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Đây là báo cáo kết quả nghiên cứu do WWF hỗ trợ Tổng cục Thủy sản thực hiện 
“Khảo sát quốc gia về sự đóng góp rác thải nhựa từ hoạt động khai thác và nuôi 
trồng thủy sản vào nhựa đại dương”. 

Đối tượng nghiên cứu: vấn đề rác thải nhựa từ hoạt động khai thác và nuôi 
trồng thủy sản ven biển và trên biển, cụ thể:

Đối với khai thác thủy sản: khảo sát năm loại nghề chính (nghề lưới kéo, 
nghề lưới vây, nghề lưới rê, nghề câu và nghề khác) tại ba vùng ngư trường 
khai thác khác nhau (vùng ven bờ, vùng lộng, vùng khơi).
Đối với nuôi trồng thủy sản: khảo sát tập trung vào các loại hình tiềm tàng 
phát thải nhựa bao gồm: nuôi tôm nước lợ ven biển và nuôi biển (nuôi: 
nhuyễn thể, tôm hùm và cá lồng).

Phạm vi nghiên cứu: 3 tỉnh đặc trưng cho 3 miền. Các tỉnh được chọn là Quảng 
Ninh (miền Bắc), Phú Yên (miền Trung) và Kiên Giang (miền Nam).

Với thời gian nghiên cứu ngắn (4 tháng, từ tháng 18/9/2020 đến tháng 
28/12/2020) và kinh phí han hẹp, nên lượng mẫu phỏng vấn hạn chế ở mức tối 
thiểu về độ tin cậy thống kê ( > 3 mẫu lặp) (150 phiếu khảo sát các loại tàu khai 
thác, đảm bảo 30 mẫu cho mỗi loại nghề cho mỗi vùng khai thác; 130 phiếu 
khảo sát hộ nuôi thủy sản: đảm bảo 30 mẫu cho mỗi loại hình nuôi thuỷ sản 
và một số phiếu khảo sát cán bộ quản lý; chủ hộ cung cấp vật tư, ngư lưới cụ, 
vật dụng,... cho ngành thủy sản) của 3 tỉnh. 

Kết quả chính của nghiên cứu bao gồm:

1. Báo cáo trình bày về cách tiếp cận khảo sát sự đóng góp của rác nhựa thất 
thoát từ hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản đến rác thải nhựa đại 
dương và một số kết quả ban đầu thu được từ các đợt thực địa ở ba tỉnh Quảng 
Ninh, Phú Yên và Kiên Giang. Một công thức chung đã được xác lập để có thể 
tính rác thải nhựa từ các hoạt động của tàu khai thác, các cơ sở nuôi trồng thủy 
sản. Kết quả thực địa cho thấy, các hoạt động ngành thủy sản có tính đa dạng 
rõ rệt, thay đổi cả về loại hình hoạt động, quy mô hoạt động và công nghệ sử 
dụng.

2. Với những gì thu thập được trong các đợt khảo sát, một số nhận xét, đánh 
giá về mức rác nhựa phát sinh từ hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản 
đã được đúc rút. Tính đa dạng của các hoạt động khai thác thủy sản thể hiện 
rất rõ qua loại hình khai thác, vùng khai thác, kích thước tàu, ngư cụ,… Mức 
phát thải tính theo số ngày khai thác cũng khác nhau theo tính đa dạng này 
nhưng khá tương đồng đối với các chủ tàu cùng loại hình và vùng khai thác của 
từng địa phương. Vì vậy, có thể dùng mức phát thải tính theo ngày trong năm 
(kg/ngày) như hệ số phát thải rác nhựa trong khai thác thủy sản. 

Kết quả thực 
địa cho thấy, 

các hoạt động 
ngành thủy sản 
có tính đa dạng 
rõ rệt, thay đổi 
cả về loại hình 

hoạt động, quy 
mô hoạt động 

và công nghệ sử 
dụng.
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3. Ước tính tổng lượng rác thải nhựa phát sinh do tàu khai thác thủy sản có 
chiều dài từ 6m trở lên của cả nước vào khoảng 64.143 tấn/năm, trong đó 
lượng rác nhựa thất thoát ra biển khoảng 3.814 tấn/năm (chiếm 5,6%). Lượng 
thất thoát ra biển chủ yếu từ nguồn sinh hoạt (chiếm 60% - 2.288 tấn/năm) và 
một phần từ ngư lưới cụ bị mất thụ động (chiếm 31% - 1.182 tấn/năm) trong 
quá trình khai thác. Lượng rác thải nhựa phát sinh từ nguồn sinh hoạt trong 
khai thác thuỷ sản chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng lượng phát sinh nhưng lại có tỷ 
lệ thất thoát ra biển cao.

4. Trong nuôi trồng thủy sản, rác nhựa phát sinh chủ yếu từ xây dựng cơ sở hạ 
tầng nuôi như bạt lót ao nuôi, lồng, bè, lưới, thừng, phao,… Đặc biệt, với nuôi 
thâm canh tôm nước lợ, nguồn phát sinh rác thải nhựa từ bạt lót, bao bì rất lớn 
(đối với nuôi tôm thẻ chân trắng, khi các ao nuôi đều được lót bạt thì mỗi năm 
ước tính lượng rác nhựa phát sinh khoảng 301.477 tấn, trong đó lượng bạt lót 
ao khoảng 164.644,2 tấn chiếm trên 50% tổng lượng rác nhựa phát sinh) và sẽ 
là áp lực lớn cho môi trường nếu không có giải pháp thu gom, xử lý. Rác nhựa 
thất thoát ra biển từ nuôi thủy sản trên biển cũng được ước tính, tuy mức thất 
thoát nhỏ hơn nhưng cần được chú ý và tìm biện pháp quản lý, giảm thiểu. 
Theo ước tính, tổng lượng rác nhựa phát sinh từ loại hình nuôi tôm hùm mỗi 
năm khoảng 2.875 tấn rác nhựa, trong đó thất thoát ra biển khoảng 138,75 
tấn (chiếm 4,83%). Với nuôi cá lồng, mỗi năm ước tính phát sinh 2.588 tấn rác 
nhựa, trong đó thất thoát ra biển khoảng 134,86 tấn (chiếm 5,21%).

Lượng rác thải 
nhựa phát sinh 

từ nguồn sinh 
hoạt trong khai 

thác thuỷ sản 
chiếm tỷ lệ nhỏ 

trong tổng lượng 
phát sinh nhưng 
lại có tỷ lệ thất 

thoát cao.
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1.3. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Trong lĩnh vực khai thác thủy sản, nhóm nghiên cứu đã điều tra 150 phiếu đại diện cho 5 
nhóm nghề (nghề lưới kéo, nghề lưới vây, nghề lưới rê, nghề câu và nghề khác) và 3 vùng 
ngư trường khai thác thủy sản khác nhau (vùng ven bờ, vùng lộng, vùng khơi). Trong 
phạm vi của nghiên cứu này không bao gồm đội tàu dịch vụ hậu cần nghề cá.

Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, nhóm nghiên cứu đã điều tra được 130 phiếu cho hộ 
nuôi: tôm hùm, nhuyễn thể, cá lồng và thâm canh tôm thẻ chân trắng.

Đối với các khu bảo tồn biển, nghiên cứu này kế thừa toàn bộ các kết quả nghiên cứu 
của IUCN, GreenHub và WWF tiến hành trong chương trình Giám sát rác thải nhựa tại 
bãi biển thực hiện tại 11 KBTB tại Việt Nam (VQG Bái Tử Long, VQG Cát Bà, KBTB Bạch 
Long Vĩ, KBTB Cồn Cỏ, KBTB Cù Lao Chàm, KBTB Lý Sơn, KBTB Hòn Cau, VQG Núi Chúa, 
KBTB Nha Trang, KBTB Phú Quốc, VQG Côn Đảo).

1.1. GIỚI THIỆU  

1.2. THUẬT NGỮ SỬ DỤNG  

Nghiên cứu “Khảo sát quốc gia về sự đóng góp rác thải nhựa từ hoạt động khai thác và nuôi 
trồng thủy sản vào rác nhựa đại dương” là một hoạt động năm trong khuôn khổ dự án 
Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam. Nghiên cứu là một phần của dự án hỗ 
trợ cho Tổng cục Thuỷ sản nhằm xác định lượng rác nhựa phát thải từ khai thác và NTTS 
vào môi trường biển. Nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm chuyên gia dưới sự chỉ 
đạo của Tổng cục Thủy sản. Nghiên cứu được thực hiện trong vòng 4 tháng, từ tháng 9 
đến tháng 12 năm 2020.

Trong báo cáo này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Rác thải hay chất thải rắn ngành thủy sản là những loại ngư lưới cụ, vật liệu, dụng 
cụ, vật tư… ở thể rắn thải bỏ ra sau khi đã được sử dụng trong các hoạt động ngành 
thủy sản.
Rác nhựa phát sinh từ ngành thủy sản là thành phần nhựa có trong rác phát sinh 
từ ngành thủy sản.
Rác nhựa thất thoát ra biển là loại rác nhựa thải bỏ trực tiếp hoặc bị mất trên biển 
(như lưới, mảnh lưới, chai nhựa, túi nilon…) không hoặc chưa được xử lý hay đưa 
vào bờ xử lý.
Phần nhựa có trong các bao gói sản phẩm được đưa đi tiêu thụ không được tính 
là lượng rác phát sinh trực tiếp của ngành thủy sản.
Rác nhựa phát sinh trực tiếp từ ngành thủy sản là thành phần nhựa sau khi sử 
dụng, thải bỏ trực tiếp ra môi trường hoặc đưa đến các cơ sở xử lý (không tính đến 
thành phần nhựa trong các bao gói sản phẩm thủy sản đưa đi tiêu thụ).
Rác nhựa phát sinh gián tiếp từ ngành thủy sản là thành phần nhựa trong các 
bao gói sản phẩm thủy sản đưa đi tiêu thụ.
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1.4. BỐI CẢNH
Đại dương là nguồn sống, nền tảng cơ bản cho sự phát triển bền vững của con người. 
Tuy nhiên, đại dương đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng, ô nhiễm điển 
hình nhất là rác thải, chủ yếu là rác thải nhựa từ các hoạt động kinh tế - xã hội của con 
người.  

Tỷ lệ cao của ô nhiễm nhựa đại dương thế giới có nguồn gốc từ châu Á. Trung 
Quốc đóng góp tỷ lệ rác thải nhựa không được quản lý cao nhất với khoảng 
28% tổng lượng rác toàn cầu, tiếp theo là 10% ở Indonesia, 6% ở cả Philippines 
và Việt Nam. Các nước dẫn đầu khác bao gồm Thái Lan (3,2%); Ai Cập (3%); 
Nigeria (2,7%) và Nam Phi (2%). Ước tính 80% lượng rác thải nhựa là từ các 
hoạt động trên đất liền và 20% còn lại là từ các hoạt động trên biển. Hơn 50% 
rác thải nhựa trên đại dương đến từ khu vực biển Đông Á, trong đó có Việt 
Nam1. Ngành thủy sản không chỉ là ngành chịu tác động của rác thải nhựa mà 
còn là ngành tạo ra rác thải nhựa.

Ngành thủy sản có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, được xác định là một 
trong năm ngành kinh tế biển then chốt trong Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. 
Đến nay, ngành thủy sản đã trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, mang 
lại giá trị xuất khẩu đứng thứ 3 trong các ngành kinh tế của Việt Nam với tổng sản lượng 
thuỷ sản năm 2019 đạt 8,15 triệu tấn, trong đó khai thác thủy sản đạt 3,77 triệu tấn, nuôi 
trồng thủy sản đạt 4,38 triệu tấn, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 8,6 tỷ USD2. 

Một mặt, rác thải nhựa đại dương có nhiều tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển. 
Ngư lưới cụ bị thất thoát có thể trở thành cạm bẫy đối với các loài chim, động vật có vú, 
rùa biển và động vật không xương sống. Vi nhựa (kích thước nhỏ hơn 5 µm) có thể xâm 
nhập vào cơ thể sinh vật biển qua đường tiêu hóa, sau đó đi vào chuỗi thức ăn. Các khu 
bảo tồn biển (KBTB) là nơi tiếp nhận thụ động rác thải nhựa từ biển và từ sông mang 
đến.3

Mặt khác, ngành thủy sản tạo ra rác thải nhựa. Nhựa được sử dụng phổ biến trong khai 
thác thủy sản bao gồm đóng tàu, bảo dưỡng tàu, ngư cụ (lưới, lồng, bẫy, phao, mồi, dây 
câu), thùng xốp bảo quản thủy sản. Một lượng lớn rác nhựa phát sinh ra từ sinh hoạt 
của ngư dân trên tàu như chai nhựa đựng nước, túi ni lông đựng, bảo quản thực phẩm. 
Rác nhựa trong nuôi trồng thủy sản có thể phát sinh từ phao nổi, lồng nuôi cá, bạt lót ao 
nuôi, bao bì đựng thức ăn, chai lọ đựng hóa chất, ống dẫn nước.4

1 https://ourworldindata.org/plastic-pollution
2 Tổng Cục Thuỷ sản (2019), Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2020.

Phạm vi của nghiên cứu này không bao gồm hoạt động chế biến thủy sản, hoạt động thu 
gom, xử lý rác nhựa bên ngoài hoạt động ngành thủy sản và chưa đánh giá được lượng 
rác nhựa từ hoạt động thuỷ sản thất thoát từ nội địa ra biển.

https://ourworldindata.org/plastic-pollution
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1.5. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.6. NỘI DUNG CHÍNH
Nội dung chính của nghiên cứu bao gồm:
1. Tổng quan tài liệu

Đánh giá được nguồn phát sinh, khối lượng, thành phần rác thải nhựa từ một số hoạt 
động khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản ven biển và trên biển.

Đề xuất được những giải pháp quản lý hiệu quả rác thải nhựa từ một số hoạt động khai 
thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản ven biển và trên biển.

Đứng trước nguy cơ suy giảm nguồn lợi thủy sản do nhiều nguyên nhân trong 
đó có rác nhựa đại dương và nhận thức được khả năng tác động ngày một 
nghiêm trọng của rác nhựa, nhà nước Việt Nam đã có chủ trương kiểm soát, 
quản lý đồng bộ cả việc phát thải, thu gom, xử lý, giảm thiểu rác thải nhựa đại 
dương.  

Ngày 04/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1746/QĐ-TTg ban 
hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến 
năm 2030. Tiếp đó, một số ngành, địa phương cũng đã ban hành Kế hoạch 
hành động quản lý rác thải nhựa đại dương của riêng mình. Tuy nhiên, ngành 
Thủy sản lại chưa xây dựng và ban hành được kế hoạch của ngành về quản lý 
rác thải nhựa đại dương. Có thể do việc kiểm kê rác thải phát sinh của ngành 
Thủy sản còn gặp nhiều khó khăn, địa bàn trải rộng ra cả vùng biển xa xôi và 
có thể do yêu cầu bản kế hoạch có khả năng thực thi và hiệu quả cao nên lãnh 
đạo ngành Thủy sản có bước đi thận trọng hơn trong việc ban hành kế hoạch 
này.

Từ năm 2019 đến năm 2023, WWF Việt Nam thực hiện Dự án “Giảm thiểu rác 
thải nhựa đại dương tại Việt Nam”. Dự án, phối hợp với Tổng cục Biển và Hải 
đảo Việt Nam nhằm mục đích giảm thiểu ô nhiễm nhựa tại 10 khu vực trọng 
điểm của Việt Nam, bao gồm bảy thành phố hoặc huyện và ba khu bảo tồn 
biển, đồng thời giải quyết các ưu tiên cấp quốc gia cả về mặt chính sách cũng 
như thay đổi nhận thức và hành vi của cộng đồng.

Nghiên cứu này là một phần của dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương 
tại Việt Nam”. Trong khuôn khổ nghiên cứu, WWF muốn hỗ trợ các cơ quan 
quản lý nghề cá xác định và giải quyết sự đóng góp của hoạt động khai thác và 
nuôi trồng thủy sản đối với rác thải nhựa đại dương. Đầu ra của hoạt động này 
sẽ là các lựa chọn chính sách để quản lý rác nhựa phát sinh từ hoạt động khai 
thác và nuôi trồng thủy sản cũng như đầu vào cho Kế hoạch hành động quản 
lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản, giai đoạn 2021-2030.

Nhựa được sử 
dụng phổ biến 

trong khai thác 
thủy sản bao 

gồm đóng tàu, 
bảo dưỡng tàu, 

ngư cụ (lưới, 
lồng, bẫy, phao, 

mồi, dây câu), 
thùng xốp bảo 

quản thủy sản.

3 GESAMP (2015) Sources, fate and effects of microplastics in the marine environment: a global assessment (Kershaw, P. J., ed.). (IMO/FAO/UNESCO-IOC/UNIDO/
WMO/ IAEA/UN/UNEP/UNDP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection). Rep. Stud. GESAMP No. 90, 96 p.
4 FAO (2017) Microplastics in fisheries and aquaculture: status of knowledge on their occurrence and implications for aquatic organisms and food safety. Lusher, A.L.; 
Hollman, P.C.H.; Mendoza-Hill, J.J. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper. No. 615. Rome, Italy
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Tổng quan về chính sách quản lý chất thải rắn nói chung, quản lý rác thải nhựa đại 
dương nói riêng trên thế giới và tại Việt Nam;
Tổng quan một số nghiên cứu của quốc tế, khu vực và trong nước về rác thải nhựa 
nói chung và rác thải nhựa ngành thủy sản Việt Nam nói riêng.

2. Điều tra khảo sát
Xây dựng bộ công cụ
Xây dựng 04 mẫu phiếu phỏng vấn sâu cho cán bộ quản lý, cán bộ ban quản lý cảng 
cá/khu neo đậu; cán bộ quản lý KBTB; nhà cung cấp vật dụng dùng trong hoạt động 
khai thác và nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, còn xây dựng bảng hỏi cấu trúc: 1 mẫu 
cho khai thác thủy sản và 4 mẫu cho 4 đối tượng nuôi trồng thủy sản.

Họp chuyên gia góp ý bộ công cụ điều tra
Tổ chức họp chuyên gia góp ý bộ công cụ điều tra tại Hà Nội. Lấy ý kiến một số đơn vị 
chuyên môn của Tổng cục Thủy sản, một số đơn vị nghiên cứu có liên quan, chuyên 
gia độc lập, tổ chức quốc tế trong và ngoài nước. 

Điều tra khảo sát thử
Tiến hành điều tra khảo sát thử tại Quảng Ninh.

Bảng 1. Thống kê số lượng phiếu phỏng vấn sâu trong khảo sát thử tại Quảng Ninh

Lãnh đạo/cán bộ quản lý ngành thủy 
sản ở địa phương

02 phiếu

Lãnh đạo/cán bộ quản lý cảng cá/
khu neo đậu

01 phiếu

Chủ hộ cung cấp vật tư 01 phiếu cho cung cấp vật tư KTTS;
01 phiếu cho cung cấp vật tư NTTS

Tổng cộng 05 phiếu

Đối tượng phỏng vấn sâu Số lượng phiếu

Bảng 2. Thống kê số lượng bảng hỏi cấu trúc trong khảo sát thử tại Quảng Ninh

Tổng cộng 20 phiếu

Ngư dân khai thác thủy sản 15 Phiếu

Hộ nông dân nuôi trồng thủy sản 05 Phiếu

Đối tượng phỏng vấn bảng hỏi cấu trúc Số lượng phiếu
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Điều tra khảo sát chính thức
Trên cơ sở phân tích các đặc trưng của các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng thủy sản 
của cả nước, nhóm nghiên cứu chọn 03 tỉnh đại diện cho 03 miền: miền Bắc (Quảng 
Ninh), miền Trung (Phú Yên), miền Nam (Kiên Giang) để thực hiện điều tra. Số lượng 
phiếu phỏng vấn sâu: 29 phiếu. Số lượng bảng hỏi cấu trúc: 150 phiếu cho khai thác 
thủy sản và 130 phiếu cho nuôi trồng thủy sản.

Các bước chọn mẫu được tiến hành như sau:

+ Tại mỗi tỉnh xác định được tổng thể mẫu cần phỏng vấn. Tại cơ quan quản lý cấp 
tỉnh, nhóm nghiên cứu lập danh sách tàu thuyền khai thác thủy sản, hộ nuôi trồng 
thủy sản hiện có. Dựa trên danh sách đã lập xác định địa phương điều tra.
+ Thực hiện chọn mẫu theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống theo 
các bước sau:
Bước 1: Tại địa phương quản lý trực tiếp (xã/phường), lập danh sách tất cả các tàu 
thuyền khai thác hải sản/ hộ nuôi trồng thủy sản theo loại nghề (vùng khai thác 
thủy sản)/phương thức (đối tượng) nuôi. Cùng cán bộ địa phương xác định ngư 
dân/hộ nuôi có mặt tại địa phương, lập danh sách các tàu, thuyền khai thác hải 
sản/hộ nuôi trồng thủy sản hiện có tại địa phương
Bước 2: Căn cứ vào danh sách có mặt tại địa phương đã được lập tính khoảng cách 
chọn (k) theo công thức:

Ngư dân/hộ nuôi đầu tiên được chọn ngẫu nhiên trong khoảng cách đầu của danh 
sách. Sử dụng phần mềm Excel của MS Office để chọn ra ngẫu nhiên hộ nằm trong 
khoảng cách đầu chọn hộ theo câu lệnh tại một ô bất kỳ trên bảng tính Excel như 
sau:

=RANDBETWEEN (1, k)
Trong đó, k là khoảng cách chọn hộ được xác định theo công thức trên.

Các ngư dân/hộ nuôi tiếp theo được chọn bằng cách cộng khoảng cách k; giả sử 
ngư dân/hộ nuôi đầu tiên được chọn là tàu có số thứ tự C thì các hộ được chọn tiếp 
theo là: C+k, C+2k, C+3k... 
Ví dụ: Xã A có 120 tàu thuyền cập bến có mặt tại địa phương, tiến hành chọn 60 tàu 
thuyền điều tra, tính khoảng cách các tàu thuyền chọn:

k = 120/60 = 2

Sử dụng câu lệnh RANDBETWEEN (1,2) để chọn ngẫu nhiên hộ đầu tiên, giả sử 
được chọn là hộ thứ 2 trong danh sách (C = 2) thì các hộ tiếp theo sẽ là hộ số 4, 6, 
8, 10, 12… trường hợp ngư dân được chọn, khi điều tra không còn ở tại địa phương 
vì một lý do nào đó thì chọn ngư dân sát trên hoặc sát dưới trong danh sách để 
thay thế ngư dân đó.

Khoảng cách chọn (k)       =

Tổng số tàu thuyền khai thác hải sản/
hộ nuôi trồng thuỷ sản có mặt tại địa phương

Số mẫu điều tra của địa phương
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Bảng 3. Số lượng bảng hỏi cấu trúc đối với khai thác thủy sản trong điều tra
khảo sát chính thức

Bảng 4. Số lượng bảng hỏi cấu trúc đối với nuôi trồng thủy sản trong điều tra 
khảo sát chính thức

Tỉnh Nghề lưới 
kéo

Nghề lưới 
vây

Nghề lưới 
rê Nghề câu TổngNghề 

khác

Quảng Ninh

Phú Yên

Kiên Giang

Tổng

50

50

50

Vùng ven bờ 164 4 4 4

Vùng ven bờ 164 4 4 4

Vùng ven bờ 164 4 4 4

Vùng lộng 1937 3 3 3

Vùng lộng 1937 3 3 3

Vùng lộng 1937 3 3 3

Vùng khơi 1533 3 3 3

Vùng khơi 1533 3 3 3

Vùng khơi 1533 3 3 3

30 30 30 30 30 150

Tỉnh Hộ nuôi 
cá lồng

Hộ nuôi 
tôm hùm

Hộ nuôi 
nhuyễn thể Tổng cộng

Hộ nuôi 
tôm nước lợ 
(thâm canh, 

bán thâm 
canh)

Quảng Ninh 10 30 10 50

Phú Yên 10 12 52

Kiên Giang 10 18 28

Tổng 30 40 130

30

30 30

3. Phân tích đánh giá và xây dựng các báo cáo
Căn cứ vào kết quả nghiên cứu tại bàn và đi khảo sát, chuyên gia tiến hành tổng hợp, 
phân tích dữ liệu xây dựng báo cáo: 
(i) Đánh giá, xác định được nguồn, khối lượng và thành phần rác nhựa phát sinh từ khai 
thác thủy sản và một số hoạt động nuôi trồng thủy sản; 
(ii) Đánh giá được một số vấn đề về hiện trạng quản lý, thu gom, tái sử dụng, xử lý rác 
nhựa phát sinh từ hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản;
(iii) Đưa ra khuyến nghị chính sách quản lý rác nhựa phát sinh từ hoạt động khai thác 
thủy sản, nuôi trồng thủy sản và đối với khu bảo tồn biển.
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II. CÁCH TIẾP CẬN
VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU

© WWF-Việt Nam 
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2.1. PHƯƠNG PHÁP ƯỚC TÍNH LƯỢNG RÁC NHỰA
Nhóm tư vấn đã tổ chức nhiều cuộc họp để xác định nguyên lý và cách tiếp cận phục vụ 
tính toán lượng, loại rác nhựa.

Nguyên lý chung nhất sẽ được áp dụng là bảo toàn khối lượng, cân bằng vật chất giữa 
đầu vào và đầu ra của một hoạt động cụ thể. Dòng vật liệu có chứa thành phần nhựa 
được phân tích từ nguồn đầu vào đến đầu ra của chuỗi hoạt động thủy sản. Có thể minh 
họa dòng sản phẩm và dòng rác nhựa từ hoạt động khai thác, nuôi trồng bằng hình 1.

Từ hình 1 cho thấy dòng rác nhựa trực tiếp phát thải ra môi trường từ ngành thủy sản 
do các hoạt động chủ yếu là khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản. Dòng rác nhựa 
gián tiếp là từ tiêu thụ các sản phẩm do ngành thủy sản cung cấp, đó là thành phần 
nhựa của các loại bao bì đóng gói sản phẩm. Đây là điều cần xét đến, nếu không rất có 
thể sẽ tính toán tổng rác thải nhựa không chính xác do tính chồng chéo giữa các ngành.

Dòng nhựa đầu vào, đầu ra của các hoạt động ngành thủy sản được minh họa trên 
hình 2, hoạt động khai thác cần nhiều ngư cụ (lưới, dây câu, dây kéo...), vật dụng (khay, 
giỏ, túi nilon, áo phao…), đồ dùng (chai lọ nhựa đựng nước uống, túi đựng thức ăn, giỏ, 
rổ…) có chứa nhựa. Trong hoạt động nuôi cũng cần nhiều vật dụng có chứa nhựa như 
lưới lồng nuôi, mảnh lưới lót đáy, thùng nhựa, bạt lót đáy ao nuôi… và chế biến cũng 
tương tự.

Tuy nhiên, dòng nhựa đầu ra của khai thác và nuôi trồng thủy sản bao gồm cả rác thải 
trực tiếp ra môi trường cùng phần nhựa trong bao bì đựng sản phẩm sẽ thành rác thải 
(gián tiếp) khi các sản phẩm được tiêu thụ.

Đánh bắt/
Nuôi trồng

Tiêu thụ
trong nước

Xuất khẩu

Rác nhựa ra môi trường

Chế biến

Dòng nhựa đầu vào Dòng rác nhựa ra môi trường

Hình 1. Sơ đồ dòng sản phẩm và dòng rác nhựa ra môi trường
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Công thức tính toán

Từ bảng hỏi phỏng vấn có thể tính toán các yếu tố để tính mức thải rác nhựa và mức thải 
trên một đơn vị hoạt động (có thể coi là hệ số phát thải) từ các đối tượng.

Từ đó có thể tính mức thải nhựa trực tiếp (T1) của một đối tượng phỏng vấn (chẳng 
hạn của một tàu khai thác, của một hộ nuôi trồng hay một xí nghiệp chế biến) theo 
công thức sau:

T1  = + 0,0001.Ni.Mi.Ri.Ki
0,0001.Ni.Mi.Ri.Li

Ti

N
∑
i=1

Mức thải rác nhựa gián tiếp (T2) được tính theo công thức:

Trong đó:

- Ni là số lượng ngư cụ, dụng cụ… thứ i dùng trong 1 năm. 
- Mi là khối lượng ngư cụ, vật dụng… thứ i (kg)
- Ri là tỷ lệ nhựa của ngư cụ, vật dụng… thứ i (%)
- Li là tỷ lệ rác nhựa thải trực tiếp của ngư cụ, vật dụng… thứ i (%)
- Ti tuổi thọ của ngư cụ, vật dụng… thứ i (năm), khi Ti < 1 thì lấy Ti =1
- Ki là tỷ lệ thất thoát/mất/thải bỏ của ngư cụ, vật dụng… thứ i (%)
- N là số lượng các loại ngư cụ, dụng cụ…được sử dụng
- Pi (%) là tỷ lệ nhựa đi vào thành phẩm

Qua khảo sát thực địa, khi xác định được các giá trị cho nhiều đơn vị hoạt động, ta có thể 
tính tổng phát thải bằng cách cộng tất cả các giá trị lại.

Nếu gọi T11, T12, T13, T1n là rác nhựa thải trực tiếp của n tàu khác nhau (của cùng 
loại tàu) thì tổng thải 1 năm của loại tàu khai thác này (TT1) sẽ là

TT1 = T11+T12+T13+…+T1n.

T2  =
0,0001.Ni.Mi.Ri.Pi

Ti

N
∑
i=1

Đối với các loại hình hoạt động nuôi trồng thuỷ sản cũng tính toán tương tự.

Khi xác định được mức hoạt động, chẳng hạn số lượng một loại tàu cụ thể, sản lượng 
khai thác (đối với khai thác), sản lượng, diện tích nuôi trồng (đối với nuôi trồng) hay sản 
lượng chế biến ta có thể tính mức thải trên một đơn vị hoạt động (có thể coi là hệ số 
phát thải).

Hình 2. Dòng nhựa đầu vào, đầu ra của các hoạt động thủy sản chính

Dòng sản phẩm Dòng rác nhựa

Đánh bắt/
Nuôi trồng

Môi trường

Tiêu thụ trong nước

Chế biến

Xuất khẩu
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+ Với các loại tàu khai thác, có thể ước tính hệ số phát thải Eft(kg/tàu) như sau:

Eft = (T11+T12+T13+…+T1n) /n (n là số lượng tàu được phỏng vấn)

+ Đối với các loại nuôi trồng cũng có thể tính hệ số phát thải Efnt (kg/tấn sản phẩm) 
như sau:

Efnt = (T11+T12+T13+…+T1m) / (P11+P12+P13+…+P1m) 
P11, P12…P1m là sản phẩm (tính bằng tấn) của m cơ sở nuôi trồng cùng loại.

