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ADPC

Trung tâm Phòng chống Thiên tai Châu Á

BTNMT

Bộ Tài nguyên và Môi trường

CBD

Công ước Đa dạng Sinh học

COBSEA

Cơ quan Điều phối biển Đông Á

CRSD

Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững

DANIDA

Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch

ĐHQGHN

Đại học Quốc gia Hà Nội

DEFRA

Bộ các vấn đề Nông thôn, Lương thực và Môi trường Vương quốc Anh

DONRE

Sở Tài nguyên và Môi trường

DTSQ

Dự trữ Sinh quyển

ECLUP

Kế hoạch Tăng cường và Sử dụng Đất toàn diện

ESI

Bản đồ nhạy cảm của hệ sinh thái

GRP

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo vùng địa lý

HST

Hệ sinh thái

IMO

Tổ chức Hàng hải Quốc tế

IOC-UNESCO

Ủy ban Hải dương học liên Chính phủ

IUCN

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế

MAB

Chương trình Con người và Sinh quyển

MCD

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng

MFF

Rừng ngập mặn cho Tương lai

NOAA

Cơ quan quản lý Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ

Norad

Cơ quan Hợp tác Phát triển Na Uy

NRD

Tài liệu Tham khảo Quốc gia

Áp dụng quy hoạch không gian biển và vùng bờ ở Việt Nam
Cách tiếp cận quản lý dựa vào hệ sinh thái

3

NTTS

Nuôi trồng Thủy sản

PEMSEA

Tổ chức Đối tác Quản lý Môi trường vùng biển biển Đông Á

PSSA

Vùng biển Đặc biệt Nhạy cảm

QHKGB

Quy hoạch Không gian Biển

QLTHVBB

Quản lý Tổng hợp Vùng bờ biển

QN-HP

Quảng Ninh - Hải Phòng

RRD

Tài liệu Tham khảo Vùng

SEA

Đánh giá Môi trường Chiến lược

Sida

Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy điển

SLIQ

Tư duy Hệ thống

TCTS

Tổng cục Thủy sản

UBND

Ủy ban Nhân dân

UNDP

Cơ quan Phát triển Liên hợp quốc

UNESCO

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc

VQG

Vườn quốc gia

WB

Ngân hàng Thế giới

WWF

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên
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Quy hoạch không gian biển - Công cụ thực hiện quản lý
nhà nước tổng hợp về biển ở Việt Nam
Phát biểu khai mạc của ông Chu Phạm Ngọc Hiển
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Trước tiên, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài nguyên và
Môi trường, tôi nhiệt liệt chào mừng các quý vị
đại biểu đại diện cho các cơ quan trung ương
và địa phương ven biển trên cả nước đã về dự
Hội thảo “Áp dụng quy hoạch không gian biển ở
Việt Nam” được tổ chức tại thành phố cảng Hải
Phòng hôm nay.
Việc Việt Nam luôn đặt biển vào vị trí quan
trọng trong chiến lược phát triển kinh tế đất
nước là một hướng đi đúng và phù hợp với lợi
thế của một quốc gia biển. Đối với một nước
đang phát triển như Việt Nam lại càng phải cân
nhắc đến tính bền vững trong các chính sách,
chiến lược và kế hoạch dài hạn phát triển kinh
tế biển bền vững.
Để đạt được mục tiêu của Chiến lược biển Việt
Nam đến năm 2020 và tạo dựng được một nền
kinh tế biển bền vững, có khả năng hội nhập
quốc tế, Việt Nam phải nhanh chóng xây dựng
được một nền công nghiệp biển hiện đại và thực
thi các phương thức quản lý biển mới, trong đó
phương thức quản lý tổng hợp biển theo không
gian được xem là ưu tiên cao.
Quản lý tổng hợp biển theo không gian đòi hỏi
xác lập một cơ chế phối hợp liên ngành, liên cơ
quan, liên vùng trong quản lý biển và giải quyết
đồng bộ các quan hệ phát triển khác nhau, trong
đó quan hệ giữa các mảng không gian và tổ chức
không gian biển hợp lý cho phát triển kinh tế biển
bền vững là một trong những nhiệm vụ quan
trọng và cần đi trước một bước.
Quy hoạch không gian biển chính là công cụ
quản lý biển hiệu quả theo không gian và được
thế giới áp dụng khoảng 15 năm gần đây. Cho
nên, việc áp dụng thành công phương thức quy
hoạch này sẽ góp phần thực hiện những nhiệm
vụ quan trọng nói trên.

Nhu cầu phát triển kinh tế trong bối cảnh cạnh
tranh và xung đột không gian khai thác, sử dụng
biển và vùng bờ biển ở Việt Nam ngày càng gia
tăng. Vì vậy, việc áp dụng quy hoạch không gian
biển đã trở thành nhu cầu thực tiễn cấp bách
trong quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất
đối với biển, vùng ven biển và hải đảo của Việt
Nam trong thời gian tới.
Có thể nói, quản lý tổng hợp biển theo không
gian và quy hoạch không gian biển đang còn
là những vấn đề mới mẻ đối với không chỉ các
nhà quản lý và hoạch định chính sách, mà còn
đối với ngay cả các nhà khoa học và quy hoạch
ở Việt Nam. Cho nên, để chuẩn bị cho việc áp
dụng thành công quy hoạch không gian biển phù
hợp với hoàn cảnh ở Việt Nam, vừa qua Bộ Tài
nguyên và Môi trường với sự hỗ trợ kỹ thuật của
các tổ chức và dự án quốc tế đã triển khai một
số hoạt động nhằm tăng cường năng lực về quy
hoạch không gian biển.
Hôm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp
với UBND thành phố Hải Phòng, cùng với Sáng
kiến “Rừng ngập mặn cho tương lai” (MFF) tại
Việt Nam và Dự án Ngân hàng Thế giới về quản
lý bền vững nghề cá vùng bờ biển do Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn điều phối, tổ chức
một Hội thảo Quốc gia về “Áp dụng quy hoạch
không gian biển và vùng bờ ở Việt Nam - Một
cách tiếp cận quản lý dựa vào hệ sinh thái”.
Hội thảo này đặt ra 3 mục tiêu chính: (1) Tìm hiểu
và chia sẻ các bài học kinh nghiệm về áp dụng
QHKGB trên thế giới và trong khu vực; (2) Giới
thiệu thực trạng và quá trình áp dụng QHKGB ở
Việt Nam và (3) Đề xuất các giải pháp để áp dụng
rộng rãi QHKGB tại Việt Nam trong thời gian tới.
Tôi mong rằng thông qua việc chia sẻ các bài
học kinh nghiệm quốc tế và những nỗ lực quốc
gia vừa qua, hội thảo chúng ta sẽ tập trung thảo
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luận các giải pháp bảo đảm cho việc chính thức
áp dụng QHKGB ở Việt Nam. Đồng thời hy vọng
Hội thảo hôm nay sẽ đặt một dấu mốc quan trọng
trong tiến trình áp dụng thành công QHKGB ở
Việt Nam.
Nhân dịp này, thay mặt Bộ Tài nguyên và Môi
trường tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ủy
ban Hải dương học liên Chính phủ của UNESCO
(IOC-UNESCO), Cơ quan quản lý Khí quyển và
Đại dương Hoa Kỳ (NOAA), Cơ quan Điều phối
biển Đông Á (COBSEA), Cơ quan Phát triển Liên
hiệp quốc (UNDP), Tổ chức Phát triển quốc tế
của Thụy Điển (Sida), sáng kiến Rừng ngập mặn
cho tương lai, IUCN - Tổ chức Bảo tồn Thiên
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nhiên Quốc tế (MFF/IUCN) và Ngân hàng Thế
giới đã giúp tăng cường năng lực cho Việt Nam
về QHKGB; xin cảm ơn UBND thành phố Hải
Phòng không chỉ là địa phương đi đầu trong áp
dụng QHKGB ở Việt Nam mà còn phối hợp và
tạo điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức hội thảo
quốc gia quan trọng này. Cảm ơn các cơ quan
truyền thông đến đưa tin về hội thảo.
Cuối cùng, tôi xin cảm ơn các vị khách quốc tế và
toàn thể quý vị đại biểu đã không quản đường xa,
dành thời gian tham gia hội thảo.
Chúc hội thảo của chúng ta hôm nay thành công
tốt đẹp!

