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Tóm tắt 
Việc áp dụng tiếp cận dựa vào hệ sinh thái đang trở nên phổ biến và tất yếu trong quản lý môi 
trường biển. Tuy nhiên, tiến trình hướng đến mục tiêu này trên thế giới còn hạn chế, đặc biệt ở các 
nước đang phát triển, nơi mà các áp lực đối với môi trường biển nghiêm trọng và phức tạp hơn bở 
thiếu các quy định về ô nhiễm môi trường và các hoạt động khai thác của con người. Các quốc gia 
như Mỹ, Úc, Ca-na-đa và một vài nước trong Cộng đồng Châu Âu (EU) đã đạt được các bước tiến 
đáng ghi nhận trong tiến trình thực thi hiệu quả quản lý môi trường, nhưng nhiều nước đang phát 
triển đang phải đấu tranh với sự thiếu hụt nguồn lực và khả năng để thiết lập cơ sở hạ tầng cần thiết 
cho việc điều tiết, giám sát và thực thi. Một khía cạnh quan trọng của việc triển khai thành công tiếp 
cận dựa vào hệ sinh thái đó là tiếp cận tiếp cận theo không gian (Koen Alonso et al., ). Như vậy, việc 
xác định vùng không gian phù hợp cho mục tiêu đánh giá và quản lý là hết sức cần thiết, do đó, việc 
thực hiện một cách có hiệu quả nhiệm vụ này là bước khởi đầu cho việc phát triển và thực hiện tiếp 
cận hệ sinh thái trong quản lý nghề cá ở vùng biển Việt Nam. Báo cáo này trình bày các nội dung ban 
đầu đánh giá tổng hợp hệ sinh thái ở vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhằm tổng hợp một 
cách đầy đủ nhất về khái niệm phân vùng sinh thái ở vùng biển Việt Nam. Báo cáo trình bày các vùng 
quản lý dự kiến cũng như các đề xuất để xây dựng dựa trên kết quả hiện tại. 
  



 
 

 

 

 

Mở đầu 
Quản lý nghề cá dựa vào hệ sinh thái (EBM), thường được nhắc đến với các thuật ngữ “tiếp cận hệ 
sinh thái trong quản lý nghề cá”, “tiếp cận hệ sinh thái” hoặc “đánh giá tổng hợp hệ sinh thái”, là 
một chương trình khung được thừa nhận rõ ràng rằng các yếu tố con người và môi trường tác động 
đến nguồn lợi sinh vật biển và hệ sinh thái của chúng (Koen-Alonso et al.). Trong lịch sử, các nghiên 
cứu đánh giá nguồn lợi và hệ sinh thái đã được thực hiện rộng rãi theo tiếp cận ít toàn diện hơn, tập 
trung vào đơn loài hay đơn nghề ở một sinh cảnh nhất định. Trong trường hợp đánh giá nguồn lợi, 
tiếp cận này thường ngầm bỏ qua các tương tác giữa các loài khác nhau và môi trường của chúng. Ví 
dụ, việc tăng áp lực đánh bắt đối với một loài trong tháp dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng đến sự gia tăng 
hoặc suy giảm quần thể của con mồi và các loài cạnh tranh của nó (e.g. Donadi et al., 2018). Mục tiêu 
trọng tâm của EBM là tạo ra bối cảnh pháp lý, khoa học và xã hội, ở đó các hệ thống tự nhiên (ở bất 
cứ quy mô nào) có thể cung cấp toàn bộ các dịch vụ hệ sinh thái, được sử dụng một cách cân bằng, 
bền vững và duy trì sự phục hồi đối với các biến đổi bất thường. Điều này bao gồm lập kế hoạch cho 
các trường hợp nằm ngoài sự kiểm soát trực tiếp của một Chính phủ. Ví dụ, lợi ích của việc khôi phục 
rừng ngập mặn, hay hạn chế việc phá rừng ngập mặn đó là bảo vệ bờ biển hiệu quả hơn trước các 
cơn bão và sóng thần. Sự cân bằng như vậy là một thách thức lớn đối với EBM. Lợi ích lâu dài của 
tiếp cận như vậy là rất lớn, thông qua việc bảo vệ và tăng cường khả năng phục hồi của nguồn lợi 
sinh vật biển và môi trường sống của chúng. Trước mắt, có thể chi phí khá lớn, nhưng lâu dài, các lợi 
ích và tiết kiệm có thể nhiều hơn rất nhiều chi phí (Jennings et al., 2014). Ví dụ, việc mất đi các ngư 
trường truyền thống để bảo vệ môi trường sống, nếu không có tuyên truyền, giáo dục và sự hỗ trợ 
cho các bên liên quan có thể dẫn đến các mâu thuẫn lợi ích. Việc hợp lý hoá đội tàu khai thác (chủ 
động giảm thiểu quy mô đội tàu khai thác một cách hệ thống) đã được thực hiện ở nhiều nước phát 
triển, bao gồm cả Vương quốc Anh, tuy nhiên, ở quốc qua như Việt Nam, nơi mà đánh bắt hải sản có 
ý nghĩa quan trọng đối với sinh kế, điều này có thể phát sinh các thách thức rất lớn và khác biệt. 

