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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm 
Quan điểm được trình bày trong ấn phẩm này là quan điểm của (các) tác giả và không nhất 
thiết đại diện cho quan điểm của Liên hiệp quốc, bao gồm UNDP hoặc các quốc gia thành 
viên Liên hiệp quốc. 
Các ký hiệu được sử dụng và việc trình bày tài liệu cũng như bản đồ trong ấn phẩm này 
không ngụ ý thể hiện bất kỳ ý kiến nào của Ban Thư ký Liên hiệp quốc hoặc UNDP liên 
quan đến tình trạng pháp lý của bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ, thành phố hoặc khu vực 
nào hoặc các cơ quan chức năng của nó, hoặc liên quan đến việc phân định biên giới của 
quốc gia đó.  
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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Kinh tế đại dương toàn cầu hiện đóng góp khoảng 3 nghìn tỷ USD mỗi năm, tức 5% 
GDP của thế giới bao gồm các ngành chính là dầu khí, vận tải biển, cảng, năng lượng tái tạo, 
thủy sản, hệ sinh thái biển và du lịch biển,. Giá trị kinh tế biển trong khu vực APEC năm 2015 
ước tính đạt 2,06 nghìn tỷ USD, đóng góp khoảng 4,7% tổng GDP của APEC (APEC, 2020). 
Ở Việt Nam, kinh tế biển dự kiến sẽ đóng góp tới 10% GDP vào năm 2030 (Nghị quyết 36). 

Đại dương bao phủ hơn 3/4 diện tích hành tinh và hấp thụ đến 30% lượng khí CO2 do 
con người tạo ra. Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.260 km cung cấp vốn tự nhiên lớn cho 
phát triển kinh tế, đặc biệt là 28 tỉnh và thành phố ven biển. Đất nước có đường bờ biển dài với 
nhiều tiềm năng điện gió ven bờ và ngoài khơi, nếu được phát triển hợp lý, sẽ góp phần đảm 
bảo an ninh năng lượng và giúp Việt Nam đạt được các cam kết trung hòa carbon vào 2050.  

Tuy nhiên, đại dương đang phải đối mặt với những mối đe dọa và rủi ro ngày càng tăng 
do biến đổi khí hậu, thiên tai, ô nhiễm môi trường, khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên 
và kinh tế thiếu bền vững. Nóng lên toàn cầu và rác thải nhựa biển đang đe dọa tài nguyên biển 
và rạn san hô. Ước tính có khoảng 8 - 20 triệu tấn nhựa đổ ra các đại dương mỗi năm. Ở Việt 
Nam, khoảng 2.000 tấn rác thải nhựa từ trong nước rò rỉ ra biển mỗi ngày1. Dự báo cho thấy 
nếu không có gì thay đổi, sẽ có nhiều nhựa hơn cá tại các đại dương vào năm 2050.  

Đứng trước tình hình này, UNDP hân hạnh giới thiệu báo cáo đầu tiên về kinh tế biển 
xanh mang tên “Hướng đến phát triển bền vững kinh tế biển”, với sự hợp tác với Tổng cục Biển 
và Hải đảo Việt Nam (VASI) thuộc Bộ TN&MT. Mục đích của Báo cáo nhằm hỗ trợ Việt Nam 
phát triển kinh tế biển xanh, thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết 36/NQ-TW về Phát triển bền 
vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Báo cáo được thực hiện bởi 
nhóm chuyên gia quốc tế và trong nước thuộc Viện Chiến lược phát triển (Bộ KH&ĐT), Viện 
Quy hoạch Kinh tế Thủy sản (Bộ NN&PTNT), Viện Năng lượng (Bô CT), Viện Dầu khí (Petro 
Vietnam), Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (Tổng cục Du lịch), Viện Chiến lược & Phát triển 
GTVT (Bộ GTVT), Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT). 

Báo cáo bao gồm 6 ngành kinh tế biển chính là ngư nghiệp, năng lượng tái tạo, dầu khí, 
du lịch, giao thông vận tải, môi trường và hệ sinh thái. Trước tiên, một kịch bản cơ sở cho từng 
ngành đến năm 2030 được xây dựng dựa trên chính sách và thực trạng của ngành đó đến năm 
2030. Tiếp theo, kịch bản xanh lam được xây dựng với mục đích tối ưu hóa lợi ích kinh tế - xã 
hội và môi trường. Nghiên cứu cho thấy là các kịch bản xanh lam đem lại lợi ích cao hơn các 
kịch bản cơ sở về GDP và thu nhập trên đầu cho tất cả các ngành.  

Trong bối cảnh của đại dịch COVID-19, các ngành kinh tế biển chủ chốt bị ảnh hưởng 
lớn, lao động làm nghề biển quy mô nhỏ bị tác động lớn nhất. Điều cần thiết bây giờ là thúc 
đẩy phục hồi kinh tế xanh một cách bền vững và công bằng. Báo cáo này đưa ra các khuyến 
nghị về cách Việt Nam có thể phát triển kinh tế biển xanh đáp ứng nhu cầu của cả hành tinh và 
con người, nơi không ai bị bỏ lại phía sau. 

 

 
 

Caitlin Wiesen 
Trưởng Đại diện thường trú 

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc 

 
1
https://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/presscenter/undp-in-the-news/marine-plastic-waste-an-urgent-issue-in-coastal-vit-nam.html 
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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Việt Nam là quốc gia biển, với đường bờ biển dài hơn 3.260 km và hơn 3.000 hòn đảo, 
bao gồm 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Kinh tế biển là động lực, tiền đề quan trọng để 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp 
tác quốc tế. Các tỉnh, thành phố ven biển Việt Nam chiếm hơn 50% dân số cả nước, phần lớn 
lao động làm việc trong các ngành nghề liên quan đến biển; đóng góp của 28 tỉnh, thành ven 
biển vào GDP cả nước hiện đã vượt ngưỡng 60%. 

Trong tình hình hiện nay, sau những tác động tiêu cực của Đại dịch COVID-19, kinh tế 
ven biển và các ngành kinh tế biển càng có vai trò quan trọng trong việc phục hồi các hoạt 
động kinh tế - xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam. 

Tuy nhiên, thực trạng phát triển kinh tế biển Việt Nam hiện nay chưa bền vững. Phát 
triển kinh tế biển chưa gắn kết hài hoà với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Ô nhiễm, sự 
cố môi trường ở một số nơi các vùng biển và ven biển còn diễn ra nghiêm trọng, ô nhiễm rác 
thải nhựa đã trở thành vấn đề cấp bách; các hệ sinh thái biển, đa dạng sinh học biển bị suy 
giảm; một số tài nguyên biển bị khai thác chưa bền vững. 

Nhận thức đầy đủ vị thế, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế biển, Việt Nam đã có 
nhiều chủ trương, chính sách quan trọng để phát triển bền vững kinh tế biển. Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến 
lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để thế 
chế hóa và cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 
26/NQ-CP ngày 05/3/2020 về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện 
Nghị quyết số 36-NQ/TW. Gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg 
ngày 24/11/2021 về đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững 
kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  

Kinh tế biển xanh đang là xu hướng phát triển của thế giới, đặc biệt là các quốc gia có 
biển. Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam về phát triển kinh tế biển sử dụng 
khái niệm kinh tế biển xanh. Báo cáo đã làm rõ khái niệm kinh tế biển xanh, và đánh giá thực 
trạng một số ngành kinh tế biển chính của Việt Nam, từ đó xác định tiềm năng và xây dựng kịch 
bản phát triển kinh tế biển xanh bền vững trong tương lai. Báo cáo đưa ra một số khuyến nghị 
quan trọng để thúc đẩy kinh tế biển xanh tại Việt Nam, góp phần thực hiện thành công Chiến 
lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các 
mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, trong đó có mục tiêu SDG14 về bảo tồn và 
sử dụng bền vững các đại dương, biển và tài nguyên biển.  

Chúng tôi hy vọng đây sẽ là tài liệu có giá trị để các nhà quản lý, hoạch định chính 
sách, nhà khoa học và độc giả quan tâm, tham khảo./.  

 

 

 

 

TS. Tạ Đình Thi 
Đại biểu Quốc hội khóa XV  

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội  
Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 
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Tóm lược nghiên cứu 
 Kinh tế biển xanh được định nghĩa bằng nhiều khái niệm khác nhau, nhưng trong nghiên 

cứu này cơ bản được hiểu là sự lồng ghép phát triển kinh tế biển nhằm cải thiện đời sống 
con người và công bằng xã hội, đồng thời giảm thiểu rủi ro môi trường và khan hiếm 
sinh thái 

 Đã tiến hành rà soát các ngành, lĩnh vực kinh tế biển chính của Việt Nam, bao gồm: 
đánh bắt và nuôi trồng thủy sản; dầu khí; năng lượng biển tái tạo; du lịch biển và ven 
biển; hàng hải; môi trường và hệ sinh thái biển – ven biển. 

 Một số kịch bản đến năm 2030 đã được phát triển cho từng ngành, lĩnh vực này dựa trên 
các biện pháp can thiệp và cải cách theo từng lĩnh vực. Các kịch bản bao gồm kịch bản 
kinh doanh “thông thường” và kịch bản “phát triển bền vững” hay còn gọi là “xanh lam” 
phù hợp và bám sát khái niệm kinh tế xanh và kinh tế biển xanh. 

 Kết hợp kịch bản xanh lam dẫn đến lợi ích về GDP, GNI và GNI bình quân đầu người 
cho các ngành kinh tế biển. Nghiên cứu cho thấy với kịch bản xanh lam được áp dụng, 
GDP của kịch bản xanh lam sẽ hơn kịch bản cơ sở lần lượt là 296 ngàn tỷ đồng (12,9 tỷ 
USD) đến năm 2025 và 538 ngàn tỷ đồng (23,5 tỷ USD) đến năm 2030.  

 Tương tác giữa các ngành/lĩnh vực kinh tế nhìn chung là tích cực hoặc khá tích cực, cho 
thấy vẫn còn dư địa cho phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên, vẫn còn các ngành kinh tế có 
dính líu tiêu cực với môi trường và hệ sinh thái, cho thấy việc mở rộng hơn nữa có thể 
dẫn đến suy thoái môi trường. 

 Một kịch bản xanh được xây dựng đã chứng minh rằng giá trị hệ sinh thái và đôi khi là 
diện tích của các sinh cảnh chính (rừng ngập mặn, cỏ biển, rạn san hô và đầm phá) có 
thể được tăng lên. Vì vậy, mở rộng kinh tế biển cần phải đi kèm với việc chú trọng duy 
trì hoặc nâng cao chất lượng môi trường. 

 Trao cơ hội thuận lợi cho kinh tế biển có thể mang lại nhiều lợi ích trên toàn bộ Mục 
tiêu Phát triển bền vững (SDGs) và các mục tiêu khí hậu. Kinh tế biển có thể là phương 
thức để thực hiện tất cả 17 Mục tiêu SDG, đặc biệt là công nghiệp (SDG-9), việc làm 
(SDG-8), sản xuất (SDG-12) và xóa đói giảm nghèo (SDG-1). Kinh tế biển xanh còn có 
thể hỗ trợ quá trình đáp ứng các mục tiêu khí hậu của đất nước, đặt biệt là mục tiêu trung 
hòa carbon vào năm 2050.  

 Nghiên cứu cho thấy phát triển theo hướng “xanh lam” sẽ giúp gia tăng đáng kể mức 
thu nhập bình quân đầu người GNI/đầu người. Ở thời điểm năm 2025, theo kịch bản cơ 
sở GNI/đầu người là 147 triệu VNĐ, trong khi theo kịch bản tăng trưởng xanh là 230 
triệu VNĐ. Tương tự, năm 2030, theo kịch bản cơ sở GNI/đầu người là 163 triệu VNĐ, 
trong khi theo kịch bản tăng trưởng xanh là 290 triệu VNĐ. 

 Cần lập kế hoạch chi tiết hơn để vận hành kịch bản xanh được nêu trong phân tích này 
thông qua việc áp dụng các công cụ như Quy hoạch không gian biển. Đảm bảo rằng tăng 
trưởng kinh tế biển không phải đánh đổi chất lượng môi trường là điều cơ bản để đảm 
bảo một nền kinh tế xanh ở Việt Nam. 

 Khuyến nghị chính sách dựa trên ngành để đạt được quỹ đạo kịch bản xanh lam bao 
gồm: 
 Thủy sản và nuôi trồng thủy sản: giảm sản lượng đánh bắt thủy sản xuống mức 

Sản lượng bền vững tối đa (~ 2,7 triệu tấn mỗi năm) thông qua việc giảm sản lượng 
đánh bắt 2% mỗi năm, bao gồm giảm 5% mã lực tàu ven bờ mỗi năm; duy trì diện 
tích nuôi trồng thủy sản; và cải tiến quản lý để dẫn đến năng suất an toàn tăng 3,5% 
mỗi năm. 
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1. Giới thiệu về Kinh tế biển xanh 
1.1. Định hướng nghiên cứu Kinh tế biển xanh  

Báo cáo tổng hợp này tập trung vào những đóng góp tiềm năng của kinh tế biển 
xanh (KTBX)2 cho phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Báo cáo này sẽ hỗ trợ việc 
thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cũng như hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu đã 
nêu về phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng bền vững và bảo vệ tài nguyên biển. 

Báo cáo tổng hợp này kết hợp sáu báo cáo kỹ thuật chuyên đề chuyên sâu được 
rút ra từ các ngành/lĩnh vực kinh tế cụ thể liên quan đến KTBX: Năng lượng biển tái tạo, 
Dầu khí/Khoáng sản biển, Nuôi trồng và khai thác thủy sản, Du lịch biển và ven biển, 
Hàng hải và Môi trường, Đa dạng sinh học và Dịch vụ hệ sinh thái. Mỗi báo cáo chuyên 
đề theo ngành/lĩnh vực đều sử dụng một khung chung giống nhau, bao gồm đánh giá 
một số chỉ tiêu kinh tế quốc gia chính của ngành, mối liên kết của ngành với các Mục 
tiêu phát triển bền vững (SDGs), các tương tác giữa các ngành KTBX và các kịch bản 
tương lai đến 2030 theo các chế độ quản lý khác nhau. Tuy nhiên, do mỗi ngành cũng 
có những nét đặc thù và những khác biệt về thông tin, nên giữa các ngành sẽ có một số 
khác biệt trong các phân tích ngành/lĩnh vực. 

Báo cáo tổng hợp tập trung vào lĩnh vực biển quốc gia của Việt Nam, tuy nhiên 
dựa trên các thông tin từ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và quốc tế rộng lớn hơn 
liên quan đến KTBX. Báo cáo tổng hợp này bắt đầu bằng một đoạn giới thiệu trong đó 
phác thảo định nghĩa KTBX và cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình KTBX ở Việt 
Nam. Chương 2 cung cấp một tổng quan về thực trạng kinh tế - xã hội của các ngành 
kinh tế chính của KTBX. Chương 3 giới thiệu kết quả phân tích chi phí - lợi ích so sánh 
của các ngành. Chương 4 phân tích các kịch bản phát triển có thể có trong tương lai cho 
nền KTBX đến năm 2030. Chương 5 đánh giá các thách thức và cơ hội cho KTBX ở 
Việt Nam. Chương cuối cùng cung cấp một số khuyến nghị chính để thúc đẩy KTBX ở 
Việt Nam. 

1.2. Định nghĩa kinh tế biển xanh 
Bản chất của KTBX có thể tìm thấy trong báo cáo của Ủy ban Brundtland (năm 

1987), trong đó đã xác định tầm quan trọng của phát triển có tính đến nhu cầu của các 
thế hệ tương lai. Đây là tiền thân của khái niệm ngày nay được biết đến là “Kinh tế xanh” 
(Green economy) - một lĩnh vực được thừa nhận có sức lan tỏa nhanh chóng trong những 
thập kỷ qua. KTBX có thể được xem là gắn liền với nhiều cách tiếp cận của “Kinh tế 
xanh” (Green economy) nhưng chỉ liên quan đến các lĩnh vực kinh tế biển (Marine 
economies). KTBX là một thuật ngữ xuất hiện trong giai đoạn chuẩn bị của Hội nghị 
Rio+20 năm 2012 và được áp dụng rộng rãi trong những năm qua. 

Tuy nhiên, KTBX đã không có được một định nghĩa phổ quát. Một trong những 
định nghĩa trước đó về “Kinh tế xanh lam” đến từ Pauli (2010) trong một báo cáo cho 
Câu lạc bộ Rom (Club of Rome), trong đó nêu bật các lợi ích trong việc kết nối và kết 
hợp các vấn đề môi trường bức xúc có vẻ khác biệt với các giải pháp khoa học nguồn 
mở (Open-source) dựa trên các quá trình vật lý phổ biến (Common) trong thế giới tự 
nhiên, để tạo ra các giải pháp vừa có lợi cho môi trường, vừa mang lại lợi ích tài chính 

 
2 Thuật ngữ “Kinh tế biển xanh” (Blue economy) bao hàm không chỉ phần lớn là “Kinh tế đại dương/biển xanh” 
(Ocean/marine blue economy), mà còn ám chỉ cả “Kinh tế xanh ở các thủy vực nước ngọt”. 
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và xã hội rộng lớn hơn. Sau đó, Kaczynski (2011) đã định nghĩa và mô tả ngắn gọn hơn, 
khi cho rằng “Kinh tế biển xanh” chính là việc phát triển thương mại các đại dương theo 
cách bền vững. IUCN lưu ý rằng KTBX dẫn đến cải thiện sự thịnh vượng của con người 
và công bằng xã hội, đồng thời giảm thiểu đáng kể những rủi ro về môi trường và sự 
khan hiếm sinh thái, xác nhận các-bon thấp, hiệu quả tài nguyên và hòa nhập xã hội. 
UNEP cho rằng KTBX là cách tiếp cận dựa trên tầm nhìn về cải thiện sự thịnh vượng 
và công bằng xã hội, đồng thời giảm thiểu đáng kể những rủi ro môi trường và sự khan 
hiếm sinh thái vào năm 2013, và KTBX cũng đưa ra cách tiếp cận sáng tạo để bảo tồn 
các đại dương, đồng thời thu được các lợi ích của đại dương theo cách công bằng và bền 
vững hơn vào năm 2015. Hội nghị cấp cao khu vực Đông Á (EAS) cũng đưa ra Tuyên 
bố Changwon vào năm 2012, trong đó đưa ra định nghĩa KTBX tương tự nhưng chi tiết 
hơn: “Chúng tôi hiểu KTBX là một mô hình kinh tế thực tế dựa vào đại dương thông 
qua sử dụng cơ sở hạ tầng và công nghệ xanh, các cơ chế tài chính sáng tạo, và các thiết 
chế chủ động để đáp ứng mục tiêu kép là bảo vệ các đại dương và bờ biển và tăng cường 
đóng góp tiềm năng của nó cho phát triển bền vững, bao gồm cải thiện sự thịnh vượng 
cho con người, giảm thiểu rủi ro môi trường và sự khan hiếm sinh thái”. 

Một quan điểm gần đây về định nghĩa “Kinh tế biển xanh” của Steven et al. 
(20193) nhấn mạnh các trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường cũng như khía cạnh bền 
vững của “Kinh tế biển xanh” nhưng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ban hành 
các chính sách (Enabling policies). Có lẽ công bằng mà nói, một khía cạnh trong định 
nghĩa về “Kinh tế biển xanh” được chấp thuận rộng rãi là một khái niệm linh hoạt, được 
sử dụng khác nhau trong các bối cảnh khác nhau và bởi các tác nhân khác nhau. Mặc dù 
điểm chung cho các cách tiếp cận là các nỗ lực lồng ghép nhu cầu phát triển kinh tế dựa 
vào biển nhằm cải thiện sự thịnh vượng của con người và công bằng xã hội, đồng thời 
giảm thiểu rủi ro môi trường và sự khan hiếm sinh thái. Do đó, Ngân hàng Thế giới cũng 
đưa ra một định nghĩa hữu ích về KTBX là “sử dụng bền vững tài nguyên đại dương, 
cải thiện sinh kế và việc làm, sức khỏe các hệ sinh thái đại dương”4. 

Tuy nhiên, về mặt áp dụng cách tiếp cận KTBX, cần đưa ra các quyết định then 
chốt giữa hai luận điểm tiềm ẩn xung đột: thứ nhất là về tăng trưởng và phát triển và 
luận điểm về bảo vệ tài nguyên đại dương. Thiết lập sự cân bằng này trong KTBX cũng 
có trong các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) của Liên hiệp quốc. Tuy nhiên, sự liên 
kết giữa chương trình thực hiện SDG, phạm vi và ranh giới của KTBX không hoàn toàn 
rõ ràng. Qua nghiên cứu tài liệu, mối liên hệ giữa KTBX và SDG được đánh giá cho 
thấy tập trung vào các khia cạnh môi trường (SDG-14 và 15), quan hệ đối tác và thể chế 
(SDG-16 và 17), sức khỏe và thịnh vượng (SDG-3) nhưng ít tập trung vào các khía cạnh 
kinh tế (công việc và ngành nghề, tương ứng với SDG-8 và 9) và các khía cạnh khác 
như bình đẳng và giới (SDG-10 và 5) (Hình 1.15). 

 
3 Andrew D. L. Steven, Mathew A. GTGTnderklift & Narnia Bohler-Muller (2019) A new narrative for the Blue Economy 
and Blue Carbon, Journal of the Indian Ocean Region, 15:2, 123-128, DOI: 10.1080/19480881.2019.1625215 
4 https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2017/06/06/blue-economy 
5 Lee, K-H, Noh, J. & Khim, J.S. (2020) The Blue Economy and the United Nations’ sustainable development goals: Challenges 
and opportunities. Environmental International: https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105528 
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Hình 1.1. Các SDG tập trung vào các bên liên quan gắn với nền KTBX  

Ghi chú: dấu hoa thị màu đỏ ở các thành màu xanh lam ở trên đại diện cho 05 SDG, được 
hiển thị ở bên phải bản đồ (theo Lee và cộng sự, 2020) 

Theo đó, từ bức tranh toàn cầu về các bên liên quan, KTBX dường như tập trung 
nhiều hơn vào các khía cạnh môi trường và quản trị, kết nối ít hơn với các phương diện 
xã hội và kinh tế. Tuy nhiên, các luận điểm và việc áp dụng KTBX cấp quốc gia có thể 
khác nhau tùy thuộc sự khác biệt giữa các quốc gia, thí dụ như đường lối phát triển quốc 
gia, nguồn tài nguyên sinh vật và phi sinh vật và trình độ phát triển công nghệ. Do đó, 
các định nghĩa cấp toàn cầu dường như ít quan trọng hơn ở cấp quốc gia so với việc giải 
quyết một số thách thức chính được nhận diện từ góc nhìn KTBX. Các thách thức này 
bao gồm đảm bảo bao hàm các trụ cột xã hội, kinh tế và môi trường, xác lập đường lối 
bảo đảm cân bằng thực sự giữa tăng trưởng và phát triển với bảo vệ biển và đại dương. 

1.3. Bối cảnh kinh tế biển xanh ở Việt Nam 
Việt Nam nằm ven bờ Biển Đông, có diện tích lãnh thổ đất liền khoảng 331.212 

km2, dân số 98 triệu người (năm 2019). Dân số của 28 tỉnh/thành phố trực thuộc trung 
ương có biển chiếm gần 50% dân số cả nước. Diện tích vùng biển thuộc chủ quyền, 
quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam rộng gấp 3 lần diện tích đất 
liền, trong đó có hơn 3.000 đảo và hai quần đảo ngoài khơi - Hoàng Sa và Trường Sa. 

Đường bờ biển dài hơn 3.260 km (không kể bờ các đảo) trải dài theo hướng Bắc – Nam, 
trung bình cứ 100 km2 đất liền có 1 km bờ biển (bình quân thế giới là 600 km2 đất liền/1 
km bờ biển). Dọc bờ biển Việt Nam còn có 114 cửa sông, trung bình cứ 20 km lại gặp 
một cửa sông lớn và hơn 50 vịnh, đầm phá (chiếm 60% chiều dài đường bờ biển). Hình 
thể địa lý của lãnh thổ đất liền Việt Nam hẹp chiều ngang và không khu vực nào trên 
đất liền cách biển quá 500 km. 

Biển Đông nằm trên tuyến giao thông hàng hải huyết mạch nối Thái Bình Dương 
- Ấn Độ Dương, Châu Âu – Châu Á và Trung Đông – Châu Á. Tuyến hàng hải qua Biển 
Đông là một trong những tuyến giao thương hàng hải quốc tế sầm uất nhất thế giới. Sự 
phát triển của nhiều nền kinh tế ở Đông Á đều gắn liền với tuyến đường biển này. Trong 
khu vực có các cảng lớn như cảng Singapore, cảng Hồng Kông v.v... Bờ biển Việt Nam 
có hơn 100 vị trí có thể xây dựng các cảng biển lớn, là điều kiện thuận lợi để phát triển 
công nghiệp vận tải đường biển. 

Các vùng biển và đảo của Việt Nam có nguồn tài nguyên sinh vật và khoáng sản 
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phong phú, đa dạng, bao gồm khoảng 12.000 loài sinh vật sống trong hơn 20 kiểu hệ 
sinh thái đặc trưng, thuộc 6 vùng đa dạng sinh học biển khác nhau. Biển Việt Nam được 
coi là một trong 10 trung tâm đa dạng sinh học biển của thế giới. Trong các vùng biển 
của Việt Nam, có khoảng 35 loại hình khoáng sản với quy mô trữ lượng khai thác khác 
nhau từ nhỏ đến lớn, thuộc các nhóm: nhiên liệu, kim loại, vật liệu xây dựng, đá quý và 
bán quý, và khoáng sản lỏng. Tiềm năng dầu khí phân bố trong các bồn trầm tích ở thềm 
lục địa và khu vực biển Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. 

 

 
Hình 1.2. Bản đồ hành chính Việt Nam6 Hình 1.3. Bản đồ tự nhiên Đông Nam Á

Các vùng biển và đảo Việt Nam có nguồn tài nguyên du lịch quan trọng. Dọc bờ 
biển, có hơn 120 bãi cát biển có thể phát triển du lịch, trong đó có khoảng 20 bãi có quy 
mô và tiêu chuẩn quốc tế. Vịnh Hạ Long đã được UNESCO xếp hạng là Di sản thiên 
nhiên Thế giới. 

Vùng biển và ven biển là đối tượng chịu nhiều rủi ro về thiên tai biển, các hiện 
tượng thời tiết cực đoan và hậu quả do biến đổi khí hậu như bão và nước dâng trong bão 
được đánh giá là có nhiều khả năng chịu tác động của biến đổi khí hậu và biến đổi đại 
dương. Theo Ngân hàng Thế giới, nước biển dâng 5m sẽ khiến Việt Nam mất 16% diện 
tích đất liền, đe dọa 35% dân số và 35% tổng sản phẩm quốc nội; các vùng đất thấp ven 
biển, các rạn san hô vòng cùng hàng loạt hệ sinh thái và cơ sở hạ tầng bị phá hủy do 
ngập lụt. 

Với vị trí địa lý như trên, có thể nói rằng đời sống kinh tế và văn hóa của người 
dân Việt Nam luôn gắn liền với biển. Biển được coi là không gian sinh tồn, phát triển 
và an ninh của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, phát triển bền vững kinh tế biển đã trở thành 
nhu cầu tất yếu trong suốt quá trình phát triển. Hiện nay, Biển Đông là một trong những 
vùng biển còn có tranh chấp chủ quyền biển, đảo kéo dài, phức tạp và khó lường. Điều 
này chắc chắn có ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế biển của nhiều nền kinh tế có 
liên quan. 

Hoạt động kinh tế biển ở Việt Nam rất đa dạng và có thể chia thành hai loại chính: 

 Thứ nhất, các hoạt động kinh tế đều diễn ra trên biển, chủ yếu bao gồm: (i) kinh 
tế hàng hải (dịch vụ vận tải biển và cảng biển); (ii) hải sản (đánh bắt và nuôi 

 
6 Nguồn: https://abc.vn/ban-do-viet-nam/ 
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trồng); (iii) khai thác dầu khí ngoài khơi; (iv) du lịch biển; (v) làm muối; (vi) dịch 
vụ tìm kiếm, cứu nạn; (vii) hoạt động kinh tế đảo. 

 Thứ hai, các hoạt động kinh tế liên quan trực tiếp đến khai thác biển mặc dù 
không diễn ra trên biển, các hoạt động kinh tế này do yếu tố biển hoặc phục vụ 
trực tiếp các hoạt động kinh tế biển trên dải đất ven biển, bao gồm: (i) đóng mới 
và sửa chữa tàu thuyền; (ii) công nghiệp chế biến dầu khí; (iii) công nghiệp chế 
biến thủy sản; (iv) cung cấp dịch vụ biển; (v) thông tin liên lạc (biển); (vi) nghiên 
cứu khoa học và công nghệ biển, đào tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế biển, 
điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển. 

Mặc dù đã có nhiều bài báo về phát triển kinh tế biển nói chung và các ngành 
kinh tế biển mũi nhọn nói riêng ở Việt Nam, việc đánh giá kinh tế biển dưới góc độ kinh 
tế biển xanh vẫn còn rất hạn chế. Một mặt, do đây là cách tiếp cận mới, vì vậy chưa có 
nhiều báo cáo nghiên cứu. Mặt khác, thực trạng dữ liệu về kinh tế biển còn rất phân tán 
và nghèo nàn; thiếu tính đồng bộ và tính hệ thống. Trong hệ thống thống kê chính thức 
của quốc gia vẫn chưa chưa có phần thống kê về kinh tế biển. 

Hầu hết các số liệu thống kê về kinh tế biển đều thuộc nhóm “thống kê theo 
ngành”, tức là các ngành tự xây dựng theo góc độ và phạm vi quản lý của mình. Chẳng 
hạn, lĩnh vực thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; kinh tế hàng 
hải do Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công Thương quản lý; dầu khí, năng lượng biển 
Bộ Công Thương; du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý. Hơn nữa, số liệu 
do các ngành thu thập không nằm trong cùng một bộ chỉ tiêu và đặc biệt thiếu các chỉ 
tiêu về lao động, thậm chí giá trị gia tăng [GTGT], doanh thu v.v... của từng lĩnh vực cụ 
thể. Do đó, nhìn chung, việc phân tích và đánh giá về kinh tế biển xanh nói chung và 
từng lĩnh vực kinh tế biển xanh nói riêng sẽ gặp những khó khăn nhất định.  

Báo cáo này bước đầu tập hợp một số thông tin và phân tích về tình hình phát 
triển của một ngành/lĩnh vực kinh tế biển chính, là sản phẩm nghiên cứu của một số 
chuyên gia trong từng lĩnh vực. Căn cứ vào thông tin thu thập, quy mô kinh tế của 5 
ngành kinh tế biển quốc gia, bao gồm: hải sản, du lịch biển, hàng hải, khai thác dầu khí 
và lọc hóa dầu, điện gió ngoài khơi đã tăng 2,64 lần từ năm 2010 đến năm 2019. Trong 
cùng kỳ, quy mô GNI của các ngành này tăng gấp 3,4 lần (Hình 1.5). Đồng thời, cơ cấu 
kinh tế cũng có sự thay đổi lớn, trong đó ngành khai thác dầu khí và công nghiệp lọc, 
hóa dầu giảm từ 60% năm 2010 xuống còn 37% năm 2019; trong khi đó, lĩnh vực du 
lịch biển tăng từ 13% lên 40% trong cùng kỳ (Hình 1.4). 

  

Hình 1.4. Chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế biển giai đoạn 2010-2019 
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Hình 1.5. GNI/lao động của một số ngành kinh tế biển giai đoạn 2010-2019 
Trong cơ cấu lao động, phần lớn lao động trong các ngành kinh tế biển thuộc 

nhóm ngành hải sản và du lịch biển. Ngược lại, phần giá trị gia tăng (GTGT) tạo ra nhiều 
nhất trên mỗi lao động là ngành khai thác dầu khí và lọc, hóa dầu (Hình 1.6).  

 

Hình 1.6. Cơ cấu lao động các ngành kinh tế biển giai đoạn 2010-2019 

1.4. Các sáng kiến chính sách để phát triển kinh tế biển/đại dương 
Tầm quan trọng của biển/đại dương đối với sự phát triển quốc gia đã được thừa 

nhận từ lâu bằng các công cụ chính sách cụ thể từ những năm 19907. Năm 2007, Nghị 
quyết số 09-NQ/TW về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã được thông qua với 
trọng tâm là trở thành “quốc gia mạnh về biển” thông qua “phát huy mọi tiềm năng từ 
biển”. Mục tiêu của Nghị quyết là đến năm 2020 kinh tế biển sẽ đóng góp khoảng 53-

 
7 Ví dụ, Nghị quyết số 03-NQ/TW (năm 1993), Chỉ thị 171/TTg (năm 1995) và Chỉ thị số 20-CT/TW (năm 1997). 
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55% GDP và 55-60% kim ngạch xuất khẩu của cả nước cũng như hỗ trợ phát triển xã 
hội. Tầm quan trọng của các ngành tạo thành KTBX đã được công nhận và chính sách 
ngành đã rõ nét hơn, chẳng hạn như Chiến lược phát triển thủy sản năm 2010; Chiến 
lược phát triển du lịch năm 2010; Chiến lược phát triển giao thông vận tải năm 2010; 
một trong số các chính sách này đã được củng cố bằng các luật8. Nghị quyết số 36-
NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát 
triển bền vững kinh tế biển Việt Nam một lần nữa nhấn mạnh đến biển/đại dương. Nghị 
quyết thực chất là xác định các mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trong 
đó có 5 phương hướng chính và 7 giải chủ yếu, cũng như ba khâu “đột phá” cũng được 
xác định trong Nghị quyết. Đó là: 

1. Hoàn thiện thể chế phát triển bền vững kinh tế biển, ưu tiên hoàn thiện hành 
lang pháp lý, đổi mới, phát triển mô hình tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường, 
nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh quốc tế của các ngành kinh tế biển, 
các vùng biển, ven biển; hoàn thiện cơ chế quản lý tổng hợp và thống nhất về 
biển. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và lập mới các quy hoạch liên quan đến biển, 
bảo đảm tính liên kết, đồng bộ giữa các ngành, địa phương (tích hợp liên ngành 
và không gian).  

2. Phát triển khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực biển chất lượng 
cao, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tận dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên 
tiến, khoa học, công nghệ mới, thu hút chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu, nhân 
lực chất lượng cao. 

3. Phát triển kết cấu hạ tầng đa mục tiêu, đồng bộ, mạng lưới giao thông kết nối 
các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, các khu công nghiệp, khu đô thị, các vùng 
biển với các cảng biển dựa trên hệ sinh thái kinh tế và tự nhiên, kết nối chiến lược 
Bắc - Nam, Đông – Tây giữa các vùng trong nước và với quốc tế. 

Năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 26-NQ/CP về Kế hoạch tổng thể 
và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền 
vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kế hoạch 5 năm đề 
cập các nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế biển xanh. Kế hoạch này 
đã đưa ra 24 đề án, dự án, nhiệm vụ quan trọng cho giai đoạn từ nay đến năm 2025 và 9 
dự án cho giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch này bao gồm trọng tâm về Quy hoạch không 
gian biển quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch tổng 
thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045. 

Nghị quyết số 36 không sử dụng thuật ngữ kinh tế biển xanh trong văn bản. Tuy 
nhiên, động lực chính là hướng tới sự phát triển bền vững của kinh tế biển dựa trên nền 
tảng tăng trưởng xanh (Green growth). Việc sử dụng này rất phù hợp với các định nghĩa 
KTBX chuẩn tắc, khắc sâu trực tiếp các trụ cột phát triển bền vững chính về kinh tế, xã 
hội và môi trường. Theo đó, các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết số 36 được chia thành 
mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường cũng như các mục tiêu về khoa học, công nghệ, 
phát triển nguồn nhân lực biển. Các mục tiêu kinh tế nâng khát vọng kinh tế của các 
tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc TW chiếm 65-70% GDP (so với mục tiêu 53-55% 
GDP của Nghị quyết 09-NQ/TW năm 2007) và kinh tế thuần biển đạt khoảng 10% GDP 

 
8 Ví dụ, Luật biển Việt Nam số 18/2012/QH13, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Số 82/2015/QH13 và 
Luật Thủy sản số 18/2017/QH14. 
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quốc gia. 

Nghị quyết số 36 cung cấp một cái nhìn về biển và đại dương với tiềm năng chưa 
được khai thác trong đó một số hạn chế do con người gây ra cần được khắc phục (năng 
lực, công nghệ, v.v....) để mở rộng hơn nữa các mảng lợi ích. Trọng tâm là “đôi bên 
cùng có lợi” hoàn toàn9 để tạo tăng trưởng kinh tế đồng thời hướng tới tăng tính bền 
vững (hay “đôi bên cùng có lợi” về kinh tế, xã hội và môi trường). Sự xuất hiện là tốt, 
có thể mở rộng trên nhiều lĩnh vực khi các rào cản bị dỡ bỏ và hạn chế tác động tiêu cực 
qua lại giữa các lĩnh vực mở rộng. Nghị quyết trình bày khá ít xunh quanh các hạn chế 
đối với việc mở rộng này hoặc những tương tác tiêu cực giữa các lĩnh vực mở rộng. Một 
số tài nguyên biển đã đạt đến giới hạn để khai thác thêm, chẳng hạn trong đánh bắt thủy 
sản toàn cầu, tỷ lệ trữ lượng đánh bắt ở mức độ không bền vững về mặt sinh học đã tăng 
từ 10% năm 1974 lên 34% vào năm 201710, với 90% trữ lượng bị đánh bắt hoàn toàn 
hoặc quá mức đã gây ra thiệt thiệt hại kinh tế 83 tỷ USD mỗi năm11. Không có phương 
án “đôi bên cùng có lợi” đối với nguồn cung thủy sản toàn cầu cho tương lai gần. 

Khái niệm “đôi bên cùng có lợi” trong phạm vi tăng trưởng xanh ngày càng bị 
hoài nghi rộng rãi hơn, với một số bằng chứng cho thấy nó có thể gây ra nhiều sự đánh 
đổi hơn những gì được thừa nhận chóng vánh, đặc biệt khi được nhân rộng vào các chiến 
lược phát triển quốc gia12. Vấn đề này cũng đã được đặt ra trong kinh tế xanh13 và người 
ta đã lập luận rằng “các chiến lược tăng trưởng xanh đã không dẫn đến các kết quả bền 
vững và công bằng về mặt môi trường trên đất liền, vì vậy có rất ít lý do để mong đợi 
chúng thực hiện tốt hơn trên biển”14. 

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã đưa ra những cam kết khí hậu và các quy định 
môi trường chặt chẽ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã công bố mục tiêu khí 
hậu của Việt Nam là đạt được trung hòa carbon vào năm 2050, tại Hội nghị lần thứ 26 
của các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu tại 
Glasgow, Vương Quốc Anh vào năm 202115. Tuyên bố này đưa ra định hướng của Việt 
Nam về phát triển kinh tế xã hội theo hướng xanh và bền vững, và không thỏa hiệp với 
chất lượng môi trường và hệ sinh thái, theo đó cần hướng tới sự phát triển mà đạt được 
cả 2 mục tiêu nêu trên. Kế hoạch phát triển của các lĩnh vực kinh tế biển trong thời gian 
tới, như năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ven bờ/ngoài khơi và dầu khí như thế 
nào sẽ trở thành các yếu tố chủ chốt trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh theo 
Nghị định 36, cũng như đạt được các mục tiêu khí hậu.  

  

 
9 Đôi bên cùng có lợi [nguyên tác]: an implicit “win-win” 
10 FAO. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in action. Rome. 
https://doi.org/10.4060/ca9229en 
11World Bank. 2017. The Sunken Billions Revisited : Progress and Challenges in Global Marine Fisheries. 
Environment and Development;. Washington, DC: World Bank. © World Bank. 
12 United Nations University, 2012. Green Growth: A Win-Win Approach to Sustainable Development? 
https://unu.edu/publications/articles/green-growth-a-win-win-approach.html 
13 Ví dụ: https://www.lancaster.ac.uk/lec/about-us/news/africas-blue-economy-win-win-or-false-promise 
14 Cohen PJ, Allison EH, Andrew NL, Cinner J, EGTGTns LS, Fabinyi M, Garces LR, Hall SJ, Hicks CC, Hughes 
TP, Jentoft S, Mills DJ, Masu R, Mbaru EK and Ratner BD (2019) Securing a Just Space for Small-Scale Fisheries 
in the Blue Economy. Front. Mar. Sci. 6:171. doi: 10.3389/fmars.2019.00171 
15 https://en.baochinhphu.vn/full-remarks-by-pm-pham-minh-chinh-at-cop26-11142627.htm   
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2. Tổng quan các ngành kinh tế biển xanh ở Việt Nam 
2.1. Giới thiệu 

Đánh giá vai trò của các ngành trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội thông 
qua 6 ngành/lĩnh vực chính (được lựa chọn) của kinh tế biển xanh ở Việt Nam. Đó là 
các ngành/lĩnh vực: (i) thủy sản (nuôi trồng và đánh bắt thủy sản), (ii) dầu khí, (iii) năng 
lượng biển tái tạo, (iv) du lịch biển và ven biển, (v) hàng hải, và (vi) môi trường, đa 
dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái biển. 

2.2. Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản 
2.2.1. Tài nguyên phục vụ phát triển nuôi trồng và khai thác hải sản 

Việt Nam có ngư trường đánh bắt truyền thống, rộng lớn trong khu vực Biển 
Đông với hơn 2.000 loài cá, trong đó 130 loài có giá trị kinh tế cao, ngoài ra còn trên 
600 loài giáp xác, nhuyễn thể và rong biển. Theo RIMF (2018), trữ lượng nguồn lợi hải 
sản bình quân hàng năm giai đoạn 2011-2015 được ước tính vào khoảng 4,364 triệu tấn 
(dao động trong khoảng 4,1-4,6 triệu tấn), chưa bao gồm nguồn lợi ở các vùng biển sâu, 
gò nổi và thềm lục địa, giảm 13,9% so với giai đoạn 2000-2005 (5,071 triệu tấn; tương 
đương giảm bình quân 1,36%/năm). Nguồn lợi thủy sản ven bờ chiếm 12%, vùng lộng 
19% và vùng khơi 69%. Ngư trường khai thác thuỷ sản được phân thành 05 vùng chính, 
bao gồm Vịnh Bắc Bộ (chiếm 17,3% tổng nguồn lợi thủy sản), vùng duyên hải miền 
Trung (chiếm 20,0%), vùng Đông Nam Bộ (25,6%), vùng Tây Nam Bộ (13,4%) và vùng 
giữa Biển Đông (23,7%)16. 

17 

Hệ thống lồng nuôi tôm hùm ở khu vực Hòn Yến, huyện Tuy An (Phú Yên) - Ảnh minh họa: 
Trọng Ðạt (TTXVN) 

Việt Nam có tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản ở biển và ven biển, với 
đường bờ biển dài hơn 3.260 km và hơn 3.000 đảo lớn nhỏ; 12 đầm phá ven biển miền 
Trung và 114 cửa sông ven biển. Diện tích có thể khai thác khoảng 500.000 ha18 vũng 
vịnh kín ven bờ và ven các đảo gần bờ, các vùng biển ven bờ và các bãi triều thấp để 
phát triển nuôi biển. Đến nay, khoảng 57.000 ha đã được sử dụng cho nuôi biển, 443.000 
ha còn lại vẫn ở dạng tiềm năng, đặc biệt là các khu biển gần bờ và vùng lộng. 

 
16 RIMF (2018), Báo cáo đánh giá trữ lượng thủy sản biển Việt Nam giai đoạn 2011-2015 (trình Bộ NN & 
PTNT); Viện Nghiên cứu Hải sản, Hải Phòng. 
17 https://nhandan.vn/tin-tuc-kinh-te/phat-trien-nuoi-trong-thuy-san-vung-nam-trung-bo-379596 
18 MARD (2018), Chiến lược phát triển nuôi biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2050, Hà Nội. 
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Ngoài ra, còn khoảng 750.000 ha19 diện tích vùng cao triều và thấp triều ở 28 
tỉnh/thành ven biển (trên tổng số 63 tỉnh thành) cũng thích hợp cho phát triển nuôi trồng 
thủy sản nước lợ20, mà phần lớn là nuôi tôm. Đến nay, khoảng 720.000 ha trong diện 
tích nói trên đã được sử dụng cho nuôi trồng thủy sản nước lợ ven biển. 
2.2.2. Hiện trạng phát triển 

Tổng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đã tăng gấp bốn lần trong 20 
năm qua, từ 2 triệu tấn năm 1999 lên 4,7 triệu tấn năm 2009 và 8,15 triệu tấn năm 2019 
(Hình 2.1). Trong đó, sản lượng đánh bắt 3,77 triệu tấn, với 94,6% là đánh bắt trên biển; 
sản lượng nuôi trồng 4,38 triệu tấn, với 28% là nuôi mặn, lợ.  

 

Hình 2.1. Sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản (tấn) giai đoạn 1999-201921 

Phương tiện đánh bắt thủy sản có sự chuyển dịch cơ cấu mạnh theo hướng giảm 
tàu thuyền đánh bắt ven bờ từ 92.391 phương tiện (năm 2013) xuống còn 66.135 phương 
tiện (năm 2019) (giảm 5,42%/năm). Tuy nhiên, số lượng tàu đánh bắt xa bờ có xu hướng 
tăng từ 26.398 tàu (năm 2013) lên 30.474 tàu (năm 2019), tăng 2,42%/năm (D-FISH, 
2019). Nguyên nhân một phần là do Chính phủ có chính sách khuyến khích đánh cá xa 
bờ, hạn chế đánh bắt ven bờ, mặt khác do nguồn lợi thủy sản gần bờ suy giảm dẫn đến 
việc đánh bắt không hiệu quả. Toàn quốc có 83 cảng cá (năm 2018) với công suất thiết 
kế 1,8 triệu tấn cho 9.298 lượt tàu cá cập bến/ngày. 

Sản lượng nuôi trồng tăng đáng kể trong 10 năm qua với tốc độ tăng 6,5%/năm, 
từ 692.902 tấn (năm 2010) (VIFEP, 2013) lên 1.220.000 tấn năm 2019 (D-FISH, 2019), 
phần lớn từ nuôi tôm nước lợ ven biển (chiếm 61,5% tổng sản lượng nuôi trồng mặn, lợ 
năm 2019).  

Giá trị xuất khẩu thủy sản tăng từ 5 tỷ đô la Mỹ năm 2010 lên 8,6 tỷ đô la Mỹ 
năm 201922 (chiếm 22,5% tổng giá trị xuất khẩu ngành nông - lâm - thủy sản), với tốc 
độ tăng 6,1%/năm. GDP (giá hiện hành) của nuôi trồng và đánh bắt hải sản (phần biển 
 
19 VIFEP (2012), Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030. 
20 Nuôi trồng thủy sản nước lợ là nuôi trồng các loài động, thực vật thủy sinh trong các ao, đầm ven biển có độ 
mặn từ 3-25 ppt (đôi khi độ mặn có thể thấp hoặc cao hơn nhưng không nên duy trì trong thời gian dài). Việc nuôi 
này chủ yếu được thực hiện ở các vùng ven biển. 
21 Thu thập và tổng hợp từ các báo cáo tổng kết hàng năm của Tổng cục Thủy sản và Bộ Nông nghiệp & PTNT. 
22 D-FISH (2019), Báo cáo tổng kết ngành thủy sản năm 2019, kế hoạch năm 2020. 
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và ven biển) đã tăng từ 68,91 ngàn tỷ năm 2010 lên 166,76 ngàn tỷ năm 2019, đóng góp 
khoảng 72-89% GDP toàn ngành thủy sản, 15-20% GDP ngành nông, lâm, ngư nghiệp, 
và 2-3% GDP quốc gia. Tốc độ tăng GDP khoảng 4,5%/năm, thấp hơn so với toàn ngành 
thủy sản (5,1%/năm), lớn hơn ngành nông, lâm, ngư nghiệp (2,8%/năm) và bằng hơn 
một nửa tăng trưởng GDP cả nước (6,3%/năm). Tổng số lao động trong lĩnh vực đánh 
bắt và nuôi trồng thủy sản chiếm khoảng 8% (xấp xỉ 4,5 triệu lao động) trong tổng số 
lao động toàn quốc. 

2.2.3 Mối quan hệ với các mục tiêu phát triển bền vững 
Đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản tạo ra cả các tác động tích cực và tiêu cực đến 

việc thực hiện các mục tiêu PTBV thiên nhiên kỷ. Các tác động tích cực bao gồm tạo 
việc làm, thu nhập bền vững, cải thiện mức độ dinh dưỡng, tăng khả năng tiếp cận dịch 
vụ xã hội và góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo và đảm bảo an ninh lương thực cho các 
cộng đồng vùng ven biển và hải đảo; đồng thời cũng tạo ra nhiều cơ hội hơn cho phụ nữ 
tham gia vào sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản. Tuy nhiên, do nuôi trồng 
thủy sản có sử dụng nhiều tài nguyên nước và khi không được quản lý tốt thì có thể tạo 
ra các tác động tiêu cực đến môi trường như ô nhiễm hữu cơ, xâm nhập mặn; hoặc đánh 
bắt bằng các ngư cụ kém chọn lọc sẽ dẫn đến suy giảm nguồn lợi thuỷ sản, suy giảm 
chất lượng các hệ sinh thái và môi trường biển. 

Bảng 2.1. Tác động của nuôi trồng và đánh bắt hải sản đến các mục tiêu phát triển bền vững 
của Việt Nam 

MTPTBV Điểm 
số 

Nhận xét 

 
SDG 1 

 
+3 

Đánh bắt gần bờ quy mô nhỏ (chiếm 49,11% tổng số tàu thuyền năm 
2019) và nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ (chiếm 60% diện tích nuôi)23 
mang lại việc làm bền vững và thu nhập cho cộng đồng vùng ven biển 
và hải đảo 

SDG 2 +3 Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và đảm bảo an ninh lương thực cho 
cộng đồng vùng ven biển và hải đảo 

 
SDG 3 

+3 Góp phần cải thiện mức độ dinh dưỡng và góp phần tăng khả năng 
tiếp cận phúc lợi xã hội cho cộng đồng vùng ven biển và hải đảo. 

 
SDG 4 

+2 Phát triển nuôi trồng và đánh bắt bền vững giúp ngư dân và người nuôi 
trồng thủy sản có nhiều cơ hội tiếp cận với giáo dục và nâng cao trình 
độ kỹ thuật, tay nghề 

SDG 5 +2 Phát triển nuôi trồng và đánh bắt bền vững tạo ra nhiều cơ hội hơn cho 
phụ nữ tham gia vào chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản. 

 
SDG 6 

-1 Phát triển nuôi trồng thủy sản sử dụng tài nguyên nước và khi không 
được quản lý tốt thì có thể tạo ra các tác động tiêu cực đến môi trường 
như ô nhiễm hữu cơ, xâm nhập mặn.  

SDG 7 0  
 

SDG 8 
+ 2 Góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo thêm nhiều việc làm cho 

cộng đồng ven biển và hải đảo. 
 

 
SDG 9 

+2 Góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng cho vùng ven biển và hải đảo như 
nâng cấp cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, đường giao thông, thuỷ 
lợi, điện, viễn thông, v.v. 

 
23 Nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ được hiểu là hình thức nuôi quảng canh hoặc quảng canh cải tiến. 
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SDG 10 

+1 Đánh bắt gần bờ và nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ duy trì sinh kế 
cho những người dễ bị tổn thương, góp phần làm giảm bất bình đẳng 
xã hội cho cộng đồng vùng ven biển và hải đảo. 

 
SDG 11 

+1 Đóng góp vào sự phát triển bền vững của đô thị và nông thôn với khả 
năng tiếp cận nhiều hơn với các loại thực phẩm đủ dinh dưỡng và xây 
dựng cơ sở hạ tầng ở các vùng ven biển 

SDG 12 +1 Nuôi tôm hữu cơ và các sản phẩm thủy sản đánh bắt được chứng nhận 
MSC24 có thể góp phần vào sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm 

SDG 13 +3 Nuôi tôm nước lợ ở vùng bị xâm nhập mặn ven biển được xem là một 
trong những giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu 

SDG 14 +3 Chấm dứt việc đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không khai báo và 
không theo quy định (IUU) và trợ cấp cho khai thác hải sản giúp bảo 
vệ nguồn lợi thủy sản và góp phần cho phát triển bền vững. 

SDG 15 +1 Nuôi kết hợp tôm - rừng ngập mặn tạo ra tôm hữu cơ và góp phần bảo 
vệ, phục hồi rừng ngập mặn 

SDG 16 0  
SDG 17 +2 Hợp tác với các tổ chức quốc tế và song phương để chấm dứt khai thác 

IUU và nuôi trồng thủy sản bền vững. 
Nguồn: Cao Lệ Quyên, 2021 

2.3. Dầu khí và khoáng sản biển 
2.3.1. Tài nguyên dầu khí 

Có 8 bể trầm tích chứa dầu khí trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt 
Nam, bao gồm Sông Hồng, Hoàng Sa, Phú Khánh, Cửu Long, Nam Côn Sơn, Tư Chính-
Vũng Mây, Trường Sa và Malay-Thổ Chu.  

 

25 
Ảnh minh họa: Tập đoàn dầu khí Việt Nam 

Trong 4 bể: Sông Hồng, Cửu Long, Nam Côn Sơn và Malay-Thổ Chu, tính đến 
cuối năm 2020, đã phát hiện được tổng trữ lượng dầu khí hơn 1,500 tỷ m3 tương đương 
dầu. Từ trữ lượng dầu khí này, đến cuối 2020, gần 700 triệu m3 tương đương dầu đã 
được khai thác và hiện còn 800 m3 trữ lượng sẽ và có thể được khai thác trong những 

 
24 Hội đồng Quản lý biển 
25 https://www.pvn.vn/chuyen-muc/tap-doan/tham-do-khai-thac-dau-khi-can-co-co-che-chinh-sach-phu-
hop/bdd75abe-1b4b-468b-bcd8-26e004b8f596 
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năm tới, theo số liệu của TX Cuong (2019)26 được tính toán cập nhật. 

Có nhiều dự báo lượng dầu khí thu hồi tiềm năng có  thể được phát hiện trong 
tương lai, tùy theo các quan điểm khác nhau. TX Cường (2019) đánh giá con số này vào 
khoảng 1.7 tỷ m3. Còn tác giả N. Hiệp (2019) thì cho rằng tổng tài nguyên dầu khí tại 
chỗ có thể đạt 6,5 tỷ m3 tương đương dầu. 

Những số liệu này cho thấy Việt Nam có tiềm năng tốt cho việc phát triển công 
nghiệp dầu khí một cách lâu dài và bền vững. Để có thể tiếp tục hiện thực hóa tiềm năng 
này, cần có chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài và hành lang pháp lý thuận lợi 
để huy động nguồn lực trong nước cho phát triển. 

2.3.2. Hiện trạng ngành dầu khí 
Cho đến cuối năm 2020, gần 700 triệu m3 tương đương dầu đã được khai thác ở 

Việt Nam. Trong đó, sản lượng từ bể Cửu Long chiếm 74%, bể Nam Côn Sơn chiếm 
18%, bể Malay-Thổ Chu chiếm 7% và bể Sông Hồng chiếm chưa đến 1%. Điều này cho 
thấy hoạt động dầu khí chủ yếu tập trung ở Đông Nam và Tây Nam Bộ. 

 

Hình 2.2. Sản lượng dầu khí giai đoạn 2010-2020 (VPI) 

Sản lượng dầu khí giai đoạn 2010-2020 cho thấy sản lượng dầu đạt đỉnh vào 
quãng 2012-2015 và hiện nay đang suy giảm. Sản lượng khí được duy trì gần như ổn 
định. 

Tốc độ khai thác dầu khí, được đo bằng tỷ số trữ lượng/sản lượng (R/P) vào cuối 
2019, cho thấy tỷ số này với dầu là 51 năm, với khí là 66 năm. Con số này cho thấy trữ 
lượng/sản lượng dầu và khí của Việt Nam lớn hơn so với giá trị trung bình của Châu Á-
Thái Bình Dương và thế giới (BP, 2020)27. 

Mức độ đầu tư vào thăm dò, khai thác dầu khí, được đo bằng tổng số tiền đầu tư, 
số giếng khoan thăm dò, thẩm lượng and số lượng hợp đồng ký mới hàng năm, đều giảm 
trong giai đoạn 2016-2020. Thực tế này làm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành dầu 
khí trong trung và dài hạn. 

 
26 Cơ hội và thách thức phát triển năng lượng dầu khí truyền thống và phi truyền thống ở Việt Nam. Kỷ yếu Hội 
thảo chuyên đề “An ninh Năng lượng Quốc gia: Vai trò của Ngành Dầu khí”, pp 131 - 145, 7/2019 
27 BP Statistical Review of World Energy 2020. www.bp.com 
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Hàng năm, lượng xăng dầu và sản phẩm dầu khí do nhà máy lọc dầu Dung Quất 
sản xuất từ nguồn dầu thô trong nước đạt khoảng 6 triệu tấn các loại. Hai nhà máy đạm 
sản xuất khoảng 1,6 triệu tấn phân đạm từ nguồn khí trong nước. 

Khoảng 15 tỷ Kwh điện được sản xuất hàng năm từ 4 nhà máy điện tuốc bin khí 
hỗ hợp của  Petrovietnam (Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Cà Mau 1 và Cà Mau 2). Ngoài 
ra, còn có một số nhà máy điện khí do EVN điều hành.  

Hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản biển và ven bờ khác (chủ yếu là titan 
sa khoáng) rất nhỏ so với hoạt động khai thác, chế biến dầu khí. 

2.3.3. Mối quan hệ với các Mục tiêu phát triển bền vững 
Mối quan hệ với các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) được trình bày trên 

Bảng 1. Ảnh hưởng của lĩnh vực dầu khí đến các mục tiêu thiên niên kỷ được đánh giá 
bằng chỉ số từ -3 đến +3.  

Có thể thấy ngành dầu khí ảnh hưởng tích cực đến hầu hết các mục tiêu thiên 
niên kỷ. Trong số 17 mục tiêu, dầu khí chỉ có tác động tiêu cực ở mức nhỏ đối với 2 
mục tiêu, nhưng có tác động tích cực đến 9 mục tiêu khác. Đặc biệt, lĩnh vực dầu khí có 
tác động tích cực đáng kể đến 4 mục tiêu 1 Không đói nghèo, 7, 8 and 9. Điều này minh 
chứng cho vai trò của lĩnh vực công nghiệp này trong nền kinh tế cũng như an ninh năng 
lượng của đất nước.  

Bảng 2.2. Mối quan hệ của lĩnh vực dầu khí với các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) 

Các mục tiêu 
phát triển bền 

vững 

Chỉ số 
đánh 
giá 

Diễn giải 

SDG 1. Xóa 
nghèo 

+2 Lĩnh vực dầu khí đóng góp đáng kể cho GDP và ngân sách, vì 
vậy góp phần cung cấp nguồn lực để chính phủ xóa đói, giảm 
nghèo, đầu tư phát triển các vùng sâu, vùng xa. 

SDG 2. Không 
còn nạn đói 

+1 LPG được sản xuất từ nguồn khí nội địa sẽ mang năng lượng 
đến các vùng sâu, vùng sa; ure sản xuất ở Việt Nam góp phần 
cho mùa màng tốt hơn. Tất cả gián tiếp giúp chấm dứt nạn đói.

SDG 3. Sức khỏe 
và cuộc sống tốt 

0  

SDG 4. Giáo dục 
có chất lượng 

0  

SDG 5. Bình 
đẳng giới 

0  

SDG 6. Nước 
sạch và vệ sinh 

0 Nếu không quản lý tốt, hoạt động dầu khí có thể làm ô nhiễm 
nguồn nước (-) 

Dầu khí hoạt động chủ yếu ngoài khơi, không ảnh hường đến 
nguồn nước trên đất liền. Thăm dò dầu khí trong một số trường 
hợp cà còn giúp tìm ra một số nguồn nước ngọt (Tiền Hải...) 
(+) 

SDG 7. Năng 
lượng sạch với 
giá  thành hợp lý 

+3 Sự phát triển của lĩnh vực dầu khí và quá trình chuyển dịch 
năng lượng trực tiếp mang lại nguồn năng lượng sạch, giá cả 
hợp lý cho cả cộng đồng. 
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SDG 8. Công 
việc tốt và tăng 
trưởng kinh tế 

+2 Lĩnh vực dầu khí tạo nhiều việc làm trực tiếp cho những vùng 
có các cụm năng lượng-công nghiệp lớn, như Đông Nam Bộ, 
Cà Mau, Quảng Ngãi, Thanh Hóa.... Ngoài ra, còn nhiều việc 
là gián tiếp liên qua đến dịch vụ, thương mại, phân phối sản 
phẩm... 

SDG 9. Công 
nghiệp, sáng tạo 
và phát triển hạ 
tầng 

+2 Công nghiệp dầu khí phát triển hạ tầng và là động lực phát 
triển cho một số vùng như Bà Rịa-Vũng Tàu, Đông Nam Bộ, 
Tây Nam Bộ, Nam và Bắc Trung Bộ. Qua đó, hỗ trợ sự phát 
triển bao trùm, bền vững, kích thích đổi mới sáng tạo ở những 
vùng đó. 

SDG 10. Giảm 
bất bình đẳng 

+1 Cung cấp năng lượng điện sạch và giả hợp lý gián tiếp giúp 
giảm bất bình đảng trong xã hội. 

SDG 11. Các 
thành phố và 
cộng đồng bền 
vững 

+1 Công nghiệp dầu khí đóng góp cho việc phát triển nhiều khu 
vực đô thị (Vung Tau, Ho Chi Minh, Nhon Trach, Ca Mau, 
Quang Ngai, Thanh Hoa, Thai Bình...) 

SDG 12. Tiêu 
thụ và sản xuất 
có trách nhiệm 

+1 Công nghiệp dầu khí và sự chuyển dịch sang năng lượng sạch 
(năng lượng tái tạo) cho thấy trách nhiệm trong sản xuất và sử 
dụng năng lượng 

SDG 13. Hành 
động về khí hậu 

-1 Ngành dầu khí có quan tâm và đã xây dựng, triển khai chương 
trình hành động chống biến đổi khí hậu (+), tuy nhiên đây là 
nguồn GHG chính và chương trình hành động có thể chưa 
tương xứng (-) 

SDG 14.  Tài 
nguyên và môi 
trường biển 

-1 Lĩnh vực dầu khí tiêu hao tài nguyên biển và gây ra các thiệt 
hại cũng như các sự cố môi trường  

SDG 15. Tài 
nguyên và môi 
trường đất liền 

0  

SDG 16. Hòa 
bình, công lý và 
thể chế mạnh mẽ 

0  

SDG 17. Quan 
hệ đối tác vì các 
mục tiêu 

+1 Hoạt động dầu khí có truyền thống hợp tác quốc tế chặt chẽ. 
Đây là cơ sở để hợp tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững. 

Nguồn: Nguyễn Hồng Minh, 2021 

2.4. Năng lượng biển tái tạo  
2.4.1. Tài nguyên năng lượng biển 

Việt Nam được đánh giá có tài nguyên năng lượng biển lớn như nguồn điện từ gió 
ngoài khơi, thủy triều, sóng biển và dòng hải lưu. Trong đó, điện gió ngoài khơi có tiềm 
năng rất lớn nếu được khai thác, sẽ có đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển kinh 
tế biển xanh, bền vững. 

Tiềm năng năng lượng biển, đặc biệt là điện gió ngoài khơi của Việt Nam cho đến 
nay vẫn chưa được lượng hoá đầy đủ bởi thiếu dữ liệu tin cậy. Tuy nhiên, đã có một vài 
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nghiên cứu đánh giá tổng quan và đưa ra những con số đáng khích lệ về tiềm năng công 
suất điện lắp đặt nhưng có sự khác nhau về đánh giá tiềm năng công suất giữa các nghiên 
cứu này, từ 160GW (nguồn: C2WIND/COP; AEGIR; COWI) đến 475GW (Nguồn: 
ESMAP/WB), thậm chí 6.300GW (Nguồn: Nhóm nghiên cứu độc lập trong nước). Sự 
khác biệt này có thể là do phương pháp luận, cách tiếp cận cũng như nguồn dữ liệu sử 
dụng. Dưới đây tóm lược tiềm năng nguồn điện gió ngoài khơi của Việt Nam từ một số 
nghiên cứu lựa chọn: 

- Báo cáo rà soát tiềm năng điện gió ngoài khơi của các cơ quan nghiên cứu quốc 
tế như C2WIND/COP; AEGIR; COWI, theo đó đánh giá tiềm năng điện gió 
ngoài khơi của Việt Nam trong phạm vi cách bờ 100 km vào khoảng 160 nghìn 
MW28. 

- Báo cáo đánh giá tiềm năng điện gió ngoài khơi trên biển của các nước trong đó 
có Việt Nam do Chương trình hỗ trợ quản lý ngành năng lượng (ESMAP) thuộc 
Nhóm Ngân Hàng thế giới xuất bản 10/2019. Trong đó xác định Việt Nam có 
khoảng 261 nghìn MW với loại móng cố định và khoảng 214 nghìn MW loại 
móng nổi29.  

- Nhóm nghiên cứu độc lập trong nước cũng đã rà soát tiềm năng điện gió trong 
vùng biển khi xem xét toàn bộ vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, 
kết quả cho thấy tổng tiềm năng kỹ thuật khoảng 6,3 triệu MW30.. 

2.4.2. Hiện trạng 

Đến cuối năm 2019, Việt Nam đã có hai dự án điện gió ngoài khơi đã được đưa 
vào vận hành với tổng công suất đặt đạt 105 MW. Qui mô hai dự án này đã cho thấy 
tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi của Việt Nam, tuy chỉ chiếm 0,02% trên tổng 
công suất 640 GW điện gió ngoài khơi toàn cầu năm 201931. Tình hình phát triển hai dự 
án điện gió ngoài khơi được tóm tắt như sau: 

 Nhà máy điện gió Công Lý, tỉnh Bạc Liêu, công suất 99.2 MW – Là dự án đầu 
tư của doanh nghiệp tư nhân trong nước. Dự án hoàn thành lắp đặt giai đoạn 1 
vào tháng 11/2012 với 10 tua bin (loại 1,6MW/tua bin, hãng GE của Mỹ). Dự án 
bán điện lên lưới điện quốc gia bắt đầu từ ngày 29/5/2013. Giai đoạn 2 của dự án 
lắp đặt tiếp 52 tua bin còn lại để bán điện lên lưới điện quốc gia vơi lịch trình như 
sau: 10 tua bin vào 4/2015. Tiếp tục 10 tua bin vào 5/2015. Tiếp đến 16 tua bin 
vào 9/2015, và đợt cuối cùng của giai đoạn 2 với 6 tua bin còn lại vào tháng 
6/2016. Dự kiến hệ số công suất của cả 2 giai đoạn đạt khoảng 30%. 

 Nhà máy điện gió công suất 6MW lắp đặt trên đảo Phú Quý do Công ty Điện lực 
Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư đã hoàn thành và đưa vào vận hành tháng 
4/2012. Đây là dự án lai ghép giữa điện gió và Diezel, sản xuất điện và cấp điện 
lên lưới điện độc lập 22kV trên đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. 

 
28 https://www.evwind.es/2020/05/19/vietnam-has-potential-for-160-gw-of-offshore-wind-energy/74789 
29 ESMAP/WB, October 2019, Going Global, Expanding Offshore Wind to Emerging Markets 
30 Dư Văn Toán(1), Nguyễn Hoàng Anh(2), Pham Văn Tiến(3) 
31 https://www.statista.com/statistics/268363/installed-wind-power-capacity-worldwide/  
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Bảng dưới đây tóm tắt nhưng thông tin chính và doanh thu từ bán điện của hai dự 
án điện gió ngoài khơi đầu tiên ở Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2019.  

Bảng 2.3. Tổng sản lượng điện và tổng doanh thu từ bán điện của hai dự án điện gió ngoài 
khơi đầu tiên ở Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2019.  

Hạng mục Đơn vị 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tổng sản 
lượng điện  

GWh 0 0 900 18.43 37.01 75.13 164.00 207.00 244.00 244.00 

Tổng 
doanh thu 

USD 0 0 702 14.374 35.763 72.629 159.120 200.860 236.720 237.170 

Ghi chú: Giá bán điện của dự án Công Lý được thực hiện theo Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg và sau này là Quyêt định số 
39/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chinh phủ.   