Áp dụng quy hoạch không gian biển - Giải pháp ưu tiên
cao đối với Thành phố Hải Phòng
Ông Đỗ Trung Thoại
Phó chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng

Quy hoạch không gian biển (QHKGB) là một
phương thức quy hoạch mới, được áp dụng hiệu
quả ở các nước và một số khu vực biển trên thế
giới trong khoảng 15 năm qua. Tương tự như các
loại hình quy hoạch khác, QHKGB luôn đi trước
các hoạt động phát triển và đóng vai trò hỗ trợ
kiểm soát phát triển các vùng biển, ven biển và
hải đảo.
Nhận thức rõ tầm quan trọng và lợi ích của
QHKGB đối với công tác quản lý khai thác, sử
dụng biển và hải đảo ở nước ta, vừa qua Bộ
Tài nguyên và Môi trường với sự hỗ trợ của các
tổ chức quốc tế đã tiến hành một số hoạt động
chuẩn bị nhằm nâng cao năng lực cho Việt Nam
trong việc áp dụng QHKGB.
Hội thảo hôm nay tiếp tục khẳng định những nỗ
lực của Việt Nam trong việc chuẩn bị các điều
kiện và giải pháp thúc đẩy áp dụng rộng rãi và
thành công loại hình quy hoạch mới này không
chỉ ở cấp quốc gia mà còn ở các địa phương ven
biển, trong đó có thành phố cảng Hải Phòng.
Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng,
tôi xin nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý quốc
tế, các quý vị đại biểu tham dự hội thảo quan
trọng này. Xin chúc hội thảo của chúng ta thành
công tốt đẹp!
Là một thành phố ven biển trực thuộc trung
ương, Hải Phòng có nhiều lợi thế về phát triển
kinh tế biển và trên thực tế kinh tế biển chiếm tỷ
trọng rất đáng kể trong cơ cấu kinh tế của thành
phố. Chính vì thế, trong suốt quá trình hình thành
và phát triển, Hải Phòng luôn được xem là thành
phố cảng, là cửa ngõ hướng biển và trung tâm
nghề cá của miền Bắc, một trong 5 cụm khu kinh
tế ven biển được Chính phủ ưu tiên đầu tư đến
năm 2020. Cùng với tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng
trở thành một trong bốn trung tâm du lịch biển
của Việt Nam với tiềm năng phát triển du lịch
sinh thái biển, đảo gắn với các khu bảo tồn thiên

nhiên ở khu vực đảo Cát Bà. Trong chiến lược
phát triển chung của đất nước, Hải Phòng được
xác định là một trong những địa phương đi đầu
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Tuy nhiên, sự phát triển đa dạng của các hoạt
động kinh tế và dịch vụ biển, sự mở rộng các
ngành, nghề của kinh tế biển đã làm gia tăng nhu
cầu sử dụng không gian biển, vùng ven biển và
hải đảo. Kéo theo đó là sự gia tăng mâu thuẫn và
tranh chấp không gian trong phát triển, đặc biệt ở
khu vực của sông-ven biển của thành phố. Bên
cạnh đó, thành phố Hải Phòng còn là khu vực dễ
bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu và nước biển
dâng với những dự báo tác động không nhỏ đến
ngập lụt thành phố, đến việc sử dụng thích ứng
vùng ven biển, v.v. Đó là những thách thức và rào
cản lớn không chỉ trong ngắn hạn mà cả trong
dài hạn, ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu phát
triển bền vững biển, vùng ven biển và hải đảo
của thành phố.
Trước tình hình đó, Hải Phòng phải chuẩn bị
nhiều giải pháp để chủ động ứng phó, để giảm
thiểu mâu thuẫn lợi ích, để quản lý hiệu quả các
giá trị môi trường và tài nguyên biển, ven biển
và hải đảo. Trong số các giải pháp việc áp dụng
quản lý tổng hợp vùng bờ biển và quy hoạch
không gian biển được thành phố xác định là
nhóm các giải pháp ưu tiên cao. Mặc dù đây là
những vấn đề còn mới mẻ và không dễ áp dụng
trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam nói chung
và thành phố Hải Phòng nói riêng, nhưng thành
phố vẫn là địa phương tiên phong trong áp dụng.
Năm 2007, Lãnh đạo Thành phố Hải Phòng đã ký
với Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cam kết phối hợp
thực hiện khuôn khổ quản lý tổng hợp vùng bờ
biển, và năm 2013 thành phố đang cho triển khai
Dự án “Quy hoạch không gian biển thành phố Hải
Phòng đến năm 2025, tầm nhìn 2050”.
Hội thảo về “Áp dụng quy hoạch không gian biển
ở Việt Nam” hôm nay là hội thảo quốc gia đầu
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tiên tổ chức ở Việt Nam và Hải Phòng được chọn
làm địa điểm khởi động. Vì thế, tôi xem đây là
sự kiện quan trọng trong chặng đường áp dụng
QHKGB ở Việt Nam và đây cũng là nguồn khích
lệ để Hải Phòng áp dụng thành công QHKGB,
phục vụ thiết thực cho việc quản lý các hoạt động
khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững biển,
vùng ven biển và hải đảo của thành phố.
Nhân dịp này, thay mặt UBND thành phố Hải
Phòng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Bộ
Tài nguyên và Môi trường, đến các tổ chức quốc
tế đã giúp Việt Nam và thành phố Hải Phòng

hiểu và áp dụng QHKGB. Cũng xin cảm ơn các
vị khách quốc tế và tất cả quý vị đại biểu đã đến
tham dự hội thảo hôm nay và chúc quý vị có
những ngày vui khỏe tại thành phố hoa phượng
đỏ Hải Phòng.
Tôi xin cảm ơn Ban tổ chức, các phiên dịch và cơ
quan truyền thông vì nhờ họ mà hội thảo được tổ
chức chu đáo và kết quả hội thảo được lan tỏa
nhanh chóng và rộng khắp.
Cuối cùng, chúc hội thảo của chúng ta hôm nay
thành công tốt đẹp!

Hình 1. Các đại biểu tham dự hội thảo quốc gia Áp dụng Quy họach Không gian biển
và Vùng bờ ở Việt Nam tại Hải Phòng
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Tiếp cận quy hoạch không gian biển trong quản lý
nguồn lợi thủy sản ven bờ ở Việt Nam
Ths. Nguyễn Thị Trang Nhung
Tổng cục Thủy sản
Đầu tiên Tổng cục Thủy sản (TCTS) xin gửi lời
chào đến tất cả qúy vị đại biểu tham dự Hội Thảo
“Áp dụng Quy hoạch không gian biển và vùng
bờ ở Việt Nam - Một cách tiếp cận quản lý dựa
vào hệ sinh thái”. Nhân dịp này, TCTS chân thành
cảm ơn UBND TP Hải phòng, IUCN, Sáng kiến
rừng ngập mặn trong tương lai (MFF), đã tạo
điều kiện cho TCTS và dự án “Nguồn lợi ven bờ
vì sự phát triển bền vững” tham gia Hội thảo và
phát biểu tại phiên khai mạc.
Trước những áp lực về suy giảm nguồn lợi, yêu
cầu gia tăng sử dụng bền vững nguồn tài nguyên
biển và ven biển như một phương tiện bảo đảm
khả năng tồn tại và cạnh tranh lâu dài của ngành
thủy sản, duy trì kinh tế ven biển và các nguồn
sinh kế liên quan. Trước nhu cầu phát triển kinh
tế trong bối cảnh cạnh tranh lợi ích và xung đột
không gian sử dụng biển và vùng bờ ngày càng
gia tăng, việc sử dụng cách tiếp cận “Quy hoạch
không gian biển” được coi là một trong những
giải pháp cho phát triển kinh tế biển đồng thời
vẫn bảo vệ được môi trường, an sinh xã hội
hướng tới phát triển bền vững biển, vùng ven
biển ở Việt Nam.
Quy hoạch phát triển vùng biển ven bờ là một
trong những vấn đề chính ảnh hưởng đến tính
bền vững trong phát triển của ngành thủy sản.
Tuy nhiên, hiện các địa phương chủ yếu vẫn
đang quy hoạch vùng biển ven bờ theo cách tiếp
cận truyền thống của ngành và thường không
cân nhắc đầy đủ các vấn đề sinh thái, môi trường
dài hạn. Điều này thường dẫn đến sự thiếu đồng
bộ, thiếu thống nhất và thậm chí dẫn đến sự
mâu thuẫn giữa các ngành do thiếu sự điều phối
và chia sẻ thông tin. Do đó, cần phải chuyển từ
quy hoạch ngành manh mún, chia cắt sang quy
hoạch không gian tổng hợp đối với các nguồn tài
nguyên ven biển.
Quy hoạch không gian tổng hợp cho vùng biển
ven bờ đòi hỏi có sự tham gia của nhiều ngành
(như nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản, du

