấn và năm 2030
là 115.560 tấn.
Dự án chuyển đổi nông
Xây dựng và triển khai các
nghiệp bền vững tỉnh Sóc tiểu dự án liên quan đến
Trăng (VnSAT)
công trình giao thông, và
thủy lợi, trạm bơm điện
phục vụ các vùng sản xuất
lúa gạo và tôm lúa
Kế hoạch tổng thể và Kế Không nêu cụ thể liên
hoạch 5 năm thực hiện
quan đến tôm – lúa mà
chiến lược phát triển bền định hướng các kế hoạch
vững kinh tế biển đến
phát triển chung về thủy
2030, tầm nhìn đến 2045 sản, cả khai thác và nuôi
trên địa bàn tỉnh Sóc
trồng.
Trăng

Định hướng, mục tiêu phát triển
tôm-lúa
Chưa nêu rõ mục tiêu phát triển tôm
lúa.

Đang triển khai thực hiện, chủ yếu cho
chuyên lúa

Không có định hướng phát triển cho
tôm - lúa
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4

II

1

Đề án phát triển vùng
sản xuất lúa thơm – tôm
sạch huyện Mỹ Xuyên
đến 2025, tầm nhìn đến
2030 “gạo thơm – tôm
sạch” (đang được xây
dựng)

Tập trung thúc đẩy phát
triển bền vững hệ thống
canh tác tôm-lúa tại Mỹ
Xuyên trong thời gian tới.

Hình thành 17.000 ha canh tác tômlúa, bao gồm toàn bộ vùng sản xuất
tôm - lúa của huyện Mỹ Xuyên nằm
trên địa bàn 9 xã; phát triển CSHT kèm
theo; thực hiện cơ giới hóa trong sản
xuất lúa, xây dựng thương hiệu lúa tôm và phát triển các chuỗi, xây dựng
nhãn hiệu, thương hiệu, liên kết sản
xuất theo chuỗi giá trị.

Có định hướng phát triển
tôm – lúa trong mục tiêu
phát triển nuôi trồng thủy
sản của tỉnh

Diện tích lúa - tôm đạt khoảng 33.000
ha vào năm 2015 và 35 – 40.000 ha
vào năm 2020 (hiện nay Bạc Liêu đã có
38.000 ha tôm-lúa).

Đề án “Xây dựng Bạc
Liêu trở thành trung tâm
ngành công nghiệp tôm
cả nước”

Có định hướng phát triển
tôm – lúa trong mục tiêu
xây dựng Bạc Liêu trở
thành trung tâm ngành
công nghiệp tôm cả nước.

Nâng cao năng suất tôm nuôi trong
mô hình tôm – lúa và mô hình tôm
sạch, lúa an toàn vùng Bắc QL 1A; từng
bước nâng cao năng suất, chất lượng
sản phẩm tôm và lúa; xây dựng chuỗi
sản xuất tôm đảm bảo an toàn dịch
bệnh, sớm hoàn chỉnh các thủ tục,
điều kiện để công nhận vùng nuôi đạt
chuẩn an toàn dịch bệnh, xuất khẩu
tôm nguyên con sang Úc.

Kế hoạch số 86/KHUBND ngày 02/7/2019
của Chủ tịch tỉnh Bạc
Liêu ban hành Kế hoạch
phát triển tôm sạch, lúa
an toàn theo quy trình
hữu cơ áp dụng trên hệ
thống canh tác tôm - lúa
vùng phía bắc quốc lộ 1A
đến 2020, định hướng
đến 2025 trên địa bàn
tỉnh Bạc Liêu

- Giai đoạn 2019 - 2020
xây dựng 03 vùng sản xuất
tôm sạch, lúa an toàn với
diện tích khoảng 150 ha,
sau khi tổng kết, đánh giá
sẽ nhân rộng lên 1.200 ha
sau 2020.
- Đến 2025 diện tích tôm
- lúa đạt 41.000 ha; năng
suất tôm đạt 0,5 tấn/
ha/năm, sản lượng đạt
20.500 tấn; đối với lúa,
năng suất đạt 4,64 tấn/ha,
sản lượng 190.240 tấn.

- Góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu
tại vùng phía Bắc QL 1A đạt 400 triệu
USD vào 2020 và đạt 500 triệu USD
năm 2025 (chiếm 50% kim ngạch xuất
khẩu toàn tỉnh).
- Thành lập mỗi xã 01 Tổ hợp tác (đối
với các xã được chọn nằm trong vùng
xây dựng mô hình); đồng thời, kết nối
được với DN thu mua, bao tiêu sản
phẩm cho Tổ hợp tác.

Tỉnh Bạc Liêu
Nghị quyết 04/2011/
NQ-HĐND về Quy hoạch
tổng thể phát triển kinh
tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu
đến 2020, tầm nhìn đến
2030.
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III

1

2

IV

1

2

Tỉnh Cà Mau
Đề án “Nâng cao năng
suất, chất lượng, hiệu
quả trong sản xuất
tôm-lúa tỉnh Cà Mau giai
đoạn 2009-2012 và định
hướng 2015”

Nhằm mục tiêu giúp nông
dân nâng cao trình độ sản
xuất, ứng dụng các tiến
bộ KHKT vào sản xuất,
từng bước nâng cao năng
suất, chất lượng, hiệu
quả trong nuôi tôm, phấn
đấu tăng năng suất tôm
20% đến 2012 và 30% đến
2015 so với trước khi thực
hiện Đề án (năm 2008).
Dự thảo Đề án “Nâng cao Có mục tiêu, chỉ tiêu phát
hiệu quả và phát triển
triển tôm – lúa trong đề
bền vững ngành tôm tỉnh án
Cà Mau đến năm 2025
và định hướng đến năm
2030”

Tỉnh Kiên Giang
Điều chỉnh quy hoạch
phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với cơ cấu
lại ngành nông nghiệp
tỉnh Kiên Giang đến
2020 và định hướng đến
2030 (QĐ 41/QĐ-UBND
09/01/2017)
Kế hoạch hành động
phát triển ngành tôm
đến năm 2025 tỉnh Kiên
Giang (KH số 46/KHUBND ngày 21/3/2019)

Trên cơ bản, đã đạt và vượt mức theo
các mục tiêu chủ yếu mà Đề án đã đề ra
đến năm 2015. Cụ thể:
- Năng suất lúa từ 3,65 tấn/ha tăng lên
4,42 tấn/ha, tăng 21,1% so với trước
Đề án; năng suất tôm tăng từ 356 kg/
ha tăng lên 531 kg/ha, tăng 49,2%.
- Đến nay trên 95% số hộ nuôi tôm,
trồng lúa nắm vững các quy trình kỹ
thuật cơ bản trong sản xuất qua các lớp
tập huấn khuyến nông - khuyến ngư.
Đến 2020 diện tích tôm-lúa đạt 40.000
ha, sản lượng đạt 12.710 tấn, năng
suất trung bình đạt khoảng 320 kg/
ha/năm; tiếp tục giảm xuống còn
33.000 ha đến năm 2025, sản lượng
đạt 13.650 tấn, năng suất trung bình
đạt 415 kg/ha/năm, và giảm đến năm
2030 còn 27.000 ha[2], sản lượng đạt
14.250 tấn, năng suất trung bình đạt
525 kg/ha/năm.

Có mục tiêu, chỉ tiêu phát
triển tôm-lúa trong mục
tiêu cơ cấu lại ngành nông
nghiệp tỉnh

Phát triển mạnh mô hình tôm - lúa ở
vùng U Minh Thượng và sau 2020 đẩy
mạnh phát triển ở khu vực phía Nam
QL80 từ Rạch Giá đến Ba Hòn - Kiên
Lương. Quy mô diện tích năm 2020
khoảng 80.000 ha; đến 2030 khoảng
100.370 ha.

Có mục tiêu, chỉ tiêu phát
triển tôm-lúa trong chỉ
tiêu phát triển ngành tôm
của tỉnh: Giai đoạn 2019
- 2025 sẽ tiếp tục chuyển
đổi một phần diện tích
chuyên lúa sang nuôi tôm
- lúa ở những nơi bị ảnh
hưởng xâm nhập mặn vào
mùa khô tại vùng U Minh
Thượng và một phần ở
vùng Tứ giác Long Xuyên
(Hòn Đất, Kiên Lương,...)
khoảng 20.000 ha.

Đến 2020, diện tích tôm- lúa 94.400 ha
(chiếm 73,8% trong tổng diện tích nuôi
tôm nước lợ 127.850 ha); đến 2025,
diện tích tôm-lúa được giữ ổn định
94.400 ha (trong đó tôm càng xanh
22.000 ha) (chiếm 72,9% trong tổng số
129.450 ha tôm lợ);
Đến 2020, sản lượng tôm trong tôm
- lúa đạt 41.900 tấn chiếm 43% trong
tổng 97.550 tấn tôm lợ); đến 2025
đạt 42.300 tấn (sản lượng tôm càng
xanh đạt 10.000 tấn); năm 2025 đạt
42.300 tấn (chiếm 31,6% trong tổng số
133.850 tấn tôm lợ);

[2] Diện tích tôm-lúa trong Dự thảo Đề án này của tỉnh Cà Mau có định hướng giảm đến năm 2030 vì phải phù
hợp với định hướng ngọt hóa bán đảo Cà Mau trong Quy hoạch thủy lợi Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn
2012 - 2020 và định hướng đến năm 2050 (phê duyệt tại Quyết định số 1397/QĐ-TTg ngày 25/9/12 của Thủ
tướng Chính phủ). Điều này sẽ khó khả thi trong thực tiễn nên cần có các điều chỉnh Quy hoạch thủy lợi này.
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Nhìn chung việc triển khai phát triển tôm lúa
tại các địa phương được bám sát theo các định
hướng, chính sách liên quan đến phát triển tôm lúa
của ngành. Điểm tích cực là nhiều địa phương đã
thực hiện tương đối tốt công tác hỗ trợ hướng dẫn
kỹ thuật, triển khai các mô hình thí điểm điển hình
để hướng dẫn bà con cải tạo đồng ruộng, lựa chọn
giống nuôi và vật tư đầu vào phù hợp. Tuy nhiên,
một số địa phương cũng còn những hạn chế trong
quản lý, chỉ đạo sản xuất đối với phát triển tôm
lúa. Kế hoạch phát triển tôm lúa tại các tỉnh đều
đã được xây dựng trong kế hoạch phát triển thủy
sản hàng năm, hoặc kế hoạch ngành tôm của tỉnh
(như trường hợp của tỉnh Kiên Giang), hoặc được
xây dựng thành Đề án tôm-lúa riêng (như trường
hợp của Cà Mau, Sóc Trăng), hoặc trong Kế hoạch
phát triển tôm – lúa (như trường hợp của Bạc Liêu).
Tuy nhiên thực tế cho thấy các mô hình nuôi tôm
công nghiệp thường được các cơ quan quản lý và
DN chế biến xuất khẩu tôm chú ý nhiều hơn so với
tôm lúa. Điều này thể hiện ở việc bố trí ngân sách
dành cho hỗ trợ phát triển tôm lúa ở nhiều tỉnh
còn khiêm tốn và các số liệu thống kê về phát triển
tôm lúa (như diện tích, sản lượng, năng suất, hiệu
quả kinh tế, lao động) tại nhiều tỉnh hiện nay không
được tách riêng để theo dõi đánh giá. Các số liệu
thống kê về diện tích, sản lượng, đối tượng nuôi,
tình trạng chuyển đổi, thường được gộp chung với
các mô hình phát triển nuôi chuyên tôm. Đặc biệt,
đã có sự lúng túng nhất định trong việc dịch chuyển
chính sách phát triển tôm lúa ở một số địa phương.
Tình trạng trung ương và địa phương chưa kịp thời
phối hợp tổng kết và điều chỉnh chính sách quản lý
đối tượng tôm thẻ nuôi trong vùng nuôi tôm QCCT
trong đó có tôm lúa (như việc điều chỉnh công văn
3278/BNN-TCTS năm 2017) đã dẫn đến nhiều khó
khăn trong quản lý và hỗ trợ phát triển nuôi tôm thẻ
trong tôm lúa, như: cơ quan khuyến nông khó triển
khai hướng dẫn kỹ thuật, không bố trí được ngân
sách hỗ trợ nuôi tôm thẻ trong tôm-lúa, không thể
thực hiện truy xuất nguồn gốc và chứng nhận theo
các tiêu chuẩn chứng nhận phổ biến hiện nay. Thực
tế cho thấy, việc chuyển đổi 1 số vụ nuôi từ tôm
sú sang nuôi tôm thẻ ở các vùng tôm lúa thực chất
được xem như một biện pháp thích ứng của người
dân khi độ mặn tăng cao trong mùa khô, không thể
nuôi được tôm sú, và đã được áp dụng phổ biến.
Bởi vậy, công văn 3278/BNN-TCTS năm 2017 nên
được xem xét, đánh giá và điều chỉnh cho phù hợp
với thực tiễn phát triển hiện nay.

3. Đặc điểm kỹ thuật hệ thống nuôi tôm lúa
tại vùng ĐBSCL

Hệ thống canh tác luân canh tôm lúa vùng
ĐBSCL hiện nay được chia thành 02 phương thức
canh tác cơ bản: (i) Phương thức canh tác luân canh
1-2 vụ tôm nuôi quảng canh cải tiến (QCCT) và 01 vụ
lúa; (ii) Phương thức canh tác luân canh 1-2 vụ tôm
nuôi bán thâm canh (BTC) và 01 vụ lúa.
3.1. Luân canh tôm nuôi QCCT và 01 vụ lúa
Phương thức luân canh nuôi tôm QCCT và 01 vụ
lúa phát triển rộng rãi ở ĐBSCL từ sau những năm
2000 tại các vùng chuyên canh lúa có năng suất thấp
khu vực ven biển các tỉnh ĐBSCL. Cho đến nay, hệ
thống canh tác này đã có nhiều thay đổi, cải tiến về
mặt kỹ thuật và đối tượng canh tác nhằm tăng năng
suất, hiệu quả và phù hợp với sự thay đổi của khí
hậu, môi trường. Riêng đối với Sóc Trăng, Trà Vinh,
do diện tích của các hộ nuôi tương đối nhỏ (< 2 ha/
hộ) nên hầu hết các hộ nuôi có xu hướng tăng mật
độ, chuyển sang canh tác tôm nuôi BTC và 1 vụ lúa.
Hiện nay, nhiều hộ thả giống tôm sú kích cỡ
lớn, được ương tại ao ương của gia đình hoặc mua
tại các hộ/trại ương giống tại địa phương nên rút
ngắn được thời gian nuôi. Do vậy, các hộ này tận
dụng thời gian còn lại để nuôi thêm 1 vụ tôm thẻ
hoặc tôm sú nhằm tăng sản lượng, nâng cao hiệu
quả và thu nhập cho hộ nuôi. Do vậy, hệ thống luân
canh QCCT tôm lúa hiện nay gồm có 3 thực hành
nuôi: nuôi 01 vụ tôm sú- 01 vụ lúa (TS-Lúa); 01 vụ
tôm sú, 01 vụ tôm thẻ chân trắng và 01 vụ lúa (TSTCT-Lúa); và 02 vụ tôm sú – 01 vụ lúa (TS-TS-Lúa)
(Trịnh Quang Tú và cộng sự, 2020). Tuy nhiên, việc
nuôi tôm thẻ trong hệ thống nuôi QCCT là tự phát
và chưa được các cơ quan quản lý khuyến khích mở
rộng. Nguyên nhân là do chưa có nghiên cứu đánh
giá những tác động tới môi trường của việc nuôi
quảng canh tôm thẻ chân trắng trong hệ thống nuôi
tôm sú và sự quan ngại của các cơ quan quản lí về
việc lây bệnh chéo giữa 2 đối tượng. Riêng đối với
Sóc Trăng, phần lớn các hộ nuôi đã chuyển sang áp
dụng phương thức nuôi tôm thẻ BTC trong đó nhiều
hộ không còn canh tác lúa).
3.1.1. Thiết kế hệ thống canh tác
Nhìn chung, đối với hệ thống canh tác nuôi tôm
QCCT và 01 vụ lúa, ruộng được thiết kế đào mương
bao xung quanh (chiếm 10-30% diện tích ruộng),
mặt ruộng được giữ nguyên không hạ thấp nền
ruộng. Mương bao thường có chiều rộng từ 2,5- 3,0
m với độ sâu từ 1,2-1,4 m. Đất đào mương được tận
dụng để xây dựng bờ với độ cao có thể giữ nước
trên mặt ruộng khoảng 0,3- 0,5 m.
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Hình 5: Sơ đồ mô phỏng hệ thống nuôi tôm lúa đào mương bao xung quanh
Nguồn: Phan Thanh Lâm và Lê Văn Trúc (2020)

Dạng ruộng này người dân sẽ dễ dàng trong
việc cải tạo, rửa mặn để trồng lúa vào mùa mưa
với chi phí xây dựng ruộng thấp hơn so với hệ
thống nuôi tôm BTC-lúa. Tuy nhiên, do độ sâu mặt
ruộng khá nông, thể tích nước không lớn nên môi
trường nước có sự biến động khá lớn, đặc biệt là
nhiệt độ. Do vậy, dạng thiết kế này chỉ thả được
tôm ở mật độ thấp.
Gần đây, nhiều hộ đã thiết kế thêm hệ thống
ao ương nhằm mục đích ương thành giống lớn
trước khi thả, đảm bảo tăng tỷ lệ sống cho tôm
nuôi.
3.1.2. Quy trình thực hành kỹ thuật
•

Đối với vụ nuôi tôm: (từ tháng 1-tháng 8)
Sau khi kết thúc vụ lúa, ruộng nuôi được cải
tạo (dọn vệ sinh, bón vôi, phơi đất, gia cố bờ
bao) để chuẩn bị cho vụ nuôi tôm. Thời gian
cải tạo thường khoảng 01 tháng trước khi thả
giống.
- Giống tôm và mật độ thả giống:

Tôm sú là đối tượng nuôi chính của phương
thức nuôi này. Giống tôm sú được người dân
mua từ các tỉnh Nam Trung Bộ (Bình Thuận,
Ninh Thuận, Khánh Hòa) về tự ương hoặc
mua từ các đại lý, trại ương dưỡng tại ĐBSCL
với kích cỡ phổ biến là PL12-PL15. Kết quả
khảo sát hộ nuôi cho thấy 83,3% số hộ ở Bạc
Liêu và 66,7% số hộ ở Cà Mau có ương giống
trước khi thả, cao hơn so với nghiên cứu của
Lê Thị Phương Mai và cộng sự (2015). Sự thay
đổi đáng kể này là do hiện nay người nuôi
tôm đã nhận thức tốt hơn về tầm quan trọng
của việc ương giống tôm sú trong vòng 20-30
ngày trước khi thả giúp rút ngắn số ngày thu
hoạch, tăng tỉ lệ sống cho tôm nuôi. Đối với
tôm thẻ, giống thường được thả trực tiếp từ
giống mua tại các trại giống tại địa phương.
Con giống tôm được thả nuôi với mật độ
3- 5 con/m2 cho lần thả đầu tiên. Sau 1,5 –
2 tháng nuôi, một số hộ nuôi tiến hành thả
thêm con giống tôm (2-3 lần/vụ) với mật
độ thả của các lần tiếp theo từ 1-2 con/m2
tùy thuộc vào tỉ lệ sống của tôm trong mô
hình. Sau 2 tháng thả nuôi, tôm được thu tỉa

Hình 6: Thiết kế hệ thống tôm lúa QCCT có và không có ao ương giống.
Nguồn: Trịnh Quang Tú và cộng sự (2020)
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bằng cách chọn lọc tôm lớn thông qua quá
trình đặt “lú”. Đây là hình thức “thu tỉa thả
bù nhiều lần” theo cách truyền thống. Tuy
nhiên, hiện nay, một số hộ nuôi nhận thấy
rằng việc thu tỉa thả bù nhiều lần có thể
khiến dịch bệnh lây lan nên họ chỉ tiến hành
thả giống duy nhất 1 lần cho 1 vụ nuôi.
- Quản lý, chăm sóc và thu hoạch tôm:
Trong hệ thống canh tác này, nguồn thức ăn
chủ yếu dựa vào nguồn thức ăn tự nhiên và
không (hoặc rất ít) bổ sung thức ăn công nghiệp. Việc không bổ sung cho tôm thức ăn
công nghiệp nên môi trường nước luôn có
xu hướng thiếu dinh dưỡng. Quá trình quản
lý ao nuôi chủ yếu bao gồm các hoạt động
duy trì mức nước trong ao, quản lý mật độ,
thức ăn tự nhiên, màu nước, nhiệt độ và độ
mặn trong ruộng nuôi. Trong quá trình nuôi,
do công trình ruộng nuôi không được hoàn
thiện nên việc quản lý địch hại xâm nhập và
lây lan dịch bệnh là rất khó khăn. So với các
nghiên cứu trước đây, hiện nay năng suất
của mô hình nuôi này đã có được cải thiện,
trung bình đạt khoảng 0,5 tấn/ha/năm (theo
các nghiên cứu của Phạm Anh Tuấn và cộng
sự (2016) năng suất của mô hình này dao
động khoảng 0,3-0,5 tấn/ha/năm). Tỉ lệ sống
của tôm nuôi trong mô hình này thường vẫn
còn thấp (< 20%), cỡ tôm thu hoạch từ 3040 con/kg.

•

Đối với canh tác lúa (từ tháng 9- tháng 12)

Sau khi thu hoạch vụ tôm, ruộng nuôi được
rửa mặn để chuẩn bị tiến hành canh tác lúa và chủ
yếu dựa vào nguồn nước mưa (thường lúa được
gieo trong tháng 9 – 10, lúa được gieo sạ hoặc gieo
hạt rồi cấy). Trước đây, người dân sử dụng chủ
yếu là giống lúa Một bụi đỏ (giống địa phương)
(chiếm khoảng 80-90%), nhưng do thời gian canh
tác giống này khá dài, đến 125 ngày (trong khi
các giống lúa khác thì 90-105 ngày), nên 1-2 năm
trở lại đây diện tích canh tác Một bụi đỏ giảm chỉ
còn 30-40%, và giống lúa chủ yếu được canh tác
trên các vùng lúa - tôm QCCT tại Cà Mau và Kiên
Giang là các dòng ST như ST5, ST 20, ST 24 và ST
25 với năng suất trung bình khoảng 5 tấn/ha (năng
suất lúa của mấy năm gần đây đã được cải thiện,
năng suất trước đây chỉ đạt dao động 4,0- 4,2 tấn/
ha). Kể từ năm 2019, giống lúa ST24 được các hộ
trồng phổ biến do hiện nay giống lúa này có chất
lượng và giá thành đầu ra cao. Trong số các Doanh
nghiệp sản xuất và kinh doanh lúa giống thì Doanh
nghiệp Hồ Quang Cua là đơn vị có sản lượng giống
ST bán về Cà Mau lớn nhất trong vùng ĐBSCL, do
các dòng lúa ST rất phù hợp với chất đất, độ mặn
của vùng Cà Mau.
Hiện nay, hầu hết các hộ trồng lúa không sử
dụng các sản phẩm thuốc trừ sâu mà áp dụng các
biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM. Nguyên
nhân là do tôm là nguồn thu chính nên nếu sử
dụng các sản phẩm này sẽ gây hại cho vụ nuôi tôm.

Bảng 7. Đặc điểm kỹ thuật các mô hình QCCT tôm-lúa tại 3 tỉnh khảo sát

Thông số kỹ thuật

Sóc Trăng

Bạc Liêu

Cà Mau

Tổng diện tích trang trại (ha)

0,92

1,60

2,46

Diện tích trồng lúa (ha)

0,51

0,97

1,56

28,17

36,7

24,3

1,15

1,1

1,39

Tỷ lệ diện tích mương bao (%)
Độ sâu mực nước mương bao (m)
Diện tích ao ương giống (m2)

1.500

Tỷ lệ hộ cải tạo ao hàng năm (%)

90,0

82,5

68,5

Tỷ lệ hộ có ương giống (%)

34,0

50,0

60,2

Mật độ nuôi(con/m2/năm)

9,5

5,3

5,0

Thời gian bắt đầu thu hoạch (ngày)

97,0

89,6

89,2

Kích cỡ thu hoạch (con/kg)

33,0

28,0

36,4

Nguồn: Khảo sát thực địa của nhóm nghiên cứu tháng 01/2021
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Ngoài ra, các hộ nuôi cũng kết hợp một số loài
thủy sản khác để thả nuôi xen canh vào ruộng lúa
như tôm càng xanh hoặc cua biển nhằm tăng thu
nhập. Đối với mô hình xen canh, năng suất tôm
càng xanh dao động từ 150-300 kg/ha/vụ, năng
suất cua khoảng 100 kg/ha/vụ.