+ Đối với các loại chế biến cũng có thể tính hệ số phát thải Efcb (kg/tấn sản phẩm) 
như sau:

Efcb = (T11+T12+T13+…+T1k) / (P11+P12+P13+…+P1k) 
P11, P12,…P1k là lượng sản phẩm (tính bằng tấn) của k các cơ sở chế biến 
cùng loại.

+ Tất nhiên, để có thể coi mức thải trên một đơn vị hoạt động như là hệ số phát thải 
phải xem xét tính ổn định của các trường hợp khảo sát.

Bảng tính
Các số liệu khảo sát được đưa vào bảng tính Excel để có thể tính nhanh các kết quả. 

2.2. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU, TÀI LIỆU THỨ CẤP
Số liệu thứ cấp được thu thập, bao gồm:

Văn bản pháp luật liên quan
Các báo cáo của các cơ quan chức năng
Các kết quả nghiên cứu đã công bố
Các tài liệu liên quan khác.

Các văn bản pháp luật liên quan và các báo cáo tổng kết của các cơ quan chức năng sẽ 
giúp phân tích, làm rõ hiện trạng quản lý rác thải nhựa nói chung và rác thải nhựa của 
ngành thủy sản nói riêng. Những gì đã làm được, những gì còn hạn chế sẽ được đánh giá 
để rút kinh nghiệm, để định hướng nghiên cứu tiếp, để có kiến nghị nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý rác nhựa đại dương của ngành Thủy sản và xây dựng Kế hoạch hành 
động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản, giai đoạn 2020-2030.

Các kết quả nghiên cứu của các đề tài dự án sẽ được thu thập, phân tích, chỉ rõ những 
kết quả nghiên cứu liên quan đến mức phát thải rác nhựa, hiện trạng thu gom, xử lý, 
giảm thiểu rác nhựa của Việt Nam nói chung và của ngành Thủy sản nói riêng. Đề tài đặc 
biệt quan tâm đánh giá hiệu quả các phương pháp tiếp cận, phương pháp nghiên cứu đã 
được sử dụng để lựa chọn hướng tiếp cận và phương pháp nghiên cứu riêng cho mình. 
Kinh nghiệm, mặt mạnh, mặt yếu của các nghiên cứu đã có cũng sẽ được đánh giá để 
tìm ra hướng nghiên cứu, lộ trình, kế hoạch nghiên cứu của đề tài. Một số kết quả nghiên 
cứu đã có sẽ được kế thừa, áp dụng trong nghiên cứu này.

2.3. PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT THỰC ĐỊA
Khảo sát thực địa là phương pháp được chọn để thu thập các số liệu sơ cấp. Số liệu thu 
được sẽ được phân tích, bổ sung cho cho số liệu đã có từ các nguồn khác. Số liệu chủ 
yếu thu thập từ phỏng vấn các đối tượng cụ thể.
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Bảng hỏi cấu trúc dành các hộ, cơ sở hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản 
để nắm bắt, đánh giá, tính toán mức hoạt động, đầu ra, đầu vào, công nghệ áp dụng, 
mức sử dụng nhựa và mức rác nhựa. Ngoài ra, còn có thể nắm bắt nhận thức của 
nông, ngư dân về các vấn đề liên quan đến rác nhựa.
Phiếu phỏng vấn sâu các cán bộ quản lý về hiện trạng công tác kiểm soát rác thải 
nhựa của ngành thủy sản, về các chính sách, quy định hiện có quản lý rác nhựa, về ý 
kiến của họ liên quan đến giảm thiểu, thu gom, xử lý rác thải nhựa ngành Thủy sản.
Các phiếu phỏng vấn sâu còn lại dùng phỏng vấn các cơ quan, chủ hộ cung cấp 
ngư, lưới cụ, vật tư chuyên dùng, ban quản lý cảng cá… cho hoạt động ngành Thủy 
sản, và một số đối tượng khác có liên quan. Số liệu thu thập từ phỏng vấn này sẽ giúp 
kiểm tra chéo các kết quả và hiệu chỉnh để việc tính toán chính xác hơn.

2.3.3. Khảo sát thực địa
Nhóm tư vấn và cán bộ hỗ trợ đã tiến hành khảo sát tại 3 tỉnh: Quảng Ninh, Phú Yên và 
Kiên Giang.

Tại Quảng Ninh, đã tiến hành phỏng vấn 50 chủ tàu tại: thành phố Hạ Long, huyện 
Vân Đồn, thị xã Quảng Yên. Với nuôi trồng, đã tiến hành phỏng vấn 30 chủ hộ nuôi 
nhuyễn thể ở thị xã Quảng Yên và huyện Vân Đồn, 10 chủ hộ nuôi tôm nước lợ tại thị 
xã Quảng Yên, 10 chủ hộ nuôi cá lồng tại huyện Vân Đồn. Ngoài ra, đoàn khảo sát còn 
làm việc với cán bộ quản lý thủy sản và môi trường cấp tỉnh (Chi cục Thủy sản, Chi 
cục Bảo vệ môi trường), các huyện/thị xã, quản lý cảng… tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tại Phú Yên, đã tiến hành phỏng vấn 50 chủ tàu tại thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông 
Hòa, thị xã Sông Cầu và huyện Tuy An. Với nuôi trồng, đã tiến hành phỏng vấn 30 chủ 
hộ nuôi tôm hùm ở phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu và huyện Tuy An, 12 chủ hộ 
nuôi tôm nước lợ tại thị xã Đông Hòa và huyện Tuy An, 10 chủ hộ nuôi cá lồng tại thị 
xã Sông Cầu và huyện Tuy An. Ngoài ra, đoàn khảo sát còn làm việc với cán bộ quản 
lý thủy sản và môi trường cấp tỉnh (Chi cục Thủy sản, Chi cục Bảo vệ môi trường), các 
huyện/thị xã, quản lý Cảng cá, cán bộ đồn Biên phòng,… tại địa bàn tỉnh Phú Yên. 

2.3.1. Xác định đối tượng và địa điểm khảo sát
Do thời gian và kinh phí hạn hẹp, nghiên cứu chỉ tập trung khảo sát một số đối tượng 
khai thác thủy sản; các hộ, công ty nuôi thủy sản tại các tỉnh Quảng Ninh, Phú Yên và 
Kiên Giang. Ngoài ra, để có thêm thông tin về hiện trạng quản lý rác thải nhựa sẽ phỏng 
vấn một số cán bộ quản lý ở địa phương và để có số liệu sơ cấp giúp kiểm tra số liệu từ 
nuôi trồng, khai thác, sẽ khảo sát các đối tượng hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt 
động ngành Thủy sản.

2.3.2. Xây dựng bộ công cụ
Nhóm tư vấn đã tham khảo nhiều tài liệu, tiến hành phỏng vấn thử để xây dựng bộ câu 
hỏi cho từng đối tượng phỏng vấn. Các phiếu phỏng vấn được lập công phu và khá dài 
nhưng đáp ứng được yêu cầu làm rõ và ước tính được các yếu tố cần biết, hơn nữa có 
thể kiểm tra chéo để tăng độ tin cậy. Một hội thảo đã được tổ chức vào ngày 22/9/2020 
để lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học, các cán bộ quản lý về bộ công cụ này. 
Sau đó, nhóm tư vấn đã hoàn thiện toàn bộ các phiếu phỏng vấn để áp dụng cho các 
đợt thực địa. Các mẫu phiếu phỏng vấn được liệt kê trong phần phụ lục và được chia 
thành các loại sau:
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Tại Kiên Giang, đoàn khảo sát đã làm việc với Chi cục Thủy sản, xuống phỏng vấn các 
chủ tàu khai thác. Tại đây, đã tiến hành phỏng vấn 50 chủ tàu tại thành phố Rạch Giá, 
huyện Kiên Lương, huyện đảo Phú Quốc. Với nuôi trồng, đã tiến hành phỏng vấn 18 
chủ hộ nuôi tôm nước lợ tại huyện Kiên Lương và 10 chủ hộ nuôi cá lồng tại huyện 
đảo Phú Quốc.
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III. KẾT QUẢ
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3.1. TỔNG QUAN KHUNG PHÁP LÝ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN NÓI CHUNG
VÀ CÁC CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG LIÊN QUAN ĐẾN 
HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN NÓI RIÊNG Ở VIỆT NAM
3.1.1. Khung pháp lý về quản lý chất thải rắn nói chung
Đến nay đã có nhiều văn bản về quản lý chất thải rắn nói chung đã được ban hành:

Luật Thuế bảo vệ môi trường 2010 quy định thu thuế đối với tổ chức, hộ gia đình, cá 
nhân sản xuất, nhập khẩu túi ni lông thuộc diện chịu thuế (loại túi, bao bì được làm 
từ màng nhựa đơn polyetylen, tên kỹ thuật là túi nhựa xốp) với mức thuế điều chỉnh 
của Ủy ban thường vụ quốc hội có hiệu lực từ 2019 là 50.000 đồng/kg. 
Luật Bảo vệ môi trường 2014, chương IX: Quản lý chất thải. Tại chương này có quy 
định về quản lý chất thải rắn nói chung nhưng chưa có quy định riêng cho chất thải 
nhựa;
Nghị định số 38/2015/NĐ- CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 40/2019/ NĐ-
CP ngày 13 tháng 5 năm 2019), chất thải rắn (CTR) hiện đang được phân loại và quản 
lý theo các loại khác nhau, bao gồm: chất thải rắn nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, 
chất thải rắn công nghiệp thông thường và các chất thải đặc thù khác như chất thải 
từ hoạt động y tế, CTR từ hoạt động xây dựng, chất thải từ hoạt động nông nghiệp, 
chất thải từ hoạt động giao thông vận tải.

Trong các loại CTR nêu trên, trách nhiệm quản lý nhà nước về chất thải nguy hại trên 
phạm vi toàn quốc đã được thống nhất giao cho Bộ TNMT. Đối với CTR khác (bao gồm 
chất thải nhựa), mặc dù có sự tham gia quản lý của nhiều Bộ, cơ quan liên quan nhưng 
về cơ bản đang được thực hiện theo hướng Bộ TNMT là cơ quan nhà nước làm đầu mối 
quản lý, các Bộ liên quan quản lý chuyên ngành kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ được 
pháp luật quy định. 

Thực hiện Luật và văn bản dưới luật, nhiều văn bản quy định về quản lý chất thải rắn đã 
được ban hành:

Quyết định 16/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 22 tháng 05 năm 2015 về 
Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ;
Quyết định 491/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 07 tháng 5 năm 2018 về Phê 
duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2050;
Quyết định 849/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 08 tháng 4 năm 
2019 về Ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 
2019 của Chính phủ về thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn;

Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có những văn bản quy định vấn đề quản lý chất thải 
rắn nói chung. Văn bản quy định quản lý chất thải nhựa nói riêng còn ít, như:

Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó 
phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020. 
Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025, tầm 
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nhìn đến năm 2050, trong đó một trong những nhiệm vụ cơ bản là tổng kết, đánh 
giá kết quả thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do 
sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020; hạn chế và tiến tới 
chấm dứt việc nhập khẩu, sản xuất và cung cấp các loại túi ni lông khó phân hủy kể 
từ năm 2026 tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt. 
Quyết định 1746/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 04 tháng 12 năm 2019 về 
việc Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến 
năm 2030.
Quyết định 1855/QĐ-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi trường ngày 21 tháng 8 năm 
2020 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 
12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc 
gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.
Công tác quy hoạch quản lý CTR đã được Chính phủ, các Bộ, Ngành và các địa phương 
quan tâm thực hiện khá đầy đủ, từ quy hoạch cấp vùng liên tỉnh (các vùng kinh tế 
trọng điểm, các lưu vực sông) đến quy hoạch cấp địa phương, quy hoạch xây dựng 
nông thôn mới. Các quy hoạch CTR đã lập và được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
trong thời gian qua bao gồm: 

Quy hoạch quản lý CTR vùng liên tỉnh
Quy hoạch quản lý CTR của 04 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Miền Trung, Phía 
Nam và đồng bằng sông Cửu Long đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2016; Quyết định số 1440/QĐ-
TTg ngày 06 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 
năm 2010 (gồm 08 khu xử lý vùng liên tỉnh). 
Quy hoạch quản lý CTR 3 lưu vực sông gồm lưu vực Sông Cầu (Quyết định số 2211/
QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013), sông Đồng Nai (Quyết định số 07/QĐ-TTg 
ngày 06 tháng 01 năm 2015) và sông Nhuệ - Đáy (Quyết định số 223/QĐ-TTg ngày 
12 tháng 02 năm 2015). 

Quy hoạch quản lý CTR vùng, tỉnh
Đến nay, có 59/63 tỉnh/thành phố đã lập và phê duyệt quy hoạch quản lý CTR trên 
địa bàn. Các tỉnh/thành phố còn lại đang lập và trình phê duyệt quy hoạch, trong 
đó có thành phố Hồ Chí Minh.

Quy hoạch quản lý CTR khác
Theo số liệu của hội nghị sơ kết 10 năm tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn 
mới, cho đến nay có gần 100% số xã đã có quy hoạch nông thôn mới. Trong quy 
hoạch này, mỗi xã đều xác định vị trí điểm trung chuyển, điểm tập kết rác. 
Theo các quy hoạch về quản lý CTR nêu trên, hiện nay trên cả nước chỉ có một số 
khu xử lý cấp vùng, còn lại là các khu xử lý cấp tỉnh, huyện, xã. Trên thực tế, hiện 
nay hầu hết CTRSH được xử lý theo quy mô từng tỉnh, không có khu xử lý vùng. 
Chỉ riêng Thành phố Hồ Chí Minh hiện phối hợp với tỉnh Long An thực hiện dự án 
Khu Công nghệ Môi trường xanh (1.760 ha) tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An để 
xử lý CTR của vùng nhưng chưa đưa vào thực hiện. 

Quy hoạch quản lý CTR đã đưa ra các dự báo phát sinh CTR, xác định phương thức 
và phân vùng thu gom, vận chuyển, xác định số lượng, quy mô, vị trí các cơ sở xử 
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lý CTR nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tổng hợp CTR, nâng cao chất lượng môi 
trường. Nội dung chính của các quy hoạch quản lý CTR nêu trên chủ yếu liên quan 
đến địa điểm, phương pháp xử lý mà ít tập trung đến các vấn đề như phân loại tại 
nguồn, thu gom, vận chuyển hoặc nguồn kinh phí, cơ chế để thực hiện.

Cơ chế quản lý chất thải rắn tại Việt Nam
Tại Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2019, Chính phủ đã giao Bộ 
TNMT thống nhất quản lý nhà nước về CTR. Tuy nhiên, trên thực tế có ít nhất 6 
Bộ khác nhau đang thực hiện công tác quản lý nhà nước về CTR theo chức năng, 
nhiệm vụ, bao gồm Bộ TNMT, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), dẫn đến sự chồng chéo về chức năng 
quản lý Nhà nước trong lĩnh vực CTR.
Bộ TNMT: quản lý chất thải nguy hại, quản lý chất thải nói chung và bảo vệ môi 
trường.
Bộ Xây dựng: quản lý chất thải đô thị và chất thải xây dựng;
Bộ Giao thông vận tải: quản lý chất thải từ các tàu trong vùng nước cảng biển;
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở nông 
thôn, chất thải từ các hoạt động nông nghiệp và thuỷ sản. Bộ NN&PTNT hiện đang 
quản lý chất thải như một phần của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 
Nông thôn mới5

Bộ Y tế: quản lý chất thải rắn từ bệnh viện và các cơ sở y tế;
Bộ Khoa học và Công nghệ: quản lý chất thải có chứa phóng xạ.

Bộ TN&MT Bộ Xây dựng Bộ GTVT Bộ Y tếBộ
NN&PTNT

Bộ
KH&CN

Tại NQ09/
NQ-CP giao 
Bộ TNMT 

thống nhất 
quản lý nhà 
nước về CTR

Chất thải 
sinh hoạt đô 
thị và chất 

thải xây dựng

Chất thải từ 
các tàu trong 

vùng nước 
cảng biển

Chất thải rắn 
sinh hoạt ở 
nông thôn, 
chất thải 

từ các hoạt 
động nông 
nghiệp và 
thuỷ sản 

Chất thải rắn 
từ bệnh viện 
và các cơ sở 

y tế

Chất thải
có chứa 

phóng xạ

Hướng dẫn

Chính quyền địa phương

Chính quyền cấp tỉnh

Chính quyền cấp huyện

Chính quyền cấp xã

5 Thông Tư Hướng Dẫn Triển Khai Một Số Hoạt Động Bảo Vệ Môi Trường Trong Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Giai Đoạn 2010 - 2020 
(55/2014/TT-BNNPTNT, ngày 31 Tháng 12 năm 2014). 
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Việc quản lý chất thải rắn bị phân tán do sự phân loại căn cứ theo các tiêu chí khác 
nhau như thể loại, đặc tính, nguồn hoặc địa điểm phát sinh chất thải kết hợp với 
thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan quản lý khác nhau6. Đến nay chưa có 
quy định pháp lý hay cơ quan có thẩm quyền nào trực tiếp quản lý rác thải nhựa 
đại dương, cũng như không có đơn vị nào chịu trách nhiệm về ô nhiễm nhựa tại 
Việt Nam. Sáu Bộ trực tiếp quản lý chất thải rắn theo khuôn khổ và trình tự thủ tục 
pháp lý riêng của mình tùy thuộc vào việc phân loại chất thải. 

Việc thực hiện quản lý CTR theo 3 cấp: tỉnh, huyện và xã
Hiện nay, có 35 tỉnh/thành phố giao Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn tham 
mưu, giúp việc UBND cấp tỉnh trong quản lý CTR, bao gồm CTRSH; có 20 tỉnh/
thành phố giao Sở TNMT là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp việc UBND trong 
quản lý CTR, 08 tỉnh/thành phố giao cho cả hai đơn vị trong việc tham mưu giúp 
việc UBND cấp tỉnh về quản lý CTR. 
Theo quy định hiện hành, UBND cấp tỉnh trách nhiệm chính sau: 

Tổ chức quản lý CTR trên địa bàn tỉnh. 
Ban hành các quy định cụ thể về quản lý CTR; các cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ 
trợ để khuyến khích việc thu gom, vận chuyển và đầu tư cơ sở xử lý CTR phù hợp 
với điều kiện phát triển KT-XH của địa phương.
Tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch quản lý CTR theo thẩm quyền; chỉ đạo, triển 
khai thực hiện nội dung quản lý CTR trong quy hoạch có liên quan theo thẩm 
quyền; lập kế hoạch hàng năm cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTR và 
bố trí kinh phí thực hiện phù hợp với kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương. 
Xây dựng mức thu phí vệ sinh, giá dịch vụ cho các đối tượng hộ gia đình, cá 
nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tổ chức theo quy định. 
Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý CTR; chỉ đạo công tác thanh 
tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý CTR trên địa bàn. 

Sự chồng chéo và mâu thuẫn giữa các hướng dẫn ở cấp bộ kết hợp với bối cảnh kinh 
tế xã hội từng địa phương dẫn đến sự hạn chế trong việc thực thi các chính sách và 
pháp luật.

6 Nghị Định Về Quản Lý Chất Thải Và Phế Liệu (38/2015/ND-CP, ngày 24 Tháng 04 năm 2015).

3.1.2. Khung pháp lý liên quan đến hoạt động khai thác và nuôi trồng thuỷ sản

Luật Bảo vệ môi trường 2014, tại khoản 3, khoản 4 điều 75 có quy định chi tiết việc bảo 
vệ môi trường đối với nuôi trồng thuỷ sản, cụ thể với quản lý chất thải rắn như sau: 
khoản 3.Thuốc thú y thủy sản, hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản đã hết hạn sử 
dụng; bao bì đựng thuốc thú y thủy sản, hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản sau 
khi sử dụng; bùn đất và thức ăn lắng đọng khi làm vệ sinh trong ao nuôi thủy sản phải 
được thu gom, xử lý theo quy định về quản lý chất thải; khoản 4. Khu nuôi trồng thủy 
sản tập trung phải phù hợp với quy hoạch và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường sau: 
a) Chất thải phải được thu gom, xử lý theo quy định của pháp luật.
Luật Thủy sản 2017 có đề cập chung đến bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản 
tuy nhiên chưa nhiều, chưa cụ thể về vấn đề chất thải nhựa.
Thông tư số 17/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 
24 tháng 6 năm 2016 về Hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao trách nhiệm quản lý nhiệm vụ môi 
trường trong hoạt động thủy sản cho Tổng cục Thủy sản;
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Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 01 
tháng 3 năm 2017 về Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vân tải ngày 14/11/2017 Quy định 
về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển;
Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29 tháng 05 năm 2015 về tăng 
cường kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, 
chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản;
Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, 
tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa;
Chỉ thị số 7804/CT-BNN-KHCN ngày 10 tháng 11 năm 2020 về tăng cường quản lý, tái 
sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong nông nghiệp;

Đối với ngành thủy sản, nhận thức được tầm quan trọng của việc quản lý rác thải nhựa 
đại dương trong ngành thủy sản, Bộ NN&PTNT-Tổng cục Thủy sản đã có những bước đi 
cụ thể sau:

Công văn 4914/BNN-VP ngày 11/7/2019 của Bộ NN&PTNT về việc hưởng ứng lời kêu 
gọi của Thủ tướng Chính phủ chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa;
Công văn 244/TCTS-KHCN&HTQT ngày 17/2/2020 của TCTS về việc “Chung tay hành 
động giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương”;
Quyết định 1777/QĐ-BNN-TCTS ngày 20/5/2020 của Bộ NN&PTNT về việc giao nhiệm 
vụ xây dựng “Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản, 
giai đoạn 2020-2030”;
Quyết định 282/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 22/5/2020 của TCTS về việc giao nhiệm 
vụ xây dựng “Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản, 
giai đoạn 2020-2030”.

Một số định hướng quản lý rác thải nhựa trong ngành Thuỷ sản thời gian tới đã thể 
hiện ở một số văn bản như sau:

Quyết định 1746/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 04 tháng 12 năm 2019 về 
việc Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến 
năm 2030 quy định:

Mục tiêu cụ thể: 
a) Đến năm 2025:
Giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 50% ngư cụ khai thác thủy 
sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom; … 80% các khu bảo tồn biển không còn 
rác thải nhựa.
b) Đến năm 2030:
Giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 100% ngư cụ khai thác thủy 
sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp 
xuống biển;… 100% các khu bảo tồn biển không còn rác thải nhựa.

Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường quản lý tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất 
thải nhựa, quy định:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, thực hiện kế hoạch giảm thiểu, 
thu gom, tái chế chất thải nhựa trong ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản; thực 
hiện các giải pháp hạn chế sử dụng phao xốp trong ngành thủy sản (để làm nổi các 
lồng bè nuôi cá); xây dựng, thực hiện các giải pháp thu hồi các ngư cụ như lưới, phao 
bị thất lạc, bỏ quên hoặc thải bỏ trên biển (ALDFG) và thu hồi các bao bì thuốc bảo 
vệ thực vật, phân bón; chuẩn bị nguồn nguyên liệu cho các sản phẩm thay thế túi ni-
lông khó phân hủy và đồ nhựa dùng một lần từ nông sản.
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Đến nay, đã có những nền tảng cơ bản quản lý CTR nói chung và một số chính sách 
quản lý rác thải nhựa đại dương liên quan đến hoạt động khai thác và nuôi trồng thuỷ 
sản nói riêng. Các chính sách mới tập trung quản lý phần thu gom và xử lý, chưa có 
một chính sách cụ thể nào khuyến khích thu gom, tái chế, tái sử dụng trong ngành 
thuỷ sản. Cần có những nghiên cứu rà soát, đánh giá, điều chỉnh chính sách để các 
chính sách mang tính thực thi hiệu quả hơn.

3.2. TỔNG QUAN MỘT SỐ NGHIÊN CỨU CỦA QUỐC TẾ, KHU VỰC VÀ
TRONG NƯỚC VỀ RÁC THẢI NHỰA NÓI CHUNG VÀ RÁC THẢI NHỰA TRONG 
THỦY SẢN VIỆT NAM NÓI RIÊNG
3.2.1. Một số nghiên cứu quốc tế
Nhựa trong các đại dương của chúng ta có thể phát sinh từ cả nguồn trên đất liền hoặc 
hoạt động trên biển. Ô nhiễm nhựa từ các nguồn biển đề cập đến ô nhiễm do các đội 
tàu đánh đánh cá để mất một phần ngư lưới cụ và đôi khi là cả tàu bị chìm trên biển. Ở 
cấp độ toàn cầu, các ước tính gần đây cho thấy khoảng 80% nhựa đại dương đến từ các 
nguồn trên đất liền và 20% còn lại từ các nguồn trên biển7. Trong số 20% từ các nguồn 
trên biển, ước tính rằng khoảng một nửa (10%) phát sinh từ các đội tàu đánh cá (chẳng 
hạn như ngư lưới cụ bị thất thoát và tàu bị chìm trên biển). Điều này được minh chứng 
thêm bởi các số liệu của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) cho thấy ngư 
cụ bị bỏ hoang, thất lạc hoặc bị loại bỏ đóng góp khoảng 10% vào tổng số rác nhựa đại 
dương8,9.

Ngư cụ bị bỏ hoang, bị mất hoặc bị loại bỏ (ALDFG) là một dạng rác biển đáng kể và có 
tác động lâu dài, được coi là một trong những vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng gây tổn hại 
đến các giá trị môi trường, kinh tế và văn hóa của môi trường biển và ven biển trên toàn 
thế giới (UNEP, 2005). ALDFG là một thành phần chính của vấn đề rác biển trên toàn thế 
giới và đã được xác định là một trong những loại rác biển đe dọa sinh học (Newman và 
cộng sự, 2011; McElwee và cộng sự, 2012; Arthur và cộng sự, 2014; Kühn và cộng sự, 
2015). ALDFG bao gồm lưới, dây, lồng/bẫy khai thác thủy sản và các thiết bị thu hoạch 
mang tính thương mại hoặc giải trí khác đã bị mất, bị bỏ hoang hoặc bị loại bỏ trong môi 
trường biển. Việc sử dụng thuật ngữ “ngư cụ bị bỏ hoang, bị thất lạc hoặc bị loại bỏ, nói 
cách khác là sự thừa nhận cả nguồn dụng cụ đánh cá vô chủ có chủ ý và không chủ ý”, 
nhưng trong thực tế sự phân biệt đó không rõ ràng (Matthews và Glazer, 2010). 

Nguyên nhân trực tiếp của ALDFG bao gồm các yếu tố ảnh hưởng đến khai thác thủy 
sản như thời tiết khiến thiết bị có nhiều khả năng bị bỏ lại hoặc bỏ đi; khai thác bất hợp 
pháp, không được kiểm soát và không được báo cáo; chi phí thu hồi ngư lưới cụ cao; 
trong khi các nguyên nhân gián tiếp bao gồm: thiếu các cơ sở xử lý chất thải trên bờ, chi 
phí thu gom và xử lý còn cao (Macfadyen và cộng sự, 2009). Mặc dù không thể có được 
con số toàn cầu chính xác về lượng ALDFG trong môi trường biển, ước tính sơ bộ là dưới 
10% rác biển tính theo thể tích là ALDFG (Macfadyen và cộng sự, 2009) và ALDFG là loại 
rác biển chìm chính (NOAA Marine Debris Program, 2015). Lượng ALDFG tiếp tục tăng 

7 Li, W. C., Tse, H. F., & Fok, L. (2016). Plastic waste in the marine environment: A review of sources, occurrence and effects. Science of the Total Environment, 566, 
333-349. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716310154.
8 UNEP & FAO (2009). Abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 523; UNEP Regional Seas Reports 
and Studies No. 185. Available at: http://www.fao.org/docrep/011/i0620e/i0620e00.htm.
9 Hannah Ritchie and Max Roser, 2018, Plastic Pollution. Truy cập online tại địa chỉ: https://ourworldindata.org/plastic-pollution?fbclid=IwAR28O36bWGNJziq5C-
5L5AJTOjKgqrVRQaLGM9dTKE2-q9fct6J9UuX4wQbc

https://ourworldindata.org/plastic-pollution?fbclid=IwAR28O36bWGNJziq5C5L5AJTOjKgqrVRQaLGM9dTKE2-q9f
https://ourworldindata.org/plastic-pollution?fbclid=IwAR28O36bWGNJziq5C5L5AJTOjKgqrVRQaLGM9dTKE2-q9f
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mỗi năm (Macfadyen và cộng sự, 2009), nhưng gốc rễ của vấn đề là việc gia tăng sử dụng 
ngư lưới cụ khai thác bằng nhựa mà khi thất thoát trong môi trường biển đã và đang tồn 
tại trong nhiều thập kỷ (Matthews & Glazer, 2010). Hầu hết ALDFG thường được làm từ 
các polyme tổng hợp và kim loại phân hủy chậm, nếu có, vì vậy việc gia tăng sử dụng mặt 
hàng này dẫn đến việc tích tụ dần trong môi trường biển và ven biển.

Theo kết quả nghiên cứu của Joleah Lamb (Đại học Cornell), nhựa tạo ra những nơi trú 
ngụ lí tưởng để các sinh vật cực nhỏ định cư có thể gây bệnh nếu chúng tiếp xúc với san 
hô. Các sản phẩm làm từ nhựa - thường được làm từ polypropylene, như nắp chai và 
bàn chải đánh răng - có chứa nhiều vi khuẩn, điều này liên quan đến nhóm các bệnh tàn 
phá san hô toàn cầu gọi là hội chứng trắng. Khi các mảnh vụn nhựa tiếp xúc với san hô, 
khả năng mắc bệnh tăng từ 4% lên đến 89% - một sự thay đổi gấp 20 lần. Các nhà khoa 
học ước tính rằng khoảng 11,1 tỷ mảnh nhựa bị vướng vào các rạn san hô trên khắp 
khu vực châu Á Thái Bình Dương và con số này sẽ tăng 40% trong bảy năm tới. Các nhà 
khoa học dự đoán rằng đến năm 2025, chất thải nhựa đi vào môi trường biển sẽ tăng 
lên khoảng 15,7 tỉ mảnh nhựa trên các rạn san hô, có thể dẫn đến bệnh xói mòn xương, 
hội chứng trắng và bệnh san hô đen. Nghiên cứu cho thấy rằng ô nhiễm chất thải nhựa 
đang tiêu diệt san hô.

