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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiện trạng nghề nuôi ngao ven biển tại xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái 

Bình làm cơ sở đề xuất giải pháp phát triển nghề nuôi ngao ở đây. Cùng với việc thu thập các số liệu thứ cấp, các số 

liệu sơ cấp về hoạt động nuôi ngao tại xã Nam Thịnh cũng được thu thập thông qua phỏng vấn người nuôi bằng bộ 

phiếu câu hỏi chuẩn bị sẵn. Kết quả điều tra cho thấy diện tích ương, nuôi ngao toàn xã ổn định ở mức 1.152 ha từ 

năm 2014 đến nay, tuy nhiên diện tích ương và sản lượng ngao giống có xu hướng tăng lên (đạt 576 ha, 4.250 tấn 

năm 2017) trong khi diện tích và sản lượng ngao thương phẩm giảm (576 ha, 13.200 tấn năm 2017). Giá trị sản xuất 

từ ương, nuôi ngao năm 2017 đạt hơn 220 tỷ đồng, chiếm 42% tổng giá trị sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã. Dựa 

trên ma trận về những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức (SWOT) của nghề nuôi ngao ở đây, một số giải 

pháp phát triển nghề nuôi ngao tại Nam Thịnh được đề xuất như: hoàn thiện quy hoạch, phân vùng nuôi ngao; đầu 

tư nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng; có chính sách hỗ trợ người dân trong vay vốn đầu tư; nâng cao trình độ kỹ thuật 

ương, nuôi ngao và ứng phó với thiên tai thông qua các lớp tập huấn, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm; tăng cường, 

phối hợp trong kiểm soát chất lượng nguồn giống, môi trường, dịch bệnh và xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - chế 

biến - tiêu thụ ngao. 

Từ khóa: Nghề nuôi ngao, SWOT, Thái Bình. 

The Status Quo and Measures for Development of Hard Clam Farming  
in Nam Thinh, Tien Hai, Thai Binh 

ABSTRACT 

The objective of this study was to assess the current status and to find solutions for development of hard clam 

farming in Nam Thinh commune, Tien Hai district, Thai Binh province. Apart from secondary data, primary data were 

collected through survey of households involved in hard clam farming. Results showed that the total area of hard 

clam farming in Nam Thinh had remained stable at 1,152 ha since 2014. However, the area and production of clam 

seeds increased (576 ha, 4,250 tons in 2017) while the area commercial clam production decreased (576 ha, 13,200 

tons in 2017) in the last few years. The revenue from hard clam farming in Nam Thinh was over VND 220 billion in 

2017, accounting for 42% of the total revenue from production and business activities of the commune. Based on 

SWOT analysis of hard clam farming in Nam Thinh the following measures were proposed for development of hard 

clam farming in Nam Thinh: improving planning and zoning for hard clam farming; improving infrastructure; 

implementing policies supporting farmers in access to investment capital; improving culture techniques and natural 

disasters response for farmers via trainings, workshops and sharing experience; managing seed sources, 

environment and diseases; and establishing production - processing - marketing chains for hard clam farming. 

Keywords: Hard clam farming, SWOT, Thai Binh province.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong những nëm qua, nghề nuôi ngao ven 

biển ở Thái Bình có những bước phát triển 

mänh mẽ và luôn dén đæu các tînh phía bíc 

nước ta về diện tích cũng như sân lượng ngao 

nuöi hàng nëm (Büi Đíc Thuyết và Træn Vën 

Dũng, 2013). Với vð trí đða lý và điều kiện tự 
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nhiên thích hợp, vùng bãi triều rûng lớn, nuôi 

ngao ven biển được xem là mût trong những 

đðnh hướng chính và ngao là đøi tượng nuôi chủ 

lực trong “Quy hoäch tùng thể phát triển thủy 

sân của tînh Thái Bình giai đoän 2017-2020 và 

tæm nhìn đến nëm 2030”. Đến nëm 2020, diện 

tích ương, nuöi ngao toàn tînh Thái Bình dự 

kiến sẽ tëng lên khoâng 4.100 ha, đät sân lượng 

khoâng 123.000 tçn và phát triển ùn đðnh đến 

nëm 2030 (HĐND tînh Thái Bình, 2017). 