3.2.1. Thiết kế hệ thống canh tác
Đối với hệ thống canh tác nuôi tôm BTC và 01
vụ lúa, ruộng canh tác được thiết kế theo 2 dạng:
•

Dạng truyền thống: Tương tự như dạng truyền
thống của hệ thống luân canh tôm QCCT và 01
vụ lúa với mương bao xung quanh. Dạng thiết
kế này chỉ thích hợp cho việc thả tôm ở mật độ
thấp hơn.

•

Dạng ruộng được hạ thấp mặt nền: mặt ruộng
lúa được đào sâu thêm một lớp từ 30-40 cm
(tùy theo ruộng lớn hay nhỏ) tạo thành ruộng
có độ sâu từ 1,2- 1,5 m (có thể xem như ao/
đầm). Do vậy dạng ruộng này có môi trường ao
nuôi ổn định hơn, có thể thả nuôi tôm ở mật
độ cao hơn và được áp dụng nhiều hiện nay
tại Sóc Trăng. Tuy nhiên, đối với canh tác lúa
lại có sự bất lợi do vào mùa mưa thì sẽ khó rửa
mặn hơn do ruộng sâu. Hơn nữa, việc hạ nền
ruộng giúp đảm bảo độ sâu để nuôi tôm, song
chính việc ủi ao sâu khiến lớp đất thịt giàu dinh
dưỡng bị mất đi, cộng với ảnh hưởng của xâm
nhập mặn khiến năng suất lúa thấp, dẫn đến
người dân ngày càng không quan tâm đến việc
trồng lúa gối vụ.

3.2. Luân canh tôm nuôi BTC và 01 vụ lúa
Phương thức luân canh nuôi tôm bán thâm
canh và 01 vụ lúa phát triển vào đầu những năm
2010, được cải tiến trên cơ sở hệ thống canh tác
luân canh nuôi tôm QCCT và 01 vụ lúa. Do lợi
nhuận cao từ nuôi tôm đã kích thích người nuôi
cải tiến hệ thống canh tác từ nuôi tôm QCCT sang
nuôi BTC nhằm tăng năng suất, đặc biệt đối với
các khu vực không có lợi thế về điều kiện diện tích
(diện tích canh tác nhỏ). Đối với phương thức canh
tác này, mật độ tôm thả nuôi, yêu cầu kỹ thuật và
chăm sóc cao hơn nên người nuôi thường chia
nhỏ ruộng (0,5-1 ha/ruộng) để dễ cải tạo, quản lý.
Hiện tại, phương thức canh tác luân canh BTC tôm
–lúa được áp dụng phổ biến ở một số tỉnh như Sóc
Trăng và Trà Vinh. Để tối ưu hóa diện tích, tăng
hiệu quả và cải thiện môi trường, nhiều hộ đã có
những cải tiến về thực hành như thả xen ghép cua,
cá rô phi trong vụ tôm và/hoặc thả xen ghép tôm
càng xanh trong vụ lúa. Gần đây, một số hộ thực
hành ương giống, thả giống lớn với 02- 03 vụ tôm
– 01 vụ lúa.

Hình 7: Thiết kế ruộng dạng truyền thống có mương bao và ruộng hạ nền.
Nguồn: Phạm Anh Tuấn và cộng sự (2015)
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IV. Kết quả nghiên cứu
Trong hệ thống nuôi này, do hạn chế về điều
kiện diện tích nên hầu hết các hộ dân tận dụng
diện tích, không thiết kế ao lắng hay ao xử lý. Do
đó việc cung cấp nước phụ thuộc rất lớn vào chất
lượng nước của hệ thống kênh, sông cấp. Nhìn
chung hai dạng thiết kế này áp dụng quy trình kỹ
thuật nuôi tương tự nhau. Đối với công trình ruộng
hạ nền, do mật độ thả nuôi cao hơn nên năng suất
và lợi nhuận tương ứng cao hơn, tuy nhiên rủi ro
đối với loại hình này cũng cao hơn.

Tôm sú và Tôm thẻ chân trắng là hai đối tượng
thả nuôi chính trong hệ thống canh tác. Nguồn
giống tôm chủ yếu được cung ứng chủ yếu từ các
tỉnh Nam Trung Bộ như Bình Thuận, Ninh Thuận,
Khánh Hòa. Tùy theo đối tượng nuôi và hình thức
nuôi mà mật độ thả giống và thời gian vụ nuôi có
sự khác nhau (Bảng 8). Đối với tôm sú, do vụ nuôi
kéo dài từ 4-5 tháng nên thông thường chỉ canh
tác được 01 vụ/năm, trong khi đó tôm thẻ chân
trắng, thời gian nuôi ngắn (trung bình 2,5 tháng/vụ
nuôi) nên các hộ canh tác được 02 vụ/năm, hiện
nhiều hộ tiến hành ương giống nên có thể thả nuôi
tôm chân trắng tới 03 vụ tôm/năm. Một số hộ nuôi
tôm sú, sau khi kết thúc vụ tôm sú đầu tiên, tiếp
tục thả thêm vụ tôm thẻ ngắn ngày nhằm gia tăng
thu nhập cho hộ gia đình. Do vậy, thực tế hiện nay
có 3 thực hành nuôi BTC tôm lúa chính là tôm súlúa (TS-Lúa), tôm thẻ chân trắng-lúa (TCT-Lúa) và
tôm sú-tôm thẻ chân trắng-lúa (TS-TCT-Lúa).

3.2.2. Quy trình thực hành kỹ thuật
•

Đối với vụ nuôi tôm: (từ tháng 1-tháng 8)

Tương tự như phương thức canh tác tôm QCCT
–lúa, sau khi kết thúc vụ lúa, ruộng nuôi được cải
tạo (dọn vệ sinh, bón vôi, phơi đất, gia cố bờ bao)
để chuẩn bị cho vụ nuôi tôm.

Bảng 8. Đặc điểm kỹ thuật canh tác luân canh tôm nuôi BTC – 01 vụ lúa tại các tỉnh khảo sát
(Sóc Trăng và Kiên Giang)

Tôm sú-tôm
thẻ-lúa (ST)

Tôm sú-lúa
(ST)

Tôm thẻ
chuyên (ST)

Tôm sú-tôm
thẻ-lúa (KG)

Diện tích ruộng nuôi (ha/ruộng)

0,8

0,8

1

2

Tỷ lệ diện tích mương bao (%)

18,5

18

20

20

Độ rộng mương bao (m)

2,1

2,2

3

3

Độ sâu mực nước mương bao (m)

1,2

1,1

1,3

1,5

Độ sâu mực nước trên trảng ruộng (m)

0,5

0,5

1

0,5

Cỡ giống thả nuôi hoặc gièo* (PL)

15

15

15

15

Mật độ thả giống (PL/m2/vụ)

9

8

20-30

14

Tỷ lệ hộ bổ sung thức ăn công nghiệp (%)

100

100

100

100

Tỷ lệ chuyển hóa thức ăn (FCR)

0,9

1,11

0,7

0,85

Thời gian thu hoạch (ngày)

170

155

75

90

Tỷ lệ sống (%)

28

27

35

30

Cỡ thu hoạch (g/con)

28

32

35

30

Năng suất sú (kg/ha)

234

800

Năng suất thẻ (kg/ha)

657

Thông số kỹ thuật

250
2.000

1.150

* Tỷ lệ hộ có gièo (ương giống) khoảng 30-35 ngày trước khi thả ước khoảng 50%. Còn các hộ không ương
giống thì thả trực tiếp với cỡ giống khoảng PL15.
Nguồn: Khảo sát thực địa (tháng 01/2021)
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Hiện trạng sản xuất tôm – lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long
- Giống và mật độ thả giống:
Tôm giống thả 1 lần vào ruộng nuôi. Con giống
PL15 (khoảng 2,0 cm chiều dài) được thả nuôi với
mật độ từ 8-26 con/m2.
- Quản lý, chăm sóc và thu hoạch tôm
Kết quả khảo sát phản ánh hiện nay hầu như
đa số người nuôi có sử dụng thức ăn công nghiệp
đối với mô hình tôm lúa. Do nuôi theo phương
thức BTC với mật độ thả tôm cao hơn nên hiện
nay các hộ nuôi tôm cho ăn thức ăn công nghiệp
chất lượng cao với tần suất cho ăn từ 2-3 lần/ngày
với khẩu phần từ 2,5-6,0% trọng lượng thân tùy
theo giai đoạn phát triển của tôm (Phạm Anh Tuấn
và cộng sư, 2015). Lượng thức ăn căn cứ tùy vào
loại tôm nuôi (tôm sú hay tôm thẻ chân trắng), giai
đoạn nuôi, mật độ thả và mật độ thức ăn tự nhiên
cũng như cá tạp có trong ruộng. Hệ số chuyển
đổi thức ăn (FCR) trung bình dao động từ 0,7-1,11
trong đó hệ số thức ăn tôm sú khoảng 1,11, cao
hơn so với tôm thẻ là 0,7.
Tại nhiều vùng, hiện nay người dân đã có ý
thức hơn trong việc ương giống trước khi thả để
tăng tỷ lệ sống của tôm nuôi. Mật độ thả nuôi tôm
sú (8-14 con/m2/vụ) thường thấp hơn so với thả
nuôi tôm thẻ chân trắng (20-30 con/m2/vụ). Năng
suất trung bình nuôi tôm thẻ chân trắng khoảng
650-2.000 kg/vụ (nếu nuôi tôm thẻ 2 vụ tương
ứng có thể đạt 1,3 – 4 tấn/ha/năm), cao hơn nuôi
tôm sú (230-800 kg/vụ), trong khi cỡ tôm sú thu
hoạch thường lớn hơn tôm thẻ chân trắng.
Trong quá trình nuôi tôm BTC, thông thường
hệ thống sục khí chỉ được sử dụng với mục đích
là cung cấp ô-xi cho ao sau hơn 1 tháng thả nuôi.
Tuy nhiên, do quá trình quản lý ao nuôi theo kiểu ít
thay nước, nên hệ thống sục khí có thể sử dụng để
gom chất thải, chống sự phân tầng nhiệt độ và độ
mặn của ao khi thời tiết thay đổi. Sau 2,5-5 tháng
thả nuôi, tỉ lệ sống dao động từ 27-35%. Tôm được
thu hoạch hoàn toàn với kích cỡ thu hoạch khoảng
35 con/kg với tôm thẻ chân trắng và từ 28-32 con/
kg đối với tôm sú.
Tôm thu hoạch thường được bán cho các đại
lý thu mua tôm tại địa phương. Số ít các hợp tác
xã có mối liên kết bán tôm cho doanh nghiệp. Quá
trình nuôi tôm sú hầu như không sử dụng thuốc/
hóa chất, sản lượng tôm không được cao như tôm
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nuôi công nghiệp thông thường nhưng giá bán lại
không có sự khác biệt, đây là vấn đề khiến hộ nuôi
ngày càng không mặn mà việc trồng lúa.
•

Đối với canh tác lúa

Vào mùa mưa sau khi rửa mặn, diện tích mặt
ruộng (mô hình truyền thống) hay diện tích đáy
ao (mô hình ao nổi) được sử dụng để trồng lúa.
Các giống lúa phổ biến bao gồm ST24, ST 25 và
OM5451, OM4900, OM576 (90-100 ngày). Năng
suất lúa tại các vùng tôm lúa có sự biến động lớn
giữa các tỉnh. Năng suất lúa có sự khác biệt theo
thời gian (tác động bởi hạn mặn) và giữa các địa
phương. Đối với các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau nhìn
chung có sự cải thiện năng suất lúa, năng suất lúa
hiện nay dao động từ 5- 8 tấn/ha/vụ. Riêng đối
với Sóc Trăng, trải qua 10 năm nuôi BTC tôm lúa ở
Sóc Trăng với việc cải tạo ruộng nhiều lần để nuôi
tôm ở mật độ cao khiến phần đất thịt không còn
màu mỡ, năng suất lúa không được cao như trước,
(trung bình chỉ đạt khoảng 1-2,5 tấn/ha/vụ). Đây là
bài học kinh nghiệm rất cần tiếp tục tổng kết đúc
rút liên quan đến vấn đề rủi ro khi chuyển sang
nuôi chuyên canh dẫn đến mất mùa lúa. Đáng lưu
ý, nhiều vùng tại Sóc Trăng và một số vùng tại một
số tỉnh khác, do ảnh hưởng của xâm nhập mặn vào
cuối vụ lúa (do nước bốc hơi, nước mặn về sớm do
hệ thống đê không hoàn chỉnh) khiến năng suất lúa
giảm, thậm chí còn bị mất trắng.

4. Năng lực kỹ thuật, quản lý của nông dân
và khả năng đáp ứng của các dịch vụ
phụ trợ liên quan đến sản xuất tôm lúa
Kết quả điều tra, tham vấn ý kiến của người
dân về mức độ đáp ứng các tiêu chí liên quan đến
năng lực kỹ thuật, tài chính, tiếp cận thị trường,
điều kiện thời tiết, môi trường và các dịch vụ
phụ trợ phục vụ cho sản xuất tôm lúa tại các địa
phương (theo thang đánh giá 5 mức trong đó
mức 1 là thấp nhất và mức 5 là mức cao nhất) cho
thấy: mức độ đáp ứng của các tiêu chí này cho nhu
cầu canh tác tôm lúa của người nuôi đang ở mức
tương đối thấp (dao động ở mức từ 1,88 – 2,82
trên thang đánh giá 5 điểm), trong đó khả năng
đáp ứng về tín dụng để phục vụ nhu cầu vay vốn
đầu tư cho sản xuất của người nuôi được đánh giá
ở mức thấp nhất (1,88 điểm) và hiệu quả của các
chính sách hỗ trợ phát triển tôm-lúa cũng ở mức
dưới trung bình (đạt 2,09 điểm). Kết quả đánh giá
được thể hiện trong bảng và hình sau:

IV. Kết quả nghiên cứu
Bảng 9. Đánh giá năng lực của bà con và hiệu quả đáp ứng của các dịch vụ phụ trợ
trong phát triển tôm-lúa tại địa phương

TT
1
2

Tiêu chí

Cà Mau

Kiên
Giang

2,68

3,00

2,62

3,00

2,82

3,47

2,00

2,85

2,00

2,58

3,37

2,00

3,04

2,00

2,60

3,29

1,50

2,35

2,00

2,29

Trình độ kỹ thuật của lao động nuôi
trồng
Hiện trạng cơ sở hạ tầng ao nuôi

Sóc Trăng Bạc Liêu

Trung bình
4 tỉnh

4

Hiện trạng về trang thiết bị phục vụ
sản xuất
Năng lực tài chính của cơ sở nuôi

5

Dịch vụ tín dụng cho việc vay vốn

2,06

1,50

1,96

2,00

1,88

6

Năng lực quan trắc cảnh báo môi
trường của các cơ quan chuyên môn

2,47

1,30

2,85

2,00

2,15

1,84

2,00

2,50

2,00

2,09

2,47

1,50

3,31

3,00

2,57

2,26

2,00

2,19

2,00

2,11

2,33

2,00

2,35

2,00

2,17

3

7
8
9
10

Hiệu quả của chính sách nhà nước
hỗ trợ phát triển tôm lúa
Điều kiện về môi trường nước cấp
tại địa phương
Điều kiện về khí hậu, thời tiết tại địa
phương
Hiện trạng tiêu thụ sản phẩm

Nguồn: kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu (tháng 01/2021)
Năng lực của bà con và mức độ đáp ứng của các dịch vụ phụ trợ trong phát triển tôm-lúa
tại địa phương
Cà Mau

Kiên Giang

Sóc Trăng

Bạc Liêu

Trung bình 4 tỉnh

Trình độ kỹ thuật của lao động
nuôi trồng
Tiêu thụ sản phẩm

4
3

Cơ sở hạ tầng ao nuôi

2

Điều kiện về khí hậu, thời tiết tại
địa phương

Trang thiết bị

1
0

Điều kiện về môi trường nước
cấp tại địa phương

Năng lực tài chính của cơ sở nuôi

Chính sách nhà nước hỗ trợ phát
triển tôm lúa

Việc vay vốn

Năng lực quan trắc cảnh báo môi
trường của các cơ quan chuyên
môn

Hình 8: Năng lực của người nuôi và mức độ đáp ứng của các dịch vụ phụ trợ trong canh tác tôm lúa tại 4 tỉnh
Nguồn: Kết quả khảo sát thực địa của nhóm nghiên cứu vào tháng 01/2021
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Hiện trạng sản xuất tôm – lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Sau đây là một số vấn đề còn tồn tại liên quan
đến các tiêu chí được đánh giá:
•

Về trình độ khoa học kỹ thuật:
Kết quả đánh giá trình độ khoa học, kỹ thuật
của người dân phản ánh khá sát thực tế.
Mặc dù trình độ kỹ thuật của người dân đã
có những tiến bộ nhưng nhìn chung vẫn còn
nhiều hạn chế, còn tồn tại tình trạng canh tác
dựa chủ yếu vào kinh nghiệm, cảm tính, mức
độ hiểu biết tiến bộ khoa học, chăm sóc quản
lý của người dân cần tiếp tục được nâng cao.

•

Về cơ sở hạ tầng ao nuôi:
Đến nay đa số các vùng nuôi đã được bê tông
hóa đường giao thông, tạo thuận lợi hơn cho
giao thông, vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên,
hệ thống giao thông trong vùng nuôi tại nhiều
vùng trước đây do được xây dựng tương đối
hẹp nên chưa đáp ứng nhu cầu giao thông,
vận chuyển của ô tô, phương tiện cơ giới khác
phục vụ sản xuất (hiện chủ yếu các đường liên
vùng, bên ngoài vùng nuôi mới có thể đáp ứng
nhu cầu ô tô di chuyển). Để có thể đáp ứng nhu
cầu giao thông, vận chuyển hàng hóa trong
vùng nuôi, hệ thống đường trong các vùng
nuôi cần được mở rộng thêm. Hiện nay tại
nhiều vùng nuôi, máy gặt lúa rất khó khăn khi
di chuyển trong các vùng nuôi tôm lúa, gây ảnh
hưởng lớn đến việc áp dụng cơ giới hóa trong
sản xuất.
Về hệ thống thủy lợi, các vùng canh tác tômlúa tại vùng bán đảo Cà Mau chủ yếu có hệ
thống thủy lợi không khép kín, hạn chế trong
điều tiết mặn, ngọt, mà chủ yếu phụ thuộc vào
nước trời và chịu tác động của thủy triều, nên
năng suất canh tác của cả tôm và lúa hiện nay
vẫn khá bấp bênh. Ngoài ra, do đặc thù lượng
phù sa lớn từ các sông và các đê được xây dựng
thường sát với khu vực sản xuất của người dân
nên hiện tượng bồi lấp, sạt lở thường xảy ra tại
các hệ thống thủy lợi nội đồng, ảnh hưởng đến
khả năng cấp và thoát nước cho các vùng nuôi.
Hệ thống thủy lợi cấp vùng thường phụ thuộc
vào ngân sách xây dựng (thông thường từ 5 –
10 năm mới được cải tạo nâng cấp sửa chữa)
do vậy năng lực cấp thoát nước chưa đáp ứng
nhu cầu sản xuất thực tế. Tại một số vùng, hệ
thống thủy lợi nội đồng tương đối nhỏ ảnh
hưởng đến khả năng thoát nước và tích nước
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của vùng nuôi.
•

Năng lực tài chính của cơ sở nuôi và vấn đề vay
vốn:
Kết quả điều tra phản ánh năng lực tài chính
của các hộ tôm lúa còn hạn chế nên phải phụ
thuộc nhiều vào vốn vay tín dụng chính thức và
không chính thức. Với vốn tín dụng chính thức,
các khoản vay từ các hộ nông dân tôm – lúa
thường nhỏ lẻ, gây khó khăn cho ngân hàng, tổ
chức tín dụng trong quản lý. Vấn đề tài sản bảo
đảm cũng khó được đáp ứng, do đối tượng
vay vốn thường dùng tư liệu sản xuất như đất
đai, máy móc thiết bị hoặc tài sản hình thành
từ vốn vay để bảo đảm. Do tập quán, thói
quen của người dân ĐBSCL nên khi phân chia
chuyển nhượng tài sản đất, mặt nước người
dân thường chỉ có giấy viết tay hoặc bàn giao
có sự chứng kiến giữa người thân trong gia
đình, mà không làm thủ tục đăng ký quyền sử
dụng đất, dẫn đến khó khăn trong lập hồ sơ
vay vốn tín dụng chính thức.
Ngoài ra, nhiều người dân khó tiếp cận được
vốn vay do vẫn còn nợ cũ vay của ngân hàng
chưa trả hết nên không thể vay được vốn mới,
dẫn đến phải phụ thuộc vào các nguồn vốn
không chính thức khác.
Để giải quyết vấn đề này, ngoài việc tập trung
tuyên truyền, hỗ trợ bà con tháo gỡ khó khăn
và thay đổi tập quán, thói quen về giấy tờ đất
đai, thì việc thúc đẩy cho vay theo chuỗi liên
kết cũng cần được quan tâm cả ở phía các tổ
chức tín dụng và lĩnh vực thủy sản. Thời gian qua, thống kê của Ngân hàng Nhà nước
cho thấy, dư nợ tín dụng cho vay liên kết theo
chuỗi giá trị chưa cao, nhất là đối với cho vay
sản xuất, kinh doanh thủy sản theo chuỗi giá
trị. Các giải pháp tín dụng hiện hành mang hình
thức hỗ trợ nhiều hơn là hướng đến sự phát
triển tín dụng cho vay theo chuỗi giá trị thủy
sản bền vững. Ngoài ra, trình độ nghiệp vụ về
cho vay theo chuỗi liên kết của cán bộ ngân
hàng cũng còn nhiều bất cập: Trong mô hình
cũ, nhân viên ngân hàng nói chung còn thụ
động, chờ đợi khách hàng đến vay. Trong khi,
nhu cầu tiếp cận vốn theo hình thức cho vay
theo chuỗi giá trị đòi hỏi cán bộ tín dụng phải
chủ động tìm kiếm và liên hệ với khách hàng,
cũng như tăng cường điều tra, giám sát ở mức
độ cao hơn đối với các lĩnh vực sản xuất.

IV. Kết quả nghiên cứu
Bởi vậy, để thúc đẩy phát triển cho vay theo
chuỗi liên kết trong thủy sản, các tổ chức tín
dụng cần hoàn thiện khung khổ pháp lý, bổ
sung cơ chế, chính sách tín dụng theo chuỗi giá
trị sản xuất kinh doanh thủy sản phù hợp; nới
lỏng cơ chế cho vay khu vực nông nghiệp, nông
thôn nhằm tiết giảm tối đa thủ tục vay vốn; có
chính sách ưu đãi về lãi suất cho vay đối với
các hộ nuôi trồng, doanh nghiệp chế biến sản
xuất, kinh doanh trong mô hình chuỗi, giảm
thiểu các điều kiện, thủ tục vay vốn và nâng
cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ tín dụng để
tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động tín dụng cho
vay tôm –lúa theo chuỗi.

lại các diện tích lúa bị nhiễm mặn, có tiềm năng
chuyển đổi sang canh tác tôm-lúa cần được
thực hiện thường xuyên để làm cơ sở đề xuất
sửa đổi bổ sung trong các quy hoạch sử dụng
đất cấp tỉnh và cấp huyện của các tỉnh ven biển
vùng ĐBSCL.
Ngoài ra, Điều 36 của Nghị định 26/2019/
NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một
số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
cũng quy định Hồ sơ đăng ký NTTS lồng bè,
đối tượng thủy sản nuôi chủ lực (gồm 3 đối
tượng tôm sú, tôm thẻ và cá tra) phải có Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao,
cho thuê đất để NTTS nên cũng dẫn đến những
khó khăn cho người nuôi tôm lúa khi thực hiện
chuyển đổi đất lúa sang tôm-lúa và đăng ký
nuôi tôm – lúa, vì tôm – lúa có liên quan đến
2 đối tượng thủy sản chủ lực là tôm sú và tôm
thẻ. Khó khăn này liên quan đến tập quán, thói
quen của người dân vùng ĐBSCL về giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) như đã phân
tích ở phần trên. Bởi vậy, Điều 36 của NĐ 26
hiện nay cũng đang được rà soát, sửa đổi bổ
sung theo hướng quy định hợp lý hơn.

