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Tổng cục Thủy sản
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

EU

Liên minh Châu Âu

GDP

Tổng sản phẩm quốc nội

ICT

Công nghệ thông tin và truyền thông

IDH

Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững Việt Nam

IoT

Internet vạn vật

IVR

Hệ thống tổng đài trả lời tự động/tương tác trả lời tự động

M2M

Giao tiếp, liên kết giữa máy với máy

MARD

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

MT

Megaton

NAFIQAD

Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

PPP

Hợp tác công - tư

QR

Phản hồi nhanh

SMS

Dịch vụ tin nhắn ngắn

US

Hoa Kỳ

VASEP

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

VINAFIS

Hội Nghề cá Việt Nam
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I. Phát hiện chính

1. Nuôi tôm là một nền tảng quan trọng của nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam, chiếm 720.000
ha trên toàn quốc.

2. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tại Việt Nam được đầu tư phát triển tốt; 90% nông dân sử dụng
điện thoại di động và chi phí dịch vụ di động thuộc hạng thấp nhất thế giới.

3. Công nghệ viễn thám, các dịch vụ khuyến nông di động và tài chính kỹ thuật số vẫn chưa thể
tiếp cận được với các bên liên quan trong ngành tôm Việt Nam.

4. Cho đến nay, việc áp dụng các công nghệ kỹ thuật số mới, hiện đại vẫn còn hạn chế do một
số các rào cản như: chi phí đầu tư cao, trình độ kỹ thuật thấp, người dân chưa tuân thủ chính
sách của nhà nước, thiếu các dịch vụ tín dụng và xung đột lợi ích của các bên liên quan.

5. Chính sách hỗ trợ cần bao gồm các quy định hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tích hợp
chuỗi giá trị và nâng cao năng lực mở rộng áp dụng.

6. Các giải pháp nuôi trồng thủy sản kỹ thuật số tốt thường tích hợp các công nghệ phần mềm
tận dụng lợi thế của điện thoại thông minh, Internet vạn vật và mã phản hồi nhanh (QR).

7. Các thông tin về nhu cầu và rào cản của các bên liên quan trong việc áp dụng các công nghệ
hiện có sẽ giúp tạo ra các sáng kiến kỹ thuật số hữu hiệu cho ngành tôm Việt Nam.
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II. Giới thiệu

Ngành thủy sản Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế đất nước. Nuôi trồng và khai thác
thủy sản chiếm gần 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mang lại thu nhập trực tiếp và gián tiếp cho 8,5
triệu người, chiếm gần 10% dân số (FAO, 2019; Lebailly và cộng sự, 2017). Ngành nuôi trồng thủy sản Việt
Nam phát triển mạnh mẽ, đóng góp xấp xỉ 65% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản và đóng một vai trò
quan trọng trong việc lấp đầy khoảng trống giữa nhu cầu lớn về sản phẩm thủy sản trên toàn cầu với giới
hạn khai thác thủy sản bền vững (Lebailly và cộng sự, 2017; Phùng & Phạm, 2018). Nuôi tôm là một trụ cột
đặc biệt quan trọng của ngành thủy sản Việt Nam; chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong kim ngạch xuất khẩu
thủy sản quốc gia, đưa Việt Nam trở thành nhà xuất khẩu tôm lớn thứ ba trên thế giới (Trung tâm Thương
mại Quốc tế (ITC), 1999; Phùng & Phạm, 2018). Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực có diện tích sản xuất
tôm nước lợ lớn nhất cả nước, chiếm 84% diện tích nuôi tôm (Tổng cục Thống kê (GSO), 2020).
Mặc dù doanh số tôm toàn cầu năm 2020 giảm do đại dịch Covid-19, nhưng nhu cầu về sản phẩm này vẫn
có xu hướng tăng mạnh (GLOBEFISH, 2020; Expert Market Research, 2020). Tăng trưởng của ngành tôm
Việt Nam còn hạn chế bởi phải đối mặt với những thách thức như dịch bệnh, chuỗi giá trị yếu kém và nhỏ
lẻ, các tác động ảnh hưởng đến môi trường do hoạt động sản xuất gây ra, vấn đề an toàn thực phẩm, thiếu
hệ thống truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng (H. Nguyen, 2016; HTK Nguyen và cộng sự). Ngành
tôm Việt Nam nếu vượt qua được những rào cản này với mức chi phí thấp thì sẽ có cơ hội trở thành một
đối thủ có sức cạnh tranh về chi phí và chất lượng cao trên trường quốc tế. Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn (MARD) đã ban hành một kế hoạch tổng thể để giải quyết những thách thức này thông qua các
chương trình khuyến khích nhằm hỗ trợ ngành tôm. Mục tiêu đặt ra là sản xuất 1,3 triệu tấn tôm và đạt
gần 12 tỷ USD doanh thu xuất khẩu vào năm 2030. Chính phủ Việt Nam cũng đang nỗ lực thiết lập các thỏa
thuận thương mại mạnh mẽ hơn với các đối tác lớn (Tập đoàn tư vấn Boston, 2019).
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2.1. Tiềm năng áp dụng các giải pháp kỹ
thuật số trong nuôi tôm
Nông nghiệp kỹ thuật số là việc tích hợp các công
nghệ mới và tiên tiến thành một hệ thống duy nhất
với mục đích cho phép các bên liên quan trong lĩnh
vực nông nghiệp cải tiến sản phẩm và quy trình
sản xuất của mình (Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp
Quốc, 2019). Các công cụ kỹ thuật số mang đến
một cơ hội độc nhất để thúc đẩy tăng trưởng và
phát triển kinh tế bền vững trong lĩnh vực nông
nghiệp. Chúng có tiềm năng giúp nâng cao sinh kế
của các bên liên quan bằng cách giảm chi phí giao
dịch, thực hiện các quy trình pháp lý quan trọng,
tăng khả năng tiếp cận và triển khai các dịch vụ
tài chính, hỗ trợ việc ra quyết định, thúc đẩy cạnh
tranh lành mạnh và đảm bảo sử dụng các nguồn
lực hiệu quả và bền vững. Nuôi trồng thủy sản nói
riêng có thể được hưởng lợi từ các giải pháp nông
nghiệp kỹ thuật số tận dụng khả năng tự động hóa,
cơ sở dữ liệu và phân tích quy mô lớn, khả năng
tiếp cận thông tin và nguồn lực nhằm tăng sản
lượng đồng thời giảm chi phí và các tác động đến
môi trường (van Biejnen & Yan, 2020).
Thị trường tôm Việt Nam đang phát triển nhanh
chóng và đang phải đối mặt với nhiều thách thức.
Dịch bệnh và biến đổi khí hậu là những vấn đề ảnh
hưởng nghiêm trọng đến việc mở rộng và phát
triển nuôi trồng thủy sản bền vững (FAO, 2020).
Tuy nhiên, nuôi trồng thủy sản sẽ được hưởng
nhiều lợi ích từ các giải pháp nông nghiệp kỹ thuật
số - các giải pháp này cung cấp các công cụ để xác
định và tính toán những tổn thất trong sản xuất,
cũng như tăng cường các chiến lược quản lý rủi ro
về tài chính và thị trường. Các giải pháp kỹ thuật
số được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp
giảm thiểu rủi ro trong nuôi trồng thủy sản và gia
tăng lợi nhuận bằng cách cung cấp cho người nuôi
các công cụ hỗ trợ việc ra quyết định thông qua
phân tích dữ liệu, từ đó người nuôi có thể tối ưu
hóa thời gian cho ăn, phát hiện các chỉ số ô nhiễm
nước và dịch bệnh, đồng thời xác định khung thời
gian để thu hoạch có lãi nhất (van Biejnen & Yan,
2020). Ngày càng có nhiều nền tảng khả dụng như
vậy trên thế giới để hỗ trợ người nuôi đưa ra các
quyết định quản lý trong nuôi trồng thủy sản. Các
dịch vụ điện toán đám mây này đồng thời cung cấp
các phân tích tức thời phục vụ nhiều mục đích sử
dụng khác nhau cho các nhà nghiên cứu và chính
phủ, ví dụ: dự đoán sản lượng tại địa phương;
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giám sát nguồn cung toàn cầu; xác định các điểm
nóng về ô nhiễm, các vấn đề môi trường và dịch
bệnh; xác định hiệu quả đầu vào và đo lường tác
động của chúng đến sản lượng và môi trường;
tìm kiếm cơ hội cải thiện chuỗi cung ứng sau thu
hoạch, từ đó giúp nhà cung cấp tiếp cận được với
người mua; xây dựng các chỉ số để tiếp cận các
nguồn tài chính, tín dụng; và giám sát việc tuân thủ
các chứng nhận.
Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số Việt Nam có tiềm năng
to lớn để tích hợp các công cụ kỹ thuật số vào phát
triển nông nghiệp, đặc biệt là ngành tôm. Theo
báo cáo xếp hạng Chỉ số Sẵn sàng Kết nối Toàn cầu,
Việt Nam xếp trên Lào, Campuchia và Myanmar về
môi trường công nghệ thuận lợi (Baller và cộng sự,
2016). Liên minh Viễn thông Quốc tế xếp hạng Việt
Nam đứng thứ 86 trên thế giới và thứ 11 ở Đông
Nam Á về Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử, thứ
hạng này phản ánh mức độ hiệu quả trong việc sử
dụng công nghệ thông tin của một quốc gia nhằm
thúc đẩy việc tiếp cận và kêu gọi sự tham gia của
người dân so với các quốc gia khác (Ban phụ trách
các tổ chức công và chính phủ số, Phòng Kinh tế và
Xã hội Liên hợp quốc, 2020). Những điểm số này
đều cao hơn mức trung bình toàn cầu và khu vực.
Việt Nam nằm trong tốp 3 quốc gia có mức chi phí
công nghệ và thông tin truyền thông (ICT) hợp lý
nhất trên thế giới. Chi phí trung bình để truy cập
Internet băng thông rộng là dưới 3 USD/tháng.
Việt Nam có cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tốt; hơn 64
triệu thuê bao điện thoại di động trên toàn quốc có
kết nối 3G hoặc 4G, các dịch vụ 5G cho phép thực
hiện giao tiếp, liên kết giữa Máy với Máy (M2M)[1]
vào năm 2020 (Burra và cộng sự, 2021; Nhân Dân,
2020). Việt Nam phát triển công nghệ 5G tương
đối nhanh; mạng 5G giúp truyền tải lượng dữ liệu
lớn một cách nhanh chóng giữa IoT và cơ sở dữ
liệu trên điện toán đám mây – một công nghệ giúp
cung cấp thông tin tức thời cho người dùng. Hơn
99% người dân Việt Nam ở cả khu vực nông thôn
và thành thị có điện, 90% nông dân có điện thoại
di động và 10% nông dân sử dụng máy tính có
kết nối Internet băng thông rộng (Burra và cộng
sự, 2021). Tại khu vực nông thôn, 68% trong tổng
số người dân có điện thoại di động hiện đang sử
dụng điện thoại thông minh (Hiệp hội Marketing
[1]Giao tiếp, liên kết giữa Máy với Máy (M2M) bao gồm những công
nghệ cho phép các thiết bị giao tiếp, trao đổi thông tin, đo lường
và đưa ra quyết định mà không cần sự tương tác hoặc can thiệp
của con người

II. Giới thiệu
Association, 2019). Ba công ty Viettel, MobiFone
và Vinaphone chiếm 93% tổng số kết nối di động
(Tập đoàn Oxford Business, 2017). Việt Nam cũng
đang mở rộng năng lực quan sát trái đất. Vệ tinh
quan sát trái đất VNREDSat1 đã được phóng vào
năm 2013. Một dự án mới có tên là “Vietnam Data
Cube” sẽ giúp Việt Nam dễ dàng thực hiện việc
giám sát chất lượng rừng và nước thông qua các vệ
tinh: Landsat, Sentinel, ALOS-2 và LOTUSat (Burra
và cộng sự, 2021). Việt Nam dự kiến phóng vệ tinh
quan sát Trái đất LOTUSat-1 vào năm 2023, vệ tinh
này sẽ giúp đo lường các tác động của thiên tai và
biến đổi khí hậu nhanh hơn và chính xác hơn. Dự
án sử dụng vốn vay ODA theo điều khoản đặc biệt
dành cho đối tác kinh tế từ Cơ quan hợp tác quốc
tế Nhật Bản (JICA) có kèm theo việc xây dựng các
hệ thống mặt đất cần thiết cùng với việc đào tạo
nhân lực cho Việt Nam (Tập đoàn NEC, 2020). Dữ
liệu hình ảnh thu được sẽ rất hữu ích cho việc thực
hiện các quy định về bảo tồn rừng ngập mặn và
chất lượng nước, cũng như đưa ra các cảnh báo
sớm về những thay đổi quan trọng ảnh hưởng đến
chất lượng nguồn nước. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số
thuận tiện giúp mở ra cho ngành nuôi trồng và khai
thác thủy sản Việt Nam áp dụng các chương trình,
ứng dụng sử dụng AI – những công nghệ giúp đo
đếm số lượng cá thể trong ao nuôi chỉ trong vài
giây, tăng lợi nhuận cho người nuôi bằng cách tối
ưu hóa thời gian cho ăn, dự đoán dịch bệnh, tính
toán thời gian thu hoạch tốt nhất và điều chỉnh
chất lượng nước theo các chỉ số đảm bảo về mặt
sức khỏe (van Biejnen & Yan, 2020).

2.2. Sự phù hợp về chính sách
Các chính sách của chính phủ bắt đầu ưu tiên mở
rộng áp dụng các giải pháp kỹ thuật số trong các
hệ thống nuôi thâm canh và bán thâm canh. Chiến
lược phát triển ngành thủy sản giai đoạn 2010-2020
(Quyết định số 1690/QĐ-TTg) của Việt Nam nhấn
mạnh sự cần thiết phải tăng cường và công nghiệp
hóa ngành nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao sản
lượng đáp ứng nhu cầu cho cả thị trường xuất khẩu
và tiêu dùng trong nước. Mặc dù không đề cập cụ
thể cần áp dụng các đổi mới kỹ thuật số nào nhưng
chiến lược đã xác định nhu cầu cần phải áp dụng
các công nghệ tiên tiến để thực hiện các nhiệm vụ
như thúc đẩy sản xuất con giống sạch bệnh. Trong
giai đoạn này, năng suất tăng đáng kể nhờ vào việc
tái định hướng lĩnh vực chế biến theo hướng nâng
cao giá trị gia tăng. Khi Kế hoạch hành động quốc

gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025
(Quyết định số 79/QĐ-TTg) được ban hành thì vai
trò của công nghệ số trong việc hỗ trợ chuyển đổi
nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm trong
quá trình sản xuất, chế biến đã được đưa ra thảo
luận ở cấp quốc gia. Kế hoạch hành động này giúp
hỗ trợ xây dựng các hệ thống nuôi thâm canh có
áp dụng công nghệ kỹ thuật số, chủ yếu tại đồng
bằng sông Cửu Long và vùng duyên hải miền Trung;
mục tiêu đặt ra đến năm 2025 là mỗi năm sản xuất
được 1,1 triệu tấn tôm nuôi. Các hệ thống nuôi tôm
tích hợp kỹ thuật số bao gồm mã nhận dạng được
đặt cho các ao nuôi và vùng nuôi, cảm biến từ xa
các thông số môi trường và các giải pháp kỹ thuật
số khác để giám sát dịch bệnh theo chuỗi giá trị,
cho phép truyền tải thông tin cảnh báo sớm nhanh
hơn, đồng thời tăng tính minh bạch và trách nhiệm
giải trình. Đảm bảo quan trắc môi trường và kiểm
soát chặt chẽ dịch bệnh tại các vùng nuôi tôm tập
trung là những ưu tiên hàng đầu.
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương được giao nhiệm vụ bố trí kinh phí để
thiết lập các hệ thống thông tin số hóa liên quan
đến giám sát môi trường, dịch bệnh, thị trường và
ô nhiễm. Dựa theo mục tiêu chiến lược được đề ra
trong quyết định này, từng tỉnh đưa ra các chính
sách và chiến lược cụ thể, chẳng hạn Bạc Liêu và
Cà Mau kêu gọi áp dụng các giải pháp kỹ thuật số
trong nuôi tôm để nâng cao năng suất, sản lượng,
chất lượng và năng lực cạnh tranh. Mục tiêu phát
triển của tỉnh Bạc Liêu năm 2021 (Nghị quyết số
17/2020/NQ-HĐND) là đầu tư vào nghiên cứu và
triển khai nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,
bao gồm đầu tư một khu công nghiệp 3.000 tỷ
đồng (130 triệu USD) để nghiên cứu và áp dụng
các công nghệ tiên tiến trong nuôi tôm (Hội đồng
nhân dân tỉnh Bạc Liêu, 2020; Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, 2020). Tương tự, tỉnh
Cà Mau cũng đã thông qua kế hoạch hành động
(Quyết định số 60/KH-UBND) để phát triển ngành
tôm địa phương, trong đó chú trọng sử dụng các
công nghệ mới và tiên tiến để cải thiện sản xuất
chế biến, hỗ trợ thực hiện các chứng nhận hữu
cơ và truy xuất nguồn gốc, giảm chi phí sản xuất
bao gồm giảm sử dụng hóa chất, kháng sinh trong
tất cả các khâu trong chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản
phẩm. Kế hoạch hành động này đặt ra mục tiêu
nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm, đảm bảo
an toàn vệ sinh thực phẩm và đáp ứng yêu cầu của
các nước nhập khẩu (UBND tỉnh Cà Mau, 2018).
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Năm 2020, Chương trình Chuyển đổi số quốc gia
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết
định số 749/QĐ-TTg) được phê duyệt đã xây dựng
lộ trình tích hợp các công cụ số vào hoạt động
điều hành quản lý của chính phủ, phát triển kinh
tế và xã hội nhằm hình thành các doanh nghiệp
công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu.
Dự kiến đến năm 2025, các công cụ kỹ thuật số
sẽ phủ khắp các ngành, các cấp của Việt Nam,
kết nối 100% cơ sở dữ liệu của Chính phủ thông
qua cổng dữ liệu quốc gia, 50% hoạt động kiểm
tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện
thông qua môi trường số (70% vào năm 2030)
và mở rộng nền kinh tế số chiếm 20% GDP (30%
vào năm 2030). Để đạt được các mục tiêu đặt ra
trong Chương trình cần phải đầu tư phát triển hạ
tầng số, bao gồm mạng lưới cáp quang và mạng
di động 5G, phát triển dịch vụ thanh toán di động,
thúc đẩy liên kết giữa nhà nước và doanh nghiệp
tư nhân, và thường xuyên theo dõi sự phát triển
của các công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo
(AI), blockchain, thực tế ảo (VR) và thực tế ảo tăng
cường (AR). Việc thực hiện các quy định được đưa
ra trong Chương trình về phát triển nông nghiệp
số, thương mại điện tử, hệ thống giám sát và cảnh
báo sớm, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về quản
lý tài nguyên thiên nhiên sẽ giúp thực hiện mục
tiêu tích hợp công nghệ số trong ngành tôm.
Mặc dù có tiềm năng phát triển lớn nhưng việc số
hóa ngành tôm vẫn đang phải đối mặt với nhiều
thách thức (xem phần 5.3). Tuân thủ chính sách
và phát triển cơ sở hạ tầng là chìa khóa để thực
hiện chuyển đổi số thành công tuy nhiên đòi hỏi

phải có sự đầu tư lớn vào phát triển nguồn nhân
lực. Các bên liên quan trong toàn bộ chuỗi giá trị,
đặc biệt là hàng trăm nghìn nông dân, phải được
phổ biến kiến thức về kỹ thuật số và được khuyến
khích áp dụng các phương pháp mới để thúc đẩy
quá trình chuyển đổi kỹ thuật số cho ngành. Ngoài
ra, để tránh trường hợp các tác nhân hiện đang
hưởng lợi từ sự thiếu minh bạch trong quá trình
sản xuất có thể gây cản trở cho việc áp dụng công
nghệ, cần phải tạo ra các cơ hội mới, hấp dẫn để
khuyến khích họ tham gia, áp dụng công nghệ
nhằm thực hiện chuyển đổi số. Việc thực hiện các
chính sách về chuyển đổi số đòi hỏi phải có sự phối
hợp theo dõi thực hiện của cả cấp trung ương và
địa phương.

