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ABSTRACT 

Reduction of fish resources is a root of vulnerability to livelihoods of the 
poor in flooded areas of An Giang province. There are five major factors 
affecting natural fish reduction. They are population pressure, destructive 
fishing tools, dyke development, pesticides and Mekong discharge decline. 
There are differences between the people living inside and outside of the 
dykes. Livelihoods of the people living inside of dykes have been changed 
faster toward better lives and more diversification than those of the 
outsiders because outsiders’ livelihood remains depending on fish 
resources. It is necessary to use opportunities to develop strengths and 
reduce risks as well as challenges for proposing better livelihood options. 
In addition, rising awareness for local people for benefit balance among 
different groups in the communities is crucial. 

TÓM TẮT 

Sự suy giảm nguồn lợi thủy sản là nguyên nhân gây tổn thương đến sinh kế 
người dân nghèo vùng lũ tỉnh An Giang. Có 5 nguyên nhân chính ảnh 
hưởng đến sự suy giảm nguồn lợi thủy sản: sức ép dân số, dụng cụ đánh 
bắt hủy diệt, đê bao chống lũ, ảnh hưởng thuốc BVTV và sự suy giảm lưu 
lượng sông Mekong. Sinh kế người dân dần thay đổi và có sự khác biệt 
giữa nhóm trong đê và ngoài đê: nhóm trong đê thay đổi nhanh và đa 
dạng hơn trong khi nhóm ngoài đê chuyển đổi chậm và vẫn phụ thuộc 
nhiều vào đánh bắt thủy sản. Cần tận dụng những cơ hội để phát triển thế 
mạnh sẵn có và giảm rủi ro cũng như các mặt bất lợi để định hướng sinh 
kế bền vững cho người dân, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân 
để cân bằng lợi ích giữa các nhóm cộng đồng trong vùng lũ đầu nguồn. 

 
1 GIỚI THIỆU 

An Giang là tỉnh đầu nguồn sông Mekong 
thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 
Việt Nam, là vùng có chế độ thủy văn độc đáo 
phần lớn diện tích bị ngập lũ ở độ sâu 1-4 m từ 
tháng 7 đến tháng 12 hằng năm. Tuy lũ về gây thiệt 
hại đến sản xuất nhưng cũng mang đến lượng phù 
sa dồi dào để bồi đắp nên vùng châu thổ màu mỡ 
và nguồn lợi thủy sản phong phú và đa dạng. Vì 
thế, đời sống người 38 dân nơi đây phụ thuộc nhiều 

vào sản xuất nông nghiệp và khai thác nguồn lợi 
thủy sản tự nhiên (nhất là người nghèo). Tuy nhiên, 
những năm gần đây, các nước thượng nguồn sông 
Mekong đang có kế hoạch khai thác triệt để sông 
Mekong để phục vụ nên nông nghiệp, thủy điện… 
gây hậu quả là giảm lưu lượng nước sông Mekong. 
Lưu lượng thượng nguồn được dự báo giảm xuống 
đến 33% trong giai đoạn 2010 – 2039 (Trần Quốc 
Đạt và ctv., 2012). Đây cũng là tỉnh có nền nông 
nghiệp rất phát triển (nhất là cây lúa), với diện tích 
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tự nhiên chưa đến 9% diện tích ĐBSCL nhưng 
hằng năm đóng góp đến 17% sản lượng lúa toàn 
vùng. Để đạt được kết quả như vậy là nhờ An 
Giang thực hiện đê bao chống lũ mở rộng diện tích 
sản xuất lúa vụ Thu Đông, diện tích lúa vụ Thu 
Đông chỉ có 58,9 nghìn ha năm 2007 chiếm 11,5% 
tổng diện tích gieo sạ toàn tỉnh đến năm 2012 diện 
tích vụ Thu Đông đã là 149,5 nghìn ha và chiếm tỉ 
lệ 24,1% tổng diện tích toàn gieo sạ toàn tỉnh 
(CTK-AG, 2013). Bên cạnh đó, việc ứng dụng cơ 
giới hóa vào sản xuất lúa cũng được quan tâm và 
đẩy mạnh. Sản lượng và giá trị lúa gạo tăng tuy 
nhiên giá trị và sản lượng thủy sản khai thác đang 
có xu hướng giảm mạnh. Sản lượng thủy sản khai 
thác nội đồng ở An Giang đạt 91,3 nghìn tấn và 
chiếm 53,24% tổng lượng thủy sản của tỉnh năm 
2000. Tuy nhiên vào năm 2012, sản lượng thủy sản 
khai thác chỉ đạt 38,5 nghìn tấn và chỉ chiếm 
11,34% tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh, giá trị 
sản xuất đánh bắt thủy sản (theo giá cố định 1994) 
cũng giảm từ 1.423 tỉ đồng còn 170 tỉ đồng giai 
đoạn 2005 – 2012 (CTK-AG, 2013). 