Về phía các chuỗi liên kết thủy sản, cần có cơ
chế, chế tài xử lý cụ thể đối với các chủ thể
tham gia trong chuỗi giá trị thủy sản, từ đó
ràng buộc nghĩa vụ, trách nhiệm của các thành
viên trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc: Tự
nguyện, bình đẳng, công khai, minh bạch về
lợi ích của các bên tham gia; hợp tác, tương
hỗ lẫn nhau trong quá trình xử lý những rủi ro
biến động đối với sản xuất.
•

Chính sách của nhà nước trong hỗ trợ phát
triển tôm lúa:
Như đã được phân tích tại mục 2 về dịch
chuyển chính sách, nhiều chính sách chung về
định hướng phát triển tôm-lúa đã được xây
dựng và triển khai cả ở cấp TW và địa phương.
Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là các định hướng
chung, chưa có các hỗ trợ cụ thể cho tôm –
lúa. Đặc biệt từ khi Luật Quy hoạch có hiệu
lực (tháng 01/2019), các quy hoạch phát triển
ngành thủy sản có liên quan đến tôm-lúa như
Quy hoạch phát triển nuôi tôm nước lợ vùng
ĐBSCL đã hết hiệu lực thi hành thì việc chuyển
đổi các diện tích trồng lúa bị nhiễm mặn, kém
hiệu quả sang canh tác kết hợp với thủy sản,
như tôm-lúa, cá-lúa đang bị vướng một số vấn
đề do chưa kịp đưa các vùng chuyển đổi tiềm
năng này vào các Quy hoạch sử dụng đất cấp
tỉnh và cấp huyện. Nghị định số 35/2015/NĐCP ngày 13/4/2015 về quản lý, sử dụng đất
trồng lúa và được sửa đổi bổ sung tại Nghị định
số 62/2019/NĐ-CP đã quy định việc chuyển
đổi đất lúa phải phù hợp với quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và được
cơ quan thẩm quyền cho phép. Trong bối cảnh
xâm nhập mặn đang diễn ra ngày càng khốc
liệt, bất thường và khó dự báo thì việc rà soát

Đồng thời, các vấn đề liên quan đến điều chỉnh
chính sách như xem xét việc cho nuôi tôm thẻ
trong các vùng QCCT, trong đó có tôm-lúa
cũng nên sớm được thực hiện (ví dụ như sửa
đổi công văn 3278/BNN-TCTS năm 2017); hoặc
ban hành quy trình sản xuất tôm lúa phù hợp
với các mô hình thực tế, và chính sách hỗ trợ
rủi ro, nâng cấp cơ sở hạ tầng, quản lý đầu vào
cũng là những nội dung cần được quan tâm
giải quyết sớm trong thời gian tới.
•

Tiêu thụ sản phẩm:
Đối với sản phẩm lúa, hiện nay do canh tác lúa
an toàn và lúa hữu cơ đang được quan tâm
phát triển và mở rộng tại các vùng tôm-lúa nên
việc tiêu thụ có thuận lợi hơn so với sản phẩm
tôm. Các liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa an
toàn và lúa hữu cơ đã được hình thành, với
khoảng > 90% nông dân tại các vùng sản xuất
lúa an toàn và 100% nông dân lúa hữu cơ bán
lúa cho DN thông qua HTX với giá cao hơn so
với sản phẩm lúa thông thường.
Tuy nhiên, với sản phẩm tôm thì việc nhận diện
chất lượng và giá cả của tôm nuôi trong canh
tác tôm-lúa chưa có sự khác biệt so với tôm
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Hiện trạng sản xuất tôm – lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long
nuôi chuyên. Chuỗi liên kết tôm vẫn chủ yếu là
tiêu thụ qua trung gian (nậu vựa) và chưa thể
hình thành chuỗi liên kết trực tiếp giữa người
nuôi/HTX tôm với DN chế biến xuất khẩu tôm.
Để nâng cao giá trị của sản phẩm từ mô hình
tôm lúa, bên cạnh việc nâng cao nghiên cứu
áp dụng khoa học công nghệ liên quan đến
sản xuất sạch, sản xuất hữu cơ, rất cần thực
hiện các hỗ trợ về liên kết, xây dựng và quảng
bá thương hiệu cho sản phẩm tôm và các sản
phẩm phụ như rô phi, cua, cá, chả cá, tôm khô,
rơm rạ,...
•

Điều kiện khí hậu, thời tiết, môi trường nước
cấp:
Đa số người dân đánh giá biến đổi khí hâu,
các hiện tượng cực đoan (hạn mặn, lũ, v.v.)
xảy ra với cường độ và tần suất ngày càng bất
thường, đã tác động tới phát triển thủy sản
nói chung và tôm lúa nói riêng. Đối với lúa, do
hệ thống thủy lợi của các vùng tôm-lúa không
khép kín, hạn chế về khả năng điều tiết độ mặn
nên hiệu quả của vụ canh tác lúa thường rất
bấp bênh, không ổn định. Sự phát triển của
tôm cũng bị tác động bởi nhiều yếu tố, tuy
nhiên đa số người dân cảm nhận rõ khi các
thời tiết cực đoan diễn ra thì điều kiện khí hậu,
môi trường thường có diễn biến xấu đi, sức
khỏe tôm giảm, tạo nguy cơ dẫn tới tôm chậm
lớn hoặc có thể dễ nhiễm bệnh. Ngoài ra, do
hệ thống thủy lợi tại nhiều vùng được xây
dựng chưa đồng bộ và mùa vụ thả tôm khác
nhau giữa các hộ nên còn xảy ra tình trạng hộ
nuôi này xả nước ra thì hộ khác lại lấy nước
vào nuôi. Để khắc phục tình trạng này cần triển
khai đồng bộ nhiều biện pháp như: hoàn thiện
nâng cấp hệ thống thủy lợi, cải thiện kỹ thuật
nuôi như đồng bộ mùa vụ thả trong cùng khu
vực nuôi, áp dụng nuôi ít thay nước.

5. Phân tích hiện trạng, nhu cầu thị trường
và liên kết chuỗi sản phẩm tôm, gạo và
các sản phẩm phụ từ hệ thống tôm-lúa
ở ĐBSCL
5.1. Phân tích nhu cầu thị trường cho các sản
phẩm trong mô hình tôm - lúa
5.1.1. Hiện trạng thị trường và nhu cầu thị
trường đối với sản phẩm tôm
Nguyên liệu tôm từ mô hình tôm lúa hiện được
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gom vào cùng với nguyên liệu tôm nuôi chuyên
canh, nên không có sự nhận diện khác biệt về chất
lượng và giá cả, và được tiêu thụ chung trong thị
trường của sản phẩm tôm nước lợ.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản
Việt Nam (VASEP), năm 2020 xuất khẩu tôm tăng
trưởng ổn định ở thị trường Mỹ và các thị trường
nhỏ hơn như Anh, Canada và Úc. Xuất khẩu sang
các thị trường như Trung Quốc, EU, Hàn Quốc
mặc dù vẫn ghi nhận tăng trưởng dương nhưng
cũng có những tháng sụt giảm. Theo cơ cấu đối
tượng, tôm chân trắng chiếm 70,1% tổng xuất
khẩu tôm của Việt Nam, tôm sú chiếm 18,2%,
còn lại là tôm biển. Tổng giá trị xuất khẩu tôm
chân trắng tăng 11% trong khi xuất khẩu tôm
sú giảm 15%. Xuất khẩu tôm chân trắng chế
biến và tôm chân trắng sống/tươi/đông lạnh
tăng lần lượt 18% và 6%. Xuất khẩu tôm sú chế
biến khác tăng 32% trong khi xuất khẩu tôm
sú sống/tươi/đông lạnh giảm 18%. Trong thời
điểm xảy ra dịch Covid-19, xuất khẩu tôm chân
trắng tăng so với tôm sú, các sản phẩm tôm đã
qua chế biến được tiêu thụ nhiều hơn so với
sản phẩm tươi/sống/đông lạnh.
Năm 2020, Việt Nam xuất khẩu tôm tới gần
100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam hiện
là nhà cung cấp tôm lớn thứ nhất vào Nhật
Bản, thứ 3 vào Hoa Kỳ và thứ 4 vào EU, đồng
thời dẫn đầu các nước cung cấp tôm trên thế
giới về số lượng doanh nghiệp được cấp chứng
nhận BAP 4 sao. Xuất khẩu Việt Nam sang 10
thị trường lớn vẫn tăng trưởng khả quan. Xuất
khẩu sang Trung Quốc tăng 24,3%, sang Hoa
Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc tăng lần lượt là
7,9%, 9,4%, 2,7% và 13,6%. Tốc độ tăng bình
quân giá trị xuất khẩu giai đoạn 2010-2019 đạt
5,3%/năm.

IV. Kết quả nghiên cứu
Bảng 10. Giá trị xuất khẩu tôm năm 2010-2019

Giá trị XK năm 2010
(tr.USD)

Giá trị XK năm 2019
(tr.USD)

TĐTTBQ
(%)

Tôm

2.106,82

3.362,86

5,3

Tôm thẻ chân trắng

414,593

2.358,08

21,3

Tôm sú

1.439,26

687.149

-7,9

Sản phẩm xuất khẩu

Nguồn: VASEP, 2019
Năm 2019 Việt Nam là nước xuất khẩu tôm
đứng thứ hai thế giới, chiếm 14% thị phần và đang
phải cạnh tranh mạnh nhất với Ấn Độ về nguồn
cung. Việt Nam có lao động tay nghề cao hơn, kỹ
thuật chế biến sâu hơn nhưng nguồn cung tôm
nguyên liệu không ổn định và giá tôm nguyên liệu
cao hơn, do vậy về xuất khẩu tôm nguyên liệu
Việt Nam đang khó cạnh tranh với Ấn Độ trên thị
trường Mỹ. Tuy nhiên, xét về phân khúc sản phẩm,
Việt Nam vẫn có thế mạnh về tôm sú cỡ lớn tại các
thị trường Mỹ, Australia và đang đứng vị trí hàng
đầu tại các thị trường này.
Kênh tiêu thụ chính tôm nước lợ nói chung và
tôm-lúa nói riêng tại ĐBSCL hiện nay là qua trung
gian như thương lái/nậu vựa đi thu gom nguyên
liệu cho các nhà máy chế biến, số rất ít người nuôi
bán cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản.
Theo kết quả khảo sát, mặc dù việc bán tôm
cho đại lý, hoặc bán trực tiếp cho các doanh
nghiệp Chế biến thủy sản xuất khẩu (CBTSXK) sẽ
được giá cao hơn từ 15.000-20.000 đ/kg, nhưng
hộ nuôi tôm phải tốn thêm chi phí thu hoạch, vận
chuyển, bảo quản. Vận chuyển và bảo quản là
công việc khó khăn đối với nông dân, nhất là đối
với các vùng nuôi tôm-lúa không thuận lợi về giao
thông vận tải và thời gian thu hoạch rải rác với sản
lượng thu hoạch mỗi lần thường nhỏ. Mặt khác,
việc bán tôm cho doanh nghiệp CBTSXK phải phân
loại theo kích cỡ, quá trình phân loại này người
bán tôm không tham gia, họ chỉ nhận được kết quả
phân loại sau 1- 2 ngày, sau khi đã bán tôm. Theo
nông dân bán tôm cho doanh nghiệp, qua khâu
phân loại kích cỡ, đôi khi giá bán lại thấp hơn so
với bán xô cho thương lái thu gom hoặc bán cho
đại lý. Vì thế, nông dân thích bán tôm cho thương
lái thu gom hoặc bán cho đại lý hơn là bán cho
doanh nghiệp CBTSXK.
Hiện nay các doanh nghiệp CBTSXK lớn đã chú
trọng xây dựng vùng nguyên liệu để chủ động cho

nhà máy chế biến. Các tập đoàn Minh Phú, BIM,
Toàn Cầu...đã đầu tư lớn cho các khu công nghiệp
sản xuất giống tôm và các vùng nuôi tôm công
nghiệp quy mô lớn.
Đối với sản phẩm tôm nuôi từ mô hình tôm
lúa, năm 2020 sản lượng tôm ước đạt 84,7 nghìn
tấn (chiếm 9,96% tổng sản lượng tôm nuôi), theo
ước tính của nhóm nghiên cứu thì tỷ lệ sản lượng
tôm thẻ trong mô hình tôm lúa ước đạt 50 – 70%.
Tôm sú, tôm thẻ chân trắng từ vùng tôm lúa được
đánh giá là chất lượng tốt, an toàn, không nhiễm
kháng sinh, được các doanh nghiệp chế biến xuất
khẩu thủy sản tin tưởng, lựa chọn. Tuy nhiên do
sản xuất nông hộ, thu hoạch phân tán, khó khăn
cho thu gom tôm thương phẩm, do vậy, người
nuôi chưa được hưởng lợi về giá mua từ chất
lượng tôm nuôi đưa lại.
Tôm nuôi vùng tôm lúa có chất lượng, với đặc
thù canh tác rất đặc trưng, tuy nhiên đến nay tôm
chưa có thương hiệu. Một vài doanh nghiệp chế
biến xuất khẩu tôm (Minh Phú, Thiên Phú) đã bắt
đầu quan tâm xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên
để xây dựng thương hiệu tôm lúa chỉ nỗ lực của
doanh nghiệp chưa đủ, cần nỗ lực của người nuôi,
doanh nghiệp và cơ quan quản lý.
Tôm – lúa có thể áp dụng được nhiều hệ thống
chứng nhận phục vụ cho đa dạng các thị trường.
Hệ thống chứng nhận BAP phục vụ tốt thị trường
chính là Mỹ với nhà bán lẻ, chuỗi nhà hàng và nhà
chế biến thức ăn tại Bắc Mỹ và thị trường Anh.
Thị trường Mỹ còn ưa chuộng chứng nhận USDA
Organic qua hệ thống siêu thị. Đối với thị trường
EU, chứng nhận GLOBALGAP với các nhà bán lẻ,
chế biến thực phẩm thủy sản tại Bắc Âu và Nhật
được ưa chuộng; chứng nhận Organic aquaculture
(EU); chứng nhận ASC. Tuy nhiên, khó khăn lớn
nhất là tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ. Tại
vùng tôm lúa vẫn còn nhiều diện tích nuôi tôm thẻ
xen với tôm sú. Hiện tại tôm thẻ chưa được chính

39

Hiện trạng sản xuất tôm – lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long
thức cho phép nuôi nên sẽ vướng thủ tục hồ sơ
khi làm các chứng nhận bởi một trong những điều
kiện để làm chứng nhận là nằm trong định hướng
phát triển và chính sách quản lý của ngành; một số
hộ nuôi vẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, trừ sâu
trong canh tác lúa; người nuôi chưa hình thành
thói quen ghi chép nhật ký và lưu trữ hồ sơ.
Những năm gần đây, tỉnh Cà Mau đã chủ động
phối hợp với các tổ chức phi Chính phủ, tổ chức
quốc tế hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ dân thực
hành nuôi tôm bền vững có trách nhiệm theo các
tiêu chuẩn được trên 19.000 ha. Song song với đó
là hỗ trợ doanh nghiệp chế biến thủy sản xây dựng
vùng nuôi tôm thâm canh có chứng nhận quốc tế
đạt trên 600 ha. Bên cạnh đó là xây dựng chuỗi
liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa-tôm đặc sản an
toàn tại xã Trí Lực, Trí Phải (huyện Thới Bình).
5.1.2. Hiện trạng thị trường và nhu cầu thị
trường đối với sản phẩm lúa, gạo
Về thị trường tiêu thụ lúa gạo hữu cơ từ các
vùng sản xuất tôm-lúa, chủ yếu được xuất khẩu
sang các thị trường như Châu Âu, Úc, Tây Á, Hồng
Kong, Mỹ, Trung Quốc. Theo đánh giá của các
doanh nghiệp xuất khẩu gạo thì hiện nay nhu cầu
thị trường cho lúa gạo hữu cơ trên thế giới còn
khá nhiều, nhưng các hợp tác xã và nông dân địa
phương vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc
mở rộng sản xuất lúa hữu cơ. Thứ nhất là do tác
động của biến đổi khí hậu ngày càng mạnh đến sản
xuất nông nghiệp như: Hạn hán, độ mặn gia tăng,
triều cường, mưa lớn kéo dài ngập úng làm thiệt
hại vụ lúa trong vùng lúa tôm. Thứ hai là việc cơ
giới hóa khâu thu hoạch lúa tôm còn rất khó khăn.
Ví dụ, toàn vùng sản xuất lúa tôm tại huyện Thới
Bình (Cà Mau) với khoảng 20.000 ha lúa – tôm
(chiếm 50% trong tổng số 40.000 ha tôm-lúa của
tỉnh Cà Mau) nhưng hiện chỉ có khoảng 15 máy gặt
đập mini, công suất 1,5 - 2,0 ha/ngày, còn lại nông
dân chủ yếu cắt lúa bằng tay thủ công trên 80%
diện tích, dẫn đến chi phí công lao động tăng cao.
Hiện nay nhu cầu gạo trong nước và quốc tế có
xu hướng giảm dần trong khi cung gạo xuất hiện
các đối thủ mới khiến giá gạo giảm. Trong giai đoạn
2008-2018, lượng gạo để ăn bình quân đầu người
giảm từ 132 kg/người/năm xuống 96,6 kg/người/
năm, theo đó lượng gạo dùng để ăn của cả nước
giảm từ 11,2 triệu tấn xuống 9,1 triệu tấn mặc dù
dân số tăng 9,6 triệu người. Tại ĐBSCL, khối lượng
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tiêu thụ bình quân 1 người 1 tháng về gạo đã giảm
từ 10,98 kg trong năm 2008 xuống còn 8,8 kg năm
2016. Theo ước tính, hiện nay nhu cầu gạo để ăn
của cả nước là khoảng 13,1 triệu tấn quy thóc và
sẽ tăng lên khoảng 13,8 triệu tấn quy thóc vào
năm 2030. Trong thời gian tới tiêu dùng lúa gạo
bình quân đầu người của cả nước tiếp tục giảm khi
thu nhập tăng lên. Do vậy, dự báo đến năm 2030,
lượng gạo tiêu dùng bình quân đầu người giảm
còn 93,3 kg/người/năm. Theo Ngân hàng Thế giới
(2016), khối lượng gạo tiêu thụ tại Việt Nam sẽ
giảm khoảng 10%. Năm 2017, lượng gạo thặng dư
ở Việt Nam đạt 5,7 triệu tấn sau khi đáp ứng đủ
nhu cầu tiêu thụ và dự trữ trong nước. Với ĐBSCL,
lượng gạo thặng dư cũng đạt 4,77 triệu tấn. Dự
báo đến năm 2030, thặng dư gạo ở Việt Nam đạt
từ 6,91 đến 6,97 triệu tấn, con số này ở ĐBSCL vào
khoảng 5,8 đến 6,4 triệu tấn. Tuy lượng thặng dư
gạo tăng lên nhưng dự báo diện tích lúa năm 2030
ở Việt Nam chỉ còn 3,4 triệu ha, giảm 0,75 triệu ha
so với năm 2017. Riêng vùng ĐBSCL, diện tích đất
lúa năm 2030 dao dộng trong khoảng 1,55-1,64
triệu ha so với năm 2017 là 2 triệu ha.
Theo OECD/FAO (2015), gạo được dùng chủ
yếu làm thức ăn cho người sẽ có mức cầu tăng
rất chậm với tổng mức giao dịch thương mại về
gạo toàn cầu chỉ tăng khoảng 1,5% trong giai đoạn
2016-2024. Về cung gạo, bên cạnh các quốc gia có
truyền thống xuất khẩu gạo vẫn tiếp tục duy trì sản
xuất, đã xuất hiện một số đối thủ cạnh tranh mới
như Campuchia, và Myanmar, làm cho thị trường
xuất khẩu gạo hẹp đi, và có xu hướng kéo mặt
bằng giá gạo đi xuống.
5.2. Phân tích hiện trạng liên kết chuỗi trong
sản xuất và tiêu thụ tôm-lúa
5.2.1. Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ tôm
Nhìn chung liên kết chuỗi của sản phẩm tôm
trong tôm-lúa cơ bản giống chuỗi liên kết tôm
nước lợ. Tuy nhiên đối với tôm lúa có một sự khác
biệt là hầu như không có kênh tiêu thụ tôm trực
tiếp từ nông dân/HTX với doanh nghiệp. Nguyên
nhân chính là do sản lượng tôm từ các hộ canh
tác tôm lúa nhỏ và thời điểm thả nuôi ở mỗi hộ
không đồng nhất, thời gian thu hoạch rải rác nên
các doanh nghiệp không thể cử cán bộ của xuống
thực hiện thu mua. Thực tế hoạt động thu mua
tôm từ các vùng tôm lúa được thực hiện qua các
đại lý nậu vựa.

