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TÓM TẮT  

Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu phân tích thực trạng hoạt động khai thác thủy sản xa bờ của hộ 

ngư dân xã Hoằng Trường trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Số liệu nghiên cứu thu thập từ 40 hộ khai thác thủy sản 

xa bờ và 20 hộ khai thác gần bờ cho thấy 87,5% số hộ giảm số chuyến đánh bắt và lượng hộ bán thủy sản cho 

thương lái giảm xuống 50% so với hơn 90% trước đại dịch, không hộ xa bờ nào có thể bán thủy sản để xuất khẩu 

trong đại dịch. Những điều này xảy ra bởi các lệnh giãn cách của Chính phủ và gián đoạn chuỗi cung ứng thủy sản 

trong nước và toàn cầu. Trong khi phần lớn ngư dân điều tra (75%) cố gắng không giảm sản lượng đánh bắt, thì giá 

thủy sản lại giảm hơn 20%. Đây là nguyên nhân khiến thu nhập của ngư dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có 40% 

ngư dân đang ứng phó bằng cách tiếp tục đánh bắt xa bờ, 60% kết hợp đánh bắt gần bờ. Điều này nhấn mạnh khai 

thác thủy sản là sinh kế quan trọng và khó thay thế ngay cả khi đại dịch đang xảy ra. Khuyến khích ngư dân kết hợp 

khai thác thủy sản với các hoạt động sản xuất khác, tổ chức cho họ liên kết trong khai thác thủy sản là điều chính 

quyền địa phương cần quan tâm. 

Từ khóa: Khai thác, thủy sản xa bờ, hộ ngư dân, Covid-19. 

Offshore Fisheries under Covid-19 Pandemic: A Case Study in Hoang Truong Commune, 
Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province 

ABSTRACT 

This study attempted to analyze offshore fishing activities of the households in Hoang Truong commune, Thanh 

Hoa province in the context of Covid-19 pandemic. A household survey was conducted with 40 offshore fishing 

households and 20 inshore fishing households. The results showed that 87.5% of households reduced the number of 

fishing trips, the percentage of households selling aquatic products to traders was down to 50% as compared to more 

than 90% before the pandemic and no offshore households could supply seafood for export during the pandemic. 

The causes of these impacts came from social distancing (or lockdown) and disruptions of the seafood supply chain 

domestically as well as globally. While the majority of surveyed fishermen (75%) tried not to reduce the average 

catch per trip, the price of seafood has decreased by more than 20%. This was the main reason why fishermen's 

income has been seriously affected. 40% of fishermen were responding by continuing off-shore fishing, 60% 

combining with near-shore fishing. This indicates that fishery capture is an important livelihood activity and difficult to 

replace even during the pandemic. Encouraging fishermen to have a reasonable combination with other economic 

activities, together with their organizations to link in fishing and consumption of seafood should be paid attention by 

local authorities.  

Keywords: Offshore fishing, fishery households, Covid-19 pandemic. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Đäi dðch Covid-19 gây ânh hưởng toàn diện, 

sâu rûng đến nền kinh tế cþa tçt câ các quøc gia 

trên thế giới. Ở Việt Nam, mặc dù Chính phþ đã 

rçt nú lực kiểm soát dðch bệnh và đät được mût 

sø thành cöng bước đæu, nhưng khöng thể phþ 

nhên Covid-19 đã tác đûng không nhó tới sự 

phát triển kinh tế - xã hûi, gåy gián đoän chuúi 

cung ứng sân xuçt và lưu thöng hàng hòa cþa 
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tçt câ các ngành từ công nghiệp, nông nghiệp 

đến thương mäi dðch vụ. Khu vực công nghiệp - 

xây dựng và khu vực dðch vụ chðu nhiều tác 

đûng nhçt từ dðch Covid-19 với tî lệ doanh 

nghiệp bð tác đûng læn lượt là 86,1% và 85,9%; 

trong khi khu vực nông, lâm, thþy sân chðu ânh 

hưởng ít hơn với 78,7% (Bäch H÷ng Việt, 2020). 

Tuy không phâi là ngành chðu tác đûng lớn nhçt 

từ Covid-19 song sự đứt géy cþa chuúi lưu thöng 

hàng hóa do không thể xuçt khèu cÿng như sức 

mua kém từ dðch vụ, tiêu düng đã khiến sân 

xuçt nông nghiệp nòi chung và người nông dân 

nói riêng ở các nước đang phát triển trong đò cò 

Việt Nam gặp nhiều khò khën (Endashaw & cs., 

2020; Ducan & cs., 2021).  

