
 528

NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA NUÔI TÔM 
THÂM CANH ĐẾN MÔI TRƯỜNG HỆ SINH THÁI 

RỪNG NGẬP MẶN TẠI BẾN TRE 
STAKEHOLDERS’S AWARENESS OF NEGATIVE IMPACTS BY INTENSIVE SHRIMP 

FARMING TO MANGROVE ECOSYSTEM  IN BEN TRE PROVINCE 
Nguyễn Thị Kim Ngân*, Nguyễn Công Tráng, Nguyễn Văn Trai 

Bộ Môn Quản lý và Phát triển Nghề Cá, Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM 
Email: nguyenngan09nt@gmail.com,  

ABSTRACT 
The expansion of intensive shrimp farming in Ben Tre province in recent years has 
significantly contributed to the development of local economy, creating job opportunities and 
improving income for local people. However, this expansion has drawn attention and 
considerable controversy among local stakeholders because of its negative impacts on the 
natural environment and human well beings. This paper, based on data obtained from 
interviews with different local stakeholders, analyses their perspective and awareness on the 
adverse impacts of intensive shrimp farming on natural ecosystems. This analysis would help 
local authorities in making better decisions for planning the development of shrimp farming, 
aiming at balancing between shrimp production and ecological health.         

Keywords: Intensive shrimp farming, negative impacts, and people awareness. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Việt Nam là một trong những nước có nghề nuôi tôm nước lợ thâm canh phát triển mạnh. 
Hiệu quả từ việc nuôi tôm đã và đang mang lại lợi nhuận kinh tế cao, cung cấp nguồn nguyên 
liệu tôm cho xuất khẩu, giải quyết việc làm cho hàng triệu người lao động trong cả nước. Tuy 
vậy, những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của nghề này đang gây nhiều vấn đề về 
môi trường, chẳng hạn làm giảm diện tích rừng ngập mặn, hay ô nhiễm cục bộ vùng nuôi tôm 
tập trung, hoặc lây nhiễm nguồn bệnh từ tôm nuôi sang các thủy sản tự nhiên trong vùng, và 
như vậy nó ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của nhiều nhóm người đang dựa vào lợi ích của 
rừng mang lại. Cùng với sự phát triển tự phát, nhiều ao nuôi tôm quảng canh đã dần được 
chuyển đổi thành ao nuôi thâm canh, mà không kèm theo hệ thống cấp và thoát nước đạt yêu 
cầu, trại nuôi không được bố trí ao xử lý chất thải, kết quả là chất lượng nước vùng xung 
quanh bị ô nhiễm nghiêm trọng, là điều kiện để dịch bệnh bùng phát, gây thiệt hại cho chính 
người nuôi tôm. Ngoài ra tình trạng ô nhiễm môi trường còn gây thiệt hại cho nhiều nhóm 
người khác như người khai thác thủy sản hay người nuôi các đối tượng thủy sản khác.  

Tại Bến Tre, diện tích nuôi tôm thâm canh vùng ven biển là khoảng 30.252 ha vào năm 2011 
(Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre, 2011). Báo cáo này cũng cho biết, trong 
năm 2010 ngành nuôi trồng thủy sản trong tỉnh đã giải quyết việc làm cho 32.564 lao động, 
trong đó lao động tham gia nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng thâm canh chiếm đa số. Như 
vậy, nghề nuôi tôm đã mang lại nhiều lợi ích cho địa phương. Tuy nhiên, cũng như nhiều địa 
phương khác, Bến Tre đang phải đối mặt với tình trạng môi trường nuôi ngày bị suy thoái do 
phát triển tự phát, không tuân theo quy định, xả thải bừa bãi, sử dụng hóa chất không đúng 
quy định, quản lý và xử lý dịch bệnh tùy tiện, ý thức cộng đồng của người nuôi tôm còn thấp, 
v.v. Hệ quả là đời sống và sản xuất của nhiều nhóm dân cư sống ven rừng, gồm cả nhóm 
người nuôi tôm, lâm vào cảnh khó khăn.   