Trong hoät đûng nuôi ngao ven biển täi 

Thái Bình, xã Nam Thðnh, huyện Tiền Hâi có 

nghề nuôi ngao phát triển låu đời, diện tích nuôi 

hiện täi chiếm khoâng hơn 1/3 tùng diện tích 

nuôi của toàn tînh. Theo UBND xã Nam Thðnh 

(2017), tùng giá trð thu được từ ương, nuöi ngao 

nëm 2017 của xã đät hơn 220 tỷ đ÷ng, chiếm 

khoâng 42% tùng giá trð sân xuçt kinh doanh 

trên đða bàn xã. Như vêy, với những lợi thế 

vùng bãi triều cũng như kinh nghiệm của người 

dân, nghề nuôi ngao ven biển đã và đang đòng 

góp mût phæn không nhó trong phát triển kinh 

tế xã hûi của đða phương. 

Tuy nhiên, nghề nuôi ngao ven biển nước ta 

gặp phâi những khò khën trong vài nëm gæn 

đåy như ngao nuôi bð chết hàng loät, thiếu vøn 

đæu tư, thð trường tiêu thụ không ùn đðnh„ 

Nhiều hû nuôi gặp khò khën về vøn để tái đæu 

tư sau nhiều læn nuôi bð thçt bäi (Büi Đíc 

Thuyết và Træn Vën Dũng, 2013). Cũng như 

nhiều đða phương khác trên câ nước, các hû nuôi 

ngao täi xã Nam Thðnh có thể gặp phâi những 

khò khën, làm ânh hưởng tới phát triển kinh tế 

của đða phương nòi riêng và mục tiêu phát triển 

thủy sân của tînh Thái Bình nói chung. Do vêy, 

đánh giá hiện träng nghề nuôi ngao ven biển täi 

xã Nam Thðnh, đặc biệt têp trung vào thu thêp 

và phån tích các thöng tin như diện tích và sân 

lượng nuôi, hình thức và quy mô nuôi, mêt đû 

ương, nuöi, các khò khën, kiến nghð của các 

nông hû„ cũng như phån tích các điểm mänh, 

điểm yếu, cơ hûi, thách thức của nghề nuôi ngao 

ven biển là hết sức cæn thiết, làm cơ sở đề xuçt 

các giâi pháp góp phæn phát triển nghề nuôi 

ngao ven biển täi đða phương. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm và thời gian  

Nghiên cứu được tiến hành täi xã Nam 

Thðnh, huyện Tiền Hâi, tînh Thái Bình 

(20o20’57” vï đû Bíc, 106o35’47” kinh đû Đöng) 

(Hình 1). Trên đða bàn xã có sông Lân chây qua, 

vùng bãi triều rûng lớn nìm ở hai bên läch Cửa 

Lẹ rçt thuên lợi cho phát triển nuôi thủy sân. 

Chçt đáy vüng ven biển chủ yếu là bùn pha cát 

và bùn nhuyễn, rçt thích hợp cho sự sinh trưởng 

và phát triển của ngao. 

 

Hình 1. Bản đồ địa điểm nghiên cứu - xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 
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Hình 2. Diện tích ương, nuôi ngao tại xã Nam Thịnh 2013-2017 

Vùng ven biển xã Nam Thðnh có chế đû nhêt 

triều thuæn nhçt, mực nước lên xuøng nhanh. 

Hàng tháng có 2 læn nước lớn và 2 læn nước ròng, 

múi chu kì kéo dài 11-13 ngày; giữa chu kỳ là các 

kỳ nước kém, kéo dài 2-3 ngày. Biên đû thủy 

triều dao đûng tøi đa 3,0-3,5 m; trung bình là 

1,7-1,9 m và tøi thiểu 0,3-0,5 m. Dựa vào đặc 

điểm thủy triều để người dân tiến hành các hoät 

đûng chëm sòc, quân lý các våy ngao nuöi như 

thâ giøng, thu hoäch, vệ sinh bãi nuôi... 