Trong các nhóm ngành cþa sân xuçt nông 

nghiệp, thþy sân đòng gòp gæn 30% GPD ngành 

nông nghiệp nëm 2019. Giá trð cþa ngành thþy 

sân đät được chþ yếu từ hoät đûng xuçt khèu 

những sân phèm thế mänh cþa Việt Nam, tuy 

nhiên 7 tháng đæu nëm 2020, kim ngäch xuçt 

khèu thþy sân giâm tới 6% do các thð trường lớn 

như Mỹ, EU, Nhêt Bân và Trung Quøc bð tác 

đûng lớn cþa đäi dðch Covid-19 (Chí Thiện, 

2020). Mặc dù chî đòng gòp 25% vào giá trð cþa 

ngành thþy sân nhưng khai thác thþy sân xa bờ 

là sinh kế cþa hàng triệu hû ngư dån ven biển 

cÿng như đòng vai trñ quan trõng trong bâo vệ 

chþ quyền biển đâo quøc gia (Hoàng H÷ng Hiệp 

& cs., 2020). Đã cò nhiều nghiên cứu ở Đöng 

Nam Á, Indonesia, Nam Phi, Ghana... cho thçy 

đäi dðch Covid-19 khiến cho sân lượng khai thác 

thþy sân xa bờ cþa ngư dån sụt giâm; nhu cæu 

tiêu dùng và xuçt khèu giâm làm giâm giá bán, 

dén tới giâm thu nhêp cþa phæn lớn các hû ngư 

dân søng phụ thuûc vào khai thác thþy sân xa 

bờ (Stuart & cs., 2020; Steenbergen, 2020;  

Neaz, 2021). 

Thanh Hóa là tînh ven biển Bíc Trung Bû 

cò 120km đường bờ biển với diện tích vùng biển 

rûng, đða hình thuên lợi với nhiều câng cá, bến 

cá, åu trý bão. Trong các đða phương ven biển 

cþa tînh, xã Hoìng Trường huyện Hoìng Hóa là 

đða phương cò truyền thøng và kinh nghiệm 

khai thác thþy sân, đặc biệt là khai thác xa bờ 

(Cục Thøng kê Thanh Hóa, 2019). Tuy nhiên, 

đäi dðch Covid-19 đã mang đến những cân trở 

như hän chế thời gian khai thác, giâm nhu cæu 

tiêu thụ cÿng như giá thþy sân. Điều này khiến 

cho thu nhêp và cuûc søng cþa ngư dån xã 

Hoìng Trường gặp nhiều khò khën. Trước thực 

tế này, phân tích hoät đûng khai thác thþy sân 

xa bờ cþa các hû ngư dån xã Hoìng Trường 

trong bøi cânh đäi dðch Covid-19 là cæn thiết để 

đề xuçt những giâi pháp ứng phó kðp thời, giúp 

câi thiện hoät đûng khai thác và hän chế ânh 

hưởng tiêu cực đến đời søng cþa ngư dån trong 

và sau đäi dðch. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Địa điểm nghiên cứu  

Tînh Thanh Hóa có 27 huyện, thð xã trong đò 

7 huyện ven biển là Tïnh Gia, Nga Sơn, Hêu Lûc, 

Hoìng Hóa, Sæm Sơn, Nghi Sơn và Quâng 

Xương. Toàn tînh có gæn 8.000 tàu thuyền đûng 

cơ khai thác thþy sân với tùng công suçt hơn 400 

nghìn CV. Tàu xa bờ (từ 90 CV trở lên) têp trung 

nhiều ở các huyện Quâng Xương (1.435 tàu), 

Hoìng Hòa (1269 tàu) và Tïnh Gia (2.302 tàu) 

(Cục Thøng kê Thanh Hòa, 2019). Trong đò 

Hoìng Hóa là huyện trõng điểm nông - ngư 

nghiệp cþa tînh, có ngu÷n nhân lực biển d÷i dào, 

nìm gæn thành phø Thanh Hóa nên khai thác 

thþy sân phát triển mänh më. Nghiên cứu chõn 

xã ven biển Hoìng Trường, huyện Hoìng Hòa để 

thu thêp thông tin và những câu chuyện điển 

hình về các hû ngư dån khai thác thþy sân xa bờ.  

2.2. Thu thập và phân tích thông tin  

Sø liệu thøng kê về hoät đûng khai thác 

thþy sân xa bờ trên đða bàn xã Hoìng Trường 

được thu thêp dựa trên các báo cáo cþa huyện 

Hoìng Hóa và cþa Ủy ban nhân dân xã Hoìng 

Trường trong các nëm 2019 và 2020. Bên cänh 

đò, thöng tin sơ cçp về khai thác thþy sân xa bờ 

cþa các hû ngư dån cÿng như hoät đûng cþa các 

tác nhân trong chuúi khai thác thþy sân 

(thương lái, hû chế biến thþy sân, hû cung cçp 

các dðch vụ hêu cæn nghề cá) được thu thêp cuøi 

nëm 2020 thöng qua phóng vçn bìng bâng hói 

với chþ hû khai thác và phóng vçn sâu các tác 

nhân còn läi. Để làm nùi bêt hoät đûng khai 

thác thþy sân xa bờ dưới ânh hưởng cþa  

Covid-19, 40 hû khai thác xa bờ (sau đåy gõi là 

hû khai thác xa bờ) và 20 hû khai thác gæn bờ 
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(sau đåy gõi là hû khai thác gæn bờ) đã được lựa 