Vấn đề được đặt ra là sinh kế người nghèo sống 
dựa vào lũ sẽ thay đổi như thế nào trong bối cảnh 
nguồn lợi thủy sản suy giảm nghiêm trọng trong 
điều kiện lưu lượng sông Mekong giảm, thâm canh 
tăng vụ cao và mất việc làm do cơ giới hóa? Bên 
cạnh đó, họ sẽ sống như thế nào trong bối cảnh 
biến đổi Khí hậu đang diễn ra cực đoan và khó 
lường hơn? Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu được 
thực hiện tại An Giang và cả ĐBSCL về lũ nhưng 
chưa có câu trả lời chính xác cho 2 câu hỏi được 
nêu trên. Do đó, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến 
sự suy giảm nguồn lợi thủy sản và thay đổi sinh kế 
ngư dân nghèo vùng lũ tỉnh An Giang là cần thiết 
cho các cấp chính quyền xây dựng giải pháp ổn 
định sinh kế cho ngư dân nghèo, nhất là dân nghèo 
đang sống bên ngoài đê bao. 

2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

2.1 Mục tiêu tổng quát 

Tìm hiểu những thay đổi trong sinh kế và các 
biện pháp thích nghi của ngư dân vùng lũ đầu 
nguồn sông Cửu Long trong bối cảnh nguồn lợi 
thủy sản hiện nay đang bị sụt giảm nhanh, từ đó đề 
xuất các giải pháp giúp ngư dân và chính quyền địa 
phương có chính sách phát triển sinh kế bền vững 
ở địa phương. 

2.2 Mục tiêu cụ thể 

 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sinh  
kế và tính thích nghi của ngư dân nghèo vùng lũ 
đầu nguồn. 

 Xác định các giải pháp ổn định sinh kế cho 
họ trong tương lai. 

2.3 Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này dựa trên phương pháp tiếp cận 
Sinh kế bền vững của DFID (1999) và sự tham gia 
của người dân. Trên địa bàn tỉnh An Giang chọn ra 
huyện đầu nguồn (An Phú) và cuối nguồn (Châu 
Thành), mỗi huyện chọn 1 xã ít thâm canh và 1 xã 
có mức độ thâm canh cao để so sánh các sự khác 
biệt về tổng thu nhập hộ; sự thay đổi cơ cấu thu 
nhập... để làm rõ các tác nhân gây tổn thương đến 
sinh kế của người dân. Tổng cộng đã thực hiện 
phỏng vấn 130 hộ, trong đó huyện An Phú 67 hộ, 
huyện Châu Thành 63 hộ. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Yếu tố ảnh hưởng đến sự suy giảm 
nguồn lợi thủy sản 

Qua phân tích kết quả các số liệu thu thập,  
có nhiều yếu tố làm ảnh hưởng đến sự suy giảm 
nguồn lợi thủy sản, trong đó có 5 yếu tố chính  
như sau: 