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 1 đến 

tháng 6 nëm 2018. 

2.2. Thu thập số liệu 

Số liệu thứ cấp: Dựa vào các báo cáo, sø liệu 

thøng kê hàng nëm của xã Nam Thðnh về kết 

quâ sân xuçt nông nghiệp, đặc biệt là hoät đûng 

ương, nuöi ngao. Ngoài ra, các báo cáo, sø liệu, 

thông tin chung về tình hình nuöi ngao và đðnh 

hướng, quy hoäch phát triển nghề nuôi ngao ven 

biển ở tînh Thái Bình nói chung và xã Nam 

Thðnh nòi riêng được thu thêp từ Chi cục Nuôi 

Thủy sân Thái Bình, Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn huyện Tiền Hâi. 

Số liệu sơ cấp: Dựa vào bû câu hói chuèn bð 

sẵn để thu thêp các thông tin, sø liệu liên quan 

đến hoät đûng nuôi ngao của các nông hû. Các 

thông tin thu thêp và phân tích chính bao g÷m 

loài nuôi, hình thức và quy mô nuôi, diện tích, 

mêt đû, nëng suçt, sân lượng, kinh nghiệm ương 

nuôi, thð trường tiêu thụ, chi phí, lợi nhuên, 

những khò khën, kiến nghð... Lựa chõn các hû 

tham gia phóng vçn (60 hû) là ngéu nhiên, dựa 

vào danh sách các hû nuôi ngao do xã cung cçp. 

2.3. Xử lý, phân tích số liệu 

Sø liệu điều tra được xử lý bìng Excel 2010 

theo phương pháp thøng kê mô tâ. Sử dụng phân 

tích SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats) nhìm xác đðnh điểm 

mänh, điểm yếu, cơ hûi và thách thức. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hiện trạng nghề nuôi ngao ven biển tại 

xã Nam Thịnh 

Cơ sở hạ tầng và quy hoạch vùng  

nuôi ngao 

Theo báo cáo của UBND xã Nam Thðnh 

(2017), vùng nuôi ngao của xã hiện nay têp 

trung ở các khu Gò Nùi, C÷n Thủ, Gò Lẹ, Gò Tử 

và phæn lớn các vây nuôi nìm trong vùng quy 

hoäch nuôi ngao. Tuy nhiên, toàn xã hiện nay 

vén còn khoâng 256 ha đçt bãi triều nuôi ngao 

ngoài vùng quy hoäch, chưa cò phån đðnh ranh 

giới rô ràng nên thường xây ra tình träng tranh 

chçp giữa các hû nuöi, gåy khò khën cho cöng 

tác quân lý. Cơ sở hä tæng phục vụ vên chuyển 

ngao như cæu câng, kênh, läch đã được đæu tư, 

song còn ít và thiếu đ÷ng bû. Mût sø công trình 

đã xuøng cçp, hệ thøng bến câng thö sơ, các 

kênh, läch giao thông bð b÷i cän, hẹp. 
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Loài nuôi và diện tích nuôi 

Kết quâ điều tra cho thçy các hû nuôi ngao 

täi xã Nam Thðnh hiện nay đều nuôi ngao Tríng 

(ngao Bến Tre) (Meretrix lyrata). Sø liệu tùng 

hợp từ UBND xã Nam Thðnh (2013-2017) cho 

thçy tùng diện tích ương, nuöi ngao của toàn xã 

là 1.152 ha. Tuy nhiên, diện tích ương ngao giøng 

tëng lên (từ 360 ha nëm 2013 lên 576 ha nëm 

2017) trong khi diện tích nuöi ngao thương phèm 

giâm (từ 420 ha nëm 2013 tëng lên 737,3 ha nëm 

2014 và giâm dæn xuøng 576 ha nëm 2017) (Hình 

2). Diện tích ương ngao giøng tëng trong những 

nëm qua do các hû chuyển mût phæn diện tích 

nuöi ngao thương phèm sang ương ngao giøng 

nhìm chủ đûng ngu÷n ngao giøng (cỡ ngao cúc) 

thâ nuöi thương phèm hoặc bán cho các hû nuôi 

khác khöng cò điều kiện ương ngao giøng. Hơn 

nữa, thời gian ương ngao giøng ngín hơn nuöi 

ngao thương phèm, giâm chi phí, rủi ro và nhanh 

quay vòng vøn đæu tư. 