chõn để làm nùi rô hơn những ânh hưởng cþa 

đäi dðch Covid-19 đến hoät đûng khai thác thþy 

sân xa bờ. Thông tin cþa các hû được thu thêp 

thông qua phóng vçn trực tiếp chþ tàu (đ÷ng 

thời là chþ hû) với các nûi dung liên quan đến sø 

lượng tàu thuyền và trang thiết bð khai thác xa 

bờ, sø lượng lao đûng và thời gian khai thác múi 

chuyến, sân lượng và giá bán, thð trường tiêu 

thụ và các hình thức tiêu thụ thþy sân... Các 

cuûc phóng vçn trong nghiên cứu được tiến 

hành vào cuøi nëm 2020 khi tình hình dðch 

bệnh Covid-19 có dçu hiệu líng xuøng ở các đða 

phương trên câ nước, tuy nhiên do khuyến cáo 

phòng tránh dðch bệnh cþa Chính phþ, tác giâ 

đã lựa chõn dung lượng méu nêu trên để có thể 

đâm bâo ý nghïa cþa phân tích so sánh và các 

kiểm đðnh thøng kê cæn thiết. Bên cänh các hû 

ngư dån, cán bû phụ trách lïnh vực thþy sân cþa 

đða phương và 01 thương lái buön bán thþy sân, 

01 hû chế biến và 01 hû cung cçp dðch vụ hêu 

cæn nghề cá cÿng được lựa chõn để phóng vçn 

sâu về các hoät đûng buôn bán, chế biến thþy 

sân, hoät đûng dðch vụ hêu cæn nghề cá cÿng 

như những khò khën thách thức mà các đøi 

tượng này phâi đøi mặt trong thời gian dðch 

bệnh Covid-19.  

Sø liệu sơ cçp được xử lý và phân tích dựa 

trên các phương pháp thøng kê mô tâ và so 

sánh. Ngoài ra, nghiên cứu sử dụng kiểm đðnh 

T-test để kiểm đðnh sự khác biệt mût cách có ý 

nghïa thøng kê giữa các giá trð trung bình cþa 2 

nhóm hû kể trên. Bên cänh T-test, kiểm đðnh 

phi tham sø Mann Whitney U-test cÿng được 

dùng trong nghiên cứu để so sánh mût sø chî 

tiêu phi tham sø giữa 2 nhóm hû.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Khái quát về khai thác thủy sản xa bờ 

tại xã Hoằng Trường 

3.1.1. Quy mô tàu thuyền và sản lượng khai 

thác của xã Hoằng Trường 

Trên phương diện quy mô xã, Hoìng 

Trường là mût trong các đða phương cò lực lượng 

phương tiện khai thác thþy sân và lao đûng 

kinh tế biển hùng hêu cþa huyện Hoìng Hóa 

nói riêng và cþa tînh Thanh Hóa nói chung 

(UBND xã Hoìng Trường, 2020). Trong giai 

đoän 2017-2020 sø lượng tàu khai thác cþa xã 

tëng, giâm khöng đ÷ng đều, nëm 2019 sø lượng 

tàu giâm so với 2018 nhưng tùng công suçt khai 

thác tëng do sø lượng tàu công suçt lớn (trên 

400 mã lực) chiếm gæn 55%. Sø lượng tàu công 

suçt lớn ngày mût tëng lên do ngu÷n lợi thþy 

sân ven bờ sau nhiều nëm khai thác đã sụt 

giâm nghiêm trõng, các hû ngư dân phâi chuyển 

hướng đæu tư tàu thuyền công suçt lớn để khai 

thác thþy sân xa bờ. Mặc dù vêy, ânh hưởng cþa 

đäi dðch Covid-19 đã khiến sø lượng tàu công 

suçt lớn thường xuyên ra khơi trong nëm 2020 

chî chiếm 51% so với nëm 2019 (Bâng 1). Điều 

này là nguyên nhân trực tiếp dén tới sự sụt 

giâm về sân lượng cÿng như nëng suçt khai 

thác. Sø liệu thøng kê từ UBND xã Hoìng 

Trường cho thçy tùng sân lượng thþy sân khai 

thác được cþa các hû ngư dån trong xã nëm 

2020 (chþ yếu là khai thác xa bờ) là hơn 15 

nghìn tçn, bìng xçp xî 70% sân lượng cþa nëm 

2019. Bên cänh các lý do liên quan đến dðch 

bệnh thì sự không thuên lợi cþa thời tiết trong 

nëm 2020 cÿng được lãnh đäo đða phương nhên 

đðnh là mût nguyên nhân khiến sân lượng khai 

thác thþy sân sụt giâm. 

Đæu nëm 2019, thời tiết biển thuên lợi và 

nhiều hû ngư dån vay vøn đòng tàu thuyền công 

suçt lớn nên sân lượng khai thác thþy sân xa bờ 

nëm 2019 cþa xã tëng cao hơn so với các nëm 

2018, 2017. Cuøi nëm 2019 hoät đûng khai thác 

bít đæu gặp nhiều khò khën do thời tiết thçt 

thường. Đæu nëm 2020, dðch bệnh Covid-19 

diễn biến phức täp, mût thời gian ngư dån 

không thể ra khơi do lệnh giãn cách cþa Chính 

phþ làm sân lượng khai thác giâm sút nhiều. 

