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TÓM TẮT 

Đại dịch Covid-19 đã, đang diễn biến phức tạp và khó lường làm ảnh hưởng tiêu cực đến mọi lĩnh vực kinh tế - 

xã hội trong đó có ngành thủy sản. Đây là nghiên cứu về ảnh hưởng của Covid-19 đến ngành thủy sản Việt Nam từ 

khía cạnh quản lý nghề cá. Bằng khảo sát bảng hỏi và thảo luận online với các cán bộ quản lý ở Chi cục Thủy sản 

trên cả nước; nghiên cứu cho thấy, 77,4% người được khảo sát đánh giá đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng tiêu 

cực đến công tác quản lý. Trong đó, nhận định của nhà quản lý cho rằng hoạt động giải quyết hồ sơ nghề cá, chế 

biến thủy sản, xuất khẩu thủy sản bị ảnh hưởng tiêu cực đến rất tiêu cực lần lượt là 48,4%, 74,2% và 71%; tần suất 

tàu cá cập và rời cảng giảm lần lượt là 58,1% và 64,5%; hoạt động theo dõi, kiểm soát và giám sát (MCS) trên biển 

giảm 10-30% so với kế hoạch; các kế hoạch tuyên truyền và đào tạo cho ngư dân phần lớn phải hoãn, hủy và 

chuyển sang năm sau do chính phủ áp dụng các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội, hạn chế đi lại và tiếp xúc để 

phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Từ khóa: Ảnh hưởng, Covid-19, quản lý nghề cá, Việt Nam. 

Impacts of Covid-19 Pandemic on Fisheries Management in Vietnam: An Initial 
Assessment from Fisheries Management Aspects 

ABSTRACT 

The Covid-19 pandemic with its complicated and unpredictable occurrence negatively affects socio-economic 

aspects, including fisheries sector. The present paper reports the initial assessment about the impacts of Covid-19 on 

Vietnam’s fisheries management activities. The secondary data were collected through online survey and discusions 

with fisheries managerial staffs from Provincial Departments of Fisheries. Above 77.4% of respondents were 

unanimously in answering that the Covid-19 pandemic had a heavy effect on fisheries management activities. 

Fishermen supported services, seafood processing plants and exporting were affected seriously with 48.4%, 74.2% 

and 71%, respectively. The frequency of fishing vessels’ arrivals and departures in ports decreased by 10-30% 

compared with previous years. Several technical workshops and training courses for fishermen were postponed, 

cancelled or shifted to next year because of social distancing, lockdown and movement and gathering restrictions in 

order to cope with Covid-19 pandemic. 

Keywords: Impact, Covid-19, Fisheries Management, Vietnam. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Dðch bệnh do Covid-19 hay còn gọi là 

SARS-CoV2 là bệnh truyền nhiễm do virus 

corona gây ra, xuçt hiện từ tháng 12/2019 ở Vũ 

Hán, Trung Quốc (WHO, 2021). Covid-19 đã đðt 

ra một trong những thách thức lớn nhçt đối với 

nhân loäi trong vñng 75 nëm qua kể từ Thế 

chiến thứ hai (UNDP, 2020). Đäi dðch này là 

khủng hoâng y tế toàn cæu tác động đến kinh tế 

rçt nghiêm trọng, nhiều bộ phên trong cỗ máy 

kinh tế của hæu hết các nước đã dừng hoät động 

hoðc gián đoän, đứt gãy chuỗi cung ứng sân 

xuçt, trong đò cò ngành thủy sân (Phäm Hồng 

Chương & cs., 2020).  

Đối với lïnh vực thủy sân, theo đánh giá 

ban đæu của Tổ chức Nông lương Thế giới 

(FAO), 64% người được khâo sát từ cơ quan 

quân lý nghề cá cçp vùng cho rìng dðch bệnh 

Covid-19 tác động tiêu cực đến hoät động khai 
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thác, bâo quân sân phèm khai thác và nuôi 