IV. Kết quả nghiên cứu
5.2.2. Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm lúa
Hiện nay, ngành nông nghiệp đã và đang thực
hiện chủ trương tái cơ cấu ngành hàng lúa theo
hướng sản xuất lúa chất lượng cao và tại một số
khu vực, vùng miền phù hợp thì tiến thêm một
bước là sản xuất lúa hữu cơ, mà điển hình là tại các
vùng sản xuất lúa – tôm QCCT tại các tỉnh ĐBSCL.
Bởi vậy, tại các địa phương có tiềm năng sản xuất
lúa – tôm như Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu và Sóc
Trăng, một số chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ
lúa an toàn chất lượng cao, và lúa hữu cơ đã hình
thành giữa nông dân (với đại diện là các HTX nông
nghiệp) và các doanh nghiệp xuất khẩu lúa gạo.
Ví dụ như tại Cà Mau, đã xây dựng được 02 dạng
chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ ngành hàng lúa
với diện tích 9.200 ha, chiếm 8,3% diện tích gieo
trồng toàn tỉnh, sản lượng khoảng 40.000 tấn lúa
hàng hóa cung cấp cho các doanh nghiệp, trong
đó: i) Liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa an toàn chất
lượng cao (bao gồm cả lúa đạt chuẩn VietGAP):
giữa 5 HTX trong tỉnh với 6 doanh nghiệp liên kết
sản xuất và tiêu thụ lúa với quy mô 8.500 ha lúa
an toàn; ii) Liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa hữu
cơ theo tiêu chuẩn Quốc tế (tiêu chuẩn USDA, EU,
JAS) giữa 4 HTX với 4 doanh nghiệp liên kết sản
xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ với quy mô 700 ha tại
huyện Thới Bình. Năm 2020, có 5 doanh nghiệp
tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa tôm hữu
cơ tại Cà Mau, chủ yếu ở huyện Thới Bình: Cty Tấn
Vương, Cty Cỏ May, Cty Đại Dương Xanh, Cty Hoa
Nắng, và Cty KingGreen (Chi Cục Trồng trọt và Bảo
vệ thực vật (BVTV) tỉnh Cà Mau, 2021).
Tại Cà Mau và Kiên Giang, khi tham gia liên kết,
các doanh nghiệp đã cam kết đầu tư lúa giống cho
HTX, nông dân, và ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ
lúa thu hoạch của nông dân thông qua HTX với giá
cao hơn thị trường từ 100 - 200 VND/kg (với lúa an
toàn) và 1.000 - 2.500 VND/kg (với lúa hữu cơ) (Chi
Cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Cà Mau, 2021). Tại Sóc
Trăng đã có HTX liên kết với doanh nghiệp theo
cơ chế: doanh nghiệp hỗ trợ cho vay mua giống,
phân bón và cam kết thu mua nguyên liệu lúa ở
một mức thỏa thuận, nếu giá thị trường tại điểm
thu hoạch thấp hơn giá thỏa thuận, doanh nghiệp
vẫn thu mua với giá thỏa thuận, trường hợp giá thị
trường cao hơn giá thỏa thuận thì hai bên sẽ chia
đôi phần giá chênh lệch. Ở Bạc Liêu cũng đã xuất
hiện chuỗi liên kết theo hình thức công ty triển
khai hỗ trợ đầu vào (giống, phân bón) để hỗ trợ
dân sản xuất lúa hữu cơ và cam kết bao tiêu đầu

ra. Đáng lưu ý các liên kết trong chuỗi lúa tại Sóc
Trăng và Bạc Liêu nêu trên đều đang gặp khó khăn,
chưa thành công. Trường hợp ở Sóc Trăng do có
hộ bị phát hiện sử dụng phân bón không được
phép dẫn tới sản phẩm của HTX không được công
ty thu mua; đối với trường hợp chuỗi liên kết tại
Bạc Liêu do giá thị trường lên cao dẫn tới một số
người dân phá vỡ cam kết, bán nguyên liệu cho
bên thu mua ngoài thị trường.
Một số HTX đã hỗ trợ nông dân thực hiện tốt
hợp đồng với doanh nghiệp, hướng dẫn nông dân
tuân thủ quy trình sản xuất đáp ứng yêu cầu của
doanh nghiệp để được hưởng ưu đãi giá thu mua
lúa ổn định cao hơn thị trường. Ví dụ như tại Cà
Mau, một số HTX trong liên kết đã thực hiện tốt
công tác tổ chức sản xuất như: HTX Kinh Dớn, HTX
Đồng Thuận, HTX lúa tôm Trí Lực, HTX Đoàn Phát,
HTX Ông Muộn, đặc biệt HTX Minh Tâm đầu tư
chuỗi liên kết khép kín từ khâu tổ chức sản xuất
vùng nguyên liệu, bao tiêu thu mua lúa, xây dựng
nhãn hiệu gạo sạch Toàn Tâm (Sở Nông nghiệp và
PTNT Cà Mau, 2020).
Về phía nông dân tham gia liên kết cũng đã
nâng cao ý thức và trách nhiệm, tuân thủ tốt yêu
cầu của doanh nghiệp. Hiện đã có trên 90% nông
dân tại các vùng sản xuất lúa an toàn và 100% nông
dân trồng lúa hữu cơ bán lúa cho doanh nghiệp
thông qua HTX (Sở Nông nghiệp và PTNT Cà Mau,
2020).
Để thúc đẩy việc hình thành và thực thi các liên
kết hiệu quả, các cơ quan quản lý và chuyên môn
tại địa phương cũng đóng vai trò quan trọng trong
tập trung hỗ trợ tập huấn, giám sát việc tổ chức
sản xuất, công nhận vùng sản xuất lúa và sản phẩm
lúa an toàn cho HTX, doanh nghiệp. Hướng dẫn
các HTX, THT xây dựng vùng nguyên liệu, đăng ký
sản xuất an toàn.
Về chứng nhận lúa trên vùng đất nuôi tôm,
sản phẩm lúa-tôm tại Cà Mau đã được Cục Sở hữu
Trí tuệ công nhận và được quyền bảo hộ 10 năm
với nhãn hiệu Lúa sinh thái Cà Mau (gọi tắt là Lúa
– Tôm sinh thái) (ngày 22/9/2020). UBND tỉnh đã
giao cho Chi cục Trồng trọt quản lý và khai thác
thương hiệu lúa-tôm này từ năm 2021. Khu vực
địa lý của sản phẩm được chứng nhận đăng ký
nhãn hiệu “Lúa sinh thái Cà Mau” gồm toàn huyện
Thới Bình và U Minh; các xã Lợi An, Khánh Bình
Đông, Khánh Bình, Phong Điền, Phong Lạc, Thị trấn
Sông Đốc thuộc huyện Trần Văn Thời; các xã Thạnh
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Phú, Phú Hưng, Hưng Mỹ và Hòa Mỹ thuộc huyện
Cái Nước; các xã Lý Văn Lâm, An Xuyên, Tân Thành,
phường 8 và phường Tân Xuyên thuộc thành phố
Cà Mau. Hiện nay, đã có 4 Hợp tác xã canh tác lúatôm của Cà Mau và 3 công ty trong và ngoài tỉnh
chế biến xuất khẩu lúa sinh thái được trao quyền
sử dụng nhãn hiệu này. Một trong những điều kiện
quan trọng mà các tổ chức, doanh nghiệp khi có
nhu cầu trao quyền sử dụng nhãn hiệu ‘Lúa gạo
sinh thái Cà Mau’ là phải cam kết đầu tư xây dựng
vùng nguyên liệu lúa sinh thái ổn định, lâu dài tại
tỉnh.
Hầu hết các vùng sản xuất tôm-lúa hiện nay
đều có hạ tầng giao thông, thủy lợi còn hạn chế,
chủ yếu phụ thuộc vào nước mưa. Hệ thống giao
thông thủy, bộ phục vụ cho vận chuyển lúa hàng
hóa còn khó khăn. Một số nơi sông, kênh rạch
hẹp, bị cạn, độ thông thuyền thấp, việc vận chuyển

phải sử dụng phương tiện nhỏ phát sinh chí phí, hệ
thống đường bộ nhỏ, cầu tải trọng yếu là nguyên
nhân khó mở rộng vùng nguyên liệu.
Tại những tỉnh có các vùng sản xuất tôm-lúa
trọng điểm như Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc
Trăng hầu như chưa có doanh nghiệp đầu tư quy
mô lớn về khâu phơi sấy lúa tại địa phương nên
các doanh nghiệp thu mua lúa phải vận chuyển rất
xa, sang Đồng Tháp, An Giang, Long An để phơi
sấy xay xát chế biến lúa gạo. Đây cũng là một trong
những nguyên nhân khó khăn trong mở rộng vùng
nguyên liệu.
Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ cho các tổ chức,
cá nhân trong liên kết sản xuất, kinh doanh lúa an
toàn, chất lượng cao và lúa hữu cơ mặc dù được
ban hành nhưng việc tiếp cận vẫn còn khó khăn.

Chuỗi liên kết lúa an toàn và hữu cơ của doanh nghiệp Tấn Vương với các HTX tôm-lúa tại
huyện Thới Bình – Cà Mau và huyện An Minh - Kiên Giang
Doanh nghiệp Tấn Vương (An Giang) là một trong những doanh nghiệp lúa gạo tích cực tham
gia trong xây dựng chuỗi liên kết lúa gạo an toàn (đã tham gia được 5 năm) và lúa hữu cơ (tham
gia được 3 năm) tại 2 tỉnh Cà Mau và Kiên Giang. Thị trường xuất khẩu chính là Châu Âu, Úc, Tây Á,
Hồng Kong, Mỹ, Trung Quốc với tỷ trọng gạo an toàn là 2.5% tổng sản lượng lúa chế biến xuất khẩu
của công ty (năm 2020 chế biến xuất khẩu khoảng 4.000 tấn lúa an toàn) và hữu cơ là 0.3% (nguồn
nguyên liệu chủ yếu từ Cà Mau). Tỷ trọng lúa gạo hữu cơ xuất khẩu của công ty vẫn còn khá nhỏ,
chủ yếu xuất đi châu Âu, và mới bắt đầu triển khai trong năm 2020 với 500 tấn lúa hữu cơ được chế
biến xuất khẩu. Theo đánh giá của công ty thì thị trường cho lúa gạo hữu cơ vẫn còn nhiều tiềm năng
nhưng năng lực mở rộng sản xuất của vùng nguyên liệu vẫn đang gặp nhiều khó khăn.
So sánh với thị trường nội địa thì tỷ lệ tiêu thụ gạo an toàn chiếm khoảng 10% tổng nguyên
liệu gạo của công ty, chủ yếu tại các siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Ví dụ như nhãn hiệu gạo thơm
Cát Tường (từ nguyên liệu vùng tôm-lúa) của công ty hiện đang được bán tại hệ thống các siêu thị
Vinmart và Coopmart với giá 26.000 đ/kg.
Định hướng sắp tới của công ty là sẽ tiếp tục liên kết với các HTX để mở rộng gấp đôi vùng
nguyên liệu lúa an toàn tại 2 tỉnh Cà Mau và Kiên Giang, từ 1.000 ha hiện nay lên 2.000 ha năm
2021. Công ty sẽ tiếp tục thực hiện nâng cao năng lực cho các HTX lúa – tôm thông qua các hoạt
động như đào tạo các thành viên chính của HTX (khoảng 5-10 thành viên chính/HTX, còn lại là các
thành viên liên kết), bổ sung cán bộ công ty tham gia vào Ban Điều hành của HTX để trực tiếp nâng
cao năng lực và hỗ trợ lập kế hoạch hoạt động của các HTX.
Nguồn: Kết quả trao đổi, làm việc với DN trong chuyến khảo sát thực địa 01/2021.
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Liên kết chuỗi giữa Doanh nghiệp Lúa Trịnh Văn Phú
với các HTX tôm-lúa tại H. Phước Long – Bạc Liêu
Hiện nay, công ty Trịnh Văn Phú (An Giang) đã tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa theo
hướng hữu cơ an toàn tại xã Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu, với diện tích 160 ha, giống
lúa ST24. Hình thức liên kết: công ty cung cấp đầu vào cho nông dân sản xuất giúp tạo nguồn vốn
ban đầu về giống, phân bón sinh học, sau thu hoạch thanh toán trừ vào tiền mua lúa cuối vụ, công ty
tổ chức thu mua lúa tươi ngay tại ruộng tạo thuận lợi cho nông dân. Giá bao tiêu ở mức khá: 6.800
đồng/kg, cao hơn giá lúa cùng loại sản xuất thông thường hiện tại là 6.500 đồng ngoài liên kết nên
nông dân rất phấn khởi và an tâm sản xuất. Hướng sắp tới công ty sẽ mở rộng vùng nguyên liệu và
tiến đến chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và đạt tiêu chuẩn để
mở rộng thị trường xuất khẩu theo Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA) giữa Việt Nam và Châu Âu.
Nguồn: Báo cáo tham luận của Công ty Trịnh Văn Phú tại Hội thảo “Giải pháp phát triển mô hình sản
xuất tôm – lúa bền vững” tổ chức tại Bạc Liêu ngày 5/10/2020.

5.2.3. Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ các sản
phẩm phụ
Bên cạnh các sản phẩm chính là lúa, tôm (sú
hoặc thẻ) thì các vùng canh tác tôm – lúa còn có đa
dạng các sản phẩm phụ kèm theo như cá rô phi,
cua biển, tôm càng xanh, cá trắm cỏ, cá đối, cá lóc,
sản phẩm rơm rạ với tiềm năng sản xuất nấm rơm
hữu cơ; trong đó tôm càng xanh và cua là những
đối tượng phụ được bổ sung phổ biến. Doanh thu
từ các sản phẩm phụ này chiếm khoảng từ 14,6 –
24,5% trong tổng thu của 1 ha canh tác tôm – lúa,
tùy theo hình thức canh tác lúa-tôm QCCT hay lúatôm BTC (tương đương từ 35 – 38 triệu đồng/ha/
năm).
Các sản phẩm phụ này thường được tiêu thụ
nhỏ lẻ theo nhiều hình thức khác nhau, như bán
tại các chợ địa phương (cua, tôm càng xanh, cá)
hay chế biến thành chả cá rô phi, mắm tép. Một
hai năm trở lại đây, việc chế biến các sản phẩm
phụ hoặc chế biến thủ công một số mặt hàng như
tôm khô, mắm tôm, mắm tép đang được các HTX
chú trọng phát triển, với sự hỗ trợ của các dự án
và Hội Nông dân huyện, xã; và ngày càng đóng góp
thêm vào thu nhập của các thành viên HTX. Ví dụ
về HTX Thuận Phát tại xã Đông Hưng (huyện An
Minh, Kiên Giang): trong năm 2020, HTX đã thành
lập Chi hội nghề nghiệp tôm khô, mắm tép và chả

cá, gồm 15 thành viên. Chi hội đã hỗ trợ các thành
viên phát triển thêm dịch vụ chế biến tôm khô,
tôm khô hữu cơ theo tiêu chuẩn cơ sở, chả cá rô
phi, mắm tép. Tiến tới cuối năm 2021 và 2022, HTX
đã có kế hoạch ứng dụng công nghệ để chế biến
các sản phẩm phụ hoặc phế phụ phẩm từ canh tác
như lúa lép, vỏ đầu tôm, đầu, xương rô phi, cá rô
phi nhỏ để chế biến thành cám / thức ăn cho tôm
và cho gia súc.
Tuy nhiên, việc chế biến và tiêu thụ các sản
phẩm phụ trong hệ thống canh tác lúa-tôm vẫn
mang tính tự phát là chủ yếu và gặp nhiều khó
khăn như thị trường không ổn định, chưa có liên
kết với các cơ sở thu mua, cơ sở bán lẻ, siêu thị
trong việc tiêu thụ, quảng bá hình ảnh, tiếp thị sản
phẩm.
Riêng sản phẩm nấm rơm – có thể được coi là
cơ hội tiềm năng trong việc sử dụng rơm từ vùng
tôm-lúa được chứng nhận hữu cơ để làm nguyên
liệu sản xuất nấm hữu cơ. Sản phẩm này nên được
các HTX quan tâm cùng với sự hỗ trợ của các cơ
quan khuyến nông trong việc chuyển giao công
nghệ, sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý trong
hướng dẫn áp dụng chứng nhận, và các DN, cơ
sở thu mua để xây dựng thị trường và hình thành
chuỗi sản xuất và tiêu thụ nấm rơm sạch, hoặc cao
hơn là nấm rơm hữu cơ trong thời gian tới.
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Hình 9: Sản phẩm tôm khô hữu cơ (chứng nhận theo tiêu chuẩn cơ sở) của HTX Dịch vụ tôm-cua-lúa Thuận Phát
(An Minh, Kiên Giang).

6. Phân tích hiệu quả kinh tế cho hệ thống
sản xuất tôm – lúa
Kết quả điều tra đánh giá hiệu quả kinh tế một
số mô hình nuôi tôm lúa phản ánh: mô hình QCCT
tôm lúa mặc dù có lợi nhuận thấp hơn nhưng ít bị
rủi ro hơn BTC. Một số hộ canh tác tôm lúa BTC có
thể cho lợi nhuận cao hơn từ 2 – 3 lần so với hộ
QCCT nhưng số lượng hộ có lợi nhuận cao vượt
trội như vậy không nhiều và không đồng đều tại
các khu vực khảo sát. Trong khi đó, có nhiều hộ
canh tác tôm-lúa BTC bị thua lỗ hơn các hộ QCCT,
hoặc thu nhập chỉ ở mức trung bình so với lượng
vốn đầu tư bỏ ra, thể hiện ở tỷ suất lợi nhuận của
BTC nằm ở mức 2,18-2,4 so với tỷ suất lợi nhuận
3,11 – 3,36 của mô hình QCCT.
Trung bình lợi nhuận từ mô hình tôm lúa QCCT
được điều tra dao động trong khoảng 80 – 90 triệu
đồng/ha/năm. Đối với mô hình tôm lúa bán thâm
canh BTC, lợi nhuận dao động trong khoảng 130 –
200 triệu đồng/ha/năm, trong đó thu nhập từ tôm
chân trắng chiếm tỷ lệ lớn hơn so với tôm sú, điều
này được giải thích do tôm chân trắng đã được thả
nuôi phổ biến trong mô hình tôm lúa bán thâm
canh. Với năng suất cao và giá tôm thẻ tương đối
cao (khoảng 100.000 đồng/kg) doanh thu từ tôm
chân trắng đã chiếm tỷ trọng lớn hơn tôm sú trong
mô hình tôm lúa bán thâm canh.
So với các nghiên cứu của Phạm Anh Tuấn
và cộng sự (2016) và Trịnh Quang Tú và cộng sự
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(2020), kết quả điều tra của nghiên cứu này đã
có sự tăng lên về lợi nhuận. Thứ nhất, với giá trị
sản phẩm phụ trong mô hình tôm lúa: hiện nay
dao động trong khoảng 15 – 30 triệu đồng/ha/
năm, trong khi tại các nghiên cứu của các tác giả
nêu trên giá trị sản phẩm phụ chỉ đạt 15-20 triệu.
Tương tự giá trị sản phẩm lúa cũng được tăng lên:
hiện nay lợi nhuận từ lúa trung bình đạt 5- 6 tấn/
ha/năm, trong khi ở các nghiên cứu trước chỉ đạt
trung bình 4 - 5 tấn/ha/năm. Kết quả tăng giá trị từ
sản phẩm lúa có thể được giải thích do bà con đã
áp dụng canh tác thành công các giống lúa ST24 và
ST25 – những giống lúa chịu mặn tương đối tốt,
thời gian canh tác ngắn hơn các giống lúa trước
kia, cho năng suất và chất lượng cao, có giá bán
tốt trên thị trường cả trong nước và xuất khẩu, đặc
biệt là tại những vùng canh tác tôm – lúa được
chứng nhận lúa hữu cơ.
Riêng đối với Sóc Trăng tại các mô hình tôm
lúa BTC có giá trị sản phẩm phụ và giá trị từ lúa
khá thấp. Nguyên nhân là do người dân hiện có
xu hướng tập trung vào nuôi BTC tôm, ít thả nuôi
các sản phẩm phụ hơn. Năng suất lúa tại Sóc Trăng
cũng thấp có thể do người dân đã hạ thấp mặt
ruộng dẫn tới khả năng khó thau chua rửa mặn và
nền thổ nhưỡng trở nên không thuận lợi cho canh
tác lúa (thực tế nhiều hộ dân ở Sóc Trăng do năng
suất lúa thấp nên đã không có động lực để duy trì
canh tác lúa vào mùa mưa). Hiệu quả kinh tế của
một số mô hình tôm lúa tại 4 tỉnh Cà Mau, Kiên
Giang, Bạc Liêu và Sóc Trăng như tại bảng sau.
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Bảng 11. Hiệu quả kinh tế các hệ thống canh tác tôm lúa tại 4 tỉnh

Đơn vị: triệu VNĐ/ha/năm
Chỉ tiêu
1. Tổng thu
- Tôm sú
- Tôm thẻ
- Lúa
- Sản phẩm phụ
% SP phụ
2. Tổng chi
3. Lợi nhuận
4. Tỷ suất lợi
nhuận

Cà Mau

Kiên Giang

Bạc Liêu

TS (QCCT)-Lúa

TS (BTC) -Lúa

TS (QCCT)-Lúa

114,50
36,00
25,00
33,00
20,50
17,90%
35,52
78,98
3,22

230,20
50,00
115,00
27,20
38,00
16,51%
95,92
134,28
2,40

131,29
70,46
39,00
21,83
16,63%
39,05
92,24
3,36

Nguồn: Phỏng vấn các hộ dân của nhóm nghiên
cứu (tháng 01/2021)
Kết quả phân tích hiệu quả kinh tế của một số
mô hình tôm lúa tại các tỉnh đã khảo sát gợi mở
một số vấn đề liên quan đến định hướng quản lý
phát triển mô hình tôm lúa như sau:
i.

Mô hình nuôi QCCT đã có sự tiến bộ về tăng
hiệu quả sản xuất và thể hiện sự bền vững,
nhưng mô hình này vẫn còn tiềm năng để
cải thiện năng suất nuôi tôm thông qua tăng
cường áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ và
cải thiện cơ sở hạ tầng, cũng như nâng cao giá
trị sản phẩm lúa, đặc biệt là với việc canh tác
lúa hữu cơ. Ngoài ra, tôm nuôi trong hệ thống
canh tác QCCT cũng có nhiều tiềm năng làm
chứng nhận tôm an toàn và tôm hữu cơ hơn
so với hệ thống BTC và nuôi chuyên canh tôm;

ii. Đối tượng tôm thẻ chân trắng thực tế đã được
nuôi phổ biến và có đóng góp quan trọng vào
hiệu quả của các mô hình tại các vùng tôm lúa.
Thực tế nuôi chưa thấy có các hiện tượng tác
động tiêu cực trong sản xuất, vậy nên rất cần
tiến hành tổng kết đánh giá để xem xét đưa
tôm thẻ vào trong Đề án phát triển tôm-lúa
vùng ĐBSCL giai đoạn 2021-2025 (nếu Đề án
được xây dựng theo Chương trình dự án ưu
tiên đầu tư của Quy hoạch nuôi tôm nước lợ
ĐBSCL);

Sóc Trăng
Sú (QCCT)-Lúa
118,77
80
33,63
5,14
4,33%
38,16
80,61
3,11

TS (BTC)-Lúa
362,17
110
228
3,06
21,11
5,83%
165,77
196,40
2,18

iii. Vai trò của canh tác 01 vụ lúa thông qua tận
dụng các thế mạnh của các giống lúa mới chất
lượng cao như ST24, ST25 cần tiếp tục được
chú trọng. Điều này đặc biệt rõ ở các vùng canh
tác tôm – lúa tại Cà Mau và Kiên Giang. Do vậy,
với những vùng kiểm soát được mặn vào mùa
mưa, nông dân cần được hỗ trợ duy trì canh
tác 1 vụ lúa, việc chuyển đổi sang chuyên tôm
ở những vùng có thể trồng lúa vào mùa mưa
cần được cân nhắc và kiểm soát thận trọng bởi
mô hình tôm lúa bán thâm canh mặc dù có thể
cho lợi nhuận cao hơn nhưng rủi ro là rất lớn
và việc trồng lại vụ lúa sau các vụ tôm chuyên
canh thường là rất khó khăn;
iv. Các mô hình bán thâm canh có thể cho lợi
nhuận cao nhưng rủi ro lớn nên chỉ những
vùng nào có khả năng đầu tư bài bản, áp dụng
tiến bộ công nghệ tốt và không kiểm soát được
mặn vào mùa mưa thì mới nên cân nhắc cho
chuyển đổi sang nuôi chuyên tôm (Bài học ở
Bạc Liêu cho thấy để duy trì tôm lúa cần phải
đảm bảo hệ thống hạ tầng, thủy lợi đảm bảo
kiểm soát mặn tốt).

7. Nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất
tôm lúa và hiện trạng hệ thống thủy lợi
phục vụ sản xuất
7.1. Ước tính sơ bộ nhu cầu sử dụng nước cho
1 đơn vị diện tích hoặc 1 đơn vị sản lượng
tôm-lúa
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•

Tính toán nhu cầu sử dụng nước cho mô hình
Luân canh tôm nuôi QCCT và 01 vụ lúa (tính
cho 1 ha)

Cơ sở tính toán: Với 01 ha nuôi tôm lúa được
chia thành: hệ thống mương nuôi, ao ương, trảng
trồng lúa, hệ thống bờ bao và công trình phụ trợ:
- Hệ thống mương nuôi: thường được thiết kế
đào xung quanh ruộng hoặc đào xung quanh
chia ruộng thành nhiều trảng trồng lúa, diện
tích mương nuôi thường chiếm 30% diện
tích ruộng (3000 m2), thường có chiều rộng
từ 2,5- 3,0 m với độ sâu từ 1,1-1,3 m.
- Trảng trồng lúa: mỗi ruộng có thể chia thành
1 trảng hoặc nhiều trảng thường chiếm 50%
diện tích ruộng (5000 m2) với độ sâu từ 0,30,5 m.
- Ao ương: Ao ương nhằm mục đích ương
thành giống lớn trước khi thả, đảm bảo tăng
tỷ lệ sống cho tôm nuôi, ao ương thường
chiếm tỷ lệ khoảng 10% diện tích ruộng
(1000 m2) với độ sâu từ 1,0-1,2 m.

Tính toán lượng nước cấp lần đầu = Diện tích
mương nuôi × độ sâu mương + Diện tích trảng
trồng lúa × độ sâu trảng + diện tích ao ương × độ
sâu ao ương = 3000 × 1,3 + 5000 × 0,5 + 1000 × 1,2
= 7.600 m3
Lượng nước cấp bổ sung trong quá trình nuôi
(tính cho 1 vụ nuôi 4 tháng):
Lượng nước bốc hơi cho 4 tháng khoảng
0,2 m/tháng = tổng lượng cấp lần đầu × 0,2 × 4
= 7.600 × 0,2 × 4 = 6.080 m3.
Lượng nước thẩm thấu qua đất tính bình quân
2 mm/ngày = tổng lượng cấp lần đầu × 0,002 × 30 × 4
= 7.600 × 0,002 × 30 × 4 = 1.824 m3.
Lượng nước cần cấp trong quá trình nuôi =
lượng nước bốc hơi + lượng nước thẩm thấu qua
đất = 6.080 + 1.824 = 7.904 m3.
Tổng lượng nước cần cấp trong 01 vụ nuôi =
lượng nước cấp lần đầu + lượng nước cấp trong
quá trình nuôi = 7.600 + 7.904 = 15.504 m3.