Theo bà Jacinthe Seguin, Bộ Tài nguyên và Biến đổi khí hậu Canada, rác thải nhựa gây 
tổn thất trị giá hơn 13 triệu USD/năm đối với các hệ sinh thái biển, hơn 600 loài sinh vật 
biển đã bị ảnh hưởng, 15% các loài đang bị đe dọa; tác động đến du lịch, thủy hải sản, 
vận tải, sinh kế và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người (Thục Minh, 2019).

3.2.2. Một số nghiên cứu tại Việt Nam
Đến nay một số nghiên cứu cũng như hoạt động đánh giá tác động về vấn đề rác thải 
nhựa tại Việt Nam đã được triển khai.

Báo cáo của WWF -Việt Nam về “Nghiên cứu khảo sát hiện trạng chất thải nhựa tại Việt 
Nam” năm 2020. Nghiên cứu này bước đầu xác định tỷ lệ nhựa thất thoát ra môi trường 
từ các địa phương gồm Quảng Ninh, Đà Nẵng, Tuy Hoà (Phú Yên), Thành phố Hồ Chí 
Minh và Rạch Giá (Kiên Giang).

Theo nghiên cứu của IUCN (2020), đánh giá ở Việt Nam mặc dù lưới đánh cá xếp hạng 
thấp về rò rỉ tuyệt đối (1.400 tấn), gần như 1/6 lượng rác thải tạo ra từ chúng có xu 
hướng rò rỉ vào đại dương.

Trong giai đoạn 2017 – 2019, Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp 
Khối thịnh vượng chung (CSIRO) đã phối hợp với 20 quốc gia để thực hiện dự 
án khảo sát ô nhiễm rác thải nhựa vào loại lớn nhất thế giới để đánh giá và thu 
thập dữ liệu rác nhựa trên bờ biển và thành phố ven biển trên toàn thế giới 
làm cơ sở xây dựng giải pháp giảm lượng rác thải nhựa vào đại dương. Tại Việt 
Nam, CSIRO hợp tác với Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh (GreenHub) để thực 
hiện khảo sát và nâng cao năng lực cho các đối tác địa phương, sinh viên về 
phương pháp nghiên cứu ô nhiễm rác thải nhựa.



30

Theo báo cáo đánh giá tổng quan nghiên cứu về rác thải nhựa đại dương tại các nước 
Đông Nam Á của Y Lyons, Theresa Su and Mei Lin Neo, 2018 đã chỉ ra Việt Nam đang 
hạn chế trong những đề tài nghiên cứu về rác thải nhựa và họ đánh giá Việt Nam dường 
như không ưu tiên cho những nghiên cứu này. Báo cáo chỉ ra Việt Nam mới có hai báo 
cáo: 1) Định lượng macroplastic và microplastic tại sông Sài Gòn của Lahens và cộng sự 
(2018), 2) Định lượng và xác định phát thải nhựa từ sông Sài Gòn ra đại dương và kiểm 
tra chéo với các mô hình ước tính Khảo sát và giám sát của Van Emmerik et al. (2018). Cả 
hai nghiên cứu của Lahens (2018) và van Emmerik và cộng sự (2018) đã kiểm tra lượng 
nhựa trong nước sông Sài Gòn. 

Kết quả giám sát rác thải biển (2019) qua hai mùa khảo sát chất thải rắn tại 30 bãi biển 
của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ Phát 
triển xanh (Greenhub)10 phối hợp với Ban quản lý của 10 Khu bảo tồn biển (KBTB), Vườn 
quốc gia (VQG) có biển (VQG Bái Tử Long, KBTB Bạch Long Vỹ, VQG Cát Bà, KBTB Cồn 
Cỏ, KBTB Cù Lao Chàm, KBTB Lý Sơn, KBTB Vịnh Nha Trang, VQG Núi Chúa, KBTB Hòn 
Cau, VQG Côn Đảo) tiến hành khảo sát, đánh giá về số lượng và khối lượng rác thải trên 
các bãi biển. Kết quả khảo sát cho thấy, số lượng và khối lượng rác tại các bãi biển ở Việt 
Nam tương đối cao (trung bình 7.374 mảnh/100 m dọc bờ biển và 94,58 kg/100m dọc bờ 
biển). Số lượng rác mùa khô cao hơn mùa mưa nhưng khối lượng rác không có sự chênh 
lệch đáng kể. Các bãi biển tại phía Nam có số lượng và khối lượng rác cao hơn đáng kể 
so với phía Bắc, tuy nhiên chỉ khối lượng là có ý nghĩa thống kê. Số lượng rác tại các bãi 
cát trên đảo ven bờ thấp hơn so với các bãi cát khu vực đảo xa bờ và trên đất liền. Theo 
khảo sát, đánh giá chỉ số độ sạch bãi biển (Coastal Clean Index) cho thấy phần lớn các 
bãi tại các khu vực nghiên cứu đang bị ô nhiễm cao về rác thải nhựa, có tới hơn 70% số 
lượng bãi ở mức rất ô nhiễm, số bãi sạch và rất sạch chỉ chiếm 10% trong mùa mưa và 
23% trong mùa khô. Các bãi cát tại Lý Sơn và Nha Trang ô nhiễm nhất với số lượng và 
khối lượng rác cao hơn hẳn so với các khu vực còn lại. Rác thải nhựa chiếm tỷ lệ lớn về số 
lượng (92%) và khối lượng (64,8%) trên tổng lượng rác trên bãi biển. Trong thành phần 
rác thải nhựa, các loại rác nhựa có nguồn gốc liên quan đến hoạt động thủy sản (nuôi 
trồng, khai thác, buôn bán…) chiếm tỷ lệ vượt trội (47% về số lượng, 46% về khối lượng), 
tiếp theo là các sản phẩm sử dụng một lần (22% về số lượng, 26% về khối lượng) và các 
sản phẩm từ sinh hoạt khác (24% về số lượng, 22% về khối lượng).

Nghiên cứu của Chelsea Rochman và cộng sự (2019)11 tại khu vực cửa Ba Lạt sông Hồng 
sử dụng phương pháp định lượng và mô tả rác thải biển, bao gồm các mảnh nhựa có 
kích thước từ 2 mm đến 2,5 cm dựa trên 19 mặt cắt tại 5 địa điểm, bao gồm điểm trên 
sông, điểm cửa sông, điểm rừng ngập mặn trong khu bảo vệ và 2 điểm mặt biển. Kết quả 
bước đầu cho thấy, tất cả các mặt cắt đều xuất hiện rác thải, trung bình 0,14-16,9 mảnh/
m2, trong đó 87% là nhựa. 

Đã có một số doanh nghiệp bắt đầu chuyển hướng sang nghiên cứu, phát triển sản xuất 
các vật liệu và sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường, có nguồn gốc tự nhiên hay có 
khả năng phân hủy sinh học hoàn toàn phục vụ cho sinh hoạt và đời sống con người. 
Một số sản phẩm ngư cụ phân hủy sinh học do tập đoàn An Phát thử nghiệm ví dụ lưới 
trong nuôi trồng hệ sinh thái dưới biển; dụng cụ nuôi trồng thủy sản; lưới rê, vây, kéo. 
Trong một dự án thử nghiệm, tập đoàn An Phát đã cung cấp ngư cụ phân hủy sinh học 
cho 494 tàu (với khối lượng tăng từ 800 tấn năm 2016 lên 2000 tấn năm 2019).
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3.3. HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG TRONG KHAI THÁC THỦY SẢN
Trong báo cáo này, các số liệu thống kê về đội tàu, sản lượng được sử dụng cho đến 
hết năm 2019 (trích nguồn từ Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019, phương 
hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2020 của Tổng cục Thủy 
sản).

Để có thể ước tính, đánh giá hiện trạng rác nhựa phát sinh từ hoạt động khai thác thủy 
sản của Việt Nam cần đánh giá được hiện trạng các hoạt động này. Qua phân tích các tài 
liệu thứ cấp có thể thấy quy mô hoạt động khai thác của Việt Nam khá lớn và đang có xu 
hướng tăng trong những năm qua. Đến nay (thống kê năm 2019), toàn quốc có 96.609 
tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên, trong đó 47.448 tàu có chiều dài từ 6-12m, 18.687 tàu 
có chiều dài từ 12-15m, 27.856 tàu có chiều dài từ 15-24m, 2.618 tàu có chiều dài lớn 
hơn 24m. Tàu vỏ gỗ chiếm tỉ lệ 98,6%, còn lại là vỏ thép và vỏ vật liệu mới (Tổng cục Thủy 
sản, 2019). Việc thiếu số liệu thống về loại tàu nhỏ, chiều dài 6 m trở xuống và hoạt động 
của chúng là trở ngại lớn cho việc xác định nhiều giá trị liên quan đến sản xuất, sản lượng 
khai thác, vật tư chuyên dụng cũng như lượng rác thải nói chung và lượng rác nhựa nói 
riêng của hoạt động khai thác đối với loại tàu nhỏ này.

Số lượng tàu phân theo nhóm nghề khai thác chính như sau: Nghề lưới kéo 18.363 chiếc, 
chiếm 19%; nghề lưới vây 6.556 chiếc, chiếm 6,8%; nghề lưới rê 34.931 chiếc, chiếm 
36,2%; nghề câu 15.728 chiếc, chiếm 16,3%; nghề khác 17.904 chiếc, chiếm 18,5%; tàu 
dịch vụ hậu cần 3.127 chiếc, chiếm 3,2%.

Nguồn: Tổng Cục Thủy sản, 2019

Bảng 5. Số lượng tàu phân theo vùng khai thác và nghề

TT Loại nghề

Số lượng tàu cá đang hoạt động khai thác hải sản (chiếc)

Ven bờ
6 ≤ 12m

Vùng lộng
12 ≤ 15m

Vùng khơi
 > 15m Tổng

Nghề lưới kéo 3.681 4.155 10.527 18.3631

Nghề lưới vây 676 1.533 4.347 6.5562

Nghề lưới rê 25.776 4.289 4.866 34.9313

Nghề câu 6.285 4.403 5.040 15.7284

Nghề khác 10.514 3.750 3.640 17.9045

Nghề dịch vụ
hậu cần

516

47.448 18.687 30.474 96.609

557 2.054 3.1276

Tổng cộng

Tổng sản lượng khai thác thủy sản năm 2019 đạt 3.770,7 nghìn tấn, tăng 4,5% so với năm 
2018, trong đó khai thác biển đạt 3.565,3 nghìn tấn (chiếm 94,6%), khai thác nội địa chỉ 
là 205,4 nghìn tấn (chiếm 5,4%). 
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3.3.1. Nguồn phát sinh rác nhựa trong hoạt động khai thác thủy sản
Trong hoạt động khai thác thuỷ sản, vật dụng bằng nhựa được sử dụng rất nhiều, ví dụ: 

- Trong khâu khai thác thuỷ sản, nhựa được sử dụng trong các ngư cụ,  như lưới, chỉ 
lưới, dây thừng, dây giềng…;
- Trong các thiết bị an toàn, bảo hộ nhựa được dùng trong áo phao, phao xốp…; 
- Trong khâu bảo quản thuỷ sản: thùng nhựa, khay nhựa, túi nilong...;
- Trong quá trình sinh hoạt tại tàu khai thác thuỷ sản: chai nhựa đựng nước, túi ni 
lông, hộp xốp, bao gói mì tôm…

Chuẩn bị cho chuyến 
khai thác (ngư lưới cụ, vật 

dụng hàng ngày,...)
Khai thác trên biển  Bảo quản

3.3.2.Thành phần rác nhựa phát sinh trong hoạt động khai thác thuỷ sản
Qua quá trình khảo sát và quan sát, tham vấn nhiều chuyên gia, những loại nhựa được 
sử dụng chủ yếu trong quá trình khai thác, được liệt kê và trình bày ở bảng 6.

Bảng 6. Loại nhựa được sử dụng trong khai thác 
tại Quảng Ninh, Phú Yên và Kiên Giang

TT HDPE PP PE FP PVC PA PES
LDPE-FOAM,

li-e, xốp,
STYROFOR

Danh sách

NGƯ CỤ KHAI THÁC

Lưới1

Lưới1

Lưới1

Phao2

Phao2

Phao2

Cáp3

Cáp3

Dây giềng4

Dây giềng4

Dây giềng3

Khác5

Chỉ lắp ráp5

Chỉ lắp ráp4

A

NGHỀ LƯỚI KÉOI

NGHỀ LƯỚI VÂYII

NGHỀ LƯỚI RÊIII

X

X
X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X
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TT HDPE PP PE FP PVC PA PES
LDPE-FOAM,

li-e, xốp,
STYROFOR

Danh sách

Dây câu1

Phao/bè
cứu sinh

1

Dây phao ganh2

Áo phao2

Phao xốp3

Găng tay4

Ủng5

Thùng xốp1

Túi nilon4

Túi nilon3

Quần/áo
bảo hộ lao động

6

Khay đựng cá,
rổ, sọt

2

Khay đựng cá,
rổ, sọt

1

Can,
thùng nhựa

3

Can,
thùng nhựa

2

Dây phao cờ3

Phao cờ4

Chỉ lắp ráp5

Dây liên kết6

NGHỀ CÂUIV

THIẾT BỊ AN TOÀN, BẢO HỘB

THIẾT BỊ ĐỰNG CÁ, BẢO QUẢN, PHÂN LOẠIC

DÙNG TRONG SINH HOẠTD

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

Polyeste/cotton

Polyeste/cotton

3.3.3. Ước tính lượng rác nhựa phát sinh trong khai thác thủy sản
Để có thể kiểm kê rác thải nhựa trong khai thác thủy sản phải có kế hoạch thực hiện 
theo một quy trình thống nhất đối với tất cả các đối tượng khai thác và phải làm thường 
xuyên. Ở các quốc gia có đội tàu khai thác thủy sản tiên tiến với các phương tiện khai 
thác được thiết kế và chế tạo theo khuôn mẫu thống nhất cho từng loại hình cụ thể thì 
việc kiểm kê sản lượng khai thác cũng như rác thải nhựa và các thông số khác có phần 
đơn giản hơn. Các ngư dân được giáo dục tốt sẽ ghi lại tất cả mọi hoạt động của một 
chuyến khai thác thành cuốn nhật ký rất hữu dụng. Các thông số ghi chép lại được đưa 
vào tính toán bằng phần mềm chuyên dụng nên ngay khi cập cảng chúng ta đã có số liệu 
về các hoạt động này, kể cả về lượng rác nói chung và rác nhựa nói riêng. Khi thu thập 
được tất cả bảng ghi này (qua mạng chẳng hạn) có thể tính được tổng sản lượng khai 
thác cùng các thông số liên quan (năng lượng, vật tư tiêu thụ, số lao động tham gia…), 
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rác thải nói chung và rác nhựa nói riêng của một loại phương tiện trong một năm của 
một quốc gia. Từ đó, có thể tính được tổng giá trị các thông số về hoạt động khai thác 
trong một năm của một vùng, một quốc gia.

Ở Việt Nam, về lý thuyết, đã có phân loại các phương tiện khai thác nhưng thiết kế, chế 
tạo tàu khai thác nhiều khi vẫn theo kinh nghiệm của các chủ tàu và khác biệt khá rõ 
theo vùng miền. Hiện tại, việc ra khơi khai thác vẫn theo quyết định của từng chủ tàu 
nên khó quản lý. Các chủ tàu vẫn chưa có ý thức ghi nhật ký, trong mẫu nhật ký chưa có 
quy định ghi nội dung liên quan trong phần mềm chuyên dụng để ghi lại các hoạt động 
của từng chuyến ra khơi khai thác. Vì vậy, vấn đề kiểm kê rác thải nói chung và rác nhựa 
nói riêng phát sinh từ khai thác thủy sản sẽ rất khó khăn và độ tin cậy chắc chắn ở mức 
thấp.

Bằng cách lập phiếu phỏng vấn, xây dựng công thức tính (trình bày ở phần trên) nhóm 
nghiên cứu đã tiến hành gặp một số chủ tàu thu thập số liệu với hy vọng có thể tính toán 
được mức rác nhựa phát sinh của một số hoạt động khai thác cụ thể với độ tin cậy chấp 
nhận được. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát ở 3 tỉnh là Quảng Ninh, Phú Yên và 
Kiên Giang nơi có đội tàu với loại tàu được chỉ ra trên bảng 7.

Bảng 7. Số lượng tàu khai thác (chiếc) phân theo chiều dài
của Quảng Ninh, Phú Yên và Kiên Giang thống kê năm 2019

TT Địa phương

Chiều dài tàu (m)

6 ≤ 12m 12 ≤ 15m 15 ≤ 24m Tổng24m
trở lên

Phú Yên 2.691 990 428 15 4.1241

Kiên Giang 4.425 1403 3.359 626 9.8132

Quảng Ninh 2.409 558 199 43 3.2093

Sau đây là một số kết quả ước tính rác nhựa từ tàu khai thác ở ba địa phương trên:
Ước tính lượng rác nhựa phát sinh từ khai thác thủy sản ở Phú Yên
Theo thống kê trên bảng 7, năm 2019 Phú Yên có 4.124 tàu khai thác dài từ 6m trở lên, 
trong đó tàu nhỏ kích thước 6 -<12m (khai thác ở vùng ven bờ) chiếm tỷ lệ lớn (65,25%), 
tiếp đến là tàu kích thước từ 12m đến dưới 15m (khai thác ở vùng lộng) chiếm 24%, các 
tàu loại lớn dài từ 15m trở lên (khai thác ở vùng khơi) chiếm tỷ lệ nhỏ (10,75%). Như vậy, 
đội tàu khai thác của Phú Yên chủ yếu khai thác ở vùng ven bờ và vùng lộng, chỉ rất ít 
tàu có thể khai thác ở vùng khơi. Qua phỏng vấn, các thông số cơ bản về tàu và hoạt 
động khai thác của một số tàu ở Phú Yên đã được thống kê và trình bày trên bảng PL 1 
ở phần phụ lục.

Từ bảng PL 1, cho thấy các tàu khai thác ven bờ chủ yếu đi trong ngày trong khi khai thác 
ở vùng khơi, lộng có thể kéo dài mỗi đợt vài ngày tới vài tháng. 

Sau khi điền số liệu thu thập vào tệp dạng Excel, nhóm nghiên cứu đã tính được mức 
thải rác nhựa của các hoạt động khai thác ở Phú Yên (xem bảng PL 2 ở phần phụ lục).
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Các nghề khai thác được khảo sát ở Phú Yên bao gồm:
Nghề lưới kéo (theo quy định chỉ khai thác ở vùng lộng và vùng khơi).
Nghề lưới vây
Nghề lưới rê
Nghề câu, các chủ tàu ở Phú Yên đều có thêm nghề phụ đi kèm.
Pha xúc
Mành đèn

Các nghề này lại được khai thác ở vùng biển khác nhau nên được tổ hợp thành nghề/
vùng như kéo/khơi, vây/lộng, mành đèn/ven bờ….

Mức thải rác nhựa tính cho một đơn vị hoạt động đã được tính toán và cho thấy rằng, 
hàng năm mức thải rác nhựa của các tàu khai thác ở các vùng khác nhau có thay đổi 
(hình 3).

Ảnh 1. Hình ảnh khảo sát ở Phú Yên

Hình 3. Mức rác nhựa phát sinh phân theo vùng khai thác 
khảo sát ở Phú Yên (kg/tàu/năm)
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Từ hình 3 cho thấy, ở Phú Yên mức rác nhựa phát sinh từ tàu khai thác vùng khơi lớn 
hơn so với các tàu khai thác vùng lộng và vùng ven bờ. Tuy nhiên có sự khác biệt rất lớn 
giữa các tàu vì số ngày ra khơi khác nhau, nghề khác nhau. Vì vậy, các giá trị này không 
đặc trưng và không thể dùng trực tiếp để tính tổng phát thải từ tất cả các tàu khai thác 
ở Phú Yên.

Tỷ lệ phát thải từ các nguồn phát sinh trong khai thác thủy sản ở Phú Yên (hình 4) cho 
thấy phát sinh từ ngư lưới cụ chiếm tỷ trọng cao (gần 70 %) tiếp đến là từ bảo quản, phân 
loại (trên dưới 20%). Phát thải rác nhựa từ sinh hoạt từ 3 – 7 %, phát thải từ thiết bị bảo 
hộ rất nhỏ (2-3%).

Bảng 8. Mức rác nhựa phát sinh tính trên ngày khai thác ứng với nghề và 
vùng khai thác khác nhau khảo sát tại Phú Yên (kg/tàu/ngày)

Hình 4. Tỷ lệ (%) phát sinh rác nhựa từ các nguồn chính 
trong khai thác thuỷ sản khảo sát ở Phú Yên
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Mức rác nhựa phát sinh tính theo ngày hoạt động của các chủ tàu cùng nghề, cùng vùng 
khai thác khá tương đồng nhau (xem bảng 8 và hình 5).

Nghề/
Vùng

Kéo/
Khơi

Kéo/
Lộng

Vây/
Khơi

Vây/
Lộng

Câu++/
Khơi

Câu++/
Lộng

Rê/
Khơi

Rê/
Lộng

Câu/
Ven 
bờ

Pha 
xúc/
Khơi

Rê/
Ven bờ

Mành 
đèn/
Lộng

Mành 
đèn/

Ven bờ

Hộ 1 8,54 9,26 9,08 1,74 7,51 2,20 0,22 4,30 7,69 2,59 2,63 1,47 0,61

Hộ 2 5,09 4,16 7,10 4,85 7,72 4,27 0,11 3,56 2,25 2,47 1,38 0,72

Hộ 3 6,22 5,65 6,92 1,49 8,09 4,54 0,13 3,54 2,53 3,42 1,46

Hộ 4 4,79 4,54 1,74 2,34 0.82

Hộ 5 3,04 1,64 0.78

Hộ 6 3,70 1,57

Cao 
nhất 8,54 9,26 9,08 4,85 8,09 4,54 0,22 4,30 2,59 3,42 1,477,69 0,72

Thấp 
nhất 5,09 4,16 3,04 1,49 7,51 2,20 0,11 3,54 1,57 2,47 0,787,69 0,61

Trung 
bình 6,62 5,97 5,73 2,46 7,77 3,67 0,15 3,80 2,15 2,84 1,187,69 0,67
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Ký hiệu Câu ++ bao gồm ngư cụ nghề chính (đăng ký) là nghề câu là dây câu, ngư cụ nghề 
phụ là nghề lưới rê, nghề lưới kéo.

Đối với nghề câu ++ ở Phú Yên, phân chia lượng rác nhựa phát sinh thành 2 phần: nghề 
chính và nghề phụ. Kết quả khảo sát cho thấy, lượng rác nhựa phát sinh trong nghề chính 
(nghề câu) trung bình của 3 hộ là 166 kg/năm trong khi lượng rác nhựa phát sinh trong 
nghề phụ của các hộ này lên tới 1.010 kg/năm. Các đội tàu ở Phú Yên mang tính đặc thù 
của khu vực mà các vùng khác có thể không có.

Từ bảng 8 và hình 5 cho thấy tính đa dạng của các hoạt động khai thác thể hiện rất rõ qua 
loại hình khai thác, vùng khai thác, kích thước tàu, ngư cụ… Một số loại hình khai thác có 
biến động mức lượng phát sinh trên ngày của một tàu khá lớn như kéo/khơi; vây/lộng 
nhưng cũng có loại hình mức biến động này rất nhỏ như rê/khơi; rê/lộng; pha xúc/khơi. 
Tuy có mức biến động khá lớn nhưng bậc đại lượng tương đồng nên giá trị trung bình có 
thể dùng như hệ số phát thải rác nhựa tính theo kg/tàu/ngày. Ở Phú Yên, có những hoạt 
động khai thác có mức phát sinh lên tới 7,7 kg/tàu/ngày (nghề vây, khai thác vùng khơi, 
lộng và nghề câu cá ngừ vùng khơi có thêm nghề lưới phụ), trong khi có nhiều loại hoạt 
động có mức rác nhựa phát sinh từ 2 đến 6 kg/tàu/ngày và có cả loại hoạt động có mức 
rác nhựa phát sinh dưới 1 kg/tàu/ngày (nghề câu cá ven bờ, nghề mành đèn ven bờ, lộng).

Hình 5. Mức rác nhựa phát sinh (kg/tàu/ngày) của các loại hình khai thác 
khảo sát ở Phú Yên
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Ảnh 2. Sử dụng chai nhựa đựng nước 
uống trên tàu khai thác ở Phú Yên
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Hình 6. Tổng lượng rác nhựa phát sinh (kg/tàu/năm) theo 
khảo sát ở Phú Yên
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Hình 7. Lượng rác nhựa thất thoát ra biển tính theo 
đơn vị (kg/tàu/năm) theo khảo sát ở Phú Yên
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Tổng mức rác nhựa phát sinh (kg/tàu/năm) theo số liệu khảo sát ở Phú Yên được trình 
bày trên hình 6. Qua đó cho thấy, mức thải này thay đổi rất nhiều theo nghề và vùng khai 
thác. Có những loại hình có mức biến động khá lớn như: kéo/khơi; vây/khơi, câu++/khơi 
nhưng cũng có nhiều loại hình khai thác có mức biến động rất nhỏ: vây/lộng; rê/lộng; rê/
khơi… Vì vậy vẫn có thể sử dụng mức phát thải này như hệ số phát thải.

Lượng rác nhựa thất thoát ra biển được trình bày trên hình 7 cho thấy, trong một năm, 
một tàu có thể phát sinh ra từ vài kg tới trên 100 kg rác nhựa, phụ thuộc nhiều vào loại 
hình khai thác, dụng cụ, vật tư sinh hoạt mang theo. Lượng rác nhựa thất thoát từ sinh 
hoạt chiếm tỷ lệ cao, thường trên 50%, thậm chí lên đến trên 90%. 

Tỷ lệ rác nhựa thải ra biển thường ở mức trên dưới 5% đối với một số loại hình như lưới 
kéo, lưới rê, vây trên tổng mức rác nhựa phát sinh từ hoạt động khai thác ở Phú Yên 
nhưng cũng có nhiều loại hình có tỷ lệ lên tới vài chục % như câu, pha xúc, mành đèn.
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Ước tính lượng rác nhựa phát sinh từ khai thác ở Kiên Giang
Qua phỏng vấn, các thông số cơ bản về tàu và hoạt động khai thác của một số tàu ở Kiên 
Giang đã được thống kê và trình bày trên bảng PL 3.

Sau khi điền số liệu thu thập vào tệp dạng Excel nhóm nghiên cứu đã tính được mức thải 
rác nhựa của các hoạt động khai thác ở Kiên Giang (xem bảng PL 4 trong phần phụ lục).

Xử lý số liệu khảo sát tại Kiên Giang đã tính được mức rác nhựa phát sinh từ các tàu khai 
thác ở các vùng khác nhau (xem hình 8). Qua đó cho thấy, giống như ở Phú Yên, mức rác 
nhựa phát sinh từ tàu khai thác vùng khơi ở Kiên Giang lớn hơn so với khai thác ở vùng 
lộng và vùng ven bờ. Do có sự khác biệt rất lớn giữa mức thải các tàu (số ngày ra khơi 
khác nhau, nghề khác nhau) nên các giá trị này cũng không đặc trưng và không thể dùng 
trực tiếp để tính tổng phát thải từ tất cả các tàu khai thác ở Kiên Giang.

Hình 8. Mức rác nhựa phát sinh của các tàu phân theo
vùng khai thác khảo sát ở Kiên Giang (kg/tàu/năm)
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Tỷ lệ rác nhựa phát sinh từ ngư lưới cụ chiếm tỷ trọng cao và khác nhau theo vùng khai 
thác, tiếp đến là từ bảo quản, phân loại. Phát sinh rác nhựa từ sinh hoạt và phát thải từ 
thiết bị bảo hộ chiểm tỷ lệ rất nhỏ (hình 9).

Hình 9. Tỷ lệ (%) rác nhựa phát sinh từ các nguồn phát sinh 
trong khai thác thủy sản khảo sát ở Kiên Giang
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Lượng rác nhựa phát sinh (kg) của 1 tàu trong một ngày đi biển được trình bày trên hình 
10; tổng lượng rác nhựa phát sinh (kg) trong 1 năm của một tàu theo loại hình khai thác 
được trình bày trên hình 11; tổng lượng rác nhựa thất thoát ra biển (kg) trong 1 năm của 
một tàu được trình bày trên hình 12. 

Từ các bảng và hình này cho thấy, tính đa dạng của các hoạt động khai thác thể hiện rất 
rõ qua loại hình khai thác, vùng khai thác, kích thước tàu, ngư cụ… đối với khai thác thủy 
sản ở Kiên Giang.

Sử dụng thùng phi nhựa đựng nước
sinh hoạt tàu khai thác ở Kiên Giang

Sử dụng khay nhựa đựng sản phẩm
thủy sản khai thác ở Kiên Giang

Ảnh 3. Hình ảnh khảo sát tại Kiên Giang

Cũng như ở Phú Yên, mức phát thải tính theo số ngày khai thác ở Kiên Giang cũng khác 
nhau theo tính đa dạng này và cũng khá tương đồng đối với các chủ tàu cùng loại hình 
và vùng khai thác. Vì vậy, có thể dùng mức phát sinh rác nhựa tính theo ngày trong năm 
(kg/tàu/ngày) như hệ số phát thải rác nhựa trong khai thác thủy sản.

Hình 10. Lượng rác nhựa phát sinh (kg/tàu/ngày) của 
các loại hình khai thác khảo sát ở Kiên Giang
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Ở Kiên Giang chỉ có 1 hoạt động khai thác với mức rác nhựa phát sinh trung bình lên tới 
trên 8 kg/tàu/ngày (nghề kéo/khơi), còn lại đều có mức rác nhựa phát sinh trung bình ở 
mức trên dưới 4 kg/tàu/ngày, thậm chí có 3 loại hình khai thác với mức rác nhựa phát 
sinh dưới 1 kg/tàu/ngày.

Hình 11. Lượng rác nhựa phát sinh (kg/tàu/năm)
theo số liệu khảo sát ở Kiên Giang
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Hình 12. Lượng rác nhựa thất thoát ra biển tính theo
đơn vị (kg/tàu/năm) theo số liệu khảo sát ở Kiên Giang

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

Kéo/
Khơi

Kéo/
Lộng

Vây/
Khơi

Vây/
Lộng

Câu/
Khơi

Câu/
Lộng

Câu/
Ven 
bờ

Rê/
Khơi

Rê/
Lộng

Rê/
Ven bờ

Bẫy 
mực/
Khơi

Bẫy 
mực/
Lộng

Cào 
nghêu/

Ven 
bờ

kg
/t

àu
/n

ăm Cao nhất

Thấp nhất

Trung bình

Nếu như ở Phú Yên chỉ có kéo/lộng là có tổng mức thải rác nhựa trung bình (kg/tàu/
năm) cao nhất (gần 1000 kg/tàu/năm) thì ở Kiên Giang có 1 loại hình với tổng mức thải 
rác nhựa (kg/tàu/năm) cao nhất vượt 2000 kg/tàu/năm (kéo/khơi) các loại hình khác còn 
lại ở Kiên Giang đều có tổng mức thải rác nhựa trung bình dưới 1.000 kg/tàu/năm.