Thứ nhất là sức ép từ dân số. An Giang có tổng 
dân số đạt 2.153.716 người, có mật độ dân số lên 
đến 609 người/km2 trong đó có đến 70% dân số tập 
trung sinh sống ở vùng nông thôn dựa vào sản xuất 
lúa và khai thác thủy sản là chính. Mặc dù, tỉ lệ gia 
tăng dân số tự nhiên có giảm, từ 1,36% năm 2005 
còn 0,95% năm 2012, tuy nhiên dân số của tỉnh 
vẫn tăng khoảng 9000 người/năm (CTK-AG, 2012) 
cho thấy sức ép từ dân số tăng liên tục và ngày 
càng có ảnh hưởng đến việc khai thác thủy sản tự 
nhiên càng nhiều. Theo thống kê từ kết quả điều tra 
130 hộ dân năm 2013, có đến 40% số ý kiến cho 
rằng nguồn lợi thủy sản giảm là do sự khai thác 
quá mức của con người. Điều đó cho thấy sức ép từ 
dân số lên các nguồn lợi tự nhiên đặc biệt là thủy 
sản ngày càng cao và gây nên hệ quả xấu đến chính 
đời sống người dân. Cần có biện pháp khắc phục 
để giảm ảnh hưởng đến đời sống người dân. 

Thứ hai là dụng cụ đánh bắt mang tính chất hủy 
diệt, phương tiện khai thác có thể bắt được cá rất 
nhỏ hoặc có thể gay chết cá con hàng loạt như lưới 
điện, cào điện, ủi điện, xiệc điện, lưới túi, lưới giựt, 
dớn, đú,... Hầu như trên địa bàn toàn tỉnh đều có 
người dùng những loại công cụ này để đánh bắt 
quanh năm kể cả trên đồng và trên sông, rạch. 
Chưa có con số thống kê chính thức nào về số 
lượng dụng cụ hoạt động đánh bắt và sản lượng 
thủy sản bị đánh bắt từ các loại dụng cụ này. Tuy 
nhiên, có đến 37% số ý kiến người được phỏng vấn 
cho rằng dụng cụ khai thác hủy diệt là nguyên nhân 



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ   Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật: 31 (2014): 39-45 

 41 

trực tiếp dẫn đến cạn kiệt thủy sản. Mặc dù đã có 
nhiều chính sách cấm hoạt động và tăng cường 
kiểm tra xử lí vi phạm nhưng vẫn chưa thể kiểm 
soát được tình hình một cách tốt nhất. Cần có chính 
sách mạnh mẽ hơn nữa để có thể kiểm soát tình 
hình và duy trì nguồn lợi thủy sản tự nhiên. 

  Thứ ba là do ảnh hưởng từ đê bao. An Giang là 
tỉnh đi đầu trong việc thực hiện đê bao chống lũ để 
thâm canh tăng canh tác lúa. Chỉ trong 5 năm, từ 
2007 đến 2012, diện tích lúa vụ Thu Đông (vụ 3) 
đã tăng 90.683 ha, tỉ lệ tăng 12,68% trong cơ cấu 
diện tích gieo sạ các vụ trong năm, trong khi diện 
tích lúa vụ Đông Xuân và Hè Thu gần như đã bão 

hòa, ít biến đổi (Hình 1). Đê bao chống lũ làm mất 
ngư trường khai thác của người dân nghèo chỉ dựa 
vào khai thác thủy sản là nguồn thu nhập chính, 
đồng thời cũng làm mất môi trường sống tự nhiên 
của các loài thủy sản, làm cho nguồn thủy sản dễ 
dàng bị khai thác và ngày càng cạn kiệt hơn. Theo 
kết quả khảo sát, có đến 32% ý kiến cho rằng đê 
bao là nguyên nhân làm giảm nguồn lợi thủy sản. 
Đê bao thuận lợi cho người sản xuất lúa nhưng 
cũng gây thiệt hại cho người nghèo không có ruộng 
đất. Vì thế, cần có giải pháp để cân bằng lợi ích 
giữa hai nhóm cộng đồng này đồng thời ổn định 
sinh kế cho họ. 