lịch, nông nghiệp và phát triển nông thôn, đô thị,
cơ sở hạ tầng và năng lượng, v.v. Do đó điều
quan trọng là các tỉnh ven biển cần áp dụng cách
tiếp cận quy hoạch không gian biển tổng hợp vào
xây dựng các kế hoạch phát triển ngành thuỷ sản
để đảm bảo tính thống nhất trong quy hoạch đa
ngành ở vùng biển ven bờ.
Trước tình hình đó, Ngân hàng Thế giới (WB) đã
hỗ trợ cho ngành thuỷ sản Việt Nam dự án “Nguồn
lợi ven bờ vì sự phát triển bền vững” với tổng kinh
phí là 117 triệu USD. Mục tiêu tổng thể của dự án
là cải thiện công tác quản lý nghề cá ven bờ theo
hướng bền vững tại các tỉnh duyên hải được lựa
chọn của Việt Nam, bao gồm: Thanh Hóa, Nghệ
An, Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa,
Sóc Trăng, Cà Mau. Dự án sẽ sử dụng cách tiếp
cận quy hoạch không gian vùng bờ biển để xây
dựng quy hoạch phát triển thuỷ sản bền vững tại
địa phương, làm căn cứ cho các hạng mục đầu
tư phục vụ cho phát triển thuỷ sản bền vững.
Tuy nhiên, đây là cách tiếp cận rất mới đối với
Việt Nam nói chung và ngành thuỷ sản nói riêng,
nên việc triển khai Hợp phần quy hoạch không
gian biển và vùng bờ biển rất cần sự hợp tác của
các tổ chức chuyên ngành và các bên liên quan
đến vùng quản lý và quy hoạch.
Hội thảo Quốc gia về “Áp dụng Quy hoạch không
gian biển và vùng bờ ở Việt Nam - Một cách tiếp
cận quản lý dựa vào hệ sinh thái” được tổ chức là
diễn đàn trao đổi về khả năng áp dụng quy hoạch
không gian biển ở Việt Nam. Hội thảo là cơ hội tốt
cho các cán bộ tham gia thực hiện dự án Nguồn
lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói riêng
và các cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu ở các
đơn vị có liên quan trên cả nước nói chung. Tại
hội thảo họ được chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao
nhận thức về quy hoạch không gian biển và vùng
bờ, khả năng áp dụng cho Việt Nam và tham gia
đề xuất những giải pháp để áp dụng rộng rãi nội
dung này ở Việt Nam.
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Đến với Hội thảo ngày hôm nay với tư cách là
đơn vị đồng tổ chức, TCTS và Ban quản lý các
dự án nông nghiệp, dự án CRSD xin gửi lời cảm
ơn tới Chương trình Rừng ngập mặn cho tương
lai Việt Nam, Tổ chức bảo tồn Thiên nhiên Quốc
tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân
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dân thành phố Hải Phòng đã có những thiết kế
về nội dung và tạo điều kiện về cơ sở vật chất
cho Hội thảo.
Chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, chúc Hội thảo
thành công tốt đẹp!

Quy hoạch không gian biển:
Chúng ta học được gì từ kinh nghiệm quốc tế?
Ông Charles N. Ehler
Ủy ban Hải dương học Liên Chính phủ, UNESCO

Ngày nay, phương pháp tiếp cận dựa trên hệ
sinh thái đã được chấp nhận rộng rãi như một
khuôn khổ chính để đạt tới phát triển bền vững ở
cả môi trường đất liền, biển và vùng bờ . Phương
pháp này đưa ra một khung khổ quan trọng dùng
cho việc đánh giá đa dạng sinh học và các dịch
vụ hệ sinh thái, đánh giá và thực hiện các biện
pháp ứng phó có thể xảy ra. Công ước về Đa
dạng Sinh học đề cập đến phương pháp tiếp
cận dựa trên hệ sinh thái như “một phương thức
quản lý tổng hợp môi trường đất, nước, và các
nguồn tài nguyên sinh vật thúc đẩy việc bảo tồn
và sử dụng tài nguyên bền vững một cách công
bằng”. Ứng dụng của phương pháp này tập trung
vào các mối quan hệ chức năng và quá trình vận
hành trong hệ sinh thái, chú ý đến sự phân bố
lợi ích từ các dịch vụ hệ sinh thái, việc sử dụng
các phương pháp quản lý thích ứng, sự cần thiết
phải quản lý ở nhiều quy mô, và việc hợp tác liên
ngành. Có nhiều phương pháp tiếp cận đã được
áp dụng khác như quản lý tổng hợp tài nguyên
nước và quản lý tổng hợp các vùng biển và bờ
biển, cũng nhất quán với phương pháp tiếp cận
theo hệ sinh thái và hỗ trợ cho ứng dụng của nó
ở nhiều ngành hoặc cộng đồng khác nhau, bao
gồm cả môi trường biển và bờ biển. Trên thực
tế, việc ứng dụng phương pháp tiếp cận theo hệ
sinh thái vào các vùng biển và bờ biển được xây
dựng dựa trên khái niệm quản lý tổng hợp đã
được sử dụng rộng rãi trong công tác quản lý các
khu vực này.
Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có phương pháp
nào khả thi để đưa khái niệm hấp dẫn này áp
dụng vào thực tế quản lý. Các khái niệm liên
quan đến cả quản lý tổng hợp và quản lý dựa trên
hệ sinh thái thường quá rộng, quá trừu tượng và
quá phức tạp để các nhà quản lý biển có thể thực
hiện một cách hiệu quả. Một phương pháp đạt
được hiệu quả tốt hơn trong việc thực hiện quản
lý các vùng biển dựa trên hệ sinh thái là Quy