trồng thủy sân. Nhu cæu sân phèm thủy sân cho 

thð trường nội đða giâm 55%, cho thð trường xuçt 

khèu giâm tới 82% do các lệnh phong tóa, giãn 

cách xã hội ở các quốc gia trên thế giới (FAO, 

2020). Nghề cá quy mô nhó trên thế giới là 

nguồn cung cçp thực phèm quan trọng, đðc biệt 

là ở các cộng đồng ven biển và täo việc làm cho 

90% ngư dån toàn cæu, gæn 50% thủy sân trên 

thế giới đến từ nghề cá quy mô nhó. Khi đäi dðch 

Covid-19 xuçt hiện, nghề cá quy mô nhó này 

gæn như sụp đổ vì phâi đòng cửa một trong 

những thð trường thủy sân lớn nhçt thế giới, 

Trung Quốc (Qandeel & cs., 2020). Ở Đông Nam 

Á, SARS-CoV2 đã làm cho nghề cá của 

Indonesia giâm 70% nguồn cung hâi sân cho 

khách sän, nhà hàng, cafe và 40% cho tiêu thụ 

hộ gia đình. Ở Malaysia, nhu cæu hâi sân từ nhà 

hàng, khách sän đã giâm 30% do tî lệ công suçt 

sử dụng phòng khách sän giâm từ 60% nëm 

2019 xuống còn 33% từ 01/2020 - 8/2020 (Ferrer 

& cs., 2021).  

Thời gian qua, ngành thủy sân Việt Nam 

phát triển nhanh chòng, đòng gòp quan trọng cho 

phát triển kinh tế, xã hội và góp phæn bâo vệ chủ 

quyền biển đâo của tổ quốc. Nëm 2019, tổng sân 

lượng thủy sân đät khoâng 8,2 triệu tçn, trong đò 

khai thác thủy sân đät 3,8 triệu tçn, giâi quyết 

sinh kế cho hơn 1 triệu ngư dån lao động trực 

tiếp với hơn 4 triệu lao động gián tiếp; kim ngäch 

xuçt khèu đät 8,54 tî USD, giá trð sân xuçt đät 

gæn 43,5 tî USD (Tổng cục Thủy sân, 2020). Nëm 

2020, mðc dù có những thời điểm tëng giâm thçt 

thường vì dðch bệnh Covid-19 diễn biến phức täp 

trên toàn thế giới nhưng xuçt khèu thủy sân vén 

đät 8,6 tî USD, cò tëng trưởng dương so với nëm 

2019 (Tran Thoi, 2021).  

Mðc dù có nhiều nghiên cứu tác động của 

Covid-19 đến các lïnh vực kinh tế xã hội ở nước 

ta nhưng cñn ít nghiên cứu về ânh hưởng của 

Covid-19 đến lïnh vực thủy sân. Nghiên cứu này 

sử dụng dữ liệu thứ cçp và sơ cçp để đánh giá tác 

động và ânh hưởng của Covid-19 đến khía cänh 

công tác quân lý về lïnh vực khai thác thủy sân, 

nuôi trồng và chế biến thủy sân ở Việt Nam. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng, phạm vi  

Nghiên cứu đánh giá ânh hưởng của Covid-

19 đến hoät động quân lý nghề cá ở Việt Nam, 

được thực hiện từ tháng 01/2021 – 07/2021, têp 

trung lçy ý kiến của 31 cán bộ quân lý làm việc 

täi các Chi cục Thủy sân hoðc cơ quan khác ở 

đða phương cò nghề cá trọng điểm từ Bíc vào 

Nam, cụ thể bao gồm Quâng Ninh, Thanh Hóa, 

Nghệ An, Quâng Bình, Đà Nïng, Quâng Nam, 

Bình Đðnh, Khánh Hòa, Bình Thuên, Cà Mau. 

Cò 31 người tham gia trâ lời khâo sát online 

theo bâng hói với thông tin chung từ đơn vð công 

tác và giới tính được thể hiệu ở bâng 1. 

Cụ thể, 27 người công tác täi Chi cục Thủy 

sân tham gia đánh giá khâo sát là các cán bộ 

quân lý ở các vð trí khác nhau (Chi cục trưởng, 

trưởng phòng, chuyên viên) phụ trách về lïnh 

vực đëng ký, đëng kiểm tàu thuyền; lïnh vực 

khai thác và bâo vệ nguồn lợi thủy sân; quân lý 

tàu thuyền; thanh tra thủy sân. Cò 2 người 

tham gia khâo sát từ Đơn vð quân lý thủy sân 

khác (Chi cục Quân lý Chçt lượng Nông Lâm 

Thủy sân) và 2 cán bộ từ đơn vð khác (Trung 

tâm Khuyến Nông các tînh). 