 
Hình 1: Diện tích canh tác lúa tỉnh An Giang giai đoạn 2007 – 2012 

Nguồn Cục Thống Kê An Giang 2013 

Thứ tư là do ảnh hưởng từ thuốc bảo vệ thực 
vật (BVTV). Bên cạnh, việc đê bao thâm canh tăng 
vụ sản xuất lúa thì lượng thuốc BVTV cũng được 
sử dụng nhiều hơn. Theo kết quả điều tra 2013, có 
31% nông dân được tập huấn kỹ thuật liên quan 
đến sản xuất lúa, trong số đó có đến 47% cho biết 
không áp dụng kỹ thuật vì cho rằng không hiệu 
quả. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh về năng suất giữa 
những nông dân trong vùng với nhau, sự cạnh 
tranh này dẫn đến việc họ sử dụng ngày càng nhiều 
thuốc BVTV và hướng đến các loại thuốc có độc 
tính cao. Chính dư lượng thuốc còn tồn đọng này 
được xả xuống sông, rạch làm chết cá hàng loạt 
hoặc làm mất khả năng sinh trưởng của cá. Cũng 
theo kết quả khảo sát 2013, có đến 18% ý kiến cho 
rằng thuốc BVTV có ảnh hưởng đến sự suy giảm 
sản lượng thủy sản hiện nay. Sử dụng thuốc BVTV 
cho sản xuất nông nghiệp là cần thiết nhưng cần sử 

dụng đúng liều lượng để đạt hiệu quả kinh tế và 
giảm hậu quả đến sinh thái, môi trường. 

Thứ năm là do nước lũ về ít. Như đã đề cập ở 
mục 1, lưu lượng sông Mekong đang có xu hướng 
suy giảm dẫn đến mực nước lũ ở ĐBSCL thay đổi 
bất thường và có xu hướng suy giảm. Theo kết quả 
khảo sát 2013, có 84,6% ý kiến cho rằng mực đỉnh 
lũ ngày càng thấp hơn, 89,3% trả lời mực nước lũ 
ngày càng khó dự đoán, 76,2% ý kiến trả lời thời 
gian ngập lũ ngày càng ngắn và muộn hơn, 95,6% 
ý kiến cho rằng nguồn lợi thủy sản ngày càng ít 
hơn. Như trên Hình 2 cho thấy, có sự liên quan 
nhất định giữa mực nước đỉnh lũ và sản lượng thủy 
sản qua các năm. Tại trạm Tân Châu mực nước đạt 
506 mm năm 2000 và giảm còn 325 mm năm 
2012, sản lượng thủy sản cũng giảm theo từ 91,2 
nghìn tấn năm 2000 còn 38,5 nghìn tấn năm 2012 
(CTK-AG, 2013). 
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Hình 2: Mức đỉnh lũ và sản lượng thủy sản khai thác tại An Giang giai đoạn 2000 – 2012 