Diện tích nuôi ngao của các hû tương đøi ùn 

đðnh trong những nëm qua và thường ở mức  

1-2 ha (trung bình 1,76 ha). Hû có diện tích 

ương, nuöi ngao lớn nhçt là 16,1 ha và hû có 

diện tích nhó nhçt là 0,1 ha. 

Nguồn lao động và kinh nghiệm ương,  

nuôi ngao 

Ngu÷n lao đûng täi xã Nam Thðnh tương đøi 

d÷i dào, đủ đáp ứng cho hoät đûng ương, nuöi 

ngao ở đåy. Tùng dân sø toàn xã nëm 2016 là 

7.058 người, trong đò 4.341 người trong đû tuùi 

lao đûng, chiếm 61,5% dân sø toàn xã (UBND xã 

Nam Thðnh, 2016). Kết quâ điều tra cũng cho 

thçy các hû nuôi ngao ở đåy khöng gặp khó 

khën về ngu÷n nhân lực, lao đûng. 

Các hû nuôi ngao ở xã Nam Thðnh có sø 

nëm kinh nghiệm nuôi ngao khá cao (trung bình 

18 nëm và cao nhçt là 24 nëm). Đa sø các hû tự 

hõc hói kinh nghiệm về kỹ thuêt ương, nuöi 

ngao (68,3% sø hû điều tra) và có 31,7% sø hû 

điều tra được tham gia các lớp têp huçn kỹ 

thuêt ương, nuöi ngao hoặc được các cán bû kỹ 

thuêt hướng dén. 

Nguồn giống, hình thức và mật độ  

ương, nuôi 

Kết quâ điều tra cho thçy ngu÷n giøng cung 

cçp cho các hû ương, nuöi ngao täi Nam Thðnh 

hiện nay chủ yếu từ các cơ sở sân xuçt giøng ở 

Nam Đðnh, Thanh Hòa. Đa sø các hû mua ngao 

giøng bìng kinh nghiệm, không qua kiểm tra, 

kiểm dðch nên gặp rủi ro cao. 

Phæn lớn các hû kết hợp câ ương ngao giøng 

và nuöi ngao thương phèm. Tính đến cuøi nëm 

2017, toàn xã có 210 hû ương, nuöi ngao; trong 

đò, 120 hû (57%) kết hợp câ ương ngao giøng và 

nuöi ngao thương phèm, 40 hû chî ương ngao 

giøng và 50 hû chî nuöi ngao thương phèm. Các 

hû có diện tích <1 ha thường chî ương ngao 

giøng hoặc chî nuöi ngao thương phèm. 

Mêt đû ương từ ngao tçm (2-3 vän con/kg) 

lên ngao cúc (400-500 con/kg) täi đåy khoâng 

4.000 con/m2 (mût sø hû ương với mêt đû 7.000 

con/m2), cao hơn rçt nhiều so với hướng dén kỹ 

thuêt (2.000 con/m2). Tương tự, mêt đû ngao nuôi 

thương phèm cũng khá cao (350-750 con/m2) so 

với khi mêt đû nuôi thâ hợp lý theo các hướng 

dén kỹ thuêt (180-250 con/m2) (MCD, 2009; 

Nguyễn Thế Ánh và Ngô Trõng Lư, 2002). Mêt 

đû ương, nuöi cao rçt dễ dén đến tình träng ngao 

chết hàng loät khi có sự biến đûng lớn về môi 

trường (níng nòng, thay đùi đû muøi do mưa lũ), 

chçt lượng ngao giâm vì phâi cänh tranh ngu÷n 

thức ën, kéo dài thời gian nuôi (24-30 tháng), 

phát sinh nhiều chi phí và tëng rủi ro. 