Nguồn: Số liệu thu thập từ các nhà máy điện gió trên biển. 
 
 

2.4.3. Mối quan hệ với các mục tiêu phát triển bền vững 

Mối liên kết giữa phát triển điện gió ngoài khơi với các mục tiêu phát triển bền 
vững của Việt Nam thông qua các đánh giá dựa trên điểm số nhằm phản ánh các tác 
động qua lại của việc phát triển điện gió ngoài khơi đến 17 mục tiêu phát triển bền vững 
được nêu ở bảng dưới đây. Trong đánh giá này, nhiều mục tiêu có tác động thiết thực 
và đạt được điểm đánh giá tối đa như mục tiêu số 7, 9, 13, thấp hơn một chút là mục tiêu 
số 8 và 12, sau đó là mục tiêu số 1, 3, 4, 6, 10, 11, 14 và 17.   

Điều này khảng định rằng nếu được quản lý tốt, năng lượng gió ngoài khơi sẽ có 
đóng góp quan trọng đến mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Các tác động của 
nó không chỉ thuần thúy là cung cấp năng lượng/điện xanh mà còn tạo thêm việc làm 
mới. Hơn thế nữa, phát triển điện gió ngoài khơi còn là lĩnh vực mà nó có thể hỗ trợ 
đáng kể và có đóng góp tích cực trong thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu 
(COP 21) và cam kết đạt phát thải ròng các bon bằng 0 vào năm 2050 (COP 26). 

 

Bảng 2.4. Mối liên kết giữa phát triển điện gió ngoài khơi với các mục tiêu phát triển bền 
vững của Việt Nam 

Các mục tiêu phát 
triển bền vững 

Điểm 
sổ 

Nhận xét 

SDG 1. Xóa nghèo +1 Điện gió ngoài khơi tham gia và đóng góp cho giảm nghèo 

SDG 2. Không còn 
nạn đói 

0 
 

SDG 3. Sức khỏe và 
cuộc sống tốt 

+ 1 Điện gió ngoài khơi hỗ trợ gián tiếp đảm bảo sức khỏe và chất 
lượng không khí tốt 
 

SDG 4. Giáo dục có 
chất lượng 

+ 1 Điện gió ngoài khơi tạo cơ hội và nền tảng cho tiếp cận giáo dục 
và học tập có chất lượng 

SDG 5. Bình đẳng 
giới 

0 
 

SDG 6. Nước sạch và 
vệ sinh 

+1 Điện gió ngoài khơi đóng góp cho khả năng cung cấp và tiếp cận 
nước sạch 
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SDG 7. Năng lượng 
sạch với giá  thành 
hợp lý 

+ 3 Phát triển gió ngoài khơi tập trung vào việc tiếp cận năng lượng 
với giá cả phải chăng, tin cậy, sạch và bền vững, đa dạng hóa 
các nguồn điện và đóng góp, tăng cường đảm bảo an ninh năng 
lượng 

SDG 8. Công việc tốt 
và tăng trưởng kinh 
tế 

+ 2 
Điện gió ngoài khơi góp phần đáng kể vào thúc đẩy phát triển 
kinh tế và tạo công ăn việc làm, đặc biệt là cho người trẻ. 

SDG 9. Công nghiệp, 
sáng tạo và phát triển 
hạ tầng 

+ 3 Phát triển gió ngoài khơi sẽ thúc đẩy phát triển, đổi mới cơ sở hạ 
tầng (cảng biển, vận chuyển và giao thông) và thúc đẩy phát 
triển các ngành công nghiệp hỗ trợ 

SDG 10. Giảm bất 
bình đẳng 

0 
 

SDG 11. Các thành 
phố và cộng đồng bền 
vững 

+ 1 Nó cũng có thể hỗ trợ gián tiếp cho việc đạt được đảm bảo sức 
khỏe và chất lượng không khí tốt hơn 
 

SDG 12. Tiêu thụ và 
sản xuất có trách 
nhiệm 

+ 2 
Phát triển gió ngoài khơi sẽ góp phần cho trào lưu sử dụng các 
sản phẩm xanh và tiêu dung bền vững 

SDG 13. Hành động 
về khí hậu 

+ 3 Phát triển gió ngoài khơi sẽ đóng góp tích cực cho thay thế nhiên 
liệu hóa thạch, giảm phát thải khí nhà kính góp phần ứng phó 
với biến đổi khí hậu 

SDG 14.  Tài nguyên 
và môi trường biển 

+1 Phát triển gió ngoài khơi sẽ góp phần sử dụng nguồn tài nguyên 
biển bền vững 

SDG 15. Tài nguyên 
và môi trường đất liền 

0 
 

SDG 16. Hòa bình, 
công lý và thể chế 
mạnh mẽ 

0 
 

SDG 17. Quan hệ đối 
tác vì các mục tiêu 

+ 1 Thúc đẩy quan hệ đối tác với các tổ chức quốc tế và song 
phương. 

 

2.5. Du lịch biển và ven biển 
2.5.1. Tài nguyên du lịch 

Việt Nam có khoảng 125 bãi biển có chiều dài trên 1km, một số bãi dài tới 15-18 
km. Các bãi biển đẹp nhất nằm ở ven biển miền Trung, tỉnh Quảng Ninh và một số đảo 
lớn. Dọc bờ biển Việt Nam có nhiều đầm, phá, vũng vịnh - cũng là những tài nguyên du 
lịch có giá trị. 

Theo thống kê sơ bộ của Lê Đức An (1996) Việt Nam có 2.773 đảo với quy mô 
khác nhau, tập trung tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Kiên Giang và Khánh Hòa. Phần lớn 
các đảo đều có tiềm năng trở thành các điểm du lịch rất có giá trị. 

Đa dạng sinh học trong các Vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, rừng ngập 
mặn, khu dự trữ sinh quyển, sân chim... là nguồn tài nguyên du lịch quan trọng. Hệ 
thống suối khoáng nóng là tiềm năng quý báu để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, chăm 
sóc sức khỏe. 

Ngoài tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên văn hóa và di sản (thiên nhiên, văn hóa) 
cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển du lịch biển - ven biển. Hầu hết 
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các di sản thế giới của Việt Nam đều nằm dọc theo bờ biển: Vịnh Hạ Long (Quảng 
Ninh), quần đảo Cát Bà (Hải Phòng), Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn 
(Quảng Nam), Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình), thành nhà Hồ (Thanh Hóa). 
Khoảng 1/3 di tích văn hóa Việt Nam nằm ở vùng ven biển, trong đó mật độ di tích cao 
nhất ở miền Bắc từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh (59% toàn vùng). 

Các lễ hội, làng nghề, làng chài ven biển, hải đảo cũng là những yếu tố thú vị đối 
với khách du lịch. 

Nhìn chung, nguồn tài nguyên du lịch dọc bờ biển Việt Nam rất phong phú, đa 
dạng và có giá trị, là nền tảng phát triển nhiều loại hình du lịch như tham quan, vui chơi 
giải trí, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao và văn hóa… 
2.5.2. Hiện trạng 

Du lịch ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với phát triển kinh tế - xã hội của 
Việt Nam, trong đó du lịch biển có vai trò chủ đạo, chiếm khoảng 2/3 tỷ trọng của toàn 
ngành. Năm 2019, Việt Nam đón 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 85 triệu lượt khách 
du lịch nội địa. Tổng thu từ du lịch đạt 32 tỷ USD, đóng góp thiết yếu vào tăng trưởng 
kinh tế của đất nước, chiếm 9,2% GDP cả nước (Nguồn: VNAT).  

Đánh giá sự phát triển du lịch của tất cả 28 tỉnh, thành phố ven biển Việt Nam cho 
thấy: 

- Lượng khách quốc tế đến các tỉnh thành ven biển tăng 13,6%/năm, từ 10,9 triệu 
lượt năm 2010 lên 35,7 triệu lượt năm 2019; Lượng khách du lịch nội địa đến 28 tỉnh 
thành tăng từ 44,0 triệu lượt năm 2010 lên gần 145,6 triệu lượt năm 2019; 

 - Năm 2019, các địa phương thu hút nhiều khách quốc tế nhất là TP. Hồ Chí Minh, 
Quảng Ninh, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đà Nẵng. Các địa phương thu hút nhiều khách 
du lịch nội địa nhất là TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh Hóa, Quảng Ninh, 
Hải Phòng, Kiên Giang; 

- Tổng thu từ du lịch của 28 tỉnh, thành phố ven biển đạt trên 508 nghìn tỷ đồng 
(bằng 67,3% cả nước); 

- Tổng số buồng khách sạn của 28 tỉnh ven biển năm 2019 là 398.234, chiếm 66% 
tổng số phòng khách sạn cả nước. Các tỉnh có hệ thống lưu trú lớn nhất là Khánh Hòa, 
TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang. 

- Du lịch tàu biển mặc dù có tiềm năng rất lớn, nhưng mức độ phát triển ở Việt 
Nam còn thấp so với kỳ vọng do thiếu cơ sở hạ tầng và mức độ phù hợp của các sản 
phẩm du lịch. Năm 2019, Việt Nam phục vụ khoảng 260.000 lượt khách du lịch tàu 
biển. 

Tổng số lao động du lịch trực tiếp ở các tỉnh ven biển tăng từ 219.156 (2010) lên 
738.979 (2019). 
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Bên cạnh sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển, các sản phẩm du lịch quan trọng 
khác hiện có bao gồm: du lịch tham quan, di sản, vui chơi giải trí, du lịch sinh thái và 
MICE. 

2.5.3. Mối quan hệ với các mục tiêu phát triển bền vững 
Tổ chức Du lịch thế giới xác định rõ ràng mối liên hệ hữu cơ giữa du lịch và các mục 
tiêu phát triển thiên niên kỷ và du lịch có thể là một công cụ hết sức quan trọng để đạt 
được các mục tiêu thiên niên kỷ. Tuy nhiên với bản chất hết sức phức tạp của hoạt động 
du lịch, có rất nhiều bên liên quan như cộng đồng địa phương, các nhà cung ứng dịch 
vụ, chính quyền các cấp, các cơ quan nhà nước có liên quan, các doanh nghiệp du lịch 
và bản thân khách du lịch, ngành du lịch nếu được quản lý, vận hành tốt có thể mang lại 
những hiệu quả hết sức tích cực, ngược lại, du lịch lại cũng có thể trở thành tác nhân 
của những ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường, xã hội và cộng đồng. Ví dụ, trong phát 
triển du lịch bền vững, khi lợi nhuận được chia sẻ phù hợp với cộng đồng thì du lịch có 
đóng góp hết sức quan trọng cho công tác giảm nghèo, nhưng những dự án đầu tư quy 
mô lớn có thể đặt người dân vào những hoàn cảnh bất lợi như mất đất sản xuất, nhà cửa 
và cơ hội phát triển kinh doanh dịch vụ du lịch. 

Bảng 2.5. Du lịch & SDGs 

Các MTPTBV 
Điểm 

số 
Bình luận 

Mục tiêu 1 – 
Giảm nghèo +2 

Là một ngành sử dụng nhiều lao động, du lịch đã và đang đóng 
vai trò quan trọng trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở 
những vùng sâu, vùng xa ở Việt Nam.  

Mục tiêu 2 – 
Xóa đói +2 

Là một ngành sử dụng nhiều lao động, du lịch đã và đang đóng 
vai trò quan trọng trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở 
những vùng sâu, vùng xa ở Việt Nam. 

Mục tiêu 3 – 
Sức khỏe và 
thịnh vượng 

+2 
Du lịch biển giúp cải thiện sinh kế của cộng đồng cư dân địa 
phương, cho phép họ có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn 
cho bản thân và gia đình. 

Mục tiêu 4 – 
Chất lượng 
giáo dục 

+2 

Nền kinh tế đang phát triển, được thúc đẩy bởi phát triển du 
lịch sẽ thúc đẩy nhu cầu học tập vì thanh niên địa phương có 
thể thấy rõ những khác biệt mà giáo dục và kiến thức có thể 
mang lại. 

Mục tiêu 5 – 
Bình đẳng giới +2 

Là một trong những ngành có tỷ lệ lao động nữ và tham gia 
kinh doanh cao nhất, du lịch có thể là một công cụ hiệu quả để 
phát triển nữ giới, nâng cao vai trò và ý nghĩa của họ trong gia 
đình và cộng đồng. 

Mục tiêu 6 – 
Nước sạch và 
vệ sinh 

+2 
Phát triển du lịch cũng có thể cải thiện cơ sở hạ tầng cấp, thoát 
nước, nâng cao các tiêu chuẩn vệ sinh, giúp cải thiện điều kiện 
sống của người dân địa phương. 

Mục tiêu 7 - 
Năng lượng 
sạch và giá cả 
phải chăng 

+1 
Người dân địa phương có thể học hỏi từ các giải pháp năng 
lượng sạch và giá cả phải chăng trong các cơ sở du lịch sinh 
thái. 
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Mục tiêu 8 - 
Việc làm bền 
vững và tăng 
trưởng kinh tế 

+3 
Du lịch đã đóng góp 9,2% GDP cả nước và du lịch biển và ven 
biển chiếm 2/3 toàn ngành du lịch, là công cụ rất trực tiếp để 
tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế. 

Mục tiêu 9 - 
Công nghiệp, 
Đổi mới và Cơ 
sở hạ tầng 

+3 

Góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho các vùng ven biển và 
hải đảo như cảng du lịch, sân bay, cầu đường, cấp thoát nước, 
cấp điện, viễn thông... những nơi có tiềm năng phát triển du 
lịch. 

Mục tiêu 10 - 
Giảm bất bình 
đẳng 

+2 

Du lịch là một trong những con đường ngắn nhất để thu hẹp 
khoảng cách và thúc đẩy phát triển ở các vùng sâu, vùng xa, 
vùng kém phát triển, vì vậy nó là một công cụ quan trọng trong 
việc giảm bất bình đẳng. 

Mục tiêu 11 - 
Các thành phố 
và cộng đồng 
bền vững 

+3 
Góp phần phát triển bền vững đô thị và cộng đồng ven biển.  
  
 

Mục tiêu 12 - 
Tiêu dùng và 
Sản xuất có 
trách nhiệm 

+1 
Những khách du lịch có thái độ tốt và nhận thức ngày càng cao 
về tính bền vững sẽ khuyến khích người dân địa phương và các 
nhà cung cấp trong việc tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm. 

Mục tiêu 13 – 
Thay đổi khí 
hậu 

-2 
Du lịch góp phần làm gia tăng cũng như chịu tác động của biến 
đổi khí hậu. 
 

Mục tiêu 14 – 
Hệ sinh thái 
dưới nước 

+3 

Du lịch ven biển và hàng hải, các phân khúc lớn nhất của du 
lịch, dựa vào các hệ sinh thái biển lành mạnh. Vì vậy việc bảo 
tồn và phát triển sự sống dưới nước phù hợp hoàn toàn với 
tương lai của du lịch biển và ven biển. 

Mục tiêu 15 – 
Hệ sinh thái 
trên đất liền 
 

+2 

Cảnh quan tự nhiên, khu bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học 
và các khu di sản thiên nhiên thường là mục tiêu chính của 
khách du lịch. Du lịch bền vững có thể đóng một vai trò quan 
trọng trong việc bảo tồn và gìn giữ môi trường, thiên nhiên và 
xã hội. 

Mục tiêu 16 - 
Hòa bình, Công 
lý và Thể chế 
vững mạnh 

+2 
Đóng góp vào việc tăng cường trao đổi, giao lưu giữa các nền 
văn hóa và sự hiểu biết lẫn nhau.  
 

Mục tiêu 17 - 
Quan hệ đối tác 
cho các Mục 
tiêu 

+1 
Tăng cường mối quan hệ giữa các bên liên quan để cùng nhau 
hướng tới các Mục tiêu Phát triển bền vững 

* Phát triển du lịch biển và ven biển và các ngành kinh tế biển khác 
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2.6. Lĩnh vực hàng hải 
2.6.1. Nguồn tài nguyên 

Hệ thống giao thông hàng hải viễn dương cũng như ven biển của Việt Nam là 
những tuyến vận tải huyết mạch của quốc gia với khoảng 90% khối lượng hàng hóa xuất 
nhập khẩu đi bằng đường biển và 100% đều phải đi qua Biển Đông - một trong những 
vùng biển tập hợp những tuyến giao thương hàng hải quốc tế nhộn nhịp nhất thế giới, 
nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương với giá trị thương mại khoảng 5,3 nghìn tỷ 
USD hàng năm. Lượng xuất khẩu hàng hóa qua Biển Đông của các quốc gia Đông Nam 
Á là 55%, các quốc gia công nghiệp mới là 26%, Úc là 40%.  

Ngành hàng hải của Việt nam thực sự phát triển từ những năm 1990 khi nền kinh 
tế và thương mại bắt đầu mở cửa. Sự phát triển nhảy vọt của vận tải biển trong những 
năm sau Đổi Mới - lượng container luân chuyển qua các cảng biển Việt Nam đã tăng 
với tốc độ hơn 1.500% chỉ trong giai đoạn 2001 - 2019 .  
2.6.2. Hiện trạng phát triển 

Kinh tế hàng hải bao gồm ba lĩnh vực chính: vận tải biển, xây dựng cảng và dịch 
vụ, đóng mới và sửa chữa tàu biển. 

(1) Vận tải biển 

Vận tải biển là một trong năm phương thức vận tải chính ở Việt Nam bao gồm vận 
tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và hàng không. Năm 2019, có 
gần 493 triệu tấn hàng hóa đi bằng đường biển, chiếm khoảng 23,2% tổng khối lượng 
vận tải của tất cả các phương thức và chiếm tới 95,6% khối lượng hàng hóa xuất nhập 
(tương ứng với khoảng 65% giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu). Tổng lượng hàng hóa 
thông qua cảng biển năm 2019 gấp 2,5 lần năm 2011, tăng trưởng bình quân giai đoạn 
2011 - 2019 là 9,18% / năm, trong đó hàng container tăng gấp 3,1 lần, tăng trưởng bình 
quân 13,4%/năm. Vận tải biển chủ yếu đảm nhận các loại hàng hóa có khối lượng lớn 
như container (chiếm khoảng 35%-40%), dầu thô, xăng dầu, khí, than, quặng, xi măng, 
sắt thép, ngũ cốc, v.v. 

Đến nay khoảng 90% thị phần vận tải quốc tế (vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu) 
của Việt Nam do các hãng tàu nước ngoài đảm nhận, riêng vận tải tải container viễn 
dương họ đảm nhận gần như toàn bộ. 

 (2) Khai thác cảng biển 
Hệ thống cảng biển Việt Nam 20 năm qua đã có bước phát triển vượt bậc cả về 

chất và lượng, cơ bản đáp ứng được mục tiêu phát triển theo quy hoạch của từng thời 
kỳ, tạo động lực phát triển các khu kinh tế, công nghiệp - đô thị ven biển. Hệ thống cảng 
biển Việt Nam đã hình thành các bến cảng cửa ngõ quốc tế khu vực Cái Mép - Thị Vải 
(Bà Rịa - Vũng Tàu) và bến cảng Lạch Huyện (Hải Phòng) đủ khả năng thu hút và tiếp 
nhận các tàu container cỡ lớn.  Hầu hết các cảng tổng hợp, đầu mối khu vực đã được 
đầu tư mới và cải tạo nâng cấp cho phép tiếp nhận tàu có trọng tải đến 30.000 DWT và 
lớn hơn. Tại Hòn Gai (Quảng Ninh) và Phú Quốc (Kiên Giang) đã được đầu tư xây dựng 
bến cảng chuyên dùng hành khách, khi các bến cảng này hoàn thành cho phép tiếp nhận 
tàu khách quốc tế có trọng tải đến 225.000 GT.  

Tính đến hết năm 2019, hệ thống cảng biển cả nước có 588 cầu cảng các loại với 
với tổng chiều dài 96.275m, gấp 4 lần so với năm 2000; Tổng khối lượng hàng hóa thông 
qua đạt 664,6 triệu tấn, gấp 8 lần năm 2000; tăng trưởng bình quân hàng hóa qua cảng 
giai đoạn 2000 - 2019 khoảng 10 - 12%/năm, riêng hàng container tăng bình quân 
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13,4%/năm. Hoạt động khai thác cảng container của Việt Nam tập trung chủ yếu ở hai 
trung tâm chính là Thành phố Hồ Chí Minh - Vũng Tàu và Hải Phòng - Quảng Ninh, 
chiếm lần lượt 70% và 25% tổng lượng hàng container cả nước, tốc độ tăng trưởng kép 
từ năm 2000 - 2019 là hơn 15%. 

(3) Công nghiệp đóng và sửa chữa tàu biển 

Việt Nam hiện có 97 nhà máy đóng tàu (từ 1.000 DWT trở lên), trong đó có 92 
nhà máy ở miền Bắc, 13 nhà máy ở miền Trung và 15 nhà máy ở miền Nam. Tổng công 
suất thiết kế của các nhà máy xây mới là 2,6 triệu DWT/năm, nhưng công suất thực tế 
chỉ đạt 0,8 triệu DWT/năm (đạt 31%) tương đương 150-200 tàu/năm. Ngoài Tập đoàn 
công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) được thành lập từ năm 2006 mà nay 
là Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) giữ vai trò nòng cốt. Ngành đóng tàu của 
Việt Nam còn có các cơ sở đóng tàu thuộc sở hữu của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, 
Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam và một số tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước 
khác, các cơ sở đóng tàu thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp địa 
phương và tư nhân, và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Sau khi trải qua giai đoạn phát triển rất nóng, ngành công nghiệp tàu thủy Việt 
Nam rơi vào vòng xoáy khủng hoảng sau sự đổ vỡ của Vinashin. Sau thời gian khủng 
hoảng kéo dài, đến nay, ngành đóng tàu của Việt Nam đang có dấu hiệu hồi phục nhưng 
vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức. 
2.6.3. Mối quan hệ với các mục tiêu phát triển bền vững 

Hoạt động kinh tế từ lĩnh vực hàng hải có cả tương tác tích cực và tiêu cức tới 17 
mục tiêu phát triển bền vững. Các tương tác và mức độ tương tác lên các mục tiêu phát 
triển bền vững được tóm tắt trong bảng sau.  

Bảng 2.6. Mối liên hệ giữa vận tải biển với các Mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam 

Mục tiêu Điểm Mối liên hệ với hoạt động vận tải biển 
Mục tiêu 1 - 
Giảm nghèo 

+1 Hoạt động vận tải biển, các cảng biển và ngành công nghiệp đóng tàu 
có các đóng góp nhất định đến tạo công ăn việc làm và thu nhập cho các 
vùng ven biển và hải đảo. Ví dụ, nhiều địa phương ven biển đã có công 
ăn việc làm bởi sự tham gia vào các hoạt động khai thác cảng biển, hoạt 
động trong ngành đóng tàu và làm việc tại các xưởng đóng tàu, làm 
thuyền viên trên tàu, từ đó có thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, 
xóa đói giảm nghèo  (+1) 

Mục tiêu 2 
– Xóa đói 

+1 Hàng hải đóng góp một phần ngân sách nhà nước, do đó giúp Chính phủ 
có nguồn lực để xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó 
khăn 

Mục tiêu 3 
– Sức khỏe 
và thịnh 
vượng 

+1 Hoạt động vận tải biển sẽ giúp tăng nguồn thu cho địa phương, từ đó 
gián tiếp góp phần vào việc cải thiện sức khỏe và có cuộc sống tốt ở các 
khu vực. Phát thải từ hoạt động vận tải biển là đáng kể, nhưng chỉ là một 
trong nhiều nguồn phát thải vào không khí và thải ra biển. Tuy nhiên, 
hoạt động vận chuyển có tác động hạn chế đến lạm dụng chất kích thích 
và tai nạn giao thông toàn cầu (+1) 

Mục tiêu 4 
– Chất 
lượng giáo 
dục 

+1 Hoạt động vận tải biển sẽ giúp tăng nguồn thu cho địa phương, từ đó sẽ 
gián tiếp đóng góp vào giáo dục có chất lượng (+1) 



38 
 

Mục tiêu 5 
– Bình đẳng 
giới 

-1 Vận tải biển là một trong những ngành có tỷ lệ lao động nam cao hơn 
nhiều so với nữ. Việc phát triển giao thông vận tải biển nếu không quan 
tâm đúng mức đến bình đẳng giới sẽ dẫn đến định kiến giới sâu sắc hơn. 
(-1) 

Mục tiêu 6 
– Nước sạch 
và vệ sinh 

0 0 

Mục tiêu 7 - 
Năng lượng 
sạch và giá 
cả phải 
chăng 

+2 Vận tải biển cũng góp phần phát triển năng lượng sạch trên thế giới như 
các giải pháp sử dụng năng lượng tái tạo-nhiên liệu sinh học, hydro, 
năng lượng mặt trời và gió, cải thiện hiệu quả năng lượng và tiếp tục 
thực hiện các giải pháp giảm phát thải nhằm đạt phát thải về bằng không  
(+2) 

Mục tiêu 8 - 
Việc làm 
bền vững và 
tăng trưởng 
kinh tế 

+3 Hàng hải chiếm trên 90% lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam 
(trên 60% giá trị) nên đóng vai trò sống còn trong tăng trưởng kinh tế 
Việt Nam nhờ phát triển các ngành dịch vụ có giá trị và giá trị gia tăng 
cao. Cần áp dụng công nghệ hiện đại, có sức cạnh tranh, v.v. Hơn nữa, 
việc làm tại các cảng, trên tàu và các công việc liên quan đến hàng hải 
khác mang lại nhiều cơ hội cho thanh niên ở mọi trình độ (+3) 

Mục tiêu 9 - 
Công 
nghiệp, Đổi 
mới và Cơ 
sở hạ tầng 

+3 Xây dựng kết cấu hạ tầng cảng biển và đội tàu hiện đại góp phần tạo ra 
hệ thống giao thông đồng bộ, từ đó giảm chi phí logistics quốc gia, tăng 
năng lực thông thương và sức cạnh tranh của hàng hóa ngoại thương, 
thúc đẩy phát triển du lịch biển (+3) 

Mục tiêu 10 
- Giảm bất 
bình đẳng 

+1 Hàng hải có tác động trực tiếp hạn chế đến bất bình đẳng giữa các quốc 
gia. Các quốc gia ven biển chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động tìm 
kiếm và cứu nạn (+1) 

Mục tiêu 11 
- Các thành 
phố và cộng 
đồng bền 
vững 

+2 
 

Hoạt động của cảng biển và hậu cần cảng biển dẫn đến sự hình thành 
của các thành phố cảng nhộn nhịp và sầm uất (+2) 

Mục tiêu 12 
- Tiêu dùng 
và Sản xuất 
có trách 
nhiệm 

+3 Hàng hải góp phần cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và thúc đẩy 
xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam theo hướng 
bền vững (giảm chi phí logistics); Góp phần củng cố hệ thống phân phối 
và phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm quốc gia (+3) 

Mục tiêu 13 
– Thay đổi 
khí hậu 

-2 
 

Vận tải biển thế giới hàng năm thải ra khoảng 940 triệu tấn CO2 và 
chiếm khoảng 2,5% tổng lượng phát thải khí nhà kính (GHG) toàn cầu. 
Việc chuyển đổi năng lượng do tàu sử dụng từ nhiên liệu hóa thạch sang 
năng lượng thay thế các-bon thấp, bao gồm năng lượng tái tạo trong 
tương lai, sẽ góp phần giảm phát thải khí nhà kính (-2) 

Mục tiêu 14 
– Hệ sinh 
thái dưới 
nước 

-2 Các hoạt động hàng hải có thể gây ra một số rủi ro đối với môi trường 
biển như số lượng phương tiện lớn hoặc tràn dầu và hóa chất, tai nạn 
hàng hải.  Ngành vận tải biển đóng góp vào 20% ô nhiễm môi trường 
biển. Vận chuyển là yếu tố góp phần lớn nhất vào việc chuyển giao các 
loài ngoại lai. Khí thải vào không khí góp phần vào quá trình axit hóa 
và phú dưỡng các đại dương. Các hoạt động hàng hải đã được giảm 
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thiểu xả nước dằn, hóa chất, chất thải, dầu và nước thải, giảm phát thải 
vào không khí trong các hoạt động cũng như đưa ra các quy định về 
chống ô nhiễm sinh học để ngăn chặn sự chuyển giao các loài ngoại lai, 
giảm thiểu sự xáo trộn của sinh vật biển, bằng cách giảm thiểu tiếng ồn 
âm thanh và bằng cách xác định các biện pháp vận hành thích hợp ở 
những khu vực nhạy cảm nhất về môi trường (-2) 

Mục tiêu 15 
– Hệ sinh 
thái trên đất 
liền 
 

-1 Hoạt động hàng hải đã xả nước dằn. Các loài ngoại lai do tàu chuyển 
đến có thể ảnh hưởng đến hệ sinh thái trên cạn (-1) 

Mục tiêu 16 
- Hòa bình, 
Công lý và 
Thể chế 
vững mạnh 

+1 Hoạt động hàng hải là hoạt động vận chuyển hàng hóa chủ yếu, có thể 
bao gồm cả hàng hóa bất hợp pháp. Nó hoạt động trên toàn thế giới có 
thể giảm thiểu cơ hội tham nhũng, hối lộ và các luồng hàng hóa bất hợp 
pháp bằng cách tăng cường tính minh bạch về hàng hóa, điểm đến, giao 
dịch tài chính và việc sử dụng các đại lý và trung gian (+1) 

Mục tiêu 17 
- Quan hệ 
đối tác cho 
các Mục 
tiêu 

+3 Hàng hải là một trong những chủ đề quan trọng trong các cuộc đàm phán 
song phương và đa phương trong khuôn khổ các tổ chức thương mại 
quốc tế.  
Hàng hải góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của hàng hóa ngoại 
thương của Việt Nam 
Hàng hải và cảng biển rất thích hợp để thúc đẩy quan hệ đối tác công 
tư, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và khai thác cảng biển. Vận 
tải biển có thể đóng góp quan trọng trong quan hệ đối tác và có một tổ 
chức quốc tế chuyên trách (IMO) để phát triển các chính sách và quy 
định quốc tế  (+3) 

 

2.7. Môi trường, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái biển 
2.7.1 Tài nguyên sinh thái biển Việt Nam 

Biển Việt Nam là vùng biển nhiệt đới ẩm, sản xuất đa dạng và có năng suất cao. 
Vùng biển Việt Nam có khoảng 20 vùng, bao gồm hệ sinh thái biển, thủy sinh quanh 
các đảo ven bờ, các đảo xa bờ, đặc biệt là vùng nước, vùng đáy biển sâu (vùng biển 
Hoàng Sa, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các đảo ở Biển Đông và Nam Việt Nam). 
Vùng bờ là khu vực tập trung hàng trăm cửa sông, đầm, vịnh, đảo và quần đảo ven biển, 
tạo nên một hệ thống cảnh quan đa dạng với nhiều hệ sinh thái khác nhau như: bãi triều 
và đầm lầy, rừng ngập mặn, cửa sông, đầm phá, vịnh nhỏ, rạn san hô, châu thổ, bãi cát, 
các bãi bùn triều, bãi bồi, đầm phá nuôi trồng thủy sản nước lợ, ... Trong đó, rừng ngập 
mặn, rạn san hô, cỏ biển và đầm phá được coi là điển hình vì đa dạng sinh học nhất, có 
giá trị bảo tồn và ý nghĩa kinh tế - sinh thái cao nhất. Cảnh quan ven biển, hải đảo cùng 
với hệ sinh thái tự nhiên có tính đa dạng sinh học cao, còn là tiền đề để phát triển các 
ngành kinh tế như du lịch, thủy sản, năng lượng tái tạo. Ngoài ra, hệ sinh thái biển còn 
chứa đựng các chức năng quan trọng như hấp thụ carbon (cỏ biển, rừng ngập mặn), điều 
hòa khí hậu và phòng chống thiên tai. Biển Việt Nam nằm trên các trục giao thông quan 
trọng vừa là cơ hội cho phát triển giao thông, dịch vụ biển nhưng cũng đặt ra nhiều thách 
thức về ô nhiễm và sự cố môi trường biển. 
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2.7.2. Đánh giá hiện trạng môi trường, đa dạng sinh học trong quá trình phát triển kinh tế 
biển ở Việt nam 

Các hệ sinh thái biển chính của Việt Nam đang đứng trước nguy cơ suy giảm về 
số lượng và chất lượng do các tác động tổng hợp và đa dạng. Sự thay đổi diện tích rừng 
ngập mặn ở Việt Nam theo hai xu hướng, bao gồm: giảm diện tích rừng nguyên sinh và 
tăng diện tích rừng trồng mới. Đến nay, những cánh rừng ngập mặn nguyên sinh hầu 
như không còn. Điều này dẫn đến sự suy giảm đa dạng sinh học biển, đặc biệt là mất bãi 
đẻ và môi trường sống cho các loài thủy sinh, phá hủy các hệ sinh thái lân cận như hẹ 
và cỏ biển. Các rạn san hô ở biển Việt Nam đang giảm về diện tích và độ che phủ của 
san hô sống. Độ che phủ của san hô sống trên các rạn san hô ven biển đang giảm dần 
theo thời gian, có nơi lên đến hơn 30% trong 10 năm qua. Hệ sinh thái cỏ biển đang bị 
suy thoái. Diện tích thảm cỏ biển bị suy giảm do các hoạt động của con người như đánh 
bắt, neo đậu tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm môi trường, hoạt động xây 
dựng cảng và các công trình du lịch. 

Theo số liệu quan trắc, chất lượng dữ liệu môi trường biển của Việt Nam vẫn tốt, 
chỉ số ô nhiễm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, các khu vực ven biển, cửa sông có 
nguy cơ ô nhiễm cao, đã xảy ra các sự cố ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng. Điển 
hình như năm 2016, vụ xả nước thải của doanh nghiệp Hưng Nghiệp Formosa gây ô 
nhiễm bờ biển nghiêm trọng cho vùng ven biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 
Trị, Thừa Thiên Huế. Sự cố tràn dầu vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ cao đối 
với vùng biển Việt Nam. Tình trạng ô nhiễm do rác thải, nước thải từ đất liền và các 
hoạt động kinh tế - xã hội ven biển vẫn chưa được ngăn chặn triệt để. Vấn đề đáng báo 
động về rác thải và ô nhiễm nhựa gây tổn hại và suy thoái các hệ sinh thái ven biển. 

2.7.3 Mối quan hệ với các mục tiêu phát triển bền vững 
Đánh giá sơ bộ về mối tương quan giữa Môi trường, Đa dạng sinh học & Dịch vụ Hệ 

sinh thái và các SDGs ở Việt Nam như sau. 

Bảng 2.7. Mối liên kết giữa Môi trường, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái với các Mục 
tiêu phát triển bền vững của Việt Nam 

Mục tiêu Điểm Mối liên hệ với Môi trường, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ 
sinh thái

 
Mục tiêu 1 - Xoá 
nghèo 
 

+2 Bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và mở rộng các 
dịch vụ hệ sinh thái nâng cao tiềm năng cho các hoạt động kinh 
tế (du lịch biển, thủy sản, năng lượng tái tạo, v.v.), tăng số 
lượng cơ hội việc làm mang lại thu nhập cao hơn cho cư dân 
ven biển 

Mục tiêu 2 - 
Không còn nạn 
đói 

+2 Bảo tồn đa dạng sinh học giúp tăng nguồn lợi thủy sản mang lại 
giá trị cung cấp lương thực cao 

Mục tiêu 3 - Sức 
khoẻ và có cuộc 
sống tốt 

+3 Các hệ sinh thái biển (rừng ngập mặn, rạn san hô và cỏ biển) có 
thể là nguyên liệu quý giá để sản xuất thuốc. Nước sạch giúp 
bảo vệ sức khỏe mọi người khi đi tắm biển 

Mục tiêu 4 - Giáo 
dục có chất lượng 

+2 Đa dạng sinh học cung cấp kiến thức rộng và phong phú thông 
qua các cuộc điều tra động thực vật biển hỗ trợ sinh viên, nhà 
nghiên cứu sinh học, v.v. 

Mục tiêu 5 - Bình 
đẳng giới 

+1 Phụ nữ là lực lượng đông đảo trong mọi hoạt động liên quan 
đến bảo tồn đa dạng sinh học. 
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Mục tiêu 6 - 
Nước sạch và vệ 
sinh 

+3 Bảo vệ môi trường biển và đa dạng sinh học sẽ góp phần bảo vệ 
và cung cấp nước sạch. Đáng chú ý, khử muối là một quá trình 
quan trọng để đảm bảo đủ nước sạch ở một số quốc gia 

Mục tiêu 7 - Năng 
lượng sạch và giá 
thành hợp lý 

+1 Duy trì môi trường biển an toàn sẽ gián tiếp hỗ trợ phát triển 
điện gió và sản xuất dầu khí ngoài khơi 

Mục tiêu 8 - Công 
việc tốt và tăng 
trưởng kinh tế 

+2 Bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học biển góp phần vào sự 
bền vững của các ngành kinh tế biển như du lịch và thủy sả 

Mục tiêu 9 - Công 
nghiệp, sáng tạo 
và phát triển hạ 
tầng 

0  
Có mối liên hệ hai chiều, thuận và nghịch: Tích cực và tiêu cực, 
coi như trung hòa. 

Mục tiêu 10 - 
Giảm bất bình 
đẳng 

+1 Tăng cơ hội việc làm cho cư dân ven biển thông qua bảo vệ môi 
trường có thể giúp giảm bất bình đẳng trong xã hội 

Mục tiêu 11 - Các 
thành phố và 
cộng đồng bền 
vững 

+2 
 
 

Các thành phố thuộc 28 tỉnh ven biển Việt Nam có nhiều cơ hội 
phát triển đô thị nếu duy trì được việc bảo vệ môi trường biển, 
đa dạng sinh học và tận dụng các nguồn thu từ các dịch vụ hệ 
sinh thái 

Mục tiêu 12 - 
Tiêu thụ va sản 
xuất có trách 
nhiệm 

+3  
Yêu cầu cao về tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm 

 
Mục tiêu 13 - 
Hành động về khí 
hậu 

+3 Hệ sinh thái rừng ngập mặn góp phần quan trọng trong việc 
ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai. Một 
trong những vai trò thiết yếu nhất của các dịch vụ hệ sinh thái 
biển là lưu trữ các-bon - một giải pháp không thể thiếu để giảm 
thiểu biến đổi khí hậu 

Mục tiêu 14 - Tài 
nguyên và môi 
trường biển  

+3 Tăng cường bảo vệ môi trường biển và bảo tồn đa dạng sinh 
học là hiện thực của SDG14 

Mục tiêu 15 - Tài 
nguyên và môi 
trường trên đất 
liền 

+3  
Rừng ngập mặn có vai trò phòng chống bão lụt, thiên tai, bảo 
vệ hệ sinh thái rừng và tài nguyên đất liền 

Mục tiêu 16 - Hoà 
Bình, Công lý và 
Các thể chế mạnh 
mẽ 

+3  
Bảo vệ môi trường biển và đa dạng sinh học cần sự chung tay 
của mọi người ở mọi cấp 

Mục tiêu 17 - 
Quan hệ đối tác vì 
các mục tiêu 

+2  
Tăng cường hợp tác giữa các bên để bảo vệ môi trường sinh 
thái biển 

Nguồn: Nguyễn Thế Chinh, 2021. 
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3. Các kịch bản phát triển các ngành nghề kinh tế biển chính 
3.1. Giới thiệu 

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, phân tích bối cảnh, xu hướng thị trường, năng lực 
khai thác cũng như yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội quốc gia và yêu cầu phát triển kinh 
tế biển xanh, mỗi lĩnh vực kinh tế biển chủ yếu đã phác thảo những nét chính về các 
kịch bản phát triển cho thời kỳ đến năm 2030. Các phân tích này đã giả định những điều 
kiện cụ thể của mỗi kịch bản trong mỗi lĩnh vực ngành nghề và đưa ra kịch bản được 
lựa chọn với những đánh giá khả thi theo góc nhìn chuyên gia để tham khảo. Có hai kịch 
bản được xem xét cho từng ngành nghề bao gồm: 

Kịch bản cơ sở: Được phát triển từ giả định, rằng các điều kiện nguồn lực và cơ 
chế chính sách dựa trên các phương pháp tiếp cận hiện tại và các kế hoạch và chiến lược 
đã được xây dựng đến năm 2030. Kịch bản cơ sở thể hiện là kịch bản kinh doanh thông 
thường cho quốc gia dựa trên các chính sách và kế hoạch đã được phê duyệt. Các ngành 
kinh tế vẫn phát triển trong không gian biển sẵn có của mình, không gây ra xung đột lớn 
đến các lĩnh vực kinh tế biển khác. Sự ảnh hưởng đến môi trường của các ngành kinh tế 
biển vẫn ở mức chấp nhận được, mặc dù cũng chưa có những hành động đáng kể nào để 
cải thiện môi trường, làm giàu thêm hệ sinh thái biển. Mức tăng trưởng kinh tế về cơ 
bản tương tự như mức bình quân 10 năm qua.  

32Kịch bản xanh lam: Các kịch bản xanh lam được xây dựng dựa trên ý tưởng 
rằng các can thiệp thực tế và khả thi bổ sung vào năm 2030 có thể thay đổi các kết quả 
kinh tế và xã hội theo hướng tích cực so với kịch bản cơ sở. Theo kịch bản này, cơ chế 
chính sách có sự điều chỉnh phù hợp hơn với yêu cầu gia tăng chất lượng và đảm bảo 
bền vững môi trường và duy trì 
nguồn tài nguyên biển. Sự ảnh 
hưởng đến môi trường của các 
ngành kinh tế biển vẫn ở mức 
chấp nhận được và bắt đầu có 
những hành động thực tế cải thiện 
môi trường, làm giàu thêm hệ 
sinh thái biển như ban hành các 
chính sách bảo tồn biển và quy 
hoạch phát triển hệ thống khu bảo 
tồn biển. Các ngành kinh tế biển 
vẫn cơ bản phát triển trong không 
gian biển sẵn có của mình, không 
gây ra xung đột lớn đến các lĩnh 
vực kinh tế biển khác.  

 

3.2. Khai thác và nuôi trồng hải sản 
Triển vọng phát triển ngành nuôi trồng và khai thác hải sản của Việt Nam phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó tính bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường là yếu 
tố quyết định. Các bất cập về quản lý bền vững nguồn lợi thủy sản, đất đai, kỹ thuật 
đánh bắt và nuôi trồng, nguồn nhân lực, vốn đầu tư, thị trường ... sẽ hạn chế mục tiêu 

 
32 http://www.blueeconomyconference.go.ke/wp-content/uploads/2018/11/SBEC-Infographic-Official-
compressed.pdf 
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phát triển bền vững của nuôi trồng và đánh bắt hải sản. Mặt khác, triển vọng phát triển 
của ngành hải sản còn phụ thuộc vào mối tương quan với các ngành kinh tế biển khác, 
đặc biệt là các khu vực có xung đột trong sử dụng tài nguyên không gian biển và nguồn 
lợi từ biển. 

Để hình dung triển vọng phát triển của lĩnh vực nuôi trồng và đánh bắt hải sản Việt 
Nam, báo cáo này trình bày hai kịch bản: kịch bản cơ sở và kịch bản xanh lam như sau. 

3.2.1. Kịch bản cơ sở 
Kịch bản cơ sở phản ánh các xu hướng, chính sách và ưu tiên phát triển trong giai 

đoạn tới trong trường hợp không có bất kỳ thay đổi nào so với giai đoạn vừa qua. Kịch 
bản cơ sở cung cấp lộ trình tăng trưởng và thay đổi cơ cấu của ngành trong giai đoạn 10 
năm tới 2020-2030 với mục đích làm cơ sở để so sánh với kịch bản được lựa chọn (kịch 
bản bền vững). 

Đánh bắt hải sản: 

- Đối với hoạt động khai thác, nếu không có sự cải thiện trong cơ chế quản lý và 
hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản một cách hiệu quả thì trong giai đoạn tới 2021-
2030, trữ lượng nguồn lợi hải sản vẫn sẽ thể hiện xu hướng giảm khoảng 1%/năm như 
trong giai đoạn trước (2005-2016). Ngoài ra, kịch bản này cũng giả định rằng việc điều 
tra, đánh giá trữ lượng nguồn lợi hải sản ở các vùng biển sâu, gò nổi và thềm lục địa của 
Việt Nam vẫn chưa được thực hiện. 

- Đối với tổng sản lượng đánh bắt, trong giai đoạn trước 2010-2019, sản lượng 
đánh bắt hàng năm đã tăng 5,36%/năm; trong kịch bản cơ sở, giả định rằng trong giai 
đoạn tiếp theo 2021-2030, xu hướng này sẽ tiếp tục với tốc độ tăng 5% mỗi năm. 

33- Đối với đội tàu và tổng công suất tàu thuyền, kịch bản này giả định số lượng 
tàu đánh bắt gần bờ và ven bờ vẫn có xu hướng giảm 5%/năm so với giai đoạn trước 
2013-2019 và như đã đề cập trong VIFEP (2020), số lượng tàu xa bờ sẽ không tăng 
trong vài năm tới. Do đó, số lượng tàu cá xa bờ sẽ được giả định giữ xu hướng ổn định 
(bằng với số lượng tàu năm 2019) với khoảng 30,47 nghìn tàu. Tuy nhiên, tổng công 
suất của đội tàu đã tăng 6,58%/năm trong 10 năm qua và được giả định sẽ tiếp tục tăng 
6%/năm trong giai đoạn tiếp theo do việc nâng cấp tàu cá tiếp tục được thực hiện. Điều 
này có nghĩa là sản lượng khai thác hiện đang bị đánh bắt quá mức sẽ tiếp tục bị khai 
thác quá mức ở mức độ nhiều hơn trong giai đoạn tiếp theo. Do đó, sản lượng đánh bắt 
trên một đơn vị cường lực 
(CPUE) sẽ tiếp tục suy 
giảm với tốc độ nhanh 
hơn, nguồn lợi sẽ tiếp tục 
bị suy giảm với tốc độ lớn 
hơn và đến 1 lúc nào đó 
sản lượng sẽ giảm đến 
mức không còn bù đắp nổi 
chi phí đi biển của ngư dân 
và ngư dân nếu tiếp tục 
đánh bắt thì sẽ càng thua lỗ 
nặng hơn và nghề cá có thể 

 
33 https://www.sggp.org.vn/khai-thac-thuy-san-ben-vung-chuyen-nghiep-lam-dung-de-di-xa-nhung-diem-sang-
giua-khoi-xa-770926.html  

Tập đoàn tàu cá hùng hậu của ngư dân thị xã Hoài Nhơn       
(tỉnh Bình Định) - Ảnh: QUIN QUIN 
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sẽ bị phá sản (collapse). Tuy nhiên, do thiếu thông tin về trữ lượng nguồn lợi thuỷ sản 
nên khó có thể dự báo là trong bao lâu thì sẽ dẫn đến sự phá sản của nghề cá nếu kịch 
bản tăng trưởng tàu thuyền và công suất sẽ tiếp tục được duy trì như trong giai đoạn 10 
năm qua (2010-2019). 

Trong giai đoạn 10 năm qua (2010-2019) và 1990-2019 (30 năm), CPUE hàng 
năm đã lần lượt giảm 1,05% mỗi năm và 4,1% mỗi năm; và với nguyên tắc phòng ngừa 
thì trong kịch bản cơ sở này CPUE được giả định là sẽ tiếp tục suy giảm như trong giai 
đoạn 30 năm qua (1990-2019) (thay vì suy giảm như giai đoạn 2010-2019) với tốc độ 
giảm 4% mỗi năm trong giai đoạn 2020-2030 (để đưa vào tính toán trong kịch bản cơ 
sở). 

- Theo Ngân hàng Thế giới (WB, 2017), chi phí đánh bắt phụ thuộc nhiều vào 
cường lực đánh bắt hay chi phí đánh bắt chính là hàm số của cường lực đánh bắt, C = F 
(e) và do đó đánh bắt quá mức sẽ kèm theo hậu quả làm chi phí sản xuất ngày càng tăng. 
Vì vậy, trong kịch bản này, khi tổng công suất của đội tàu tiếp tục tăng 6%/năm trong 
giai đoạn tiếp theo, chi phí đánh bắt sẽ tăng nhanh do có quá nhiều ngư dân và nhiều tàu 
cá cùng đi đánh bắt một lượng cá đang bị suy giảm. Nếu đánh bắt quá mức đạt đến 1 
mức độ nào đó, ngư dân cứ đi ra biển đánh cá là sẽ bị thua lỗ với chi phí sản xuất cao 
(C) và lợi nhuận sẽ không còn, và đến 1 mức độ nào đó thì ngư dân sẽ không thể tiếp 
tục đi biển. Trong bối cảnh còn thiếu các dữ liệu về trữ lượng nguồn lợi thuỷ sản tại Việt 
Nam, kịch bản này giả định tỷ lệ tăng chi phí trung gian trong sản xuất khai thác hải sản 
trong thập kỷ tới sẽ ở mức 3,79%/năm như trong giai đoạn 2010-2019 vừa qua. 

Nuôi trồng thủy sản ven biển  
34- Tôm nuôi nước lợ là một trong những loài thủy sản nuôi chủ lực ở các vùng 

ven biển Việt Nam. Diện tích tiềm năng nuôi tôm ven biển khoảng 750.000 ha với 
khoảng 720.000 ha đã được sử dụng. Trong kịch bản này, giả định rằng tốc độ mở rộng 
diện tích nuôi tôm trong giai 
đoạn tiếp theo từ 2020-2030 
sẽ tăng 1%/năm so với giai 
đoạn trước (1,24% trong giai 
đoạn 2010-2019) (nhưng 
trên thực tế việc mở rộng 
này sẽ khó có thể xảy ra). 
Như vậy, việc mở rộng diện 
tích nuôi sẽ ảnh hưởng đến 
môi trường và dịch bệnh 
ngày càng nghiêm trọng dẫn 
đến chi phí phòng trừ dịch 
bệnh và xử lý môi trường 
tăng cao, và tỷ lệ vụ nuôi 
tôm bị thất bại có thể lên đến 
20% số vụ nuôi35. Với giả 
định tỷ lệ mất mùa cộng dồn 

 
34 https://www.vietnamplus.vn/long-an-danh-1244-ty-dong-phat-trien-vung-nuoi-tom-nuoc-lo/638660.vnp 
35 Theo OXFAM (2018), tỷ lệ vụ nuôi tôm bị thất bại trung bình khoảng 30% đối với tôm thẻ chân trắng và 15% 
đối với tôm sú Paneus trong giai đoạn 2010-2016. Trong kịch bản nền (kịch bản cơ sở) của nghiên cứu này có đề 
cập việc mở rộng diện tích nuôi tôm hơn nữa (nhưng trên thực tế sẽ khó có thể xảy ra kịch bản này), nên tỷ lệ mất 
mùa là 20% được giả định sẽ tiếp tục xảy ra trong thập kỷ tới. 

Ao nuôi tôm nước lợ tại tỉnh Long An - Ảnh: Hồ 
Cầu/TTXVN 
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20% trong cả giai đoạn 2020-2030, năng suất và sản lượng nuôi tôm bình quân hàng 
năm giảm trong thập kỷ tới được dự đoán lần lượt là 2,5% và 2%/năm. 

- Diện tích tiềm năng cho phát triển nuôi biển khoảng 500.00036 ha ở các vịnh kín, 
các đảo ven bờ, các vùng biển hở ven bờ, bãi triều thấp có thể khai thác để phát triển cá 
biển, nhuyễn thể và các loài tôm hùm, rong biển...37. Cho đến nay, khoảng 57.000 ha 
trong số đó đã được sử dụng để phát triển nuôi biển và 443.000 ha còn lại vẫn đang ở 
dạng tiềm năng, đặc biệt là ở các vùng biển hở. Nguyên nhân chính của việc nuôi biển 
trong thời gian qua chưa phát triển là do khó khăn, hạn chế về thị trường, thiếu vốn đầu 
tư ban đầu cho nuôi biển, kỹ thuật nuôi lạc hậu, trong khi giá bán sản phẩm thấp và thị 
trường xuất khẩu chưa được mở. Trong kịch bản này, giả định rằng những hạn chế đó 
vẫn chưa được khắc phục được trong giai đoạn tới, dẫn đến tốc độ tăng diện tích, sản 
lượng và năng suất nuôi trồng thủy sản biển vẫn như trong giai đoạn 2010-2019 ở mức 
lần lượt là 4,6%/năm, 8,7%/năm và 4%/năm. 

- Đối với các thông số khác như tốc độ tăng lao động nuôi trồng thủy sản và chi 
phí trung gian sản xuất nuôi thủy sản trong kỳ tiếp theo được giả định là sẽ cơ bản giữ 
nguyên như kỳ trước đó. 

GDP và GNI năm 2030 theo giá so sánh năm 2020 của ngành hải sản trong kịch 
bản cơ sở sẽ đạt lần lượt là 122,1 nghìn tỷ đồng và 119,66 nghìn tỷ đồng vào năm 2030; 
GNI trên bình quân đầu người đạt 35,65 triệu đồng/người (theo giá so sánh 2020). 

3.2.2. Kịch bản xanh lam 
Đánh bắt thủy sản: 

- Kịch bản bền vững này dự đoán rằng, các cơ quan quản lý ở cả cấp trung ương 
và chính quyền địa phương sẽ có những hành động thích hợp, hiệu quả trong quản lý 
nghề cá và bảo vệ nguồn lợi thủy sản để cải thiện tính bền vững của nghề cá biển quốc 
gia theo các quy định trong Luật Thủy sản 2017. Hơn nữa, nguồn lợi thủy sản biển ở 
các vùng biển sâu, gò nổi và thềm lục địa của Việt Nam sẽ được đánh giá đầy đủ trong 
giai đoạn tiếp theo 2021-2030 (thảo luận cá nhân với các cán bộ của D-FISH và cán bộ 
nghiên cứu của RIMF), và sẽ bổ sung thêm cho nguồn lợi thuỷ sản trong giai đoạn này. 
Do đó, trữ lượng nguồn lợi hải sản trong giai đoạn 2021-2030 dự báo sẽ được duy trì ở 
mức 4,365 triệu tấn/năm. 

38- Về sản lượng đánh bắt hàng năm, để đảm bảo phát triển bền vững nghề cá và 
nguồn lợi thủy sản, sản lượng đánh bắt hàng năm sẽ phải giảm xuống mức sản lượng 
bền vững tối đa (MSY) là 2,65 - 2,75 triệu tấn/năm trong giai đoạn tiếp theo 2020-2030. 
MSY này đã được Viện Nghiên cứu Hải sản (RIMF) xác định bằng các mô hình của 
Gulland (1971) và Schaefer (1954). Để đạt mức MSY này vào năm 2030, sản lượng 
khai thác cá biển hàng năm phải giảm dần 2%/năm trong giai đoạn 2020-2030. Điều này 
có nghĩa là, xu hướng tăng sản lượng khai thác hải sản hàng năm trong giai đoạn trước 
đó (2010-2019) phải được dừng lại kể từ năm 2021 trở đi. Vì vậy, từ mục tiêu đạt MSY 
vào năm 2030 này, các chỉ số đánh bắt thủy sản khác được xây dựng tương ứng (như 
cường lực đánh bắt, CPUE, lao động) như sau: i) Cường lực đánh bắt: Đội tàu có chiều 
dài 6-12m và 12-15m hoạt động ở vùng ven bờ và vùng lộng sẽ là mục tiêu cắt giảm số 

 
36 Bộ NN & PTNT (2018), Chiến lược quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản biển đến năm 2030 và tầm nhìn 
đến năm 2050, Hà Nội. 
37 Diện tích nuôi và sản lượng tôm hùm, rong biển, cua, ghẹ… chiếm số lượng nhỏ trong tổng lượng nuôi trồng 
thủy sản biển và ven biển, do đó các loài này chỉ được gộp chung vào một loại. 
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tàu trong giai đoạn tới vì mục đích giảm năng lực khai thác, nhất là với các nghề gây 
xâm hại nguồn lợi hoặc không thân thiện với nguồn lợi; hoặc với các tàu đã quá hạn sử 
dụng. Một số tàu không đảm bảo an toàn cho những chuyến đi biển dài ngày, nhất là khi 
thời tiết xấu. Ngược lại, phần lớn trong tổng số 30.400 tàu xa bờ còn khá mới và được 
đầu tư với chi phí cao, tuổi thọ sử dụng còn dài và đảm bảo an toàn cho ngư dân nên sẽ 
được giữ nguyên. Do đó, dự báo rằng số lượng tàu thuyền đánh bắt gần bờ và ven bờ sẽ 
tiếp tục bị cắt giảm khoảng 5%/năm trong giai đoạn 2021-2030 xuống 40.000 tàu vào 
năm 2030, trong khi số lượng tàu xa bờ sẽ được duy trì ở mức khoảng 30.000 tàu (như 
giai đoạn trước 2010-2019) và không được phép tăng thêm trong vài năm tới. Theo đó, 
tổng công suất cho tàu vùng ven bờ và vùng lộng cũng sẽ giảm theo với mức giảm 
5%/năm, cao hơn mức giảm của giai đoạn 2013-2019 trước đó (0,26%/năm). Ngược lại, 
tổng công suất của các tàu xa bờ sẽ giữ nguyên như giai đoạn trước do số lượng tàu 
được duy trì ổn định. 

 
- Mặc dù tổng công suất và số lượng các tàu khai thác vùng ven bờ và vùng lộng 

sẽ giảm và hiệu quả quản lý nghề cá sẽ được cải thiện để giải quyết vấn đề đánh bắt quá 
mức và đánh bắt quá công suất, nhưng CPUE vẫn sẽ phải giảm 1%/năm trong giai đoạn 
2020-2030 vì mục đích bảo vệ và phục hồi tài nguyên và cũng vì tổng sản lượng khai 
thác bền vững tối đa hàng năm cũng sẽ giảm 2%/năm như đã đề cập ở trên. 

39 - Đối với lao 
động đánh bắt, do số 
lượng tàu đánh bắt 
vùng gần bờ và vùng 
lộng sẽ bị cắt giảm 
trong thời gian tới, 
cùng với việc cải tiến 
kỹ thuật đánh bắt tiên 
tiến nên số lượng lao 
động cần thiết để làm 
việc trên mỗi tàu cá sẽ 
có xu hướng giảm, dẫn 
đến tổng số lao động 
tham gia vào lĩnh vực 
này sẽ giảm 
0,63%/năm. Tuy nhiên, 
kỹ năng quản lý và kỹ 
thuật của ngư dân sẽ được nâng cao theo hướng chuyên nghiệp và thành thạo hơn. 

- Đối với chi phí sản xuất trung gian trong đánh bắt hải sản, giả định rằng sẽ được 
duy trì ở mức như giai đoạn trước 2010-2019 trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng của 
nền kinh tế quốc dân giai đoạn 2021-2030 sẽ biến động không nhiều. 

Nuôi trồng thủy sản: 

- Trong cuối giai đoạn 2010-2019, khoảng 720.000 ha trong tổng số 750.000 ha 
tiềm năng vùng nước lợ ven biển đã được khai thác sử dụng, chủ yếu cho nuôi tôm nước 

 
39 https://www.vietnamplus.vn/ho-tro-lao-dong-danh-bat-va-che-bien-thuy-san-dong-nam-a-di-cu-an-
toan/690536.vnp 

Ngư dân Khánh Hòa đánh bắt cá ngừ. (Ảnh minh họa: Nguyễn 
Dũng/TTXVN) 
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lợ40. Do nuôi tôm hiện nay đã đạt mức tới hạn của năng lực tải môi trường nên trong 
giai đoạn tới 2020-2030, dự đoán diện tích nuôi tôm sẽ được duy trì ở mức diện tích như 
giai đoạn trước là 720.000 ha. Đồng thời, các cơ quan quản lý và người sản xuất sẽ có 
các giải pháp khả thi để cải thiện hiệu quả quản lý và cải tiến kỹ thuật nuôi tôm. Ngoài 
ra, để đảm bảo năng suất tôm bền vững, sản lượng và năng suất tôm chỉ nên tăng nhẹ 
trong giai đoạn tới (do kỹ thuật nuôi tôm tiếp tục được cải thiện), với tốc độ tăng trưởng 
thấp hơn các giai đoạn trước, ở mức lần lượt là 3,5%/năm cho cả sản lượng và năng suất 
(so với 5,5% và 4,4%/năm của giai đoạn trước). 

- Đối với nuôi biển, khoảng 57.000 ha trong tổng số 500.000 ha diện tích tiềm năng 
đã được khai thác sử dụng để phát triển nuôi biển trong giai đoạn 2010-2019 (chiếm 
11,4% diện tích tiềm năng). Với việc đa dạng hoá đối tượng nuôi biển, đầu tư nhiều hơn 
vào nuôi lồng biển tiên tiến, hiện đại, cải tiến kỹ thuật nuôi và nâng cao năng lực sản 
xuất giống nuôi biển, đặc biệt là ở các vùng biển hở, khoảng 105.000 ha trong số các 
khu vực tiềm năng đó có thể được khai thác sử dụng vào nuôi trồng rong biển, vi tảo 
biển, cá biển, nhuyễn thể và các loài khác trong giai đoạn tiếp theo với tốc độ tăng trưởng 
diện tích hàng năm khoảng 5,7%/năm. 

Cụ thể đối với từng đối tượng nuôi, tốc độ tăng diện tích nuôi cá biển, nhuyễn thể 
và các loài khác tương ứng là 16,4%, 1,8% và 8,5%/năm. 

Với dự báo sẽ có nhiều nỗ lực hơn nữa trong nghiên cứu công nghệ và cơ chế quản 
lý hiệu quả hơn lĩnh vực nuôi biển, thì sản lượng và năng suất nuôi biển được dự đoán 
sẽ tăng lần lượt ở mức 11,8%/năm và 5,8%/năm. 

Đối với từng đối tượng nuôi, tốc độ tăng năng suất hàng năm của cá biển, nhuyễn 
thể và các loài khác lần lượt là 8%, 3% và 5%/năm. 

- Đối với lao động nuôi trồng thủy sản, trong xu hướng chung là đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ tiên tiến vào nuôi tôm, tự động hóa sẽ trở nên phổ biến hơn trong nuôi 
trồng thuỷ sản như giám sát và ứng phó môi trường tự động, cho ăn tự động, truy xuất 
nguồn gốc điện tử, thương mại điện tử, tư vấn kỹ thuật điện tử và khuyến nông điện 
tử,... thì số lượng lao động cần thiết cho một đơn vị diện tích nuôi tôm sẽ giảm và tổng 
số lao động cần thiết cho ngành cũng sẽ giảm với tốc độ hàng năm là 0,52% mỗi năm. 

Đối với nuôi trồng thủy sản biển, do diện tích nuôi trồng được dự báo sẽ tăng đáng 
kể trong giai đoạn 2020-2030 đối với tất cả các loài chủ lực là cá biển, nhuyễn thể và 
các loài khác, nên số lượng việc làm mà ngành này có thể tạo ra trong giai đoạn tới sẽ 
tăng lên 18,3%/năm, lần lượt là 3,9% và 7,9%. Kỹ năng quản lý và kỹ thuật của nông 
dân cũng sẽ được nâng cao theo hướng chuyên nghiệp hơn. 

- Đối với chi phí sản xuất trung gian trong nuôi trồng thủy sản, giả định rằng sẽ 
được duy trì ở mức như trong giai đoạn vừa qua 2010-2019 trong bối cảnh chỉ số giá 
tiêu dùng của nền kinh tế quốc dân sẽ không có nhiều biến động. 

Trong kịch bản phát triển bền vững (kịch bản xanh lam), GDP và GNI của ngành 
được tính toán theo giá cố định năm 2020 cho giai đoạn 2020-2030. Theo đó, GDP và 
GNI năm 2030 của ngành hải sản theo giá cố định năm 2020 đạt lần lượt 337,93 nghìn 

 
40 Nuôi trồng thủy sản nước lợ là nuôi trồng các loài động, thực vật thủy sinh trong các ao, đầm ven biển có độ 
mặn từ 3-25 ppt (đôi khi độ mặn có thể thấp hoặc cao hơn nhưng không nên duy trì trong thời gian dài). Việc nuôi 
này chủ yếu được thực hiện ở các vùng ven biển. 
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tỷ đồng và 331,17 nghìn tỷ đồng vào năm 2030; GNI bình quân đầu người theo giá cố 
định năm 2020 đạt 114,20 triệu đồng/người năm 2030. 

Trong kịch bản bền vững, do sản lượng khai thác biển hàng năm được xác định là 
sẽ giảm xuống còn 2.750.000 tấn ở ngưỡng bền vững tối ưu (MSY) vào năm 2030, giảm 
22,9% so với năm 2019 (3.565.000 tấn), cường lực đánh bắt cũng bị cắt giảm khoảng 
26,8% từ 96.609 tàu năm 2019 xuống còn 70.400 tàu vào năm 2030. 