Nhằm đánh giá tác động tiêu cực của nghề nuôi tôm thâm canh lên môi trường và đời sống 
người dân địa phương, nghiên cứu này đã thu thập ý kiến của các cộng đồng dân cư có liên 
quan tại Bến Tre, với mong muốn mô tả và phân tích nhận thức của họ về vấn đề này. Đồng 
thời bài viết này cũng tổng hợp những nguyện vọng và đề xuất của người dân về vấn đề phát 
triển nuôi tôm bền vững và hài hòa với lợi ích của các nhóm cư dân khác nhau cùng hưởng lợi 
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từ rừng. Nó cũng giúp các nhà quản lý địa phương hiểu rõ hơn về mong mỏi của người dân, 
nhất là những nhóm dân cư bị thiệt thòi, vì ảnh hưởng của nuôi tôm thâm canh. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Bài viết có sử dụng số liệu thu thập trong năm 2012 và 2013, thông qua các cuộc điều tra 
phỏng vấn trực tiếp có sử dụng bảng câu hỏi soạn sẵn các nhóm người có liên quan, bao gồm 
nhóm nuôi tôm thâm canh, nhóm người giữ rừng, nhóm người nuôi thủy sản với hình thức 
đơn giản, và nhóm người khai thác thủy sản. Tổng cộng có 575 người tham gia phỏng vấn, 
được chọn ngẫu nhiên theo từng nhóm. Địa bàn điều tra tập trung vào các xã có phát triển 
nuôi tôm thuôc 3 huyện ven biển là Bình Đại (các xã Thạnh Phước, Bình Thắng, Thừa Đức, 
Thới Thuận), Ba Tri (các xã An Thủy, Tân Thủy, Bảo Thạnh, Bảo Thuận), và Thạnh Phú (các 
xã An Điền, Thạnh Phong, Thạnh Hải). Các câu hỏi tập trung vào ý kiến chủ quan của người 
trả lời đối với những tác động tiêu cực của nghề nuôi tôm thâm canh đến môi trường xung 
quanh và đời sống của họ. Mức độ của các tác động được người dân đánh giá bằng cách cho 
điểm từ 1 đến 5 tăng theo chiều tăng dần của chúng, theo hiểu biết cá nhân của họ về vấn đề 
liên quan. Nhóm nghiên cứu cũng sử dụng phương pháp trực quan để kiểm chứng thông tin và 
bổ sung số liệu. Số liệu thu được được mã hóa và phân tích bằng cách sử dụng các phép thống 
kê mô tả (số trung bình, số tổng, tỉ lệ phần trăm), và sử dụng phần mềm SPSS, MS Excel 
trong quá trình phân tích.  

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Mặc dù có rất nhiều nhóm cư dân chịu ảnh hưởng bởi hoạt động nuôi tôm thâm canh, tuy 
nhiên nghiên cứu này chỉ khảo sát những nhóm chịu tác động trực tiếp và chính yếu, trong đó 
có cả nhóm người nuôi tôm thâm canh bởi vì theo ý kiến của nhóm này ngay cả họ đôi lúc 
cũng nhận những tác động âm từ các trại tôm lân cận đến hoạt động sản xuất của họ. Phân bổ 
các mẫu điều tra theo nhóm cư dân được trình bày ở Đồ thị 1. 

 
 
Biểu đồ 1: Phân bổ mẫu phỏng vấn theo nhóm dân cư (NTTC: nhóm nuôi tôm thâm canh; 
GR: người giữ rừng; NTSĐG: nhóm nuôi thủy sản đơn giản; KTTS: khai thác thủy sản) 

Nhận thức người dân về tác động của NTTC 
Dù không thể chối cãi về những tác động tích cực của NTTC đến đời sống kinh tế, xã hội của 
người dân địa phương, tuy nhiên phạm vi bài viết này chỉ đề cập đến những tác động tiêu cực, 
nhằm góp phần nhận diện và khơi gợi ý thức bảo vệ môi trường của những người liên quan 
đến hoạt động nuôi tôm thâm canh tại Bến Tre.  

