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TIN NÓNG 

Liên tiếp xảy ra các vụ thủy sản nuôi trên các sông chết hàng loạt. Vì sao? 

Dưới góc độ khoa học và từ kinh nghiệm thực tế, theo TS Bùi Quang Tề, có ba vấn đề 

chính liên quan tới môi trường sinh sống của thủy sản... 

 

Môi trường nước tại các dòng sông hiện chưa được chú trọng đúng mức 
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Báo động từ năm 1990 

Trao đổi với chúng tôi, TS Bùi Quang Tề, nguyên Trưởng phòng Sinh học thực nghiệm, Viện 

Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I chia sẻ, vấn đề ô nhiễm nguồn nước ngọt tại các con sông 

đã được ông và nhiều nhà khoa học đề cập từ những năm 1990 với hàng loạt cảnh báo trên 

các sông. 

Dưới góc độ khoa học và từ kinh nghiệm thực tế, theo TS Bùi Quang Tề, có ba vấn đề chính 

liên quan tới môi trường sinh sống của thủy sản. Đó là nhiệt độ nước, độ pH và ôxy. Ngoài 

ra, còn có một số nhóm chất độc, vi khuẩn khác như NH3, NO2, NO3, H2S, E.Coli, 

Salmonella… 

Theo đó, môi trường nước tốt nhất để thủy sản nước ngọt sinh trưởng, phát triển là ôxy trên 

5mg/lít, các chất độc dưới 0,1mg/lít, pH 6,5-8,5… Nếu không đáp ứng được tương đối đồng 

bộ các chỉ tiêu trên cá sẽ chết, chậm lớn hoặc hay bị bệnh. 

Cũng theo TS Bùi Quang Tề, khoảng những năm 1990, Hà Nội có chủ trương phát triển nuôi 

cá lồng trên sông Nhuệ, song ông ngay lập tức phản đối, bởi sau khi tiến hành đo ôxy nhiều 

lần vào 15h chiều tại sông Nhuệ đều chỉ đạt 3 mg/lít, trong khi nuôi cá lồng tối thiểu phải 5 

mg/lít. 

Lần khác, khi huyện Mê Linh có chủ trương nuôi gần 500 lồng cá trắm cỏ trên 10km sông 

Hồng, cũng vấp phải sự phản đối của TS Bùi Quang Tề, bởi mật độ quá dày, nguy cơ ô nhiễm 

nước hiện hữu. 

Đặc biệt, khi phong trào thủy điện phát triển kéo theo phong trào nuôi cá lồng bè trên các 

lòng hồ, thượng nguồn các hồ thủy điện như Trị An, La Ngà, Tuyên Quang, Sông Lô, TS Bùi 

Quang Tề đã từng chứng kiến có khu nuôi cá lên tới 300 - 400 lồng bè san sát nhau. Đến khi 

cá chết hàng loạt không cứu được, bởi cá chết chủ yếu vì ô nhiễm nguồn nước, vì thiếu ôxy 

chứ không hẳn do bệnh. 

“Những năm 1990 thực trạng nguồn nước tại sông ngòi tại miền Bắc nước ta đã vậy, nay khu 

công nghiệp, nhà máy ngày một nhiều hơn, dân cư tăng lên cấp số nhân đủ biết hệ thống sông 

ngòi nước ta đang bị quá tải và ô nhiễm đến đâu. Nói tóm lại, nuôi cá lồng bè trên sông hiện 

nay được coi là một nghề nguy hiểm”, TS Bùi Quang Tề cảnh báo. 

  

Sông nào còn an toàn cho cá? 

Theo TS Bùi Quang Tề, riêng khu vực phía Bắc, nhiều con sông đang bị ô nhiễm nặng như 

sông Nhuệ, sông Đáy, Châu Giang, sông Cầu, Ngũ Huyện Khê, Đồng Khởi…, không nên 

nuôi thủy sản hoặc lấy nước (trừ khi có công nghệ xử lí) để nuôi trồng. Bởi thực tế, qua quan 

trắc cho thấy hàm lượng Nitrat (NO3), Amoniac (NH3) tại các sông này thường xuyên ở mức 

2 - 5 mg/lít, trong khi tiêu chuẩn quy định chỉ là 0,25 mg/lít, tức là vượt 10 - 20 lần cho phép, 

cho con gì xuống chết con đấy. 
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Chất lượng an toàn của thủy sản lồng tại các dòng sông hiện còn bỏ ngỏ 
  

Một số hệ thống sông lưu lượng nước vẫn còn khá lớn để nuôi trồng thủy sản, song cần phải 

có giải pháp và phương án để kịp thời xử lí sự cố xảy ra khi mực nước xuống thấp hoặc lượng 

ôxy giảm đột ngột. Đó là hệ thống sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Chảy, sông Lô, 

sông Kinh Thầy… 

Từ các kinh nghiệm thực tế, giải pháp xử lí nước hiệu quả nhất hiện nay chính là đặt thiết bị 

quan trắc đo hàm lượng ôxy, pH, nhiệt độ, kim loại nặng… bình quân 2 tiếng/lần. Nếu phát 

hiện sự thay đổi quá ngưỡng cho phép, cần tiến hành sục khí, quạt nước nhằm tăng hàm 

lượng ôxy, giải phóng các khí độc lẫn trong nước. 

Bên cạnh đó, còn có một số biện pháp cơ học khác như: nuôi mật độ thưa (bình quân 3 - 5 

con/m2), cho ăn hạn chế khi thời tiết thay đổi hay nuôi các loại cá có sức chống chịu tốt như 

rô phi (các loài cá khác đều cần ôxy trên 5 mg/lít, rô phi có thể chịu được ôxy dưới 5 mg/lít). 

+ “Không biết bao nhiều lần tôi nhận được điện thoại hỏa tốc đề 

nghị đi cứu chữa cá chết nuôi tại lồng bè trên các dòng sông. Tuy 

nhiên, khi đến nơi đa phần đều vô phương cứu chữa, bởi cá 

thường chết tầm 3h sáng, do lúc này lượng ôxy trong nước 

thường thấp nhất, trong khi 8h - 9h người dân và cơ quan chức 

năng phát hiện đã muộn rồi. Do đó, nếu muốn nuôi cá trên sông 

phải có giải pháp, nếu không sớm muộn gì cũng có lúc cá bị chết 

hàng loạt”, TS Bùi Quang Tề nhấn mạnh. 

+ Về thực trạng môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản, Phó 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản I, ông Trần 

Thế Mưu cho biết, Viện hiện có 1 trung tâm thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ nghiên cứu, quan trắc vấn đề môi trường thủy sản, 

nhưng chủ yếu theo nhiệm vụ và đơn đặt hàng từ phía Tổng cục 

Thủy sản, Bộ NN-PTNT, hoặc khi có sự cố xảy ra. Do không có 

nguồn kinh phí để duy trì hoạt động thường xuyên nên rất khó 

nắm bắt kịp thời môi trường nước, chất lượng thủy sản trên các 

dòng sông hiện nay. 