Ở Kiên Giang các chủ tàu câu chủ yếu là câu tay và không kèm thêm nghề phụ nên mức 
thải rác nhựa từ hoạt động này nhỏ hơn nhiều so với ở Phú Yên.

Ước tính phát thải rác nhựa từ khai thác ở Quảng Ninh
Qua phỏng vấn, các thông số cơ bản về tàu và hoạt động khai thác của một số tàu ở 
Quảng Ninh đã được thống kê và trình bày trên bảng PL 5 ở phần phụ lục.

Mức thải rác nhựa từ khai thác ở Quảng Ninh cũng được tính cho từng chủ hộ và được 
trình bày trong bảng PL 6 ở phần phụ lục.
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Từ bảng PL 5, PL 6 và kết quả xử lý số liệu đã tính được mức rác nhựa phát sinh của các 
tàu theo vùng khai thác cho thấy: tuy có sự khác biệt về giá trị nhưng về tính quy luật có 
sự tương đồng rõ nét với kết quả thu được ở Phú Yên và Kiên Giang. Sự tương đồng này 
cũng thể hiện đối với tỷ lệ (%) rác nhựa từ các nguồn phát sinh trong khai thác thủy sản 
ở Quảng Ninh (hình 13, 14).

Hình 13. Mức rác nhựa phát sinh của các tàu theo vùng khai 
thác khảo sát ở Quảng Ninh (kg/tàu/năm)
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Hình 14. Tỷ lệ (%) rác nhựa phát sinh từ các nguồn phát sinh
trong khai thác thủy sản khảo sát ở Quảng Ninh

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

Phát thải từ
ngư lưới cụ 

Phát thải từ thiết 
bị an toàn,

bảo hộ 

Phát thải từ 
bảo quản,
phân loại

Phát thải từ 
sinh hoạt trên 

tàu

Vùng khơi

Vùng lộng

Vùng ven bờ%

Từ hình 15 cho thấy tính đa dạng của các hoạt động khai thác thể hiện rất rõ qua loại 
hình khai thác, vùng khai thác, kích thước tàu, ngư cụ… đối với khai thác thủy sản ở 
Quảng Ninh.
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Hình 15. Mức rác nhựa phát sinh (kg/tàu/ngày) của
các loại hình khai thác khảo sát ở Quảng Ninh
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Hình 16. Tổng lượng rác nhựa phát sinh (kg/tàu/năm) 
theo số liệu khảo sát ở Quảng Ninh
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Cũng như ở Phú Yên, mức phát thải tính theo số ngày khai thác ở Quảng Ninh cũng 
khác nhau theo tính đa dạng này và cũng khá tương đồng đối với các chủ tàu cùng loại 
hình và vùng khai thác. Vì vậy, có thể dùng mức phát sinh rác nhựa tính theo ngày trong 
năm (kg/tàu/ngày) như hệ số phát thải rác nhựa trong khai thác thủy sản. Ở Quảng 
Ninh có 1 hoạt động khai thác có mức phát thải trung bình lên tới 7,0 kg/tàu/ngày, các 
nghề còn lại đều có mức phát thải trung bình theo ngày thấp (2 loại hình ở mức 5,1 đến 
5,2 kg/tàu/ngày, thậm chí dưới 0,5 kg/tàu/ngày (hình 15).
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Hình 17. Lượng rác nhựa thất thoát ra biển tính theo đơn vị
(kg/tàu/năm) theo số liệu khảo sát ở Quảng Ninh
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Tổng lượng rác nhựa phát sinh tính theo kg/tàu/năm và lượng rác nhựa thất thoát ra 
biển tính theo kg/tàu/năm được trình bày ở hình 16, hình 17 cho thấy kéo/khơi có mức 
phát thải rác nhựa lớn nhất, trên 1.200 kg/tàu/năm, tiếp đến là chụp/khơi, giã/ven bờ có 
mức phát thải cỡ 1.000 kg/tàu/năm. Câu/khơi, câu/lộng, câu/ven bờ, rê/ven bờ và pha 
xúc/ven bờ có mức tổng rác nhựa phát sinh trên dưới 200kg/tàu/năm; riêng câu/ven bờ 
thì mức rác nhựa phát sinh rất ít, trong khoảng vài chục kg/tàu/năm. Với lượng rác nhựa 
thất thoát ra biển thì chụp/khơi là loại hình có mức thất thoát ra biển cao nhất, khoảng 
60 kg/tàu/năm nhưng biến động rất lớn; các loại hình còn lại đều mức rác nhựa thất 
thoát ra biển trung bình dưới 40 kg/tàu/năm.

3.4. HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2019 đạt khoảng 1,3 triệu ha, sản lượng nuôi đạt 
4,38 triệu tấn. Diện tích nuôi tôm nước lợ đạt 720 nghìn ha, sản lượng tôm nước lợ đạt 
750 nghìn tấn (trong đó tôm sú là 270.000 tấn, tôm chân trắng 480.000 tấn).

Bảng 9. Hiện trạng diện tích nuôi trồng thủy sản biển và ven biển 

STT Đối tượng nuôi Diện tích

1 Nuôi nhuyễn thể 41.200 ha

2 Nuôi tôm hùm 2.600.000 m3

3 Nuôi cá lồng 1.093.863 m3

4 Tôm nước lợ 719.600 ha

5 Tôm thẻ chân trắng 99.700 ha

6 Tôm sú 619.600 ha

Nguồn: Tổng cục Thủy sản, 2019
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Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản: mỗi một đối tượng nuôi được tiêu chuẩn hóa quy 
trình nuôi khác nhau sẽ tiến hành khảo sát qua bảng hỏi chi tiết những vật liệu nhựa 
sử dụng, lượng sử dụng, thời gian sử dụng: trong sinh hoạt, trong nuôi trồng, trong thu 
hoạch vận chuyển sản phẩm trong một vụ nuôi.

3.4.1. Nguồn phát sinh rác thải nhựa trong hoạt động nuôi trồng thủy sản
Trong hoạt động nuôi trồng thuỷ sản, nhựa được sử dụng rất nhiều.

Bốn quy trình của 04 đối tượng nuôi biển, ven biển đã được khảo sát trong khuôn khổ 
nghiên cứu này là: nuôi tôm thâm canh/bán thâm canh (tôm thẻ chân trắng), nuôi 
nhuyễn thể, nuôi cá lồng, nuôi tôm hùm.

Nuôi tôm thâm canh/bán thâm canh (tôm thẻ chân trắng)

Công đoạn 1: Chuẩn bị ao nuôi
Hiện nay, bạt lót ao tôm đang được sử dụng rộng rãi trong nuôi tôm thâm canh và bán 
thâm canh. Các loại bạt này thường được làm từ chất liệu nhựa với kích thước, độ dày 
khác nhau phù hợp với diện tích của ao tôm và nhu cầu sử dụng của các hộ nuôi. Các 
vật liệu phổ biến nhất của bạt lót ao nuôi tôm đó chính là HDPE. Bạt HDPE độ dày thấp 
nhất chỉ khoảng dưới 0,3 mm với giá thành rẻ, thường sau 2 năm phải thay bạt một lần. 
Bạt HDPE độ dày thấp nhất chỉ khoảng trên 0,8 mm với giá thành rẻ, thường sau 8-10 
năm phải thay bạt một lần.

Trong quy trình nuôi tôm năng suất cao, chất lượng tốt, đặc biệt là nuôi tôm thẻ chân 
trắng bắt buộc phải sử dụng quạt nước nhằm cung cấp oxy cho tôm nuôi, giải phóng khí 
độc, điều hòa các yếu tố môi trường trong ao. Số lượng quạt nước phụ thuộc vào diện 
tích ao nuôi. Hiện nay, các loại máy quạt nước bao gồm một trục được nối với trục mô 
tơ điện hoặc động cơ, trên trục có lắp 10 – 15 cánh quạt, cánh quạt có thể là cánh nhựa.
Hệ thống ống dẫn nước PVC, thiết bị ống xi phông là thiết bị sử dụng nhựa trong hoạt 
động nuôi.

Như vậy, trong công đoạn này, việc sử dụng, xử lý bạt lót ao, hệ thống quạt nước, hệ 
thống ống dẫn nước, ống xi phông, vỏ đựng những hóa chất đã được khảo sát.

Công đoạn 2:  Chọn giống, thả giống, chăm sóc và quản lý
Tôm giống được đựng trong các túi ni lông, thùng xốp. Do đó trong công đoạn này, 
lượng túi ni lông được sử dụng và cách xử lý của hộ nuôi được thu thập.

Chuẩn bị ao nuôi
- Cải tạo ao nuôi, ao chứa
- Chuẩn bị hệ thống quạt 
nước
- Xử lý nước và lấy nước 
vào ao chứa, ao nuôi
- Gây màu nước ao nuôi

Chọn và thả giống
- Chọn giống
- Thả giống
Chăm sóc và quản lý
- Cho ăn
- Quản lý môi trường 
ao nuôi

Thu hoạch
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Thức ăn cho tôm hoàn toàn bằng thức ăn công nghiệp, lượng thức ăn sử dụng lớn nên 
nên lượng bao bì đựng thức ăn cũng đáng kể. Ngoài ra, để duy trì điều kiện môi trường 
nuôi tối ưu, người nuôi có sử dụng một số loại thuốc, chế phẩm sinh học. Vỏ đựng 
những loại hóa chất, chế phẩm sinh học này có thể ảnh hưởng tiềm tàng đến môi trường 
nếu không được xử lý đúng quy trình. 

Ngoài ra các thông tin về lượng rác nhựa phát sinh từ sinh hoạt cũng được thu thập.

Công đoạn 3: Thu hoạch
Ở công đoạn này, vật liệu nhựa được sử dụng để thu, chứa đựng tôm, có thể kể đến như 
lưới, khay nhựa và đặc biệt là túi ni lông, thùng xốp.

Nuôi tôm hùm

Thiết kế, lắp đặt lồng, 
bè nuôi

Chăm sóc, quản lý môi 
trường vùng nuôi Thu hoạch

Công đoạn 1: Thiết kế, lắp đặt lồng, bè nuôi
Lồng nuôi tôm hùm hiện có 02 loại chủ yếu là ô lồng gắn trên bè nổi và lồng ganh (nhiều 
lồng nuôi được nối với nhau). Độ bền khoảng 5, 6 năm. 

- Đối với hình thức lồng nuôi gắn trên bè nổi: Khung bè làm bằng gỗ (keo, bạch đàn…) 
được kết nối với nhau, hệ thống nổi là những thùng phuy. Bè nuôi được neo kiên cố. 
Trên bè nuôi có nhà tạm (khung gỗ/kim loại, mái proximang/tấm tôn, vách nhà bằng 
tấm xốp/tôn/proximang) để các trang thiết bị, dụng cụ.
- Đối với hình thức nuôi lồng ganh: Gồm hệ thống các lồng nuôi kết nối với nhau và 
hai đầu thả neo. Lồng nổi bằng các can nhựa, số lượng can tùy thuộc vào kích thước 
lồng (2-4-6 can/lồng).

Công đoạn 2: Chăm sóc, quản lý môi trường vùng nuôi
Thức ăn nuôi tôm hùm hiện nay 100% đang sử dụng thức ăn tươi. Trong thời gian nuôi 
tôm hùm hầu như người dân vẫn có sử dụng thuốc, hóa chất để phòng bệnh hay xử lý 
môi trường. Đây là nhân tố có thể tác động làm giảm chất lượng nước vùng nuôi và các 
hệ sinh thái vùng nuôi. Thông tin về chất thải sinh hoạt (có thành phần nhựa) hằng ngày 
của người nuôi cũng đã được thu thập.

Công đoạn 3: Thu hoạch
Ở công đoạn này, vật liệu nhựa được sử dụng để thu, đóng gói có thể kể đến như lưới, 
khay nhựa.
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Nuôi cá biển

Công đoạn 1: Thiết kế, lắp đặt lồng, bè nuôi
Loại lồng có kích thước nhỏ (3mx3mx3m hoặc 2mx2mx2m…) được nuôi rải rác trong các 
eo vịnh kín, thường có độ sâu lúc nước thủy triều thấp nhất là 5m. Trong hình thức nuôi 
này vấn đề rác thải nhựa nổi cộm là việc sử dụng phao xốp và thùng phi nhựa làm vật 
liệu nổi cho bè nuôi. 

Phao xốp và thùng phi nhựa được sử dụng là vật liệu nổi chủ yếu bởi giá thành phù hợp 
với khả năng kinh tế của người dân. Phao xốp được sử dụng là loại phao xốp bọc bởi bạt 
dứa, bạt nhựa dẻo. Vật liệu này có độ nổi tốt, tuy nhiên, do bề mặt bọc thường nhăn, hà 
biển dễ bám, đồng thời những vật liệu này có độ bền không cao trong môi trường nước 
biển, sau một thời gian sử dụng lớp vỏ này bục ra dẫn tới các mảnh vỡ từ phao xốp cũng 
như bạt bọc thải ra môi trường nước gây ô nhiễm. Thời gian sử dụng an toàn với môi 
trường của loại phao này trong khoảng 2-3 năm, nhưng trong thực tế các hộ dân thường 
sử dụng trong thời gian dài hơn mà vẫn chưa có sửa chữa và thay thế. 

So với phao xốp, thùng phi nhựa có độ nổi thấp hơn nhưng có độ bền cao hơn khoảng 
3 – 5 năm. Trên cùng một diện tích lồng bè, số lượng phao xốp cần dùng chỉ bằng 2/3 số 
lượng thùng phi nhựa cần dùng. Bên cạnh đó, giá thành của thùng phi nhựa lại cao hơn, 
người dân tìm đến thùng phi nhựa thay vì phao xốp hoàn toàn do những chính sách gần 
như bắt buộc của chính quyền địa phương. Tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định 
hành chính hạn chế việc sử dụng phao xốp tại khu vực vịnh Hạ Long.  

Dây nhựa PP được sử dụng làm liên kết trong bè nuôi.

Như vậy, các thông số về lồng nuôi như: kích cỡ lồng nuôi, số lượng phao xốp, thùng phi 
nhựa, khối lượng dây nhựa PP sử dụng làm liên kết là các số liệu đã được thu thập trong 
quá trình khảo sát.

Công đoạn 2: Chăm sóc, quản lý môi trường vùng nuôi
Thức ăn cho cá có thể bằng thức ăn công nghiệp hoặc một phần từ thức ăn tươi, lượng 
thức ăn sử dụng lớn nên vấn đề bao bì đựng thức ăn là rất đáng kể. Những thông tin này 
đã được thu thập khi khảo sát. Ngoài ra, trong quá trình nuôi, thông tin chất thải sinh 
hoạt (có thành phần nhựa) hằng ngày của người nuôi cũng đã được thu thập.

Công đoạn 3: Thu hoạch
Ở công đoạn này, vật liệu nhựa được sử dụng để thu, đóng gói cá có thể kể đến như lưới, 
khay nhựa đựng và đặc biệt là túi ni lông.

Thiết kế, lắp đặt lồng, 
bè nuôi

Chăm sóc, quản lý môi 
trường vùng nuôi

Thu hoạch
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Thiết kế, xây dựng 
khu vực nuôi

Chăm sóc, quản lý môi 
trường vùng nuôi

Thu hoạch

Nuôi nhuyễn thể

Công đoạn 1: Thiết kế, xây dựng khu vực nuôi
Nhuyễn thể là đối tượng thủy sản được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác 
định có vị trí thứ 3 sau tôm và cá tra để đưa vào nuôi trồng phát triển kinh tế. Với ưu thế 
có giá trị kinh tế cao, phù hợp với môi trường, dễ nuôi, sản phẩm dễ bán, sản lượng cao, 
tỷ lệ sống cao…nên nhuyễn thể được nhiều tổ chức doanh nghiệp và hộ dân trên địa bàn 
tỉnh Quảng Ninh đưa vào nuôi trồng và ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Các thông số như: kích cỡ lồng nuôi, số lượng phao xốp, thùng phi nhựa, khối lượng dây 
nhựa PP sử dụng làm liên kết là các số liệu đã được thu thập trong quá trình khảo sát.

Công đoạn 2: Chăm sóc, quản lý môi trường vùng nuôi
Trong quá trình nuôi, thông tin chất thải sinh hoạt (có thành phần nhựa) hằng ngày của 
người nuôi cũng sẽ được thu thập.

Công đoạn 3: Thu hoạch
Ở công đoạn này, vật liệu nhựa được sử dụng để thu, đóng gói có thể kể đến như lưới, 
khay nhựa đựng.

3.4.2. Thành phần rác thải nhựa trong hoạt động nuôi trồng thuỷ sản
Qua quá trình khảo sát và quan sát, những loại nhựa được sử dụng chủ yếu trong quá 
trình nuôi trồng thủy sản, được trình bày ở bảng 10.

Bảng 10. Loại nhựa được sử dụng trong nuôi trồng thủy sản 
tại Quảng Ninh, Phú Yên và Kiên Giang

TT HDPE PP PE PET PVC PA EPS
LDPE-FOAM,

li-e, xốp,
STYROFOR

Danh sách

XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG BAN ĐẦU

Bạt lót1

Mái che ao2
Ống cấp thoát 

nước, dẫn nước3

Xi-phông4

Hệ thống dây 
sục khí

5

A

Nuôi tôm nước lợI

X

X X

X

X

X

X
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TT HDPE PP PE PET PVC PA EPS
LDPE-FOAM,

li-e, xốp,
STYROFOR

Danh sách

Lưới1

Lưới1

Rổ nhựa1

Thùng xốp1

Lưới thu hoạch1

Chai, lọ nhựa1

Túi nilon2

Rổ, giá, sọt3

Hộp xốp4

Khay đựng,
xô, sọt

2

Thùng xốp bảo 
quản

3

Thùng phi nhựa4

Phao2

Phao2

Dây buộc2

Bè xốp cho ăn2

Bao bì thức ăn3

Bao bì thuốc, 
hoá chất chế 

phẩm sinh học
4

Chai, lọ đựng 
thuốc, hoá chất, 

chế phẩm
sinh học

5

Dây thừng3

Phao4

Thùng phi nhựa3

Thùng phi nhựa3

Thùng phi nhựa3

Dây buộc4

Dây buộc4

Dây neo5

Dây neo5

Nuôi cá lồngII

Nuôi tôm hùm lồngIII

Nuôi nhuyễn thểIV

DÙNG TRONG QUÁ TRÌNH NUÔIB

DÙNG TRONG KHÂU THU HOẠCHC

DÙNG TRONG SINH HOẠTD

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X X

X

X

X
X

X
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3.4.3. Ước tính lượng phát sinh rác thải nhựa trong nuôi trồng thủy sản

Kết quả khảo sát ở Phú Yên
Thông số cơ bản về phương thức nuôi, sản phẩm nuôi của một số hộ nuôi ở Phú Yên 
được thống kê và chỉ ra trên bảng PL 7 ở phụ lục.

Các chủ nuôi đã sử dụng nhiều vật liệu nhựa để thiết kế ao nuôi, lồng nuôi. Theo số liệu 
tính toán, mức phát thải rác nhựa của một số chủ nuôi ở Phú Yên đã được xác định và 
trình bày trên bảng PL 8 ở phụ lục.

Từ hai bảng trên cho thấy, ở Phú Yên nuôi thủy sản khá đa dạng. Về đối tượng nuôi, 
nhóm khảo sát đã tiến hành khảo sát đối với các chủ hộ nuôi tôm hùm (ở Sông Cầu và 
Tuy An), nuôi tôm thẻ chân trắng ở Đông Hòa và Tuy An, nuôi cá mú và cá bớp ở Tuy 
An. Về phương thức nuôi có nuôi lồng (tôm hùm), nuôi ao có lót bạt – nuôi thâm canh 
và không lót bạt (tôm thẻ chân trắng), nuôi lồng bè (cá). Chính vì vậy vật dụng cũng 
như lượng nhựa dùng trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng ban đầu, dùng trong quá 
trình nuôi, dùng trong khâu thu hoạch và sinh hoạt của mỗi loại hình, phương thức 
nuôi cũng sẽ khác nhau. Nếu tính tổng lượng rác nhựa phát sinh ra trong 1 năm thì có 
một hộ với mức phát sinh lên tới hơn 12 tấn/năm. Tuy nhiên, đây là hộ nuôi thâm canh 
tôm thẻ chân trắng với diện tích lên tới trên 4ha, tất cả diện tích ao đều được lót bởi bạt 
nhựa và được che bằng lưới lan nhựa với cước buộc đi kèm nên khâu xây dựng ao nuôi 
có lượng rác nhựa phát sinh cao. Tính với các hộ nuôi tôm hùm, lượng nhựa phát sinh 
trong khoảng 7,34 kg/lồng/năm đến 9,94 kg/lồng/năm, trung bình là 9,89 kg/lồng/năm. 
Với nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ở Phú Yên, mức thải nhựa trên 1ha ao trong một 
năm trong khoảng 2.302 kg/ha/năm đến 4071 kg/ha/năm, trung bình là 2.896 kg/ha/
năm (trong đó bạt lót ao nuôi tôm chiếm khoảng 53%). 

Trong tổng lượng rác nhựa phát sinh, lượng phát sinh từ xây dựng cơ sở hạ tầng ban đầu 
chiếm tỷ lệ lớn trên 90% tổng lượng rác nhựa phát sinh cho các loại hình nuôi khảo sát 
ở Phú Yên (tỷ lệ này trong nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng, nuôi tồm hùm lồng ganh, 
nuôi tôm hùm lồng lồng bè, nuôi cá lồng lần lượt là 93,38%; 98,33%; 99,33%; 98,58%). 
Đối với nuôi cá lồng và nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng ở Phú Yên, các hộ được khảo 
sát đều thuê một đơn vị khác để thu hoạch sản phẩm nuôi nên rác nhựa phát sinh từ 
khâu này của các hộ nuôi được coi bằng 0. Đối với nuôi tôm hùm lồng (nuôi lồng ganh) 
và nuôi cá lồng, các hộ được khảo sát ở Phú Yên đều không sinh hoạt tại khu vực nuôi 
nên lượng rác nhựa phát sinh từ hoạt động sinh hoạt được coi bằng 0.

Hình 18. Tỷ lệ (%) rác nhựa phát sinh từ các khâu 
trong nuôi trồng thủy sản khảo sát ở Phú Yên
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Lồng nuôi cá ở Tuy An Lồng nuôi tôm hùm để trên bờ

Ảnh 4. Hình ảnh khảo sát ở Phú Yên

Khi tính tương quan giữa mức tổng phát thải rác nhựa và tổng thể tích lồng nuôi tôm 
hùm cho thấy hai yếu tố này có tương quan rất chặt (hình 19).

Hình 19. Tương quan giữa mức tổng phát thải rác nhựa và
tổng thể tích lồng nuôi tôm hùm theo kết quả khảo sát ở Phú Yên

Hình 20. Tỷ lệ rác nhựa thất thoát ra biển trên tổng lượng rác nhựa 
phát sinh từ nuôi tôm hùm ở Phú Yên
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Nếu tính rác nhựa thất thoát ra biển từ hoạt động nuôi tôm hùm trên biển, ước tính mỗi 
năm chỉ chiếm vài phần trăm tổng lượng rác nhựa phát sinh (xem hình 13). Lượng thất thoát 
ra biển của hộ nuôi với 300 lồng nuôi (kích thước 3mx3mx1,5m) lên tới gần 200kg/năm.
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Nuôi cá lồng bè có lượng thải rác nhựa trên một lồng lớn hơn so với nuôi tôm hùm là 
do kích thước lồng lớn hơn, ở mức từ 16,34 kg/lồng/năm đến 22,76 kg/lồng/năm, trung 
bình là 19,84 kg/lồng/năm.

Tỷ lệ rác nhựa thất thoát ra biển trên tổng lượng rác thải nhựa phát sinh của nuôi cá lồng 
bè ở Phú Yên ước tính trong khoảng vài phần trăm (xem hình 21).

Hình 21. Tỷ lệ rác thải thất thoát ra biển trên tổng lượng rác thải nhựa 
phát sinh của nuôi cá lồng bè ở Phú Yên
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Kết quả khảo sát tại Kiên Giang
Thông số cơ bản về phương thức nuôi, sản phẩm nuôi của một số hộ nuôi ở Kiên Giang 
được thống kê và chỉ ra trên bảng PL 9 ở phụ lục.

Các chủ nuôi đã sử dụng nhiều vật liệu nhựa để thiết kế ao nuôi, lồng nuôi. Theo số liệu 
tính toán, mức phát thải rác nhựa của một số chủ nuôi ở Kiên Giang đã được xác định và 
trình bày trên bảng PL 10 ở phụ lục.

Về đối tượng nuôi, nhóm khảo sát đã tiến hành khảo sát đối với các chủ hộ nuôi cá lồng 
(ở An Thới), nuôi tôm thẻ chân trắng ở Kiên Lương. Lượng nhựa dùng trong quá trình xây 
dựng cơ sở vật chất, dùng trong quá trình nuôi, dùng trong khâu thu hoạch và sinh hoạt 
của mỗi loại hình, phương thức nuôi cũng sẽ khác nhau. 

Đối với các nuôi cá lồng, ước tính lượng rác nhựa phát sinh bình quân là 65,41kg/lồng/
năm (3,634 kg/m3 lồng/năm) đối với lồng nuôi có kích thước 3mx3mx2m. 

Với nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ở Kiên Giang, mức thải nhựa trên 1ha ao trong 
một năm trong khoảng 1975,68 kg/ha/năm đến 4577,77 kg/ha/năm, trung bình là 
3643,85 kg/ha/năm (trong đó bạt lót ao tôm chiếm gần 55%). 

Trong đó, lượng rác nhựa phát sinh từ cơ sở hạ tầng chiếm tới 93,85% (từ lưới lồng, dây 
neo, dây buộc…), lượng rác nhựa phát sinh trong quá trình nuôi chiếm 4% (từ túi nilong 
đựng mồi cho cá, từ vỏ chai lọ, bao bì đựng thuốc trong quá trình nuôi…); lượng rác nhựa 
phát sinh trong quá trình thu hoạch chiếm 0,07%; lượng rác nhựa phát sinh trong sinh 
hoạt của các hộ nuôi chiếm 2,08%.
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Hình 22. Tỷ lệ (%) rác nhựa phát sinh từ các khâu trong nuôi cá lồng 
khảo sát ở Kiên Giang

Ảnh  5. Hình ảnh lồng nuôi cá ở An Thới

Với nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ở Kiên Giang, mức thải nhựa trên 1ha ao trong 
một năm trong khoảng 1975,68 kg/ha/năm đến 4577,77 kg/ha/năm, trung bình là 
3643,85 kg/ha/năm. Trong đó, lượng rác nhựa phát sinh từ cơ sở hạ tầng ban đầu chiếm 
tới 92,93% (từ bạt lót ao nuôi, hệ thống ống nhựa…), lượng rác nhựa phát sinh trong quá 
trình nuôi chiếm 7% (từ bao bì đựng thức ăn cho tôm, từ vỏ chai lọ, bao bì đựng thuốc 
trong quá trình nuôi…); lượng rác nhựa phát sinh trong quá trình thu hoạch chiếm 0% 
(do các hộ nuôi thuê một đơn vị khác thu hoạch sản phẩm nuôi nên khâu thu hoạch 
được cho không phát sinh rác nhựa tại các hộ nuôi); lượng rác nhựa phát sinh trong sinh 
hoạt của các hộ nuôi chiếm 0,06%.
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Hình 23. Tỷ lệ (%) rác nhựa phát sinh từ các khâu trong nuôi
thâm canh tôm thẻ chân trắng khảo sát ở Kiên Giang

Số liệu về lượng rác nhựa phát sinh trong nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng ở Kiên 
Giang cao hơn ở Phú Yên có thể được giải thích do các hộ nuôi thâm canh tôm thẻ chân 
trắng ở Kiên Giang có xu hướng sử dụng bạt dầy hơn so với các hộ ở Phú Yên. Tuy nhiên 
khi gộp cả số liệu khảo sát ở Phú Yên và Kiên Giang thì giữa diện tích nuôi thâm canh 
tôm thẻ chân trắng và mức thải rác nhựa có mối tương quan rất chặt (hình 24).

Từ đó có thể coi mức thải rác nhựa của loại hình nuôi này trên 1 ha trong một năm 
(trung bình của tất cả các hộ khảo sát là 3.710 kg/ha/năm) như là hệ số phát thải để tính 
tổng lượng rác thải nhựa phát sinh của toàn bộ phương thức nuôi này.

Hình 24. Tương quan mức thải rác nhựa và diện tích nuôi thâm canh 
tôm thẻ chân trắng theo số liệu điều tra ở Phú Yên và Kiên Giang
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Hình 25. Tỷ lệ phát sinh rác nhựa trong nuôi cá lồng bè ở Kiên Giang

Kết quả khảo sát ở Quảng Ninh
Thông số cơ bản về phương thức nuôi, sản phẩm nuôi của một số hộ nuôi ở Quảng Ninh 
được thống kê và chỉ ra trên bảng PL 11 ở phụ lục.

Các chủ nuôi đã sử dụng nhiều vật liệu nhựa để thiết kế ao nuôi, lồng nuôi. Theo số liệu 
tính toán, mức phát thải rác nhựa của một số chủ nuôi ở Quảng Ninh đã được xác định 
và trình bày trên bảng PL 12 ở phụ lục.

Về đối tượng nuôi, nhóm khảo sát đã tiến hành khảo sát đối với các chủ hộ nuôi cá lồng 
(Vân Đồn), hộ nuôi tôm thẻ chân trắng ở Quảng Yên, hộ nuôi nhuyễn thể (ngao hai cùi, 
hàu Thái Bình Dương) ở Quảng Yên và Vân Đồn. Lượng nhựa dùng trong quá trình xây 
dựng cơ sở vật chất, dùng trong quá trình nuôi, dùng trong khâu thu hoạch và sinh hoạt 
của mỗi loại hình, phương thức nuôi cũng sẽ khác nhau.