Việc triển khai Quản lý nghề cá dựa vào hệ sinh thái EBM tiếp tục được thảo luận ở một số quốc gia, 
nhưng ngày càng được đưa vào luật pháp quốc gia hoặc quốc tế (ví dụ: Khung Chiến lược Biển của 
EU) và được thông qua giữa các tổ chức quản lý khu vực (như Tổ chức Nghề cá Tây Bắc Đại Tây 
Dương). Các quốc gia như Canada, Mỹ, Úc và EU, đều đã có các bước tiến đáng kể trong việc thực 
hiện EBM, thường là dưới hình thức kế hoạch quản lý môi trường khu vực (ví dụ ở Biển Bắc; Hình 1), 
nhưng đối với nhiều quốc gia vẫn là một rào cản cho quản lý môi trường biển ngay cả ở các quốc gia 
tiên tiến nhất. Hơn nữa, bước đầu tiên hướng tới khởi xướng EAFM ở vùng biển Việt Nam, các nhà 
khoa học và nhà quản lý của Việt Nam sẽ là người đầu tiên phát triển các kỹ thuật EAFM ở Đông Nam 
Á. Thiết lập EBM là một quá trình lặp đi lặp lại, thường mất nhiều năm để phát triển và thực hiện, là 
kết quả của việc giải quyết một cách hài hoà quan điểm của các bên liên quan và các thách thức 
chính trị. Điều ít được biết đến là cách tiếp cận này có thể được thúc đẩy ở một quốc gia đang phát 
triển như Việt Nam, nơi áp lực của con người rất lớn và môi trường chính trị có thể rất khác nhau. 



 
 

 

 

 

 
Hình 1 – Sơ đồ hệ sinh thái vùng biển Bắc (Kenny et al 2017). 

Mặc dù nội dung chính của dự án này nhằm tăng cường năng lực và mối liên kết giữa các nhà khoa 
học thủy sản ở Anh và Việt Nam, song song với việc xác định các khó khăn chủ yếu để đạt được trạng 
thái môi trường tốt, dự án cũng bao gồm cả việc phân tích thành phần dữ liệu để xác định vùng sinh 
thái cho quản lý. Phân tích này sử dụng dữ liệu có sẵn để mô tả về đặc điểm môi trường và sinh học 
ở biển Việt Nam, nhằm tái cấu trúc các vùng quản lý hiện nay với mục tiêu phản ánh trực tiếp hơn 
ranh giới sinh thái ở vùng biển Việt Nam (là Đơn vị hệ sinh thái, hoặc EPU). Phân tích này mô phỏng 
một phiên bản rút gọn của một đánh giá đã được thực hiện ở Biển Bắc (WGINOSE, 2016) trong nỗ 
lực hướng tới thực hiện phương pháp EBM ở vùng biển châu Âu. Mặc dù nằm ngoài phạm vi của 
một dự án một năm để đạt được khung đánh giá tích hợp đầy đủ cho vùng biển Việt Nam, phân tích 
được thực hiện như một phần của dự án này là một khía cạnh quan trọng để bắt đầu quá trình 
hướng đến EBM. Trong báo cáo này, chúng tôi phác thảo các bước cần thực hiện để xác định ranh 
giới giữa các khu vực riêng biệt của vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam (EEZ) và đề xuất các vùng quản 
lý (Koen-Alonso et al.). Các kết quả đầu ra của nghiên cứu này làm cơ sở cho việc xác định các ưu 
tiên quản lý hoặc nghiên cứu (ví dụ: trong các vùng ít có sự quản lý và hoạt động nghề cá ở mức độ 
cao). 

Dự án chính thức bắt đầu với việc hội thảo rà soát dữ liệu tại Hải Phòng vào tháng 6 năm 2018. Tiếp 
theo, hội thảo trao đổi thông tin được tổ chức tại CEFAS ở Lowoft, Vương quốc Anh (tháng 9 năm 
2018) sau đó, dự án đã tổ chức hội thảo trình kết quả bước đầu tại Hải Phòng và Hà Nội vào tháng 
12 năm 2018. Việc phân tích dữ liệu thu thập được vào tháng 6 được thực hiện trong chuyến công 
tác của cán bộ Viện NCHS đến chuyến thăm Vương quốc Anh vào tháng 9 năm 2018. 

  



 
 

 

 

 

Phương pháp 
Tháng 6/2018, trong đợt làm việc đầu tiên tại Viện Nghiên cứu Hải sản, bộ dữ liệu về môi trường và sinh học 

đã được tổng hợp và rà soát bởi các cán bộ nghiên cứu của Cefas và Viện Nghiên cứu Hải sản (Bảng 1) với rất 

nhiều biến nhưng chỉ một số biến được sử dụng cho các phân tích tiếp theo. Những dữ liệu này là tập hợp của 

các dữ liệu được thu thập từ mô hình và dữ liệu thu thập từ thực địa (kiểm chứng lại các dữ liệu trích xuất từ 

mô hình). Tất cả các dữ liệu được đưa vào phân tích không gian ở độ phân giải 0,5 x 0,5 độ (30 x 30 hải lý), là 

độ phân giải hiện đang được sử dụng ở Viện Nghiên cứu Hải sản và tiệm cận tới độ phân giải tối đa có thể đạt 

được, đảm bảo số lượng mẫu và độ bao phủ dữ liệu. Ngoài ra, các dữ liệu về hiện trạng quản lý (giấy phép khai 

thác, phân vùng khai thác, các khu bảo tồn biển…) cũng đã được Viện Nghiên cứu Hải sản cung cấp để so sánh 

với các dữ liệu về môi trường. Toàn bộ dữ liệu được phân tích bằng phần mềm thống kê mã nguồn mở R-

statistic (R Core Team, 2017) và được thống nhất mã hóa chi tiết (Phụ lục 1). 