(Nông Nghiệp Việt Nam 30/8, Nguyên Huân) đầu trang 



 4 

Bám thực tế, toàn tâm, toàn ý, hỗ trợ tích cực cho ngư dân 

Chiều 30/8, Tổng cục Thủy sản tổ chức hội nghị đánh giá tình hình sản xuất thủy sản 

thời gian qua và triển khai các công việc cấp bách trong tháng 9. 

 
Thứ trưởng Vũ Văn Tám phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 
  

Báo cáo của Tổng cục Thủy sản cho biết, tổng sản lượng thủy sản 8 tháng đầu năm 2016 ước 

đạt 4,33 triệu tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ 2015. Giá trị xuất khẩu tháng 8 đạt 297 triệu 

USD, lũy kế 8 tháng đầu năm là 3,99 tỷ USD (đạt 52,5% kế hoạch năm). 

Về mặt tổng thể, nhìn chung sản lượng khai thác thủy sản cả nước vẫn đạt kết quả cao hơn 

cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng khai thác tháng 8 ước đạt 252 ngàn tấn (tăng 3,2%). Các tỉnh 

Thanh Hóa, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kiên Giang, Bến Tre, Cà Mau là những địa 

phương có sản lượng đạt khá và tiếp tục có triển vọng tăng năng suất trong những tháng cuối 

năm. 

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám nhận định, hiện thủy sản còn dư địa phát triển. Toàn 

ngành cần nỗ lực hết sức, cùng các địa phương và ngư dân, chủ động khắc phục mọi khó 

khăn, tranh thủ thời gian, thuận lợi để tập trung cho phát triển. 

Thứ trưởng lưu ý, sau hội nghị ở Ninh Thuận do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chủ trì cho 

thấy tình hình nuôi tôm nước lợ đang có nhiều triển vọng lớn. Tháng 9, Bộ trưởng sẽ tiếp tục 

chủ trì hội nghị về con tôm ở Bạc Liêu. 

Việc triển khai các yêu cầu nhiệm vụ cấp bách đối với ngư dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh 

hưởng sự cố môi trường vừa qua, Thứ trưởng Vũ Văn Tám yêu cầu các đơn vị theo chức 

năng nhiệm vụ của mình tập trung toàn tâm, toàn ý, trách nhiệm để thực hiện tốt nhất các 

công việc theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng NN-PTNT. 

(Nông Nghiệp Việt Nam 30/8, Văn Hùng) đầu trang 

Ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề cho ngư dân 

Tại Hội nghị “Báo cáo tiến độ kê khai thống kê thiệt hại do sự cố môi trường và bàn giải 

pháp chỉ đạo sản xuất thủy sản sau công bố của Bộ Tài nguyên và Môi trường” diễn ra 

mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã đưa ra các phương 

án hướng dẫn khai thác, giám sát sản phẩm hải sản khai thác, nuôi trồng thủy sản.  
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Đồng thời đề xuất các phương án bồi thường thiệt hại, hỗ trợ an sinh xã hội và đào tạo nghề 

cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung sau sự cố môi trường biển. 

Hướng dẫn khai thác hải sản 

Đối với lĩnh vực khai thác hải sản, có bốn phương án được đề xuất gồm: 

Phương án 1: Cấm ngư dân khai thác hải sản tại vùng biển từ 10 hải lý trở vào bờ kéo dài từ 

Vũng Áng (Hà Tĩnh) đến hết hòn Sơn Chà (Thừa Thiên - Huế) và tăng cường công tác giám 

sát an toàn sản phẩm hải sản khai thác tại các cảng cá, bến cá khi tàu khai thác về bờ; 

Phương án 2: Cho phép ngư dân khai thác bình thường nhưng cấm ba vùng biển cách bờ 1,5 

km thuộc Sơn Dương (Hà Tĩnh) với diện tích 300 km2, Nhật Lệ (Quảng Bình) với diện tích 

330 km2, hòn Sơn Chà (Thừa Thiên - Huế) với diện tích 160 km2 và tăng cường công tác 

giám sát an toàn thực phẩm và sản phẩm hải sản khai thác tại các cảng cá, bến cá khi tàu về 

bờ; 

Phương án 3: Cho phép ngư dân khai thác bình thường; tăng cường công tác giám sát an toàn 

thực phẩm sản phẩm hải sản khai thác tại các cảng cá, bến cá khi tàu về bờ. Cấm nghề khai 

thác cá tầng đáy từ 20 hải lý trở vào tại bốn tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế đối với các 

nghề lưới kéo, rê đáy, lăn, lồng bẫy; 

Phương án 4: Cho phép ngư dân tham gia hoạt động khai thác hải sản bình thường trên các 

vùng biển và tăng cường công tác giám sát an toàn thực phẩm sản phẩm hải sản khai thác tại 

các cảng cá, bến cá khi tàu về bờ. 

Đối với nuôi trồng thủy sản: Khôi phục hoạt động nuôi trồng thủy sản bình thường trên biển 

và vùng ven biển tại bốn tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Tập 

trung tăng cường quan trắc môi trường, thường xuyên theo dõi các yếu tố môi trường trong 

ao nuôi, có biện pháp xử lý kịp thời khi môi trường biến động nhằm đảm bảo sự sinh trưởng 

cho thủy sản nuôi; Đối với nghề muối: Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn diêm dân tham gia 

hoạt động sản xuất muối bình thường và lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm theo định kỳ (ba 

tháng/lần). 

Hỗ trợ học phí và đào tạo nghề 

Các chính sách bồi thường thiệt hại và hỗ trợ khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, chuyển 

đổi nghề cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường, trong đó: Hỗ trợ 100% kinh phí 

mua bảo hiểm y tế trong ba năm cho các cá nhân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển; hỗ 

trợ 100% học phí cho con em người dân bị thiệt hại đang theo học phổ thông, đại học trong 

và ngoài công lập trong hai năm học (2016 - 2017 và 2017 - 2018). 

Đặc biệt, người dân bị thiệt hại bởi sự cố môi trường biển có nhu cầu học nghề sẽ được hỗ trợ 

toàn bộ chi phí đào tạo nghề đối với người tham gia học nghề ngắn hạn để chuyển đổi việc 
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làm; hỗ trợ toàn bộ học phí cho một khóa đào tạo đối với người bắt đầu tham gia học nghề dài 

hạn; hỗ trợ học phí thời gian còn lại của khóa đào tạo đối với người đang theo học nghề dài 

hạn. Con em người dân vùng bị ảnh hưởng theo học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại 

học cũng được hỗ trợ vay vốn theo quy định của chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh 

viên. 

Đối với người lao động có nhu cầu tiếp tục công việc đang làm hoặc tự tạo việc làm mới sẽ 

được vay vốn ưu đãi từ Quỹ Quốc gia về việc làm và được hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn (nếu 

có nhu cầu) để bắt đầu công việc mới. Người lao động có nhu cầu chuyển đổi việc làm, tìm 

việc làm mới trong nước sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí tại các trung tâm dịch 

vụ việc làm; được ưu tiên lựa chọn tham gia các dự án, hoạt động về khôi phục, tái tạo môi 

trường biển và nguồn lợi thủy sản tại địa phương khi có điều kiện; trường hợp người lao động 

có nhu cầu được đào tạo nghề để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp thì được đào tạo miễn 

phí. 

Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nhận lao động thuộc đối tượng bị ảnh hưởng của sự cố môi 

trường biển sẽ được ưu tiên vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm để tạo việc làm, duy trì và 

mở rộng việc làm. 

(Giáo Dục Và Thời Đại 30/8, Trung Việt) đầu trang 

4 tháng sau sự cố Formosa, ngư dân vẫn gác mái chèo 

4 tháng trôi qua kể từ khi Formosa Hà Tĩnh "đầu độc" biển miền Trung, nhiều ngư dân 

vẫn trong tình trạng gác mái chèo. 

 

Cảng cá thôn Ba Đồng (xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nằm ở tâm điểm sự cố môi 

trường biển. Cuối tháng 8, hàng trăm tàu thuyền vẫn nằm bờ phơi mưa phơi nắng. Lâu ngày 

không ra khơi, ngư dân lấy chăn màn che thuyền, nhưng nắng gió đã làm rách tơi tả tấm 

che. Cách đó khoảng 2 km, ống khói nhà máy trong công trường Formosa hoạt động đều 

đặn. 
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Sau 4 tháng thuyền nằm bờ, mỏ neo bị rỉ sét. Một số ngư dân cho hay, tàu thuyền lâu ngày 

không nổ máy nên đa số đều bị hỏng hóc, khi đánh bắt trở lại dự tính chi phí sửa chữa sẽ tốn 

hàng chục triệu đồng. 

 

Vào năm học mới, nhiều ngư dân lo lắng các khoản tiền đóng góp cho con em mình do thu 

nhập gia đình giảm đáng kể từ sau sự cố môi trường biển. Ông Phan Duy Vĩnh, Phó chủ tịch 

UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết toàn thị xã có 54 thôn xóm bị ảnh hưởng bởi bởi sự 

cố do Formosa gây ra. 
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Tình trạng tương tự Hà Tĩnh được ghi nhận tại Quảng Trị. Trong ảnh: Hàng chục chiếc 

thuyền nằm bờ ở bãi ngang xã Trung Giang (huyện Gio Linh, Quảng Trị). Ông Trần Viết 

Tiễn cho biết, ngư dân chặt cây dứa dại đầy gai đặt trong lòng thuyền, vừa tránh nắng mưa, 

vừa ngăn trẻ con phá hoại. “Khoảng 2 tháng thì cây dứa héo, phải thay cây mới. Đã 2 lần 

thay dứa mà vẫn chưa được ra khơi được" 

 

Ngư dân Phan Văn Sơn cho biết, không đi biển được, gia đình ông phải chuyển sang nuôi 

heo, buôn bán qua ngày. 

 

Ngày 22/8, Bộ Tài nguyên công bố nước biển "đạt chuẩn", nhiều ngư dân ở Quảng Trị rục 

rịch tu sửa lại thuyền thúng bị mục nát do nằm bờ lâu ngày. 

 

Ông Sơn (huyện Gio Linh, Quảng Trị) cùng con trai đưa chiếc thuyền nan 90CV lên bờ để tu 

sửa, chờ mùa biển mới. “Hy vọng cuối tháng 8 âm lịch, biển lại có cá để ngư dân chúng tôi 

ra khơi”. 
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Tại thôn Bắc Hải (xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh), từ tháng 4 tới nay nhiều ruộng muối bị bỏ 

hoang. Ông Nguyễn Đức Việt (46 tuổi) cho biết, muối làm ra bán không được vì tâm lý người 

tiêu dùng cho rằng muối cũng bị nhiễm độc nước biển. Hiện xã có khoảng 70 ha làm muối 

tạm bỏ hoang. 

 

Lượng khách du lịch đến Quảng Trị giảm còn 1/10 so với cùng kỳ năm 2015. Công suất đặt 

phòng tại các khu du lịch ven biển chỉ 10-15%. Trong ảnh: Một buổi sáng cuối tháng 8, bãi 

tắm Cửa Việt vắng bóng du khách. 

 

Công suất các lò hấp cá tại xã Gio Hải và thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh) giảm còn 1/3 

so với trước. Nhiều lò không có việc, bãi phơi cá trống trơn. 
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Chợ cá Thạch Kim (Cảng Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) nằm cách nhà 

máy Formosa khoảng 100 km. Đây là một trong những chợ cá đầu mối lớn nhất tại Hà Tĩnh. 

Thời điểm xảy ra sự cố môi trường, chợ cá Thạch Kim vắng bóng người, nay chợ bắt đầu 

hoạt động trở lại. 

 

Ông Đinh Ngọc Hùng, Trưởng công an xã Thạch Kim cho biết, lượng cá đánh bắt về giảm so 

với trước, giá các loại hải sản "có dấu hiệu nhích lên". Đơn cử, cá cam trước khoảng 40 

nghìn đồng/kg, nay tăng lên 45 nghìn đồng/kg. 
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Chợ cá đông người mua bán hơn hồi tháng 4, tháng 5, tuy nhiên nhiều thương lái cho biết họ 

vẫn dè dặt trong thu mua, chờ thêm công bố chính thức của Bộ Y tế về độ an toàn của cá 

biển. (VnExpress/ Phụ Nữ News 31/8) đầu trang 

Formosa chuyển đủ 500 triệu USD tiền bồi thường 

Chiều 30/8, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, Công ty 

TNHH Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã chuyển 250 triệu USD còn lại trong số tiền 

500 triệu USD bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển miền Trung. 

Ảnh minh họa. 

Như vậy, phía Formosa đã chuyển đủ 500 triệu USD bồi thường thiệt hại sự cố môi trường 

biển miền trung theo cam kết với chính phủ và nhân dân Việt Nam. 

Trước đó, ngày 28/6, Formosa Hà Tĩnh nhận trách nhiệm gây ra sự cố môi trường biển miền 

trung và cam kết với chính phủ và nhân dân Việt Nam 5 điểm, trong đó có việc bồi thường 

thiệt hại cho dân và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, bồi thường phục hồi môi trường biển với 

tổng số tiền là 11.500 tỉ đồng, tương đương 500 triệu USD.  

Ngày 28/7, Formosa Hà Tĩnh đã chuyển 250 triệu USD và chiều nay, số tiền còn lại đã được 

chuyển xong. 

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã đồng ý cho UBND 4 tỉnh lùi thời 

hạn gửi báo cáo kết quả tổng hợp, xác định tổng mức thiệt hại và kinh phí bồi thường hỗ trợ 

trên địa bàn đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính đến trước ngày 15-9. 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đồng ý bổ sung các đối tượng được bồi thường, hỗ 

trợ gồm: các đối tượng gián tiếp bị thiệt hại là chủ tàu và người lao động làm thuê trên tàu cá 

lắp máy công suất từ 90CV trở lên; chủ các cơ sở và người lao động làm thuê tại cơ sở (thu 

mua) tạm trữ thủy sản có kho đông, kho lạnh, cơ sở chế biến nước mắm, làm mắm tôm, các 

cơ sở nuôi trồng thủy sản phải tạm dừng sản xuất do nguồn nước biển bị ô nhiễm tại các tỉnh 

Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế. 
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Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch-Đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống 

kê hướng dẫn các Cục Thống kê phối hợp với các đơn vị chức năng của các tỉnh xây dựng 

định mức thiệt hại, thống kê, cung cấp các số liệu liên quan theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ.  

Yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các bộ 

ngành có liên quan tổ chức tổng hợp, thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ phương án phân bổ 

kinh phí bồi thường, hỗ trợ trong tuần cuối tháng 9-2016. (Tiền Phong 30/8, Nguyễn Hoài) 

đầu trang 

Đã xây dựng xong phương án đền bù cho ngư dân miền Trung 

Đó là khẳng định của ông Nguyêñ Ngọc Oai - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản 

(Bô ̣NNPTNT ) - trao đổi riêng với PV Báo Lao  Động chiều 30.8, về đề án bồi thường 

thiệt hại, khôi phục sản xuất và hỗ trợ chuyển đổi nghề cho ngư dân sau vụ cá chết hàng 

loạt ở miền Trung . Ông Oai cũng khuyến cáo : Ngư dân không nên khai thác ở 3 khu 

vực biển Hòn Sơn Dương (Hà Tĩnh) cách bờ 1,5km có diêṇ tích 300km2; cửa Nhâṭ Lê ̣

(Quảng Bình) cách bờ 1,5km, diêṇ tích 330km2, hòn Sơn Chà (TT-Huế) cách bờ 1,5km, 

diêṇ tích 160km2. 

Ngư dân chưa đánh bắt hải sản tại các khu vực trên bởi 2 lý do: Thứ nhất, là nhằm để khôi 

phục nguồn lợi thủy sản và các hệ sinh thái thủy sinh vốn là nơi cư trú của các loài thủy sản 

đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố môi trường biển. Thứ hai, theo thông báo của Bộ 

TNMT, 3 khu vực này do chịu tác động của dòng xoáy cục bộ, có một số thông số môi 

trường cao hơn khu vực khác nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép, cần được tiếp tục giám 

sát và quan trắc. Như vậy, ngoài 3 khu vực vừa nêu trên (1,5km2 tính từ bờ), thì các khu vực 

khác đều an toàn cho việc đánh bắt. Mặt khác, ngư dân không khai thác bằng các nghề khai 

thác cá tầng đáy như lưới kéo, lồng bẫy, nghề lặn ở vùng biển cách bờ từ 20 hải lý trở vào. 

 Thưa ông, căn cứ vào đâu để Bộ NNPTNT cho rằng, ngoài các khu vực đã được khuyến cáo 

trên, tại các khu vực khác ngư dân có thể đánh bắt hải sản? 

- Theo thông báo của Bộ TNMT, chất lượng nước biển và trầm tích biển tại khu vực được 

quan trắc đã nằm trong giới hạn quy định tại QCVN 10-MT:2015/BTNMT đạt tiêu chuẩn 

nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh. Theo quan trắc của Viện Nghiên cứu hải sản (Bộ 

NNPTNT) thì hiện nay thảm cỏ biển, các rạn san hô đã bắt đầu có dấu hiện phục hồi và đã 

xuất hiện cá con. Báo cáo của Bộ TNMT cho biết, đến giai đoạn tháng 6 và tháng 7.2016 tại 

các khu vực Hòn Sơn Dương (Hà Tĩnh), Hòn Nồm (Quảng Bình) và Hải Vân, Sơn Chà (Thừa 

Thiên - Huế) không còn xảy ra hiện tượng san hô bị tẩy trắng. Trên rạn san hô đã thấy hiện 

tượng san hô phục hồi tự nhiên từ những tập đoàn bị chết từng phần và ấu trùng san hô bắt 

đầu định cư và phát triển trên nền đáy rạn. Tại khu vực Hòn La vẫn còn điểm san hô phát 

triển khá tốt. Cá kích thước nhỏ và các động vật đáy cỡ lớn khác trên các rạn san hô đã có dấu 

hiệu phục hồi tích cực với mật độ cao hơn hẳn giai đoạn trước. 
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Thưa ông, ngày 29.8 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đồng ý bổ sung các đối tượng gián 

tiếp chịu thiệt hại. Vậy chính sách này thực hiện như thế nào, thưa ông? 

- Ngay sau khi nhận được thông báo của Phó Thủ tướng, Tổng cục Thủy sản đã cử đoàn công 

tác vào làm việc với các địa phương để hướng dẫn khảo sát, thống kê thiệt hại đối với các đối 

tượng này theo công văn 6851 mà Bộ NNPTNT đã hướng dẫn các địa phương kê khai thiệt 

hại trước đây. 

 Về gần 4.000 tấn hải sản đông lạnh tồn kho, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Y tế giám định 

lại chất lượng ATTP. Việc xử lý sẽ được triển khai như thế nào, thưa ông? 

- Theo chỉ đạo, Bộ Y tế sẽ tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm, hướng dẫn các địa phương giám sát 

ATTP đối với lượng hải sản tồn kho tại địa phương, xác định rõ và công khai những lô hàng 

đảm bảo, những lô hàng không đảm bảo ATTP theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Trên cơ sở đó, Bộ Công thương hướng dẫn các địa phương giải pháp tiêu thụ các lô hàng tồn 

kho đảm bảo tiêu chuẩn ATTP. Đối với các lô hàng không đảm bảo an toàn, Bộ TNMT 

hướng dẫn địa phương tổ chức tiêu hủy theo quy định. 

 Thưa ông, được biết Bộ NNPTNT đang xây dựng đề án xác định bồi thường thiệt hại và hỗ 

trợ khắc phục hậu quả khôi phục sản xuất, chuyển đổi nghề cho người dân bị ảnh hưởng. Xin 

ông cho biết tiến độ triển khai đề án và một số chính sách khôi phục sản xuất? 

- Đến nay, Bộ NNPTNT đã xây dựng xong đề án và đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ, 

đồng thời gửi xin ý kiến đóng góp của các bộ, ngành liên quan và các địa phương. Các bộ, 

ngành, địa phương đang nghiên cứu và chưa có ý kiến phản hồi. Sau khi có ý kiến của Thủ 

tướng Chính phủ và ý kiến đóng góp của các bộ, ngành liên quan, Bộ NNPTNT hoàn thiện và 

trình chính thức để Chính phủ xem xét, phê duyệt. 

                                                                                                                                         - Xin 

cảm ơn ông! 

Theo thông báo của Bộ TNMT, tại các khu vực cách bờ 1,5km thuộc Sơn Dương (diện tích 

khoảng 300km2), cửa Nhật Lệ - Quảng Bình (khoảng 330km2) và hòn Sơn Chà (diện tích 

khoảng 160km2) một số thông số môi trường cao hơn các khu vực khác nhưng vẫn nằm trong 

giới hạn cho phép, tiếp tục được quan trắc và giám sát chặt chẽ, thường xuyên.                        