Bên cänh đò, giá nhiên liệu cÿng như các đæu 

vào khác tëng lên trong khi giá bán thþy sân 

bçp bênh do nhu cæu tiêu thụ giâm câ ở thð 

trường trong nước cÿng như xuçt khèu khiến 

ngư dån phâi giâm tæn suçt ra khơi. Mặc dù các 

cçp chính quyền đða phương cò tìm nhiều giâi 

pháp hú trợ và giýp đỡ những trở ngäi nói trên 

nhưng sân lượng đánh bít vén thçp hơn nëm 

2019 và câ những nëm trước (Phóng vçn sâu 

ông Træn Vën Khâi, cán bû phụ trách thþy sân 

xã Hoìng Trường). 2020). 
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 Bảng 1. Quy mô tàu thuyền và sản lượng khai thác thủy sản  

xã Hoằng Trường qua các năm 

Chỉ tiêu ĐVT 2017 2018 2019 2020 

Số tàu khai thác Tàu 994 1102 988 691 

Số tàu công suất lớn Tàu 320 412 542 277 

Sản lượng khai thác Tấn 15.919 19.898 21.889 15.113 

Nguồn: UBND xã Hoằng Trường (2020). 

  

Hình 1. Chuỗi khai thác thủy sản xa bờ xã Hoằng Trường 

Bảng 2. Thông tin cơ bản về khai thác thủy sản tại các hộ điều tra năm 2020 

Chỉ tiêu ĐVT Khai thác xa bờ (n = 40) Khai thác gần bờ (n = 20) T-test 

Số chuyến khai thác Chuyến/năm 16 28 4,37* 

Số ngày khai thác Ngày/chuyến 14 5 2,12** 

Thời gian ra tới ngư trường Giờ 17 7,5 1,58 

Phạm vi hoạt động Hải lý 60 15 3,75*** 

Sản lượng khai thác Tấn/chuyến 4,3 2,1 2,83* 

Lao động tham gia khai thác Người/chuyến 12 7 1,01 

Chú thích: * mức ý nghĩa 10%; ** mức ý nghĩa 5%; *** mức ý nghĩa 1%. 

3.1.2. Tác nhân tham gia trong chuỗi khai 

thác thủy sản xa bờ tại xã Hoằng Trường 

Với vai trò là thế mänh kinh tế cþa xã 

Hoìng Trường, khai thác thþy sân xa bờ không 

chî täo việc làm và thu nhêp cho hû ngư dån mà 

còn là sinh kế cþa nhiều tác nhân khác tham gia 

trong chuúi khai thác bao g÷m: đûi tàu cung cçp 

nhiên liệu, đá và các đæu vào khác cho mût 

chuyến đánh bít; các cơ sở cung cçp ngư lưới cụ, 

đòng và sửa chữa tàu; các đäi lý, người bán lê 

thþy sân tươi søng; các cơ sở chế biến thþy sân 

(phơi khö, muøi, làm mím...). Để phát huy hiệu 

quâ, nâng cao giá trð gia tëng cþa hoät đûng 

khai thác thþy sân, dðch vụ hêu cæn nghề cá đã 

từng bước phát triển. Tính đến thời điểm điều 

tra nëm 2020, toàn xã Hoìng Trường có 45 tàu 

cung cçp dðch vụ nhiên liệu, đá länh và các đæu 

vào khác trên biển cho các tàu đánh bít xa bờ; 

18 cơ sở đòng tàu, sửa tàu và cung ứng ngư lưới 

cụ cho ngư dån; 40 đäi lý lớn buôn bán và xuçt 

khèu thþy sân tươi søng (khöng tính đến người 

bán lê thþy sân trên các chợ xung quanh xã); và 

64 cơ sở chế biến (Hình 1). 

Hộ ngư dân 
khai thác 
thủy sản  

xa bờ  
(542 hộ với 
trên 2.000 
lao động 
tham gia) 

Tàu dịch vụ 
cung cấp  

nhiên liệu, đá 
lạnh (45 tàu) 

Đại lý  
buôn bán sản 

xa bờ  
tươi sống  
(40 đại lý) 

Cung cấp  
ngư cụ và  

sửa chữa tàu 
(18 cơ sở) 

Cơ sở  
chế biến  

thủy sản xa bờ 
(64 cơ sở) 

Covid-19 
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Hiện nay ngoài việc täo điều kiện cho ngư 

dân vay vøn đòng tàu cöng suçt lớn để vươn 

khơi bám biển, xã Hoìng Trường còn khuyến 

khích thành lêp các tù đoàn kết trên biển nhìm 

giúp các hû ngư dån liên kết, tìm thð trường tiêu 

thụ thþy sân sau khai thác. Bên cänh đò, chýng 

tôi thực hiện kiểm soát chặt chë các dðch vụ 

phục vụ khai thác thþy sân bao g÷m: cung ứng 

nhiên liệu theo đýng giá Nhà nước quy đðnh täi 

đçt liền; cung cçp nước ngõt miễn phí; sửa chữa 

tàu thuyền miễn phí tiền công; bø trí nơi nghî 

ngơi cho tàu thuyền vào tránh bão, chëm sòc y 

tế; cung ứng lương thực, thực phèm bìng giá 

mua täi đçt liền. Những dðch vụ này được đâm 

bâo thực hiện tøt thì mới giúp cho các hû ngư 

dån yên tåm hơn trong những chuyến đi xa bờ 

(Phóng vçn sâu ông Lê Phäm Thâo, phó chþ tðch 

UBND xã Hoìng Trường, 2020). 