Số liệu điều tra cho thấy, đa số các nhóm cư dân tham gia phỏng vấn đều nhận thấy tác động 
tiêu cực của NTTC đến hệ sinh thái rừng ngập mặn (HST RNM), với hơn 80% số người công 
nhận điều này (Biểu đồ 2). Ngược lại, chỉ có gần 9% cho rằng NTTC không ảnh hưởng đến 
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RNM xung quanh, và gần 11% số người còn lại hoàn toàn không biết nghề NTTC có hay 
không có ảnh hưởng xấu đến RNM. Thực tế, đã có rất nhiều bằng chứng về việc phát triển 
nuôi tôm thâm canh làm suy thoái môi trường, được mô tả bởi nhiều tác giả trên thế giới cũng 
như ở Việt Nam (Páez-Osuna, 2001; Phan Nguyên Hồng, 2003; EJF, 2003; Adward, 2004). 
Những nghiên cứu trước đây ở tại Bến Tre cũng đã báo cáo về vấn đề tương tự (Phan Hoàng 
Tân và ctv., 2012). Từ số liệu khảo sát vừa nêu, điều đáng mừng là nhiều bộ phận người dân 
đã nhận thức được các tác động tiêu cực của NTTC đến môi trường sinh thái. Thế nhưng tổng 
cộng khoảng 20% người dân có liên quan không nhận biết được vấn đề này, điều này cũng 
đáng lo ngại, bởi lẽ họ có thể sẽ không ý thức được trách nhiệm của mình trong việc tìm biện 
pháp giảm thiểu các tác động xấu và bảo vệ môi trường. Cần có biện pháp tiếp cận, tuyên 
truyền để các đối tượng này nhận thức tốt hơn về ảnh hưởng xấu của NTTC đến hệ sinh thái 
RNM vùng nuôi tôm.    

 
Biểu đồ 2. Nhận thức của người dân về tác động của NTTC đến RNM 

 

Đối với nhóm người nuôi tôm thâm canh (NTTC) 
Để xác định rõ hơn về nhận thức của từng nhóm người đến vấn đề tiêu cực của NTTC lên môi 
trường sinh thái RNM, số liệu được tách bạch theo từng phân nhóm đối tượng khảo sát và 
trình bày ở bảng sau đây.  

Bảng 1: Nhận thức của người dân thuộc các phân nhóm khảo sát khác nhau 

Đối tượng khảo sát Tỉ lệ chọn (%) 
Có tác động xấu Không tác động xấu Không biết 

Nhóm NTTC 78,9 18,8 2,3 
Nhóm GR 80,7 12,9 6,4 

Nhóm NTSĐG 91,9 3,5 4,6 
Nhóm KTTS 68,0 3,3 28,7 

Số liệu trình bày ở Bảng 1 cho thấy, ở tất cả các nhóm cư dân hầu hết người trả lời phỏng vấn 
đều nhận thấy tác động tiêu cực của NTTC đến môi trường sinh thái RNM, ngay cả với nhóm 
NTTC. Gần 79% số người thuộc nhóm NTTC đã công nhận nghề này có tác động xấu đến 
chất lượng môi trường xung quanh. Họ còn cho biết thêm, chính các trại nuôi của họ nhiều 
trường hợp cũng bị ảnh hưởng vì nước thải không kiểm soát của các trại lân cận. Số liệu của 
Bảng 1 cũng cho thấy một tỉ lệ lớn nhất (gần 92%) số người nhận thấy tác động tiêu cực của 
NTTC, có lẽ đối tượng sản xuất của họ (phần lớn là các hộ nuôi tôm quảng canh kết hợp với 
rừng, tôm – cua, nuôi sò huyết, nuôi nghêu) có quan hệ gần gủi với tác động nghề nuôi tôm 
công nghiệp gây ra. Nguồn nước thải chưa qua xử lý của NTTC mang theo những độc tố, 
mầm bệnh, hóa chất, làm ảnh hưởng xấu đến các loài thủy sản đang nuôi của nhóm người này 
như lây lan dịch bệnh, thậm chí làm chết hàng loạt. Mặc dù, chính quyền địa phương đã cấm 
và xử phạt tình trạng xả thải chưa qua xử lý, nhưng vẫn còn đó những hộ nuôi tôm thâm canh 
“vượt rào” pháp luật. Nhóm KTTS có tỉ lệ người nhận biết các tác động này ít nhất, chỉ chiếm 
68%. Nhóm người này cho biết sản lượng khai thác của họ ngày càng giảm mà nguyên nhân 
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một phần là do sự mất rừng và nước thải từ các trại thâm canh gây ô nhiễm. Nhìn chung, đại 
đa số người dân thuộc các nhóm được khảo sát đều thấy tác động tiêu cực của NTTC, nhưng 
cũng còn bộ phận không nhỏ người dân không nhận biết được điều này. Do vậy, cần có kế 
hoạch phổ biến những kiến thức cần thiết để bà con nắm vững, giúp phát huy ý thức bảo vệ 
môi trường và hạn chế tác động xấu của việc phát triển NTTC.       