                                                  K.V 

(Lao Động 31/8, Khánh Vũ) đầu trang 

Hệ sinh thái biển tại 4 tỉnh miền Trung đang có dấu hiệu hồi sinh 

Theo thông báo của Bô%3ḅ TNMT, kết quả quan trắc tháng 5.2016 đối với kim loại 

nặng sắt, có 3,8% mẫu vượt giới hạn cho phép, tâ%3ḅp trung chủ yếu ở Hà tĩnh và 

Quảng Bình. Giá trị cao nhất quan trắc được ở bãi tắm Kỳ Ninh (Hà Tĩnh) là 0,9mg/l. 

Mức đô%3ḅ ô nhiêm̃ cao nhất ở Hà Tĩnh và giảm dần  đến Thừa Thiên Huế. 



 14 

Kết quả quan trắc tháng 8.2016 chỉ còn 1,8% số mẫu vượt mức giới hạn cho phép. Tuy nhiên, 

giá trị vượt không nhiều và chủ yếu là mẫu tầng đáy. Các mẫu vượt tập trung ở vùng biển 

Quảng Bình và Thừa Thiên Huế. Như vậy, hàm lượng sắt trong nước biển đã giảm đáng kể, 

số lượng mẫu có hàm lượng vượt giới hạn cũng đã giảm xuống. 

Hàm lượng xyanua trong nước tháng 5.2016 giao động từ 0,002-0,1mg/l, trong khi tháng 

6.2016 đã giảm xuống và đều nằm trong ngưỡng cho phép. 

Riêng thông số tổng phenol trong nước biển tại thời điểm tháng 5.2016 hầu như không phát 

hiện được, hoặc có với giá trị thấp. Tuy nhiên, đến tháng 6 có tăng lên và có 2,7% mẫu vượt 

giới hạn cho phép, chủ yếu là mẫu tầng đáy. Đến thời điểm hiện nay, theo kết quả quan trắc 

kiểm chứng trong tháng 8.2016, hàm lượng tổng phenol trong nước biển đẫ giảm đến mức 

nhỏ hơn giới hạn cho phép. 

Kết quả quan trắc cho thấy, chất lượng nước biển và trầm tích biển tại khu vực được quan 

trắc đã nằm trong giới hạn quy định tại QCVN 10 –MT:2015/BTNMT đạt tiêu chuẩn nuôi 

trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh. Theo quan trắc của Viện nghiên cứu hải sản (Bộ 

NNPTNT) thì hiện nay thảm cỏ biển, các rạn san hô đã bắt đầu có dấu hiện phục hồi và đã 

xuất hiện cá con. Báo cáo của Bộ TNMT cho biết, đến giai đoạn tháng 6 và tháng 7.2016 tại 

các khu vực Hòn Sơn Dương (Hà Tĩnh), Hòn Nồm (Quảng Bình) và Hải Vân, Sơn Chà (Thừa 

Thiên Huế) không còn xảy ra hiện tượng san hô bị tẩy trắng. Trên rặng san hô đã thấy hiện 

tượng san hô phục hồi tự nhiên từ những tập đoàn bị chết từng phần và ấu trùng san hô bắt 

đầu định cư và phát triển trên nền đáy rạn. Tại khu vực Hòn La vẫn còn điểm san hô phát 

triển khá tốt. Cá kích thước nhỏ và các động vật đáy cỡ lớn khác trên các rạn san hô đã có dấu 

hiệu phục hồi tích cực với mật độ cao hơn hẳn giai đoạn trước. (Lao Động 31/8, KH.V) đầu 

trang 

Liệu có một Formosa ở Hải Phòng? 

Ông Phạm Quốc Ka, Giám đốc Sở TN&MT TP Hải Phòng, cho biết Thủ tướng vừa chỉ 

đạo TP Hải Phòng giải quyết dứt điểm thông tin dư luận về bãi chất thải gyps (bã thạch 

cao) của Công ty TNHH MTV DAP Đình Vũ - Vinachem (DAP Đình Vũ) gây ô nhiễm 

môi trường. 

Theo ghi nhận của PV, bãi chất thải gyps chứa khoảng 2,3 triệu tấn được đổ thành đống cao 

khoảng 30 m. Điều người dân lo lắng là có phóng xạ trong bãi thạch cao và chất phốt pho có 

trong quặng apatit, gyps là cực độc nên nếu không có biện pháp xử lý sẽ dẫn đến “khủng 

hoảng ô nhiễm như Formosa Hà Tĩnh”. 

Ông Phan Huy Hoằng, Phó phòng Kỹ thuật công nghiệp DAP Đình Vũ, cho biết việc đổ tạm 

chất thải trên 10 ha đất này là đúng với báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được 

Bộ TN&MT phê duyệt. Sau khi đổ tạm khoảng 3-5 năm để tận thu acid và dưỡng chất 

P2O5 (lân), chất thải gyps được chuyển sang khu đầm 32 ha để san lấp. “Bên dưới bãi thải là 
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đất sét và được lót màng HDPE chống thấm. Xung quanh bãi thải là rãnh (đều lót HDPE) thu 

gom nước thải. Nước chất acid này không ra môi trường được” - ông Hoằng nói. 

 
Nhìn từ xa, bãi chứa chất thải gyps trông như quả núi. Ảnh: HẢI ĐƯỜNG 

Ông Hoằng cũng khẳng định DAP Đình Vũ đã tuân theo ĐTM. “Bãi thải gyps nằm chình ình 

ngay đường là hình ảnh phản cảm nhưng nó vô hại với môi trường (?!). Hằng quý, chúng tôi 

đều có báo cáo giám sát môi trường. Mới nhất, báo cáo giám sát thực hiện vào tháng 5-2016 

xác định các chỉ số chất lượng không khí bên trong khu vực bãi gyps và toàn nhà máy DAP 

đều an toàn, các mẫu thải rắn đều là chất thải thông thường... Trước đó, Cục An toàn bức xạ 

và hạt nhân (Bộ KH&CN) cũng có kết quả kiểm xạ cho biết tại khu vực bãi thải gyps đảm 

bảo an toàn bức xạ cho công chúng” - ông Hoằng khẳng định. 

Vì vậy những báo cáo của Sở TN&MT đã gây ảnh hưởng cho DAP Đình Vũ vì chưa có văn 

bản nào xác minh DAP Đình Vũ gây ô nhiễm môi trường mà chỉ là có nguy cơ gây ô nhiễm. 

Tuy nhiên, ông Phạm Quốc Ka, Giám đốc Sở TN&MT TP Hải Phòng, nói vớiPháp Luật 

TP.HCM: “Việc DAP Đình Vũ gây ô nhiễm môi trường là có cơ sở. Sở TN&MT đã báo cáo 

trong nhiều năm liền. Tôi cũng phát biểu trước HĐND TP, Quốc hội. Trong buổi họp trực 

tuyến ngày 24-8, Thủ tướng đã chỉ đạo phải làm rõ sự việc này”. 

Ông Ka cũng khẳng định Nhà máy DAP Đình Vũ chắc chắn gây ô nhiễm. “Bãi chứa chất thải 

rộng 10 ha, sử dụng 3-5 năm nhưng nay đã lố ba năm và diện tích bãi thải đã vượt 3 ha. 