Các kịch bản cơ sở và kịch bản xanh lam đối với nghề đánh bắt và nuôi trồng hải 
sản được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.1. Kịch bản cơ sở và kịch bản xanh lam lĩnh vực nuôi trồng và đánh bắt hải sản cho 
giai đoạn 2020-2030 

Hạng mục Đơn vị Hiện trạng giai 
đoạn 2010- 2020 

Kịch bản cơ 
sở 2020 - 2030

Kịch bản xanh lam 
2020 - 2030 

Khai thác hải sản     
Trữ lượng nguồn lợi 
thủy sản 

%/năm Giảm 1,36%/năm Giảm 
1,36%/năm 

Duy trì ở mức 4,36 
tấn, không suy giảm 

Tổng sản lượng khai 
thác hải sản 

%/năm Tăng 5,36%/năm Tăng 5%/năm Giảm 2%/năm; tương 
đương sản lượng đạt 
2,75 triệu tấn/năm 

Số lượng tàu đánh bắt 
xa bờ 

%/năm Tăng 2,57%/năm Không đổi Không đổi 

Số lượng tàu đánh bắt 
ven bờ và vùng lộng 

%/năm Giảm 5,42%/năm Giảm 5%/năm Giảm 5%/năm 

Tổng công suất %/năm Tăng 6,58%/năm Tăng 6%/năm Giảm 1%/năm 

CPUE %/năm Giảm 1,05%/năm Giảm 4%/năm Giảm 1%/năm 

Chi phí trung gian %/năm Tăng 3,79%/năm Tăng 
3,79%/năm 

Không đổi 

Số lượng lao động %/năm Tăng 4,61%/năm Tăng 
4,61%/năm 

Giảm 0,63%/năm 

Nuôi trồng thủy sản 
ven biển 

    

Diện tích nuôi - Tôm %/năm Tăng 1,24%/năm Tăng 
1,24%/năm 

Không đổi 

Sản lượng - Tôm %/năm Tăng 5,5%/năm Giảm 2%/năm Tăng 3,5%/năm 

Năng suất - Tôm %/năm Tăng 4,4%/năm Giảm 
2,5%/năm 

Tăng 3,5%/năm 

Diện tích – Nuôi biển %/năm Tăng 4,56%/năm Tăng 
4,56%/năm 

Tăng 5,7%/năm 

Sản lượng - Nuôi biển %/năm Tăng 8,68%/năm Tăng 
8,68%/năm 

Tăng 11,8%/năm 

Năng suất - Nuôi biển %/năm Tăng 3,94%/năm Tăng 
3,94%/năm 

Tăng 5,8%/năm 
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Lao động – Nuôi tôm %/năm Tăng 3,68%/năm Tăng 
3,68%/năm 

Giảm 0,52%/năm 

Lao động - Nuôi biển %/năm Tăng 4,09%/năm Tăng 
4,09%/năm 

Tăng 13,56%/năm 

Chính sách tác động  Luật Thủy sản 
2003 

Luật Thủy sản 
2017 

Luật Thủy sản, có 
hiệu lực từ tháng 1 
năm 2019 

Nguồn: Cao Lệ Quyên, 2021 

Bảng 3.2. Dự báo GDP, GNI theo giá cố định năm 2020 và GNI bình quân đầu người của 
nuôi trồng và đánh bắt hải sản giai đoạn tiếp theo 2020-2030 

Năm Kịch bản cơ sở 2020-2030 Kịch bản xanh lam 2020-2030 

GDP theo 
giá thực tế 

2020 

GNI theo 
giá thực tế 

2020 

GNI quân 
đầu người

GDP theo 
giá thực 
tế 2020 

GNI theo 
giá thực 
tế 2020 

GNI bình 
quân đầu 

người 
ngàn tỷ 
đồng 

ngàn tỷ 
đồng 

Triệu 
đồng/ngườ

i 

ngàn tỷ 
đồng 

ngàn tỷ 
đồng 

Triệu 
đồng/người 

2020 216,73 212,40 88,95 218,80 214,42 91,94 
2021 213,68 209,41 84,85 227,52 222,97 94,57 
2022 209,66 205,47 80,53 236,86 232,12 97,21 
2023 204,53 200,44 75,97 246,84 241,90 99,81 
2024 198,13 194,17 71,15 257,50 252,35 102,36 
2025 190,30 186,49 66,06 268,87 263,49 104,81 
2026 180,83 177,22 60,66 281,00 275,38 107,12 
2027 169,53 166,14 54,95 293,92 288,04 109,26 
2028 156,15 153,03 48,89 307,69 301,53 111,18 
2029 140,44 137,63 42,46 322,34 315,89 112,84 
2030 122,10 119,66 35,65 337,93 331,17 114,20 

Nguồn: Cao Lệ Quyên, 2021 

Theo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội toàn quốc đến năm 2030, tốc độ tăng 
trưởng GDP quốc gia hàng năm được dự báo là khoảng 7%/năm trong giai đoạn 2020-
203041. Do đó, có thể ước tính đóng góp của đánh bắt và nuôi trồng hải sản vào GDP 
quốc gia trong thập kỷ tới. Theo kịch bản phát triển bền vững, GDP và GNI theo giá 
năm 2020 của đánh bắt và nuôi trồng hải sản đạt lần lượt là 337,93 tỷ đồng và 331,17 tỷ 
đồng vào năm 2030, đóng góp lần lượt khoảng 2,76% và 2,74% vào GDP và GNI quốc 
gia. Những đóng góp này rõ ràng là khả quan hơn nhiều so với kịch bản cơ sở với mức 
đóng góp chỉ lần lượt là 1,00% và 0,99%. Xem các bảng dưới đây: 

 

 
41 https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/bao-cao-tong-ket-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-10-
nam-2011-2020-xay-dung-chien-luoc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-10-nam-2021-2030-621156/ (ngày truy cập 
thông tin là ngày 28 tháng 10 năm 2020) 
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Bảng 3.3. Dự báo về đóng góp của GDP, GNI (giá cố định 2020) của nuôi trồng và đánh bắt 
hải sản vào GDP và GNI quốc gia trong giai đoạn tiếp theo 2020-2030 (kịch bản xanh lam) 

 GDP, GNI Nuôi 
trồng và đánh bắt 

hải sản 

GDP, GNI quốc gia Chênh lệch 
giữa 

GDP/GNI 
thuỷ sản42 

Đóng góp vào 
GDP, GNI 
quốc gia 

 Đơn vị: nghìn tỷ 
VNĐ 

Đơn vị: nghìn tỷ 
VNĐ 

 Đơn vị: % 

Nă
m 

GDP 
ngành 

GNI 
ngành 

GDP 
quốc gia 

GNI quốc 
gia 

GDP GNI 

2020 218,80 214,42 6213,03 6150,90 1% 3,52% 3,49%

2021 227,52 222,97 6647,95 6581,47 1% 3,42% 3,39%

2022 236,86 232,12 7113,30 7042,17 1% 3,33% 3,30%

2023 246,84 241,90 7611,23 7535,12 1% 3,24% 3,21%

2024 257,50 252,35 8144,02 8062,58 1% 3,16% 3,13%

2025 268,87 263,49 8714,10 8626,96 1% 3,09% 3,05%

2026 281,00 275,38 9324,09 9230,85 1% 3,01% 2,98%

2027 293,92 288,04 9976,78 9877,01 1% 2,95% 2,92%

2028 307,69 301,53 10675,15 10568,40 1% 2,88% 2,85%

2029 322,34 315,89 11422,41 11308,19 1% 2,82% 2,79%

2030 337,93 331,17 12221,98 12099,76 1% 2,76% 2,74%

Nguồn: Cao Lệ Quyên, 2021 

Bảng 3.4. Dự báo về đóng góp của GDP, GNI (giá thực tế 2020) của nuôi trồng và đánh bắt 
hải sản vào GDP và GNI quốc gia trong giai đoạn tiếp theo 2020-2030 (kịch bản cơ sở) 

 GDP, GNI Nuôi 
trồng và đánh bắt 

hải sản 

GDP, GNI quốc gia Chênh 
lệch giữa 
GDP/GNI 
thủy sản 

Đóng góp vào 
GDP, GNI quốc 

gia 

 Đơn vị: nghìn tỷ 
VNĐ 

Đơn vị: nghìn tỷ VNĐ   

Nă
m 

GDP 
ngành 

GNI 
ngành 

GDP 
quốc gia 

GNI quốc 
gia 

 GDP GNI 

2020 216,73 212,40 6213,03 6150,90 1% 3,49% 3,45% 
2021 213,68 209,41 6647,95 6581,47 1% 3,21% 3,18% 
2022 209,66 205,47 7113,30 7042,17 1% 2,95% 2,92% 
2023 204,53 200,44 7611,23 7535,12 1% 2,69% 2,66% 
2024 198,13 194,17 8144,02 8062,58 1% 2,43% 2,41% 

 
42 Ngành nông nghiệp nói chung và lĩnh vực đánh bắt và nuôi trồng hải sản nói riêng có tỷ trọng đầu tư FDI rất 
nhỏ (khoảng 1%), cũng như ít đầu tư ra nước ngoài nên GDP của lĩnh vực đánh bắt và nuôi trồng hải sản cũng 
gần ngang bằng với tổng thu nhập (GNI) trong lĩnh vực này. Do đó, để tính GNI của ngành, báo cáo này đã sử 
dụng mức chênh lệch giữa GDP và GNI của ngành vào khoảng 1%. 
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2025 190,30 186,49 8714,10 8626,96 1% 2,18% 2,16% 
2026 180,83 177,22 9324,09 9230,85 1% 1,94% 1,92% 
2027 169,53 166,14 9976,78 9877,01 1% 1,70% 1,68% 
2028 156,15 153,03 10675,15 10568,40 1% 1,46% 1,45% 
2029 140,44 137,63 11422,41 11308,19 1% 1,23% 1,22% 
2030 122,10 119,66 12221,98 12099,76 1% 1,00% 0,99% 

Nguồn: Cao Lệ Quyên, 2021 

3.3. Dầu khí 
3.3.1. Kịch bản cơ sở 

Đặc điểm chính của hoạt động thượng nguồn trong ngành dầu khí là khả năng 
không chắc chắn cao. Kết quả đạt được phụ thuộc vào nhiều yếu tố: may mắn của giếng 
thăm dò, giá dầu, mức độ đầu tư, vị trí tìm ra mỏ, thời điểm đi vào hoạt đông của dự án, 
địa chính trị thế giới và khu vực, chính sách của nhà nước ... Điều này dẫn đến việc dự 
đoán và lập kế hoạch trong ngành luôn khó khăn. Quy hoạch tổng thể ngành Dầu khí 
Việt Nam luôn có những phạm vi như trữ lượng hàng năm được bổ sung từ 10 - 20 triệu 
tấn, sản lượng khai thác dầu trong nước từ 6 - 12 triệu tấn, sản lượng khí trong nước từ 
13 - 19 tỷ m3, v.v. 

Do đó, đối với lĩnh vực dầu khí, kịch bản được xây dựng dưới dạng các phương 
án dự báo sản lượng trung bình năm của các sản phẩm chính, kèm một số chỉ tiêu kinh 
tế tổng hợp được tính toán thông qua mô hình kinh tế cho các giai đoạn 2021-2025 và 
2026-2030. Phân tích Quy hoạch ngành Dầu khí Việt Nam và tình hình hiện tại, bao 
gồm cả dịch COVID-19 và xu thế chuyển dịch năng lượng, dự đoán rằng nếu chính sách 
và bối cảnh không thay đổi một cách cơ bản, thì khả năng ngành Dầu khí chỉ đạt được 
kết quả thấp nhất, thậm chí một số chỉ tiêu trong Quy hoạch nói trên không đạt được. 
Đây được coi là kịch bản cơ sở của ngành dầu khí. 

43Trong xu hướng chuyển 
dịch năng lượng hiện nay, kịch 
bản Xanh lam cũng được xây 
dựng, khi PetroVietnam chuyển 
đổi thành công ty năng lượng có 
mức phát thải thấp. Kịch bản này 
đòi hỏi những nỗ lực và chính 
sách thuận lợi để đưa sản lượng 
dầu khí về ổn định quanh mức 
của giai đoạn 2012-2015. 
Nhưng điều quan trọng trong 
kịch bản này là thay đổi tư duy 
và mô hình hoạt động theo 
hướng phát triển xanh, đầu tư 
cho năng lượng tái tạo, đầu tư phát triển sản phẩm và dịch vụ cacbon thấp, giá trị gia 
tăng cao, hiệu quả hơn, tiết kiệm năng lượng hơn và bảo vệ môi trường tốt hơn trong 
toàn bộ các hoạt động dầu khí. Kịch bản xanh lam đến năm 2030 của ngành dầu khí 
cũng phù hợp với các cam kết khí hậu của Việt Nam tại COP26, khi hướng đến phát 

 
43 https://petrovietnam.petrotimes.vn/nganh-dau-khi-viet-nam-voi-nhung-buoc-ngoat-lich-su-539300.html 

Giàn Tam Đảo 01 của Vietsovpetro. (Ảnh minh họa:  
Petro Times) 
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triển bền vững và có chiều sâu hơn với ngành dầu khí, kèm theo thúc đẩy sự tăng trưởng 
của năng lượng tái tạo và giảm thiểu các tác động của ô nhiễm môi trường.  

Mô tả các kịch bản có thể có để phát triển ngành: 

Các mục tiêu sản lượng chính và chỉ tiêu kinh tế của từng kịch bản được tóm tắt 
trong bảng 3.6, 3.7 và 3.8. GDP và đóng góp ngân sách nhà nước được tính toán bằng 
mô hình kinh tế và dự báo giá dầu dài hạn của Wood Mackenzie. 

Bảng 3.5. Dự báo giá dầu của Wood Mackenzie vào cuối năm 202144 

 (Đơn vị: USD / thùng) 

Năm 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Giá dầu 
Brent 

71.3  72.4  69.5  76.9  80.6  82.2  83.8  86.7  89.6  

Kịch bản cơ sở. Sản lượng các mỏ chủ lực suy giảm mạnh; các dự án phát triển 
chậm triển khai; các mỏ cận biên không phát triển được; hệ số bù trữ lượng nhỏ hơn 1; 
thiếu đầu tư tương xứng vào thăm dò do chính sách, dịch COVID-19, chuyển dịch năng 
lượng, thị trường dầu thế giới biến động theo chiều hướng xấu. Trong khi đó, chính sách 
chưa kịp thời tháo gỡ những khó khăn đã nêu. 

Bảng 3.6. Tóm tắt kịch bản cơ sở 
 Các hạng mục / Chỉ 

tiêu 
2021-
2025 

2025-
2030 

Những hạn chế hiện tại / Cơ chế hỗ 
trợ bắt buộc 

Sả
n 

lư
ợn

g 
kh

ai
 th

ác
 

tr
un

g 
bì

nh
 h

àn
g 

nă
m

 Dầu (triệu tấn) 7 5 Những hạn chế hiện tại: 
 Sản lượng các mỏ chủ lực suy giảm 

mạnh;  
 Các dự án phát triển, đặc biệt là các 

dự án khí trọng điểm chậm triển 
khai;  

 Các nhà thầu không quan tâm phát 
triển mỏ cận biên;  

 Hệ số bù trữ lượng nhỏ hơn 1; 
 Hầu như không có đầu tư mới vào 

thăm dò 
Cơ chế tạo điều kiện: 
 Các quy trình phê duyệt kịp thời để 

các dự án Lô B, Cá Voi Xanh có thể 
cung cấp dòng khí đầu tiên vào đầu 
những năm 2026-2030 

 Hành lang pháp lý và chính sách 
không có những thay đổi một cách 
cơ bản  

Khí (tỷ m3) 8.2 14 
Sản phẩm dầu mỏ 
(triệu tấn) 

6 6 

Phân bón (nghìn tấn) 1,600 1,600 
LPG (nghìn tấn) 271 462 
Năng lượng khí (tỷ 
KWh) 

12.3 19.9 

C
ác

 c
hỉ

 ti
êu

 h
àn

g 
nă

m
 

GDP (nghìn tỷ VNĐ) 299 384 
GNI (nghìn tỷ VNĐ) 137 175 
Đóng góp vào ngân 
sách (nghìn tỷ VNĐ) 

146 187 

R/P (năm) <50 <50 
RRR <1 <1 
Khí thải (triệu tấn 
CO2e) 

35 44 

Nguồn: Nguyễn Hồng Minh, 2021. 

 

 
44 Lưu ý tác động của sự thay đổi giá dầu. GDP, GNI rất nhạy cảm với giá dầu. Vì vậy, kịch bản tính toán ở đây 
là dựa trên giả thiết dự báo của Wood Mackenzie. 
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3.3.2. Kịch bản xanh lam 
 

Kịch bản Xanh lam là trường hợp PetroVietnam chuyển đổi thành công ty năng lượng 
có mức phát thải thấp. Trong kịch bản này, có một làn sóng đầu tư mới vào thăm dò 
khai thác: các mỏ đang khai thác được khuyến khích đầu tư thêm giảm đà suy giảm sản 
lượng, hệ số bù trữ lượng liên tục có mức cao hơn 1, gia tăng trữ lượng ở mức tốt, các 
mỏ mới kịp thời được đưa vào phát triển, về tổng thể sản lượng khai thác dầu khí ổn 
định và cuối 2026-2030 tăng dần về mức gần với giai đoạn 2012-2015; đóng góp cho 
nền kinh tế của PetroVietnam được bổ sung các giá trị mới từ điện gió ngoài khơi, các 
dạng năng lượng tái tạo khác, các sản phẩm và dịch vụ carbon thấp (hydrogen, chôn lấp 
CO2...). Mặt khác, hoạt động của Petrovietnam sẽ hiệu quả hơn, ít phát thải hơn và ít 
ảnh hưởng đến môi trường hơn. Hiện vẫn chưa có quy hoạch tổng thể điều chỉnh, nhưng 
theo các nguồn tin trên báo chí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang đặt mục tiêu công 
suất tái tạo 100 megawatt (MW) vào năm 2025 và 900 MW vào năm 2035 (Reuters45). 

Tính bền vững thông qua tác động đến môi trường do phát thải được dự báo bằng 
phương pháp trong báo cáo LT Nhất (2018). 

Bảng 3.7. Tóm tắt Kịch bản xanh lam 
 Các hạng mục / Chỉ 

tiêu 
2021-
2025 

2025-
2030 

Những hạn chế hiện tại / Cơ chế hỗ 
trợ bắt buộc 

Sả
n 

lư
ợn

g 
kh

ai
 th

ác
 tr

un
g 

bì
nh

 h
àn

g 
nă

m
 

Dầu (triệu tấn) 8 9 Các ràng buộc hiện tại: 
 Các dự án khí trọng điểm Lô B, 

Cá Voi Xanh đang bị chậm do thủ 
tục hành chính 

 Hầu như không có đầu tư nước 
ngoài vào phát triển mỏ mới, 
thăm dò lô mới do chính sách 
không đủ khuyến khích và/hoặc 
môi trường quốc tế không thuận 
lợi 

 Doanh nghiệp nhà nước gặp khó 
khăn trong đầu tư cả vào dầu khí 
và ngoài ngành do quy định và 
cách thức quản lý nhà nước 

Cơ chế tạo điều kiện: 
 Các quy trình phê duyệt kịp thời 

để các dự án Lô B, Cá Voi Xanh 
có thể cung cấp dòng khí vào 
2025-2026; 

 Chính sách khuyến khích nước 
ngoài đầu tư: duy trì sản lượng, 
phát triển các mỏ mới, thăm dò lô 
mới 

 Chính sách tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp nhà nước được chủ 

Khí (tỷ m3) 9 18 
Sản phẩm dầu mỏ (triệu 
tấn) 

6 6 

Phân bón (nghìn tấn) 1,600 1,600 
LPG (nghìn tấn) 297 594 
Dầu (triệu tấn) 12.8 25.6 
Năng lượng tái tạo (tỷ 
KWh) 

0.1 1.3 

C
ác

 c
hỉ

 ti
êu

 h
àn

g 
nă

m
 

GDP (nghìn tỷ VNĐ) 312 462 
GNI (nghìn tỷ VNĐ) 143 211 
Đóng góp vào ngân sách 
(nghìn tỷ VNĐ) 

152 220 

R/P (năm) 50 50 
RRR 1 1 
Khí thải (triệu tấn 
CO2e) 

36 50 

 
45 https://www.reuters.com/article/vietnam-energy-renewables-idUSL4N2EF130  
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động đầu tư vào dầu khí và các 
lĩnh vực khác 

 Petrovietnam chuyển đổi thành 
công ty năng lượng phát thải thấp, 
hiệu quả hơn, ít ảnh hưởng môi 
trường hơn. 

Nguồn: Nguyễn Hồng Minh, 2021. 

Các tác giả đề xuất Kịch bản xanh lam. Điều này phù hợp vì hướng tới duy trì đóng 
góp hợp lý cho nền kinh tế quốc dân, phát triển theo hướng xanh hơn, vận hành hiệu quả 
hơn, giảm phát thải CO2 và đóng góp tích cực vào cam kết của Việt Nam tại COP26. 

 

Bảng 3.8. GDP, GNI, GNI per captia của ngành Dầu khí chạy theo năm từ 2020 – 2030 (đơn 
vị: ngàn tỷ VNĐ) 

Năm Số 
lượng 

lao 
động 
trực 
tiếp* 

Kịch bản cơ sở 2020-2030 Kịch bản Xanh lam 2020-
2030 

GDP**  GNI**
*  

GNI/đầu 
người 

GDP  GNI  GNI/đầu 
người 

ngàn tỷ 
đồng 

ngàn tỷ 
đồng 

Triệu 
đồng/ngườ

i 

ngàn tỷ 
đồng 

ngàn tỷ 
đồng 

Triệu 
đồng/người

2021 49,233  282   129   2,615   282   129   2,618  
2022 49,725  290   133   2,668   297   136   2,730  
2023 50,223  299   137   2,721   312   143   2,839  
2024 50,725  316   144   2,847   342   156   3,081  
2025 51,232  333   152   2,970   372   170   3,318  
2026 51,744  350   160   3,091   402   184   3,550  
2027 52,262  367   168   3,209   432   197   3,778  
2028 52,785  384   175   3,325   462   211   4,000  
2029 53,312  401   183   3,437   492   225   4,218  
2030 53,846  418   191   3,548   522   239   4,430  

 
Ghi chú: 
*Dự báo chuyên gia tăng 1%/năm do mở rộng sản xuất theo chuỗi giá trị, đã bù giảm do khâu 
thăm dò khai thác giảm dần. Số lượng lao động cả hai kịch bản không đổi do Kịch bản Xanh 
lamdự kiến có năng suất lao động cao hơn, hiệu quả cao hơn 
** Ước tính sơ bộ cho năm 2021. Giả thiết sau 2 năm đạt mức trung bình của giai đoạn 2021-
2025 và từ 2023 tăng trưởng đều đạt mức trung bình của giai đoạn 2026-2030 vào năm 2027 
với giá dầu dự báo của Wood Mackenzie (phiên bản cuối 2021). 
***GNI=GDPx 0,457 (tính trung bình) 
 

3.4. Năng lượng tái tạo biển 
Căn cứ vào nền tảng pháp lý (các chủ trương, định hướng, quyết định và chiến 

lược, v.v.) và bối cảnh hiện tại, có thể đưa ra 2 kịch bản phát triển năng lượng gió biển 
của Việt Nam như sau: 
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46 

Cánh đồng điện gió tại ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông, tỉnh Bạc Liêu (Ảnh minh họa: 
VN Express) 

3.4.1. Kịch bản cơ sở 
Là kịch bản trong đó một lượng công suất phù hợp từ các nhà máy điện gió ngoài 

khơi có khả năng kết nối với lưới điện sẽ được phát triển, đang được xem xét trong cơ 
cấu nguồn điện của dự thảo PDP VIII và các chính sách mới về năng lượng gió ngoài 
khơi dự kiến sẽ được ban hành trong giai đoạn thích hợp. 

Tổng công suất lắp đặt sẽ được đề xuất là 7.000MW vào năm 2030. Tóm tắt nội 
dung phát triển trong kịch bản này như sau: 

i) Các dự án điện gió gần bờ 
Trọng tâm là khai thác toàn bộ lượng điện theo giá kinh tế của tất cả các dự án điện 

gió gần bờ. Cụ thể như sau: 

Đến năm 2030: Tổng công suất lắp đặt là 4.000MW, trong đó: 

 Vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ có 4.000 MW 

 Tại các khu vực và vị trí còn lại: 0 MW 

ii). Dự án điện gió ngoài khơi: Nằm trong phạm vi từ 3 hải lý  tính từ đường 
ranh giới trên biển đến 50 km : 

Đến năm 2030: Tổng công suất lắp đặt là 3.000MW, trong đó: 

 Vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ có 1.500MW 

 Khu vực Nam Trung Bộ sẽ có 1.500MW 

 Tại các khu vực và vị trí còn lại: 0MW 

iii). Các dự án điện gió xa bờ: Trên 50km: 
Đến năm 2030: 0MW 

3.4.2. Kịch bản xanh lam 
 

 
46 https://vnexpress.net/canh-dong-dien-gio-tren-bien-duy-nhat-cua-viet-nam-3993544.html 
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Là kịch bản các dự án điện gió ngoài khơi tốt đã được xác định và đề xuất đưa vào 
Quy hoạch điện VIII sẽ được xem xét khai thác ở mức tối đa tiềm năng kinh tế - kỹ thuật. 
Kịch bản này cũng sẽ đưa ra động lực quan trọng để thúc đẩy tiến trình đạt được các 
cam kết khí hậu của Việt Nam.  

Tổng công suất lắp đặt đề xuất sẽ là 10.000MW vào năm 2030. Tóm tắt nội dung 
phát triển trong kịch bản này như sau: 

 i) Các dự án điện gió gần bờ 

Trọng tâm là khai thác toàn bộ lượng điện theo giá kinh tế của tất cả các dự án điện 
gió gần bờ. Cụ thể như sau: 

Đến năm 2030: Tổng công suất lắp đặt là 4.500MW, trong đó: 

• Vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ có 4.000 MW 

• Tại các vị trí và khu vực còn lại: 500MW 

ii). Dự án điện gió ngoài khơi: Nằm trong phạm vi từ 3 hải lý  tính từ đường 
ranh giới trên biển đến 50 km: 

Đến năm 2030: Tổng công suất lắp đặt là 5.000MW, trong đó: 

• Vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ có 1.000MW 

• Khu vực Nam Trung Bộ sẽ có 3.500 MW 

• Tại các vị trí và khu vực còn lại: 500MW 

iii). Các dự án điện gió ngoài khơi: Trên 50km: 

Đến năm 2030: 500MW 

Hai kịch bản có công suất lắp đặt, lượng điện tạo ra, chi phí sản xuất điện quy dẫn 
(LCOE) của các nhóm dự án gió ngoài khơi, tổng doanh thu bán điện từ các nhóm dự 
án điện gió ngoài khơi theo khu vực với các điều kiện khác nhau, và mức giảm phát thải 
khí nhà kính tiềm năng, tổng nhu cầu than giảm cho sản xuất điện so với mức cơ sở vào 
năm mục tiêu (2030) được tính toán và tóm tắt trong bảng sau. 

Bảng 3.9. Các chỉ số chính của hai kịch bản đề xuất phát triển gió ngoài khơi theo các khu 
vực vào năm 2030 

Gió ngoài khơi Đến năm 2030 
Kịch bản cơ sở Kịch bản xanh lam 

Tổng 
số 

Gần 
bờ 

Ngoài 
khơi 

≤50 km 

Ngoài 
khơi 
>50 
km 

Tổng 
số 

Gần 
bờ 

Ngoài 
khơi 
≤50 
km 

Ngoài 
khơi 
>50 
km 

Công suất lắp đặt 
(MW) theo vị trí 

7.000 4.000 3.000 0 10.000 4.500 5.000 500 

Đồng bằng sông 
Cửu Long và vùng 
Đông Nam bộ 

5.000 4.000 1.000 0 5.000 4.000 1.000 0 

Khu vực Nam 
Trung bộ 

2.000 0 2.000 0 4.500 500 3.500 500 

Các vùng còn lại 0 0 0 0 500 0 500 0 

Hệ số Công suất %         
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Đồng bằng sông 
Cửu Long và vùng 
Đông Nam bộ 

 39,9 44,5 44,5  39,9 44,5 44,5 

Khu vực Nam 
Trung bộ 

 42 48 49,5  42 48 49,5 

Các vùng còn lại  32 40,1 40,1  32 40,1 40,1 

Sản lượng năng 
lượng ròng hàng 
năm-P50 (GWh) 

26.289 13.981 12.308 - 38.360 15.821 20.371 2.168 

Đồng bằng sông 
Cửu Long và vùng 
Đông Nam bộ 

17.879 13.981 3.898 - 17.879 13.981 3.898 - 

Khu vực Nam 
Trung bộ 

8.410 - 8.410 - 18.725 1.840 14.717 2.168 

Các vùng còn lại - - -  1.756 - 1.756 - 

LCOE (USD/MWh)         

Đồng bằng sông 
Cửu Long và vùng 
Đông Nam bộ 

 85,70 92,70   85,70 92,70 92,70 

Khu vực Nam 
Trung bộ 

 92,20 92,70   92,20 92,70 92,70 

Các vùng còn lại  102,5 115   102,5 115 115 

Biểu giá điện (giá 
trị tạm thời là 
LCOE), (USD / 
MWh) 

        

Đồng bằng sông 
Cửu Long và vùng 
Đông Nam bộ 

 85,70 92,70   85,70 92,70 92,70 

Khu vực Nam 
Trung bộ 

 92,20 92,70   92,20 92,70 92,70 

Các vùng còn lại  102,5 115   102,5 115 115 

Tổng doanh thu bán 
điện (Triệu USD) 

2.339    3.496    

Đồng bằng sông 
Cửu Long và vùng 
Đông Nam bộ 

1.560 1.198 361 - 1.560 1.198 361 - 

Khu vực Nam 
Trung bộ 

780 - 780 - 1.735 170 1.364 200,98 

Các vùng còn lại - - - - 202 - 202 - 

Tổng doanh thu bán 
điện (Tỷ VND (*) 

54.969    82.164    

Lưu ý: (*) Tỷ giá hối đoái bình quân được giả định cho giai đoạn 2021-2030: 23.500 VND = 1 USD 

Nguồn: Nguyễn Đức Cường, 2021 

Sự khác biệt giữa 2 kịch bản theo quan điểm phát triển bền vững (17 Mục tiêu 
trong Chương trình nghị sự 2030) và cam kết của Việt Nam trong NDC cập nhật chủ 
yếu nằm ở bốn yếu tố sau: 

• Tỷ trọng điện gió ngoài khơi (%); 

• Khả năng sử dụng điện; 
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• Giảm phát thải khí nhà kính, và 

• Đóng góp vào phát triển kinh tế. 

Trong kịch bản cơ sở, mục tiêu tỷ lệ phần trăm sản xuất điện từ các nguồn điện gió 
ngoài khơi được nối lưới tăng từ 0,19% năm 2019 lên 5,50% năm 2030. Tiềm năng giảm 
phát thải khí nhà kính là 27,58 triệu tấn CO2 tương đương vào năm 2030. 

Trong kịch bản xanh lam, tỷ lệ phần trăm sản xuất điện từ các nguồn điện gió ngoài 
khơi được nối lưới cao hơn so với kịch bản cơ sở do lượng điện gió ngoài khơi được 
phát triển tương đối lớn, chiếm 8,03% vào năm 2030. Tiềm năng giảm phát thải khí nhà 
kính đạt 40,24 triệu tấn CO2 tương đương vào năm 2030. Do đó, hỗ trợ tài chính tăng 
lên đáng kể so với kịch bản cơ sở do chi phí xây dựng móng và cáp điện tăng. 

Do quy mô của thị trường điện gió ngoài khơi theo 2 kịch bản là chênh nhau đến 
1,43 lần. Với đặc điểm này, kịch bản xanh lam sẽ hấp dẫn hơn so với kịch bản cơ sở để 
kêu gọi và thu hút đầu tư trong việc sản xuất, chế tạo các trang thiết bị trong nước cho 
các dự án điện gió ngoài khơi. Chuỗi cung ứng và mức độ cung cấp nội địa (nội địa hóa) 
có thể sẽ là: i) chế tạo và cung cấp tháp gió; ii) Gia công, xây dựng và lắp đặt nền móng; 
Sản xuất và cung cấp các loại cáp điện khác nhau vv... 

Sự khác biệt giữa các kịch bản còn thể hiện ở mức độ tạo công ăn việc làm mới 
trong các giai đoạn từ tiền xây dựng, xây dựng và vận hành & bảo dưỡng. Ở kịch bản 
xanh lam, do quy mô công suất lắp đặt của các tuabin gió ngoài khơi lớn hơn 1,43 lần 
kịch bản cơ sở nên số việc làm và tổng doanh thu cũng lớn hơn khoảng 1,43 lần và 1,49 
lần tương ứng. 

Việc từng bước nội địa hóa sẽ giúp hình thành và phát triển chuỗi cung ứng vật tư, 
thiết bị và hình thành nguồn nhân lực từ chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi, từng bước 
hình thành ngành công nghiệp mới của Việt Nam. Điều này sẽ giúp làm giảm chi phí 
sản xuất điện quy dẫn (LCOE), mà chủ yếu là chi phí đầu tư ban đầu (CAPEX) và chi 
phí vận hành và bảo trì (OPEX) của các nhà máy điện gió ngoài khơi. 

Ngoài ra, việc mở rộng quy mô thị trường cũng giúp cắt giảm lượng phát thải khí 
nhà kính lớn hơn khoảng 2,74 lần so với kịch bản cơ sở. 

Việc lựa chọn kịch bản phát triển cũng còn phụ thuộc vào chi phí sản xuất điện 
quy dẫn - LCOE được phản ánh trong chi phí vốn bình quân gia quyền (vốn vay và vốn 
chủ sở hữu). Nếu chi phí vốn (ví dụ WACC) giảm xuống còn 7%, thì kịch bản xanh lam 
có thể được xem xét do khoảng một nửa giá trị LCOE của các dự án gió ngoài khơi sẽ 
là chi phí trực tiếp, ví dụ: chi phí tuabin gió, nền móng, hệ thống cáp điện trong trang 
trại gió, trạm biến áp và đường dây kết nối với lưới điện truyền tải quốc gia. Một nửa 
còn lại là chi phí tài chính của các dự án phản ánh cường độ vốn cao của các dự án gió 
ngoài khơi. Nếu điều kiện tài chính được cải thiện, LCOE của điện gió ngoài khơi sẽ 
giảm đáng kể và khi đó sự cạnh tranh của điện gió ngoài khơi so với các nguồn điện hóa 
thạch khác sẽ được cải thiện. 

Vì vậy, vấn đề cơ bản cần xem xét sẽ bao gồm tiềm năng khai thác kinh tế, kỹ 
thuật của các nguồn điện gió ngoài khơi, khả năng & các nguồn hỗ trợ tài chính sẵn có 
trong điều kiện của Việt Nam và nhu cầu điện giai đoạn đến năm 2030 trong điều kiện 
và khả năng cung cấp nguồn năng lượng sơ cấp trong nước như than, dầu, khí đốt và 
thủy điện lớn bị hạn chế và sẽ thiếu hụt. Trong khi đó, tiềm năng các nguồn điện gió 
ngoài khơi tương đối cao, đa dạng, nếu tổ chức tốt việc khai thác sẽ thay thế một phần 
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nguồn năng lượng truyền thống đang cạn kiệt, tạo ra nguồn năng lượng xanh, sạch góp 
phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. 

Bảng 3.10. So sánh hai kịch bản phát triển điện gió ngoài khơi theo giá hiện hành 

Chỉ tiêu Đơn vị 
Kịch bản cơ sở Kịch bản xanh lam 

2025 2030 2025 2030 

Công suất lắp đặt MW 1.000 7.000 1.800 10.000 

Sản lượng điện MWh 3.000.000 26.289.000 6.000.000 
38.360.00

0 
Tổng doanh thu từ 

bán điện Nghìn tỷ VND 6,63 54,97 12,85 82,16 

GDP giá hiện hành (*) Nghìn tỷ VND 5,97 51,43 11,56 73,94 
GNI theo giá hiện 

hành (*) Nghìn tỷ VND 5,37 46,29 10,41 66,55 

Số lao động trong lĩnh 
vực điện gió (gồm cả 
trực tiếp và gián tiếp) 

(***) 

Nghìn người 20.000 140.000 36.000 200.000 

GNI trên mỗi lao động Triệu VND 268 331 289 332 
Ghi chú: (*): Được tính theo phương pháp tiếp cận output production. GDP= GO-IC = Giá trị sản xuất – 

chi phí trung gian. Giá trị sản xuất bằng sản lượng điện * giá bán điện. Chi phí trung gian gồm chi phí thuê mặt 
biển, thuê đất và chi phí bảo trì thay thế trang thiết bị. 

(**) Được tính bằng 90% giá trị GDP 
(***) Được tham khảo từ các nguồn khác nhau trên thế giới, có tính đến điều kiện đặc thù của Việt nam  
Từ những cơ sở nêu trên, kết hợp với so sánh kịch bản, kịch bản xanh lam đã được lựa chọn để 

phát triển trong giai đoạn đến năm 2030. 

Bảng 3.11. So sánh giá trị GDP của phân ngành điện gió ngoài khơi theo Kịch bản xanh lam 
(kịch bản chọn) trong GDP quốc gia, giai đoạn 2020-2030  

Năm 

GDP hiện hành (Đơn vị 1000 tỷ VNĐ) 
 

% GDP Năng lượng 
gió ngoài khơi/GDP 

Việt 

GDP (Việt Nam) GDP (Phân ngành 
điện gió ngoài khơi) 

 

2020 6.429.778  0,54 0,000008%
2021 6.847.713  2,29 0,000034%
2022 7.292.815  3,71 0,000051%
2023 7.766.848  5,46 0,000071%
2024 8.271.693  8,52 0,000103%
2025 8.809.353  11,56 0,000131%
2026 9.381.961  14,77 0,000157%
2027 9.991.788  18,23 0,000182%
2028 10.641.254  25,66 0,000241%
2029 11.332.936  41,53 0,000366%
2030 12.069.577  73,94 0,000613%
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3.5. Du lịch biển và ven biển 

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 (sau đây gọi là Chiến lược) 
xác định du lịch sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh với tốc độ cao và ổn định như trong thập 
kỷ qua. Trong khuôn khổ báo cáo này, kịch bản phát triển theo định hướng của Chiến 
lược được gọi là kịch bản cơ sở. Ngoài ra, báo cáo chuyên để còn đưa ra một kịch bản 
phát triển khác (gọi là Kịch bản Xanh lam). 

Kịch bản Xanh lam là kịch bảncó xem xét các yếu tố khác như:  

- Tác động của biến đổi khí hậu  

- Tác động của đại dịch Covid-19  

- Tập trung phát triển bền vững, chú trọng hiệu quả kinh doanh thông qua nâng 
cao chất lượng (dẫn đến tăng chi tiêu của khách du lịch), đa dạng hóa sản phẩm du lịch 
và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. 

3.5.1. Kịch bản cơ sở  

Mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 được đặt ra trên cơ sở nghiên 
cứu bối cảnh và xu hướng phát triển du lịch trong nước và quốc tế; định hướng của quốc 
gia; thực trạng phát triển du lịch Việt Nam; sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; 
và các yếu tố liên quan khác. Theo kịch bản này, cụ thể các mục tiêu cụ thể được tính 
toán và dự báo như sau:  

- Về khách du lịch: Đến năm 2025: cả nướcthu hút 35 triệu lượt khách quốc tế, 
phục vụ 120 triệu lượt khách nội địa; tăng trưởng khách quốc tế bình quân 12 - 14%/năm 
và khách nội địa 6 - 7%/năm. Đến năm 2030: Thu hút 50 triệu lượt khách quốc tế, phục 
vụ 160 triệu lượt khách nội địa; Tăng trưởng khách quốc tế bình quân 8 - 10%/năm và 
khách nội địa 5 - 6%/năm.  

- Tổng doanh thu du lịch của cả nước: Đến năm 2025 đạt khoảng 1.700 - 1.800 
nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 77 - 80 tỷ USD). Đến năm 2030 đạt khoảng 3.100 
- 3.200 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 130 - 135 tỷ USD).  

- Đóng góp của ngành du lịch vào GDP: Đến năm 2025, ngành du lịch đóng góp 
khoảng 13,9% tổng GDP cả nước, tăng trưởng bình quân khoảng 13,4%/năm. Đến năm 
2030, các con số tương ứng là 18,2% và 11%/năm. 

- Cơ sở lưu trú của cả nước: Đến năm 2025 có khoảng 1.150.000 buồng khách sạn, 
tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 62%/năm. Đến năm 2030, số lượng phòng khách sạn đạt 
1.600.000 phòng, công suất phòng bình quân đạt 65%/năm. 

 - Việc làm du lịch của cả nước: Đến năm 2025, dự báo tổng số lao động tăng lên 
5,5 - 5,6 triệu người, trong đó lao động trực tiếp khoảng 2 triệu người. Đến năm 2030, 
tạo ra khoảng 8,5 triệu lao động, trong đó có khoảng 3 triệu lao động trực tiếp.  
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47 

Du khách tại Hòn Khô, Nhơn Hải, Bình Định (Ảnh minh họa: VN Express) 

Theo kịch bản phát triển quốc gia được xác định trong Chiến lược phát triển du 
lịch Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các kịch bản cơ sở cho phát 
triển du lịch của 28 tỉnh ven biển sẽ là: 

Bảng 3.12. Các chỉ số phát triển du lịch chính - Kịch bản cơ sở 

 Đơn vị 2025 2030 

Lượt khách quốc tế Nghìn lượt 69,000 99,000 

Khách nội địa Nghìn khách 206,000 274,000 

Tổng thu nhập từ du lịch Nghìn tỷ VNĐ 1,144 2,086 

Buồng khách sạn Nghìn buồng 725 1,008 

Lao động ngành du lịch Nghìn người 1,441 2,161 

Nghị quyết 36 khẳng định mục tiêu chiến lược dài hạn của Việt Nam đến năm 
2045 là Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an 
ninh và an toàn; kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh tế quốc dân, góp phần 
xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp theo định hướng xã hội chủ nghĩa hiện 
đại; tham gia tích cực và có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề quốc tế và khu 
vực về biển và đại dương. 

Mục tiêu đến năm 2030, phát triển thành công và đột phá các ngành kinh tế biển 
theo thứ tự ưu tiên: (1) Du lịch và dịch vụ biển; (2) Kinh tế hàng hải; (3) Dầu khí và tài 
nguyên khoáng sản biển khác; (4) Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản; (5) Công nghiệp ven 
biển; (6) Năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới. 

Cụ thể đối với phát triển du lịch biển, Nghị quyết 36 xác định: tăng cường đầu tư 
kết cấu hạ tầng du lịch; khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham 
gia phát triển du lịch sinh thái, khám phá khoa học, du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng biển 

 
47 https://vnexpress.net/8-vung-bien-xanh-cho-mua-nong-phia-nam-4245652.html 
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chất lượng cao vùng ven biển; xây dựng, phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm, chuỗi 
sản phẩm, thương hiệu du lịch biển đẳng cấp quốc tế trên cơ sở bảo tồn đa dạng sinh 
học, phát huy giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa, lịch sử đặc trưng của các vùng, miền, 
kết nối với các tuyến du lịch quốc tế để Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn của 
thế giới. Nghiên cứu thí điểm phát triển du lịch ra các đảo và khu vực xa bờ. Tăng cường 
năng lực tìm kiếm cứu nạn; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học; Chú trọng 
lĩnh vực giáo dục, y tế biển... Hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân ven biển chuyển đổi 
nghề từ các hoạt động có nguy cơ gây hại, tác động tiêu cực đến biển sang bảo vệ, bảo 
tồn, tạo sinh kế bền vững, tạo việc làm mới ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân. 

Các chiến lược phát triển du lịch Việt Nam qua các thời kỳ luôn xác định du lịch 
biển là lợi thế đặc biệt của Việt Nam. Đây là định hướng rất đúng đắn, phù hợp với điều 
kiện tự nhiên của Việt Nam trên cơ sở tài nguyên, vị trí địa lý, khí hậu cũng như nhu 
cầu của thị trường. 

Trên cơ sở định hướng cơ bản đó, cùng với những ưu tiên phát triển của đất nước 
và các tỉnh đã được xác định, du lịch biển đã có những bước phát triển rất mạnh mẽ và 
luôn là sản phẩm du lịch hàng đầu của cả nước. Nhận định này được đưa ra trên cơ sở 
thực tế phát triển cũng như những con số thống kê rất thuyết phục về hoạt động du lịch 
của các tỉnh ven biển so với cả nước. 

3.5.2. Kịch bản xanh lam 

Theo quan điểm phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, đặc 
biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, kịch bản phát triển 
xanh lam này được xây dựng trên cơ sở độ phân giải cao hơn, ở cấp tỉnh (phương pháp 
tiếp cận từ dưới lên). Các phương án phát triển được xây dựng từ cấp tỉnh trên cơ sở 
tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh, theo hướng tăng trưởng xanh, chú trọng phát triển 
chất lượng. 

Từ đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát trên quy mô toàn cầu gây ra 
những tác động hết sức to lớn đối với ngành du lịch. Đại dịch Covid-19 được Tổ chức 
Du lịch Thế giới (UN-WTO) đánh giá là đưa ngành du lịch quay trở lại trình độ phát 
triển của 30 năm trước. 

 Năm 2020, cả nước chỉ đón được 3,8 triệu lượt khách Quốc tế (khách quốc tế chỉ 
có trong 3 tháng đầu năm), khách nội địa giảm 50% toàn ngành thiệt hại khoảng 530 
nghìn tỷ đồng.  

Từ tháng 11/2021, Việt Nam đã bước đầu thí điểm đón khách du lịch quốc tế. Ước 
tính lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong tháng năm 2021 đạt khoảng 3.500 
người. Ước tính năm 2021 cả nước có 40 triệu lượt khách du lịch nội địa, trong đó có 
19 triệu lượt khách có sử dụng dịch vụ lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch cả năm 2021 
ước đạt 180.000 tỷ đồng, giảm 42,3% so với năm 2020. 



63 
 

Tác động của đại dịch là hết sức nghiêm trọng tới toàn bộ hệ thống: các cơ sở lưu 
trú, các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở ăn uống, mua sắm phục vụ khách du lịch... và đặc 
biệt là đội ngũ lao động du lịch, cả trực tiếp và gián tiếp. 

 

Hình 2.3. Các điểm đến du lịch chính ghi nhận doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống giảm 

Tại thời điểm đầu năm 2022, UN-WTO (Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên hợp 
quốc) dự báo thị trường khách du lịch quốc tế chỉ bắt đầu quay trở lại mức như năm 
2019 vào năm 2024. Như vậy, với thị trường quốc tế chủ yếu là thị trường Đông Bắc Á, 
ước tính du lịch quốc tế của Việt Nam năm 2022 sẽ ở mức 30% so với năm 2019. Thị 
trường du lịch nội địa năm 2022 dự kiến sẽ đặt mức khoảng 75-80% của năm 2019. 

Theo báo cáo Đánh giá Môi trường Chiến lược (ĐMC) kèm theo Chiến lược Phát 
triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030, ở Việt Nam, theo kịch bản RCP4.5 (rất có thể), 
vào giữa thế kỷ này, số ngày nắng nóng có xu hướng tăng lên trong hầu hết các vùng 
của đất nước, rõ ràng là từ 25 đến 35 ngày, trong đó mức tăng lớn nhất (lên đến 40 ngày) 
là khu vực Nam Trung Bộ, bao gồm khu vực ưu tiên du lịch biển và ven biển Quảng 
Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên - Huế - Đà Đà Nẵng - Quảng Nam và Bình Định - Phú 
Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận, ít nhất (dưới 20 ngày) tại Tây Nguyên, bao gồm khu 
vực Lâm Đồng - Đắk Lắk và khu vực miền Nam: TP Hồ Chí Minh - Ba Rịa Vũng Tàu 
- Bình Thuận và Cần Thơ - Kiên Giang - Cà Mau. 

Hạn hán ở một số vùng sẽ gay gắt hơn do xu hướng giảm lượng mưa trong mùa 
khô, điển hình xảy ra ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa 
Thiên-Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam và Bình Định - Phú Yên. - Khánh Hòa - Ninh 
Thuận) trong suốt mùa xuân và mùa hè, miền Nam Việt Nam (TP.HCM - Bà Rịa Vũng 
Tàu - Bình Thuận, Cần Thơ - Cà Mau - Phú Quốc) và miền Bắc (bao gồm Hà Nội - 
Quảng Ninh - Hải Phòng - Ninh Bình) vào mùa đông. 

Theo kịch bản nước biển dâng, theo RCP4.5, mực nước biển dâng trung bình cho 
toàn bộ bờ biển Việt Nam, bao gồm các khu vực ưu tiên du lịch như (i) Quảng Ninh - 
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Hải Phòng - Ninh Bình; (ii) Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng - 
Quảng Nam); (iii) Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận; (iv) Thành phố Hồ 
Chí Minh - Bà Rịa Vũng Tàu - Bình Thuận; (v) Cần Thơ - Kiên Giang - Cà Mau, đến 
năm 2050, 22cm (14 cm ÷ 32 cm); đến năm 2100 là 53 cm (32 ÷ 76cm), trong đó vùng 
ven biển Móng Cái - Hòn Dù và Hòn Dấu - Đèo Ngang có mực nước biển dâng thấp 
nhất là 55 cm (33 ÷ 78cm); Mũi Cà Mau - Kiên Giang là 53 cm (32 ÷ 75 cm), quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa - 58 cm (36 ÷ 80 cm) và 57 cm (33 ÷ 83 cm) (Nguồn: ĐMC 
kèm theo Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030) . 

48 

Bãi tắm Trung Lương, tỉnh Bình Định (Ảnh minh họa: VN Express) 

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 (được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt tại Quyết định 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020) xác định “phát triển du lịch 
biển và ven biển” là một trong những định hướng ưu tiên của ngành Du lịch giai đoạn 
đến năm 2030. Tuy nhiên, theo kịch bản biến đổi khí hậu Việt Nam 2016, nếu mực nước 
biển dâng 100 cm và không có biện pháp ứng phó thích hợp thì khoảng 1,5% diện tích 
vùng ven biển miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, 38,9% diện tích Đồng bằng 
sông Cửu Long là có nguy cơ ngập lụt. Các đảo Vân Đồn, Côn Đảo và Phú Quốc có 
nguy cơ ngập lụt cao (Kịch bản biến đổi khí hậu 2016, Bộ TNMT). 

Các dự báo, theo kịch bản nước biển dâng năm 2030 tại khu vực Duyên hải Nam 
Trung bộ, đặc biệt là khu vực ưu tiên du lịch Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên - 
Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam cho thấy, các huyện ven biển Đà Nẵng, Quảng Nam và 
các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh của tỉnh Quảng Ngãi có mức dâng cao nhất từ 18 đến 
18,24mm, sẽ ảnh hưởng lớn đến du lịch của các tỉnh này (Kịch bản BĐKH 2016, Bộ 
TNMT). 

Tại Huế, theo kịch bản NBD 100cm, tất cả các khu du lịch ven biển và đầm phá sẽ 
bị ảnh hưởng. Theo kịch bản này, ảnh hưởng đến bãi Tư Hiền là 87,12%, bãi Vĩnh Thạnh 
82,12%, bãi Thuận An 29,1% (Đánh giá tác động của nước biển dâng đến kinh tế - xã 
hội đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Đoàn Mạnh Hùng, ĐHQG Hà Nội). 
 
48 https://vnexpress.net/8-vung-bien-xanh-cho-mua-nong-phia-nam-4245652.html 
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Như vậy, có thể thấy, đến cuối thế kỷ, nước biển dâng sẽ ảnh hưởng trực tiếp lớn 
đến bờ biển Việt Nam, nhưng đến năm 2030, tác động trực tiếp không đáng kể. 

Nhìn chung, các tác động chính của biến đổi khí hậu và nước biển dâng từ nay đến 
năm 2030 sẽ là: 

- Gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan: nóng, lạnh, mưa, nhưng nhiệt độ trung 
bình và lượng mưa trung bình không thay đổi đáng kể. 

- Mực nước biển dâng có thể không đáng kể, nhưng những thay đổi về dòng chảy, 
lưu lượng, chế - Mực nước biển dâng có thể không đáng kể, nhưng những thay đổi về 
dòng chảy, lưu lượng, chế độ nhiệt độ và thủy văn có thể dẫn đến xói lở bãi biển. Xói lở 
có thể nghiêm trọng ở một số vị trí, tuy nhiên, với nhiều biến số đầu vào chưa rõ, việc 
xác định chính xác vị trí và mức độ xói lở là không khả thi. Ngoài ra, xói lở cũng có thể 
xay ra do những nguyên nhân khác như xây dựng các công trình hạ tầng mới, điều kiện 
thủy văn của các con sông, vì vậy việc mô tả chính xác càng khó khăn hơn. 

Tính bền vững trong du lịch sẽ được thể hiện ở: thu nhập cao hơn (hiệu quả), du 
lịch ít phương tiện hơn (phát thải thấp), tác động tối thiểu đến môi trường tự nhiên và 
văn hóa bản địa. 

Xem xét sự phát triển hiện tại, kết hợp với sự phát triển tập trung vào nâng cao 
chất lượng (nhắm vào các thị trường có khả năng chi trả cao), kéo dài thời gian lưu trú 
của khách du lịch, một kịch bản phát triển khác sẽ được trình bày trong bảng sau. Kịch 
bản này được đưa ra vào đầu năm 2021 theo các diễn biễn đại dịch Covid-19 cũng như 
các xu hướng, dự báo của UN-WTO tại thời điểm đó. 

Bảng 3.13. Các chỉ số phát triển du lịch chính - Kịch bản xanh lam 

 Đơn vị 2025 2030 

Lượt khách quốc 
tế 

Nghìn lượt 40,500 47,000 

Khách nội địa Nghìn khách 188,500 218,000 

Tổng thu từ du 
lịch 

Nghìn tỷ VND 1,523 2,525 

Việc xây dựng kịch bản này dựa trên các tiêu chí chính như sau: 

- Thị trường quốc tế: lượng khách quốc tế năm 2022 bằng 30% năm 2019, tăng 
trưởng năm 2023 là 5%, giai đoạn 2024-2025 là 4%/năm và năm 2026 -2030 sẽ là 3% 
mỗi năm (bằng mức trung bình thế giới). 

- Thị trường trong nước: Năm 2022 bằng 80% mức của năm 2019, tốc độ tăng 
trưởng giai đoạn 2022-2023 là 6%/năm, giai đoạn 2024-2025 là 5%, giai đoạn 2026-
2030 tăng trưởng 3%/năm.  
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- Thời gian lưu trú trung bình của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam là 8,5 ngày 
vào năm 2025 và 9 ngày vào năm 2030 

- Thời gian trung bình của chuyến du lịch nội địa là 3,4 ngày vào năm 2025 và 3,5 
ngày vào năm 2030 

- Chi tiêu bình quân của khách du lịch quốc tế năm 2025 là 190USD/ngày và 
250USD/ngày vào năm 2030 

- Chi tiêu bình quân của khách du lịch trong nước năm 2025 là 100USD/ngày và 
130USD/ngày vào năm 2030 

So sánh hai kịch bản phát triển được trình bày trong bảng dưới đây. 

Bảng 3.14. So sánh hai kịch bản phát triển theo giá danh nghĩa và thực tế (2010) 
Chỉ tiêu Đơn vị Kịch bản cơ sở Kịch bản xanh lam 

2025 2030 2025 2030 

Giá danh nghĩa 
Lượt khách quốc tế tới 
các tỉnh có biển 

nghìn lượt 69,000 99,000 40,500 47,000 

Khách nội địa của các 
tỉnh có biển 

nghìn người 206,000 274,000 188,500 218,000 

Tổng thu từ du lịch của 
các tỉnh có biển 

Nghìn tỷ VND 1,144 2,086 1,523 2,525 

GDP du lịch của các tỉnh 
có biển 

Nghìn tỷ VND 801 1,460 1,066 1,768 

GNI du lịch của các tỉnh 
ven biển 

Nghìn tỷ VND 757 1,373 1,007 1,661 

Phòng khách sạn ở các 
tỉnh có biển 

Nghìn phòng 725 1,008 542 649 

Lao động du lịch ở các 
tỉnh có biển 

Nghìn người 1,441 2,161 1,186 1,669 

GNI trên mỗi lao động 
tương đương ở các tỉnh 
có biển 

Triệu VND 282 368 502 692 

Theo giá thực 2020: 
GDP du lịch của các tỉnh 
có biển 

Nghìn tỷ VND 511 881 680 1,067 

GNI du lịch của các tỉnh 
ven biển 

Nghìn tỷ VND 477 824 636 997 

GNI trên mỗi lao động 
tương đương ở các tỉnh 
có biển 

Triệu VND 178 221 317 416 

Tỷ lệ GDP du lịch ven 
biển trên GDP quốc gia 

% 9.1% 11.2% 12.1% 13.5% 

Có thể thấy rõ rằng ở kịch bản thay thế, kể cả khi tổng lượng khách du lịch thấp 
hơn nhưng chi tiêu cao hơn, thời gian lưu trú dài hơn trên mỗi du khách thì hiệu quả 
kinh doanh du lịch sẽ cao hơn nhiều so với kịch bản cơ sở. Có thể nói, thu nhập sẽ cao 
hơn trong khi lượng khí thải thấp hơn do ít đi lại hơn. Để đạt được điều này, các sản 
phẩm du lịch cần đa dạng hơn nữa, nâng cao chất lượng dịch vụ và khuyến khích các 
loại hình du lịch chậm hơn (đi xe đạp và đi bộ đường dài). 
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3.6. Kinh tế hàng hải 
Đối với hàng hải hiện nay, các kịch bản phát triển ngành giai đoạn đến năm 2030 

đã được xác định trong Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển đến năm 2030, 
tầm nhìn đến 2050 do Bộ GTVT tổ chức xây dựng và đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt tháng 9/2021. Trong Quy hoạch này, 2 kịch bản phát triển chính thức đã được 
đưa ra cho phát triển vận tải biển và cảng biển Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến 
năm 2050. 

Đây có thể coi là nền tảng chính để chúng tôi nghiên cứu, xem xét đưa ra kịch bản 
phát triển bền vững theo tiêu chí kinh tế biển xanh.  

Tăng trưởng xanh và kinh tế biển xanh đang trở thành mối quan tâm toàn cầu và 
được xem là động lực để phục hồi, thúc đẩy kinh tế và là công cụ để phát triển bền vững 
ở cấp độ toàn cầu và quốc gia. Trọng tâm đối với kinh tế hàng hải của Việt Nam là khai 
thác có hiệu quả các cảng biển và dịch vụ vận tải biển. Quy hoạch, xây dựng, tổ chức 
khai thác đồng bộ, có hiệu quả các cảng biển tổng hợp, cảng trung chuyển quốc tế, cảng 
chuyên dùng gắn với các dịch vụ hỗ trợ; xây dựng hoàn thiện hạ tầng logistics và các 
tuyến đường giao thông, kết nối liên thông các cảng biển với các vùng, miền, địa phương 
trong nước và quốc tế. Đẩy mạnh phát triển đội tàu vận tải biển với cơ cấu hợp lý, ứng 
dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu thị trường vận 
tải nội địa, tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng vận tải, từng bước gia tăng, chiếm lĩnh 
thị phần quốc tế. 
 

49Trong quá trình xây dựng, các kịch bản phát triển ngành hàng hải đến năm 2030 
đã căn cứ và lồng ghép tất cả các chiến lược và chính sách quốc gia về tăng trưởng xanh 
và phát triển bền vững kinh tế biển, cụ thể: Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 
đến năm 2020, Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường 
biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, cũng như các cam kết quốc tế về môi trường 
và phát triển. Một số luật và các quy hoạch/kế hoạch triển khai các nhiệm vụ liên quan 
đến tăng trưởng xanh đã được 
ban hành như: Kế hoạch hành 
động quốc gia về tăng trưởng 
xanh giai đoạn 2014 - 2020, 
Luật Biển Việt Nam năm 2012, 
Luật Tài nguyên, Môi trường 
biển và hải đảo năm 2015, và 
gần đây đã đưa “Quy hoạch 
không gian biển quốc gia” vào 
Luật Quy hoạch năm 2017...và 
đặc biệt là Nghị quyết số 36-
NQ/TW ngày 22/10/2018 của 
Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XII về Chiến lược 
phát triển bền vững kinh tế biển 
Việt Nam đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045. 

 
49 https://www.vietnamplus.vn/cang-bien-hai-phong-huong-toi-muc-tieu-don-100-trieu-tan-hang/775780.vnp 

Hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu và container từ các 
nước được thông qua tại Cảng Hải Phòng. (Ảnh minh 

họa: TTXVN) 
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Chính vì vậy, có thể thấy rằng về tổng thể, các kịch bản phát triển đang được đưa 
ra cho ngành hàng hải đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 không có mâu thuẫn gì 
với các mục tiêu hoặc tiêu chí phát triển kinh tế biển xanh. Thậm chí, nhiều định hướng 
và giải pháp trong quy hoạch được đưa ra hướng tới tiêu chí phát triển kinh tế biển bền 
vững và xanh. 

Tuy nhiên dưới góc độ chuyên gia, nhìn từ thực trạng phát triển của ngành hàng 
hải so sánh với các tiêu chí xây dựng kinh tế biển xanh chúng tôi nhận thấy rằng có rất 
nhiều các vấn đề cần được khắc phục hoặc điều chỉnh để hướng tới kinh tế biển xanh.  

1) Vận tải biển và đội tàu biển quốc gia  

- Vận tải biển 
Trong ngành giao thông vận tải, vận tải biển được chứng minh là một trong những 

phương thức vận tải hàng hóa hiệu quả, chi phí thấp, an toàn, tiết kiệm năng lượng và 
giảm tác động tiêu cực đến môi trường hơn so với đường bộ và so với đường sắt. Điều 
này có nghĩa rằng nếu không phát huy thế mạnh vận tải biển ở mức độ tối ưu thì mức 
độ an toàn, bảo vệ môi trường và vấn đề hiệu quả logistics sẽ giảm đi vì khi đó sẽ phải 
sử dụng các phương thức vận tải khác, đặc biệt là đường bộ. Đẩy mạnh vận tải biển 
chính là hướng tới phát triển hệ thống GTVT an toàn, thuận tiện, hiệu quả và bền vững 
ở Việt Nam. 

Theo số liệu thống kê của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, Bộ 
GTVT, các hoạt động giao thông vận tải ở nước ta tiêu thụ một lượng năng lượng lớn, 
chiếm 30% tổng nhu cầu năng lượng quốc gia và chiếm 60% tổng nhiên liệu tiêu thụ. 
Năng lượng hoạt động GTVT tiêu thụ gia tăng khoảng trên10% mỗi năm trong thời gian 
vừa qua, trong đó vận tải đường bộ tiêu thụ năng lượng lớn nhất, chiếm khoảng 68% 
tổng nhiên liệu của ngành. Với việc tiêu thụ số lượng lớn nhiên liệu, các hoạt động 
GTVT đã phát thải lượng lớn khí nhà kính. Hiện nay, một năm trung bình GTVT phát 
thải khoảng 50 triệu tấn CO2. Trong đó, phát thải giao thông đường bộ là nhiều nhất, 
chiếm đến 86%, trong khi cả đường sắt, đường thủy và đường hàng không mới có 14% 
(chỉ tính vận tải nội địa). 

Chính vì vậy, việc chuyển đổi phương thức vận tải từ đường bộ sang vận tải biển 
là một định hướng phát triển bền vững. Về lý thuyết, việc thúc đẩy vận tải biển thay thế 
cho vận tải đường bộ càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên trên thực tế vấn đề này cũng còn 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhu cầu vận tải, tuyến vận tải khoảng cách vận tải, loại 
hàng vận tải, năng lực vận tải,… Khối lượng vận tải biển đến năm 2030 theo Quy hoạch 
được tính toán dựa trên những điều kiện ràng buộc có tính khả thi theo 02 phương án 

Ở Việt nam, việc đẩy mạnh vận tải biển thay thế các phương thức vận tải khác chủ 
yếu chỉ có thể thực hiện được trên hành lang vận tải nội địa Bắc Nam trong khi vận tải 
biển quốc tế là đặc thù và cơ bản tăng trưởng tự nhiên theo nhu cầu xuất nhập khẩu của 
nền kinh tế nên khó có thể can thiệp.    

Hiện nay, thị phần vận tải biển chiếm khoảng 35% tổng khối lượng vận tải trên 
hành lang Bắc Nam nhưng thị phần vận tải nội địa chung thì vận tải biển chỉ chiếm 
khoảng 12,4% (khoảng 128,2 triệu tấn). Theo Quy hoạch mới được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, khối lượng vận tải biển nội địa đến năm 2030 đạt khoảng 250 - 290 triệu 
tấn, chiếm thị phần khoảng 11,2 - 13,0% tổng khối lượng vận tải nội địa và chiếm 
khoảng 29% khối lượng vận tải nội địa trên hành lang Bắc Nam. Theo tính toán của 
chúng tôi, khối lượng vận tải biển nội địa năm 2030 có thể đạt được đến 350 triệu tấn 
nếu có các điều kiện phát triển tốt hơn so với phương án của quy hoạch (năng lực hạ 
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tầng, đội tàu, nhân lực,… và cơ chế chính sách phù hợp). Tuy nhiên thực tế mục tiêu 
này khó khả thi.  

- Đội tàu biển quốc gia 
50Phát triển đội tàu biển quốc 

gia một yếu tố không thể thiếu 
trong phát triển bền vững ngành 
hàng hải nhằm đem lại tối đa lợi ích 
cho chuỗi cung ứng dịch vụ 
logistics ngành hàng hải. Mặc dù 
không còn đặt ra mục tiêu phát 
triển cụ thể đến năm 2030 như các 
giai đoạn trước, định hướng và 
khuyến khích phát triển đội tàu 
biển quốc gia vẫn cần được thúc 
đẩy để tăng thị phần vận tải hàng 
hóa xuất nhập khẩu, hạn chế sự phụ 
thuộc vào các hãng tàu biển nước ngoài để giảm chi phí logistics, tăng thu ngoại tệ, đồng 
thời đảm nhận 100% hàng hóa vận tải biển nội địa (như quy định hiện nay).  

Tăng thị phần vận tải quốc tế cũng giúp tăng đáng kể đóng góp của vận tải biển 
vào GDP, GNI của ngành hàng hải đến năm 2030. 

Nhu cầu vận tải biển của Việt Nam đến năm 2030 khoảng từ 900 triệu- 1.076 triệu 
tấn hàng hóa, trong đó vận tải quốc tế chiếm khoảng 72%-73%, còn lại là vận tải nội 
địa. Với doanh thu từ cước vận tải biển quốc tế hàng năm theo ước tính của chúng tôi 
khoảng trên dưới 30 tỷ USD thì việc tiếp tục tình trạng trên 90% thị phần vận tải quốc 
tế do các hãng tàu nước ngoài đảm nhận như hiện nay là một thiệt hại lớn cho ngành 
hàng hải trong nước. Để thay đổi được tình trạng này thì vấn đề cơ bản cốt lõi nhất là 
phải phát triển được đội tàu biển quốc gia với chủng loại, cơ cấu phù hợp để tăng được 
thị phần vận tải hàng hóa trên các tuyến quốc tế, đặc biệt là các loại tàu chuyên dụng 
như container, tàu dầu, tàu LPG….có trọng tải lớn. 

Tuy nhiên, việc đặt ra các chỉ tiêu quá cao, các mục tiêu quá tham vọng như trước 
đây về khả năng tham gia thị trường vận tải biển quốc tế của đội tàu quốc gia là không 
thực tế, thiếu tính khả thi. Gần đây nhất, quy hoạch vận tải biển giai đoạn đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030 đặt ra mục tiêu đến năm 2030 đội tàu quốc gia chiếm lĩnh 
được 25% thị phần vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam (tương đương với 
khoảng khoảng hơn 200 triệu tấn theo dự báo thời điểm năm 2013). Điều này đồng nghĩa 
với việc các doanh nghiệp chủ tàu trong nước phải tăng năng lực vận chuyển của đội tàu 
quốc gia lên ít nhất 2,5 lần so với hiện tại với mục tiêu hiện đại hóa và tăng thêm trọng 
tải, đặc biệt là phải đủ sức trực tiếp tham gia cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường trên 
các tuyến vận tải container từ Việt Nam đến Mỹ và châu Âu, các hoạt động vận tải dầu 
thô, LPG…Đến thời điểm này có thể khẳng định mục tiêu này vượt quá nhiều lần năng 
lực của các doanh nghiệp vận tải biển trong nước. 

Bên cạnh mục tiêu phát triển về số lượng, cỡ tàu, trọng tải các chủng loại tàu cần 
thiết, vấn đề hiện đại hóa, trẻ hóa đội tàu hiện có cũng phải cần thực hiện triệt để nhằm 
đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao hơn về bảo vệ môi trường cũng như tiêu chuẩn 

 
50 https://www.vietnamplus.vn/bat-chap-dich-covid19-doi-tau-bien-viet-cong-hang-hoa-tang-12/724523.vnp 

Ảnh minh họa: Vietnam Plus 
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kỹ thuật quốc tế đặt ra đối với vận tải biển ngày càng cao. Ngành vận tải biển toàn cầu 
đã và đang ứng dụng các giải pháp mới để cắt giảm khí thải. Đây sẽ là xu hướng chi 
phối ngành vận tải biển và toàn bộ chuỗi cung ứng hàng hải trong thời gian tới. Các quy 
định mới của tổ chức Hàng Hải thế giới (IMO) theo chiến lược nhằm giảm 50% khí nhà 
kính (GHG) toàn cầu từ hoạt động vận tải biển vào năm 2050 so với mức phát thải đã 
thống kê vào năm 2008 là một trong những thách thức lớn đối với khai thác đội tàu biển 
của Việt Nam.  

Từ ngày 01/01/2020, theo quy định của IMO, tất cả các tàu phải sử dụng nhiên liệu 
hàng hải với hàm lượng lưu huỳnh tối đa 0,5% so với mức giới hạn hiện nay là 3,5%, 
tiến tới cấm các hãng tàu vận chuyển loại dầu có hàm lượng lưu huỳnh 3,5%. Quy định 
này đang đẩy các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam đối mặt với tình trạng rất khó 
khăn khi đội tàu Việt Nam lại đang già hóa, độ tuổi trung bình tới 14,7 tuổi, khả năng 
khai thác không còn cao, chi phí khấu hao lớn. Trường hợp sử dụng nhiên liệu mới, các 
doanh nghiệp chủ tàu ngoài việc phải chi thêm 100 USD/tấn có thể sẽ phải mất một số 
tiền tương đối lớn để thay thế các thiết bị kỹ thuật như: Xéc-măng, pitton... đảm bảo cho 
máy hoạt động an toàn.  Trường hợp không dùng nhiên liệu thay thế, lắp thiết bị lọc lưu 
huỳnh, thiết bị này rất đắt, một số hãng chào mức giá dao động từ 2 - 10 triệu euro, khả 
năng bố trí tài chính của doanh nghiệp vận tải Việt Nam để mua thiết bị này rất thấp. 