Năng suất, sản lượng và giá trị sản xuất 

Sân lượng ngao giøng ương täi xã Nam 

Thðnh nëm 2013 chî đät 780 tçn và tëng lên gçp 

3 læn giai đoän 2014-2016 do diện tích cũng như 

nëng suçt ương ngao giøng tëng. Nëm 2017, sân 

lượng ngao giøng ương täi xã Nam Thðnh đã đät 

4.250 tçn. Nëng suçt ương ngao giøng trung 

bình toàn xã đät khoâng 7,38 ± 2,1 tçn/ha nëm 

2017. Giá trð sân xuçt từ ương ngao giøng tëng 

từ 32,7 tỷ đ÷ng nëm 2013 lên 92,5 tỷ đ÷ng nëm 

2017 (UBND xã Nam Thðnh, 2017) (Hình 3). 

Sân lượng ngao nuöi thương phèm täi xã 

Nam Thðnh cò xu hướng giâm trong những nëm 

gæn đåy do ngao nuöi bð chết hàng loät, nëng 

suçt nuôi giâm và các hû chuyển mût phæn diện 

tích nuôi ngao thương phèm sang ương ngao 

giøng. Sân lượng ngao nuöi thương phèm đät 

20.500 tçn nëm 2013, giâm xuøng 18.500 tçn 

nëm 2014 do xây ra 2 đợt ngao chết hàng loät 

(tháng 6, tháng 8/2014 với tùng diện tích ngao 
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nuôi bð chết >260 ha, tî lệ chết 30-80%). Từ nëm 

2016, người dân chuyển hướng sang đæu tư ương 

ngao giøng nên sân lượng ngao thương phèm 

giâm (13.200 tçn nëm 2017). Do sân lượng ngao 

nuöi thương phèm giâm nên giá trð sân xuçt từ 

nuöi ngao thương phèm liên tục giâm từ 250,1 

tỷ đ÷ng nëm 2013 xuøng 128,2 tỷ đ÷ng nëm 

2017 (Hình 4). 

Thị trường tiêu thụ 

Ngao thương phèm chủ yếu được bán cho 

thương lái (67,4% sø hû) và chî 6,5% sø hû bán lẻ. 

Có 26,1% sø hû điều tra bán ngao thương phèm 

trực tiếp cho nhà máy chế biến (Công ty TNHH 

Nghêu Thái Bình täi thôn Quang Thðnh, xã 

Nam Thðnh). Hiện nay, múi nëm cöng ty này 

tiêu thụ khoâng 1/4 sân lượng ngao của toàn xã 

để chế biến và xuçt khèu sang Châu Âu, Hàn 

Quøc, Nhêt Bân... Qua điều tra các chủ hû nuôi 

ngao đều trâ lời thð trường đæu ra của sân phèm 

không ùn đðnh, chủ yếu bán cho thương lái nên 

rçt dễ gặp tình träng bð ép giá và theo kiểu 

“được mùa mçt giá”. Mût sø ít hû nuôi có hợp 

đ÷ng tiêu thụ sân phèm với Công ty TNHH 

Nghêu Thái Bình để xuçt khèu, tuy nhiên các 

hợp đ÷ng ngín hän và chủ yếu là hợp đ÷ng 

miệng nên chưa cò tính pháp lý và ùn đðnh. 