Nguồn Cục Thống Kê An Giang 2013 

3.2 Sự thay đổi sinh kế và thu nhập 

Theo kết quả khảo sát và được trình bày như 
Bảng 1, từ năm 2003 đến nay, thu nhập người dân 
nơi đây tăng rất chậm và có sự khác biệt giữa nhóm 
sống trong đê bao và nhóm sống ngoài đê bao. 
Trước đây, nhóm ngoài đê có thu nhập trung bình 
34,45 triệu đồng/hộ/năm cao hơn nhóm ngoài đê 
31,03 triệu đồng/hộ/năm (2003), nhưng hiện tại 
nhóm ngoài đê lại có thu nhập thấp hơn chỉ đạt 
36,6 triệu đồng/hộ/năm so với nhóm trong đê 37,86 
triệu đồng/hộ/năm (2012), sau 10 năm nhưng tổng 
thu nhập hộ chỉ tăng xấp xỉ 5 triệu đồng/hộ, đó là 
một con số rất đáng lo ngại. Bên cạnh đó, số tiền 
tích lũy hằng năm của cũng có sự suy giảm đáng kể 
từ 9,17 triệu đồng/hộ/năm (2003) còn -2,45 triệu 
đồng/hộ/năm (2013). Trong đó, nhóm ngoài đê 
giảm nhiều hơn từ 9,37 triệu (2003) còn -5,9 triệu; 
con số này cho nhóm trong đê lần lượt là 8,95 triệu 
và 1,22 triệu (Kết quả khảo sát, 2013). 

Bảng 1: Tổng thu nhập và tích lũy của nười dân 
trong vùng khảo sát 

  

Tổng thu 
(triệu đồng) 

Tích lũy 
(triệu đồng) 

2003 2012 2003 2012 
Trong đê 31,03 37,86 8,95 1,22 
Ngoài đê 34,45 36,60 9,37 -5,90 
Tổng 32,79 37,21 9,17 -2,45 

Nguồn: Kết quả khảo sát 2013 

Sự thay đổi cơ cấu thu nhập 

Sự suy giảm nguồn lợi thủy sản đã làm tổng thu 
nhập và tích lũy nông hộ bị ảnh hưởng và suy giảm 
đáng kể, bên cạnh đó, cơ cấu thu nhập cũng bị ảnh 
hưởng và thay đổi theo thời gian (Bảng 2). 

 Nhóm trong đê bao: thu nhập của người dân đa 
dạng hơn không còn lệ thuộc quá nhiều vào đánh 
bắt thủy sản và sản xuất lúa mà thay vào đó họ tận 
dụng lợi thế không bị ngập úng khi sống trong 
vùng đê bao để tăng gia sản xuất: chăn nuôi tăng 
4% và trồng thêm các loại cây hoa màu tăng 5%, 
nguồn thu nhập từ làm thuê nông nghiệp và phi 
nông nghiệp cũng tăng nhanh chóng, lần lượt là 7% 
và 8%, đáng chú ý là nguồn thu nhập từ di cư tăng 
nhanh nhất 11%. Điểm đáng chú ý là tuy trong 
vùng đê bao nhưng nguồn thu từ lúa lại giảm 5% 
trong tổng thu nhập, giảm mạnh nhất là đánh bắt 
thủy sản từ 62% năm 2003 còn 28% năm 2012 
(giảm đến 34%). Đáng chú ý là sự di cư diễn ra 
mạnh mẽ, đây là dấu hiệu cho sự không ổn định về 
kinh tế cũng như sinh kế hiện tại nơi đây bắt buộc 
họ phải di cư vào các thành phố để kiếm sống và 
ổn định hơn. 

Nhóm ngoài đê bao: tương tự nhóm trong đê 
bao, trước đây thu nhập của họ chủ yếu dựa vào 
khai thác thủy sản (65%), sản xuất lúa (14%) và 
làm thuê nông nghiệp (12,5%). Quá trình đê bao 
hóa đã làm thay đổi dần cơ cấu thu nhập của họ, 
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thu nhập của họ đa dạng hơn. Tuy nhiên, quá trình 
đa dạng thu nhập này không diễn ra nhanh và mạnh 
như nhóm trong đê bao mà diễn ra chậm hơn. Đến 
cuối năm 2013, nhóm ngoài đê vẫn còn phụ thuộc 
khá nhiều vào khai thác thủy sản (46% trong cơ 
cấu thu nhập, chỉ giảm 19%), về thu nhập từ lúa 
cũng giảm 5% bằng với nhóm trong đê bao. Các 
thành phần khác vẫn có tăng nhưng rất chậm so với 
nhóm trong đê, cây trồng khác chỉ tăng 2%, chăn 
nuôi chỉ tăng 1%, làm thuê phi nông nghiệp tăng 
3%, dịch vụ tăng 2,5%, đặc biệt thu nhập từ di cư 
chỉ tăng 5%, duy nhất làm thuê nông nghiệp tăng 
nhanh 9,5%. Từ các số liệu trên cho thấy người dân 
sống ngoài đê bao tỏ ra thụ động với tình hình suy 
giảm nguồn lợi thủy sản hiện tại. 