2.2. Thu thập số liệu 

2.2.1. Thông tin thứ cấp 

Nghiên cứu kế thừa và sử dụng dữ liệu từ 

các công trình nghiên cứu đã công bố, các báo 

cáo thống kê về Covid-19 và các ânh hưởng của 

nò đến các lïnh vực kinh tế, xã hội, trong đò cò 

thủy sân. 

 Bâng 1. Thông tin chung về cán bộ tham gia khâo sát 

Tổng số (n = 31) 
Cơ quan công tác Giới tính 

Chi cục Thủy sản Đơn vị quản lý thủy sản khác Đơn vị khác Nam Nữ 

Số người khảo sát 27 2 2 29 2 

Tỷ lệ (%) 87,1 6,5 6,5 93,5 6,5 
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2.2.2. Thông tin sơ cấp 

Trong tình hình dðch bệnh diễn biến khó 

lường và phức täp, các trường đäi học triển khai 

däy và học trực tuyến. Nghiên cứu kết hợp các 

buổi giâng däy trực tuyến để thực hiện phương 

pháp nghiên cứu thâo luên nhóm online (qua 

Google Meet), phóng vçn chuyên gia online là 

những học viên cao học ngành Quân lý thủy sân 

đang học täi Viện Khoa học và Công nghệ Khai 

thác thủy sân, Trường Đäi học Nha Trang. Gæn 

50 học viên cao học ngành Quân lý thủy sân 

tham gia khâo sát là những cán bộ quân lý täi 

Chi cục Thủy sân đða phương và các cơ quan 

khác từ Bíc vào Nam cung cçp thông tin thực 

tiễn quân lý nghề cá trong bối cânh dðch bệnh. 

Bên cänh đò, nghiên cứu cũng thiết lêp phiếu 

khâo sát online về các nội dung cæn hói cán bộ 

công tác ở cơ quan quân lý chuyên ngành về 

nghề cá. 

Dữ liệu được thu thêp thông qua bộ câu hói 

khâo sát được thiết kế trên Google Form và 

được gửi trực tuyến từ 5/2021 - 7/2021 là thời 

điểm nhiều đða phương đã cò tác động của Covid 

do quy đðnh hän chế tiếp xúc và giãn cách xã 

hội. Bâng câu hói được thực hiện bìng phương 

pháp lçy méu theo hướng người trâ lời - những 

người trực tiếp liên quan đến nghề cá. Các nền 

tâng truyền thông xã hội (Facebook và Zalo) 

được sử dụng để chia sẻ đường link khâo sát.  

Khâo sát cán bộ quân lý nghề cá têp trung 

vào các thông tin bao gồm: i) Thông tin cá nhân, 

cơ quan công tác; ii) Thông tin về công tác quân 

lý như các lïnh vực hoät động bð ânh hưởng, thời 

gian làm việc trong thời gian đòng cửa hay 

phong tóa, giãn cách xã hội, hän chế tiếp xúc; 

công tác kiểm tra, giám sát trên biển, các buổi 

têp huçn, tuyên truyền, đào täo thuyền trưởng; 

iii) Những đề xuçt, kiến nghð liên quan đến công 

tác quân lý nghề cá. 

2.2.3. Xử lý dữ liệu 

Các thông tin thâo luên online trên Google 

Meet được ghi video, tổng hợp và đưa ra thông 

tin thực tế về quân lý nghề cá trong bối cânh 

dðch bệnh Covid-19 thời gian qua. 

Dữ liệu khâo sát online bìng phiếu khâo 

sát qua Google Form được trích xuçt cho ra kết 

quâ nhanh, sử dụng MS Excel 2013 để xử lý đưa 

ra các bâng biểu, đồ thð phục vụ đánh giá kết 

quâ nghiên cứu. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Tình hình diễn biến Covid-19 