hoạch không gian biển (QHKGB).
Định nghĩa được sử dụng nhiều nhất cho QHKGB
là định nghĩa của Ủy ban Hải dương học Liên
Chính phủ của UNESCO (Ehler & Douvere 2007):
“QHKGB là một quá trình phân tích và phân bổ
các phần của không gian biển ba chiều cho các
mục đích sử dụng cụ thể, để đạt được các mục
tiêu sinh thái, kinh tế và xã hội thường được xác
định thông qua tiến trình chính trị; kết quả của
quá trình QHKGB thường là một kế hoạch tổng
thể toàn diện cho một vùng biển. QHKGB là một
phần của quản lý sử dụng biển”.
Quản lý dựa trên hệ sinh thái là phương pháp
quản lý theo địa điểm hoặc theo khu vực vì nó chỉ
tập trung vào một hệ sinh thái nhất định, các hoạt
động của con người và các áp lực tác động lên
hệ sinh thái đó. Việc nhấn mạnh vào quản lý theo
khu vực là đặc trưng cơ bản của quản lý dựa trên
hệ sinh thái, khác hẳn với các phương pháp tiếp
cận đã có khác thường chỉ tập trung vào một loài,
một ngành nghề, một hoạt động hoặc một mối
quan ngại. Trong quản lý ngành, mỗi ngành quản
lý một số hoạt động hoặc dự án nhất định tại một
địa điểm nhất định trong một khu vực cụ thể,
còn trong quản lý theo khu vực, sau khi xác định
được một khu vực, thì sẽ xây dựng chương trình
phát triển và sử dụng bền vững cho tất cả các
hoạt động trong khu vực đó. Hai ủy ban khu vực
Châu Âu về bảo vệ môi trường biển là OSPAR và
HELCOM đã cùng đưa ra định nghĩa cho phương
pháp tiếp cận dựa trên hệ sinh thái cho quản lý
sử dụng biển như sau:
“Phương pháp quản lý tổng thể các hoạt động
của con người dựa trên các kiến thức khoa học
chính xác nhất có được về hệ sinh thái và những
biến động của nó, để xác định và có hành động
đối với các ảnh hưởng quan trọng tới sức khỏe
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của các hệ sinh thái biển, qua đó đạt được sử
dụng bền vững hàng hóa và dịch vụ, và duy trì
tính toàn vẹn của hệ sinh thái”.
Một đánh giá sâu về ứng dụng của cách tiếp cận
hệ sinh thái do Công ước Đa dạng sinh học thực
hiện đã chỉ ra rằng trong thực tế có rất nhiều rào
cản trong thực hiện quản lý dựa trên hệ sinh thái.
Tuy đã được chấp nhận rộng rãi và có nhiều
nguyên tắc, định nghĩa và hướng dẫn thực hiện,
phương pháp tiếp cận theo hệ sinh thái vẫn thiên
về tính khái niệm, được thảo luận rộng rãi trên
các diễn đàn khoa học và chỉ có rất ít các ví dụ
về ứng dụng trong thực tế. Rõ ràng là các chính
phủ và các bên liên quan đang thiếu những công
cụ cần thiết để đưa cách tiếp cận dựa trên hệ
sinh thái vào hoạt động quản lý môi trường biển,
nhất là trong bối cảnh phối hợp liên ngành. Đặc
biệt, khái niệm này thiếu hướng dẫn cụ thể cho
việc cân đối giữa bảo tồn và sử dụng bền vững
các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Bản đánh giá
Công ước Đa dạng Sinh học thừa nhận rằng việc
áp dụng cách tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý
biển và bờ biển là một quá trình phức tạp và khó
khăn, và rằng, bên cạnh các nhu cầu khác, cần
xây dựng những công cụ thực tế để làm cho quá
trình này thực tế hơn. Một nghiên cứu khác đã
được thực hiện để đánh giá hoạt động hiện tại và
ứng dụng của cách quản lý dựa trên hệ sinh thái
cũng cho các kết luận tương tự và khẳng định sự
cần thiết phải có thêm các công cụ vận hành để
có thể thúc đẩy việc thực hiện.
Sẽ cần có một loạt các công cụ và biện pháp để
đạt được các mục tiêu của cách tiếp cận quản lý
dựa trên hệ sinh thái, nhưng việc tập trung vào
các khía cạnh không gian và thời gian của việc
quản lý này là một cách để cách tiếp cận này dễ
đạt được mục tiêu hơn. QHKGB có thể giải quyết
vấn đề này bởi vì:
Nó giải quyết sự phức tạp của các hệ sinh
thái biển một cách thực tế. QHKGB tính đến
việc một số yếu tố chỉ xuất hiện ở một vài
địa điểm nhất định. Ví dụ, các vùng sinh thái
quan trọng chỉ tồn tại ở các khu vực có tính
đa dạng sinh học, tính đặc hữu hoặc năng
suất sinh cao, các khu vực có bãi đẻ và bãi
sinh dưỡng, các điểm dừng chân cho loài di
cư. Đồng thời, các hoạt động kinh tế có thể
và sẽ chỉ xảy ra tại nơi có đủ các nguồn lực,
chẳng hạn như nơi có trữ lượng dầu mỏ và
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khí đốt, cát và sỏi, các khu vực thường xuyên
có gió hoặc sóng;
Tập trung vào việc thay đổi hành vi của con
người và các hoạt động của họ theo thời
gian. Mặc dù các mục tiêu và mục đích cho
một khu vực thường được đề ra cho cả các
quá trình tự nhiên/hệ sinh thái và cả các hoạt
động của con người nhưng chúng ta chỉ có
thể kiểm soát phần con người (các hoạt động
của con người và việc sử dụng nguồn lực)
mà không thể kiểm soát được hệ sinh thái, ví
dụ, thông qua các biện pháp quản lý và hành
động để thay đổi hành vi và hoạt động của
con người theo thời gian;
Cung cấp một khuôn khổ quản lý những
thông tin khoa học mới hoặc những thông tin
không thể tiếp cận được trước đây. Thông
qua viễn thám, các công nghệ theo dõi và
định vị toàn cầu, khoa học đang làm hiện ra
những gì trước đây bị ẩn giấu hoặc không thể
tiếp cận và làm tăng nhu cầu về một khung
khổ quản lý, cho phép kết hợp hiệu quả và sử
dụng thông tin khoa học mới trong quá trình
ra quyết định;
Làm bộc lộ các mâu thuẫn và sự tương thích
trong các mục đích sử dụng của con người,
và do đó mang tính thực tế cao. Thông qua
vẽ bản đồ các hệ sinh thái, các khu vực quan
trọng về mặt sinh thái và sinh học và các hoạt
động của con người ảnh hưởng đến chúng,
ta có thể thấy địa điểm mà các cuộc xung đột
đang hoặc sẽ xảy ra;
Hướng quản lý đơn ngành tới quản lý và ra
quyết định tổng hợp. Việc phát triển quy hoạch
không gian biển cho toàn bộ một khu vực đưa
ra các viễn cảnh khác nhau (suy ra từ một tập
hợp các mục tiêu và kết quả đề ra của ngành)
cho quản lý dựa trên hệ sinh thái, từ đó có
thể đưa ra chỉ dẫn cho những người ra quyết
định mà mỗi người chịu trách nhiệm cho một
ngành hoặc hoạt động cụ thể của toàn bộ khu
vực, ví dụ như, các nhà quản lý ngành thủy
sản sẽ thấy được những điểm mâu thuẫn và
tương thích giữa kế hoạch quản lý của họ với
kế hoạch phát triển các khu vực phong điện
trên biển.
QHKGB cung cấp một quy trình cho cách tiếp
cận mang tính chiến lược và tích hợp dựa trên kế

hoạch cho quản lý biển có thể giúp chúng ta nhìn
thấy rõ hơn bức tranh toàn cảnh và kiểm soát các
hoạt động sử dụng biển đang có hoặc tiềm ẩn
mâu thuẫn, những hậu quả tích lũy từ các hoạt
động của con người và quản lý việc bảo vệ biển.
QHKGB không chỉ cung cấp một cơ hội để quản
lý tốt hơn và hiểu rõ hơn môi trường biển, mà
còn tạo điều kiện thiết lập một quy hoạch dài hạn
mà trong đó các quá trình trở nên minh bạch hơn
với sự chắc chắn hơn trong việc cho phép lập kế
hoạch và phân bổ nguồn lực đối với cả nhà phát
triển và nhà quản lý môi trường. Làm như vậy,
có thể thay thế cách nhìn manh mún hiện tại, và
đảm bảo các cam kết theo một số luật và chính
sách quốc tế quan trọng, trong đó có cam kết áp
dụng cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái.
Việc xây dựng và thực hiện QHKGB bao gồm
một số bước:
1. Xác định các nhu cầu và thành lập cơ quan
thực hiện
2. Tìm kiếm hỗ trợ tài chính;
3. Tổ chức tham gia cho các bên liên quan;

4. Tiến hành quá trình trước quy hoạch;
5. Xác định và phân tích tình hình hiện tại;
6. Xác định và phân tích tình hình tương lai;
7. Chuẩn bị và phê chuẩn QHKGB;
8. Thực hiện và thực thi QHKGB;
9. Giám sát và đánh giá hoạt động;
10. Điều chỉnh chu trình QHKGB.
Mười bước trên không đơn giản là một quá trình
tuyến tính đi từ bước này tới bước khác. Cần đưa
nhiều vòng phản hồi vào quá trình QHKGB. Ví
dụ, mục tiêu và kết quả đề ra trong quá trình quy
hoạch ban đầu có thể sẽ được sửa đổi theo các
chi phí và lợi ích của các hoạt động quản lý khác
nhau được xác định trong quá trình quy hoạch
sau đó. Phân tích tình hình hiện tại và tương lai
sẽ thay đổi khi có thông tin mới được xác định và
đưa vào quá trình quy hoạch. Sự tham gia của
các bên liên quan thay đổi quá trình quy hoạch
vì nó biến đổi theo thời gian. Quy hoạch là một
quá trình động và nhà quy hoạch phải tiếp nhận
những thay đổi trong quá trình phát triển.