3.2. Khai thác thủy sản xa bờ của các hộ 

ngư dân xã Hoằng Trường dưới ảnh hưởng 

của Covid-19 

3.2.1. Thông tin chung về các hộ điều tra 

Chþ tàu khai thác thþy sân xa bờ cÿng như 

gæn bờ đều được hói về các thông tin liên quan 

đến mût chuyến đi biển bao g÷m sø ngày đánh 

bít/chuyến, thời gian di chuyển ra ngư trường, 

sân lượng đánh bít và sø lao đûng tham gia 

khai thác... So sánh giữa 2 nhóm hû ngư dån 

cho thçy, sø chuyến khai thác xa bờ trung bình 

múi nëm thçp hơn hîn sø chuyến khai thác gæn 

bờ nhưng ngược läi, sø ngày khai thác trong mût 

chuyến xa bờ thì gæn gçp 3 so với sø ngày khai 

thác cþa mût chuyến gæn bờ (kiểm đðnh T-test 

cò ý nghïa thøng kê tương ứng ở mức 10% và 

5%) (Bâng 2). Các chþ tàu khi được hói đều cho 

rìng khai thác thþy sân xa bờ ở Hoìng Trường 

thường được thực hiện ở ngư trường lớn hơn 60 

hâi lý, vì vêy thời gian tàu di chuyển đến ngư 

trường tương đøi dài, kèm theo sø ngày dài trên 

biển nên sø chuyến khai thác được ít hơn, song 

lượng nhiên liệu tiêu tøn nhiều hơn và chiếm chi 

phí khá lớn. Bên cänh đò, múi tàu khai thác 

thþy sân xa bờ cæn sø lượng lao đûng trung bình 

là 12 người (trong khi tàu gæn bờ chî cæn 7 

người) nên chi phí về nhån cöng cao hơn. Với 

những lý do này, tàu xa bờ có thể khai thác sân 

lượng thþy sân nhiều hơn nhưng cÿng phâi đøi 

mặt với nhiều rþi ro hơn về chi phí, về thu nhêp 

cþa chþ tàu nếu có những biến cø không mong 

muøn về thời tiết và dðch bệnh. 

3.2.2. Khai thác thủy sản xa bờ dưới ảnh 

hưởng của Covid-19 

- Hoät đûng khai thác thþy sân dưới ânh 

hưởng cþa Covid-19. 

Sø liệu trong nghiên cứu được thu thêp 

tháng 11/2020 khi đäi dðch Covid ở Việt Nam 

trong cüng nëm đã cơ bân được kiểm soát nhưng 

ngư dån đã trâi qua gæn 1 nëm chðu tác đûng cþa 

dðch bệnh. Để hiểu rô tác đûng này, tác giâ đã đề 

nghð các hû ngư dån tự đánh giá sự thay đùi 

trong hoät đûng khai thác thþy sân cþa hõ dựa 

trên 3 mức đû tëng lên, khöng đùi, giâm đi. Kết 

quâ là 87,5% hû khai thác xa bờ trâ lời sø chuyến 

đánh bít giâm đi trong khi 60% hû khai thác gæn 

bờ giữ nguyên sø chuyến đánh bít/nëm (Bâng 3). 

Mặc dù 75% hû cho rìng sân lượng khai thác xa 

bờ khöng đùi nhưng phæn lớn läi cho rìng chi phí 

cho múi chuyến đi biển tëng (do giá nhiên liệu, 

giá dðch vụ hêu cæn tëng vì khan hiếm tàu dðch 

vụ), kèm theo đò là sự sụt giâm trong giá bán 

khiến cho thu nhêp cho múi chuyến đi biển trong 

thời dðch bệnh cÿng giâm sút nghiêm trõng. Mût 

sø chþ tàu được phóng vçn nhên đðnh rìng giá 

thu mua thþy sân cþa thương lái giâm từ 20% 

đến 25% so với thời điểm trước dðch bệnh song 

song với sân lượng khai thác giâm từ 10% đến 

15% là hai lý do khiến thu nhêp cþa hõ bð giâm. 

Nhên đðnh này phù hợp với mût sø kết quâ 

nghiên cứu cho rìng sân lượng khai thác thþy 

sân ở các nước Đöng Nam Á đang giâm sút do 

quy đðnh giãn cách xã hûi cþa các Chính phþ đã 

ngën cân ngư dån ra khơi (Pattaratjit & cs., 

2020; Neaz, 2021; Jagannath, 2021). 

- Hoät đûng tiêu thụ thþy sân và hêu cæn 

nghề cá dưới ânh hưởng cþa Covid-19  

Nếu như đäi dðch Covid-19 làm giâm sø 

lượng tàu thuyền ra khơi cÿng như sân lượng 

khai thác thþy sân cþa các hû ngư dån thì các 

tác nhân trong chuúi khai thác như người bán 

buön, người bán lê, cơ sở chế biến và dðch nghề 

cá cÿng chðu tác đûng không nhó. Phân tích chi 

tiết về ânh hưởng cþa Covid-19 tới từng tác 

nhân trong chuúi khai thác thþy sân së được 

trình bày ở nûi dung tiếp theo. 
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Bảng 3. Sự thay đổi trong hoạt động khai thác thủy sản do ảnh hưởng của Covid-19 

Chỉ tiêu 
Hộ khai thác xa bờ (n = 40) Hộ khai thác gần bờ (n = 20) 

Tăng (%) Không đổi (%) Giảm (%) Tăng (%) Không đổi (%) Giảm (%) 