Tất cả các yếu tố phân tích trên cho thấy rằng, việc đặt các mục tiêu phát triển đội 
tàu biển quốc gia cần được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo tính khả thi. Theo chúng tôi, 
với tốc độ tăng trưởng khối lượng vận tải biển khoảng 7,4%/năm giai đoạn 2020 - 2030, 
mục tiêu đến năm 2030 phát triển đội tàu biển quốc gia đủ khả năng đảm nhận tối đa 
khoảng 10% thị phần vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam (tương đương với 
khoảng 65 - 75 triệu tấn) và đảm nhận 100% khối lượng vận tải biển nội địa (tương 
đương 250 triệu - 280 triệu tấn), được cho là phù hợp. Tất nhiên đi kèm với mục tiêu 
này cần chính phủ cần ban hành những chính sách khuyến khích và hỗ trợ hiệu quả hơn 
để doanh nghiệp đủ khả năng loại bỏ tàu cũ, tàu già không đủ tiêu chuẩn, đồng thời mua 
sắm thêm các loại tàu chuyên dụng, trọng tải lớn. 

2) Hệ thống cảng biển 

Kinh tế cảng biển là trụ cột chính của kinh tế hàng hải cả trong hiện tại và tương 
lai. Phát triển và khai thác có hiệu quả hệ thống cảng biển cũng như bảo vệ môi trường 
để phát triển bền vững là những mục tiêu chính đã được đặt ra cho hệ thống cảng biển 
Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 theo các kịch bản đã được Chính 
phủ phê duyệt. 
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51Về khai thác hiệu quả hệ thống cảng biển, các cảng biển cửa ngõ quốc tế ở hai 
đầu đất nước là Hải Phòng và Bà Rịa-Vũng Tàu được đặc biệt chú trọng để nâng cao 
năng lực khai thác vận tải container quốc tế với khả năng tiếp nhận các tàu container cỡ 
lớn đồng thời cũng là các 
trung tâm dịch vụ logistics 
chủ đạo của cả nước. Bên 
cạnh đó, khả năng kết nối 
hạ tầng giao thông giữa 
cảng biển và hậu phương 
nằm trong nội địa bằng các 
phương thức vận tải hiệu 
quả hơn như đường sắt, 
đường thủy nội địa cũng 
được xác định rõ ràng kết 
hợp với hệ thống cảng cạn 
(ICD) để nâng cao hiệu quả 
dịch vụ logistics.  
 

Về phương diện bảo vệ môi trường, trong quá trình xây dựng các phương án phát 
triển cảng biển theo các kịch bản quy hoạch đều đã được thẩm định về vấn đề bảo vệ 
môi trường, qua đó cho thấy không có sự xung đột hoặc tác động tiêu cực đến các lĩnh 
vực khác của kinh tế biển cũng như các tiêu chí phát triển kinh tế biển xanh, đặc biệt là 
ảnh hưởng đến các hệ sinh thái, khu bảo tồn sinh học biển, đánh bắt và nuôi trồng thủy 
sản. Bên cạnh đó, định hướng phát triển cảng biển theo xu hướng “cảng xanh”, đã cho 
thấy Việt Nam đang có những chính sách quản lý phát triển cảng biển bền vững. 

Tuy nhiên, trên thực tế phát triển hệ thống cảng biển ở Việt Nam có những vấn đề 
cần chú ý được khắc phục để đảm bảo các tiêu chí phát triển bền vững đã đặt ra liên 
quan đến quá trình xây dựng và khai thác cảng biển, bao gồm các vấn đề chính sau: 

- Liên quan đến khai thác hiệu quả hệ thống cảng biển: Thứ nhất là vấn đề kết nối 
hạ tầng giao thông và dịch vụ logistics giữa cảng biển và hậu phương trong đất liền cần 
được khắc phục triệt để các yếu tố tồn tại lâu nay như: hầu hết vận tải đưa hàng đến, rút 
hàng đi khỏi cảng bằng đường bộ gây ùn tắc tại cảng, tăng chi phí, ô nhiễm môi 
trường…Các tuyến đường sắt, đường thủy nội địa cùng các cảng cạn kết nối cảng biển 
đã xác định thì cần được tập trung đầu tư và đưa vào khai thác đúng theo quy hoạch, 
tránh tình trạng trầm trọng hơn đối với cảng biển khi hàng hóa tăng cao, đặc biệt đối với 
các cảng cửa ngõ quốc tế. Thứ hai, cần xem xét quyết định sớm việc tiếp tục hay dừng 
đầu tư cảng trung chuyển quốc tế tại Vân Phong (Khánh Hòa) do dự án vẫn tiếp tục 
được quy hoạch nhưng chưa biết khi nào mới triển khai, gây ảnh hưởng đến phát triển 
một số lĩnh vực kinh tế biển của địa phương. Theo ý kiến của một số tổ chức và chuyên 
gia quốc tế dự án này hiện không còn tính thời sự, hiệu quả khai thác cũng như hiệu quả 
tài chính thấp. 

- Liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường: các nguồn gây ô nhiễm trong hoạt động 
khai thác cảng biển bao gồm: Xây dựng cảng biển, bến cảng, các hoạt động của tàu biển, 
hoạt động nạo vét, duy tu, nạo vét các tuyến luồng hàng hải, các khu neo đậu chuyển 
tải, tránh trú bão, sự cố tràn dầu hoặc tai nạn do đâm va….Các hoạt động này tác động 
 
51 https://www.vinamarine.gov.vn/vi/tin-tuc/cang-vu-hang-hai-vung-tau-trien-khai-phong-chong-covid-19-hieu-
qua-gan-voi-lam-tot-cong-tac 

Hệ thống cảng container tại khu vực Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu (Ảnh minh họa: Cục Hàng hải Việt Nam) 



72 
 

đến chất lượng không khí, môi trường nước, gây xói lở/bồi tụ và gia tăng các chất thải. 
Cần phải có những giải pháp phòng chống và đối phó kịp thời, hiệu quả với các sự cố 
này khi trong tương lai hoạt động cảng biển vận tải biển ở Việt Nam tiếp tục tăng cao.  

- Phát triển cảng biển theo mô hình cảng xanh: Xác định tiêu chí cảng xanh và tổ 
chức triển khai áp dụng thí điểm mô hình cảng xanh phù hợp với điều kiện Việt Nam;  
từng bước triển khai mô hình cảng xanh phù hợp với điều kiện Việt Nam trên phạm vi 
toàn quốc; thúc đẩy việc sử dụng công nghệ sạch, các-bon thấp, thân thiện với môi 
trường trong hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển nhằm đáp ứng yêu cầu về phát 
triển bền vững, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phấn 
đấu áp dụng bắt buộc tiêu chí cảng xanh tại Việt Nam từ năm 2030. 

3) Kịch bản phát triển bền vững hệ thống công nghiệp đóng tàu 

Cần có quy hoạch mới cho ngành công nghiệp đóng tàu nhằm đánh giá lại năng 
lực và khả năng phát triển của hệ thống các cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu biển hiện 
này, đồng thời xác định các mục tiêu phát triển mới cụ thể và rõ ràng hơn. Hiện nay quy 
hoạch cũ chỉ đến 2020 nhưng theo quy định mới thì không có quy hoạch độc lập cho 
ngành công nghiệp đóng tàu giai đoạn đến 2030 mà cần phải tích hợp vào quy hoạch hệ 
thống công nghiệp chung. 

Mục tiêu phát triển bền vững công nghiệp đóng tàu không thể tách rời với các 
ngành công nghiệp phụ trợ như cơ khí, luyện kim cũng như gắn liền với nhu cầu đóng 
mới và sửa chữa tàu biển trong nước mà trước hết mục tiêu phát triển đội tàu quốc gia 
để tạo thị trường vững chắc. Vấn đề bảo vệ môi trường cũng cần được chú trọng đối với 
các cơ sở đóng và sửa chữa tàu biển, đặc biệt là sửa chữa.  
3.6.1. Kịch bản cơ sở 

Từ những phân tích trên, chúng tôi đưa ra kịch bản cơ sở cho vận tải biển đến năm 
2030 tương ứng với phương án thấp theo Quy hoạch được duyệt. Kịch bản cơ sở phát 
triển đội tàu quốc gia với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: số tàu và tổng trọng tải năm 2030 
đều giảm so với hiện nay do số lượng tàu phải loại biên (tàu già, tiêu chuẩn kỹ thuật 
không đảm bảo, chủng loại không phù hợp,…) trong khi số lượng tàu được bổ sung hạn 
chế. Mặc dù vậy năng suất và hiệu quả khai thác tàu vẫn được cải thiện nên dù thị phần 
vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của đội tàu trong nước năm 2030 giảm khoảng 2% so 
nhưng khối lượng vận tải quốc tế thực hiện được vẫn là 52,7 triệu tấn, cao hơn khoảng 
18 triệu tấn so với hiện nay. Năng lực thông qua hệ thống cảng biển đạt 1104 triệu tấn 
vào năm 2030, riêng năng lực thông qua container đạt 38,0 triệu TEU.  
3.6.2. Kịch bản xanh lam 

Các kịch bản phát triển bền vững cho ngành hàng hải đến năm 2030 được tổng hợp 
từ các kịch bản phát triển vận tải biển, đội tàu quốc gia và hệ thống cảng biển. Các kịch 
bản thành phần đều có sự tương đồng, thống nhất và liên quan chặt chẽ với nhau. 

Kịch bản xanh lam cho vận tải biển đến năm 2030 tương ứng phương án cao theo 
Quy hoạch được duyệt. Đối với phát triển đội tàu quốc gia, mặc dù số lượng và trọng 
tải đội tàu năm 2030 giảm nhẹ so với hiện nay do số tàu bị loại biên lớn số tàu bổ sung 
nhưng thị phần vận tải quốc tế vẫn duy trì ở mức 10% do đội tàu phát triển theo hướng 
hiện đại và tăng khả năng khai thác hiệu quả. Năng lực thông qua hệ thống cảng biển 
đạt 1444 triệu tấn vào năm 2030, riêng năng lực thông qua container đạt 47,0 triệu TEU. 

Nhu cầu vận tải biển gắn liền với khối lượng thông qua cảng biển đồng nghĩa với 
đòi hỏi hệ thống có đủ năng lực đáp ứng. Phát triển đội tàu quốc gia cũng gắn liền với 
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nhu cầu vận tải biển với nhiệm vụ đảm nhận 100% nhu cầu vận tải biển nội địa và tăng 
thị phần vận tải quốc tế. 

Bảng 3.15. Tổng hợp các kịch bản phát triển ngành hàng hải đến năm 2030 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 2019 Kịch bản cơ 
sở 

Kịch bản 
xanh lam 

I Vận tải biển % 24,12 20,61 22,84 

1 Thị phần vận tải biển so 
với tổng khối lượng vận tải 

% 24,12 20,61 22,84 

2 Khối lượng hàng hóa vận 
tải biển 

Triệu tấn 513 907 1076 

- Vận tải quốc tế Triệu tấn 336 657 787 

- Vận tải nội địa Triệu tấn 177 250 289 

3 Đội tàu biển quốc gia Chiếc 1.049 800 1.000 

- Số lượng Chiếc 1.049 800 1.000 

- Trọng tải Triệu DWT 6,9 6,0 6,5 

- 
Thị phần hàng hóa xuất 

nhập khẩu do đội tàu trong 
nước đảm nhận 

% 10,0 8,0 10,0 

- 

Khối lượng vận tải hàng 
hóa do đội tàu trong nước 

đảm nhận 
Triệu tấn 210,6 302,7 367,7 

Vận tải quốc tế Triệu tấn 33,6 52,7 78,7 

Vận tải nội địa Triệu tấn 177 250 289 

5 Cảng biển     

- 

Năng lực thông qua hệ 
thống cảng biển 

Triệu tấn 664 1.104 1.444 

Riêng năng lực thông qua 
container 

Triệu TEU 19,6 38,0 47,0 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu hàng hải 
 
Bảng tổng hợp kịch bản phát triển ngành hàng hải là cơ sở cho việc tính toán xác 

định giá trị gia tăng (tương đương GDP, GNI) của ngành giai đoạn 2020 - 3030. 
Phương pháp tính GDP, GNI của ngành hàng hải giai đoạn 2020 - 2030 cũng tương 

tự như giai đoạn 2010-2019 (đã được trình bày trong nội dung Đánh giá tình hình kinh 
tế của ngành).. Như đã lập luận và đưa ra phương pháp tính toán trong phần hiện trạng 
năm 2019, do tính chất đặc biệt của sản phẩm của ngành hàng hải (chi phí vận tải biển 
và dịch vụ cảng) không phải là hàng hóa cuối cùng mà là chi phí trung gian đã được 
khấu trừ khi tính toán giá trị gia tăng (VA, GO) của các lĩnh vực khác nên việc tính toán  
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GDP, GNI của ngành hàng hải giai đoạn 2020 - 2030 chỉ là giá trị ước tính tương đương 
cho đồng nhất và dễ so sánh với các lĩnh vực còn lại thuộc nhóm ngành kinh tế biển 
xanh. Thực tế, kết quả ước tính là tổng giá trị gia tăng của ngành hàng hải, không phải 
là giá trị đóng góp vào GDP như các lĩnh vực khác. 

 

Bảng 3.16. So sánh tương đương giá trị GDP, GNI ngành hàng hải trong GDP, GNI quốc gia 
giai đoạn 2020-2030 theo Kịch bản cơ sở 

Năm 

GDP 
Hàng hải 

 

GNI 
Hàng hải 

GDP 
Quốc gia 

GNI Quốc 
gia 

Tỉ trọng 
của GDP 
hàng hải 

trong 
GDP 

quốc gia 

Tỉ trọng của 
GNI hàng 
hải trong 
GNI quốc 

gia 

tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng (%) (%) 
2020 47.441 20.514 6.429.778 6.183.225 0,74% 0,33% 
2021 51.649 22.368 6.847.713 6.552.599 0,75% 0,34% 
2022 56.229 24.390 7.292.815 7.000.257 0,77% 0,35% 
2023 61.217 26.595 7.766.848 7.434.024 0,79% 0,36% 
2024 66.646 28.999 8.271.693 7.878.811 0,81% 0,37% 
2025 72.557 31.621 8.809.353 8.357.102 0,82% 0,38% 
2026 78.992 34.479 9.381.961 8.989.389 0,84% 0,38% 
2027 85.998 37.596 9.991.788 9.284.055 0,86% 0,40% 
2028 93.626 40.994 10.641.254 9.981.231 0,88% 0,41% 
2029 101.930 44.700 11.332.936 10.675.253 0,90% 0,42% 
2030 110.970 48.741 12.069.577 11.606.763 0,92% 0,42% 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu hàng hải 

 

Bảng 3.17. So sánh tương đương giá trị GDP, GNI ngành hàng hải trong GDP, GNI quốc gia 
giai đoạn 2020 - 2030 theo Kịch bản xanh lam 

Năm 

GDP 
Hàng 

hải 

GNI 
Hàng 

hải 

GDP 
Quốc gia 

GNI Quốc 
gia 

Tỉ trọng 
của GDP 
hàng hải 

trong 
GDP 

quốc gia 
(%) 

Tỉ trọng 
của GNI 
hàng hải 

trong GNI 
quốc gia 

(%) 

tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng (%) (%) 
2020 47.814 20.515 6.429.778 6.183.225 0,74% 0,33% 
2021 52.465 22.372 6.847.713 6.552.599 0,77% 0,34% 
2022 57.568 24.397 7.292.815 7.000.257 0,79% 0,35% 
2023 63.167 26.604 7.766.848 7.434.024 0,81% 0,36% 
2024 69.311 29.012 8.271.693 7.878.811 0,84% 0,37% 
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2025 76.052 31.637 8.809.353 8.357.102 0,86% 0,38% 
2026 83.449 34.501 9.381.961 8.989.389 0,89% 0,38% 
2027 91.565 37.623 9.991.788 9.284.055 0,92% 0,41% 
2028 100.471 41.027 10.641.254 9.981.231 0,94% 0,41% 
2029 110.243 44.740 11.332.936 10.675.253 0,97% 0,42% 
2030 120.966 48.789 12.069.577 11.606.763 1,00% 0,42% 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu hàng hải 
 

3.7. Định hướng bảo vệ môi trường, đang dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái 
biển 

Thực tiễn cho thấy, môi trường, đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển (bao gồm cả 
các dịch vụ của hệ sinh thái biển) có những kiểu tương tác chính như sau:  

(i) Môi trường, đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển tạo ra các lợi ích cho các hoạt 
động kinh tế trên đất liền (lọc dầu, thương mại, kết nối giao thông trên đất liền,). Tuy 
nhiên, các hoạt động kinh tế trên đất liền lại chứa đựng những rủi ro đối với môi trường, 
đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển rất lớn do chất thải từ các hoạt động kinh tế trên 
đất liền thải vào sông đổ ra biển; do hoạt động kinh tế - xã hội của các địa phương ven 
biển. 

 (ii) Tương tác từ các hoạt động kinh tế trên biển đối với môi trường, đa dạng sinh 
học và hệ sinh thái biển theo cả hai chiều thuận và nghịch. Theo chiều thuận, môi trường, 
đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển là cơ sở tiền cơ bản đề để duy trì các hoạt động 
kinh tế biển. Theo chiều nghịch, các hoạt động kinh tế trên biển sẽ có tác động tiêu cực 
theo từng mức độ khác nhau đến môi trường. 

 (iii) Biến đổi khí hậu, nước biển dâng đã tạo ra áp lực đối với môi trường, đa dạng 
sinh học và hệ sinh thái biển. 

52 
Ảnh minh họa: Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam 

Do môi trường, đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển là một trong ba trụ cột của 
phát triển bền vững nên việc thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh 
học và sử dụng khôn khéo các hệ sinh thái biển cho phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, 
quốc phòng mang lại những lợi ích kép và góp phần thực hiện thành công 17 mục tiêu 
SDGs đến năm 2030. Trên cơ sở đó, để có thể đạt được mục tiêu phát triển bền vững 

 
52 https://www.hiephoinuoibien.org/news/show/pgs.-ts.-vo-si-tuan----hiep-si-dai-duong1608195859 
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trong nền kinh tế biển xanh, lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh 
thái biển Việt Nam cần phải thúc đẩy cơ chế chính sách như sau: 

- Bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển là trách nhiệm của tất 
cả các cấp, các ngành để thực hiện thành công mục tiêu SDGs 2030, thực hiện chủ 
trương phát triển nhanh và bền vững đất nước; 

- Bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái biển liên hệ mật thiết 
với các hoạt động kinh tế - xã hội và môi trường ở trên đất liền. Do đó không thể tách 
rời giữa mục tiêu bảo vệ môi trường biển với các mục tiêu bảo vệ môi trường trên đất 
liền; 

- Bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và sử dụng khôn khéo các hệ sinh thái biển 
để đưa các giá trị của môi trường, đa dạng sinh học và dịch vụ của hệ sinh thái biển 
thành động lực và yếu tố đầu vào của hệ thống kinh tế, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 
kinh tế biển bền vững; 

- Vận dụng các công cụ dựa vào thị trường phù hợp với cam kết quốc tế mà Việt 
Nam đã tham gia ký kết để hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về bảo vệ môi trường, 
đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển dịch vụ hệ sinh thái biển nhằm điều chỉnh hành 
vi của các chủ thể kinh tế trên biển thân thiện với môi trường biển, hướng đến phát triển 
bền vững. 

- Chú trọng việc bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái, nhất là các 
rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển, bảo đảm tính toàn 
vẹn và mối quan hệ tự nhiên giữa các hệ sinh thái đất liền và biển. 

Trong những năm sắp tới, để bảo tồn môi trường và đa dạng sinh học biển phù hợp 
với tiến trình phát triển kinh tế biển xanh, cần thiết phải thực hiện một số giải pháp sau. 

(1) Tăng cường áp dụng các công cụ kinh tế, cơ chế dựa vào thị trường (MBA) 
trong quản lý, khai thác, sử dụng môi trường, đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển 

- Sớm ban hành Nghị định, thông tư hướng dẫn về thi hành các qui định về công 
cụ kinh tế và nguồn lực cho bảo vệ môi trường trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 
được Quốc hội thông qua (đã bao hàm cả vấn đề môi trường, đa dạng sinh học và dịch 
vụ hệ sinh thái biển). Trong đó một số lưu ý như sau: 

- Xây dựng 01 chương trình thử nghiệm về áp dụng, hoàn thiện các quy định “chi 
trả dịch vụ hệ sinh thái biển”. 

- Xây dựng bộ tiêu chí riêng cho các dự án đầu tư kinh doanh trên biển, ven biển 
đáp ứng yêu cầu về sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn vốn tự nhiên, bảo vệ môi 
trường và đa dạng sinh học biển để làm căn cứ thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ 
trong pháp luật bảo vệ môi trường. 

- Hoàn thiện qui định về bồi thường thiệt hại về môi trường áp dụng đối với các 
hoạt động kinh tế biển; bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường 
biển, nhất là sự cố tràn dầu và xả thải từ đất liền làm thiệt hại môi trường và hệ sinh thái 
biển. 

- Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về lồng ghép vốn tự nhiên biển, đảo vào các quy 
hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển ở các cấp, các ngành. Nhất là đối với 
quy hoạch không gian biển đang được Bộ TN&MT triển khai. 

(2) Phát triển các mô hình kinh tế biển bền vững 
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- Các Bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá và lựa chọn các mô hình kinh tế biển 
bền vững phù hợp với mục tiêu vừa phát triển kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh của 
các sản phẩm, hàng hóa trên thị trường vừa góp phần bảo vệ môi trường, bảo tồn đa 
dạng sinh học và hệ sinh thái biển. Để ứng phó với biến đổi khí hậu, những mô hình đã 
được nghiên cứu và trình diễn cần được đúc rút kinh nghiệm và triển khai như mô hình 
kinh tế xanh, mô hình dựa vào hệ sinh thái (EbA) ở các đảo và ven biển.  

- Thúc đẩy áp dụng kinh tế tuần hoàn để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, 
giảm chất ô nhiễm từ các hoạt động kinh tế trên đất liền, đặc biệt là nước thải và chất 
thải nhựa. Tăng cường kiểm soát và sẵn sàng ứng cứu các sự cố và thảm họa môi trường 
biển, các vụ tràn dầu không rõ nguồn gốc... 

- Khai thác các giá trị của khu bảo tồn, cảnh quan thiên nhiên, kết hợp bảo tồn với 
phát triển du lịch sinh thái; tiếp tục mở rộng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường biển, đất 
ngập nước ven biển để tạo nguồn thu đầu tư bảo vệ, phục hồi, phát triển đa dạng sinh học 
và cảnh quan thiên nhiên. 

- Xây dựng lộ trình giảm số lượng tàu thuyền đánh bắt hải sản cỡ nhỏ, tổ chức lại 
đội hình đánh bắt hải sản và tăng cường hiệu suất khai thác hải sản dựa trên việc ban 
hành riêng biệt các chính sách với nghề cá nhỏ và nghề cá lớn, cũng như quản lý tổng 
hợp nghề cá dựa trên cơ sở giải quyết đồng bộ vấn đề - ngư dân, ngư nghiệp và ngư 
trường (tam ngư) và dựa vào hệ sinh thái. Kiểm soát, ngăn chặn và loại bỏ các hình thức 
đánh bắt, khai thác thủy sản mang tính hủy diệt; thực hiện đồng quản lý nguồn lợi thuỷ 
sản dựa vào cộng đồng; áp dụng chứng chỉ sinh thái, phát triển các mô hình nuôi trồng 
thủy sản kết hợp bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển dịch vụ hệ sinh thái biển. 

- Tăng cường áp dụng các “giải pháp sẵn có ở thiên nhiên” nhằm thúc đẩy bảo tồn 
đa dạng sinh học, sống hài hòa với thiên nhiên, đóng góp chung vào nỗ lực toàn cầu 
trong bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững; điều tra, đánh giá 
thực trạng và thực hiện các biện pháp cương quyết loại bỏ hình thức đánh bắt, khai thác 
thủy sản mang tính hủy diệt; Nghiên cứu, thử nghiệm tiếp cận chế đồng quản lý nguồn 
lợi thủy sản, áp dụng chứng chỉ sinh thái, tiếp cận các cơ chế thị trường khác trong khai 
thác nguồn lợi thủy sản; Xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án bảo vệ, phục 
hồi năng suất sinh học và khả năng cung cấp nguồn dinh dưỡng, nơi sinh sản, ươm mầm, 
nơi trú ngụ nguồn lợi thủy sản của các hệ sinh thái biển nhằm phục hồi nguồn lợi thủy 
sản vùng biển gần bờ. 

- Điều tra, thống kê diện tích, đánh giá tình trạng, lập ngân hàng dữ liệu, bản đồ về 
các vùng đất ngập nước tự nhiên ven biển, các thảm cỏ biển, rạn san hô và các hệ sinh 
thái tự nhiên đặc thù khác 

(3) Tổ chức bộ máy quản lý, nguồn lực bảo vệ môi trường biển 
- Hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy, cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành 

với địa phương để hình thành nên một bộ máy tổ chức đủ mạnh để điều phối tổng thể 
các hoạt động trên biển.  

- Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành có liên quan 
đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giám sát, cảnh báo tự động về chất lượng 
môi trường, ứng phó các sự cố môi trường biển, quản lý rác thải nhựa trên biển... để 
ngăn chặn, giảm đến mức thấp nhất các yếu tố nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sự phát 
triển của các sinh vật biển. 
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- Tăng cường nguồn nhân lực, trang thiết bị về BVMT cho các cấp chính quyền 
tỉnh, huyện và xã ven biển; đẩy mạnh sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với các 
cơ quan quản lý môi trường vùng để tăng sự cưỡng chế tuân thủ pháp luật. 

- Đầu tư từ ngân sách nhà nước, ưu tiên vay vốn hỗ trợ phát triển (ODA) thực hiện 
các chương trình, nghiên cứu, dự án trong và ngoài nước đặc biệt là các dự án thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường biển. 

- Nhà nước thực hiện các chương trình đầu tư, huy động nguồn vốn ODA và các 
nguồn lực từ các thành phần kinh tế, các tổ chức trong và ngoài nước đầu tư phục hồi 
các hệ sinh thái tự nhiên, kết hợp nâng cao khả năng chống chịu của hệ sinh thái trước 
tác động của biến đổi khí hậu, hình thành các cơ chế chi trả dịch vụ hệ sinh thái theo 
hướng thúc đẩy phục hồi, tái tạo, bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên biển. 
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4. Đánh giá so sánh 
4.1. Lợi ích của phát triển kinh tế biển xanh 

Nền kinh tế xanh là một bộ phận quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của 
Việt Nam. Chương này tìm hiểu cách thức mà mỗi khu vực kinh tế biển tương tác với 
17 Mục tiêu phát triển bền vững; sự tương tác này có thể tích cực ở chỗ lĩnh vực này 
giúp đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, hoặc tiêu cực ở chỗ nó hạn chế hoặc 
hạn chế việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Một phần của thách thức đối 
với việc quản lý đại dương là thúc đẩy lợi ích của nhiều mục tiêu phát triển bền vững từ 
các lĩnh vực biển, đồng thời hạn chế hoặc giảm thiểu các tương tác tiêu cực với các mục 
tiêu phát triển bền vững. Xác định lợi ích trên nhiều mục tiêu phát triển bền vững và sau 
đó thiết lập các biện pháp can thiệp chính sách và quy định để đạt được những lợi ích 
này, sẽ giúp lấp đầy các tiềm năng còn bỏ ngỏ trong nền kinh tế xanh theo Nghị quyết 
36. 

Nhiều cách tiếp cận khác nhau đã được phát triển để xem xét lợi ích trên nhiều 
mục tiêu phát triển bền vững. Trong nghiên cứu này, để đánh giá tác động của việc phát 
triển các ngành kinh tế biển với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), phương pháp 
của Viện Môi trường Stockholm (Stockholm Environment Institute) đã được áp dụng 
để tìm hiểu sự tương tác này. Tương tác giữa khu vực kinh tế và mỗi SDG được ước 
tính dựa trên thang điểm 7, từ +3 đến -3 (Bảng 4.1). 

Bảng 4.1. Thang điểm thể hiện mối liên hệ giữa sự phát triển của các ngành kinh tế biển với 
các Mục tiêu phát triển bền vững 

Điểm  Mô tả  

+3 Tiến bộ trong lĩnh vực này mang lại tiến bộ đáng kể cho SDG 

+2 Tiến bộ trong lĩnh vực này mang lại tiến bộ trong SDG 

+1 Tiến bộ trong lĩnh vực này mang lại tiến bộ nhỏ trong SDG 

0 Tiến bộ trong lĩnh vực này cơ bản không tác động đến SDG 

-1 Tiến bộ trong lĩnh vực này mang lại những tác động tiêu cực nhỏ đến 
SDG 

-2 Tiến bộ trong lĩnh vực này mang lại một số tác động tiêu cực đến SDG 

-3 Tiến bộ trong lĩnh vực này mang lại những tác động tiêu cực đáng kể đến 
SDG 

Với đánh giá trên, bảng 4.2 cho thấy, hiện nay, các ngành kinh tế biển có những 
tác động khác nhau đến SDGs, nhưng hầu hết đều tích cực, trực tiếp hoặc gián tiếp. Các 
ngành sử dụng nhiều lao động như thủy sản và du lịch có tác động tích cực đến các mục 
tiêu xóa đói giảm nghèo, cải thiện dinh dưỡng và bình đẳng giới.
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Bảng 4.2. Đánh giá tương quan giữa các ngành kinh tế biển và các MTPTBV 

Ngành   
 
SDG 

Năng lượng tái tạo 
biển 

Dầu khí Nuôi trồng và đánh bắt 
Thủy sản 

Di lịch biển và ven biển Vận tải biển Môi trường, đa dạng sinh 
học và hệ sinh thái 

1. Không 
có đói 
nghèo 

(+1) Tham gia xóa 
đói giảm nghèo nhờ 
tạo công ăn việc làm 
trong suốt quá trình 
xây dựng, lắp đặt và 
triển khai hoạt động. 
 
 
 
 
 
 
 

(+2) Lĩnh vực dầu khí đóng 
góp đáng kể cho GDP và ngân 
sách, vì vậy góp phần cung cấp 
nguồn lực để chính phủ xóa 
đói, giảm nghèo, đầu tư phát 
triển các vùng sâu, vùng xa. 
 
 
 
 
 

(+3) Đánh bắt gần bờ (chiếm 
49,11% tổng số tàu thuyền 
năm 2019) và nuôi trồng 
thủy sản quy mô nhỏ (60%) 
mang lại việc làm bền vững 
và thu nhập ít cho cộng đồng 
vùng ven biển và hải đảo 
 
 
 
 
 

(+2) Là một ngành sử dụng 
nhiều lao động, du lịch đã và 
đang đóng vai trò quan trọng 
trong công cuộc xóa đói, 
giảm nghèo ở nhiều vùng 
sâu, vùng xa ở Việt Nam.  
 
 
 
 
 

(+1) Hoạt động vận tải biển, các cảng biển và 
ngành công nghiệp đóng tàu có các đóng góp 
nhất định đến tạo công ăn việc làm và thu nhập 
cho các vùng ven biển và hải đảo. Ví dụ, nhiều 
địa phương ven biển đã có công ăn việc làm 
bởi sự tham gia vào các hoạt động khai thác 
cảng biển, hoạt động trong ngành đóng tàu và 
làm việc tại các xưởng đóng tàu, làm thuyền 
viên trên tàu, từ đó có thu nhập, cải thiện chất 
lượng cuộc sống, xóa đói giảm nghèo   

(+2) Bảo tồn đa dạng sinh 
học, bảo vệ môi trường và 
mở rộng các dịch vụ hệ sinh 
thái giúp tăng cường tiềm 
năng phát triển cho các hoạt 
động kinh tế (du lịch biển, 
thủy sản, năng lượng tái tạo, 
v.v.), tăng số lượng cơ hội 
việc làm mang lại thu nhập 
cao hơn cho cư dân ven biển.  
 

2. Không 
đói 

0 (+1) LPG được sản xuất từ 
nguồn khí nội địa sẽ mang 
năng lượng đến các vùng sâu, 
vùng sa; ure sản xuất ở Việt 
Nam góp phần cho mùa màng 
tốt hơn. Tất cả gián tiếp giúp 
chấm dứt nạn đói. 

(+3) Đánh bắt gần bờ nuôi 
trồng thủy sản quy mô nhỏ 
giảm tỷ lệ hộ nghèo và đảm 
bảo an ninh lương thực cho 
cộng đồng vùng ven biển và 
hải đảo. 
 

(+2) Là một ngành sử dụng 
nhiều lao động, du lịch đã và 
đang đóng vai trò quan trọng 
trong công cuộc xóa đói, 
giảm nghèo ở nhiều vùng 
sâu, vùng xa ở Việt Nam.  

(+1) Hàng hải đóng góp một phần ngân sách 
nhà nước, do đó giúp Chính phủ có nguồn lực 
để xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, 
vùng khó khăn 

(+2) Bảo tồn đa dạng sinh 
học giúp tăng trữ lượng 
nguồn lợi thủy sản đem lại 
giá trị cung cấp lương thực 
cao. 
 
 

3. Sức 
khỏe tốt 
và hạnh 
phúc 

(+1) Nó cũng có thể 
gián tiếp hỗ trợ 
thành tích và đảm 
bảo sức khỏe và chất 
lượng không khí tốt 
 
 
 
 
 

0 (+3) Đánh bắt gần bờ và 
nuôi trồng thủy sản quy mô 
nhỏ cải thiện mức độ dinh 
dưỡng và góp phần tiếp cận 
phúc lợi xã hội cho cộng 
đồng nghèo vùng ven biển 
và hải đảo. 
 

(+2) Du lịch biển giúp cải 
thiện sinh kế của cộng đồng 
cư dân địa phương, cho phép 
họ có điều kiện chăm sóc sức 
khỏe tốt hơn cho bản thân và 
gia đình. 
 
 
 

(+1) Hoạt động vận tải biển sẽ giúp tăng nguồn 
thu cho địa phương, từ đó gián tiếp góp phần 
vào việc cải thiện sức khỏe và có cuộc sống tốt 
ở các khu vực. Phát thải từ hoạt động vận tải 
biển là đáng kể, nhưng chỉ là một trong nhiều 
nguồn phát thải vào không khí và thải ra biển. 
Tuy nhiên, hoạt động vận chuyển có tác động 
hạn chế đến lạm dụng chất kích thích và tai nạn 
giao thông toàn cầu  

(+3) Hệ sinh thái biển (rừng 
ngập mặn, rạn san hô và cỏ 
biển) có thể là nguyên liệu 
quý để sản xuất thuốc chữa 
nhiều loại bệnh. Nước sạch 
giúp bảo vệ sức khỏe cho 
mọi người khi tắm biển.  
 

 
 

(+1) Cơ hội tiếp cận 
với giáo dục và đào 
tạo kỹ thuật. 
 

0 (+2) Ngư dân và người nuôi 
trồng thủy sản có nhiều cơ 
hội tiếp cận với giáo dục và 
đào tạo kỹ thuật  

(+2) Nền kinh tế đang phát 
triển, được thúc đẩy bởi phát 
triển du lịch sẽ thúc đẩy nhu 
cầu học tập vì thanh niên địa 

(+1) Hoạt động vận tải biển sẽ giúp tăng nguồn 
thu cho địa phương, từ đó sẽ gián tiếp đóng 
góp vào giáo dục có chất lượng  

(+2) Đa dạng sinh học cung 
cấp kiến thức rộng và phong 
phú thông qua khảo sát thực 
địa về động thực vật biển hỗ 
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4. Chất 
lượng 
giáo dục 

phương có thể thấy rõ những 
khác biệt mà giáo dục và 
kiến thức có thể mang lại. 

trợ cho sinh viên, nhà nghiên 
cứu sinh học, v.v. 

 
5. Bình 
đẳng giới 

0 0 (+2) Tạo ra nhiều cơ hội hơn 
cho phụ nữ tham gia vào chế 
biến và tiêu thụ sản phẩm 
thủy sản. 
 
 
 

(+2) Là một trong những 
ngành có tỷ lệ lao động nữ 
và tham gia kinh doanh cao 
nhất, du lịch có thể là một 
công cụ hiệu quả để phát 
triển nữ giới, nâng cao vai 
trò và ý nghĩa của họ trong 
gia đình và cộng đồng. 

(-1) Vận tải biển là một trong những ngành có 
tỷ lệ lao động nam cao hơn nhiều so với nữ. 
Việc phát triển giao thông vận tải biển nếu 
không quan tâm đúng mức đến bình đẳng giới 
sẽ dẫn đến định kiến giới sâu sắc hơn.  

(+1) Phụ nữ là một lực lượng 
đông đảo có mặt trong tất cả 
các hoạt động liên quan tới 
bảo tồn ĐDSH.  
 
 
 
 

6. Nước 
sạch và vệ 
sinh 

(+1) Góp phần tiếp 
cận nước sạch trên 
cơ sở cung cấp năng 
lượng đầy đủ và ổn 
định. 
 
 
 
 

0 Nếu không quản lý tốt, hoạt 
động dầu khí có thể làm ô 
nhiễm nguồn nước.(-) 
Dầu khí hoạt động chủ yếu 
ngoài khơi, không ảnh hường 
đến nguồn nước trên đất liền. 
Thăm dò dầu khí trong một số 
trường hợp cà còn giúp tìm ra 
một số nguồn nước ngọt (Tiền 
Hải...) (+) 

(-1) Phát triển nuôi trồng 
thủy sản sử dụng tài nguyên 
nước và khi không được 
quản lý tốt có thể tạo ra các 
tác động tiêu cực đến môi 
trường như ô nhiễm hữu cơ, 
xâm nhập mặn.  
 
 
 
 

(+2) Phát triển du lịch cũng 
có thể cải thiện cơ sở hạ tầng 
cấp, thoát nước, nâng cao 
các tiêu chuẩn vệ sinh, giúp 
cải thiện điều kiện sống của 
người dân địa phương. 
 
 
 

0 (+3) Bảo vệ môi trường biển 
và đa dạng sinh học sẽ giúp 
bảo vệ và cung cấp nguồn 
nước sạch. Cụ thể, khử muối 
(desalination) là một quy 
trình quan trọng đang có xu 
hướng phát triển nhằm đảm 
bảo đủ nước sạch ở một số 
quốc gia. 
 
 

7. Năng 
lượng 
sạch và 
giá cả hợp 
lý 

(+3) Năng lượng gió 
ngoài khơi là nguồn 
năng lượng đáp ứng 
các yêu cầu về năng 
lượng sạch và giá cả 
phải chăng. 
 
 

(+3) Sự phát triển của lĩnh vực 
dầu khí và quá trình chuyển 
dịch năng lượng trực tiếp 
mang lại nguồn năng lượng 
sạch, giá cả hợp lý cho cả cộng 
đồng. 
 

 
0 

(+1) Người dân địa phương 
có thể học hỏi từ các giải 
pháp năng lượng sạch và giá 
cả phải chăng trong các cơ 
sở du lịch sinh thái. 
 

(+2) Vận tải biển cũng góp phần phát triển 
năng lượng sạch trên thế giới như các giải pháp 
sử dụng năng lượng tái tạo-nhiên liệu sinh học, 
hydro, năng lượng mặt trời và gió, cải thiện 
hiệu quả năng lượng và tiếp tục thực hiện các 
giải pháp giảm phát thải nhằm đạt phát thải về 
bằng không   

(+1) Duy trì môi trường an 
toàn (bão, sóng thần, v.v.) 
gián tiếp hỗ trợ hoạt động 
phát triển điện gió và khai 
thác dầu ngoài khơi. 
 
 

8. Việc 
làm tốt và 
tăng 
trưởng 
kinh tế 

(+2) Thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế và tạo 
thêm nhiều việc làm 
cho thanh niên 
 
 
 
 
 
 

(+2) Lĩnh vực dầu khí tạo 
nhiều việc làm trực tiếp cho 
những vùng có các cụm năng 
lượng-công nghiệp lớn, như 
Đông Nam Bộ, Cà Mau, 
Quảng Ngãi, Thanh Hóa.... 
Ngoài ra, còn nhiều việc là 
gián tiếp liên qua đến dịch vụ, 
thương mại, phân phối sản 
phẩm...  

(+2) Góp phần thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế và tạo thêm 
nhiều việc làm cho cộng 
đồng ven biển và hải đảos. 
 
 
 
 

(+3) Du lịch đã đóng góp 
9,2% GDP cả nước và du 
lịch biển và ven biển chiếm 
2/3 toàn ngành du lịch, là 
công cụ rất trực tiếp để tạo 
việc làm và tăng trưởng kinh 
tế. 
 
 
 

(+3) Hàng hải chiếm trên 90% lượng hàng hóa 
xuất nhập khẩu của Việt Nam (trên 60% giá 
trị) nên đóng vai trò sống còn trong tăng 
trưởng kinh tế Việt Nam nhờ phát triển các 
ngành dịch vụ có giá trị và giá trị gia tăng cao. 
Cần áp dụng công nghệ hiện đại, có sức cạnh 
tranh, v.v. Hơn nữa, việc làm tại các cảng, trên 
tàu và các công việc liên quan đến hàng hải 
khác mang lại nhiều cơ hội cho thanh niên ở 
mọi trình độ  

(+2) Bảo vệ môi trường và 
đa dạng sinh học biển góp 
phần duy trì sự bền vững của 
các ngành kinh tế biển như 
du lịch và thủy sản. 
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9. Công 
nghiệp, 
đổi mới 
và cơ sở 
hạ tầng 

(+2) Thúc đẩy đổi 
mới 
và phát triển cơ sở 
hạ tầng ở một số địa 
phương ven biển. 

(+2) Công nghiệp dầu khí phát 
triển hạ tầng và là động lực 
phát triển cho một số vùng như 
Bà Rịa-Vũng Tàu, Đông Nam 
Bộ, Tây Nam Bộ, Nam và Bắc 
Trung Bộ. Qua đó, hỗ trợ sự 
phát triển bao trùm, bền vững, 
kích thích đổi mới sáng tạo ở 
những vùng đó.  

(+2) Góp phần hoàn thiện cơ 
sở hạ tầng cho vùng ven biển 
và hải đảo như cảng cá, khu 
neo đậu tránh trú bão, đường 
giao thông, cống, điện, viễn 
thông, v.v. 
 
 

(+3) Góp phần hoàn thiện cơ 
sở hạ tầng cho các vùng ven 
biển và hải đảo như cảng du 
lịch, sân bay, cầu đường, cấp 
thoát nước, cấp điện, viễn 
thông... những nơi có tiềm 
năng phát triển du lịch 
 

(+3) Xây dựng kết cấu hạ tầng cảng biển và 
đội tàu hiện đại góp phần tạo ra hệ thống giao 
thông đồng bộ, từ đó giảm chi phí logistics 
quốc gia, tăng năng lực thông thương và sức 
cạnh tranh của hàng hóa ngoại thương, thúc 
đẩy phát triển du lịch biển  

 
0 

10. Giảm 
bất bình 
đẳng 

(+1) Cung cấp điện 
sạch gián tiếp làm 
giảm bất bình đẳng. 
 
 

(+1) Cung cấp năng lượng 
điện sạch và giả hợp lý gián 
tiếp giúp giảm bất bình đảng 
trong xã hội. 

(+1) Đánh bắt gần bờ và 
nuôi trồng thủy sản quy mô 
nhỏ duy trì sinh kế cho 
những người dễ bị tổn 
thương, góp phần làm giảm 
bất bình đẳng xã hội cho 
cộng đồng vùng ven biển và 
hải đảo. 

(+2) Du lịch là một trong 
những con đường ngắn nhất 
để thu hẹp khoảng cách và 
thúc đẩy phát triển ở các 
vùng sâu, vùng xa, vùng 
kém phát triển, vì vậy nó là 
một công cụ quan trọng 
trong việc giảm bất bình 
đẳng. 

(+1) Hàng hải có tác động trực tiếp hạn chế 
đến bất bình đẳng giữa các quốc gia. Các quốc 
gia ven biển chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt 
động tìm kiếm và cứu nạn  

(+1) Tăng cơ hội việc làm 
cho người dân vùng ven biển 
thông qua bảo vệ môi 
trường, duy trì đa dạng sinh 
học và phát triển các dịch vụ 
hệ sinh thái có thể góp phần 
giảm bớt bất bình đẳng trong 
xã hội. 

11. Các 
thành phố 
và cộng 
đồng bền 
vững 

(+1) Góp phần phát 
triển bền vững đô thị 
và cộng đồng ven 
biển. 
 
 
 

(+1) Công nghiệp dầu khí 
đóng góp cho việc phát triển 
nhiều khu vực đô thị (Vung 
Tau, Ho Chi Minh, Nhon 
Trach, Ca Mau, Quang Ngai, 
Thanh Hoa, Thai Bình...) 
 

(+1) Đóng góp vào sự phát 
triển bền vững của đô thị và 
nông thôn với khả năng tiếp 
cận nhiều hơn với các loại 
thực phẩm tốt và xây dựng 
cơ sở hạ tầng ở các vùng ven 
biển. 

(+3) Góp phần phát triển bền 
vững đô thị và cộng đồng 
ven biển.  
  
 
 

(+2) Hoạt động của cảng biển và hậu cần cảng 
biển dẫn đến sự hình thành của các thành phố 
cảng nhộn nhịp và sầm uất 

(+2) Việt Nam có nhiều cơ 
hội phát triển đô thị nếu duy 
trì công tác bảo vệ môi 
trường và đa dạng sinh học 
biển và tận dụng nguồn thu 
từ dịch vụ hệ sinh thái  

12. Tiêu 
dùng và 
sản xuất 
có trách 
nhiệm 

(+2) Nhu cầu lớn 
trong việc tiêu dùng 
và sản xuất sản 
phẩm có trách 
nhiệm. 
 
 

(+1) Công nghiệp dầu khí và 
sự chuyển dịch sang năng 
lượng sạch (năng lượng tái 
tạo) cho thấy trách nhiệm 
trong sản xuất và sử dụng năng 
lượng 
 

(+1) Nuôi tôm hữu cơ và các 
sản phẩm thủy sản đánh bắt 
được chứng nhận MSC53 có 
thể góp phần vào sản xuất và 
tiêu dùng có trách nhiệm. 
 
 

(+1) Những khách du lịch có 
thái độ tốt với nhận thức 
ngày càng cao về tính bền 
vững sẽ khuyến khích người 
dân địa phương và các nhà 
cung cấp trong việc tiêu 
dùng và sản xuất có trách 
nhiệm. 

(+3) Hàng hải góp phần cải thiện khả năng tiếp 
cận thị trường và thúc đẩy xuất khẩu các mặt 
hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam theo 
hướng bền vững (giảm chi phí logistics); Góp 
phần củng cố hệ thống phân phối và phát triển 
chuỗi cung ứng sản phẩm quốc gia  

(+3) Nhu cầu lớn trong việc 
tiêu dùng và sản xuất sản 
phẩm có trách nhiệm. 
 
 
 

 
53 Hội đồng Quản lý biển 
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13. Hành 
động vì 
khí hậu 

(+3) Phát triển gió 
ngoài khơi là hành 
động trọng tâm để 
khẩn cấp chống lại 
biến đổi khí hậu dựa 
trên việc chứng 
minh nguồn điện 
xanh giúp thay thế 
nguồn điện từ nhiên 
liệu hóa thạch và 
giảm phát thải khí 
nhà kính. 

(-1) Ngành dầu khí có quan 
tâm và đã xây dựng, triển khai 
chương trình hành động chống 
biến đổi khí hậu (+), tuy nhiên 
đây là nguồn GHG chính và 
chương trình hành động có thể 
chưa tương xứng (-) 

(+3) Nuôi tôm nước lợ ở 
vùng bị xâm nhập mặn ven 
biển được xem là một trong 
những giải pháp thích ứng 
với biến đổi khí hậu.  

(-2) Du lịch góp phần làm 
gia tăng cũng như chịu tác 
động của biến đổi khí hậu. 
 
 
 
 
 
 

(-2) Vận tải biển thế giới hàng năm thải ra 
khoảng 940 triệu tấn CO2 và chiếm khoảng 
2,5% tổng lượng phát thải khí nhà kính (GHG) 
toàn cầu.  Việc chuyển đổi năng lượng do tàu 
sử dụng từ nhiên liệu hóa thạch sang năng 
lượng thay thế các-bon thấp, bao gồm năng 
lượng tái tạo trong tương lai, sẽ góp phần giảm 
phát thải khí nhà kính  

(+3)Hệ sinh thái rừng ngập 
mặn góp phần quan trọng 
trong ứng phó biến đổi khí 
hậu và phòng chống thiên 
tai. Một trong những vai trò 
quan trọng nhất của các dịch 
vụ hệ sinh thái biển là lưu trữ 
carbon, một giải pháp không 
thể thiếu để giảm thiểu biến 
đổi khí hậu  

14. Cuộc 
sống dưới 
biển 

(-1) Có thể ảnh 
hưởng đến các loài 
sinh vật trong khu 
vực dự án. 
 
 
 
 
 

(-1) Lĩnh vực dầu  khí tiêu hao 
tài nguyên biển mà không thể 
tái tạo được 
 
 
 
 

(+3) Chấm dứt việc đánh bắt 
hải sản bất hợp pháp, không 
khai báo và không theo quy 
định (IUU) và trợ cấp cho 
khai thác giúp bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản và góp phần cho 
phát triển bền vững. 
 

(+3) Du lịch ven biển và 
hàng hải, các phân khúc lớn 
nhất của du lịch, dựa vào các 
hệ sinh thái biển lành mạnh. 
Vì vậy việc bảo tồn và phát 
triển sự sống dưới nước phù 
hợp hoàn toàn với tương lai 
của du lịch biển và ven biển 

(-2) Các hoạt động hàng hải có thể gây ra một 
số rủi ro đối với môi trường biển như số lượng 
phương tiện lớn hoặc tràn dầu và hóa chất, tai 
nạn hàng hải.  Ngành vận tải biển đóng góp 
vào 20% ô nhiễm môi trường biển. Vận 
chuyển là yếu tố góp phần lớn nhất vào việc 
chuyển giao các loài ngoại lai. Khí thải vào 
không khí góp phần vào quá trình axit hóa và 
phú dưỡng các đại dương.  

(+3) Nâng cao công tác bảo 
vệ môi trường biển và bảo 
tồn đa dạng sinh học chính là 
thực hiện mục tiêu SDG14. 
 
 
 
 

15. Cuộc 
sống trên 
cạn 

 
0 

 
0 

(+1) Nuôi tôm  - rừng ngập 
mặn (nuôi tôm Silvo) tạo ra 
tôm hữu cơ và góp bảo vệ, 
phục hồi rừng ngập mặn 
 
 
 
 
 

(+2) Cảnh quan tự nhiên, 
khu bảo tồn thiên nhiên, đa 
dạng sinh học và các khu di 
sản thiên nhiên thường là 
mục tiêu chính của khách du 
lịch. Du lịch bền vững có thể 
đóng một vai trò quan trọng 
trong việc bảo tồn và gìn giữ 
môi trường, thiên nhiên và 
xã hội 

(-1) Hoạt động hàng hải đã xả nước dằn. Các 
loài ngoại lai do tàu chuyển đến có thể ảnh 
hưởng đến hệ sinh thái trên cạn  

(+3) Rừng ngập mặn đóng 
vai trò ngăn chặn bão, thiên 
tai bảo vệ hệ sinh thái rừng 
và tài nguyên đất ở nội địa. 
 
 
 

16. Hòa 
bình, 
công lý và 
thể chế 
vững 
mạnh 

 
0 

0  
0 

(+2) Đóng góp vào việc tăng 
cường trao đổi, giao lưu giữa 
các nền văn hóa và sự hiểu 
biết lẫn nhau.  
 
 
 
 

(+1) Hoạt động hàng hải là hoạt động vận 
chuyển hàng hóa chủ yếu, có thể bao gồm cả 
hàng hóa bất hợp pháp. Nó hoạt động trên toàn 
thế giới có thể giảm thiểu cơ hội tham nhũng, 
hối lộ và các luồng hàng hóa bất hợp pháp 
bằng cách tăng cường tính minh bạch về hàng 
hóa, điểm đến, giao dịch tài chính và việc sử 
dụng các đại lý và trung gian  

(+3) Bảo vệ môi trường và 
đa dạng sinh học biển cần sự 
chung tay của tất cả mọi 
người ở tất cả các cấp. 
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17. Quan 
hệ đối tác 
cho các 
mục tiêu 

(+1) Quan hệ đối tác 
với các tổ chức quốc 
tế và song phương.  
 
 
 
 

(+1) Hoạt động dầu khí có 
truyền thống hợp tác quốc tế 
chặt chẽ. Đây là cơ sở để hợp 
tác toàn cầu vì sự phát triển 
bền vững  
 

(+2) Hợp tác với các tổ chức 
quốc tế và song phương để 
chấm dứt khai thác IUU và 
nuôi trồng thủy sản bền 
vững  
 

(+1) Tăng cường mối quan 
hệ giữa các bên liên quan để 
cùng nhau hướng tới các 
Mục tiêu Phát triển bền vững 
 
 

(+3) Hàng hải là một trong những chủ đề quan 
trọng trong các cuộc đàm phán song phương 
và đa phương trong khuôn khổ các tổ chức 
thương mại quốc tế. 
Hàng hải góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh 
tranh của hàng hóa ngoại thương của Việt Nam 
Hàng hải và cảng biển rất thích hợp để thúc 
đẩy quan hệ đối tác công tư, đặc biệt trong lĩnh 
vực đầu tư xây dựng và khai thác cảng biển. 
Vận tải biển có thể đóng góp quan trọng trong 
quan hệ đối tác và có một tổ chức quốc tế 
chuyên trách (IMO) để phát triển các chính 
sách và quy định quốc tế   

(+2) Đẩy mạnh sự hợp tác 
giữa các quốc gia để bảo vệ 
môi trường sinh thái biển.  
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Biểu đồ tóm tắt về sự tương tác của 17 Mục tiêu SDG với các ngành thể hiện sự 
đóng góp tích cực của các ngành/lĩnh vực kinh tế biển trong việc thực hiện tất cả các 
Mục tiêu SDG. Đặc biệt, đáng chú ý là đóng góp vào công nghiệp, việc làm, sản xuất 
và xóa đói, giảm nghèo. Tạo cơ chế thuận lợi cho kinh tế biển một cách tiếp cận đúng 
có thể mang lại nhiều lợi ích trên toàn bộ các Mục tiêu SDG. 

 

Hình 4.1. Cộng điểm tương tác của các lĩnh vực biển trong việc đáp ứng 17 Mục tiêu phát 
triển bền vững 

Lưu ý: Tất cả các SDG đều cho thấy lợi ích thuần tích cực của các ngành/lĩnh vực kinh tế biển. Một 
số tương tác tiêu cực giữa Mục tiêu SDG và các ngành/lĩnh vực kinh tế biển đã được xác định đối với 

SDG 6 (nước) và SDG 13 (khí hậu); chúng được ký hiệu bởi một . 

Tuy nhiên, mặc dù có tác động tích cực tổng thể đến việc thúc đẩy SDG, một số 
tương tác tiêu cực giữa một số ngành kinh tế với SDG 6 (nước) và SDG 13 (khí hậu) đã 
được xác định và điều này dẫn đến điểm cộng tổng thể thấp. Để nâng cao sức mạnh của 
kinh tế biển, những tương tác tiêu cực này là những lĩnh vực cần được xem xét thêm 
đối với từng ngành và hỗ trợ kỹ thuật hoặc quy định có thể có để khắc phục. 

4.2. Tương tác giữa các ngành kinh tế biển 

Về mặt lý thuyết, trong những lĩnh vực có tranh chấp tài nguyên, sự phát triển 
của ngành này đôi khi xung đột với sự phát triển của các ngành khác. Ví dụ, trên một 
vùng biển, việc khai thác dầu mỏ có thể ảnh hưởng tới vận tải biển hoặc đánh cá; hay 
việc giành một diện tích để xây dựng các công trình điện gió hoặc điện mặt trời, có thể 
sẽ làm hạn chế việc đánh bắt và nuôi trồng thủy sản hoặc vận tải ven bờ,... Tuy nhiên, 
trong trường hợp thực tế của Việt Nam, sự phát triển các ngành kinh tế biển chưa cho 
thấy những xung đột đáng kể nào dẫn đến tình huống khó xử. Ngành dầu khí hoạt động 
chủ yếu trên vùng biển ngoài khơi phía Nam của Việt Nam, ngành hàng hàng chủ yếu 
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tập trung ở cụm cảng liên quan đến hai trung tâm kinh tế là Vùng kinh tế trọng điểm 
Bắc Bộ, nơi có hai thành phố lớn ở phía Bắc là Hà Nội và Hải Phòng, và Vùng kinh tế 
trọng điểm phía Nam, nơi có Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất 
nước. Ngành hải sản và du lịch biển phát triển mạnh mẽ và phân bố rải rác dọc bờ biển 
gắn với những điều kiện tự nhiên có sẵn. Ngành năng lượng tái tạo vừa mới manh nha 
phát triển cũng mới chỉ sử dụng một số ít diện tích và cũng chủ yếu nằm ở ven biển phía 
Nam của Việt Nam, những địa điểm mà các ngành nghề kinh tế khác không quá tập 
trung.  

Như vậy, có thể nói, về cơ bản, mỗi ngành/lĩnh vực kinh tế biển của Việt Nam 
chưa phải là nhân tố gây trở ngại cho sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế biển khác. 
Hơn nữa, trong rất nhiều trường hợp, sự phát triển của một ngành kinh tế biển này lại 
mở thêm cơ hội công ăn việc làm cho những ngành dịch vụ trong chuỗi giá trị của ngành 
đó, đồng thời mở ra cơ hội cho những ngành kinh tế biển khác. Một ví dụ khá điển hình 
là ngành công nghiệp điện gió đã giúp cho ngành du lịch biển có thêm cơ hội tạo ra sản 
phẩm mới: tham quan “cánh đồng điện gió” hiện đại và mới lạ. Hay như ngành hải sản 
cũng là ngành được hỗ trợ khá nhiều từ du lịch nhờ vào việc cung cấp thực phẩm tươi 
cho khách du lịch, v.v.  

Chiều hướng tác động lẫn nhau giữa các ngành kinh tế biển ở Việt Nam hiện nay 
dựa trên đánh giá của các chuyên gia được thể hiện qua Bảng 4.3 và Hình 4.2. 

 Bảng 4.3. Tương tác giữa các ngành kinh tế biển  

 
Năng 

lượng tái 
tạo 

Khai 
thác dầu 

& khí 

Đánh bắt 
thuỷ sản 

Du lịch 
biển 

Vận tải 
hàng hải 

Môi trường 
và đa dạng 

sinh học 
Năng lượng tái tạo NA +2 0 +1 +1 +2 
Khai thác dầu và 

khí 
+1 NA 0 0 +1 +2 

Đánh bắt thuỷ sản +1 -1 NA -1 -1 +3 
Du lịch biển +1 +1 +2 NA -1 +3 

Vận tải hàng hải +2 +1 +1 +1 NA +2 
Môi trường và đa 

dạng sinh học 
+1 -2 -1 -1 -2 NA 

Lưu ý: Điểm cho mỗi ô được hiểu là mức độ ảnh hưởng của ngành trong cột dọc đối với ngành ở 
hàng ngang, và là điểm tổng hợp tính cả tác động tích cực và tiêu cực; (+3 dương; 0 trung tính; -3 

âm). Chiều và giá trị tương tác được quyết định trên cơ sở đánh giá chung của các chuyên gia 



87 
 

 

Hình 4.2. Tổng tương tác lẫn nhau giữa các ngành kinh tế biển 
Lưu ý: Hầu hết các tương tác giữa các ngành là tích cực và một số là trung tính. Tuy nhiên, 

nhiều tương tác với môi trường cho thấy một kết quả tiêu cực.  

Giải thích phân tích này cho thấy rằng có những tương tác tích cực giữa một số 
ngành kinh tế biển và tương tác của các ngành khác là trung lập. Tuy nhiên, ảnh hưởng 
tổng thể đến môi trường của các nền kinh tế biển nhìn chung là tiêu cực, chỉ năng lượng 
tái tạo mới mang lại tác động tích cực nhỏ. 

Kết luận từ phân tích cho thấy rằng có những tương tác xúc tác tiềm ẩn có thể 
được tận dụng giữa một số lĩnh vực, ví dụ như ngành hàng hải hỗ trợ tăng trưởng năng 
lượng tái tạo ngoài khơi. Phân tích sâu hơn sẽ giúp xác định các mối quan hệ qua lại 
này trong các điều kiện hoạt động. Ngoài ra, tác động tiêu cực của hầu hết các thành 
phần kinh tế đối với môi trường cũng cần được xem xét chặt chẽ hơn. Có thể cần phải 
tăng cường các quy định và bảo vệ môi trường biển để đảm bảo rằng tăng trưởng kinh 
tế không bao gồm sức khỏe hệ sinh thái; một nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế xanh. 

Việc phân tích mối liên kết giữa các ngành này đã được thực hiện ở quy mô quốc 
gia để chỉ ra các lộ trình khả thi. Tuy nhiên, để hợp lực giữa các ngành/lĩnh vực kinh tế 
biển và việc bảo vệ hệ sinh thái biển được tăng cường thì cần phải có một phân tích chi 
tiết hơn. Điều này cũng có thể yêu cầu sử dụng các kỹ thuật lập bản đồ không gian và 
thực hiện các công cụ quản lý dựa trên khu vực (Area-based) hoặc theo không gian 
(Marine spatial management). Quy hoạch không gian biển (MSP) có thể là một cách 
hiệu quả để xem xét các tương tác này theo cách rõ ràng về không gian và địa điểm, và 
để xác định các quỹ đạo tăng trưởng đảm bảo sức khỏe của hệ sinh thái. 

4.3. Kịch bản phát triển kinh tế biển xanh   

Dưới tác động của sự phát triển các ngành kinh tế biển với SDGs và giữa các 
ngành kinh tế biển với nhau, bằng phương pháp tính toán chuyên gia, các chuyên gia 
đã xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế biển xanh của mỗi lĩnh vực. Thông thường, 
các chuyên gia xây dựng hai kịch bản, gồm: 
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1. Kịch bản cơ sở: Được phát triển từ giả định, rằng các điều kiện nguồn lực và 
cơ chế chính sách dựa trên các phương pháp tiếp cận hiện tại và các kế hoạch và chiến 
lược đã được xây dựng đến năm 2030. Kịch bản cơ sở thể hiện là kịch bản kinh doanh 
thông thường cho quốc gia dựa trên các chính sách và kế hoạch đã được phê duyệt. Các 
ngành kinh tế vẫn phát triển trong không gian biển sẵn có của mình, không gây ra xung 
đột lớn đến các lĩnh vực kinh tế biển khác. Sự ảnh hưởng đến môi trường của các ngành 
kinh tế biển vẫn ở mức chấp nhận được, mặc dù cũng chưa có những hành động đáng 
kể nào để cải thiện môi trường, làm giàu thêm hệ sinh thái biển. Mức tăng trưởng kinh 
tế về cơ bản tương tự như mức bình quân 10 năm qua, trừ lĩnh vực điện gió ngoài khơi 
vừa mới xuất hiện trong vài năm gần đây và có xu hướng bùng nổ mạnh mẽ.  

2. Kịch bản xanh lam: Các kịch bản xanh lam được xây dựng dựa trên ý tưởng 
rằng các can thiệp thực tế và khả thi bổ sung vào năm 2030 có thể thay đổi các kết quả 
kinh tế và xã hội theo hướng tích cực so với kịch bản cơ sở. Ví dụ, ngành dầu khí gia 
tăng đầu tư để đẩy mạnh công tác thăm dò, gia tăng thêm nguồn dầu mỏ và khí đốt tiềm 
năng có thể sẵn sàng đưa vào khai thác. Ngành hải sản có sự điều chỉnh cơ cấu tàu 
thuyền đánh bắt cá (tăng số tàu lớn, giảm số tàu nhỏ đánh bắt ven bờ) và tăng diện tích 
nuôi trồng thủy sản theo lối thâm canh... Kết quả là tổng sản lượng đánh bắt không tăng, 
thậm chí giảm đi nhưng giá trị thu được tăng lên. Sản lượng nuôi trồng sẽ tăng cả về 
khối lượng lẫn giá trị,... Riêng lĩnh vực điện gió ngoài khơi có mức phát triển nhanh 
hơn. Theo kịch bản này, cơ chế chính sách có sự điều chỉnh phù hợp hơn với yêu cầu 
gia tăng chất lượng và đảm bảo bền vững môi trường và duy trì nguồn tài nguyên biển. 
Sự ảnh hưởng đến môi trường của các ngành kinh tế biển vẫn ở mức chấp nhận được 
và bắt đầu có những hành động thực tế cải thiện môi trường, làm giàu thêm hệ sinh thái 
biển như ban hành các chính sách bảo tồn biển và quy hoạch phát triển hệ thống khu 
bảo tồn biển. Các ngành kinh tế biển vẫn cơ bản phát triển trong không gian biển sẵn 
có của mình, không gây ra xung đột lớn đến các lĩnh vực kinh tế biển khác. Thêm vào 
đó, các kịch bản xanh lam cũng hình thành một nền tảng để thúc đẩy tiến trình thực hiện 
các cam kết khí hậu của Việt Nam, bao gồm trung hòa carbon vào năm 2050.  

Các kịch bản cơ sở và kịch bản xanh lam được xây dựng cho từng ngành kinh tế 
biển, sau đó kết hợp với nhau để đưa ra một cái nhìn tổng thể. So sánh giữa Kịch bản 
cơ sở và Kịch bản xanh lam (Bảng 4.4) cho thấy các chỉ số kinh tế của kịch bản tăng 
trưởng bền vững tốt hơn so với kịch bản cơ sở bao gồm GDP, GNI và GNI bình quân 
đầu người. Điều này cho thấy rằng có những lợi ích cần đạt được thông qua các cải tiến 
nâng cao dựa trên lĩnh vực, như được nêu trong kịch bản tăng trưởng bền vững. Ngoài 
ra, sự thiếu tương tác tiêu cực nói chung giữa hầu hết các lĩnh vực biển có nghĩa là có 
tiềm năng mở rộng hơn nữa. Tuy nhiên, việc mở rộng kinh tế biển cần được lập kế 
hoạch cẩn thận hơn để đảm bảo rằng việc mở rộng kinh tế biển không làm tăng tác động 
tiêu cực giữa các ngành và việc mở rộng kinh tế biển không làm suy giảm chất lượng 
môi trường và sức khỏe của các hệ sinh thái biển và ven biển. 
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Bảng 4.4. Tóm tắt các kịch bản phát triển các ngành kinh tế biển chính 
 2025 2030 

 Kịch bản 
cơ sở 

Kịch bản 
xanh lam 

Kịch bản 
cơ sở 

Kịch bản 
xanh lam 

Kết hợp các ngành kinh tế biển 

GDP (billion VND) 1.112.822 1.408.486 1.583,504 2.121.840 

GNI (billion VND Đ) 852.483 1.111.536 1.229.690 1.682.510 

Labor (persons) 4.556.301 4.008.244 5.972.717 5.083.846 

GNI.labour (million VND) 147 230 163 290 

Chênh lệch GDP giữa kịch 
bản xanh lam và kịch bản cơ 

sở (tỷ VNĐ) 
295.664  

538.336 

Chênh lệch GNI giữa kịch 
bản xanh lam và kịch bản cơ 

sở (tỷ VNĐ) 
259.053  

452.820 

Chênh lệch GNI/lao động 
giữa kịch bản xanh lam và 
kịch bản cơ sở (triệu VNĐ) 

83 126 

Tỷ lệ tăng GDP so với kịch 
bản cơ sở (%) 

26,6% 34,0% 

Tỷ lệ tăng GNI so với kịch 
bản cơ sở (%) 

30,4% 36,8% 

Tỷ lệ tăng GNI/lao động so 
với kịch bản cơ sở (%) 

56,5% 77,5% 

Các kịch bản theo ngành cụ thể 

1. Nuôi trồng và đánh bắt 
thủy sản 

    

GDP (tỷ VNĐ) 190.296 268.871 122.102 
 

337.933 

GNI (tỷ VNĐ) 186.490 263.493 119.660 
 

331.174 

Lao động (người) 2.823.169 2.514.112 3.356.871 
 

2.900.000 

GNI/lao động (triệu VNĐ) 66 105 36 
 

114 
2. Dầu khí     

GDP (tỷ VNĐ) 333.000 372.000 418.000 
 

522.000 

GNI (tỷ VNĐ) 152.000 170.000 191.000 
 

239.000 
Lao động (người) 51.232 51.232 53.846  
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53.846 

GNI/lao động (triệu VNĐ) 2.970 3.318 3.548 
 

4.430 
3. Năng lượng tái tạo biển     

GDP (tỷ VNĐ) 5.969 11.563 51.432 
 

73.941 

GNI (tỷ VNĐ) 5.372 10.406 46.289 
 

66.547 

Lao động (người) 20.000 36.000 140.000 
 

200.000 

GNI/lao động (triệu VNĐ) 269 289 331 
 

333 
4. Du lịch biển và ven biển     

GDP (tỷ VNĐ) 511.000 680.000 881.000 
 

1.067.000 

GNI (tỷ VNĐ) 477.000 636.000 824.000 
 

997.000 

Lao động (người) 1.441.000 1.186.000 2.161.000 
 

1.669.000 

GNI/lao động* (triệu VNĐ) 178 317 221 
 

416 
5. Vận tải hàng hải     

GDP (tỷ VNĐ) 72.557 76.052 110.970 
 

120.966 

GNI (tỷ VNĐ) 31.621 31.637 48.741 
 

48.789 

Lao động (người) 220.900 220.900 261.000 
 

261.000 

GNI/lao động (triệu VNĐ) 143,1 143,2 186,7 
 

186,9 

* GNI/lao động ngành Du lịch biển và ven biển được tính là GNI trên mỗi lao 
động quy đổi tương đương (Hoàng Đạo Bảo Cầm, 2021) 

Nguồn: Tính toán của nhóm chuyên gia BE 

Cách tiếp cận này là hoàn toàn phù hợp với Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển 
Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 204554. Nghị quyết này xác định mục tiêu 
đến năm 2030 là “Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về 
phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hoá sinh thái biển; chủ động thích ứng 
với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường 
biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái 
biển quan trọng. Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố 
trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển”.  