2.3. Ngành tôm Việt Nam
Các phương thức nuôi tôm chính ở đồng bằng
sông Cửu Long bao gồm thâm canh, bán thâm
canh, quảng canh cải tiến và quảng canh (Bảng
1) (Các nhà nghiên cứu, 2017; Oxfam và cộng sự,
2018). Đối tượng nuôi chủ yếu là tôm sú (Penaeus
monodon) và tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương
(Litopenaeus vannamei) thường được gọi là tôm
thẻ chân trắng. Tôm sú là loài bản địa và chủ yếu
được nuôi theo hình thức quảng canh, quảng canh
cải tiến hoặc bán thâm canh. Tôm thẻ chân trắng
có nguồn gốc từ phía đông Thái Bình Dương, ngoài
khơi bờ biển phía tây Trung Nam Mỹ. Giống tôm
thẻ chân trắng được nhập khẩu vào Việt Nam từ
năm 2008 và chủ yếu được nuôi theo hình thức
thâm canh hoặc bán thâm canh.

Bảng 1: Các phương thức nuôi tôm ở đồng bằng sông Cửu Long

Quảng canh cải �ến

Thâm canh

4-5 m2

200/300 m

2

Bán thâm canh
200-300 con/m2
0,2-1 ha
2-3 lần thu
hoạch/năm
Cho ăn thức ăn
công nghiệp
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25-32 m2

25-32 con/m2
0,3-0,9 ha
2 lần thu hoạch/năm
Cho ăn thức ăn
công nghiệp

Quảng canh

4-5 con/m2
1-2 ha
1-2 lần thu hoạch/năm
Không cho ăn

1-2 m2

1-2 con/m2
~ 50% diện �ch rừng ngập
mặn, thu hoạch quanh
năm, không cho ăn

II. Giới thiệu
Lợi nhuận của ngành tôm, cùng với những thay đổi
về môi trường và trong việc sử dụng đất thời gian
gần đây, đã đẩy nhanh việc chuyển đổi hàng nghìn
ha trồng lúa sang nuôi tôm ở Đồng bằng sông Cửu
Long (Kruse và cộng sự, 2020). Nuôi tôm mang lại
giá trị kinh tế cao hơn, đem lại những tác động tích
cực cho sinh kế của người dân vùng nông thôn (Ha
và cộng sự, 2013). Theo báo cáo của Chính phủ, các
khu vực nuôi tôm thường có tỷ lệ hộ nghèo thấp
hơn so với toàn vùng (Quyết định 1445/QĐ-TTg,
2013). Ví dụ, tỷ lệ hộ nghèo của Mỹ Xuyên, một
huyện nuôi tôm ven biển của tỉnh Sóc Trăng thuộc
Đồng bằng sông Cửu Long, chỉ là 1,9% trong khi tỷ
lệ hộ nghèo trung bình của tỉnh là 4,91% (Vormoor,
2010). Chính vì vậy, nuôi tôm có vị trí quan trọng
trong chiến lược phát triển kinh tế quốc gia của
Việt Nam. Trong chiến lược phát triển bền vững
ngành nuôi trồng thủy sản năm 2013, Bộ NN&PTNT
đặt mục tiêu sản xuất 4,5 triệu tấn sản lượng nuôi
trồng thủy sản trên tổng diện tích 1,2 triệu ha vào
năm 2020. Để đạt được mục tiêu này, Đồng bằng
sông Cửu Long cần canh tác hơn 800.000 ha nuôi
thâm canh, bán thâm canh, quảng canh cải tiến
và sản xuất gần 3 tấn cá và nhuyễn thể các loại.
Trong đó, tôm sú cần đạt 340.000 tấn/năm và duy
trì mức sản lượng này qua các năm với tốc độ tăng
trưởng bình quân hàng năm chỉ ở mức 0,02%. Tôm
thẻ chân trắng cần đạt 360.000 tấn/năm vào năm
2020 với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm
trên 11% (Quyết định 1445/QĐ-TTg, 2013).

Sản lượng tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long đã
vượt mục tiêu đề ra. Tính đến năm 2019, diện
tích nuôi tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long đã đạt
720.000 ha với tổng sản lượng đạt khoảng 750.000
tấn. Sản xuất tôm thẻ chân trắng chiếm tỷ trọng
lớn, với sản lượng tăng hơn 26% kể từ năm 2015,
đạt khoảng 480.000 tấn mỗi năm. Sản lượng tôm
sú cũng tăng hơn 10%, đạt khoảng 270.000 tấn
mỗi năm (Các nhà nghiên cứu, 2017). Năng suất
tôm sú bình quân tăng gần gấp ba lần từ năm 1991
đến năm 2011, nhưng năng suất tổng vẫn dưới 1
tấn/ha (Liao và cộng sự, 2016). Tổng giá trị xuất
khẩu tôm của Việt Nam năm 2019 đạt 3,38 tỷ USD
và chiếm gần 40% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy
sản (Bằng, n.d.). Ngành tôm Đồng bằng sông Cửu
Long tăng trưởng nhanh chóng, nhưng vẫn còn
tồn tại nhiều vấn đề nghiêm trọng đe dọa tính bền
vững và lợi nhuận lâu dài của ngành. Các vấn đề
về môi trường và quản lý yếu kém gây thiệt hại
trung bình hàng năm từ 10-15% đối với tôm sú và
20-30% đối với tôm thẻ chân trắng (Cao Lệ Quyên,
Trịnh Quang Tú và cộng sự, 2018). Các vấn đề này
có thể được cải thiện hoặc ngăn chặn bằng cách
giải quyết các lỗ hổng trong công tác thông tin và
truyền thông, các rủi ro trong sản xuất, tính sẵn
có và giá thành sản phẩm, những yếu tố đặc trưng
của ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung (Burra
và cộng sự, 2021).
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III. Khó khăn thách thức của ngành tôm

3.1. Các tác nhân hạn chế ngành nuôi
tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long
3.1.1. Tác nhân môi trường
Trong giai đoạn 2015-2016, yếu tố môi trường
chiếm 36% trong các nguyên nhân dẫn đến việc
tôm chết và trở thành tác nhân nghiêm trọng
trong sản xuất tôm (Báo cáo WWF, 2017). Trong
những năm gần đây, hạn hán nghiêm trọng, xâm
nhập mặn và thiếu mưa sau El Niño đã làm tăng
độ mặn của vùng nước ĐBSCL, khiến sản xuất lúa
ở một số khu vực trở nên không ổn định, điều
này đồng thời đẩy nhanh việc chuyển đổi từ sản
xuất lúa sang sản xuất tôm. Hoạt động nuôi tôm
làm tăng độ mặn và ô nhiễm nước, dẫn đến tình
trạng nhiễm mặn sâu hơn vào đất liền (xem phần
3.2) (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cà
Mau, 2016; Olivier M. Joffre, Klerkx và cộng sự,
2018). Trên thế giới, các khu vực có đất phèn xảy
ra hiện tượng kết tủa kim loại nặng, đây là một vấn
đề toàn cầu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con
người và hệ sinh thái, tăng nguy cơ chết tôm do
pH thấp (Guong & Hoa, 2012). Sự thay đổi nhiệt độ
ngày càng khắc nghiệt cũng làm tăng nguy cơ mắc
bệnh. Năm 2012, ngành tôm Việt Nam đã đối mặt
với đợt bùng phát hội chứng tôm chết sớm (EMS)
trên diện rộng, khiến các hộ nuôi nhỏ lâm vào
cảnh điêu đứng về tài chính, các nhà đầu tư vào
nông nghiệp cũng trở nên e ngại (Olivier M. Joffre,
Klerkx, và công sự, 2018; Switch Asia và cộng sự,
2018). Ngành tôm cũng rất dễ bị ảnh hưởng bởi
hiện tượng nước biển dâng do biến đổi khí hậu.
Theo dự báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường,
Việt Nam sẽ phải đối mặt với hiện trượng nước
biển dâng cao hơn mức trung bình toàn cầu, trong
đó bờ biển phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long
là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Dự đoán
đến năm 2100, mực nước biển dâng trung bình
ở Việt Nam sẽ dao động trong khoảng 44-73cm
tùy thuộc vào kịch bản phát thải sẽ được áp dụng
(RCP2.6-RCP8.5). Nước biển dâng 100cm sẽ khiến
cho gần 39% diện tích Đồng bằng sông Cửu Long bị
ngập (Thục và cộng sự, 2016), 45% rừng ngập mặn,
hơn 60% ruộng lúa và 65% ao nuôi trồng thủy sản
bị phá hủy (Kulp & Strauss, 2019; Veettil và cộng
sự, 2019).
3.1.2. Thị trường đầu vào và đầu ra
Thay vì tối ưu hóa năng suất, lợi nhuận và tính bền

vững, quản lý sản xuất tôm chủ yếu kiểm soát các
mối nguy môi trường. Chi phí đầu vào như hóa
chất, lao động và năng lượng cao do thị trường
phân mảnh, điều phối sản xuất chưa phù hợp nên
không tận dụng được lợi thế kinh tế theo quy mô
và phụ thuộc nhiều vào thương lái (Burra và cộng
sự, 2021). Con giống thường có chất lượng thấp,
do đó tôm yếu hơn và kém khả năng chống chọi
với các hiểm họa môi trường. Để giảm thiểu rủi ro
khi lựa chọn con giống đầu vào chất lượng thấp,
các nhà sản xuất ở Việt Nam và các nước thiếu
điều kiện tiếp cận nguồn giống tốt thường lạm
dụng thuốc (bao gồm cả thuốc kháng sinh) hoặc
thu hoạch tôm trước khi trưởng thành. Sử dụng
thuốc, hóa chất và thu hoạch tôm nhỏ sẽ làm tăng
chi phí sản xuất. Tuy nhiên, khoảng 21% người nuôi
tôm đã bị mất mùa, những người thu hoạch sớm
có thể lỗ 45-80% số vốn đầu tư ban đầu. Ngược
lại, những nông dân thu hoạch tôm trưởng thành
thường thu được lợi nhuận trung bình 10% trên
khoản đầu tư ban đầu (Vromant và cộng sự, 2004).
Những con số này cho thấy việc nuôi tôm có thể
mang lại lợi nhuận lớn nếu ngành tôm được tối ưu
hóa và ổn định. Việc áp dụng các thực hành quản
lý tốt nhất (Best management practices - BMP) có
thể ngăn chặn được nguy cơ mất mùa và tối ưu
hóa hiệu quả sản xuất. Ngoài ra, những kiến nghị
và đề xuất khác sẽ được đề cập trong phần 5.3 của
báo cáo này.
3.1.3. Cơ sở hạ tầng
Cơ sở hạ tầng không đầy đủ sẽ hạn chế sự đổi mới.
Cơ sở vật chất cho nuôi tôm bao gồm hệ thống
ao nuôi, kênh cấp và xả nước, ao xử lý nước cấp,
công trình xử lý nước thải và hệ thống cấp điện. Hệ
thống này hỗ trợ giảm thiểu dịch bệnh, nâng cao
năng suất, chất lượng sản phẩm, do đó nâng cao
khả năng cạnh tranh của sản phẩm tôm Việt Nam
trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng
nuôi tôm ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế cần
cải thiện. Hệ thống thủy lợi chưa phù hợp cho nuôi
trồng thủy sản, khiến cho nguồn nước cấp không
đảm bảo về chất lượng và trữ lượng (Olivier M.
Joffre, Klerkx, và cộng sự, 2018). Ở khu vực nông
thôn, hệ thống điện chưa đầy đủ cũng hạn chế việc
áp dụng công nghệ số vào nuôi trồng thủy sản, dẫn
đến chi phí nhiên liệu cao. Các hệ thống cấp và xả
nước trong nuôi trồng thủy sản đều gắn liền với
hệ thống thủy lợi nông nghiệp. Tình trạng này kéo
theo rủi ro bùng phát dịch bệnh, nhiễm chéo hóa
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Tiềm năng áp dụng các công cụ kỹ thuật số để thúc đẩy sản xuất tôm bền vững:
Nghiên cứu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
chất nông nghiệp, nước thải chứa kháng sinh, ô
nhiễm từ nước thải đô thị hoặc chăn nuôi. Cơ sở
hạ tầng không đủ để cung cấp nguồn nước ngọt
trong thời gian hạn hán sẽ đẩy nhanh quá trình
nhiễm mặn ở các vùng sản xuất tôm, dẫn đến
bùng phát dịch bệnh và tôm chết. Sự cố này đã
xảy ra vào năm 2016, làm thiệt hại 81.000 ha đầm
nuôi tôm ở 8 tỉnh, riêng Cà Mau thiệt hại ước tính
khoảng 260 tỷ đồng. Chính quyền các tỉnh với sự
hỗ trợ của các tổ chức quốc tế đã đẩy nhanh việc
xây dựng các công trình thủy lợi để giảm thiểu tác
động của hạn hán trong tương lai (Urch, 2016),
kết hợp cải thiện cơ sở hạ tầng, cảnh báo sớm và
chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa đã giúp ngành
nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long khởi sắc
hơn nhiều khi vào năm 2020, khu vực này lại tiếp
tục bị ảnh hưởng bởi hạn hán kéo dài và xâm nhập
mặn (Đạt, 2020).
3.1.4. Nhận thức của người nuôi tôm
Công tác khuyến nông hỗ trợ người sản xuất cây
trồng, vật nuôi, lâm sản, diêm nghiệp; đánh bắt và
nuôi trồng thủy sản, đóng góp tích cực vào phát
triển nông thôn. Ở Việt Nam, một số khó khăn
trong công tác khuyến nông là cơ sở vật chất và
trang thiết bị nghèo nàn, nguồn lực tài chính hạn
hẹp, thiếu nhân lực (trong đó thiếu cán bộ khuyến
nông ở cả trung ương và địa phương), năng lực
ứng dụng công nghệ tiên tiến thấp (NAEC, 2019).
Một nghiên cứu năm 2019 phỏng vấn 140 nông
dân ở Bạc Liêu, Bến Tre và Cà Mau cho thấy trung
bình 67% nông dân có được kiến thức thông qua
các hoạt động khuyến nông quốc gia, 66% từ bạn
bè và 49% thông qua đại lý thức ăn chăn nuôi. Tỉ
lệ này có sự khác biệt giữa các tỉnh, đặc biệt chỉ có
36% nông dân ở Bạc Liêu tiếp cận kiến thức thông
qua cán bộ khuyến nông (Pongthanapanich và
cộng sự, 2019). Theo đó, việc chia sẻ kiến thức giữa
các bên trong chuỗi giá trị còn hạn chế, các nhà sản
xuất có xu hướng không tin tưởng vào các dịch vụ
khuyến nông công và tư hiện có (Olivier M. Joffre,
Klerkx, và cộng sự, 2018; Phung & Pham, 2018). Để
khắc phục những trở ngại này, việc làm cần thiết
là đổi mới nguồn nhân lực và cơ chế hoạt động,
tổ chức các hội thảo đa bên và triển khai các diễn
đàn về thị trường (NAEC, 2019). Bên cạnh đó, nâng
cao năng lực về công nghệ tiên tiến và xu hướng
toàn cầu hóa sẽ trang bị cho các cán bộ khuyến
nông kiến thức và kỹ năng cần thiết về chuyển đổi
số, xây dựng liên kết chuỗi giá trị, kỹ năng tiếp thị,
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làm quen với thị trường xuất khẩu và các kỹ thuật
sản xuất chống chịu với tác động của biến đổi khí
hậu. Ngoài ra, các giải pháp kỹ thuật số có thể giúp
tăng cường khả năng của các đơn vị khuyến nông
trong việc kết nối nông dân địa phương với doanh
nghiệp, thị trường và áp dụng công nghệ (Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019).
Nông dân thuộc các tổ canh tác có khả năng tiếp
cận nhiều nguồn kiến thức hơn so với các nông dân
hoạt động riêng lẻ, do có nhiều điều kiện được phổ
biến thông tin và tham gia các khóa đào tạo, tập
huấn (O. M. Joffre và cộng sự, 2020). Việc thường
xuyên nâng cao kiến thức và cập nhật các giải pháp
kỹ thuật mới cũng như chia sẻ kinh nghiệm giữa
các hộ nuôi giúp cho nông dân dễ dàng tiếp nhận
và áp dụng những công nghệ cải tiến (O. M. Joffre
và cộng sự, 2020). Tại Sri Lanka, việc thành lập và
duy trì hiệu quả các tổ nhóm nông dân đã cải thiện
việc quản lý chuỗi cung ứng và tăng tính bền vững
của hoạt động sản xuất tôm (Galappaththi và cộng
sự, 2016). Theo số liệu khảo sát ở ba tỉnh Bến Tre,
Cà Mau và Bạc Liêu, 100% nông dân tỉnh Bến Tre
thuộc các hợp tác xã. Tuy nhiên, chỉ có 39% nông
dân ở Cà Mau và 8,5% nông dân ở Bạc Liêu thuộc
các hợp tác xã. Thống kê này cho thấy sự tiếp cận
của nông dân đối với các dịch vụ khuyến nông vẫn
còn nhiều hạn chế (Pongthanapanich và cộng sự,
2019).
3.1.5. Tài chính
Các khoản vay và tín dụng là những yếu tố quan
trọng quyết định số vốn đầu tư vào việc nâng cấp
trang trại, hệ thống ao nuôi, mua các sản phẩm
đầu vào, thuê thiết bị và nhân công lao động (Cao
Lệ Quyên, 2020). Tuy nhiên, các tổ chức cho vay
thường do dự trong việc cung cấp tài chính do
sự biến động của thị trường và môi trường xung
quanh ngành thủy sản (Braun và cộng sự, 2019;
Olivier M. Joffre, Poortvliet và cộng sự, 2018). Do
đó, hầu hết người nuôi tôm thường vay tiền đầu
tư từ người thân, bạn bè hoặc thỏa thuận với các
đơn vị cung cấp đầu vào. Các ngân hàng Nhà nước
có phần vốn đầu tư vào nông nghiệp và phát triển
nông thôn thường đưa ra mức lãi suất thấp hơn
các ngân hàng thương mại. Nếu nông dân đáp
ứng được các điều kiện nhất định về quản lý rủi
ro và sản xuất bền vững, họ có thể vay tiền đầu
tư từ những ngân hàng này. Tuy nhiên, mức tín
dụng dành cho nông dân được quyết định dựa