Bảng 2: Sự thay đổi cơ cấu thu nhập của người 
dân trong vùng khảo sát  

Đơn vị % 

  Trong đê Ngoài đê 
2003 2012 2003 2012

Lúa 17 12 14 9
Cây trồng khác 0 4 0 2
Chăn nuôi 0 5 1 2
Đánh bắt thủy sản 62 28 65 46
Làm thuê NN 16 23 12,5 22
Làm thuê PNN 2 10 3 6
Dịch vụ 0 2 2,5 5
Tiền từ di cư 2 13 0 5
Tiền khác 1 3 2 3
Tổng 100 100 100 100

Nguồn: Kết quả khảo sát 2013 

Qua phân tích trên cho thấy: nguồn thu nhập 
của người 180 dân tăng rất chậm và tích lũy ngày 
càng giảm, nhóm ngoài đê bao chịu tổn thương 
nhiều và thụ động về việc chuyển đổi sinh kế hơn 
nhóm trong đê bao. 

3.3  Phân tích SWOT 

Phân tích SWOT để thấy rõ những lợi thế, điểm 
còn yếu kém, và các cơ hội, rủi ro trong sinh kế 
hiện của người dân là đánh bắt thủy sản, từ đó đề 
xuất các giải pháp sinh kế bền ổn định và bền vững 
hơn cho người dân (Bảng 3). 

Qua những yếu tố thuận lợi, điểm yếu kém, cơ 
hội và rủi ro trên cần có chiến lược khắc phục 
những khó khăn, thách thức và phát huy điểm 
mạnh cũng như tận dụng cơ hội để có thể tập hợp 
những yếu tố này trở thành sinh kế bền vững cho 
người dân. Đó là những chiến lược như sau: 

  Sử dụng những cơ hội để phát huy điểm 
mạnh: đây là vùng đất màu mỡ, người dân sở hữu 
kinh nghiệm sản xuất dân gian từ lâu đời. Đây là 2 
yếu tố nền tảng để tận dụng những cơ hội hợp tác 
với các công ty BVTV, và trau dồi thêm kĩ thuật 
canh tác hiện đại áp dụng vào đời sống sản xuất. 

  Nắm bắt các cơ hội để khắc phục điểm yếu: 
đê bao gây một số thiệt hại như giảm nguồn lợi 
thủy sản và gia tăng dịch bệnh, chuột… tuy nhiên 
lại là điều kiện tiên quyết để thực hiện chuyển dịch 
cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Bên cạnh đó, nhờ sự hỗ 
trợ từ những dự án phát triển và quá trình hợp tác 
kĩ thuật, sản xuất với các công ty BVTV có thể 
giúp hạn chế những thiệt hại từ dịch bệnh đồng 
thời làm tăng lợi nhuận trong sản xuất. Ngoài ra, 
các vấn đề thiệt hại từ đê bao cũng được khắc phục 
nhờ có chính sách xả lũ theo chu kì 3 năm. Như 
vậy, các vấn đề khó khăn từ đê bao cũng được giải 
quyết 1 phần và giảm bớt các thiệt hại và đem lại 
lợi ích cho người dân. 

Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng khác là sự 
điều phối nền kinh tế của Nhà Nước để ổn định giá 
cả thị trường và quản lí chặt chẽ hạn mức khai thác 
nguồn lợi thủy sản để duy trì nguồn lợi tự nhiên 
này đồng thời ổn định sinh kế cho người dân. 