Lượng acid tồn dư trong hóa chất và kim loại đọng trong chất thải gyps cao, gây nguy cơ ô 

nhiễm. Mặc dù nhà máy đầu tư xây dựng bốn dây chuyền sản xuất thạch cao để tiêu thụ chất 

thải gyps nhưng chỉ có một dây chuyền vận hành với công suất không đáng kể” - ông Ka 

nhấn mạnh. 

Ngoài ra, ông Ka còn cung cấp kết luận của Tổng cục Môi trường nêu một số sai phạm của 

DAP Đình Vũ về bảo vệ môi trường như đối với bãi gyps tạm, công ty này chưa thực hiện 

theo đúng ĐTM. 
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Nếu DAP Đình Vũ nâng công suất từ 150.000 tấn/năm 

lên 375.000 tấn/năm vào cuối năm nay như kế hoạch thì 

nhà máy sẽ thải 50.000 tấn gyps/tháng mới. Trong khi 

với 2,3 triệu tấn gyps hiện tại phải mất 3-5 năm mới xử 

lý xong. 

Theo Sở TN&MT, từ khi chạy thử (tháng 4-2009) đến 

nay, DAP Đình Vũ xảy ra bốn sự cố môi trường. Đó là 

vụ rò rỉ khoảng 7 tấn acid sunfuric, rò rỉ khí amoniac, 

nước biển tràn qua đê vào hồ chứa nước thải làm chết 

cá của các hộ nuôi trồng thủy sản xung quanh và vụ 7 

m³ chất thải gyps tràn xuống hồ chứa acid khiến bùn 

dung dịch gyps và acid tràn ra đường. 

(Pháp Luật TP.HCM 31/8, Hải Đường) đầu trang 

Quảng Bình: Tàu đổ chất thải rắn xuống biển: Ngư dân nghi từ Formosa 

Ngày 30/8, theo Báo cáo của Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình, khoảng 8 giờ ngày 8/8,tàu đánh 

cá mang số hiệu QB- 92.986 do ngư dân Nguyễn Đình Khải (SN 1980, trú tại thôn Thanh 

Xuân, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) cùng 7 thuyền viên đang đánh bắt tại tọa độ 

18012'N-107022'E (cách cửa Gianh khoảng 54 hải lý về hướng Đông Bắc), trong lúc đang 

khai thác thủy hải sản tại vùng biển nói trên, các ngư dân Quảng Bình đã phát một tàu chở 

hàng loại lớn có sơn màu đen, ca bin trắng, thân tàu có các chữ cái La tinh, không rõ số hiệu. 

Trên tàu có hàng hóa được bịt bằng bạt và 2 cần cẩu, đang chạy từ đất liền ra biển theo hướng 

Đông - Đông Bắc, tốc độ khoảng 8 hải lý/giờ. 

Trong quá trình tàu “lạ” này di chuyển thì ngư dân phát hiện 3 thuyền viên trên tàu này liên 

tục vứt nhiều túi nilon cỡ lớn, nghi là chất thải rắn công nghiệp xuống biển. 

Để kịp thời ngăn chặn tình trạng trên, tỉnh Quảng Bình yêu cầu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tăng 

cường nắm bắt tình hình, điều tra xác minh, tuần tra kiểm soát, nếu phát hiện có các hoạt 

động tẩu tán, đổ chất thải trái phép trên vùng biển tỉnh Quảng Bình thì xử lý nghiêm theo quy 

định của pháp luật. 

Trước thông tin trên, trao đổi với Đất Việt, ngày 30/8, ông Nguyễn Việt Lào - Chủ tịch 

UBND xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch cho biết: "Vừa rồi, sau khi phát hiện sự việc, ngư 

dân đã quay về và báo cáo cho lãnh đạo xã. 

Mô tả rất cụ thể, trên con tàu có khoảng vài chục người, cứ vứt các túi nilon nặng khoảng 3-

5kg xuống biển. Ngay sau đó, tôi đã trao đổi với lực lượng biên phòng tỉnh, lực lượng này đã 

cử cán bộ xuống làm việc với dân". 

Bên cạnh đó, theo ông Lào, cái khó là ngư dân do điều kiện ánh sáng kém, không có điện 

thoại chụp được ảnh, nên không nhìn rõ hình ảnh, là tàu của nước nào, nên không thể khẳng 

định chắc chắn. 
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"Ngư dân thì nghi vấn chất thải từ Formosa chở bằng tàu rồi vứt ngoài biển, vùng xa bờ, 

nhưng do chưa xác định được bằng chứng, nên không thể khẳng định. 

Còn bây giờ, công tác tiếp theo là do bộ chỉ huy biên phòng vào cuộc, tuần tra, giám sát, kết 

hợp cùng lực lượng hải quân, theo dõi, tìm được bằng chứng cụ thể", ông Lào cho biết thêm. 

Trong khi đó, cũng chia sẻ với Đất Việt, ông Võ Thiên Lăng - Phó Chủ tịch hội nghề cá Việt 

Nam cho biết: "Chúng tôi cũng mới nắm được thông tin về sự việc trên, nhưng có thể đặt ra 

nghi vấn là chất thải rắn công nghiệp. 

Hoàn toàn có thể nghi ngờ chất thải từ Formosa thải ra trên đất liền, không được thì thải 

xuống biển, vì lượng xả thải hàng tháng, hàng năm vô cùng lớn. Nhưng đó chỉ là nghi vấn có 

thể đặt ra, phải tiến hành giám sát, bắt được trực tiếp và kiểm tra mới khẳng định được. 

Phải ngăn chặn ngay các hành vi trên vì điều này vô cùng nguy hại với môi trường biển, khi 

các chất thải rắn được đổ ra hàng loạt. Khi có đã có bằng chứng cụ thể thì đưa ra cơ quan 

chức năng xử lý". 

Nhớ lại trước đó, vào đúng thời điểm trước khi cá chết hàng loạt dọc bờ biển miền Trung hồi 

tháng 4, tại vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Bình cũng từng xuất hiện 5 tàu lạ. (Đất 

Việt 31/8, Châu An) đầu trang 

Vietcombank từ chối cho ngư dân Hà Tĩnh vay vốn vì sự cố Formosa 

Nhiều ngư dân tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh làm thủ tục vay vốn đóng tàu cá đang bị Ngân 

hàng TMCP Ngoại thương VN (Vietcombank) từ chối với lý do... Formosa xả thải. 

 

Vợ chồng ngư dân Nguyễn Văn Hồng (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) phản ánh sự việc với PV Báo 

Giao Thông 

Trao đổi với PV Báo Giao thông, anh Nguyễn Văn Hồng (trú tại xã Xuân Hội, huyện Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh) cho biết: “Gia đình tôi nộp hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu của Ngân 

hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Hà Tĩnh từ tháng 2/2016, nhưng sau quá trình xét duyệt 

kéo dài tới 15/7, phía ngân hàng lại gửi thông báo không cho vay với lý do giá hải sản giảm 

sau sự cố Formosa xả thải ra biển”. 
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Theo anh Hồng, gia đình anh có hai tàu cá công suất trên 300CV, đăng ký vay khoảng 12,9 tỷ 

đồng đóng tàu vỏ thép để đánh bắt xa bờ theo Nghị định 67 hỗ trợ ngư dân đóng tàu cá công 

suất lớn. 