III. Khó khăn thách thức của ngành tôm
trên trình độ học vấn, địa vị xã hội và số lượng tổ
chức tín dụng mà họ đã tiếp cận (Cao Lệ Quyên,
2020). Ngoài ra, nông dân cũng vay vốn từ các các
đơn vị cung cấp đầu vào và thường bị tính lãi suất
20-40% trong suốt mùa vụ (Cao Lệ Quyên, Nguyễn
Tiến Hùng và cộng sự, 2018). Kết quả là các đơn vị
cung cấp đầu vào thường kiểm soát giá quá mức
và nông dân bị ép giá. Khả năng tiếp cận của nông
dân đối với các dịch vụ tài chính còn hạn chế, điều
này khiến cho sản xuất và thu nhập của nông dân
gặp nhiều khó khăn và dẫn đến việc sử dụng đầu
vào chất lượng thấp (Olivier M. Joffre, Klerkx, và
cộng sự, 2018).
3.1.6. Chính sách
Những khó khăn nêu trên chủ yếu là do chính sách
chưa phù hợp kèm theo việc thực hiện chính sách
chưa tốt. Các quy định về chất lượng đầu vào,
kiểm soát dịch bệnh và quản lý nước thải không
được thực thi một cách nhất quán do sự phối hợp
thiếu ăn ý giữa các cơ quan. Gần như không có
liên kết giữa các nhân tố bên trong chuỗi giá trị;
sự thiếu minh bạch và chia sẻ thông tin giữa các
bên tham gia chuỗi giá trị khiến các quy định trong
sản suất chủ yếu bị chi phối bởi nhu cầu quốc tế
(Olivier M. Joffre, Klerkx, và cộng sự, 2018; Phung
& Pham, 2018). Các chính sách sử dụng đất ưu tiên
các công ty sản xuất và kinh doanh nông nghiệp
hơn là các nông hộ quy mô vừa và nhỏ (Switch Asia
và cộng sự, 2018; To và cộng sự, 2019). Bên cạnh
đó, các chính sách hiện tại cũng hướng tới việc
đề cao số lượng mà chưa chú ý đến chất lượng;
không khuyến khích đầu tư; không gây biến động
thị trường. Các dịch vụ thiết yếu để cải thiện năng
suất và tính bền vững (dịch vụ tài chính, dịch vụ
thông tin, dự báo thời tiết và thị trường), quản lý
rủi ro và hỗ trợ sản xuất vẫn còn nhiều hạn chế
(Phung & Pham, 2018; Switch Asia và cộng sự,
2018).
3.2. Tác động tiêu cực của hoạt động nuôi
tôm ở Đồng bằng Sông Cửu Long
3.2.1. Phá rừng
Hoạt động nuôi tôm ồ ạt đã làm thay đổi cảnh quan
vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Vào năm 1968,
diện tích lúa chiếm hơn một nửa tổng diện tích
đất, rừng ngập mặn chiếm 25% và các hệ thống
nuôi tôm vẫn chưa tồn tại. Đến năm 1992, lúa vẫn

là hệ thống nông nghiệp chủ yếu, tuy nhiên diện
tích rừng ngập mặn đã giảm mạnh xuống dưới
3% tổng diện tích, hệ thống tôm - rừng ngập mặn
quảng canh chiếm gần 10% diện tích đất. Rừng
ngập mặn rất quan trọng để bảo vệ bờ biển và là
yếu tố cần thiết để tăng cường bồi lắng ở vùng
đồng bằng, giữ trầm tích, giảm năng lượng sóng
để làm chậm xói mòn (Phan và cộng sự, 2015).
Những năm 1990, diện tích rừng ngập mặn tăng
lên do hệ thống tôm - rừng ngập mặn trở thành
hình thức phổ biến tạo ra thu nhập cho người dân,
đồng thời góp phần bảo vệ và duy trì rừng ngập
mặn nhằm giảm xói mòn bờ biển. Tuy nhiên, sang
đến năm 2000, việc chuyển đổi đất sang nuôi tôm
- lúa có hiệu quả kinh tế tốt hơn so với tôm rừng
đã làm giảm sự phát triển của mô hình sinh thái
này (Liu và cộng sự, 2020). Tính đến năm 2015, các
hệ thống nuôi tôm thâm canh đã bao phủ gần 19%
diện tích đất (Liu cộng sự, 2020).
3.2.2. Nhiễm mặn đất và nước
Mực nước biển dâng và triều cường tăng, cùng với
việc đắp đập ở thượng nguồn và suy giảm rừng
ngập mặn, góp phần làm mặn xâm lấn sâu hơn vào
đất liền. Xâm nhập mặn đã xảy ra trên 500.000 ha
xung quanh các khu vực ven biển và trên 25% tổng
diện tích đất nông nghiệp, khiến cho độ mặn trung
bình ở các cửa sông thuộc Đồng bằng sông Cửu
Long tăng lên 8 - 13%. Đất và nước nhiễm mặn gây
khó khăn cho sản xuất lúa, bên cạnh đó, do sản
xuất tôm có lợi nhuận cao hơn, nhiều người sản
xuất đã chuyển từ trồng lúa sang nuôi tôm (Châu
Mỹ Duyên, 2017; Hai và cộng sự, 2020; Kruse và
cộng sự, 2020; Tan và cộng sự, 2020). Các hệ thống
sản xuất tôm thâm canh càng làm làm nghiêm
trọng tình trạng nhiễm mặn đất và nước, khiến
cho độ mặn vượt quá ngưỡng trung hòa tự nhiên
của lượng mưa trung bình trong khu vực (Vromant
và cộng sự, 2004). Ở những nơi xâm nhập mặn ít
tác động tới sản xuất lúa, đất và nước ở các hệ
thống lúa-tôm ít bị ảnh hưởng hơn và có thể tận
dụng các chất dinh dưỡng từ sản xuất tôm để hỗ
trợ năng suất lúa (Kruse và cộng sự, 2020). Ngoài
ra, một số nông dân cũng sản xuất muối để đối phó
với tình trạng nhiễm mặn (Ha và cộng sự, 2013).
3.2.3. Ô nhiễm nguồn nước
Nồng độ oxy thấp, axit hóa, ô nhiễm hữu cơ và ô
nhiễm kim loại nặng đều liên quan đến sản xuất
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tôm thâm canh (Guong & Hoa, 2012; Ha và cộng
sự, 2013). Việc nhiễm chéo kháng sinh tôm trên
cây lúa có nguy cơ làm tích tụ kháng sinh trong các
sản phẩm lúa gạo, có thể dẫn đến việc hình thành
vi khuẩn kháng thuốc trong chuỗi thức ăn, đặc biệt
khi cây lúa hấp thụ chất kháng sinh từ đất (Dolliver
và cộng sự, 2007). Ở một số nơi, nồng độ nitrat
vượt quá giới hạn quy định của nước mặt. Nhiều
trang trại lấy nước đầu vào, đồng thời xả thải ra
chính những con sông đó, làm trầm trọng thêm
nguy cơ ô nhiễm và bùng phát dịch bệnh (Cao Lệ
Quyên và cộng sự, 2019). Việc trộn lẫn nguồn nước
cấp cho nông nghiệp với nước thải sẽ trở thành
một vấn đề ngày càng cấp thiết khi sản xuất tôm
tiếp tục được đẩy mạnh.
3.2.4. Rủi ro trung hạn và dài hạn
Đến nay, việc chuyển đổi sang sản xuất tôm đã cải
thiện đời sống của những người trồng lúa trước
đây ở Đồng bằng sông Cửu Long (Ha và cộng
sự, 2013). Tuy nhiên, sự chuyển đổi tự phát này
thường không bền vững, đe dọa lợi nhuận trung
và dài hạn của ngành do các mối nguy môi trường
có thể bất ngờ phát sinh, khó kiểm soát, làm giảm
an ninh lương thực hộ gia đình. Tỷ lệ đi học giảm
do không có tiền để trả học phí (Vromant và cộng
sự, 2004). Bên cạnh đó, các dịch vụ hỗ trợ phát
triển hệ thống canh tác đổi mới tăng năng suất
vẫn còn thiếu hụt, buộc người nông dân phải
đưa ra các quyết định ngắn hạn và kém hiệu quả,
chẳng hạn như tín dụng lãi suất cao từ các nhà
cung cấp đầu vào (Cao Lệ Quyên, Nguyễn Tiến
Hùng, và cộng sự, 2018).
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Những thách thức nêu trên tác động đến các nhân tố trong chuỗi giá trị tôm theo những cách khác nhau.
Do đó, cần phải chia nhỏ chuỗi giá trị nuôi tôm (Hình 1) và đánh giá nhu cầu cụ thể của từng nhân tố nhằm
xác định các giải pháp kỹ thuật số cho ngành nông nghiệp.

Chính sách

Trung ương

Địa phương

Đầu vào

Thuốc
Con giống
Thức ăn

Nghiên cứu

Vận chuyển, bảo quản
và chế biến
Sản xuất

Thâm canh
Bán thâm canh
Quảng canh cải �ến
Quảng canh

Thương lái/Đại lý
trung gian
Bảo quản lạnh
Chế biến

Thị trường

Xuất khẩu
Đại lý bán lẻ

Hình 1: Chuỗi giá trị ngành tôm

4.1. Chính sách
Chính sách phát triển nông nghiệp Việt Nam ưu
tiên mở rộng và tăng cường nuôi tôm. Ở cấp quốc
gia, Bộ NN & PTNT đưa ra các quy định về thực
hành tốt ở cả trang trại và nhà máy chế biến. Bộ
NN & PTNT giao cho hai đơn vị phụ trách mảng
nuôi tôm: Tổng cục Thủy sản (D-FISH) hỗ trợ quản
lý nuôi trồng thủy sản và đánh bắt thủy sản ở cấp
quốc gia; và Cơ quan Phát triển Thị trường và Chế
biến Nông sản (Agrotrade Việt Nam) giám sát việc
chế biến và tiếp thị các sản phẩm thủy sản, trong
đó có tôm. Cục Thú y thuộc Bộ NN & PTNT đóng vai
trò quan trọng trong việc quản lý dịch bệnh. Ở cấp
địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn (DARD) hỗ trợ các dịch vụ khuyến nông và
phát triển các nhóm sản xuất như hợp tác xã nuôi
trồng thủy sản, liên minh tôm, hiệp hội và nhóm
sản phẩm. Sở NN & PTNT cũng thực thi Luật Thủy
sản trong phạm vi từng huyện của tỉnh. Trung tâm
Khuyến nông tỉnh và các trạm khuyến nông cấp
huyện phổ biến công nghệ và tư vấn kỹ thuật cho
nông dân địa phương, bao gồm người nuôi tôm.

22

Gần đây, các trung tâm khuyến nông công cấp tỉnh
và huyện đã bắt đầu hợp tác với các công ty tư
nhân, các tổ chức trong nước và quốc tế để cung
cấp kiến thức kỹ thuật cho nông dân địa phương.
Ví dụ, trung tâm khuyến nông Bạc Liêu đã hợp tác
với công ty Trúc Anh, Cargill và các doanh nghiệp
tư nhân khác để thực hiện các mô hình tôm hiệu
quả và truyền đạt kiến thức kỹ thuật trên kênh
truyền hình tỉnh. Trung tâm khuyến nông Quảng
Trị đã hợp tác với Công ty TNHH Thủy sản Toàn
Cầu ở thành phố Hồ Chí Minh để phát triển và ra
mắt trung tâm chẩn đoán bệnh tôm miễn phí tại
tỉnh (Cargill, Incorporated, 2019; Phan Viet Toan,
2020). Đây là trung tâm phân tích môi trường
nước và chẩn đoán dịch bệnh miễn phí đầu tiên
cho người nuôi tôm địa phương. Ở cấp quốc gia,
dự thảo quy tắc ứng xử của đối tác công tư (PPP)
trong các dịch vụ khuyến nông đang được phê
duyệt (Phạm Lý, 2020). Quy tắc ứng xử này là cơ sở
quan trọng cho các chương trình hợp tác công tư
nhằm thu hút khu vực tư nhân và các bên thứ ba
tham gia khuyến nông.

IV. Chuỗi giá trị tôm
Năm 2005, Liên minh tôm Mỹ Thanh ở tỉnh Sóc
Trăng được thành lập và trở thành cầu nối giữa
các nhà sản xuất tôm và các cơ quan quản lý nhà
nước ở cả cấp địa phương và quốc gia. Hiện nay,
liên minh có 175 thành viên, gồm các công ty chế
biến tôm lớn, doanh nghiệp cung cấp thức ăn và
tôm giống và người nuôi tôm (riêng người nuôi
tôm chiếm 70% tổng số thành viên liên minh). Kể
từ khi thành lập, liên minh đã đóng vai trò quan
trọng trong việc phổ biến công nghệ nuôi tôm cho
các thành viên và kết nối các nhân tố khác nhau
trong chuỗi giá trị tôm. Về chuyển đổi kỹ thuật số,
liên minh giúp tạo ra một diễn đàn hợp tác thuận
lợi giữa các nhà cung cấp kỹ thuật số và các thành
viên liên minh, thúc đẩy việc áp dụng các công cụ
kỹ thuật số.

4.2. Đầu vào
Đầu vào trong sản xuất tôm bị chi phối bởi các nhà
sản xuất thức ăn thủy sản, trại giống và các đơn vị
bán lẻ ở địa phương. Thị trường thức ăn chăn nuôi
của Việt Nam khá đồng nhất. Bốn công ty Grobest
Việt Nam, CP Việt Nam, Uni-President, và Thức
ăn Thăng Long chiếm khoảng 85% thị trường. Về
sản xuất giống, Công ty lớn nhất là Việt Úc, chiếm
khoảng 25% thị trường. Ngoài ra, một số công ty
quốc tế quy mô lớn khác cũng tham gia vào sản
xuất giống (Boston Consulting Group, 2019). Còn
lại là lượng tôm giống từ hơn 2.300 trại sản xuất
tôm giống quy mô vừa và nhỏ trên khắp Việt Nam.
Hằng năm, Việt Nam sản xuất được khoảng 100
triệu con tôm giống (D-FISH, 2019). Tuy nhiên, số
lượng cơ sở sản xuất tôm giống đáp ứng yêu cầu
về an toàn dịch bệnh còn rất ít. Hiện chỉ có khoảng
3% cơ sở sản xuất giống đang hoạt động theo quy
trình an toàn sinh học (Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, 2019). Con giống chất lượng thấp
và nhiễm bệnh là một trong những nguyên nhân
chính làm bùng phát dịch bệnh. Sử dụng tôm
giống chất lượng cao, chuẩn bị ao và khử trùng
là những phương pháp phổ biến nhất được nông
dân thực hiện để giảm nguy cơ bùng phát dịch
bệnh (Pongthanapanich và cộng sự, 2019). Dịch
bệnh bùng phát sẽ dẫn đến thiệt hại đáng kể cho
người nuôi tôm, làm tăng chi phí sản xuất do sử
dụng nhiều kháng sinh, giảm chất lượng tôm nuôi
và dẫn đến suy thoái môi trường. Tất cả những
yếu tố này làm giảm khả năng cạnh tranh của sản
phẩm tôm nuôi Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Ngoài ra, Việt Nam có hàng nghìn nhà cung cấp

thức ăn, thiết bị và sản phẩm thú y với nhiều mặt
hàng đa dạng. Nhìn chung, những nguyên vật liệu
đầu vào này được giao cho nông dân thông qua
các kỹ thuật viên của công ty, hoặc được cung cấp
trực tiếp cho các hiệp hội nông dân hoặc hợp tác
xã. Thức ăn viên ở Việt Nam có giá cao hơn 1015% so với các nước khác và chiếm 50-60% tổng
chi phí sản xuất (Công ty nuôi tôm Sao Ta, 2019;
van Duijn và cộng sự, 2012). Một số ít công ty có
liên kết theo chiều dọc, sở hữu các kênh cung ứng
trong toàn bộ chuỗi giá trị, trong đó lớn nhất là
Doanh nghiệp Thủy sản Minh Phú, hoạt động trên
quy mô toàn cầu với các tổ chức con trải dài toàn
bộ chuỗi giá trị.
Hiện nay, năng lực sản xuất tôm bố mẹ kém và thiếu
con giống sạch bệnh chất lượng cao là những hạn
chế lớn nhất đối với sự phát triển bền vững của
nghề nuôi tôm ở Việt Nam. Tôm sú bố mẹ chủ yếu
được đánh bắt tự nhiên, trong khi tôm thẻ chân
trắng bố mẹ chủ yếu được nhập khẩu. Trung bình
hàng năm, Việt Nam nhập khẩu khoảng 200.000
con tôm thẻ chân trắng và có gần 50.000 con
tôm sú bố mẹ được đánh bắt từ tự nhiên (D-FISH,
2019). Sự phụ thuộc của tôm bố mẹ vào đánh bắt
tự nhiên và nhập khẩu dẫn đến nguồn cung không
ổn định, chi phí cao hơn và gây ra nhiều thách thức
đối với việc kiểm soát chất lượng.