Xác định loại tác động của NTTC đến HST RNM 
Qua thống kê, nhận thức của người dân về tác động xấu của NTTC đến RNM chủ yếu được 
phân thành 5 nhóm: Gây thoái hóa đất; Ô nhiễm môi trường nước; Lây lan dịch bệnh ra môi 
trường xung quanh; Cạnh tranh đất làm nông nghiệp và nuôi các loài thủy sản khác; còn lại là 
các ảnh hưởng khác (Giảm tính đa dang sinh học rừng, diện tích rừng bị thu hẹp, làm ảnh 
hưởng xấu đến sinh kế và thu nhập của các nhóm người sống dựa vào rừng). Số liệu cụ thể 
được trình bày qua Biểu đồ 3. 

 

Biểu đồ 3. Nhận thức của các nhóm cư dân về các loại tác động của NTTC đến RNM 

Do có lợi nhuận cao từ nghề nuôi tôm thâm canh nước lợ mang lại, số trại nuôi tôm tăng lên 
nhanh chóng vào những năm gần đây. Nhưng đa số là những hộ nhỏ, không có hệ thống ao 
cấp thoát nước, không xử lý chất thải theo quy định; kỹ thuật nuôi còn hạn chế, quản lý yếu 
kém, đã kéo theo nhiều hệ lụy. Theo kết quả khảo sát chi tiết ý kiến của người dân, các tác 
động tiêu cực quan trọng nhất được phân tích dưới đây: 

Gây thoái hóa đất 
Việc dùng vôi để cải tạo ao hay dùng dolomite để kiểm soát pH nước, đã làm thay đổi tính 
chất đất ao nuôi tôm. Những chất này không mất đi mà lắng đọng dưới đáy ao làm thay đổi 
thành phần chất đất, thay đổi pH đất, kéo theo sự thay đổi hệ vi sinh vật đất; xuất hiện phèn 
tiềm ẩn từ hợp chất mùn (Nguyễn Hữu Thọ, 2006). Bên cạnh đó, các nhà khoa học nuôi trồng 
thủy sản đã thấy rằng trong hệ thống nuôi tôm thâm canh, các loại hóa chất như chlorine, 
thuốc tím và những dẫn xuất của chúng lại có tác dụng tiêu diệt hoặc ức chế vi sinh vật có 
trong môi trường, làm ảnh hưởng đến sự phân hủy thức ăn dư thừa trong ao nuôi. Thức ăn 
thừa đã lắng đọng dưới đáy ao, cùng với chất thải rắn tạo vùng yếm khí gây ra các biến đổi về 
chất lượng đất (Páez-Osuna, 2001). Theo ý kiến của người dân, đất ở những trại nuôi tôm 
thâm canh không còn màu mỡ như trước, mà trở nên “chai cứng”, có đến 37,2% số người cho 
ý kiến này. Mức độ thoái hóa đất theo ý người dân cũng được chia thành 4 cấp độ, được mô tả 
ở Biểu đồ 4.   
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Biểu đồ 4. Mức độ gây thoái hóa đất của NTTC, với mức thấp (1-<2 điểm), trung bình 
(2-<3 điểm), cao (3-<4 điểm), rất cao (4-5 điểm) 

Biểu đồ 4 cho thấy có tới hơn 68% số người cho biết thoái hóa đất ở mức độ cao (cho điểm từ 
3 đến 5), nhìn nhận này căn cứ vào kinh nghiệm thực tế trong sản xuất của họ.  

Ô nhiễm môi trường nước 
Ô nhiễm môi trường nước từ NTTC là tình trạng không thể tránh khỏi, bởi hệ thống ao cấp 
thoát nước, hệ thống xử lý nước thải của các trại nuôi nhỏ lẻ vẫn chưa được quan tâm đầu tư 
đúng mức. Ô nhiễm chủ yếu do lượng thức ăn dư thừa, tảo tàn, và sự tích lũy độc tố ở đáy ao, 
mầm bệnh phát sinh, hóa chất sử dụng chưa đúng cách,… Tất cả những yếu tố đó, khi thải ra 
môi trường, không những làm suy thoái và tiêu diệt các hệ sinh vật trong tự nhiên, mà còn 
làm ảnh hưởng đến sinh kế của các nhóm cư dân khác, làm phát sinh mâu thuẫn về lợi ích 
ngành nghề giữa các nhóm cư dân với nhau. Có 429/462 (chiếm 92,9%) hộ khẳng định NTTC 
là nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường nước trong khu vực. Tỉ lệ số người chọn các 
mức độ ô nhiễm nước được mô tả ở Bảng 2.  