Trong đó, lượng rác nhựa phát sinh từ xây dựng cơ sở hạ tầng ban đầu chiếm tỷ lệ lớn 
trên 80% tổng lượng rác nhựa phát sinh cho các loại hình nuôi khảo sát ở Quảng Ninh (tỷ 
lệ này trong nuôi cá lồng, nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng, nuôi nhuyễn thể (ngao 2 
cùi); nuôi nhuyễn thể (hàu Thái Bình Dương) bè; nuôi nhuyễn thể (hàu Thái Bình Dương) 
dây lần lượt là 84,46%; 88,95%; 87,95%; 100% và 99,08%). Đối với các hộ được khảo sát 
đều thuê một đơn vị khác để thu hoạch sản phẩm nuôi nên rác nhựa phát sinh từ khâu 
này của các hộ nuôi được coi bằng 0. Đối với hộ nuôi không sinh hoạt tại khu vực nuôi 
thì lượng rác nhựa phát sinh từ hoạt động sinh hoạt được coi bằng 0.

Hình 26. Tỷ lệ (%) rác nhựa phát sinh từ các khâu trong nuôi 
trồng thủy sản khảo sát ở Quảng Ninh

Dùng làm cơ sở 
hạ tầng ban đầu

Dùng trong
quá trình nuôi

Dùng trong sinh hoạt

Dùng trong khâu
thu hoạch

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

Nuôi cá lồng Thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

Nuôi nhuyễn thể 
(ngao 2 cùi)

Nuôi nhuyễn 
thể (hàu Thái 

Bình Dương) bè

Nuôi nhuyễn thể 
(hàu Thái Bình 

Dương) dây

%



56

Nuôi hàu treo dây ở Quảng Ninh Bè nuôi  ở Quảng Ninh

Ảnh 6. Hình ảnh khảo sát ở Quảng Ninh

Hình 27. Tương quan giữa mức lượng nhựa phát sinh từ nuôi cá 
lồng trên biển và số lượng lồng nuôi khảo sát tại Quảng Ninh
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Đối với các nuôi cá lồng, ước tính lượng nhựa phát sinh bình quân là 26,54kg/lồng/năm 
(0,98 kg/m3 lồng/năm) đối với lồng nuôi có kích thước 3mx3mx3m. Số liệu này thấp hơn 
số liệu tương ứng ở Kiên Giang. Điều này có thể giải thích do ở Quảng Ninh các hộ nuôi 
sử dụng phao xốp làm vật liệu nổi nâng lồng. Giữa mức rác nhựa phát sinh và số lượng 
lồng nuôi có tương quan rất chặt (xem hình 17), mức rác nhựa phát sinh trên 1 lồng nuôi 
không biến động nhiều nên có thể lấy mức thải trung bình 26,54kg/lồng/năm như hệ số 
phát thải đối với loại nuôi này.

Đối với nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ở Quảng Ninh, lượng rác nhựa phát sinh 
và diện tích nuôi không có tương quan chặt như ở Kiên Giang và Phú Yên, trong khi giá 
trị bình quân là 2.061,23 kg/ha/năm thì hộ phát sinh nhiều nhất lên tới 5.028,27 kg/ha/
năm. Điều này có thể giải thích do thiết kế đầm nuôi của các hộ khác nhau, hộ nuôi có 
lót bạt, sử dụng lưới lan toàn bộ khu vực nuôi có mức rác nhựa phát sinh cao hơn. Tuy 
nhiên, do bạt sử dụng có độ dày thấp hơn nên mức rác nhựa phát sinh có phần thấp hơn 
so với ở Phú Yên và Kiên Giang. 
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Theo khảo sát, tất cả loại hình nuôi biển đều có thất thoát rác nhựa xuống biển. Đối 
với nuôi ngao hai cùi, lượng rác nhựa thất thoát ra biển phụ thuộc vào số lồng nuôi 
nhưng chênh lệch mức thất thoát rác nhựa trên 1 lồng nuôi khá nhỏ, trong khoảng từ 
0,0041 đến 0,0168 kg/lồng/năm, trung bình là 0,0082 kg/lồng/năm. Hộ nuôi lớn nhất với 
100.000 lồng nuôi, một năm thất thoát ra biển tới 411 kg rác nhựa.

Đối với nuôi hàu Thái Bình Dương, tỷ lệ thất thoát trên biển ước tính từ 3-5% tổng lượng 
rác nhựa phát sinh, lượng phát sinh của các hộ nuôi phụ thuộc nhiều vào diện tích nuôi 
(ha) hoặc số dây nuôi. Các hộ nuôi trên bè có mức thất thoát rác nhựa ra biển khá thấp 
chỉ khoảng vài kg/năm đến 24 kg/năm, những hộ nuôi dây có mức thất thoát rác nhựa ra 
biển lớn hơn rất nhiều, từ vài chục đến vài trăm kg/năm, hộ thất thoát lớn nhất sử dụng 
290 dây nuôi thất thoát ra biển tới 552,8 kg rác nhựa một năm.

Đối với nuôi cá lồng trên biển, mức thất thoát rác nhựa ra biển có tương quan chặt với số 
lượng lồng nuôi (hình 28) nên có thể sử dụng mức thất thoát rác nhựa ra biển trên một 
lồng nuôi 1,03 kg/lồng/năm làm hệ số phát thải rác nhựa ra biển đối với nuôi cá lồng.

Hình 28. Tương quan giữa mức rác nhựa thất thoát ra biển và
số lượng lồng nuôi đối với nuôi cá lồng khảo sát ở Quảng Ninh

200

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

kg
/n

ăm

Lượng lồng nuôi

50 100 150 200 250

y = 0.7658x + 8.5664
R2 = 0.9659

Nhận xét chung về phát thải rác nhựa
Qua các kết quả trình bày ở trên cho thấy với số lượng mẫu điều tra chưa nhiều nhưng 
mức rác nhựa phát sinh tính cho một số đơn vị khai thác và đơn vị nuôi có tính ổn định. 
Vì vậy, chúng tôi coi đó là hệ số phát thải để ước tính mức phát thải của toàn bộ hoạt 
động khai thác theo số liệu thống kê tàu thuyền và theo diện tích, thể tích nuôi cả nước. 
Sau đây là một số kết quả sơ bộ: 

Đối với khai thác hải sản trên biển
Do thống kê ngành thủy sản mới chỉ ra số lượng tàu theo 6 loại nghề (nghề lưới kéo, 
nghề lưới vây, nghề lưới rê, nghề câu, nghề khác và dịch vụ hậu cần) và cho 3 vùng khai 
thác (bảng 11). Vì vậy, để ước tính tổng lượng rác nhựa phát sinh từ tất cả tàu khai thác 
(không kể tàu dịch vụ hậu cần), hệ số phát thải cho tàu theo loại nghề cho từng vùng 
khai thác đã được ước tính theo số liệu khảo sát. Sau đó, nhân hệ số này với số lượng tàu 
tương ứng của cả nước sẽ được giá trị ước tính tổng lượng rác nhựa phát sinh từ các tàu 
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khai thác. Các loại nghề không có trong bảng 11, sẽ được coi là nghề khác và cũng được 
ước tính tổng thải cho các loài tàu này của cả nước theo phương pháp trên. 

Kết quả ước tính tổng lượng rác nhựa phát sinh và lượng rác nhựa thất thoát ra biển 
của toàn bộ hoạt động khai thác thủy sản cả nước được ước tính và trình bày trong các 
bảng 11 và 12.

Bảng 11. Ước tính tổng lượng rác nhựa phát sinh từ hoạt động 
khai thác thủy sản Việt Nam (tấn/năm)

Bảng 12. Ước tính tổng lượng rác nhựa thất thoát ra biển từ
hoạt động khai thác thủy sản Việt Nam (tấn/năm)

Loại 
nghề

Số lượng tàu cá đang hoạt động 
khai thác hải sản (chiếc)

Ước tính lượng rác nhựa phát sinh 
từ khai thác thủy sản (tấn/năm)

Ven bờ

Nghề
lưới kéo 3.681 4.155 10.527 18.363 - 4.110 17.775 21.885

Nghề
lưới vây 676 1.533 4.347 6.556 954 5.444 6.398

Nghề
lưới rê 25.776 4.289 4.866 34.931 11.064 2.038 3.938 17.040

Nghề
khác 10.514 3.750 3.640 17.904 - - - 13.468

Dịch vụ 
hậu cần 516 557 2.054 3.127

Tổng 
cộng 47.448 18.687 30.474 96.609 11.193 9.218 30.264 64.143

Nghề câu 6.285 4.403 5.040 15.728 129 2.116 3.107 5.352

Ven bờVùng lộng Vùng lộngVùng khơi Vùng khơiTổng Tổng

Loại 
nghề

Số lượng tàu cá đang hoạt động 
khai thác hải sản (chiếc)

Tổng rác nhựa thất thoát ra biển từ 
khai thác thủy sản (tấn/năm)

Ven bờ

Nghề
lưới kéo 3.681 4.155 10.527 18.363 143 574 717

Nghề
lưới vây 676 1.533 4.347 6.556 34 312 346

Nghề
lưới rê 25.776 4.289 4.866 34.931 749 153 313 1.215

Nghề
khác 10.514 3.750 3.640 17.904 870

Dịch vụ 
hậu cần 516 557 2.054 3.127

Tổng 
cộng 47.448 18.687 30.474 96.609 788 602 1.554 3.814

Nghề câu 6.285 4.403 5.040 15.728 39 272 355 666

Ven bờVùng lộng Vùng lộngVùng khơi Vùng khơiTổng Tổng
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Tổng lượng rác nhựa phát sinh từ hoạt động khai thác thủy sản ước tính vào 
khoảng 64.143 tấn/năm, trong đó ước tính lượng rác nhựa thất thoát ra biển là 
3.814 tấn/năm. Lượng rác nhựa thất thoát ra biển từ sinh hoạt trên tàu chiểm tỷ lệ lớn, 
khoảng 60%, tương đương 2.288 tấn/năm, tiếp đến là từ ngư lưới cụ chiếm 31% tương 
đương 1.182 tấn/năm.

Đối với nuôi trồng thủy sản
Ngành Thủy sản đã thống kê được giá trị diện tích thể tích nuôi thủy sản cả nước (xem 
bảng 9), tuy nhiên vẫn chưa cụ thể như những gì nhóm điều tra thu thập được. Tổng 
diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng là 99.700 ha nhưng không tách rõ diện tích nuôi thâm 
canh là bao nhiêu. Vì vậy chúng tôi giả thiết toàn bộ diện tích này là nuôi thâm canh để 
tính mức thải cao nhất có thể đối với loại hình nuôi này của cả nước. Ở phần trên đã chỉ 
ra kết quả tính toán tổng mức thải rác nhựa trên một đơn vị nuôi (ha đối với nuôi tôm 
thẻ chân trắng, m3 lồng đối với nuôi tôm hùm và cá lồng) của 3 tỉnh Quảng Ninh, Phú Yên 
và Kiên Giang. Tuy có sự khác biệt nhất định nhưng vẫn có thể dùng giá trị trung bình 
các giá trị này để tính mức thải đối với một số loại hình nuôi (bảng 13). Qua đó cho thấy 
mức phát sinh rác nhựa từ nuôi tôm hùm cả nước vào khoảng 2.875 tấn/năm; mức rác 
nhựa phát sinh từ nuôi cá lồng cả nước vào khoảng 2.587 tấn/năm. Đặc biêt, nuôi thâm 
canh tôm thẻ chân trắng có mức phát sinh rác nhựa cả nước rất lớn, khoảng 301.477 
tấn/năm (trong đó lượng bạt lót ao chiếm trên 50% tổng lượng rác nhựa phát sinh). Mức 
rác nhựa thất thoát ra biển phát sinh trong quá trình nuôi tôm hùm và nuôi cá lồng trên 
biển, với mức 139 tấn/năm đối với nuôi tôm hùm và 136 tấn/năm đối với nuôi cá lồng.

Bảng 13. Tổng mức thải rác nhựa toàn quốc ước tính 
cho một số loài hình nuôi

STT

1 m3 1,102.600.000 kg/m3/năm 2875 0,05 139kg/m3/năm
Nuôi tôm 

hùm

2 m3 2,361.093.863 kg/m3/năm 2587 0,12 136kg/m3/năm
Nuôi cá 

lồng

3 ha 302399.700 kg/ha/năm 301.477 0 0kg/ha/năm
Tôm thẻ 

chân trắng

Đối 
tượng 
nuôi

Diện tích/thể 
tích nuôi

Hệ số thải 
tổng rác nhựa

Hệ số thất thoát rác 
nhựa ra biển

Tổng 
thải rác 

nhựa 
(tấn 

năm)

Mức thất 
thoát rác 
nhựa ra 

biển
(tấn/năm)

Đơn vị 
tính Đơn vị Đơn vịGiá trị Giá trị Giá trị

3.5. HIỆN TRẠNG RÁC THẢI NHỰA TẠI KHU BẢO TỒN BIỂN
Theo phản ánh của cán bộ VQG Phú Quốc một số tác động của rác thải nhựa đối với đa 
dạng sinh học tại khu bảo tồn biển:

Đối với khu vực thảm cỏ biển: đa phần rác thải nhựa ghi nhận trong khu vực này 
tương đối nhiều và có khối lượng nhẹ nên tất cả các loại rác này được sóng biển đưa 
vào bờ, gây ô nhiễm các bãi biển, đặc biệt tại các vùng triều nơi con người ít hoặc 
không có hoạt động thu gom rác thải thường xuyên. Do đặc tính sinh học của thảm 
cỏ biển là thân trơn, nên các loại rác này ít bám vào, nếu có thì chủ yếu là các loại ngư 
lưới cụ có kèm chì hoặc sắt, nên ít ảnh hưởng đến giá trị đa dạng sinh học trong vùng.
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3.6. PHÂN TÍCH CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG VẤN ĐỀ CHẤT THẢI NHỰA
ĐẠI DƯƠNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NHỰA TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC 
VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Đối với khu vực rạn san hô: Các loại phao xốp, túi đựng xốp, …đều không ảnh hưởng 
đến hệ sinh thái rạn san hô, vì chúng rất nhẹ và không thể chìm, nên chúng chỉ có 
thể tấp vào các bãi biển. Riêng đối với các loại lưới, túi ni lông và các loại rác nhựa có 
hình thù dài, nặng thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến các rạn san hô, vì chúng che mất 
ánh sáng để cho tảo cộng sinh trên san hô quang hợp, dẫn đến san hô bị chết hoặc 
bị gãy do tác động khác.
Riêng đối với rác thải nhựa (túi ni lông) trong quá trình trôi dạt trên biển, rất nguy 
hiểm cho các loại rùa biển, vì chúng nhầm lẫn túi ni lông là sứa, một trong những loại 
thức ăn mà chúng ưa thích, khi chúng ăn vào thì không thể tiêu hóa và gây tắc ruột, 
làm cho những cá thể rùa biển ăn vào có thể bị chết.

VQG Phú Quốc với sự hỗ trợ của WWF đã tiến hành chương trình giám sát rác thải nhựa 
tại Vườn. Theo kết quả thực hiện cho năm 2019, năm 2020, tổng lượng rác thải tại Phú 
Quốc theo giám sát từ đợt 1, đợt 2, đợt 3… ít có sự khác nhau nhiều, chủ yếu phụ thuộc 
vào chế độ sóng gió, thủy triều giữa các mùa (mùa gió Tây Nam và mùa gió Đông Bắc) 
mà lượng rác thu thập được có sự biến động về thành phần và khối lượng rác. Nhìn vào 
tổng lượng rác thải thu được thì vào thời gian gió mùa Đông Bắc, lượng rác nhiều hơn gió 
mùa Tây Nam từ 10 – 20% về số lượng, tuy nhiên về khối lượng thì tương đương nhau. 
Riêng đối với rác thải nhựa và cao su thì có sự chênh lệch rõ ràng giữa các mùa giám sát, 
ở đợt 1 và đợt 3 thì thời gian giám sát rơi vào mùa gió Tây Nam, còn đợt 2 vào thời gian 
có gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh, lý do các loại rác này tăng có thể do dòng nước 
từ đất liền chảy ra mạnh hơn, đem theo nhiều rác ra biển hơn và cuối cùng số lượng rác 
sẽ tăng lên ở các đảo.

Đối với rừng ngập mặn: theo nghiên cứu của Chelsea Rochman và cộng sự (2019) tại 
khu vực cửa Ba Lạt sông Hồng cho thấy sự xuất hiện của rác nhựa có mối quan hệ với 
các chỉ thị sinh thái của rừng ngập mặn, như độ phủ và mật độ hang cua. Nhiều rác thải 
tương quan với độ che phủ tán cây giảm xuống. Điều này cho thấy, khi độ che phủ tán 
cây được sử dụng là chỉ số, rác thải biển có thể làm giảm sức khỏe hệ sinh thái trong 
vườn quốc gia Xuân Thủy.
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Trong quá trình khảo sát thực địa tại địa phương, nhóm nghiên cứu tập trung tìm hiểu 
vai trò các bên liên quan đến phát sinh và quản lý rác thải nhựa đại dương của ngành 
thủy sản.

3.6.1. Vai trò của ngư dân, nông dân NTTS (bên liên quan chính)
Hiện tại, hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản còn đang diễn ra theo hình thức 
cá thể hoặc theo nhóm nhỏ, chưa có nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp hiệp hội lớn hoạt 
động hiệu quả. Tuy nhiên, bà con ngư dân vẫn sản xuất sinh hoạt mang đậm nét cộng 
đồng, theo kiểu truyền bá kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau. Nhà nước cũng đã thành lập 
những cơ quan giúp đỡ ngư dân như kiểm ngư, cứu hộ và giúp đỡ nhiều mặt khi ngư 
dân gặp sự cố, rủi ro. Về quản lý rác thải nhựa từ hoạt động thủy sản, nếu không dựa 
vào cộng đồng, không vận động được họ tham gia thì rất khó thành công. Người dân ở 
nhiều nơi đã phần nào nhận thức được mức độ thải lượng rác nhựa rất lớn ra biển qua 
những mẻ lưới kéo gần bờ với lượng cá tôm ít mà rác, trong đó có rác nhựa rất nhiều. 
Ngư dân ven biển là những người chứng kiến những lần rác từ biển trôi vào vùng gần bờ 
theo những dòng chảy trên biển. Phần lớn nông, ngư dân được phỏng vấn đều biết tác 
hại của rác thải nhựa (100% số người được hỏi trả lời đã biết tác hại của rác thải nhựa). 
Thông tin thu được chủ yếu qua các phương tiện thông tin đại chúng như tivi, mạng 
internet.

Tuy nhiên, nhiều người trong số họ vẫn chưa có ý thức tự mình hành động giảm phát 
thải rác nhựa nói chung và rác nhựa trực tiếp ra biển nói riêng (gần 100% số người được 
phỏng vấn). Do thói quen, do coi biển mênh mông vô tận, giữ rác trên tàu lại vướng víu 
nên ngư dân khai thác trên biển vẫn thải rác nhựa xuống biển. Khi được hỏi, nhiều người 

Trung ương

Tỉnh

Huyện

Xã

- NGƯ DÂN
- NÔNG DÂN
NTTS
(Bên liên quan 
chính)

- Đơn vị thu gom 
chính thức
- Đơn vị thu gom
phi chính thức 
(đồng nát)

Chợ, Ban quản lý cảng cá, 
các nhà khoa học,...
(Các bên liên quan khác)

Cung ứng vật tư đầu vào
sản xuất: ngư lưới cụ, bạt ao

Phát sinh 
rác thải

Nhà quản lý (Bên 
liên quan có chức 

năng chủ chốt) 

Hình 29. Vai trò của các bên liên quan chính trong quản lý 
rác thải nhựa trong khai thác và nuôi trồng thủy sản
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cho rằng để dụng cụ đựng rác trên tàu rất vướng, tàu lại luôn chao đảo, mỗi lần mang 
rác đến thùng rác rất khó khăn, khi thu hoạch cá, thùng đựng rác cũng chiếm chỗ rất 
bất tiện. Chưa nói đến khi đem rác lên bờ cũng không có cơ sở thu gom hợp lý nên cũng 
khó cho ngư dân, một số rác nhựa có thể bán nhưng giá rất rẻ và cũng không có người 
mua, thu gom ngay.

Mặc dù vậy, một nguyên nhân khác cũng rất quan trọng là có người thực hiện tốt trong 
khi nhiều người khác không thực hiện nên nhiều ngư dân muốn có quy định nào đó của 
chính quyền để họ có cơ sở nhắc nhau tuân thủ và chịu phạt nếu vi phạm. Dưới đây là 
một số ý kiến ghi nhận ở các tỉnh thực hiện khảo sát.

Tổng hợp ý kiến tại Phú Yên 

Đối với ngư dân khai thác, hộ nuôi trồng thủy sản không cho rằng quá 
trình hoạt động của mình phát sinh ra rác thải nhựa; 
Ngư dân (tại khu vực cảng Dân Phước) đề xuất có biện pháp xử phạt 
nghiêm các hành vi xả rác thải trên biển.
Tàu khai thác của ngư dân tỉnh Phú Yên thường sử dụng các chai nhựa 
đựng nước uống loại 1,5 lít nên lượng chai nhựa đựng nước uống sử dụng 
mỗi chuyến biển tương đối nhiều.
Vật liệu bạt nhựa HDPE mới được đưa vào sử dụng phổ biến trong khoảng 
5 năm trở lại đây. Dự kiến trong tương lai, bạt nhựa HDPE sử dụng trong 
ao nuôi tôm sẽ là vấn đề cần quan tâm giải quyết.
Cần có biện pháp xử phạt nghiêm các hành vi vứt rác thải trên biển.

 Tổng hợp ý kiến tại Kiên Giang

Đối với ngư dân khai thác, hộ nuôi trồng thủy sản không cho rằng quá 
trình hoạt động của mình phát sinh ra rác thải nhựa (gần 100% số người 
được phỏng vấn); 
Tàu khai thác của ngư dân tỉnh Kiên Giang thường trang bị máy lọc nước 
biển trên tàu, thùng đựng nước loại lớn nên lượng chai nhựa đựng nước 
uống ít sử dụng hơn so với Phú Yên.
Vật liệu bạt nhựa HDPE mới được đưa vào sử dụng trong khoảng 5 năm 
trở lại đây. Các hộ nuôi tôm thâm canh được khảo sát sử dụng loại bạt dày 
(từ 5 đến 8 gem), bảo hành ít nhất 8 năm (nhiều hộ sử dụng bạt lọt đầm 
tôm vẫn trong thời gian bảo hành nên chưa chú trọng vấn đề xử lý bạt).
Nội dung tuyên truyền về tác hại rác thải nhựa đã được lồng ghép với các 
buổi tập huấn kỹ thuật trong nuôi trồng thuỷ sản; buổi phổ biến kiến thức 
pháp luật cho ngư dân.
Cần có biện pháp xử phạt nghiêm các hành vi vứt rác thải trên biển.
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Tổng hợp ý kiến tại Quảng Ninh 

Hầu hết cán bộ và nhân dân bức xúc về RTN gây ô nhiễm môi trường;
RTN ngày càng nhiều và tình trạng không được thu gom, phân loại, xử lý 
là vấn đề phổ biến, khó khăn để giải quyết ở địa phương, nhất là các vùng 
nuôi trên biển, cảng cá;
RTN hầu hết chỉ được thu gom tại một cụm dân cư, chưa có phương pháp 
xử lý tiên tiến, không gây ô nhiễm; 
Đã có một vài mô hình thí điểm sử dụng loại vật tư trong nuôi hàu, nuôi 
lồng trên biển bằng loại vật tư thay thế có thể sử dụng thời gian dài hơn;
Mô hình chưa được kiểm chứng về hiệu quả kinh tế nên chưa có khả năng 
mở rộng;
Cần hỗ trợ xây dựng mô hình giảm thiểu sử dụng nhựa, có hiệu quả kinh 
tế, có khả năng mở rộng trong nuôi thủy sản trên biển;
Cần nghiên cứu loại vật tư thay thế cho sử dụng phao xốp nuôi trên biển;
Nghiên cứu ban hành quy định pháp luật xử phạt hành chính về hành vi 
vứt thải RTN.

3.6.2. Vai trò của nhà quản lý
Về cơ bản, các nhà quản lý, cơ quan quản lý đóng vai trò quyết định trong vấn đề lập 
kế hoạch phát triển, đánh giá hiện trạng phát triển, giải quyết tất cả các tác động môi 
trường phát sinh trong quá trình phát triển.

Ở quy mô quốc gia, Quốc hội đã thông qua những Luật có liên quan như Luật Thủy sản 
được Quốc hội ban hành ngày 21/11/2017, có hiệu lực ngày 01/01/2019, Luật Bảo vệ môi 
trường mới nhất được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2014, có hiệu lực ngày 01/01/2015. 
Sau khi Luật được Quốc hội thông qua, ban hành thì Chính phủ đã có những Nghị định, 
các bộ có các Thông tư hướng dẫn thi hành luật tương ứng. Xin dẫn một số điểm tiêu 
biểu, trực tiếp liên quan đến các vấn đề dự án có trong luật và các nghị định như sau:

Mục 9 Điều 7 Luật Thủy sản quy định: Cấm vứt bỏ ngư cụ xuống vùng nước tự nhiên, 
trừ trường hợp bất khả kháng.
Trong Phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 đã quy định những dự án 
phải tiến hành đánh giá tác động môi trường đầy đủ trong đó có các dự án của ngành 
thủy sản như: Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến thủy sản, bột cá, các phụ phẩm 
thủy sản có công suất 1000 tấn trở lên; Dự án đầu tư xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy 
sản có quy mô mặt nước 10 ha trở lên.

Khi vấn đề rác nhựa đại dương được quan tâm trên phạm vi toàn thế giới, Chính phủ 
Việt Nam đã sớm ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại 
dương đến năm 2030 theo Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

Ở quy mô nhỏ cấp tỉnh, ngành đã ban hành Kế hoạch quản lý rác thải nhựa đại dương 
riêng của mình. Ngành Thủy sản cũng đang xây dựng kế hoạch này.
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Khi tiếp cận các cán bộ quản lý ở các địa phương chúng tôi có nhận xét sau:

Đa số cán bộ đã nhận thức được vấn đề rác thải nhựa đại dương đối với hoạt động 
thủy sản.
Địa phương đã và đang cố gắng nắm bắt hiện trạng phát sinh rác thải nhựa của hoạt 
động thủy sản ở địa phương mình nhưng gặp nhiều khó khăn về phương pháp tính 
toán.
Các cán bộ được hỏi đều cho rằng cần quy định, phân công rõ trách nhiệm cho cán 
bộ và bố trí nguồn lực (thời gian, nhân lực, kinh phí,…) cho công việc quản lý rác thải 
nhựa của ngành thủy sản.

Sau đây là một số ý kiến thu nhận được thông qua phiếu điều tra:

Tại Phú Yên
Cán bộ quản lý, người dân bước đầu đã có quan tâm đến vấn đề rác thải nhựa trong 
hoạt động thủy sản.
Ngành thủy sản của tỉnh chưa thống kê được khối lượng và chưa có kế hoạch cụ thể 
để xử lý rác thải nhựa.
Theo đánh giá của cán bộ quản lý ngành thủy sản thì nhận thức của người dân về 
giảm thiểu rác thải nhựa chưa cao. 
Chưa thực hiện phân loại rác đối với rác thải từ nuôi trồng, khai thác thủy sản. 
Công việc thu gom rác thải từ hoạt động thủy sản chủ yếu do đội quản lý đô thị tại 
địa phương thu gom cùng với rác thải sinh hoạt.
Cách thức xử lý phổ biến sau thu gom chủ yếu là chôn lấp.

Tại Kiên Giang

Đa số cán bộ và nhân dân biết về tác hại của rác thải nhựa. 
Theo đánh giá của các cán bộ quản lý thủy sản ở địa phương: rác thải nhựa trong 
ngành thủy sản (nuôi trồng, khai thác) gồm 3 nguồn chính: hộp xốp, bọc nilon, chai 
nhựa (đối với khai thác) và màng phủ HDPE (trong nuôi trồng thủy sản). Rác thải 
nhựa tác động rất lớn về môi trường sống, chuỗi thức ăn, ô nhiễm nguồn nước, các 
hoạt động cơ giới hóa trong thủy sản (bọc nilon, lưới vướng vào cánh quạt chẳng 
hạn), động vật thủy sản chết do ăn nhầm rác thải nhựa.
Ngành thủy sản của tỉnh chưa thống kê được khối lượng và chưa có kế hoạch cụ thể 
để xử lý rác thải nhựa.
Theo đánh giá của cán bộ quản lý ngành thủy sản thì nhận thức của người dân về 
giảm thiểu rác thải nhựa chưa cao (ngư dân, hộ nuôi trồng thủy sản thường cho rằng 
các hoạt động của mình không là nguồn phát sinh ra rác thải nhựa)
Huyện Phú Quốc là 01 trong 03 đô thị đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á tham gia sáng 
kiến Đô thị giảm nhựa do WWF hỗ trợ. Tháng 6-2019, UBND huyện Phú Quốc ban 
hành quyết định tất cả các văn phòng của huyện sẽ không sử dụng chai nước uống 
bằng nhựa dùng một lần và thay vào đó là bình nước và ly dùng được nhiều lần. Kể 
từ tháng 7-2019, Phú Quốc thực hiện ngày thứ Bảy đầu tiên hàng tháng là ngày Vì 
môi trường. Trong ngày này, chính quyền và người dân cùng tham gia dọn dẹp môi 
trường xung quanh đảo. Hàng ngàn lượt người đã tham gia và hàng trăm tấn rác 
thải vứt không đúng chỗ đã được thu gom. WWF và huyện đảo đã cùng xây dựng kế 
hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa tại Phú Quốc tới năm 2025. Đã có 20 khu 
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nghỉ dưỡng và khách sạn chính thức cam kết giảm rác thải nhựa với kế hoạch cụ thể; 
20 nhà hàng cam kết không phục vụ đồ nhựa dùng một lần. Trong giai đoạn 2019-
2020, Phú Quốc là 1 trong 11 Khu bảo tồn biển và Vườn quốc gia tại Việt Nam tham 
gia chương trình Giám sát rác thải nhựa tại bãi biển do WWF, IUCN và GreenHub phối 
hợp thực hiện. Chương trình này cung cấp dữ liệu cơ sở để đánh giá cho các tác động 
can thiệp và chính sách.

Tại Quảng Ninh
Địa phương đã tổ chức tuyên truyền từ cấp tỉnh đến các cấp xã, phường
Đa số cán bộ và nhân dân có hiểu biết về tác hại của RTN, sự cần thiết phải thực hiện 
thu gom, không thải bừa bãi.
Địa phương đã sớm ban hành kế hoạch giảm thiểu RTN. 
Tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh, các cấp chính quyền đều rất quan tâm đến vấn đề rác 
thải nhựa đại dương. Tỉnh Quảng Ninh đã phát động phong trào “Chống rác thải 
nhựa” theo Kế hoach số 41/KH-UBND tỉnh Quảng Ninh, ngày 21/02/2019. Đến ngày 
10/01/2020, tỉnh Quảng Ninh lại ban hành công văn 187/UBND-MT về việc tăng cường 
việc triển khai thực hiện công tác quản lý rác thải nhựa trên địa bàn Tỉnh. Đến nay, 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã dự thảo kế hoạch thực hiện Chỉ thị 
số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường quản lý, tái sử 
dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và trình 
UBND theo tờ trình số 1015/TTr-TNMT –BVMT ngày 21/9/2020.