4.3. Sản xuất
Hầu hết các hộ sản xuất tôm có quy mô nhỏ; gần
85% doanh nghiệp sản xuất tôm đã hoạt động từ
10 năm trở lên (Cao Lệ Quyên, Nguyễn Tiến Hùng,
và cộng sự, 2018). Các công ty lớn như Minh Phú,
Quốc Việt và Fimex VN sử dụng hệ thống thâm
canh lớn và chiếm khoảng 35% tổng sản lượng
(Rubel và cộng sự, 2019). 67% hộ gia đình cho biết
đã tham gia vào hợp tác xã, hiệp hội và các nhóm
sản phẩm tôm. Tỷ lệ này đặc biệt cao ở tỉnh Bạc
Liêu. Các hộ nuôi tôm thường đóng một khoản
phí thành viên để tham gia các hợp tác xã và tổ
nhóm. Đổi lại, các tổ nhóm này cung cấp hệ thống
từ đầu vào, thu hoạch, thu mua và bán sản phẩm,
cũng như ký hợp đồng, cung cấp dịch vụ tài chính,
khuyến nông và đào tạo quản lý kinh doanh. Tuy
nhiên, mối liên kết giữa các nhà sản xuất và người
mua vẫn còn hạn chế, đặc biệt là các hợp đồng sản
xuất và thu mua chưa được thực hiện hiệu quả.
Chỉ có khoảng 10% hộ nuôi cho biết có hợp đồng
với nhà cung cấp đầu vào riêng lẻ hoặc thông qua
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hợp tác xã. Các hộ nuôi khác thường vay vốn từ
các nhà cung cấp đầu vào, ngân hàng thương mại
hoặc người thân để nâng cấp ao nuôi, mua đầu
vào và thuê lao động. Giấy chứng nhận quyền sở
hữu đất thường được sử dụng để thế chấp cho
các khoản vay ngân hàng (Cao Lệ Quyên, Nguyễn
Tiến Hùng, và cộng sự, 2018). Dưới 12% người sản
xuất có hợp đồng với người mua; 88% còn lại dựa
vào thỏa thuận miệng với thương lái và không có
hợp đồng chính thức (VIFEP, 2016). Sự kết hợp
hiệu quả liên kết dọc và liên kết ngang trong sản
xuất tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long sẽ giảm chi
phí sản xuất từ 20-40% (Phung & Pham, 2018). Các
doanh nghiệp sản xuất tôm lớn chiếm 30% tổng
sản lượng tôm cần thiết cho chế biến và xuất khẩu
(VIFEP, 2020). Một số nhà sản xuất lớn như Minh
Phú, Sao Ta, Quốc Việt, Âu Vững, và Ui Xi đã có sẵn
khu vực nuôi tôm để cung cấp cho nhu cầu chế
biến của họ.

4.4. Chế biến
Sau khi thu hoạch, tôm thường được bán trực tiếp
cho người mua hoặc bán cho thương lái, thương
lái sẽ bán lại cho các đơn vị thu mua khác hoặc
các đại lý bán buôn đã đăng ký, tôm sau đó được
bán cho nhà máy chế biến. Khoảng 70% tôm chế
biến được xuất khẩu (Rubel và cộng sự, 2019).
Tôm từ các hộ sản xuất quy mô nhỏ thường được
trộn lẫn khi thu gom, khi đó, người mua sẽ không
phân biệt được những con tôm kém chất lượng
đến từ trang trại nào (Tran và cộng sự, 2013).
Các đại lý bán buôn (được quản lý bởi Bộ NN &
PTNT) đưa sản phẩm tôm nguyên liệu đến các nhà
máy chế biến và bán với giá cố định hoặc đấu giá
(Cổng Thông tin Thương mại Thủy sản, 2020). Việt
Nam có khoảng 300 đến 500 doanh nghiệp chế
biến tôm, chủ yếu tập trung tại Duyên hải Nam
Trung bộ và Đồng bằng sông Cửu Long (Boston
Consulting Group, 2019; NAFIQAD, 2020; VIFEP,
2020). Hầu hết các doanh nghiệp sau khi chế biến
sẽ trực tiếp xuất khẩu tôm hoặc bán cho người
mua quốc tế thông qua các đại lý kết nối (Cổng
Thông tin Tình báo Thương mại Thủy sản, 2020).
Các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu tôm lớn
bao gồm Minh Phú, Quốc Việt, Fimex VN, Thủy sản
sạch Việt Nam, Stapimex, và Camimex. Các doanh
nghiệp chế biến - xuất khẩu phải tuân theo các tiêu
chuẩn do thị trường tiêu thụ đặt ra và kiểm soát
chất lượng sản phẩm rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên,
các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu tôm
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ở Việt Nam không tự chủ toàn bộ quy trình sản
xuất tôm nguyên liệu, họ thường mua sản phẩm
từ hàng trăm nghìn trang trại nhỏ ở Việt Nam và
các nước khác qua thương lái. Để đáp ứng nhu cầu
của người mua, lượng nguyên liệu thô được nhập
khẩu và chế biến chiếm hơn 50% tổng sản lượng
chế biến của Việt Nam trong năm 2017 (Rubel và
cộng sự, 2019). Do đó, cơ chế truy xuất nguồn gốc
cho tôm nguyên liệu vẫn còn hạn chế. Trong một
số trường hợp ngoại lệ, ví dụ như Công ty Xuất
nhập khẩu Lâm - Thủy sản Bến Tre đang thiết lập
một mạng lưới đầu vào ổn định thông qua ký kết
hợp đồng với đơn vị cung cấp tôm nguyên liệu đầu
vào, đảm bảo tôm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn
thực phẩm HAACP.

4.5. Thị trường
Phần lớn sản phẩm tôm Việt Nam hướng tới các
thị trường xuất khẩu, chủ yếu là Nhật Bản, Châu
Âu và Hoa Kỳ (VIFEP, 2016). Người tiêu dùng quốc
tế ngày càng yêu cầu cao hơn về an toàn vệ sinh
thực phẩm và và các tiêu chuẩn về môi trường
trong sản xuất. Họ đánh giá chất lượng sản phẩm
thông qua thanh tra và các chứng nhận quốc tế.
Các tổ chức thương mại như Hiệp hội Chế biến
và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã thực
hiện liên kết các đơn vị sản xuất với các đơn vị
xuất khẩu thủy sản để nâng cao chất lượng và giá
trị (VASEP, 1995). Ngoài ra, VASEP cũng hỗ trợ về
pháp lý và hoạt động truyền thông. Yêu cầu ngày
càng cao về an toàn vệ sinh thực phẩm từ các thị
trường xuất khẩu đã thúc đẩy việc thiết lập các
quy định của Bộ NN & PTNT cũng như một loạt
các chương trình sản xuất đạt chứng nhận quốc
tế. Cục Quản lý Chất lượng Nông sản và Thủy sản
Quốc gia (NAFIQAD) có trách nhiệm kiểm tra tất cả
các sản phẩm xuất khẩu, đảm bảo tuân thủ các tiêu
chuẩn chứng nhận và tiêu chuẩn nhập khẩu trên
thị trường (Pham & Dinh, 2020). Những hệ thống
chứng nhận phổ biến ở Việt Nam bao gồm Chứng
nhận ASC, Chứng nhận BAP và Chứng nhận GAP.
Đây là là những hệ thống chứng nhận quốc gia và
quốc tế nhằm đảm bảo các sản phẩm xuất khẩu
đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường và an toàn
thực phẩm. Ngoài ra, chứng nhận Naturland thúc
đẩy nuôi trồng thủy sản hữu cơ và xuất khẩu sang
các thị trường Liên minh Châu Âu (EU) (Naturland,
2018; Tsantiris và cộng sự, 2018). Để thực hiện tốt
việc sản xuất đạt chứng nhận quốc tế, việc cần làm
là thiết lập và ban hành các tài liệu hướng dẫn về

IV. Chuỗi giá trị tôm
thực hành sản xuất tốt. Tuy nhiên, việc áp dụng các
phương pháp thực hành tốt ở Việt Nam còn chưa
hiệu quả do phần lớn nhà sản xuất tôm là những
hộ nuôi tôm quy mô nhỏ (ASC, 2010). Người nuôi
tôm sản xuất theo tiêu chuẩn chứng nhận sẽ cải
thiện truy xuất nguồn gốc và đáp ứng nhu cầu của
các bên liên quan trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên
vẫn còn sự thiếu hụt trong các chính sách khuyến
khích và hỗ trợ người nông dân sản xuất theo tiêu
chuẩn chứng nhận do giá bán còn thấp và chi phí
sản xuất cao (Thi Phuong Dong và cộng sự, 2021).
Các hợp tác xã có thể giúp giải quyết vấn đề này
bằng cách cung cấp thông tin và nâng cao nhận
thức về chứng nhận cho các hộ nuôi quy mô nhỏ,
tổ chức các khóa đào tạo tập huấn cho nông dân,
hỗ trợ nông dân tiếp cận và đăng ký tham gia các
chương trình chứng nhận và bán hàng theo hợp
đồng.
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CHƯƠNG 5.
Công nghệ số cho nuôi trồng thủy sản
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V. Công nghệ số cho nuôi trồng thủy sản

Các giải pháp kỹ thuật số đang được áp dụng tại Việt Nam bao gồm các giải pháp sử dụng mạng di động,
điện toán đám mây, phân tích dữ liệu, ứng dụng di động, nền tảng trực tuyến, hệ thống theo dõi, cảm biến
thông minh, thiết bị tự động và Internet vạn vật (IoT)[2]. Những công nghệ này có thể hỗ trợ các nhà sản
xuất tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long trong việc (i) ra quyết định hành động, giúp người nuôi quản lý sản
xuất và quản lý tài chính hiệu quả; (ii) thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu, làm nền tảng để phát triển các
dịch vụ giá trị gia tăng phù hợp với người tiêu dùng; (iii) cải thiện tình trạng khan hiếm dịch vụ tài chính
cho người sản xuất, giúp người nuôi cải thiện hệ thống sản xuất và nâng cao sinh kế nhờ vào việc áp dụng
công nghệ sáng tạo mới; (iv) kết nối người sản xuất với các đơn vị chế biến và xuất khẩu, giảm hoạt động
thương lái, tăng cường tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc, đồng thời tăng lợi nhuận cho người sản
xuất; và (v) hợp lý hóa các quy trình của chính phủ (Burra và cộng sự, 2021).
Việc tiếp cận công nghệ có tác động tích cực đến năng suất và lợi nhuận trong nông nghiệp. Ngay cả khi
thiếu thông tin, các dịch vụ nông nghiệp còn hạn chế, chỉ cần sở hữu một chiếc điện thoại di động, sinh
kế của nông dẫn sẽ được cải thiện đáng kể (Munthali và cộng sự, 2018). Điều này đặc biệt quan trọng đối
với phụ nữ - vốn là những người thường ít di chuyển và ít giao tiếp xã hội. Công nghệ số sẽ được sử dụng
để hỗ trợ nông dân thực hiện những hoạt động liên quan đến thông tin khí hậu, hệ thống cảnh báo sớm,
tín dụng và cho vay, quyền sở hữu đất, mở rộng sản xuất, chia sẻ kiến thức, chia sẻ thiết bị, hội nhập thị
trường, v.v. (Tsan và cộng sự, 2019). Ở Việt Nam, các nhà sản xuất tôm đều có thể tiếp cận thông tin, tuy
nhiên vẫn còn tồn tại nhiều rào cản khi áp dụng công nghệ số vào sản xuất tôm ở Việt Nam (xem phần 5.3).

[2] Internet vạn vật là một hệ thống tích hợp, ví dụ như cảm biến, phần mềm, có khả năng phân tích và tự động. Internet vạn vật không nhất
thiết phải liên quan đến internet
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5.1. Phương pháp đánh giá công nghệ
kỹ thuật số cho nuôi tôm ở Đồng
bằng sông Cửu Long

Cuối cùng là hệ thống hóa, thiết kế ứng dụng và
thiết lập liên kết của từng loại công nghệ với các
chức năng cốt lõi.

Các chỉ số cơ sở đã được xây dựng nhằm đánh giá
tiềm năng của các giải pháp kỹ thuật số khác nhau
để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của chuỗi giá
trị tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long. Quá trình
này bắt đầu với một loạt tham vấn từ các bên liên
quan, bao gồm các đơn vị cung cấp công nghệ kỹ
thuật số, các chuyên gia đầu ngành và các nhân tố
trong chuỗi giá trị tôm. Qua đó, khung phân tích
để đánh giá các công nghệ số trong nông nghiệp
đã được phát triển trên cơ sở nhu cầu của các bên
liên quan. Có 35 nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật
số đã đề nghị cung cấp một loạt các giải pháp công
nghệ cho ngành nuôi tôm, trong số đó có 19 đơn
vị đang hoạt động hoặc có sẵn giải pháp tại Việt
Nam. Từ đó xác định được 9 loại công nghệ thực
hiện 5 chức năng cốt lõi trong ngành tôm (Hình 2).

Trong số các nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật số
tiềm năng, 11 đơn vị đã được chọn để tham gia
khảo sát và phỏng vấn trực tuyến. Nội dung phỏng
vấn xoay quanh giải pháp công nghệ của công ty,
mục đích sử dụng, đối tượng người dùng, khó
khăn khi áp dụng, mô hình kinh doanh của công
ty, vai trò của chính sách và các hỗ trợ về thể chế
trong việc thúc đẩy áp dụng các giải pháp kỹ thuật
số trong ngành (xem Bảng phân tích về các dịch vụ
công nghệ của 7 đơn vị cung cấp công nghệ ở phần
Phụ lục) Một phân tích đa tiêu chí cũng được thực
hiện để đánh giá ưu điểm và hạn chế của từng giải
pháp kỹ thuật số trong ngành tôm Đồng bằng sông
Cửu Long, sau đó các công nghệ sẽ được sắp xếp
thứ tự ưu tiên.

Giám sát và phản hồi
Cấp độ trang trại – Công cụ kĩ thuật số kiểm soát điều kiện môi trường, tăng trưởng tôm và cung cấp phản hồi
tự động. Cấp độ chính sách - Công cụ kĩ thuật hỗ trợ cơ quan chức năng quản lý sự phát triển của ngành tôm

Thương mại điện tử và thông �n môi trường
Công cụ kỹ thuật số cung cấp thông �n về thị trường và tạo ra nền tảng giao dịch cho sản phẩm

Truy xuất nguồn gốc
Công cụ kỹ thuật số hỗ trợ truy xuất sản phẩm trong tất cả chuỗi giá trị

Khuyến nông điện tử và tư vấn điện tử
Công cụ kỹ thuật số cung cấp thông �n đào tạo về các thực hành tốt và hướng dẫn xử lý khi có rủi ro

Dịch vụ tài chính
Công cụ kỹ thuật số hỗ trợ quản lý và �ếp cận tài chính hoặc cung cấp phương pháp thanh toán

Hình 2: Chức năng cốt lõi của công nghệ số trong ngành nuôi tôm
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V. Công nghệ số cho nuôi trồng thủy sản
Nhu cầu về giải pháp kỹ thuật số và năng lực áp dụng của mỗi bên liên quan chuỗi giá trị là khác nhau
(Hình 3)

Chínhh sách

+

Đầu vào

+

+

+

Vận chuyển, bảo quản
và chế biến
Thị trường

Sản xuất
+/-

+/-

+/-

+

+/-

+/-

+

+/-

+
+/+/-

Giám sát và phản hồi

Truy xuất
nguồn gốc

Thương mại điện tử và
thị trường

+

+/-

Dịch vụ tài chính

Khuyến nông điện tử và
tư vấn điện tử

Nhu cầu sử dụng

Hình 3: Nhu cầu về giải pháp kỹ thuật số của các nhân tố trong chuỗi giá trị tôm

Ghi chú: (+) cần thiết; (-) không cần thiết; (+/-) cần thiết một phần

5.2. Các giải pháp nông nghiệp kỹ thuật
số ưu tiên
Mặc dù nhu cầu về các chức năng số của mỗi nhân
tố trong chuỗi giá trị là khác nhau, nhưng tất cả
các bên liên quan trong chuỗi giá trị đều được
hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp khi các giải pháp
kỹ thuật số được áp dụng trong toàn bộ hệ thống.
Các dịch vụ kỹ thuật số kết nối các bên liên quan
(bao gồm cả người tiêu dùng), giúp ra quyết định
hiệu quả hơn, tăng sản lượng và giá trị sản xuất.
Điện thoại thông minh, các ứng dụng di động và
nền tảng trực tuyến, mã phản hồi nhanh (QR) cho

thấy tiềm năng cao để đáp ứng các nhu cầu cốt
lõi của ngành tôm. Điện thoại thông minh là chìa
khóa để tăng cường kết nối trong toàn bộ chuỗi
giá trị, giúp cải thiện tính minh bạch, khuyến khích
chia sẻ kiến thức và loại bỏ các chi phí trung gian
không cần thiết. Công nghệ theo dõi (ví dụ như mã
QR) cho phép các bên liên quan truy xuất nguồn
gốc sản phẩm, điều kiện sản xuất và giá cả. Những
công nghệ này có thể cải thiện thị trường bằng
cách đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đảm bảo
an toàn thực phẩm, hỗ trợ các phương pháp nuôi
trồng thủy sản tốt nhất.
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5.2.1. Giám sát và phản hồi
Ở cấp địa phương, nhóm chức năng này cho phép
giám sát và tự động phản hồi về các điều kiện thay
đổi của ao nuôi, bao gồm tình hình dịch bệnh và
thức ăn (Hình 4), giúp giảm tử vong và tối ưu hóa
sản xuất. Ví dụ, cá con đặc biệt dễ bị ảnh hưởng
bởi sự thay đổi của các thông số nước. Nếu không
quản lý hiệu quả môi trường nước ao nuôi có thể
dẫn đến bùng phát dịch bệnh hoặc khiến hàng loạt
cá bột chết dần. Tương tự, việc đưa cá bột bị bệnh
vào ao nuôi có thể dẫn đến thiệt hại trên diện rộng.
Do đó, các chỉ số chính xác về môi trường nước là
đặc biệt quan trọng đối với các trại sản xuất giống.
Hệ thống giám sát ao nuôi cũng cho phép các nhà
sản xuất thức ăn và thuốc đánh giá hiệu quả và sử
dụng tối ưu các sản phẩm của họ. Do đó, các đơn
vị sản xuất đầu vào thường áp dụng một số thiết bị
giám sát ao tiên tiến và đầu tư nhiều vốn hơn vào
các thiết bị này. Máy tính đầu vào và phần mềm
kiểm kê điện tử có thể hỗ trợ các nhà quản lý tính
toán tốc độ tăng trưởng của tôm, mật độ và đề
xuất sử dụng đầu vào một cách tối ưu. Ở cấp độ
chính sách, nhóm chức năng giám sát và phản hồi
hỗ trợ giám sát và tuân thủ quy định, tuân thủ tính
bền vững, cảnh báo sớm và ngăn chặn dịch bệnh
cũng như đánh giá tác động sinh thái.