 Tính đến ngày 06/7/2021, thế giới cò hơn 

183,5 triệu người nhiễm Covid-19, gæn 4 triệu 

người chết, gæn 3 tî liều vaccine đã được tiêm 

(WHO, 2021). Trâi qua 4 đợt bùng phát dðch, 

nðng nề nhçt ở læn thứ 4 này làm cho Việt Nam 

cò đến 20.000 người nhiễm (ngày 05/7 lêp kỷ lục 

trên 1.000 người nhiễm), trong đò 94 người tử 

vong (Bộ Y tế, 2021). Nhìn chung, Việt Nam đã 

thực hiện tốt công tác phòng chống SARS-CoV2 

với thông điệp 5K: Khèu trang - Khử khuèn - 

Khoâng cách - Không tụ têp - Khai báo y tế, 

được thế giới đánh giá cao và là mô hình thành 

công điển hình trong phòng chống dðch. Chính 

phủ đã và đang huy động nhiều nguồn lực để có 

150 triệu liều vaccine tiêm phòng cho khoâng 75 

triệu người giúp sớm đät miễn dðch cộng đồng 

(70% dân số), ước tính nhu cæu kinh phí hơn 

25.000 tî đồng. Đáng chú ý, Quỹ vaccine phòng, 

chống Covid-19 do Ban quân lý quỹ thuộc Bộ 

Tài chính quân lý đã được thành lêp. Tính đến 

ngày 06/7/2021, hơn 8.000 tî đồng được đòng gòp 

vào Qũy vaccine (Bộ Tài chính, 2021). 

 Trong 4 đợt bùng phát ở Việt Nam thì đợt 

thứ 4 này là phức täp nhçt với số ca nhiễm tëng 

lên kỷ lục và nhiều hơn câ, cụ thể: đợt 1, 2,3 chî 

có læn lượt 106, 504, 910 ca trong nước; trong 

khi đò, đợt 4 cò đến hơn 18.000 ca nhiễm trong 

nước và chưa cò dçu hiệu chững läi và líng 

xuống. Điều này gây ra nhiều ânh hưởng đến 

hoät động kinh tế xã hội của câ nước khi nhiều 

tînh thành phố áp dụng các biện pháp giãn cách 

xã hội, hän chế tiếp xúc và đi läi. 

3.2. Tác động của Covid-19 đến quân lý 

nghề cá 

3.2.1. Ảnh hưởng của Covid-19 đến công tác 

quản lý thủy sản 

Từ khi đäi dðch Covid-19 xuçt hiện, công 

tác quân lý nghề cá bð ânh hưởng khi Chính phủ 

thực hiện các biện pháp chòng chống dðch bệnh 

và được thể hiện ở hình 1. 
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Hình 1. Ảnh hưởng của Covid-19 đến công tác quân lý nghề cá 

Bâng 2. Một số lĩnh vực hoạt động bị ânh hưởng bởi Covid-19 

Lĩnh vực công việc 
Tỉ lệ (%) 

Rất tiêu cực Tiêu cực Khá tiêu cực Bình thường (không ảnh hưởng) Không biết 

Đăng ký, đăng kiểm 9 ,7  32 ,3  12,9  41,9  3,2  

Cấp giấy phép khai thác 0,0  29,0  12,9  54,8  3,2  

Giải quyết hồ sơ hỗ trợ ngư dân 9,7  38,7  19,4  29,0  3,2  

Nuôi trồng thủy sản 9,7  58,1  16,1  12,9  3,2  

Chế biến thủy sản 35,5  38,7  16,1  3,2  6,5  

Xuất khẩu thủy sản 45,2  25,8  19,4  3,2  6,5  

Hoạt động khác 6,5  29,0  29,0  9,7  25,8  

 

Khâo sát cho thçy, 77,4% người được hói 

đánh giá đäi dðch Covid-19 đã làm ânh hưởng 

đến công tác quân lý thủy sân ở đða phương, đðc 

biệt có 12,9% cho rìng ânh hưởng rçt tiêu cực. 

Nguyên nhân là do Chính phủ cũng như các tînh 

thành phố thực hiện các biện pháp phòng chống 

dðch bệnh như giãn cách xã hội, hän chế tiếp xúc 

hay các lệnh phong tóa. Cò 6,5% người được khâo 

sát cho rìng không ânh hưởng, đåy là nhòm cán 

bộ thuộc đơn vð không trực tiếp hoät động liên 

quan đến lïnh vực thủy sân. Đáng chú ý, 3,2% 

người khâo sát tin rìng Covid-19 cò tác động tích 

cực đến quân lý nghề cá đða phương vì đåy là cơ 

hội chuyển đổi số trong công tác quân lý và khi 

tàu thuyền bð hän chế đi khai thác sẽ giúp nguồn 

lợi thủy sân cò cơ hội phục hồi tốt hơn. 