Bảng 3: Phân tích SWOT tại An Giang  

Mặt mạnh 
- Vùng lũ đầu nguồn: nhiều cá 
- Có kinh nghiệm đánh bắt  

Mặt yếu 
- Khai thác quá mức do sức ép từ dân số 
- Ảnh hưởng đê bao 
- Thiếu vốn 

Cơ hội 
- Được hỗ trợ từ các dự án 
- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 

Rủi ro 
- Giá cả bấp bênh 
- Ảnh hưởng từ thiên tai, thời tiết 

Nguồn Kết quả điều tra dữ liệu sơ cấp, 2013

3.4 Giải pháp sinh kế bền vững 

Dựa vào tình hình hiện trạng các nguồn lực 
sinh kế hiện tại cũng như những yếu tố trực tiếp 

ảnh hưởng đến sinh kế người dân, có 3 nhóm giải 
pháp được đề nghị: 

 Nhóm 1: bảo tồn và duy trì sản lượng thủy sản 
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 Thứ nhất, cần phải có chính sách khai thác 
thủy sản hợp lý về thời gian. Xây dựng khung thời 
gian được khai thác và không được khai thác để 
duy trì nguồn thủy sản. 

 Thứ hai, cần ban hành và thực hiện nghiêm 
chính sách cấm các loại dụng cụ khai thác mang 
tính chất hủy diệt. 

 Thứ ba, lập khu bảo tồn nguồn thủy sản tự 
nhiên và điều tiết lưu lượng nước cho cả vùng. 

Nhóm 2: Đa dạng nguồn thu nhập, giảm phụ 
thuộc vào khai thác thủy sản 

 Thứ nhất, đào tạo nghề nông thôn, tận dụng 
thời gian nhàn rỗi để tạo thêm thu nhập. 

 Thứ hai, giải quyết tốt việc làm cho  
người dân. 

 Nhóm 3: Nâng cao nhận thức người dân qua 
đó nâng cao chất lượng cuộc sống 

 Nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm của nguồn 
nhân lực qua các lớp tập huấn kỹ thuật. Bên cạnh 
đó, cũng cần tuyên truyền cho họ hiểu được trách 
nhiệm xã hội trong việc bảo vệ môi trường và lợi 
ích của các nhóm cộng đồng khác. 

Ba nhóm giải pháp trên hướng đến từng nhóm 
đối tượng khác nhau nhưng đều có cùng mục đích 
là giải quyết những vấn đề khó khăn cho người dân 
và hướng đến sinh kế bền vững hơn cho họ. Để đạt 
được kết quả tốt nhất cần có sự phối hợp chặt chẽ 
từ các cơ quan có trách nhiệm, chính quyền địa 
phương và cả người dân. 

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

 Sự suy giảm sản lượng thủy sản tự nhiên 
vùng lũ đầu nguồn tỉnh An Giang đã gây tổn 
thương đến sinh kế người dân nơi đây. 

 Sinh kế người dân thay đổi theo hướng đa 
dạng nguồn thu nhập và giảm phụ thuộc vào khai 
thác thủy sản. Tuy nhiên, quá trình này còn diễn ra 
chậm và chưa có định hướng cụ thể. 

 Cần có Chính sách nhằm giúp người dân 
nhận ra vấn đề cốt lõi là duy trì, bảo tồn nguồn lợi 
thủy sản sẽ góp phần giúp họ ổn định kinh tế hộ và 
sinh kế bền vững và cân bằng lợi ích giữa các 
nhóm cộng đồng có sinh kế chính khác nhau.  

 Chính quyền địa phương cần đề ra các chỉ 
tiêu kinh tế xã hội cụ thể để định hướng cho người 
dân chuyển đổi cơ cấu thu nhập và có sinh kế bền 
vững hơn. 
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