Các công cụ giám sát và phản hồi bao gồm các ứng
dụng di động và nền tảng trực tuyến cho phép
nông dân liên tục khảo sát và phân tích dữ liệu nuôi
trong trang trại, bao gồm mức oxy, tiêu thụ thức
ăn, sử dụng hóa chất, môi trường sống và các chỉ
số dịch bệnh. Điều này cho phép người sản xuất
đánh giá sự tăng trưởng của trang trại, rủi ro tiềm
ẩn, sản lượng dự kiến và tác động môi trường. Mặc
dù nhiều ứng dụng di động và nền tảng trực tuyến
có thể cung cấp một số dịch vụ cơ bản thông qua
nhập dữ liệu thủ công, nhưng chức năng giám sát
và phản hồi chỉ phát huy hiệu quả đầy đủ khi được
liên kết với các cảm biến thông minh, cho phép
giám sát môi trường ao nuôi liên tục theo thời gian
thực. Để ứng phó với những thay đổi trong môi
trường nước và cung cấp liên tục dữ liệu thực tế,
các thiết bị tự động ngày càng được sử dụng nhiều
hơn. Ví dụ, máy cho ăn tự động cung cấp lượng
thức ăn tối ưu dựa trên phân tích tăng trưởng của
tôm, giúp tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất
thông qua việc giảm FCR (do thức ăn chiếm 5060% chi phí sản xuất). Khi các cảm biến thông minh
được tích hợp qua Bluetooth và lưu trữ đám mây,
ứng dụng di động, nền tảng trực tuyến và thiết bị
tự động sẽ trở thành hệ thống giám sát ao dựa
trên Internet vạn vật (IoT), cho phép tự động hóa
trong việc cho ăn, theo dõi thực tế, phân tích và
chia sẻ dữ liệu cho các bên liên quan.

Giám sát và phản hồi
Ứng dụng di động và nền tảng
trực tuyến

Công cụ quản lý ao
Thiết bị đo chất lượng môi trường cầm tay

Cảm biến thông minh

Thiết bị đo chất lượng môi trường theo thời gian thực
và chia sẻ dữ liệu tức thì
Máy �nh phân �ch (sử dụng trí tuệ nhân tạo
�nh toán lượng thức ăn tối ưu)
Hình ảnh (Quản lý tăng trưởng và thức ăn)

Thiết bị tự động

Máy cho ăn tự động

Internet vạn vật (IOT)

Hệ thống �ch hợp (cảm biến, phần mềm, phần tự động)

Viễn thám

Lập bản đồ vùng nuôi cho địa phương và toàn quốc

Lưu trữ đám mây

Tập hợp thông �n hỗ trợ người sản xuất
Tập hợp thông �n hỗ trợ các nhà chính sách

Hình 4: Nhóm chức năng giám sát và phản hồi
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V. Công nghệ số cho nuôi trồng thủy sản
Viễn thám đã được sử dụng như một công cụ để lập
bản đồ phân bố các ao nuôi trồng thủy sản ở Việt
Nam, hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách theo
dõi sự tăng trưởng của ngành và các điểm nóng
về tác động tiêu cực đến môi trường (Ottinger và
cộng sự, 2017). Mặc dù các phương pháp này có
tính khả thi cao về mặt kỹ thuật, cho đến nay vẫn
chưa có cơ sở dữ liệu quốc gia nào về các vị trí
ao nuôi tôm được thiết lập. Hội Nghề cá Việt Nam
(VINAFIS) và Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền
vững (IDH) hiện đang phát triển một cơ sở dữ liệu
tập trung cho ngành nuôi trồng thủy sản, tập hợp
các đối tác công và tư để chia sẻ dữ liệu về giám
sát môi trường và dịch bệnh. Sáng kiến được điều
phối thông qua PPP Fish do Bộ NN & PTNT thành
lập, với các đối tác là các cơ quan chính phủ, tổ
chức phi chính phủ và khối tư nhân, nhằm hỗ trợ
sự phát triển bền vững của ngành nuôi trồng thủy
sản thông qua tăng cường quan hệ đối tác công tư
(PPP) (IDH, 2019). Dự án sử dụng hệ thống quản lý
cơ sở dữ liệu MySQL dựa trên nền tảng điện toán
đám mây để lưu trữ dữ liệu thu thập được về các
thông số môi trường ao nuôi, mật độ nuôi và dịch
bệnh, hỗ trợ đưa ra cảnh báo và tư vấn giải pháp
xử lý.
Đã có nhiều ứng dụng được thiết kế để giúp người
nuôi trồng thủy sản quản lý ao nuôi và có ngày
càng nhiều công ty tư nhân đang phát triển các
ứng dụng dành riêng cho ngành thủy sản Việt
Nam. Một số doanh nghiệp đã tự phát triển ứng
dụng với những bộ vi xử lý lớn, chẳng hạn như
Minh Phú đã hợp tác với FPT để phát triển nhật ký
số. Các ứng dụng này hỗ trợ theo dõi và phản hồi,
ví dụ như nhật ký số ghi lại các hoạt động quản lý
ao nuôi, máy tính đầu vào giúp tính toán để giảm
chi phí thông qua việc sử dụng tối ưu các yếu tố
đầu vào, máy tính tăng trưởng giúp xác định ngày
thu hoạch tối ưu, năng suất dự kiến cũng như hỗ
trợ xác định dịch bệnh. Hầu hết các ứng dụng di
động đều có thể phân tích nâng cao dựa vào trí tuệ
nhân tạo (AI) để theo dõi tốc độ tăng trưởng, hiệu
quả sử dụng thức ăn và sức khỏe của tôm. Bên
cạnh đó, các nhà cung cấp như XpertSea và RYNAN
Holdings còn có công nghệ tích hợp khả năng nhận
dạng hình ảnh vào các ứng dụng di động, sử dụng
camera điện thoại thông minh như một cảm biến
chi phí thấp để xác định kích thước, phân loại và
theo dõi tăng trường của tôm. RYNAN Holdings
đã tiến một bước xa hơn khi sử dụng công nghệ
phát hiện bệnh và theo dõi quần thể vi sinh vật

trên đĩa Petri. Việc sử dụng camera của điện thoại
thông minh làm cảm biến mang lại tiềm năng lớn
như một giải pháp chi phí thấp, có thể triển khai
áp dụng cho các nhà sản xuất quy mô vừa và nhỏ
không đủ điều kiện tiếp cận công nghệ cảm biến
thông minh chi phí cao.
Những nông dân muốn sử dụng hệ thống giám sát
kỹ thuật số thường được cung cấp các cảm biến
thông minh trong gói sản phẩm. Cảm biến thông
số nước có giá thành khá cao đối với người nuôi
tôm, rẻ nhất trên thị trường khoảng 1.000 đô la
Mỹ. Đối với các cảm biến tiên tiến hoặc bao gồm
nhiều thông số hơn, giá thành này có thể lên đến
10.000 đô la Mỹ hoặc thậm chí 20.000 đô la Mỹ,
vượt xa khả năng của nông dân quảng canh và
bán thâm canh. Đặc biệt, tuổi thọ của các cảm
biến thông minh trong môi trường nước mặn khắc
nghiệt chỉ vào khoảng 2-3 năm. Nhận thức được
những khó khăn về tài chính của người nuôi tôm,
các nhà cung cấp công nghệ đã áp dụng nhiều mô
hình kinh doanh khác nhau để giảm bớt gánh nặng
tài chính cho khách hàng. Ví dụ, Bosch và RYNAN
Holdings cung cấp cảm biến đa thông số cầm tay
có thể được sử dụng để theo dõi các điều kiện
trong tối đa 50 ao, giúp giảm đáng kể chi phí tài
chính cho nông dân. Tuy nhiên, chi phí này vẫn
được cho là rất cao. Một số nhà cung cấp giải pháp
kỹ thuật số cung cấp gói phần mềm và cảm biến
theo hình thức trả phí hàng tháng, giúp giảm yêu
cầu vốn ban đầu. Loại hình dịch vụ này hiện được
cung cấp bởi Bosch và Cargill. Đối với công ty Tép
Bạc, họ cung cấp phần mềm (Farmext) trả phí hàng
tháng nhưng yêu cầu mua cảm biến với giá 1.000
đô la Mỹ. Các hình thức toán này cho phép doanh
nghiệp gia nhập nền tảng công nghệ số ngắn hạn
và sẽ dễ tiếp cận đối với nông dân quy mô nhỏ nếu
kết hợp hiệu quả với các chương trình tín dụng.
Ở thị trường công nghệ số cao cấp hơn, công ty
XpertSea đã phát triển phần mềm XpertCount2
để xử lý hình ảnh dưới nước với sự hỗ trợ của AI
nhằm đếm và phân loại tôm trong ao nuôi một
cách nhanh chóng, đồng thời cảnh báo cho người
nuôi về sự bùng phát dịch bệnh, giúp người nuôi
hạn chế sử dụng kháng sinh, giảm rủi ro trong sản
xuất và dự đoán được thời gian thu hoạch tối ưu
nhất. Các hệ thống giám sát cao cấp hiện đang phù
hợp hơn với các công ty lớn. Tuy nhiên, các nông
hộ nhỏ cũng có khả năng tiếp cận trong tương
lai. AquaConnect là một công ty công nghệ Ấn Độ
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Tiềm năng áp dụng các công cụ kỹ thuật số để thúc đẩy sản xuất tôm bền vững:
Nghiên cứu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
hiện không hoạt động tại Việt Nam, cung cấp dịch
vụ xét nghiệm nước theo yêu cầu, thay thế việc
lắp đặt cảm biến tốn kém bằng cách sử dụng một
nhóm vận hành thu thập và xử lý mẫu nước tại
phòng thí nghiệm trung tâm, cung cấp giải pháp
chi phí thấp đồng thời có thể kiểm tra nhiều thông
số hóa học và sinh học hơn. Ứng dụng Farmext của
Tép Bạc hoạt động như một trợ lý ảo, sử dụng AI
và IoT để ghi lại các thông số chất lượng nước theo
sátnông
và dân
phản
hồi
thời gian thực nhằmGiám
cảnh báo
về những
bất ổn tức thời.
Ứng dụng di động và nền tảng
Các công nghệ phục vụtrực
chức
năng giám sát và phản
tuyến
hồi bao gồm ứng dụng di động, nền tảng trực
tuyến, cảm biến thông minh, thiết bị tự động và
IoT. Tuy nhiên, việc sử dụng những công nghệ này
hiện vẫn chưa phổ biến.
dụ,thông
một nghiên
Cảm Ví
biến
minh cứu
năm 2020 trên 500 hộ nuôi tôm cho thấy chỉ 2,2%
hộ nuôi tôm ao đất sử dụng cảm biến giám sát
nước; đa số nông dân đánh giá chất lượng nước
qua quan sát bằng mắt
thường
(85,3%). Tỉ lệ hộ
Thiết
bị tự động
nuôi sử dụng các cảm biến cầm tay vào khoảng
vạn siêu
vật (IOT)
22%. Trong số các hộInternet
nuôi tôm
thâm canh
trong ao nổi lót bạt, khoảng
11%
sử
dụng
hệ thống
Viễn thám
IOT trong khâu sản xuất. Điều đáng nhắc tới ở đây
là các hộ sản xuất tômLưu
siêutrữ
thâm
đámcanh
mâyít quan tâm
đến việc ứng dụng công nghệ số hơn so với những
hộ nuôi tôm thâm canh vốn chưa có điều kiện tiếp
cận và sử dụng công nghệ số (VKIST, 2020). Nguyên
nhân dẫn đến những hạn chế và khó khăn trong
việc mở rộng áp dụng công nghệ giám sát và phản
hồi là thị trường chú trọng vào số lượng hơn chất
lượng. Điều này làm mất tác dụng của việc giám
sát chất lượng và khiến cho thiết bị cảm biến trở
nên quá đắt để đạt hiệu quả kinh tế. Ngoài ra, một
số nông dân phản đối việc sử dụng công nghệ số,

do không muốn chia sẻ dữ liệu riêng về quản lý ao
nuôi và sử dụng đầu vào, họ lo ngại về các yêu cầu
của chứng nhận, truy xuất nguồn gốc và thuế. Bên
cạnh đó, hạn chế lớn nhất của các giải pháp giám
sát và phản hồi là chi phí áp dụng cao, tuổi thọ của
thiết bị ngắn và nhận thức chưa tốt của nông dân
về hiệu quả áp dụng so với các phương pháp thông
thường (VKIST, 2020).
5.2.2. Thương mại điện tử và thông tin thị trường
Ở cấp địa phương, nhóm chức năng này cải thiện
cụ quản
việc raCông
quyết
định lý
vàaocạnh tranh về đầu vào, bán
hàng, chế biến, thuê nhân lực và lưu trữ (Hình 5).
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các
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cung cấp và doanh nghiệp chế biến. Các sách
giải pháp
này phải đi đôi với các giải pháp tài chính để đảm
bảo tiếp cận bình đẳng. Trên thực tế, các hộ nuôi
phụ thuộc vào tín dụng của nhà cung cấp thường
có nghĩa vụ chỉ mua hàng từ đơn vị cung cấp đó,
do đó không thể tiếp cận các nền tảng thương mại
điện tử. Việc chia sẻ thông tin và phát triển các
thị trường trực tuyến sẽ là chìa khóa nâng cao khả
năng cạnh tranh của Việt Nam với các quốc gia
được hỗ trợ tốt về đầu vào.

Thương mại điện tử và thông tin thị trường
Ứng dụng di động và nền tảng
trực tuyến
Mạng di động

Nền tảng thông �n và giao dịch
Mạng xã hội
Nghe, gọi và �n nhắn trên điện
thoại di động

Hình 5: Nhóm chức năng thương mại điện tử và thông tin thị trường

Truy xuất nguồn gốc
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Lưu trữ đám mây

Tập trung dữ liệu hỗ trợ truy xuất

Ứng dụng di động/Trực tuyến

Quản lý chuỗi cung ứng

Chuỗi khối (blockchain)

Truy xuất dựa trên chuỗi khối

Giám sát và phản hồi
Ứng dụng di động và nền tảng
trực tuyến
Công nghệ thương mại điện tử bao gồm các ứng
dụng di động và các nền tảng trực tuyến, cung
cấp thông tin đầu vào, tin tức ngành, giá cả thị
trường, dự báoCảm
thờibiến
tiết, thông
nền tảng
giao dịch và cơ
minh
hội chia sẻ kiến thức. Các công ty cung cấp nền
tảng thương mại điện tử bao gồm Bosch, Tép Bạc,
RYNAN Holdings và AquaConnect. Bosch và Tép
Bạc cung cấp các
nềnbịtảng
trực tuyến để nông dân
Thiết
tự động
truy cập tin tức thị trường, cập nhật giá cả hàng
Internet
vạn vậtTrang
(IOT) web của Tép
ngày và giao dịch
trực tuyến.
Bạc tập trung vào
Viễnthông
thámtin kỹ thuật và cung cấp
diễn đàn cho nông dân, nhà khoa học, nhà cung
cấp và doanh nghiệp
biến.
Lưu trữchế
đám
mâyCả hai công ty đều
cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trực tiếp từ
ứng dụng trên điện thoại thông minh, bao gồm
nhật ký số, các công cụ kiểm kê điện tử hỗ trợ
quản lý đầu vào và quản lý sản phẩm. Trang web
của Tép Bạc cũng hỗ trợ mua và bán các nguyên
liệu đầu vào như thuốc, con giống và thức ăn. Các
dịch vụ của XpertSea bao gồm phần mềm nhập dữ
liệu và lưu trữ hồ sơ, nhật ký ao nuôi, dự báo thị
trường, tổ chức và lưu trữ thông tin trực tiếp trên
đám mây.
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Hệvững,
thốngcho
�ch phép
hợp (cảm
biến,cận
phầnthị
mềm,
phầngiá
tự trị
động)
họ tiếp
trường
cao

vàbản
kiếm
phí cho
bảođịa
hiểm
chấtvàlượng
(Hình 6).
Lập
đồ được
vùng nuôi
phương
toàn quốc
Truy xuất nguồn gốc cũng có thể giúp theo dõi các

Tập
hợp
�n lượng
hỗ trợ người
sản xuất
vấn
đềthông
về chất
như dịch
bệnh, lựa chọn trại
Tập
hợp
thông
�n
hỗ
trợ
các
nhà
chínhhại
sáchtrên toàn thị
giống thích hợp, giảm thiểu thiệt

trường. Truy xuất nguồn gốc là yếu tố quan trọng
đối với hầu hết các chứng nhận quốc tế, mã QR
cho phép sản phẩm được truy xuất trong toàn bộ
chuỗi giá trị để xác minh mức độ đáp ứng yêu cầu
của chứng nhận. Ở cấp độ chính sách, khả năng
xác định nguồn gốc cho phép các nhà nghiên cứu
và các nhà lãnh đạo xác định các điểm nóng về chất
lượng, can thiệp và xử lý kịp thời, đồng thời tạo
điều kiện hỗ trợ cho các khu vực cần thiết. Ngoài
ra, truy xuất nguồn gốc giúp các nhà hoạch định
Các công nghệ phục vụ chức năng này bao gồm các
chính sách tiếp cận dữ liệu một cách chính xác để
ứng dụng di động và các nền tảng trực tuyến. Các
thực thi các quy định hiệu quả hơn, hỗ trợ chính
hộ nuôi quy mô nhỏ cũng có đủ điều kiện tài chính
quyền địa phương giám sát và thực hiện các quy
Thương mại điện tử và thông tin
thị trường
để tiếp cận công nghệ này. Rào cản lớn nhất ngăn
định liên quan đến nước thải và rừng ngập mặn.
cản các bên liên quan triển khai hiệu quả các nền
Liên kết với đám mây sẽ cung cấp các số liệu thực
tảng thương mại
điện
tử
và
trực
tuyến
là
trình
độ
tế
vềtảng
thống
kê �n
sảnvàxuất
và bán hàng cho các nhà
Nền
thông
giao dịch
Ứng dụng di động và nền tảng
Mạng
xã
hội
kỹ thuật số thấp.
dù đa số nông dân đều sử
lãnh đạo, đồng thời hỗ trợ phân tích động lực kinh
trựcMặc
tuyến
dụng điện thoại di động, họ chủ yếu biết nghe gọi,
tế, xã hội và môi trường.
nhắn tin và gặpMạng
nhiềudi
khó
khăn trong việc sử dụng Nghe, gọi và �n nhắn trên điện
động
thoại di động