Đáng chú ý, các lïnh vực hoät động chủ yếu 

trong quân lý nghề cá ở Chi cục Thủy sân bð ânh 

hưởng thể hiện ở bâng 2. 

Bâng 2 cho thçy lïnh vực đëng ký, đëng 

kiểm và cçp giçy phép khai thác ít bð ânh hưởng 

bởi Covid-19 khi læn lượt có gæn 42% và 55% 

cán bộ đánh giá hoät động này diễn ra bình 

thường. Trong khi đò, khoâng 42% cho rìng lïnh 

vực đëng ký, đëng kiểm bð ânh hưởng từ tiêu 

cực đến rçt tiêu cực bởi SARS-CoV2 khi các 

đëng kiểm viên không thể đi thực hiện các quy 

trình đëng kiểm tàu cá täi câng vì các lệnh giãn 

cách xã hội và hän chế đi läi. Tác động nðng nề 

này têp trung ở các tînh Nghệ An, Bình Đðnh, 

Khánh Hòa và Bình Thuên do các biện pháp 

phòng chống dðch bệnh của Chính phủ trong 

thời gian nghiên cứu. Chî cò 29% người được hói 

cho rìng hoät động cçp giçy phép khai thác bð 

ânh hưởng tiêu cực và 41,9% cho rìng không bð 

ânh hưởng. 

Đáng chú ý, cò đến 38,7% đánh giá lïnh vực 

giâi quyết hồ sơ hỗ trợ ngư dån bð ânh hưởng 

tiêu cực (ví dụ: trợ cçp xëng dæu theo Quyết 

đðnh 48 về Chính sách của Nhà nước về hỗ trợ 

tàu khai thác xa bờ) và 9,7% cho rìng ânh 

hưởng rçt tiêu cực vì tình hình dðch bệnh. 
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Nguyên nhân chủ yếu là do các lệnh giãn cách 

và hän chế tiếp xúc khiến cho việc đi läi của ngư 

dân gðp khò khën, trong khi đò cơ quan quân lý 

đòng cửa vën phñng hoðc hän chế giâi quyết 

công việc. 

Ngoài ra, các lïnh vực nuôi trồng, chế biến 

và xuçt khèu thủy sân đều được đánh giá bð ânh 

hưởng tiêu cực cho đến rçt tiêu cực. Cụ thể, lïnh 

vực chế biến và xuçt khèu thủy sân bð ânh 

hưởng nðng nề nhçt khi læn lượt cò đến 35,5% 

và 45,2% người được hói cho rìng các hoät động 

này bð ânh hưởng tiêu cực nhçt trong thời gian 

qua. Nguyên nhân, bên cänh các khò khën trong 

nước thì các nước trên thế giới cũng gðp khó 

khën về di chuyển, đðc biệt là các chuyến bay 

thương mäi bð cít giâm làm cho hoät động cung 

cçp nguyên liệu chế biến cũng như xuçt khèu 

không thể thực hiện được. Có 29% cán bộ được 

khâo sát không biết tác động của Covid-19 đến 

lïnh vực khác do không trực tiếp quân lý hoðc 

thực hiện các nhiệm vụ khác ngoài lïnh vực 

thủy sân. 

3.2.2. Ảnh hưởng của Covid-19 đến thủ tục 

hành chính 

Việc nộp hồ sơ giâi quyết thủ tục hành 

chính và xử lý giçy tờ của ngư dån täi cơ quan 

quân lý thủy sân được thể hiện ở hình 2. 

Kết quâ khâo sát cho thçy lïnh vực thủ tục 

hành chính đã cò sự thích ứng khi dðch bệnh 

Covid-19 xây ra. Cụ thể, Chi cục thủy sân đã 

hướng dén ngư dån áp dụng nhiều hình thức 

khác nhau để nộp hồ sơ giâi quyết công việc. 