Số chuyến đánh bắt/năm 0,0 12,5 87,5 0,0 60,0 40,0 

Số ngày đánh bắt/chuyến 12,5 80,0 7,5 0,0 75,0 25,0 

Lao động/chuyến 0,0 100,0 0,0 0,0 90,0 10,0 

Sản lượng/chuyến 10,0 75,0 15,0 0,0 50,0 50,0 

Chi phí/chuyến 70,0 25,0 5,0 70,0 30,0 0,0 

Giá bán 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

Thu nhập/chuyến 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

 

Hình 2. Thị trường thủy sản khai thác xa bờ và gần bờ trước và trong Covid-19 

Trước khi đäi dðch Covid-19 xây ra, việc tiêu 

thụ thþy sân cþa các tàu cá xa bờ rçt thuên tiện 

bởi 85% tàu cêp bến täi đða phương được người 

mua trực tiếp đến thu gom thþy sân; người mua 

có thể là người bán buôn (80%) hoặc người bán lê 

täi các chợ (92,5%). Ngoài ra, những loäi thþy 

sân chçt lượng cao như cá hø, cá trích, töm được 

thu mua nhiều bởi các cơ sở chế biến hoặc các đơn 

vð xuçt khèu thþy sân (Hình 2). Mặc dù vêy, sân 

lượng thu mua thời gian dðch Covid-19 xây ra đã 

giâm đáng kể. Cÿng giøng như nhiều quøc gia 

trên thế giới, thð trường thþy sân Việt Nam chðu 

tác đûng đứt gãy cþa chuúi xuçt khèu thþy sân 

ngoài nước và câ xu hướng giâm tiêu dùng, thít 

chặt chi tiêu cþa người dân nûi đða (FAO, 2020). 

Nìm trong xu thế chung này, thþy sân được khai 

thác xa bờ cþa ngư dån Hoìng Hóa không thể 

xuçt khèu, đặc biệt là xuçt khèu tiểu ngäch sang 

Trung Quøc. Tương tự, giãn cách xã hûi cÿng 

khiến sø lượng người bán buôn và bán lê täi các 

chợ trong xã giâm đáng kể, thay vào đò ngư dån 

phâi tìm đến các cơ sở chế biến thþy sân (cçp 

đöng, sçy khô hoặc làm mím) để tiêu thụ sân 

phèm sau đánh bít. Đøi với thþy sân khai thác 

gæn bờ, trước đäi dðch Covid-19, hû khai thác chþ 

yếu tự bán lê täi chợ đða phương (75%) nhưng khi 

dðch Covid-19 xây ra phæn lớn các hû phâi 

chuyển sang bán buôn täi bến (65%) hoặc bán 

cho các cơ sở chế biến (60%) với mức giá thçp hơn 

so với việc tự bán lê. 

Trước đåy cá hø, tôm, øc tù và... có thể xuçt 

khèu tiểu ngäch sang Trung Quøc, nhưng vì 
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dðch Covid-19 hiện nay đã dừng hîn. Vì vêy, 

những người thu gom buôn bán thþy sân như 

chýng töi cÿng phâi hän chế lượng thu mua từ 

chþ tàu. Thời điểm này, tôi chî cho các tþ cçp 

đöng loäi nhó hoät đûng để trữ hàng phục tiêu 

dùng cþa thð trường nûi đða. Tþ đöng länh loäi 

lớn đều để không. Giá thð trường cþa hæu hết 

các loäi thþy sân đều giâm nên giá tôi trâ cho 

chþ tàu cÿng giâm tới 20% (Phóng vçn sâu bà 

Vÿ Thð Hoa, 46 tuùi, người buôn bán thþy sân 

täi xã Hoìng Trường). 

Bên cänh thð trường tiêu thụ, các dðch vụ 

hêu cæn nghề cá như cung ứng lương thực thực 

phèm, cung ứng nguyên liệu cÿng chðu những 

tùn thçt không nhó bởi đäi dðch Covid-19. Chþ 

tàu cung cçp dðch vụ hêu cæn nghề cá cho biết 

trước khi đäi dðch xây ra, tàu cþa ông chuyên 

cung cçp dðch vụ cho hơn 10 tàu khai thác xa bờ 

khác trong xã nhưng hiện nay ông chî thường 

xuyên bán đá và lương thực thực phèm cho 6 

tàu, thu nhêp vì thế cÿng giâm đi tới 30%. Có 

thể nói, dðch vụ hêu cæn có vai trò rçt là quan 

trõng và cæn thiết cho các hû ngư dån, vừa täo 

thêm thu nhêp cho người dån đða phương, vừa 

đáp ứng các nhu cæu cþa tàu khai thác xa bờ khi 

ra khơi và cêp bến. Các tàu khai thác xa bờ là 

tàu công suçt lớn nên chþ tàu thường sử dụng 

dðch vụ bøc dỡ thþy sân, dðch vụ cung ứng lương 

thực thực phèm trên biển và dðch vụ làm đða 

điểm thu mua. Vì vêy, khi các tàu cá hän chế xa 

khơi thì các tác nhån dðch vụ hêu cæn này đều 

chðu nhiều ânh hưởng. 