Tương tự, gia đình anh Lê Văn Thắm (xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân) cũng đang “đứng 

ngồi không yên” do đã nộp hồ sơ đầy đủ cho Vietcombank từ lâu nhưng nay bị từ chối. Vợ 

anh Thắm buồn bã nói: “Chúng tôi nộp hồ sơ cho ngân hàng từ tháng 2/2016, phía ngân hàng 

bảo hồ sơ đã đầy đủ và nói cứ yên tâm rồi sẽ được vay. Ai ngờ tháng 7 vừa rồi ngân 

hàng gửi công văn bảo không cho vay nữa vì giá hải sản giảm sau sự cố Formosa”. 

Theo tìm hiểu, văn bản mà Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Hà Tĩnh gửi cho ngư dân 

viết: “Ngày 13/7/2016, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Hà Tĩnh đã khảo sát thực tế 

tại nhiều chợ cá, cảng cá và thấy rằng sản lượng khai thác, tiêu thụ, giá cả thu mua hải sản 

thấp hơn nhiều so với phương án mà chủ đầu tư đã gửi ngân hàng… 

Sự sụt giảm về sản lượng, giá hải sản như vậy là do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển 

miền Trung trong thời gian vừa qua và chưa có dấu hiệu phục hồi. Trên cơ sở đó, Ngân hàng 

Vietcombank chi nhánh Bắc Hà Tĩnh đã thẩm định, đánh giá lại phương án đầu tư nói trên và 

thấy rằng nguồn tiền thu được không đảm bảo trả nợ vay ngân hàng theo kế hoạch. Do đó, 

không đủ điều kiện vay vốn tại Vietcombank theo quy định hiện hành”. 

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, tất cả ngư dân xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân đều xin vay vốn để 

đóng tàu cá vỏ thép đánh bắt xa bờ, nằm ngoài khu vực bị ảnh hưởng sau sự cố môi trường do 

Formosa gây ra. 

Để làm rõ sự việc, ngày 30/8, PV Báo Giao thông đã liên lạc với ông Nguyễn Trường Hạnh, 

Giám đốc Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Hà Tĩnh, người đã ký văn bản nói trên, 

song ông này từ chối trả lời.  (Giao Thông 31/8, Trần Lộc) đầu trang 

Ăn cá rô phi sẽ bị nhiễm độc: Thiếu căn cứ khoa học và thực tế 

Chiều 29.8, một tờ báo điện tử cho đăng bài “Lý do bạn nên dừng ăn cá rô phi ngay lập 

tức” , dịch từ tài liệu nước ngoài. Trước thông tin này, theo ghi nhận của NTNN/Dân 

Việt, các nhà khoa học, chuyên gia thủy sản và người nuôi cá rô phi phản ứng quyết liệt. 

Các ý kiến đều cho rằng thông tin này sẽ làm ảnh hưởng đến việc sản xuất đặc biệt là ở vùng 

nuôi lớn như ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). 

Cá rô phi giúp nhà nông làm giàu 

Theo ngành nông nghiệp ĐBSCL, vùng này có nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên để nuôi cá 

rô phi, hơn nữa, đây là loại cá ít bệnh, giá thành sản xuất thấp và cho lợi nhuận cao. Vì thế, 

vài năm trở lại đây, nhiều nông dân và doanh nghiệp vùng này không ngừng mở rộng diện 

tích nuôi. Hình thức nuôi chủ yếu là thả trong ao hầm, lồng bè hoặc trong ruộng lúa. 
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Nông dân quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ thu hoạch cá rô phi. Ảnh: HUỲNH XÂY 

Khi được hỏi có sử dụng kháng sinh trong quá trình nuôi cá rô phi không, ông Huỳnh Văn 

Hải ngụ ở xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, cho biết: Ông đang thả nuôi 

100.000 cá rô phi, số cá này đang phát triển rất tốt và rất ít khi sử dụng kháng sinh. “Cá rô phi 

dễ nuôi lắm, lại thích nghi cả nước ngọt và lợ. Do tôi phân bố diện tích nuôi thích hợp, có 

cống cấp và thoát nước nên cá ít bệnh và hiếm khi phải sử dụng kháng sinh, chỉ sử dụng một 

lượng ít khi cá bệnh thôi” – ông Hải nói. 

Nhiều hộ dân ở huyện Hồng Ngự cho biết, nuôi cá rô phi dễ hơn nhiều lần so với cá tra. “Ba 

năm rồi, năm nào cũng vậy, tôi lời hơn 100 triệu đồng từ việc thả nuôi cá rô phi thương 

phẩm. Đây là loại cá dễ nuôi, dễ bán” – bà Lê Thị Ba (xã Thường Thới Tiền) cho biết. 

“Tôi rất bức xúc vì tờ báo mạng kia viết rằng thuốc trừ sâu cũng là một phần trong thực đơn 

ăn của cá rô phi. Không thể có chuyện đó. Tôi đi nhiều hộ nuôi cá, tôi biết ở tỉnh An Giang 

không có chuyện này, vì thực tế cá ăn thuốc trừ sâu thì chỉ có nước chết! Tóm lại, việc sản 

xuất cá rô phi trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định, không có gì ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân” 

– ông Phạm Thành Quang - quyền Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản tỉnh An Giang cho biết. 

Theo các nhà khoa học vùng ĐBSCL, cá rô phi rất dễ nuôi, sinh sản nhanh và có giá trị dinh 

dưỡng cao. Loại cá này lại có thể đáp ứng nhu cầu làm thực phẩm cho nhiều nhóm người, 

tầng lớp xã hội. Vì vậy, việc nuôi cá rô phi là đáp ứng theo nhu cầu tất yếu. 

“Con cá rô phi rất quan trọng, nó có thể làm thực phẩm cho người nghèo và cả người giàu. Vì 

thịt ngon, ngọt nên ai cũng thích. Thực tế ở nhiều địa phương, dân sử dụng kháng sinh cho cá 

là chỉ để trị bệnh chứ không nhằm mục đích gì khác. Còn thông tin sử dụng thuốc sâu, dioxin 

mà báo mạng đưa, ở Việt Nam đã nghiêm cấm. Ở một số quốc gia, người ta sử dụng cách này 

để trị một số bệnh thông thường bên ngoài thân cá” - PGS-TS Dương Nhật Long - Trưởng Bộ 

môn Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt, Khoa Thủy sản (Trường ĐH Cần Thơ) nói. 