Chi phí, thu nhập từ ương, nuôi ngao 

Thực tế các hû được điều tra đều không 

nhớ chính xác hay ghi chép chi tiết về doanh 

thu, chi phí đæu tư (chi phí thuê và câi täo bãi 

nuôi, chi phí giøng, chi phí thuê nhån cöng„) 

cũng như lợi nhuên thu được. Tuy nhiên, theo 

ước tính của các hû, trung bình 1 ha ương ngao 

giøng thu được khoâng 5 tçn ngao giøng, giá 

bán 20.000-25.000 đ÷ng/kg, thu được 100-125 

triệu đ÷ng/ha; như vêy, trừ các chi phí (không 

tính cöng lao đûng gia đình) khoâng 60 triệu 

đ÷ng/ha, các hû ương ngao giøng còn 40-65 

triệu đ÷ng/ha. Đøi với nuöi ngao thương phèm, 

trung bình 1 ha thu hoäch khoâng 30 tçn ngao, 

giá bán 8.000-10.000 đ÷ng/kg, chủ hû thu về 

khoâng 240-300 triệu đ÷ng/ha, trừ các chi phí 

(khöng tính cöng lao đûng gia đình) cñn 160-

200 triệu đ÷ng/ha. 

 

Hình 3. Sản lượng và giá trị sản xuất ngao giống tại xã Nam Thịnh 2013-2017 

 

Hình 4. Sản lượng và giá trị sản xuất ngao thương phẩm tại xã Nam Thịnh 2013-2017 
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Bảng 1. Khó khăn hiện nay trong hoạt động ương, nuôi ngao tại xã Nam Thịnh 

Khó khăn Số trả lời Tỷ lệ % trên tổng số hộ điều tra (n = 60) 

Thiếu vốn 53 88,3 

Thị trường tiêu thụ kém, không ổn định 45 75,0 

Nguồn giống không đảm bảo 25 41,7 

Hạn chế về kỹ thuật ương, nuôi 16 26,7 

Thường xuyên xảy ra hiện tượng ngao chết  13 21,7 

Khó khăn khác 2 3,3 

Bảng 2. Đề xuất, kiến nghị của các hộ nuôi ngao ở xã Nam Thịnh 

Đề xuất, kiến nghị Số trả lời Tỷ lệ % trên tổng số hộ điều tra (n = 60) 

Hỗ trợ về vay vốn 53 88,3 

Hỗ trợ tìm thị trường tiêu thụ 45 75,0 

Hỗ trợ quan trắc môi trường, dịch bệnh  43 71,7 

Hỗ trợ kiểm soát nguồn giống đảm bảo 33 55,0 

Hỗ trợ kỹ thuật 26 43,3 

Hỗ trợ khác 12 20,0 

 

Khó khăn và kiến nghị 

Kết quâ điều tra cho thçy khò khën hiện 

nay của hæu hết các hû là thiếu vøn (88,3%). 

Ngoài ra, thð trường tiêu thụ kém, không ùn 

đðnh cũng là mût trong những khò khën lớn 

(75,0% sø hû). Có 41,7% sø hû điều tra gặp khó 

khën về ngu÷n giøng khöng đâm bâo (Bâng 1). 

Mặc dù hiện tượng ngao nuôi bð chết hàng 

loät không phâi là khò khën thường gặp hiện 

nay (21,7%) nhưng cò 86,7% sø hû điều tra đã 

gặp phâi hiện tượng ngao nuôi bð chết hàng loät 

trong các nëm 2012-2014. Nghiên cứu của Bùi 

Đíc Thuyết và Đặng Thð Lụa (2016) cũng cho 

thçy thay đùi đût ngût về nhiệt đû, đû muøi là 

những nguyên nhân chính dén đến hiện tượng 

ngao nuôi bð chết hàng loät täi Thái Bình. Do 

vêy, mặc dù ngao nuôi chết hàng loät không 

phâi là khó khën chính được các hû đưa ra hiện 

nay, đåy vén là vçn đề có thể ânh hưởng tới 

phát triển ùn đðnh nghề nuöi ngao trong điều 

kiện biến đùi khí hêu (BĐKH). 

Kết quâ điều tra cho thçy đa sø các hû kiến 

nghð được hú trợ vay vøn đæu tư (88,3%), hú trợ 

tìm thð trường tiêu thụ (77,0%) và hú trợ quan 

tríc möi trường, dðch bệnh täi vùng nuôi 

(71,7%). Các hû nuöi cũng đề nghð được hú trợ về 

kiểm soát ngu÷n giøng (55% sø hû điều tra) và 

mở thêm các lớp têp huçn về kỹ thuêt ương, 

nuôi ngao (43,3%) (Bâng 2). 