3.6.3. Vai trò của các tổ chức, cá nhân xử lý chất thải
Trong các đợt khảo sát thực địa, nhóm nghiên cứu chưa có dịp làm việc với đơn vị xử lý 
chất thải. Tuy nhiên, qua ý kiến của những người được phỏng vấn thì đa số những người 
được hỏi đều không biết rõ lắm rác nhựa sẽ được xử lý như thế nào.

Khi hỏi hộ nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng mua có ràng buộc gì để người cung cấp 
bạt sẽ thu hồi lại bạt hỏng thì nhận được trả lời là họ tin vào lời hứa của người bán khi 
lắp đặt bạt. Vì vậy cần có cách thức mang tính ràng buộc hơn để người cung cấp bạt có 
trách nhiệm trong thu hồi rác nhựa phát sinh. Có thể yêu cầu cơ sở cung cấp có cam kết 
không chỉ với người nuôi mà cả với chính quyền về vấn đề công bố thông tin chất lượng 
bạt, thu gom, xử lý bạt lót ao nuôi. Loại bạt này rất dễ thu gom và có thể thu gom khối 
lượng lớn ở mỗi vùng nuôi. Thời gian hư hỏng cũng có thể dự liệu từ trước nên dễ dàng 
và chủ động được trong khâu thu gom.

Về lý thuyết, loại bạt này có thể xử lý bằng phương pháp: đốt, tái sử dụng, chôn lấp… 
Tuy nhiên, hiện chưa có nhiều đề tài nghiên cứu nhằm tìm ra cách xử lý tốt nhất loại bạt 
này. Vì vậy cần hỗ trợ đề tài nghiên cứu chuyên sâu về xử lý bạt ao nuôi khi hết hạn sử 
dụng. Gần đây, trên thế giới, các nhà khoa học, các doanh nghiệp đang quản bá phương 
pháp xử lý rác nói chung và rác nhựa nói riêng bằng phương pháp khí hóa. Ở Việt Nam, 
công ty Sa mạc xanh cũng đã thiết kế, lắp đặt được một dây chuyền khí hóa rác có chứa 
nhiều rác nhựa ở Thành phố Hưng Yên, đã xử lý thử nghiệm một thời gian và được đánh 
giá tốt. 

Với ống nhựa, đây là loại nhựa được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực và thuộc loại khó 
tái chế. Tuy nhiên khi có lượng rác lớn có thể tái chế thành bàn, vách ngăn phòng, tấm 
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chắn bùn bánh xe,…nên vẫn được thu gom và bán cho người có nhu cầu sử dụng. Rác 
nhựa từ ống nhựa cùng rác nhựa từ bao gói thức ăn nuôi tôm, thuốc chữa bệnh tôm và 
rác nhựa khác cũng có thể xử lý bằng lò khí hóa hoặc chôn lấp.

3.6.4. Vai trò của các nhà khoa học
Trong quá trình khảo sát, khi hỏi về các công trình, bài báo NCKH rất nhiều người cho 
rằng có rất ít công trình nghiên cứu về rác thải nói chung và rác nhựa nói riêng thải ra từ 
hoạt động ngành thủy sản. Tra trên mạng cũng không tìm thấy nhiều bài báo liên quan 
chứng tỏ các nhà khoa học chưa được đặt hàng nghiên cứu hoặc chưa hứng thú với đề 
tài này. Có thể đây là đề tài còn mới không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trên Thế giới. 

Tín hiệu đáng mừng là hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn đang thực hiện chương trình: Điều tra, đánh giá tác động của chất thải 
nhựa trong hoạt động sản xuất nông nghiệp đến môi trường và đề xuất giải pháp kiểm 
soát ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa. Đây là chương trình lớn và chúng ta hy vọng 
sẽ có kết quả như mong muốn và trong tương lai có thêm các chương trình đề tài cho 
kết quả đủ độ tin cậy, có cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học cao về rác nhựa đại dương nói 
chung và rác nhựa ngành thủy sản nói riêng.

3.7. KHUYẾN NGHỊ VỀ QUẢN LÝ VÀ GIẢM THIỂU CHẤT THẢI NHỰA
TỪ KHAI THÁC VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Với những gì thu nhận được từ nghiên cứu này chưa thể đề xuất được những khuyến 
nghị thật cụ thể để quản lý, giảm thiểu rác nhựa từ khai thác và nuôi trồng thủy sản. Tuy 
nhiên, có thể định hướng một số vấn đề trong tương lai để đạt được mục tiêu này.

Về khai thác thủy sản
Rác nhựa phát sinh trên các tàu khai thác chủ yếu từ ngư cụ, từ khâu bảo quản và 
phân loại sản phẩm. Hiện nay, lưới sử dụng khá đa dạng và có tuổi thọ thấp, nhiều 
loại chỉ dùng được khoảng 1 năm. Theo phản ánh, hiện vẫn có loại lưới có tuổi thọ 
cao hơn như lưới từ Thái Lan có thể dùng được vài năm. Vì vậy, cần nghiên cứu cách 
thức quản lý chất lượng lưới, ngư cụ khai thác theo hướng nâng cao tuổi thọ để giảm 
lượng chất thải nhựa ra môi trường. Với dụng cụ chứa, phân loại sản phẩm, hiện nay 
vẫn sử dụng khay nhựa và túi nhựa là chính nên chỉ có thể giảm thiểu rác nhựa khi 
nâng cao chất lượng, tuổi thọ hoặc có loại thay thế. Theo nhiều chủ tàu, lưới sau khi 
hết tính năng sử dụng có thể bán hoặc có những người đến thu gom, song chúng tôi 
vẫn thấy có những đống lưới thải không hoặc chưa được thu gom ở nhiều nơi dọc bờ 
biển. Số lượng lưới này cần có đội thu gom riêng, thường xuyên phát hiện và đưa về 
xử lý. Có thể phát động cộng đồng ngư dân thực hiện công việc này dưới sự quản lý 
của chính quyền địa phương. Muốn làm tốt công tác này phải củng cố, nâng cao chất 
lượng sinh hoạt của các tổ chức, hội đoàn của ngư dân và có sự chỉ đạo sát sao của 
cơ quan quản lý. 
Lượng rác nhựa phát sinh từ sinh hoạt chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng lượng rác nhựa 
phát sinh của hoạt động khai thác nhưng lại có tỷ lệ thất thoát ra biển rất cao. Nhiều 
chủ tàu cho rằng hầu như rác nhựa phát sinh từ sinh hoạt đều được thải xuống biển, 
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một số khác thì có thu gom loại có thể bán được đem vào bờ. Khi nói đến việc đưa 
thùng rác lên tàu, nhiều chủ tàu cho rằng có nhiều điều bất tiện vì thùng rác chiếm thể 
tích, lại bị sóng đánh làm đổ rác, khi bị sóng lớn thủy thủ khó đem rác bỏ vào thùng,… 
Vì vậy, theo chúng tôi phải thiết kế dụng cụ thu gom rác nói chung và rác sinh hoạt nói 
riêng sao cho thuận tiện khi bỏ rác vào, nên chia nhỏ và gắn các dụng cụ chứa rác ở 
nhiều nơi (có thể dùng loại lưới gắn vào thành tàu như túi trong ô tô du lịch gắn vào 
ghế ngồi chẳng hạn). Khi hỏi người dân có sẵn lòng thu gom, mang rác vào bờ thì đa số 
đều sẵn sàng nhưng vẫn cần những quy định rõ ràng, yêu cầu chủ tàu cam kết mang 
rác vào bờ và phải có chế tài xử lý nghiêm các vi phạm. Đây là những vấn đề cần xem 
xét khi đưa ra giải pháp quản lý và công nghệ đảm bảo tính khả thi cao.

Khuyến nghị:
- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về rác thải nhựa;
- Xây dựng quy định, thể chế bắt buộc thu gom rác trên các tàu khai thác thủy sản;
- Tăng cường công tác giám soát, kiểm soát rác thải nhựa trên biển, đặc biệt là tại 
cảng cá, bến cá…
- Phân cấp giao quyền cho cảng cá có quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các 
chủ phương tiện cố tình xả thải bữa bãi RTN tại vùng nước thuộc phạm vi quản lý;
- Thiết kế dụng cụ thu gom rác nói chung và rác sinh hoạt nói riêng (dùng loại lưới 
gắn vào thành tàu như túi trong ô tô du lịch gắn vào ghế ngồi chẳng hạn);
- Nghiên cứu cách thức quản lý chất lượng lưới, ngư cụ khai thác theo hướng nâng 
cao tuổi thọ;
- Yêu cầu chủ tàu cam kết mang rác vào bờ và phải có chế tài xử lý nghiêm các vi phạm.

Về nuôi trồng thủy sản

Tính đa dạng của các hoạt động nuôi trồng thủy sản, theo vùng miền, theo loại hình 
nuôi, theo sản phẩm nuôi,… đã được nhận dạng ở trên cho thấy rất khó có chính sách 
chung quản lý, giảm thiểu rác nhựa thải ra từ hoạt động này. Tuy nhiên có thể nêu 
một số khuyến nghị sau:

Đối với nuôi tôm hùm trên biển
Rác nhựa phát sinh ra từ hoạt động này chủ yếu là từ vật dụng làm lồng, bè nuôi 
(từ 93 đến 99% tổng phát thải rác nhựa). Vì vậy, để giảm thiểu rác nhựa phải (1) 
tìm loại vật liệu, vật tư thay thế, (2) nâng cao tuổi thọ lồng bè, đặc biệt là lưới chắn. 
Lồng nuôi trên biển rất mau hỏng do hà bám, vì vậy phải tìm cách giảm tác động 
do hà gây nên bằng cách nào đó (sơn, tẩm hóa chất chẳng hạn). Hiện các chủ nuôi 
chưa giải quyết được vấn đề này, cần các nhà khoa học trong lĩnh vực vật liệu mới 
vào cuộc. Rác nhựa phát sinh từ hoạt động này vẫn còn thất thoát ra biển. Đi dọc 
bờ vùng nuôi không khó bắt gặp những mảnh lưới thất thoát, thậm chí cả một 
lồng bè bỏ ngay trên biển sát bờ, lưới đang rách từng mảng ra biển. Điều này chỉ 
được giải quyết khi có sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan quản lý kết hợp với sức 
mạnh cả cộng đồng thông qua các đợt làm sạch bờ biển và nước biển sát bờ.
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Ảnh 7. Lồng nuôi tôm hùm để lại trên bờ

Đối với nuôi cá lồng trên biển
Nuôi cá lồng trên biển có mức thải rác nhựa ra môi trường từ xây dựng cơ sở hạ 
tầng và một phần thất thoát ra biển. Vì vậy tương tự nuôi tôm hùm, muốn giảm 
thiểu mức rác nhựa nói chung và mức thải ra biển nói riêng phải (1) tìm loại vật 
liệu, vật tư thay thế, (2) nâng cao tuổi thọ lồng bè, đặc biệt là lưới chắn. Các giải 
pháp cụ thể tương tự với trường hợp nuôi tôm hùm. Đặc biệt chú ý trường hợp ở 
Quảng Ninh có dùng hộp xốp làm phao cho lồng bè.

Đối với nuôi tôm thẻ chân trắng
Hiện nay, nuôi tôm thẻ chân trắng đã chuyển sang nuôi thâm canh nên lượng bạt 
trải đáy được sử dụng rất nhiều. Tuổi thọ của loại vật liệu này phụ thuộc vào độ 
dày của bạt vì vậy để giảm thiểu rác thải thì phải nâng cao tuổi thọ và tìm vật liệu 
thay thế. Đây là vấn đề đặt ra cho các nhà khoa học vào cuộc tìm kiếm vật liệu thay 
thế vừa có tuổi thọ cao, vừa ít rác nhựa, vừa dễ xử lý sau thải bỏ. Với lượng bạt sử 
dụng rất lớn, chắc chắn chất thải từ vật liệu này cũng sẽ rất lớn phải có kế hoạch 
thu gom xử lý tốt. Theo khảo sát, chủ ao nuôi có hy vọng khi thải bỏ, cơ sở cung 
cấp bạt sẽ đến thu hồi lại. Đây là gợi ý để các cấp quản lý có kế hoạch tiếp cận các 
cơ sở này để tìm hiểu khả năng thu gom và xử lý, yêu cầu họ ký cam kết với nông 
dân về thu hồi lại bạt đã cung cấp. Tổng lượng rác thải nhựa có mối quan hệ rất 
chặt với diện tích nuôi vì vậy khi áp dụng giải pháp giảm thiểu có thể dễ dàng tính 
được hiệu quả với mức chính xác và độ tin cậy cao. Giải pháp nâng cao ý thức nông 
dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, hội đoàn cộng đồng cũng cần thực 
hiện liên tục.

Đối với nuôi nhuyễn thể (ngao hai cùi, hàu Thái Bình Dương)
Loại nuôi này chủ yếu ở Quảng Ninh, với phương thức nuôi lồng bè (ngao 2 cùi), 
nuôi bè và dây (hàu Thái Bình Dương). Mức thải rác nhựa phát sinh vẫn chủ yếu từ 
khâu xây dựng cơ sở hạ tầng, xấp xỉ 90% đối với nuôi ngao 2 cùi, xấp xỉ 100% đối 
với nuôi hàu Thái Bình Dương. Vì vậy, giải pháp giảm thiểu nên tập trung nhiều 
hơn vào vật tư, vật liệu xây dựng cơ sở hạ tầng. Hướng giải pháp cũng tương tự 
như đối với nuôi tôm hùm và cá lồng. Đặc biệt chú ý trường hợp ở Quảng Ninh có 
dùng phao xốp làm vật liệu nổi cho lồng bè.
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Khuyến nghị chung:
- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về rác thải nhựa trong nuôi trồng 
thuỷ sản;
- Các nhà khoa học vào cuộc tìm kiếm vật liệu thay thế cho bạt lót ao tôm vừa có 
tuổi thọ cao, vừa ít rác nhựa, vừa dễ xử lý sau thải bỏ;
- Cần có kế hoạch tiếp cận cơ sở/doanh nghiệp phụ trợ cho NTTS (cung cấp bạt, 
thức ăn, thuốc, chế phẩm sinh học…) để tìm hiểu khả năng thu gom và xử lý, yêu 
cầu họ ký cam kết với nông dân về thu hồi; hình thành thí điểm tổ chức Trách 
nhiệm mở rộng của nhà sản xuất trong lĩnh vực thủy sản và công nghiệp phụ 
trợ thủy sản;
- Nghiên cứu loại vật liệu làm lồng bè có tuổi thọ cao, dễ xử lý khi thải bỏ;
- Nghiên cứu thay thế sử dụng phao xốp làm vật liệu nổi.
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1. Các công cụ khảo sát đã được chuẩn bị công phu theo cách thức có thể thu thập 
số liệu phục vụ ước tính mức thải rác nhựa từ các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy 
sản. Công thức, bảng tính đã được thiết lập nhằm xử lý nhanh số liệu, tính toán được 
mức thải rác nhựa cho từng loại hình khai thác, từng phương thức nuôi trồng ở 3 địa bàn 
Quảng Ninh, Phú Yên và Kiên Giang. Các thuật toán thống kê được sử dụng để tính các 
mức tổng thải rác nhựa, mức thất thoát ra biển, mức thải trên một đơn vị hoạt động. Các 
số liệu và kết quả được lưu trữ ở dạng dễ tìm, dễ tính, dễ cập nhật, dễ trích xuất nên có 
thể coi là cơ sở dữ liệu sơ bộ.

2. Qua khảo sát và xử lý số liệu cho thấy có tính đa dạng loại nghề, vùng miền 
của ngành thủy sản (cả khai thác, nuôi trồng thủy sản). Vì vậy, mặc dù đã chọn 3 tỉnh 
đặc trưng cho 3 miền vẫn cần có thêm khảo sát ở tỉnh khác và phỏng vấn với số lượng 
mẫu nhiều hơn để nhận dạng kỹ hơn về các hoạt động thủy sản, các loại ngư lưới cụ, 
vật dụng, đồ dùng,… sử dụng, từ đó ước tính phát sinh rác nhựa có độ tin cậy cao hơn.

3. Kết quả tính toán cho thấy, rác nhựa từ khai thác hải sản trên biển chủ yếu là 
từ ngư cụ (hỏng, loại bỏ, thất lạc). Rác sinh hoạt chiếm tỷ lệ thấp nhưng đây là lượng rác 
thất thoát trực tiếp ra biển với tỷ lệ cao. Ước tính tổng mức thải rác nhựa do các tàu khai 
thác thủy sản có chiều dài từ 6m trở lên (không tính tàu dịch vụ hậu cần) của cả nước vào 
khoảng 64.143 tấn/năm, trong đó rác thải nhựa thất thoát ra biển khoảng 3.814 tấn/năm. 
Lượng thất thoát ra biển chủ yếu từ nguồn sinh hoạt (chiếm 60% - 2.288 tấn/năm) và một 
phần từ ngư lưới cụ bị mất thụ động (31% - 1182 tấn/năm) trong quá trình khai thác.

4. Trong nuôi trồng, lượng rác nhựa phát sinh chủ yếu từ xây dựng cơ sở hạ tầng 
nuôi như lồng, bè, lưới, thừng, phao,… Đặc biệt, với nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng, 
mức rác từ bạt lót rất lớn và sẽ là áp lực lớn cho môi trường nếu không có giải pháp thu 
gom, xử lý. Rác nhựa thất thoát ra biển từ nuôi thủy sản trên biển cũng được ước tính, 
tuy mức thải, tỷ lệ thải nhỏ hơn rất nhiều so với mức thải từ cơ sở hạ tầng nuôi nhưng 
cần đươc chú ý và tìm biện pháp quản lý, giảm thiểu. Đã ước tính được tổng mức thải rác 
nhựa cho một số loại hình nuôi thủy sản cả nước, cụ thể đối với nuôi tôm hùm mỗi năm 
ước tính phát sinh 2.875 tấn rác nhựa, trong đó thất thoát ra biển khoảng 138,75 tấn 
(chiếm 4,83%). Với nuôi cá lồng, mỗi năm ước tính phát sinh 2.588 tấn rác nhựa, trong 
đó thất thoát ra biển khoảng 134,86 tấn (chiếm 5,21%) với nuôi tôm thẻ chân trắng, mỗi 
năm ước tính phát sinh khoảng 314.470 tấn rác nhựa, trong đó lượng bạt lót ao khoảng 
164.644,2 tấn (chiếm trên 50% tổng lượng rác nhựa phát sinh).

5. Một số vấn đề liên quan đến phát sinh rác nhựa ngành thủy sản (có thể coi là 
điểm nóng, điểm bức xúc) nhưng mới chỉ dừng lại ở mức phát hiện như vấn đề sử 
dụng phao xốp ở Quảng Ninh; vấn đề sử dụng chai nhựa nhỏ đựng nước đưa lên tàu 
(loại 1,5 lít) ở Phú Yên; vấn đề quăng khay đựng cá ở các cảng (để làm tan đá); vấn đề 
đăng ký vùng khai thác, nghề khai thác ở Phú Yên. Đây là những vấn đề cần có thêm 
nghiên cứu để đưa ra giải pháp giải quyết có tính khả thi và hiệu quả.

6. Trên cơ sở kết quả khảo sát đã bước đầu đưa ra khuyến nghị nhằm quản lý và 
giảm thiểu rác nhựa từ các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản (ở các phần 
trên). Dưới đây xin nêu 2 khuyến nghị cần thực hiện trong thời gian tới, bao gồm:
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Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý ngành thủy sản nói chung (làm rõ loại hình khai thác, 
nuôi trồng, chế biến; vùng khai thác nuôi trồng, chế biến; loại, lượng tàu, ngư lưới 
cụ khai thác; lượng lao động tham gia, sản phẩm khai thác; số hộ/cơ sở tham gia, 
sản lượng nuôi trồng thủy sản,…) và cơ sở dữ liệu rác thải (trong đó có rác nhựa) nói 
riêng. Nếu có cơ sở dữ liệu tốt sẽ nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiên cũng như 
kiểm tra được mức độ thực thi chính sách.
Có nhiều hơn đề tài nghiên cứu khoa học liên quan tới tác động môi trường của các 
hoạt động ngành thủy sản. Kết quả của các nghiên cứu này đảm bảo tính khoa học, 
tính pháp lý, tính minh bạch để tham khảo trong nhiều hoạt động quản lý của ngành. 
Trong quá trình thực hiện dự án này, nhóm nghiên cứu chưa tìm được nhiều kết quả 
từ các đề tài nghiên cứu khoa học. Điều đó cũng chứng tỏ các nhà khoa học còn chưa 
thực sự tham gia có hiệu quả vào quá trình quản lý của ngành.
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PHỤ LỤC 1.
Thông số về hoạt động khai thác và lượng rác nhựa phát sinh khảo sát
tại một số hộ khai thác thủy sản

Bảng PL 1. Thông số cơ bản về tàu và hoạt động khai thác 
theo khảo sát một số hộ ở Phú Yên

TT Danh sách Ký hiệu Nghề Chiều dài 
tàu (m)

Số người 
tham gia 
thường 
xuyên

Vùng 
khai thác 
thường 
xuyên

Sản 
phẩm 
chính

Số 
chuyến/
số ngày 

khai thác 
trong 1 

năm

Hộ 1 49600 Kéo đôi 15,00 10 Khơi 5/200 Cá, tôm,
mực1

Hộ 2 94240 Kéo đôi 26,80 12 Khơi 5/246 Cá, tôm,
mực2

Hộ 3 94238 Kéo đơn 20,70 12 Khơi 5/220 Cá, tôm,
mực3

Hộ 4 94772 Kéo đôi 13,50 8 Lộng 32/128 Cá, tôm,
mực4

Hộ 5 94772 Kéo đơn 15,30 8 Lộng 90/270 Cá, tôm,
mực5

Hộ 6 97723 Kéo đơn 12,60 4 Lộng 265/265 Cá, tôm,
mực6

Hộ 7 40830 Kéo đơn 12,20 4 Lộng 210/210 Cá, tôm,
mực7

Hộ 8 40174 Kéo đơn 12,20 4 Lộng 180/180 Cá, tôm,
mực8

Hộ 9 40705 Kéo đơn 12,60 4 Lộng 200/200 Cá, tôm,
mực9

Hộ 10 40741 Kéo đơn 12,90 6 Lộng 70/210 Cá, tôm,
mực10

Hộ 11 Vây 28,00 18 Khơi 8/200 Cá11

Hộ 12 Vây 18,80 17 Khơi 9/215 Cá12 95868

Hộ 13 Vây 21,60 18 Khơi, lộng 4/240 Cá13 93106

Hộ 15 Vây 14,80 15 Lộng 40/230 Cá15 97757

Hộ 16 Vây 14,85 14 Lộng 35/245 Cá16 97785

Hộ 17 Vây 13,80 10 Ven bờ 80/240 Cá17 97568

Hộ 18 Vây 12,00 5 Ven bờ 100/200 Cá18 1629

Hộ 19 Vây 11,80 10 Ven bờ 120/240 Cá19 30032

Hộ 20 Vây 11,90 11 Ven bờ 110/225 Cá20 30436

Hộ 21 Rê 15,70 10 Khơi 8/200 Cá21 95208

Hộ 22 Rê 15,25 10 Khơi 4/260 Cá22 95209

Hộ 23 Rê 26,80 9 Khơi 4/250 Cá23 95320

Hộ 24 Rê 13,70 5 Lộng 60/60 Cá24 95310

Hộ 14 Vây 14,90 9 Lộng 20/240 Cá14
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TT Danh sách Ký hiệu Nghề Chiều dài 
tàu (m)

Số người 
tham gia 
thường 
xuyên

Vùng 
khai thác 
thường 
xuyên

Sản 
phẩm 
chính

Số 
chuyến/
số ngày 

khai thác 
trong 1 

năm

Hộ 25 Rê 12,20 4 Lộng 198/198 Cá25 97741

Hộ 26 Rê 12,70 5 Lộng 215/215 Cá26 31021

Hộ 27 Rê 8,60 1 Ven bờ 180/ 180 Ghẹ27 1285

Hộ 28 Rê 9,20 1 Ven bờ 187/ 187 Ghẹ28 20868

Hộ 29 Rê 10,80 1 Ven bờ 205/ 205 Ghẹ29 40761

Hộ 30 Rê 11,60 4 Ven bờ 215/215 Ghẹ30 40802

Hộ 31
Câu cá 
ngừ,     

lưới rê
17,80 11 Khơi 8/192 Cá 31 90025

Hộ 32
Câu cá 
ngừ,     

lưới rê
19,60 8 Khơi 9/220 Cá 32 90045

Hộ 33
Câu cá 
ngừ,     

lưới rê
18,60 9 Khơi 9/205 Cá 33 90035

Hộ 34 Câu cá 14,50 10 Lộng 45/225 Cá 34 95139

Hộ 35 Câu cá 14,50 8 Lộng 80/240 Cá 35 96022

Hộ 36 Câu cá 14,10 9 Lộng 46/230 Cá 36 96101

Hộ 37 Câu cá 11,20 2 Ven bờ 50/200 Cá 37 95346

Hộ 38 Câu cá 11,20 3 Ven bờ 30/150 Cá 38 1558

Hộ 39 Câu cá 10,80 3 Ven bờ 195/195 Cá 39 21023

Hộ 40 Câu cá 11,50 2 Ven bờ 220/220 Cá 40 21023

Hộ 41 30424 Pha Xúc 15,90 10 Khơi 9/205 Cá, tôm,
mực41

Hộ 42 75043 Pha Xúc 15,00 10 Khơi 4/240 Cá, tôm,
mực42

Hộ 43 95189 Pha Xúc 15,40 11 Khơi 5/180 Cá, tôm,
mực43

Hộ 44 7001 Mành đèn 12,70 7 Lộng 35/175 Cá, tôm,
mực44

Hộ 45 30424 Mành đèn 13,90 6 Lộng 40/220 Cá, tôm,
mực45

Hộ 46 30363 Mành đèn 12,80 7 Lộng 38/210 Cá, tôm,
mực46

Hộ 49 3310 Mành đèn 13,20 3 Ven bờ 60/180 Cá, tôm,
mực49

Hộ 50 3852 Mành đèn 11,80 2 Ven bờ 122/244 Cá, tôm,
mực50

Hộ 47
Mành 

đèn, lưới 
rê

9,50 2 Ven bờ 165/165 Cá, tôm,
mực47

Hộ 48
Mành 

đèn, lưới 
rê

12,90 3 Ven bờ 42/250 Cá, tôm,
mực48 40825
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Bảng PL 2. Lượng rác nhựa phát sinh tại một số tàu khai thác 
theo khảo sát ở Phú Yên

TT Danh sách Ký hiệu Nghề

Lượng rác 
nhựa phát 

sinh từ 
ngư lưới 

cụ

Lượng rác 
nhựa phát 

sinh từ 
bảo quản, 
phân loại

Lượng rác 
nhựa phát 

sinh từ 
thiết bị an 
toàn, bảo 

hộ

Lượng rác 
nhựa phát 

sinh từ 
sinh hoạt 
trên tàu

Tổng 
lượng rác 
nhựa phát 

sinh

Hộ 1 49600 Kéo đôi 1067,20 60,80 568,00 12,00 1708,001

Hộ 2 94240 Kéo đôi 927,30 8,20 304,30 12,00 1251,902

Hộ 3 94238 Kéo đơn 1044,10 8,20 304,30 12,00 1368,603

Hộ 4 94772 Kéo đôi 898,00 51,60 208,00 28,20 1185,804

Hộ 5 94772 Kéo đơn 410,20 36,30 97,70 31,00 575,205

Hộ 6 97723 Kéo đơn 777,80 8,20 304,30 12,00 1102,306

Hộ 7 40830 Kéo đơn 40830 15,10 192,00 12,00 903,207

Hộ 8 40174 Kéo đơn 730,50 8,20 339,30 35,00 1113,008

Hộ 9 40705 Kéo đơn 806,10 8,20 304,30 10,70 1130,609

Hộ 10 40741 Kéo đơn 749,30 29,20 214,30 13,00 1005,8010

Hộ 12 95868 Vây 1035,20 47,80 240,00 202,50 1525,5012

Hộ 13 93106 Vây 1074,30 58,40 450,00 78,50 1661,2013

Hộ 15 97757 Vây 564,80 19,50 62,00 52,00 698,3015

Hộ 16 97785 Vây 775,90 16,00 62,00 52,00 905,9016

Hộ 17 97568 Vây 366,10 8,60 35,80 6,30 416,8017

Hộ 18 1629 Vây 434,70 8,60 35,80 6,30 485,4018

Hộ 19 30032 Vây 294,10 11,10 37,80 13,50 356,5019

Hộ 20 30436 Vây 329,60 9,00 36,00 17,80 392,5020

Hộ 21 95208 Rê 688,00 17,30 100,00 55,50 860,8021

Hộ 22 95209 Rê 717,40 21,70 120,00 65,50 924,6022

Hộ 23 95320 Rê 736,00 21,70 120,00 8,50 886,2023

Hộ 24 95310 Rê 284,10 48,70 120,00 8,50 461,2024

Hộ 25 97741 Rê 322,60 39,20 120,00 31,00 512,7025

Hộ 26 31021 Rê 324,00 21,70 120,00 17,10 482,8026

Hộ 27 1285 Rê 305,10 21,70 121,00 8,50 456,3027

Hộ 28 20868 Rê 399,10 8,70 21,40 8,60 437,7028

Hộ 29 40761 Rê 202,90 4,20 120,00 8,50 335,5029

Hộ 30 40802 Rê 207,10 1,00 120,00 8,50 336,6030

Hộ 34 95139 Câu cá 160,00 72,00 180,00 83,30 495,3034

Hộ 35 96022 Câu cá 654,60 23,00 216,00 132,30 1025,9035

Hộ 31 90025
Câu cá 

ngừ, lưới 
rê

996,80 23,00 254,00 167,50 1441,3031

Hộ 32 90045
Câu cá 

ngừ, lưới 
rê

1254,80 65,20 245,80 133,40 1699,2032

Hộ 33 90035
Câu cá 

ngừ, lưới 
rê

1275,30 23,00 233,00 127,50 1658,8033

Hộ 14 Vây 845,60 16,00 62,00 52,00 975,6014

Hộ 11 Vây 1121,70 49,80 480,00 165,10 1816,6011

Đơn vị: kg/năm
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TT Danh sách Ký hiệu Nghề