- Hệ thống bờ bao và công trình phụ trợ chiếm
khoảng 10% diện tích ruộng.
Bảng 12. Nhu cầu nước cho luân canh tôm – lúa QCCT

STT
1

Hạng mục tính

Đơn vị

3

4
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Giá trị

Diện tích nuôi (tính trên đơn vị 1 ha)

m2

9.000

- Mương nuôi

m2

3.000

- Trảng

m2

5.000

- Ao ương
2

Đơn vị: 1 ha

1.000

Lượng nước cấp lần đầu khu nuôi

m3

7.600

- Chiều sâu lớp nước mương nuôi (1,3 m)

m3

3.900

- Chiều sâu lớp nước trên trảng (0,5 m)

m3

2.500

- Chiều sâu lớp nước ao ương (1,2 m)

m3

1.200

Lượng nước cấp bổ sung

m3

7.904

Bốc hơi 4 tháng 0,2 m/tháng

m3

6.080

Thấm 2 mm/ngày

m3

1.824

Tổng nhu cầu nước

m3

15.504
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•

Tính toán nhu cầu sử dụng nước cho mô hình
BTC tôm và 01 vụ lúa (Dạng ruộng được hạ
thấp mặt nền)

Cơ sở tính toán: mặt ruộng lúa được đào sâu
thêm 1 lớp từ 30-40 cm (tùy theo ruộng lớn hay
nhỏ) tạo thành ruộng có độ sâu từ 1,2- 1,5 m (có
thể xem như ao/đầm). Do vậy dạng ruộng này có
môi trường ao nuôi ổn định hơn, có thể thả nuôi
tôm ở mật độ cao hơn và được áp dụng nhiều hiện
nay tại Sóc Trăng. Với 01 ha nuôi tôm lúa được chia
thành: ao nuôi (01 vụ trồng lúa), ao ương, hệ thống
ao chứa, lắng, hệ thống bờ bao và công trình phụ
trợ:
- Ao nuôi: được đào sâu thêm 1 lớp từ 30-40
cm (tùy theo ruộng lớn hay nhỏ) tạo thành
ruộng với 60 % ruộng (6.000 m2) có độ sâu
từ 1,2- 1,5 m
- Ao ương: Ao ương nhằm mục đích ương
thành giống lớn trước khi thả, đảm bảo tăng
tỷ lệ sống cho tôm nuôi, ao ương thường
chiếm tỷ lệ khoảng 10% diện tích ruộng
(1000 m2)với độ sâu từ 1,0-1,2 m.
- Ao chứa lắng: dùng để chứa nước và xử lý
nước trước khi cấp vào khu vực nuôi chiếm
khoảng 20% diện tích ruộng (2.000 m2) với
độ sâu từ 1,5 – 2 m

- Hệ thống bờ bao và công trình phụ trợ chiếm
khoảng 10% diện tích ruộng
- Tính toán lượng nước cấp lần đầu = Diện tích
ao nuôi × độ sâu ao + diện tích ao ương ×
độ sâu ao ương = 6000 × 1,5 + 1000 × 1,3 =
10.300 m3.
- Lượng nước cấp bổ sung trong quá trình
nuôi (tính cho 1 vụ nuôi 4 tháng) được tính
như sau:
Lượng nước bốc hơi cho 4 tháng khoảng 0,2
m/tháng = tổng lượng cấp lần đầu × 0,2 × 4
= 10.300 × 0,2 × 4 = 8.240 m3 + Lượng nước
thẩm thấu qua đất tính bình quân 2 mm/
ngày = tổng lượng cấp lần đầu × 0,002 × 30
× 4 = 10.300 × 0,002 × 30 × 4 = 2.472 m3
Lượng nước cần cấp trong quá trình nuôi =
lượng nước bốc hơi + lượng nước thẩm thấu
qua đất = 8.240+ 2.472 = 10.712 m3
Tổng lượng nước cần cấp trong 01 vụ nuôi
= lượng nước cấp lần đầu + lượng nước cấp
trong quá trình nuôi = 10.300 + 10.712=
21.012 m3.

Bảng 13. Nhu cầu nước cho mô hình BTC tôm và 01 vụ lúa

STT
1

2

3

4

Hạng mục tính

Đơn vị

Đơn vị: 1 ha
Giá trị

Diện tích nuôi (tính trên đơn vị 1 ha)

m2

7.000

- Mương nuôi

m2

6.000

- Ao ương

m3

1.000

Lượng nước cấp lần đầu khu nuôi

m3

10.300

- Chiều sâu lớp nước mương nuôi (1,5 m)

m3

9.000

- Chiều sâu lớp nước ao ương (1,3 m)

m3

1.300

Lượng nước cấp bổ sung

m3

10.712

- Bốc hơi 4 tháng 0,2 m/tháng

m3

8.240

- Thấm 2 mm/ngày

m3

2.472

Tổng nhu cầu nước

m3

21.012
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7.2. Hiện trạng và khả năng đáp ứng của hệ
thống thủy lợi phục vụ sản xuất
7.2.1. Hiện trạng hệ thống thủy lợi
Trong hơn 40 năm qua, hệ thống thuỷ lợi vùng
ĐBSCL được đầu tư xây dựng và đã tạo được hiệu
quả lớn về kiểm soát mặn, trữ nước ngọt trong
mùa khô, cải thiện năng lực tiêu úng “xổ phèn”, cải
tạo đất, mở mang nhiều vùng đất mới, góp phần
chuyển đổi sản xuất từ chuyên canh lúa sang luân
canh hoặc chuyên canh nuôi trồng thủy hải sản
trên vùng diện tích lớn ven biển.
Hiện nay, chưa có đánh giá đầy đủ về hệ thống
thủy lợi như hệ thống đê, đập, cống, kênh mương
tại các tỉnh vùng nghiên cứu. Theo số liệu từ Tổng
cục Thủy lợi, thống kê trên địa bàn 04 tỉnh có
5.361,9 km kênh chính và kênh cấp I (Sóc Trăng
1.374,9 km, Bạc Liêu 209,5 km, Cà Mau 3.596 km,
Kiên Giang 181,5 km); Kênh cấp II có 11.563,8 km
(Sóc Trăng 4.639,4 km, Bạc Liêu 1.366 km, Cà Mau
3.647 km, Kiên Giang 1.911,4 km); Kênh cấp III và
kênh nội đồng có 8.213,5 km ( Bạc Liêu 4.246,60
km, Cà Mau 1.765 km, Kiên Giang 2.201,9 km).
Báo cáo đầu tư thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn quản lý tại 04 tỉnh Sóc Trăng,
Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang cho thấy, tổng mức
đầu tư cho thủy lợi cả giai đoạn 2010 – 2019 là
6.112.952 triệu đồng với 26 dự án, trong đó mới
giải ngân được 2.421.413 triệu đồng (chiếm 39,6%
tổng mức đầu tư). Dự án do các địa phương quản
lý tổng mức đầu tư cả giai đoạn 2.755.892 triệu
đồng với 13 dự án, trong đó mới giải ngân được
1.444.714 triệu đồng (chiếm 52,4% tổng mức đầu
tư). Việc giải ngân chậm vốn cho các dự án thủy
lợi đã ảnh hưởng nhiều đến việc vận hành và hiệu
quả các dự án.
Thực trạng một số hệ thống thủy lợi chính đã
và đang được đầu tư tại vùng ĐBSCL như sau:
Hệ thống thủy nông Quản Lộ - Phụng Hiệp:
Được người Pháp nghiên cứu từ năm 1918 và đào
một số kênh lấy nước ngọt từ sông Hậu, đến năm
1940 tiến hành nghiên cứu xây dựng cống ngăn
mặn ở Cổ Cò trên sông Mỹ Thanh. Năm 1992, dự
án Cổ Cò tiếp tục được thực hiện để dẫn nước
ngọt tới toàn vùng phía đông sông Gành Hào gần
sát biển. Tại Cổ Cò, đập ngăn mặn chắn ngang sông
dài 240 m, cao 16 m, 01 cống có 10 cửa, mỗi cửa
rộng 10 m, lưu lượng tiêu là 1.150 m3�s. Ngoài ra,
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trên hệ thống còn có 11 cống đập ngăn mặn khác
thiết lập trên các sông chính hay kênh rộng từ 5
đến 25 m, tự động đóng mở theo thủy triều cao
hay thấp. Ngoài ra, hệ thống còn có kênh cấp II
dài khoảng 250 km. Dự án hoàn thành năm 2001
góp phần đảm bảo nước ngọt để canh tác 2 vụ lúa/
năm.
Cống âu thuyền Ninh Quới: Dự án cống âu
thuyền Ninh Quới có tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng,
được xây dựng trên tuyến kênh Quản lộ Phụng
Hiệp, thuộc xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, cách
ngã tư Ninh Quới về hướng tỉnh Sóc Trăng khoảng
750 m. Dự án gồm 3 công trình chính: cống âu
thuyền Ninh Quới; cống Ninh Qưới (thay thế cống
Ninh Quới cũ); đê bao kết hợp đường giao thông
nông thôn bờ phải kênh Ngan Dừa – Cầu Sập đoạn
từ Ninh Qưới đến Bà Giòng và 8 cầu giao thông
trên tuyến. Ngoài ra, gói thầu xây dựng công trình
trên còn bao gồm các hạng mục như: nhà quản
lý, hệ thống cấp điện vận hành, máy phát điện dự
phòng, hệ thống điều khiển, vận hành và quan
trắc. Kết cấu chính của cống âu thuyền Ninh Quới
gồm: 2 cống hở ở 2 đầu và buồng âu dài 150 m;
mỗi cống có 1 khoang, chiều rộng thông nước 31,5
m, cao trình ngưỡng cống (–3,6 m), cao trình đỉnh
tường biên (+1,7 m); cầu giao thông trên cống tải
trọng 0,5HL93, rộng 5,5 m, chiều dài cầu 177 m;
cửa van kiểu chữ nhân bằng thép SUS304, đóng
mở bằng xi lanh thủy lực; nhà quản lý cấp III. Công
trình đi vào hoạt động đã: chủ động điều tiết, kiểm
soát mặn, giữ ngọt cho vùng trồng lúa, màu ổn
định các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng (26.500 ha), vùng
ảnh hưởng 104.000 ha; góp phần điều tiết nguồn
nước phục vụ NTTS vùng chuyển đổi sản xuất phía
Bắc quốc lộ 1A của tỉnh Bạc Liêu với 8.500 ha; chủ
động thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển
dâng.
Hệ thống thủy lợi Tiểu vùng II, III, V Cà Mau:
Tiểu vùng II xây dựng 22 cống hở có chiều rộng
thông nước Bc=2-15m; tiểu vùng III xây dựng 06
trạm bơm có số tổ máy từ 2-4, mỗi tổ máy có
Qtk=5.500 m3/h tại các vị trí cống đã xây dựng;
tiểu vùng V xây dựng 05 cống hở có chiều rộng
thông nước Bc=4-8m, tại đầu các kênh còn bỏ ngỏ;
đê bao sông Cái Đôi Vàm có tổng chiều dài 21,74
km. Dự án đang trong giai đoạn triển khai thi công
và dự kiến hoàn thiện trước ngày 31/12/2021.
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé: được hoàn
thành sẽ giúp kiểm soát nguồn nước (mặn, lợ,
ngọt), tạo điều kiện sản xuất ổn định, bền vững đối

IV. Kết quả nghiên cứu
với các mô hình sản xuất theo hệ sinh thái (ngọt,
mặn - lợ, ngọt - lợ luân phiên) cho vùng hưởng
lợi tại Đồng bằng sông Cửu Long với diện tích tự
nhiên 384.120 ha, trong đó đất sản xuất nông
nghiệp, thủy sản là 346.241 ha; kết hợp tuyến đê
biển phía Tây tạo thành cụm công trình chủ động
ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng,
phòng chống thiên tai; giảm ngập úng khi mặt đất
hạ. Cống Cái Lớn được xây dựng dưới lòng sông
Cái Lớn, có tổng chiều dài 470 m, gồm 11 khoang
cống rộng 40 m/khoang, có cao trình ngưỡng -3,5
đến -6,5 m; hai âu thuyền rộng 15 m/âu thuyền,
cao trình ngưỡng -5 m, đi theo hai chiều ngược
nhau. Cống Cái Bé được xây dựng dưới lòng sông
Cái Bé, có tổng chiều dài 85 m, gồm 2 khoang rộng
35 m/khoang, cao trình ngưỡng -5 m và âu thuyền
rộng 15 m, cao trình ngưỡng -4 m. Còn tuyến đê
nối 2 cống với Quốc lộ 61 có tổng chiều dài 5,843
km được chia làm hai giai đoạn, gồm đoạn từ cống
Cái Lớn đến cống Cái Bé có chiều dài 1,031 km;
đoạn từ cống Cái Bé đến Quốc lộ 61 có chiều dài
4,812 km. Mặt đê được xây dựng có bề rộng 9 m,
cao trình 2 m.

Đối với hệ thống thủy lợi phục vụ cho canh tác
tôm-lúa, mức độ đáp ứng cho sản xuất không chỉ
xét đến vấn đề cấp, thoát, mà chất lượng nước cấp
cũng là một yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến
sinh trưởng và phát triển của tôm nuôi. Để đánh
giá khả năng đáp ứng của hệ thống thủy lợi hiện
tại phục vụ cho canh tác tôm-lúa, 4 tiêu chí về khả
năng hoạt động, đáp ứng nhu cầu cấp, đáp ứng
nhu cầu thoát và chất lượng nước được sử dụng
để tham vấn cộng đồng người nuôi tôm-lúa về
mức độ đáp ứng nhu cầu của những tiêu chí này.
Thang đánh giá 5 mức trong đó mức 1 là thấp nhất
và mức 5 là mức cao nhất được áp dụng. Kết quả
cho thấy, 3 tiêu chí đầu tiên được đánh giá là đáp
ứng nhu cầu cấp thoát ở mức độ trung bình, còn
tiêu chí chất lượng nước cấp ở các vùng tôm-lúa
mới chỉ đáp ứng ở mức độ thấp so với nhu cầu của
bà con, đặc biệt là tại Kiên Giang khi hệ thống thủy
lợi điều tiết mặn, ngọt vẫn đang được xây dựng,
chưa hoàn thành và ảnh hưởng của thủy triều ở
vùng biển Tây

Hệ thống hạ tầng thủy lợi được xây dựng chủ
yếu xuất phát từ mục đích phục vụ canh tác lúa là
chính, các hệ thống kênh đảm nhận cấp và thoát
nước kết hợp nên rất hạn chế trong việc phân
chia mặn ngọt. Nhiều vùng hạ tầng phục vụ tôm
lúa chưa được xây dựng phù hợp, xuất phát đầu
tư hạ tầng thủy lợi với mục đích phục vụ cấy lúa,
ngoài ra hạn chế về kinh phí nên một số cống ngăn
mặn chưa được đầu tư, nhiều kênh cấp, thoát
nước không được nạo vét, nâng cấp sửa chữa do
vậy một số vùng không thể lấy được nước mặn
bổ sung vụ nuôi tôm và lấy nước ngọt vụ lúa, phụ
thuộc hoàn toàn vào nước mưa dẫn đến không đủ
nước ngọt rửa mặn ruộng để cấy lúa sau vụ tôm
được ghi nhận ở nhiều vùng tôm lúa ở Kiên Giang,
Bạc Liêu, Cà Mau và Sóc Trăng. Hầu hết các ruộng
tôm lúa đã được người dân đầu tư đào mương,
đắp cao bờ, thay đổi đáng kể về xây dựng đồng
ruộng tôm lúa so với thời kỳ đầu phát triển. Tuy
nhiên nhiều vùng tôm lúa, thiết kế đồng ruộng và
hệ thống mương bao, bờ ruộng chưa phù hợp,
diện tích mương bao nhỏ, nông, bờ thấp, rò rỉ
không giữ được nước, mức nước trong ruộng thấp
ảnh hưởng đến hiệu quả nuôi tôm, gây tôm chết
nhất là trong các tháng nắng nóng.
7.1.2. Khả năng đáp ứng của hệ thống thủy lợi
phục vụ canh tác tôm-lúa
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Đánh giá của bà con về khả năng vận hành của hệ thống thủy lợi
phục vụ tôm-lúa
Cà Mau

Kiên Giang

Sóc Trăng

Bạc Liêu

Trung bình 4 tỉnh

Khả năng hoạt động

3
2
1

Đáp ứng nhu cầu thoát

Chất lượng nước cấp

0

Đáp ứng nhu cầu cấp

Đánh giá của bà con về khả năng vận hành của hệ thống thủy lợi
phục vụ tôm-lúa
Trung bình 4 tỉnh

2,22

1,73

2,07

Bạc Liêu

2,00

2,00

2,20

Sóc Trăng

2,65

Kiên Giang

2,00

Cà Mau

2,21

0

2,10

2,30

2,73

2,23

2,77

1,00 1,00 1,00

2,37

1,68

2
Khả năng hoạt động

4

2,33

6

8

10

12

Chất lượng nước cấp

ứngnăng
nhu vận
cầu hành
cấp của hệ thống
Đápthủy
ứng nhu
cầu thoát
Hình 10: Ý kiến của người nuôiĐáp
về khả
lợi trong
canh tác tôm lúa tại 4 tỉnh.
Nguồn: Kết quả khảo sát thực địa của nhóm nghiên cứu tháng 01/2021
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IV. Kết quả nghiên cứu

8. Các thuận lợi, khó khăn và thách thức về
kinh tế, xã hội và môi trường của phát
triển tôm lúa tại vùng ĐBSCL
8.1. Các thuận lợi cho phát triển tôm – lúa
Về chủ trương và định hướng phát triển: Thời
gian gần đây, các định hướng về phát triển KTXH,
và chuyển dịch phát triển nông nghiệp nông thôn
theo hướng thuận thiên tại vùng ĐBSCL đã được
ban hành và đưa vào thực hiện, tạo các điều kiện
thuận lợi về chủ trương và định hướng cho phát
triển tôm-lúa. Trong đó, các chính sách nổi bật như
Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát
triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi
khí hậu; Quyết định 417/QĐ-TTg ngày 13/4/2019
về Chương trình hành động tổng thể thực hiện
Nghị quyết 120/NQ-CP; Quyết định 324/QĐ-TTg
ngày 02/3/2020 về Chương trình tổng thể phát
triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến
đổi khí hậu vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2045. Các chính sách trên đã định hướng
phát triển phát triển vùng theo hướng tôn trọng
các quy luật tự nhiên, tránh can thiệp quá mức vào
tự nhiên; chủ động thích ứng và tận dụng cơ hội
từ BĐKH, coi nước mặn và nước lợ là nguồn tài
nguyên cho phát triển, tạo cơ hội cho phát triển,
mở rộng tôm-lúa do đây là hình thức canh tác
thuận thiên, có khả năng thích ứng cao với BĐKH.
Chủ trương thay đổi tư duy về an ninh lương thực,
xoay trục chiến lược sang thủy sản – trái cây – lúa
gạo phù hợp với thị trường phát triển tích hợp đa
ngành, có điều phối liên kết vùng cũng tạo các cơ
hội cho việc chuyển đổi các vùng trồng lúa nhiễm
mặn, kém hiệu quả sang canh tác tôm-lúa (với
điều kiện được đưa vào trong quy hoạch sử dụng
đất cấp tỉnh và cấp huyện của các địa phương).
Với chủ trương trên, phát triển thủy sản sẽ tiếp
tục được quan tâm phát triển và tôm lúa là một
trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch
phát triển thủy sản của các địa phương trong
vùng. Hiện nay, một số tỉnh trọng điểm đã và đang
triển khai các chương trình phát triển lúa tôm theo
hướng sạch, hữu cơ như chương trình lúa thơm
tôm sạch đang được triển khai tại huyện Mỹ Xuyên
– Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu. Những
chính sách, chương trình và định hướng phát triển
nêu trên là tiền đề rất quan trọng, tạo điều kiện
thuận lợi cho phát triển thủy sản nói chung và mô
hình tôm lúa nói riêng.