- Nguyên nhân xuçt phát từ đäi dðch  

Covid-19 ânh hưởng tới khai thác thþy sân xa bờ 

Các yếu tø xuçt phát từ đäi dðch Covid-19 

mà người được hói tin rìng đã gåy ra tác đûng 

đến hoät đûng khai thác thþy sân cÿng như đến 

cuûc søng cþa hõ được phân chia thành 5 loäi 

phù biến để phån tích đò là: giãn cách xã hûi cþa 

Chính phþ; tiêu thụ nûi đða giâm; xuçt khèu 

giâm; giá bán thþy sân giâm; và giá dðch vụ, 

nhiên liệu tëng. Cò tới 90% ngư dån khai thác 

thþy sân xa bờ ở Hoìng Hóa nhên thức rõ 

Covid-19 là nguyên nhân dén tới giâm tiêu thụ 

nûi đða và 100% cho rìng Covid-19 làm giâm giá 

thþy sân (Hình 3). Các lệnh giãn cách cþa 

Chính phþ cÿng là nguyên nhån quan trõng 

xuçt phát từ đäi dðch Covid-19 khiến câ hû khai 

thác xa bờ cÿng như hû khai thác gæn bờ cho 

rìng có ânh hưởng trực tiếp tới hoät đûng đánh 

bít, buôn bán thþy sân. Mặc dù giãn cách xã hûi 

ở Việt Nam diễn ra theo từng vùng dðch bệnh và 

khöng kéo dài như các nước trên thế giới, nhưng 

thð trường thþy sân Việt Nam khöng đứng ngoài 

vòng xoáy cþa sự giâm giá và sân lượng  

thþy sân toàn cæu (Ghana Coastal Resources 

Center, 2020). 

Có thể nói, các yếu tø phân tích bên trên 

phù hợp với nghiên cứu cþa Trung tâm phát 

triển nghề cá Đöng Nam Á chî ra rìng đäi dðch 

Covid-19 đang gåy ra những tác đûng nặng nề 

lên tçt câ các tác nhân tham gia chuúi nghề cá 

bao g÷m: ngư dån, người buön bán, các cơ sở chế 

biến và câ người tiêu dùng. Sự đòng cửa cþa các 

dðch vụ thực phèm cùng với sự gián đoän cþa 

chuúi cung ứng đã täo nhiều áp lực lên các tác 

nhân này trên câ hai khía cänh sân xuçt và tiêu 

thụ (Pattaratjit & cs., 2020). 

3.3. Cách thức ứng phó với Covid-19 của 

các hộ ngư dân khai thác thủy sản xa bờ xã 

Hoằng Trường 

Khai thác thþy sân xa bờ là sinh kế chính 

cþa nhiều hû ngư dån ven biển xã Hoìng Trường. 

Đøi với các hû khai thác xa bờ, phæn lớn chþ hû 

cho rìng thu nhêp từ khai thác thþy sân chiếm 

khoâng 90% tùng thu nhêp cþa gia đình, trong 

khi ở các hû khai thác gæn bờ thì con sø này là 

gæn 60%. Vì thế, khi phâi đøi mặt với khò khën 

gåy ra do đäi dðch Covid-19, các hû ngư dån đã cò 

nhiều phương thức ứng phó nhìm vượt qua đäi 

dðch, duy trì sinh kế cho gia đình. Ở xã Hoìng 

Trường, các chiến lược đøi phò được nhóm thành 

bây loäi: tiếp tục dựa vào khai thác xa bờ; chuyển 

sang khai thác gæn bờ; kết hợp khai thác với chế 

biến thþy sân; kết hợp khai thác với buôn bán 

thþy sân; kết hợp khai thác thþy sân với sân 

xuçt nông nghiệp; dựa vào nông nghiệp; dựa vào 

trợ cçp cþa chính phþ; và vay vøn để chuyển đùi 

ngành nghề. Trong nghiên cứu này, các cuûc 

phóng vçn với chþ tàu đánh bít xa bờ và chþ tàu 

đánh bít gæn bờ được tùng hợp ở bâng 4. Mût tî lệ 
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cao ngư dån (70%) muøn dựa vào hú trợ cþa 

Chính phþ để tiếp tục hoät đûng kinh tế biển, 

nhưng 60% chþ tàu khai thác xa bờ cho rìng hõ 

muøn kết hợp với khai thác gæn bờ để giâm chi 

phí và quay vòng vøn nhanh. Bên cänh đò, kết 

hợp khai thác với tự chế biến thþy sân cÿng là 

chiến lược được nhiều chþ tàu lựa chõn (42,5%); 

tî lệ này cao hơn mût cách cò ý nghïa thøng kê 

(Mann-Whitney U-test) ở mức 5% so với tî lệ lựa 

chõn cþa nhóm hû khai thác gæn bờ, chứng tó các 

hû khái thác xa bờ lựa chõn phương án khai thác 

kết hợp với chế biến nhiều hơn. Ngược läi, 

phương án kết hợp khai thác thþy sân với buôn 

bán và khai thác thþy sân với sân xuçt nông 

nghiệp läi được nhóm hû khai thác gæn bờ lựa 

chõn nhiều hơn với mức ý nghïa thøng kê tương 

ứng là 1% và 5%. 

Bçt chçp những rào cân đøi với việc khai 

thác xa bờ do Covid-19, 40% ngư dån cho rìng 

chiến lược đøi phó tøt nhçt cþa hõ là tiếp tục 

đánh bít, mặc dù nhên được giá bán thþy sân 

thçp hơn. Xu hướng này diễn ra tương tự ở mût 

sø nước Đöng Nam Á như Indonesia và 

Philippines nhưng läi trái ngược với nghề cá quy 

mô nhó ở Mexico, nơi 48% người được hói cho 

biết rìng hõ đã ngừng đánh bít và 44% người 

đánh bít cho biết rìng hõ không thể thích nghi 

với Covid-19 và đã ngừng bán sân phèm cþa 

mình do thiếu thương lái hoặc không gian lưu 

trữ (COBI, 2020). 

  

Hình 3. Các nguyên nhân xuất phát từ đại dịch Covid-19 

Bảng 4. Ứng phó của hộ khai thác thủy sản xa bờ dưới ảnh hưởng của Covid-19 

Chỉ tiêu Khai thác xa bờ (%) Khai thác gần bờ (%) Mann Whitney U-test 

Duy trì khai thác xa bờ 40,0 - 0,93 

Kết hợp khai thác gần bờ 60,0 - 0,57 

Kết hợp chế biến thủy sản 42,5 35,0 2,98** 

Kết hợp buôn bán thủy sản 15,0 75,0 3,39*** 

Kết hợp sản xuất nông nghiệp 10,0 60,0 2,51** 

Dựa vào trợ cấp của Chính phủ 70,0 70,0 1,02 

Dùng tiền tiết kiệm, vốn vay để chuyển đổi ngành nghề 12,5 10,0 1,60 

Chú thích: * mức ý nghĩa 10%; ** mức ý nghĩa 5%; *** mức ý nghĩa 1%. 
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 4. KẾT LUẬN  

Bài viết này cung cçp mût trường hợp 

nghiên cứu điển hình về những xáo trûn do đäi 

dðch Covid-19 gây ra đøi với hû dân ven biển 

søng phụ thuûc vào khai thác thþy sân xa bờ täi 

xã Hoìng Trường, huyện Hoìng Hóa, tînh 

Thanh Hóa. Giãn cách xã hûi và những đứt 

đoän về thð trường khiến 87,5% ngư dån phâi 

giâm tæn suçt ra khơi, do đò giao dðch giữa hõ 

và các thương lái, các cơ sở chế biến thþy sân 

giâm về khøi lượng, và 100% cho rìng giâm về 

giá câ ngay sau khi đäi dðch bít đæu. So với thð 

trường nûi đða, các mặt hàng thþy sân phụ 

thuûc vào thð trường xuçt khèu tiểu ngäch sang 

Trung Quøc bð ânh hưởng nặng nề hơn do nhu 

cæu thð trường và giá trð sụt giâm. Covid-19 

không chî làm ânh hưởng tới hoät đûng đánh 

bít cþa ngư dån, hoät đûng buôn bán thþy sân 

cþa thương lái mà cñn làm gián đoän hoät đûng 

cþa các hû dðch vụ hêu cæn nghề cá trên đða bàn 

xã Hoìng Trường. Trong gæn 1 nëm chðu ânh 

hưởng cþa Covid-19, các hû ngư dån khai thác 

xa bờ đã cò những cách thức ứng phó khác nhau 

nhìm duy trì thu nhêp và cuûc søng cþa gia 

đình. Mût tî lệ cao sø hû kết hợp khai thác gæn 

bờ và kết hợp với các hoät đûng sinh kế khác 

như buön bán, chế biến thþy sân và làm nông 

nghiệp. Tuy nhiên, sø hû khai thác gæn bờ gia 

tëng së läi là møi đe dõa đến ngu÷n lợi thþy sân 

ven bờ cþa đða phương. Bên cänh đò, tî lệ thçp 

những người được hói có khâ nëng sử dụng tiền 

tiết kiệm, vøn vay để tìm kiếm các cơ hûi việc 

làm khác cho thçy rìng cæn có các chiến lược dài 

hän để câi thiện cơ hûi sinh kế, tëng khâ nëng 

tiếp cên các dðch vụ tài chính cho ngư dån. 

Từ các kết luên trên, nghiên cứu cÿng đề 

xuçt mût sø giâi pháp trước mít và lâu dài 

nhìm giâm thiểu những tác đûng cþa Covid-19 

tới ngư dån khai thác thþy sân xa bờ như sau: 

Mût là: Chính quyền đða phương cæn đèy 

mänh chính sách khuyến khích ngư dån kết hợp 

khai thác thþy sân với xa bờ với các hoät đûng 

kinh tế khác như sân xuçt nông nghiệp để đa 

däng hóa ngu÷n thu nhêp, tránh phụ thuûc duy 

nhçt vào khai thác thþy sân xa bờ trong thời 

điểm dðch bệnh. 

Hai là: Để giâm chi phí khai thác cho múi 

chuyến đánh bít xa bờ, các chþ tàu nên liên kết 

với nhau để cùng khai thác. 

Ba là: Trong thời gian thð trường xuçt khèu 

thþy sân chưa phục h÷i, khuyến khích ngư dån 

duy trì mût sø nghề truyền thøng có hiệu quâ ở 

quy mô nhó, gæn bờ để phục vụ thð trường trong 

nước, vừa täo thu nhêp cho ngư dån, vừa bâo vệ 

ngu÷n lợi thþy sân ven bờ. 
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