 
54 Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị Ban chấp hành TW Đảng (khóa XII) về 
Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
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Đến năm 2045, “Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, 
thịnh vượng, an ninh, an toàn; kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh tế đất 
nước, tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu 
vực về biển và đại dương”. Đối với từng ngành kinh tế biển, Nghị quyết nêu rõ: “Đến 
năm 2030, phát triển thành công, đột phá về các ngành kinh tế biển theo thứ tự ưu tiên: 
(1) Du lịch và dịch vụ biển; (2) Kinh tế hàng hải; (3) Khai thác dầu khí và các tài nguyên 
khoáng sản biển khác; (4) Nuôi trồng và khai thác hải sản; (5) Công nghiệp ven biển; 
(6) Năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới”. 

4.4. Kịch bản phát triển bền vững  

Mở rộng kinh tế biển được xác định là một mối đe dọa đối với chất lượng môi 
trường và sức khỏe. Tương tự như các lĩnh vực kinh tế biển ở trên, các kịch bản về chất 
lượng hệ sinh thái trong tương lai được đưa ra để chứng minh rằng các can thiệp chủ 
động có khả năng giảm tác động môi trường của việc mở rộng kinh tế biển, hoặc thậm 
chí tăng chất lượng môi trường. Theo thuật ngữ kiểm toán đại dương, điều này có nghĩa 
là việc nâng cao GDP và GNI của các ngành biển không làm suy giảm vốn tự nhiên của 
các hệ sinh thái. 

Các kịch bản được xây dựng cho môi trường như sau: 

Bảng 4.5. Các kịch bản môi trường 

 Kịch bản cơ sở Kịch bản bảo tồn Kịch bản xanh lam 
Các nhân tố tác động 

Nhu cầu sử dụng 
tài nguyên Không đổi Cao Cao 

Nhu cầu năng 
lượng Không đổi Cao Cao 

Nguồn cung 
năng lượng 

Cơ cấu năng 
lượng hiện tại 

- Cấu trúc năng lượng 
thay đổi 

- Năng lượng tái chế 
- Thay đổi công nghệ 

hiện đại 

- Cấu trúc năng lượng thay 
đổi 

- Năng lượng tái chế 
- Thay đổi công nghệ thân 
thiện với môi trường và tái 

tạo 
GDP tăng 

trưởng 6,8-7% Khoảng 7% 
Hơn  7% hoặc tăng trưởng 

xanh 

CPI 4% 3,2% 4,3% 

Khoa học và 
Công nghệ Trung bình 

Công nghệ thân thiện 
với môi trường; 

Công nghệ xử lý môi 
trường hiện đại và hiệu 

quả 

Công nghệ thân thiện với 
môi trường; 

Công nghệ xử lý môi trường 
hiện đại và hiệu quả 

Cơ chế, chính 
sách pháp luật 
về bảo tồn đa 
dạng sinh học 

Không đổi Được cải thiện 
Sáng tạo, hoàn thiện hơn và 

khả thi hơn 
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Quản lý bảo tồn Không đổi Kiểm soát chặt 
Công nghệ xanh; 

Hiệu quả sinh thái; Cách 
tiếp cận phát triển bền vững 

Bảo tồn tài 
nguyên 

Không đổi Bảo tồn Bảo tồn 

Phương pháp 
tiếp cận phát 

triển bền vững 
Không đổi 

Cách tiếp cận phát triển 
bền vững 

Công nghệ xanh; 
Hiệu quả sinh thái; Cách 

tiếp cận phát triển bền vững 
Áp lực 

Ô nhiễm môi 
trường 

Ô nhiễm môi 
trường 

Ô nhiễm môi trường 
còn sót lại 

Giảm mức độ ô nhiễm 

Biến đổi khí hậu 

- Phát thải khí nhà 
kính hiện tại 

- Gia tăng xâm 
nhập mặn 
- Kịch bản 

RCP8.5 

- Phát thải khí nhà kính 
trung bình 

- Gia tăng xâm nhập 
mặn 

- RCP4.5-RCP8.5 

- Phát thải khí nhà kính thấp 
- Kiểm soát xâm nhập mặn 

- Kịch bản RCP4.5 

 

Kịch bản cơ sở: Theo kịch bản này, các hoạt động kinh tế, quản lý, khai thác và 
sử dụng các dịch vụ đa dạng sinh học, cảnh quan và hệ sinh thái vẫn diễn ra theo xu 
hướng bình thường như trước đây. Tất cả các biện pháp tác động đều không thay đổi, 
nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao (GDP 6,8 - 7%, lạm phát khoảng 4%). Cũng theo 
kịch bản này, thông thường sẽ dẫn đến xu hướng chung là giảm quy mô, chất lượng và 
giá trị của các dịch vụ hệ sinh thái (khoảng 3%/năm). 

Kịch bản bảo tồn: Kịch bản này giả định rằng Việt Nam sẽ thực hiện nhiều biện 
pháp để tăng cường đa dạng sinh học và bảo tồn hệ sinh thái thông qua việc mở rộng 
diện tích các khu bảo tồn biển tự nhiên; mọi hoạt động khai thác, sử dụng hệ sinh thái 
và đa dạng sinh học sẽ bị hạn chế. Kịch bản này ủng hộ chủ nghĩa bảo hộ mạnh mẽ và 
loại trừ các hoạt động của con người trong các khu vực đa dạng sinh học cao. Mục tiêu 
phát triển kinh tế có thể thấp hơn kịch bản đầu tiên (GDP 7%, CPI khoảng 3,2%). Trong 
kịch bản này, giá trị của hệ sinh thái sẽ tăng lên nhưng ở mức thấp do các chức năng 
cung cấp hạn chế (giả định tối thiểu là 3%/năm). 

Kịch bản xanh lam: Theo kịch bản này, nền kinh tế vẫn có tốc độ tăng trưởng 
cao (GDP 7%, CPI 4,3%). Tuy nhiên, thay vì bảo tồn nghiêm ngặt, kịch bản được sử 
dụng khéo léo để tìm ra giải pháp sử dụng hợp lý và bền vững các giá trị/chức năng của 
hệ sinh thái, đa dạng sinh học biển để phát triển kinh tế thông qua việc xanh hóa các 
ngành kinh tế biển. Một số biện pháp bảo tồn, cơ chế chia sẻ lợi ích và các công cụ kinh 
tế sẽ được hình thành theo hướng điều chỉnh hành vi của các tác nhân tham gia vào hoạt 
động khai thác, sử dụng biển; chuyển đổi công nghệ, phương thức khai thác, sử dụng 
theo hướng bền vững; tạo nguồn lực để thúc đẩy bảo tồn (ví dụ: tín dụng xanh, trái phiếu 
xanh, chi trả cho các dịch vụ hệ sinh thái, v.v.). Do đó, giả định là diện tích và giá trị 
của các hệ sinh thái và đa dạng sinh học được bảo tồn và tăng lên, góp phần phát triển 
kinh tế tốt hơn (giả định là 5% / năm). 
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Việc lựa chọn các kịch bản có thể có tác động đáng kể đến các hệ sinh thái trong 
thời kỳ đến năm 2030. Ví dụ đối với rừng ngập mặn có thể tăng diện tích và gần gấp 
đôi về giá trị, giữa kịch bản cơ sở và kịch bản xanh lam (Hình 4.3). Các kết quả tương 
tự của kịch bản xanh có thể thấy đối với các rạn san hô, thảm cỏ biển và đầm phá trong 
đó kịch bản màu xanh lam đem đến giá trị gia tăng, tăng giá trị môi trường sống hoặc 
cả hai. 

 

Hình 4.3. Xu hướng tác động của các kịch bản phát triển khác nhau đến giá trị và diện tích 
rừng ngập mặn ở Việt Nam giai đoạn 2020-2030 

Nhìn chung, đối với bốn loại sinh cảnh đã được xác định (rừng ngập mặn, rạn san 
hô, thảm cỏ biển và đầm phá), giá trị và diện tích của các sinh cảnh này có thể tăng lên 
vào năm 2030. Giá trị hệ sinh thái có thể tăng gấp đôi giữa kịch bản phát triển bình 
thường và kịch bản xanh. 

 

Bảng 4.6. Bảng tài sản diện tích và hệ sinh thái của bốn loại hệ sinh thái biển (rừng ngập 
mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển và đầm phá) theo ba kịch bản 

 

TÀI SẢN CỦA MỘT SỐ LOẠI HỆ SINH THÁI ĐẶC BIỆT 

Kịch bản cơ sở Kịch bản bảo tồn Kịch bản xanh lam 
Diện tích 

(ha) 
Giá trị (triệu 

dollars) 
Diện tích 

(ha) 
Giá trị (triệu 

dollars) 
Diện tích 

(ha) 
Giá trị (triệu 

dollars) 
Giá trị ban đầu 

(2020) 322.451,05 3543,61 322.451,05 3543,61 322.451,05 3543,61 

- Tăng trong kỳ 99.399,89 26,88 99.399,89 999,90 99.399,89 1.968,82 
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- Giảm trong 
kỳ -10.754,95 -1.576,66 0.00  0.00 0.00 

Giá trị kết thúc 
(2030) 411.095,99 1.993,83 76.965,00 4.543,51 421.850,94 5.512,43 

Chuyển từ kịch bản cơ sở sang kịch bản xanh lam sẽ cần một số biện pháp can 
thiệp để đảm bảo rằng các hệ sinh thái không bị suy thoái do mở rộng kinh tế biển và 
như phác thảo trong điều kiện tiên quyết của kịch bản xanh lam. Ưu tiên trong lĩnh vực 
môi trường có thể được dành cho một số lĩnh vực chính, bao gồm: (i) tuyên truyền, giáo 
dục và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển; 
(ii) thu thập dữ liệu, thông tin và thực hiện kế toán đại dương; (iii) nâng cao hiệu lực và 
hiệu lực của hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường; dịch vụ đa dạng sinh học 
và hệ sinh thái; (iv) Tăng cường áp dụng các công cụ kinh tế và cơ chế thị trường; (v) 
hội nhập quốc tế về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển; và (vi) 
phát triển khoa học và công nghệ, ứng dụng các thành tựu khoa học. 
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5. Cơ hội và thách thức 
5.1. Sự đồng nhất trong hệ thống đại dương 

Đại dương là một cơ thể sống, là không gian sinh tồn của các loài sinh vật, trong 
đó có con người. Nhìn về tương lai, việc khai thác các tài nguyên biển phục vụ cuộc 
sống con người sẽ ngày càng gia tăng, ngày càng đa dạng hơn do sức sản xuất và khoa 
học công nghệ ngày càng phát triển. Vì thế, nhu cầu và năng lực khai thác các tài nguyên 
biển ngày càng tăng trên tất cả mọi ngành/lĩnh vực. Tuy nhiên, việc khai thác chúng 
ngày càng bộc lộ sự đánh đổi: sự gia tăng khai thác của ngành/lĩnh vực này đồng thời 
sẽ làm hạn chế nhất định sự gia tăng khai thác của ngành/lĩnh vực kia; sự mở rộng khai 
thác kinh tế cũng sẽ ảnh hưởng đến bảo tồn đa dạng sinh học biển. Ngoài ra, như đã chỉ 
ra trong nghiên cứu này, việc mở rộng khai thác kinh tế có khả năng ảnh hưởng tiêu cực 
đến đa dạng sinh học biển không được quản lý một cách hiệu quả. Vì vậy, điều này đặt 
ra yêu cầu tìm kiếm và xác định “điểm cân bằng” hợp lý trong phát triển giữa các ngành 
nghề kinh tế biển cũng như “cân bằng” giữa khai thác và bảo tồn các nguồn tài nguyên 
biển. Xác định và quản lý những đánh đổi phức tạp này trong phát triển kinh tế - xã hội 
của quốc gia trên vùng biển là điều tối quan trọng. 

 

5.2. Những thách thức chính đối với kinh tế biển xanh 
Phát triển kinh tế biển xanh là nền tảng để phát triển kinh tế biển một cách bền 

vững, nhưng không phải vì thế mà không phải đối mặt với một số thách thức đang đặt 
ra trước mắt. Trong trường hợp của Việt Nam, những thách thức chủ yếu là: 

(1) Thách thức về địa chính trị. Khu vực Biển Đông, trong đó có biển Việt Nam, 
hiện là một trong những vùng biển còn có tranh chấp giữa nhiều bên liên quan. Đây là 
một trong những yếu tố môi trường khu vực trong quan hệ giữa các nước không thuận 
lợi cho việc phát triển kinh tế của toàn vùng. Việc duy trì an ninh, an toàn là một trong 
những tiền đề tối quan trọng cho các hoạt động kinh tế trên các vùng biển. Vì vậy, trong 
thời gian tới, cần ưu tiên đẩy mạnh các hoạt động để giải quyết những tranh chấp về 
chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán giữa các bên liên quan trong khu vực 
Biển Đông. 

(2) Hạn chế về năng lực tài chính. Hiện tại, Việt Nam vẫn là một nước đang phát 
triển với mức GDP/người còn thấp (khoảng 3.520 USD/người năm 2020). Điều đó cho 
thấy sự hạn chế rất lớn về năng lực tài chính, kể cả khu vực tài chính công lẫn của các 
doanh nghiệp tư nhân. Nhìn chung, việc chuyển đổi các ngành, các cơ sở sản xuất từ 
“nâu” sang “xanh” cũng đồng thời là quá trình tái cơ cấu lại quy trình sản xuất, công 
nghệ, kỹ thuật. Nếu chu trình thay đổi này không trùng khớp với chu trình kinh tế thì sẽ 
rất tốn kém và sẽ rất khó khăn đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh. Hơn nữa, công 
nghệ sản xuất “xanh” về cơ bản là loại công nghệ mới, thâm dụng vốn, giá cả đắt nên 
không phải doanh nghiệp nào cũng có thể tiếp cận được. Ngoài ra, chi phí xây dựng kết 
cấu hạ tầng của hầu hết các lĩnh vực kinh tế biển đều đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn. 

(3) Hạn chế về năng lực khoa học - công nghệ biển. Là nước phát triển muộn, đang 
tiến hành công nghiệp hóa, Việt Nam thuộc số các nước có tiềm lực khoa học -  công 
nghệ thấp, trong đó có khoa học - công nghệ biển. Sự hạn chế về năng lực khoa học - 
công nghệ biển thể hiện qua một loạt các biểu hiện như công tác điều tra, thăm dò tài 
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nguyên biển còn yếu và thiếu; năng lực sản xuất các loại thiết bị truyền thống phục vụ 
phát triển kinh tế biển như đóng tàu, xây dựng bến cảng,...; các cơ sở nghiên cứu khoa 
học về biển và đội ngũ những người làm công tác R+D trong các lĩnh vực liên quan đến 
kinh tế biển còn ít, v.v.  

(4) Hạn chế về nhân lực. Là một quốc gia biển nhưng lực lượng lao động làm việc 
trong những ngành nghề trực tiếp liên quan đến biển còn ít về số lượng và yếu về chất 
lượng. Ngoài một số lao động trong các lĩnh vực công nghiệp biển như dầu khí, hàng 
hải,... được đào tạo kỹ thuật bài bản do tính chất công việc; còn một bộ phận khá lớn 
người lao động trong các lĩnh vực nghề cá, du lịch, làm muối,... đều là lao động phổ 
thông. Phần lớn tri thức nghề nghiệp họ có được đều do tự tích lũy kinh nghiệm và học 
hỏi không qua hệ thống đào tạo chính quy. Đây cũng là một điểm hạn chế không nhỏ 
cần được giải quyết trong phát triển kinh tế biển xanh thời gian tới. 

(5) Quản lý phát triển kinh tế biển xanh đòi hỏi phải tiếp tục nỗ lực cải cách thể 
chế nhiều hơn nữa. Một số nội dung cần được triển khai ngay trong thời gian sắp tới 
gồm: 

- Xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế biển trên cơ sở tư duy phát triển kinh tế 
biển xanh. Việt Nam triển khai xây dựng một số quy hoạch liên quan đến kinh tế biển, 
bao gồm: Quy hoạch không gian biển quốc gia; Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng 
bền vững tài nguyên vùng bờ; Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển; Quy 
hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; Quy hoạch bảo vệ và khai 
thác nguồn lợi thủy sản,... Các quy hoạch này sẽ xác định những định hướng cơ bản, 
lâu dài cho việc khai thác tài nguyên biển, bảo vệ môi trường biển, đảm bảo phát tiển 
các ngành kinh tế biển một cách bền vững. 

- Thống nhất trong quản lý phát triển kinh tế biển. Mặc dù đã có bước tiến nhất 
định trong việc xây dựng hệ thống quản lý phát triển kinh tế biển với sự ra đời của Tổng 
cục Biển và Hải đảo Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhưng trên thực tế, 
các lĩnh vực kinh tế biển vẫn nằm rải rác tại các Bộ khác nhau. Ví dụ, lĩnh vực kinh tế 
hàng hải thuộc quyền quản lý của Bộ Giao thông Vận tải, lĩnh vực kinh tế du lịch thuộc 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lĩnh vực kinh tế hải sản thuộc Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, lĩnh vực kinh tế năng lượng thuộc Bộ Công thương,... Giữa các 
bộ đương nhiên có sự phối hợp trong quản lý phát triển kinh tế biển, nhưng trên thực 
tế, không tránh khỏi tình trạng chưa liên thông, chưa chặt chẽ, dẫn đến những hạn chế 
trong công tác quản lý; chưa tạo thuận lợi, dễ dàng cho các hoạt động sản xuất kinh 
doanh. Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý ở Trung ương cũng như giữa trung ương 
và địa phương hiện được coi là khâu yếu trong hệ thống quản lý kinh tế ở Việt Nam nói 
chung, kinh tế biển nói riêng, đang đòi hỏi cần có sự hoàn thiện, cải cách nhiều hơn 
nữa. 

- Tăng cường xây dựng hệ thống thông tin tài nguyên, môi trường và thông tin 
kinh tế biển. Do hệ thống quản lý phân mảnh như trên nên ở Việt Nam hiện nay vẫn 
chưa có được các thông tin tài nguyên, môi trường và thông tin kinh tế biển một cách 
có hệ thống và có độ tin cậy cao. Tình hình trên đã gây không ít khó khăn cho việc 
hoạch định chính sách ở tầm vĩ mô cũng như khảo sát, quyết định đầu tư ở tầm vi mô. 
Hơn nữa, trong hệ thống thông tin thống kê Việt Nam vẫn còn thiếu rất nhiều chỉ tiêu 
thống kê về kinh tế biển. Vì vậy, trong giai đoạn sắp tới, cần phải triển khai xây dựng 
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hệ thống thông tin tài nguyên, môi trường và thông tin kinh tế biển để làm cơ sở cho 
việc hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế biển xanh. 

 

5.3. Các cơ hội chính cho phát triển kinh tế biển xanh  

(1) Xu hướng phát triển kinh tế biển xanh trên thế giới: Thế giới xem thế kỷ XXI 
là thế kỷ của đại dương với cách tiếp cận mới, trong đó nhấn mạnh yếu tố phát triển 
kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đồng 
thời thích ứng tốt hơn với tình trạng biến đổi khí hậu trên quy mô toàn cầu. Các quốc 
gia đi tiên phong trên thế giới đã đưa ra những chương trình phát triển kinh tế xanh 
(Green economy) nói chung và kinh tế biển xanh (Blue economy) nói riêng, trong đó 
nhấn mạnh đến các nội dung: sản xuất xanh, công nghiệp xanh - sử dụng các công nghệ 
kỹ thuật sản xuất xanh, sử dụng năng lượng tái tạo, giảm bớt ô nhiễm môi trường; tiêu 
dùng xanh – xây dựng lối sống xanh, bảo vệ và sống hài hòa với môi trường thiên nhiên. 
Hàng ngày, trên các phương tiện thông tin đại chúng, những thông tin về phát triển kinh 
tế gắn với bảo vệ môi trường, hạn chế phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí 
hậu, nước biển dâng,... được thường xuyên cập nhật, đã cung cấp cho người dân những 
hiểu biết nhất định và cơ bản về xu hướng phát triển kinh tế biển xanh đang diễn ra trên 
thế giới. 

 (2) Khoa học - công nghệ để phát triển kinh tế biển xanh trên thế giới đang  phát 
triển rất mạnh mẽ, tạo nền tảng để thực hiện phát triển kinh tế biển xanh và bảo vệ môi 
trường biển hiệu quả. Có thể nói, các quốc gia trên thế giới đang có cuộc đua tốc độ 
trong việc sáng tạo công nghệ phát triển kinh tế biển xanh. Ví dụ, vừa mới đây, ngày 
17/10/2021, sau 21 tháng xây dựng, Trung Quốc đã đưa cảng container không carbon 
đầu tiên trên thế giới đi vào hoạt động tại Cảng biển Thiên Tân, phía Bắc nước này. 
Không sử dụng năng lượng hóa thạch, cảng container thông minh này vận hành nhờ vào 
nguồn năng lượng từ phong điện và quang điện. Cảng biển này có một "bộ não thông 
minh," dựa trên công nghệ AI, có thể tự động đưa ra các kế hoạch xếp dỡ hàng hóa tốt 
nhất và kiểm soát từng thiết bị, dẫn đến hiệu quả cao hơn 20% so với các cảng container 
truyền thống, công suất thiết kế để đạt 2,5 triệu container TEU/năm55. Sự phát triển 
mạnh mẽ khoa học - công nghệ để phát triển kinh tế biển xanh trên thế giới cũng đem 
lại cơ hội tốt cho tất cả quốc gia có biển thông qua các kênh chuyển giao công nghệ và 
FDI.  

 (3) Định hướng phát triển kinh tế biển xanh của Việt Nam. Nắm bắt xu hướng và 
các cơ hội phát triển kinh tế biển xanh trên thế giới, trên cơ sở nhu cầu phát triển bền 
vững kinh tế biển quốc gia, Việt Nam đã đề ra Chiến lược phát triển bền vững kinh tế 
biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 
22/10/2018), trong đó khẳng định: “Phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng 
trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển; bảo đảm hài hoà giữa các 
hệ sinh thái kinh tế và tự nhiên, giữa bảo tồn và phát triển, giữa lợi ích của địa phương 
có biển và địa phương không có biển; tăng cường liên kết, cơ cấu lại các ngành, lĩnh 
 
55 Xem https://www.vietnamplus.vn/cang-container-khong-carbon-dau-tien-tren-the-gioi-di-vao-hoat-
dong/747334.vnp 
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vực theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát huy 
tiềm năng, lợi thế của biển, tạo động lực phát triển kinh tế đất nước.  

Bản Nghị quyết cũng nêu rõ các mục tiêu đến năm 2030 như sau: 

- Về kinh tế biển: Các ngành kinh tế thuần biển đóng góp khoảng 10% GDP cả 
nước; kinh tế của 28 tỉnh, thành phố ven biển ước đạt 65 - 70% GDP cả nước. Các 
ngành kinh tế biển phát triển bền vững theo các chuẩn mực quốc tế; kiểm soát khai thác 
tài nguyên biển trong khả năng phục hồi của hệ sinh thái biển. 

- Về xã hội: Chỉ số phát triển con người (HDI) của các tỉnh, thành phố ven biển 
cao hơn mức trung bình của cả nước; thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh, thành 
phố ven biển gấp từ 1,2 lần trở lên so với thu nhập bình quân của cả nước. Các đảo có 
người dân sinh sống có hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đầy đủ, đặc biệt là điện, nước 
ngọt, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục... 

- Về khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực biển: Tiếp cận, tận dụng tối 
đa thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến và thuộc nhóm nước dẫn đầu trong ASEAN, 
có một số lĩnh vực khoa học và công nghệ biển đạt trình độ tiên tiến, hiện đại trên thế 
giới. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển, hình thành đội ngũ cán bộ khoa học và 
công nghệ biển có năng lực, trình độ cao. 

- Về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng: 

Đánh giá được tiềm năng, giá trị các tài nguyên biển quan trọng. Tối thiểu 50% 
diện tích vùng biển Việt Nam được điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển ở tỉ lệ 
bản đồ 1: 500.000 và điều tra tỉ lệ lớn ở một số vùng trọng điểm. Thiết lập bộ cơ sở dữ 
liệu số hoá về biển, đảo, bảo đảm tính tích hợp, chia sẻ và cập nhật. 

Ngăn ngừa, kiểm soát và giảm đáng kể ô nhiễm môi trường biển; tiên phong trong 
khu vực về giảm thiểu chất thải nhựa đại dương. Ở các tỉnh, thành phố ven biển, 100% 
chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn môi 
trường; 100% khu kinh tế, khu công nghiệp và khu đô thị ven biển được quy hoạch, xây 
dựng theo hướng bền vững, sinh thái, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước 
biển dâng, có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về 
môi trường. 

Quản lý và bảo vệ tốt các hệ sinh thái biển, ven biển và hải đảo; tăng diện tích các 
khu bảo tồn biển, ven biển đạt tối thiểu 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia; phục 
hồi diện tích rừng ngập mặn ven biển tối thiểu bằng mức năm 2000. 

Năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, động đất, sóng thần, quan trắc, giám sát môi 
trường biển, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bao gồm cả thông qua việc ứng dụng 
công nghệ vũ trụ và trí tuệ nhân tạo, đạt trình độ ngang tầm với các nước tiên tiến trong 
khu vực. Có biện pháp phòng, tránh, ngăn chặn, hạn chế tác động của triều cường, xâm 
nhập mặn, xói lở bờ biển. 
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Tóm lại, phát triển kinh tế biển xanh là một vấn đề mới và mức độ thành công của 
nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, cả khách quan lẫn chủ quan. Mặc dù có nhiều thách thức 
không nhỏ đang đặt ra trước mắt, nhưng cũng có những cơ hội rõ ràng cho sự phát triển 
kinh tế biển xanh ở Việt Nam hiện nay. Thực tế cho thấy, phát triển kinh tế biển xanh 
là một định hướng quan trọng trong số các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của đất 
nước, để hướng đến mục tiêu cao hơn, như mục cam kết trung hòa carbon vào năm 
2050. Vấn đề là cần tận dụng tốt các cơ hội này để vừa phát triển bền vững kinh tế biển, 
vừa bảo vệ được tài nguyên biển cho sự phát triển của các thế hệ mai sau. Tuy nhiên, 
khung chính sách thông qua Nghị quyết 36 và rộng hơn là SDGs đưa ra định hướng 
chính sách rõ ràng về phía trước, và nghiên cứu này cung cấp tổng hợp về nền kinh tế 
xanh để giúp định hình việc thực hiện. 
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6. Khuyến nghị 

Từ những phân tích trên đây, có thể đưa ra một số nhận xét tổng quát và khuyến 
nghị như sau: 

1. Việt Nam là một trong những quốc gia biển. Phát triển kinh tế biển là một trong 
những nội dung rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế quốc gia. Ngày 
22/10/2018, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về 
Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW) được ban hành; trong đó nêu rõ các mục tiêu phát 
triển các ngành nghề kinh tế biển và bảo tồn các hệ sinh thái biển của thời kỳ đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bản Nghị quyết cũng nêu rõ mục tiêu đến năm 2030, 
“các ngành kinh tế thuần biển đóng góp khoảng 10% GDP cả nước; kinh tế của 28 tỉnh, 
thành phố ven biển ước đạt 65 - 70% GDP cả nước". Nghị quyết nêu rõ định hướng đi, 
tuy nhiên, để hỗ trợ và thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết, phân tích được trình bày ở 
đây cung cấp một cái nhìn chi tiết hơn về tác động qua lại giữa các lĩnh vực và tiềm 
năng tăng trưởng xanh bền vững. Kết luận của nghiên cứu này, kết hợp với sáng kiến 
quy hoạch không gian biển và các công việc khác, đưa ra lộ trình thực hiện tổng hợp 
Nghị quyết 36 và mở rộng nền kinh tế xanh bền vững. 

2. Báo cáo này là một trong những nghiên cứu đầu tiên về phát triển kinh tế biển 
xanh ở Việt Nam. Cách tiếp cận mới này vừa là yêu cầu thực tiễn cấp bách trước mắt, 
lại vừa là yêu cầu lâu dài, đảm bảo mục tiêu phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế 
quốc gia nói chung, kinh tế biển nói riêng. Trong bối cảnh các số liệu thống kê còn rất 
thiếu, đặc biệt là các số liệu đầu tư cho từng ngành kinh tế biển, việc phân tích chi phí 
– lợi ích cho từng lĩnh vực và so sánh giữa các lĩnh vực này với nhau đã chưa thể thực 
hiện được. Tuy vậy, những số liệu ước tính của mỗi ngành về giá trị gia tăng (VA), số 
lượng lao động đang sử dụng, v.v. đã cho phép hình dung phần nào quy mô và vai trò 
của mỗi ngành trong phát triển kinh tế biển nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung. 
Phân tích kinh tế trong nghiên cứu này cung cấp cơ sở cho việc lập kế hoạch tổng hợp 
hơn trên các lĩnh vực biển để nắm bắt sự hiệp đồng. 

3. Mối liên kết giữa tăng trưởng các ngành nghề kinh tế biển với bảo vệ môi trường 
và các mục tiêu SDGs mà Việt Nam đã cam kết là một cách nhìn mới, đem lại nhiều 
điều cần suy nghĩ, cân nhắc trong chính sách phát triển. 17 Mục tiêu phát triển bền vững 
(SDGs), trong đó có các lĩnh vực rất thiết thực đối với phát triển kinh tế biển ở một 
nước đang phát triển như Việt Nam, như: SDG 1 - Xóa nghèo dưới mọi hình thức, ở 
mọi nơi; SDG 2 - Xóa đói, đảm bảo an ninh lương thực và cải thiện dinh dưỡng, phát 
triển nông nghiệp bền vững; SDG 8 - Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn, rộng mở và 
bền vững, việc làm đầy đủ và năng suất và công việc tốt cho tất cả mọi người; SDG 13 
- Có biện pháp khẩn cấp để ứng phó với biến đổi khí hậu và các tác động của nó; và 
SDG 14 - Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và các nguồn tài nguyên 
biển cho phát triển bền vững. Các chính sách phát triển kinh tế biển phải đảm bảo cho 
việc khai thác các tài nguyên biển của thế hệ hôm nay không được làm phương hại đến 
việc khai thác các tài nguyên biển của các thế hệ mai sau. Vì thế, trong quy hoạch không 
gian biển quốc gia, một chương trình mà Việt Nam bắt đầu khởi động, bên cạnh việc 
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xác định những vùng bảo tồn biển, cần tính toán một cơ cấu kinh tế biển hợp lý sao cho 
mang lại những giá trị cao nhất, trong khi vẫn duy trì và gia tăng thêm được diện tích 
và giá trị của các hệ sinh thái và đa dạng sinh học biển. Đưa nền kinh tế xanh vào phát 
triển kinh tế xã hội rộng lớn hơn cung cấp một nền tảng để tăng cường đạt được nhiều 
mục tiêu phát triển bền vững. 

4. Trước mắt, không gian phát triển cho mỗi ngành/lĩnh vực kinh tế biển của Việt 
Nam vẫn còn khá rộng mở và chưa dẫn đến những xung đột lớn giữa các ngành, và sự 
phát triển kinh tế cũng chưa đến mức xung đột lợi ích lớn cần quản trị. Các hoạt động 
kinh tế biển của Việt Nam đã dẫn đến suy thoái môi trường, nhưng chưa đến mức thảm 
khốc. Kết quả này một phần nhờ vào những hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức 
bảo vệ nguồn tài nguyên biển cho mọi tầng lớp dân cư, trước hết và trực tiếp là những 
người lao động ngành nghề kinh tế biển. Gần đây, Việt Nam cũng tham gia Chương 
trình đối tác hành động toàn cầu về nhựa tại Việt Nam (NPAP Việt Nam), đặt mục tiêu 
đến năm 2030 giảm 75% rác thải nhựa đại dương. Ngưỡng chịu đựng của môi trường 
với các ngành kinh tế biển và sự cùng phát triển bên cạnh nhau, có cả mâu thuẫn và bổ 
sung cho nhau giữa các ngành kinh tế biển hiện vẫn còn dư địa khá rộng lớn. Thêm vào 
đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã công bố mục tiêu khí hậu mạnh mẽ của Việt Nam 
tại hội nghị COP26, bao gồm trung hòa carbon vào năm 2050. Vì vậy, trong 10 – 15 
năm tới, các kịch bản tăng trưởng kinh tế theo hướng nhanh hơn, nhờ vào các yếu tố 
khoa học – công nghệ, nâng cao năng suất kết hợp với bảo tồn hệ sinh thái và duy trì đa 
dạng sinh học vẫn rất hiện thực. Xây dựng các cơ chế, quy trình và quy định mạnh mẽ 
để đảm bảo duy trì chất lượng môi trường bên cạnh tăng trưởng kinh tế biển là khuyến 
nghị cốt lõi cho một nền kinh tế xanh. 

5. Về trung và dài hạn, để quản lý tốt hơn hệ sinh thái biển và phát triển bền vững 
hơn, hiệu quả hơn các ngành kinh tế biển, các cơ quan quản lý Nhà nước về biển cần 
xây dựng một chương trình dài hạn với sự nỗ lực liên tục trên một số nội dung sau:  

- Xây dựng cơ chế chính sách đảm bảo quản lý tốt tài nguyên biển, đồng thời 
khuyến khích các hoạt động kinh tế biển dựa trên công nghệ thân thiện với môi trường, 
theo các cam kết quốc tế của Việt Nam. Mở mang thêm những lĩnh vực kinh doanh có 
khả năng đem lại giá trị cao như dược liệu biển, năng lượng biển, đặt biệt là điện gió 
ngoài khơi… Tư tưởng chủ đạo của các chính sách là xuất phát từ góc nhìn toàn diện, 
tổng quát về vị trí, vai trò của biển đối sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia 
biển như Việt Nam. Điều này hoàn toàn đúng như Nghị quyết 36-NQ/TW đã ghi nhận: 
Biển “là không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, gắn bó mật thiết với sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng 
trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển; bảo đảm hài hoà giữa các 
hệ sinh thái kinh tế và tự nhiên, giữa bảo tồn và phát triển, giữa lợi ích của địa phương 
có biển và địa phương không có biển; tăng cường liên kết, cơ cấu lại các ngành, lĩnh 
vực theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát huy 
tiềm năng, lợi thế của biển, tạo động lực phát triển kinh tế đất nước”. (Nghị quyết số 
36-NQ/TW ngày 22/10/2018) 
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- Tổ chức xây dựng hệ thống thông tin kinh tế biển một cách có hệ thống và thống 
nhất để phục vụ nghiên cứu chính sách kinh tế biển xanh trong giai đoạn tới. Hiện nay, 
ở cấp trung ương, các lĩnh vực kinh tế biển được quản lý bởi nhiều bộ khác nhau; ở cấp 
địa phương, bộ phận quản lý các vấn đề phát triển kinh tế biển không giống nhau. Trong 
hệ thống số liệu Thống kê quốc gia được xuất bản hàng năm chưa có các thông tin thống 
nhất về các lĩnh vực kinh tế biển. Vì vậy, các cơ quan của Nhà nước cần nhanh chóng 
xây dựng hệ thống thông tin kinh tế biển một cách có hệ thống và thống nhất, thông 
suốt từ trung ương đến địa phương để làm cơ sở nghiên cứu xây dựng chính sách kinh 
tế biển xanh. 

- Tăng cường đào tạo nhân lực cho các hoạt động kinh tế biển, đặc biệt là hình 
thành đội ngũ chuyên gia nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề phát triển kinh tế biển 
xanh. Trước yêu cầu nâng cao chất lượng phát triển các ngành kinh tế biển kết hợp với 
bảo tồn các hệ sinh thái và đa dạng sinh học biển trong tình hình mới, việc tăng cường 
nhân lực cho phát triển kinh tế biển cả về số lượng và trình độ chuyên môn là việc nhất 
thiết phải làm. 

- Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về biển. Trong bối cảnh còn có tranh chấp chủ 
quyền biển đảo ở Biển Đông, việc mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế để giữ gìn 
môi trường hoà bình, ổn định và hợp tác để phát triển có ý nghĩa rất quan trọng. Khác 
với đất liền, các hệ sinh thái và tài nguyên biển mang tính “mở” hơn; vì vậy, hợp tác 
quốc tế về quản lý, sử dụng, bảo tồn bền vững biển và đại dương, phòng, chống thiên 
tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng… là yêu cầu chung của các quốc 
gia và dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật 
Biển 1982. 

- Tổ chức tốt việc xây dựng Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch tổng 
thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ,… theo quy định của Luật Quy 
hoạch (Luật số: 21/2017/QH14). Để làm tốt các quy hoạch này theo hướng phát triển 
kinh tế biển xanh, cần có cách nhìn tổng thể, tích hợp và “phối hợp đồng bộ giữa các 
ngành, lĩnh vực có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi 
trường trong việc lập quy hoạch trên một phạm vi lãnh thổ xác định nhằm đạt được mục 
tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững” (Luật Quy hoạch, số 
21/2017/QH14).  

- Trên cơ sở Quy hoạch được phê duyệt, cần tập trung ưu tiên đầu tư từ nguồn đầu 
tư công và khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư cho những dự án sử dụng công nghệ 
xanh, năng lượng sạch... tại các vùng biển và ven biển. Chính phủ nên khởi động một 
Chương trình phát triển kinh tế biển xanh, trong đó xác định rõ một số dự án trọng điểm 
để tập trung thực hiện, định kỳ đánh giá, theo dõi hiệu quả và trách nhiệm giải trình 
trong việc thực hiện./. 
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PHỤ LỤC - BÁO CÁO CÁC NGÀNH 
 

Phụ lục A. Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản 
Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản ở Việt Nam bao gồm 2 loại hình: (i) nuôi trồng và đánh 
bắt thủy sản nước ngọt (trong ao, hồ, sông, suối) trên đất liền; và (ii) nuôi trồng và đánh 
bắt thủy sản ở các vùng nước mặn/lợ (ven biển và biển). Báo cáo này chỉ xem xét lĩnh 
vực nuôi trồng và đánh bắt thủy sản ở vùng nước mặn/lợ (ven biển và biển). 

 

Hình A.4. Tàu đánh cá56 

1. Nguồn lợi thủy sản 
Việt Nam có ngư trường đánh bắt truyền thống, rộng lớn trong khu vực Biển Đông với 
hơn 2.000 loài cá, trong đó 130 loài có giá trị kinh tế cao, ngoài ra còn trên 600 loài 
giáp xác, nhuyễn thể và rong biển. Tổng trữ lượng nguồn lợi thủy sản biển Việt Nam 
khoảng 4,364 triệu tấn, chưa bao gồm nguồn lợi thủy sản ở các vùng biển sâu, gò nổi 
và thềm lục địa (kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu Hải sản (RIMF) thực hiện trong 
giai đoạn 2011-2015) với nguồn lợi thủy sản ven bờ chiếm 12%, vùng lộng 19% và 
vùng khơi là 69%. Ngư trường khai thác thuỷ sản của Việt Nam được phân thành năm 
vùng chính, bao gồm Vịnh Bắc Bộ (chiếm 17,3% tổng nguồn lợi thủy sản), vùng duyên 
hải miền Trung (chiếm 20,0%), vùng Đông Nam Bộ (chiếm 25,6%), vùng Tây Nam Bộ 
(chiếm 13,4%) và vùng giữa Biển Đông (chiếm 23,7%)57. 
Theo RIMF (2018), trữ lượng nguồn lợi thuỷ sản biển bình quân hàng năm trong giai 
đoạn 2011-2015 được ước tính vào khoảng 4,364 triệu tấn (dao động trong khoảng 4,1-
4,6 triệu tấn)58, giảm 13,9% so với giai đoạn 2000-2005 (5,071 triệu tấn; tương đương 
giảm bình quân 1,36% mỗi năm). Những năm gần đây, khai thác hải sản đã thể hiện 

 
56 Nguồn: http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-dia-phuong/Dieu-chinh-quy-hoach-cang-ca-khu-vuc-dao-Cat-
Ba/309129.vgp 
57 Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Hải sản – RIMF, thực hiện trong giai đoạn 2011-2015. 
58 Con số 4,364 triệu tấn này không bao gồm nguồn lợi thủy sản ở các vùng biển sâu và thềm lục địa của Việt 
Nam do việc đánh giá trữ lượng nguồn lợi ở những khu vực này chưa được thực hiện. 
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dấu hiệu khai thác quá mức59, dẫn đến sự suy giảm trong hiệu quả sản xuất thủy sản và 
được đo lường bằng năng suất khai thác trên đơn vị cường lực (catch per unit of effort 
– CPUE).  CPUE của đội tàu đánh bắt liên tục giảm từ 0,9 tấn/CV vào năm 1990 xuống 
0,29 tấn/CV vào năm 2010 (VIFEP, 2013) và giảm xuống còn 0,26 tấn/CV vào năm 
2019 (VIFEP, 2020) với mức giảm bình quân 1,14%/năm trong giai đoạn 2010-2019 
và 4,13% trong giai đoạn 1990-2019.  
Việt Nam có tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản ở biển và ven biển dồi dào, dọc 
theo đường bờ biển dài hơn 3.260 km với hơn 3.000 đảo lớn nhỏ; 12 đầm phá ven biển 
miền Trung và 114 cửa sông ven biển như nói trên. Diện tích có thể khai thác khoảng 
500.000 ha60 vũng vịnh kín ven bờ và ven các đảo gần bờ, các vùng biển ven bờ và các 
bãi triều thấp để chuyển sang phát triển nuôi trồng thủy sản biển. Cho đến nay, khoảng 
57.000 ha đã được sử dụng để phát triển nuôi biển, 443.000 ha còn lại vẫn còn tiềm 
năng để khai thác cho nuôi biển, đặc biệt là các khu biển gần bờ và vùng lộng. 
Ngoài ra, còn khoảng 750.000 ha61 diện tích vùng cao triều và thấp triều ở 28 tỉnh/thành 
ven biển (trên tổng số 63 tỉnh thành) cũng thích hợp cho phát triển nuôi trồng thủy sản 
nước lợ62, mà phần lớn là nuôi tôm. Cho đến nay, khoảng 720.000 ha trong diện tích 
nói trên đã được sử dụng cho nuôi trồng thủy sản nước lợ ven biển. 
2. Hiện trạng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản 
Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản là một trong những ngành kinh tế biển truyền thống 
lâu đời của Việt Nam. Các hoạt động kinh tế chính trong lĩnh vực này bao gồm: nuôi 
trồng thủy sản; đánh bắt thủy sản; chế biến thủy sản, trong đó có nghề làm nước mắm 
truyền thống phát triển ở nhiều vùng ven biển; đóng sửa tàu/thuyền và sản xuất ngư lưới 
cụ, sản xuất thức ăn và giống thuỷ sản và một loạt các dịch vụ khác. Như vậy, ngoài lực 
lượng lao động trực tiếp sản xuất trong lĩnh vực nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, còn có 
một lực lượng lao động tham gia trong các ngành nghề dịch vụ có liên quan. Vì vậy, 
nuôi trồng và đánh bắt thủy sản đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm và sinh kế cho đại bộ 
phân cư dân ở các vùng ven biển Việt Nam. 
Tổng sản lượng thủy sản (bao gồm cả đánh bắt và nuôi trồng thủy sản) đã tăng gấp bốn 
lần trong vòng 20 năm qua, từ khoảng 2 triệu tấn năm 1999 lên 4,7 triệu tấn năm 2009 
và 8,15 triệu tấn năm 2019 (Hình 2.2). Trong 8,15 triệu tấn thuỷ sản năm 2019, sản 
lượng đánh bắt là 3,77 triệu tấn, trong đó 94,6% là đánh bắt trên biển; sản lượng nuôi 
trồng là 4,38 triệu tấn, trong đó 28% là nuôi mặn, lợ. Phương tiện đánh bắt thủy sản có 
sự chuyển dịch cơ cấu mạnh theo hướng giảm tàu thuyền đánh bắt ven bờ từ 92.391 
phương tiện vào năm 2013 xuống còn 66.135 phương tiện vào năm 2019 (giảm 
5,42%/năm). Tuy nhiên, số lượng tàu đánh bắt xa bờ có xu hướng tăng từ 26.398 tàu 
vào năm 2013 lên 30.474 tàu vào năm 2019, tăng 2,42%/năm (D-FISH, 2019). Nguyên 
nhân của sự chuyển dịch cơ cấu này một phần là do Chính phủ có chính sách khuyến 
 
59 Trong giai đoạn 2011-2016, nghiên cứu của RIMF đã xác nhận có 1.207 loài hải sản được đánh bắt, trong đó 
945 loài cá, 135 loài giáp xác, 48 loài động vật chân đầu và 50 loài khác. Lượng cá đáy đánh bắt đã đạt tới 
ngưỡng bền vững, lượng cá nổi (cả cá nổi nhỏ và lớn) đánh bắt ngoài khơi vẫn còn trong ngưỡng bền vững và 
một số loài cá biển khác vẫn còn có tiềm năng đánh bắt với lượng lớn hơn. 
60 MARD (2018), Chiến lược phát triển nuôi biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2050, Hà Nội. 
61 VIFEP (2012), Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030. 
62 Nuôi trồng thủy sản nước lợ là nuôi trồng các loài động, thực vật thủy sinh trong các ao, đầm ven biển có độ 
mặn từ 3-25 ppt (đôi khi độ mặn có thể thấp hoặc cao hơn nhưng không nên duy trì trong thời gian dài). Việc nuôi 
này chủ yếu được thực hiện ở các vùng ven biển. 
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khích đánh cá xa bờ, hạn chế đánh bắt ven bờ, mặt khác do nguồn lợi thủy sản gần bờ 
suy giảm dẫn đến việc đánh bắt không hiệu quả. 
Dịch vụ hậu cần nghề cá gồm 83 cảng cá (số liệu năm 2018) với công suất thiết kế 1,8 
triệu tấn cho 9.298 lượt tàu cá cập bến/ngày; 25 cảng cá loại I (trong đó 9 cảng cá cho 
các tàu đánh bắt với công suất tối đa 1.000 CV và 2 cảng cá cho các tàu có công suất 
2.000 CV); 58 cảng cá loại II; 66 khu neo đậu tránh trú bão với khả năng cập cảng tối 
đa cho 42.464 lượt tàu thuyền; 354 cơ sở sản xuất nước đá và 643 kho lạnh với tổng 
công suất khoảng 78.700 tấn thủy sản (D-FISH, 2019). 
Nuôi trồng thủy sản trên biển và nuôi nước lợ ven biển có xu hướng tăng trong 10 năm 
qua (2010-2019), tốc độ tăng trưởng diện tích nuôi biển bình quân là 1,24%/năm và 
nuôi nước lợ ven biển là 4,56%/năm, dẫn đến tốc độ tăng tổng diện tích nuôi trồng mặn, 
lợ là 1,88%/năm, từ 710.400 ha năm 2010 (VIFEP, 2013) lên 840.000 ha năm 2019 (D-
FISH, 2019)63. Sản lượng nuôi trồng tăng đáng kể trong 10 năm qua với tốc độ tăng 
hàng năm đạt 6,5%/năm, từ 692.902 triệu tấn trong năm 2010 (VIFEP, 2013) lên 
1.220.000 triệu tấn năm 2019 (D-FISH, 2019) và phần lớn sản lượng là từ nuôi tôm 
nước lợ ven biển (chiếm 61,5% tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản mặn, lợ năm 2019). 
Trên cả nước có khoảng 2.400 cơ sở sản xuất giống thủy sản, trong đó cơ sở sản xuất 
tôm giống chiếm tỷ lệ chủ yếu với 2.362 cơ sở64. 

 

Hình A2. Sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản giai đoạn 1999-201965 

Đối với chế biến và xuất khẩu thủy sản, có tổng số 784 doanh nghiệp chế biến thủy sản 
đủ điều kiện xuất khẩu thủy sản sang Châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc và các quốc gia 
khác (số liệu năm 201966). Trong giai đoạn 2010-2019, chế biến thủy sản ở Việt Nam 
đã trở thành một ngành công nghiệp tương đối phát triển, đáp ứng hầu hết các yêu cầu 
khắt khe về an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm và các chứng nhận phát triển bền 
vững khác từ các thị trường nhập khẩu. Ngành công nghiệp chế biến thủy sản đã góp 
phần quan trọng trong việc đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu thủy sản lớn thứ ba 

 
63 D-FISH (2017), Báo cáo tổng kết ngành thủy sản năm 2017, kế hoạch năm 2018. 
64 D-FISH (2019), Báo cáo tổng kết ngành thủy sản năm 2019, kế hoạch năm 2020. 
65 Thu thập và tổng hợp từ các báo cáo tổng kết hàng năm của Tổng cục Thủy sản và Bộ Nông nghiệp & PTNT. 
66 VIFEP (2020), Dự thảo Chiến lược ngành phát triển ngành thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
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thế giới với tỷ trọng 6,9% tổng giá trị thủy sản toàn cầu trong năm 201867. Giá trị xuất 
khẩu thủy sản tăng từ 5 tỷ đô la Mỹ năm 2010 lên 8,6 tỷ đô la Mỹ năm 201968 (chiếm 
22,5% tổng giá trị xuất khẩu ngành nông - lâm - thủy sản), với tốc độ tăng trưởng bình 
quân 6,1%/năm. Tỷ trọng xuất khẩu thủy sản biển và ven biển (cả nuôi trồng và đánh 
bắt) trong tổng giá trị xuất khẩu cả năm 2019 là 78%; còn lại là từ cá tra (với giá trị xuất 
khẩu 1,907 tỷ đô la Mỹ trong năm 2019). Mặt hàng chế biến thủy sản chế biến chủ lực 
là tôm (chiếm khoảng 39,3%, tương đương 3,38 tỷ đô la Mỹ trong tổng giá trị xuất khẩu 
thủy sản năm 201969), cá ngừ (giá trị xuất khẩu khoảng 700 triệu đô la Mỹ/năm), bạch 
tuộc và mực (giá trị xuất khẩu khoảng 600 triệu đô la Mỹ/năm),… 
Đóng góp của nuôi trồng và đánh bắt hải sản trong tăng trưởng kinh tế: theo ước tính, 
GDP tính theo giá hiện hành của lĩnh vực nuôi trồng và đánh bắt hải sản (tính cho phần 
biển và ven biển) đã tăng từ 68,91 ngàn tỷ năm 2010 lên 166,76 ngàn tỷ năm 2019. 
Đóng góp tương đương khoảng 72-89% GDP theo giá hiện hành của toàn ngành thủy 
sản, 15-20% trong GDP theo giá hiện hành của ngành nông – lâm nghiệp – thủy sản, và 
cũng đóng góp 2-3% cho GDP của quốc gia (Bảng 2.1).  
Các kết quả ước tính cho thấy tốc độ tăng GDP thực tế hàng năm của lĩnh vực đánh bắt 
và nuôi trồng hải sản trong giai đoạn 2010-2019 là khoảng 4,5%/năm, thấp hơn một 
chút so với tốc độ tăng trưởng hàng năm của toàn ngành thủy sản (5,1%/năm), lớn hơn 
tăng trưởng GDP thực tế của ngành ngành nông – lâm nghiệp – thủy sản (2,8%/năm) 
và hơn một nửa tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước  (6,3%/năm). 
Không giống các ngành công nghiệp và dịch vụ có tỷ trọng đầu tư nước ngoài trực tiếp 
(FDI) rất lớn, ngành nông nghiệp nói chung và lĩnh vực đánh bắt và nuôi trồng hải sản 
nói riêng có tỷ trọng đầu tư FDI rất nhỏ, cũng như ít đầu tư ra nước ngoài nên GDP của 
lĩnh vực đánh bắt và nuôi trồng hải sản cũng gần ngang bằng với tổng thu nhập (GNI) 
trong lĩnh vực này. Do đó, hầu như toàn bộ giá trị gia tăng (GTGT) tạo ra trong lĩnh vực 
sản xuất đánh bắt và nuôi trồng hải sản đều thuộc về thu nhập của người dân/doanh 
nghiệp Việt Nam. 

Bảng A.8. Tỷ trọng GDP theo giá hiện hành của lĩnh vực đánh bắt và nuôi trồng hải sản trong 
GDP cả nước và ngành nông, lâm, ngư. 

Năm 

GDP theo giá hiện hành (đơn vị: 1000 tỷ ) 
Tỷ trọng đóng góp của GDP 
khai thác và nuôi trồng hải sản 
(%) 

GDP đánh 
bắt và nuôi 
trồng hải 
sản 

GDP 
toàn 
ngành 
thủy 
sản 

GDP 
quốc 
gia70 

GDP 
nông, lâm, 
ngư 
nghiệp 

GDP 
quốc gia

GDP 
toàn 
ngành 
thủy sản 

GDP nông, 
lâm, ngư 
nghiệp 

2010 68,91 - 2.157,83 396,58 3,19% - 17,38% 
2011 87,86 98,88 2.779,88 543,96 3,16% 88,9% 16,15% 
2012 95,13 - 3.245,42 623,82 2,93% - 15,25% 
2013 100,17 128,69 3.584,26 643,86 2,79% 77,8% 15,56% 

 
67 Theo Statista.com, năm 2018, tổng giá trị thị trường thủy sản toàn cầu đạt khoảng 130 tỷ USD, trong khi tổng 
giá trị xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2018 đạt khoảng 9 tỷ USD. 
68 D-FISH (2019), Báo cáo tổng kết ngành thủy sản năm 2019, kế hoạch năm 2020. 
69 D-FISH (2019), Báo cáo tổng kết ngành thủy sản năm 2019, kế hoạch năm 2020. 
70 https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=715 
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2014 112,41 - 3.937,86 696,97 2,85% - 16,13% 
2015 107,04 147,91 4.192,86 712,46 2,55% 72,4% 15,02% 
2016 114,00 - 4.502,73 734,83 2,53% - 15,51% 
2017 134,59 171,47 5.005,98 768,16 2,69% 78,5% 17,52% 
2018 166,11 190,12 5.542,33 813,72 3,00% 87,4% 20,41% 
2019 166,76 205,25 6.037,35 842,60 2,76% 81,2% 19,79% 
Nguồn: Cao Lệ Quyên, 2021 
Tác động của nuôi trồng và đánh bắt hải sản lên xã hội và môi trường: hiện nay, toàn 
bộ lĩnh vực nuôi trồng và đánh bắt thủy sản biển do khu vực tư nhân đảm nhận. Ngành 
đánh bắt hải sản có khoảng 750.000 lao động tham gia sản xuất trực tiếp (năm 2019), 
cùng với khoảng 500.000 lao động gián tiếp trong lĩnh vực dịch vụ hậu cần71. Trong 
lĩnh vực nuôi trồng mặn, lợ, mà cụ thể là nuôi tôm nước lợ, có khoảng 400.000 ha nuôi 
thâm canh và bán thâm canh, khoảng 320.000 ha nuôi quảng canh, với khoảng 0,6-0,7 
triệu hộ gia đình với hơn 1,1 triệu lao động trực tiếp và gián tiếp72 .  
Ngoài số lao động trực tiếp trong lĩnh vực nuôi trồng và đánh bắt hải sản ở trên còn có 
một lượng lớn lao động làm việc trong lĩnh vực gia công, đóng mới và sửa chữa tàu 
thuyền, sản xuất ngư lưới cụ, sản xuất thức ăn, giống tôm, cá và các dịch vụ khác. Ước 
tính trong năm 2019, tổng số lao động trong lĩnh vực thủy sản (đánh bắt và nuôi trồng 
thủy sản) chiếm khoảng 8% (xấp xỉ 4,5 triệu lao động) trong tổng số lao động của Việt 
Nam73. 

Bảng A.9. Tỷ trọng lao động trong đánh bắt và nuôi trồng hải sản (biển và ven biển) 

Đơn vị: lao động 2010 2019 Tốc độ tăng trưởng hàng năm 
giai đoạn 2010-2019 (%) 

Nuôi nước lợ và nuôi biển 807.383 1.125.850 3,76 
Trong đó: Nuôi nước lợ 650.000 900.000 3,68 

Nuôi biển 157.383 225.850 4,09 
Đánh bắt hải sản 500.000 750.000 4,61 
Tổng 1.307.383 1.875.850 4,09 

Nguồn: Cao Lệ Quyên, 2021 
 
3. Tương tác giữa nuôi trồng, đánh bắt hải sản và các mục tiêu Phát triển bền 
vững 
Chương trình Nghị sự toàn cầu về các Mục tiêu Phát triển bền vững đến năm 2030 đã 
được thực hiện tại Việt Nam thông qua Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/05/2017 
của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động (KHHĐ) quốc gia thực hiện chương 
trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Trong KHHĐ quốc gia này, Mục tiêu 14 
về Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển có các mục tiêu và 
nhiệm vụ 14.2; 14.4; 14.5; 14.6 có liên quan trực tiếp tới nuôi trồng và đánh bắt hải sản; 
và các kế hoạch hành động chi tiết để thực hiện các mục tiêu đó được xác định rõ hơn 
 
71 Theo ước tính của VIFEP, tổng số lao động trực tiếp và gián tiếp trong ngành thủy sản (đánh bắt, nuôi trồng, 
chế biến và dịch vụ hậu cần) là khoảng 4,5 triệu người trong giai đoạn 2018-2019. 
72 Các tác giả tự ước tính theo cách sau: Mỗi ha nuôi tôm thâm canh hoặc bán thâm canh có thể cần 1,5 lao động 
và quảng canh cải tiến có thể cần 1,0 lao động cho công việc và quản lý trang trại; mỗi hộ nuôi tôm tại địa phương 
có thể sở hữu trung bình 1,0 ha đất nuôi tôm. 
73 Tổng cục thống kê (2019), Thông cáo báo chí về lao động và việc làm quý I năm 2019, TCTK. 
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trong KHHĐ của ngành nông nghiệp74 tại Quyết định số 1308/QĐ-BNN-KH ngày 
13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngoài ra, hầu hết 
các Mục tiêu Phát triển bền vững khác đều ít nhiều liên quan trực tiếp đến ngành nuôi 
trồng và đánh bắt hải sản. 
Để thấy rõ được mối quan hệ tương tác giữa nuôi trồng và đánh bắt hải sản với các Mục 
tiêu Phát triển bền vững (SDGs), các ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực của lĩnh vực hải 
sản tới việc thực hiện các mục tiêu, nghiên cứu này kế thừa các tiếp cận và thang điểm 
do Viện Môi trường Stockholm75 nghiên cứu thiết lập như sau: 

Bảng A.10. Bảng đánh giá mối quan hệ giữa nuôi trồng, đánh bắt hải sản và Mục tiêu phát 
triển bền vững SDGs 

Điểm số Mô tả 

+3 
Kết quả đạt được trong lĩnh vực này mang lại tác động rất tích cực cho 
MTPTBV 

+2 
Kết quả đạt được trong lĩnh vực này mang lại tác động vừa phải trong 
MTPTBV 

+1 Kết quả đạt được trong lĩnh vực này mang lại tác động nhỏ trong MTPTBV 
0 Kết quả đạt được trong lĩnh vực này không có tác động đến MTPTBV 

-1 
Kết quả đạt được trong lĩnh vực này mang lại những tác động tiêu cực nhỏ đến 
MTPTBV 

-2 
Kết quả đạt được trong lĩnh vực này mang lại một số tác động tiêu cực vừa phải 
đến MTPTBV 

-3 
Kết quả đạt được trong lĩnh vực này mang lại những tác động rất tiêu cực đến 
MTPTBV 

Từ bảng trên, chúng ta có thể đánh giá các tác động của ngành nuôi trồng và đánh bắt 
hải sản đến các Mục tiêu phát triển bền vững như sau: 

Bảng A.11. Tác động của nuôi trồng và đánh bắt hải sản đến các Mục tiêu phát triển bền 
vững của Việt Nam 

MTPTBV Điểm 
số Nhận xét 

 
SDG 1  

+3 

Đánh bắt gần bờ quy mô nhỏ (chiếm 49,11% tổng số tàu thuyền năm 
2019) và nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ (chiếm 60% diện tích 
nuôi)76 mang lại việc làm bền vững và thu nhập cho cộng đồng vùng 
ven biển và hải đảo 

 
SDG 2 

 
+3 

Đánh bắt gần bờ và nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ giúp làm giảm 
tỷ lệ hộ nghèo và đảm bảo an ninh lương thực cho cộng đồngvùng 
ven biển và hải đảo 

 
SDG 3 

 
+3 

Đánh bắt gần bờ và nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ cải thiện mức 
độ dinh dưỡng và góp phần tăng khả năng tiếp cận phúc lợi xã hội 
cho cộng đồng vùng ven biển và hải đảo. 

 
74 Kể từ năm 2007, ngành thủy sản được hợp nhất với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, chịu sự quản 
lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
75 https://doi.org/10.1007/s11625-018-0604-z 
76 Nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ được hiểu là hình thức nuôi quảng canh hoặc quảng canh cải tiến. 
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MTPTBV Điểm 
số Nhận xét 

 
SDG 4 +2 

Phát triển nuôi trồng và đánh bắt bền vững giúp ngư dân và người 
nuôi trồng thủy sản có nhiều cơ hội tiếp cận với giáo dục và nâng 
cao trình độ kỹ thuật, tay nghề 

SDG 5 
+2 Phát triển nuôi trồng và đánh bắt bền vững tạo ra nhiều cơ hội hơn 

cho phụ nữ tham gia vào chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản. 
 
SDG 6 -1 

Phát triển nuôi trồng thủy sản sử dụng tài nguyên nước và khi không 
được quản lý tốt thì có thể tạo ra các tác động tiêu cực đến môi 
trường như ô nhiễm hữu cơ, xâm nhập mặn.  

SDG 7 0  
 
SDG 8 + 2 

Góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo thêm nhiều việc làm 
cho cộng đồng ven biển và hải đảo. 
 

 
SDG 9 +2 

Góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng cho vùng ven biển và hải đảo như 
nâng cấp cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, đường giao thông, thuỷ 
lợi, điện, viễn thông, v.v. 

 
SDG 10 +1 

Đánh bắt gần bờ và nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ duy trì sinh kế 
cho những người dễ bị tổn thương, góp phần làm giảm bất bình đẳng 
xã hội cho cộng đồng vùng ven biển và hải đảo. 

 
SDG 11 +1 

Đóng góp vào sự phát triển bền vững của đô thị và nông thôn với 
khả năng tiếp cận nhiều hơn với các loại thực phẩm đủ dinh dưỡng 
và xây dựng cơ sở hạ tầng ở các vùng ven biển 

SDG 12 
+1 

Nuôi tôm hữu cơ và các sản phẩm thủy sản đánh bắt được chứng 
nhận MSC77 có thể góp phần vào sản xuất và tiêu dùng có trách 
nhiệm 

SDG 13 
+3 

Nuôi tôm nước lợ ở vùng bị xâm nhập mặn ven biển được xem là 
một trong những giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu 

SDG 14 
+3 

Chấm dứt việc đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không khai báo và 
không theo quy định (IUU) và trợ cấp cho khai thác hải sản giúp bảo 
vệ nguồn lợi thủy sản và  góp phần cho phát triển bền vững. 

SDG 15 
+1 

Nuôi kết hợp tôm - rừng ngập mặn tạo ra tôm hữu cơ và góp phần 
bảo vệ, phục hồi rừng ngập mặn 

SDG 16 0  
SDG 17 

+2 
Hợp tác với các tổ chức quốc tế và song phương để chấm dứt khai 
thác IUU và nuôi trồng thủy sản bền vững 

Nguồn: Cao Lệ Quyên, 2021 
4. Tương tác giữa nuôi trồng, đánh bắt hải sản và các ngành kinh tế biển khác 
Mối quan hệ tương tác giữa nuôi trồng, đánh bắt hải sản và các ngành kinh tế biển khác 
được thể hiện ở cả 2 khía cạnh tích cực và tiêu cực với mức độ cho điểm từ -3 đến 0 và 
+ 3 điểm theo hướng: 0: không có tương tác lẫn nhau; 1-3 là các tác động tích cực tăng 
dần và -1 đến -3 là tác động tiêu cực lớn dần. 
a) Giữa nuôi trồng/đánh bắt hải sản với năng lượng tái tạo và dầu khí: chưa thấy tác 
động tương hỗ rõ ràng (0); 
b) Giữa nuôi trồng/đánh bắt hải sản với du lịch biển: có 2 chiều cạnh tác động như sau: 
- Tác động tích cực: Các sản phẩm thủy sản đặc sản như nước mắm Phú Quốc, chả mực 
Hạ Long, mắm tôm chua Huế, mắm tôm Hậu Lộc, tôm sú Cà Mau, cua biển Cà Mau; 
 
77 Hội đồng Quản lý biển 
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các làng nghề chế biến thủy sản và các hoạt động khai thác thủy sản truyền thống (như 
ở Vông Viêng, Cặp Dè của vịnh Hạ Long) đã và đang trở thành các sản phẩm du lịch 
đặc hữu cho nhiều vùng du lịch nổi tiếng trên cả nước; là cơ sở cho phát triển du lịch 
cộng đồng và du lịch sinh thái tại các vùng ven biển. Những tác động này khá lớn nên 
được chấm điểm ở mức + 3. 
- Tác động tiêu cực: các hoạt động đánh bắt thủy sản gây xâm hại nguồn lợi như lưới 
kéo, te, xiệp ở vùng ven bờ có thể gây tác động tiêu cực đến các hệ sinh thái biển như 
rạn san hô, thảm cỏ biển… mà các hệ sinh thái này là những nền tảng quan trọng trong 
các khu du lịch biển. Ngoài ra, tàu thuyền đánh bắt có thể gây ô nhiễm dầu tại các bãi 
biển du lịch ở gần các cảng cá; nuôi trồng thủy sản ven biển khi không được quản lý tốt 
thì nước thải và bùn thải sẽ gây ô nhiễm nước biển ven bờ, gây tác động xấu đến các 
bãi tắm của ngành du lịch. Tuy nhiên các tác động tiêu cực này không lớn và không phổ 
biến nên được chấm điểm – 1. 
Như vậy tổng điểm cuối cùng của sự tương tác giữa 2 ngành sẽ là: + 3 – 1 = + 2. 
c) Giữa nuôi trồng/đánh bắt hải sản với ngành hàng hải: chủ yếu có tác động tích cực 
như sau:  
Khoảng 75% sản lượng thủy sản (cả khai thác và nuôi trồng) sản xuất tại Việt Nam 
được chế biến xuất khẩu, tương đương với khoảng 5,5-6 triệu tấn nguyên liệu thủy sản 
thô được xuất khẩu (số liệu năm 2019) nên thủy sản là 1 khách hàng quan trọng cho các 
đội tàu biển của ngành hàng hải vì hàng thủy sản xuất khẩu chủ yếu được vận chuyển 
bằng đường biển. Bởi vậy, thủy sản đã tạo tác động tích cực đến hàng hải và được chấm 
điểm ở mức + 1. 
d) Giữa nuôi trồng/đánh bắt hải sản với lĩnh vực bảo vệ tài nguyên, môi trường và bảo 
vệ đa dạng sinh học biển: có chiều cạnh tác động tiêu cực như sau:  
Thủy sản ảnh hưởng đến môi trường và đa dạng sinh học ở cả 2 lĩnh vực khai thác và 
nuôi trồng. Những nghề khai thác thủy sản gây xâm hại nguồn lợi như lưới kéo đáy ven 
bờ, các nghề cố định như te, xiệp ở vùng ven bờ và việc đánh bắt quá mức gây áp lực 
và suy giảm nguồn lợi thủy sản và đa dạng sinh học. Việc đánh bắt cá vi phạm quy định 
về mùa vụ (đánh bắt trong mùa cá sinh sản) hoặc vi phạm ngư trường (đánh bắt trong 
các bãi giống, bãi đẻ, bãi con non) cũng gây suy giảm đa dạng sinh học. 
Ngoài ra, nuôi trồng thủy sản nếu không được quản lý tốt thì nước thải và bùn thải sẽ 
gây ô nhiễm nước biển ven bờ, tác động tiêu cực đến các hệ sinh thái biển như rạn san 
hô, thảm cỏ biển… 
Các tác động tiêu cực này được xem xét ở mức độ điểm : – 1. 
Chiều hướng tác động lẫn nhau giữa nuôi trồng/khai thác hải sản với các ngành kinh tế 
biển khác ở Việt Nam hiện nay được thể hiện qua Bảng dưới đây: 

Bảng A5: Mối quan hệ tương tác giữa nuôi trồng/khai thác hải sản với các ngành kinh tế 
biển khác 

                    Tác động    
      Ngành             

Năng 
lượng tái 
tạo 

Dầu khí Thuỷ sản Du lịch biển Hàng hải 
Môi trường 
& Đa dạng 
sinh học 

Năng lượng tái 
tạo NA +2 0 +1 +1 +2 

Dầu khí +1 NA 0 0 +1 +2 
Thuỷ sản +1 - 1 NA -1 -1 +3 
Du lịch biển +1 +1 +2 NA -1 +3 
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Hàng hải +2 +1 +1 +1 NA +2 
Môi trường & đa 
dạng sinh học +1 -2 -1 -1 -2 NA 

Ghi chú: Điểm của mỗi ô được hiểu là tác động của ngành ở cột đến ngành ở hàng 
ngang, và là điểm tổng hợp tính toán cả tác động tích cực và tiêu cực.  
+3 tác động tích cực; 0: không có tác động lẫn nhau; -3: tác động tiêu cực 
 

Phụ lục B. Dầu khí và khoáng sản biển 
1. Tài nguyên dầu khí 
Dầu mỏ và khí thiên nhiên thường được tìm thấy trong các bể trầm tích. Có 8 bể trầm 
tích nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam: bể trầm tích Sông 
Hồng, Hoàng Sa, Phú Khánh, Cửu Long, Nam Côn Sơn, Tư Chính - Vũng Mây, Trường 
Sa và Malay - Thổ Chu. Tuy nhiên, chỉ có 4 bể đang được khai thác, và 3 trong số các 
bể đó là Cửu Long, Nam Côn Sơn và Malay - Thổ Chu (nằm ở vùng biển phía nam Việt 
Nam) là các bể có sản lượng dầu khí cao đóng vai trò quan trọng trong ngành dầu khí 
Việt Nam. 