Về tiến bộ khoa học công nghệ và kỹ thuật:
Các tiến bộ khoa học công nghệ liên quan đến phát
triển tôm lúa như sử dụng chế phẩm sinh học trong
nuôi tôm, nuôi theo công nghệ ít thay nước, nuôi
2 giai đoạn, gia hóa chọn tạo con giống tôm có sức
đề kháng cao và sạch bệnh, nghiên cứu thành công
các giống lúa chịu mặn có giá trị kinh tế cao, đã tạo
điều kiện cho phát triển tôm lúa theo hướng hiệu
quả, bền vững hơn. Hiện nay nhìn chung người
nuôi tôm đã có nhận thức và có sự tiếp cận tốt hơn
đối với ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ
như áp dụng các trang thiết bị phục vụ nuôi tôm,
các máy đo đánh giá một số chỉ tiêu môi trường,
không sử dụng hóa chất, kháng sinh bị cấm.
Nhận thức về lợi ích trong canh tác tôm-lúa
của các bên liên quan (cơ quan quản lý, doanh
nghiệp, người nuôi, người tiêu dùng và các tổ
chức hỗ trợ) đã được nâng cao và ngày càng
được quan tâm đầu tư và hỗ trợ phát triển: Canh
tác tôm lúa có nhiều đặc điểm đặc thù có thể phát
triển hiệu quả tại các vùng lúa bị nhiễm mặn tại
vùng ĐBSCL, thích ứng hiệu quả với BĐKH. Sự kết
hợp nuôi luân canh 01 vụ lúa và các vụ tôm đã tạo
ra đặc tính thích ứng rất tốt đối với hiện tượng
nhiễm mặn theo thời gian ở nhiều vùng ven biển
của đồng bằng. Các lợi ích chính của tôm-lúa được
thừa nhận bao gồm:
- Tận dụng được nguồn phân tôm và chất thải
hữu cơ dưới đáy ao sau khi thu hoạch tôm sẽ
làm cho ruộng lúa màu mỡ.
- Nuôi tôm sau vụ lúa thì nền đáy ao đã được
khoáng hóa, các chất độc hại giảm, hạn chế
tình trạng vùng nuôi tôm bị “lão hóa” do đất
bị ngập mặn lâu; đồng thời, thay đổi môi
trường nước từ ngọt sang mặn luân phiên
sẽ giúp cắt mầm bệnh trong ao nuôi, môi
trường nước ổn định, khi nuôi tôm không
cần sử dụng thuốc, hóa chất, hạn chế chi phí
sản xuất và cho sản phẩm tôm sạch, an toàn.
- Canh tác tôm-lúa có thể tận dụng để nuôi
trồng thêm các sản phẩm khác như trồng
hoa màu trên bao bờ lúa; nuôi cá, vịt con ăn
sâu rầy trên ruộng lúa.
- Hạt gạo và con tôm trong ruộng lúa ngon
hơn lúa và tôm có sử dụng thuốc kháng sinh,
phân hoá học.
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- An toàn cho người nuôi trồng và người tiêu
dùng, có tiềm năng lớn trong sản xuất lúa và
tôm hữu cơ, dẫn đến giá thành của lúa trồng
trong mô hình tôm lúa cao hơn lúa thường.
Các tiến bộ đã đạt được trong sản xuất giống
lúa có chất lượng cao, năng suất tốt và thị trường
ổn định như ST24, ST25 đã tạo điều kiện thuận lợi
cho việc duy trì canh tác 1 vụ lúa và tăng hiệu quả
canh tác tôm lúa.
Mô hình tôm lúa đang có nhiều tiềm năng và
cơ hội thuận lợi phát triển theo hướng sản xuất
các sản phẩm đạt chứng nhận sinh thái hoặc sản
phẩm hữu cơ: Ngày 23 tháng 6 năm 2020, Thủ
tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 885/
QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp
hữu cơ giai đoạn 2020-2030. Theo đó phát triển
nền nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng cao, bền
vững, thân thiện với môi trường sinh thái, gắn với
kinh tế nông nghiệp tuần hoàn phục vụ tiêu dùng
trong nước và xuất khẩu. Sản phẩm nông nghiệp
hữu cơ được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn
nông nghiệp hữu cơ của khu vực và thế giới; đưa
Việt Nam trở thành quốc gia có trình độ sản xuất
nông nghiệp hữu cơ ngang bằng các nước tiên
tiến trên thế giới. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025,
diện tích nuôi trồng thủy sản hữu cơ đạt khoảng
0,5-1,5% tổng diện tích nuôi trồng thủy sản (trong
đó có các loài thủy đặc sản có giá trị kinh tế: tôm
nước lợ, tôm càng xanh, thủy sản bản địa...); Nâng
cao hiệu quả của sản xuất hữu cơ trên một đơn
vị diện tích; Giá trị sản phẩm trên 01 ha đất trồng
trọt và nuôi trồng thủy sản hữu cơ cao gấp 1,3-1,5
lần so với sản xuất phi hữu cơ. Đến năm 2030, diện
tích nuôi trồng thủy sản hữu cơ đạt khoảng 1,53% tổng diện tích nuôi trồng thủy sản (trong đó có
các loài thủy đặc sản có giá trị kinh tế: tôm nước
lợ, tôm càng xanh, thủy sản bản địa...); Giá trị sản
phẩm trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy
sản hữu cơ cao gấp 1,5 -1,8 lần so với sản xuất phi
hữu cơ. Có thể nói, tôm-lúa chính là hệ thống canh
tác có nhiều tiềm năng và cơ hội để giúp ngành
nông nghiệp Việt Nam đạt được các mục tiêu về
sản xuất hữu cơ như vậy.
Thuận lợi lớn nhất phải kể đến là sự quan tâm
và tích cực tham gia của các DN lúa trong việc hỗ
trợ nông dân liên kết sản xuất và bao tiêu các sản
phẩm lúa hữu cơ hoặc lúa an toàn từ các vùng
tôm-lúa; đặc biệt là sản phẩm lúa hữu cơ đã đạt
được các kết quả tích cực. Hiện tại, ở ĐBSCL đã
có 1 số DN tham gia liên kết với các HTX tôm –
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lúa để sản xuất và xuất khẩu lúa hữu cơ hoặc lúa
an toàn như Công ty Đại dương xanh (TP Hồ Chí
Minh); Công ty Lương thực Tấn Vương (An Giang);
Công ty Cỏ May (Đồng Tháp), công ty Trịnh Văn
Phú (tỉnh An Giang), Công ty Hoa Nắng (TP Hồ Chí
Minh)... Mặc dù, hiện nay các vùng sản xuất gạo
đạt tiêu chuẩn chất lượng cao của Việt Nam còn
nhỏ lẻ, manh mún (nhất là việc sản xuất gạo hữu
cơ còn nhiều thách thức, nhưng Việt Nam không
thể chậm trễ trong việc thực hiện nhiệm vụ này vì
các đối thủ xuất khẩu gạo của Việt Nam đã và đang
có những biến chuyển lớn trong cách thức canh
tác cũng như chế biến để nâng cao chất lượng gạo
một cách toàn diện. Những năm qua chuỗi liên kết
lúa hữu cơ (trong hệ thống tôm-lúa) đã thành công
trên nhiều địa bàn ở ĐBSCL, và đã nhận được Giấy
chứng nhận lúa đạt tiêu chuẩn hữu cơ.
Theo đánh giá của các DN lúa thì vùng lúa-tôm
là nơi có tiềm năng rất lớn để sản xuất các sản
phẩm lúa hữu cơ và tôm hữu cơ; cũng như nâng
cao giá trị kinh tế cho nông dân và doanh nghiệp;
và góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng
đồng. Bên cạnh đó, liên kết chuỗi tôm-lúa cũng
giúp các doanh nghiệp có sản phẩm cuối cùng
được kiểm soát theo hướng hữu cơ, an toàn; có
vùng nguyên liệu và giá cả ổn định; nông dân được
hưởng lợi (nắm chắc thu nhập, yên tâm sản xuất,
năng suất càng cao càng thêm lời, không lo giá cả
lên xuống). Doanh nghiệp bao tiêu sẽ tham gia
hướng dẫn nông dân canh tác hiệu quả, năng suất
cao, tiết kiệm chi phí, sản phẩm sạch, an toàn trong
các vùng sản xuất lúa-tôm theo các tiêu chuẩn lúa
an toàn và tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế, nâng cao giá
trị Gạo Việt, đủ sức hội nhập thị trường tự do cạnh
tranh, góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án phát
triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030.
Về tiêu thụ sản phẩm, nhận thức và thu nhập
của người tiêu dùng trong nước và quốc tế ngày
càng được nâng cao đã và sẽ đặt ra nhu cầu lớn
về tiêu thụ sản phẩm sạch, an toàn hoặc sản phẩm
hữu cơ. Đối với sản phẩm tôm và lúa hữu cơ, hiện
thị trường đang rất tiềm năng, tuy nhiên doanh
nghiệp và cộng đồng vẫn còn gặp nhiều khó khăn
trong việc mở rộng vùng nguyên liệu do các yêu
cầu khắt khe của loại chứng nhận này, đòi hỏi sự
vào cuộc và quyết tâm của các bên liên quan (sẽ
được phân tích sâu hơn ở phần Đề xuất giải pháp
phía dưới).
8.2. Các thách thức về kinh tế - xã hội
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Thách thức đầu tiên là vấn đề thị trường tiêu
thụ các sản phẩm tôm trong canh tác tôm – lúa.
Do tôm thường được thu hoạch rải rác quanh năm
với sản lượng nhỏ, cộng với khó khăn trong vận
chuyển vì các vùng nuôi tôm-lúa không thuận lợi
về giao thông vận tải nên các DN khó có thể mua
trực tiếp từ người nuôi với số lượng lớn, mà vẫn
phải qua khâu thương lái thu gom. Đồng thời, sản
phẩm tôm trong tôm-lúa cũng chưa được chứng
nhận với các chứng nhận bền vững do vướng mắc
về chính sách quản lý (ví dụ như công văn 3278/
BNN-TCTS năm 2017 về quản lý nuôi tôm thẻ chân
trắng vùng quảng canh, QCCT), dẫn đến nguyên
liệu tôm từ các vùng tôm lúa hiện được gom vào
cùng với nguyên liệu tôm nuôi chuyên canh, nên
không có sự nhận diện khác biệt về chất lượng và
giá cả, và được tiêu thụ chung trong thị trường của
sản phẩm tôm nước lợ.
Thứ hai là thách thức về quản lý và hỗ trợ rủi
ro trong canh tác tôm-lúa. Hiện nay việc hỗ trợ
rủi ro cho canh tác tôm lúa nói riêng và nuôi tôm
nước lợ nói chung đang được áp dụng theo Nghị
định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ
sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng
bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (thay thế Quyết
định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của
Thủ tướng Chính phủ). Chính sách hỗ trợ này đã
phần nào giúp người dân bớt gánh nặng do rủi ro
thiên tai và dịch bệnh. Tuy nhiên, do hạn chế của
nguồn ngân sách, cộng với quy chế, trình tự xác
nhận và nhận hỗ trợ phức tạp nên thường không
kịp thời, và thường người dân chỉ được hỗ trợ khi
thiệt hại trên phạm vi rộng, còn các thiệt hại nhỏ
lẻ của các hộ nuôi nhỏ lẻ thì thường không được
hỗ trợ.
Thứ ba, do hiệu quả sản xuất của vụ lúa thường
rất bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào điều kiện hạn,
mặn và khả năng điều tiết mặn, ngọt của hệ thống
thủy lợi nên tình trạng bỏ vụ lúa trong vùng nuôi
tôm còn diễn ra khá phổ biến. Việc bỏ vụ lúa quá lâu
có thể dẫn đến phát sinh các vấn đề về môi trường
trong tôm-lúa tương tự như các vùng chuyên tôm
như tăng tần suất dịch bệnh, nghèo dinh dưỡng
trong đất, nước, hoặc trơ hóa đất canh tác, và hạn
chế nguồn thức ăn tự nhiên vốn là những thế mạnh
trong quản lý môi trường và dịch bệnh của canh tác
tôm-lúa.
Thứ tư, người nuôi hiện đã nhận thức tốt hơn
về vai trò và tầm quan trọng của liên kết, một số
mô hình liên kết đã được triển khai ở một số hợp

tác xã, tổ hợp tác, tuy nhiên sự liên kết chưa chặt
chẽ. Hiệu quả liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm tôm còn chưa đạt được như kỳ vọng và trong
chừng mực nào đó, có thể nói là đang “đi sau 1
bước” so với liên kết trong sản xuất và tiêu thụ các
sản phẩm lúa an toàn và lúa hữu cơ. Đặc biệt, thói
quen và ứng xử của người nuôi tôm còn mang tính
tự phát, chưa chuyên nghiệp trong liên kết, hợp
tác, dẫn tới tình trạng còn có trường hợp người dân
phá vỡ hợp đồng đã ký kết với doanh nghiệp.
Ngoài ra, còn tồn tại một số vấn đề khác trong
tổ chức sản xuất tôm-lúa, như: Hoạt động của
các tổ hợp tác, hợp tác xã chưa hiệu quả như kỳ
vọng; tồn tại tình trạng manh mún, sản xuất riêng
lẻ chưa đồng bộ mùa vụ, sử dụng nhiều loại giống
lúa, xuống giống không đồng loạt, dẫn đến việc thu
hoạch và tiêu thụ gặp khó khăn. Mối liên kết giữa
HTX, THT với các đối tác cung cấp đầu vào như con
giống, thuốc, thức ăn cũng chưa hiệu quả do thiếu
vốn và chưa có sự thống nhất giữa các thành viên
trong HTX.
Thứ năm, vấn đề xây dựng và quảng bá thương
hiệu cho sản phẩm tôm và lúa trong hệ thống canh
tác tôm-lúa hiện cũng chưa được chú trọng cả ở thị
trường trong nước và nước ngoài. Hiện nay, ngành
thủy sản đang triển khai Chương trình xây dựng
thương hiệu Sản phẩm Quốc gia cho sản phẩm tôm
nên cần cân nhắc đưa sản phẩm tôm trong canh
tác tôm-lúa vào Chương trình này để thúc đẩy tiêu
thụ và quảng bá hình ảnh trên thị trường. Ở cấp độ
địa phương, ngành tôm nên có sự kế thừa bài học
kinh nghiệm từ việc xây dựng Nhãn hiệu Lúa sinh
thái Cà Mau (hay còn gọi là Lúa – Tôm sinh thái)
do Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho sản phẩm lúa trong
hệ thống lúa-tôm của Cà Mau từ ngày 22/9/2020
với thời gian bảo hộ 10 năm. Theo đó, có thể làm
tương tự cho Nhãn hiệu tôm sinh thái Cà Mau hoặc
Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng để quảng bá ở thị
trường trong nước.
Ngoài ra, sự thiếu hụt lao động cho phát triển
tôm-lúa, đặc biệt là lao động có trình độ kỹ thuật
và tay nghề ở cấp độ trang trại nuôi do vấn đề dịch
chuyển lao động đang diễn ra khá phổ biến tại các
tỉnh vùng ĐBSCL hiện nay cũng đang gây nhiều khó
khăn cho phát triển tôm-lúa nói riêng và thủy sản
nói chung. Các khó khăn này đòi hỏi sự phối hợp
liên ngành trong việc đề xuất và thực hiện các giải
pháp về phát triển nguồn nhân lực và hạn chế sự
dịch chuyển nghề nghiệp tự phát ở các vùng nông
thôn ven biển của vùng ĐBSCL.
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8.3. Các thách thức trong ứng dụng tiến bộ
khoa học công nghệ
Việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong
nuôi tôm lúa mặc dù đã có sự cải thiện như chú
trọng gây nuôi thức ăn tự nhiên, nuôi mật độ cao
hơn, thực hiện ương giống trước khi thả nuôi,
sử dụng điện lưới thay vì phụ thuộc vào máy nổ,
nhưng mức độ và hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa
học công nghệ vẫn còn hạn chế. Tại nhiều nơi,
trong sản xuất lúa việc chăm sóc còn mang tính
cảm tính, theo lối cũ, ví dụ có nơi lúa không phát
triển vì rễ chạm xuống tầng đất nhiễm mặn nhưng
người dân tiếp tục bón phân; hoặc lẽ ra chỉ cần
25 kg phân/công lúa là đủ nhưng có người bón tới
cả 100 kg/công, gây tốn kém chi phí mà lại không
hiệu quả.
Điều này đặt ra nhu cầu cần có các hướng dẫn
kỹ thuật chi tiết cho việc canh tác tôm-lúa thích
ứng với BĐKH. Có thể ban hành ở dạng Cẩm nang/
Sổ tay kỹ thuật hoặc Hướng dẫn kỹ thuật hoặc Tiến
bộ kỹ thuật để làm cơ sở cho các cơ quan khuyến
nông thực hiện chuyển giao và hướng dẫn kỹ thuật
cho người nuôi.
Do đặc thù vùng sản xuất tôm-lúa là có nhiều
kênh rạch, mương máng, đất hay bị lún, nhão khó
di chuyển, giao thông hạn chế nên di chuyển giữa
các ruộng lúa rất khó khăn do vướng các bờ, kênh.
Việc bắc cầu tạm để di chuyển làm tăng công sức
và thời gian nên chi phí cơ giới hóa trong làm đất,
gặt đập lúa tăng, giá thuê máy cao, không đủ máy
đáp ứng nhu cầu gặt khi lúa chín đồng loạt. Bởi vậy,
vấn đề cơ giới hóa mặc dù đã có những chuyển
biến nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu đặt ra.
Máy gặt đập liên hợp đang được nghiên cứu để
phù hợp với vùng tôm-lúa nhưng vẫn còn những
hạn chế, chưa thành công, do vậy người dân gặt
lúa bằng tay vẫn còn phổ biến, dẫn đến làm giảm
chất lượng lúa và tăng chi phí công lao động.
8.4. Các thách thức về môi trường
Thách thức lớn nhất trong kiểm soát môi
trường vùng nuôi tôm lúa là sự hạn chế của hệ
thống thủy lợi trong việc cấp, thoát nước và điều
tiết mặn, ngọt. Việc canh tác 1 vụ lúa trong mùa
mưa đòi hỏi phải có đủ nước ngọt để rửa mặn
đồng ruộng, còn đối với tôm là hệ thống tiêu thoát
tách biệt để hạn chế ô nhiễm môi trường và lây lan
dịch bệnh. Tuy nhiên, hệ thống thủy lợi tại nhiều
vùng tôm-lúa hiện nay vẫn chưa được khép kín
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và phụ thuộc chủ yếu vào nước mưa. Tình trạng
hộ này xả nước ra hộ khác lại lấy nước vào vẫn
phổ biến, và nguy cơ ảnh hưởng bởi nguồn nước
thải từ những vùng chỉ chuyên sản xuất lúa hoặc
chuyên nuôi tôm vẫn hiện hữu; hoặc hiện tượng bị
sốc ngọt do nước từ vùng chuyên lúa xả ra.
Ngoài ra, tại những vùng tôm-lúa chưa sản
xuất theo tiêu chuẩn an toàn hoặc tiêu chuẩn hữu
cơ thì tình trạng chạy theo lợi nhuận, sử dụng
phân hoá học, kháng sinh trong quá trình canh tác
lúa-tôm vẫn còn.
Vấn đề dịch bệnh trên tôm mặc dù có ít hơn
so với vùng nuôi chuyên tôm những còn xảy ra với
các bệnh như đỏ thân, viêm gan/tụy, phân trắng
gây thiệt hại cho sản xuất.

9. Đề xuất giải pháp nâng cao giá trị gia
tăng và phát triển bền vững hệ thống
tôm-lúa tại ĐBSCL
9.1. Về quy hoạch và định hướng phát triển
Hiện nay trong bối cảnh BĐKH, đặc biệt là hạn,
mặn diễn ra ngày càng khốc liệt, một số vùng trồng
lúa có thể bị nhiễm mặn hoặc có nguy cơ nhiễm
mặn nên rất cần được điều tra chi tiết để đề xuất
phương án chuyển đổi sang các mô hình canh tác
thuận thiên nhằm giảm chi phí sản xuất và tăng
hiệu quả, ví dụ như chuyển đổi sang tôm-lúa. Bởi
vậy, các địa phương cần rà soát Quy hoạch sử
dụng đất ở cấp địa phương (quy hoạch sử dụng
đất cấp tỉnh, cấp huyện) để xác định rõ các vùng
có thể được chuyển đổi, nhằm tạo thuận lợi cho
định hướng và lộ trình đầu tư vào tôm-lúa của các
DN và nông dân.
Đồng thời, Đề án phát triển tôm lúa cho giai
đoạn tới 2021 – 2030 nên được xây dựng để định
hướng phát triển cho canh tác tôm-lúa. Giai đoạn
2016 – 2020, Dự thảo Đề án phát triển tôm - lúa
vùng ĐBSCL đã được xây dựng tuy nhiên chưa
được phê duyệt. Trong giai đoạn tới 2021-2025,
trong bối cảnh BĐKH và vấn đề hạn, mặn có những
diễn biến bất thường và một số công trình thủy
lợi đang được xây dựng và sắp hoàn thành như
hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre, Cái Lớn - Cái Bé, Tứ
Giác Long Xuyên thì Đề án phát triển tôm – lúa cho
giai đoạn tiếp theo 2021-2025 nên được sớm xây
dựng và đưa vào thực hiện. Trong nội dung Đề án
này, cần chú trọng vào các vấn đề như:

IV. Kết quả nghiên cứu
i.

Bổ sung đối tượng tôm thẻ vào trong đề án
(bên cạnh đối tượng tôm sú) nhằm tạo thuận
lợi cho việc sản xuất và tiêu thụ tôm an toàn,
tiến tới các chứng nhận bền vững và cũng
nhằm giải quyết nội dung thí điểm nuôi tôm
thẻ QCCT trong công văn 3278/BNN-TCTS ngày
19/4/2017 về việc quản lý nuôi tôm thẻ chân
trắng trong mô hình nuôi quảng canh cải tiến
tại ĐBSCL;

ii. Rà soát, điều tra đánh giá hiện trạng và xác
định tiềm năng diện tích phát triển tôm lúa
vùng ĐBSCL (lồng ghép kịch bản tác động của
biến đổi khí hậu) làm cơ sở cho việc hình thành
các vùng sản xuất tôm lúa tập trung phù hợp
với từng vùng và từng địa phương.
iii. Tổ chức điều tra chi tiết về đặc điểm đất đai,
môi trường, xã hội tại các vùng tôm lúa trọng
điểm nhằm phục vụ phát triển các vùng tôm
lúa an toàn, vùng tôm lúa hữu cơ (xây dựng
lịch sử vùng sản xuất; hỗ trợ cơ sở hạ tầng,
tăng cường năng lực, kiểm tra môi trường,
định hướng các doanh nghiệp; xây dựng kế
hoạch giám sát nội bộ, lưu hồ sơ);
iv. Nghiên cứu và đề xuất các vùng tôm - lúa đặc
sản an toàn, và vùng sản xuất tôm lúa hữu cơ:
xây dựng kế hoạch phát triển vùng sản xuất
tôm lúa hữu cơ để nhà nước và các bên có liên
quan có lộ trình chuẩn bị, triển khai các bước
cần thiết.
9.2. Về quản lý và tổ chức sản xuất
i.

Tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị sản
phẩm, từ con giống, vật tư đầu vào, hoạt động
sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm,
phụ phẩm, trong đó doanh nghiệp thu mua,
chế biến, tiêu thụ đóng vai trò hạt nhân liên
kết và tổ chức chuỗi sản xuất.

ii. Tổ chức lại các cơ sở nuôi tôm lúa nhỏ lẻ, phân
tán theo hình thức quản lý có sự tham gia của
cộng đồng, trong đó chú trọng các mô hình
Tổ hợp tác, Hợp tác xã nhằm tăng cường giúp
đỡ nhau trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và
chung tay bảo vệ môi trường.
iii. Xây dựng vùng liên kết chuỗi sản xuất và tiêu
thụ lúa-tôm đặc sản an toàn, sinh thái: Trên
cơ sở xác định các vùng canh tác tôm lúa an
toàn, sinh thái, tiến hành xây dựng triển khai

liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ lúa – tôm đặc
sản an toàn với sự chủ động tham gia tích cực,
hiệu quả của các bên có liên quan (kết hợp các
nguồn lực như từ nguồn ngân sách hỗ trợ phát
triển các HTX, chương trình nông thôn mới, các
nguồn hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ,..)
để xây dựng. Để có thể tạo ra nguồn nguyên
liệu đủ về số lượng, ổn định cần đẩy mạnh liên
kết nhiều vùng canh tác tôm lúa, nhiều hợp tác
xã canh tác tôm lúa.
iv. Đa dạng hóa các hình thức liên kết giữa HTX
và các doanh nghiệp, ví dụ như DN cử người
tham gia Ban quản trị HTX để giúp theo dõi
giám sát việc sản xuất, thu mua, hỗ trợ HTX
lập kế hoạch hoạt động, tăng cường năng lực
cho HTX; đa dạng hoá sự phối hợp giữa các
cơ quan quản lý chuyên ngành với các doanh
nghiệp tôm, lúa như Các Chi cục Thủy sản hoặc
Chi cục Trồng trọt hỗ trợ DN thực hiện giám sát
vùng trồng, vùng nuôi, vùng nguyên liệu, hỗ
trợ HTX đánh giá nội bộ, hướng dẫn quy trình
sản xuất hữu cơ, sản xuất an toàn.
v. Xây dựng tiêu chí phân loại vùng tôm - lúa
an toàn và vùng tôm – lúa hữu cơ; ban hành
các cẩm nang về quy trình nuôi tôm lúa theo
hướng sạch/an toàn, hữu cơ phù hợp với từng
loại hình nuôi.
vi. Xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa
lý cho sản phẩm tôm-lúa của Việt Nam để nâng
cao giá trị và tiêu thụ sản phẩm.
vii. Hình thành kênh cung cấp thông tin thị trường,
thông tin về thiên tai, biến đổi khí hậu, theo
hướng áp dụng công nghệ số, nền tảng internet, để kịp thời thông tin tới các cơ sở nuôi
tôm lúa, nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá
trình sản xuất.
9.3. Nâng cao năng lực cho các bên liên quan
i.