Bảng 2. Mức độ ô nhiễm môi trường nước từ NTTC theo nhận định của người dân.  

Mức ô nhiễm (điểm) Tần suất % 
1-<2 8 1.86 
2-<3 58 13.52 
3-<4 99 23.08 
4-5 264 61.54 

 

Lây lan dịch bệnh ra môi trường xung quanh 
Việc lây lan mầm bệnh có thể do các vật chủ trung gian (chim, cò, các loại giáp xác, v.v.) 
mang từ trại nuôi ra ngoài, nhưng đó chỉ là phần rất thấp. Phần lớn việc lây lan mầm bệnh là 
do nguồn nước từ các trại nuôi thải ra mang mầm bệnh, mà chưa qua xử lý. Qua ghi nhận, 
tổng hợp ý kiến của người dân, có 70,6% hộ khẳng định NTTC là nguyên nhân chính làm lây 
lan dịch bệnh ra môi trường xung quanh. Trong đó, số người dân cho mức độ ảnh hưởng từ 4-
5 điểm chiếm tỉ lệ rất cao (66,3%), phần nào thấy được bức xúc của người dân đặc biệt là 
nhóm người nuôi thủy sản với hình thức đơn giản vì họ chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất và bị 
thiệt hại nhiều nhất. Mức điểm từ 3-<4 có 19,0% người chọn; từ 2-<3 điểm: 12,57%; và  từ 1-
<2 điểm chiếm 2,15%.  

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, ngoài các bệnh đốm trắng, 
đầu vàng, taura,… thì hội chứng tôm chết sớm (EMS) là vấn đề còn nhiều khó khăn, do chưa 
khẳng định chính xác được nguyên nhân gây bệnh, nhưng hội chứng này đã gây thiệt hại vô 
cùng to lớn cho người dân. Do đó, cần kêu gọi ý thức của người nuôi tôm trong việc xử lý 
bệnh đúng quy trình, để hạn chế tác động đến nguồn lợi tự nhiên và cuộc sống của các nhóm 
cư dân khác. Hơn nữa, việc xây dựng đầy đủ hệ thống ao xử lý chất thải trong mỗi trại nuôi là 
điều cần làm để giảm nguy cơ dịch bệnh bùng phát. 
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Cạnh tranh đất làm nông nghiệp và nuôi các loài thủy sản khác 
Kết quả điều tra ghi nhận, có 10,8% số hộ cho rằng NTTC cạnh tranh đất làm nông nghiệp 
(trồng hoa màu, trồng cây ăn trái, trồng lúa, trồng rừng) và nuôi các loài thủy sản khác (nuôi 
tôm quảng canh, cua biển, sò huyết, cá biển). Do sự chuyển đổi đất, chạy theo lợi nhuận của 
người NTTC, hoặc trường hợp đất nhà nước cho hộ nuôi tôm quảng canh thuê, đến khi hết kỳ 
hạn, người NTTC lại thuê với một mức giá cao hơn, từ đó gây khó khăn cho những người 
nuôi thủy sản nhỏ lẻ, và phát sinh mâu thuẫn trong việc chia sẻ, sử dụng tài nguyên giữa 
nhóm người NTTC và nhóm người nuôi tôm quảng canh. Mức độ ảnh hưởng của yếu tố này, 
theo nhận thức của người dân như sau: 1-<2 điểm: 4%; 2-<3 điểm:18%; 3-<4 điểm: 38%; 4-5 
điểm: 40%. Việc mong muốn chuyển đổi đất canh tác sang ao NTTC, để tăng thu nhập là nhu 
cầu chính đáng của tất cả mọi người và luôn được nhà nước ủng hộ nếu có đủ điều kiện và 
quy hoạch trại nuôi hợp lý. Song, số trại NTTC đạt đúng tiêu chuẩn quy định là rất thấp, còn 
số trại nuôi tự phát lại ngày một nhiều, từ đó không những tác động tiêu cực đến môi trường 
mà còn xâm hại đến đất sản xuất với các nhóm cư dân khác. Đa số các hộ dân thuộc nhóm 
người nuôi tôm quảng canh, tôm – rừng, đều lựa chọn cách sản xuất an toàn là nuôi tôm sinh 
thái, đồng thời luôn muốn bảo tồn HST RNM.  