Hình 1. Cách tiếp cận từng bước với QHKGB
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Chú ý: Dấu sao ( ) thể hiện những bước trong
quá trình QHKGB cần có sự tham gia tích cực
của các bên liên quan.
Để có hiệu quả, QHKGB cần được thực hiện như
một quá trình liên tục, lặp đi lặp lại, thích ứng và
bao gồm ít nhất ba giai đoạn diễn ra liên tục:
1. Quy hoạch và phân tích: Xây dựng và áp
dụng một hoặc nhiều quy hoạch không gian
tổng thể cho việc bảo vệ, tăng cường và sử
dụng bền vững việc phát triển biển và tài
nguyên biển. Giai đoạn quy hoạch và phân
tích sẽ dựa trên một tập hợp các sáng kiến
nghiên cứu (có cả vẽ bản đồ) nhằm giải quyết
các quá trình của môi trường và con người;
2. Thực hiện: Thực hiện quy hoạch thông qua
tổ chức triển khai các đầu tư hoặc công việc
theo chương trình, tạo điều kiện cho sự thay
đổi, khuyến khích cải thiện và thông qua các
quy định, ưu đãi, và thực thi những thay đổi
đã đề xuất và các hoạt động đang diễn ra ở
đáy biển, trong cột nước biển và bề mặt biển
phù hợp với các kế hoạch đã đề ra; và
3. Giám sát và đánh giá: Đánh giá hiệu quả
của các kế hoạch, khung thời gian và cơ chế
thực hiện, xem xét các phương thức cần để
cải thiện và xây dựng các quy chế đánh giá
và điều chỉnh. Các kết qủa đánh giá sẽ được
phản hồi và sử dụng trong giai đoạn quy hoạch
và phân tích, và quá trình lại lặp lại từ đầu.
Quyết định cuối cùng về phân bố không gian cho
các mục đích sử dụng hoặc không sử dụng phụ
thuộc vào các yếu tố chính trị, xã hội. Con người
là trung tâm của quá trình ra quyết định và các
bên liên quan, trong đó có quần chúng cần phải
được tham gia một cách hiệu quả trong suốt quá
trình QHKGB. Việc đưa các bên liên quan tham
gia vào quá trình này là rất quan trọng để đảm
bảo đạt được kết quả mong đợi. Cuối cùng, tất
cả các bước của quá trình này cần có nguồn tài
trợ ổn định để đạt được các mục tiêu và mục đích
quản lý.

Tình trạng QHKGB trong bối cảnh quốc
tế như thế nào?
Trong thập kỷ vừa qua QHKGB ngày càng được
công nhận là một quá trình vận hành có thể đưa
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đến quản lý dựa trên hệ sinh thái áp dụng cho
các vùng biển. Có ít nhất 6 quốc gia (Bỉ, Hà Lan,
Đức, Na-uy, Úc, Trung Quốc và 3 bang của Mỹ
là Massachusetts, Rhode Island, và Oregon) đã
phê duyệt và thực hiện các quy hoạch không gian
trên lãnh hải của họ. Hai trong số đó, Na-uy và
Hà Lan, đã có QHKGB vòng 2 thậm chí là vòng
3. Ba quốc gia khác (Anh, Bồ Đào Nha và Thụy
Điển) sẽ sử dụng QHKGB cho các vùng biển của
họ trong vài năm tới. Trong thập kỷ tới sẽ có ít
nhất 30 quốc gia sẽ lập và phê duyệt khoảng 6070 QHKGB ở cấp quốc gia (các vùng đặc quyền
kinh tế), cấp liên tỉnh (lãnh hải) và cấp tỉnh/bang,
bao quát khoảng 1/3 diện tích bề mặt của các
vùng đặc quyền kinh tế trên thế giới.

Chúng ta học được gì từ kinh nghiệm
quốc tế?
Một số bài học kinh nghiệm quốc tế được rút ra
như sau:
1. Ý chí chính trị - QHKGB sẽ rất thành công
khi có sự ủng hộ về chính trị của một nhân tố
chính trị đứng đầu;
2. Quyền hạn rõ ràng trong quy hoạch và
thực hiện – nếu không có quyền hạn pháp lý
về quy hoạch và thực hiện thì việc thực hiện
các QHKGB sẽ rất khó khăn hoặc không thể
thực hiện được;
3. Nguồn tài chính đủ và ổn định – việc lập
và thực hiện QHKGB không phải là miễn phí.
Phải chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực để việc
quy hoạch này có thể thực hiện được;
4. Sự tham gia hiệu quả của các bên liên
quan – việc QHKGB sẽ luôn liên quan đến
các lựa chọn về chính trị và xã hội; nếu không
có sự tham gia của các bên liên quan thì
thành công của QHKGB sẽ khó duy trì trong
thời gian dài;
5. Các mục đích rõ ràng, có thể lượng hóa
– nếu không có các mục đích rõ ràng, có thể
lượng hóa được thì sự thành công của một
quy hoạch sẽ khó có thể được xác định;
6. Các thông tin tốt nhất có thể tiếp cận –
QHKGB phụ thuộc vào việc sử dụng những
thông tin tốt nhất có thể tiếp cận kể cả những
kiến thức truyền thống hoặc bản địa bên cạnh

những thông tin khoa học; tuy nhiên, việc
thiếu thông tin không phải là lý do để không
bắt đầu quy hoạch;
7. Các khu vực quan trọng về mặt sinh học
và sinh thái – việc phát hiện sớm các khu
vực quan trọng về mặt sinh học và sinh thái
sẽ cung cấp cơ sở cho quy hoạch và quản lý
dựa trên hệ sinh thái;
8. Các tương lai khác và một viễn cảnh – chỉ
có tương lai mới có thể bị thay đổi và tồn tại
các tương lai khác trong sự phát triển của bất
kỳ vùng biển nào; xác định các tương lai khác,
tùy thuộc vào các mục tiêu và mục đích, cần
phải là cơ sở cho việc xác định các “tương lai

mong muốn” hoặc tầm nhìn cho quy hoạch;
9. Thực hiện và thực thi – các quyền hạn đang
có thường có thể dùng để thực hiện và thực
thi các quy hoạch;
10. Giám sát và đánh giá – hai hoạt động quản lý
cơ bản phải được đưa vào quá trình QHKGB
để đảm bảo rằng các quy hoạch mang tính
“thích ứng”;
11. Quản lý thích ứng – vì tương lai là không
xác định và thay đổi là không thể tránh khỏi,
bất kỳ quá trình QHKGB và quy hoạch nào
cũng phải tiếp nhận và thích ứng với các thay
đổi này.
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Thực trạng áp dụng quy hoạch
không gian biển ở Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt
Với vùng biển rộng và có hơn 3260km bờ biển
(không tính bờ biển của hải đảo), Việt Nam đã
và đang sử dụng biển và vùng bờ cho các hoạt
động phát triển. Các hoạt động phát triển về công
nghiệp, du lịch, thủy sản, cảng và vận tải biển
cũng như đô thị hóa ở Việt Nam chủ yếu tập trung
ở vùng bờ. Các hoạt động công nghiệp, du lịch và
đô thị hóa có khuynh hướng gia tăng nhiều hơn ở
vùng bờ biển trong tương lai do không kiểm soát
được nhu cầu phát triển và tăng dân số.
Bài viết này trình bày tổng quan tiềm năng phát
triển biển và vùng bờ biển của Việt Nam, thực
trạng quy hoạch không gian biển (QHKGB) và
nhu cầu cần thiết phải thực hiện QHKGB bao
gồm cả quản lý tổng hợp vùng bờ biển (QLTHVB).
Mặc dù trong những năm gần đây, nước ta đã
nhận được nhiều hỗ trợ trong quản lý tổng hợp
vùng bờ biển, nhưng biển và vùng bờ vẫn do 15
bộ ngành khác nhau quản lý. Có nghĩa là quản lý
theo ngành vẫn chiếm ưu thế và do đó mâu thuẫn
về lợi ích trong sử dụng đa mục đích vẫn gia tăng.
Để giải quyết những thách thức nói trên, Chính
phủ đã nhấn mạnh vào việc quản lý tổng hợp
biển, vùng bờ biển và hải đảo và năm 2012 một
khung thể chế về quản lý tổng hợp vùng bờ biển
đã được xây dựng. Tổng cục Biển và Hải Đảo Việt
Nam (VASI) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
đã được Chính phủ chỉ định thực hiện chức năng
quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về vùng
bờ biển, biển và hải đảo ở Việt Nam. Các khái
niệm về phân vùng, QHKGB và quy hoạch sử
dụng biển đã được định nghĩa trong mối liên hệ
tương hỗ với nhau.
Bài viết này cũng nhấn mạnh vào các thích ứng
về chính sách ở Việt Nam cũng như các đánh
giá và bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình quy
hoạch biển và vùng bờ, quy hoạch sử dụng biển,
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kể cả quá trình phân vùng sử dụng vùng bờ biển
ở Việt Nam hướng tới phát triển bền vững biển và
vùng bờ biển trong tương lai. Trong bối cảnh này,
việc quản lý và phối hợp liên ngành cũng như sự
tham gia của cộng đồng là rất quan trọng.
Từ khóa: QHKGB, Quy hoạch không gian biển và
vùng bờ, phân vùng bờ biển, quy hoạch sử dụng
biển, quản lý nhà nước tổng hợp.