3.2. Phân tích ma trận SWOT và giải pháp 

phát triển nghề nuôi ngao ven biển tại xã 

Nam Thịnh 

Phân tích ma trên SWOT để đưa ra các giâi 

pháp nhìm phát triển nghề nuôi ngao täi xã 

Nam Thðnh được trình bày chi tiết ở bâng 3. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Hoät đûng nuôi ngao ven biển täi xã Nam 

Thðnh, huyện Tiền Hâi, tînh Thái Bình rçt phát 

triển trong những nëm qua và theo hướng 

chuyển đùi từ nuôi ngao thðt sang ương ngao 

giøng. Nëm 2017, diện tích ương ngao giøng đã 

ngang bìng với diện tích nuöi ngao thương 

phèm (576 ha). Sân lượng ngao giøng tëng từ 

780 tçn nëm 2013 lên 4.250 tçn nëm 2017 trong 

khi sân lượng ngao thương phèm giâm từ 20.500 

tçn nëm 2013 xuøng 13.200 tçn nëm 2017. Giá 

trð sân xuçt từ ương, nuöi ngao nëm 2017 đät 

hơn 220 tỷ đ÷ng, đòng gòp mût phæn không nhó 

trong cơ cçu kinh tế của đða phương. 
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Bảng 3. Phân tích ma trận SWOT và đề xuất giải pháp phát triển 

nghề nuôi ngao ven biển tại xã Nam Thịnh 

 Điểm mạnh (Strengths - S) Điểm yếu (Weaknesses - W) 

Ma trận SWOT - Vùng bãi triều rộng lớn, thích hợp cho 

ương, nuôi ngao. 

- Loài nuôi dễ chăm sóc, quản lý, sử dụng 

nguồn thức ăn tự nhiên nên không tốn chi 

phí thức ăn. 

- Người dân có kinh nghiệm trong nuôi ngao. 

- Nguồn lao động địa phương dồi dào. 

- Sử dụng máy đánh bắt, đảo ngao nâng 

cao hiệu quả sản xuất và kinh tế. 

- Công ty TNHH Nghêu Thái Bình chế 

biến, xuất khẩu ngao được đặt ngay tại xã 

Nam Thịnh. 

- Thiếu vốn sản xuất và khó tiếp cận nguồn 

vốn đầu tư. 

- Tính liên doanh, liên kết trong sản xuất và 

tiêu thụ chưa cao nên dễ gặp tình trạng bị 

thương lái ép giá. 

- Kiểm soát nguồn giống đảm bảo chất lượng 

còn hạn chế. 

- Nhiều hộ chưa tuân thủ các hướng dẫn kỹ 

thuật ương, nuôi ngao. 

- Cơ sở hạ tầng vùng nuôi ngao chưa đảm 

bảo, còn 256 ha nuôi không nằm trong vùng 

quy hoạch. 

Cơ hội (Opportunities - O) Giải pháp S-O Giải pháp W-O 

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm mở 

rộng khi Việt Nam hội nhập quốc tế 

và liên kết kinh tế khu vực (như: 

ASEAN, CPTPP…); 

- Hệ thống thông tin liên quan đến 

ương, nuôi ngao, nơi cung cấp 

giống, giá ngao… ngày càng phát 

triển, dễ tiếp cận trên internet/điện 

thoại thông minh. 

- Tỉnh Thái Bình hiện có nhiều 

chính sách, chiến lược, đề án nhằm 

phát triển thủy sản nói chung và 

sản xuất giống, nuôi ngao nói riêng. 

- Xây dựng mối liên kết giữa Công ty 

TNHH Nghêu Thái Bình với các hộ nuôi 

ngao tại địa phương nhằm tiêu thụ và 

quảng bá ngao nuôi tại địa phương ra thị 

trường quốc tế. 