Ảnh hưởng khác 
Các ảnh hưởng này bao gồm: Giảm tính đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng; diện tích 
RNM bị thu hẹp; ảnh hưởng xấu đến sinh kế và thu nhập của các nhóm người sống dựa vào 
rừng; có khoản 9,1% số hộ chọn các ảnh hưởng này. Cuộc khảo sát được tiến hành tại 3 
huyện ven biển có rừng ngập mặn của tỉnh Bến Tre, nên dễ dàng thấy được những ảnh hưởng 
xấu của NTTC đến môi trường HST RNM qua nhận thức của người dân. Mặc dù, rừng có tác 
dụng lọc nước, phân hủy chất thải, nhưng nếu tình trạng xả thải quá mức thì sẽ vượt quá năng 
lực lọc nước của rừng. Sự thâm canh hóa nuôi tôm cũng làm rừng mất đi, dẫn đến tính đa 
dạng sinh học trong rừng cũng giảm theo, từ đó ảnh hưởng đáng kể đến sinh kế của các nhóm 
người sống dựa vào rừng. Mức độ ảnh hưởng trong nhận thức của người dân, được thể hiện 
qua bảng 3: 

Bảng 3. Mức độ tác động củ các yếu tố khác qua nhận thức của người dân  

Mức tác động (điểm) Tần suất % 
1-<2 1 2.37 
2-<3 9 21.43 
3-<4 16 38.10 
4-5 16 38.10 

Như vậy, qua kết quả khảo sát, đa số người dân đều nhận thấy những tác động tiêu cực của 
nghề nuôi tôm thâm canh đến môi trường hệ sinh thái rừng ngập mặn, dù ở mức độ cao hay 
thấp. Phần lớn họ quan tâm đến những tác động dễ thấy, ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến cuộc 
sống cũng như sinh kế của họ như ô nhiễm nước, giảm đa dạng sinh học, cạnh tranh đất canh 
tác. 

Ý kiến của các nhóm cư dân về sự tăng cường mức độ nuôi tôm thâm canh  

Nhóm người nuôi tôm thâm canh 
Mặc dù, nghề chính của bản thân là nuôi tôm thâm canh. Nhưng khi được phỏng vấn về mong 
muốn tiếp tục tăng cường mức độ thâm canh, thì chỉ có 40/128 (31,3%) hộ mong muốn được 
mở rộng ngành nghề của mình. Còn lại là 68,7% chỉ muốn giữ nguyên mức độ thâm canh 
hoặc không mở rộng. Nguyên nhân chủ yếu là do tình hình khó khăn hiện nay như thiếu vốn, 
dịch bệnh diễn biến phức tạp và vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu, biến đổi khí hậu cũng ảnh 
hưởng không nhỏ đến sức khỏe tôm nuôi, con giống kém chất lượng, yếu kém trong quản lý 
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và kỹ thuật, giá tôm thương phẩm bấp bênh, thị trường thu hẹp do rào cản dư lượng hóa chất, 
kháng sinh và ô nhiễm môi trường nước. Chúng khiến không ít hộ nuôi chán nản, lâm vào 
cảnh nợ nần, thậm chí có một số hộ muốn bỏ nghề. 

Các nhóm cư dân khác 

Qua thống kê cho thấy có 72,1% hộ không đồng ý cho nghề nuôi tôm thâm canh tiếp tục mở 
rộng, bởi họ nhận thấy có quá nhiều rủi ro về nhiều mặt. Tình trạng ô nhiễm môi trường, lây 
lan dịch bệnh sẽ tiếp tục xảy ra nếu không có biện pháp thay đổi trong phương thức sản xuất 
từ người NTTC. Bên cạnh đó, có 24,3% đồng ý mở rộng mức độ thâm canh tôm, vì bên cạnh 
những tác động tiêu cực thì nghề NTTC cũng đã giải quyết được phần lớn việc làm cho người 
dân, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Chẳng hạn nó cung cấp nguồn tôm nguyên liệu cho chế 
biến xuất khẩu, đóng góp không nhỏ vào kim ngạch xuất khẩu nông sản của tỉnh. Khoảng 
3,7% số hộ được khảo sát không có ý kiến, do họ nhận được cả 2 mặt tác động (tích cực và 
tiêu cực) với mức độ ngang nhau, nên họ còn phân vân chưa đưa ra được quyết định cuối 
cùng. 