Lượng rác 
nhựa phát 

sinh từ 
ngư lưới 

cụ

Lượng rác 
nhựa phát 

sinh từ 
bảo quản, 
phân loại

Lượng rác 
nhựa phát 

sinh từ 
thiết bị an 
toàn, bảo 

hộ

Lượng rác 
nhựa phát 

sinh từ 
sinh hoạt 
trên tàu

Tổng 
lượng rác 
nhựa phát 

sinh

Hộ 36 96101 Câu cá 771,30 23,00 140,00 109,50 1043,8036
Hộ 37 95346 Câu cá 12,00 0,40 7,00 7,10 26,5037
Hộ 38 1558 Câu cá 1,00 0,50 24,00 6,80 32,3038
Hộ 39 21023 Câu cá 13,00 0,30 1,00 7,10 21,4039
Hộ 40 21023 Câu cá 16,00 0,10 1,00 11,20 28,3040
Hộ 41 30424 Pha Xúc 227,00 31,36 204,31 77,13 539,8041
Hộ 42 75043 Pha Xúc 215,40 44,80 276,13 56,06 592,4042
Hộ 43 95189 Pha Xúc 225,60 34,74 289,98 65,31 615,6343
Hộ 44 7001 Mành đèn 111,10 9,76 103,33 33,00 257,1944

Hộ 45 30424 Mành đèn 145,30 21,20 77,66 58,38 302,5445

Hộ 46 30363 Mành đèn 145,30 14,20 96,25 50,81 306,5646

Hộ 49 3310 Mành đèn 91,50 5,90 36,80 6,70 140,9049

Hộ 50 3852 Mành đèn 89,00 18,00 55,00 13,70 175,6050

Hộ 47
Mành 

đèn, lưới 
rê

68,40 5,90 20,00 6,70 101,0047

Hộ 48
Mành 

đèn, lưới 
rê

129,10 6,20 56,00 13,50 204,8048

Đơn vị: kg/năm

40825
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Bảng PL 3.Thông số cơ bản về tàu và hoạt động khai thác
theo khảo sát một số hộ ở Kiên Giang

TT Danh sách Ký hiệu Nghề Chiều dài 
tàu (m)

Vùng 
khai thác 
thường 
xuyên

Số người 
tham gia 
thường 
xuyên

Số 
chuyến/số 
ngày khai 
thác trong 

1 năm

Sản 
phẩm 
chính

Hộ 1 93142 Kéo đôi 20,65 18 Khơi 9/215 Cá, tôm, 
mực

1

Hộ 2 91843 Kéo đôi 26,80 16 Khơi 5/250 Cá, tôm, 
mực

2

Hộ 3 90602 Kéo đôi 20,70 17 Khơi 5/220 Cá, tôm, 
mực

3

Hộ 18 60801 Kéo 14,50 11 Lộng 23/230 Cá, tôm, 
mực

18

Hộ 19 61891 Kéo 14,80 10 Lộng 30/210 Cá, tôm, 
mực

19

Hộ 20 61651 Kéo 13,70 9 Lộng 38/266 Cá, tôm, 
mực

20

Hộ 21 92239 Kéo 12,40 7 Lộng 34/238 Cá, tôm, 
mực

21

Hộ 22 60456 Kéo 12,60 7 Lộng 27/190 Cá, tôm, 
mực

22

Hộ 23 95854 Kéo 12,90 6 Lộng 70/210 Cá, tôm, 
mực

23

Hộ 4 94684 Vây 20,70 17 Khơi 9/235 Cá4

Hộ 5 91548 Vây 24,20 18 Khơi 8/194 Cá5

Hộ 6 91714 Vây 21,60 18 Khơi 4/240 Cá6

Hộ 7 92074 Vây 16,80 15 Khơi 40/230 Cá7

Hộ 8 94663 Vây 16,85 14 Khơi 35/245 Cá8

Hộ 9 9118 Rê 16,50 10 Khơi 3/285 Cá9

Hộ 10 95577 Rê 24,45 10 Khơi 4/260 Cá10

Hộ 11 95882 Rê 26,80 9 Khơi 4/250 Cá11
Hộ 12 8129 Câu Thúng 15,40 13 Khơi 36/216 Mực12

Hộ 13 9140 Câu Tay 15,90 8 Khơi 42/220 Mực13

Hộ 14 95073 Câu Tay 15,20 9 Khơi 9/205 Cá14

Hộ 24 81028 Vây 14,80 14 Lộng 36/216 Cá24
Hộ 25 95593 Vây 13,80 10 Lộng 80/240 Cá25
Hộ 26 91157 Vây 12,90 10 Lộng 70/230 Cá26
Hộ 27 91930 Vây 12,80 10 Lộng 120/240 Cá27
Hộ 28 91157 Vây 14,10 11 Lộng 100/200 Cá28
Hộ 29 62225 Rê Lộng 14,60 5 Lộng 190/190 Ghẹ29
Hộ 30 94860 Rê Lộng 14,75 4 Lộng 198/198 Ghẹ30
Hộ 31 61619 Rê Lộng 13,80 5 Lộng 215/215 Ghẹ31

Hộ 33 61192 Câu Cá 13,60 8 Lộng 80/240 Cá33
Hộ 34 60380 Câu Cá 12,90 6 Lộng 46/230 Cá34
Hộ 35 92264 Bẫy mực 14,10 4 Lộng 30/180 Mực35
Hộ 36 94768 Bẫy mực 14,80 5 Lộng 38/228 Mực36
Hộ 37 92256 Bẫy mực 14,20 4 Lộng 40/240 Mực37
Hộ 38 61011 Bẫy mực 12,90 3 Lộng 42/250 Mực38

Hộ 32 94828 Câu Vàng 
Mực 14,40 10 Lộng 45/225 Mực32

Hộ 39 62097 Cào nghêu 
lụa+rê 13,20 4 Lộng 130/260 Ghẹ, nghêu 

lụa39

Hộ 15 95007 Bẫy mực 16,90 5 Khơi 30/210 Mực15
Hộ 16 91021 Bẫy mực 16,40 5 Khơi 36/216 Mực16

Hộ 17 62399 Bẫy mực 15,80 5 Khơi 35/245 Mực17
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TT Danh sách Ký hiệu Nghề Chiều dài 
tàu (m)

Vùng 
khai thác 
thường 
xuyên

Số người 
tham gia 
thường 
xuyên

Số 
chuyến/số 
ngày khai 
thác trong 

1 năm

Sản 
phẩm 
chính

Hộ 40 95854 Kéo đơn 12,80 7 Ven bờ 39/230 Cá, tôm, 
mực40

Hộ 44 60327 Rê ghẹ, 
cào sò 11,60 4 Ven bờ 215/215 Ghẹ, sò44

Hộ 45 Câu tay 
mực 8,60 1 Ven bờ 170/170 Mực45 

Hộ 46 Câu tay 
mực 9,20 1 Ven bờ 200/200 Mực46 

Hộ 47 Câu tay 
mực 7,80 1 Ven bờ 195/195 Mực47 

Hộ 48 Câu tay 
mực 7,10 1 Ven bờ 220/220 Mực48 

Hộ 41 60456 Rê ghẹ 8,60 1 Ven bờ 170/170 Ghẹ41
Hộ 42 60327 Rê ghẹ 9,20 1 Ven bờ 176/176 Ghẹ42
Hộ 43 60783 Rê ghẹ 10,80 1 Ven bờ 200/200 Ghẹ43

Hộ 49

Cào 
nghêu 
lụa, rê 

ghẹ

11,80 4 Ven bờ 135/270 Mực, sò49 95100

Hộ 50

Cào 
nghêu 

lụa, lưới 
rê ghẹ

11,60 4 Ven bờ 100/250 Ghẹ, nghêu 
lụa

50 62142
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Bảng PL 4. Lượng rác nhựa phát sinh tại một số tàu khai thác 
được khảo sát ở Kiên Giang

TT Danh sách Ký hiệu Nghề

Lượng rác 
nhựa phát 

thải từ 
ngư lưới 

cụ

Lượng rác 
nhựa phát 

sinh từ 
bảo quản, 
phân loại

Lượng rác 
nhựa phát 

sinh từ 
thiết bị an 
toàn, bảo 

hộ

Lượng rác 
nhựa phát 

sinh từ 
sinh hoạt 
trên tàu

Tổng 
lượng rác 
nhựa phát 

sinh

Hộ 1 93142 Kéo đôi 1484,57 104,44 360,22 97,95 2047,11
Hộ 2 91843 Kéo đôi 1474,33 134,95 382,84 63,30 2055,422
Hộ 3 90602 Kéo đôi 1591,27 111,30 500,93 59,52 2263,013
Hộ 4 94684 Vây 1035,00 63,69 480,00 45,10 1623,794
Hộ 5 91548 Vây 768,50 57,28 360,00 33,50 1219,305
Hộ 6 91714 Vây 819,62 57,28 450,00 42,50 1369,406
Hộ 7 92074 Vây 632,78 34,70 330,30 52,15 1049,937
Hộ 8 94663 Vây 632,78 15,20 242,00 52,80 942,788
Hộ 9 9118 Rê 667,37 22,85 107,50 37,50 835,229

Hộ 10 95577 Rê 1061,53 37,55 116,53 49,50 1265,1110
Hộ 11 95882 Rê 529,65 21,67 120,00 59,50 730,8211
Hộ 12 8129 Câu Thúng 84,80 0,00 53,00 15,50 153,3012
Hộ 13 9140 Câu Tay 30,00 13,83 13,83 57,70 115,3713
Hộ 14 95073 Câu Tay 3,60 8,00 8,00 38,50 58,1014
Hộ 15 95007 Bẫy mực 692,00 13,82 60,63 91,75 858,2015
Hộ 16 91021 Bẫy mực 534,67 20,70 96,63 64,05 716,0416
Hộ 17 62399 Bẫy mực 652,67 10,26 73,13 119,00 855,0517
Hộ 18 60801 Kéo 513,80 33,60 377,20 32,20 956,8018
Hộ 19 61891 Kéo 468,02 36,33 297,67 38,00 840,0219
Hộ 20 61651 Kéo 770,50 22,20 293,00 69,00 1154,7020
Hộ 21 92239 Kéo 704,97 16,92 134,47 7,50 863,8621
Hộ 22 60456 Kéo 775,60 15,20 179,50 14,00 984,3022
Hộ 23 95854 Kéo 928,10 21,76 201,30 13,80 1165,0023
Hộ 24 81028 Vây 856,22 17,40 314,00 52,00 1239,6224
Hộ 25 95593 Vây 763,38 68,20 68,20 19,83 919,6125
Hộ 26 91157 Vây 585,52 8,60 182,60 18,33 795,0526
Hộ 27 91930 Vây 585,52 27,10 43,15 20,13 675,9027
Hộ 28 91157 Vây 457,53 9,00 37,00 28,04 531,5728
Hộ 29 62225 Rê Lộng 615,33 48,67 130,00 8,80 802,8029
Hộ 30 94860 Rê Lộng 699,31 39,17 120,00 31,00 889,4830
Hộ 31 61619 Rê Lộng 692,48 692,48 88,00 17,10 1490,0631

Hộ 33 61192 Câu Cá 280,00 5,50 67,40 67,40 420,3033
Hộ 34 60380 Câu Cá 90,00 15,50 16,00 67,40 188,9034
Hộ 35 92264 Bẫy mực 657,40 12,98 60,94 91,25 822,5735
Hộ 36 94768 Bẫy mực 762,00 10,08 74,30 69,88 916,2636
Hộ 37 92256 Bẫy mực 770,80 6,02 60,46 71,50 908,7837
Hộ 38 61011 Bẫy mực 84,00 15,00 80,00 20,40 199,4038

Hộ 40 95854 Kéo đơn 690,67 0,90 240,07 14,00 945,6440
Hộ 41 60456 Rê ghẹ 537,93 0,93 5,57 3,30 547,7341
Hộ 42 60327 Rê ghẹ 856,60 0,56 2,80 4,00 863,9642
Hộ 43 60783 Rê ghẹ 701,60 4,17 2,00 8,50 716,2743

Hộ 32 94828 Câu Vàng 
Mực 265,25 12,50 20,00 56,30 354,0532

Hộ 39 62097 Cào nghêu 
lụa + rê 294,05 5,90 10,20 6,40 316,5539

Hộ 44 60327 Rê ghẹ, 
cào sò 770,55 21,50 1,00 10,00 803,0544

Hộ 45 Câu tay 
mực 4,25 0,00 5,80 6,95 17,0045

Đơn vị: kg/năm
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TT Danh sách Ký hiệu Nghề

Lượng rác 
nhựa phát 

thải từ 
ngư lưới 

cụ

Lượng rác 
nhựa phát 

sinh từ 
bảo quản, 
phân loại

Lượng rác 
nhựa phát 

sinh từ 
thiết bị an 
toàn, bảo 

hộ

Lượng rác 
nhựa phát 

sinh từ 
sinh hoạt 
trên tàu

Tổng 
lượng rác 
nhựa phát 

sinh

Hộ 46 Câu tay 
mực 7,13 0,13 2,00 6,80 16,0746

Hộ 47 Câu tay 
mực 2,10 0,13 14,00 6,80 23,0347

Hộ 48 Câu tay 
mực 2,50 0,00 14,40 6,70 23,6048

Đơn vị: kg/năm

Hộ 49
Cào 

nghêu 
lụa, rê 

ghẹ

226,92 3,24 4,55 14,95 249,6649 95100

Hộ 50
Cào 

nghêu 
lụa, lưới 
rê ghẹ

341,53 0,27 41,75 1,80 385,3550 62142
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Bảng PL 5. Thông số cơ bản về tàu và hoạt động khai thác 
theo khảo sát một số hộ ở Quảng Ninh

TT Danh sách Ký hiệu Nghề Chiều dài 
tàu (m)

Vùng 
khai thác 
thường 
xuyên

Số người 
tham gia 
thường 
xuyên

Số 
chuyến/số 
ngày khai 
thác trong 

1 năm

Sản 
phẩm 
chính

Hộ 1 90102 Lưới kéo 20,6 10 Khơi 40/200 Cá, tôm, 
mực1

Hộ 2 90050 Lưới kéo 17,8 12 Khơi 40/240 Cá, tôm, 
mực2

Hộ 3 90047 Lưới kéo 19,4 12 Khơi 35/175 Cá, tôm, 
mực3

Hộ 4 90222 Lưới kéo 15,8 9 Khơi 38/270 Cá, tôm, 
mực4

Hộ 5 90268 Lưới rê 28,0 7 Khơi 8/200 Cá5
Hộ 6 90116 Lưới rê 18,8 6 Khơi 9/215 Cá6
Hộ 7 90196 Lưới rê 21,6 8 Khơi 24/240 Cá7
Hộ 8 90838 Lưới rê 15,0 11 Khơi 43/260 Cá8
Hộ 9 90185 Câu tay 15,7 8 Khơi 8/200 Cá9

Hộ 10 0066 Câu tay 15,3 9 Khơi 10/260 Cá10
Hộ 11 90007 Câu tay 26,8 9 Khơi 4/250 Cá11

Hộ 12 90021 Chụp mực 19,0 7 Khơi 10/200 Cá, tôm, 
mực12

Hộ 13 90777 Chụp mực 23,5 6 Khơi 12/120 Cá, tôm, 
mực13

Hộ 14 90964 Chụp mực 30,8 12 Khơi 12/120 Cá, tôm, 
mực14

Hộ 15 90234 Chụp mực 23,3 11 Khơi 40/258 Cá, tôm, 
mực15

Hộ 16 90236 Lưới kéo 13,6 8 Lộng 32/128 Cá, tôm, 
mực16

Hộ 17 34085 Lưới kéo 12,8 8 Lộng 90/270 Cá, tôm, 
mực17

Hộ 18 35694 Lưới kéo 12,6 7 Lộng 265/265 Cá, tôm, 
mực18

Hộ 19 0181 Lưới kéo 12,8 5 Lộng 52/260 Cá, tôm, 
mực19

Hộ 26 90003 Chụp mực 14,8 5 Lộng 10/200 Cá, tôm, 
mực26

Hộ 27 90060 Chụp mực 14,8 8 Lộng 36/144 Cá, tôm, 
mực27

Hộ 28 90825 Chụp mực 12,8 9 Lộng 46/230 Cá, tôm, 
mực28

Hộ 29 90725 Chụp mực 12,4 8 Lộng 24/240 Cá, tôm, 
mực29

Hộ 30 0518 Chụp mực 13,0 7 Lộng 27/270 Cá, tôm, 
mực30

Hộ 31 1112 Chụp mực 12,6 6 Lộng 24/245 Cá, tôm, 
mực31

Hộ 32 3325 Giã tôm 12,8 3 Lộng 300/ 300 Cá, tôm, 
mực32

Hộ 33 00016 Giã tôm 12,9 3 Lộng 250/ 250 Cá, tôm, 
mực33

Hộ 34 6851 Giã tôm 12,2 4 Lộng 200/200 Cá, tôm, 
mực34

Hộ 20 0938 Lưới rê 12,5 Lộng 28/280 Cá, ghẹ20
Hộ 21 90096 Lưới rê 14,9 Lộng 30/ 210 Cá, ghẹ21 5
Hộ 22 6243 Lưới rê 14,8 Lộng 40/230 Cá, ghẹ22 5
Hộ 23 0363 Lưới rê 14,9 Lộng 35/245 Cá, ghẹ23 4
Hộ 24 0789 Lưới rê 13,0 Lộng 46/230 Cá, ghẹ24 4
Hộ 25 3217 Câu tay 13,7 Lộng 60/60 Cá, ghẹ25 5
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TT Danh sách Ký hiệu Nghề Chiều dài 
tàu (m)

Vùng 
khai thác 
thường 
xuyên

Số người 
tham gia 
thường 
xuyên

Số 
chuyến/số 
ngày khai 
thác trong 

1 năm

Sản 
phẩm 
chính

Hộ 35 6738 Giã tôm 12,6 6 Lộng 220/220 Cá, tôm, 
mực35

Hộ 36 10004 Lưới rê 12,3 Lộng 240/240 Ghẹ36 3

Hộ 37 6606 Lưới rê 11,9 Ven bờ 100/100 Ghẹ37 3
Hộ 38 66587 Lưới rê 11,8 Ven bờ 120/240 Ghẹ38 3
Hộ 39 6614 Lưới rê 11,8 Ven bờ 110/225 Cá, ghẹ39 3
Hộ 40 1064 Lưới rê 10,0 Ven bờ 250/250 Cá, ghẹ40 3
Hộ 41 90108 Câu tay 11,6 Ven bờ 198/198 Cá41 4

Hộ 42 90109 Câu tay 10,7 Ven bờ 215/215 Cá42 5

Hộ 43 0108 Câu tay 8,6 Ven bờ 180/180 Cá43 1

Hộ 44 0465 Câu tay 9,2 Ven bờ 187/187 Cá44 1
Hộ 45 3321 Câu tay 10,8 Ven bờ 205/205 Cá45 1
Hộ 46 0640 Câu tay 9,6 Ven bờ 215/215 Cá46 4

Hộ 48 1146 Pha xúc 9,6 Ven bờ 30/150 Cá, mực48 3

Hộ 49 1166 Pha xúc 8,3 Ven bờ 195/195 Cá, mực49 3

Hộ 50 1067 Pha xúc 8,6 Ven bờ 220/220 Cá, mực50 2

Hộ 47 Pha xúc 11,8 Ven bờ 50/200 Cá, mực47 2
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Bảng PL 6. Lượng rác nhựa phát sinh tại một số tàu khai thác 
được khảo sát ở Quảng Ninh

TT Danh sách Ký hiệu Nghề

Lượng rác 
nhựa phát 

sinh từ 
ngư lưới 

cụ

Lượng rác 
nhựa phát 

sinh từ 
bảo quản, 
phân loại

Lượng rác 
nhựa phát 

sinh từ 
thiết bị an 
toàn, bảo 

hộ

Lượng rác 
nhựa phát 

sinhtừ 
sinh hoạt 
trên tàu

Tổng 
lượng rác 
nhựa phát 

sinh

Hộ 1 90102 Lưới kéo 1138,20 60,80 568,00 10,75 1777,801
Hộ 2 90050 Lưới kéo 906,30 36,20 304,30 9,50 1256,402
Hộ 3 90047 Lưới kéo 1084,10 85,20 304,30 20,00 1493,603
Hộ 4 90222 Lưới kéo 1055,00 25,52 387,51 8,00 1476,034
Hộ 5 90268 Lưới rê 760,00 48,70 40,00 8,50 857,205
Hộ 6 90116 Lưới rê 638,60 49,70 40,00 8,00 736,206
Hộ 7 90196 Lưới rê 530,80 42,70 43,30 12,50 629,307
Hộ 8 90838 Lưới rê 563,00 35,70 65,00 26,20 689,908
Hộ 9 90185 Câu tay 88,00 22,00 8,00 17,73 135,709

Hộ 10 0066 Câu tay 80,00 66,00 5,80 16,92 168,8010
Hộ 11 90007 Câu tay 70,00 23,00 8,00 16,80 117,8011
Hộ 12 90021 Chụp mực 231,50 313,30 660,30 46,68 1251,8012
Hộ 13 90777 Chụp mực 203,80 305,60 610,30 196,39 1316,0013
Hộ 14 90964 Chụp mực 241,50 190,70 430,50 137,40 1000,0014
Hộ 15 90234 Chụp mực 347,00 140,12 489,96 106,20 1083,2815
Hộ 16 90236 Lưới kéo 670,50 51,60 208,00 28,20 958,3016
Hộ 17 34085 Lưới kéo 618,20 36,30 97,70 31,00 783,2017
Hộ 18 35694 Lưới kéo 699,50 8,20 304,30 12,00 1024,0018
Hộ 19 0181 Lưới kéo 578,70 29,10 74,33 20,00 702,1319
Hộ 20 0938 Lưới rê 354,67 32,00 69,00 18,00 473,6720
Hộ 21 90096 Lưới rê 284,10 48,70 52,30 10,60 395,6021
Hộ 22 6243 Lưới rê 322,60 38,80 47,20 12,30 420,9022
Hộ 23 0363 Lưới rê 324,00 21,70 49,80 14,50 410,0023
Hộ 24 0789 Lưới rê 602,23 28,80 92,00 22,30 745,3324
Hộ 25 3217 Câu tay 160,00 72,00 20,00 13,50 265,5025
Hộ 26 90003 Chụp mực 296,00 56,70 181,30 46,23 580,2026
Hộ 27 90060 Chụp mực 551,30 133,90 445,80 50,33 1181,2027
Hộ 28 90825 Chụp mực 395,80 146,90 398,40 34,20 975,2828
Hộ 29 90725 Chụp mực 389,00 117,57 392,53 29,40 928,5029
Hộ 30 0518 Chụp mực 389,00 117,57 392,53 29,40 928,5030
Hộ 31 1112 Chụp mực 206,67 112,24 69,67 27,50 416,0831
Hộ 32 3325 Giã tôm 1155,40 0,40 26,50 9,00 1191,3032
Hộ 33 00016 Giã tôm 969,50 8,50 21,80 2,00 1001,7033
Hộ 34 6851 Giã tôm 1268,10 8,20 304,30 12,00 1592,6034
Hộ 35 6738 Giã tôm 1108,10 29,20 214,30 13,00 1364,6035
Hộ 36 10004 Lưới rê 297,00 22,20 28,80 2,30 350,2036
Hộ 37 6606 Lưới rê 539,10 8,70 8,70 6,40 562,8037
Hộ 38 66587 Lưới rê 270,10 48,70 140,00 7,00 465,8038
Hộ 39 6614 Lưới rê 329,60 56,70 120,00 11,50 517,8039
Hộ 40 1064 Lưới rê 203,80 28,63 20,00 8,64 261,0740
Hộ 41 90108 Câu tay 108,00 23,00 16,00 21,30 168,3041
Hộ 42 90109 Câu tay 126,00 23,00 0,00 21,00 170,0042
Hộ 43 0108 Câu tay 1,00 0,10 3,40 7,40 11,9043
Hộ 44 0465 Câu tay 1,60 0,10 9,70 6,80 18,3044
Hộ 45 3321 Câu tay 2,00 0,10 5,60 7,10 14,8045
Hộ 46 0640 Câu tay 2,00 0,10 3,70 6,40 12,3046

Hộ 48 1146 Pha xúc 129,10 6,20 12,10 13,50 160,9048
Hộ 49 1166 Pha xúc 91,50 5,90 12,30 4,90 114,6049
Hộ 50 1067 Pha xúc 89,00 18,00 12,00 11,65 130,6050

Hộ 47 Pha xúc 175,70 0,00 44,50 2,00 222,2047

Đơn vị: kg/năm
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PHỤ LỤC 2.
Thông số về nuôi thủy sản và lượng rác nhựa phát sinh khảo sát
ở một số hộ nuôi thủy sản

Bảng PL 7. Một số thông số cơ bản về nuôi thủy sản tại một số 
hộ nuôi thủy sản khảo sát ở Phú Yên

TT Danh 
sách

Loại hình 
nuôi

Đơn vị 
nuôi

Kích thước 
đơn vị
nuôi 

Tổng 
đơn vị 
nuôi

Sản lượng 
trong năm 
2019 (tấn)

Sản phẩm 
chính

1 Hộ 1 Lồng 90 90Nuôi cá lồng 2mx2mx2m Cá bóp, cá mú
2 Hộ 2 Lồng 24 2,0Nuôi cá lồng 2mx2mx2m Cá bóp
3 Hộ 3 Lồng 40 3,0Nuôi cá lồng 2mx2mx2m Cá bóp, cá mú
4 Hộ 4 Lồng 50 2,8Nuôi cá lồng 2mx2mx2m Cá bóp
5 Hộ 5 Lồng 40 2,5Nuôi cá lồng 2mx2mx2m Cá bóp
6 Hộ 6 Lồng 60 3,0Nuôi cá lồng 2mx2mx2m Cá bóp, cá mú
7 Hộ 7 Lồng 60 3,0Nuôi cá lồng 2mx2mx2m Cá bóp, cá mú
8 Hộ 8 Lồng 70 3,5Nuôi cá lồng 2mx2mx2m Cá bóp
9 Hộ 9 Lồng 50 2,5Nuôi cá lồng 2mx2mx2m Cá bóp

10 Hộ 10 Lồng 80 3,5Nuôi cá lồng 2mx2mx2m Cá bóp

11 Hộ 11 Ha 4,15 105,0
Nuôi thâm 

canh tôm thẻ 
chân trắng

Tôm thẻ chân 
trắng

12 Hộ 12 Ha 0,42 15,0
Nuôi thâm 

canh tôm thẻ 
chân trắng

Tôm thẻ chân 
trắng

13 Hộ 13 Ha 0,30 16,0
Nuôi thâm 

canh tôm thẻ 
chân trắng

Tôm thẻ chân 
trắng

14 Hộ 14 Ha 0,70 20,0
Nuôi thâm 

canh tôm thẻ 
chân trắng

Tôm thẻ chân 
trắng

15 Hộ 15 Ha 0,50 18,0
Nuôi thâm 

canh tôm thẻ 
chân trắng

Tôm thẻ chân 
trắng

17 Hộ 17 Ha 1,00 14,0
Nuôi thâm 

canh tôm thẻ 
chân trắng

Tôm thẻ chân 
trắng

18 Hộ 18 Ha 0,50 10,0
Nuôi thâm 

canh tôm thẻ 
chân trắng

Tôm thẻ chân 
trắng

19 Hộ 19 Ha 0,40 9,0
Nuôi thâm 

canh tôm thẻ 
chân trắng

Tôm thẻ chân 
trắng

20 Hộ 20 Ha 0,50 12,0
Nuôi thâm 

canh tôm thẻ 
chân trắng

Tôm thẻ chân 
trắng

21 Hộ 21 Ha 0,60 15,0
Nuôi thâm 

canh tôm thẻ 
chân trắng

Tôm thẻ chân 
trắng

22 Hộ 22 Ha 0,60 16,0
Nuôi thâm 

canh tôm thẻ 
chân trắng

Tôm thẻ chân 
trắng

16 Hộ 16 Ha 1,00 4,0
Nuôi bán thâm 
canh tôm thẻ 

chân trắng
Tôm thẻ chân 

trắng
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TT Danh 
sách

Loại hình 
nuôi

Đơn vị 
nuôi

Kích thước 
đơn vị
nuôi 

Tổng 
đơn vị 
nuôi

Sản lượng 
trong năm 
2019 (tấn)