Đặt vấn đề
Do áp lực khai thác và sử dụng các nguồn tài
nguyên và môi trường biển để phát triển kinh tế
gia tăng, cũng như tiềm năng xung đột đa dụng
ngày càng nhiều lên do mở rộng khai thác năng
lượng gió ngoài khơi, đánh bắt cá và thủy sản,
nạo vét, khai thác khoáng sản, vận tải biển và
nhu cầu đáp ứng các cam kết quốc gia và quốc
tế về bảo tồn đa dạng sinh học, đòi hỏi phải quy
hoạch sử dụng biển, đặc biệt là QHKGB. Ý tưởng
này đã có từ cách đây 30 năm trong mối quan
tâm của cả quốc gia và quốc tế về xây dựng các
khu bảo tồn biển, chẳng hạn như phân vùng chức
năng Rạn san hô Great Barrier Reef [13] và sau
đó là quản lý tổng hợp vùng bờ biển ở các vùng
biển Đông Á với sự hỗ trợ của PEMSEA. Các
nước Liên minh Châu Âu được coi là đi đầu trên
toàn thế giới trong việc áp dụng QHKGB dựa vào
chiến lược, chính sách và khuôn khổ quản lý tổng
hợp biển và vùng bờ của họ. Gần đây nhiều quốc
gia quan tâm đến quản lý đa dụng không gian
biển, đặc biệt là những nơi mối xung đột giữa
những người sử dụng và môi trường đã rõ ràng.
Trong 10 năm qua, phong trào áp dụng QHKGB
và phân vùng biển đã trở thành một bước quan
trọng trong quản lý sử dụng biển dựa trên hệ sinh
thái ở các nước APEC, đầu tiên là Mỹ và Trung
Quốc v.v…

Có rất nhiều quan tâm tập trung vào nhu cầu bảo
tồn thiên nhiên, đặc biệt là các vùng nhạy cảm
về đa dạng sinh học và sinh thái trong bối cảnh
quy hoạch đa dụng không gian biển/đại dương.
Trong thực tế, mặc dù nhiều nước đã bắt tay
vào thực hiện, nhưng quy mô và vị thế pháp lý
của QHKGB vẫn chưa được xác định rõ ràng.
Những thuật ngữ như quản lý biển và vùng bờ
tổng hợp, quản lý không gian biển, quy hoạch sử
dụng biển và vùng bờ, phân vùng biển/đại dương
và vùng bờ; và QHKGB đều được sử dụng khác
nhau. Đây là một trong những lý do tại sao tầm
quan trọng của nó chưa được phản ánh một cách
nghiêm túc hơn trong các cấp ra quyết định và
chính sách ở hầu hết các nước trong 10 năm
qua, và ở Việt Nam hiện nay. Thêm vào đó, việc
mở rộng các hoạt động phát triển ra ngoài khơi
và nhu cầu thực hiện các cam kết quốc gia và
quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học ngày càng
tăng đã và đang trở thành yêu cầu cấp bách cho
việc áp dụng QHKGB như một công cụ quản lý
sử dụng biển.

khoảng 252.500 ha rừng ngập mặn phân bố dọc
theo bờ biển, chủ yếu ở vùng đất thấp của Đồng
bằng sông Cửu Long 14 loài cỏ biển phân bố từ
bắc vào nam [19]. Chúng sống trong khoảng 20
hệ sinh thái biển và bờ biển, thuộc 6 vùng đa
dạng sinh học biển [19, 27]. Các hệ sinh thái bờ
biển chính ở Việt Nam cung cấp khoảng 60-80
triệu đô la Mỹ/ha mỗi năm (Báo cáo của ADB,
1999 [28]). Ngoài các nguồn tài nguyên sinh vật,
dầu và khí đốt cũng là những nguồn tài nguyên
quan trọng có thể tìm thấy trên thềm lục địa Việt
Nam, về cơ bản trữ lượng vẫn còn nhiều và mới
được khai thác từ năm 1994, khí hydrat mê tan
cũng có nhiều tiềm năng. Ở các vùng bờ biển,
một số khoáng sản, vật liệu xây dựng và khoảng
50.000 ha cánh đồng muối cũng đang được khai
thác. Hiện nay, khoảng 80% khách du lịch đến
Việt Nam đều đến thăm các vùng biển và đảo,
con số này tăng lên hàng năm (khoảng 10 triệu
khách du lịch năm 2011). Việt Nam còn có tiềm
năng lớn trong xây dựng các cảng biển dọc theo
bờ biển [16, 20].

Bài viết này trình bày hiện trạng áp dụng QHKGB
ở Việt Nam: nhu cầu, thành tựu, cơ hội và thách
thức của cách tiếp cận không gian trong việc quản
lý sử dụng biển và cơ sở pháp lý cho QHKGB.

Về mặt hành chính, Việt Nam có 28 tỉnh ven biển
(trên tổng số 64 tỉnh thành ), 125 huyện ven biển
và 12 huyện đảo trong đó có hơn 50% số thành
phố lớn nằm tại đây và hơn 50% dân số quốc gia
(90 triệu theo năm 2013) sinh sống. Vùng bờ biển
Việt Nam là một trong số những khu vực đông
dân nhất Đông Nam Á và kết cục là các vùng
bờ biển đang bị khai thác không tương thích với
những sáng kiến quản lý bờ biển bền vững [26].
Khoảng 20 triệu người Việt Nam có sinh kế phụ
thuộc hoàn toàn vào các nguồn tài nguyên biển
và bờ biển và một số sống ở các xã ven biển
miền Trung còn rất nghèo [15, 20].

Nhu cầu áp dụng QHKGB ở Việt Nam
Việt Nam có tổng diện tích biển gấp khoảng ba
lần tổng diện tích đất liền (331.700 km2). Vùng
biển Việt Nam bao gồm khoảng 2.773 đảo lớn
nhỏ gần bờ với khoảng 1.636 km2 đáy biển và
hai quần đảo ngoài khơi Hoàng Sa và Trường
Sa [14]. Việt Nam có bờ biển dài hơn 3.260 km
(không tính bờ đảo) với 12 đầm phá ven bờ đặc
trưng (ở miền Trung Việt Nam), 44 vịnh, 114 cửa
sông và cửa sông hình phễu [14, 20].