Nhìn chung, đa số người dân vẫn mong muốn không tăng mức độ thâm canh hoặc có thể thâm 
canh với điều kiện giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường.  

Đề xuất của người dân 
Ghi nhận từ những đề xuất của người dân về các giải pháp để vừa phát triển được nghề NTTC 
nhưng vẫn bảo vệ được môi trường, cũng như hạn chế tối đa mức độ ảnh hưởng xấu của nghề 
NTTC đến sinh kế của các nhóm cư dân vùng rừng, được tổng hợp với 2 vấn đề quan trọng 
nhất như sau: Thứ nhất là yêu cầu có quy hoạch vùng nuôi tôm thâm canh hợp lý (15,4% hộ 
đề xuất), trong đó khoanh vùng nuôi tôm thâm canh cách biệt với vùng rừng để tránh ảnh 
hưởng xấu đối với môi trường xung quanh vùng rừng ngập mặn – “bức tường xanh” bảo vệ 
người dân trước những thiên tai, biến đổi khí hậu. Thứ hai là mong muốn có biện pháp xử lý 
chất thải hiệu quả từ NTTC, thắt chặt quản lý và xử phạt nghiêm khắc hành vi xả thải không 
đúng quy định (chiếm 19,2% hộ đề xuất). Ngoài ra còn các ý kiến khác như cần hỗ trợ vốn và 
kỹ thuật, không phá rừng nuôi tôm, cập nhật thông tin dịch bệnh, không sử dụng hóa chất cấm 
trong nuôi trồng thủy sản, sử dụng hóa chất đúng cách, nuôi tôm với mật độ thấp, lập đường 
dây nóng gọi báo chính quyền khi phát hiện tình trạng xả thải trái phép, góp vốn lập quỹ xử lý 
sự cố dịch bệnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban quản lý vùng NTTC (với 65,4% số hộ 
đề xuất).  

KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 
Qua thực tế khảo sát cho thấy đa số người dân ở Bến Tre đều nhận thấy các tác động tiêu cực 
của nghề nuôi tôm nước lợ thâm canh đến môi trường xung quanh.  Không chỉ có các nhóm 
cư dân như người nuôi thủy sản với hình thức đơn giản hay người khai thác thủy sản nhận 
thức điều này, mà ngay cả nhóm người nuôi tôm thâm canh cũng công nhận điều đó. Thực tế, 
tất cả các nhóm dân cư đều chịu các ảnh hưởng tiêu cực của nghề nuôi tôm thâm canh, trong 
đó chính nhóm người nuôi tôm thâm canh cũng bị thiệt hại cho vụ nuôi của mình do môi 
trường suy thoái và là điều kiện để dịch bệnh tôm bùng phát.  
Các tác động tiêu cực cụ thể thường được người dân đề cập tới bao gồm: đất vùng nuôi tôm bị 
thoái hóa, nước ở các thủy vực tự nhiên bị ô nhiễm dẫn đến thiệt hại về nguồn lợi tự nhiên, 
suy lây lan mầm bệnh từ ao tôm ra khu vực xung quanh cũng là mối đe dọa nhất là cho người 
nuôi thủy sản với hình thức đơn giản, đất canh tác của các nghề khác bị cạnh tranh gay gắt, 
v.v. Vì các lý do đó mà đa số người dân địa phương không muốn mở rộng việc nuôi tôm thâm 
canh, chỉ có khoảng hơn 30% người nuôi tôm thâm canh hiện nay muốn tiếp tực mở rộng quy 
mô sản xuất. 
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Từ thực tế như vậy, thiết nghĩ chính quyền địa phương nên cân nhắc kỹ hơn về kế hoạch thâm 
canh hóa các vùng nuôi tôm hiện hữu để bảo đảm công bằng quyền lợi giữa người nuôi tôm 
và các nhóm cộng đồng khác quanh các vùng nuôi. Ngoài ra, nhà nước cũng cần tăng cường 
biện pháp tuyên truyền về công tác quản lý tốt hơn trại nuôi và vùng nuôi để giảm thiểu tác 
động xấu lên môi trường, khuyến khích và hỗ trợ cho người NTTC tiếp cận và áp dụng được 
các tiến bộ khoa học – kỹ thuật và ổn định chất lượng môi trường vùng nuôi.    
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