Truy xuất nguồn gốc
Lưu trữ đám mây

Tập trung dữ liệu hỗ trợ truy xuất

Ứng dụng di động/Trực tuyến

Quản lý chuỗi cung ứng

Chuỗi khối (blockchain)

Truy xuất dựa trên chuỗi khối

Hệ thống truy xuất

Mã QR
Xác định tần số/tọa độ ao RFID để truy xuất nguồn gốc

Hình 6: Nhóm chức năng truy xuất nguồn gốc

Khuyến nông điện tử và tư vấn điện tử
Lưu trữ đám mây

Tập trung dữ liệu cho tập huấn và tư vấn

Mạng di động

Tin nhắn tư vấn
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Tiềm năng áp dụng các công cụ kỹ thuật số để thúc đẩy sản xuất tôm bền vững:
Nghiên cứu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
Các công nghệ phục vụ chức năng này bao gồm
các ứng dụng di động, nền tảng trực tuyến, chuỗi
khối, mã QR và thẻ nhận dạng tần số vô tuyến.
Nhu cầu thị trường và lợi nhuận là những hạn chế
chính để mở rộng quy mô truy xuất nguồn gốc.
Các số liệu trên giấy tương đối dễ làm giả, vì vậy
để cải thiện tỷ suất lợi nhuận, các bên tham gia
chuỗi giá trị có thể kết hợp tôm từ các ao khác
nhau không đảm bảo chất lượng. Truy xuất nguồn
gốc bằng công nghệ số sẽ loại trừ khả năng này.
Ngoài ra, các thị trường quốc tế có các tiêu chuẩn
khác nhau, việc chỉ tuân theo một bộ tiêu chuẩn
sẽ khiến các nhà sản xuất không thể linh hoạt lựa
chọn thị trường tốt nhất trong bối cảnh giá cả biến
động. Các nhà sản xuất và chế biến ít áp dụng truy
xuất nguồn gốc do lo ngại làm giảm doanh số bán
hàng. Đối với người nuôi tôm, rủi ro này có thể
khiến họ mất cả một mùa vụ. Các công ty chế biến
có thể từ chối sử dụng các công nghệ truy xuất nếu
công nghệ này làm giảm doanh số của họ.
Theo dõi và chia sẻ dữ liệu sản xuất ở địa phương
là rất quan trọng để cung cấp cho thị trường toàn
cầu các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn về sức khỏe
và an toàn. Công cụ truy xuất nguồn gốc phổ biến
nhất cho các nhà sản xuất tôm là mã QR. Mã QR
thường được kết hợp với các ứng dụng di động,
phân tích dữ liệu trực tuyến và lưu trữ đám mây
để truy xuất dữ liệu toàn cầu. Hầu hết các nhà cung
cấp giải pháp công nghệ đều tích hợp các công cụ
truy xuất nguồn gốc vào các gói công nghệ. TeFoods cung cấp công nghệ Foodchain (là một công
nghệ dạng chuỗi khối) tiết kiệm chi phí, được yêu
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cầu bởi các nhà bán lẻ quốc tế như Walmart để
truy xuất từ đầu đến cuối quy trình, đảm bảo dữ
liệu không bị hỏng trong chuỗi thực phẩm. Tép Bạc
và RYNAN Holdings cung cấp cho nông dân một
mã QR duy nhất cho mỗi chu kỳ sản xuất. Mã QR
này cho phép dữ liệu hóa sản xuất từ đầu vào theo
chuỗi giá trị đến tận nhà bán lẻ. Phần mềm của
Bosch đồng bộ dữ liệu sản xuất của nông dân lên
đám mây, thông báo cho các nhà chế biến và nhà
bán lẻ những ao đang được nuôi. Các công nghệ
truy xuất nguồn gốc có thể được áp dụng ở những
trang trại sản xuất tôm quảng canh và bán thâm
canh, sau đó sản phẩm được bán trực tiếp cho các
đơn vị chế biến – xuất khẩu hoặc ký hợp đồng bán
chính thức qua thương lái.
Các nhân tố sau thu hoạch như người thu gom,
người buôn bán, người vận chuyển và người chế
biến ngày càng gặp nhiều thách thức để đáp ứng
nhu cầu của người tiêu dùng và quy định về các
sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo sức khỏe con
người và môi trường. Việc áp dụng và thực hiện
các công nghệ truy xuất nguồn gốc có thể giúp giải
quyết khó khăn này. Các nhà chế biến được hưởng
lợi trực tiếp từ các nền tảng trực tuyến hỗ trợ quản
lý chuỗi cung ứng và họ đang dần áp dụng các hệ
thống theo dõi kỹ thuật số như mã QR. Giám sát
xuất khẩu nông sản là điều cần thiết để đảm bảo
an toàn thực phẩm và đáp ứng các quy định nhập
khẩu. Các nhân tố trong chuỗi giá trị được hưởng
lợi từ các công nghệ IoT như cảm biến, phần mềm,
phân tích và tự động hóa, giúp cập nhật các thông
số thực tế của sản phẩm để đáp ứng thị trường.

V. Công nghệ số cho nuôi trồng thủy sản
Hộp 1: Cơ chế thương mại và truy xuất nguồn gốc của EU
Công nghệ truy
xuất nguồn
gốc có
thể xác
Việt Nam
vào các hiệp định thương mại trong
Thương
mại
điện
tửnhận
và việc
thông
tintham
thị gia
trường
tương lai. EU duy trì các quy định nghiêm ngặt xung quanh việc nhập khẩu tôm; chỉ chấp nhận tôm do các
nước có thẩm quyền sản xuất, đảm bảo cơ sở chế biến đã được thanh tra và chấp thuận, đảm bảo đạt
tảng
thông
và giao
dịch
chứng nhận tiêu
chuẩn
xuất
vàvà
tiêu
chuẩn
về các
chất
cấm�ntrong
thực
phẩm và dư lượng
Ứng
dụng
dikhẩu
động
nền
tảngnhập khẩuNền
Mạng
xã
hội
thuốc thú y (Ủytrực
ban Châu
tuyếnÂu, 2015). Từ năm 2014-2019, 73 lô hàng tôm Việt Nam đã bị từ chối, gắn cờ lưu
ý hoặc bị thu hồi do có vi khuẩn, thuốc trừ sâu hoặc kháng sinh (Ủy ban Châu Âu, 2020). Các container bị
nhắn
từ chối sẽ gây thiệt
hạidingay
lập tức cho người xuất khẩuNghe,
do lỗgọi
bánvàvà�nphải
trảtrên
chiđiện
phí vận chuyển trở lại.
Mạng
động
động giảm vị thế của công ty và quốc gia
Điều này cũng làm tổn hại đến danh tiếng, giảm khả năngthoại
cạnhditranh,
(UNIDO & IDE-JETRO, 2013). Ngoài ra, Cục Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Sản & Thủy Sản (NAVIQAD)
cũng được yêu cầu phải truy tìm nguồn gây ô nhiễm từ cấp trang trại của các lô hàng bị từ chối. Các nhà
chức trách châu Âu yêu cầu cả công ty xuất khẩu và cơ quan có thẩm quyền phải đệ trình một kế hoạch
Truyphục
xuất
nguồn
hành động khắc
để ngăn
chặn gốc
vấn đề này lặp lại trong tương lai (CBI - Trung tâm Xúc tiến Nhập
khẩu từ các nước đang phát triển, 2020). Các lô hàng cũng có thể bị từ chối vì ghi nhãn không đúng hoặc
nếu sản phẩm có nguồn gốc từ các quốc gia không được chấp thuận. Đây cũng là một nguy cơ lớn khi
Lưu liệu
trữ đám
Tập
trung
trợ ngày
truy xuất
lượng tôm nguyên
đượcmây
nhập khẩu vào Việt Nam để
chế
biếndữvàliệu
sảnhỗxuất
càng lớn, góp phần
mở ra một kênh sản phẩm từ các nước bị cấm vào EU (Palin và cộng sự, 2013). Năm 2017, Việt Nam
Quản lý chuỗi cung ứng
Ứng dụng di động/Trực tuyến
nhập khẩu hơn 150.000 tấn tôm từ Ecuador và 110.000 tấn từ Ấn Độ - chiếm hơn 50% tổng sản lượng
chế biến hàng năm
của
Việt(blockchain)
Nam (Rubel và cộng sự, 2019).
công
truy
xuấtkhối
nguồn gốc kỹ thuật số
TruyCác
xuất
dựacụ
trên
chuỗi
Chuỗi
khối
như mã QR và chuỗi khối là công cụ để cải thiện chất lượng và an toàn thực phẩm, xác minh việc thực
hiện sản xuất theo tiêu chuẩn Thực hành nuôi trồng thủy
Mã sản
QR tốt, ngăn chặn các kênh xuất nhập khẩu
Hệ thống truy xuất
Xác
địnhthị
tầntrường
số/tọa toàn
độ aocầu.
RFID để truy xuất nguồn gốc
trái quy định và tăng nhu cầu tiêu thụ tôm nuôi Việt Nam trên
5.2.4. Dịch vụ tài chính
Ở cấp địa phương, nhóm chức năng dịch vụ tài chính cho phép nông dân và người sản xuất tiếp cận với
Khuyến nông điện tử và tư vấn điện tử
các dịch vụ ngân hàng, theo dõi và quản lý chi phí đầu vào và đầu ra, đồng thời giúp cho mua bán hàng
hóa dễ dàng hơn (Hình 7). Ngân hàng trực tuyến và dịch vụ thanh toán di động giúp dễ dàng giao dịch và
hỗ trợ thiết lập hợp đồng, cùng với các nền tảng thương mại điện tử đã tạo thuận lợi trong giao dịch với
Tập
trung
chođểtập
huấn
tư vấn
Lưu
trữvà
đám
mây
những người mua
mới,
đóng
góp vào việc thực hiện các
dịch
vụ dữ
tài liệu
chính
củng
cốvà
chuỗi
giá trị. Ở cấp
độ chính sách, chức
năng
này
tạo
điều
kiện
thuận
lợi
cho
chính
phủ
hỗ
trợ
doanh
nghiệp
trong
việc tăng
Tin nhắn tư vấn
Mạng di động
sản lượng và lợi nhuận. Dịch vụ tài chính bao gồm các giải pháp kỹ thuật số hỗ trợ tín dụng và theo dõi
dòng tiền, giúp cải thiện đáng kể hoạt động của ngành, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh
Nền tảng mạng xã hội
Ứng dụng di động và nền tảng
nghiệp mới và tăng tính minh bạch. Các công nghệ phục vụ chức năng này bao gồm công nghệ chuỗi khối
Công nghệ thông �n và truyền thông
trực truyến
(blockchain), mạng di động, ứng dụng di động và nền tảng trực tuyến.

Dịch vụ tài chính
Chuỗi khối

Tiền điện tử trong thủy sản

Mạng di động

Dịch vụ thanh toán di động

Ứng dụng di động và nền tảng
trực tuyến

Ngân hàng điện tử

Hình 7: Nhóm chức năng dịch vụ tài chính
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Tiềm năng áp dụng các công cụ kỹ thuật số để thúc đẩy sản xuất tôm bền vững:
Nghiên cứu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
Các dịch vụ tài chính kỹ thuật số rất cần thiết để
tăng sản lượng và lợi nhuận của người nuôi trồng
thủy sản. Những công cụ này cho phép nông dân
quản lý đầu vào và đầu ra hiệu quả hơn, mở ra cơ
hội tiếp cận tín dụng và đầu tư vào các cải tiến để
phát triển doanh nghiệp. Một số dịch vụ tài chính
số cơ bản đã được tích hợp trong một số ứng dụng
di động và nền tảng trực tuyến hàng đầu phục vụ
cho việc nuôi trồng thủy sản. Các phần mềm của
Bosch (AquaEasy), Tép Bạc (Farmext), XpertSea,
AquaConnect và Cargill (IQuatic) đã bao gồm các
công cụ quản lý tài chính ao nuôi nhằm giúp tăng
giá trị của tôm, đồng thời giảm chi phí sản xuất.
Những ứng dụng này cung cấp công cụ tính toán
chi phí cơ bản, nhờ đó nông dân có thể theo dõi
và lập kế hoạch cho chi phí đầu vào và những chi
phí đang chi trả, cho phép họ ước tính lợi nhuận
dựa trên thu hoạch dự kiến. Ứng dụng di động
AquaConnect sử dụng dữ liệu viễn thám, cung cấp

các phân tích phức tạp hơn như tỷ lệ thành công
của cây trồng, lịch sử dịch bệnh và canh tác, tạo
điều kiện cho nông dân chứng minh và tiếp cận
tín dụng dễ dàng hơn. Dữ liệu về sản xuất và môi
trường sẽ giúp đánh giá rủi ro và đảm bảo chất
lượng của các sản phẩm khi tham gia vào chuỗi
giá trị.
Những đổi mới kỹ thuật số như công nghệ hỗ trợ
tín dụng, sử dụng các ứng dụng điện thoại thông
minh và dữ liệu để đánh giá rủi ro về tài chính có
thể sẽ mở ra hạn mức tín dụng chính thức cho
nông dân. Các công nghệ tài chính kỹ thuật số như
chuỗi khối blockchain có thể giảm thời gian xử lý
và cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc đầu vào
thông qua hợp đồng điện tử. Tuy nhiên, các nhà
cung cấp đầu vào ở địa phương thường cho người
sản xuất vay vốn với lãi suất cắt cổ, do đó khó có
thể tiếp cận các hỗ trợ tín dụng.

Hộp 2: Tiềm năng về tài chính kỹ thuật số; Một nghiên cứu điển hình ở Tanzania
Các chính sách hỗ trợ chuyển tiền qua điện thoại di động (hay còn gọi là dịch vụ thanh toán di động) làm
tăng đáng kể việc thương mại hóa các sản phẩm nông nghiệp và cung cấp định danh tài chính cho nông
dân mà không cần thông qua ngân hàng, cho phép nông dân sử dụng nhiều loại dịch vụ tài chính nông
nghiệp hơn, cả về tiết kiệm và tín dụng (GSMA, 2017; Kikulwe và cộng sự, 2014). Thanh toán bằng tiền
di động giảm thời gian và giảm các chi phí liên quan đến giao dịch tiền mặt truyền thống, không cần di
chuyển xa để thanh toán, đồng thời giúp cải thiện tính bảo mật và tính minh bạch. Vào năm 2007, cơ
quan viễn thông của Tanzania và ngân hàng quốc gia đã ban hành hướng dẫn “Kế hoạch thanh toán điện
tử” của tiểu bang, mở đường cho các dịch vụ thanh toán điện tử thông qua mạng di động (Pathways for
Prosperity Commission và cộng sự, 2019). Những chính sách như vậy đã tạo điều kiện cho việc ra mắt
các công nghệ kỹ thuật số như NINAYO - một nền tảng giao dịch nông sản trực tuyến, liên kết nông dân,
các đơn vị chế biến thực phẩm và các nhân tố khác trong chuỗi giá trị trên khắp các thị trường (Nchimbi
& Jankey, n.d.). Vào năm 2015, chính phủ đã ban hành chính sách cải thiện khả năng tiếp cận tài chính
số thông qua chương trình “Hệ thống Thanh toán Quốc gia”, quy định tất cả các dịch vụ về tiền di động
đều phải tương tác được với nhau, cho phép khách hàng gửi và nhận tiền mà không phải trả thêm phí.
Đến năm 2018, Tanzania có sáu công ty khai thác lĩnh vực dịch vụ thanh toán di động và hơn 65% người
lớn được tiếp cận với các dịch vụ tài chính chính thức, bao gồm cả tiền di động, tăng 16% so với năm
năm 2009 (Pathways for Prosperity Commission và cộng sự, 2019). Thanh toán bằng tiền di động có tác
động rõ ràng đến cộng đồng nông dân: 47% nông dân Tanzania được khảo sát cho biết đã giảm thời gian
mua đầu vào và thời gian bán cây trồng; 64% cho rằng dịch vụ thanh toán di động sẽ góp phần làm tăng
lợi nhuận trồng trọt (Quandt và cộng sự, 2020). Các giải pháp về chính sách tương tự có thể giúp nâng
cao chuỗi giá trị nuôi tôm ở Việt Nam bằng cách tạo ra thị trường hiệu quả hơn, tăng khả năng truy xuất
nguồn gốc thông qua dữ liệu lớn và các chương trình tín dụng.
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Tập hợp thông �n hỗ trợ các nhà chính sách

V. Công nghệ số cho nuôi trồng thủy sản
5.2.5. Khuyến nông điện tử và tư vấn điện tử

Hạn chế về nhân sự, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ
đã hạn chế các hoạt động khuyến nông trực tiếp
Ở cấp địa phương, nhóm chức năng này giúp
cho hàng trăm nghìn người nuôi tôm Việt Nam.
quyết định cơ chế hỗ trợ về kỹ thuật và chiến lược
Khuyến nông điện tử có thể giúp giải quyết vấn
ứng phó với các mối nguy trên quy mô lớn với chi
đề này bằng cách mở rộng hình thức của các dịch
phí rất thấp (HìnhThương
8). Chức năng
có thể
vụ khuyến
Các công cụ kỹ thuật số hỗ trợ
mạinàyđiện
tửhỗvàtrợthông
tin thịnông.
trường
nông dân ở bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào họ
khuyến nông điện tử bao gồm công nghệ tin nhắn
cần. Điều này đặc biệt quan trọng đối với nông dân
SMS và công nghệ tương tác giọng nói (IVR), công
và giao dịch
dụng
di động
là phụ nữ - nhữngỨng
người
bị hạn
chế và
về nền
văn tảng
hóa
nghệNền
lưutảng
trữthông
đám�nmây
cho tài liệu đào tạo và
Mạng xã hội
trực
tuyến
trong gia đình. Ở cấp độ chính sách, chức năng này
tư vấn, và các nền tảng mạng xã hội. Phần mềm
hỗ trợ kết nối thông tin đa hướng giữa các đơn vị
Farmext
của Tép Bạc và ứng dụng IQuatic của
Nghe, gọi và �n nhắn trên điện
Mạng hỗ
di động
cung cấp và người dùng,
trợ các doanh nghiệp
Cargill
sử
thoại di dụng
động bộ nhớ đám mây để cung cấp cho
phát triển dịch vụ, tiếp cận thị trường và cạnh
người đăng ký quyền truy cập vào tài liệu đào tạo
tranh tốt hơn. Quản lý ở cấp địa phương được tối
và tư vấn. IQuatic tiếp tục áp dụng IoT để phân tích
ưu hóa sẽ hỗ trợ chính phủ trong việc tăng năng
những thành công và thất bại trong lịch sử nhằm
suất của ngành thông
việcnguồn
cải thiệngốc
khả năng
cải thiện các khuyến nghị cho nông dân. Phần
Truyqua
xuất
tiếp cận thông tin và các dịch vụ tư vấn. Hiện nay,
mềm của AquaConnect cung cấp các dịch vụ cảnh
thông qua những thay đổi đơn giản trong kỹ thuật
báo và đề xuất nhằm ổn định chất lượng nước ao
quản lý, hơn 20% tổn
sau mây
thu hoạch có thể
và cho
ăn hiệu
Lưu thất
trữ đám
Tập trung
dữ quả.
liệu hỗ trợ truy xuất
được ngăn chặn. Điều này cho thấy tiềm năng rộng
chuỗi cung
Ứngsuất
dụng
di động/Trực
lớn để cải thiện năng
quốc
gia và giảmtuyến
gánh
KhóQuản
khănlý trong
việc ứng
mở rộng quy mô thương mại
nặng môi trường. Chuỗi
Các công
nghệ
phục
vụ
chức
điện
tử
và
công
nghệ
thông
tin thị trường bao gồm
Truy xuất dựa trên chuỗi
khối
khối (blockchain)
năng này bao gồm các ứng dụng di động và nền
trình độ dân trí về kỹ thuật số thấp; sử dụng không
tảng trực tuyến.
hiệu
Mãquả
QR điện thoại thông minh, internet và các
Hệ thống truy xuất
dịch
di động;
thiếu
chương
trình
đẩygốc
Xácvụđịnh
tần số/tọa
độcác
ao RFID
để truy
xuấtthúc
nguồn
giải pháp kỹ thuật số.