Bảng 1 – Thông tin chung về bộ dữ liệu do Viện Nghiên cứu Hải sản cung cấp phục vụ đánh giá tổng hợp 

Biến Khoảng 

thời gian 

Nguồn dữ liệu Ghi chú 

Độ sâu N/A Global Multi-Resolution 

Topography (GMRT)1 

Độ phân giải ô lưới 100 m toàn cầu 

DEM. 

Chất đáy N/A Viet Nam National 

Atlas, RIMF 

Bản đồ chất đáy 

NOX  1997 – 2010  Truong Van Tuan, RIMF NO2 và NO3
- tầng mặt và tầng đáy từ 

các chuyến điều tra 

NH4  1997 – 2010  Truong Van Tuan, RIMF Tầng mặt và tầng đáy từ các chuyến 

điều tra 

PO4  1963 – 2010  Truong Van Tuan, RIMF Tầng mặt và tầng đáy từ các chuyến 

điều tra 

SiO3  1963 – 2010  Truong Van Tuan, RIMF Tầng mặt và tầng đáy từ các chuyến 

điều tra. 

Loại bỏ: Sai số lớn 

Chlorophyll 2011 – 2017  Bui Thanh Hung, RIMF Tầng mặt và tầng đáy trích xuất từ mô 

hình, toàn bộ vùng EEZ độ phân giải 

0.5° 

Nhiệt độ 2011 – 2017 Bui Thanh Hung, RIMF Tầng mặt và tầng đáy trích xuất từ mô 

hình, toàn bộ vùng EEZ độ phân giải 

0.5° 

Tầng đột biến 2011 – 2017 Bui Thanh Hung, RIMF Trích xuất từ mô hình, toàn bộ vùng 

EEZ độ phân giải 0.5° 

 

Tốc độ dòng 

chảy 

2011 – 2017 Bui Thanh Hung, RIMF Tầng mặt và tầng đáy trích xuất từ mô 

hình, toàn bộ vùng EEZ độ phân giải 

0.5° 

Độ muối 2011 – 2017 Bui Thanh Hung, RIMF Tầng mặt trích xuất từ mô hình, toàn 

bộ vùng EEZ độ phân giải 0.5° 

Thực vật phù 

du 

Thay đổi Nguyen Hoang Minh, 

RIMF 

Mật độ từ các chuyến điều tra của 

Viện Nghiên cứu Hải sản. 

Động vật phù Thay đổi Nguyen Hoang Minh, Mật độ từ các chuyến điều tra của 

                                                                 
1 https://www.gmrt.org/about/index.php  

https://www.gmrt.org/about/index.php


 
 

 

 

 

Biến Khoảng 

thời gian 

Nguồn dữ liệu Ghi chú 

du RIMF Viện Nghiên cứu Hải sản. 

Cá nổi Thay đổi Vu Viet Ha, RIMF Độ phong phú (năng suất khai 

thác/đơn vị cường lực) từ các chuyến 

điều tra nguồn lợi cá nổi lớn 

Cá đáy và 

động vật 

không xương 

sống 

Thay đổi Vu Viet Ha, RIMF Cá và động vật không xương sống cỡ 

lớn (năng suất khai thác/đơn vị cường 

lực) từ các chuyến điều tra hải sản 

tầng đáy 

 

Tổng số 21 biến được lựa chọn từ 25 biến môi trường được sử dụng để phân tích. Dữ liệu được biên 

tập theo ô lưới với độ phân giải 0,5 độ kinh vĩ tương ứng với các ô lưới đã được Viện Nghiên cứu Hải 

sản sử dụng trong phân tích dữ liệu. Một số biến trong bộ dữ liệu được loại bỏ trước khi đưa vào 

phân tích do sai số lớn (ví dụ SiO3). Một số dữ liệu thiếu độ bao phủ về không gian được lấp đầy bằng 

phương pháp nội suy. Ba phương pháp nội suy được sử dụng để thử nghiệm là “Inverse-distance 

weighting – IDW”; “thin-point spline” và “nearest neighbour”. Phương pháp nội suy IDW cho kết quả 

có sai số chuẩn thấp nhất… Mô hình null đưa ra các giá trị cho các ô lưới không có dữ liệu bằng 

phương pháp nội suy từ các ô lưới có dữ liệu sử dụng phương pháp nội suy IDW. Các giá trị từ nội 

suy được chấp nhận khi sai số chuẩn nằm trong khoảng 0,9% - 5% và bị loại khi lớn hơn 5%. 

Dữ liệu sau khi biên tập hoàn chỉnh được sử dụng để phân tích bằng phương pháp phân tích thành 

phần chính (gói công cụ ‘Vegan’ (v2.5-2, Oksanen et al., 2018) để kiểm tra sự phân nhóm giữa các ô 

lưới khác nhau và sự tương quan giữa các ô lưới.  

Để xác định số lượng nhóm tối ưu đối với từng loại dữ liệu (môi trường, thành phần sinh vật đáy và 

cá nổi nhỏ từ dữ liệu điều tra), tiếp cận so sánh đồng thời 30 chỉ số khác nhau bằng phương pháp 

phân tích cụm “k – means clustering” được sử dụng (gói công cụ ‘NbClust’ v3.0, Charrad et al., 2014) 

để lựa chọn giá trị sự phù hợp tối ưu.  Phương pháp này được lựa chọn khách quan để phân tích 

mặc dù còn tương đối đơn giản, nhưng phù hợp cho phân tích không gian. Tuy nhiên, cần lưu ý là 

khả năng đưa đến những thay đổi đáng kể trong trong kết quả ở mỗi cụm và xa hơn là các đơn vị 

trong cụm.  

Để tăng độ chính xác của các đơn vị hệ sinh thái đã được xác định, phân tích tiếp theo cần bổ sung 

dữ liệu về hoạt động của con người (vị trí hoạt động khai thác từ dữ liệu vệ tinh). Mô hình phân tích 

không gian ở đây mới chỉ được thực hiện một phần do thiếu dữ liệu, còn những khoảng trống và sự 

không chắc chắn trong các dữ liệu hiện có (liên quan đến phạm vi điều tra khảo sát) 

Dữ liệu thành phần cá nổi và sinh vật đáy (số lượng cá thể/đơn vị cường lực) được chuyển đổi 

(chuyển đổi theo căn bậc hai hoặc căn bậc bốn được áp dụng tương ứng) và phân tích theo cùng quy 

trình phân tích cụm như mô tả ở trên, được phân nhóm thành các cụm riênng biệt. Các cụm ô lưới 

cho từng bộ dữ liệu được ghép lại, theo trọng số tương đương nhau ngoại trừ các khu vực mà dữ 

liệu điều tra cá nổi và sinh vật đáy không trùng nhau (không có phân nhóm đối với sinh vật đáy ở 

vùng biển có độ sâu trên 200m). 

Với hoạt động khai thác hải sản hiện tại và việc thiếu thông tin chung về các hoạt động của con 

người, một số khoảng trống này là hợp lý. Tuy hiên, nếu phát triển nghề cá biển sâu hoặc các hoạt 

động khai thác khác như khai thác mỏ dưới đáy biển thì cấu trúc quản lý không gian điều chỉnh có 

thể phù hợp hơn. Hơn nữa, bộ dữ liệu chưa bao gồm thông tin về chiều dài của cá, do đó chưa 



 
 

 

 

 

chứng minh được sự tồn tại hoặc sự thay đổi của mạng lưới các khu bảo vệ nguồn giống thủy sản, 

các khu vực dừng khai thác 

Một số biến sử dụng (Bảng 1) có dữ liệu với độ phân giải hàng tháng được sử dụng để phân tích mức 

độ biến động của dữ liệu từ đó gán giá trị cho ô lưới có dữ liệu biến động lớn theo mùa. Phép gán 

này được sử dụng để xác nhận mô hình không gian, được đánh giá một cách định tính với trọng số 

thấp hơn mô hình tĩnh (tất cả các biến, trung bình năm) vì nó phụ thuộc vào một số biến và cỡ mẫu. 

Xu hướng biến đổi không gian theo khoảng cách môi trường (khoảng cách Euclidean hoặc khoảng 

cách Bray-Curtis giữa các ô lưới lân cận) được kiểm tra để đưa ra các khu vực có gradient khác nhau 

lớn nhất giữa các nhóm và trong các phân nhóm (Phụ lục 2). 

Kết quả 

Số lượng chùm dữ liệu điều tra cá nổi nhỏ tối ưu được xác định là 2; cho dữ liệu khảo sát hải sản 

tầng đáy là 3 và 4 cho dữ liệu môi trường (Bảng 2). Trong số 249 ô lưới nằm hầu hết hoặc toàn bộ 

trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, 78 và 86 ô lưới không được lấy mẫu cho thành phần loài 

cá nổi lớn hoặc các loài dịch chuyển giữa đáy – nổi tại bất kỳ ô lưới nào trong dữ liệu lịch sử của các 

chuyến khảo sát (Hình 2). 

Tổng cộng có bốn chùm được xác định trong các biến môi trường (Hình 2), hai chùm ở vùng nước 

nông và sâu, phân tách nhau ở dải độ sâu 200 m cũng như theo vĩ độ. Các yếu tố ảnh hưởng chính 

quyết định sự khác biệt môi trường là các yếu tố như độ sâu, độ sâu tầng đột biến nhiệt độ, nhiệt độ 

tầng mặt và tầng đáy, mặc dù một số yếu tố này đồng biến (ví dụ độ sâu và nhiệt độ đáy), làm cho 

độ sâu có thể là yếu tố môi trường quan trọng nhất tạo sự khác biệt giữa các chùm khác nhau (Phụ 

lục 3; 4). Các yếu tố như nhiệt độ tầng mặt, thường ảnh hưởng mạnh đến địa sinh học của các loài 

sinh vật biển, ít có tầm quan trọng vì chúng có độ biến động thấp trong toàn khu vực. Tuy nhiên, 

chúng có đóng góp tương đối đến sự biến động theo mùa trong ranh giới giữa các chùm khác nhau 

(Phụ lục 1).  

 



 
 

 

 

 

 

Hình 2 – Phân chia các chùm cho từng lớp dữ liệu; cá nổi lớn (trên cùng bên trái), hải sản tầng đáy 

(trên cùng bên phải) và môi trường (dưới cùng). Biểu diễn bằng Mô hình “tĩnh”. Phụ lục 1 Về sự biến 

đổi các yếu tố môi trường theo mùa. Bảng dưới cùng bên phải là sự kết hợp của ba mô hình, cùng 

với các ứng viên đơn vị sản xuất được đề xuất 

970 loài, hoặc đơn vị phân loại riêng biệt cao hơn bắt gặp trong dữ liệu khảo sát hải sản tầng đáy, với 

phạm vi bao phủ đến vùng nước có độ sâu lên tới ~ 160m. Nhóm hải sản tầng đáy và nhóm sống cả 

đáy và cả tầng nổi có sự khác biệt rõ ràng, chỉ có họ cá liệt (Leiognathidae) luôn nằm trong số năm 

nhóm loài hải sản ưu thế nhất (Phụ lục 6). Theo đó, ba chùm ô lưới đã được xác định (Hình 2): một 

chùm phía bắc kéo dài đến khoảng 11 ° N; và hai chùm phía nam, tách ra (lỏng lẻo) thành các nhóm 

ô lưới vùng khơi và vùng ven bờ. Cá rạn và các loài sống ở đáy mềm (ví dụ như cá bò, cá mối & cá 

phèn) có xu hướng tập trung, ngoại trừ ở các khu vực phía nam, nơi bị chi phối bởi các loài giáp xác, 

bao gồm năm trong số mười giống hải sản phổ biến nhất so với một trong ba giống hải sản khác. 

Tổng hợp kết kết quả khảo sát hải sản tầng nổi băt gặp 80 giống và chủ yếu được đặc trưng bởi các 

thành phần nước nông (<200 m) và nước sâu (> 200 m), với các chùm phân bố vùng nước sâu hơn 

kéo dài đến nhiều vùng ven biển đối với các khu vực có thềm lục địa rất hẹp trên đường bờ biển 

miền Trung (11 - 14 ° N). Mặc dù chỉ số phong phú thay đổi đáng kể giữa một số nhóm hải sản ưu thế 

hơn, nhưng có sự khác biệt ít rõ ràng hơn giữa các chùm trong các giống/ loài ưu thế nhất trong các 



 
 

 

 

 

dữ liệu này so với các vùng tập trung hải sản tầng đáy. Điều đó chỉ ra xu thế tác động mạnh hơn bởi 

các nhóm loài hải sản ít ưu thế hơn, chẳng hạn như các loài cá mập, cá nhám khác (Isistius spp. Hoặc 

Carcharhinus spp.) Hoặc cá vền (Brama spp.) (Phụ lục 7). 

Bảng 2 - Số lượng chùm và kết quả thống kê. NA = Không phân tích, do thiếu dữ liệu. Chỉ có 249 ô trong vùng đặc quyền 

được tính, nhưng phạm vi bao phủ dữ liệu khảo sát cá nổi lớn còn nằm ngoài khu vực đặc quyền (xem Hình 2). Xem Phụ lục 

3; 6 & 7 để mô tả chi tiết hơn về sự khác biệt. 

Bộ dữ liệu # Số 

chùm 

Số ô 

mỗi 

nhóm 

%  diện tích  

(751.0 million 

km2) 

Các đặc trưng trội hoặc đơn vị phân 

loại (với giá trị trung vị) 

Môi trường 

(Appendices 4 

& 5) 

4 1:     87 

 

 

2:     35 

 

 

 

3:     62 

 

 

4:     65 

 

 

NA:    0 

1:   34.9 % 

 

 

2:   14.1 % 

 

 

 

3:   24.9 % 

 

 

4:   26.1 % 

 

 

NA:  0.0 % 

Nhiệt độ tầng mặt thấp nhất (27°C); nước 

nông (50m); độ sâu tầng đột biến nhỏ nhất 

(25m). 

 

Nhiệt độ đáy biển thấp nhất (4°C); độ sâu 

tương đối cao (1200m) với độ sâu tầng đột 

biến (45m); dòng chảy đáy yếu. 

 

Sâu nhất (2500m)  với nhiệt độ tầng đáy 

(2°C); dòng chảy đáy yếu. 

 

Nhệt độ tầng mặt và tầng đáy cao nhất 

(28.5 & 27°C respectively); shallow (50m). 

Large pelagic 

fish 

(Appendix 7) 

2 1:   104 

 

 

2:     67 

 

NA:  78 

1:    41.8 % 

 

 

2:    27.0 % 

 

NA: 31.3 % 

Katsuwonus pelamis; Mobula spp.; 

Thunnus spp.; Makaira spp. 

 

Katsuwonus pelamis; Makaira spp.; 

Auxis spp.; Thunnus spp.;  

Bentho-

pelagic fish 

and 

invertebrates 

(Appendix 6) 

3 1:     85 

 

 

2:     18 

 

3:     60 

 

NA:  86 

1:    34.3 % 

 

 

2:      7.2 % 

 

3:    24.0 % 

 

NA: 34.5 % 

Leiognathus spp.; Nemipterus spp.; 

Paramonacanthus spp.; Saurida spp. 

 

Charybdis spp.; Leiognathus spp; 

Portunidae; Dasyatis spp. 

Arius spp.; Leiognathus spp.; 

Dasyatidae; Acropoma spp. 

  



 
 

 

 

 

Thảo luận 

Để tạo ra một tập hợp đồng bộ các đơn vị để quản lý không gian biển tiềm năng, một mô hình toán 

học cộng tính tiếp cận từ giá trị trung bình đã được áp dụng, thiết kế để kết hợp cấu trúc không gian 

xác định bởi từng nhóm dữ liệu và tập trung phân tích độ nhạy cảm của chúng (ví dụ: Phụ lục 1; 2). 

Mỗi chùm được đặc trưng bởi một biến thành phần là thông số môi trường và sinh học (Hình 2) với 

các khu vực rộng lớn có độ phủ dữ liệu khảo sát ít hoặc không có. Vì vậy, trọng số được gán cho từng 

lớp/nhóm dữ liệu trong mỗi ô biển tùy thuộc vào vị trí của nó trong vùng đặc quyền kinh tế, với việc 

chỉ định các ô đó trong khoảng 107 - 110 ° E bởi cả ba nguồn dữ liệu. Do đó, độ tin cậy trong các 

ranh giới được đề xuất (Hình 3) phụ thuộc vào áp dụng chúng và các điều chỉnh ranh giới trong 

tương lai khi có nhiều dữ liệu hơn. 

Với 12 vùng quản lý không gian biển riêng biệt đã được xác định và đề xuất (Hình 3). Các phân vùng 

này thể hiện tốt nhất sự tổng hợp của từng nguồn dữ liệu chính, cũng như đã xem xét đến tính mùa 

vụ (Phụ lục 1) và xu hướng không gian trong sự khác biệt môi trường (Phụ lục 2). Một số khu vực này 

có quy mô tương đương với một số phân vùng của ICES (Hội đồng khai thác biển quốc tế) và có thể 

sẽ phù hợp để phân chia thêm một số hoặc tất cả các phân vùng được xác định ở đây (ví dụ: XIa, XIb 

và XIc) . Điều này đặc biệt đúng đối với dữ liệu sinh học hiện tại còn hạn chế. Phân tích này sẽ được 

cải thiện hơn nữa nếu trong tương lai được bổ sung các nguồn dữ liệu mà trong khuôn khổ dự án 

này chưa thực hiện được (ví dụ: dữ liệu khảo sát thủy âm của các loài cá nổi nhỏ) cũng như “tác 

động của con người” được định lượng trên toàn bộ vùng biển của Việt Nam. 

Một số vùng sinh thái được xác định ở đây tương ứng chặt chẽ với cấu trúc quản lý không gian hiện 

tại được sử dụng ở Việt Nam (ví dụ: Vùng I, Vịnh Bắc Bộ). Tuy nhiên, trong các khu vực khác (ví dụ: 

tiểu vùng X - XII), các tiểu vùng được đề xuất rõ ràng hơn về mặt không gian so với các khu vực hiện 

đang được sử dụng. 



 
 

 

 

 

 

Hình 3 - Các vùng không gian biển đề xuất (được gọi là ‘tiểu vùng”) trong vùng đặc quyền kinh tế của 

Việt Nam. Các địa điểm khu bảo tồn biển (MPA) là tập hợp các vị trí được cung cấp bởi Viện Hải sản 

và cổng thông tin dữ liệu mở của Việt Nam.  



 
 

 

 

 

Riêng đối với các loài di cư cao (ví dụ cá ngừ, cá mập và cá kiếm), sự phân chia ở đây có thể cần rõ 

ràng hơn vì sự khác biệt giữa các vùng này phần lớn là các đặc điểm môi trường nước sâu, đặc biệt là 

độ sâu và nhiệt độ đáy, và dòng chảy bề mặt (Phụ lục 3). Dữ liệu khảo sát hải sản tầng nổi được 

nhóm cho chùm nước sâu và nước nông và do đó, không nên giả định rằng năng suất khai thác trong 

Phân khu X và XI là riêng biệt. Kết quả phân tích ở đây đưa ra một cái nhìn toàn diện hơn về sự biến 

động môi trường hơn là liên quan đến một loài nào đó, mặc dù nó có thể cung cấp một điểm khởi 

đầu, không phải là sự thay thế để xác định ranh giới của một loài nhất định. Ví dụ, trong nghề cá tập 

trung vào các loài cá nổi lớn, có thể nên xem xét năng suất khai thác trong cả phân vùng  X - XII cùng 

nhau, trong khi đối với các loài cá rạn san hô kích thước nhỏ, với phạm vi hạn chế, các tiểu vùng ở 

đây có nhiều khả năng ước lượng cao hơn thực tế phân bố của quần đàn 

Trong dự án này, độ phủ dữ liệu đa dạng sinh học đã được xem xét và vị trí của các KBTB hiện tại 

(Hình 3). Mặc dù những dữ liệu này không đầy đủ theo phạm vi không gian để bổ sung cho việc  

phân tích. Tuy nhiên có có một số điểm quan trọng cần lưu ý. Các ghi nhận về đa dạng sinh học hiện 

tại được giới hạn ở dữ liệu từ các cuộc khảo sát lặn và các cuộc điều tra ở vùng trung triều trong các 

khu vực đã được xác định là có ý nghĩa sinh học và thường ở các khu vực quanh các khu bảo tồn 

biển. Các KBTB thường là liên quan đến các khu vực cấm và các khu vực hạn chế hoạt động khai thác  

(tương tự như mạng lưới khu bảo tồn biển của Vương quốc Anh), nhưng hiện tại vẫn còn thiếu. Một 

số nguồn dữ liệu có độ bao phủ rộng hơn có sẵn từ các nguồn dữ liệu mở, nhưng tính chính xác của 

các dữ liệu này cần được xem xét, cân nhắc. Ví dụ, so sánh ngắn gọn về sự phân bố rừng ngập mặn 

(dữ liệu từ Giri và cộng sự, 2011) với hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy một khu vực được đánh dấu 

là rừng ngập mặn trước đây nhưng đã được phát triển mạnh thành một trung tâm đô thị (Hình 4) 

cho thấy rằng tình trạng rừng ngập mặn ở những khu vực này có thể đã thay đổi kể từ lần đánh giá 

trước. 

 

Hinh 4 – Ước tính độ phủ rừng ngập mặn ở khu vực phía Bắc tỉnh Thanh Hóa (green; Giri et al., 2011) với màu ảnh vệ tinh 

đã khác vào tháng 5 năm 2018. Vùng màu xám đang được đô thị hóa. Một số điểm ở khu vực này còn thuộc khu dự trữ 

sinh quyển của UNESCO  

  



 
 

 

 

 

Đề xuất 

Như đã thảo luận, các phân tích được trình bày ở đây thể hiện bước đầu tiên hướng tới tiếp cận 

quản lý nghề cá dựa trên hệ sinh thái (EAFM) bằng cách xác định các đơn vị/vùng quản lý không gian 

phù hợp cố gắng hài hòa các đặc điểm hệ sinh thái xung quanh các khu vực kết hợp sinh thái. Quá 

trình áp dụng cách tiếp cận hệ sinh thái bao gồm nhiều yếu tố khác nhau, sự tham gia của các bên 

liên quan quá trình tương tác lẫn nhau  (Hình 5). Các khía cạnh văn hóa, pháp lý và kinh tế  trong việc 

thực hiện không nên được đánh giá thấp, bao gồm cả khi chúng thực hiện một khía cạnh quan trọng 

của phương pháp này nhằm mục đích nắm bắt các quan điểm và nhu cầu của toàn bộ xã hội. Các chủ 

đề phổ biến liên quan đến hòa giải xung đột và bao gồm: lập kế hoạch phân vùng (ví dụ: giữa đánh 

bắt, nuôi trồng thủy sản và du lịch); phân bổ nguồn lực (ví dụ giữa đánh bắt cá công nghiệp, thủ công 

và sinh hoạt) và mức độ bảo vệ môi trường và kế hoạch bảo tồn, nhưng giáo dục cộng đồng cũng là 

một thành phần quan trọng để thực hiện chiến lược hiệu quả. 

 

Hình 5 - Khung lý thuyết  đối với các hợp phần bao gồm Cách tiếp cận quản lý hệ sinh thái. MSE = Đánh giá chiến lược quản 

lý 

Bước đầu tiên để phát triển EAFM, ví dụ: xác định các đơn vị sản xuất và quản lý hệ sinh thái không 

gian thích hợp, phần lớn đã đạt được bởi dự án này. Tuy nhiên, các bước khác là bắt buộc để hoàn 
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thành các mục tiêu chung của EAFM và để đảm bảo tính bền vững lâu dài của tài nguyên biển ở vùng 

biển Việt Nam (Hình 6). Một số lĩnh vực cụ thể cần phát triển và hành động hơn nữa như sau: 

• Các khảo sát khoa học nên nhằm mục đích đa ngành hơn, thường xuyên thu thập thông tin về 

hải dương học và sinh thái học; 

• Các khảo sát nên áp dụng cách tiếp cận phân tầng ngẫu nhiên, lấy mẫu một hoặc nhiều điểm 

ngẫu nhiên trong mỗi ô trên khu vực khảo sát; 

• Khảo sát lập bản đồ môi trường nền đáy nên được thực hiện, điều này sẽ tạo cơ sở để đánh 

giá sức khỏe hệ sinh thái và mức độ nhạy cảm của hệ sinh thái đối với các hoạt động ở khu 

vực nền đáy; 

• Các đề xuất bổ sung  nên được khuyến cáo cho các khu vực sẽ bị hạn chế hoặc khai thác và 

các hoạt động khác, đặc biệt là ở các khu vực nước sâu hơn và các khu vực hiện không có bất 

kỳ thông tin nào (ví dụ VIII và IX), như là một phần của việc thiết lập một mạng lưới dự trữ 

biển; 

• Tăng cường thăm dò, khảo sát các khu vực chưa được khai thác trước đây (đặc biệt đối với 

khu vực biển sâu xa bờ). 

Ngoài ra, các đề xuất cho sự hợp tác trong tương lai giữa Cefas và RIMF bao gồm (nội dung được đề 

xuất của giai đoạn làm việc tiếp theo được in đậm): 

• Đánh giá nguồn lợi và đào tạo kỹ năng phân tích xử lý số liệu cho cán bộ nghiên cứu của Viện 

nghiên cứu hải sản RIMF; 

• Đánh giá chi tiết các nguồn dữ liệu tác động của con người (ví dụ: theo dõi tàu, hệ thống quan trắc 

vùng xa bờ), để cải thiện tập hợp các phân vùng quản lý không gian biển hiện tại; 

• Thực hiện điều tra vùng biển khơi, trú trọng  vùng nước sâu xa bờ của vùng đặc quyền kinh tế Việt 

Nam, để đưa ra dữ liệu nền cho nguồn lợi, môi trường vùng biển sâu trước khi có bất kỳ hoạt động 

khai thác nào; 

• Đánh giá kinh tế xã hội về tác động của việc thiết lập các khu bảo tồn biển mới; 

• Phát triển một mô hình hệ sinh thái lớn để xem xét các xu thế đằng sau những thay đổi về tình 

trạng môi trường và sử dụng như một công cụ để đánh giá chiến lược quản lý. 

 



 
 

 

   
 

 

 

 

Figure 6 – Principal steps required to develop and implement an EAFM and corresponding projects completed or recommended to operationalise an EAFM in Viet Nam marine waters. 
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Phụ lục 1: Biến động mùa vụ trong các chùm môi trường. 

 

Figure A.1 – Cluster assignations filtered by season (Spring = March – May; Summer = June – August; 

Autumn = September – November; Winter = December. N.B. – Colours are not indicative of similarity 

between plots (i.e. the pink area of ‘spring’ should not be considered the same as pink areas in other 

seasons). Unfilled cells = missing data. 