Hình 2. Vùng bờ biển Quảng Nam

Hải phận Việt Nam có tính đa dạng sinh học cao
với 11.000 loài động vật, thực vật và chim biển đã
được ghi nhận. Trong số đó có 2.038 loài cá trong
đó có hơn 110 loài có giá trị thương mại, 6.000
loài sinh vật đáy, 653 loài cỏ biển, 657 loài động
vật phù du, 537 loài thực vật phù du, 225 loài tôm
biển, 94 loài thực vật ngập mặn, 14 loài cỏ biển,
14 loài rắn biển, 12 loài thú biển, 5 loài rùa biển,
khoảng hơn 43 loài chim biển và khoảng 1.300
sinh vật sống trên đảo. Đặc biệt, biển Việt Nam
có khoảng 1.122 km2 san hô ở vùng biển ven bờ
tiếp giáp các đảo và sườn lục địa ở miền Trung;
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Kinh tế biển và ven bờ đang đóng góp 48% GDP,
trong đó 22% từ dầu lửa và khí đốt, vận tải biển
và du lịch biển, những hoạt động dịch vụ khác
vẫn còn yếu và hạn chế [2, 20]. Đặc biệt, các giá
trị chức năng và phi vật chất của biển đảo, kể cả
không gian biển và vùng bờ vẫn chưa được quan
tâm khai thác và sử dụng. Bên cạnh đó, những
thu nhập đã đạt được cũng tạo ra cản trở cho
việc phát triển bền vững ở các biển và vùng bờ,
chẳng hạn như đánh bắt quá mức ở vùng gần
bờ, mất đa dạng sinh học và môi trường sống,
phá hủy hệ sinh thái; ô nhiễm biển và bờ biển
chủ yếu từ các nguồn gây ô nhiễm trong đất liền;
thiên tai và sự cố tràn dầu xảy ra hàng năm và
tác động của biến đổi khí hậu [23]. Theo IPCC
(2007), Việt Nam là một trong 5 nước trên thế
giới sẽ bị tác động lớn nhất từ biến đổi khí hậu và
nước biển dâng. Nếu nước biển dâng 0,5m thì
khoảng 16% diện tích bờ biển sẽ bị ngập dưới
nước và khoảng 35% tổng dân số và 35% tổng
GDP cũng sẽ bị đe dọa [24].
Mặc dù các vùng biển, đảo và bờ biển cung cấp
nhiều tiềm năng sử dụng đa ngành và các hệ
thống tài nguyên chia sẻ, nhưng các vùng biển
Việt Nam vẫn được quản lý theo ngành. Vì vậy
những cản trở phát triển kể trên cùng với quản lý
theo ngành trong bối cảnh biến đổi khí hậu đã gây
nên nhiều mâu thuẫn về lợi ích và không gian giữa
những người sử dụng biển và bờ biển đa dụng.
Điều này đòi hỏi phải có phương pháp tiếp cận
quản lý biển và bờ biển mới, đặc biệt là trong bối

cảnh tăng nhu cầu không gian biển và bờ biển cho
các hoạt động phát triển ở các ngành khác nhau,
các bên liên quan và cộng đồng địa phương.
Hiểu rõ được những ảnh hưởng lâu dài của tình
hình trên tới tăng trưởng kinh tế biển và để giải
quyết những cản trở nói trên, Việt Nam đã quản
lý biển và vùng bờ biển hiệu quả thông qua cách
tiếp cận tổng hợp với cơ chế phối hợp liên ngành
từ năm 2000 và gần đây đã coi QHKGB là một
phần không tách rời của quy hoạch sử dụng biển
và là một công cụ quản lý nhà nước về sử dụng
biển, bờ biển và hải đảo đồng thời giảm thiểu
những mâu thuẫn trong sử dụng đa ngành. Vì
vậy, QHKGB đã trở thành cần thiết cho việc thực
hiện quản lý nhà nước về biển, bờ biển và hải
đảo ở Việt Nam [21].

Thực trạng áp dụng QHKGB ở Việt Nam
Ở Việt Nam, vấn đề QHKGB được quan tâm
cùng với phân vùng chức năng các khu bảo tồn
biển và quản lý vùng tổng hợp. Phân vùng chức
năng được coi là công cụ đầu tiên của chu kỳ
QHKGB được rút kinh nghiệm từ quy hoạch sử
dụng đất rồi áp dụng vào phân vùng chức năng
của Khu bảo tồn biển (KBTB) từ năm 2000. Khu
Bảo Tồn Biển Hòn Mun (tỉnh Khánh Hòa) được
chia thành các vùng sau: vùng lõi, vùng phục hồi
sinh thái, vùng chuyển tiếp và vùng phát triển (H.
1). Kế hoạch phân vùng đã được chính quyền
phê duyệt và được lồng ghép vào các kế hoạch
phát triển kinh tế-xã hội của thành phố ven biển.

Hình 2. Kế hoạch phân vùng quản lý của KBTB Hòn Mun, tỉnh Khánh Hòa [21]

(Ghi chú: Màu đỏ - vùng lõi, màu
lục - vùng phục hồi, màu vàng
- vùng chuyển tiếp và màu lam vùng phát triển)
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Phân vùng sử dụng biển và vùng bờ biển là một
vấn đề mới và khó đối với Việt Nam do sự phức
tạp về các hệ thống không gian biển và bờ biển
có thể được tóm tắt ở 4 lĩnh vực sau: a) Tính
động về mặt vật lý của môi trường biển cùng với
sự di cư của các nguồn cá và sinh vật biển, b)
năng lực tổng hợp về môi trường và sinh thái
biển và các nguồn tài nguyên trong không gian
ba chiều, c) các đặc điểm chung, sử dụng đa
ngành và lợi thế cạnh tranh của các tài nguyên
biển và vùng bờ luôn luôn tạo ra nhu cầu (đôi khi
mâu thuẫn) sử dụng không gian cho những hoạt
động phát triển của con người, và d) sự tương

tác giữa đất liền-biển/đại dương ở các vùng bờ
biển và giữa các hệ thống tài nguyên biển nhạy
cảm có ảnh hưởng lớn đến kế hoạch phân vùng
sử dụng biển lâu dài, quy hoạch sử dụng đất hiện
tại, cũng như cơ chế chính sách và thể chế quản
lý biển và bờ biển như hiện nay khó có thể điều
chỉnh. Để vượt qua được những khó khăn này,
năm 2004, kế hoạch phân vùng sử dụng không
gian của thành phố Đà Nẵng đã được thực hiện
dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của dự án PEMSEA và
năm 2007 ở vùng bờ biển Hạ Long với 3 nhóm
vùng và 15 tiểu vùng không gian trong khuôn khổ
dự án NOAA-IUCN-Việt Nam (Hình 2).

Hình 3. Phân vùng chức năng cho vùng bờ biển Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh [24]

(Ghi chú: I-Vùng bảo tồn bao gồm bãi cá và các hang động đảo đá vôi, II – Vùng đệm, và
III – Vùng phát triển, bao gồm 13 tiểu vùng)
Dựa trên kinh nghiệm và các bài học thực tế từ
quá trình quy hoạch phân vùng sử dụng không
gian bờ biển Vịnh Hạ Long, NOAA-Việt Nam đã
mở rộng dự án (2011-2013) phân vùng sử dụng
không gian và quản lý vùng bờ biển ở khu vực
Quảng Ninh-Hải Phòng, dự án đang được thực