Với HTX và nông dân: Triển khai các chương
trình nâng cao năng lực hoạt động của các
HTX, tổ hợp tác và nông dân, trong đó chú
trọng các nội dung: (1) Nâng cao năng lực về
kỹ thuật, quản lý và khả năng tuân thủ các yêu
cầu về chứng nhận, sản phẩm sạch (ghi chép
hồ sơ, lưu giữ chứng từ, chứng minh đầu vào),
cũng như tuân thủ các cam kết trong liên kết
chuỗi, và khả năng đàm phán của nhóm nông
dân nòng cốt trong HTX/THT thông qua tập
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huấn, đối thoại nhiều bên, tham quan học tập
kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của
hệ thống cơ sở hạ tầng vùng nuôi; (2) Hỗ trợ
cải thiện năng lực, hiệu quả hoạt động của ban
quản lý HTX về năng lực quản lý, lập kế hoạch
sản xuất-kinh doanh, công tác kế toán, điều lệ
hoạt động, khả năng thu hút, tạo cảm hứng,
động lực cho thành viên tham gia, cơ chế hoạt
động.

quản lý đối tượng này. Các cơ quan quản lý
địa phương và người nuôi, doanh nghiệp hiện
nay đều phản ánh rất cần rà soát điều chỉnh
lại chính sách để quản lý phát triển nuôi đối
tượng tôm thẻ chân trắng tại các vùng tôm
lúa và tạo điều kiện cho việc chứng nhận sản
phẩm tôm trong tôm-lúa theo các tiêu chuẩn
sản xuất an toàn và tiêu chuẩn bền vững được
thuận lợi. Do vậy, nhu cầu điều chỉnh chính
sách để kịp thời quản lý sự phát triển canh
tác tôm lúa cũng như phát triển đối tượng
tôm thẻ chân trắng tại Việt Nam đang được
đặt ra bức thiết. Qua 04 năm phát triển kể từ
thời điểm ban hành công văn 3278/BNN-TCTS
năm 2017, tôm thẻ đã chứng minh được hiệu
quả, đóng góp quan trọng vào thu nhập các
mô hình tôm lúa, thể hiện sự chủ động thích
ứng của người dân khi trong mùa khô, độ mặn
tăng cao không thể nuôi được tôm sú trong
vùng tôm-lúa và phù hợp với nhu cầu của thị
trường. Đến nay vẫn chưa có nghiên cứu nào
nêu ra được ảnh hưởng của nuôi tôm thẻ tại
các vùng nuôi QCCT về mặt tác động đến sinh
thái, môi trường hay lan truyền dịch bệnh.

ii. Với các cơ quan quản lý chuyên ngành tại địa
phương: Thực hiện đào tạo và nâng cao năng
lực cho cán bộ các cơ quan quản lý chuyên
ngành địa phương về sản xuất tôm-lúa sạch, an
toàn và sản xuất hữu cơ; Tăng cường năng lực
về quan trắc độ mặn và xây dựng lịch thời vụ.
9.4. Giải pháp về chính sách
Vận dụng hiệu quả các chính sách hiện có để
phát triển tôm lúa. Rà soát, bổ sung, sửa đổi các
chính sách có liên quan đến nuôi tôm lúa để phù
hợp với tình hình thực tế (các chính sách về quản
lý phát triển tôm thẻ, tín dụng, thu hút đầu tư, rủi
ro, nâng cấp cơ sở hạ tầng, khuyến nông, quản lý
đầu vào).
•

Chính sách quản lý phát triển tôm thẻ: Tổng
kết và xem xét đưa tôm thẻ vào kế hoạch,
định hướng phát triển các mô hình tôm lúa.
Trong thời gian qua do chưa có một nghiên
cứu chứng minh rõ ảnh hưởng của nuôi tôm
thẻ tại các vùng nuôi QCCT, nên về mặt quản
lý chính thống các cơ quan quản lý đến nay
mới chỉ cho phép nuôi thí điểm tôm thẻ tại các
vùng nuôi quảng canh cải tiến (công văn 3278/
BNN-TCTS về việc quản lý nuôi tôm thẻ chân
trắng trong mô hình nuôi quảng canh cải tiến
tại ĐBSCL), dẫn đến các khó khăn cho DN thu
mua và chế biến tôm khi thực hiện đánh giá
chứng nhận cho tôm nuôi trong hệ thống tômlúa và các hệ thống nuôi tôm thẻ QCCT khác.
Thực tế cho thấy, đối tượng tôm thẻ hiện nay
đã trở thành đối tượng nuôi chính trong nuôi
tôm nước lợ nói chung và tôm lúa nói riêng
(sản lượng tôm thẻ hiện chiếm khoảng 70% so
với tổng sản lượng tôm nước lợ và khoảng 50
– 60% so với sản lượng tôm từ mô hình tôm
lúa). Nhu cầu và sự thích ứng người dân liên
quan đến nuôi tôm thẻ ở các vùng tôm lúa
nhằm thích ứng với điều kiện hạn, mặn thực
tế đã nhanh hơn sự dịch chuyển về chính sách
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Với quan điểm chính sách cần bám sát thực
tiễn, lấy thực tiễn sinh động làm nền tảng, bài
học để thích ứng kịp thời, chính sách sẵn sàng
kịp thời điều chỉnh khi cần thiết, nhóm tư vấn
cho rằng đã tới thời điểm nên cho phép chính
thức cho nuôi đối tượng tôm thẻ tại các vùng
tôm lúa với các điều kiện quản lý phù hợp.
Về mặt quản lý rất không nên tiếp tục duy
trì tình trạng "không cấm nhưng cũng không
khuyến khích phát triển” như hiện nay vì sẽ
tạo ra những lực cản hạn chế phát triển đối
với các mô hình tôm lúa, như các hạn chế về
việc chứng nhận tôm-lúa theo tiêu chuẩn bền
vững, hạn chế trong số liệu thống kê chính
thống về sản lượng và năng suất tôm thẻ trong
tôm – lúa, hạn chế trong chuyển giao tiến bộ
khoa học, kỹ thuật nuôi tôm thẻ hoặc tiến bộ
kỹ thuật có liên quan trong quy trình nuôi tômlúa.
•

Chính sách nâng cấp cơ sở hạ tầng: i) ưu tiên
đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng thiết
yếu cho vùng sản xuất tôm lúa tập trung gồm:
hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, trạm
bơm, đê bao, kè, đường giao thông, hệ thống
điện đầu mối, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết
bị; ii) Nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng chung
tại các vùng tôm lúa tập trung, trọng điểm và

IV. Kết quả nghiên cứu
có chính sách khuyến khích hỗ trợ người dân
nâng cấp hạ tầng trong vùng nuôi thông qua
hỗ trợ tín dụng để cải tiến bờ bao, kè ao nuôi,
hỗ trợ nông dân đẩy mạnh cơ giới hóa cho sản
xuất tại vùng tôm – lúa (dùng máy xạ lúa, máy
gặt đập) để giảm chi phí, công lao động, nâng
cao hiệu quả sản xuất của mô hình tôm lúa.
•

•

•

Chính sách về tín dụng, thu hút đầu tư: thu
hút các doanh nghiệp đầu tư công nghiệp hỗ
trợ, chế biến sản phẩm công nghệ cao, tạo sản
phẩm có giá trị gia tăng; hỗ trợ lãi suất cho các
doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư
vào chuỗi liên kết sản xuất tôm lúa, đặc biệt là
mô hình tôm lúa hữu cơ, mô hình tôm – lúa an
toàn; các địa phương có cơ chế khuyến khích
hình thành các nhà máy chế biến lúa-gạo tại
các vùng nguyên liệu tôm-lúa lớn tại các tỉnh
vùng bán đảo Cà Mau (hiện nay hầu hết các
nhà máy chế biến lúa gạo đều nằm xa vùng
nguyên liệu tôm-lúa, thường đặt ở An Giang,
Đồng Tháp); chế biến, quảng bá thương hiệu,
xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm
trong chuỗi tôm lúa; miễn, giảm thuế đất cho
các thành phần kinh tế đầu tư phát triển tôm
lúa; giao quyền sử dụng đất lâu dài để đầu
tư phát triển tôm lúa ổn định; tuyên truyền,
khuyến khích người dân thực hiện hợp thức
hóa quyền sử dụng đất, mặt nước để đảm bảo
hồ sơ tạo thuận lợi cho việc tiếp cận vốn và
triển khai áp dụng các chúng nhận.
Chính sách khuyến nông: hỗ trợ ưu tiên triển
khai các mô hình thí điểm áp dụng các tiến bộ
kỹ thuật trong nuôi tôm lúa, đặc biệt là canh
tác tôm-lúa an toàn, hữu cơ; chuyển giao con
giống tôm, giống lúa an toàn, hoặc giống đạt
chuẩn hữu cơ cho nông dân; hướng dẫn nông
dân các quy trình gây nuôi thức ăn tự nhiên, sử
dụng vật tư đầu vào đạt chuẩn an toàn, hoặc
chuẩn hữu cơ.
Chính sách quản lý đầu vào: xây dựng các cơ
chế chính sách kiểm soát chặt chẽ các đầu vào
phục vụ nuôi trồng thủy sản nói chung, nuôi
tôm lúa nói riêng (giống, thức ăn, chế phẩm
sinh học).

9.5. Giải pháp về khoa học – công nghệ
Các viện, trường và cơ sở nghiên cứu tiếp tục
ưu tiên nghiên cứu, gia hóa và chọn tạo tôm bố mẹ
tăng trưởng nhanh, có khả năng kháng bệnh để

chủ động nguồn cung cho các cơ sở sản xuất giống
phục vụ vùng nuôi tôm lúa (nuôi an toàn, hữu cơ,
sinh thái), đặc biệt cần có lộ trình nghiên cứu để
cung ứng đủ con giống tôm hữu cơ phục vụ phát
triển các vùng tôm-lúa hữu cơ;
Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật nuôi tôm an toàn,
sinh thái, hữu cơ, đúc rút các kinh nghiệm nhằm
nâng cao năng suất nuôi tôm lúa (đa dạng hóa đối
tượng nuôi vừa có sản phẩm chính vừa có sản
phẩm phụ; ương nuôi 2, 3 giai đoạn, gây nuôi thức
ăn tự nhiên, nâng bờ bao và mức nước) và xác
định các yếu tố liên quan (tỷ lệ ghép, tỷ lệ mương,
trảng trồng lúa, thiết kế đồng ruộng) nhằm tối ưu
hóa hiệu quả sản xuất cho từng mô hình; phối hợp
với khuyến nông chuyển giao quy trình nuôi tôm
thương phẩm và trồng lúa chất lượng cao, đảm
bảo tiêu chuẩn xuất khẩu cho nông dân.
Nghiên cứu chế biến các phụ phẩm: lúa lép,
đầu tôm, đầu, xương, cá rô phi nhỏ, rơm rạ thành
các sản phẩm có giá trị gia tăng như thức ăn gia
súc, nấm hữu cơ, rơm rạ hữu cơ nuôi bò sữa hữu
cơ.
Các cơ quan quản lý chuyên ngành tiếp tục
hoàn thiện và ban hành quy trình công nghệ nuôi
tôm-lúa an toàn, hữu cơ, sinh thái năng suất cao
giảm thiểu được dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực
phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái.
Nghiên cứu hỗ trợ phương án cơ giới hóa
đặc thù phục vụ phát triển các vùng tôm lúa theo
hướng cải tiến các phương tiện cơ giới hóa đặc thù
phù hợp như máy gặt đập, máy sạ lúa, để giảm chi
phí, công lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm
của mô hình tôm lúa.
9.6. Giải pháp thị trường
Bên cạnh nâng cao chất lượng, năng suất, cần
xây dựng và quảng bá thương hiệu cho tôm-lúa,
ví dụ như việc cấp nhãn hiệu cho lúa sinh thái Cà
Mau (được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp và bảo hộ trong
thời gian 10 năm, hiện UBND tỉnh đang giao cho
Chi cục trồng trọt Cà Mau quản lý khai thác). Đối
với thị trường nội địa, việc xây dựng thương hiệu,
nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý có thể được căn cứ vào
sản phẩm tôm-lúa đặc thù của từng tỉnh để xây
dựng hoặc xây dựng sản phẩm quốc gia cho sản
phẩm tôm-lúa để định vị và quảng bá hình ảnh sản
phẩm trên thị trường xuất khẩu.
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V. KẾT LUẬN
Phát triển tôm lúa tại vùng ĐBSCL hiện nay
đang được quan tâm và định hướng đẩy mạnh
phát triển trong bối cảnh Chính phủ thực hiện chủ
trương xoay trục phát triển nông nghiệp tại vùng
ĐBSCL thích ứng với BĐKH. Canh tác tôm-lúa cũng
được kế thừa các tiến bộ khoa học công nghệ liên
quan tới nuôi tôm và canh tác lúa, đặc biệt là tiến
bộ về sản xuất giống (ST24, ST25, giống tôm đề
kháng cao) và có tiềm năng lớn về thị trường tiêu
thụ cả trong nước cũng như xuất khẩu, đặc biệt là
với các sản phẩm lúa, tôm an toàn và lúa, tôm hữu
cơ. Trong bối cảnh BĐKH diễn ra ngày càng khốc
liệt, đặc biệt là vấn đề hạn, mặn thì tiềm năng diện
tích lúa kém hiệu quả có thể chuyển đổi sang canh
tác tôm-lúa có thể sẽ tăng và cần được rà soát để
đưa vào quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp
tỉnh và cấp huyện cấp huyện của các địa phương.
Tuy nhiên, phát triển tôm lúa hiện nay cũng
đang đối mặt với nhiều thách thức: tác động bất
thường của BĐKH kết hợp với khó khăn về cơ sở
hạ tầng, đặc biệt là hệ thống thủy lợi chưa khép
kín dẫn đến rủi ro trong canh tác cả tôm và lúa; vấn
đề dịch bệnh trong tôm nuôi; tình trạng tự phát
chuyển đổi hình thức canh tác, thói quen canh tác
còn dựa nhiều vào kinh nghiệm của người dân; khả
năng ứng dụng tiến bộ công nghệ của nhiều người
nuôi vẫn còn hạn chế; liên kết trong sản xuất và
tiêu thụ sản phẩm tôm còn chưa phổ biến và nếu
có thì hiệu quả cũng chưa cao; năng lực hoạt động
của nhiều hợp tác xã còn hạn chế; sản phẩm tôm
từ hệ thống tôm-lúa chưa tạo được nhận diện
khác biệt về hình ảnh, giá sản phẩm so với các hệ
thống nuôi tôm khác nên chưa tạo được động lực
lớn để nông dân duy trì canh tác 1 vụ lúa.
Diện tích canh tác tôm lúa tại vùng ĐBSCL thể
hiện tốc độ tăng trong những năm qua do các yếu
tố: (i) Diện tích vùng nhiễm mặn mở rộng do bị
tác động của hạn mặn trong bối cảnh biến đổi khí
hậu đang diễn ra; (ii) Canh tác luân canh 1-2 vụ
tôm trong mùa khô và 1 vụ lúa trong mùa mưa
là hình thức canh tác thích ứng hiệu quả với điều
kiện xâm nhập mặn theo mùa ở khu vực ĐBSCL;
iii) Chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng
thủy sản của Chính phủ, trong đó cho phép chuyển
đổi diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang nuôi
trồng thủy sản nói chung và tôm lúa nói riêng; (iv)
Nhu cầu tôm trên thị trường thế giới tăng; (v) Lợi
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nhuận từ mô hình tôm lúa cao hơn mô hình canh
lúa truyền thống ở các vùng chuyển đổi.
Mức độ đóng góp của tôm lúa (về diện tích, sản
lượng) trong toàn ngành tôm nước lợ của ĐBSCL
và toàn quốc liên tục tăng trong giai đoạn 20102020. Diện tích tôm lúa chiếm tỷ lệ khá lớn trong
tổng diện tích nuôi tôm nước lợ của Đồng bằng
sông Cửu Long (năm 2020 là 31,6%), tuy nhiên tỷ
trọng so với sản lượng tôm nược lợ của vùng còn
khiêm tốn do năng suất tôm lúa còn thấp (chiếm
tỷ trọng 13,6% năm 2020). Trong thực tế hiện nay,
đối tượng tôm thẻ chân trắng đã trở thành đối
tượng nuôi chính, đóng góp quan trọng vào sản
lượng và giá trị của các hệ thống luân canh tôm
lúa (ước tính chiếm từ 50-70% tổng sản lượng tôm
trong tôm-lúa) và diện tích canh tác tôm sú – lúa
có xu hướng giảm tại nhiều tỉnh vùng Đồng bằng
sông Cửu Long. Với những thành công đã được
thực tiễn minh chứng trong thời gian qua, rất
cần tiến hành tổng kết đánh giá để xem xét đưa
tôm thẻ vào trong Đề án phát triển tôm-lúa vùng
ĐBSCL giai đoạn 2021-2025 – một Đề án nên được
Bộ Nông nghiệp và PTNT tiến hành xây dựng cho
giai đoạn tới. Đồng thời, việc rà soát điều chỉnh
công văn số 3278/BNN-TCTS năm 2017 cũng cần
được tiến hành để sớm chính thức đưa đối tượng
tôm thẻ vào nuôi trong hệ thống tôm-lúa và các hệ
thống nuôi tôm QCCT khác.
Đặc thù kỹ thuật, đối tượng nuôi, hiệu quả sản
xuất tôm-lúa có một số đặc điểm tương đồng ở
các tỉnh ĐBSCL, nhưng cũng có nhiều đặc thù riêng
giữa các tỉnh: Sóc Trăng có đặc thù là diện tích nhỏ
nên nhiều vùng đã chuyển sang nuôi BTC, quảng
canh cải tiến nâng cao; Cà Mau chủ yếu canh tác
tôm-lúa QCCT và có nhiều tiềm năng để làm tôm
– lúa an toàn và hữu cơ, đặc biệt là tại huyện Thới
Bình; Kiên Giang có diện tích tôm-lúa lớn nhất khu
vực ĐBSCL và còn có tiềm năng tiếp tục mở rộng
về diện tích; Bạc Liêu phổ biến canh tác tôm lúa
QCCT và tiếp tục có nhiều điều kiện thuận lợi để
duy trì hình thức canh tác này trong thời gian tới.
Sự đa dạng về hình thức nuôi và đối tượng
canh tác, ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật
(nuôi 2, 3 giai đoạn, sử dụng vi sinh, luân canh nuôi
đối tượng tôm thẻ chân trắng – đối tượng có mùa
vụ ngắn và tăng trưởng cao) đã giúp tăng đáng kể

IV. Kết quả nghiên cứu
năng suất tôm trung bình trong các mô hình tôm
- lúa trong những năm gần đây. Tuy nhiên, nhìn
chung năng suất tôm vẫn còn khá thấp và năng lực
kỹ thuật của người nuôi vẫn cần được cải thiện.
Mô hình nuôi QCCT đã có sự tiến bộ về tăng
hiệu quả sản xuất trong mấy năm gần đây và còn
nhiều tiềm năng để cải thiện năng suất nuôi tôm
thông qua tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học
công nghệ và cải thiện cơ sở hạ tầng, kết hợp với
nâng cao giá trị sản phẩm lúa với các giống lúa chất
lượng cao (ST24, ST25), đặc biệt là khi thực hiện
thành công canh tác theo hướng lúa hữu cơ. Mô
hình QCCT tôm lúa mặc dù có lợi nhuận thấp hơn
nhưng ít bị rủi ro hơn so với mô hình tôm lúa BTC.
Các mô hình tôm lúa BTC có thể cho lợi nhuận cao
nhưng lợi nhuận không đồng đều và rủi ro lớn nên
chỉ những vùng nào có khả năng đầu tư bài bản,
áp dụng tiến bộ công nghệ tốt và không kiểm soát
được mặn vào mùa mưa thì mới nên cân nhắc cho
chuyển đổi sang nuôi chuyên tôm. Vai trò của canh
tác 01 vụ lúa thông qua tận dụng các thế mạnh của
các giống lúa mới chất lượng cao như ST24, ST25
cần tiếp tục được chú trọng và những vùng kiểm
soát được mặn vào mùa mưa cần hỗ trợ nông dân
duy trì canh tác 1 vụ lúa để đảm bảo tính chống
chịu và hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của hệ
thống tôm-lúa.

triển tôm lúa cho giai đoạn 2021 – 2030 nên sớm
được xây dựng, triển khai.
Việc triển khai phát triển tôm lúa tại các địa
phương đã bám sát theo các định hướng, chính
sách liên quan đến phát triển tôm lúa của ngành.
Nhiều địa phương đã xây dựng và triển khai các
chương trình, đề án, kế hoạch đặc thù cho phát
triển tôm lúa, đồng thời thực hiện tương đối tốt
công tác hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật, triển khai mô
hình thí điểm tôm lúa. Tuy nhiên, các địa phương
nên tiếp tục rà soát các chính sách, định hướng
phát triển và thực hiện hiệu quả công tác quản lý,
chỉ đạo sản xuất phát triển tôm lúa như tăng cường
hoạt động hỗ trợ cụ thể kèm theo tài chính dành
cho phát triển tôm lúa; thống kê số liệu cụ thể về
đối tượng tôm nuôi, loại hình phát triển tôm lúa;
phối hợp với trung ương xem xét ban hành chính
sách cho phép nuôi tôm thẻ chân trắng trong hệ
thống tôm-lúa; điều tra, đánh giá bổ sung các diện
tích có tiềm năng chuyển đổi sang canh tác tômlúa để bổ sung trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất cấp tỉnh và cấp huyện, làm cơ sở cho DN và
nông dân thực hiện đầu tư.

Nhu cầu nước của mô hình luân canh tôm lúa
QCCT ít hơn đáng kể so với mô hình tôm lúa BTC
(tương ứng 15.504 m3/ha và 21.012 m3/ha). Điều
này cho thấy, với những vùng không có điều kiện
tốt về cơ sở hạ tầng và hạn chế về nước cấp, mô
hình tôm lúa QCCT là một phương án mang tính
khả thi hơn ao với BTC.
Cơ sở hạ tầng vùng nuôi, hệ thống thủy lợi, cơ
giới hóa, tiếp cận tài chính vẫn còn là những vấn
đề cần được quan tâm cải thiện trong thời gian tới
nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất của các vùng
tôm lúa.
Đối với sự dịch chuyển các chính sách liên quan
đến phát triển tôm lúa, các chính sách chung liên
quan đến phát triển tôm lúa ở cấp trung ương đã
có (chuyển đổi, tín dụng, hỗ trợ rủi ro, quản lý phát
triển tôm thẻ), tuy nhiên còn những hạn chế trong
việc cập nhật điều chỉnh, bổ sung chính sách nhằm
bám sát thực tiễn và việc thực hiện các chính sách
còn gặp nhiều thách thức, chưa đáp ứng được yêu
cầu đặt ra trong thực tiễn sản xuất. Để định hướng
phát triển tôm-lúa trong giai đoạn tới, Đề án phát
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CÁC PHỤ LỤC
Phụ lục 1. Một số thông tin về hệ thống thủy lợi tại vùng ĐBSCL
Bảng 1. Đầu tư xây dựng thủy lợi do cấp Bộ quản lý tại 04 tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau,
Kiên Giang giai đoạn 2010 - 2019

Tên dự án

TỔNG
CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
VỐN NSNN
Cống Cái Lớn - Cái Bé
THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
Nâng cấp CSHT đồng
muối Long Điền Tây
HTTL tiểu vùng III -Nam
Cà Mau, huyện Trần Văn
Thời, Cái Nước
Hoàn thiện bờ bao Mỹ
Thanh - Phú Hữu
Vốn ODA
- Dự án WB.6 (2 mô hình
thí điểm tỉnh Bạc Liêu)

Địa
điểm

Kiên
Giang

Nhiệm
Thời
vụ
gian khởi
công
công-HT
trình

0

2009 2012

Quyết định đầu tư
Số QĐ

290
10/02/2010

Bạc
CN 600
Liêu
Cà Mau

2007 2014
2014 2019

1872
20/6/2008
2602
16/09/2009

Sóc
Trăng

2009 2010

3180
16/10/2008

0

Bạc
Liêu

2013 2016

- Dự án WB.6 (IPM Bạc
Liêu)

Bạc
Liêu

2013 2016

- TDA hợp phần cung cấp
nước và Vệ sinh nông
thôn tỉnh Bạc Liêu (WB.6)
- TDA HTTL Đông Nàng
Rền

Bạc
Liêu

2010 2016

Bạc
Liêu

2011 2014

- Tiểu dự án cầu trên
kênh cấp 2 Quản Lộ
-Phụng Hiệp ( (WB6-Bạc
Liêu)
- Dự án WB.6 (IPM Cà
Mau)

Bạc
Liêu

2010 2015

Cà Mau

2013 2016

- Dự án WB.6 (Mô hình
thí điểm tỉnh Cà Mau)

Cà Mau

2013 2016

- HTTL tiểu vùng X-Nam
Cà Mau (WB.6)

Cà Mau

2013 2016

1214/QĐBNN-XD
24/05/2012
1214/QĐBNN-XD
24/05/2012
197
09/02/2015
1214/QĐ
- BNN-XD
24/05/2012
2305/QĐBNN-XD
04/10/2011
1214/QĐBNN-XD
24/05/2012
1214/QĐBNN-XD
24/05/2012
1214/QĐBNN-XD
24/05/2012

Tổng mức
Trong đó:
đầu tư (tr Vốn Bộ quản
đồng)
lý (tr. đồng)
6.112.952
5.848.079
29.674
29.674
29.674
29.674
29.674
29.674

Vốn đầu tư
giai đoạn
2010-2019
(tr. đồng)
2.421.413
8.000
8.000
8.000

290.859
31.168

255.687
31.168

224.566
31.718

198.877

198.877

174.900

60.814

25.642

17.948

720.250

500.049

686.493
11.300

4.760

130.442

40.900

225.500

225.500

43.000

45.383

45.383

43.528

4.360

3.700

52.000

Tên dự án

Địa
điểm

Nhiệm
Thời
vụ
gian khởi
công
công-HT
trình

Quyết định đầu tư
Số QĐ

- TDA hợp phần cung cấp Cà Mau
nước và Vệ sinh nông
thôn tỉnh Cà Mau (WB.6)
- Dự án WB.6 (IPM Kiên
Kiên
Giang)
Giang