Hình thức nộp trực tiếp, hoðc kết hợp đồng thời 

câ 2 hoðc 3 hình thức (trực tiếp, trực tuyến và 

bưu điện) được khoâng 25% người khâo sát 

đánh giá Chi cục Thủy sân đang thực hiện. Hồ 

sơ nộp qua bưu điện hoðc online thuæn túy chî 

chiếm læn lượt 3,2% và 6,5% người đánh giá cho 

rìng được đơn vð sử dụng vì lý do trình độ của 

ngư dån thçp hoðc tâm lý e ngäi áp dụng hình 

thức mới nên cæn cò tương tác trực tiếp mới giâi 

quyết được thủ tục hồ sơ. Thực tế cho thçy, một 

số Chi cục Thủy sân chưa nhên hồ sơ nào qua 

đường bưu điện hoðc online. Ngoài ra, đäi dðch 

gåy khò khën cho Chi cục Thủy sân về công tác 

tuyên truyền, têp huçn; ânh hưởng đến các cuộc 

họp giâi quyết hồ sơ cho ngư dån, từ đò ânh 

hưởng đến quá trình thèm đðnh hồ sơ khi tàu cá 

cêp bến täi vùng dðch. Điển hình, Câng cá Hòn 

Rớ đang bð phong tóa và täm dừng hoät động 

gåy ra khò khën cho tàu cêp, rời câng… (Vën 

phòng UBND tînh Khánh Hòa, 2021). 

3.2.3. Ảnh hưởng của Covid-19 đến kiểm tra 

tàu xuất, nhập cảng cá 

Công tác kiểm tra tàu xuçt, nhêp täi câng 

cá, câng cá cũng như tî lệ kiểm tra được đánh 

giá qua hình 3 và 4. 

 

Hình 2. Các hình thức giâi quyết thủ tục hành chính tại Chi cục Thủy sân 
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Hình 3. Ảnh hưởng của Covid-19 đến hoạt động tàu rời, cập câng cá 

 

Hình 4. Ảnh hưởng của Covid-19 đến kiểm tra tàu xuất, cập câng cá 

Kết quâ khâo sát cho thçy, có læn lượt 

58,1% và 64,5% cán bộ quân lý nghề cá đánh giá 

tæn suçt tàu cá cêp và rời câng cá đã giâm trong 

thời gian Chính phủ thực hiện các biện pháp 

phòng chống dðch Covid-19. Nguyên nhân xuçt 

phát từ việc hän chế tiếp xúc, giãn cách xã hội 

và nhu cæu nguồn thực phèm giâm do các chợ cá 

bð đòng cửa; hoät động chế biến xuçt khèu giâm 

mänh do quốc gia bên ngoài gðp khò khën về 

nhêp khèu. 

Thực tiễn cho thçy khoâng 50% cán bộ đánh 

giá hoät động kiểm tra tàu xuçt, nhêp câng cá 
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được triển khai bình thường trong thời gia dðch 

Covid-19 vừa qua. Tuy nhiên, täi một số câng cá, 

tî lệ hoät động kiểm tra của cơ quan quân lý nghề 

cá đối với tàu xuçt và cêp câng đät yêu cæu theo 

kế hoäch chî đät læn lượt 29,0% và 45,2%. Đáng 

chú ý, kiểm tra xuçt bến không đät theo kế 

hoäch chiếm tî lệ cao (22,6%). Nguyên nhân 

chính là vì các cơ quân lý nhà nước täi câng giâm 

mêt độ số lượng cán bộ làm việc täi cơ quan. 

3.2.4. Ảnh hưởng của Covid-19 đến công tác 

MCS trên biển 

Đối với công tác MCS: cò 71% người khâo 

sát đánh giá trong bối cânh dðch bệnh, cơ quan 

thanh tra và kiểm ngư thủy sân phâi giâm mức 

độ hoät động MCS nëm 2020 so với các nëm 

trước đò, trung bình giâm khoâng 10-30% tæn 

suçt hoät động như thường lệ do quy đðnh giãn 

cách và hän chế tiếp xúc. Tuy vêy, có 19,4% cán 

bộ cho rìng kế hoäch MCS vén triển khai bình 

thường do kế hoäch và kinh phí cçp từ đæu nëm, 

được triển khai với thời gian thích hợp trong 

nëm 2020 đối với một số đða phương chưa cò 

dðch hoðc trong trường hợp dðch Covid-19 được 

kiểm soát. Thực tế cũng cho thçy, các chuyến đi 

thanh tra không giâm nhưng số lượng thành 

viên đoàn liên ngành giâm (không bố trí thành 

viên trong vùng dðch), hoðc số lượng tàu cá được 

kiểm tra cũng giâm (hän chế kiểm tra tàu 

thuyền trong khu vực có dðch bệnh). 