hiện. Dự án là một trong những hành động ưu
tiên của khung chiến lược quản lý tổng hợp vùng
bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng được xây dựng
dưới sự hỗ trợ của NOAA-IUCN và được lãnh
đạo tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng
phê duyệt.
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Ở Việt Nam, khái niệm quy hoạch không gian
biển và bờ biển được định nghĩa là một quá
trình công khai phân tích và phân bổ không gian
và thời gian cho các hoạt động của con người
trên một vùng biển (không gian biển) nhằm đạt
được các mục tiêu kinh tế, xã hội, sinh thái của
hệ thống chính trị đặt ra [4]. Sự khác nhau giữa
QHKGB và phân vùng chức năng và quy hoạch
sử dụng biển không đáng kể và chúng có mối
liên hệ tương hỗ với nhau: phân vùng chức năng
là một công cụ dựa vào đó QHKGB sẽ được xây
dựng chi tiết hơn, bao gồm cả việc xác định về
tính pháp lý cho việc sử dụng và quản lý từng
phân vùng cũng như xây dựng kế hoạch sử dụng
không gian biển theo các lộ trình khác nhau.
QHKGB cũng là bước đầu tiên của quá trình quy
hoạch sử dụng biển [21].
Hiên nay, ở Việt Nam có 15 bộ ngành liên quan
đến quản lý nhà nước về biển, vùng bờ biển và
hải đảo theo ngành. Vì vậy, năm 2008, chính phủ
Việt Nam đã thành lập ra Tổng cục Biển và Hải
đảo Việt Nam (VASI) thuộc Bộ Tài nguyên và
Môi trường (MONRE) với chức năng quản lý nhà
nước tổng hợp và thống nhất về biển, vùng bờ
biển và hải đảo ở Việt Nam. Cơ quan này bao
quát tất cả các vấn đề liên quan đến biển và vùng
bờ biển cũng như vấn đề phát triển biển bền
vững. Ở cấp trung ương, VASI cũng là cơ quan
điều phối quốc gia về QHKGB, quản lý sử dụng
biển và ở cấp địa phương, Sở tài nguyên Môi
trường tỉnh (DONRE) là cơ quan đầu mối điều
phối QHKGB tỉnh và các sáng kiến về biển [20].
Để quản lý sử dụng và khai thác biển, VASI đang
điều phối hợp tác liên ngành trong việc thực hiện
quy hoạch tổng thể về sử dụng biển và vùng bờ
biển (quy hoạch sử dụng biển cho 10 năm tới)
bao gồm vùng đặc quyền kinh tế và các quần
đảo. Do đó, rất cần phải có quy hoạch sử dụng
biển để áp dụng vào QHKGB như giai đoạn đầu
tiên của cả quá trình.
Để áp dụng QHKGB, năm 2009 VASI đã cho ý
kiến và thử nghiệm để hoàn thiện Hướng dẫn
của IOC-UNESCO về QHKGB: Tiếp cận từng
bước hướng tới quản lý dựa trên hệ sinh thái.
Năm 2010, bản Hướng dẫn cuối cùng bằng tiếng
Anh được dịch sang tiếng Việt để sử dụng rộng
rãi hơn, với sự hỗ trợ tài chính của Cơ quan phát
triển Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam.
Từ 2011 – 2013, trong khuôn khổ của các hoạt
động COBSEA, dự án Sida-COBSEA-UNEP về
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“Quy hoạch Không gian Vùng bờ - Phòng chống
Thiên tai và Phát triển Bền vững” ở các vùng biển
Đông Á được chia thành ba pha thực hiện:
Pha I – Xây dựng Tài liệu Hướng dẫn và
Tham khảo Vùng – đây cũng là đầu ra của
pha I;
Pha II – Hội thảo tư vấn với các nước tham
gia dự án về nhu cầu và ưu tiên cần thay đổi
để Tài liệu Hướng dẫn Vùng phù hợp với bối
cảnh của từng quốc gia;
Pha III – Xây dựng năng lực, thích ứng quốc
gia và thử nghiệm.
Tài liệu Hướng dẫn và Tham khảo Vùng đã được
xây dựng vào năm 2011 với tên gọi “Quy hoạch
Không gian Vùng bờ của Các biển vùng Đông Á:
Lồng ghép các vấn đề cấp bách và Các cách tiếp
cận quản lý hiện đại”. Mục tiêu của tài liệu này
là cung cấp cho các nhà quy hoạch bờ biển và
những người tham gia vào quá trình này những
đề xuất về [5]:
Các cách tiếp cận mới trong quy hoạch có thể
áp dụng và những điểm khác biệt so với các
phương pháp “truyền thống”;
Đưa các nguyên tắc quản lý dựa trên hệ sinh
thái vào quá trình quy hoạch;
Đưa các vấn đề về giảm thiểu rủi ro do thiên
tai và các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
vào quá trình quy hoạch; và
Lồng ghép quy hoạch không gian biển và đất.
Dựa trên các tài liệu tham khảo vùng và các tài
liệu khác, Việt Nam đã dịch sang tiếng Việt và
in ấn (i) Tài liệu Tham khảo Vùng (RRD) về Quy
hoạch Không gian Vùng bờ biển của các Biển
vùng Đông Á: Lồng ghép các vấn đề cấp bách và
Các cách tiếp cận Quản lý Hiện đại. Đồng thời,
Việt Nam đã xây dựng và xuất bản (ii) Tài liệu
Tham khảo Quốc gia (NRD) về QHKGB cho các
nhà quy hoạch và (iii) Chương trình Tập huấn về
QHKGB cho Việt Nam. Qua các ấn phẩm trên,
điều cần nhấn mạnh là quy hoạch không gian
biển không phải là kế hoạch phát triển hay là
quy hoạch môi trường mà là một công cụ quản
lý biển và vùng bờ biển tổng hợp và toàn diện
có thể được dùng cùng với các công cụ quản lý
biển và bờ biển khác. Vì vậy, từ năm 2011-2015,
Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ ngành Thủy sản

Việt Nam thực hiện dự án “Nguồn lợi Ven biển vì
Sự Phát triển Bền vững” cho 8 tỉnh ven biển, bao
gồm cả việc lồng ghép QHKGB vào các kế hoạch
đầu tư nguồn lợi thủy sản ven biển.
Các dự án quốc gia về “Nghiên cứu cơ sở khoa
học nhằm phục vụ QHKGB ở các vùng biển Tây
Nam Việt Nam thuộc Vịnh Thái Lan” và một dự án
khác ở tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận cũng đang
được thực hiện trong khuôn khổ của Chương
trình Quốc gia về Khoa học và Công nghệ Biển
(2012-2015). Dự án trợ cấp nhỏ của Sida về
quản lý khu dự trữ sinh quyển vùng ven biển
Đồng bằng sông Hồng đã xây dựng được “Cẩm
nang Tập huấn về QHKGB cho cấp địa phương
ở Việt Nam” như một công cụ cho quản lý vùng
bờ trong dự án [23].
Ngoài ra, Việt Nam cũng đã ưu tiên đào tạo nguồn
nhân lực cho việc áp dụng QHKGB: (1) thông
qua các chuyến tham quan học tập các cách làm
hay ở USA-NOAA Mỹ, PEMSEA, Trung Quốc,
Hàn Quốc, Phillipine và một số nước Châu Âu;
(2) qua các hội thảo tập huấn về QHKGB trong
khuôn khổ của các dự án hợp tác kể trên ở Việt
Nam và ở nước ngoài; (3) qua các diễn đàn khu
vực và quốc tế về đới bờ và đại dương (Hội nghị
EAS, Ngày đại dương ở Nagoya và Rio+20 và
gần đây nhất là APEC về QHKGB v.v) Đặc biệt là
QHKGB đã bắt đầu được đưa vào chương trình
giảng dạy sau đại học về quản lý môi trường và
nguồn lợi biển của Trường Đại Học Khoa học Tự
nhiên Hà Nội từ năm 2014.
QHKGB với phân vùng chức năng cũng là một
công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc thực hiện các
sáng kiến quản lý tổng hợp vùng bờ biển ở Việt
Nam, được chia làm 2 giai đoạn [15,18]: Trước
1995, Quản lý tổng hợp vùng bờ (QLTHVB)
chưa được xây dựng cả ở cấp trung ương và địa
phương. Sau 1995, các sáng kiến QLTHVB được
thành lập ở cấp trung ương và được thực hiện
ở cấp địa phương như những dự án thí điểm do
Chính phủ và các tổ chức quốc tế tài trợ. Đây là
giai đoạn đưa các kiến thức và phương pháp tiếp
cận QLTHVB vào thực tế [18, 25]. Đó là:
-

Dự án quốc gia về nghiên cứu xây dựng kế
hoạch QLTHVB nhằm duy trì an toàn hệ sinh
thái và bảo vệ môi trường (1996-2000).

-

Dự án Việt Nam – Hà Lan về Quản lý Tổng
hợp Đới bờ (ICZM) từ 2000-2005 với sự hỗ

trợ tài chính của Chính phủ Hà Lan và đã tổ
chức được 3 nghiên cứu trình diễn ở các tỉnh
ven biển: Nam Định (Miền Bắc), Thừa ThiênHuế (Miền Trung) và Bà Rịa-Vũng Tàu (Miền
Nam).
-

Dự án Việt Nam - Hoa Kỳ về xây dựng năng
lực QLTHVB cho Việt Nam tại Vịnh Bắc Bộ, do
NOAA-Hoa Kỳ và IUCN tài trợ. Dự án được
thực hiện từ năm 2003 với 3 pha, và pha III về
phân vùng sử dụng không gian và quy hoạch
quản lý ở vùng bờ biển Quảng Ninh – Hải
Phòng (2011 - 2013) như đã nêu trên.

-

Dự án Việt Nam - Trung tâm nghề Cá Thế
giới về hỗ trợ QLTHVB cho Việt Nam (20052006), tập trung vào viêc xây dựng cẩm nang
tập huấn về QLTHVB cho các tỉnh duyên hải
Việt Nam.

-

Dự án PEMSEA-Việt Nam về ô nhiễm biển và
quản lý vùng bờ biển tổng hợp: Khu vực thử
nghiệm của dự án là thành phố Đà Nẵng với
2 pha (2001-2008). Dự án đã tiến hành lập
quy hoạch phân vùng sử dụng vùng bờ biển
cho thành phố. Giai đoạn 2009-2012, dự án
đã được mở rộng QLTHVB cho các tỉnh ven
biển khác ở Việt Nam nhằm áp dụng các kinh
nghiệm thành công của mô hình QLTHVB ở
Đà Nