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LỜI TỰA
Từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 12 năm 2016, Ngân hàng Thế giới đã thực hiện nghiên 
cứu khu vực về ô nhiễm nông nghiệp ở Đông Á, tập trung vào Trung Quốc, Việt Nam và 
Philippines, hợp tác với Bộ Nông nghiệp của mỗi nước. Nỗ lực này nhằm mục đích cung 
cấp một cái nhìn khái quát về ô nhiễm nông nghiệp gắn liền với nông nghiệp ở cấp độ khu 
vực và quốc gia: tầm quan trọng, tác động và các động lực thúc đẩy, và những hoạt động gì 
đang được thực hiện. Nó cũng tìm cách vạch ra những cách tiếp cận tiềm năng để giải quyết 
những vấn đề này trong tương lai. Nghiên cứu xem xét sự chuyển đổi cơ cấu của ngành 
nông nghiệp và sự phát triển của sản xuất nông nghiệp đang tạo ra các vấn đề ô nhiễm nông 
nghiệp và các cơ hội giảm thiểu. Nó cũng xác định những lỗ hổng về kiến thức, chỉ ra các 
hướng nghiên cứu trong tương lai. Các Bộ Nông nghiệp và Môi trường là đối tượng đầu 
tiên của nghiên cứu. Nghiên cứu cũng nhằm mục đích dùng cho các tổ chức phát triển, các 
hiệp hội ngành nghề, và các đối tượng khác quan tâm đến nông nghiệp bền vững và sức 
khoẻ và bảo vệ môi trường.

"Nghiên cứu" là tổng thể của công trình và bao gồm nhiều thành phần, bao gồm tổng quan 
quốc gia về ô nhiễm nông nghiệp cho ba quốc gia trọng điểm, các báo cáo làm việc chuyên 
đề, và một báo cáo tổng thể. Báo cáo này tương ứng với tổng quan quốc gia về ô nhiễm 
nông nghiệp ở Việt Nam, và đặc biệt là báo cáo tóm tắt 3 tài liệu làm việc về trồng trọt, 
chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Tổng quan bao gồm ô nhiễm nước, đất và không khí trực 
tiếp liên quan đến các hoạt động và quyết định được thực hiện ở cấp nông trại hoặc tương 
đương (ví dụ ở cấp ao trong trường hợp nuôi trồng thủy sản). Nó đặc biệt xem xét (a) việc 
sử dụng phân bón; (B) việc sử dụng thuốc trừ sâu; (C) các hoạt động quản lý đất đai khác 
(bao gồm việc sử dụng nhựa, ni lông, sự xâm nhập của các loài xâm lấn, thủy lợi, và các biện 
pháp chuẩn bị đất); (D) đốt chất thải nông nghiệp nông nghiệp; (E) quản lý chất thải động 
vật (đất và các loài thủy sản); Và (f ) việc sử dụng chất bổ sung thức ăn, bao gồm kháng sinh, 
hormone, và kim loại nặng trong nông nghiệp (đất và nước). Tác động môi trường liên 
quan đến thay đổi sử dụng đất vượt quá phạm vi nghiên cứu. 

Các tuyên bố đưa ra trong báo cáo tổng quan quốc gia này dựa trên các tài liệu hiện có cũng 
như các nguồn số liệu quốc gia và quốc tế. Bản báo cáo này đã được thông báo cho các bên 
liên quan đại diện cho các cơ quan chính phủ, các cơ quan phi chính phủ và các viện nghiên 
cứu, và đã được thảo luận tại hội thảo tham vấn các bên liên quan tại Hà Nội vào tháng 12 
năm 2016. Báo cáo được hoàn thiện bằng cách củng cố và giải quyết các ý kiến từ các bên 
liên quan.

Báo cáo này do Emilie Cassou viết, dựa trên các báo cáo cơ bản về tình hình ô nhiễm nông 
nghiệp của Việt Nam do Đinh Xuân Tùng (về ô nhiễm chăn nuôi), Nguyễn Hồng Tín 
(về ô nhiễm trồng trọt), Nguyễn Văn Công (về ô nhiễm thủy sản) và Trần Đại Nghĩa (Về 
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chính sách nông nghiệp-môi trường), và với sự đóng góp bằng văn bản của Steven Jaffee, 
Jiang Ru, và Cao Thăng Bình. Báo cáo về ô nhiễm chăn nuôi, cây trồng và ô nhiễm thủy sản 
hiện có trên mạng, cùng với một loạt các chính sách (biện pháp pháp lý) nhằm giải quyết 
vấn đề ô nhiễm nông nghiệp.

Nghiên cứu này đã được thực hiện với sự tài trợ của Quỹ Ủy thác Tốc độ Phát triển Cơ sở 
Hạ tầng Đông Á và Thái Bình Dương do Australia tài trợ và do Ngân hàng Thế giới quản lý.

 Lời tựa v





GIỚI THIỆU

Nông nghiệp Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc trong 20 năm qua. Hoạt 
động mạnh mẽ của ngành đã giúp Việt Nam trở thành một trong 5 nhà xuất khẩu hàng 
đầu của khoảng 6 mặt hàng nông nghiệp, góp phần giảm nghèo, ổn định xã hội và cải thiện 
đáng kể an ninh lương thực. Tuy nhiên, hiện nay, nông nghiệp Việt Nam đang hướng tới 
những hạn chế của một mô hình tăng trưởng bắt nguồn từ việc tăng cường các hệ thống 
sản xuất, bao gồm việc sử dụng lao động, hóa chất và tài nguyên thiên nhiên nhiều hơn 
hiệu quả và tăng thêm giá trị. Tăng trưởng nông nghiệp đang giảm dần và khả năng cạnh 
tranh của Việt Nam với vai trò là nhà cung cấp hàng hoá rời rạc, không có sự khác biệt đang 
là những dấu hiệu cảnh báo khiến ngành nông nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh về lao 
động, đất đai và các nguồn lực khác.1 Mối quan tâm về môi trường do thâm canh cũng bắt 
đầu ảnh hưởng xấu đến năng suất và vị thế hàng hoá của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Nếu muốn hoàn thành những tham vọng của mình và vẫn là một động lực phát triển 
kinh tế, nền nông nghiệp của Việt Nam sẽ cần phải bắt đầu sản xuất "nhiều hơn từ ít 
hơn.”2 Về vấn đề này, giải quyết vấn đề ô nhiễm nông nghiệp là thách thức chính đối với 
Việt Nam. Ô nhiễm đã bắt đầu ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên của riêng ngành, có khả 
năng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và năng suất của đất, hiệu quả của các hóa chất 
trong việc chống lại côn trùng và bệnh tật, sức khoẻ của nông dân và năng suất, sức khoẻ 
môi trường và an toàn thực phẩm.3 Trong khi đó, việc sử dụng lãng phí các đầu vào khiến 
giảm lợi nhuận của trang trại. Bằng chứng khoa học về mức độ và tác động của ô nhiễm 
nông nghiệp ở Việt Nam vẫn còn hạn chế, nhưng hiện đang dần xuất hiện rõ hơn. Trong 
khi đó, dân số nói chung đã ngày càng nhận thức được những vấn đề sức khoẻ con người và 
môi trường mà ô nhiễm nông nghiệp đang tạo ra.

Việc tăng cường bằng chứng và mối quan tâm của công chúng về ô nhiễm đã dẫn đến 
việc chính phủ Việt Nam chấp nhận một viễn ảnh mới và cần phải đưa ra các biện pháp 
để giải quyết vấn đề. Ở cấp lập kế hoạch chiến lược, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn (Bộ NN&PTNT), thông qua Kế hoạch Tái cơ cấu Nông nghiệp năm 2013, cần phải 
giảm phát thải và tác động môi trường của ngành và vạch ra một số mục tiêu cụ thể. Kể từ 
đó, nhiều bộ luật về nông nghiệp và môi trường đã được các bộ khác nhau chấp nhận mặc 
dù việc thực thi vẫn ở giai đoạn đầu và không đồng đều về mặt địa lý.

1 Xem Jaffee và các cộng sự. 2016.
2 Đó là tạo ra nhiều giá trị kinh tế hơn và phúc lợi của người tiêu dùng và nông dân, trong khi sử dụng nguyên liệu đầu vào 

ít hơn và nguồn nhân lực và tự nhiên và giảm bớt dấu ấn môi trường của ngành ( Jaffee và các cộng sự. 2016).
3 Xem World Bank. 2016.



Trong quá khứ, trong nhiều thập kỷ qua, hiệu suất môi 
trường của ngành nông nghiệp đã phụ thuộc vào việc 
mở rộng sản xuất nông nghiệp. Và khi mối quan tâm về 
môi trường đã được nâng lên, chủ yếu là do lấn chiếm rừng 
bằng cách mở rộng nuôi trồng thuỷ sản và đất trồng trọt, 
đó là thay đổi sử dụng đất và ít bị ô nhiễm hơn liên quan 
đến nông nghiệp. Ô nhiễm nông nghiệp nhìn chung ít 
nhận được sự quan tâm, có lẽ do một phần là do sự phức 
tạp của việc đo lường hiện tượng khuếch tán đa diện và 
không gian. Sự khan hiếm dữ liệu thu thập ô nhiễm nông 
nghiệp đã làm hạn chế khả năng nghiên cứu của các nhà 
nghiên cứu về những ảnh hưởng của nó đối với sức khoẻ 
con người và động vật, đa dạng sinh học, khả năng sinh lời 
của nông nghiệp và các ngành công nghiệp khác và tổng 
giá trị xã hội của sản xuất nông nghiệp. 

Nghiên cứu dựa trên báo cáo tóm tắt này thể hiện nỗ lực 
lần đầu tiên để thu thập các bằng chứng hiện có về bản 
chất và mức độ ô nhiễm nông nghiệp ở Việt Nam, nhìn 
vào ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và cây trồng. 
Đây cũng là một nỗ lực để làm sáng tỏ các tác động kinh 
tế xã hội và động lực của ô nhiễm nông nghiệp, bao gồm 
những thiếu sót của các chính sách và chương trình hiện 
có để quản lý vấn đề này.

Trọng tâm hàng hóa
Báo cáo tổng quan này tập trung vào các ảnh hưởng ô 
nhiễm của các hệ thống sản xuất cho một tập hợp các 
mặt hàng nông sản: lợn và các sản phẩm gia cầm, và ở 
mức độ thấp hơn các sản phẩm gia súc; Nuôi cá tra và 
tôm; Và gạo, ngô và cà phê. Sự lựa chọn này phản ánh 
tầm quan trọng của các mặt hàng này trong cả về sự đóng 
góp về kinh tế và ô nhiễm, và trong một số trường hợp, quỹ 
đạo công nghiệp có thể dẫn tới mức ô nhiễm cao hơn trong 
tương lai. Việc lựa chọn cũng có tính đến các chương trình 
hiện hành của chính phủ đang được Ngân hàng Thế giới 
hỗ trợ, và do đó, các cơ hội để ngay lập tức tăng cường các 
nỗ lực thúc đẩy thâm canh nông nghiệp bền vững.

Nông nghiệp chăn nuôi (trên mặt đất và dưới nước) được 
lựa chọn bởi vì nó nằm trong số các tiểu ngành kinh tế 
phát triển nhanh nhất nước và là một trong những nhân 
tố đóng góp nhiều nhất cho ô nhiễm môi trường. Việt 
Nam đang trải qua sự tăng trưởng nhanh nhất về tiêu thụ 

sản phẩm động vật trên thế giới (xem Hình 1) và đáp ứng 
của ngành đối với nhu cầu đang gia tăng đang gây ra vấn đề 
ô nhiễm đang gia tăng. Ô nhiễm từ khu vực này đang mở 
rộng không chỉ vì sự tăng trưởng của nó mà còn bởi sự thay 
đổi trong thực tiễn sản xuất và tổ chức công nghiệp mà sự 
tăng trưởng nhanh chóng đã gây ra.

Lợn và gia cầm là những con vật nuôi lớn nhất và phát 
triển nhanh nhất và tạo ra chất thải tập trung nhất và 
tập trung nhất. Các doanh nghiệp nuôi các động vật này 
đã đi vào con đường công nghiệp hóa, một sự chuyển đổi 
đặc trưng bởi sự gia tăng thông tin và sự phụ thuộc nhiều 
hơn vào nguồn thức ăn thương mại và dược phẩm. Mặc dù 
một số điều này đã đi cùng với sự xuất hiện của các hoạt 
động quy mô lớn (vào năm 2015, sản xuất công nghiệp và 
công nghiệp chiếm 64% tổng sản lượng ngành chăn nuôi 
[Nguyen DV 2015]), công nghiệp hóa cũng phát triển 
trong Các cụm trang trại chăn nuôi nhỏ được hình thành 
xung quanh các trung tâm tiêu thụ dân cư như Hà Nội và 
thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nay, cả hoạt động chăn 
nuôi lớn và nhỏ đều gây ra vấn đề ô nhiễm đáng báo động. 
Các vùng tạo ra chất thải động vật nhiều nhất là đồng bằng 
sông Hồng, Đông Nam Bộ, và đồng bằng sông Cửu Long. 

Hầu hết gia súc và trâu vẫn tiếp tục được nuôi trong các 
hệ thống rộng, mật độ thấp, và chất thải từ những hoạt 
động chăn nuôi này chưa gây ra những vấn đề môi trường 
nghiêm trọng. Mặc dù thực tế là vào năm 2014, hơn 80 
phần trăm bò chỉ sống ở 6 trong 63 tỉnh và thành phố của 

Hình 1.  Cung cấp lương thực trong nước cho tất cả các 
sản phẩm động vật
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Nguồn: Dựa trên bảng cân đối lương thực FAOSTAT.
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Việt Nam.4 Tuy nhiên, tình hình này đang thay đổi với sự 
nổi lên của các hoạt động kinh doanh sữa và thịt bò quy 
mô lớn. Phân chuồng của một số trang trại chăn nuôi bò 
sữa thương mại được thành lập gần các thành phố lớn và 
trung bình như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Vinh 
ở Nghệ An (Duyên hải Nam Trung Bộ) đã vượt quá khả 
năng chứa chất dinh dưỡng của đất (Lê 2012, Duteurtre 
và các cộng sự. Năm 2015), và các quy định về bảo vệ nước 
ngầm và nước mặt khỏi ô nhiễm ít được áp dụng.

Liên quan đến thủy sản, nuôi trồng thuỷ sản không chỉ 
là con đường tăng trưởng dốc hơn là đánh bắt cá mà còn 
là ngành gây ô nhiễm lớn hơn của hai tiểu ngành thủy 
sản do sử dụng một lượng lớn thức ăn và dược phẩm. 
Trong nuôi trồng thủy sản, cá tra / basa và tôm đều chiếm 
không gian và môi trường lớn; Khu vực nuôi trồng (đặc 
biệt là tôm 5) Và cường độ của cả hai đều tăng lên đáng kể 
trong 10 đến 15 năm qua. Vùng chính về sản lượng nuôi 
trồng thuỷ sản là đồng bằng sông Cửu Long, chiếm hơn 
70% diện tích nuôi và sản lượng trong năm 2013 (dựa trên 
số liệu của Tổng cục Thống kê). Đồng bằng sông Hồng và 
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung chiếm vị trí thứ 
hai và thứ ba.

Gạo là mặt hàng lương thực hàng đầu của Việt Nam và 
tiếp tục chiếm phần lớn diện tích trồng trọt. Đồng bằng 
sông Cửu Long - nơi có một nửa sản lượng gạo quốc gia 
và 90% xuất khẩu gạo xuất phát6—là vựa lúa của cả nước. 
Đồng bằng sông Hồng là nơi đứng thứ hai về sản xuất lúa 
gạo (và đang giảm). Sản lượng lúa gạo chiếm tỷ trọng lớn 
nhất trong việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu của Việt 
Nam, trong đó cà phê và ngô xếp thứ hai và thứ ba về sử 
dụng các đầu vào này (dựa trên số liệu Tổng cục Thống ke 
(TCTK).

Ngô đứng thứ hai về diện tích trồng trotj ở Việt Nam. 
Trong khi trước đây, Ngô được trồng chủ yếu cho thực 
phẩm ở các vùng cao, hơn 80% sản lượng ngô của cả nước 
được ước tính sử dụng cho thức ăn gia súc (cho cả hoạt 
động chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản) (Nguyễn T. H. 
2017). Sản xuất ngô xuất hiện trên cả nước. Vùng Tây Bắc, 
Đông Bắc và Tây Nguyên chiếm khoảng 60% tổng sản 
lượng, và sản xuất thâm canh nhất xảy ra ở Tây Nguyên.

4 Hanoi, Son La, Nghe An, Lam Dong, TP Ho Chi Minh, và Long An.
5 Nuôi tôm chiếm nhiều không gian hơn so với cá tra (hơn 100 lần), nhưng cá tra được sản xuất với khối lượng cao hơn (Kam và các cộng sự. 2012).
6 http://www.pecad.fas.usda.gov/highlights/2012/12/Vietnam/.

Cà phê là một trong những cây trồng khiến Việt Nam 
hiện được coi như một nhà cung cấp chính toàn cầu. 
Việt Nam đã trở thành nhà sản xuất cà phê thế giới vào 
cuối những năm 1990 trở thành nhà sản xuất lớn thứ hai 
thế giới sau một thập niên sau đó (dựa trên dữ liệu của 
FAOSTAT). Hầu như toàn bộ cây trồng được trồng ở 
vùng Tây Nguyên. Việc mở rộng và tăng cường của Cà phê 
đã diễn ra một cách không kiểm soát được, và chi phí môi 
trường bao gồm phá rừng, suy thoái đất, và sự cạn kiệt của 
nước ngầm cũng như ô nhiễm nước và đất.

Nghiên cứu này củng cố cho nghiên cứu này chủ yếu tập 
trung vào ô nhiễm phát sinh từ  (a) thực hành chăn nuôi 
và bổ sung thức ăn, (b) xử lý chất thải động vật và quản lý 
nước thải, (c) sử dụng phân bón, (d) sử dụng thuốc trừ sâu, 
và (e) Dư lượng.

 Giới thiệu 3





CÁC PHÁT HIỆN

Ngành chăn nuôi
Sản xuất chăn nuôi không chỉ phát triển mà còn tập trung vào công nghiệp hóa và không 
gian-thường gặp rắc rối gần với các khu vực đông dân - thậm chí cả với những hộ chăn 
nuôi nhỏ. Chính phủ đang cố gắng giải quyết tình trạng này bằng cách khuyến khích hợp 
nhất và phân bố lại không gian, tuy nhiên đã trở thành giải pháp không phù hợp giữa năng 
lực của các nhà sản xuất để đầu tư hoặc điều phối kiểm soát ô nhiễm và mặt khác là các 
phương pháp sản xuất công nghiệp nguy hiểm với môi trường đang thống trị ngành. Điều 
này nằm trong bối cảnh các ưu đãi kinh tế yếu và áp lực hạn chế trong việc tuân thủ các quy 
định về môi trường. 

Việc tăng cường chăn nuôi gia súc đã không đạt được tiềm năng của nó để giảm bớt áp 
lực lên môi trường bằng cách mang lại sự chuyên nghiệp hoá và đạt được hiệu quả. Thay 
vào đó, nó đã làm tăng thêm các dòng chất thải tập trung không gian. Và mặc dù điều này 
có thể một phần do sự phổ biến của nông nghiệp quy mô nhỏ, việc chuyển đổi sang chăn 
nuôi thương mại quy mô lớn có thể không giải quyết được vấn đề ô nhiễm trong ngành. 
Mặc dù các trang trại quy mô lớn đầu tư nhiều hơn vào xử lý chất thải hơn các trang trại 
quy mô nhỏ, theo tỷ lệ, những nỗ lực của các trang trại quy mô lớn, bao gồm các trang trại 
gần Hà Nội và Thái Bình ở đồng bằng sông Hồng, thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng 
Nai ở đồng bằng sông Cửu Long thường thiếu những gì cần thiết để quản lý khối lượng lớn 
chất thải tập trung từ các trang trại này.

Vấn đề ô nhiễm gia súc được thấy rõ ràng nhất trong ngành chăn nuôi lợn. Lợn gây ra 
chất thải nhiều nhất ở cả tuyệt đối và tương đối (mỗi con vật). Về mặt địa lý, vấn đề ô nhiễm 
gia súc được chú ý nhiều nhất ở các tỉnh/thành như Thái Bình và Hà Nội ở Đồng bằng 
sông Hồng và Đồng Nai ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Ước tính 80 triệu tấn chất thải gia súc phát sinh mỗi năm là các chất dinh dưỡng, chất 
gây bệnh và các hợp chất dễ bay hơi làm ảnh hưởng đến chất lượng nước và không khí 
và làm hư hại đất  (dựa trên DLP-MARD 2015). Ví dụ, trong chăn nuôi lợn, khoảng 70-
90% lượng nitơ, khoáng chất (phốt pho, kali, magiê và các loại khác), và các kim loại nặng 
chứa trong thức ăn được cho là thải ra môi trường (Định 2017). Mức ô nhiễm nước bẩn 
do coliform do các trang trại chăn nuôi nhỏ cao gấp 278 lần so với mức cho phép, trong 
khi chăn nuôi thương phẩm cao gấp 630 lần so với mức cho phép trong một nghiên cứu 
(Phùng và cộng sự 2009). Nồng độ ammonia trong khí thải từ các trang trại lợn ở khu vực 



phía Bắc đã cao hơn mức độ cho phép từ 7 đến 18 lần, và 
hydro sulfide cao gấp 5 đến 50 lần (Vũ 2014).

Mặc dù các luật và các quy định đã được thông qua để 
ngăn ngừa tình trạng này, khoảng 36 phần trăm7 chất 
thải gia súc được ước tính đổ vào môi trường không 
được xử lý. Một phần là do thiếu áp lực về việc tuân thủ 
các quy định đối với nông dân tham gia vào hoạt động này, 
và sự không hấp dẫn về mặt kinh tế mang lại từ việc xử lý 
và tái chế chất thải trong nhiều hoàn cảnh (so với bán phá 
giá), hiện tượng này cũng phản ánh những hạn chế về vật 
chất và đầu tư. Các trang trại nhỏ - có lẽ vì họ ít có khả 
năng thu hút sự giám sát của các quy định và cũng ít có cơ 
hội tiếp cận với công nghệ và tài chính - sẽ lấy đi phần lớn 
chất thải của họ so với các đối tác thương mại lớn của họ 
(ước tính là 40% so với 16%). 

Trong khi đó, mặc dù phần lớn (xấp xỉ 64 phần trăm) 
chất thải gia súc cũng được xử lý qua một số hình thức 
nhất định ở Việt Nam, nhưng phần lớn vẫn bị xử lý 
không đầy đủ. Ví dụ, các chất phân huỷ sinh học đã xâm 
nhập vào ngành công nghiệp ở mức độ lớn ở Việt Nam, do 
trợ cấp của chính phủ, và đang giúp làm giảm chất ô nhiễm 
hữu cơ và khí hậu từ chất thải động vật. Tuy nhiên, nước 
thải từ các hệ thống này thường không qua xử lý, do đó các 
chất hữu cơ, chất dinh dưỡng, thuốc men và các chất phụ 
gia thức ăn như kim loại nặng vào đường thủy bị thải môi 
trường. Và trong khi việc xử lý chất thải gia súc cho đất 
như phân bón giảm thiểu các vấn đề ô nhiễm nhất định 
bằng cách phân tán phân chuồng (làm gián đoạn không 
gian các chất dinh dưỡng), xây dựng chất hữu cơ trong đất 
giúp duy trì chất dinh dưỡng và giảm phát thải khí mê tan 
do phân hủy, nếu thường xuyên bị áp dụng quá mức sẽ gây 
hại đến độ màu mỡ của đất (axit hóa, mất cân bằng vi sinh, 
tích tụ kim loại nặng) và tăng nguy cơ ô nhiễm cây trồng 
bằng các mầm bệnh. Điều này làm tăng mối quan ngại về 
việc sử dụng rộng rãi phân gà làm phân bón (khoảng 75% 
được sử dụng theo cách này [Dinh 2017]), chất thải gia 
cầm đứng thứ nhì so với lợn. 

Cả hai loại chất thải gia súc đã xử lý và chưa được xử lý 
cũng lan truyền các loại dược phẩm hiện đang được sử 

7 Ước tính, Dinh 2017.
8 Các nhà máy xử lý ở Hoa Kỳ đã được tìm thấy để loại bỏ chỉ khoảng một nửa số thuốc có trong nước thải (Arvai và các cộng sự. 2014).
9 http://law.omard.gov.vn/LinkClick.aspx?fileticket=YJI55G8ZKWE%3d&tabid=40&mid=385 (Tiếng Việt); http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20

Publications/MARD%20phases%20out%20of%20growth%20promotion%20usage%20of%20antibiotics%20in%20feed_Hanoi_Vietnam_7-6-2016.pdf (Tóm 
tắt tiếng Anh)

dụng một cách có hệ thống trong chăn nuôi lợn và gia 
cầm tăng cường.8 Mặc dù bằng chứng cụ thể của Việt 
Nam còn hạn chế về vấn đề này, việc tiếp xúc lâu dài với các 
dược phẩm này được biết là có hại cho sức khoẻ, trong khi 
đó các chất chống vi khuẩn trong môi trường và trong sinh 
vật lại tăng cường sự đề kháng của vi khuẩn đối với các loại 
thuốc cứu sống con người và Động vật. Một nghiên cứu 
cho thấy rằng 33 đến 47% E. coli phân lập từ colibacillosis 
ở lợn kháng kháng sinh như enrofloxacin, ciprofloxacin, 
norfloxacin, và erythromycin (Khanh 2010). Một nghiên 
cứu khác cho thấy 80 phần trăm E. coli bị cô lập và 77 
phần trăm Salmonella spp. kháng với ít nhất một loại 
kháng sinh, và trên 60% các vi khuẩn này có khả năng đề 
kháng với hai loại kháng sinh (Phương và cộng sự, 2008 
tại Định 2017). Tuy nhiên, một nghiên cứu khác - thời 
gian này trên E. coli từ mẫu phân của trẻ em sống ở một 
vùng nông thôn bên ngoài Hà Nội - cho thấy 60 phần trăm 
chủng vi khuẩn kháng với ba hoặc nhiều kháng sinh (Dyar 
và cộng sự, 2012). Nhận thức được mối đe dọa này, Bộ 
NN & PTNT (tính đến năm 2016) đã khởi xướng hành 
động điều tiết để giảm việc sử dụng thuốc kháng sinh tăng 
trưởng trong thức ăn.9

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí 
Minh, nước thải từ các trang trại chăn nuôi là một trong 
những nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước 
uống gây ảnh hưởng đến người dân thành thị. Sau khi 
xả ra kênh rạch, nước thải chảy vào sông Sài Gòn, đây là 
nguồn cung cấp nước sinh hoạt và nước uống chính cho 
thành phố. Chất thải chăn nuôi đã được đưa vào danh sách 
các nguồn ô nhiễm đòi hỏi phải có sự kiểm soát chặt chẽ 
của chính quyền để bảo vệ chất lượng nước trong hệ thống 
sông Đồng Nai - Sài Gòn.

Mặc dù có một số lý do đáng lo ngại nhưng rất ít nghiên 
cứu kiểm tra nước, sức khoẻ và các tác động khác của 
chất thải vật nuôi, để lại vấn đề quan trọng này cho các 
phương tiện truyền thông phải ghi chép. Thông thường, 
các báo cáo được thúc đẩy bởi khiếu nại của người dân về 
mùi hôi của các trang trại chăn nuôi gia súc, chứ không 
phải các chất ô nhiễm nguy hại hơn, nhưng ít dễ nhìn thấy 
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hơn như chất dinh dưỡng, kim loại nặng, vi khuẩn và vi 
rút.

Có bằng chứng sơ bộ rằng việc duy trì các điều kiện vệ 
sinh kém khiến vấn đề ô nhiễm trở nên tồi tệ hơn cũng 
có hại cho năng suất nông nghiệp. Điều kiện vệ sinh kém 
làm cho những trang trại dễ bị tổn thất năng suất hơn do 
tự nhiễm bẩn. Bằng chứng là sơ bộ, tuy nhiên các can thiệp 
cấp dự án để cải thiện điều kiện vệ sinh và thực tiễn quản 
lý chất thải của các trang trại chăn nuôi đã đạt được kết quả 
rõ ràng về năng suất. Ví dụ, bằng cách giới thiệu phương 
pháp chăn nuôi tốt, Dự án Tăng cường Cạnh tranh chăn 
nuôi và An toàn Thực phẩm của Ngân hàng Thế giới đã 
giảm tỷ lệ tử vong của lợn từ 15 đến 11%, và tỷ lệ tử vong 
ở gia cầm từ 41 đến 33% ở các khu vực mục tiêu. Nó cũng 
làm giảm thời gian vỗ béo từ 136 đến 118 ngày đối với lợn 
và từ 66 đến 58 ngày đối với gia cầm (giảm lượng thức ăn 
và các đầu vào khác cần thiết để nuôi động vật nuôi, cùng 
với lượng chất thải phát sinh) (LIFSAP 2015).

Việc chăn nuôi gia súc là một trong những nguyên nhân 
chính gây ô nhiễm khí hậu ở Việt Nam và quản lý nguồn 
phát thải khí nhà kính đang phát triển nhanh nhất, mặc 
dù năng lượng và sản xuất lúa vẫn là nguồn lớn hơn  (xem 
Hình 6 và Hình 7). Sự phân hủy các chất thải động vật 
làm tăng phát thải khí mê-tan và nitơ oxit, cả khí nhà kính 
mạnh mẽ, đặc biệt khi nồng độ chất thải dẫn đến phân 
hủy K an khí của chúng. Dấu hiệu đối với khí hậu của 
tiểu ngành lớn hơn nhiều, hơn nữa, khi lượng khí thải 
liên quan đến chứng đầy hơi của động vật nhai lại và hô 
hấp của tất cả các loài vật được chăn nuôi. Mức thải nông 
nghiệp và lượng phân bón liên quan đến sản xuất những 
cây trồng được dùng làm thức ăn cho động vật chăn nuôi 
công nghiệp cũng có thể do chăn nuôi, mặc dù điều này 
không xuất hiện trong các biểu đồ dưới đây (xem thảo luận 
về ngô dưới đây).

10 Nuôi tôm chiếm diện tích lớn hơn nhiều so với nuôi cá Tra / basa. Hơn 70 phần trăm diện tích nuôi trồng thuỷ sản đều do các trang trại nuôi tôm. Tuy nhiên, cá 
tra chiếm khoảng một nửa khối lượng nuôi trồng thủy sản theo trọng lượng (http://pubs.iclarm.net/resource_centre/WF_2776.pdf ).

11 Theo số liệu từ Sa và Hạnh (2008), tổng diện tích rừng ngập mặn ở ĐBSCL năm 1983 là khoảng 126.000 ha vào năm 1983 (chủ yếu là rừng tự nhiên), 93.000 ha 
năm 1988, 78.000 ha năm 1992, và 27.000 ha năm 1999. Kết quả này Từ khai thác gỗ không kiểm soát và mở rộng diện tích nuôi tôm và nuôi.

12 Dựa vào dữ liệu của TCTK về sản xuất cá và tôm trong 2014.
13 Dựa vào dữ liệu của TCTK về sản xuất cá và tôm trong 2014.

Ngành thủy sản
Sự phát triển nhanh chóng của nuôi trồng thủy sản ở 
Việt Nam trong 15 năm qua - đặc biệt là sự lan rộng của 
cá tra / basa thâm canh ở đồng bằng sông Cửu Long - đã 
làm gia tăng các vấn đề ô nhiễm nguồn nước, vượt qua 
khả năng quản lý các yếu tố bên ngoài của ngành. Giá 
trị nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là nuôi cá tra / basa nước 
ngọt và tôm nước lợ (theo sản lượng10), tăng gấp sáu lần 
giữa năm 1995 và năm 2014, trong khi đó của tất cả các 
nghề cá (đánh bắt và nuôi trồng) tăng gấp 2,5 lần (dựa trên 
dữ liệu của TCTK). Được nhà nước khuyến khích mạnh 
mẽ, sự mở rộng của ngành công nghiệp này là có thể thông 
qua việc chuyển đổi quy mô lớn các hệ sinh thái tự nhiên, 
bao gồm rừng ngập mặn,11 Và thông qua tăng cường. Từ 
năm 1995 đến năm 2014, sản lượng nuôi trồng thủy sản 
đã tăng gần gấp 8 lần (tỷ trọng), trong khi diện tích nuôi 
trồng thủy sản tăng hơn gấp đôi.12 Tính đến năm 2014, 
đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 5.500 ha nuôi cá tra 
và 604.000 ha nuôi tôm thâm canh (Phương và cộng sự, 
2015 tại Nguyễn CV 2017), và như đã nói, chiếm 70% 
tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản của cả nước (về diện 
tích và tỷ trọng).13 Hầu hết các hoạt động nuôi là các loại 
nuôi thâm canh và bán thâm canh, và vấn đề ô nhiễm mà 
chúng gây ra là do sử dụng quá nhiều và không đúng đầu 
vào bao gồm thức ăn, hóa chất xử lý nước, thuốc kháng 
sinh và các thuốc khác và để quản lý Nước thải. Các chất 
gây ô nhiễm này bắt nguồn từ một loạt các hoạt động sản 
xuất nuôi trồng thuỷ sản, hoặc "các hệ thống con", bao gồm 
xây dựng ao, xử lý ao, lượng nước, thả giống, nuôi dưỡng, 
trao đổi nước, xả bùn, thu hoạch và rỗng nước ao (Anh và 
cộng sự 2010a và 2010b).

Ô nhiễm nguồn gốc nuôi trồng thuỷ sản bắt nguồn chủ 
yếu từ việc xả nước thải không qua xử lý vào các nguồn 
nước địa phương. Đến năm 2014, các trang trại nuôi cá 
tra được ước tính đã tạo ra hơn 10 tỷ mét khối nước thải 
có 51.336 tấn nitơ và 16.070 tấn phốt pho (Nguyễn Cố 
V. 2017). Phần lớn các chất gây ô nhiễm này được thải 
ra các kênh rạch địa phương và cuối cùng đến hệ thống 
sông Mekong đồng bằng sông Mekong, mà không qua xử 
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lý trước, mặc dù hầu hết các hộ gia đình ở nông thôn đều 
phụ thuộc vào nước mặt để sử dụng làm nước sinh hoạt 
và các mục đích sử dụng khác. Ước lượng lượng nước thải 
liên quan đến nuôi tôm nhỏ hơn. Sản xuất tôm thâm canh 
đã tạo ra khoảng 4,4 tỷ mét khối nước thải, chứa 25.344 
tấn nitơ và 6.336 tấn phốt pho (Nguyễn Cốc 2017). Ước 
75% số lượng này được thải vào các con sông địa phương ở 
vùng duyên hải đồng bằng sông Cửu Long (Nguyễn Cố V. 
2017). Sắp tới, sự tăng trưởng liên tục trong sản xuất nuôi 
trồng thuỷ sản có thể làm tăng tải ô nhiễm nếu những cải 
tiến lớn về công nghệ và thực tiễn không được thực hiện. 
Nếu Việt Nam đạt được các mục tiêu sản xuất đầy tham 
vọng mà kế hoạch tổng thể về thủy sản năm 2013 đưa ra 
cho năm 2020 thì chỉ riêng sản lượng cá tra sẽ tăng hơn 
60% so với năm 2014, tức là khoảng 1,8 triệu tấn ở một 
phần lớn vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Để bảo vệ cá khỏi các chất gây ô nhiễm trong ao, người 
nuôi trồng thủy sản thường xuyên trao đổi nước (hàng 
ngày), xả nước từ ao và nạp nước ngọt. Kết quả là hầu 
hết các chất dinh dưỡng và các chất phụ gia được tìm 
thấy trong thức ăn đang được giải phóng, trong hầu hết 
các trường hợp mà không được xử lý, gây ra ô nhiễm nước 
mặt. Trong một số trường hợp, trầm tích được thu thập 
trong ao lắng, nhưng thậm chí sau đó, bùn tích tụ trong 
ao thường được thải ra môi trường mà không cần xử lý 
thêm (mặc dù chúng thường thích hợp để sử dụng làm 
phân bón). Những thực tiễn này vẫn tiếp tục, mặc dù, từ 
góc độ kỹ thuật, các giải pháp khả thi có sẵn. Điều này đã 
được chứng minh ở các trang trại nuôi thâm canh đã áp 
dụng (chủ yếu là các hệ thống tuần hoàn nước tuần hoàn 
kín). Những hệ thống này yêu cầu nông dân chỉ phải bổ 
sung nước bị mất do bốc hơi (hàng tuần-hàng tháng). Mặc 
dù những điều này có thể mang lại ý nghĩa kinh doanh 
vì chúng ngăn ngừa các bệnh xâm nhập bên ngoài, và họ 
giúp các trang trại đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu suất môi 
trường của các thị trường yêu cầu, nhưng đòi hỏi mức đầu 
tư trước cao.

Một vài yếu tố khác giúp giải thích tại sao quản lý nước 
thải và bùn thải không hợp lý vẫn phổ biến rộng rãi 
trong nuôi tôm và cá tra / basa. Ví dụ, vì đất phù hợp cho 

14 Trong năm 2010, Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới đã nhanh chóng đưa cá tra Việt Nam vào danh sách các sản phẩm thủy sản đỏ để tránh trước khi đưa nó vào 
danh sách vàng sau khi thừa nhận đã đánh giá dựa trên số liệu không đầy đủ. Liên minh châu Âu (EU) và WWF sau đó đã hợp tác với Chính phủ Việt Nam để 
cải thiện khung pháp lý và hỗ trợ các nhà cung cấp cá tra trong việc tiến tới chứng nhận, trong số những thứ khác (Cosslett và Cosslett 2013). Những tranh cãi 
như vậy vẫn tiếp tục diễn ra, như năm 2017. Các nguồn khác: http://english.thesaigontimes.vn/14259/WWF-Vietnam-Remove-Vietnam-catfish-from-red-list.
html; http://www.switch-asia.eu/projects/pangasius-supply-chain-in-vietnam/; https://www.undercurrentnews.com/2017/02/10/vietnams-pangasius-industry-
decries-fake-news-around-food-safety-scare/; https://www.undercurrentnews.com/2017/02/01/carrefour-ceases-sales-of-pangasius-in-spain/.

nuôi cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long là rất tốn kém, 
nông dân cố gắng giảm thiểu diện tích dành cho các hệ 
thống xử lý chất thải như ao lắng và ao xử lý nước thải. 
Trong khi đó, mặc dù đã có những quy định để hạn chế ô 
nhiễm nước nhưng xử lý nước thải được nhiều nông dân 
coi là một "hoạt động khuyến khích" chứ không phải là 
một quy trình bắt buộc. Trên thực tế, các quy định của Bộ 
NN & PTNT và Bộ TN & MT về xử lý nước thải chưa 
được thực thi nghiêm túc. Tính đa dạng của các tiêu chuẩn 
do các cơ quan quản lý khác nhau gây ra cũng đã được báo 
cáo là nguyên nhân gây nhầm lẫn và thậm chí không tuân 
thủ. Các khuyến khích thị trường dường như đã làm được 
nhiều hơn để khuyến khích nông dân, và những người tìm 
kiếm chứng nhận theo VietGAP, GLOBALG.A.P, ASC, 
và nhãn sinh thái dường như chứng minh được việc quản 
lý môi trường tốt hơn. 

Trên thực tế, nhu cầu của thị trường xuất khẩu dường 
như đã được cải thiện trong quản lý môi trường từ năm 
2010. Đặc biệt, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan 
có thẩm quyền tại các nước nhập khẩu đã định kỳ đưa ra 
mối quan ngại về môi trường với chuỗi cung ứng cá tra 
Việt Nam (liên quan đến quản lý chất dinh dưỡng, Thuốc 
bảo vệ thực vật, và bảo vệ các loài hoang dã), tình huống có 
khả năng gây hại cho xuất khẩu cá tra vào các thời điểm.14 
Mặc dù các tuyên bố về sự bền vững của sản xuất cá tra 
đang còn gây tranh cãi - và trong một số trường hợp được 
điều chỉnh dựa trên số liệu không đầy đủ-những cuộc 
tranh luận dường như đã kích thích nỗ lực để cải thiện cả 
quy định môi trường cũng như quản lý môi trường. Kết 
quả là, một số lượng ngày càng tăng các trang trại nuôi cá 
tra đã cải thiện nước thải của họ và các cách quản lý khác 
để có thể tiếp cận các thị trường xuất khẩu đòi hỏi phải 
chứng nhận theo các tiêu chuẩn như GLOBALG.A.P. 
và Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC). Tuy 
nhiên, mặc dù các tiến bộ trong chuỗi giá trị cá tra thông 
thường là giữa các trang trại tham gia dự án nâng cấp, các 
tiêu chuẩn môi trường không rõ ràng - với các cơ quan 
khác nhau ban hành các tiêu chuẩn khác nhau (xem bên 
dưới) cùng với sự thiếu kiểm tra, khuyến khích về mặt kinh 
tế, và năng lực không gian (đặc biệt là trong trường hợp các 
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hộ sản xuất nhỏ) làm phổ biến rộng rãi các hoạt động nuôi 
trồng thuỷ sản gây ô nhiễm.

Trong thực tiễn "hiện trạng", nước và bùn thải được 
thải ra mà không được xử lý nên vẫn còn chứa chất dinh 
dưỡng, thuốc và hóa chất. Nuôi cá tra ở đồng bằng sông 
Cửu Long ngày nay có đặc điểm là mật độ thả cao và tỷ lệ 
cho ăn cao. Cần khoảng 2 đến 3 kg thức ăn cho mỗi pound 
cá, và khoảng một nửa lượng thức ăn đó bị mất đi hòa vào 
nước ao nuôi dưới dạng phân hay thức ăn (De Silva và cộng 
sự, 2010; Nguyễn C. V. 2017). Mức độ hiệu quả sử dụng 
thức ăn này phản ánh việc sử dụng rộng rãi các loại thức ăn 
thương phẩm chất lượng thấp, mặc dù thức ăn chăn nuôi 
chất lượng cao không loại trừ thiệt hại. Cả người nuôi 
tôm và cá tra đều báo cáo việc sử dụng có hệ thống các loại 
kháng sinh đa dạng (đặc biệt là enrofloxacin, amoxicillin, 
trimethoprim, và sulfamethoxazole), chất bổ sung (như 
vitamin và các chất hỗ trợ tiêu hoá) và một loạt các chất 
hoá học (vôi, iodine, đồng sulfat, BKC, Muối, ivermectin, 
praziquantel, clo, cloramin T, và Zeo-yuca trong trường 
hợp cá tra, canxi hypochlorit, trichlorofon, formalin / 
formaldehyde, kali permanganat, saponin, thiosulfat kali, 
benzalkonium clorua, iodophores, đồng sulfat, acid humic, 
Dichlorvos có độc tố cao và endosulfan trong trường hợp 
tôm) (Nguyễn, T. Q. và cộng sự, năm 2015, Tu và cộng sự, 
2006). Mặc dù dichlorvos và endosulfan không nằm trong 
số các hóa chất được sử dụng phổ biến nhất trong sản xuất 
tôm (ít hơn 4% số trang trại sử dụng chúng), nhưng cả hai 
chất này đều có tính độc hại cao và có vấn đề ngay cả với số 
lượng nhỏ. Endosulfan, đặc biệt, là một chất bảo vệ thực 
vật hữu cơ liên tục được liệt kê để loại bỏ theo Công ước 
Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ15 và 
đã bị cấm sử dụng ở Việt Nam (Hoi, Mol, và Oosterveer 
và các cộng sự., 2013). Nhiều nghiên cứu đã xác nhận rằng 
các mầm bệnh tìm thấy trong các sản phẩm nuôi trồng 
thủy sản và nước biển đã phát triển đề kháng với một hoặc 
nhiều kháng sinh được sử dụng trong ngành (Thi, Dũng, 
và Hiệp 2014; Huỳnh, Trần và Nguyễn 2015).

Một số phép đo cho thấy ô nhiễm nước cấp tính, tổng 
thể, vẫn là một hiện tượng cục bộ, nhưng cần phải đo 

15 http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs.

lường tốt hơn. Theo Ủy ban sông Mê kông, hầu hết vùng 
nước đồng bằng sông Cửu Long vẫn đáp ứng được các 
hướng dẫn về chất lượng chất dinh dưỡng, chất thải hữu 
cơ và độ chua (theo Hướng dẫn bảo vệ sức khoẻ con người) 
(MRC 2014). Tuy nhiên, các phép đo này cũng chỉ ra rằng 
ô nhiễm nước là cấp tính ở một số khu vực nhất định và 
các nghiên cứu khẳng định rằng một số vùng nước mặt bị 
"xuống cấp nghiêm trọng" (không phải là đặc trưng cho 
nuôi trồng thủy sản) (Chea, Grenouillet, và Lek 2016). 
Tuy nhiên, những phép đo chất lượng nước này vẫn còn 
hạn chế và chưa đầy đủ, và không nói rõ câu chuyện về 
tác động môi trường hoặc sức khoẻ con người và động vật 
nông nghiệp. Họ không cung cấp tài liệu nào về ô nhiễm 
nước bằng các chất hoá học và thuốc, thí dụ, hoặc mối liên 
hệ về sinh thái và sức khoẻ.

Những phép đo này cũng không thể nắm bắt được một 
số hình thức ô nhiễm khác. Ví dụ, nuôi trồng thuỷ sản 
và nuôi tôm nói riêng đã đóng góp vào việc lấy đi nước 
ngầm ở mức không bền vững, dẫn đến lún đất và xâm nhập 
mặn, đặc biệt là ở vùng duyên hải đồng bằng sông Cửu 
Long (Erban, Gorelick, và Zebker 2014; Vương, Lâm, và 
Văn năm 2015). Việc sử dụng không bền vững nguồn tài 
nguyên nước ngầm của nhiều người cũng gây ra rủi ro liên 
quan đến nước ngọt trong tương lai cho nuôi trồng thủy 
sản và các hoạt động khác. Một cách riêng biệt, việc đo 
lượng phát thải khí nhà kính từ nuôi trồng thủy sản vẫn 
còn ở giai đoạn đầu.

Các mối quan ngại về an toàn thực phẩm liên quan đến 
ô nhiễm cũng rất tốn kém cho ngành công nghiệp do sản 
phẩm bị từ chối, và có thể là do doanh số bán hàng và 
giá chiết khấu bị giảm - mặc dù ước tính của họ không 
có. Việc ô nhiễm các sản phẩm thủy sản gây ra vấn đề an 
toàn thực phẩm chỉ được hiểu một phần, tuy nhiên hình 
ảnh của Việt Nam là nước xuất khẩu chất lượng có thể bị 
ảnh hưởng bởi sự cố thị trường xuất khẩu. Xuất khẩu của 
Việt Nam được kiểm soát chặt chẽ hơn nhiều so với các 
sản phẩm dành cho thị trường nội địa; Và từ chối thương 
mại có liên quan đến việc phát hiện mức độ cao của thuốc 
thú y hoặc mầm bệnh khi bán hàng cho Nhật Bản, EU, 
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Úc và Hoa Kỳ.16 Trên thực tế, giá trị cá Việt nam và việc bị 
Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU và Australia từ chối các sản phẩm 
cá đã vượt qua bất kỳ quốc gia nào khác trong năm 2002-
2010 (xem Bảng 1). Tỷ lệ từ chối lương thực của Việt Nam, 
so với giá trị xuất khẩu lương thực, dao động từ cao đến 
trung bình so với các nước khác (xem Hình 2).17 Trong 
những năm gần đây, các nước bao gồm Nhật Bản và Úc đã 
cảnh báo sẽ làm gián đoạn một số hàng nhập khẩu thủy sản 
từ Việt Nam do các mối quan ngại về an toàn thực phẩm 
(Nguyễn Cố V. 2017). Tác động giảm tiềm năng do mối 

16 Kháng sinh là nguyên nhân hàng đầu cho xuất khẩu sản phẩm giáp xác của Việt Nam bị loại khỏi Liên minh châu Âu (EU) trong thập niên 2007-2017, tiếp theo là 
sự hiện diện của các mầm bệnh (dựa trên Hệ thống Thông báo Nhanh của Châu Âu về Truy vấn Thực phẩm và Feed vào tháng 1 năm 2007 Đến tháng 4 năm 2017 
(https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=searchResultList) Tương tự với xuất khẩu nông sản của Việt Nam: khoảng 27% trường hợp từ chối 
thực phẩm nông nghiệp là do Đối với dư lượng kháng sinh và 23% là do nhiễm bẩn vi khuẩn trong giai đoạn 2002-2010 (dựa trên UNIDO 2015) Nhìn qua các 
thị trường, sự hiện diện của các loại thuốc thú y chiếm 11 phần trăm số lượng các sản phẩm nông nghiệp bị từ chối của EU, Hoa Kỳ và Nhật Bản trong giai đoạn 
2002-2010 (Trần và cộng sự, 2013, Ngân hàng Thế giới 2017).

17 Từ chối sản phẩm thủy sản chiếm ưu thế từ chối xuất khẩu thực phẩm.
18 Về phương diện dinh dưỡng của nitơ, photpho và kali.

quan ngại về an toàn thực phẩm đối với giá do xuất khẩu 
lương thực của Việt Nam đã không được nghiên cứu thực 
nghiệm. Trong khi đó, bởi vì chúng ít được giám sát, các 
sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản được bán trên thị trường 
trong nước hầu như không an toàn để tiêu thụ hơn so với 
các mặt hàng xuất khẩu. 

Ngành trồng trọt
Ô nhiễm đầu vào nông nghiệp đã tăng lên đáng kể ở 
Việt Nam trong hai thập kỷ qua cùng với việc mở rộng 
và thâm canh cây trồng. Sản lượng cây trồng tăng mạnh 
trong suốt giai đoạn này do sự gia tăng không gian của 
việc sản xuất trồng trọt và thâm canh (xem Hình 3). Diện 
tích thu hoạch cho cây lương thực tăng gần 23% trong giai 
đoạn 1995 đến 2014, vào thời điểm đó gần 9 triệu héc-ta 
(dựa trên dữ liệu TCTK ở Nguyễn T.H. 2017). Trong khi 
đất trồng lúa, sắn, cà phê và cao su đã tăng đáng kể kể từ 
những năm 90, diện tích trồng lúa đã tăng lên một cách 
vừa phải và gần đây nhất đã bắt đầu giảm (dựa trên số liệu 
TCTK tại Nguyễn Thọ 2017). Đối với thâm canh, có thể 
nhờ sự tin cậy ngày càng tăng của thủy lợi, hóa chất nông 
nghiệp và giống được cải thiện (và ở mức độ thấp hơn về 
cơ giới hóa). 

 • Từ năm 1983 đến năm 2013, tiêu thụ phân bón đã 
tăng gần bảy lần lên mức cao nhất là 26 triệu tấn vào 
năm 2013 (dựa trên dữ liệu của FAO).18 Khoảng hai 
phần ba lượng phân bón được sử dụng cho lúa gạo; 
một lượng đáng kể phân bón được sử dụng cho các 
loại cây trồng khác (từ 5 đến 10 phần trăm tổng số 
quốc gia) là ngô, cà phê và cao su (nhiều nguồn ở 
Nguyễn T.H. 2017). Việc tăng sử dụng phân bón 
nói chung chậm lại kể từ năm 2004 (khi đạt 25 triệu 
tấn), và việc sử dụng phân bón thậm chí đã giảm 
trong một vài năm trong thập niên đó. 

Bảng 1.  Từ chối các sản phẩm cá và thủy sản của Việt 
Nam từ các thị trường xuất khẩu chính, 2002–
2010

Thị trường Giá trị từ chối 
(US$ triệu)

Thứ hạng của 
Việt Nam

Giai đoạn

Hoa Kỳ 73,0 #2 (sau Trung Quốc) 2002–2010
Nhật Bản 17,6 #1 2006–2010
Châu Âu 14,3 #2 (sau Indonesia) 2004–2010
Úc 3,6 #2 (sau Trung Quốc) 2003–2010
Tổng 108,5 #1
Nguồn: dựa vào báo cáo của UNIDO 2015.

Hình 2.  Tỷ lệ từ chối sản phẩm thực phẩm của Việt Nam, 
2002–2010

RRRI cho tất cả các sản phẩm thực phẩm
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 ▬ ở giữa  ▬ Phần trăm thứ 5 và 95   giá trị ngoại biên

Nguồn: UNIDO Dấu hiệu tuân thủ tiêu chuẩn thương mại 2012.
Lưu ý: RRRI = tỷ lệ chia sẻ của một quốc gia trong tổng số từ chối trong một thị trường đối 
với tổng số hàng nhập khẩu vào thị trường này trong toàn bộ thời kỳ (2002-2010 trong trường 
hợp này).
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 • Sử dụng thuốc trừ sâu ở Việt Nam được ước tính đã 
tăng khoảng 3-5 lần trong khoảng 25 năm, với việc 
nhập khẩu các thành phần hoạt chất thuốc trừ sâu 
từ 20.000 đến 30.000 tấn / năm trong những năm 
1990 đến gần 100.000 tấn vào năm 2015 (Liên T. 
2015, Khánh và Thanh 2010 và Truong QT 2015 
tại Nguyễn Thọ 2017).19 Mức độ thành phần hoạt 
chất trên mỗi héc-ta, tương tự, có thể tăng gấp ba lần 
trong giai đoạn này (Liễu T. 2015, Khánh và Thanh 
2010 và Trương Q. T. 2015 ở Nguyễn T. H. 2017). 

Định hướng tăng trưởng sản lượng có thể góp phần vào 
việc sử dụng hoá chất nông nghiệp nặng nề và thường 
xuyên ở các đồng ruộng. Ngày nay, chính sách của Chính 
phủ Việt Nam là hỗ trợ giảm diện tích trồng lúa và cà phê, 
bù đắp bằng việc tăng cường liên tục và đa dạng hoá các 
hoạt động nông nghiệp. Trọng tâm gần đây chỉ mới bắt 
đầu chuyển từ sản xuất để tập trung hơn vào chất lượng, 
giá trị gia tăng, và tính bền vững, tuy nhiên. Trong gần hai 
thập kỷ qua, nhà nước đã thúc đẩy ngành này đạt được các 
mục tiêu sản xuất đầy tham vọng thông qua tăng cường và 
mở rộng không gian và hạn chế về hậu quả môi trường. Ví 
dụ, khả năng chuyển từ một đến hai lần và đôi khi ba vụ 
lúa / năm trong khoảng thời gian vài năm (Ngân hàng Thế 
giới năm 2012) là biểu tượng của việc rủi ro môi trường 
của Việt Nam đã có thể thực hiện được. Trong trường hợp 

19 Về phương diện các hoạt chất.
20 Ở Tây Nguyên, nơi sản xuất phần lớn cà phê Việt Nam, hình ảnh vệ tinh từ năm 2014 cho thấy diện tích trồng thực tế lớn hơn 25% so với số liệu thống kê chính 

thức được ghi nhận trong năm 2010. Và tại tỉnh Đăk Lăk, cụ thể, 19 phần trăm Diện tích gieo trồng (41.500 trên 221.000 héc-ta) được định vị là đất bị coi là không 
thích hợp hoặc phù hợp với cà phê (dựa trên dữ liệu của NIAPP 2014 trong Havemann và cộng sự. 2015).

này, nó được dựa trên việc nắm bắt các hoạt động độc canh 
tăng cường được hỗ trợ bởi đầu tư vào các hệ thống đê bao 
kép cùng với việc sử dụng phân bón tổng hợp (cần thiết 
một phần để giảm sự mất nước phù sa) và thuốc trừ sâu 
hóa học (cần một phần do tính dễ bị tổn thương của độc 
canh đối với dịch hại ngày càng tăng). Trong trường hợp 
cà phê, việc mở rộng đầu ra không chỉ phụ thuộc vào phân 
bón và tưới tiêu, mà còn một phần là do việc mở rộng diện 
tích cây trồng trên đất không phù hợp.20 Kết quả của quá 
trình này đã góp phần vào tình hình hiện tại, trong đó 
phần lớn nông dân đang sử dụng nhiều đầu vào hơn mức 
cần thiết, chứ không chỉ phải chịu chi phí về lợi nhuận và 
sức khoẻ cá nhân mà còn phải chịu chi phí cho môi trường 
và sức khoẻ cộng đồng.

Trong khi đó, sự thống trị liên tục của quy mô trang trại 
nhỏ - ngay cả khi nông nghiệp tăng lên - cũng làm trầm 
trọng thêm tình trạng ô nhiễm từ canh tác. Cũng như ở 
phần lớn khu vực, sự tăng cường không kèm theo sự gia 
tăng quy mô trang trại trung bình, và ngay cả khi một số 
hoạt động hợp nhất đã bắt đầu, quy mô trang trại còn nhỏ 
(xem Hình 4). Ví dụ, một số hoạt động hợp nhất đã xảy 
ra ở đồng bằng sông Cửu Long và ở mức độ nào đó trong 
canh tác cà phê ở Tây Nguyên (xem Jaffee và cộng sự 2016, 
Havemann và cộng sự, năm 2015). Ngay cả trong những 
trường hợp này, tuy nhiên, trang trại trung bình vẫn còn 

Hình 3.  Các xu hướng trong sản xuất ngũ cốc, năng suất, 
và các khu vực thu hoạch, 1961–2013

Hình 4. Phân bố kích cỡ đồng ruộng, 2001–2011
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Nguồn: Dựa trên dữ liệu của FAOSTAT.
Lưu ý: Sự gia tăng diện tích thu hoạch đôi khi phản ánh việc sử dụng đất nông nghiệp thâm 
canh hơn để trồng nhiều vụ hơn một năm chứ không phải là mở rộng không gian trồng trọt 
Trung Quốc (đại lục.

Nguồn: Tổng điều tra Dân số năm 2001 và năm 2011 ở Jaffee và các cộng sự. Năm 2016.
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nhỏ. Quy mô trang trại bình quân đối với lúa gạo ở đồng 
bằng sông Cửu Long chỉ hơn 1 ha, nhưng ở Đồng bằng 
sông Hồng khoảng 0,2 ha (dựa trên số liệu của Tổng cục 
Thống kê năm 2012 tại Nguyễn T. H. 2017). Sản xuất quy 
mô vừa và lớn vẫn còn rất ít, mặc dù đã có những nỗ lực để 
gộp các lô lúa từ 30 đến 50 nông dân một lần và cùng nhau 
vận hành chúng như là một trang trại thương mại trong cái 
gọi là "nông dân nhỏ, cánh đồng lớn " mô hình.21 Phần lớn 
trong số 640.000 nông dân trồng cà phê của Việt Nam có 
diện tích trồng dưới 1 ha, mặc dù từ giữa những năm 2000 
đã có sự sáp nhập sản xuất với các trang trại từ 3 đến 10 
hecta, chiếm tỷ trọng cao về sản lượng (Havemann và cộng 
sự, 2015). Tốc độ hợp nhất này có thể có ý nghĩa đối với ô 
nhiễm và kiểm soát ô nhiễm. Các hộ sản xuất nhỏ có thể 
dễ bị lạm dụng đầu vào (ít năng lực hơn và khuyến khích 
sử dụng hóa chất chính xác hơn).22 Thực tế là có rất nhiều 
người - và các thể chế hành động tập thể có vẻ yếu trong 
lĩnh vực trang trại của Việt Nam - cũng làm tăng thách 
thức trong việc kiểm soát hoặc đạt được sự thay đổi hành 
vi trong ngành.

Vấn đề sử dụng quá mức phân bón đặc biệt nghiêm trọng 
ở đồng bằng sông Cửu Long và trong sản xuất cà phê ở 
Tây Nguyên.23 Đa số nông dân trồng lúa và cà phê đều 
sử dụng phân bón theo tỷ lệ phần lớn vượt quá mức đề 
nghị để tối đa hóa năng suất hoặc lợi nhuận. Ví dụ, trong 
canh tác lúa, hầu hết nông dân đều sử dụng phân bón cao 
hơn khoảng 20 đến 30% so với mức đề nghị (dựa trên 
khảo sát của Viện nghiên cứu phát triển đồng bằng sông 
Cửu Long năm 2014 ở Kiên Giang và tỉnh An Giang năm 
2014 được trích dẫn ở Nguyễn TH 2017). Ở khoảng 180 
kg chất dinh dưỡng24 Trên một hecta lúa thu hoạch trong 
giai đoạn 2010-2011, tỷ lệ áp dụng ở Việt Nam thấp hơn 
30% so với Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia (26 đến 33 
phần trăm), nhưng cao hơn 50% so với ở Indonesia và trên 
200 Phần trăm cao hơn so với ở Philippines và Thái Lan 
(xem Hình 5). Ở các trang trại cà phê, tỷ lệ ứng dụng nitơ 
đã vượt quá mức được khuyến cáo bởi các dịch vụ khuyến 
nông tới 50%, và lân khoảng 210%.

21 Các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (DARDs) đã tích cực khuyến khích các nhóm từ 25 đến 100 trang trại lân cận quản lý đất đai của họ như là một 
trang trại đơn, vừa không có người nông dân từ bỏ quyền sử dụng đất. Nông dân phá vỡ các bức tường thấp giữa các ô, chuẩn bị đất với nhau, quản lý nước và trồng 
các giống cây trồng giống nhau. Các Sở NN & PTNT đã can thiệp, ví dụ, bằng cách khuyến khích nông dân thành lập các nhóm, tạo điều kiện cho các hợp đồng 
giữa các nhóm như vậy và các nhà máy xay xát gạo, và tài trợ hoặc cung cấp dịch vụ san lấp, tư vấn và các dịch vụ khác.

22 Xem, ví dụ, bằng chứng từ Trung Quốc và Indonesia ở Sun và các cộng sự 2012; Ju và các cộng sự. Năm 2016; Zhou và các cộng sự. 2010; Và Osorio và các cộng sự. 
Năm 2011.

23 Các phương pháp bón phân ít được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trong trồng ngô.
24 Nitơ, phốt pho và kali.
25 Bao gồm kết hợp với sự mất mát đất đã được ghi nhận của đất phù sa do đê; Và có khả năng liên quan đến việc sử dụng đất đai ven bờ, việc khai thác đất liên tục 

theo các hoạt động canh tác thâm canh và đất đai bị axit hoá cũng là kết quả của chúng.

Nhiều yếu tố góp phần vào việc sử dụng phân bón thường 
lãng phí và mất cân bằng. Lý do sử dụng phân bón quá 
mức bao gồm tính dễ sử dụng và khả dụng rộng rãi với mức 
giá được trợ cấp một phần - các sản phẩm phân bón trong 
nước được hưởng lợi từ năng lượng được trợ cấp và thuế 
suất ưu đãi - cũng như độ phì đất giảm,25 Và ảnh hưởng 
của các nhà tiếp thị, bao gồm các đại lý khuyến nông trong 
một số trường hợp. Chất thải cũng xảy ra vì việc kiểm tra 
đất vẫn còn rất hiếm ở Việt Nam, cũng như việc pha trộn 
các loại phân theo yêu cầu của địa phương; Và phân bón 
có sẵn thường có chất lượng kém. Thiệt hại về phân bón 
thường bị giảm sút do việc sử dụng phân bón, bề mặt, và 
việc sử dụng phân bón không đúng thời điểm (làm cho 
nó dễ chảy nước), và sự quá tải (đặc biệt là cà phê). Việc 
sử dụng quá mức phân bón cũng có thể kéo dài, vì việc sử 
dụng phân bón nhiều hơn để giảm thiểu các tác động bất 
lợi mà việc sử dụng quá mức lên đất và khả năng sinh sản 
của chúng. Điều này tương tự như cách lạm dụng thuốc 
trừ sâu bắt đầu sự tin cậy nhiều hơn vào các hóa chất này 
để chống lại sự hồi sinh của các quần thể dịch hại đã được 
quản lý một cách tích cực nhưng chưa được kiểm soát.

Hình 5.  Tỷ lệ sử dụng phân bón trên lúa ở một số nước 
châu Á, 2010–2011
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Nguồn: Dựa trên dữ liệu Hiệp hội Công nghiệp phân bón Quốc tế (lượng phân bón tiêu thụ) và 
dữ liệu của FAOSTAT (khu vực thu hoạch lúa).
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Việc lạm dụng thuốc trừ sâu cũng lan tràn ở một số khu 
vực của Việt Nam, nơi mà các nông trang đã nhanh 
chóng sử dụng thuốc trừ sâu ở mức tối thiểu cho tới mức 
khá là cao (so với khuyến cáo), với những lo ngại về việc 
lạm dụng đặc biệt đối với lúa gạo, mặc dù mức độ cao 
hơn trung bình  (Anh 2002 ở Phạm và cộng sự, 2012). 
Như đã lưu ý, việc sử dụng thuốc trừ sâu đã tăng lên đáng 
kể kể từ khi nhập khẩu được hợp pháp hóa vào năm 1986 
mặc dù đã có hơn một thập kỷ nỗ lực nhằm làm giảm xu 
hướng này.26 Mức sử dụng thuốc trừ sâu trung bình ở Việt 
Nam so với mức ở Hoa Kỳ và EU trên cơ sở mỗi hecta (dựa 
trên dữ liệu của FAO), nhưng việc sử dụng nó rất tập trung 
vào sản xuất lúa gạo. Trong các hệ thống lúa gạo, việc sử 
dụng thuốc trừ sâu được cho là đã vượt quá mức cần thiết 
để đạt được mức tăng trưởng đầu ra (Bùi, Võ và Nguyễn 
2013, và Nguyễn và cộng sự, 1999 ở Nguyễn T.H. 2017).

Một phần của lời giải thích là chỉ có một số ít người 
bán thuốc trừ sâu, các đại lý khuyến nông và nông dân 
hiểu đúng về thuốc trừ sâu,27 Và những nỗ lực để thúc 
đẩy quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) đã không đạt được 
mong đợi. Nông dân tiếp tục bỏ qua các hướng dẫn về liều 
lượng, pha trộn, thời gian và cách thức áp dụng. Để minh 
hoạ, một nghiên cứu cho thấy 50-60% nông dân trồng lúa 
đã sử dụng thuốc trừ sâu với tỷ lệ vượt quá mức đề nghị 
bởi vì họ tin rằng liều cao hơn sẽ có hiệu quả hơn (Bui, Vo, 
và Nguyen 2013 tại Nguyễn T.H. 2017). Một nghiên cứu 
khác cho thấy 38 đến 70% nông dân ở các tỉnh phía Nam 
đang sử dụng thuốc trừ sâu với tỷ lệ vượt quá mức khuyến 
cáo, gần 30% trộn nhiều loại thuốc trừ sâu vào thời điểm 
áp dụng mặc dù đây là một hoạt động bị truất ngôi (Trần 
Thị Ngọc Lan et al. Năm 2014).

Nông dân cũng thường xuyên bỏ qua các hướng dẫn 
về việc vứt bỏ các dụng cụ chứa thuốc trừ sâu đã qua sử 
dụng, hoặc việc xử lý các thiết bị ứng dụng - đôi khi vì 
thiếu các lựa chọn tốt hơn. Các thùng chứa thuốc trừ 
sâu thường bị thải ra, cùng với các hóa chất còn sót lại của 
chúng, trực tiếp vào các cánh đồng, kênh rạch và suối, như 
ở đồng bằng Sông Hồng và Sông Hồng (Phạm và các cộng 
sự, 2012). Một nghiên cứu cho thấy hơn 70% nông dân ở 

26 Theo nông nghiệp tập thể, chính phủ đã cung cấp thuốc trừ sâu với giá trợ giá và khuyến cáo phun trên cơ sở lịch, ít chú ý đến các điều kiện thực địa (Pincus 1995 
và Chung và Dung 2002 ở Dasgupta và các cộng sự. 2007).

27 Cũng xem kết quả khảo sát năm 2015 của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông thôn và các nghiên cứu khác; http://library.ipamglobal.org/jspui/bitstream/
ipamlibrary/818/1/Knowledge-Attitude-and-Practice-KAP.pdf.

28 Một nghiên cứu cho thấy thuốc trừ sâu có thể gây hại cho sự phát triển và sự sống còn của cá trắm (cá) ở đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2007 (Nguyen T. T. 
2016).

ĐBSCL đang bán phá giá thuốc trừ sâu vào ruộng lúa hoặc 
ruộng lúa; Chỉ có khoảng 17% nông dân được báo cáo thu 
thập các thùng chứa và chôn chúng hoặc bán chúng để tái 
chế (Toan 2013). Khoảng 90% nông dân cho biết họ đã 
rửa sạch máy xay ngay tại ruộng lúa, kênh rạch, ao hoặc 
sông (Toan 2013). Không rõ ràng là trong bất kỳ trường 
hợp tái chế bao bì thuốc trừ sâu là cần thiết vì thiếu cơ sở 
hạ tầng để thu gom và tái chế đúng cách vào năm 2015 
được công nhận là một dạng chất thải nguy hại (có nghĩa 
là việc tái chế nó thậm chí không hợp pháp).

Tất cả các biện pháp này không chỉ dẫn đến việc kiểm 
soát sâu bệnh tối ưu dẫn tới việc sử dụng thuốc trừ sâu 
nhiều hơn (sự bùng phát của phễu màu nâu là do lạm 
dụng thuốc trừ sâu), nhưng cũng làm tăng sự tiếp xúc 
không mong muốn của động vật hoang dã và người với 
thuốc trừ sâu. Theo một số tài liệu, các ruộng lúa canh tác 
mạnh mẽ đã trở thành vùng chết, không có ốc sên, ếch, 
cá, chuột, và các sinh vật khác đã từng sinh sống ở đó.28 
Ví dụ, một nghiên cứu ở ĐBSCL đã phát hiện ra một 
số vùng nước mặt bị ô nhiễm bởi thuốc trừ sâu vì chúng 
không thích hợp cho các hoạt động nông nghiệp (UNU-
EHS 2010). Rủi ro về thuốc trừ sâu đã ảnh hưởng xấu đến 
thủy sản trên sông, mặc dù mức độ và chi phí kinh tế của 
việc này chưa được biết đến. Nước ngầm tiếp cận qua giếng 
cũng đã được tìm thấy có chứa dư lượng thuốc trừ sâu vượt 
quá tiêu chuẩn nước sạch an toàn (Lamers và các cộng sự., 
2011). Điều này đặc biệt gây hại cho nông dân và cộng 
đồng nông thôn, những nơi bị ngộ độc thuốc trừ sâu và 
các bệnh ung thư có liên quan (Dasgupta và cộng sự 2007). 
Tuy nhiên, nó cũng ảnh hưởng đến người tiêu dùng một 
cách rộng rãi hơn bởi vì cây trồng thường được thu hoạch 
quá sớm sau khi ứng dụng thuốc trừ sâu, dẫn đến mức độ 
không an toàn đối với sản phẩm (Hoai và cộng sự, 2011) 
và đã phát hiện được 12 loại thuốc trừ sâu có tỷ lệ vượt quá 
tiêu chuẩn nước uống. Nước mặt, nước giếng, nước mưa 
và nước đóng chai (Nguyễn, CGD và cộng sự, Lamers và 
các cộng sự., Toan và các cộng sự., 2013). Liên quan đến 
mức độ của thuốc trừ sâu cũng đã được tìm thấy trong các 
mẫu cá (Hoai và các cộng sự., 2011). Việc phát hiện dư 
lượng thuốc trừ sâu quá mức trên sản phẩm thực vật cũng 

 Các phát hiện 13



đã dẫn đến sự từ chối thương mại và làm gián đoạn dòng 
chảy thương mại,29 Mặc dù thiệt hại chi phí của những sự 
từ chối này và những ảnh hưởng của chúng đối với danh 
tiếng và doanh thu của ngành công nghiệp vẫn chưa được 
phân tích đầy đủ.

Một mối quan ngại song song với việc sử dụng thuốc trừ 
sâu quá mức và không đúng cách ở Việt Nam là sự độc 
hại của hỗn hợp thuốc trừ sâu. Ví dụ, một cuộc khảo sát 
của nông dân ở đồng bằng sông Hồng cho thấy gần một 
trong ba loại thuốc trừ sâu được nông dân sử dụng thuộc 
loại thuốc trừ sâu mà Tổ chức Y tế Thế giới cho là "cực 
kỳ nguy hiểm" (loại I) (Pham và các cộng sự. 2012). Các 
chất này bao gồm các chất hữu cơ photphat, các hợp chất 
organocholin, pyrethroids, và carbamates, trong số các 
chất khác. Ngoài ra, một số loại thuốc trừ sâu bị cấm hoặc 
không đăng ký (như metyl parathion, methamidophos 
và carbofuran) đã được sử dụng - mặc dù tỷ lệ phần trăm 
đang giảm. Nói chung, người nông dân Việt Nam có xu 
hướng sử dụng các loại thuốc trừ sâu không đắt tiền, ít tốn 
kém, có thể được sản xuất hoặc pha trộn trong nước, và 
có tính độc hại hơn và bền bỉ hơn các loại khác (Phạm 
và các tác giả năm 2012). Việc kiểm tra thương lái, người 
bán và người nông dân thực hiện trong năm 2010-2011 
cho thấy khoảng 20% nông dân đang sử dụng thuốc trừ 
sâu vi phạm các quy định hiện hành (sử dụng thuốc trừ 
sâu bất hợp pháp nhập khẩu, cấm hoặc thậm chí giả mạo) 
(Nguyễn T. H. 201730). Việc tiếp tục sử dụng thuốc trừ sâu 
bị cấm một phần là do giá thuốc tương đối thấp (được hỗ 
trợ bởi cạnh tranh về giá31), Và ít nhất một phần là do hiệu 
quả của chúng (do độc tính của chúng đối với một phạm 
vi rộng của sâu bệnh). Ngoài ra, việc thực thi và kiểm soát 
sử dụng hóa chất độc hại nhìn chung còn yếu (Hoi và cộng 
sự 2016).

Tình hình sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu có thể khắc 
phục được. Các chương trình thử nghiệm và các nghiên 
cứu hiện trường đã chứng minh rằng những cải tiến đáng 

29 Ví dụ như xem việc đình chỉ xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Hoa Kỳ do vi phạm về thuốc trừ sâu vào năm 2016; Http://e.vnexpress.net/news/business/vietnam-
suspends-rice-exports-to-us-after-pesticide-violations-3476874.html. Tuy nhiên, việc từ chối trái cây và rau quả xuất khẩu liên quan đến thuốc trừ sâu đã bị thu hẹp 
bởi việc từ chối liên quan đến ô nhiễm vi sinh vật (UNIDO 2015).

30 xem thêm báo cáo về thuốc trừ sâu nhập lậu; http://infonet.vn/80-thuoc-bao-ve-thuc-vat-nhap-tu-trung-quoc-post153761.info.
31 Xem Truong Quoc Tung 2015.
32 Viện Nghiên cứu Gạo Quốc tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang, "1 Phải và 5 Giảm" hoặc 1P5G, kêu gọi nông dân sử dụng hạt 

giống được chứng nhận ("1 phải"), đồng thời giảm Sử dụng bốn nguyên liệu đầu vào (hạt giống, nước, thuốc trừ sâu và phân bón hóa học) và tổn thất sau thu 
hoạch ("giảm 5 lần"). Ước tính này dựa trên việc thí điểm gói 1P5G ở Kiên Giang và An Giang ở đồng bằng sông Cửu Long qua chín mùa vụ trong năm 2012-2014. 
Nghiên cứu cho thấy 1P5G có thể sẽ giúp tiết kiệm được 1,4 tỷ USD mỗi năm cho người nông dân, với giả định là 4 triệu ha gạo xát hai vụ.

kể trong việc sử dụng hoá chất nông nghiệp có thể thực 
hiện được với những thực tiễn đúng đắn và có thể mang 
lại cho nông dân tiết kiệm đáng kể. Ví dụ, nông dân trồng 
lúa của Việt Nam tham gia vào chương trình "1 phải và 5 
giảm”32 Ở đồng bằng sông Cửu Long có thể làm giảm chi 
phí sản xuất từ 18 đến 25% trên mỗi hecta vụ thu hoạch 
mà không làm giảm sản lượng (Nguyễn T. H. và cộng sự, 
2015). Cho dù họ có liên quan đến nhận thức thấp và năng 
lực kỹ thuật, thiếu tiếp cận với công nghệ tốt hơn, lao động 
hạn chế, hoặc các yếu tố khác, những trở ngại để nhân rộng 
chương trình này cần phải được điều tra thêm. Tương tự, 
Technoserve (2013) ước tính rằng thu nhập của nông dân 
có thể tăng khoảng 30% (từ mức cơ bản là 1.500 USD / 
năm, giá cà phê 2013) do chi phí bơm và phân bón thấp 
hơn và sản lượng cao hơn. Tuy nhiên, những người nông 
dân đã không đánh giá đánh giá thấp những điều này - 
hoặc có thể là mất quá nhiều thời gian để đánh giá – để có 
thể khiến cho họ thay đổi.

Một mối quan ngại về ô nhiễm đáng kể khác là đốt cháy 
chất thải từ hoạt động trồng trọt như rơm rạ và trấu. Các 
nghiên cứu về hiện tượng này cho thấy việc đốt cháy được 
thực hiện rộng rãi, bao gồm cả trồng lúa, cà phê và ngô. 
Một nghiên cứu cho thấy 98% nông dân được điều tra ở 
đồng bằng sông Cửu Long đốt rơm sau vụ đông xuân, 90% 
đốt sau mùa hè và 54% đốt sau mùa thu-đông (Trần Sỹ 
Nam và Al 2014). Việc đốt các tàn dư thực vật là một biện 
pháp phổ biến để loại bỏ chất thải sau khi thu hoạch bởi vì 
đây là một phương pháp không tốn kém và nhanh chóng 
để chuẩn bị đất cho vụ mùa tiếp theo. Một số sở NN & 
PTNT (Sở NN & PTNT Đồng Tháp ở An Giang) đã báo 
cáo một số mức giảm rơm rạ vào năm 2015 do giá rơm của 
thị trường tăng và sự sẵn có của thiết bị thu gom và chế 
biến. Việc tuyên bố rằng đốt cháy đã giảm vẫn còn giai 
thoại, tuy nhiên, và không có bằng chứng về sự thay đổi 
bền vững và rộng hơn. Những thách thức mà Trung Quốc 
gặp phải trong việc kiểm soát đốt chất thải trồng trọt mặc 
dù các nỗ lực có nguồn lực của nó để thực thi các hành 

14 Tổng quan về Ô nhiễm Nông nghiệp ở Việt Nam: Báo cáo tóm tắt



động cấm đối với thực tiễn này cho thấy cần phải thận 
trọng trong việc đánh giá này.33

Việc đốt các tàn dư nông nghiệp phát ra các chất gây ô 
nhiễm gây nguy hiểm sức khoẻ đáng kể và có thể góp phần 
làm nóng khí hậu trong thời gian ngắn. Phát thải bao 
gồm SO2, nitơ oxit (NOx), cacbon monoxit (CO), cacbon 
đen, cacbon hữu cơ (OC), khí mê-tan (CH4), các hợp 
chất hữu cơ bay hơi cacbon dioxit (VOC), nonmethane 
Hydrocarbon (NMHC), ozon (O3), bình xịt hơi nước, và 
các chất khác (Tripathi, Singh, và Sharma 2013).

Nói một cách riêng biệt, nông nghiệp là ngành đóng góp 
lớn thứ hai cho phát thải khí nhà kính nói chung và sản 
xuất lúa gạo là nguồn phát thải nông nghiệp hàng đầu. 
Dấu chân lúa gạo còn quan trọng hơn nếu phát thải phân 
bón kèm theo những chất có trong phân hủy chất hữu cơ 
trong các vùng nước nông ở ruộng lúa (phát ra khí nitơ 
oxit và khí mê-tan, cả khí nhà kính mạnh) (xem Hình 6). 
Việc sử dụng phân bón là nguồn phát thải khí nhà kính 
phát triển nhanh thứ hai trong việc quản lý phân bón (xem 
"đất nông nghiệp" trong Hình 7). Giống như phân bón và 
thuốc trừ sâu, nông dân đã được hưởng lợi tư nhân trong 
nhiều trường hợp từ việc áp dụng các biện pháp canh tác 
lúa đã chứng minh để làm giảm mức độ ô nhiễm. Điều này 
đòi hỏi phải đạt được sự hiểu biết sâu sắc hơn về các cấu 

33 Điều đó cho thấy, tỷ lệ đốt chất thải nông nghiệp ở Trung Quốc là tương đối thấp, ước tính dưới 24 phần trăm vào năm 2013, so với 54 phần trăm đến 98 phần 
trăm ở Việt Nam, tùy thuộc vào mùa (Gao và cộng sự sắp tới, Trần Sỹ Nam và cộng sự Năm 2014).

34 Ví dụ, Cơ quan bảo vệ trồng trọt của Bộ Nông nghiệp và PTNT có nhiệm vụ đề xuất và chuẩn bị các thông tư, chỉ thị liên quan đến phân bón và thuốc trừ sâu và 
các đơn vị khác trong và ngoài Bộ NN & PTNT đã được kêu gọi đóng góp ý kiến và đóng góp cho quá trình này.

trúc khuyến khích và các yếu tố khác có thể làm cho việc 
áp dụng rộng rãi hơn.

Hành động của khu vực 
công đến nay
Có vẻ như đã có một bước ngoặt trong những năm gần 
đây đối với hành động của chính phủ về kiểm soát ô 
nhiễm nông nghiệp. Như đã lưu ý, Kế hoạch tái cơ cấu 
ngành Nông nghiệp 2013 của Bộ NN & PTNT đã phản 
ánh sự nhận thức ngày càng tăng của thách thức ô nhiễm 
nông nghiệp và sự phân chia của các cơ quan chính quyền 
trung ương và địa phương. Gần đây hơn, khung pháp lý về 
phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm nông nghiệp đã được 
tăng cường và phù hợp hơn với những thách thức và thực 
tế cụ thể của ngành nông nghiệp. Một bước ngoặt trong 
chính sách nông nghiệp-môi trường của Việt Nam dường 
như đã đạt được vào năm 2015 vì một số luật và các biện 
pháp thực hiện đã có hiệu lực hoặc đã được thông qua 
(xem Hình 8). Bao gồm Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật (có hiệu lực năm 2015), trong đó yêu cầu các 
cơ quan nhà nước khác nhau xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật liên quan đến các khía cạnh khác nhau của bảo 
vệ môi trường nông nghiệp.34 Các biện pháp bao gồm các 

Hình 6.  Phân tích phát thải GHG nông nghiệp ở Việt Nam, 
ước tính năm 2014

Hình 7.  Tăng lượng phát thải khí nhà kính nông nghiệp ở 
Việt Nam, 1994–2010
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Nguồn: Dựa trên dữ liệu của FAOSTAT.
Lưu ý: Nitrous oxide và Metan. Phát thải chăn nuôi bao gồm từ việc lên men và quản lý phân 
chuồng. Các phát thải khác bao gồm các chất thải từ việc cày cấy và quản lý đất (không đốt) 
và đốt.

Nguồn: Dựa trên số liệu phát thải được báo cáo cho UNFCCC (https://unfccc.int/files/ghg_
data/ghg_data_unfccc/ghg_profiles/application/pdf/vnm_ghg_profile.pdf).
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luật về bảo vệ môi trường (có hiệu quả năm 2015), bảo 
vệ thực vật và các vấn đề vệ sinh động thực vật (có hiệu 
quả năm 2015) và các vấn đề thú y (được thông qua năm 
2015); Cũng như một loạt các biện pháp thực hiện. Thứ 
hai bao gồm các chỉ thị và thông tư về sử dụng kháng sinh 
và dư lượng chất độc hại trong nông nghiệp chăn nuôi và 
an toàn thực phẩm; Về vai trò và trách nhiệm của các cơ 
quan cấp tỉnh (tổ chức lại); Về quản lý sản phẩm thuốc 
trừ sâu; Thực hành nông nghiệp tốt; Biogas; và hơn thế 
nữa. Trước đây, các hoạt động nông nghiệp nói chung phải 
tuân thủ các quy định về môi trường và an toàn thực phẩm 
rộng hơn - một bộ pháp luật cụ thể theo ngành ít với sự 
liên kết hạn chế.35 Một ngoại lệ đáng chú ý trong lĩnh vực 
này là Luật Thuỷ sản năm 2003, mặc dù việc thực hiện nó 
tỏ ra không hiệu quả và đang được sửa đổi vào năm 2017. 
Trên thực tế, các quy định về thủy sản đã đi theo một mô 
hình tương tự, bắt đầu có tính cụ thể và có hiệu lực từ năm 
2013 Các tiêu chuẩn kỹ thuật đã được ban hành vào năm 
2013, năm 2014 và năm 2015 để cố gắng cho nó thêm sức 
mạnh).

Việc nêu rõ và điều chỉnh luật pháp và các quy định đang 
được tiến hành và một số bắt đầu được đi kèm với đầu 
tư công vào cơ sở hạ tầng và năng lực hỗ trợ. Ví dụ, tại 
thời điểm viết báo cáo này (2017), Bộ NN & PTNT đang 
trong quá trình chuẩn bị một thông tư mới liên quan đến 
quản lý hoá chất nông nghiệp, dư lượng và chất thải, trong 
đó sẽ được hướng dẫn bởi mục tiêu hòa hợp tăng trưởng 
và môi trường Bảo vệ và cải thiện sự phối hợp, thực thi và 
trách nhiệm giải trình. Từ năm 2016, Bộ NN & PTNT 
và Bộ TN & MT đã và đang hợp tác để xây dựng hướng 
dẫn xử lý và quản lý các thùng chứa thuốc trừ sâu đã qua sử 
dụng và để "xây dựng năng lực" (bao gồm cả chuyên môn 
kỹ thuật và cơ sở hạ tầng) để loại bỏ thuốc trừ sâu độc hại 
và lâu dài. Đồng thời, Bộ Tài chính đang hỗ trợ tài chính 
cho Bộ NN & PTNT trong việc hỗ trợ chính quyền địa 
phương ngăn chặn, tiêu huỷ các loại thuốc trừ sâu cấm và 
phạt tiền đối với người vi phạm.

Mặc dù sự bùng nổ hành động pháp lý đang diễn ra này 
là một bước quan trọng để đạt được sự kiểm soát đối với 
ô nhiễm môi trường ở nông trại nhưng nhiều thách thức 
trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại, một sự lựa 
chọn được thảo luận dưới đây. 

35 Các luật này bao gồm các luật vẫn còn trong các cuốn sách như Luật Bảo vệ Môi trường (2005), Luật Quản lý và Sử dụng Tài nguyên Nước (2008), Luật đa dạng 
sinh học (2008), Luật An toàn Thực phẩm (2010) Luật về phí môi trường (2010) và Luật Đất đai (2013).

 • Theo dõi và kiểm soát các nguồn nonpoint, đặc 
biệt là với tài nguyên giới hạn (con người / kỹ thuật 
và tài chính) mà đôi khi lan truyền mỏng. Các chất 
gây ô nhiễm không phải nguồn gốc nông nghiệp rất 
khó để theo dõi và đo lường, làm cho việc xác định 
và xử lý (hoặc có biện pháp khắc phục) người gây 
ô nhiễm rất khó khăn. Điều này đặc biệt đúng với 
nguồn tài chính hạn hẹp để theo dõi và giám sát, 
nhân viên có giới hạn và chuyên môn kỹ thuật hạn 
chế. Ví dụ, Cục Bảo vệ Thực vật của Bộ Nông nghiệp 
và PTNT có khoảng 4.000 nhân viên, và có khoảng 
10 triệu nông dân trồng thuốc trừ sâu để giám sát. 
Điều này có nghĩa là mỗi nhân viên phải theo dõi 
khoảng 2.500 nông dân, trung bình, một nhiệm 
vụ mà với các nguồn lực kỹ thuật hiện tại và về cơ 
bản không có sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương 
được cho là không thể thực hiện được (Bộ NN & 
PTNT 2016a). Vì những lý do tương tự, năng lực 
của chính phủ để kiểm soát chất lượng phân bón vẫn 
còn hạn chế, làm cho nó không có khả năng giảm 
bớt việc thương mại hóa phân bón giả và phân bón 
chất lượng thấp. Hơn nữa, nguồn lực hạn chế không 
phải lúc nào cũng được sử dụng tốt nhất và có khả 
năng lan rộng khi xem xét có thể chồng chéo vai trò 
và trách nhiệm của các bộ phận khác nhau của chính 
quyền và thường không có sự phối hợp giữa các cơ 
quan chính phủ khác nhau.

 • Trách nhiệm không rõ ràng và thiếu phối hợp. Sự 
thiếu rõ ràng và phối hợp các vai trò và trách nhiệm 
thường đóng góp vào việc thi hành luật và các quy 
định yếu kém - có lẽ vì sự chồng chéo về trách nhiệm 
tạo ra sự lẫn lộn và các lý do không tuân thủ; Hoặc 
bởi vì một số khía cạnh của luật pháp mà không có 
cơ quan nào chịu trách nhiệm. Cho đến gần đây, ví 
dụ, phân bón tổng hợp nằm dưới sự quản lý của Bộ 
Công Thương và phân bón tự nhiên thuộc Bộ NN 
& PTNT, không có cơ quan nào giám sát cả hai loại 
phân bón. Các vai trò và trách nhiệm về môi trường 
nông nghiệp được giao cho một loạt các phòng ban 
trong cả Bộ TNMT và Bộ NN & PTNT, tuy nhiên 
thiếu sự phối hợp giữa các bộ phận, cũng như sự rõ 
ràng về sự khác nhau giữa vai trò và trách nhiệm của 
người sử dụng (nghĩa là chúng liên quan đến nhau 
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như thế nào). Chẳng hạn chỉ riêng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn, Cục Trồng trọt, Cục Chăn 
nuôi và Cục Thú y mỗi bên có bộ phận quản lý môi 
trường riêng; Trong khi nhiều bộ phận chức năng 
trong Tổng cục Thủy sản - không có bộ phận chuyên 
môn về môi trường - cũng có trách nhiệm quản lý 
môi trường.

Một lần nữa, vấn đề chính là thiếu phối hợp. Cho 
đến gần đây, vai trò và trách nhiệm cũng không 
được phối hợp hoặc còn chồng chéo ở cấp tỉnh và 
địa phương, một tình huống được công nhận là dẫn 
đến tình trạng giám sát không đầy đủ về hoá chất 
nông nghiệp, dư lượng nông nghiệp và chất thải, dẫn 
đến hậu quả môi trường. Để minh họa cho hậu quả, 
không có trường hợp nào được đưa ra án phạt hoặc 
hình phạt đối với sự ô nhiễm của các con sông như 
Sông Cầu, Nhuệ, Ngày và Đồng Nai, mặc dù chúng 

36 Mức BOD5, COD và TSS của họ cao gấp nhiều lần các tiêu chuẩn được quy định cho "cấp nước sinh hoạt với điều trị thích hợp" và một số phần vượt tiêu chuẩn 
nông nghiệp (tiêu chuẩn A1 và B1 quy định tại QCVN 08: 2008) với các nguồn ô nhiễm bao gồm Các nguồn trong nước và công nghiệp. Các nguồn nông nghiệp 
có thể đóng góp lớn hơn cho sự ô nhiễm của sông Tiền và sông Hậu, trong số đó, ở đồng bằng sông Cửu Long (Bao Anh 2016 [http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/
moi-truong/nguon-nuoc-song-ngay-cang-o-nhiem-nghiem-trong_t114c1143n101615]).

đã bị ô nhiễm đến mức thể sử dụng cho sinh hoạt, và 
trong một số trường hợp thậm chí là sử dụng trong 
nông nghiệp (như thủy lợi và nuôi trồng thủy sản).36 
Một hậu quả minh hoạ khác là, trừ khi người tiêu 
dùng bị thiệt mạng (nếu có thể được khôi phục lại 
nguồn gốc của chúng), nông dân sẽ không phải chịu 
những hậu quả pháp lý liên quan đến việc sử dụng 
các hoá chất nông nghiệp có chất độc cao và bị cấm 
hoặc các chất hóa học nông nghiệp có thể sử dụng 
quá mức (hoặc lạm dụng) nói chung.

 • Chính phủ dường như đang tiến hành các bước 
chủ động để cải thiện việc sử dụng và điều phối 
nguồn lực, đồng thời tăng cường năng lực theo dõi 
và thực thi, một phần bằng cách sử dụng tốt hơn 
nguồn nhân lực / kỹ thuật và tài chính. Ví dụ, năm 
2015, Bộ NN & PTNT và Bộ Nội vụ (MHA) đã 
ban hành các hướng dẫn để làm rõ và tinh giản vai 

Hình 8. Các biện pháp pháp lý chính liên quan đến chính sách nông nghiệp và môi trường kể từ 2004

2004 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017

Năm có hiệu lực

Lật Thủy sản

Luật Môi trường
(đã hết hiệu lực) Nghi định Chống ô

nhiễm môi trường

Nghị định về Quản lý thức
ăn chăn nuôi và thủy sản

Nghị định về quản
lý phân bón

Các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn trong
quản lý ô nhiễm môi trường

Luật Bảo vệ Môi trường
Luật Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

Luật về Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật

Chỉ thị về tăng cường quản lý việc sản xuất, buôn bán và sử dụng các chất kháng sinh trong chăn nuôi,
thủy sản và an toàn vệ sinh thực phẩm

Thông tư về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản

Thông tư quy định nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

Các thông tư và quyết định liên quan đến quản lý thuốc trừ sâu, thực hành nông nghiệp tốt,
công nghệ khí biogas, nguyên liệu sinh học v.v.

Luật Giải pháp thi hành Quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật

Luật Thú ý

Chỉ thị về việc tăng cường
kiểm tra, kiểm soát và xử
lý việc nhập lậu, vận
chuyển, buôn bán và sử
dụng thuốc bảo vệ thực
vật nhâp lậu

Thông tư về các chất
kháng sinh được sử dụng
trong thức ăn chăn nuôi

Luật Thủy sản
sửa đổi

Nghi định Quy
định về chức
năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của
Bộ Nông nghiệp
và Phát triển
Nông thôn

Lưu ý: Xem chi tiết trong Các giải pháp pháp lý trong Phụ lục riêng có trên trang mạng. Biểu đồ cho thấy các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường đang còn hiệu lực và 
tập trung vào các văn bản có liên quan đến ô nhiễm trong sản xuất nông nghiệp. Các năm được nêu trong biểu đồ thể hiện năm văn bản đó có hiệu lực..
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trò và trách nhiệm về môi trường nông thôn của các 
cơ quan hành chính khác nhau của Sở NN & PTNT 
để khắc phục mức độ phân tán cao về kiểm soát ô 
nhiễm nông nghiệp Các nỗ lực ở cấp tỉnh. Bộ NN & 
PTNT sau đó sáp nhập và tổ chức lại một số phòng 
hành chính ở cấp tỉnh, chỉ có một bộ phận chịu trách 
nhiệm giám sát ô nhiễm cây trồng, vật nuôi và nuôi 
trồng thủy sản.37 Năm 2016, Bộ NN & PTNT cũng 
đã từng bước huy động các nguồn lực địa phương 
(con người, tài chính, vật liệu) và xây dựng kế hoạch 
tăng cường giám sát nông nghiệp-môi trường, tập 
trung vào các vùng nuôi thâm canh của đất nước 
như đồng bằng sông Cửu Long. Các ưu tiên đã được 
đặt ra bao gồm giảm sử dụng hóa chất nông nghiệp; 
Tăng cường xử lý và tái chế dư lượng nông nghiệp 
và chất thải; Tăng cường áp dụng các kỹ thuật canh 
tác và tiên tiến "tiên tiến"; Loại trừ việc sử dụng một 
số chất bảo vệ thực vật độc hại (có nghĩa là thuốc 
trừ sâu), bao gồm kiểm soát việc nhập khẩu và bán 
thuốc trừ sâu bất hợp pháp và đã hết hạn sử dụng; 
Và hướng dẫn việc thu gom và xử lý các bao bì đã 
sử dụng của hóa chất nông nghiệp và thuốc thú y. 
Thông tư trước đây đã được Bộ NN & PTNT đang 
chuẩn bị cũng nhằm mục đích cải thiện sự phối hợp 
liên quan đến chính sách nông nghiệp và môi trường.

 • Thiếu sự cụ thể hoặc chồng chéo trong các điều 
khoản quy định đôi khi cản trở việc thực thi. Trong 
một số trường hợp, các cơ quan chức năng đã gặp 
khó khăn để chứng minh rằng các vi phạm đã xảy ra, 
vì lý do kỹ thuật, hoặc do thiếu sự rõ ràng pháp lý 
khi có các thông tư hướng dẫn khác nhau. Trong các 
trường hợp khác, các hành vi gây hại cho môi trường-
ví dụ như sử dụng điện trong thủy sản-đã được thực 
hiện một vài bước trước các quy định về quy định và 
không được mô tả rõ ràng hoặc kết nối với một hành 
động khắc phục rõ ràng. Trong một số trường hợp 
(ngay cả khi không có khả năng trang trại), khả năng 
chịu trách nhiệm của các cơ quan có trách nhiệm của 
các cơ quan đã trở nên phức tạp do các quy định trùng 
lặp dẫn đến sự nhầm lẫn thực sự hoặc có thể làm suy 
yếu cơ sở cho việc thực thi của họ. Việc chồng chéo 
các tiêu chuẩn quản lý nước thải nuôi trồng thủy sản 

37 Các biện pháp đang được đề cập đến là Thông tư liên tịch số 14/2015 / TTLB-BNNPTNT-BNV và Bộ Nông nghiệp và PTNT số 15/2015 / TT-BNNPTNT 
của Bộ Thủy sản / Bộ NN & PTNT, trong đó nêu chi tiết cụ thể hơn về những gì đã thay đổi.

38 Gần đây nhất là kết nối với một số vụ cá chết hàng loạt do các trường hợp ô nhiễm công nghiệp lặp lại và nghiêm trọng ở sông Am ở Thanh Hóa và các tỉnh khác.

do Bộ NN & PTNT và Bộ TNMT đưa ra đã giảm 
từ việc áp dụng và thực thi trong ngành nuôi trồng 
thuỷ sản. Trong một số trường hợp, sự phù hợp của 
các điều khoản quy định bị đe doạ, như khi chúng 
không phù hợp với năng lực của các trang trại - hoặc 
để hiểu hoặc tuân theo chúng. Ví dụ, các tiêu chuẩn 
nhất định để quản lý sản xuất chăn nuôi (cụ thể là 
quản lý nước thải) không phù hợp với thực tế của các 
bộ phận lớn của ngành.

 • Khó khăn và sự miễn cưỡng của các cơ quan có 
thẩm quyền để thực thi các luật và quy định về môi 
trường đặc biệt đối với các hộ nông dân nhỏ và 
không có khả năng tuân thủ của các trang trại. Mặc 
dù, những hộ nông dân nhỏ đóng góp đáng kể cho 
ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nhưng hoạt động 
của họ, như đã nêu, rất khó khăn, hầu như là không 
thể giám sát được. Hơn nữa, họ thường bị coi là dễ 
bị tổn thương - bao gồm cả những ảnh hưởng của ô 
nhiễm không lưu thông38—và thiếu năng lực. Và quả 
thực, đôi khi họ thiếu năng lực về tài chính, không 
gian vật lý hoặc kỹ năng và chuyên môn để áp dụng 
các công nghệ hoặc thực tiễn nhất định và đáp ứng 
các tiêu chuẩn nhất định.

 • Các biện pháp khuyến khích và không khuyến 
khích kinh tế không có khả năng thuyết phục hoặc 
can thiệp cho nông dân. Hình phạt đối với việc 
không tuân thủ luật pháp và các quy định - ngay cả 
khi bị áp đặt (xem vấn đề "không thể thực hiện được" 
theo những thách thức của việc theo dõi các trang 
trại nhỏ và các nguồn phipoint, ở trên) - nói chung 
là không đầy đủ (Bộ NN & PTNT 2016b). Trong 
khi đó, trọng tâm của chính phủ dường như vẫn còn 
phần lớn là nhằm kiểm soát và trừng trị những thực 
tiễn xấu (ví dụ kiểm tra phân bón nhập khẩu ở biên 
giới, yêu cầu đăng ký hóa chất nông nghiệp đang 
được nhập khẩu, bán hoặc sản xuất trong nước, trừng 
phạt việc sản xuất phân bón giả và đe dọa những 
người vi phạm với khoản tiền phạt còn ít) thay vì can 
thiệp bằng cách phòng ngừa và sử dụng một loạt các 
khuyến khích kinh tế bao gồm cả "cà rốt" và "gậy" để 
gây ra thay đổi hành vi.
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 • Các biện pháp định hướng cấu trúc nhằm ngăn 
ngừa ô nhiễm hoặc những tác động tồi tệ nhất của 
nó vẫn là ngoại lệ và cho đến nay vẫn còn những 
kết quả hạn chế. Cụ thể, chính sách của Bộ NN & 
PTNT trong khuôn khổ Chương trình Tái cơ cấu 
Ngành Chăn nuôi nhằm tái phân phối sản xuất chăn 
nuôi thương mại "quy mô lớn" trong không gian - và 
đặc biệt để đẩy các hoạt động này ra khỏi các trung 
tâm dân số đông đúc và đến những khu vực sản xuất 
an toàn sinh học " Khu vực - là một ví dụ về một biện 
pháp nhằm định hình bố cục và mật độ địa lý của 
ngành.39 Tuy nhiên, từ quan điểm này, ngành công 
nghiệp vẫn gần như trì trệ. Sự tiếp tục duy trì sự chi 
phối của các tiểu nông trường nhỏ (không được mục 
tiêu rõ ràng bởi chính sách) cũng không giúp ích gì.

Cùng với những thách thức trong thực hiện, có thể một 
số chính sách của chính phủ đã gây ra các hoạt động 
hoặc hoạt động nông nghiệp gây ô nhiễm gián tiếp. Các 
ví dụ khả thi về sự can thiệp của chính phủ hai mặt có thể 
bao gồm trợ cấp phân bón ngầm (thông qua các chính sách 
thuận lợi cho các công ty phân bón quốc doanh) và đầu 
tư xây dựng các đê "bảo vệ" (để giảm nhẹ ngập lụt và cho 
phép thu hoạch nhiều hơn một năm, chúng có thể gây hậu 
quả cho độ màu mỡ của đất). Bất kỳ việc theo dõi nhanh 
các trang trại chăn nuôi hoặc cấp giấy phép của họ với ít 
kế hoạch và cơ sở quản lý môi trường sẽ là một ví dụ khác 
về một mục tiêu chính sách (như hỗ trợ khả năng sản xuất 
chăn nuôi) đang được theo đuổi với chi phí của một số 
khác (sức khoẻ con người và môi trường).40

39 Ví dụ, một trong những mục tiêu của nó là làm giảm tỷ lệ sản lượng lợn quốc gia của vùng đồng bằng sông Hồng từ 26% lên 15% vào năm 2020 và vùng ĐBSCL 
chiếm từ gần 11% đến 5%.

40 Để minh hoạ một hình thức không tuân thủ thường bị bỏ sót, các trang trại chăn nuôi tập trung, ví dụ như hộ nuôi hơn 100 con lợn, được yêu cầu phải có một 
hệ thống xử lý chất thải thích hợp như máy hầm biogas. Tuy nhiên, các trang trại thiếu nguồn lực sử dụng hoặc thị trường cho lượng năng lượng "lớn" mà các chất 
sinh học gây ra và không có động lực để đầu tư vào một hoặc sử dụng nó như đã thiết kế. Do đó, nhiều trang trại hoặc thiếu cơ sở quản lý chất thải phù hợp hoặc 
thải biogas và chất thải trực tiếp vào môi trường, gây ô nhiễm nước và không khí hoặc khí hậu.
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ĐỊNH HƯỚNG TIẾP THEO

Trong tương lai, Việt Nam có thể đạt được những bước tiến quan trọng khi xem xét đầy 
đủ các cân nhắc về tính bền vững vào các chính sách, chiến lược và chương trình tăng 
cường nông nghiệp của đất nước và thực hiện hiệu quả hơn. Đây không chỉ là y tế công 
cộng và sự cần thiết về mặt sinh thái (tình hình của Trung Quốc cảnh báo về chi phí cao 
có thể có của chính sách không hiệu quả). Đạt chất lượng sản phẩm cao hơn, an toàn thực 
phẩm và hiệu quả môi trường cũng cần thiết để duy trì sản lượng nông nghiệp và tăng giá 
trị cao, giúp cho xuất khẩu nông nghiệp của Việt Nam tăng trưởng liên quan đến các thị 
trường đòi hỏi cao nhất. Khả năng đạt được đã được ghi nhận trong nỗ lực nhằm tăng 
doanh số bán gạo chất lượng cao, mang nhãn hiệu và để đáp ứng các tiêu chí tìm nguồn 
cung bền vững mà các công ty quốc tế đang tìm kiếm.

Tiềm năng đáng kể có thể cải thiện nằm ở việc áp dụng tốt hơn khuôn khổ luật pháp và 
quy định hiện hành của Việt Nam về kiểm soát ô nhiễm. Đối với điều này, nhà nước cần 
phải can thiệp theo cách cung cấp cho nông dân các giải pháp kỹ thuật tốt hơn và cũng có 
thể thay đổi các ưu đãi của họ để khuyến khích việc thông qua và / hoặc tuân thủ.

Thực hành nông nghiệp tốt của quốc gia (GAPs) đã được phát triển trong một số lĩnh 
vực và chín muồi để mở rộng quy mô. Cần có những nghiên cứu sâu hơn để hiểu sâu hơn 
về những gì hạn chế việc áp dụng những thực tiễn này và có thể định hướng các nguồn lực 
một cách hiệu quả cho mục tiêu đó. Đồng thời, cần có thêm nỗ lực nghiên cứu và đổi mới 
trong nhiều lĩnh vực để hỗ trợ phát triển hoặc thích ứng với các GAP mới. Cần phải phát 
triển các chương trình quảng bá và hỗ trợ việc nhận con nuôi của họ với sự xem xét đầy đủ 
về thực tiễn và động lực của chuỗi giá trị và các ưu đãi về kinh tế của nông dân. Thông báo 
liên quan đến chương trình cũng có thể cần phải điều chỉnh. Thông thường, nông dân chấp 
nhận GAPs không nhận được giá cao hơn cho sản phẩm của họ, hoặc chỉ một khoản phí 
bảo hiểm rất nhỏ. Lợi ích chính của nông dân thường nằm ở những nơi khác, dưới dạng 
chi phí đầu vào giảm và mức độ tiếp xúc thấp hơn của các hộ nông dân và cộng đồng với 
các hóa chất và kháng sinh.

Nhà nước có thể xây dựng các chương trình giám sát và thực hiện có hiệu quả hơn để 
giải quyết các vấn đề ô nhiễm nông nghiệp, đặc biệt là các trang trại thương mại được 
tăng cường. Các hoạt động này sẽ được tạo điều kiện thông qua sự hợp tác chặt chẽ hơn 
giữa các cơ quan như Bộ NN & PTNT / Sở NN & PTNT, Bộ TNMT / Sở TNMT, các 



sở y tế và an toàn thực phẩm. Các quy trình công bố thông 
tin về chất lượng và dấu vết đối với môi trường của sản 
xuất nông nghiệp cũng cần phải được phát triển để tránh 
sự lo ngại vô căn cứ của người dân và thúc đẩy nhu cầu thị 
trường đối với các sản phẩm có được từ các thực tiễn nông 
nghiệp bền vững.

Những ưu tiên trong tương lai bao gồm:

1. Tăng cường nhận thức về ô nhiễm nông nghiệp 
giữa các nhà hoạch định chính sách,  người tiêu 
dùng, cộng đồng bị ảnh hưởng và các nhà sản xuất 
của đất nước bằng cách sử dụng nhiều phương pháp 
khác nhau, bao gồm đưa vào các giáo trình giảng dạy, 
tổ chức các ngày nâng cao nhận thức, thăm thực địa, 
tổ chức sự kiện, tìm kiếm các giải pháp, các kết quả.

2. Xử lý một cách có hệ thống sự ô nhiễm và các hệ 
lụy liên quan đến tất cả các chính sách công, các kế 
hoạch khuyến khích, đầu tư, và các chương trình 
giữa các ngành với ảnh hưởng đến các hoạt động 
nuôi trồng,  tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn liên 
quan đến nông nghiệp. 

3. Kết hợp kế hoạch đánh giá và đánh giá ô nhiễm 
nông nghiệp vào tất cả các chương trình  nông 
nghiệp trong tương lai và dự án nông nghiệp.

4. Tăng cường năng lực quốc gia và địa phương để 
giám sát có hệ thống ô nhiễm nông nghiệp,  có lẽ 
ban đầu tập trung vào một số mặt hàng quan trọng 
hoặc các điểm nóng về "ô nhiễm nông nghiệp" đã 
biết.

5. Liên quan đến các "điểm nóng" ô nhiễm nông 
nghiệp, xây dựng các kế hoạch hành động  với các 
bước thời gian và mục tiêu kết quả. Các kế hoạch có 
thể được phát triển ở các quy mô địa lý khác nhau, 
bao gồm các cấp chính quyền khác nhau và với sự 
tham gia của các nhóm sản xuất và cộng đồng bị ảnh 
hưởng. Những điều này có thể giải quyết những vấn 
đề như các biện pháp pháp luật và việc thực thi cũng 
như các khuyến khích và động cơ của nông dân, và 
các động lực về cơ cấu gây ô nhiễm. 

6. Rà soát các quy định hiện hành và các tiêu chuẩn 
liên quan  đến công tác phòng ngừa và kiểm soát ô 

nhiễm nông nghiệp và đánh giá chuẩn quốc tế để xác 
định những khoảng trống tiềm ẩn và đánh giá sự phù 
hợp trong bối cảnh thực tế của ngành nông nghiệp 
quốc gia. Điều này cũng có thể được thực hiện liên 
quan đến các phương pháp được sử dụng để thực 
hiện và thực thi các biện pháp pháp lý. 

7. Củng cố việc thi hành các luật và quy định về môi 
trường hiện tại, bao gồm thông qua các khoản đầu 
tư vào vốn con người và trang thiết bị,  và năng lực 
và nguồn lực của các đơn vị (công cộng hoặc cộng 
đồng) với vai trò giám sát.

8. hát triển và phổ biến hướng dẫn kỹ thuật về thực 
tiễn nông nghiệp tốt có liên quan đến bối cảnh,  bao 
gồm quản lý đầu vào và quản lý chất thải, cho nông 
dân và nhà cung cấp dịch vụ, và mở rộng các thực 
hành nông nghiệp đã được chứng minh bằng các bài 
học kinh nghiệm từ các dự án thành công (và kém 
thành công) Và các chương trình (như VietGAP, 
3G3R [3 tăng 3 giảm], 1P5G, và các tiêu chuẩn quốc 
tế tư nhân). Điều này có thể được thực hiện bằng 
nhiều cách khác bằng cách phát triển các chương 
trình khai thác hoặc làm tăng các ưu đãi kinh tế cho 
nông dân (hoặc các nhà cung cấp dịch vụ trang trại) 
để áp dụng các thực tiễn tốt hơn.

9. Tài trợ cho học tập và nghiên cứu bao gồm nghiên 
cứu khoa học xã hội  về các nhân tố thúc đẩy và tác 
động của ô nhiễm và các biện pháp đối phó hiệu quả 
đối với các vấn đề ô nhiễm chính nhằm hỗ trợ việc 
xác định ưu tiên các nguồn lực công và dựa vào bằng 
chứng và thiết kế và thực hiện các hoạt động ứng phó. 

10. Thiết lập các quy trình chính thức để đánh giá định 
kỳ chính sách và hiệu quả của chương trình,  dựa 
trên các bằng chứng đang nổi lên do việc giám sát và 
nghiên cứu về ô nhiễm liên tục và đề xuất các thay 
đổi đối với các chính sách và chương trình trên cơ sở 
các kết quả.
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