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TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 

1. Trữ lượng thuỷ sản trên thế giới vốn đã bị suy giảm đáng kể do nhiều loại tác động 

khác nhau như đánh bắt quá mức, ô nhiễm, mất nơi trú ngụ, suy giảm đa dạng sinh học, dịch 

bệnh,... Biến đổi khí hậu (BĐKH) làm trầm trọng thêm và có những ảnh hưởng nhanh hơn 

một cách trực tiếp và gián tiếp. Tác động của BĐKH đến các loài thủy sản có thể là tích cực 

hay tiêu cực ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Trữ lượng thuỷ sản có xu hướng giảm ở 

vùng biển nhiệt đới. Các quốc gia cần có các giải pháp để đảm bảo hoạt động KTTS có khả 

năng ứng phó, thích nghi với BĐKH, trong đó quan trọng nhất là hạn chế khai thác quá mức.  

2. Hoạt động khai thác thuỷ sản (KTTS) của Việt Nam chịu tác động tiêu cực của BĐKH 

ở mức độ nghiêm trọng. Trong dài hạn, sản lượng KTTS giảm 22,6% khi nhiệt độ tăng 1oC 

và giảm 0,6% khi lượng mưa tăng 1%. Mức thay đổi của sản lượng và năng suất KTTS do số 

lượng cơn bão tăng không có ý nghĩa thống kê. BĐKH làm tăng nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi 

thuỷ sản KTTS tiếp tục bị khai thác quá mức. Nếu cầu thuỷ sản không có sự thay đổi, cả 

người tiêu dùng và ngư dân đều bị thiệt hại do BĐKH, trong đó thiệt hại thặng dư tiêu dùng 

chiếm đến 95% tổng thiệt hại xã hội. Đến năm 2025, tổn thất xã hội do tác động của BĐKH 

là 30 và 40 nghìn tỷ đồng/năm với các kịch bản RCP4.5 và RCP8.5, tổn thất đến năm 2055 

tương ứng lần lượt là 33 và 47 nghìn tỷ đồng, tính theo giá cố định năm 2014 sau chiết khấu. 

Nếu cầu thuỷ sản tăng sẽ gây thiệt hại nhiều hơn nữa cho người tiêu dùng trong khi người sản 

xuất được lợi do giá tăng nhiều hơn thiệt hại do sản lượng giảm. Tổng thặng dư xã hội nhìn 

chung sẽ bị giảm nếu mức tăng nhiệt độ lớn.  

3. Định hướng đến 2055, Việt Nam cần thực hiện quản lý KTTS theo hướng bền vững 

sinh thái, trong đó hạn chế sản lượng khai thác thông qua các nhóm giải pháp và công cụ 

quản lý khác nhau, bao gồm: Kiểm soát đầu vào, kiểm soát đầu ra thông qua hệ thống hạn 

ngạch có thể chuyển nhượng và mua lại; Cập nhật thường xuyên các quy định về hạn ngạch, 

kiểm soát kỹ thuật dựa trên kết quả khảo sát, nghiên cứu; Áp dụng công nghệ thông tin để 

tăng cường các biện pháp kiểm soát; Dừng trợ cấp hay miễn giảm thuế phí trong KTTS; Tăng 

cường năng lực ngăn chặn các hoạt động khai thác IUU; Quản lý KTTS tích hợp, áp dụng 

đồng thời nhiều biện pháp, nhiều công cụ, bao gồm cả lồng ghép, tích hợp ứng phó BĐKH 

vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các cộng đồng, địa phương, quốc gia; Hỗ trợ phát 

triển nuôi biển và nâng cao chất lượng chế biến thuỷ sản, hỗ trợ chuyển đổi sinh kế; Phát 

triển rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, rong biển; Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, 

hỗ trợ tài chính và KTTS; Nâng cao kiến thức cho người dân về BĐKH và tác động của 

BĐKH trong hoạt động KTTS; Áp dụng đồng quản lý và quản lý dựa trên cộng đồng; Giao 

quyền sử dụng mặt nước để KTTS dài hạn, cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng mặt 

nước để KTTS,…  
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SUMMARY ON NEW CONCLUSIONS OF THE DISSERATION 

1. World fish stock has been significantly decreased due to different types of impacts 

such as overfishing, pollution, loss of habitat, degradation of biodiversity, epidemics, etc. 

Climate change aggravates the reduction directly and indirectly. Impacts of climate change 

on aquatic species can be positive or negative in different areas of the world. Fish stock tends 

to decrease in tropical waters. Countries need to have solutions to ensure that fisheries sector 

is able to cope with and adapt to climate change, of which the most importance is to limit 

overexploitation. 

2. Vietnam’s catch fisheries is seriously affected by climate change. In the long term, 

catch yield will decrease by 22.6% when sea surface temperature increases by 1 oC and it will 

decrease by 0.6% when rainfall increases by 1%. Change in catch yield and productivity due 

to increase in number of storms is not statistically significant. Climate change increases the 

risk of depleting aquatic resources if overfishing keeps continuing. If there is no change in 

fish demand, both consumers and producers will suffer losses due to climate change, in which 

the loss of consumer surplus accounts for 95% of total social losses. By 2025, social losses 

due to impacts of climate change are VND 30 and 40 trillion per year respectively in the 

scenarios RCP4.5 and RCP8.5. Losses up to 2055 are VND 33 and 47 trillion respectively, 

calculated at the 2014 fixed price after discount. If the demand for seafood increases, it will 

cause even more damage to consumers while producers benefit from higher prices than loose 

due to reduced output. The total social surplus will generally be reduced if there is a high 

temperature increase. 

3. In the orientation to 2055, Vietnam needs to implement fisheries management towards 

ecological sustainability, which limits catch yield through different groups of solutions and 

management tools, such as: Input control and output control through a transferable and 

redeemable quota system; Research on impacts of climate change to regularly update 

technical control and quota regulations; Applying information technology to strengthen 

control measures; Stop subsidies, tax and fee exemption in catch fisheries; Strengthening 

capacity to prevent IUU fishing activities; Integrated fishing management and simultaneous 

use many measures and tools, including integrating climate change into socio-economic 

development plans of communities, localities and countries; Support the development of 

marine farming and improvement of quality of aquatic product processing; Support 

livelihood conversion; Development of mangroves, coral reefs and seagrass; Enhancing 

international cooperation in research, financial support and catch; Enhancing people's 

knowledge on climate change and its impacts on catch fisheries; Applying community-based 

co-management and decentralisation; Allowing transferable long-term water surface use 

rights; etc.  
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