  



 
 

 

 
 

 

Phụ lục 2: Biến đổi tương tác giữa các ô trong hiện trạng môi trường. 

 

Figure A.2 – Spatial variation in environmental cell (dis)similarity (dis-similarities between cell and 

adjacent cells). Areas of blue indicate low dissimilarity between neighbouring cells (i.e. the core of an 

area) and orange-red areas indicate boundary regions or where there is the greatest inter-cell 

variability. 

  



 
 

 

 
 

 

Phụ lục 3: Đặc trưng của các chùm môi trường. 
 

 
Figure A.3 – Differences between clusters in individual environmental variables used in the PCA, 
units and scale of measurement are specific to each variable. As a general guide to interpretation, 
plots with ranges that broadly overlap contribute less to the differences between clusters than those 
where there is clear separation (e.g. depth or bottom temperature contribute much more 
substantially to the variance than bottom NO2 or surface NH4). The cluster colour corresponds to the 
environmental cluster colours shown in Figure 2 (main text). 
  



 
 

 

 
 

 

Phụ lục 4: Phân tích thành phần chính dữ liệu môi trường. 

 
 
Figure A.4 – Principal components analysis of environment data and summary of most important 
variables characterising the samples (grid cells). The four variables in each axis with the highest 
eigenvalues are described against each Component Axis (e.g. PC1 and PC2), which account for 24% 
and 17% of the data variability, respectively. PC3 (12.2 % of variance) is not depicted for clarity. 
Polygons correspond to the defined environmental clusters. 
 
  



 
 

 

 
 

 

Phụ lục 5: Đặc điểm chùm khu hệ sinh vật đáy. 

Table A.5 – Ten most common faunistic families and genera in each benthic survey data cluster. 
Abundance measure = CPUE. NEI = Not elsewhere included. 
 

 Cluster 
Ranked 
abundance 

1 
Southern offshore 
(green) 

2 
Southern inshore 
(orange) 

3 
Northern  
(blue) 

1 Ponyfishes  
(Leiognathus spp.) 

Swimming crabs  
(Charybdis spp.) 

Marine catfishes  
(Arius spp.) 

2 Threadfin breams 
(Nemipterus spp.) 

Ponyfishes  
(Leiognathus spp.) 

Ponyfishes 
(Leiognathus spp.) 

3 Filefishes 
(Paramonacanthus spp.) 

Horse crabs nei 
(Portunidae) 

Dasyatid Stingrays 
(Dasyatidae) 

4 Lizardfishes  
(Saurida spp.) 

Horse crabs  
(Portunus spp.) 

Lanternbellies 
(Acropoma spp.) 

5 Goatfishes  
(Upeneus spp.) 

Dasyatid Stingrays 
(Dasyatis spp.) 

Pufferfishes 
(Lagocephalus spp.) 

6 Snappers  
(Pristipomoides spp.) 

Pufferfishes  
(Lagocephalus spp.) 

Swimming crabs 
(Charybdis spp.) 

7 Pufferfishes 
(Lagocephalus spp.) 

Dasyatid Stingrays 
(Himantura spp.) 

Lizardfishes  
(Saurida spp.) 

8 Swimming crabs 
(Charybdis spp.) 

Penaeid Shrimps 
(Metapenaeopsis spp.) 

Threadfin breams 
(Nemipterus spp.) 

9 Horse crabs  
(Portunus spp.) 

Penaeid Shrimps 
(Trachypenaeus spp.) 

Acropomatid basses 
(Synagrops spp.) 

10 Mantis shrimps 
(Squillidae) 

Tonguesole  
(Cynoglossus spp.) 

Flying gurnards 
(Dactyloptena spp.) 

 
  



 
 

 

 
 

 

Phụ lục 6: Đặc điểm chùm khu hệ cá nổi lớn. 

Table A.6 – Ten most common genera in each group of pelagic survey data. Abundance measure = 
CPUE. 
 

 Cluster 
Ranked 
abundance 

1  
Deep-water (green) 

2 
Shallow-water (orange) 

1 Skipjack tuna 
(Katsuwonus pelamis) 

Skipjack tuna 
(Katsuwonus pelamis) 

2 Eagle rays 
(Mobula spp.) 

Marlins 
(Makaira spp.) 

3 Tunas 
(Thunnus spp.) 

Frigate/ bullet tunas 
(Auxis spp.) 

4 Marlins 
(Makaira spp.) 

Tunas 
(Thunnus spp.) 

5 Swordfish 
(Xiphias gladius) 

Sailfish 
(Istiophorus platypterus) 

6 Sailfish 
(Istiophorus platypterus) 

Eagle rays 
(Mobula spp.) 

7 Blue shark 
(Prionace glauca) 

Mackerel tunas 
(Euthynnus spp.) 

8 Wahoo 
(Acanthocybium solandri) 

Dolphinfishes 
(Coryphaena spp.) 

9 Manta rays 
(Manta birostris2) 

Thresher sharks 
(Alopias spp.) 

10 Thresher sharks 
(Alopias spp.) 

Wahoo 
(Acanthocybium solandri) 

 
  

                                                                 
2 Now Mobula birostris 



 
 

 

 
 

 

Phụ lục 7: Phân tích thành phần chính dữ liệu môi trường và xác định 

các vùng sinh thái 

 

 Figure A.7 – Defined spatial management units (coloured polygons) super-imposed on a Principal 
Components Analysis ordination of environmental grid cell sample data. 
 