Khuyến nông điện tử và tư vấn điện tử
Lưu trữ đám mây

Tập trung dữ liệu cho tập huấn và tư vấn

Mạng di động

Tin nhắn tư vấn

Ứng dụng di động và nền tảng
trực truyến

Nền tảng mạng xã hội
Công nghệ thông �n và truyền thông

Hình 8: Nhóm chức năng khuyến nông điện tử và tư vấn điện tử

Dịch vụ tài chính
Hộp 3: Ứng dụng di động và nền tảng trực tuyến - một công cụ kỹ thuật số linh hoạt và dễ tiếp cận
Chuỗi khối
Tiền điện tử trong thủy sản
Ứng dụng di động và nền tảng trực tuyến là nhóm công nghệ duy nhất cung cấp tất cả năm chức năng
Mạng
độngsố cho ngành nuôi tôm. Đây
Dịchlàvụminh
thanhchứng
toán dicho
động
cốt lõi của các công
cụ kỹdithuật
tính linh hoạt của chúng
khi đồng thời là công cụ thu thập, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu và thông tin ở các định dạng dễ truy cập và sử
Ứng dụng di động và nền tảng
dụng. Chính vì thế, 7 công nghệ được đánh giá là tiềm năng
áp tử
dụng vào nuôi tôm đều sử dụng
Ngânnhất
hàngđểđiện
trực tuyến
các ứng dụng trên điện thoại di động và/hoặc các nền tảng trực tuyến. Hình dưới đây trình bày về các
sản phẩm của các công ty công nghệ. Trong đó, các dịch vụ công nghệ đều được quản lý thông qua các
ứng dụng trên điện thoại di động và/hoặc các nền tảng trực tuyến.
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IOT
Viễn thám

Hệ thống �ch hợp (cảm biến, phần
mềm, phân �ch, tự động)

Có

Có

Có

Không

Không

Không

Có

Cơ sở dữ liệu bản đồ vùng nuôi của
địa phương và quốc gia

Không

Không

Không

Không

Có

Không

Không

Có

Có

Không

Có

Tiềm năng áp dụng
các công cụ kỹ thuật số
để thúc
đẩy sản
xuấtKhông
tôm bền vững:
Tập trung dữ liệu cho người sản xuất
Có
Có
Có
Có
Nghiên
Lưu trữ đámcứu
mây tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
Thương mại điện tử và thông �n thị trường
Ứng dụng di động/
nền tảng trực tuyến

Tép Bạc

Nền tảng thương mại và thông �nBosch PT(Farmext)
Có
Nền tảng mạng xã hội

Mạng di động

Dịch vụ
Giám sát và phản
hồinghe, gọi và �n nhắn

Ứng dụng di động/
nền tảng trực tuyến

Đầu vào

Có

Tốc độ tăng trưởng

Có

Tập trung thông �n hỗ trợ truy xuất

Hệ thống truy xuất

PT Te-Foods
Không
Xpertsea

Không

Có ct
Aquaconne

Cargill
Không
(IQua�c)

RYNAN
Có
Holdings

Có

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có
Có

Không

Có

Có
Không

Có

Có

Có

Có

Có

Có Có

Có Không CóKhông
Có

Không

Mã QR

Không

Không

Quản
lý theo
Xác
định
bệnhchuỗi/ Thiết bị truy xuất
Có Không

Lưu
trữ
điện
Chuỗi
khối
hỗtử
trợ truy xuất

Chuỗi khối

Không

Không

Có

Nhậtgốc
ký số
Truy xuất nguồn
Lưu trữ đám mây

Có

Không

Tập trung dữ liệu cho nhà chính sách

Có

Có

Không

Có

Không

CóCó

CóKhông

Có

Không

Không

Có

Không

Có

Không

Không

Có

Có

Có
Không
Có

Có

ĐT

Thương mại điện tử và thông �n thị trường
Khuyến nông điện tử và tư vấn điện tử

Tin tức thị trường

Có
Có Có
Có

Lưu trữ đám mây

Tập trung
thông
Thông
�n và
giá �n hỗ trợ tập huấn

Mạng di động

Tin nhắn hỗ trợ khuyến nông và
tư vấn

Không

Có

Nền tảng mạng xã hội

Không

Có

và tư vấn

PT

Thương mại điện tử

Truy xuất nguồn gốc

Ứng dụng di động/
Nền tảng di động

PT

Có Có Có
Có

Truy
Côngxuất
nghệ thông �n và truyền thông
Nhận diện mã QR

Không

Có
Không

Có
Có
Không
Có

Không

Không

Không

PT

Không

CóKhông

Không

Không

Không
Không

Không
Không

Có
Có

Có
Không

Có
Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Có

Có

PT

CóKhông

Không
Không

Không
Có

Không
Có

Không
Có

Không

Không

Không
Có

Có
Không

Có

Có

Dịch vụ tài chính
Chuỗi khối

Khuyến nông điện tử và tư vấn điện tử
Tiền điện tử cho thủy sản

Mạng di động

Khuyến nông điện tử và
tư
vấn
tửtoán di động
Dịch
vụđiện
thanh

Không

Có

Không

Ngân hàng điện tử

Quản lý tài chính ao nuôi
Chấm điểm
Chấm
điểm�n
�ndụng
dụng

PT= Đang phát triển

Không

Không

Không

Không

Có

Có

Có

Hỗ trợ �nh toán/Quản lý tài chính
Dịch vụ tài chính

Ứng dụng di động/
Nền tảng trực tuyến

Có

Có Không Có Không
Không PT

Không

Có

Có
Có

ĐT= Đối tác cung cấp

5.3. Phân tích hạn chế và đề xuất
Ngành nuôi trồng thủy sản của Việt Nam sẽ được
hưởng lợi đáng kể từ việc áp dụng các công cụ kỹ
thuật số giúp giải quyết những thách thức đối với
sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh toàn cầu và
tránh suy thoái môi trường. Tuy nhiên, các công cụ
này phần lớn vẫn đang ở giai đoạn sơ khai và hiện
chỉ cho thấy mức độ tích hợp thấp trong chuỗi giá
trị tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là
giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các hộ sản
xuất không thâm canh. Phần phân tích hạn chế và
đề xuất sẽ đề cập đến tiềm năng tích hợp kỹ thuật
số ở mỗi giai đoạn của chuỗi giá trị và đề xuất các
bước thực hiện.
Cung cấp đầu vào
Tích hợp kỹ thuật số trong việc cung cấp đầu vào
giúp cải thiện đáng kể chất lượng đầu vào, giảm chi
phí giao dịch và kiểm soát sự bùng phát dịch bệnh.

38

Không

Có

Sự phát triển của các nền tảng thương mại điện tử
sẽ tạo ra sự cạnh tranh trên các thị trường đầu vào
với những sản phẩm đầu vào giá rẻ và chất lượng
cao. Người sản xuất cũng có thể mua trực tiếp từ
nhà sản xuất với giá thấp hơn mà không cần thông
qua các đại lý trung gian. Việc tích hợp các công cụ
giám sát và phản hồi trong các trại sản xuất giống
sẽ giảm thiểu thiệt hại bằng cách tối ưu hóa môi
trường ao nuôi, cho phép xác định sớm các đợt
bùng phát dịch bệnh và ngăn chặn việc buôn bán
và phân phối tôm giống bị nhiễm bệnh đến các
vùng khác của Đồng bằng sông Cửu Long. Tương
tự, việc tích hợp các công nghệ theo dõi sẽ giúp
truy xuất nguồn gốc trại giống của các lô cá bột bị
bệnh, các trại giống ấy sẽ phải thực hiện các biện
pháp kiểm dịch. Mặc dù các trại giống lớn đã sớm
áp dụng các công cụ kỹ thuật số, tuy nhiên, nhìn
chung mức độ tích hợp kỹ thuật số vẫn còn thấp
giữa các nhà cung cấp đầu vào. Nguyên nhân một
phần do tính chất phân mảnh của thị trường đầu
vào với nhiều đơn vị cung cấp nhỏ lẻ. Các khuyến

V. Công nghệ số cho nuôi trồng thủy sản
nghị sau đây đưa ra các bước cơ bản để áp dụng
các công cụ kỹ thuật số:
•

Đưa ra các quy định yêu cầu truy xuất nguồn
gốc, giúp đảm bảo các trại sản xuất giống thực
hiện các biện pháp quản lý dịch bệnh. Những
quy định như vậy sẽ giúp tôm giống khỏe
mạnh hơn, tăng sản lượng trong ngành.

•

Cải thiện khả năng tiếp cận tài chính cho các
nhà sản xuất, giúp họ có thể mua nguyên liệu
đầu mà không cần đến những khoản vay không
chính thức từ các đơn vị cung cấp đầu vào ở
địa phương, điều này đồng thời sẽ khuyến
khích họ tham gia vào các nền tảng thương
mại điện tử và tiếp cận được nhiều loại sản
phẩm hơn

•

Những phát triển gần đây trong lĩnh vực đầu
vào cho thấy tiềm năng lớn trong việc cung
cấp dịch vụ xác định bệnh chi phí thấp cho
các trại giống quy mô vừa và nhỏ. Một trong
những bước phát triển đó là việc phát hành
các ứng dụng di động cung cấp khả năng xác
định bệnh thông qua AI và nhận dạng hình
ảnh. Ngoài ra, tăng cường kinh doanh, bảo vệ
quyền sở hữu trí tuệ và cải thiện tài chính cũng
sẽ khuyến khích nhân rộng các công nghệ này.

vẫn có thể sử dụng các dịch vụ khuyến nông điện
tử và tư vấn điện tử qua các ứng dụng trên điện
thoại di động, SMS, IVR hoặc các nền tảng mạng
xã hội. Những công cụ này có thể cải thiện việc
quản lý ngành và giảm thiểu các tác động tiêu cực
đến môi trường. Các nền tảng thương mại điện tử
cùng với việc cung cấp tín dụng chính thức giúp
tăng khả năng tiếp cận của các nhà sản xuất đối
với đầu vào chất lượng cao. Tuy nhiên, số lượng
lớn thách thức đã hạn chế việc áp dụng các công
cụ này. Các biện pháp sau đây có thể giúp cải thiện
khả năng tiếp cận các công cụ kỹ thuật số và sử
dụng hiệu quả những lợi ích mà chúng mang lại:
•

Để khắc phục tình trạng thiếu nhận thức về
các công cụ kỹ thuật số, các nhà cung cấp công
nghệ cần triển khai thực hiện các khóa đào
tạo và nâng cao năng lực cho người nông dân.
Các hoạt động này cũng cần được hỗ trợ bởi
chính quyền địa phương như Sở NN & PTNT
thông qua việc thành lập các mối quan hệ đối
tác công - tư. Tăng cường hiểu biết về kỹ thuật
số của các bên liên quan, đặc biệt là nông dân,
là việc làm rất quan trọng để mở rộng áp dụng
các công nghệ sẵn có.

•

Việc áp dụng các công nghệ giám sát có thể rất
tốn kém, đặc biệt là đối với các nhà sản xuất
quy mô nhỏ. Vì vậy, điều chỉnh các công nghệ
này để phù hợp với nhu cầu và khả năng tài
chính của tất cả các quy mô sản xuất là việc
làm cần thiết để tạo điều kiện cho việc tiếp cận
các công cụ kỹ thuật số và tận dụng những lợi
thế mà chúng mang lại. Những công nghệ này
có thể mang những tiện ích đa dạng và cao cấp
hơn, ví dụ như cải thiện quản lý ngành, giảm
rủi ro dịch bệnh và giảm các tác động tiêu cực
đến môi trường.

•

Tham vấn giữa các nhà cung cấp công nghệ
và các chương trình chứng nhận về tiềm năng
đánh giá và cấp chứng nhận tôm từ xa thông
qua dữ liệu quản lý ao được lưu trữ kỹ thuật
số, điều này sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ để áp
dụng các công nghệ quản lý ao cải tiến.

•

Tiếp cận các nguồn tài chính chính thức cũng
đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các
nhà sản xuất hiện đại hóa thông qua việc áp
dụng các công nghệ cải tiến trong những khâu
đầu vào. Trước năm 2020, dịch vụ tiền điện tử
của các công ty viễn thông quốc gia và các dịch
vụ ngân hàng trực tuyến chưa được sử dụng

Sản xuất
Tỷ lệ chết và chi phí sản xuất cao đang hạn chế
khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất tôm ở
Việt Nam. Các giải pháp kỹ thuật số hứa hẹn sẽ giải
quyết những vấn đề này. Các nhà sản xuất tôm có
thể giảm đáng kể số lượng tôm chết và tối ưu hóa
quy trình của họ bằng cách phát triển các công cụ
giám sát và phản hồi như cảm biến thông minh,
thiết bị tự động, IoT (phù hợp với các nhà sản xuất
lớn) và các ứng dụng di động (phù hợp với các hộ
nuôi nhỏ). Những công cụ này sẽ thúc đẩy khả
năng cạnh tranh, tăng lợi nhuận, đồng thời hạn
chế rủi ro trong sản xuất. Dữ liệu sản xuất được
lưu trữ đầy đủ sẽ hỗ trợ phân tích dữ liệu và mang
lại hiệu quả cao hơn nữa.
Liên kết dữ liệu ao nuôi với các công cụ theo dõi
và truy xuất nguồn gốc sẽ cải thiện tính minh bạch,
hỗ trợ quản lý hiệu quả và nâng cao vị thế toàn
cầu của ngành tôm do giảm được mức độ sử dụng
kháng sinh. Các nhà sản xuất nhỏ mặc dù không
thể tiếp cận đầy đủ bộ công cụ kỹ thuật số nhưng
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Tiềm năng áp dụng các công cụ kỹ thuật số để thúc đẩy sản xuất tôm bền vững:
Nghiên cứu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
rộng rãi. Việc tăng cường sử dụng tiền điện tử
và các công nghệ ngân hàng trực tuyến có thể
giúp giảm chi phí giao dịch, cải thiện lưu thông
tiền mặt, hỗ trợ tính minh bạch và hiệu quả
hóa về mặt tài chính.
•

Các dịch vụ tài chính tiên tiến hơn như tín
dụng sẽ tạo cơ hội cho nông dân vay vốn, quản
lý tài sản, tăng cường liên kết giữa các bên
trong chuỗi giá trị và khuyến khích các nhà sản
xuất áp dụng các công nghệ nhật ký số và mã
QR.

•

Dịch vụ khuyến nông điện tử và tư vấn điện
tử ngày càng khả dụng ở các nền kinh tế đang
phát triển trên toàn cầu nhờ sự phổ biến của
điện thoại di động và quy mô truyền tải thông
tin lớn. Xây dựng quan hệ đối tác với các nhà
cung cấp dịch vụ di động sẽ giúp các tổ chức
khuyến nông và thú y thủy sản làm việc hiệu
quả với nông dân kể cả khi không thể tư vấn
trực tiếp. Các công nghệ sử dụng các chức
năng cơ bản của điện thoại di động như SMS
và IVR có thể tiếp cận cả những nhà sản xuất
nhỏ nhất.

Vận chuyển, lưu trữ và chế biến
Các công ty chế biến là một trong những nhân tố
lớn và có ảnh hưởng nhất trong ngành tôm, đưa
ra các yêu cầu cho nhà sản xuất về chất lượng tôm
và hồ sơ sản xuất, đồng thời cũng quyết định giá
mua tôm từ nhà sản xuất. Một thị trường với hầu
hết nhà sản xuất có quy trình minh bạch, đảm bảo
cung cấp tôm sạch và giá cả cạnh tranh sẽ hỗ trợ
đắc lực cho các công ty chế biến và các đơn vị vận
chuyển trong việc mua tôm nguyên liệu để chế
biến. Dữ liệu sản xuất chi tiết của từng lô hàng sẽ
giúp các công ty chế biến lựa chọn được những
con tôm có chất lượng cao. Tuy nhiên trên thực
tế, nguồn cung cấp tôm hiện nay quá thấp với số
lượng lớn các nhà sản xuất không tuân thủ các yêu
cầu về chất lượng. Rủi ro về nguồn cung đầu vào
khiến các công ty chế biến gặp khó khăn trong việc
chọn mua tôm và đảm bảo có đủ tôm để chế biến.
Các đề xuất dưới đây sẽ đưa ra giải pháp áp dụng
công cụ kỹ thuật số cho các công ty chế biến:
•
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Các công ty chế biến có thể tích hợp công nghệ
kỹ thuật số trong toàn bộ chuỗi giá trị bằng
cách yêu cầu nhà sản xuất cung cấp tôm với
đầy đủ hồ sơ sản xuất và có thể truy xuất
nguồn gốc. Tuy nhiên, điều này khó xảy ra nếu

chính phủ và các đối tác thương mại không
ban hành hoặc đưa ra những chính sách, quy
định về tính minh bạch.
•

Các nền tảng thương mại điện tử sẽ giảm
hoạt động và sự ảnh hưởng của thương lái.
Khi thương lái thu gom tôm thu hoạch từ các
đơn vị sản xuất, tôm từ các trang trại khác
nhau thường bị trộn lẫn dẫn đến khó kiểm soát
chất lượng. Các nền tảng thương mại điện tử
cũng có thể tạo ra thị trường có giá trị cao hơn
cho những sản phẩm tôm được sản xuất theo
các phương thức quản lý tốt.