3.2.5. Ảnh hưởng của Covid-19 đến tập 

huấn, phổ biến pháp luật 

Có gæn 71% người khâo sát cho rìng, các 

hoät động têp huçn và phổ biến pháp luêt và 

các vçn đề liên quan đến khai thác thủy sân 

phâi hoãn vì diễn biến dðch bệnh cho đến khi ổn 

đðnh mới được triển khai. Hơn 19% cho rìng các 

hoät động vén triển khai bình thường, việc này 

têp trung ở các đða phương không cò hoðc dðch 

bệnh không phức täp. Một số hoät động được 

chuyển từ hình thức trực tiếp sang online hoðc 

các hình thức khác như qua Đài thông tin duyên 

hâi, hệ thống Träm bờ và máy VX 1700. Các lớp 

têp huçn diễn ra được giâm số lượng người 

tham gia để đâm bâo phòng chống dðch, hoðc chî 

têp huçn cho các tổ trưởng tổ đoàn kết và tổ hợp 

tác khai thác thủy sân; sau đò các tổ trưởng về 

phổ biến läi cho thành viên trong tổ. 

Đáng chú ý, gæn 10% cho rìng một số hoät 

động phâi hoãn và hủy để chuyển sang nëm 2021 

nhưng đến giữa nëm 2021 vén chưa được triển 

khai, têp trung ở các đða phương cò dðch phức täp. 

3.2.6. Ảnh hưởng của Covid-19 đến đào tạo 

cấp chứng chỉ thuyền viên 

Công tác đào täo ngín hän để cçp chứng chî 

thuyền trưởng, máy trưởng và thuyền viên tàu 

cá (chứng chî thuyền viên) cũng bð ânh hưởng 

bởi dðch bệnh, cụ thể như hình 7. 

Thực tế cho thçy 77% người trâ lời cho rìng 

các lớp đào täo cçp chứng chî thuyền viên phâi 

hoãn triển khai theo kế hoäch. Chî 13% cho 

rìng vén triển khai theo kế hoäch, việc này 

thường têp trung ở các đða phương chưa cò hoðc 

dðch bệnh được kiểm soát. Các lớp được tổ chức 

đều thực hiện việc giâm số lượng học viên/lớp để 

đâm bâo phòng chống dðch bệnh. Một số lớp 

chuyển sang nëm 2021 nhưng vén chưa được 

triển khai do tình hình phức täp và diễn biến 

khò lường của dðch bệnh. 

 

Hình 5. Ảnh hưởng của Covid-19 đến hoạt động MCS 
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Hình 6. Ảnh hưởng của Covid-19 đến tập huấn phổ biến pháp luật 

  

Hình 7. Ảnh hưởng của Covid-19 đến đào tạo thuyền viên năm 2020 

3.3. Thâo luận 

Để phòng chống dðch bệnh SARS-CoV2 đang 

diễn ra phức täp, các biện pháp phong tóa, giãn 

cách xã hội, hän chế tiếp xúc và di chuyển của 

Chính phủ là rçt cæn thiết về mðt y tế, tuy nhiên, 

các ngành kinh tế xã hội cũng đang phâi chðu tác 

động đáng kể từ các chính sách này, trong đò cò 

lïnh vực quân lý nghề cá. Hoàn toàn tương đồng 

với bối cânh tác động toàn cæu của Covid-19 đến 

nuôi trồng và khai thác thủy sân từ đánh giá 

tổng quan của Minahal & cs. (2020). Việc xử lý 

hồ sơ cho ngư dån bð gián đoän do hän chế tiếp 

xúc, nên việc xây dựng quy đðnh và hướng dén 

thủ tục đëng ký và xử lý online đòng vai trñ quan 

trọng để hỗ trợ ngư dån. Đðc biệt, công tác đào 

täo, têp huçn và tuyên truyền cæn đa däng hóa 

hình thức chîng hän như tëng cường giâi quyết 

công việc, têp huçn và hội họp theo hình thức 

trực tuyến. Ngoài ra, quy trình quân lý và tæn 

suçt tàu thuyền ra vào câng cá cæn được đánh giá 

để đâm bâo công tác phòng chống dðch bệnh 

Covid-19 nhưng không làm ânh hưởng đến hoät 

động khai thác của tàu thuyền. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Nghiên cứu này đánh giá ban đæu ânh 