 

Hình B1. Mỏ Bạch Hồ78 

Số liệu đánh giá tổng thể về trữ lượng và tiềm năng dầu khí của các vùng biển Việt Nam 
hiện chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, qua một số báo cáo có thể thấy đến cuối 
năm 2020 đã phát hiện được tổng trữ lượng hơn 1,500 tỷ m3 tương đương dầu. Từ trữ 
lượng dầu khí này, sản lượng cộng dồn đến cuối 2020 là gần 700 triệu m3 tương đương 
dầu (TX Cường, 2019; VPI, 2021). Cũng theo báo cáo trên, trữ lượng dầu khí có thể 
được phát hiện trong tương lai vào khoảng 1.7 tỷ m3 tương đương dầu. Còn theo 
Nguyễn Hiệp (2019), khoảng 6,3 tỷ m3 tương đương dầu tại chỗ có thể được tìm thấy 
trong tương lai.   
2. Hiện trạng ngành dầu khí 
Các hợp phần đại dương của ngành dầu khí Việt Nam bao gồm 5 phân ngành: thăm dò 
và khai thác dầu khí; lọc hóa dầu; truyền tải và xử lý khí; phát điện khí và dịch vụ kỹ 
thuật dầu khí. 

 
78 Nguồn:http://www.pvn.vn/Pages/detail.aspx?NewsID=6c377577-811b-4d9a-89ca-f26794938278 
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Hình B2. Chuỗi giá trị hợp phần đại dương của ngành dầu khí Việt Nam 
 
Ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam bao gồm 2 nhóm công ty là Tập đoàn Dầu khí 
quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) và Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và 
một số công ty tư nhân khác. Nhưng chỉ có PetroVietnam hoạt động trong cả 5 phân 
ngành đã nói ở trên. Petrolimex và các công ty tư nhân khác, chủ yếu tập trung kinh 
doanh và phân phối các sản phẩm xăng dầu, không liên quan đến hoạt động kinh tế biển 
xanh, nên phần đánh giá thực trạng dưới đây chỉ nói về PetroVietnam. 
(1) Thăm dò và khai thác dầu khí 
Thăm dò và khai thác là hoạt động kinh doanh chính của PetroVietnam. Hiện các công 
ty con và đối tác của PetroVietnam đang khai thác các mỏ nằm trên 4 bể Cửu Long, 
Nam Côn Sơn, Malay - Thổ Chu và Sông Hồng. Các công ty con chính của tập đoàn 
đang hoạt động trong lĩnh vực này tại Việt Nam là Tổng công ty Thăm dò và Khai thác 
Dầu khí (PVEP), Liên doanh VietsovPetro (VSP), Công ty Điều hành Dầu khí Biển 
Đông (BDPOC) và Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC). Tại thời điểm 
tháng 4 năm 2020, các công ty con này hợp tác với nhiều đối tác quốc tế điều hành 56 
hợp đồng dầu khí. Trong số các đối tác quốc tế có Zarubezhneft, Rosneft, ENI, 
ExxonMobil, Gazprom, Petronas Carigali, KrisEnergy, KNOC, PTTEP, Murphy, 
Premier Oil, Jadestone, Pearl Oil, v.v.  
Các công ty con của PetroVietnam cùng với các đối tác quốc tế đã sản xuất đến cuối 
2020 gần 700 triệu m3 quy dầu tại Việt Nam. Trong tổng sản lượng khai thác này, bể 
Cửu Long chiếm hơn 73%, bể Nam Côn Sơn chiếm hơn 18% và Malay-Thổ Chu chiếm 
hơn 8% (T.X. Cường, 2019 và VPI, 2021). Điều này giải thích một thực tế là hầu hết 
các cơ sở hạ tầng dầu khí đều nằm ở phía Đông Nam và Tây Nam của Việt Nam. 
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Hình B3. Phân bố sản lượng dầu khí giữa các bể trầm tích ở Việt Nam (T.X. Cường, 2019 và 
VPI, 2021) 

 

 

Hình B4. Sản lượng khai thác dầu khí giai đoạn 2010-2020 (VPI, 2021) 

Sản lượng dầu khí hàng năm trong giai đoạn 2010-2020 cho thấy sản lượng khai thác 
dầu đạt mức đỉnh vào các năm 2012-2015 và hiện đang giảm, nhưng sản lượng khí vẫn 
tiếp tục ổn định. Khi hai chuỗi dự án khí lớn Lô B và Cá Voi Xanh cho dòng khí đầu 
tiên trong những năm tới, dự kiến sản lượng khí sẽ tăng. 
Dầu thô sau khi khai thác một phần được cung cấp cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất ở 
miền Trung Việt Nam và một phần được xuất khẩu. Khí thiên nhiên sản xuất được 
chuyển đến 2 nhà máy xử lý khí Dinh Cố và Cà Mau, sau đó chủ yếu được cung cấp 
cho các nhà máy điện khí Phú Mỹ 1, 2, 3, 4 và Nhơn Trạch 1, 2 ở Đông Nam Bộ và Cà 
Mau 1, 2 ở Tây Nam Việt Nam. Một phần rất nhỏ khí tự nhiên từ các nguồn này được 
cung cấp cho các hộ  công nghiệp và giao thông vận tải. Khí thiên nhiên sản xuất từ bể 
Sông Hồng là rất nhỏ và chủ yếu cung cấp cho  sử dụng công nghiệp khu vực tỉnh Thái 
Bình. 
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Hình B5. Trữ lượng gia tăng giai đoạn 2010-2020 (TX Cường, 2019; VPI, 2021) 

 
Triển vọng hoạt động dầu khí thường được đánh giá bằng trữ lượng gia tăng và hệ số 
bù trữ lượng (RRR). Các chỉ số này trong giai đoạn 2016-2020 cho thấy đáng lo ngại 
về  khả năng phát triển ổn định trong dài hạn của ngành dầu khí Việt Nam. 
(2) Lọc dầu và hóa dầu 
Trong lĩnh vực lọc hóa dầu, các công ty sau đây của PetroVietnam thực hiện lọc, chế 
biến dầu thô và khí tự nhiên sản xuất ngoài khơi Việt Nam: Nhà máy Lọc  dầu Dung 
Quất (BSR, hoạt động từ năm 2010); Nhà máy Đạm Phú Mỹ (PVFCCo, hoạt động từ 
năm 2004), Nhà máy Đạm Cà Mau (PVFC, hoạt động từ năm 2012) và 2 Nhà máy Xử 
lý khí (Dinh Cố, hoạt động từ năm 2002 và Cà Mau, hoạt động từ năm 2018). BSR lọc 
một phần nhỏ dầu thô nhập khẩu. Lĩnh vực này sản xuất khoảng 6 triệu tấn sản phẩm 
dầu khí mỗi năm, phục vụ 30% thị trường trong nước. Hai nhà máy phân bón sản xuất 
trung bình khoảng 1,6 triệu tấn urê năm phục vụ khoảng 70% thị trường nội địa. 

 

Hình B6. Sản lượng sản phẩm dầu mỏ và ure của PetroVietnam (VPI, 2021) 

 (3) Công nghiệp khí 
Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas), đơn vị thành viên của Petrovietnam, là đơn vị 
duy nhất hoạt động trong lĩnh vực truyền tải, xử lý và phân phối khí. PVGas tham gia 
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vào nhiều lĩnh vực kinh doanh khí từ thu gom, xuất nhập khẩu, vận chuyển, kho bãi, 
chế biến, tiếp thị, kinh doanh, cung cấp khí cho các nhà máy nhiệt điện, phục vụ các cơ 
sở công nghiệp, nhưng lĩnh vực truyền tải, xử lý và phân phối khí là cốt lõi của PVGas. 
Tổng công ty đang vận hành hệ thống đường ống dẫn khí Cửu Long, cung cấp khí từ 
Bể Cửu Long và đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn nối các mỏ từ bể Nam Côn Sơn đến 
Nhà máy xử lý khí Dinh Cố, kho cảng Thị Vải và qua các đường ống thấp áp khác cung 
cấp đến các hộ tiêu thụ trên bờ; đường ống dẫn khí PM3-Cà Mau đưa khí từ bể Malay 
- Thổ Chu qua Nhà máy Xử lý khí Cà Mau đến Nhà máy Đạm Cà Mau và các Nhà máy 
Điện Cà Mau 1 & Cà Mau 2; đường ống dẫn khí Thái Bình để kết nối các mỏ khí ở bể 
Bắc Sông Hồng với các khách hàng công nghiệp trên khu vực tỉnh Thái Bình.  
Hàng năm, PVGas vận chuyển, chế biến và phân phối đến các hộ tiêu thụ toàn bộ lượng 
khí thiên nhiên khai thác ngoài khơi Việt Nam.  
(4) Sản xuất điện khí  
Về sản xuất điện, PetroVietnam có một đơn vị thành viên là Tổng công ty Điện lực Dầu 
khí Việt Nam (PVPower). Tổng công ty này đang vận hành 4 nhà máy điện tuabin khí 
hỗn hợp (Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Cà Mau 1 và Cà Mau 2). Ngoài ra còn có các 
nhà máy điện tuabin khí khác là Phú Mỹ 1; 2; 3; 4, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) vận hành. Hàng năm, PVPower  sản xuất trung bình khoảng 15 tỷ KWh điện khí. 

 

Hình B7. Sản xuất năng lượng turbin khí (VPI, 2021) 

 (5) Dịch vụ kỹ thuật  
PetroVietnam có cổ phần trong nhiều thành viên hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ 
bao gồm kỹ thuật, tài chính, bảo hiểm, vận tải, tư vấn vận hành, nghiên cứu khoa học 
và đào tạo,… nhưng dịch vụ kỹ thuật là cốt lõi và mang lại phần doanh thu đáng kể 
trong lĩnh vực kinh doanh này. Các công ty dịch vụ kỹ thuật lớn như Tổng Công ty Dịch 
vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ 
Khoan Dầu khí (PVDrilling), Tổng Công ty Vận tải Dầu khí (PVTrans), Tổng Công ty 
Xây lắp Dầu khí (PVC), Tổng Công ty Hóa chất & Dịch vụ Dầu khí (PVChem) và Tổng 
công ty bảo hiểm PVI (PVI Holdings), hiện là nhà cung cấp chính về dịch vụ kỹ thuật 
và bảo hiểm cho các nhà điều hành trong lĩnh vực thượng nguồn tại Việt Nam.  



129 
 

Quy mô khai thác các tài nguyên khoáng sản khác ở biển và ven biển Việt Nam là rất 
nhỏ so với dầu khí. Theo thông tin công khai, có một số mỏ sa khoáng ven biển giàu 
titan, zircon. Các mỏ đang khai thác hiện nay là Quảng Xương (Thanh Hóa), Cẩm Hòa 
(Hà Tĩnh), Kế Ninh, Kẻ Sung (Nghệ An), Đề Gi (Bình Định), Hàm Tân (Bình Thuận) 
với sản lượng khai thác nhỏ. Mỏ sắt Thạch Khê ở ven biển tỉnh Hà Tĩnh có trữ lượng 
khá lớn 532 triệu tấn. Thân quặng nằm dưới mực nước biển nên khó khai thác. Hiện 
chưa biết bao giờ, mỏ này có thể được phê duyệt đưa vào khai thác.  
Có các dấu hiệu tồn tại của hydrat khí ở ngoài khơi Việt Nam, nhưng nguồn tài nguyên 
này chưa được điều tra đầy đủ để đánh giá một cách chính xác. Theo Cục Địa chất Hoa 
Kỳ USGS, Việt Nam đứng thứ 5 ở châu Á về tiềm năng hydrat khí. Tuy nhiên, dự đoán 
trong vòng 15-20 năm tới, loại tài nguyên này vẫn chưa thể thương mại hóa ở Việt Nam.  
(6) Đóng góp của dầu khí/tài nguyên biển trong tăng trưởng kinh tế 
Khai thác, vận chuyển, chế biến dầu khí, phát điện khí và dịch vụ kỹ thuật dầu khí là 
những ngành hoàn toàn mới ở Việt Nam, hoạt động trên nền tảng công nghệ hiện đại, 
kỹ thuật cao. Nếu tính từ khi Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt - Xô (Vietsovpetro) 
khai thác tấn dầu đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ (tháng 6-1986) thì mới chỉ có 35 năm. Tuy 
nhiên, hơn 35 năm qua, ngành dầu khí đã đóng góp rất lớn vào nền kinh tế Việt Nam, 
đặc biệt là đóng góp vào nguồn thu ngân sách, qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, 
an ninh năng lượng và đảm bảo an sinh xã hội. Đóng góp của dầu khí vào GDP và ngân 
sách nhà nước trong 10 gần đây như sau:  

 Bảng B1. GDP theo giá hiện hành và đóng góp vào ngân sách nhà nước của ngành dầu khí và 
tài nguyên biển 79 

Năm 
GDP theo 
giá hiện 
hành 
(1000 tỷ) 

GDP theo 
giá hiện 
hành của 
ngành 
(1000 tỷ) 

Tỷ lệ đóng 
góp của 
ngành cho 
GDP quốc 
gia (%) 

Ngân sách 
nhà nước 
(1000 tỷ) 

Đóng góp 
của ngành 
cho Ngân 
sách nhà 
nước (1000 
tỷ) 

Tỷ lệ đóng 
góp của 
ngành cho 
Ngân sách 
nhà nước 
(%) 

2010 2.158 204,2 9,5% 588 110,4 18,8% 
2011 2.780 281,4 10,1% 722 160,8 22,3% 
2012 3.245 318,9 9,8% 735 186,3 25,4% 
2013 3.584 343,6 9,6% 828 195,4 23,6% 
2014 3.938 324,4 8,2% 878 189,4 21,6% 
2015 4.193 245,5 5,9% 998 115,1 11,5% 
2016 4.503 203,4 4,5% 1.102 80,2 7,3% 
2017 5.006 229,7 4,6% 1.289 97,5 7,6% 
2018 5.542 276,2 5,0% 1.422 115,0 8,1% 
2019 6.037 331,4 5,5% 1.539 108,0 7,0% 

Nguồn: Nguyễn Hồng Minh, 2021 

 
79 Các Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã được Kiểm toán do PetroVietnam công bố trên trang web của PetroVietnam 
(PetroVietnam, 2020. Thông tin công khai. www.pvn.vn)  được sử dụng làm dữ liệu cơ bản để tính toán GDP của 
ngành. Doanh thu hợp nhất trừ doanh thu tài chính sẽ được sử dụng để tính toán. Để điều chỉnh phần kinh tế phi 
xanh lam của ngành dầu khí và bổ sung các hoạt động khai thác ven biển, hệ số 0,91 được áp dụng. Điều này dựa 
trên đánh giá của các chuyên gia rằng nền kinh tế phi xanh lam của ngành dầu khí chiếm khoảng 10% và các hoạt 
động khai thác ven biển được ước tính là 1% so với các hoạt động dầu khí. 



130 
 

Bảng 2.5 cho thấy GDP của ngành thay đổi theo giá dầu, nhưng nhìn chung ổn định về 
giá trị tuyệt đối. Tỷ trọng đóng góp của lĩnh vực này vào GDP quốc gia và ngân sách 
nhà nước giảm chủ yếu do sự tăng trưởng của quy mô nền kinh tế quốc dân.  
Đóng góp GDP thực tế của ngành cũng được tính toán. Chỉ số giá sản xuất của dầu thô 
và khí tự nhiên được tham chiếu từ dữ liệu công bố của Tổng cục Thống kê. 

Bảng B2. Tỷ trọng GDP thực tế của ngành dầu khí và tài nguyên biển 

Năm 
GDP thực tế 
của quốc gia 
(1000 tỷ) 

GDP theo giá 
hiện hành của 
ngành (1000 
tỷ) 

PPI (dầu 
thô, khí tự 
nhiên) 

GDP thực của 
ngành (1000 
tỷ) 

Tỷ lệ đóng 
góp cho GDP 
(%) 

2010 2.158 204,2 100 204,2 9,5% 
2011 2.292 281,4 157,1 179,1 7,8% 
2012 2.413 318,9 158,79 200,8 8,3% 
2013 2.544 343,6 152,88 224,8 8,8% 
2014 2.696 324,4 148,97 217,7 8,1% 
2015 2.876 245,5 82,64 297,1 10,3% 
2016 3.054 203,4 62,48 325,5 10,7% 
2017 3.263 229,7 80,38 285,8 8,8% 
2018 3.493 276,2 99,66 277,1 7,9% 
2019 3.739 331,4 95,06 348,6 9,3% 

Nguồn: Nguyễn Hồng Minh, 2021 
Bảng B2 cho thấy nếu loại bỏ yếu tố giá, đóng góp tương đối của GDP thực tế của 
ngành tăng nhẹ so với tỷ trọng danh nghĩa. Bức tranh thay đổi chung của ngành vẫn như 
GDP theo giá hiện hành trong Bảng 2.6. Thu nhập của ngành (GNI) được ước tính như 
sau: 

Bảng B3. GNI của ngành dầu khí và tài nguyên biển trong giai đoạn 2010-201980 

Năm 
Tổng lao 
động trong 
ngành 

GNI theo giá 
hiện hành của 
ngành 

GNI thực của 
ngành (1000 
tỷ) 

GNI theo giá 
hiện hành /lao 
động (tỷ 
đồng) 

GNI 
thực/lao 
động (tỷ 
đồng) 

2010 42.829 84,7 84,7 1,98 1,98 
2011 50.445 103,4 65,8 2,05 1,31 
2012 49.903 103,5 65,2 2,07 1,31 
2013 55.084 139,0 90,9 2,52 1,65 
2014 56.000 143,5 96,3 2,56 1,72 

 
80 Các điều khoản tài chính đối với thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam cho phép thu hồi chi phí và ước 
tính trung bình trong toàn bộ doanh thu cộng với những khoản đầu tư ngoài khâu đầu nên GDP được nhân với 
80% loại bỏ chi phí thu hồi và đầu tư này. Sau đó trừ đi đóng góp ngân sách do thuế và dầu được chia C (C là thu 
từ dầu thô theo công bố của TCTK), sẽ được điều chỉnh giảm thông qua hệ số KF 0,9 (đóng góp của các công ty, 
cá nhân nước ngoài ước tính là khoảng 10%). 
Khác với nhiều ngành kinh tế biển khác, dầu khí là ngành có tỷ trọng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) rất 
lớn. Tính trung bình trong 10 năm qua, GDP (giá thực) của dầu khí lớn hơn gấp hơn 2,1 lần GNI thực tế của 
ngành, tức là GNI chỉ bằng một nửa GDP, mặc dù trong những năm gần đây, tỷ lệ GNI/GDP có xu hướng tăng. 
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2015 58.423 116,0 140,4 1,99 2,40 
2016 55.357 110,3 176,5 1,99 3,19 
2017 52.127 120,8 150,3 2,32 2,88 
2018 49.873 139,4 139,9 2,80 2,80 
2019 48.263 188,0 197,7 3,89 4,10 
Nguồn: Nguyễn Hồng Minh, 2021 
(7) Tác động của dầu khí lên xã hội và môi trường  
- Đối với xã hội:  
Tác động lớn nhất của ngành dầu khí là đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, đặc biệt khi 
quy mô nền kinh tế còn nhỏ và đất nước mới mở cửa, phát triển. Thời kỳ đỉnh cao, giai 
đoạn 2005-2006 công nghiệp dầu khí đóng góp tới 20% tổng GDP và 30% tổng thu 
ngân sách nhà nước.  
Nhờ đóng góp lớn của ngành dầu khí vào ngân sách, Nhà nước có nguồn lực để đầu tư 
phát triển kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì các khoản chi phát triển xã hội.  
Đối với một số địa phương ven biển, sự hiện diện của các căn cứ cảng dịch vụ (Bà Rịa-
Vũng Tàu), các nhà máy lọc hóa dầu (Quảng Ngãi, Thanh Hóa), nhà máy điện khí (Cà 
Mau,...), nhà máy sản xuất đạm, đường ống dẫn khí,... đã tạo ra nhiều việc làm, phát 
triển hạ tầng giao thông, tăng thu cho ngân sách địa phương và vì thế góp phần đáng kể 
làm thay đổi tình hình kinh tế, xã hội của những địa phương đó.  
Nhìn chung, ngành dầu khí tạo ra nhiều việc làm trực tiếp theo chuỗi giá trị. Khoảng 
42-58.000 lao động làm việc trực tiếp tại PetroVietnam và các công ty con (VPI, 2021), 
nhưng số lượng việc làm gián tiếp, chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, có thể 
tương đương số việc làm trực tiếp. Petrolimex có khoảng 25.000 nhân viên 
(www.petrolimex.com.vn), nhưng số việc làm gián tiếp có thể gấp đôi con số này do nhiều 
trạm xăng được nhượng quyền.  
- Đối với môi trường:  
Tác động của hoạt động sản xuất dầu khí đến môi trường biển ở Việt Nam chưa được 
nghiên cứu đầy đủ. Một bài báo quan trọng về chủ đề này được đăng trên Tạp chí 
PetroVietnam năm 2017. B.H Diễm (2017) đã nghiên cứu sự thay đổi môi trường biển 
tại các mỏ dầu khí ở bể Cửu Long trong giai đoạn 1995-2015. Nghiên cứu tập trung vào 
việc theo dõi chất lượng nước biển, môi trường trầm tích và quần thể sinh vật đáy xung 
quanh các giàn khai thác ngoài khơi của 16 mỏ dầu trong bể nói trên, nhưng không phát 
hiện bất cứ sự ô nhiễm nào. Có thể lấy ví dụ, các chỉ số như oxy hòa tan (DO), tổng 
chất rắn lơ lửng (TSS) trong 20 năm nói trên đều đạt mức yêu cầu của chất lượng nước 
biển theo tiêu chuẩn quốc gia QCVN 10: 2015/BTNMT81.  
Theo số liệu công khai được công bố trong Đối thoại trực tuyến về Phòng ngừa và ứng 
phó sự cố tràn dầu trên biển Việt Nam vào ngày 17 tháng 12 năm 2019 (tienphong.vn), 
trong giai đoạn 1992-2019 có 190 sự cố tràn dầu tại Việt Nam. Trong đó, 37 vụ tràn 
dầu xảy ra ở vùng biển xa bờ (19%), 88 vụ ở vùng ven biển (47%). Một số trường hợp 
đã được đề cập trong buổi đối thoại: vụ đắm tàu VietSun Integrity ở sông Lòng Tàu, 
thành phố Hồ Chí Minh (Tp. HCM), với 150 tấn dầu diesel ở bên trong đã được Đội 
ứng phó bơm ra ngoài; tai nạn tàu Nordana Sophia chở 180 tấn nhiên liệu ở bên trong 
trên vùng biển tỉnh Hà Tĩnh; Tàu Toàn Phát 68 đắm ở biển Quy Nhơn với 25 tấn DO ở 

 
81 Theo tiêu chuẩn quốc gia QCVN 10-MT:2015/BTNMT, yêu cầu về chất lượng nước biển cho khu vực nuôi 
trồng thủy sản và dự trữ sinh quyển là: DO > 5 mg/l; TSS < 50 mg/l, trong khi đó khu vực xung quanh 16 mỏ 
dầu của bể Cửu Long, từ 1995-2015, giá trị DO = 5.1-7.27 mg/l and TSS = 5-21.4 mg/l. 
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bên trong đẩy dầu tràn ra biển. Theo nguồn thông tin này cho đến nay chưa ghi nhận sự 
cố tràn dầu nào do sản xuất dầu hoặc do vận chuyển dầu thô gây ra trên vùng lãnh hải 
Việt Nam. 
3. Tương tác của ngành dầu khí với các Mục tiêu phát triển bền vững 
Mối quan hệ với các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) được trình bày trên Bảng 2.8. 
Ảnh hưởng của lĩnh vực dầu khí đến các mục tiêu phát triển bền vững được đánh giá 
bằng chỉ số từ -3 đến +3.  
Có thể thấy dầu khí ảnh hưởng tích cực đến hầu hết các mục tiêu nếu trên. Trong số 17 
mục tiêu, dầu khí chỉ có tác động tiêu cực ở mức nhỏ đối với 2 mục tiêu, nhưng có tác 
động tích cực đến 9 mục tiêu khác. Đặc biệt, lĩnh vực dầu khí có tác động tích cực đáng 
kể đến 4 mục tiêu 1, 7, 8 và 9.  
Điều này minh chứng cho vai trò của lĩnh vực công nghiệp này trong nền kinh tế cũng 
như an ninh năng lượng của đất nước.  

Bảng B4. Mối quan hệ của lĩnh vực dầu khí với các Mục tiêu phát triển bền vững của Việt 
Nam 

SDGs 
Chỉ số 
đánh 
giá 

Diễn giải 

SDG 1 +2 
Lĩnh vực dầu khí đóng góp đáng kể cho GDP và ngân sách, vì 
vậy góp phần cung cấp nguồn lực để Chính phủ xóa đói, giảm 
nghèo, đầu tư phát triển các vùng sâu, vùng xa. 

SDG 2 +1 

Khí dầu mỏ hóa lỏng LPG được sản xuất từ nguồn khí nội địa 
sẽ mang năng lượng đến các vùng sâu, vùng sa; đạm ure sản 
xuất ở Việt Nam góp phần cho mùa màng tốt hơn. Tất cả gián 
tiếp giúp chấm dứt nạn đói. 

SDG 3  
0 

 
 

SDG 4  
0 

 
 

SDG 5  
0 

 
 

SDG 6 0 

Nếu không quản lý tốt, hoạt động dầu khí có thể làm ô nhiễm 
nguồn nước.(-) 
Dầu khí hoạt động chủ yếu ngoài khơi, không ảnh hường đến 
nguồn nước trên đất liền. Thăm dò dầu khí trong một số 
trường hợp cà còn giúp tìm ra một số nguồn nước ngọt có giá 
trị (Tiền Hải,...) (+) 

SDG 7 +3 
Sự phát triển của lĩnh vực dầu khí và quá trình chuyển dịch 
năng lượng trực tiếp mang lại nguồn năng lượng sạch, giá cả 
hợp lý cho cả cộng đồng. 

SDG 8 +2 

Lĩnh vực dầu khí tạo nhiều việc làm trực tiếp cho những vùng 
có các cụm năng lượng-công nghiệp lớn, như Đông Nam Bộ, 
Cà Mau, Quảng Ngãi, Thanh Hóa,…. Ngoài ra, còn nhiều 
việc làm gián tiếp liên quan đến dịch vụ, thương mại, phân 
phối sản phẩm,... 

SDG 9 +2 
Công nghiệp dầu khí phát triển hạ tầng và là động lực phát 
triển cho một số vùng như Bà Rịa-Vũng Tàu, Đông Nam Bộ, 
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SDGs 
Chỉ số 
đánh 
giá 

Diễn giải 

Tây Nam Bộ, Nam và Bắc Trung Bộ. Qua đó, hỗ trợ sự phát 
triển bao trùm, bền vững, kích thích đổi mới sáng tạo ở những 
vùng đó. 

SDG 10 +1 
Cung cấp năng lượng điện sạch và giá cả hợp lý gián tiếp 
giúp giảm bất bình đẳng trong xã hội. 

SDG 11 +1 
Công nghiệp dầu khí đóng góp cho việc phát triển nhiều khu 
vực đô thị (Vũng Tàu, Hồ Chí Minh, Nhơn Trạch, Cà Mau, 
Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Thái Bình...) 

SDG 12 +1 
Công nghiệp dầu khí và sự chuyển dịch sang năng lượng sạch 
(năng lượng tái tạo) cho thấy trách nhiệm trong sản xuất và sử 
dụng năng lượng 

SDG 13 -1 

Ngành dầu khí quan tâm và đã xây dựng, triển khai chương 
trình hành động chống biến đổi khí hậu (+), tuy nhiên đây là 
nguồn khí nhà kính (GHG) chính và chương trình hành động 
có thể chưa tương xứng (-) 

SDG 14 -1 
Lĩnh vực dầu khí tiêu hao tài nguyên biển mà không thể tái 
tạo được 
 

SDG 15 0  
SDG 16 0  

SDG 17 +1 
Hoạt động dầu khí có truyền thống hợp tác quốc tế chặt chẽ. 
Đây là cơ sở để hợp tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững. 

Nguồn: Nguyễn Hồng Minh, 2021 

Phụ lục C. Năng lượng tái tạo biển 
1. Tài nguyên năng lượng biển 
Tính đến năm 2019, việc khai thác các nguồn năng lượng tái tạo biển nói chung và điện 
gió ngoài khơi nói riêng vẫn là lĩnh vực còn rất mới mẻ ở Việt Nam. Các dự án đầu tư 
và khai thác điện gió ngoài khơi, điện mặt trời trên các đảo ở Việt Nam còn rất ít. Trong 
khi các dạng năng lượng tái tạo biển khác như thủy triều, sóng biển, hải lưu ... thì vẫn 
đang trong giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm được coi là tiềm năng trong tương lai. 
Tuy nhiên, trong những năm gần đây (từ sau năm 2019 đến nay), việc đầu tư, xây dựng 
và vận hành các dự án điện năng lượng tái tạo nói chung và điện gió ngoài khơi nói 
riêng “bùng nổ” mạnh mẽ. Số lượng các dự án năng lượng tái tạo, chủ yếu là năng lượng 
mặt trời và điện gió, bao gồm cả gió ngoài khơi, do các nhà đầu tư tư nhân đăng ký, 
tăng đột biến. Sự bùng nổ đăng ký các dự án này do hai nguyên nhân chính: thứ nhất, 
sự tiến bộ của công nghệ sản xuất điện từ năng lượng mặt trời và điện gió phát triển rất 
nhanh, làm cho việc đầu tư xây dựng và lắp đặt thiết bị giảm, từ đó làm cho giá thành 
điện sản xuất cũng giảm theo. Thứ hai, các cơ chế, chính sách khuyến kích, đặc biệt là 
giá mua điện từ năng lượng mặt trời và điện gió của Chính phủ Việt Nam82. 

 
82 Biểu giá điện cố định (FIT) cho điện mặt trời tiếp tục được áp dụng và thực hiện tại Quyết định số 13/2020/QĐ-
TTg và biểu giá điện cố định (FIT) cho điện gió được điều chỉnh và thực hiện tại Quyết định số 39/2019/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ. Theo quyết định số 39/2019/QĐ-TTg, giá điện gió được điều chỉnh tăng từ 7,8 
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Hình C1. Cột gió ngoài khơi Nhà máy Điện gió Bạc Liêu83 

Cho đến năm 2019, mặc dù tỷ trọng của điện gió ngoài khơi trong tổng sản lượng điện 
của Việt Nam còn rất khiêm tốn, nhưng nếu các dự án điện gió ngoài khơi nằm trong 
danh mục các dự án điện gió được bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 
(Quy hoạch điện VII hiệu chỉnh) tại năm 202084 sớm được thực thi  thì trong tương lai 
không xa, tỷ trọng của điện gió ngoài khơi chắc chắn sẽ còn lớn hơn nhiều. Có lẽ đây 
cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng sẽ làm thay đổi mạnh mẽ cơ cấu 
nguồn điện trong tương lai và cũng được coi là một trong những cơ sở cho việc hoạch 
định lại quy hoạch phát triển ngành điện. Hiện nay, các dự án đầu tư xây dựng nguồn 
điện và truyền tải điện đang được thực hiện theo Quy hoạch điện VII hiệu chỉnh. Chính 
phủ đang chỉ đạo xây dựng và sớm hoàn thiện Quy hoạch điện VIII. 
Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tiềm năng khá lớn và đa dạng các nguồn năng 
lượng tái tạo (NLTT) được phân bố ở nhiều vùng miền khác nhau, bao gồm năng lượng 
mặt trời, năng lượng gió (bao gồm cả điện gió ngoài khơi), năng lượng thủy triều, sóng 

 
USCents/kWh lên 8,5 USCents/kWh cho các dự án điện gió trên bờ và 9,8 USCents/kWh cho các dự án điện gió 
ngoài khơi. 
83 Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/viet-nam-buoc-dau-phat-trien-dien-gio-99651.html 
84 Danh mục các dự án điện gió được nêu tại Quyết định số 795/TTg-CN ngày 26/06/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc bổ sung danh mục các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (QHĐ VII hiệu 
chỉnh). Trong danh sách này có 82 dự án điện gió với tổng công suất lắp đặt là 6.979,7MW. 
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biển và dòng hải lưu,…. Dưới đây tóm tắt sơ bộ các nguồn NLTT mà Việt Nam có thể 
khai thác cả trong đất liền lẫn ngoài khơi. 
Năng lượng mặt trời 
Nguồn năng lượng này có quanh năm, tương đối ổn định và phân bố trải rộng trên các 
khu vực địa lý và khí hậu khác nhau. Năng lượng mặt trời, đặc biệt là khu vực miền 
Trung và miền Nam, có thể sử dụng trung bình 300 ngày/năm, đưa Việt Nam trở thành 
quốc gia có tiềm năng về năng lượng mặt trời cao (Viện năng lượng, 2018 and 2020). 
Tại khu vực miền Trung và miền Nam, bức xạ mặt trời trung bình là 5 kWh/m2/ngày. 
Trong khi đó, ở miền Bắc bức xạ mặt trời khoảng 4 kWh/m2/ngày. 
Năng lượng điện từ thủy triều, sóng biển và hải lưu 
Biển Đông cung cấp tiềm năng năng lượng biển lớn thông qua năng lượng sóng, hải lưu 
và điện thủy triều với công suất tối thiểu 500 MW/năm85. Mặc dù những công nghệ này 
chưa thật sự chín mùi và vẫn đang được hoàn thiện nhưng có thể trở thành một thành 
phần trong cơ cấu nguồn điện của hệ thống điện ở Việt Nam trong những thập kỷ tới. 
Tuy nhiên, để sớm trở thành hiện thực cần có những nghiên cứu thiết thực như đánh giá 
tiềm năng, đánh giá tính khả thi về kỹ thuật - công nghệ và kinh tế - tài chính để từ đó 
có cơ sở lập quy hoạch phát triển các nguồn điện này trong quy hoạch tổng thể không 
gian biển và trong các quy hoạch phát triển điện của Việt Nam.     
Năng lượng điện gió 
Là một quốc gia ven biển thuộc vùng nhiệt đới gió mùa, Việt Nam được đánh giá là có 
tiềm năng rất tốt về năng lượng gió ngoài khơi. Tuy nhiên, cũng như các nước đang 
phát triển khác, tiềm năng điện gió ngoài khơi của Việt Nam vẫn chưa được lượng hóa 
ở mức độ tin cậy vì thiếu dữ liệu đo gió một cách hệ thống tại thực địa và các đánh giá, 
khảo sát đầy đủ, cụ thể . 
Về khái niệm “điện gió trên biển”, theo Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 
9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ , “Dự án điện gió trên biển” là những dự án điện 
gió nối lướicó tuabin gió được xây dựng và vận hành nằm ngoài đường mép nước biển 
thấp nhất trung bình trong nhiều năm (18,6 năm) ra ngoài khơi. Đây được coi là cơ sở 
pháp lý để đánh giá tiềm năng điện gió trên biển, ngoài khơi (bao gồm cả các dự án điện 
gió gần bờ và xa bờ của Việt Nam trong nghiên cứu này). 
Đánh giá tiềm năng điện gió ngoài khơi theo công suất lắp đặt (MW) hoặc sản lượng 
điện (MWh) cần nguồn dữ liệu đầy đủ và phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn vì chỉ cần 
khác biệt nhỏ về tốc độ gió  cũng dẫn đến chênh lệch lớn trong sản xuất điện (sản lượng 
điện hàng năm và giá thành quy dẫn sản xuất điện  - LCOE). Vì vậy, để đánh giá tiềm 
năng điện gió ngoài khơi cần phải có số liệu đo gió. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có 
công trình đo gió ngoài khơi nào ở Việt Nam được thực hiện đầy đủ (ngoại trừ một dự 
án lắp đặt cột đo gió trên biển tại tỉnh Sóc Trăng và một dự án sử dụng LIDAR cố định 
trên phao ở tỉnh Bình Thuận, nhưng số liệu của 12 tháng theo quy định lại không sẵn 
có khi báo cáo này được chuẩn bị. 
Cho đến nay, chưa có hoạt động đánh giá chính thức nào về tiềm năng điện gió ngoài 
khơi được thực hiện bởi các Bộ, Ngành liên quan của Việt Nam nhưng đã có một số 
nghiên cứu tổng quan ban đầu (bao gồm cả nghiên cứu trong nước và nước ngoài) đưa 
ra những giá trị đáng khích lệ về công suất điện và sản xuất điện có thể được phát triển 
mặc dù có sự khác biệt lớn giữa các nghiên cứu này. Sự khác biệt có thể do phương 
 
85 Nguồn: Viện Năng lượng, 2003, Báo cáo đề tài nghiên cứu được tài trợ bởi EVN về phát triển điện thủy triều 
ở một số tỉnh lựa chọn của Việt Nam 
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pháp luận, cách tiếp cận và nguồn dữ liệu được sử dụng khác nhau. Sau đây là tóm tắt 
về tiềm năng điện gió ngoài khơi của Việt Nam được lấy từ các nguồn đánh giá khác 
nhau. 
Theo báo cáo nghiên cứu của một nhóm chuyên gia độc lập, có hai loại tiềm năng gió 
ngoài khơi được xem xét bằng cách sử dụng dữ liệu gió ở độ cao 100 m để đánh giá 
toàn bộ Biển Đông Việt Nam. Dữ liệu gió trung bình trong 10 năm từ 2006-2015, với 
lưới 10 km x 10 km. Công cụ sử dụng là phần mềm WAsP. Kết quả tính toán được tóm 
tắt trong bảng sau. 

Bảng C1. Tổng tiềm năng kỹ thuật của năng lượng gió biển Việt Nam 

STT Trên biển Tiềm năng kỹ thuật (GW)
1 Ngoài khơi 2.054 

2 Ven biển 4.321 

Tổng 6.375 
Theo đánh giá của Chương trình hỗ trợ quản lý ngành năng lượng (ESMAP)/Ngân hàng 
Thế giới (WB)86, tổng tiềm năng kỹ thuật điện gió ngoài khơi của Việt Nam khoảng 
475 GW, bao gồm 261 GW loại móng cố định và 214 GW loại móng nổi. Tuy nhiên, 
báo cáo cũng nêu rõ để chuyển đổi tiềm năng này thành triển khai thực tế phải tính đến 
các cân nhắc về đấu nối cơ sở hạ tầng, kinh tế, xã hội và môi trường của từng khu vực.  
Theo Chương trình hợp tác đối tác Việt Nam - Đan Mạch trong lĩnh vực năng lượng, 
với việc rà soát lộ trình phát triển điện gió ngoài khơi đã đề cập đến tiềm năng nguồn 
điện gió này và cho rằng nguồn điện này có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình 
chuyển đổi năng lượng xanh của Việt Nam. Những phát hiện sơ bộ và được trình bày 
đã chỉ ra tiềm năng kỹ thuật gió ngoài khơi của Việt Nam khoảng 160 GW.  
Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 
(QHĐ VII điều chỉnh, theo Quyết định số 428/QĐ-TTg, ngày 18/3/2016), mục tiêu phát 
triển điện gió như sau: 800MW (đến năm 2020); 2.000MW (đến năm 2025); và 
6.000MW (đến năm 2030).  Đã có 11 tỉnh đã lập Quy hoạch phát triển điện gió cấp tỉnh 
theo Quy hoạch điện VII và đã được cân nhắc trong QHĐ VIII, trong đó có 7 tỉnh giáp 
biển. 
Đến nay, tổng công suất các dự án điện gió đã được bổ sung vào quy hoạch là 11.800 
MW, chủ yếu ở khu vực Tây Nam bộ và Nam Trung bộ. Thực tế, tính đến tháng 3/2020, 
ngoài các dự án đã được bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực nêu trên, Bộ Công 
Thương đã nhận được đề xuất từ các tỉnh khoảng 250 dự án điện gió mới với tổng công 
suất khoảng 45.000 MW. 
Theo kết quả tính toán nêu trong Dự thảo QHĐ VIII, dự kiến đến năm 2030 sẽ có 
khoảng 19.500MW điện gió, chiếm 14% tổng công suất nguồn điện; với sản lượng điện 
sản xuất khoảng 48,3 tỷ kWh, chiếm 9% tổng sản lượng điện quốc gia. 
2. Hiện trạng 
Tính đến cuối năm 2019, tổng công suất các nguồn điện tại Việt Nam đạt 55.939MW. 
Trong đó, công suất các nhà máy nhiệt điện than chiếm 36,23%; thủy điện vừa và lớn 
(> 30MW) chiếm 30,31%; tuabin khí chiếm 13,31%; nhà máy điện chạy dầu và diesel 
chiếm 2,86%; điện nhập khẩu chiếm 1,02% và các nhà máy điện tái tạo từ nguồn năng 

 
86 Source: ESMAP/WB, October 2019, Going Global, Expanding Offshore Wind to Emerging Markets  
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lượng tái tạo (NLTT) chiếm khoảng 16,22%. Diễn biến tăng trưởng đầu tư nguồn điện 
theo loại năng lượng và phụ tải điện của hệ thống điện Việt Nam giai đoạn 2010-2019 
được minh họa ở các Bảng 2.10 và Bảng 2.11. 

Bảng C3. Diễn biến công suất lắp đặt các nhà máy điện giai đoạn 2010-2019 

STT Nguồn điện Đơn 
vị 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Tổng công suất các nhà máy 
điện quốc gia, trong đó: 

MW 21.542 38.642 41.422 45.410 49.410 55.939

1 
Các nhà máy điện 
truyền thống, bao gồm: 

MW 21.042 36.524 39.036 42.274 44.818 46.250

2 
Các nhà máy điện tái 
tạo 

MW 500 2.119 2.386 3.137 3.976 9.072 

3 
Tỷ lệ công suất điện tái 
tạo và tổng nguồn điện  

% 2,32 5,48 5,76 6,91 8,05 16,22 

Nguồn: Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Việt Nam (EVN) 2011-2020, Báo cáo vận hành hệ 
thống điện Việt Nam hàng năm và Nguyễn Đức Cường. 

Bảng C4. Tốc độ tăng trưởng lượng tải điện giai đoạn 2010-2019 

Nội dung Đơn vị 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
Sản lượng phụ 
tải điện 

Triệu 
kWh 

99.106 163.501 182.166 197.610 219.976 240.101 

Tốc độ tăng 
trưởng phụ tải 
điện 

% 14,35 13,04 11,42 8,48 11,32 9,15 

Nguồn: Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Việt Nam (EVN) 2011-2020, Báo cáo vận hành hệ 
thống điện Việt Nam hàng năm và Tác giả (Nguyễn Đức Cường). 
Tốc độ tăng trưởng công suất lắp đặt của các nhà máy điện NLTT giai đoạn 2010 - 2019 
đạt mức cao hơn so với các nhà máy điện truyền thống, bình quân khoảng 37,99%/năm. 
Trong đó, chỉ trong một năm, từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019, tổng công suất lắp đặt 
của các nhà máy điện mặt trời tại Việt Nam đã tăng gấp 53 lần, từ 86MW lên 4.695MW. 
Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng điện gió ngoài khơi không tương xứng với tốc độ tăng 
trưởng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo. Cả giai đoạn từ 2016 đến 2019 đã không 
có lắp đặt thêm bất cứ một lượng công suất nào và 105.2MW được duy trì trong suốt 
thời kỳ này như minh họa ở bảng 2.12. 

Bảng C5. Công suất của các nhà máy điện NLTT (bao gồm cả NLTT biển) trong giai đoạn 
2010–2019 

STT Nội dung 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
Tốc độ tăng 
trưởng trung 
bình năm 
(2010-2019) 

1 
Tổng công suất lắp đặt 
của hệ thống điện quốc 
gia (MW) 

21.542 38.642 41.422 45.410 49.410 55.939 11,19% 
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STT Nội dung 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
Tốc độ tăng 
trưởng trung 
bình năm 
(2010-2019) 

2 
Tổng công suất lắp đặt 
của các nhà máy điện 
NLTT, Trong đó: 

500 2.119 2.386 3.137 3.976 9.072 37,99% 

2.1 Thủy điện nhỏ (MW) 500 1.984 2.172 2.971 3.322 3.674 24,81% 
2.2 Tổng điện gió (MW) 30 90 126 152 243 377 31,48% 

2.2.1 Trong đó: điện gió 
ngoài khơi (MW) 

0 22 105,2 105,2 105,2 105,2 - 

2.3 Điện mặt trời (MWp) 3 5 8 10 86 4.696 126,44% 

2.4 Điện sinh khối và năng 
lượng tái tạo khác (MW) 

24 24 80 319 319 325 33,58% 

Nguồn: Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Việt Nam (EVN) từ năm 2011 đến năm 2020, Báo 
cáo vận hành hệ thống điện Việt Nam hàng năm; và Tác giả (Nguyễn Đức Cường). 
- Hiện trạng kinh tế và cơ sở hạ tầng năng lượng điện tại Việt Nam 
Bảng 2.13 dưới đây mô tả hiện trạng cơ sở hạ tầng, nền kinh tế ngành điện Việt Nam 
giai đoạn 2010 - 2019.  

Bảng C6. Các chỉ số chính của ngành điện Việt Nam giai đoạn 2010-2019 

TT Nội dung Đơn vị 2010 2015 2016 2017 2018 2019
I Cơ sở hạ tầng ngành điện Việt Nam 

1 
Tổng công suất các nguồn 
điện  

MW 21.542 38.642 41.422 45.410 49.410 55.939 

 
Trong đó: Tổng công suất 
nguồn điện tái tạo 

MW 500 2.119 2.386 3.137 3.976 9.072 

 
Trong đó: Tổng công suất 
điện NLTT biển 

MW 0,00 51,02 105,2 105,5 105,2 105,2 

 
Tỷ trọng NLTT biển trong 
tổng NLTT 

% 0,00 2,41 4,41 3,36 2,65 1,16 

 
Tỷ trọng NLTT biển trong 
tổng công suất nguồn điện 
quốc gia 

% 0,00 0,13 0,25 0,23 0,21 0,19 

II Dữ liệu kinh doanh của điện lực Việt Nam

1 Tổng lượng điện sản xuất GWh 100990 163433 181988 
19743
3 

221040 240101 

2 
Tổng lượng điện bán ra 
(khách hàng tiêu thụ) 

GWh 85.674 143.680 159.790 
174.65
0 

192.360 209.420 

3 Giá bán điện bình quân 
VND/ 
kWh 

1.061,4 1.630,96 1.661,57 
1.660,
19 

1.731,04 1.864,44 

4 
Tổng doanh thu từ bán 
điện 

Tỷ  
VND 

90.934 
234.339,
5 

265.510,
7 

289.95
4,7 

332.983,3 
390.451,0 
(*) 

5 
Tổng doanh thu bans điện 
từ điện gió ngoài khơi 

Tỷ  
VND 0,00 153,3 337,1 433,3 508,0 526,6 

6 
Tỷ trọng tổng doanh thu 
giữa điện gió ngoài khơi 
và ngành điện (EVN)  

& 0,00 0,065 0,127 0,149 0,153 0,135 

Lưu ý: (*) ước tính theo giá bán điện bình quân năm 2019 
Nguồn: + Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Việt Nam (EVN) từ năm 2011 đến năm 2020, Báo 
cáo vận hành hệ thống điện Việt Nam hàng năm; và Tác giả (Nguyễn Đức Cường). 
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Với giá bán điện bình quân (đồng/ kWh) và lượng điện (kWh) bán cho khách hàng sử 
dụng điện là hộ tiêu dùng cuối cùng trong giai đoạn 2010 - 2019, tổng doanh thu ngành 
điện Việt Nam tăng từ 90.934 tỷ đồng năm 2010 lên khoảng 390.451 tỷ đồng năm 2019. 
Trong đó doanh thu từ điện gió ngoài khơi chỉ đạt 526 tỷ đồng và chiếm tỷ lệ nhỏ khoảng 
0,13% trong tổng doanh thu của ngành điện tại năm 2019.    
- Hiện trạng kinh tế năng lượng biển tái tạo 
Cho đến năm 2019, việc đầu tư và khai thác các dự án năng lượng tái tạo trên biển như 
dự án điện gió ngoài khơi, điện mặt trời nổi hay điện mặt trời trên các đảo ở Việt Nam 
còn rất khiêm tốn. Đóng góp của điện gió ngoài khơi hầu như không có vì vẫn còn trong 
giai đoạn phát triển sơ khai ban đầu. 

Bảng C7. Tỷ trọng GDP thực tế của điện gió ngoài khơi trong GDP quốc gia 
Năm GDP hiện hành (Đơn vị 1000 tỷ VNĐ) 

 
% GDP Năng lượng 
gió ngoài khơi/GDP 
Việt GDP (Việt Nam) GDP87 (Phân ngành 

điện gió ngoài khơi)
2010 2.157,83 0 0,00000% 
2011 2.779,88 0 0,00000% 
2012 3.245,42 0,0015 0,00005% 
2013 3.584,26 0,0358 0,00100% 
2014 3.937,86 0,0595 0,00151% 
2015 4.192,86 0,1533 0,00366% 
2016 4.502,73 0,3371 0,00749% 
2017 5.005,98 0,4333 0,00866% 
2018 5.542,33 0,5080 0,00917% 
2019 6.037,35 0,5266 0,00872% 

Nguyễn Đức Cường, 2021 
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế của phân ngành gió ngoài khơi khoảng 131,8%/năm 
trong cả giai đoạn 2012-2019, nhưng tỷ lệ đóng góp rất nhỏ trong GDP thực tế của Việt 
Nam năm 2019 chỉ là 0,00872% . 
3. Tương tác với SDGs 
Có lẽ với quy mô kinh tế như vậy, vẫn còn quá sớm để đánh giá mối liên hệ giữa năng 
lượng gió ngoài khơi và SDGs. Nhưng ban đầu có thể nhận xét rằng: 
Năng lượng gió ngoài khơi là một đóng góp quan trọng cho sự phát triển bền vững. Tác 
động ròng của nó vượt ra ngoài lĩnh vực năng lượng/điện, từ phúc lợi con người đến 
tăng trưởng việc làm, bên cạnh đó, điện gió ngoài khơi là cốt lõi để thúc đẩy Thỏa thuận 
Paris về Biến đổi khí hậu cũng như SDGs. 
Tác động của điện gió ngoài khơi bao gồm kinh tế (GDP, ổn định giá, việc làm, đảm 
bảo nguồn cung và đầu tư); môi trường (ô nhiễm, khí thải, thiếu hụt năng lượng, đa 
dạng sinh học, phát thải khí nhà kính); và xã hội (sức khỏe, sự đa dạng, việc làm, v.v.). 
- Các dự án năng lượng tái tạo thường nằm ở vùng sâu, vùng xa (vùng núi và hải đảo). 
Việc phát triển các dự án năng lượng tái tạo tại các khu vực này không chỉ góp phần 
đảm bảo mục tiêu tiếp cận năng lượng và chất lượng dịch vụ cung cấp điện (Mục tiêu 7 
và 10 trong tổng số 17 mục tiêu phát triển bền vững) mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế 

 
87 Ước tính dựa trên doanh thu tiền điện 
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- xã hội cho các vùng sâu, vùng xa. Các công trình xây dựng ở vùng sâu, vùng xa sẽ tạo 
cơ hội tạo việc làm, phát triển giao thông địa phương và cải thiện cơ sở hạ tầng cho 
cộng đồng (Mục tiêu 8). 

Bảng C8. Liên kết năng lượng gió ngoài khơi với SDG 

SDGs Điểm Bình luận 
SDG 1 +1 Tham gia xóa đói giảm nghèo nhờ tạo công ăn việc làm trong suốt quá 

trình xây dựng, lắp đặt và triển khai hoạt động.  
SDG 2 0  

SDG 3 + 1 Nó cũng có thể gián tiếp hỗ trợ thành tích và đảm bảo sức khỏe và chất 
lượng không khí tốt 

SDG 4 + 1 Cơ hội tiếp cận với giáo dục và đào tạo kỹ thuật. 

SDG 5 0  

SDG 6 +1 Góp phần tiếp cận nước sạch trên cơ sở cung cấp năng lượng đầy đủ và 
ổn định. 

SDG 7 + 3 Năng lượng gió ngoài khơi là nguồn năng lượng đáp ứng các yêu cầu 
về năng lượng sạch và giá cả phải chăng. 

SDG 8 + 2 Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo thêm nhiều việc làm cho thanh niên
SDG 9 + 3 Thúc đẩy đổi mới và phát triển cơ sở hạ tầng ở một số địa phương ven 

biển. 
SDG 10 +1 Cung cấp điện sạch gián tiếp làm giảm bất bình đẳng. 
SDG 11 + 1 Góp phần phát triển bền vững đô thị và cộng đồng ven biển. 

SDG 12 + 2 Nhu cầu lớn trong việc tiêu dùng và sản xuất sản phẩm có trách nhiệm.
SDG 13 + 3 Phát triển điện gió ngoài khơi là hành động trọng tâm để khẩn cấp chống 

lại biến đổi khí hậu dựa trên việc chứng minh nguồn điện xanh giúp 
thay thế nguồn điện từ nhiên liệu hóa thạch và giảm phát thải khí nhà 
kính. 

SDG 14 +1  Phát triển gió ngoài khơi sẽ góp phần sử dụng nguồn tài nguyên biển 
bền vững 

SDG 15 0 0 
SDG 16 0 0 
SDG 17 + 1 Quan hệ đối tác với các tổ chức quốc tế và song phương.  

Nguyễn Đức Cường, 2021 
Liên kết và tương tác giữa các trang trại điện gió ngoài khơi với các lĩnh vực khác được 
tóm tắt trong bảng dưới đây: 

Bảng C9. Tương tác giữa các trang trại điện gió ngoài khơi với các lĩnh vực khác 

STT Tương tác với 
các lĩnh vực 
khác 

Loại 
tương 
tác 

Tỷ lệ ràng 
buộc / điểm 
số 

Mô tả 

1 Thủy sản Xã hội và 
kinh tế 

-/0 Các địa điểm phát triển điện gió 
ngoài khơi hạn chế khả năng tiếp cận 
các hoạt động đánh bắt.   
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STT Tương tác với 
các lĩnh vực 
khác 

Loại 
tương 
tác 

Tỷ lệ ràng 
buộc / điểm 
số 

Mô tả 

Các công trình nền móng và lắp đặt 
cáp điện có thể tạm thời tăng 
Trầm tích lơ lửng trong nước có tác 
động tiêu cực đến nghề cá 

2 Nuôi trồng thủy 
sản 

Xã hội và 
kinh tế 

-/- 
 
 
 
+/+ 

Việc lắp đặt cáp điện và các loại cáp 
khác có thể ảnh hưởng đến cả bãi 
triều (khu vực gần bờ) và ngoài khơi. 
Nuôi trồng thủy sản ven biển và nuôi 
cá, động vật có vỏ và rong biển. 
- Các trang trại điện gió ngoài khơi 
có thể là “điểm tựa” để phát triển 
nuôi hải sản biển xa. 

3 Khai thác ngoài 
khơi (dầu và khí 
đốt) 

Kinh tế 
(kỹ 
thuật) và 
xã hội 

-/0 Đường ống cung cấp dầu và khí đốt 
có thể ảnh hưởng đến một số địa điểm 
ngoài khơi. 

4 Du lịch Xã hội  0/+ Có ảnh hưởng nhỏ, ví dụ: đi thuyền 
buồm, khách sạn ven biển, bãi biển, 
du lịch trên thuyền, lướt sóng, đặc 
biệt đối với các khu vực gần bờ 

 5 Vận chuyển Kinh tế 
(kỹ 
thuật)  

-/0 Có ảnh hưởng nhỏ, ví dụ: các tuyến 
đường biển. Riêng đối với các khu 
vực gần bờ. 

6 Sự đa dạng sinh 
học 

Môi 
trường 

-/0 Trong thời gian diễn ra các hoạt động 
trước và trong khi xây dựng có thể 
ảnh hưởng đến cả khu vực gần bờ và 
xa bờ, nhưng có nhiều khả năng ảnh 
hưởng đến khu vực gần bờ hơn. 

Nguyễn Đức Cường, 2021 

Phụ lục D. Du lịch biển và ven biển 
1. Tài nguyên du lịch 
Việt Nam có nhiều bãi cát biển, số bãi cát biển lớn có chiều dài trên 1km là khoảng 125 
bãi; một số bãi dài tới 15-18 km. Các bãi biển đẹp nhất nằm ven biển miền Trung, tỉnh 
Quảng Ninh và ven một số một số đảo lớn. Dọc bờ biển Việt Nam có nhiều  đầm, phá, 
vũng vịnh - cũng là tài nguyên du lịch có giá trị. 
Thống kê sơ bộ của Lê Đức An (1996) chỉ ra rằng có 2.773 đảo ven bờ với tổng diện 
tích hơn 1.720 km² và phân bố chủ yếu ở ven bờ biển vùng Đông Bắc (2.321 đảo) và 
trải dài từ tỉnh Quảng Ninh cho đến Kiên Giang, từ bờ ra xa đến khoảng cách 135 đến 
155 km (Bạch Long Vĩ, Hòn Hải) và với diện tích từ vài trăm mét vuông đến hơn 500 
km2. Một số tỉnh có nhiều đảo là Quảng Ninh với hơn 2000 đảo, Hải Phòng - hơn 300 
đảo, Khánh Hòa - hơn 100 đảo và Kiên Giang có 159 đảo. 
Đa dạng sinh học trong các Vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, cũng như rừng 
ngập mặn... là nguồn tài nguyên du lịch quan trọng, trong đó có 16 khu bảo tồn biển ở 
vùng ven các đảo và ven bở đất liền, từ Bắc đến Nam. Phần lớn các khu dự trữ sinh 
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quyển toàn cầu ở nước ta nằm ở ven biển và đảo. Các sân chim ven biển ở Đồng bằng 
sông Cửu Long cũng rất được du khách yêu thích 

 

Hình D1. Biển Bình Thuận88 

Nước khoáng nóng có thể bắt gặp ở nhiều nơi ven biển, từ Quảng Ninh đến Bà Rịa - 
Vũng Tàu. Đây là cơ sở để phát triển du lịch chữa bệnh và nghỉ dưỡng. 
Ngoài tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên văn hóa và di sản (thiên nhiên, văn hóa) cũng 
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển du lịch biển - ven biển. Hầu hết các di 
sản thế giới của Việt Nam đều nằm dọc theo bờ biển, trong đó đáng kể nhất là các di 
sản Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), quần đảo Cát Bà (TP. Hải PHòng), Cố Đô Huế, 
Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam). 
Khoảng 1/3 di tích văn hóa Việt Nam nằm ở vùng ven biển, mật độ di tích cao nhất ở 
miền Bắc từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh (59% toàn vùng), tiếp theo là phân đoạn từ Quảng 
Bình đến Quảng Nam (19%). Di tích lịch sử chiếm khoảng 50% tổng số di tích văn hóa, 
tiếp theo là di tích kiến trúc (23%). 
Các làng chài ven biển, trên đảo cũng rất thú vị đối với khách du lịch, là nơi diễn ra 
nhiều lễ hội biển khác nhau, là nền tảng của “văn hóa biển” đặc thù Việt Nam. Làng 
nghề thủ công mỹ nghệ cũng là điểm thu hút khách du lịch biển-ven biển. 
Nhìn chung, nguồn tài nguyên du lịch dọc bờ biển Việt Nam rất phong phú, đa dạng và 
có giá trị, có thể phát triển cho các hình thức du lịch tham quan, du lịch sinh thái, nghỉ 
dưỡng, thể thao và văn hóa. 
Sự phân biệt tương đối rõ ràng theo địa lý: phía Bắc là nơi tập trung nhiều di tích văn 
hóa và cảnh quan (như vịnh Hạ Long, quần đảo đá vôi Cát Bà), miền Trung là các bãi 
biển đẹp và các di sản thế giới, phía Nam là hệ sinh thái rừng ngập mặn và vùng đất 
ngập nước. Điều này rất quan trọng để phát triển nhiều loại sản phẩm du lịch độc đáo, 
đặc trưng vùng miền. 
Có thể chia sản phẩm du lịch thành 5 nhóm chính để đánh giá mức độ hấp dẫn của tài 
nguyên du lịch của các vực ven biển/tỉnh như như sau: 
- Phơi nắng và bãi biển, thể thao dưới nước và lặn biển: nhóm này đề cập đến các hoạt 
động du lịch liên quan trực tiếp đến đến biển. 

 
88 Nguồn: https://vietnamtourism.gov.vn/index.php/printer/21826 
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- Tham quan và nghỉ dưỡng: việc tham quan có thể diễn ra trên biển hoặc trên đảo và 
khu vực ven biển, cũng như với các khu nghỉ dưỡng. 
- Tham quan bằng du thuyền: đây là sản phẩm du lịch biển phát triển nhanh và đặc 
trưng. Mặc dù không phải tất cả các vùng biển có thể phát triển du lịch du thuyền, nhưng 
nó sẽ mang lại doanh thu lớn cho các điểm du lịch trên biển với các dịch vụ trên bộ, phí 
visa, các tour du lịch trên đất liền, đồ ăn thức uống, quà lưu niệm và chi tiêu cá nhân 
của khách du lịch. 
- Du lịch di sản bao gồm tham quan các di tích văn hóa, hoài niệm chiến tranh, lễ hội, 
làng nghề... liên quan đến tài nguyên du lịch vật thể và phi vật thể. 
- Du lịch MICE là loại hình du lịch đặc biệt và sẽ theo một một nhóm riêng biệt. 
Bảng dưới đây giới thiệu đánh giá hoạt động kinh doanh du lịch của từng địa phương 
ven biển. Trong bảng này, điểm tối đa cho mỗi mục là năm, tổng điểm tối đa lên đến 
25. Trọng số càng gần 1,00 thì tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh càng lớn. 

Bảng D1. Đánh giá tầm quan trọng của sản phẩm du lịch các địa phương ven biển 

 
Mặt trời và 
bãi biển, thể 
thao và lặn 

Tham 
quan, thư 
giãn 

Du 
thuyền 

Du lịch 
di sản 

MIC
E Tổng 

Tầm quan 
trọng của 
ngành du 
lịch 

1. Quảng Ninh 3 5 4 2 3 17 0,68 
2. Hải Phòng 3 4 1 1 4 13 0,52 
3. Thái Bình 0 0 0 2 1 3 0,12 
4. Nam Định 0 0 0 2 1 3 0,12 
5. Ninh Bình 0 5 0 4 3 12 0,48 
6. Thanh Hóa 5 4 0 3 2 14 0,56 
7. Nghệ An 5 4 0 3 2 14 0,56 
8. Hà Tĩnh 3 3 0 1 1 8 0,32 
9. Quảng Bình 4 5 0 2 2 13 0.,52 
10. Quảng Trị 3 4 0 4 1 12 0.,.48 
11. TT-Huế 4 4 3 5 4 20 0.,..80 
12. Đà Nẵng 5 5 5 3 4 22 0.88 
13. Quảng Nam 4 4 0 5 3 16 0,64 
14. Quảng Ngãi 3 2 0 3 1 9 0,36 
15. Bình Định 4 4 0 3 2 13 0,52 
16. Phú Yên 5 4 0 2 1 12 0,48 
17. Khánh Hòa 5 5 5 3 4 22 0,88 
18. Ninh Thuận 4 3 0 2 2 11 0,44 
19. Bình Thuận 4 5 0 2 2 13 0,52 
20. BR-VT 5 5 3 4 4 21 0,84 
21. TP HCM 1 0 4 5 5 15 0,60 
22. Tiền Giang 0 0 0 3 3 6 0,24 
23. Bến Tre 1 0 0 3 3 7 0,28 
24. Trà Vinh 1 0 0 3 2 6 0,24 
25. Sóc Trăng 0 0 0 4 1 5 0,20 
26. Bạc Liêu 0 1 0 2 1 4 0,16 
27. Cà Mau 1 3 0 1 0 5 0,20 
28. Kiên Giang 5 5 5 3 5 23 0,92 
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Nguồn: Đánh giá của chuyên gia 
Cột cuối cùng thể hiện tỷ lệ phần trăm tổng trọng số của từng nhóm hoạt động du lịch 
trên giá trị lớn nhất là 25 điểm, giá trị này thể hiện tầm quan trọng tương đối của ngành 
du lịch, tiềm năng du lịch của từng địa phương (tỉnh, thành phố). 
Như vậy, theo kết quả đánh giá này, một số số địa phương có tiềm tiềm năng phát triển 
du lịch biển và du lịch biển đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bao 
gồm: Kiên Giang, Thành phố Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thừa Thiên - 
Huế, Quảng Ninh, Quảng Nam, Thành phố Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Phú Yên, Ninh 
Thuận, Quảng Trị, Quảng Ngãi. 
2. Hiện trạng 
Du lịch ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với phát triển kinh tế - xã hội của Việt 
Nam. Và du lịch biển là quan trọng nhất trong các loại sản phẩm của du lịch Việt Nam. 
Năm 2019, Việt Nam đón 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 85 triệu lượt khách du 
lịch nội địa. Tổng thu từ du lịch đạt 32 tỷ USD, đóng góp thiết yếu vào tăng trưởng kinh 
tế của đất nước, chiếm 9,2% GDP cả nước. Mặc dù có nguồn tài nguyên du lịch đa 
dạng, phân bố trên toàn tuyến ven biển nhưng trình độ phát triển của du lịch biển và ven 
biển Việt Nam ở các địa phương rất khác nhau, phụ thuộc vào các yếu tố thị trường, tài 
nguyên du lịch, điều kiện tự nhiên, hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất du lịch và nhiều yếu 
tố khác. 
* Một số chỉ tiêu phát triển du lịch chính 
Đánh giá sự phát triển du lịch của tất cả 28 tỉnh, thành phố TW ven biển Việt Nam, có 
thể nhận thấy một số đặc điểm sau: 
- Lượng khách quốc tế đến các tỉnh thành ven biển tăng 13,6%/năm, thấp hơn mức bình 
quân cả nước (14,8%/năm) từ 10,9 triệu lượt năm 2010 lên 35,7 triệu lượt năm 2019; 
- Lượng khách du lịch nội địa đến 28 tỉnh thành tăng từ 44,0 triệu lượt năm 2010 lên 
gần 145,6 triệu lượt năm 2019, đạt tốc độ tăng bình quân hàng năm là 12,3%, cao hơn 
mức tăng trưởng bình quân hàng năm của thị trường khách nội địa là 11,8%; 
- Năm 2019, các tỉnh thu hút nhiều khách quốc tế nhất trong vùng là Thành phố Hồ Chí 
Minh (8,5 triệu), Quảng Ninh (5,7 triệu), Quảng Nam (4,6 triệu), Khánh Hòa (3,6 triệu), 
Đà Nẵng (3,5 triệu). Trong khi các tỉnh thu hút nhiều khách du lịch nội địa nhất là 
TP.HCM (32,8 triệu), Bà Rịa Vũng Tàu (15 triệu), Thanh Hóa (9,4 triệu), Quảng Ninh 
(8,3 triệu), Hải Phòng (8,1 triệu), Kiên Giang (8 triệu); 
- Tổng thu từ du lịch của 28 tỉnh, thành phố TW ven biển đạt trên 508 nghìn tỷ đồng 
(bằng 67,3% cả nước); 
- Tổng số phòng khách sạn của 28 tỉnh ven biển đã tăng từ 147.725 phòng năm 2010 
lên 398.234 phòng năm 2019 và chiếm 66% tổng số phòng khách sạn cả nước, chủ yếu 
là các khách sạn cao cấp của cả nước nằm ở khu vực này (ngoại trừ khách sạn cao cấp 
tại Hà Nội). Các tỉnh có hệ thống lưu trú lớn nhất là Khánh Hòa (49.600 phòng), Thành 
phố Hồ Chí Minh (44.200 phòng), Đà Nẵng (40.000), Thanh Hóa (40.000), Quảng Ninh 
(34.000), Bà Rịa - Vũng Tàu (25.500), Kiên Giang (23.000). 
- Du lịch tàu biển: du lịch tàu biển phát triển nhanh trên thế giới và khu vực. Mặc dù có 
tiềm năng rất lớn, nhưng phát triển du lịch tàu biển ở Việt Nam vẫn còn kém xa so với 
kỳ vọng do thiếu cơ sở hạ tầng và sự đa dạng hóa của các sản phẩm du lịch. Khách du 
lịch tàu biển chiếm khoảng 1-1,5% tổng lượng khách du lịch quốc tế của Việt Nam và 



145 
 

2-2,5% tổng lượng khách du lịch quốc tế của vùng ven biển. Năm 2019, Việt Nam phục 
vụ khoảng 260.000 lượt khách du lịch tàu biển. 
Hình 2.14 cho thấy tổng số lao động du lịch trực tiếp ở các tỉnh ven biển dựa trên báo 
cáo của các tỉnh ven biển và được xử lý trong mối tương quan với tổng số lao động du 
lịch trực tiếp được đưa ra trong Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030 của Việt 
Nam (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 1 Năm 2020). 
- Tổng số lao động trực tiếp làm du lịch ở các tỉnh ven biển tăng nhanh. 