Sản phẩm 
chính

23 Hộ 23 Lồng 300 12,0Nuôi lồng bè 
tôm hùm

3mx3mx1,5m Tôm hùm

24 Hộ 24 Lồng 40 2,2Nuôi lồng bè 
tôm hùm

3mx3mx1,5m Tôm hùm

25 Hộ 25 Lồng 80 3,1Nuôi lồng bè 
tôm hùm

3mx3mx1,5m Tôm hùm

26 Hộ 26 Lồng 80 3,0Nuôi lồng bè 
tôm hùm

3mx3mx1,5m Tôm hùm

27 Hộ 27 Lồng 30 1,7Nuôi lồng bè 
tôm hùm

3mx3mx1,5m Tôm hùm

28 Hộ 28 Lồng 24 0,5Nuôi lồng ganh 
tôm hùm

2,5mx2,5mx-
1,2m

Tôm hùm

29 Hộ 29 Lồng 15 0,5Nuôi lồng ganh 
tôm hùm

2,5mx2,5mx-
1,2m

Tôm hùm

30 Hộ 30 Lồng 18 2,0Nuôi lồng ganh 
tôm hùm

2,5mx2,5mx-
1,2m

Tôm hùm

31 Hộ 31 Lồng 12 0,5Nuôi lồng ganh 
tôm hùm

2,5mx2,5mx-
1,2m

Tôm hùm

32 Hộ 32 Lồng 15 0,6Nuôi lồng ganh 
tôm hùm

2,5mx2,5mx-
1,2m

Tôm hùm

33 Hộ 33 Lồng 16 0,8Nuôi lồng ganh 
tôm hùm

2,5mx2,5mx-
1,2m

Tôm hùm

34 Hộ 34 Lồng 20 0,8Nuôi lồng ganh 
tôm hùm

2,5mx2,5mx-
1,2m

Tôm hùm

35 Hộ 35 Lồng 20 0,8Nuôi lồng ganh 
tôm hùm

2,5mx2,5mx-
1,2m

Tôm hùm

36 Hộ 36 Lồng 16 0,6Nuôi lồng ganh 
tôm hùm

2,5mx2,5mx-
1,2m

Tôm hùm

37 Hộ 37 Lồng 18 0,8Nuôi lồng ganh 
tôm hùm

2,5mx2,5mx-
1,2m

Tôm hùm

38 Hộ 38 Lồng 15 0,5Nuôi lồng ganh 
tôm hùm

2,5mx2,5mx-
1,2m

Tôm hùm

39 Hộ 39 Lồng 16 0,5Nuôi lồng ganh 
tôm hùm

2,5mx2,5mx-
1,2m

Tôm hùm

40 Hộ 40 Lồng 18 0,8Nuôi lồng ganh 
tôm hùm

2,5mx2,5mx-
1,2m

Tôm hùm

41 Hộ 41 Lồng 15 0,5Nuôi lồng ganh 
tôm hùm

2,5mx2,5mx-
1,2m

Tôm hùm

42 Hộ 42 Lồng 17 0,6Nuôi lồng ganh 
tôm hùm

2,5mx2,5mx-
1,2m

Tôm hùm

43 Hộ 43 Lồng 18 0,7Nuôi lồng ganh 
tôm hùm

2,5mx2,5mx-
1,2m

Tôm hùm

44 Hộ 44 Lồng 16 0,7Nuôi lồng ganh 
tôm hùm

2,5mx2,5mx-
1,2m

Tôm hùm

45 Hộ 45 Lồng 15 0,6Nuôi lồng ganh 
tôm hùm

2,5mx2,5mx-
1,2m

Tôm hùm

46 Hộ 46 Lồng 15 0,6Nuôi lồng ganh 
tôm hùm

2,5mx2,5mx-
1,2m

Tôm hùm

47 Hộ 47 Lồng 18 0,8Nuôi lồng ganh 
tôm hùm

2,5mx2,5mx-
1,2m

Tôm hùm

48 Hộ 48 Lồng 16 0,8Nuôi lồng ganh 
tôm hùm

2,5mx2,5mx-
1,2m

Tôm hùm

49 Hộ 49 Lồng 16 0,6Nuôi lồng ganh 
tôm hùm

2,5mx2,5mx-
1,2m

Tôm hùm

50 Hộ 50 Lồng 18 1,0Nuôi lồng ganh 
tôm hùm

2,5mx2,5mx-
1,2m

Tôm hùm

51 Hộ 51 Lồng 18 1,0Nuôi lồng ganh 
tôm hùm

2,5mx2,5mx-
1,2m

Tôm hùm

52 Hộ 52 Lồng 16 1,0Nuôi lồng ganh 
tôm hùm

2,5mx2,5mx-
1,2m

Tôm hùm
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Bảng PL 8. Lượng rác nhựa phát sinh tại một số hộ nuôi thủy sản 
khảo sát ở Phú Yên

TT Danh 
sách Loại hình nuôi

Lượng 
rác nhựa 
phát sinh 
từ làm cơ 
sở hạ tầng 

ban đầu

Lượng 
rác nhựa 
phát sinh 
từ trong 
khâu thu 

hoạch

Lượng rác 
nhựa phát 

sinh từ 
trong quá 
trình nuôi

Lượng rác 
nhựa phát 

sinh từ 
trong sinh 

hoạt

Tổng 
lượng rác 
nhựa phát 

sinh

Hộ 1 Nuôi cá lồng 1.782,00 75,60 0,00 0,00 1.857,601

Hộ 2 Nuôi cá lồng 381,60 10,60 0,00 0,00 392,202
Hộ 3 Nuôi cá lồng 859,33 8,10 0,00 0,00 867,433
Hộ 4 Nuôi cá lồng 1.046,67 8,10 0,00 0,00 1.054,774
Hộ 5 Nuôi cá lồng 899,33 11,10 0,00 0,00 910,435
Hộ 6 Nuôi cá lồng 1.204,00 10,70 0,00 0,00 1.214,706
Hộ 7 Nuôi cá lồng 1.164,00 10,90 0,00 0,00 1.174,907
Hộ 8 Nuôi cá lồng 1.311,33 9,85 0,00 0,00 1.321,188
Hộ 9 Nuôi cá lồng 936,67 7,85 0,00 0,00 944,529

Hộ 10 Nuôi cá lồng 1.458,67 6,60 0,00 0,00 1.465,2710

Hộ 11 Nuôi thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

12.188,67 561,00 0,00 13,32 12.762,9911

Hộ 12 Nuôi thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

1.253,63 144,90 0,00 0,76 1.399,2912

Hộ 13 Nuôi thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

929,63 106,20 0,00 0,85 1.036,6713

Hộ 14 Nuôi thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

1.636,67 121,30 0,00 0,86 1.758,8314

Hộ 15 Nuôi thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

1.289,00 120,50 0,00 0,93 1.410,4315

Hộ 16 Nuôi thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

48,00 136,20 0,00 0,76 184,9616

Hộ 17 Nuôi thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

3.990,00 77,50 0,00 3,32 4.070,8217

Hộ 18 Nuôi thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

1.205,63 133,10 0,00 0,76 1.339,4918

Hộ 19 Nuôi thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

975,85 110,60 0,00 1,35 1.087,8019

Hộ 20 Nuôi thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

1.114,65 111,10 0,00 1,43 1.227,1820

Hộ 21 Nuôi thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

1.240,25 139,60 0,00 1,26 1.381,1121

Hộ 22 Nuôi thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

1.318,65 139,60 0,00 1,28 1.459,5322

Hộ 28 Nuôi lồng ganh
tôm hùm

215,70 1,70 0,04 0,00 217,4428

Hộ 29 Nuôi lồng ganh
tôm hùm

117,14 2,80 0,02 0,00 119,9629

Hộ 30 Nuôi lồng ganh
tôm hùm

137,33 1,20 0,02 0,00 138,5530

Hộ 31 Nuôi lồng ganh
tôm hùm

87,10 0,90 0,03 0,00 88,0331

Hộ 32 Nuôi lồng ganh
tôm hùm

117,14 1,70 0,02 0,00 118,8632

Hộ 33 Nuôi lồng ganh
tôm hùm

143,99 2,20 0,04 0,00 146,2333

Đơn vị: kg/năm

Hộ 23 Nuôi lồng bè tôm hùm 2.434,4 5,20 2,17 10,00 2.451,7223

Hộ 24 Nuôi lồng bè tôm hùm 359,30 1,80 1,11 0,00 362,2124

Hộ 25 Nuôi lồng bè tôm hùm 719,74 3,30 0,02 0,00 723,0625

Hộ 26 Nuôi lồng bè tôm hùm 728,62 3,70 0,03 0,00 732,3526

Hộ 27 Nuôi lồng bè tôm hùm 287,42 3,30 0,02 0,00 290,7427
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Hộ 34 Nuôi lồng ganh
tôm hùm

181,36 2,20 0,03 0,00 183,5934

Hộ 35 Nuôi lồng ganh
tôm hùm

155,56 1,70 0,03 0,00 157,2935

Hộ 36 Nuôi lồng ganh
tôm hùm

147,19 1,70 0,02 0,00 148,9136

Hộ 37 Nuôi lồng ganh
tôm hùm

166,62 1,60 0,04 0,00 168,2637

Hộ 38 Nuôi lồng ganh
tôm hùm

142,07 1,60 0,02 0,00 143,6938

Hộ 39 Nuôi lồng ganh
tôm hùm

150,79 3,20 0,02 0,00 154,0139

Hộ 40 Nuôi lồng ganh
tôm hùm

168,22 4,10 0,02 0,00 172,3440

Hộ 41 Nuôi lồng ganh
tôm hùm

133,27 3,50 0,02 0,00 136,7941

Hộ 42 Nuôi lồng ganh
tôm hùm

150,70 3,50 0,04 0,00 154,2442

Hộ 43 Nuôi lồng ganh
tôm hùm

162,17 4,00 0,03 0,00 166,2043

Hộ 44 Nuôi lồng ganh
tôm hùm

143,99 3,60 0,03 0,00 147,6244

Hộ 45 Nuôi lồng ganh
tôm hùm

135,69 4,60 0,03 0,00 140,3245

Hộ 46 Nuôi lồng ganh
tôm hùm

146,95 2,20 0,02 0,00 149,1746

Hộ 47 Nuôi lồng ganh
tôm hùm

158,97 4,40 0,03 0,00 163,4047

Hộ 48 Nuôi lồng ganh
tôm hùm

145,17 2,20 0,03 0,00 147,4048

Hộ 49 Nuôi lồng ganh
tôm hùm

145,47 2,40 0,02 0,00 147,8949

Hộ 50 Nuôi lồng ganh
tôm hùm

155,13 2,60 0,02 0,00 157,7550

Hộ 51 Nuôi lồng ganh
tôm hùm

159,03 1,60 0,02 0,00 160,6551

Hộ 52 Nuôi lồng ganh
tôm hùm

141,73 1,20 0,03 0,00 142,9652

TT Danh 
sách Loại hình nuôi

Lượng 
rác nhựa 
phát sinh 
từ làm cơ 
sở hạ tầng 

ban đầu

Lượng 
rác nhựa 
phát sinh 
từ trong 
khâu thu 

hoạch

Lượng rác 
nhựa phát 

sinh từ 
trong quá 
trình nuôi

Lượng rác 
nhựa phát 

sinh từ 
trong sinh 

hoạt

Tổng 
lượng rác 
nhựa phát 

sinh
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Bảng PL 9. Một số thông số cơ bản về nuôi thủy sản 
tại một số hộ nuôi thủy sản khảo sát ở Kiên Giang

TT Danh 
sách

Loại hình 
nuôi

Đơn vị 
nuôi

Kích thước 
đơn vị
nuôi 

Tổng 
đơn vị 
nuôi

Sản lượng 
trong năm 
2019 (tấn)

Sản phẩm 
chính

1 Hộ 1 Lồng 9 1,0Nuôi cá lồng 3mx3mx2m Cá bóp
2 Hộ 2 Lồng 9 1,1Nuôi cá lồng 3mx3mx2m Cá bóp
3 Hộ 3 Lồng 9 0,9Nuôi cá lồng 3mx3mx2m Cá bóp, cá mú
4 Hộ 4 Lồng 9 1,2Nuôi cá lồng 3mx3mx2m Cá bóp, cá mú
5 Hộ 5 Lồng 9 1,0Nuôi cá lồng 3mx3mx2m Cá bóp
6 Hộ 6 Lồng 9 1,1Nuôi cá lồng 3mx3mx2m Cá bóp, cá mú
7 Hộ 7 Lồng 9 1,2Nuôi cá lồng 3mx3mx2m Cá bóp, cá mú
8 Hộ 8 Lồng 9 1,0Nuôi cá lồng 3mx3mx2m Cá bóp
9 Hộ 9 Lồng 9 1,2Nuôi cá lồng 3mx3mx2m Cá bớp

10 Hộ 10 Lồng 9 0,9Nuôi cá lồng 3mx3mx2m Cá bớp

11 Hộ 11 Ha 0,30 8,0
Bán thâm canh 
tôm thẻ chân 

trắng

Tôm thẻ
chân trắng

12 Hộ 12 Ha 2,70 36,0Thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

Tôm thẻ
chân trắng

13 Hộ 13 Ha 0,80 14,0Thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

Tôm thẻ
chân trắng

14 Hộ 14 Ha 0,90 9,0Thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

Tôm thẻ
chân trắng

15 Hộ 15 Ha 0,50 3,0Thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

Tôm thẻ
chân trắng

16 Hộ 16 Ha 0,90 9,0Thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

Tôm thẻ
chân trắng

17 Hộ 17 Ha 0,90 9,0Thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

Tôm thẻ
chân trắng

18 Hộ 18 Ha 0,50 6,0Thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

Tôm thẻ
chân trắng

19 Hộ 19 Ha 2,70 35,0Thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

Tôm thẻ
chân trắng

20 Hộ 20 Ha 1,80 24,0Thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

Tôm thẻ
chân trắng

21 Hộ 21 Ha 0,50 7,0Thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

Tôm thẻ
chân trắng

22 Hộ 22 Ha 0,90 13,0Thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

Tôm thẻ
chân trắng

23 Hộ 23 Ha 0,50 7,0Thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

Tôm thẻ
chân trắng

24 Hộ 24 Ha 0,90 9,0Thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

Tôm thẻ
chân trắng

25 Hộ 25 Ha 2,70 34,0Thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

Tôm thẻ
chân trắng

26 Hộ 26 Ha 1,30 12,0Thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

Tôm thẻ
chân trắng

27 Hộ 27 Ha 1,30 18,0Thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

Tôm thẻ
chân trắng

28 Hộ 28 Ha 2,70 39,0Thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

Tôm thẻ
chân trắng
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Bảng PL 10. Lượng rác nhựa phát sinh tại một số hộ nuôi thủy sản 
khảo sát ở Kiên Giang

TT Danh 
sách Loại hình nuôi

Lượng 
rác nhựa 
phát sinh 
từ làm cơ 
sở hạ tầng 

ban đầu

Lượng 
rác nhựa 
phát sinh 
từ trong 
khâu thu 

hoạch

Lượng rác 
nhựa phát 

sinh từ 
trong quá 
trình nuôi

Lượng rác 
nhựa phát 

sinh từ 
trong sinh 

hoạt

Tổng 
lượng rác 
nhựa phát 

sinh

Hộ 1 Nuôi cá lồng 548,70 26,77 0,40 9,81 585,671

Hộ 2 Nuôi cá lồng 548,70 23,82 0,40 10,43 583,342
Hộ 3 Nuôi cá lồng 588,70 18,75 0,50 10,41 618,363
Hộ 4 Nuôi cá lồng 548,70 33,30 0,40 10,53 592,934
Hộ 5 Nuôi cá lồng 548,70 24,63 0,40 14,93 588,665
Hộ 6 Nuôi cá lồng 546,99 31,30 0,50 10,53 589,326
Hộ 7 Nuôi cá lồng 548,70 19,97 0,40 14,91 583,977
Hộ 8 Nuôi cá lồng 548,70 16,97 0,30 10,51 576,478
Hộ 9 Nuôi cá lồng 548,70 20,11 0,30 15,23 584,349

Hộ 10 Nuôi cá lồng 548,70 20,11 0,30 15,23 584,3410

Hộ 11 Bán thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

96,30 185,30 0,00 0,83 282,4311

Hộ 12 Thâm canh tôm thẻ 
chân trắng

11.493,33 862,00 0,00 4,64 12.359,9712

Hộ 13 Thâm canh tôm thẻ 
chân trắng

2.376,45 346,80 0,00 3,00 2.726,2513

Hộ 14 Thâm canh tôm thẻ 
chân trắng

2.769,18 222,80 0,00 2,53 2.994,5114

Hộ 15 Thâm canh tôm thẻ 
chân trắng

1.608,68 78,60 0,00 1,63 1.688,9115

Hộ 16 Thâm canh tôm thẻ 
chân trắng

2.659,06 232,80 0,00 2,43 2.894,2916

Hộ 17 Thâm canh tôm thẻ 
chân trắng

2.889,77 232,60 0,00 2,47 3.124,8417

Hộ 18 Thâm canh tôm thẻ 
chân trắng

1.608,68 124,20 0,00 1,67 1.734,5518

Hộ 19 Thâm canh tôm thẻ 
chân trắng

11.208,33 701,80 0,00 6,17 11.916,3019

Hộ 20 Thâm canh tôm thẻ 
chân trắng

6.859,48 498,60 0,00 4,93 7.363,0120

Hộ 21 Thâm canh tôm thẻ 
chân trắng

1.989,60 146,00 0,00 1,31 2.136,9121

Hộ 22 Thâm canh tôm thẻ 
chân trắng

2.943,93 299,96 0,00 2,51 3.246,4022

Hộ 23 Thâm canh tôm thẻ 
chân trắng

1.745,60 145,60 0,00 1,32 1.892,5123

Hộ 24 Thâm canh tôm thẻ 
chân trắng

2.943,93 190,80 0,00 2,12 3.136,8524

Hộ 25 Thâm canh tôm thẻ 
chân trắng

9.218,33 688,93 0,00 5,70 9.912,9725

Hộ 26 Thâm canh tôm thẻ 
chân trắng

4.775,93 268,80 0,00 2,58 5.047,3126

Hộ 27 Thâm canh tôm thẻ 
chân trắng

4.775,93 284,69 0,00 4,58 5.065,2027

Hộ 28 Thâm canh tôm thẻ 
chân trắng

9.095,00 782,80 0,00 5,07 9.882,8728

Đơn vị: kg/năm
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Bảng PL 11. Một số thông số cơ bản về nuôi thủy sản 
tại một số hộ nuôi thủy sản khảo sát ở Quảng Ninh

TT Danh 
sách

Loại hình 
nuôi

Đơn vị 
nuôi

Kích thước 
đơn vị
nuôi 

Tổng 
đơn vị 
nuôi

Sản lượng 
trong năm 
2019 (tấn)

Sản phẩm 
chính

1 Hộ 1 Lồng 230 184,0Nuôi cá lồng 3mx3mx3m Cá song
2 Hộ 2 Lồng 10 8,0Nuôi cá lồng 3mx3mx3m Cá song
3 Hộ 3 Lồng 30 25,0Nuôi cá lồng 3mx3mx3m Cá song
4 Hộ 4 Lồng 18 15,0Nuôi cá lồng 3mx3mx3m Cá song
5 Hộ 5 Lồng 51 42,5Nuôi cá lồng 3mx3mx3m Cá song
6 Hộ 6 Lồng 36 30,0Nuôi cá lồng 3mx3mx3m Cá song
7 Hộ 7 Lồng 30 25,0Nuôi cá lồng 3mx3mx3m Cá song
8 Hộ 8 Lồng 10 7,5Nuôi cá lồng 3mx3mx3m Cá song
9 Hộ 9 Lồng 10 7,0Nuôi cá lồng 3mx3mx3m Cá song

10 Hộ 10 Lồng 40 25,0Nuôi cá lồng 3mx3mx3m Cá song

11 Hộ 11 Ha 1,7 120,0
Nuôi thâm 

canh tôm thẻ 
chân trắng

Tôm thẻ
chân trắng

12 Hộ 12 Ha 2,7 36,0
Nuôi thâm 

canh tôm thẻ 
chân trắng

Tôm thẻ
chân trắng

13 Hộ 13 Ha 0,8 14,0
Nuôi thâm 

canh tôm thẻ 
chân trắng

Tôm thẻ
chân trắng

14 Hộ 14 Ha 1,2 10,0
Nuôi thâm 

canh tôm thẻ 
chân trắng

Tôm thẻ
chân trắng

15 Hộ 15 Ha 1,5 25,0
Nuôi thâm 

canh tôm thẻ 
chân trắng

Tôm thẻ
chân trắng

16 Hộ 16 Ha 0,9 9,0
Nuôi thâm 

canh tôm thẻ 
chân trắng

Tôm thẻ
chân trắng

17 Hộ 17 Ha 0,9 9,0
Nuôi thâm 

canh tôm thẻ 
chân trắng

Tôm thẻ
chân trắng

18 Hộ 18 Ha 0,5 6,0
Nuôi thâm 

canh tôm thẻ 
chân trắng

Tôm thẻ
chân trắng

19 Hộ 19 Ha 1,0 2,4
Nuôi thâm 

canh tôm thẻ 
chân trắng

Tôm thẻ
chân trắng

20 Hộ 20 Ha 1,8 20,0
Nuôi thâm 

canh tôm thẻ 
chân trắng

Tôm thẻ
chân trắng

21 Hộ 21 Lồng 200 10,0Nuôi ngao hai 
cùi (lồng treo) 0,4mx0,27m Ngao hai cùi

22 Hộ 22 Lồng 8.600 23,4Nuôi ngao hai 
cùi (lồng treo) 0,4mx0,27m Ngao hai cùi

23 Hộ 23 Lồng 10.000 2,5Nuôi ngao hai 
cùi (lồng treo) 0,4mx0,27m Ngao hai cùi

24 Hộ 24 Lồng 8.000 21,4Nuôi ngao hai 
cùi (lồng treo) 0,4mx0,27m Ngao hai cùi

25 Hộ 25 Lồng 7.000 350,0Nuôi ngao hai 
cùi (lồng treo) 0,4mx0,27m Ngao hai cùi

26 Hộ 26 Lồng 100.000 5.000,0Nuôi ngao hai 
cùi (lồng treo) 0,4mx0,27m Ngao hai cùi

27 Hộ 27 Lồng 3.000 150,0Nuôi ngao hai 
cùi (lồng treo) 0,4mx0,27m Ngao hai cùi

28 Hộ 28 Lồng 3.000 150,0Nuôi ngao hai 
cùi (lồng treo) 0,4mx0,27m Ngao hai cùi

29 Hộ 29 Lồng 8.600 430,0Nuôi ngao hai 
cùi (lồng treo) 0,4mx0,27m Ngao hai cùi
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TT Danh 
sách

Loại hình 
nuôi

Đơn vị 
nuôi

Kích thước 
đơn vị
nuôi 

Tổng 
đơn vị 
nuôi

Sản lượng 
trong năm 
2019 (tấn)

Sản phẩm 
chính

30 Hộ 30 Lồng 4.000 200,0Nuôi ngao hai 
cùi (lồng treo) 0,4mx0,27m Ngao hai cùi

31 Hộ 31 Ha 2,5 1.000Nuôi hàu             
(bè tre)

Hàu Thái Bình 
Dương

32 Hộ 32 Ha 2,0 1.250,0Nuôi hàu             
(bè tre)

Hàu Thái Bình 
Dương

33 Hộ 33 Ha 2,0 1.100,0Nuôi hàu             
(bè tre)

Hàu Thái Bình 
Dương

34 Hộ 34 Ha 2,5 1.058,0Nuôi hàu             
(bè tre)

Hàu Thái Bình 
Dương

35 Hộ 35 Ha 2,5 920,0Nuôi hàu             
(bè tre)

Hàu Thái Bình 
Dương

36 Hộ 36 Ha 1,8 900,0Nuôi hàu             
(bè tre)

Hàu Thái Bình 
Dương

37 Hộ 37 Ha 1,8 900,0Nuôi hàu             
(bè tre)

Hàu Thái Bình 
Dương

38 Hộ 38 Ha 3,0 2.000,0Nuôi hàu             
(bè tre)

Hàu Thái Bình 
Dương

39 Hộ 39 Ha 3,0 800,0Nuôi hàu             
(bè tre)

Hàu Thái Bình 
Dương

40 Hộ 40 Dây 300 1.000,0Nuôi hàu             
(bè dây)

Hàu Thái Bình 
Dương

41 Hộ 41 Dây 290 1.000,0Nuôi hàu             
(bè dây)

Hàu Thái Bình 
Dương

42 Hộ 42 Dây 100 350,0Nuôi hàu             
(bè dây)

Hàu Thái Bình 
Dương

43 Hộ 43 Dây 56 360,0Nuôi hàu             
(bè dây)

Hàu Thái Bình 
Dương

44 Hộ 44 Dây 100 400,0Nuôi hàu             
(bè dây)

Hàu Thái Bình 
Dương

45 Hộ 45 Dây 160 700,0Nuôi hàu             
(bè dây)

Hàu Thái Bình 
Dương

46 Hộ 46 Dây 60 1.000,0Nuôi hàu             
(bè dây)

Hàu Thái Bình 
Dương

47 Hộ 47 Dây 60 360,0Nuôi hàu             
(bè dây)

Hàu Thái Bình 
Dương

48 Hộ 48 Dây 60 400,0Nuôi hàu             
(bè dây)

Hàu Thái Bình 
Dương

49 Hộ 49 Dây 60 400,0Nuôi hàu             
(bè dây)

Hàu Thái Bình 
Dương

50 Hộ 50 Dây 30 120,0Nuôi hàu             
(bè dây)

Hàu Thái Bình 
Dương
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Bảng PL 12. Lượng rác nhựa phát sinh tại một số hộ nuôi thủy sản 
khảo sát ở Quảng Ninh

TT Danh 
sách Loại hình nuôi

Lượng 
rác nhựa 
phát sinh 
từ làm cơ 
sở hạ tầng 

ban đầu

Lượng 
rác nhựa 
phát sinh 
từ trong 
khâu thu 

hoạch

Lượng rác 
nhựa phát 

sinh từ 
trong quá 
trình nuôi

Lượng rác 
nhựa phát 

sinh từ 
trong sinh 

hoạt

Tổng 
lượng rác 
nhựa phát 

sinh

Hộ 1 Nuôi cá lồng 4.868,75 733,08 420,00 0,00 6.021,831

Hộ 2 Nuôi cá lồng 223,50 39,68 42,00 0,00 305,182
Hộ 3 Nuôi cá lồng 588,70 18,75 84,00 0,00 691,453
Hộ 4 Nuôi cá lồng 386,25 37,35 70,00 0,00 493,604
Hộ 5 Nuôi cá lồng 1.060,00 95,35 42,00 0,00 1.197,355
Hộ 6 Nuôi cá lồng 769,00 70,50 42,00 0,00 881,506
Hộ 7 Nuôi cá lồng 761,50 57,43 28,00 0,00 846,937
Hộ 8 Nuôi cá lồng 233,50 23,87 24,00 0,00 281,378
Hộ 9 Nuôi cá lồng 233,50 23,82 24,00 0,00 281,329

Hộ 10 Nuôi cá lồng 916,67 72,43 42,00 0,00 1.031,1010

Hộ 11 Nuôi thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

6.204,32 1.395,35 0,00 1,17 7.600,8411

Hộ 12 Nuôi thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

4.495,00 449,20 0,00 4,52 4.471,0812

Hộ 13 Nuôi thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

1.187,29 155,15 0,00 2,52 1.344,9613

Hộ 14 Nuôi thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

1.442,71 184,75 0,00 2,43 1.629,9014

Hộ 15 Nuôi thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

1.175,54 282,45 0,00 1,55 1.459,5315

Hộ 16 Nuôi thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

792,75 106,05 0,00 2,35 901,1516

Hộ 17 Nuôi thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

829,18 105,25 0,00 2,35 936,7817

Hộ 18 Nuôi thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

488,75 92,05 0,00 1,55 582,3518

Hộ 19 Nuôi thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

4.560,00 462,40 0,00 5,87 5.028,2719

Hộ 20 Nuôi thâm canh tôm 
thẻ chân trắng

3.714,36 308,80 0,00 4,69 4.027,8520

Hộ 21 Nuôi ngao hai cùi
(lồng treo)

95,33 10,00 0,00 0,00 105,3321

Hộ 22 Nuôi ngao hai cùi
(lồng treo)

3.186,00 430,00 0,00 0,00 3.616,0022

Hộ 23 Nuôi ngao hai cùi
(lồng treo)

3.660,00 500,00 0,00 0,00 4.160,0023

Hộ 24 Nuôi ngao hai cùi
(lồng treo)

2.970,00 400,00 0,00 0,00 3.370,0024

Hộ 25 Nuôi ngao hai cùi
(lồng treo)

2.610,00 350,00 0,00 0,00 2.960,0025

Hộ 26 Nuôi ngao hai cùi
(lồng treo)

36.135,00 5.000,00 0,00 0,00 41.135,0026

Hộ 27 Nuôi ngao hai cùi
(lồng treo)

1.125,00 150,00 0,00 0,00 1.275,0027

Hộ 28 Nuôi ngao hai cùi
(lồng treo)

1.125,00 150,00 0,00 0,00 1.275,0028

Hộ 29 Nuôi ngao hai cùi
(lồng treo)

3.186,00 430,00 0,00 0,00 3.616,0029

Hộ 30 Nuôi ngao hai cùi
(lồng treo)

1.500,00 200,00 0,00 0,00 1.700,0030

Đơn vị: kg/năm

Hộ 31 Nuôi hàu (bè tre) 251,33 0,00 0,00 0,00 251,3331

Hộ 32 Nuôi hàu (bè tre) 314,17 0,00 0,00 0,00 314,1732
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TT Danh 
sách Loại hình nuôi

Lượng 
rác nhựa 
phát sinh 
từ làm cơ 
sở hạ tầng 

ban đầu

Lượng 
rác nhựa 
phát sinh 
từ trong 
khâu thu 

hoạch

Lượng rác 
nhựa phát 

sinh từ 
trong quá 
trình nuôi

Lượng rác 
nhựa phát 

sinh từ 
trong sinh 

hoạt

Tổng 
lượng rác 
nhựa phát 

sinh

Hộ 33 Nuôi hàu (bè tre) 267,30 0,00 0,00 0,00 267,3033

Hộ 34 Nuôi hàu (bè tre) 289,03 0,00 0,00 0,00 289,0334
Hộ 35 Nuôi hàu (bè tre) 289,03 0,00 0,00 0,00 289,0335
Hộ 36 Nuôi hàu (bè tre) 228,25 0,00 0,00 0,00 228,2536
Hộ 37 Nuôi hàu (bè tre) 210,17 0,00 0,00 0,00 210,1737
Hộ 38 Nuôi hàu (bè tre) 476,67 0,00 0,00 0,00 476,6738
Hộ 39 Nuôi hàu (bè tre) 184,17 0,00 0,00 0,00 184,1739

Hộ 40 Nuôi hàu (bè dây) 9.983,93 120,00 0,00 0,00 10.103,9340
Hộ 41 Nuôi hàu (bè dây) 10.958,14 99,00 0,00 0,00 11.057,1441
Hộ 42 Nuôi hàu (bè dây) 3.778,07 38,50 0,00 0,00 3.816,5742
Hộ 43 Nuôi hàu (bè dây) 2.116,41 15,33 0,00 0,00 2.131,7543
Hộ 44 Nuôi hàu (bè dây) 4.252,10 33,00 0,00 0,00 4.285,1044
Hộ 45 Nuôi hàu (bè dây) 6.782,07 66,00 0,00 0,00 6.848,0745
Hộ 46 Nuôi hàu (bè dây) 2.337,43 23,10 0,00 0,00 2.360,5346
Hộ 47 Nuôi hàu (bè dây) 2.269,93 15,33 0,00 0,00 2.285,2647
Hộ 48 Nuôi hàu (bè dây) 2.411,02 15,33 0,00 0,00 2.426,3648

Hộ 49 Nuôi hàu (bè dây) 2.411,02 17,25 0,00 0,00 2.428,2749

Hộ 50 Nuôi hàu (bè dây) 1.133,26 7,67 0,00 0,00 1.140,9350
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PHỤ LỤC 3. Một số ảnh khảo sát (bổ sung)

Trao đổi với cửa hàng
cung ứng vật tư (Quảng Ninh)

Nuôi bè dây nhuyễn thể
(Quảng Ninh)

Cân lưới (Phú Yên)
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Vận chuyển nước uống
lên tàu (Phú Yên)

Làm việc với VQG Phú Quốc
(Kiên Giang)

Nuôi cá lồng Phú Quốc
(Kiên Giang)
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