Thị trường
Những sản phẩm tôm hướng đến thị trường xuất
khẩu thường được tích hợp các công cụ kỹ thuật
số trong suốt quá trình từ đầu vào, sản xuất đến
chế biến, một phần do thị trường xuất khẩu ngày
càng yêu cầu nghiêm ngặt về phương pháp sản
xuất và việc sử dụng hóa chất và kháng sinh. Việc
quản lý ao nuôi tốt hơn thông qua việc tối ưu hóa
các phương pháp sản xuất bằng cách áp dụng công
nghệ kỹ thuật số sẽ làm giảm nhu cầu sử dụng
kháng sinh và giảm hàm lượng hóa chất có trong
tôm xuất khẩu. Chất lượng tôm sẽ được chứng
minh qua các công cụ truy xuất nguồn gốc như mã
QR và chuỗi khối blockchain. Sự minh bạch này sẽ
giúp các sản phẩm tôm ít bị từ chối ở các thị trường
nhập khẩu. Công nghệ truy xuất nguồn gốc cũng
có thể được yêu cầu ở thị trường nội địa khi người
tiêu dùng ngày càng nhận thức rõ hơn về các vấn
đề an toàn thực phẩm. Hiện nay, nhiều nhà bán lẻ
đã cung cấp mã QR trên sản phẩm. Tuy nhiên cho
đến nay, chỉ có một số chuỗi cung ứng siêu thâm
canh đang sử dụng các hệ thống giám sát và truy
xuất nguồn gốc. Để mở rộng việc sử dụng các công
cụ kỹ thuật số hỗ trợ thị trường, việc cần làm là:
•

Mở rộng việc sử dụng mã QR cho sản phẩm
trong nước sẽ tạo ra thị trường có giá trị cao
hơn cho sản phẩm tôm, từ đó khuyến khích áp
dụng rộng rãi hơn các thực hành quản lý tốt.
Việc áp dụng rộng rãi các quy định về truy xuất
nguồn gốc sẽ khuyến khích các bên tham gia
chuỗi giá trị áp dụng các công nghệ kỹ thuật số
giúp chứng minh tính minh bạch của các quy
trình sản xuất.

•

Giảm chi phí chứng nhận thông qua việc phát
triển chứng nhận từ xa với sự hỗ trợ của kỹ
thuật số sẽ tăng số lượng tôm được chứng

V. Công nghệ số cho nuôi trồng thủy sản
nhận, nâng cao giá trị sản phẩm tôm, cải thiện
cơ hội thị trường cho tôm xuất khẩu của Việt
Nam.
Chính sách
Việc số hóa chuỗi giá trị tôm ở Việt Nam sẽ giúp
Chính phủ quản lý ngành tốt hơn, tăng sản lượng
và xuất khẩu tôm bền vững. Số hóa hoàn toàn sẽ
tạo ra một lượng lớn dữ liệu để hỗ trợ nhà nước
quản lý ngành tôm hiệu quả. Các nhà chức trách
có thể truy cập dữ liệu về thông số nước và tìm
hiểu về sự bùng phát dịch bệnh trên tất cả các ao
nuôi thông qua hệ thống đám mây, tạo điều kiện
cho việc cung cấp thông tin cảnh báo và tư vấn
sớm cho các khu vực có nguy cơ dịch bệnh. Sự
minh bạch bởi công cụ kỹ thuật số sẽ thúc đẩy việc
chuyển đổi từ phương pháp sản xuất truyền thống
sử dụng kháng sinh và hóa chất sang các phương
pháp sản xuất sạch, mở ra các thị trường xuất
khẩu có giá trị cao hơn ở EU, Mỹ và Nhật Bản. Số
hóa cũng có thể cải thiện khả năng phân tích dữ
liệu, giúp đưa ra các giải pháp xử lý kịp thời và hiệu
quả, đồng thời giúp các cơ quan chức năng quản
lý các tác động tiêu cực đến môi trường của hoạt
động sản xuất ở Đồng bằng sông Cửu Long, xác
định được các nguồn gây ô nhiễm nước mặt và suy
thoái rừng ngập mặn. Nâng cao năng lực của Trung
tâm Khuyến nông tỉnh và các phòng khuyến nông
cấp huyện để cung cấp cho nông dân các dịch vụ
đào tạo và tư vấn sẽ tăng khả năng tiếp cận công
nghệ kỹ thuật số của các nhà sản xuất, đặc biệt là
với các hộ sản xuất nhỏ lẻ. Bên cạnh đó, việc sử
dụng viễn thám để theo dõi vị trí và đặc điểm của
ao dựa trên màu nước, bổ sung dữ liệu và hình ảnh
có độ phân giải cao cũng sẽ hỗ trợ cho việc quản
lý hiệu quả. Sự xuất hiện các công cụ kỹ thuật số
cho ngành tôm chủ yếu được thúc đẩy bởi các nhà
cung cấp công nghệ tư nhân. Để mở rộng việc áp
dụng công nghệ kỹ thuật số cho ngành tôm, chính
phủ cũng cần tích cực thực hiện và hỗ trợ như sau:
•

Chương trình của Hội nghề cá Việt Nam
(VINAFIS) và IDH về tập trung cơ sở dữ liệu
về sản xuất và lưu trữ đám mây cho thấy
tiềm năng đáng kể trong việc hỗ trợ số hóa và
quản lý ngành nuôi trồng thủy sản, giúp giám
sát môi trường và giám sát dịch bệnh. Ngoài
ra, việc làm cần thiết là thiết lập quan hệ đối
tác công tư với các công ty công nghệ cung
cấp hệ thống giám sát và truy xuất nguồn gốc,
thu thập và chia sẻ các thông số môi trường

ao nuôi, mật độ nuôi và dịch bệnh, hỗ trợ đưa
ra cảnh báo và tư vấn sớm tại địa phương. Các
quan hệ đối tác này sẽ xây dựng nguồn nhân
lực để thiết kế, khởi chạy và duy trì các dịch vụ
dựa trên kỹ thuật số.
•

Các đối tác tư nhân có thể sẽ vẫn đi đầu trong
phát triển công nghệ. Tuy nhiên, các nhà chức
trách vẫn cần tìm cách hợp tác chặt chẽ với
các công ty công nghệ thông qua các thỏa
thuận chia sẻ dữ liệu, trong đó chính phủ hoạt
động như một đơn vị trung gian, hợp nhất dữ
liệu sản xuất và truy xuất nguồn gốc trên một
hệ thống.[3]

•

Công nghệ kỹ thuật số có thể cách mạng hóa
ngành nuôi trồng thủy sản của Việt Nam, tuy
nhiên các nghiên cứu về ứng dụng công nghệ
kỹ thuật số vẫn còn rất hạn chế, phần lớn do
thiếu quyền sở hữu trí tuệ. Nghiên cứu của
trường đại học thuộc sở hữu của chính phủ và
cơ hội cho các chương trình PPP bị hạn chế. Do
đó, các chương trình khuyến nông tập trung
vào các hộ nuôi quy mô nhỏ và công nghệ
thấp. Các chính sách bảo vệ quyền sở hữu trí
tuệ có thể làm giảm rủi ro cho các tổ chức và
doanh nhân khi nghiên cứu và đầu tư vào đổi
mới.

[3] Thông tin về sản xuất và truy xuất nguồn gốc sẽ được thu thập từ
cấp độ trang trại và nên có biện pháp phù hợp để hạn chế việc từ
chối tiếp nhận công nghệ của người nông dân
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Tiềm năng áp dụng các công cụ kỹ thuật số để thúc đẩy sản xuất tôm bền vững:
Nghiên cứu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

•

CHƯƠNG 6. Viễn cảnh của công nghệ
kỹ thuật số
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VI. Viễn cảnh của công nghệ kỹ thuật số
Các giải pháp nông nghiệp kỹ thuật số hứa hẹn đẩy mạnh sự phát triển của ngành nuôi tôm ở Việt Nam. Các
giải pháp kỹ thuật số này sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ từ cấp độ trại giống và ao nuôi, hơn thế còn cung
cấp các tính năng tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên môi trường, nâng
cao thị trường quốc gia, điều tiết dòng chảy thị trường và tăng cường khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.
Ngành tôm Việt Nam phải đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững và an toàn thực phẩm để nâng cao khả năng
cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Các giải pháp nông nghiệp kỹ thuật số hỗ trợ giám sát, tăng cường
thương mại điện tử và thông tin thị trường, truy xuất nguồn gốc, dịch vụ tài chính, dịch vụ khuyến nông và
tư vấn, mang lại những tác động tích cực cho ngành nuôi trồng thủy sản của Việt Nam. Mỗi nhân tố trong
chuỗi giá trị có những nhu cầu khác nhau và đòi hỏi các giải pháp kỹ thuật số phù hợp. Chính các vướng mắc
và thất bại trong chuỗi giá trị mà công nghệ số đang hướng tới để giải quyết, như thông tin thiếu chính xác,
thông tin bất cân xứng, các tác động ngoại cảnh tới môi trường, và chi phí giao dịch cao, có thể đang được
khai thác bởi các tác nhân trong chuỗi giá trị nhắm tăng tính cạnh tranh. Trong trường hợp này, việc ứng
dụng công nghệ kĩ thuật số trong một khâu của chuỗi giá trị có thể làm ảnh hưởng đến ưu tiên và lợi ích của
các tác nhân tham gia trong các khâu khác của chuỗi giá trị. Do vậy, các tác nhân đó có thể từ chối tiếp nhận
công nghệ do lo ngại ảnh hưởng đến lợi ích.
Để giúp giải quyết các tác động tiêu cực này lên các tác nhân khác trong chuỗi giá trị, một tập hợp các giải
pháp kỹ thuật số bổ trợ đã được phát triển (bao gồm các phần mềm, cơ sở dữ liệu và sản phẩm dịch vụ)
nhằm bỏ qua các tác nhân kháng cự trong chuỗi giá trị hoặc khuyến khích các tác nhân này chấp thuận áp
dụng các giải pháp kỹ thuật số mới (Ngân hàng Thế giới, n.d). Ví dụ về điển hình của công nghệ này là phương
tiện bay không người lái, giúp phân tích dữ liệu và cung cấp các dịch vụ dựa trên đám mây, được sử dụng
để thiết lập các hệ thống giám sát nông trại. Máy bay không người lái (viễn thám) cung cấp dữ liệu cấp độ
cảnh quan và hình ảnh có độ phân giải cao, tạo ra các cảnh báo theo tình hình thực tế về các mối nguy môi
trường, hỗ trợ các nhà sản xuất quyết định phương pháp xử lý, đồng thời cũng hỗ trợ người tiêu dùng, nhà
nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách. Các hệ thống dựa trên đám mây là chìa khóa để lưu trữ và truy
xuất nhanh chóng những lượng lớn dữ liệu này. Các giải pháp như vậy cho thấy tiềm năng to lớn trong việc
tăng hiệu quả sản xuất và tính bền vững môi trường. Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ này vẫn bị cản trở
do thiếu vốn đầu tư và hỗ trợ chính sách; máy bay không người lái được trang bị cảm biến là bất hợp pháp ở
Việt Nam (Burra và cộng sự, 2021).
Một ví dụ khác về các công nghệ bổ trợ là nhật ký điện tử trên điện thoại thông minh, tích hợp IoT với cảm
biến, phần mềm, phân tích, tự động hóa và mã QR. Nhật ký số được sử dụng để thông báo cho các bên tham
gia chuỗi giá trị và người tiêu dùng về các chỉ số liên quan đến quá trình sản xuất thực phẩm và tác động của
nó đối với môi trường. Nhật ký số rất dễ sử dụng đối với nông dân do được tích hợp trực tiếp trên điện thoại
thông minh, cung cấp quyền truy cập vào một bộ công cụ bao gồm cả lưu trữ hồ sơ và quản lý nguồn cung
cấp đầu vào. Dữ liệu mà nông dân nhập vào nhật ký số sẽ được tải lên đám mây, và có thể truy cập bằng các
hệ thống tích hợp IoT. Sử dụng hiệu quả đầu vào và quản lý tốt sức khỏe ao nuôi là những kết quả khả quan
của việc tự động hóa IoT. Mã QR dành riêng cho từng ao được liên kết với nhật ký số cho phép theo dõi hàng
trăm nghìn chu kỳ sản xuất khác nhau, giúp phân loại từng vụ thu hoạch cho các thị trường thích hợp mới
mức giá phù hợp. Một lần nữa, trong khi gói công nghệ này mang lại những lợi ích to lớn cho một số nhân
tố trong chuỗi giá trị, vẫn tồn tại những đơn vị và cá nhân ngần ngại sử dụng so tính tính minh bạch quá cao
của nó. Chính sách và hỗ trợ tài chính cho các công nghệ kỹ thuật số đi kèm với việc khuyến khích áp dụng
các phương pháp quản lý tốt sẽ giúp thu hút các đối tượng này áp dụng công nghệ vào quy trình sản xuất.
Việt Nam đã đặt nền tảng vững chắc cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, tuy nhiên một số công nghệ kỹ thuật số
quan trọng đối với sự tăng trưởng bền vững của ngành tôm vẫn chưa có sẵn trong nước (xem Phụ lục). Các
công cụ có sẵn khác lại có tỷ lệ người sử dụng thấp do các yếu tố về thị trường, chi phí đầu tư cao, lợi ích
của các bên liên quan, xung đột và sai lệch trong chính sách. Các doanh nghiệp tư nhân và các nhà hoạch
định chính sách cần tìm cách giải quyết những khó khăn này qua việc phát triển các công nghệ bổ trợ và sửa
đổi chính sách, hỗ trợ giải quyết xung đột của các bên liên quan và những vấn đề của thị trường. Ngoài ra,
tăng cường quan hệ hợp tác công tư PPP có thể giảm chi phí đầu tư và mở rộng khả năng xâm nhập vào thị
trường của các công nghệ kỹ thuật số. Nghiên cứu, phân tích nhu cầu của các bên liên quan và các rào cản
đối với việc áp dụng các công nghệ sẽ hỗ trợ thúc đẩy các sáng kiến kỹ thuật số, nâng cao thành công cho
ngành tôm Việt Nam.
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Phụ lục

Phụ lục 1: Một số giải pháp công nghệ trong ngành thủy sản
Tép Bạc
Bosch (Farmext) Xpertsea Te-Foods

Aquaconne ct

Cargill
(IQua�c)

RYNAN
Holdings

Giám sát và phản hồi
Ứng dụng di động/
Nền tảng trực tuyến

Công cụ quản lý ao nuôi

Có

Có

Có

Không

Có

Có

Có

Thiết bị đo môi trường cầm tay

Có

Không

Không

Không

Không

Không

Có

Thiết bị giám sát môi trường

Có

Có

Có

Không

Không

Không

Có

PT

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Cung cấp hình ảnh

Không

PT

Có

Không

Không

Không

Có

Thiết bị tự động

Máy cho ăn tự động

PT

Không

Không

Không

Không

ĐT

Có

IOT

Hệ thống �ch hợp (cảm biến, phần
mềm, phân �ch, tự động)

Có

Có

Có

Không

Không

Không

Có

Cơ sở dữ liệu bản đồ vùng nuôi của
địa phương và quốc gia

Không

Không

Không

Không

Có

Không

Không

Tập trung dữ liệu cho người sản xuất

Có

Có

Có

Không

Có

Có

Có

Tập trung dữ liệu cho nhà chính sách

Không

Có

Không

Không

Không

Không

Có

PT

Cảm biến thông minh

Viễn thám

Tính toán dựa trên AI

Lưu trữ đám mây

Thương mại điện tử và thông �n thị trường
Ứng dụng di động/
nền tảng trực tuyến

Nền tảng thương mại và thông �n

Không

Có

Không

Có

Không

Có
Có

PT

Nền tảng mạng xã hội

Không

Không

Không

Không

Không

Mạng di động

Dịch vụ nghe, gọi và �n nhắn

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Truy xuất nguồn gốc
Lưu trữ đám mây

Tập trung thông �n hỗ trợ truy xuất

Không

Có

Không

Có

Có

ĐT

Có

Ứng dụng di động/
nền tảng trực tuyến

Quản lý theo chuỗi/ Thiết bị truy xuất Không

Có

Không

Có

Có

Không

Có

Chuỗi khối

Chuỗi khối hỗ trợ truy xuất

Không

Không

Không

Có

Không

Không

Có

Hệ thống truy xuất

Mã QR

Không

Có

Không

Có

Không

Không

Có

PT

Có

Không

Không

Không

Có

Không

Không

Không

Không

Khuyến nông điện tử và tư vấn điện tử
Lưu trữ đám mây

Tập trung thông �n hỗ trợ tập huấn
và tư vấn

Mạng di động

Tin nhắn hỗ trợ khuyến nông và
tư vấn

Không

Có

Ứng dụng di động/
Nền tảng di động

Nền tảng mạng xã hội

Không

Có

Không

Không

Có

Có

Không

Không

Công nghệ thông �n và truyền thông

Không

Không

Không

Không

Không

Có

Không

Không

Dịch vụ tài chính
Chuỗi khối

Tiền điện tử cho thủy sản

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Mạng di động

Dịch vụ thanh toán di động

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Có

Có

Có

Không

Có

Có

PT

Ngân hàng điện tử

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Chấm điểm �n dụng

Không

Không

Không

Có

Không

Không

Ứng dụng di động/
Nền tảng trực tuyến

Hỗ trợ �nh toán/Quản lý tài chính

PT= Đang phát triển

ĐT= Đối tác cung cấp
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