Sản xuất theo hướng sạch 

Theo phóng viên NTNN tìm hiểu, phần lớn người dân ĐBSCL sản xuất cá rô phi đều theo 

hướng sạch để dễ bán và đặc biệt là đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu. 
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Ông Trần Thanh Hải – Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản TP.Cần Thơ  khẳng định: Phần lớn 

người dân nuôi cá rô phi đều sử dụng thức ăn công nghiệp (dạng viên) chứ không phải là cho 

cá ăn phân của gà, vịt, lợn như thông tin tờ báo mạng kia đưa. “Diện tích cá rô phi ở thành 

phố tập trung nhiều ở các quận như Bình Thuỷ, Ô Môn và Thốt Nốt. Theo đó, người dân đều 

sử dụng thức ăn viên, tức thức ăn công nghiệp cho cá rô phi chứ không phải sử dụng phân. 

Nuôi bằng thức ăn công nghiệp không những làm cho con cá sạch mà giúp cá còn lớn nhanh, 

kháng bệnh”  - ông  Hải phân tích. 

PGS-TS Dương Nhật Long cho rằng, thời gian qua, người dân ĐBSCL rất có ý thức và có 

nhiều kinh nghiệm trong nuôi thuỷ sản theo hướng sạch để bán được giá cao. Một số ít hộ dân 

nuôi nhỏ lẻ ở trong nước hoặc ở một số quốc gia nghèo, cá rô phi có ăn phân, phần thừa của 

động vật khác nhưng đó là cách làm tiết kiệm theo mô hình vườn-ao-chuồng. 

Nhận định việc nuôi cá rô phi trong giai đoạn hiện nay rất phù hợp nên ngành chức năng các 

địa phương đã phối hợp với một số doanh nghiệp triển khai nuôi, xuất khẩu cá rô phi sang 

nhiều nước trên thế giới với các sản phẩm như: Cá rô phi nguyên con đông lạnh, phi-lê lạng 

da, phi-lê còn da… Được biết, giá xuất cá rô phi nguyên con đông lạnh khoảng 2,5 USD/kg 

và cá rô phi phi-lê khoảng 4 - 4,5 USD/kg. 

Như TP.Cần Thơ, từ năm 2015, các ngành chức năng của thành phố đã phối hợp với Công ty 

Kbor (Hàn Quốc), Trường ĐH Cần Thơ, Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Sông Hậu 

triển khai dự án thử nghiệm nuôi cá rô phi chất lượng cao. Đến nay, dự án đã đạt những kết 

quả bước đầu, mở ra nhiều triển vọng mới cho nghề nuôi cá rô phi thay thế một phần sản 

lượng cá tra xuất khẩu. 

PGS-TS Dương Nhật Long khuyến cáo: “Giá thành sản xuất cá rô phi 

ở ĐBSCL là từ 27.000-30.000 đồng/kg trong khi đó giá sản xuất loại 

cá này ở Trung Quốc chỉ  từ 24.000-24.300 đồng/kg. Ngoài ra, khi 

xuất khẩu, cá rô phi Trung Quốc được trợ giá 14.000 đồng/kg, ở ta thì 

không được hỗ trợ. Vì vậy, việc mở rộng diện tích nuôi ở ĐBSCL cần 

phải hết sức thận trọng, người nuôi phải tận dụng tối đa hiểu biết về 

kỹ thuật nuôi để hạn chế chi phí sản xuất đến mức thấp nhất, đáp ứng 

tiêu chuẩn xuất khẩu... 

(Dân Việt 31/8, Huỳnh Xây) đầu trang 

Bình Thuận: Phát hiện cơ sở chế biến cá cơm sử dụng hóa chất độc hại 

Ngày 30.8, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Bình 

Thuận đã làm việc với bà Huỳnh Thị Long (50 tuổi) chủ cơ sở chế biến cá cơm ở KP3 

phường Phú Hài, TP Phan Thiết để hoàn chỉnh hồ sơ xử lý hành vi sử dụng hóa chất 

độc hại tại cơ sở chế biến cá cơm này. 

Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân và qua trinh sát theo dõi, vào rạng sáng ngày 27.8, tổ 

công tác do Phòng Cảnh sát môi trường - Công an Bình Thuận chủ trì phối hợp cùng Chi cục 

Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Bình Thuận và công an phường Phú Hài bất ngờ kiểm 
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tra cơ sở chế biến cá cơm của bà Long và phát hiện quả tang cơ sở này đang sử dụng chất 

cấm trong sản xuất, chế biến cá cơm với quy mô lớn. 

Tại hiện trường cơ quan chức năng lập biên bản thu giữ 2 can nhựa màu xanh chứa hóa chất 

tẩy rửa dùng trong ngành công nghiệp dệt ( H202), 12kg hàn the và 155 kg cá cơm thành 

phẩm đãsử dụng chất tẩy rửa công nghiệp và dương tính khi test nhanh với que thử hàn the. 

Thừa nhận với tổ kiểm tra vợ chồng bà Long cho biết, cá cơm nguyên liệu mua từ cảng cá 

Cồn Chà về thường có màu sậm, khi chế biến thường bị gãy vụn rất khó bán nên vợ chồng bà 

đã mua chất tẩy rửa công nghiệp có hàm lượng mạnh  và hàn the về để chế biến giúp cho cá 

cứng, không gãy đầu và bảo quản được lâu. 

Cơ sở chế biến cá cơm của bà Long hoạt động từ năm 2004 đến nay nhưng không có giấy 

chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không có giấy chứng nhận tập huấn kiến thức an 

toàn thực phẩm. Đây là cơ sở chế biến cá cơm có quy mô lớn, rộng hơn 1ha.Trung bình mỗi 

ngày cơ sở này chế biến khoảng 2 tấn cá cơm thành phẩm để bán ra thị trường. 

- Hàn the tên hóa dược là borax, là muối natri của acid boric. Đây là một chất sát khuẩn và 

nấm yếu, được dùng trong y tế, không có trong danh mục các chất được Bộ y tế cho phép 

dùng chế biến thực phẩm do tính độc hại của nó. Hàn the sẽ tích lũy trong cơ thể, tùy liều 

lượng có thể gây nên những triệu chứng cấp tính và mạn tính. Với tiêu hóa, nó gây nôn mửa, 

đau bụng tiêu chảy; với da thì gây ban đỏ dẫn đến tróc vẩy. Về thần kinh, hàn the gây kích 

thích dẫn đến trầm cảm, hoặc kích thích màng não, thay đổi nhiệt độ cơ thể. Với đường niệu, 

nó gây hư hại đặc biệt cho thận và toàn thân, gây rối loại chức năng, yếu ớt, bất lực, rối loạn 

kinh nguyệt, rụng tóc. 

- Hydrogen peroxide 50% (H2O2): Hay thường gọi là nước oxy già có các thuộc tính ôxi 

hóamạnh và vì thế là chất tẩy trắng mạnh được sử dụng tẩy trắng trong ngành dệt, sản xuất 

giấy, quá trình chế biến thực phẩm, khoáng chất, hóa dầu, ứng dụng trong xử lý chất thải 

công nghiệp. Đây là chất dễ ăn mòn và phỏng da, mắt và đường hô hấp. Rất độc hại khi hít 

phải. 

(Lao Động 30/8, Phan Thành)đầu trang./. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94xi_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94xi_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94xi_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%E1%BA%A5t_t%E1%BA%A9y_tr%E1%BA%AFng&action=edit&redlink=1