2012 2016

- TDA Cống Kênh Cụt Kiên Giang

Kiên
Giang

2013 2016

- TDA hợp phần cung cấp
nước và Vệ sinh nông
thôn tỉnh Kiên Giang
(WB.6)
Tiểu dự án Ô Môn-Xà No
(Sở Nông nghiệp và PTNT
Kiên Giang)
- Dự án WB.6 (IPM Sóc
Trăng)
- TDA hợp phần cung
cấp nước và Vệ sinh
nông thôn tỉnh Sóc Trăng
(WB.6)
- TDA ngăn mặn phục vụ
sản xuất khu bờ tả sông
Saintard (WB.6)
- Tiểu dự án cầu trên
kênh cấp 2 Quản Lộ
-Phụng Hiệp (WB6 -Sóc
Trăng)
Vốn Trái phiếu Chính phủ
Cống âu thuyền Ninh
Quới
HTCT Phân ranh mặn
ngọt tỉnh Sóc Trăng-Bạc
Liêu

Kiên
Giang

2012 2015

Kiên
Giang

2011 2015

Sóc
Trăng
Sóc
Trăng

2014 2016
2012 2015

3607/QĐBNN-XD
1214/QĐBNN-XD
24/05/2012

Sóc
Trăng

2013 2016

Sóc
Trăng

2010 2015

1214/QĐBNN-XD
24/05/2012
2305/QĐBNN-XD
04/10/2011

Hệ thống thủy lợi tiểu
vùng II, III, V Cà Mau
HTTL Ba Hòn - T3

Cà Mau

Kênh Hà Giang

Kiên
Giang

Hệ thống thủy lợi Cái
Lớn-Cái Bé (GĐ 1)

Kiên
Giang,
Cà Mau

Bạc
Liêu
Bạc
Liêu

Kiên
Giang

Nguồn: Tổng cục Thủy lợi năm 2020

2013 2016

Ngăn
mặn
Ngăn
mặn,
giữ
ngọt

NM,
Ti1540
0
Thoát
lũ
Kiểm
soát
mặn

2017 2021
2009 2012

2017 2021
2008 2010
2001 2009
2018 2021

1214/QĐBNN-XD
24/05/2012
1214/QĐBNN-XD
24/05/2012
1214/QĐBNN-XD
24/05/2012
2283/
QĐ- UBND
31/10/2012

Tổng mức
Trong đó:
đầu tư (tr Vốn Bộ quản
đồng)
lý (tr. đồng)
89.759

Vốn đầu tư
giai đoạn
2010-2019
(tr. đồng)
56.152

5.160

226.000

94.761

94.761

26.793

54.380

54.380

10.490

3.150
26.400

85.700

80.025

80.025

43.100

5.072.169
400.000

5.062.669
400.000

1.502.354
261.000

1731
23/6/10

664.835

664.835

661.451

4423

500.000

500.000

185.000

2592/QĐBNN-XD
22/08/2008
3946/QĐBNN-XD
12/12/2007
5078

95.119

95.119

20.138

102.715

102.715

56.765

3.309.500

3.300.000

318.000

4370

Bảng 2. Báo cáo đầu tư thủy lợi do địa phương quản lý tại 04 tỉnh:
Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang giai đoạn 2010 – 2019

Tên dự án

TỔNG
Vốn NSNN
Dự án đầu tư xây dựng hồ
chứa nước ngọt trên đảo
Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau
Hồ suối lớn (Bãi Nhà xã lại
Sơn)
Nâng cấp và cải tạo Hồ nước
Dương Đông

Địa điểm

Nhiệm
vụ công
trình

Thời
gian
KC-HT

Cà Mau

Cấp IV

2014 2016

Kiên Giang
Kiên Giang

120.000
m3
4,073 x
106 m3

2015 2018
2011 2013

Quyết định đầu tư
Số QĐ

1370/
QĐ- UBND;
19/9/2013
0
1825,
03/8/09;
2191,
11/10/11

Vốn Trái phiếu Chính phủ
Bạc Liêu

14.343
ha

Hệ thống thủy lợi tiểu vùng
III - Bắc Cà Mau

Cà Mau

44.177
ha

Hệ thống thủy lợi tiểu vùng
II - Nam Cà Mau
Tiểu vùng V - Nam Cà Mau

Cà Mau

8.050 ha

Cà Mau

9.052 ha

Tiều vùng XVII- Nam Cà Mau

Cà Mau

23.650
ha

Cống Vàm Răng

Kiên
Giang
Kiên
Giang
Kiên
Giang
Kiên
Giang

Cà Mau

Nguồn: Tổng cục Thủy lợi năm 2020

2008 2012
2008 2012
2007 2011
2007 2011
2008 2012
2008 2012
2008 2012
2008 2013
2008 2013
2008 2015

2536
24/12/2008
359
29/2/2008
212/
QĐ- UBND
19/3/2007
09/QĐ-CTUB
6/01/03
1328
23/9/2008
483
24/3/2008
0
1237,
15/5/2008
1240,
15/5/2008
2604,
29/12/2005

Vốn đầu tư
giai đoạn
2010-2019
(tr. đồng)
1.444.714
143.500
23.500

90.000

80.000

60.398

40.000

2.572.052

Dự án thuý lợi Cái cùng Huyện kệ
Cống Biện Nhỉ

HTTL PVNT thủy sản An Biên
(Ô 1)
HTTL PVNT thủy sản An
Minh (Ô 2)
HTTL PVNT thủy sản Vam
Răng - Ba Hòn

Vốn
Tổng mức
NsNN
đầu tư (tr
(tr.
đồng)
đồng)
2.755.892
183.840
0
33.442

-

1.301.214

24.267

21.000

49.956

49.415

363.524

397.363

110.912

129.482

331.412

75.417

558.585

133.710

68.336

54.982

71.835

34.921

88.082

34.691

905.143

370.233

Phụ lục 2. Các biểu mẫu phỏng vấn
HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN NHÓM
Với thành viên của hợp tác xã canh tác theo mô hình tôm – lúa
1. MỤC ĐÍCH CỦA THẢO LUẬN NHÓM
Tạo điều kiện để người dân tham gia chia sẻ, thảo luận và phân tích thực trạng các vấn đề về kinh tế, xã hội, môi
trường… ở địa phương; đồng thời, giúp cán bộ thực hiện dự án thu thập thông tin, học hỏi kinh nghiệm và kiến thức từ
cộng đồng. Kết quả thu được từ thảo luận nhóm sẽ được tổng hợp để xác định, đánh giá các vấn đề, tìm ra những phát
hiện và đề xuất giải pháp nhằm nâng cấp, nhân rộng mô hình canh tác tôm – lúa ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long
trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
nhằm:

Trong quá trình thảo luận nhóm, công cụ PRA (đánh giá nhanh có sự tham gia của cộng đồng) sẽ được sử dụng

 Tìm hiểu thực trạng canh tác tôm – lúa: đặc điểm kỹ thuật; thị trường tiêu thụ; thuận lợi, khó khăn; cơ hội, thách thức
 Xác định sơ đồ chuỗi giá trị tôm – lúa (đường đi của sản phẩm) và vai trò, quyền lực, lợi ích của các tác nhân trong
chuỗi.
 Mô tả mối quan hệ (quyền lực, tài chính, tình cảm) giữa người nuôi tôm – lúa với các bên liên quan khác, từ đó xác
định những thay đổi cần có để cải thiện mối quan hệ này.
 Đánh giá những lợi ích về kinh tế, xã hội, môi trường, tính phù hợp và khả năng nhân rộng của mô hình canh tác tôm
– lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
 Phân tích những động cơ/yếu tố thúc đẩy việc lựa chọn canh tác theo mô hình tôm – lúa cũng như sự cần thiết phải
nhân rộng mô hình trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
 Xác định và phân tích các cơ hội/thuận lợi và thách thức/khó khăn khi thực hiện nhân rộng mô hình canh tác tôm –
lúa.
2. CÁC CÔNG CỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG THẢO LUẬN NHÓM
 Lược sử thôn bản
 Lịch thời vụ
 Sơ đồ chuỗi giá trị
 Ma trận phân tích SWOT
3. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN
 Thời gian: 2 giờ
 Số hộ dân tham dự: 15 người
 Văn phòng phẩm: Giấy A0 và A4, bút viết, băng dính

Thời gian

Hoạt động

Nội dung thảo luận
1. Giới thiệu, làm quen.

10’

Giới thiệu chung

2. Trình bày mục đích và nội dung buổi thảo luận.
3. Thống nhất nguyên tắc làm việc.
1. Lịch sử phát triển nghề nuôi tôm ở địa phương, diễn biến dịch chuyển sử
dụng đất tại các vùng nuôi tôm lúa?

20’

Lược sử thôn bản

2. Đời sống người dân địa phương có thay đổi gì từ khi có mô hình canh tác
tôm – lúa?
3. Liệt kê những sự kiện quan trọng (về thời tiết, dịch bệnh, được mùa, mất mùa
v.v.) xảy ra trong quá trình canh tác tôm – lúa ở địa phương từ khi có mô hình
này?
4. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình canh tác tôm – lúa ở địa
phương?
1. Những thay đổi rõ rệt, nổi bật về hiện tượng thời tiết bất thường (bão, lũ,
nắng nóng, hạn hán, v.v.)? (Nêu rõ tính chất và thời điểm thường xảy ra)

30’

Lịch thời vụ

2. Các hiện tượng thời tiết bất thường đã tác động như thế nào tới hoạt động
canh tác tôm – lúa (cả tiêu cực và tích cực)? ví dụ: tình hình xâm nhập mặn
(thiếu nước ngọt, độ mặn, v.v.).
3. Có thể làm gì để giảm nhẹ những tác động tiêu cực?
4. Dịch bệnh thường xảy ra vào thời điểm nào?
5. Dịch bệnh ảnh hưởng như thế nào tới hoạt động canh tác tôm – lúa? Có thể
làm gì để ngăn ngừa dịch bệnh?
1. Xác định các tác nhân trong chuỗi giá trị đối với ba sản phẩm tôm, lúa và
nấm?

30’

2. Phác thảo sơ đồ chuỗi giá trị và mô tả đặc điểm của từng tác nhân trong
chuỗi, % tiêu thụ các sản phẩm chính (nếu được) và sản phẩm phụ theo các
Sơ đồ chuỗi giá trị kênh?
3. Đánh giá vai trò, quyền lực, lợi ích của từng tác nhân trong chuỗi?
4. Mô tả mối quan hệ (quyền lực, tài chính, tình cảm) giữa hộ canh tác tôm –
lúa với các bên liên quan khác? Cần phải làm gì để cải thiện những mối quan
hệ này?

Thời gian

Hoạt động

Nội dung thảo luận
1. Có những cơ hội gì để thúc đẩy mô hình canh tác tôm – lúa phát triển và
nhân rộng (ví dụ: thị trường tôm và lúa)?
2. Có những thách thức gì sẽ gây khó khăn, cản trở sự phát triển và nhân rộng
của mô hình canh tác tôm – lúa (ví dụ: khả năng đáp ứng của hệ thống thủy lợi,
thị trường tiêu thụ sản phẩm tôm và lúa [yêu cầu chất lượng, chủng loại, chứng
nhận, khả năng đáp ứng])?

30’

3. Cần có những giải pháp gì để PT nghề tôm – lúa ở địa phương?
Ma trận phân tích
SWOT
- Đối với các cấp, ngành Trung ương?
- Đối với chính quyền địa phương?
- Đối với cơ quan nghiên cứu?
- Đối với doanh nghiệp?
- Đối với hợp tác xã?
- Đối với hộ canh tác?

------------------------

PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU CÁN BỘ QUẢN LÝ
MÃ PHIẾU

TÊN NGƯỜI PHỎNG VẤN

NGÀY PHỎNG VẤN
_____/_____/2021

A. THÔNG TIN CHUNG
1. Họ và tên người được phỏng vấn:..........................................................................................................................
2. Đơn vị công tác:....................................................................................................................................................
3. Chức vụ:.................................................................................................................................................................
4. Điện thoại:..............................................................................................................................................................
5. Email:.....................................................................................................................................................................
B. NỘI DUNG TRAO ĐỔI
6. Tiềm năng, hiện trạng canh tác tôm – lúa ở địa phương?
6.1. Tiềm năng nuôi tôm lúa tại địa phương (địa điểm, diện tích)?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
6.2. Hiện trạng nuôi tôm lúa năm 2020 tại địa phương (diện tích, sản lượng, năng suất trung bình)
Vùng nuôi

Diện tích
(ha)

Hình thức
nuôi

………………

…………….

……………

………………

…………….

………………

Phương
thức/Đối tượng
nuôi/trồng

NS tôm TB
(tấn/ha)

NS lúa TB
(tấn/ha)

……………

…………

…….....

……………

……………

…………

…….....

…………….

……………

……………

…………

…….....

………………

…………….

……………

……………

…………

…….....

………………

…………….

……………

……………

…………

…….....

………………

…………….

……………

……………

…………

…….....

………………

…………….

……………

……………

…………

…….....

………………

…………….

……………

……………

…………

…….....

………………

…………….

……………

……………

…………

…….....

………………

…………….

……………

……………

…………

…….....

Tổng cộng/TB
7. Những thay đổi gần đây về đặc điểm kỹ thuật của mô hình tôm lúa?
- Đối với mô hình luân canh tôm nuôi QCCT và 01 vụ lúa

+ Về thiết kế hệ thống canh tác:................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
+ Về đầu vào và trang thiết bị:...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
+ Về quy trình thực hành kỹ thuật…........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
+ Về quản lý, chăm sóc và thu hoạch tôm:................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
- Đối với mô hình luân canh tôm nuôi BTC và 01 vụ lúa
+ Về thiết kế hệ thống canh tác:…….........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
+ Về đầu vào và trang thiết bị:...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
+ Về quy trình thực hành kỹ thuật:…........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
+ Về quản lý, chăm sóc và thu hoạch tôm:................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
8. Khó khăn, thách thức và định hướng giải quyết đối với phát triển mô hình tôm lúa
8.1. Về điều kiện tự nhiên, thời tiết:..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
8.2. Về khoa học kỹ thuật, tổ chức sản xuất (hạ tầng/thủy lợi, trang thiết bị, biện pháp kỹ thuật, tổ chức sản xuất,
liên kết, lao động
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
8.3. Về kinh tế (vốn, thị trường, giá, chứng nhận, sản phẩm hữu cơ, v.v..)?.............................................................

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
8.4. Về xã hội (mâu thuẫn, nguồn nhân lực, v.v.)?.......................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
8.5. Về môi trường (nguồn nước sử dụng, chất thải, v.v.)?..........................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
8.6. Về Chính sách?....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
9. Thị trường đối với sản phẩm tôm và lúa, gạo (hiện trạng, tiềm năng, xu hướng, v.v.)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
10. Các chính sách, giải pháp của địa phương đã thực hiện nhằm hỗ trợ phát triển các mô hình tôm lúa?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
11. Định hướng của địa phương về phát triển các mô hình phát triển tôm lúa trong thời gian tới?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
12. Các khuyến nghị, giải pháp để phát triển mô hình tôm – lúa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển
bền vững? (đối với Trung ương, đối với chính quyền địa phương, đối với cơ quan nghiên cứu, đối với doanh nghiệp,
đối với cộng đồng)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Xin trân trọng cảm ơn sự cộng tác của ông/bà!
(Lưu ý: Thu thập các báo cáo tổng kết, báo cáo hiện trạng xâm nhập mặn, tác động của xâm nhập mặn đến lúa và tôm, tôm-lúa).
-------------------------

PHIẾU HỘ GIA ĐÌNH
MÃ PHIẾU

TÊN NGƯỜI PHỎNG VẤN

NGÀY PHỎNG VẤN
_____/_____/2020

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ GIA ĐÌNH
1. Địa chỉ: 1.1. Tỉnh:____________________________________ 1.2.Huyện:____________________
1.3. Xã/phường/thị trấn:________________________ 1.4.Thôn/ấp_ __________________
2. Tên người trả lời thông tin…………………………:…… .Điện thoại:……………….….
B. THỰC TRẠNG CANH TÁC TÔM – LÚA TRONG NĂM 2020 CỦA HỘ GIA ĐÌNH
3. Hình thức canh tác tôm - lúa:

☐ Luân canh tôm sú - lúa

☐ Luân canh tôm thẻ - lúa

☐ Hình thức khác: ……………………………………………………………….....
Mấy vụ tôm: ………………….. Loại tôm nuôi?

: ………………….

Loại lúa trồng: ………………….

4. Phương thức canh tác tôm - lúa:		☐ Thâm canh/Bán TC ☐ Quảng canh/QC cải tiến
5. Đặc điểm kỹ thuật mô hình canh tác tôm – lúa của gia đình?
Nội dung
5.1. Diện tích ruộng nuôi

Đơn vị tính
ha/ruộng

5.2. Tỷ lệ diện tích mương bao

%

5.3. Độ rộng mương bao

m

5.4. Độ sâu mực nước mương bao

m

5.5. Độ sâu mực nước trên trảng ruộng

m

5.6. Số vụ nuôi tôm trong năm 2020

vụ

5.7. Tổng diện tích nuôi tôm một vụ

ha

5.8. Kích cỡ tôm giống thả nuôi

PL

5.9. Mật độ thả tôm giống lần đầu

PL/m2/vụ

5.10. Số đợt thả tôm giống mỗi vụ

đợt/vụ

5.11. Diện tích ao vèo
5.12. Mật độ ương nuôi trong vèo

m2
PL/m2

Số lượng

Nội dung

Đơn vị tính

5.13. Thời gian vèo tôm

Số lượng

ngày

5.14. Bổ sung thức ăn công nghiệp

kg

5.15. Thời gian thu hoạch lần đầu

ngày

5.16. Tỷ lệ sống

%

5.17. Kích cỡ tôm thu hoạch

g/con

5.18. Sản lượng tôm thu hoạch

kg

5.19. Diện tích trồng lúa

ha

5.20. Sản lượng lúa thu hoạch

kg

5.21. Các loại sản phẩm khác thu được từ
canh tác tôm – lúa

6. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của gia đình?

Nơi bán sản phẩm

Tỷ lệ
(%)

Giá bán bình quân (đồng/kg)

Hợp đồng tiêu thụ

Tôm

(Có=1; Không=2)

(Sú ☐; Thẻ ☐)
6.1. Người tiêu dùng
6.2. Người buôn/nậu/vựa
6.3. Nhà máy chế biến
6.4. Khác:….…………….

Lúa

Sản phẩm
phụ

Tôm

Lúa

7. Hiệu quả kinh tế của mô hình canh tác tôm – lúa?

TT

Khoản mục

Nuôi tôm

Trồng Lúa

(Sú ☐; Thẻ ☐,
càng xanh ☐)

(Giống lúa
………………)

Chi xây dựng ban đầu (triệu đồng)
1

Đào đắp ao đầm ban đầu

2

Cống cấp/thoát nước

3

Máy bơm và thiết bị điện (nếu có)

4

Nhà/lều canh tại ao nuôi

5

Ghe/xuồng phục vụ sản xuất

6

Khác
Chi phí các hoạt động sản xuất

7

Sên bùn ao/Chuẩn bị ruộng (đồng/năm)

8

Lượng vôi (kg/năm)

9

Giá vôi trung bình (đồng/kg)

10

Lượng phân hữu cơ (kg/năm)

11

Giá phân hữu cơ trung bình (đồng/kg)

12

Lượng phân vô cơ (kg/năm)

13

Giá phân vô cơ trung bình (đồng/kg)

14

Thuê lao động (ngày công)

15

Chi phí thuê lao động (đồng/ngày công)

16

Chi phí điện (đồng/năm)

TT

Khoản mục

17

Chi phí dầu/xăng (đồng/năm)

18

Chi phí sửa chữa, gia cố bờ ao, cống (đồng/năm)

19

Thức ăn nuôi tôm (kg/năm)

20

Giá thức ăn nuôi tôm trung bình (đồng/kg)

21

Chi phí thuốc, hóa chất (đồng/năm)

22

Lượng tôm/lúa giống thả nuôi/gieo

23

Giá tôm/lúa giống (đồng/PL)

24

Chi phí thu hoạch (đồng/năm)

25

Chi phí khấu hao (máy bơm, ghe) (đồng/năm)

26

Chi phí khác (đồng/năm)

Nuôi tôm

Trồng Lúa

(Sú ☐; Thẻ ☐,
càng xanh ☐)

(Giống lúa
………………)

Doanh thu các hoạt động sản xuất
Sản lượng thu hoạch (kg/năm)

Tôm sú:..............;
Tôm CT:…....….;
Tôm CX:………;

28

Tổng thu chính (triệu đồng/năm)

Tôm sú:..............;
Tôm CT:…....….;
Tôm CX:………;

29

Nguồn thu phụ (cá, cua, rau màu, v.v.) (triệu đồng/năm)

27

8. Đánh giá của bà con về khả năng vận hành của hệ thống thủy lợi
Nội dung
Khả năng hoạt động
Chất lượng nước cấp
Đáp ứng nhu cầu cấp
Đáp ứng nhu cầu thoát

Tốt

Trung bình

Kém

9. Năng lực của bà con và mức độ đáp ứng của các dịch vụ phụ trợ trong phát triển tôm lúa tại địa phương

Tiêu chí

Đáp ứng được
20% so với kỳ
vọng

Đáp ứng
Đáp ứng
Đáp ứng được
Đáp ứng
được 40% so được 60% so 80% so với kỳ được 100% so
với kỳ vọng
với kỳ vọng
vọng
với kỳ vọng

Trình độ kỹ thuật của lao động
nuôi trồng
Cơ sở hạ tầng ao nuôi
Trang thiết bị

Năng lực tài chính của cơ sở
nuôi
Việc vay vốn
Năng lực quan trắc cảnh báo
môi trường của các cơ quan
chuyên môn

Chính sách nhà nước hỗ trợ
phát triển tôm lúa

Điều kiện về môi trường nước
cấp tại địa phương
Điều kiện về khí hậu, thời tiết
tại địa phương
Tiêu thụ sản phẩm

Khác 1 (kể tên)
Xin trân trọng cảm ơn sự cộng tác của ông/bà!

----------BẢNG HỎI DOANH NGHIỆP
(Lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ các bộ phận liên quan)
I. Thông tin chung:
Tên Doanh nghiệp:
Địa chỉ/Điện thoại
Người/Nhóm người cung
cấp thông tin
Ngày/tháng/năm
Thành viên nhóm phỏng
vấn
II. Nội dung thảo luận
1. Thực trạng hoạt động chế biến, xuất khẩu sản phẩm tôm/lúa của doanh nghiệp
1.1. Doanh nghiệp có sử dụng nguyên liệu từ mô hình tôm lúa không? Tỷ trọng nguyên liệu từ tôm lúa?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
1.2. Các Thuận lợi, khó khăn, thách thức và định hướng của DN trong việc liên kết, đảm bảo vùng cung cấp nguyên
liệu đối với các vùng nuôi tôm lúa?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
1.3. Khó khăn, thách thức và định hướng của DN về vấn đề đảm bảo vấn đề an toàn, vệ sinh thực phẩm và các rào
cản kỹ thuật khác liên quan đến sản phẩm từ nuôi tôm lúa?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
1.3. Nhu cầu và xu hướng của từng thị trường về các loại sản phẩm, các sản phẩm có chứng nhận, sản phẩm hữu cơ
liên quan đến sản phẩm từ nuôi tôm lúa (nêu cụ thể về từng loại sản phẩm tại các thị trường cụ thể)?
Có gì bất lợi cho doanh nghiệp không (tại sao)?
Định hướng nào cần quan tâm trong phát triển tôm lúa trong thời gian tới?
...................................................................................................................................................................................
1.4. Doanh nghiệp có định hướng tăng tỷ trọng nguyên liệu, mở rộng liên kết với các vùng/HTX sản xuất mô hình
tôm lúa không?
...................................................................................................................................................................................
1.5. Mối quan hệ giữa các tác nhân trong chuỗi tôm lúa?
...................................................................................................................................................................................
2. Những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, giá trị nguyên liệu từ mô hình tôm lúa (trong sản
xuất, liên kết, áp dụng chứng nhận, v.v.)?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
3. Đề xuất, kiến nghị
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Chúng tôi rất cảm ơn sự cộng tác quý báu của quý Anh/Chị!
Ngày…… tháng…… năm 2021
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