 

Hình D2 Lượng khách du lịch đến các tỉnh miền biển 

 

 

Hình D3. Phòng khách sạn ở các tỉnh, thành phố ven biển 
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Hình D4. Việc làm du lịch tại các tỉnh, thành phố ven biển 
Nguồn: Chiến lược PTDL Việt Nam đến 2030, TCDL và báo cáo của các địa phương 
* Sản phẩm du lịch biển và ven biển 
Các hoạt động du lịch chính ở các tỉnh ven biển bao gồm: 
- Du lịch phơi nắng và bãi biển: 
+ Miền Bắc và Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Bình 
+ Duyên hải Nam Trung Bộ: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bình Định, Phú Yên 
+ Miền Nam: Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang 
- Tham quan, di sản: Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Bình, Thừa Thiên 
- Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau 
- Giải trí: TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang 
- Du lịch sinh thái: Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Nam, Khánh Hòa, Kiên Giang, Bà 
Rịa - Vũng Tàu (Côn Đảo), Cà Mau 
- Du lịch MICE: TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên 
Giang, Khánh Hòa 
* Thị trường khách du lịch vùng ven biển 
- 10/28 tỉnh, thành phố trực thuộc TW đón tổng lượt khách du lịch trên 7 triệu lượt trong 
năm 2019, trong đó cao nhất là Thành phố Hồ Chí Minh (41,3 triệu lượt) và Bà Rịa - 
Vũng Tàu (15,5 triệu lượt). 
- Có 7 tỉnh có tỷ trọng thị trường khách quốc tế cao trên 40% đặc biệt là Quảng Nam và 
Khánh Hòa có tỷ trọng thị trường khách quốc tế cao trên 50%. 
- Các tỉnh có tỷ trọng khách quốc tế thấp nhất là các tỉnh nằm ở phía Bắc đèo Hải Vân, 
với sản phẩm du lịch chủ yếu là tắm biển và du lịch biển (hoạt động du lịch chính của 
Quảng Ninh là tham quan vịnh). Một số tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ mới bắt đầu phát 
triển du lịch (Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Ninh Thuận). 
Bà Rịa - Vũng Tàu là điểm đến truyền thống của du khách trong nước nên tỷ trọng 
khách quốc tế còn thấp, diễn biến tương tự với hầu hết các tỉnh Đồng bằng sông Cửu 
Long, trong đó có Kiên Giang. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, hai tỉnh Tiền Giang và 
Bến Tre có nhiều khách quốc tế, nhưng sản phẩm du lịch của hai tỉnh này không liên 
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quan trực tiếp đến du lịch biển và ven biển, sản phẩm chính là du lịch nông thôn và 
khám phá đồng bằng sông Cửu Long. 
* Tổng thu từ du lịch và GDP từ du lịch ven biển và biển 
Tổng thu tư du lịch biển và ven biển đạt mức tăng trưởng cao trong thập kỷ qua là 
13,32%/năm và đạt 508.045 tỷ đồng vào năm 2019 (tính theo giá danh nghĩa). 
Trong giai đoạn 2010-2019, tổng thu từ du lịch của 28 tỉnh ven biển dao động trong 
khoảng 66-70% tổng thu du lịch của cả nước, thể hiện vai trò rất quan trọng của khu 
vực này đối với du lịch Việt Nam.  

 

Hình D5. Doanh thu du lịch 

 

Bảng D2. Tổng thu từ du lịch của cả nước và phân khúc du lịch biển & ven biển 
(Đơn vị nghìn tỷ đồng, giá danh nghĩa) 

Tổng 
thu từ 
du lịch 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ven biển 59,720 86,522 108,631 196,602 211,105 233,212 277,970 366,645 448,121 508,045 

Cả nước 96,000 130,000 160,000 289,840 322,860 355,550 417,270 541,000 637,000 755,000 

Nguồn: Báo cáo của Tổng cục Du lịch và các tỉnh 
Trong lĩnh vực du lịch, hiện GDP du lịch được tính bằng 70% tổng thu từ du lịch, do 
đó GDP du lịch của các tỉnh ven biển được thể hiện trong bảng dưới đây. 

Bảng D3. GDP của ngành du lịch Việt Nam và phân khúc du lịch biển & ven biển 
(Đơn vị nghìn tỷ đồng, giá danh nghĩa) 

GDP du 
lịch 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ven biển 44,822 60,565 76,042 137,621 147,774 163,248 194,579 256,651 313,684 355,632 

Cả nước 67,200 91,000 112,000 202,888 226,002 248,885 292,089 378,700 445,900 528,500 

Nguồn: Tính toán theo báo cáo của Tổng cục Du lịch, của tỉnh và dự toán của tư vấn 
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Bảng D4. Kết quả hoạt động kinh tế của ngành du lịch 

GDP du 
lịch 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Giá danh 
nghia           

Cả nước 67,200 91,000 112,000 202,888 226,002 248,885 292,089 378,700 445,900 528,500 

% GDP 3.1% 
3.27
% 

3.45
% 

5.64
% 

5.74
% 

5.91
% 

6.48
% 

7.55
% 

8.03
% 

9.2% 

Ven biển 44,822 60,565 76,042 137,621 147,774 163,248 194,579 256,651 313,684 355,632 

% GDP 
2.18
% 

2.29
% 

2.42
% 

3.94
% 

4.02
% 

4.14
% 

4.54
% 

5.29
% 

5.62
% 

6.1% 

Biển thuần 
túy 

23,253 31,421 39,449 71,396 76,663 84,691 100,945 133,148 162,736 184,497 

Giá thực           
Cả nước 67,200 75,048 83,261 143,990 154,721 170,710 198,153 246,799 281,051 327,247 

Ven biển 44,822 49,948 56,035 96,905 104,127 111,972 133,357 166,096 189,147 220,207 

Biển thuần 
túy 

23,253 25,192 29,070 50,272 54,019 58,089 69,183 86,167 98,126 114,239 

 

Bảng D5. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm của ngành du lịch cả nước, các tỉnh 
ven biển và du lịch biển thuần túy 

Tỷ lệ tăng trưởng GDP bình quân 
hàng năm (giá thực 2010) của: 

Khoảng thời gian 
2010-2015 2015-2019 2010-2019 

Toàn bộ ngành Du lịch 31.51% 24.22% 20.21% 
Các tỉnh ven biển 30.88% 25.29% 20.38% 
Du lịch biển thuần túy của các tỉnh 
ven biển 

30.88% 3.48% 12.05% 

Kết quả ước tính cho thấy trong khi tốc độ tăng trưởng GDP du lịch của các tỉnh ven 
biển tương đương tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch cả nước thì tốc độ tăng GDP du 
lịch biển thuần túy lại giảm trong nửa cuối thập kỷ trước. Điều đó chứng tỏ, đa dạng 
hóa sản phẩm du lịch do hoạt động du lịch biển thuần túy phát triển chậm hơn nhiều so 
với cả nước, tốc độ tăng trưởng GDP ngành du lịch của các tỉnh ven biển vẫn cao hơn 
mức bình quân chung của cả nước. 
* GNI du lịch ven biển và GNI trên mỗi lao động 
Trước năm 2000, FDI đóng vai trò quan trọng trong đầu tư phát triển du lịch, tuy nhiên 
từ đó đến nay sự cạnh tranh từ các nhà đầu tư trong nước đã tăng mạnh. Tiếp cận đất 
đai tại các khu vực tiềm năng du lịch là một trong những hạn chế quan trọng nhất của 
tình trạng này, cùng với năng lực phát triển rất nhanh của các nhà đầu tư trong nước. 
Trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, một số dự án FDI quy mô lớn trong lĩnh vực du lịch 
đã được cấp phép nhưng không thể triển khai. Kể từ năm 2010, tổng vốn đầu tư của các 
dự án FDI được cấp phép trong lĩnh vực du lịch (chỉ khách sạn và nhà hàng) dao động 
từ 300-500 triệu USD / năm, chiếm khoảng 20% tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực nhà hàng 
khách sạn. Tuy nhiên, việc nhà đầu tư Việt Nam mua cổ phần các khách sạn du lịch 
nước ngoài trước đây đã trở nên tương đối phổ biến và chưa có thông tin đầy đủ về các 
giao dịch này. Đó có thể là một thách thức thực sự để có thể tính toán được chính xác 
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phần sở hữu nước ngoài trong các cơ sở kinh doanh du lịch. Nếu xét rằng khách sạn và 
nhà hàng tạo ra khoảng 50-55% doanh thu du lịch, thì có thể nói rằng GNI trong lĩnh 
vực này vào khoảng 92% GDP. Điều này khớp với phát biểu của Thủ tướng trước Quốc 
hội đầu năm 2020, khi được hỏi về GNI, ông cho biết: chênh lệch giữa GNI và GDP ở 
Việt Nam không lớn, thường dưới 10%. Năm 2005, tỷ trọng đóng góp của khu vực đầu 
tư nước ngoài vào GDP cả nước chỉ là 1,84%, năm 2010 đã tăng lên 3,8% và năm 2018 
đạt 7%. 
Tính đến các thực tế trên, GNI trong du lịch biển và ven biển có thể được ước tính vào 
khoảng 95% GDP (năm 2019). Năm 2015 GNI du lịch có thể ở mức 95,5% GDP và 
96% GDP vào năm 2010. 

Bảng D6. GNI của du lịch quốc gia, các tỉnh ven biển và ngành du lịch biển thuần túy 

GNI Du 
lịch 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Giá danh 
nghĩa           

Cả nước 65,856 89,180 109,760 196,801 219,222 241,418 280,405 363,552 423,605 502,075 

Ven biển 43,926 59,354 74,521 133,492 143,341 158,351 186,796 246,385 298,000 337,850 

Biển thuần 
túy 

22,788 43,988 38,660 69,254 74,363 117,357 96,907 127,822 154,599 175,272 

Giá thực           

Cả nước 65,856 73,547 81,596 139,670 150,079 165,589 190,227 236,927 266,998 310,885 

Ven biển 43,926 48,949 54,914 93,998 101,003 108,613 128,023 159,452 179,690 209,197 

Biển thuần 
túy 

22,788 36,277 28,489 48,764 52,398 80,495 66,416 82,720 93,220 108,527 

* Việc làm và đào tạo trong lĩnh vực du lịch 
Theo báo cáo của 28 tỉnh, thành phố ven biển, năm 2019, tổng số lao động du lịch tại 
khu vực này là 739.000 người (lao động du lịch trực tiếp) trong khi tổng số lao động du 
lịch trực tiếp của cả nước là 1.026.500 người, bằng 72% lao động du lịch trực tiếp cả 
nước. lao động đang làm việc tại các tỉnh, thành phố ven biển. Con số này được lấy từ 
Chiến lược phát triển du lịch quốc gia Việt Nam đến năm 2030, được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt vào tháng 1 năm 2020. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Tổng cục 
Du lịch đã công bố thêm một số lao động trực tiếp trong ngành du lịch, khoảng 1,3-1,4 
triệu người. Trong trường hợp này, tổng số lao động du lịch ở các tỉnh ven biển sẽ vào 
khoảng một triệu 
Du lịch TP.HCM thu hút nhiều lao động nhất với khoảng 154.000 người, tiếp theo là 
Khánh Hòa và Quảng Ninh - 130.000 người, Đà Nẵng 51.000 người. 
Trong ngành lưu trú, trên toàn cầu có trung bình một nhân viên cho mỗi phòng khách 
sạn. Một công việc trong ngành du lịch cốt lõi tạo ra khoảng 1,5 việc làm thêm trong 
nền kinh tế liên quan đến du lịch. Hơn nữa, có ba lao động phụ thuộc gián tiếp vào mỗi 
người làm việc trong khách sạn, chẳng hạn như nhân viên đại lý du lịch, hướng dẫn 
viên, tài xế taxi và xe buýt, nhà cung cấp thực phẩm và đồ uống, công nhân giặt là, công 
nhân dệt may, người làm vườn, nhân viên cửa hàng quà lưu niệm và những người khác, 
cũng như nhân viên sân bay (UN-WTO và ILO: Đo lường việc làm trong ngành du lịch 
- 2014, trang 17). Trong nghiên cứu này, giả định rằng có 1.5 công việc làm thêm trong 
nền kinh tế liên quan đến du lịch được tạo ra bởi một công việc trong ngành du lịch cốt 
lõi (một công việc trong ngành cốt lõi tương đương với một phòng khách sạn) và 40% 
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thời gian làm việc của những người "phụ thuộc gián tiếp vào mỗi người làm việc trong 
khách sạn" được trả bởi du lịch, chúng ta có thể tính toán một cách đại khái tổng số 
công việc toàn thời gian được trả bởi hoạt động du lịch (sau đây gọi là lao động du lịch 
tương đương). Kết quả này sau đó sẽ được sử dụng để ước tính GNI trên mỗi nhân viên 
trong lĩnh vực du lịch. 
Phân chia GNI theo số lượng lao động du lịch tương đương sẽ cho thấy GNI bình quân 
đầu người (trên mỗi nhân viên du lịch tương đương). 
Bảng dưới đây cho thấy GNI trên mỗi nhân viên tương đương, được tính theo giá danh 
nghĩa và giá thực tế. 

Bảng D7. GNI trên mỗi nhân viên tương đương trong thập kỷ qua 
Đơn vi: Triệu VND 

GNI trên 
mỗi lao 
động 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Giá danh 
nghia 

80 105 121 183 181 184 187 211 232 229 

Giá thực 80 87 89 129 128 126 128 137 140 142 
Nguồn: ước tính của nhà tư vấn (Hoang Dao Bao Cam) 
* Du lịch biển ảnh hưởng đến xã hội và môi trường biển 
- Du lịch biển phát triển góp phần thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác: 
Du lịch biển là ngành kinh tế liên ngành nên việc phát triển du lịch biển sẽ kéo theo sự 
phát triển của nhiều ngành. Trước hết, sự phát triển của các khu du lịch, điểm tham 
quan, vui chơi giải trí sẽ tạo ra nhu cầu ngày càng lớn cho ngành xây dựng. Nhu cầu 
vận chuyển khách du lịch sẽ thúc đẩy ngành giao thông vận tải phát triển, trong đó có 
ngành đóng tàu; xây dựng và cải tạo sân bay, bến cảng. Trong quá trình hoạt động, nhu 
cầu đi lại, du ngoạn; nhà ở; giải trí; việc mua sắm của du khách sẽ là động lực thúc đẩy 
sự phát triển của giao thông vận tải, nuôi trồng thủy sản, sản xuất thủ công nghiệp và 
nông nghiệp. Phát triển du lịch biển cũng sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các vùng 
lân cận 
- Phát triển du lịch biển tạo cơ hội việc làm: ngành du lịch, trong đó có du lịch biển sử 
dụng nhiều lao động. Việc phát triển du lịch biển có vai trò rất quan trọng trong việc 
giải quyết việc làm và cải thiện sinh kế của cộng đồng địa phương. 
3. Tương tác với SDGs 

Bảng D8. Du lịch & SDGs 

SDGs Điểm Bình luận 
Mục tiêu 1 – 
Giảm nghèo 

+2  Là một ngành sử dụng nhiều lao động, du lịch đã và đang đóng 
vai trò quan trọng trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở những 
vùng sâu, vùng xa ở Việt Nam.  

Mục tiêu 2 – Xóa 
đói 

+2 Là một ngành sử dụng nhiều lao động, du lịch đã và đang đóng vai 
trò quan trọng trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở những vùng 
sâu, vùng xa ở Việt Nam. 

Mục tiêu 3 – Sức 
khỏe và thịnh 
vượng 

+2 Du lịch biển giúp cải thiện sinh kế của cộng đồng cư dân địa 
phương, cho phép họ có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho 
bản thân và gia đình. 
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SDGs Điểm Bình luận 
Mục tiêu 4 – 
Chất lượng giáo 
dục 

+2 Nền kinh tế đang phát triển, được thúc đẩy bởi phát triển du lịch sẽ 
thúc đẩy nhu cầu học tập vì thanh niên địa phương có thể thấy rõ 
những khác biệt mà giáo dục và kiến thức có thể mang lại. 

Mục tiêu 5 – 
Bình đẳng giới 

+2 Là một trong những ngành có tỷ lệ lao động nữ và tham gia kinh 
doanh cao nhất, du lịch có thể là một công cụ hiệu quả để phát 
triển nữ giới, nâng cao vai trò và ý nghĩa của họ trong gia đình và 
cộng đồng. 

Mục tiêu 6 – 
Nước sạch và vệ 
sinh 

+2 Phát triển du lịch cũng có thể cải thiện cơ sở hạ tầng cấp, thoát 
nước, nâng cao các tiêu chuẩn vệ sinh, giúp cải thiện điều kiện 
sống của người dân địa phương. 

Mục tiêu 7 - 
Năng lượng sạch 
và giá cả phải 
chăng 

+1 Người dân địa phương có thể học hỏi từ các giải pháp năng lượng 
sạch và giá cả phải chăng trong các cơ sở du lịch sinh thái. 

Mục tiêu 8 - Việc 
làm bền vững và 
tăng trưởng kinh 
tế 

+3 Du lịch đã đóng góp 9,2% GDP cả nước và du lịch biển và ven 
biển chiếm 2/3 toàn ngành du lịch, là công cụ rất trực tiếp để tạo 
việc làm và tăng trưởng kinh tế. 

Mục tiêu 9 - 
Công nghiệp, 
Đổi mới và Cơ 
sở hạ tầng 

+3 Góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho các vùng ven biển và hải 
đảo như cảng du lịch, sân bay, cầu đường, cấp thoát nước, cấp 
điện, viễn thông... những nơi có tiềm năng phát triển du lịch. 

Mục tiêu 10 - 
Giảm bất bình 
đẳng 

+2 Du lịch là một trong những con đường ngắn nhất để thu hẹp 
khoảng cách và thúc đẩy phát triển ở các vùng sâu, vùng xa, vùng 
kém phát triển, vì vậy nó là một công cụ quan trọng trong việc 
giảm bất bình đẳng. 

Mục tiêu 11 - 
Các thành phố 
và cộng đồng 
bền vững 

+3 Góp phần phát triển bền vững đô thị và cộng đồng ven biển.  
  
 

Mục tiêu 12 - 
Tiêu dùng và 
Sản xuất có 
trách nhiệm 

+1 Những khách du lịch có thái độ tốt và nhận thức ngày càng cao về 
tính bền vững sẽ khuyến khích người dân địa phương và các nhà 
cung cấp trong việc tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm. 

Mục tiêu 13 – 
Thay đổi khí hậu 

-2 Du lịch góp phần làm gia tăng cũng như chịu tác động của biến 
đổi khí hậu. 
 

Mục tiêu 14 – Hệ 
sinh thái dưới 
nước 

+3 Du lịch ven biển và hàng hải, các phân khúc lớn nhất của du lịch, 
dựa vào các hệ sinh thái biển lành mạnh. Vì vậy việc bảo tồn và 
phát triển sự sống dưới nước phù hợp hoàn toàn với tương lai của 
du lịch biển và ven biển. 

Mục tiêu 15 – Hệ 
sinh thái trên 
đất liền 
 

+2 Cảnh quan tự nhiên, khu bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và 
các khu di sản thiên nhiên thường là mục tiêu chính của khách du 
lịch. Du lịch bền vững có thể đóng một vai trò quan trọng trong 
việc bảo tồn và gìn giữ môi trường, thiên nhiên và xã hội. 

Mục tiêu 16 - 
Hòa bình, Công 
lý và Thể chế 
vững mạnh 

+2 Đóng góp vào việc tăng cường trao đổi, giao lưu giữa các nền văn 
hóa và sự hiểu biết lẫn nhau.  
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SDGs Điểm Bình luận 
Mục tiêu 17 - 
Quan hệ đối tác 
cho các Mục tiêu 

+1 Tăng cường mối quan hệ giữa các bên liên quan để cùng nhau 
hướng tới các Mục tiêu Phát triển bền vững 

* Phát triển du lịch biển và ven biển và các ngành kinh tế biển khác 
Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, có mối quan hệ tương tác sâu rộng với nhiều 
ngành kinh tế khác. Phân tích quan trọng về tương tác giữa du lịch và các ngành kinh 
tế xanh khác được mô tả trong bảng dưới đây. 

Bảng D9. Tương quan giữa du lịch ven biển và du lịch biển và các ngành kinh tế biển khác 

Các lĩnh 
vực tương 
tác 

Loại 
tương tác 

Tác động Nhận xét 

Năng lượng 
tái tạo biển 

Xã hội 0 / + Không có xung đột nghiêm trọng nào được phát 
hiện ngoại trừ giao cắt giữa các tuyến du thuyền 
trên biển với các khu vực có lắp đặt turbine điện 
gió, nhưng có thể dễ dàng điều chỉnh phù hợp 
Khu trại điện gió gần bờ có thể là điểm thu hút du 
lịch (ví dụ: Khu điện gió Bạc Liêu) 

Dầu khí: 
Giàn khoan 
dầu 
Nhà máy 
lọc dầu và 
cảng 

Kinh tế và 
xã hội 

0 / + Sự cố tràn dầu có thể ảnh hưởng đến các bãi biển 
và nước biển 
Xung đột trong sử dụng đất giữa phát triển công 
nghiệp dầu mỏ (nhà máy lọc dầu, cảng dầu v.v.) 
và du lịch, nhưng có thể giải quyết được thông 
qua quy hoạch phù hợp 
Ngành công nghiệp dầu mỏ sẽ là một thị trường 
chi tiêu cao cho các dịch vụ du lịch 

Đánh bắt và 
Nuôi trồng 
thủy sản 

Kinh tế và 
xã hội 

+ / - Tiêu dùng du lịch mang lại lợi ích lớn cho đánh 
bắt và nuôi trồng thủy sản 
Câu cá và du lịch lặn sẽ là một sản phẩm du lịch 
biển hấp dẫn 
Xung đột sử dụng đất giữa phát triển du lịch và 
các trang trại nuôi trồng thủy sản, bãi đáp truyền 
thống của cộng đồng ngư dân. Nuôi trồng thủy 
sản cũng là nguồn gây ô nhiễm nếu không được 
quản lý hợp lý 

Hàng hải Xã hội, 
Kinh tế và 
Môi 
trường 

0 / - Xung đột sử dụng đất giữa phát triển du lịch và 
phát triển cảng 
Giao thông trên các tuyến hàng hải có thể xung 
đột với các tuyến du thuyền nếu không được quy 
hoạch, quản lý phù hợp 

Đa dạng 
sinh học 

Xã hội và 
môi 
trường 

- / + Đa dạng sinh học là một tài nguyên du lịch quan 
trọng 
Khách du lịch có thể làm tổn thương hệ sinh thái 
biển nếu không được quản lý tốt 
Chất thải từ hoạt động du lịch có thể gây ô nhiễm 
và ảnh hưởng tiêu cực đến đa dạng sinh học 
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Phụ lục E. Lĩnh vực hàng hải 
1. Nguồn tài nguyên 
Biển Đông là một trong những tuyến giao thương hàng hải quốc tế sầm uất nhất thế 
giới, nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Sự phát triển của nhiều nền kinh tế ở 
Đông Á đều gắn liền với tuyến đường biển này. Tuyến đường vận tải quốc tế qua Biển 
Đông được coi là nhộn nhịp thứ 2 trên thế giới với giá trị thương mại khoảng 5,3 nghìn 
tỷ USD hàng năm. Lượng xuất khẩu hàng hóa qua Biển Đông của các quốc gia Đông 
Nam Á là 55%, các quốc gia công nghiệp mới là 26%, Úc là 40%. Trong khu vực có 
các cảng lớn như Singapore - cảng biển lớn nhất Đông Nam Á và đứng thứ 2 thế giới 
về cảng container. Nếu khủng hoảng xảy ra ở vùng biển này, các loại tàu biển phải chạy 
theo đường mới hoặc vòng qua Nam Australia thì cước phí vận tải thậm chí sẽ tăng gấp 
năm lần và không còn đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. 

 

Hình E1. Cảng Cát Lái89 
Việt Nam là một quốc gia kinh tế biển đã từ lâu đời. Đường bờ biển hơn hơn 3.260 km 
và hệ thống giao thông hàng hải viễn dương cũng như ven biển là những tuyến vận tải 
huyết mạch của quốc gia với khoảng 90% khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đi bằng 
đường biên và 100% đều phải đi qua Biển Đông. 
Ngành hàng hải của Việt nam thực sự phát triển vào những năm 1990 khi nền 
kinh tế và thương mại bắt đầu mở cửa. Năm 1990, Quốc hội thông qua Bộ luật 
Hàng hải Việt Nam, một Bộ luật chuyên ngành đầu tiên của nước ta, thể hiện tư 
duy quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với ngành vận tải biển và tạo nền tảng 
pháp lý cho hoạt động kinh doanh của ngành. Sự phát triển nhảy vọt của vận tải 
biển trong những năm sau đổi mới - một con số điển hình là lượng container luân 
chuyển qua các cảng biển Việt Nam đã tăng với tốc độ hơn 1.500% chỉ trong giai 
đoạn 2001 - 2019  đặt ra những đòi hỏi mới, khẩn thiết và quyết liệt với sự tổ 
chức hệ thống cảng biển trải dọc chiều dài đất nước.  
 

 
89 Nguồn: https://vietship.net/van-chuyen-hang-hoa-tu-cang-cat-laihcm-di-cang-hai-phong.html/ 
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2. Hiện trạng phát triển 
Kinh tế hàng hải bao gồm ba lĩnh vực chính: vận tải biển, xây dựng cảng và dịch vụ, 
đóng mới và sửa chữa tàu biển. 
(1) Vận tải biển 
Vận tải biển là một trong năm phương thức vận tải chính ở Việt Nam bao gồm vận tải 
đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và hàng không. Trong khi vận tải 
hành khách đường biển chiếm tỷ trọng không đáng kể thì vận tải hàng hóa bằng đường 
biển lại chiếm tới tới hơn 90% khối lượng vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của đất nước 
và chiếm khoảng 20-24% trong tổng khối lượng hàng hóa được vận tải bởi tất cả các 
phương thức. Phát triển và khai thác vận tải biển hiệu quả đem lại lợi thế cạnh tranh cho 
hàng hóa xuất nhập khẩu. Điều này cho thấy vận tải biển có vai trò hết sức quan trọng 
đối với nền kinh tế. 
Vận tải biển có ưu thế hơn các phương thức vận tải khác là khả năng vận tải khối lượng 
lớn, cự ly vận chuyển dài với chi phí thấp, an toàn nhưng tốc độ vận chuyện chậm, tổ 
chức khai thác tương đối phức tạp, cần phải có sự đồng bộ giữa tàu biển và công nghệ 
xếp dỡ tại cảng biển kết hợp với nhiều loại hình dịch vụ logistics khác mới đem lại hiệu 
quả, đặc biệt là vận tải container. Vận tải biển chủ yếu đảm nhận các loại hàng hóa có 
khối lượng lớn như container (chiếm khoảng 35%-40%), dầu thô, xăng dầu, khí, than, 
quặng, xi măng, sắt thép, ngũ cốc,… Hiện nay, Việt Nam đã thiết lập được 32 tuyến 
vận tải biển chính, trong đó 25 tuyến vận tải quốc tế và 7 tuyến vận tải nội địa.  
Năm 2019, có gần 493 triệu tấn hàng hóa đi bằng đường biển, chiếm khoảng 23,2% 
tổng khối lượng vận tải của tất cả các phương thức và chiếm tới 95,6% khối lượng hàng 
hóa xuất nhập (tương ứng với khoảng 65% giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu). Tổng lượng 
hàng hóa thông qua cảng biển năm 2019 gấp 2,5 lần năm 2011, tăng trưởng bình quân 
giai đoạn 2011 - 2019 là 9,18% / năm, trong đó hàng container tăng gấp 3,1 lần, tăng 
trưởng bình quân 13,4%/năm. 

Bảng E1. Khối lượng và thị phần vận tải của các phương thức năm 2019 

Phương thức vận tải 
Tổng khối 
lượng vận tải 
(Triệu tấn) 

Thị phần          
vận tải 
(%) 

Riêng vận tải quốc tế 
Khối lượng 
(Triệu tấn) 

Thị phần  
 (%) 

Đường Bộ 1.340,53 63,04 13,78 3,61 
Đường Sắt 5,10 0,24 0,84 0,22 
Đường thủy nội đại 286,88 13,49 1,06 0,28 
Đường biển 492,75 23,17 364,58 95,62 
Hàng Không 1,27 0,06 1,01 0,26 
Tổng số 2.126,53 100 381,27  

Nguồn: Nhóm nghiên cứu GTVT biển. 
Nhìn dưới góc độ tổng thể của nền kinh tế, mặc dù vai trò quan trọng nhất của vận tải 
biển là đảm bảo vận chuyển hàng hóa an toàn và hiệu quả nhưng bản thân vận tải biển 
cũng là lĩnh vực kinh doanh có tính cạnh tranh rất cao bởi nó đem lại nguồn thu rất lớn 
từ cước vận chuyển, có thể lên đến hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Tuy nhiên đến nay 
nguồn thu này lại chủ yếu rơi vào tay các doanh nghiệp nước ngoài với khoảng 90% 
khối lượng vận tải biển quốc tế của Việt Nam là do các hãng tàu nước ngoài giành quyền 
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vận chuyển trong khi các doanh nghiệp trong nước chỉ đảm nhận vận chuyển được 
tương đương khoảng 10% do năng lực và sức cạnh tranh thấp.  
Đội tàu vận tải biển do doanh nghiệp Việt Nam sở hữu và khai thác (còn gọi là đội tàu 
treo cờ quốc gia, gọi tắt là đội tàu quốc gia) có khoảng hơn 1000 chiếc nhưng chủ yếu 
là tàu nhỏ, cũ, tàu chở hàng tổng hợp trong khi thị trường vận tải quốc tế cần tàu chuyên 
dụng, hiện đại, trọng tải lớn đòi hỏi đầu tư lớn và trình độ khai thác cao như tàu 
container, tàu dầu, tàu LPG. Nguyên nhân chính là do doanh nghiệp trong nước không 
đủ năng lực tài chính và cả năng lực khai thác cũng còn rất nhiều hạn chế. Vì vậy, hiện 
nay tàu biển của doanh nghiệp Việt Nam chỉ chủ yếu vận tải hàng hóa trên các tuyến 
nội địa và vận quốc tế trên các tuyến gần; khối lượng vận tải container rất thấp. 
Hiện có khoảng 40 hãng tàu nước ngoài đang hoạt động, trong đó có những tên tuổi 
thuộc nhóm lớn nhất thế giới như: Maerk lines, NYK line, CMA CGM, MSC… Các 
hãng tàu biển thế giới với đội tàu trọng tải lớn hiện đại, tiềm lực tài chính hùng hậu 
cùng với mạng lưới logistics toàn cầu và còn thiết lập các nhóm liên minh khai thác nên 
tất cả các hãng tàu Việt Nam ở vào tình trạng cạnh tranh không cân sức. Đến nay khoảng 
90% thị phần vận tải quốc tế (vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu) của Việt Nam đều do 
các hãng tàu nước ngoài đảm nhận, riêng vận tải tải container viễn dương họ đảm nhận 
gần như toàn bộ. 

 

Hình E2. Tàu vận tải container của doanh nghiệp trong nước 

Trong khi đó, số doanh nghiệp chủ tàu của Việt Nam khá nhiều nhưng chủ yếu là doanh 
nghiệp quy mô nhỏ, khả năng tài chính yếu nên năng lực cạnh tranh còn rất hạn chế. 
Trong số gần 600 chủ tàu chỉ có 33 chủ tàu sở hữu đội tàu có tổng trọng tải trên 10.000 
DWT, còn lại là chủ tàu nhỏ thuộc các thành phần kinh tế tư nhân có quy mô nhỏ, nhiều 
chủ tàu chỉ quản lý 01- 02 tàu. việc tổ chức quản lý cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp 
Việt Nam còn yếu, thiếu sự liên kết giữa các hãng tàu và với chủ hàng. Bên cạnh đó, 
với đặc thù của thị trường vận tải biển quốc tế thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề 
bởi các cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực và thế giới, chiến tranh, dịch bệnh, giá dầu…, 
khả năng chống chịu của doanh nghiệp chủ tàu Việt Nam rất thấp, kinh doanh không 
hiệu quả, thua lỗ trầm trọng và nhiều doanh nghiệp phá sản 
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(2) Khai thác cảng biển 
Do xu hướng mở cửa và hội nhập toàn cầu nên sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống 
cảng biển có mối tương quan sâu sắc với tăng trưởng thương mại và tăng trưởng kinh 
tế. Hệ thống cảng biển Việt Nam 20 năm qua đã có bước phát triển vượt bậc cả về chất 
và lượng, cơ bản đáp ứng được mục tiêu phát triển theo quy hoạch của từng thời kỳ, tạo 
động lực phát triển các khu kinh tế, công nghiệp - đô thị ven biển, đảm bảo tốt việc 
thông qua hàng hóa xuất nhập khẩu và vận tải hàng hóa bằng đường biển giữa các vùng 
miền trong cả nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc 
tế, đảm bảo an ninh quốc phòng.  
Tính đến hết năm 2019, hệ thống cảng biển cả nước có 588 cầu cảng các loại với với 
tổng chiều dài 96.275m, gấp 4 lần so với năm 2000; Tổng khối lượng hàng hóa thông 
qua đạt 664,6 triệu tấn, gấp 8 lần năm 2000; tăng trưởng bình quân hàng hóa qua cảng 
giai đoạn 2000 - 2019 khoảng 10 - 12%/năm, riêng hàng container tăng bình quân 
13,4%/năm. 
Theo khu vực địa lý, hệ thống cảng biển Việt Nam được phân thành các nhóm cảng 
biển phù hợp với phân vùng kinh tế. Từ năm 2000 đến năm 2020, hệ thống cảng biển 
được chia thành 6 nhóm, bao gồm: Nhóm cảng biển phía Bắc từ Quảng Ninh đến Ninh 
Bình; Nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh; Nhóm cảng biển 
Trung Trung Bộ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi; Nhóm cảng biển Nam Trung Bộ từ 
Bình Định đến Bình Thuận; Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ bao gồm TPHCM, Đồng 
Nai, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu; Nhóm cảng biển Đồng bằng sông Cửu Long.  
Từ năm 2021 theo quy hoạch hệ thống cảng biển đến năm 2030 được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt, hệ thống cảng biển Việt Nam được phân lại thành 5 nhóm, theo 
đó không còn nhóm cảng biển Trung Trung Bộ mà các cảng thuộc nhóm này được 
đưa vào nhóm cảng Bắc Trung Bộ và nhóm Nam Trung Bộ. 
Theo chức năng, hệ thống cảng biển Việt Nam được phân thành cảng cửa ngõ quốc tế, 
cảng tổng hợp quốc gia, cảng tổng hợp địa phương và cảng chuyên dụng. Đã hình thành 
các khu bến tổng hợp, công ten nơ, chuyên dùng hiện đại, đặc biệt là các bến cảng cửa 
ngõ quốc tế khu vực Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu) và bến cảng Lạch Huyện 
(Hải Phòng) đủ sức cạnh tranh trong hoạt động cảng biển với các nước trong khu vực, 
đủ khả năng thu hút và tiếp nhận các tàu container cỡ lớn, giảm tỷ lệ phải trung chuyển 
ở nước ngoài, giảm chi phí logistics đối với hàng hóa XNK của Việt Nam.  Hầu hết các 
cảng tổng hợp, đầu mối khu vực, bao gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghi Sơn, Hà Tĩnh, 
Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, 
TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An đã được đầu tư mới và cải tạo nâng cấp cho phép 
tiếp nhận tàu có trọng tải đến 30.000 DWT và lớn hơn phù hợp với xu thế phát triển của 
đội tàu biển thế giới. Tại Hòn Gai (Quảng Ninh) và Phú Quốc (Kiên Giang) đã được 
đầu tư xây dựng bến cảng chuyên dùng hành khách, khi các bến cảng này hoàn thành 
cho phép tiếp nhận tàu khách quốc tế có trọng tải đến 225.000 GT, bước đầu đáp ứng 
nhu cầu vận tải hành khách du lịch quốc tế bằng đường biển.  Đây là cơ sở quan trọng, 
khẳng định năng lực cảng biển Việt Nam, tạo tiền đề để các hãng tàu sử dụng cảng biển 
Việt Nam làm mắt xích trong chuỗi hải trình toàn cầu. 
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Bảng E2. Tổng hợp năng lực hiện tại của hệ thống cảng biển Việt Nam 
ST
T Thông sô Đơn vị Nhóm 

1 
Nhóm 
2 

Nhóm 
3 

Nhóm 
4 

Nhóm 
5 

Nhóm 
6 Tổng 

1 
Số lượng 
cảng 

Cảng 67 20 25 28 102 36 278 

2 Số lượng bến Bến 128 55 52 61 211 68 575 

a 
Container 
tổng hợp 

Bến 76 23 27 30 89 39 284 

b Chuyên dụng Cầu 52 32 25 31 122 29 291 

 Chiều dài m 
19,96
4 

9,727 9,531 
10,56
2 

37,10
1 

7,048 
93,93
3 

3 
Cảng thông 
qua năm 
2019 

Triệu 
tấn/năm 

184.0 75.6 46.8 34.3 301.7 22.3 664.6 

4 

Tỷ trọng 
hàng hóa 
thông qua 
các cảng 
trong hệ 
thống 

% 27.7% 11.4% 7.0% 5.2% 45.4% 3.4% 100% 

Hoạt động khai thác cảng container của Việt Nam tập trung chủ yếu ở hai trung tâm 
chính là Thành phố Hồ Chí Minh - Vũng Tàu và Hải Phòng - Quảng Ninh, chiếm lần 
lượt 70% và 25% tổng lượng hàng container cả nước, tốc độ tăng trưởng kép từ năm 
2000 - 2019 là hơn 15%. 
Cùng với sự phát triển của cảng biển là các dịch vụ hàng hải và logisitics có liên quan 
như dịch vụ vận chuyển nội địa, dịch vụ kho vận, giao nhận,….Theo thống kê của một 
số dự án có lien quan được thực hiện gần đây, hiện cả nước có khoảng 1.300 doanh 
nghiệp tham gia cung cấp các loại hình dịch vụ hàng hải và vận chuyển, 70% trong số 
đó có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều công ty vận chuyển lớn trên thế giới đã 
tham gia thị trường vận chuyển Việt Nam. Hầu hết các doanh nghiệp vận chuyển của 
Việt Nam kinh doanh ở cấp độ 1 (tự cấp vận chuyển) và cấp độ 2 (cung cấp dịch vụ vận 
chuyển của bên thứ hai). 
Nhìn chung, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận chuyển của Việt Nam hoạt động ở 
quy mô nhỏ, lực lượng lao động thấp, trong đó hơn 90% doanh nghiệp có vốn đăng ký 
dưới 10 tỷ đồng, 70% doanh nghiệp không có tài sản, chỉ 16% doanh nghiệp đầu tư 
trang thiết bị và phương tiện đi lại, 4% doanh nghiệp đầu tư vào kho bãi, còn lại phải 
thuê ngoài (số liệu Bộ Công Thương công bố tại Diễn đàn Logistics năm 2018). Doanh 
nghiệp trong nước mới chỉ đáp ứng được 1/4 nhu cầu thị trường và đang dừng lại ở việc 
cung cấp dịch vụ cho một số khâu ban đầu (đóng gói, cho thuê kho bãi, dịch vụ hải quan 
...) cho chuỗi dịch vụ vận chuyển khép kín. Chỉ có khoảng 30 nhà cung cấp dịch vụ vận 
chuyển lớn (xét về quy mô doanh thu và đơn vị sử dụng lao động), có thể kể đến như: 
Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Gemadept, Transimex, Sotrans, U&I Logistics, MP 
logistics, Bac Ky Logistics, ... Một số các công ty vận chuyển nước ngoài đang hoạt 
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động hiệu quả và chiếm thị phần lớn tại Việt Nam như: DHL, Nippon Express, Yusen 
Logistics. 
 (3) Công nghiệp đóng và sửa chữa tàu biển 
Ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam bắt đầu được đầu tư mạnh mẽ từ năm 2002. Từ 
năng lực ban đầu chỉ đóng được tàu 3.000DWT, đến nay ngành công nghiệp tàu thủy 
Việt Nam đã đóng được hầu hết các gam tàu tổng hợp, tàu hàng rời, tàu dầu, tàu chở ô 
tô; xây dựng được một số cơ sở công nghiệp phụ trợ hỗ trợ ngành công nghiệp tàu thủy; 
thiết kế công nghệ cho một số gam tàu hàng rời; hình thành cơ sở hạ tầng và lực lượng 
lao động rộng khắp trên phạm vi cả nước. Bước đầu, đã hình thành được cơ sở vật chất 
kỹ thuật quan trọng của ngành công nghiệp đóng tàu biển với một số nhà máy đóng tàu 
đang hoạt động có sản phẩm tàu biển được thế giới chấp nhận về chất lượng.  
Việt Nam hiện có 97 nhà máy đóng tàu (từ 1.000 DWT trở lên) thuộc SBIC, Vinalines, 
PVN, một số doanh nghiệp quân đội và doanh nghiệp tư nhân. Có 92 nhà máy ở miền 
Bắc, 13 nhà máy ở miền Trung và 15 nhà máy ở miền Nam. Tổng công suất thiết kế 
của các nhà máy xây mới là 2,6 triệu DWT/năm, nhưng công suất thực tế chỉ đạt 0,8 
triệu DWT/năm (đạt 31%) tương đương 150-200 tàu/năm. Năng lực xuất khẩu từ 0,5 - 
0,6 triệu DWT, nhưng giao hàng chậm, tỷ lệ nội địa hóa thấp. Hiện vẫn còn khoảng 42 
- 46% đội tàu Việt Nam được sửa chữa tại các nhà máy công nghiệp đóng tàu nước 
ngoài. 

 

Hình E3. Sản phẩm đóng mới của ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam 

Ngoài Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) được thành lập từ năm 2006 
mà nay là Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) giữ vai trò nòng cốt, ngành đóng 
tàu của Việt Nam còn có các cơ sở đóng tàu thuộc sở hữu của Tổng công ty Hàng hải 
Việt Nam, Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam và một số tập đoàn và Tổng công ty 
Nhà nước khác, các cơ sở đóng tàu thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp 
địa phương và tư nhân, và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
Tuy nhiên, sau khi trải qua giai đoạn phát triển rất nóng, ngành công nghiệp tàu thủy 
Việt Nam lại rơi vào vòng xoáy khủng hoảng sau sự đổ vỡ của Vinashin. Sau thời gian 
khủng hoảng kéo dài, đến nay, ngành đóng tàu của Việt Nam đang có dấu hiệu hồi phục 
nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức. 
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- Cạnh tranh khốc liệt trên thị trường đóng mới tàu thế giới khi nhu cầu đóng tàu đang 
giảm, giá cả ở tất cả các phân khúc tàu đang tương đối thấp và các hãng đóng tàu nói 
chung đang cạnh tranh quyết liệt ở mọi lĩnh vực như chiến lược về loại hình tàu, giá cả, 
về vấn đề tài chính, dịch vụ… 
- Năng lực thi công của ngành đóng tàu Việt Nam hiện nay chỉ đạt 30-40% công suất 
thiết kế. Tốc độ phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ còn chậm, đầu tư dàn trải, chưa 
đạt được mục tiêu tỉ lệ nội địa hóa. Về thiết kế, khâu thiết kế kỹ thuật hiện chỉ đáp ứng 
được yêu cầu cho các dòng tàu nhỏ, thông dụng. Việt Nam chưa có bể thử mô hình đạt 
tiêu chuẩn quốc tế để phát triển các mẫu thiết kế mới, toàn bộ thiết kế kỹ thuật của các 
tàu xuất khẩu vẫn mua của nước ngoài. 
- Quá trình tái cơ cấu Vinashin- SBIC chưa cho kết quả mong đợi: Năm 2013, Thủ 
tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án tiếp tục tái cơ cấu Vinashin. Theo đó, SBIC được 
thành lập với mô hình công ty mẹ - tổng công ty, có 8 đơn vị thành viên là các nhà máy 
đóng tàu nòng cốt của Tập đoàn Vinashin cũ. Tuy nhiên, do hậu quả từ thời Vinashin 
quá lớn, do cả yếu tố khách quan không thuận lợi, trong đó một số cơ chế chính sách 
liên quan chưa được thực hiện triệt để nên công tác tái cơ cấu chưa đạt được mục tiêu 
đặt ra. 
(4) Xác định đóng góp của ngành hàng hải  
So với các ngành kinh tế biển xanh còn lại (năng lượng tái tạo, đánh bắt và nuôi trồng 
thủy sản, du lịch, dầu khí), ngành hàng hải lại có yếu tố đặc biệt là dịch vụ vận tải biển 
và dịch vụ cảng biển đã được coi là chi phí đầu vào cho sản xuất của sản phẩm của các 
ngành ngành khác nên việc tính toán các giá trị GDP, GNI của ngành hàng hải ở đây 
chỉ nên được hiểu là cách ước lượng Sản lượng kinh tế và Thu nhập của ngành có thể 
so sánh với các ngành khác. Thực tế việc xác định tỷ lệ đóng góp của ngành hàng hải 
vào GDP, GNI quốc gia sẽ phải xác định theo phương pháp và công thức khác. 
Dựa trên nguyên tắc tính của phương pháp này thì GDP của ngành vận tải biển có thể 
được tính toán như sau: 
GDP (Maritime) = GO (Shipping) + GO (Port) + GO (Shipbuilding) 
= ∑ VA(shipping) + ∑ VA (Port) + ∑ VA (Shipbuilding)  
+ ∑ VA(shipping) được tính bằng tổng doanh thu vận tải biển từ tiền cước vận chuyển 
thu được từ tổng khối lượng hàng hóa vận tải biển xuất nhập khẩu và nội địa theo năm 
(theo giá cước quốc tế bình quân cho các loại hàng container, hàng khô, hàng lỏng từ 
Việt Nam đến các thị trường châu Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Phi và mức cước nội địa) 
trừ đi tổng các chi phí. 
+ ∑ VA (Port) được tính bằng tổng doanh thu từ hoạt động cảng biển tại Việt Nam bao 
gồm doanh thu từ hoạt động bốc xếp và lưu kho bãi tại cảng đối với hàng hóa vận tải 
biển thông qua cảng theo năm (được xác định bằng mức cước bình quân cho từng 
container, hàng khô, hàng lỏng đi quốc tế và nội địa) trừ đi tổng chi phí. 
+ ∑ VA (Shipbuilding) được tính bằng tổng doanh thu từ hoạt động đóng mới và sửa 
chữa tàu biển tại Việt Nam trừ đi chi phí sản xuất. 
Do việc thu thập số liệu tổng hợp về chi phí sản xuất của các doanh nghiệp thuộc các 
lĩnh vực vận tải biển, cảng biển và đóng tàu theo chuối thời gian 2010 - 2109 là vượt 
quá khả năng trong điều kiện hiện nay nên ∑ VA(shipping), ∑ VA (Port) và ∑ VA 
(Shipbuilding) được tính toán theo phương pháp chuyên gia và xác định bằng giá trị lợi 
nhuận bình quân của các doanh nghiệp lĩnh vực này.  
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∑ VA(shipping) = 8% doanh thu vận tải biển quốc tế + 6% doanh thu vận tải biển nội 
địa. 
∑ VA (Port) = 17% doanh thu cảng biển 
∑ VA (Shipbuilding) = 0 do suốt nhiều nhiều năm qua lĩnh vực này kinh doanh thua lỗ, 
không mang lại giá trị gia tăng. 
Kết quả tính toán GDP, GNI của ngành hàng hải Việt Nam được thể hiện trong bảng 
dưới đây với sự so sánh với GDP và GNI quốc gia. 

Bảng E3. Tỷ trọng GDP/GNI danh nghĩa của ngành hàng hải trong GDP/GNI quốc gia 

Đơn vị: tỷ VND 

Năm 
GDP 
ngành 
HH 

GNI 
ngành 
HH 

GDP Quốc 
gia 

GNI Quốc 
gia 

Tỷ trọng 
ngành HH 
trong GDP 
(%) 

Tỷ trọng 
ngành HH 
trong GNI 
(%) 

2010 20.575 11.857 2.157.830 2.075.087 0,95% 0,57% 
2011 22.364 12.481 2.779.880 2.660.076 0,80% 0,47% 
2012 24.309 13.138 3.245.420 3.115.227 0,75% 0,42% 
2013 26.423 13.829 3.584.260 3.430.668 0,74% 0,40% 
2014 28.720 14.557 3.937.860 3.750.823 0,73% 0,39% 

2015 31.218 15.323 4.192.860 3.977.609 0,74% 0,39% 

2016 33.932 16.130 4.502.730 4.314.321 0,75% 0,37% 

2017 36.883 16.979 5.005.980 4.651.399 0,74% 0,37% 

2018 40.090 17.872 5.542.330 5.198.567 0,72% 0,34% 
2019 43.576 18.813 6.037.350 5.686.985 0,72% 0,33% 

Kết quả trên cho thấy: 
- GDP danh nghĩa của ngành hàng hải tăng từ 20.575 tỷ đồng năm 2010 lên 43.576 tỷ 
đồng năm 2019, mức tăng bình quân khoảng 8,7%/năm trong cả giai đoạn; tương đương 
khoảng 0,7-1,0% so với GDP danh nghĩa của Việt Nam.  
- GNI của ngành hàng hải tăng từ 11.857 tỷ đồng năm 2010 lên 18.813 tỷ đồng năm 
2019, mức tăng trưởng bình quân khoảng 5,3%/năm cho cả giai đoạn; tương đương 
khoảng 0,3- 0,5% so với GNI của Việt Nam. 
 

Bảng E4. So sánh năng suất lao động của ngành Hàng hải với quốc gia 

Đơn vị: triệu USD 

Năm 
Lao động 
ngành HH 
(người) 

GDP bq đầu 
người 
ngành HH 

GNI bq đầu 
người 
ngành HH 

GDP bq đầu 
người quốc 
gia 

GNI bq đầu 
người quốc 
gia 

2010 94.084 218,69 126,02 41,17 39,59 
2011 101.166 221,06 123,37 51,93 49,69 
2012 108.780 223,46 120,77 59,17 56,80 
2013 116.968 225,89 118,23 64,56 61,79 
2014 125.772 228,35 115,74 70,54 67,19 
2015 135.239 230,83 113,30 74,89 71,05 
2016 145.418 233,34 110,92 79,29 75,97 
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2017 156.364 235,88 108,58 90,29 83,89 
2018 168.133 238,44 106,29 97,97 91,89 
2019 180.789 241,03 104,06 105,53 99,41 

Nguồn:  
Số liệu tính toán sơ bộ về nguồn nhân lực trực tiếp trong ngành vận tải biển năm 2019 
khoảng 181 ngàn người, tăng trưởng bình quân khoảng 7,5%/năm giai đoạn 2010 – 
2019. Năng suất lao động của ngành tính theo GDP, GNI có so sánh với quốc gia như 
sau: 
- Năng suất lao động của ngành hàng hải tính theo GDP vào khoảng 241 đồng 
triệu/người, cao hơn khoảng 2,3 lần so với năng suất lao động bình quân quốc gia. 
- Năng suất lao động của ngành hàng hải tính theo GNI vào khoảng 104 triệu 
đồng/người, cao hơn khoảng 1,05 lần so với năng suất lao động bình quân quốc gia. 
3. Tương tác với SDGs 
Đánh giá sơ bộ về mối tương quan giữa phát triển kinh tế biển và các mục tiêu phát 
triển bền vững ở Việt Nam như sau. 

Bảng E5. Mối liên kết giữa vận tải biển với các Mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam 

Mục tiêu Điểm Mối liên hệ với hoạt động vận tải biển
Mục tiêu 1 - Xoá 
nghèo 
 

+1 Hoạt động vận tải biển, các cảng biển và ngành công nghiệp 
đóng tàu có các đóng góp nhất định đến tạo công ăn việc làm và 
thu nhập cho các vùng ven biển và hải đảo. Ví dụ, nhiều địa 
phương ven biển đã có công ăn việc làm bởi sự tham gia vào các 
hoạt động khai thác cảng biển, hoạt động trong ngành đóng tàu 
và làm việc tại các xưởng đóng tàu, làm thuyền viên trên tàu, từ 
đó có thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, xóa đói giảm 
nghèo  (+1) 

Mục tiêu 2 - 
Không còn nạn 
đói 

+1 Hàng hải đóng góp một phần ngân sách nhà nước, do đó giúp 
Chính phủ có nguồn lực để xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng 
xa, vùng khó khăn 

Mục tiêu 3 - Sức 
khoẻ và có cuộc 
sống tốt 

+1 Hoạt động vận tải biển sẽ giúp tăng nguồn thu cho địa phương, 
từ đó gián tiếp góp phần vào việc cải thiện sức khỏe và có cuộc 
sống tốt ở các khu vực. Phát thải từ hoạt động vận tải biển là 
đáng kể, nhưng chỉ là một trong nhiều nguồn phát thải vào không 
khí và thải ra biển. Tuy nhiên, hoạt động vận chuyển có tác động 
hạn chế đến lạm dụng chất kích thích và tai nạn giao thông toàn 
cầu (+1) 

Mục tiêu 4 - 
Giáo dục có chất 
lượng 

+1  
Hoạt động vận tải biển sẽ giúp tăng nguồn thu cho địa phương, 
từ đó sẽ gián tiếp đóng góp vào giáo dục có chất lượng (+1) 

Mục tiêu 5 - 
Bình đẳng giới 

-1 Vận tải biển là một trong những ngành có tỷ lệ lao động nam cao 
hơn nhiều so với nữ. Việc phát triển giao thông vận tải biển nếu 
không quan tâm đúng mức đến bình đẳng giới sẽ dẫn đến định 
kiến giới sâu sắc hơn. (-1) 
 

Mục tiêu 6 - 
Nước sạch và vệ 
sinh 

0 0 
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Mục tiêu 7 - 
Năng lượng sạch 
và giá thành hợp 
lý 

+2 Vận tải biển cũng góp phần phát triển năng lượng sạch trên thế 
giới như các giải pháp sử dụng năng lượng tái tạo-nhiên liệu sinh 
học, hydro, năng lượng mặt trời và gió, cải thiện hiệu quả năng 
lượng và tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm phát thải nhằm đạt 
phát thải về bằng không  (+2) 

Mục tiêu 8 - 
Công việc tốt và 
tăng trưởng kinh 
tế 

+3 Hàng hải chiếm trên 90% lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của 
Việt Nam (trên 60% giá trị) nên đóng vai trò sống còn trong tăng 
trưởng kinh tế Việt Nam nhờ phát triển các ngành dịch vụ có giá 
trị và giá trị gia tăng cao. Cần áp dụng công nghệ hiện đại, có sức 
cạnh tranh, v.v. Hơn nữa, việc làm tại các cảng, trên tàu và các 
công việc liên quan đến hàng hải khác mang lại nhiều cơ hội cho 
thanh niên ở mọi trình độ (+3) 

Mục tiêu 9 - 
Công nghiệp, 
sáng tạo và phát 
triển hạ tầng 

+3 Xây dựng kết cấu hạ tầng cảng biển và đội tàu hiện đại góp phần 
tạo ra hệ thống giao thông đồng bộ, từ đó giảm chi phí logistics 
quốc gia, tăng năng lực thông thương và sức cạnh tranh của hàng 
hóa ngoại thương, thúc đẩy phát triển du lịch biển (+3) 

Mục tiêu 10 - 
Giảm bất bình 
đẳng 

+1 Hàng hải có tác động trực tiếp hạn chế đến bất bình đẳng giữa 
các quốc gia. Các quốc gia ven biển chịu trách nhiệm tổ chức các 
hoạt động tìm kiếm và cứu nạn (+1) 

Mục tiêu 11 - 
Các thành phố và 
cộng đồng bền 
vững 

+2 
 

Hoạt động của cảng biển và hậu cần cảng biển dẫn đến sự hình 
thành của các thành phố cảng nhộn nhịp và sầm uất (+2) 

Mục tiêu 12 - 
Tiêu thụ va sản 
xuất có trách 
nhiệm 

+3 Hàng hải góp phần cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và thúc 
đẩy xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam 
theo hướng bền vững (giảm chi phí logistics); Góp phần củng cố 
hệ thống phân phối và phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm quốc 
gia (+3) 

Mục tiêu 13 - 
Hành động về 
khí hậu 

-2 
 

Vận tải biển thế giới hàng năm thải ra khoảng 940 triệu tấn CO2 
và chiếm khoảng 2,5% tổng lượng phát thải khí nhà kính (GHG) 
toàn cầu.  Việc chuyển đổi năng lượng do tàu sử dụng từ nhiên 
liệu hóa thạch sang năng lượng thay thế các-bon thấp, bao gồm 
năng lượng tái tạo trong tương lai, sẽ góp phần giảm phát thải khí 
nhà kính (-2) 

Mục tiêu 14 - 
Tài nguyên và 
môi trường biển  

-2 Các hoạt động hàng hải có thể gây ra một số rủi ro đối với môi 
trường biển như số lượng phương tiện lớn hoặc tràn dầu và hóa 
chất, tai nạn hàng hải.  Ngành vận tải biển đóng góp vào 20% ô 
nhiễm môi trường biển. Vận chuyển là yếu tố góp phần lớn nhất 
vào việc chuyển giao các loài ngoại lai. Khí thải vào không khí 
góp phần vào quá trình axit hóa và phú dưỡng các đại dương. 
Các hoạt động hàng hải đã được giảm thiểu xả nước dằn, hóa 
chất, chất thải, dầu và nước thải, giảm phát thải vào không khí 
trong các hoạt động cũng như đưa ra các quy định về chống ô 
nhiễm sinh học để ngăn chặn sự chuyển giao các loài ngoại lai, 
giảm thiểu sự xáo trộn của sinh vật biển, bằng cách giảm thiểu 
tiếng ồn âm thanh và bằng cách xác định các biện pháp vận hành 
thích hợp ở những khu vực nhạy cảm nhất về môi trường (-2) 

Mục tiêu 15 - 
Tài nguyên và 

-1 Hoạt động hàng hải đã xả nước dằn. Các loài ngoại lai do tàu 
chuyển đến có thể ảnh hưởng đến hệ sinh thái trên cạn (-1) 
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môi trường trên 
đất liền 
Mục tiêu 16 - 
Hoà Bình, Công 
lý và Các thể chế 
mạnh mẽ 

+1 Hoạt động hàng hải là hoạt động vận chuyển hàng hóa chủ yếu, 
có thể bao gồm cả hàng hóa bất hợp pháp. Nó hoạt động trên 
toàn thế giới có thể giảm thiểu cơ hội tham nhũng, hối lộ và các 
luồng hàng hóa bất hợp pháp bằng cách tăng cường tính minh 
bạch về hàng hóa, điểm đến, giao dịch tài chính và việc sử dụng 
các đại lý và trung gian (+1) 

Mục tiêu 17 - 
Quan hệ đối tác 
vì các mục tiêu 

+3 Hàng hải là một trong những chủ đề quan trọng trong các cuộc 
đàm phán song phương và đa phương trong khuôn khổ các tổ 
chức thương mại quốc tế. 
Hàng hải góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của hàng 
hóa ngoại thương của Việt Nam 
Hàng hải và cảng biển rất thích hợp để thúc đẩy quan hệ đối tác 
công tư, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và khai thác 
cảng biển. Vận tải biển có thể đóng góp quan trọng trong quan hệ 
đối tác và có một tổ chức quốc tế chuyên trách (IMO) để phát 
triển các chính sách và quy định quốc tế  (+3) 
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Phụ lục F. Môi trường, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái biển 

 

Hình F1. Vùng ngập nước Côn Đảo90 

Phần này xem xét chủ yếu dưới góc độ coi môi trường biển và các hệ sinh thái biển là 
nền tảng, không gian cơ sở để trên đó, các ngành nghề kinh tế biển hoạt động. Sự phát 
triển các ngành kinh tế biển từ xa xưa coi các tài nguyên biển là đối tượng khai thác. 
Do quy mô khai thác nhỏ bé và công cụ, kỹ thuật khai thác chưa phát triển nên mức độ 
xâm hại môi trường biển và các hệ sinh thái biển không đáng kể. Ngày nay, khi quy mô 
khai thác tài nguyên biển tăng lên, kéo theo tăng tính cạnh tranh, trong khi bên cạnh 
công nghệ và công cụ khai thác ngày càng hiện đại, công cụ khai thác hủy diệt cũng gia 
tăng dẫn đến tăng cao nguy cơ xâm hại môi trường biển và các hệ sinh thái biển tăng 
cao. Do vậy, nhu cầu giữ gìn và bảo vệ môi trường biển và các hệ sinh thái biển rất cấp 
thiết cả ở cấp quốc gia và từng địa phương. Hoạt động bảo vệ môi trường biển và các 
hệ sinh thái biển ngày nay tự nó cũng trở thành một lĩnh vực kinh tế có tính tổng hợp, 
đa ngành và ngày càng phát triển. Tuy nhiên, báo cáo này mới chỉ dừng ở mức phân 
tích một số hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường và các hệ sinh thái biển với tư 
cách là nền tảng cho các ngành nghề kinh tế khác phát triển bền vững. 
1. Tài nguyên sinh thái biển Việt Nam 
Vùng biển của Việt Nam nằm trong khu vực Biển Đông có tọa độ địa lý xác lập ở vĩ 
độ: từ 30  đến 260 vĩ Bắc; kinh độ: từ 1000  đến 1210 kinh Đông; là một trong những 
biển lớn nhất trên thế giới với 90% chu vi được bao bọc bởi đất liền. Có 9 nước tiếp 
giáp với Biển Đông là Việt Nam, Trung Quốc, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xia, Bru-nây, Ma-
lai-xia, Xin-ga-po, Thái Lan, Cam-pu-chia và một vùng lãnh thổ là Đài Loan (thuộc 
Trung Quốc). Biển Đông không chỉ là địa bàn chiến lược quan trọng đối với các nước 
trong khu vực mà còn của cả khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Châu Mỹ. Biển 
Đông còn là nơi chứa đựng nguồn tài nguyên thiên nhiên biển quan trọng cho đời sống 
và sự phát triển kinh tế của các nước xung quanh, đặc biệt là nguồn tài nguyên sinh vật, 
khoáng sản, du lịch, đồng thời đây cũng là khu vực đang chịu sức ép nhiều về bảo vệ 
môi trường, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái biển. Trong biển Đông, phần lãnh hải liên 

 
90 https://en.nhandan.vn/scitech/environment/item/10901602-vietnam-strives-to-conserve-sustainably-use-
wetlands.html 
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quan trực tiếp với lãnh thổ Việt Nam có hai vịnh lớn là vịnh Bắc Bộ ở phía Tây Bắc đất 
nước, rộng khoảng 130.000 km2 và Vịnh Thái Lan ở phía Tây nam, diện tích khoảng 
293.000 km2. Biển Đông là biển duy nhất trên thế giới nối liền hai đại dương - Ấn Độ 
Dương và Thái Bình Dương. Biển Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của chế độ gió 
mùa thịnh hành hướng Đông Bắc và Đông Nam. Vì thế, biển Việt Nam gánh chịu nhiều 
rủi ro thiên tai và sự cố môi trường biển của Biển Đông, đặc biệt từ các loại dầu tràn và 
dầu thải không rõ nguồn gốc đưa vào vùng bờ biển Việt Nam. 
Chất lượng môi trường nước biển Việt Nam tương đối tốt và có biểu hiện ô nhiễm cục 
bộ. Theo báo cáo của Tổng cục Môi trường, Bộ tài nguyên và môi trường (MONRE), 
vào thời điểm tháng 8 & 9 năm 2020 trong số hơn 70 điểm quan trắc nước biển ven bờ 
tại 16 tỉnh ven biển chỉ có 2% điểm vượt QCVN 10-MT:2015/BTNMT  đối với thông 
số N-NH4+ và 11% vượt QCVN 10-MT:2015/BTNMT đối với thông số tổng dầu mỡ 
khoáng91. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với tình trạng suy giảm chất 
lượng môi trường biển do nhiều nguyên nhân khác nhau như sức ép từ việc gia tăng dân 
số, sử dụng kém hiệu quả các nguồn tài nguyên biển, các hoạt động kinh tế biển thiếu 
kiểm soát, khả năng quản lý hạn chế. 
Biển Việt Nam được đánh giá là có các khu hệ sinh thái phong phú và cảnh quan sinh 
thái đa dạng, được xếp hạng thứ 16 trên thế giới về mức độ đa dạng của tài nguyên sinh 
vật. Các loài, nhóm sinh vật biển chủ yếu như: cá, giáp xác, thân mềm, rong biển,... đều 
vượt trội hoặc tương đương các vùng biển kế cận. Đến nay, đã xác định được hơn 
11.00092 loài sinh vật biển cư trú trong hơn 20 kiểu hệ sinh thái điển hình93, thuộc 5 
vùng đa dạng sinh học biển khác nhau, được phân bố trên 1 triệu km2 diện tích ở biển 
Đông. (MONRE, 2016). 
Đa dạng sinh học của các hệ sinh thái biển, hải đảo là nền tảng cho việc phát triển bền 
vững một số ngành kinh tế biển dựa vào điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 
biển như du lịch, thủy sản, y dược biển. Đây cũng là cơ sở để UNESCO công nhận Việt 
Nam có nhiều di sản văn hóa thiên nhiên thế giới như: Vịnh Hạ Long, 06 khu dự trữ 
sinh quyển thế giới94, 04 khu bảo tồn đất ngập nước95; thành lập 07 vườn quốc gia96, 16 
khu bảo tồn biển97. Điều tra sơ bộ thời gian qua cho thấy trong các vùng biển Việt Nam 
có khoảng 35 loại hình khoáng sản với quy mô trữ lượng khai thác từ nhỏ đến lớn, thuộc 
các nhóm: nhiên liệu (nổi bật là dầu khí với trữ lượng khoảng 3 - 4 tỉ tấn dầu quy đổi), 
kim loại, vật liệu xây dựng, đá quý và bán quý, khoáng sản lỏng. Dọc ven biển đã phát 

 
91 Công văn số 3987/TCMT-VPTC ngày 10 tháng 12 năm 2020 về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 
theo Quyết định 3756/QĐ-BTNMT 

92 Theo Báo cáo hiện trạng MT quốc gia năm 2016, trong số 11.000 loài sinh vật cư trú trong vùng biển nước ta 
có 6.000 loài động vật đáy; 2.000 loài cá (với 130 loài cá có giá trị kinh tế); 653 loài rong biển; 657 loài động 
vật phù sa; 537 loài thực vật phù du; 225 loài tôm biển... 