- Dựa vào các chính sách hỗ trợ, chiến 

lược, đề án phát triển thủy sản của Tỉnh 

và tiềm năng của địa phương để khuyến 

khích, hỗ trợ và định hướng cho người 

dân phát triển nghề nuôi ngao. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin để quảng 

bá sản phẩm ngao của địa phương cũng 

như cung cấp các thông tin liên quan 

(như: nơi cung cấp giống đảm bảo chất 

lượng, thị trường tiêu thụ, giá sản 

phẩm…) cho các hộ nuôi. 

- Xây dựng và mở rộng chuỗi liên kết sản xuất, 

chế biến và tiêu thụ ngao. 

- Phối hợp với các ngân hàng, quỹ tín dụng 

nhằm tạo điều kiện cho hộ nuôi tiếp cận dễ 

dàng với nguồn vốn. Các ngân hàng nên xem 

xét gia hạn nợ, giảm lãi suất tiền vay cho 

những hộ gặp khó khăn, bị thiệt hại do thiên 

tai, dịch bệnh trong quá trình sản xuất. 

- “Đề án phát triển sản xuất ngao giống tỉnh 

Thái Bình giai đoạn 2017-2020, định hướng 

đến năm 2025” sẽ cung cấp nguồn con giống 

đảm bảo chất lượng. 

- Dựa vào quy hoạch, chiến lược phát triển thủy 

sản của Tỉnh để hoàn thiện quy hoạch, phân 

vùng nuôi ngao tại xã Nam Thịnh. Đầu tư nâng 

cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi ngao. 

Thách thức (Threats - T) Giải pháp S-T Giải pháp W-T 

- Cạnh tranh về thị trường tiêu thụ 

sản phẩm trong và ngoài nước. 

- Ô nhiễm môi trường biển ảnh 

hưởng đến ngao nuôi (gây chết, 

giảm chất lượng ngao…). 

- Tác động của BĐKH đến nuôi 

ngao ven biển. 

- Hiện tượng ngao nuôi bị chết 

hàng loạt. 

- Nâng cao chất lượng và đảm bảo 

thương hiệu ngao sản xuất tại Nam Thịnh. 

- Nâng cao vai trò và phối hợp của cộng 

đồng trong việc kiểm soát môi trường, 

giám sát dịch bệnh tại các vùng nuôi ngao 

cũng như xử lý ô nhiễm khi ngao nuôi bị 

chết hàng loạt. 

- Các hộ nuôi tích cực, chủ động phòng 

chống và giảm thiểu rủi ro từ thiên tai. 

- Thành lập các Hiệp hội hay Hợp tác xã nuôi 

ngao để liên kết các hộ nuôi, chia sẻ kinh 

nghiệm, phòng ngừa dịch bệnh đồng loạt, 

cung ứng nguồn giống đảm bảo chất lượng, 

tìm kiếm các thị trường tiêu thụ sản phẩm... 

- Tăng cường tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật 

ương, nuôi ngao. Tổ chức tham quan thực 

tiễn, học hỏi kinh nghiệm các mô hình nuôi 

ngao hiệu quả. 

- Các hộ nuôi, cần tuân thủ theo các hướng 

dẫn về kỹ thuật ương, nuôi ngao, không nuôi 

với mật độ quá cao. 

- Tăng cường tập huấn và tuyên truyền về 

phòng chống thiên tai. 

 

Để góp phæn phát triển nghề nuôi ngao täi 

xã Nam Thðnh, mût sø giâi pháp được đề xuçt 

như: hoàn thiện công tác quy hoäch, phân vùng 

nuöi ngao; đæu tư nång cçp, câi täo cơ sở hä 

tæng phục vụ nuöi ngao; tëng cường công tác têp 

huçn, tuyên truyền tới người dân các kỹ thuêt 

ương, nuöi ngao và ứng phó với thiên tai; có 

chính sách hú trợ người dân trong vay vøn đæu 
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tư; tëng cường kiểm soát chçt lượng ngu÷n 

giøng, möi trường, dðch bệnh và xây dựng chuúi 

liên kết sân xuçt - chế biến - tiêu thụ ngao. 
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