hưởng của Covid-19 đến lïnh vực nghề cá nói 

chung, hoät động quân lý nghề cá ở một số Chi 

cục Thủy sân nói riêng. Áp dụng các biện pháp 

phòng chống dðch bệnh Covid-19 của Chính phủ 

và các đða phương là cæn thiết trong bối cânh 

dðch bệnh phức täp như hiện nay, nhưng cũng 

khiến cho các hoät động quân lý nghề cá như 

đëng ký, đëng kiểm tàu cá; giâi quyết hồ sơ 

chính sách cho ngư dån đều bð ânh hưởng đáng 

kể; tæn suçt tàu cá xuçt/nhêp câng cá giâm; các 

hoät động têp huçn, phổ biến pháp luêt và đào 

täo thuyền viên phâi hủy, hoãn và lùi kế hoäch. 
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Nghiên cứu này cò ý nghïa quan trọng, cung 

cçp tình hình tổng quát về tác động của đäi dðch 

Covid-19 đến lïnh vực quân lý nghề cá täi Việt 

Nam - vốn chưa cò nhiều nghiên cứu về vçn đề 

này. Từ đò, các cơ quan quân lý nghề cá có thêm 

thông tin và cơ sở khoa học để đề xuçt giâi pháp 

quân lý hiệu quâ hơn phục vụ phát triển bền 

vững nghề cá.  

4.2. Kiến nghị 

Để quân lý nghề cá sớm đi vào ổn đðnh, Nhà 

nước cæn ưu tiên triển khai tiêm vaccine ngừa 

Covid-19 cho cán bộ nghề cá thường xuyên tiếp 

xúc trực tiếp với bà con ngư dån như bộ phên 

một cửa, đëng kiểm viên…; đồng thời, có chính 

sách hỗ trợ vốn, giâm lãi xuçt vay ngân hàng, 

giâi pháp thúc đèy tiêu thụ sân phèm cho ngư 

dân và các chủ thể liên quan, đðc biệt là doanh 

nghiệp thủy sân nuôi trồng, chế biến và xuçt 

khèu thủy sân bð ânh hưởng bởi dðch bệnh 

Covid-19 trong nëm 2020 và 2021.  

Cơ quan quân lý cæn tëng cường ứng dụng 

công nghệ số để i) giâi quyết thủ tục hành chính 

để tránh làm gián đoän xử lý hồ sơ cho ngư dån; 

ii) tổ chức các lớp đào täo, têp huçn theo hình 

thức trực tuyến; iii) tin học hóa thủ tục hướng 

dén và cçp phép ra vào câng cá, täo thuên lợi cho 

tàu thuyền trong việc tiếp cên dðch vụ hêu cæn. 

Cæn có nghiên cứu såu hơn đến tçt câ lïnh 

vực hoät động của cơ quan quân lý nghề cá, 

đồng thời đánh giá tổng thể và toàn diện tác 

động của đäi dðch SARS-CoV2 đến ngành thủy 

sân, hướng têp trung đến đối tượng là ngư dån 

và cộng đồng ven biển, chîng hän như: tæn suçt 

tàu cêp, rời câng cá; tî lệ giâi quyết thủ tục 

hành chính theo các phương thức nộp hồ sơ ở cơ 

quan quân lý nghề cá để có giâi pháp quân lý 

hiệu quâ hơn. 

Nghiên cứu sử dụng hình thức khâo sát 

online có thể có hän chế nhçt đðnh khi khò khën 

trong giâi thích để đối tượng khâo sát hiểu chi 

tiết về bâng hói và câu hói nghiên cứu. Đồng 

thời, có thể chưa bao quát hết được các lïnh vực 

hoät động của cơ quan quân lý nghề cá, ở đåy là 

Chi cục Thủy sân, cũng như chưa nghiên cứu 

rộng hơn ở khía cänh ngư dån. Bởi vêy, các điểm 

yếu này nên được khíc phục trong các nghiên 

cứu tiếp theo. 
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