93 Bãi triều, rừng ngập mặn cửa sông, đầm phá, vũng, vịnh biển, tùng, áng, rạn san hô, thảm cỏ biển… 

94 Các khu dự trữ sinh quyển thế giới ven biển và hải đảo: Rừng ngập mặn Cần Giờ, Quần đảo Cát Bà, Châu thổ 
sông Hồng, Ven biển và biển đảo Kiên Giang, Cù Lao Chàm, Mũi Cà Mau. 

95 Các khu bảo tồn đất ngập nước (Ramsar) ven biển và hải đảo: Xuân Thủy, Mũi Cà Mau, Côn Đảo, U Minh Thượng. 

96 Các VQG ven biển và hải đảo: Cát Bà, Côn Đảo, Bái Tử Long, Phú Quốc, Xuân Thủy, Núi Chúa, Mũi Cà Mau. 

97 Các khu bảo tồn biển: Đảo Trần, Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Hòn Mê, Cồn Cỏ, Hải Vân - Sơn Chà, Cù Lao 
Chàm, Lý Sơn, Nam Yết, Vịnh Nha Trang, Núi Chúa, Phú Quý, Hòn Cau, Côn Đảo, Phú Quốc. 
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hiện được các sa khoáng, khoáng vật nặng của các nguyên tố hiếm quí như titan, 
immelit, ziecon. 
Biển Việt Nam có khoảng 20 HST bao gồm các hệ sinh thái biển, các hệ sinh thái vùng 
nước quanh các đảo ven bờ, đảo xa bờ, nhất là vùng nước, vùng đáy biển sâu (vùng biển 
quanh các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa). Vùng bờ, nơi tập trung hàng trăm cửa 
sông, đầm phá, vũng vịnh, các đảo và quần đảo... tạo nên một hệ thống các loại hình 
sinh cảnh phức tạp, đa dạng với nhiều kiểu hệ sinh thái: bãi triều lầy, rừng ngập mặn, 
cửa sông, đầm phá, vũng vịnh nhỏ, rạn san hô, châu thổ, bãi cát, bãi bùn triều, nước 
trồi, đầm nuôi thủy sản nước lợ... Rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển, đầm phá 
được xem là các hệ sinh thái đặc trưng, quan trọng nhất do chúng có tính ĐDSH cao, 
có giá trị bảo tồn cao nhất (Hình 1). Các cảnh quan ven bờ biển, các đảo ven bờ có hệ 
sinh thái tự nhiên với tính ĐDSH cao còn là nền tảng cho các hoạt động kinh tế như du 
lịch, khai thác nuôi trồng thủy sản…Ngoài ra, các hệ sinh thái biển còn chứa đựng các 
chức năng quan trọng như hấp thụ và lưu giữ cacbon (cỏ biển, rừng ngập mặn), điều tiết 
khí hậu và phòng chống thiên tai. 

 
 

Hình F2. Các hệ sinh thái đặc trưng của biển Việt Nam 

 
 (1) Hệ sinh thái rừng ngập mặn  
Rừng ngập mặn phân bố chủ yếu và phát triển mạnh ở ven biển phía Nam, chiếm 70% 
tổng diện tích cả nước (riêng Cà Mau chiếm 50%); khoảng 28% phân bố ở ben bờ Vịnh 
Bắc Bộ. Diễn biến diện tích rừng ngập mặn tại Việt Nam theo 2 xu hướng: suy giảm 
diện tích rừng nguyên sinh và tăng diện tích rừng trồng mới98 (Hình 3). Đến nay, các 

 
98 Theo Báo cáo của Bộ NNPTNT (2016), tính đến ngày 30/11/2015, đã trồng rừng mới: 1.968 ha (rừng ngập 
mặn 1.103 ha; rừng chắn gió, chắn cát 301 ha, rừng sản xuất kết hợp rừng phòng hộ: 564 ha); khoanh nuôi, xúc 
tiến tái sinh và phục hồi rừng: 1.105 ha (rừng ngập mặn 763 ha; rừng chắn gió, chắn cát 343 ha); khoán bảo vệ 
rừng: 12.681 ha (rừng phòng hộ đặc dụng: 12.326 ha; rừng sản xuất: 355 ha). Tại Quyết định số 120/QĐ-TTg 
ngày 22 tháng 01 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng 
phó với BĐKH giai đoạn 2015-2020. Chính vì nhờ các đề án bảo tồn và trồng rừng ven biển mà diện tích rừng 
trên ĐNN là rừng tràm và chủ yếu là RNM ven biển tăng rõ rệt từ năm 2016 đến năm 2019 
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khu rừng ngập mặn nguyên sinh hầu như không còn99. Điều này dẫn đến sự suy giảm 
đa dạng sinh học biển, đặc biệt là mất bãi đẻ và nơi cư trú của các loài thủy sinh, phá 
hủy các hệ sinh thái lân cận như rong lá hẹ và cỏ biển.  

 

Hình F3. Diện tích rừng ngập mặn giai đoạn 2010-2019 

Nguồn: Bộ NN&PTNT, 2019 
(2) Hệ sinh thái rạn san hô  
Trong vùng biển Việt Nam, có thể phân biệt 4 vùng phân bố rạn san hô chính: vùng san 
hô quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa; vùng san hô ven các đảo và ven bờ Vịnh 
Bắc Bộ; khu vực san hô ở ven biển miền Trung; và vùng san hô biển Đông và Tây Nam 
Bộ. Trong đó phần lớn rạn san hô tập trung ở vùng biển quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa 
và vùng ven biển miền trung (Võ Sĩ Tuấn và cộng sự, 2003), với hơn 200 điểm. Đây là 
những vùng giàu tiềm năng trong bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn giống hải sản tự 
nhiên, nguồn lợi sinh vật biển và phục vụ phát triển du lịch sinh thái. Trong các hệ sinh 
thái rạn san hô ở Việt Nam đã ghi nhận, phát hiện được hơn 1.780 loài, trong đó, cá là 
nhóm có tính đa dạng sinh học cao nhất; nhóm động vật thân mềm khoảng hơn 400 loài.  

Bảng F1. Phân bố loài san hô tạo rạn ở một số vùng biển Việt Nam 

STT Vùng biển Số loài 

1 Tây Vịnh Bắc Bộ 176 loài 

2 Miền Trung 252 loài 

3 Hoàng Sa 201 loài 

 
99 Kể từ năm 1943 đến 2005, ít nhất 220.000 ha rừng ngập mặn biến mất một phần do chiến tranh, mặt khác do 
hoạt động chặt phá và phát triển nuôi trồng thủy sản. Các khu rừng ngập mặn nguyên sinh gần như bị biến mất 
nhiều tỉnh ven bờ (Bộ TNMT, 2019). Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015, thống 
kê cho thấy có tới 56% tổng diện tích rừng ngập mặn của Việt Nam được coi là “rừng ngập mặn trồng” với số 
lượng loài rất thấp, diện tích rừng ngập mặn hiện nay chủ yếu là rừng trồng, chất lượng kém cả về quy mô, chiều 
cao cây và đa dạng loài. 
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4 Miền Nam 406 loài 

5 Trường Sa 333 loài 

6 Tây Nam Bô 251 loài 

Nguồn: Võ Sĩ Tuấn, 2014 

Bảng F2. Phân bố và diện tích san hô tại vùng biển ven bờ Việt Nam 

(*: khu bảo tồn biển theo Quy hoạch - Quyết định 742/2010/QĐ-TTg) 

Nguồn: Võ Sĩ Tuấn (2014) 
Các nghiên cứu về đa dạng sinh học trong các rạn san hô ở Việt Nam cho thấy rạn san 
hô có quần xã sinh vật rất đa dạng và phong phú về thành phần loài. Có thể nói sinh 
cảnh rạn có số loài lớn nhất so với các sinh cảnh biển khác, có đại diện của hầu hết các 
ngành và lớp động vật chủ yếu sống trong biển và đại dương. Các nghiên cứu cho thấy 
khu hệ động vật sống trong các rạn san hô ở biển Việt Nam có khoảng 2.100 loài, trong 
đó các loài cá sống ở rạn san hô đa dạng nhất với 763 loài, sau đó là động vật thân mềm 
với gần 700 loài, giáp xác - hơn 250 loài, giun nhiều tơ - khoảng 170 loài và da gai - 
gần 100 loài (MONRE, 2020). 
Rạn san hô ở biển Việt Nam đang suy giảm về diện tích và độ phủ san hô sống. Độ phủ 
san hô sống trên rạn ở các vùng ven bờ đang bị giảm dần theo thời gian, có nhiều nơi 
lên đến trên 30% trong vòng 10 năm qua. Chỉ khoảng 1% số rạn san hô có độ phủ cao 

Khu vực Địa điểm 

Diện tích 
rạn san hô 
ước tính 
(ha)

Diện tích rạn san hô 
trong khu bảo tồn 
biển 
(ha)

Số loài san 
hô cứng 

Vịnh Bắc 
Bộ 

Đảo Trần* Chưa biết Chưa biết  48 
Cô Tô* 370 370 121 
Hạ Long-Cát Bà* 500 500 171 
Bái Tử Long Chưa biết  Chưa biết  115 
Bạch Long Vĩ* 1.578 1.578 93 
Hòn Mê* Chưa biết  Chưa biết  72 
Cồn Cỏ* 274 274 166 

Ven biển 
miền 
Trung 

Hải Vân-Sơn Chà* Chưa biết  Chưa biết  102 
Đà Nẵng 105 Chưa biết  226 
Cù Lao Chàm* 311 311 227 
Lý Sơn* 1.704 1.704 79 
Phú Yên 303 Chưa biết  139 
Vân Phong 1.618 Chưa biết  292 
Nha Trang* 731 183 350 
Ninh Hải (Núi 
Chúa*) 

2.330 1.070 310 

Hòn Cau* 506 506 184 
Phú Qúy* 1.488 1.488 239 

Ven biển 
Đông, Tây 
Nam Bộ 

Côn Đảo* 903 903 307 
Nam Du 80 Chưa biết  126 
Phú Quốc* 474 292 251 
Thổ Chu 80 Chưa biết  198 

Tổng 13.355 9.179 403 
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(với độ phủ >75%) trong khi số rạn san hô có độ phủ thấp chiếm tới trên 31% (với độ 
phủ <25%), số rạn san hô có độ phủ trung bình và khá lần lượt là 41% và 26% (Viện 
Hải dương học, 2008). 

Bảng F3. Chất lượng các rạn san hô ở Việt Nam 

Loại Độ phủ san hô sống Tỷ lệ % diện tích 

Rất tốt >75% san hô sống 1 

Tốt 50-75% san hô sống 26 

Tương đối tốt 25-50% san hô sống 41 

Xấu <25% san hô sống 31 

Nguồn: Viện Tài nguyên Thế giới, 2008 
 
(3) Cỏ biển (seagrass) 
Hệ sinh thái cỏ biển tập trung chủ yếu ở khu vực biển ven bờ có độ sâu từ 0 - 20m thuộc 
một số thủy vực ven bờ, vùng triều ven bờ, cửa sông nhỏ và ven các đảo Việt Nam, tập 
trung quanh đảo Phú Quốc và một số vùng cửa sông, đầm phá ở khu vực miền Trung 
như đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, một số đầm thủy triều ven biển khác. Theo Báo cáo 
Hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016 – 2020, diện tích các thảm cỏ biển của 
nước ta đã được xác định và phát hiện đến nay ước tính khoảng 15.000 ha, trong đó đã 
xác định được 14 loài cỏ biển và 1743 loài sinh vật sống trong thảm cỏ biển (Bộ TNMT, 
2020). Hệ sinh thái thảm cỏ biển đang đứng trước nguy cơ bị suy thoái100. Diện tích các 
thảm cỏ biển bị suy giảm do các hoạt động của con người như đánh bắt, neo đậu thuyền, 
nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm môi trường, các hoạt động xây dựng cảng, công trình 
phục vụ du lịch (Bộ TNMT, 2019).  
 (4) Các đầm, phá 
Ở Việt Nam, các đầm phá tập trung ở miền Trung, nơi giàu nguồn bồi tích cát ven bờ, 
động lực sóng mạnh và thuỷ triều không lớn. Từ Thừa Thiên - Huế tới Ninh Thuận, có 
12 đầm phá tiêu biểu với tổng diện tích khoảng 458 km2, phân bố trên khoảng 
21% chiều dài bờ biển Việt Nam101 (Trần Đức Thạnh và cs, 2009). Tất cả 12 HST đầm 
phá này đều đã bị suy thoái ở mức độ khác nhau về cấu trúc và chức năng, diện tích 
phân bố. Trong đó HST đầm Nại (Ninh Thuận) bị suy thoái nặng (nghiêm trọng), đầm 
Thị Nại (Bình Định) và Tam Giang - Cầu Hai (Thừa Thiên - Huế) bị suy thoái mức 
trung bình. Đặc biệt các hệ sinh thái vùng triều, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn cùng các 
loài có giá trị kinh tế, quý hiếm là các hợp phần sinh thái quan trọng trong các đầm phá, 
hồ ven biển đã bị giảm sút nhanh chóng về cả chất lượng (độ phủ, sinh lượng) và quy 
mô diện tích phân bố (MONRE, 2020). 

 
100 Cao Văn Lượng và cộng sự (2012) đã chỉ ra rằng diện tích các thảm cỏ biển đã suy giảm đến 50% so với 
năm 1999, riêng thảm cỏ biển trong đầm Tam Giang – Cầu Hai đã giảm 60% diện tích so với năm 1999; Theo 
Nguyễn Thị Thiên Hương và cs (2017), trong hai thập kỉ vừa qua, diện tích cỏ biển đã giảm 45.4% và tỉ lệ giảm 
trung bình mỗi năm trên cả nước là 4.4%. 

101 Vũng vinh ven bở biển Việt Nam và tiềm năng sử dụng, 2009 
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Bảng F4. Danh mục các đầm phá ở Việt Nam 

TT Tên Đầm Phá Diện 
tích 
(km2) 

Độ sâu 
(m) 

Tỉnh Tác động qua lại giữa sông 
và biển 

1 Tam Giang-
Cầu Hai 

216 TB: 1.6 
Sâu nhất: 6-
7  
(cửa lạch) 

Thừa 
Thiên-
Huế 

Hơn 10 con sông đổ nước 
ngọt vào đầm phá. Dòng 
chảy ra biển qua các cửa 
Thuận An và Tư Hiền 

2 Lăng Cô 16 TB:1.2 
Sâu nhất: 2.0 
 

Thừa 
Thiên-Huế

Do ảnh hưởng lớn của biển 
nên độ mặn thường cao 

3 Trường Giang 36.9 TB:1.1 
Sâu nhất: 2.0 

Quảng 
Nam  

- 

4 An Khê 2.9 TB:1.3 
Sâu nhất: 2.0 

Quảng 
Ngãi 

- 

5 Nước mặn (Sa 
Huỳnh) 

2.8 TB:1.0 
Sâu nhất: 1.6 

Quảng 
Ngãi 

- 

6 Trà ổ (Châu 
Trúc) 

16 TB:1.6 
Sâu nhất: 2.2 

Bình Định Nhận nước ngọt từ suối đầu 
nguồn. Nước từ đầm ra biển 
qua sông Châu Trúc dài 
khoảng 5 km. Cửa đầm 
không được mở thường 
xuyên, bị cát lấn vào mùa 
khô. Nước ngọt. 

7 Nước ngọt (Đề 
Gi) 

26.5 TB: 0.9 
Sâu nhất: 1.4 

Bình Định - 

8 Thị Nại 50 TB: 1.2 
Sâu nhất: 2.5 
 

Bình Định Nhận nước ngọt từ nhiều 
sông đổ về, lớn nhất là sông 
Côn. Khối lượng nước và độ 
mặn phụ thuộc vào lưu lượng 
nước sông và thủy triều. 

9 Cù Mông 30.2 TB: 1.6 
Sâu nhất: 3.5 

Phú Yên Đầm tương đối sâu, chỉ 
thông ra biển bằng một cửa 
hẹp, chịu ảnh hưởng của 
biển. 
Đầm có nhiều tính chất của 
đầm nước mặn 

10 Ô Loan 18 TB: 1.2 
Sâu nhất: 2.5 

Phú Yên Đầm có nhiều tính chất của 
đầm nước mặn 

11 Thuỷ Triều 25.5 - Khánh 
Hoà 

Đầm có nhiều tính chất của 
đầm nước mặn 

12 Đầm Nại 8 TB: 2.8 
Sâu nhất: 9m 
(in creek of 
lagoon 
middle) 

Ninh 
Thuận 

Một đầm phá sâu, bị chi phối 
nhiều hơn bởi biển, thuộc 
loại thủy vực mặn 

Nguồn: Trần Đức Thạnh và cs, 2012 
(5) Các vũng, vịnh 
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Việt Nam có tổng số 48 vũng - vịnh với diện tích trong khoảng 2 đến 560km2 và tổng 
diện tích khoảng 3997,5km2, gấp 9 lần tổng diện tích hệ thống đầm phá ven bờ miền 
Trung Việt Nam. Trong đó có 13 vũng-vịnh ven bờ loại lớn (chiếm 27%), điển hình là 
vịnh Bái Tử Long (diện tích, 3055.4 km2 – chiếm 76.4% tổng dịch tích vũng – vịnh), 
có 6 vũng - vịnh loại trung bình, 17 vũng - vịnh loại nhỏ và 12 vũng - vịnh rất nhỏ (Trần 
Đức Thạnh và cộng sự, 2009). 

Bảng F5. Các nhóm vũng – vịnh ven bờ biển Việt Nam phân chia theo diện tích 

Diện tích Rất nhỏ Nhỏ Trung bình  Lớn Tổng 
Số lượng 12 17 6 13 48 
Tỷ lệ (%) 25 35.4 12,5 27,1 100 
Diện tích 
(km2) 

65,8 462,3 414 3.055,4 3.997,5 

Tỷ lệ (%) 1,65 11,56 10,36 76,43 100 
Nguồn: Vũng vinh ven bở biển Việt Nam và tiềm năng sử dụng, 2009 
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Hình F3. Phân bố vũng – vịnh ven biển Việt Nam 

Nguồn: Trần Đức Thạnh và cs, 2009 
(6) Hệ thống các đảo Việt Nam 
Hệ thống đảo Việt Nam được phân thành đảo ven bờ và đảo xa bờ, cụ thể như sau: 
 (i) Đảo ven bờ 
Hệ thống đảo ven bờ là một hành lang lớn phía Đông của bán đảo Đông Dương; hành 
lang này kéo dài theo phương Bắc - Nam trên 2.000 km, không những là cửa mở, là mặt 
tiền của cả nước để thông thương với bên ngoài và hội nhập quốc tế, mà còn là cửa ngõ 
đi ra biển của nhiều quốc gia và lãnh thổ phía Tây như: Vân Nam (Trung Quốc), Đông 
Bắc Thái Lan, Lào, Campuchia. Theo thống kê sơ bộ của Lê Đức An (1996) cho thấy, 
gồm khoảng 2.773 đảo ven bờ với tổng diện tích khoảng hơn 1.720 km² và phân bố chủ 
yếu ở ven bờ biển vùng Đông Bắc (2.321 đảo), trải suốt từ biên giới Quảng Ninh cho 
đến Kiên Giang, từ giáp bờ cho đến cách xa bờ trong khoảng 135 đến 155 km (Bạch 
Long Vĩ, Hòn Hải) và có diện tích từ vài trăm mét vuông đến trên 500 km2. Đây là hệ 
thống đảo giàu tiềm năng phát triển kinh tế, là nền tảng xác lập 10 huyện đảo ven bờ, 
một số đảo có thể phát triển thành những trung tâm “kinh tế đảo”, căn cứ hậu cần cho 
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các hoạt động biển xa và là tuyến phòng thủ quan trọng từ phía biển. Số lượng các đảo 
phân bố theo các vùng biển được thể hiện tại Bảng 2.34. 

Bảng F6. Phân bố các đảo ven bờ theo các vùng biển 

STT Vùng biển Số đảo Tỉ lệ (%) Diện tích 
(km2) 

Tỉ lệ (%) 

1 Ven bờ Bắc Bộ 2.321 83,7 841,1571 48,88 
2 Ven bờ Bắc Trung 

Bộ 
57 2,06 14,29 0,83 

3 Ven bờ Nam Trung 
Bộ 

200 7,21 172 9,99 

4 Ven bờ Trung Bộ 257 9,27 186,25 10,82 
5 Ven bờ Nam Bộ 195 7,01 693.47 40,3 
6 Vịnh Thái Lan 165 5,96 613.13 35,64 
7 Tổng 2.773 99,98 1.720,88 100 

Nguồn: Lê Đức An, 1996 
(ii) Đảo xa bờ 
Hai quần đảo xa bờ bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa nằm ở khu trung tâm phía Bắc và 
khu trung tâm phía Nam của Biển Đông – đó là biển rìa lớn nhất của Thái Bình Dương, 
nửa kín được bao bọc bởi lục địa châu Á và bờ biển bán đảo Malacca ở phía Tây; đảo 
Đài Loan, quần đảo Philippin và đảo Borneo ở phía Đông và Đông Nam. Hai quần đảo 
này  có giá trị đa dạng sinh học cao và nhiều hệ sinh thái quan trọng, đặc biệt là hệ sinh 
thái rạn san hô. 
2. Đánh giá hiện trạng môi trường, đa dạng sinh học trong quá trình phát triển 
kinh tế biển ở Việt nam 
(1) Hiện trạng môi trường và đa dạng sinh học 
a) Các nguồn gây ô nhiễm 
Một là, nguồn thải từ đất liền:  
Hầu hết những chất gây ô nhiễm đều từ đất liền đổ ra sông và theo dòng sông đổ ra 
biển, bao gồm nước thải và rác thải từ các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu 
kinh tế,  khu đô thị, khu dân cư ven biển. Đáng chú ý  là nước thải sinh hoạt từ khu vực 
đô thị, khu du lịch ven biển, nước thải nuôi trồng hải sản và nước thải công nghiệp từ 
các khu công nghiệp ven biển thải trực tiếp ra biển hay qua cống thải ngầm dưới biển 
không được xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn quy định. Trong tổng lượng nước thải 
phát sinh ra các lưu vực, lượng nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp vẫn chiếm 
tỷ trọng lớn nhất. Hiện chỉ có 13% nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt 
tiêu chuẩn quy định, 89,28% khu công nghiệp, 16,5% cụm công nghiệp có hệ thống xử 
lý nước thải tập trung (năm 2019) (ISPONRE, 2020)102. 
Bên cạnh các nguồn nước thải kể trên, một lượng chất thải rắn không nhỏ không được 
kiểm soát, đổ bừa bãi không những gây ô nhiễm các dòng kênh, sông, có nơi làm tắc 
nghẽn dòng chảy. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt xấp xỉ 86,5%, 
tại khu vực nông thôn, tỷ lệ này chỉ đạt xấp xỉ 63,5% (năm 2019). Như vậy, vẫn còn 
một lượng khá lớn chất thải rắn chưa được thu gom, xử lý theo quy định, một phần 
không nhỏ thải trực tiếp  ra ao, hồ, kênh, rạch, theo dòng chảy đổ ra biển hoặc xả thẳng 
ra biển. Ước tính khoảng 70% đến 80% lượng rác thải trên biển có nguồn gốc từ nội địa 

 
102 Viện CLCSTNMT, 2020, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020 
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(MONRE, 2016)103, trong đó có một loại rác thải trên biển hiện đang rất được quan tâm 
là chất thải nhựa, thường chiếm khoảng 50-80% lượng rác thải biển (ISPONRE, 
2016)104.  
Rác thải nhựa là mối nguy hại lớn đối với môi trường và hệ sinh thái  biển. Nhiều loại 
sinh vật biển nhầm lẫn nhựa với đồ ăn (như cá nhầm lẫn hạt nhựa với sinh vật phù du, 
chim nhầm lẫn các mảnh nhựa với mực hay con mồi khác và rùa biển nhầm lẫn túi nhựa 
với sứa) nên nuốt phải nhựa làm đầy dạ dày dẫn đến có thể chết đói hoặc có thể bị tắc 
đường ruột nghiêm trọng và tổn thương nội tạng. Nhiều loại lưới đánh cá, dây thừng 
nhựa trôi nổi ở biển có thể làm rất nhiều sinh vật biển như tôm, cá, rùa, thú biển, thậm 
chí cá heo và cá voi, các loài chim biển mắc phải và bị giết chết. Các mảnh nhựa cũng 
hấp thụ các chất ô nhiễm, đặc biệt là chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POPs), các 
hợp chất tích tụ sinh học và các hợp chất độc hại khác (PBTs),  do vậy ảnh hưởng tới 
các sinh vật biển nuốt phải chúng. Theo thống kê mới nhất của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, trung bình mỗi năm Việt Nam xả thải ra biển từ 0,28 đến 0,73 triệu tấn rác thải 
nhựa (chiếm khoảng 6% rác thải nhựa toàn thế giới) và đứng thứ tư trên thế giới. Ô 
nhiễm rác thải biển không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng môi trường, mà còn phá hủy 
sinh cảnh, suy giảm đa dạng sinh học, hủy hoại môi trường sống của các HST, mà còn 
tác động đến phát triển kinh tế, cộng đồng dân cư ven biển. 
Cùng với tăng trưởng kinh tế, nguồn phát sinh chất thải càng ngày gia tăng bao gồm: 
nguồn thải từ các khu công nghiệp, từ nước thải sinh hoạt, các nguồn thải từ các hoạt 
động trên biển như khai thác thủy sản, khai thác dầu khí, giao thông vận tải biển. Hiện 
có từ 70% đến 80% lượng rác thải trên biển có nguồn gốc từ nội địa khi các nhà máy, 
xí nghiệp, khu công nghiệp, khu dân cư xả nước thải, chất thải rắn không qua xử lý ra 
các con sông ở vùng đồng bằng ven biển hoặc xả thẳng ra biển (VASI, 2018)105. Việt 
Nam có 112 cửa biển, đây chính là nguồn để rác trôi ra đại dương và rất nhiều sinh vật 
nhầm tưởng rác thải là thức ăn hoặc mắc kẹt giữa các ngư cụ nên bị chết, dẫn đến sinh 
cảnh bị phá huỷ. 
Việc xả thải ra biển của các khu kinh tế, khu công nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất kinh 
doanh đang diễn ra hàng ngày với lưu lượng xả thải ngày một tăng và diễn ra phức tạp, 
khó kiểm soát, nhất là hoạt động xả thải của các hộ nuôi trồng thủy sản ven biển và trên 
biển. Trong nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung, nhà máy sản xuất, hoạt động 
quan trắc, giám sát chất thải chưa thường xuyên, liên tục cùng với trang thiết bị quan 
trắc, giám sát còn thiếu, lạc hậu. Do vậy đã xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về môi 
trường, xả thải ra biển chưa qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường biển. Theo báo cáo của 
28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển, hiện nay đã thống kê được 647 đơn 
vị, doanh nghiệp có hoạt động xả thải trực tiếp ra biển với lưu lượng 88.667,902 m3/ngày 
đêm, trong đó 154/647 đơn vị, doanh nghiệp chiếm 23,8% có lưu lượng xả thải 
1.000m3/ngày đêm ra biển. Một số địa phương báo cáo chậm, báo cáo chưa đầy đủ về 
hiện trạng hệ thống xử lý chất thải, nước thải và hoạt động giám sát môi trường đối với 
357 đơn vị, doanh nghiệp theo yêu cầu của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. 
Hai là, nguồn thải trên biển:  

 
103 Bộ TNMT, 2016, Báo cáo Hiện trạng Môi trường quốc gia 2016-Môi trường đô thị 
104 Viện CLCSTNMT, 2016, Báo cáo “Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế về kiểm soát chất thải 
nhựa trên biển” 
105 Báo cáo đa dạng sinh học biển, 2018 
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Bên cạnh các nguồn thải từ đất liền, nước thải, chất thải rắn, dầu thải, hóa chất từ hoạt 
động tàu thuyền hoạt động trên biển (như tàu chở hàng, tàu du lịch,…) cũng như các sự 
cố tràn dầu, hóa chất độc hại của dàn khoan khai thác, tàu vận tải chuyên chở dầu đều 
là các nguồn gây ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực lớn tới 
môi trường và các hệ sinh thái biển. Nguy cơ xảy ra các sự cố tràn dầu đang có xu hướng 
gia tăng những năm gần đây, trung bình mỗi năm trên vùng biển Việt Nam có từ 3-4 vụ 
tràn dầu xảy ra trên biển. Theo thống kê, Việt Nam là một trong ba quốc gia (cùng với 
Mỹ và Trung Quốc) có số lượng sự cố tràn dầu nhiều nhất trong 39 quốc gia được thống 
kê. Sự cố tràn dầu trên biển đã gây thiệt hại đáng kể về kinh tế, làm ô nhiễm môi trường 
biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái rừng ngập mặn, đầm phá và các rạn san 
hô, bởi dầu tràn có chứa độc tố làm tổn thương và có thể gây suy giảm, sự tồn vong của 
các hệ sinh thái. Ô nhiễm dầu và dầu tràn dù nồng độ dầu trong nước chỉ 0,1mg/l cũng 
có thể gây chết các loài sinh vật phù du và ảnh hưởng lớn đến con non và ấu trùng của 
các sinh vật đáy biển (MONRE, 2015)106. 
(2) Hiện trạng môi trường nước biển 
Do ảnh hưởng từ khu vực cửa sông và sự tiếp nhận chất thải từ các hoạt động phát triển 
kinh tế ven biển, một số vùng biển có hàm lượng TSS cao. Bên cạnh đó, sự gia tăng 
hàm lượng chất hữu cơ và dầu mỡ cũng là những vấn đề cần quan tâm đối với chất 
lượng nước biển ven bờ Việt Nam trong những năm gần đây. 
Vấn đề ô nhiễm bởi chất hữu cơ trong nước biển ven bờ đã và đang diễn ra khá phổ 
biến ở các tỉnh, thành phố ven biển Việt Nam. Giá trị hàm lượng các thông số quan trắc 
như COD, NH4+ trong giai đoạn 2011 - 2015 tại hầu hết các khu vực đã ở mức cao vượt 
ngưỡng QCVN (mục đích nuôi trồng thủy sản và bãi tắm), đặc biệt là ở khu vực biển 
phía Bắc và miền Nam. Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) là một trong những điểm 
nóng về ô nhiễm môi trường nước biển. Mức độ ô nhiễm hữu cơ ở khu vực biển ven bờ 
phía Bắc cao hơn ở khu vực miền Trung và miền Nam, tuy nhiên có xu hướng giảm dần 
trong giai đoạn 2011 – 2015. 
Hàm lượng dầu mỡ khoáng trong nước biển có xu hướng gia tăng tại các khu vực cảng 
biển và có tính phổ biến. Một số khu vực cảng biển có hàm lượng dầu mỡ khoáng vượt 
ngưỡng QCVN. Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động của các tàu thuyền làm rò rỉ 
nhiên liệu dầu mỡ. 
(3) Hiện trạng suy giảm đa dạng sinh học biển 
Mặc dù là Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tính đa dạng sinh học cao trên thế 
giới, nhưng Việt Nam đang phải đối mặt với sự suy giảm đa dạng sinh học ngày càng 
gia tăng. Hậu quả tất yếu dẫn đến là sẽ làm giảm/mất các chức năng của HST như điều 
hoà nước, chống xói mòn, tiêu hủy chất thải, làm sạch môi trường, đảm bảo vòng tuần 
hoàn vật chất và năng lượng trong tự nhiên, giảm thiểu tác động của thiên tai/các hậu 
quả cực đoan về khí hậu, từ đó dẫn đến hệ thống kinh tế sẽ bị ảnh hưởng do mất đi các 
giá trị nền tảng về tài nguyên thiên nhiên và môi trường (nguồn vốn thiên nhiên). 
Hiện nay, các vùng đất ngập nước (ĐNN) nói chung và ở vùng ven biển nói riêng đang 
bị tác động mạnh mẽ bởi các hoạt động phát triển kinh tế của con người và ảnh hưởng 
của biến đổi khí hậu. Diện tích các vùng đất ngập nước có xu hướng ngày càng bị thu 
hẹp do gia tăng sức ép khai thác, sử dụng đất ngập nước và các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên trên các vùng đất ngập nước. Diện tích rừng ngập mặn tự nhiên đã giảm trên 85%, 

 
106 Bộ TNMT, 2015, Báo cáo Hiện trạng Môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015 
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so với thời điểm trước năm 1945 (Hình 2.23), trong khi các vùng ĐNN nhân tạo lại gia 
tăng (thủy điện, thủy lợi). Các vùng ĐNN ven biển bị xâm lấn bởi các ao đầm nuôi 
trồng thủy sản, làm muối, các công trình xây dựng, phát triển khu dân cư, đô thị, các 
khu du lịch và công nghiệp; các dòng sông bị thay đổi do hệ thống các đập nước, thủy 
điện. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bao gồm cả sinh vật và phi sinh vật trên các 
vùng ĐNN bị khai thác quá giới hạn cho phép, thậm chí khai thác mang tính hủy diệt,... 
Nguồn lợi thủy sản tự nhiên trong các thủy vực thuộc các tỉnh phía Bắc, miền Trung 
hầu như cạn kiệt; vùng Đông, Tây Nam bộ, trữ lượng giảm 50% so với thời điểm trước 
năm 1945. 12 đầm phá duyên hải miền Trung - vùng ĐNN độc đáo không chỉ đối với 
Việt Nam mà cả khu vực Đông Nam Á, đã và đang bị khai thác quá giới hạn cho phép, 
trong đó phải kể đến phá Tam Giang-Cầu Hai thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhiều khu 
vực ĐNN nằm trong hệ đầm phá, thậm chí đang bị ”bức tử”, san lấp để phát triển đô 
thị, đường giao thông, cầu cảng vv...(VEA, 2016)107. Theo Sách Đỏ năm 2012 của Tổ 
chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (www.iucnredlist.org), Việt Nam có ít nhất 135 loài 
sinh vật đang bị đe dọa trên toàn cầu như nơi cư trú các loài chim tại các sinh cảnh nước 
ngọt lục địa, bãi triều và ven biển. Số liệu này dự báo có thể gia tăng nếu không có giải 
pháp quản lý hiệu quả (Tống Minh, 2020). 
Thứ nhất, đối với rừng ngập mặn 
Rừng ngập mặn nguyên sinh tại Việt Nam trong nhiều năm qua đã suy giảm lớn về diện 
tích, số liệu về diện tích rừng ngập mặn từ năm 1943 đến năm 2015 cho thấy diện tích 
rừng ngập mặn tại Việt Nam đã suy giảm từ 408,500 xuống còn 57,211 ha.  

 

Hình F7. Sự suy giảm diện tích rừng ngập mặn tại Việt Nam trong hơn 50 năm 
Nguồn: Số liệu điều tra rừng của Tổng cục Lâm nghiệp, 2015 
Diện tích rừng ngập mặn hiện nay chủ yếu là rừng trồng, thuần loại, chất lượng rừng 
kém cả về kích cỡ, chiều cao cây và đa dạng thành phần loài. Những cánh rừng ngập 
mặn nguyên sinh hầu như không còn. Sự suy giảm trầm trọng diện tích rừng ngập mặn 
đã kéo theo sự suy giảm tính ĐDSH biển, đặc biệt mất bãi đẻ và nơi cư ngụ của các loài 
thủy sinh. Rừng ngập mặn bị phá đi cũng đã đã kéo theo làm làm cho các HST lân cận 
như rong lá hẹ, cỏ biển bị hủy diệt108. 
Thứ hai, đối với các hệ sinh thái rạn san hô 

 
107 Tổng cục Môi trường, 2016, Báo cáo Dự án Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết 
108 Bộ TNMT, 2015, Báo cáo Hiện trạng Môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015 
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Trong những năm gần đây, các rạn san hô đang đang bị phá hủy và có chiều hướng suy 
thoái mạnh, tập trung chủ yếu ở các vùng có dân cư sinh sống như vịnh Hạ Long, các 
tỉnh ven biển miền Trung và một số đảo có người sinh sống như quần đảo Cô Tô (tỉnh 
Quảng Ninh), quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Theo báo cáo tình hình thực hiện 
Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030 cho thấy, hệ sinh thái rạn san hô tại vùng biển quần đảo Cô 
Tô đã mất đến 90% về độ phủ và phạm vi phân bố, nhiều rạn chết 100%, trở thành khu 
vực có mức độ và tốc độ suy thoái lớn nhất và nhanh nhất được ghi nhận ở vùng biển 
ven bờ Việt Nam (Phạm Hoạch, 2020). Các kết quả điều tra trong những năm gần đây 
tại 7 vùng rạn san hô trọng điểm của Việt Nam cho thấy chỉ có 2,9% diện tích rạn san 
hô được đánh giá là trong điều kiện phát triển rất tốt, 11,6% ở trong tình trạng tốt, 44,9% 
ở tình trạng xấu và rất xấu. Độ phủ của rạn san hô ngày càng suy giảm kéo theo sự giảm 
tính đa dạng loài cá rạn của một số họ cá sống gắn bó chặt chẽ với rạn san hô, như: họ 
cá Bướm Chaetodontidae, cá Thiên Thần Pomacanthidae, cá Đuôi gai Acanthuridae 
trong vịnh Nha Trang và Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa). Mặt khác, một số sinh vật có 
hại đang có xu thế phát triển, điển hình là sự bùng nổ số lượng Sao biển gai Acanthaster 
planci (> 0,15 con/100m2 ) - loại địch hại ăn san hô, làm suy giảm độ phủ san hô cứng, 
gây suy thoái cá trên rạn109. Sự suy giảm diện tích và những tổn thương của nhiều rạn 
san hô làm suy giảm ĐDSH, hệ sinh thái và chất lượng môi trường biển; mất kế sinh 
nhai của cộng đồng vùng ven biển và thiệt hại cho ngành du lịch và thủy sản.  
Nguyên nhân của việc suy giảm diện tích rạn san hô là do các ngư dân đã khai thác cá 
quá mức, bằng các hình thức hủy diệt như chất nổ trong một thời gian dài. Trong khi 
đó, các rạn san hô là nơi trú ngụ, ẩn nấp, sinh sản và phát triển của nhiều loài hải sản 
theo chuỗi mắt xích thức ăn tự nhiên. Hiện nay, mặc dù đã nghiên cứu trồng và phục 
hồi, tái tạo thành công san hô và rạn san hô ngoài tự nhiên, nhưng diện tích được phục 
hồi còn rất thấp.  
Thứ ba, đối với hệ sinh thái cỏ biển 
Hệ sinh thái thảm cỏ biển đang đứng trước nguy cơ bị tổn thương và suy thoái. Sự suy 
thoái HST thảm cỏ biển thể hiện trên các khía cạnh như mất loài, thu hẹp diện tích phân 
bố, ô nhiễm, thoái hóa môi trường sống, giảm ĐDSH và nguồn lợi kinh tế của các loài 
quý hiếm sống kèm. Theo thống kê chung của cả nước thì hiện nay diện tích các thảm 
cỏ biển của Việt Nam bị giảm 40-60% (VASI, 2017)110. Độ phủ cỏ biển ở một số khu 
vực chỉ còn bằng một nửa so với 5 năm trước (VASI, 2017)111. Tình trạng suy thoái về 
đa dạng loài cũng đang diễn ra ở hệ sinh thái thảm cỏ biển.  
Các thảm cỏ biển ven bờ đảo Bắc Trung Bộ đang bị suy thoái nặng với tốc độ trung 
bình 6 - 7%/năm (cấp độ II - III) như Lý Sơn, vịnh Nha Trang. Các thảm cỏ biển ven 
bờ Nam Trung Bộ suy giảm chậm hơn với tốc độ trung bình năm khoảng 3 - 5%/năm 

 
109 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, 2017, Báo cáo thu thập, thông tin tài liệu phục vụ xây dựng đề cương 
dự án 

110 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, 2017, Báo cáo thu thập, thông tin tài liệu phục vụ xây dựng đề cương 
dự án 

111 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, 2017, Báo cáo thu thập, thông tin tài liệu phục vụ xây dựng đề cương 
dự án 
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(cấp I - II) như Hòn Cau, Phú Quý. Tốc độ suy giảm các thảm cỏ phía Nam Bộ thấp 
hơn phía Trung Bộ với trung bình khoảng 3%/năm như Phú Quốc, Côn Đảo112. 
Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, tính đến tháng 7 năm 2020, dân số Việt Nam đạt hơn 
97 triệu người, đứng thứ 15 trên thế giới, tăng hơn 10 triệu người so với năm 2010 (86,9 
triệu người). Quá trình gia tăng dân số nhanh chóng làm gia tăng sức ép đối với môi 
trường tự nhiên và môi trường xã hội. Khả năng chịu tải của môi trường tự nhiên là có 
giới hạn, khi dân số tăng nhanh và chất thải không được xử lý xả thải vào môi trường 
sẽ làm vượt quá khả năng tự làm sạch của môi trường tự nhiên, gây ô nhiễm mỗi trường. 

Bảng F8. Mức độ suy thoái cỏ biển ở một số đảo nghiên cứu 

TT Khu vực 
phân bố 

Diện tích 
(ha) 

Hiện trạng phân bố Cấp độ 
suy 
thoái 

Khả năng 
phục hồi 

1 Phú Quốc 10.000 Khu vực Bãi Bổn, Rạch Vẹm, Bãi 
Võng, Bãi Thơm - Xà Lực 

Cấp I-II Có thể phục 
hồi nếu dừng 
tác động 

2 Côn Đảo 500 Khu vực vịnh Côn Sơn, Đầm Tre, 
Bến Đầm, Bãi Đất Dốc, Bãi Ông 
Đụng, Hòn Cau, Hòn Tre Lớn, Hòn 
Bẩy Cạnh 

Cấp I-II Có thể phục 
hồi nếu dừng 
tác động 

3 Phú Quý 31 Tây Bắc Hòn Tranh, phía Tây, Tây 
Nam và Đông Bắc đảo 

Cấp I-II Có thể phục 
hồi nếu dừng 
tác động 

4 Hòn Cau * 3 Khu vực phía Tây Nam và Bắc đảo Cấp I-II Có thể phục 
hồi nếu dừng 
tác động 

5 Vịnh Nha 
Trang 

78 Khu vực vịnh Đầm Tre, Đầm Già, 
Vũng Me, Hòn Chồng và cửa sông 
Lô 

Cấp II-
III 

Có thể phục 
hồi tự nhiên 
nhưng chậm 

6 Nam Yết 8 Khu vực phía Bắc và phía Nam đảo Cấp I-II Có thể phục 
hồi nếu dừng 
tác động 

7 Lý Sơn 45 Khu vực phía Tây Nam, Đông 
Nam đảo, trong các vũng vịnh nhỏ 
quanh đảo 

Cấp II-
III 

Có thể phục 
hồi tự nhiên 
nhưng chậm 

8 Cù Lao 
Chàm 

50 Khu vực Bãi Bắc, Bãi Ông, Bãi 
Chồng, Bãi Bìm, Bãi Hương và 
một số rất nhỏ tại Bãi Nầm 

Cấp I Có thể phục 
hồi nếu dừng 
tác động 

Ghi chú: (*) Số liệu điều tra bổ sung năm 2015, còn lại các đảo năm 2010 - 2011 

 
112 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Dự thảo Báo cáo Hiện trạng đa dạng sinh học biển năm 2018 
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(Nguồn: Viện Tài nguyên và Môi trường biển, 2017)113 
(4) Hiện trạng ô nhiễm và sự cố môi trường biển  
Chất lượng môi trường nước biển suy giảm do ô nhiễm và sự cố môi trường dẫn đến 
nơi cư trú tự nhiên của các loài bị phá huỷ, gây tổn thất lớn về đa dạng sinh học vùng 
bờ. 
Đã có những sự cố môi trường nghiêm trọng xảy ra, gây hậu quả lớn về ô nhiễm môi 
trường biển, tổn thương các hệ sinh thái và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sinh hoạt 
và sinh kế của người dân. Năm 2016, xảy sự cố xả nước thải có chứa độc tố chưa được 
xử lý đạt quy chuẩn ra môi trường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa 
Hà Tĩnh làm hải sản chết hàng loạt và ảnh hưởng đến một số hệ sinh thái biển tại 4 tỉnh 
ven biển miền Trung, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế là ví dụ 
điển hình. Các rạn san hô là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong các hệ sinh thái 
biển, 100% các rạn san hô trong khu vực khảo sát đều có dấu hiệu bị tẩy trắng, nhóm 
san hô cành hầu hết bị chết hàng loạt. Điển hình là các khu vực rạ san hô: Hòn Sơn 
Dương - Hà Tĩnh (điểm đầu), tỷ lệ san hô chết cao nhất khoảng 90%, Hòn Nồm (Quảng 
Bình) và Hải Vân, Sơn Chà - Thừa Thiên Huế (điểm cuối), tỷ lệ san hô bị suy giảm là 
66,7%. Sinh vật trên rạn san hô còn lại rất nghèo nàn, mật độ cá rất thấp, thấp nhất là 
Hòn Sơn Dương, Hòn Nồm (MONRE, 2018)114. Công ty Formosa đã phải bồi thường 
cho Việt Nam với tổng số tiền là 500.000.000 đô la Mỹ (tương đương trên 11.500 tỷ 
đồng Việt Nam).  
Bên cạnh đó, các sự cố tràn dầu xảy ra ngày càng phức tạp cả về tính chất và mức độ. 
Từ năm 1992 đến nay, trên vùng biển Việt Nam có 190 sự cố tràn dầu xảy ra, trong đó 
có 37 vụ xảy ra trên biển (chiếm 19%), 88 vụ ven bờ (chiếm 47%) (SOSmoitruong, 
2020). Trong đó, điển hình như sự cố tràn dầu tàu Formosa One xảy ra năm 2001 tại 
vịnh Gành Rái (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), do tàu Formosa One đã đâm vào tàu 
Petrolimex- 01, làm tràn đổ khoảng 900m3 (tương đương 750 tấn) dầu DO ra biển; hay 
sự cố tràn dầu tàu Hồng Anh, xảy ra năm 2003, do sóng lớn làm đắm tàu Hồng Anh 
trong khu vực vịnh Gành Rái, làm tràn khoảng 100 tấn dầu FO, ảnh hưởng trực tiếp đến 
khu vực rừng phòng hộ Cần Giờ và các khu vực nuôi trồng thủy sản. Tổng thiệt hại về 
kinh tế và môi trường do sự cố gây ra lên tới hàng chục tỷ đồng...(Quang Vũ, 2020).  
(5) Hiện trạng biến đổi khí hậu 
Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu 
(BĐKH), đặc biệt là những vùng đất ngập nước ven biển, điển hình là khu vực rừng 
ngập mặn ở Cà Mau, TP. HCM, Vũng Tàu và Nam Định. Tác động của BĐKH làm cho 
vấn đề ô nhiễm, suy thoái môi trường, suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta ngày càng 
phức tạp, khó lường hơn. 
BĐKH cùng với nước biển dâng cao, làm cho tình trạng xâm nhập mặn ở các vùng ven 
biển ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn và trở thành một trong những vấn đề nan giải 
tại một số địa phương. Đồng bằng sông Cửu Long với 1,77 triệu ha đất nhiễm mặn 
chiếm 45% diện tích, là vùng có diện tích đất nhiễm mặn lớn nhất cả nước. Nếu mực 
nước biển tiếp tục dâng cao lên 30cm theo kịch bản BĐKH tính đến năm 2050, thì mất 
đất và xâm nhập mặn sẽ càng gia tăng ở đồng bằng sông Cửu Long và một số khu vực 
đồng bằng sông Hồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh lương thực quốc gia. Ngoài 

 
113 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Dự thảo Báo cáo Hiện trạng đa dạng sinh học biển năm 2018 
114 Bộ TNMT, 2018, Báo cáo Hiện trạng Môi trường quốc gia 2018-Môi trường nước các lưu vực sông 
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ra, mực nước biển dâng cao buộc các trại nuôi trồng thuỷ sản phải di dời, diện tích rừng 
ngập mặn suy giảm sẽ mất nơi cư trú của các thủy sinh vật [VASI, 2020]115 
Bên cạnh đó, nhiệt độ tăng sẽ làm thay đổi vùng phân bố và cấu trúc quần xã sinh vật 
của nhiều HST biển và ven bờ: các loài nhiệt đới sẽ giảm đi trong các HST ven biển và 
có xu hướng chuyển dịch lên các đới và vĩ độ cao hơn trong các HST trên cạn; các loài 
ôn đới sẽ giảm đi; cấu trúc chuỗi và lưới thức ăn cũng thay đổi. Nhiệt độ tăng cũng làm 
cho các rạn san hô là nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật biển, là lá chắn sóng chống 
xói mòn bờ biển và bảo vệ rừng ngập mặn sẽ bị suy thoái 
3. Dịch vụ hệ sinh thái biển Việt Nam 
Dịch vụ hệ sinh thái là “những lợi ích con người đạt được từ các hệ sinh thái, bao gồm: 
dịch vụ cung cấp như thức ăn và nước, các dịch vụ điều tiết như lũ lụt, hạn hán, các dịch 
vụ hỗ trợ như hình thành đất và chu trình dinh dưỡng và các dịch vụ văn hóa như giải 
trí, tinh thần, tín ngưỡng và các lợi ích phi vật chất khác” (MEA, 2005). Theo đó, dịch 
vụ hệ sinh thái bao gồm bốn loại hình 

Bảng 2.12. Các loại hình dịch vụ hệ sinh thái biển 

Dịch vụ cung cấp Dịch vụ điều tiết Dịch vụ văn hoá 

Các sản phẩm con người thu 
được từ các hệ sinh thái:  
lương thực,  
nhiên liệu,  
sợi,  
nước ngọt 
nguồn gen.  
 

Lợi ích mà con người thu 
được từ hoạt động điều tiết 
của hệ sinh thái: 
điều tiết khí hậu,  
chắn sóng,  
kiểm soát xói lở,  
lọc nước,  
hạn chế dịch bệnh v.v. 

Những lợi ích phi vật chất  thu 
được từ hệ sinh thái:  
làm giàu về tinh thần,  
phát triển nhận thức, suy nghĩ, 
sáng tạo  
trải nghiệm về mĩ học. 

Dịch vụ hỗ trợ 
Cung cấp những hoạt động cần thiết cho tất cả các loại dịch vụ khác 
sản xuất oxy; bồi tụ. 

Nguốn: MEA (2005) 
Đa dạng sinh học, hệ sinh thái biển ở Việt Nam được đánh giá là có giá trị lớn cho các 
hoạt động kinh tế (du lịch, thủy sản, vận tải…), phòng chống thiên tai, điều tiết khí hậu, 
hấp thụ và lưu trữ cacbon… Công tác nghiên cứu lượng giá các dịch vụ hệ sinh thái 
biển đã được chú trọng hơn trong thời gian gần đây về số lượng và chất lượng nghiên 
cứu. Tuy nhiên, đánh giá chung cho thấy, số lượng các nghiên cứu giá trị dịch vụ của 
HST còn hạn chế, mới chỉ được thực hiện ở một số nghiên cứu nhỏ lẻ, tập trung chủ 
yếu vào các hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển, rừng ngập mặn và tại các khu vực cụ thể 
như đất ngập nước116, đảo117. Các hệ sinh thái biển như đầm, phá, vũng, vịnh và khu 
vực biển xa bờ vẫn chưa được nghiên cứu, đánh giá. Đặc biệt, đến nay chưa có bất kỳ 
công bố của các cơ quan quản lý nhà nước về giá trị của các HST biển thông qua kết 
quả điều tra, đánh giá, kiểm kê, thống kê, lượng giá và hạch toán; chưa có hướng dẫn 
mang tính pháp lý về lượng giá kinh tế các dịch vụ hệ sinh thái biển. Do đó, nhận thức 
từ các cấp quản lý đến cộng đồng đối với giá trị kinh tế của dịch vụ hệ sinh thái biển 

 
115 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, 2020, Báo cáo tóm tắt hiện trạng vùng bờ quốc gia 
116 Tam Giang – Cầu Hai, Thái Thụy – Thái Bình.. 

117 Bạch Long Vĩ, Thổ Chu và gần đây là huyện đảo Trường Sa… 
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còn hạn chế; giá trị kinh tế của các dịch vụ hệ sinh thái biển chưa được phân tích đẩy 
đủ trong quá trình lập, triển khai, đánh giá các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát 
triển ở các cấp các ngành; các công cụ chính sách thực hiện nguyên tắc người hưởng 
lợi, sử dụng các giá trị dịch vụ HST biển phải trả tiền chưa được áp dụng dẫn đến thiếu 
công bằng. Luật BVMT 2020 đã có quy định về chi trả dịch vụ hệ sinh thái biển và hệ 
sinh thái đất ngập nước, hiện nay đang cụ thể hóa trong Nghị định để Chính phủ ban 
hành và sẽ có hiệu lực thực thi tháng 01/2022. 
Trong chừng mực của một số kết quả nghiên cứu đơn lẻ ban đầu về hệ sinh thái đất 
ngập mặn ven biển, chúng ta có thể thấy HST ĐNN là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô 
cùng quan trọng tại Việt Nam, mang lại những lợi ích và giá trị to lớn về kinh tế-xã hội, 
về giải trí, du lịch và đặc biệt là các giá trị văn hóa, xã hội, lịch sử. Trong những năm 
qua, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 trên thế giới; kim 
ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2017 đạt 8,3 tỷ USD đứng vị trí tốp 10 ngành cả nước 
có kim ngạch xuất khẩu cao [Văn Hào, 2019].  ĐNN tại đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL) có giá trị ĐDSH cao và là vùng đất màu mỡ cho canh tác. Đây là vựa lúa gạo 
và thủy sản lớn nhất của cả nước, đóng góp 80% sản lượng gạo xuất khẩu quốc gia.  
Ở vùng Đồng bằng sông Hồng, tại cửa sông Ba Lạt (Nam Định), tổng giá trị kinh tế của 
HST ĐNN ước tính đem lại khoảng 88.619 tỷ đồng/năm, bao gồm: giá trị sử dụng trực 
tiếp, giá trị sử dụng gián tiếp và giá trị phi sử dụng (Kim Thúy Ngọc, 2014). Nghiên 
cứu của Nguyễn Mậu Dũng và cộng sự (2017) tại Khu ngập nước Thái Thụy, tỉnh Thái 
Bình đã lượng giá cụ thể các giá trị kinh tế và chia thành giá trị sử dụng trực tiếp và giá 
trị sử dụng gián tiếp, cụ thể là tổng giá trị kinh tế của Khu ĐNN Thái Thụy, tỉnh Thái 
Bình là 23,034 triệu đô la Mỹ; giá trị sử dụng trực tiếp chiếm (72,53%), giá trị sử dụng 
gián tiếp chiếm 26,32% (chi tiết xem Bảng 2.37) 

Bảng 2.13. Tổng giá trị kinh tế vùng đất ngập mặn huyện Thái Thụy 

STT Các giá trị kinh tế Tổng giá trị 1 năm    
(triệu đô la) 

Tỷ lệ (%)           
trong tổng giá trị 

GIÁ TRỊ SỬ DỤNG TRỰC TIẾP 
1 Nuôi trồng thủy sản 11,381 49.45 

2 
Khai thác thủy sản trong 
RNM 

1,289 5,60 

3 Đánh  bắt thủy sản ven bờ 2,479 10,77 
4 Nuôi ong 0,200 0,87 
5 Dịch vụ du lịch 1,343 5,84 
Tổng giá trị sử dụng trực tiếp 16,692 72,53 
GIÁ TRỊ SỬ DỤNG GIÁN TIẾP 
1 Giảm nhẹ thiên tai 1,787 7,68 
2 Giá trị lưu trữ CO2 2,190 9,52 
3 Làm sạch nước 2,100 9,12 
Tổng giá trị sử dụng gián tiếp 6,077 26,32 
GIÁ TRỊ PHI SỬ DỤNG 
1 Bảo tồn đa dạng sinh học 0,265 1,15 
Tổng giá trị phi sử dung 0,265 1,15 
Tổng giá trị kinh tế (TEV) 23,034 100,00 

Nguồn: Nguyễn Mẫu Dũng, 2017 
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Trong nghiên cứu của Merriman, J.C., Murata, N. (2016), tổng giá trị kinh tế của vùng 
ĐNN huyện Thái Thụy ước tính đạt 15 triệu đô la/năm và 60,3 triệu đô la từ tích lũy 
carbon (tính 1 lần), nhỏ hơn so với kết quả ước tính trong nghiên cứu này (20,84 triệu 
đô la/năm và 73,4 triệu đô la từ tích lũy carbon tính cho 1 lần - tương đương 23,034 
triệu đô la/năm). Điều này là do trong nghiên cứu của Merriman và Murata (2016) chưa 
tính đến lợi ích từ nuôi ong, từ dịch vụ du lịch, từ xử lý hay làm sạch nước, và lợi ích 
từ bảo tồn đa dạng sinh học của vùng ĐNN huyện Thái Thụy. 
Nguyễn Mậu Dũng và cộng sự (2017) cũng thực hiện nghiên cứu tương tự hệ đầm phá 
Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế. Giá trị ước tính hàng năm của đầm phá 
TG-CH vào khoảng 77.291 triệu đô la. Giá trị sử dụng trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn nhất 
(trên 99%), giá trị sử dụng gián tiếp chiếm gần 1% trong tổng giá trị kinh tế. Một điểm 
khá bất ngờ là các giá trị trực tiếp (thuỷ sản và phi thuỷ sản) có mức đóng góp cao trong 
tổng giá trị kinh tế so với các nhóm giá trị khác (Barbier, Acreman, and Knowler, 1997; 
Janekarnkij and Mungkung, 2005; Kisten and Brander, 2004; Kyophilavong, 2008). 
Điều này cho thấy đầm phá TG-CH đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sinh kế của 
cộng đồng sinh sống bên trong và xung quanh khu bảo tồn ĐNN. Lý do chính giải thích 
tỷ trọng cao của các giá trị trực tiếp của đầm phá Tam Giang - Cầu Hai trong tổng giá 
trị kinh tế là sự phong phú về ĐDSH và điều kiện địa lý. Theo đánh giá của các chuyên 
gia thủy sản, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai rất phong phú về nguồn thức ăn và có điều 
kiện lý tưởng cho sự phát triển các loài thuỷ sản khác nhau. 

Bảng 2.14. Giá trị dịch vụ HST tại HST ĐNN tại Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế 

STT Các giá trị kinh tế Tổng giá trị 1 năm    
(triệu đô la) 

Tỷ lệ (%)           
trong tổng giá trị

GIÁ TRỊ SỬ DỤNG TRỰC TIẾP 
1 Nuôi trồng thủy sản  71,777 92,87% 
2 Rong biển  0,214 0,28% 
3 Đánh bắt tự nhiên 3,204 4,15% 
4 Các hoạt động nông nghiệp 0,697 0,90% 
5 Du lịch  0,383 0,50% 
Tổng giá trị sử dụng trực tiếp 76,275 98,69% 
GIÁ TRỊ SỬ DỤNG GIÁN TIẾP 
1 Giá trị lưu trữ CO2 0,542 0,70% 
2 Làm sạch nước 0,107 0,14% 
Tổng giá trị sử dụng gián tiếp 0,649 0,84% 
GIÁ TRỊ PHI SỬ DỤNG 
1 Giá trị bảo tồn đa dạng sinh học 0,367 0,47% 
Tổng giá trị phi sử dụng  0,367 0,47% 
Tổng giá trị kinh tế (TEV) 77,291 100% 

Nguồn: Nguyễn Mậu Dũng và CS, 2017 
 
Nghiên cứu của Nguyễn Hữu Ninh, Mai Trọng Nhuận và cs (2003) đã lượng giá giá trị 
kinh tế của các khu vực đất ngập nước ven bờ đặc trưng tại Việt Nam bao gồm đầm 
Tam Giang - Cầu Hai, đầm Thị Nại, bãi triều Tây Nam Cà Mau và các cửa sông Bạch 
Đằng, Ba Lạt, Văn Úc, Tiên Đáy. Kết quả tổng giá trị kinh tế được thể hiện trong bảng 
sau: 
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Bảng 2.15. Tổng giá trị kinh tế của một số khu vực đất ngập nước ven bờ 

STT Khu vực Tổng giá trị kinh tế (TEV) (USD/ha) 

1 Đầm Tam Giang - Cầu Hai 2.301 

2 Bãi triều Cà Mau 4.593 

3 Cửa sông Bạch Đằng 503,57 

4 Đầm Thị Nại 503,57 
Nguồn: Nguyen Huu Ninh, Mai Trong Nhuan et al (2003) 
Từ những tính toán về giá trị kinh tế các hệ sinh thái đất ngập nước của các tác giả ở 
Việt Nam cho thấy, nếu so sánh với các giá trị kinh tế của hệ sinh thái đất ngập nước 
trên thế giới, giá trị kinh tế trên 1 ha của Việt Nam thuộc nhóm cao, đây là lợi thế cho 
Việt Nam, nên cần phải bảo tồn và phát triển để tận dụng lợi thế này. 
 
4. Tương tác với SDGs 
Đánh giá sơ bộ về mối tương quan giữa Môi trường, Đa dạng sinh học & Dịch vụ Hệ 
sinh thái và các SDGs ở Việt Nam như sau. 

Bảng 2.16. Mối liên kết giữa Môi trường, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái với các 
Mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam 

Mục tiêu Điểm Mối liên hệ với Môi trường, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ 
sinh thái 

 
Mục tiêu 1 - Xoá 
nghèo 
 

+2 Bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và mở rộng các 
dịch vụ hệ sinh thái nâng cao tiềm năng cho các hoạt động kinh 
tế (du lịch biển, thủy sản, năng lượng tái tạo, v.v.), tăng số 
lượng cơ hội việc làm mang lại thu nhập cao hơn cho cư dân 
ven biển 

Mục tiêu 2 - 
Không còn nạn 
đói 

+2 Bảo tồn đa dạng sinh học giúp tăng nguồn lợi thủy sản mang lại 
giá trị cung cấp lương thực cao 

Mục tiêu 3 - Sức 
khoẻ và có cuộc 
sống tốt 

+3 Các hệ sinh thái biển (rừng ngập mặn, rạn san hô và cỏ biển) có 
thể là nguyên liệu quý giá để sản xuất thuốc. Nước sạch giúp 
bảo vệ sức khỏe mọi người khi đi tắm biển 

Mục tiêu 4 - 
Giáo dục có chất 
lượng 

+2 Đa dạng sinh học cung cấp kiến thức rộng và phong phú thông 
qua các cuộc điều tra động thực vật biển hỗ trợ sinh viên, nhà 
nghiên cứu sinh học, v.v. 

Mục tiêu 5 - 
Bình đẳng giới 

+1 Phụ nữ là lực lượng đông đảo trong mọi hoạt động liên quan 
đến bảo tồn đa dạng sinh học. 

Mục tiêu 6 - 
Nước sạch và vệ 
sinh 

+3 Bảo vệ môi trường biển và đa dạng sinh học sẽ góp phần bảo vệ 
và cung cấp nước sạch. Đáng chú ý, khử muối là một quá trình 
quan trọng để đảm bảo đủ nước sạch ở một số quốc gia 

Mục tiêu 7 - 
Năng lượng sạch 
và giá thành hợp 
lý 

+1 Duy trì môi trường biển an toàn sẽ gián tiếp hỗ trợ phát triển 
điện gió và sản xuất dầu khí ngoài khơi 
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Mục tiêu 8 - 
Công việc tốt và 
tăng trưởng kinh 
tế 

+2 Bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học biển góp phần vào sự 
bền vững của các ngành kinh tế biển như du lịch và thủy sả 

Mục tiêu 9 - 
Công nghiệp, 
sáng tạo và phát 
triển hạ tầng 

0  
Có mối liên hệ hai chiều, thuận và nghịch: Tích cực và tiêu cực, 
coi như trung hòa. 

Mục tiêu 10 - 
Giảm bất bình 
đẳng 

+1 Tăng cơ hội việc làm cho cư dân ven biển thông qua bảo vệ môi 
trường có thể giúp giảm bất bình đẳng trong xã hội 

Mục tiêu 11 - 
Các thành phố và 
cộng đồng bền 
vững 

+2 
 
 

Các thành phố thuộc 28 tỉnh ven biển Việt Nam có nhiều cơ hội 
phát triển đô thị nếu duy trì được việc bảo vệ môi trường biển, 
đa dạng sinh học và tận dụng các nguồn thu từ các dịch vụ hệ 
sinh thái 

Mục tiêu 12 - 
Tiêu thụ va sản 
xuất có trách 
nhiệm 

+3  
Yêu cầu cao về tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm 

 
Mục tiêu 13 - 
Hành động về 
khí hậu 

+3 Hệ sinh thái rừng ngập mặn góp phần quan trọng trong việc ứng 
phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai. Một trong 
những vai trò thiết yếu nhất của các dịch vụ hệ sinh thái biển là 
lưu trữ các-bon - một giải pháp không thể thiếu để giảm thiểu 
biến đổi khí hậu 

Mục tiêu 14 - Tài 
nguyên và môi 
trường biển  

+3  
Tăng cường bảo vệ môi trường biển và bảo tồn đa dạng sinh 
học là hiện thực của SDG14 

Mục tiêu 15 - Tài 
nguyên và môi 
trường trên đất 
liền 

+3  
Rừng ngập mặn có vai trò phòng chống bão lụt, thiên tai, bảo vệ 
hệ sinh thái rừng và tài nguyên đất liền 

Mục tiêu 16 - 
Hoà Bình, Công 
lý và Các thể chế 
mạnh mẽ 

+3  
Bảo vệ môi trường biển và đa dạng sinh học cần sự chung tay 
của mọi người ở mọi cấp 
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Mục tiêu 17 - 
Quan hệ đối tác 
vì các mục tiêu 

+2  
Tăng cường hợp tác giữa các bên để bảo vệ môi trường sinh thái 
biển 

Nguồn: Nguyễn Thế Chinh, 2021. 
Từ bảng 2.4 cho thấy mối liên kết của môi trường, đa dạng sinh học và hệ sinh thái với 
các mục tiêu phát triển bền vững chủ yếu là mối liên kết dương và có tính tích cực, chỉ 
trừ mục tiêu số 9 được đánh giá tác động hai chiều, đối với phát triển công nghiệp, hạ 
tầng có tác động tiêu cực (-), đối với sáng tạo, môi trường, hệ sinh thái và đa dạng sinh 
học có mối liên hệ tích cực (+), như vậy tổng hợp mối liên hệ được đánh giá bằng O. 
Điều này gợi mở cho phát triển công nghiệp và hạ tầng cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng 
trước khi quyết định để có sự bù đắp cho những tổn thất mà phát triển công nghiệp, hạ 
tầng gây ra đối với môi trường, hệ sinh thái và đa dạng sinh học hướng đến cân bằng 
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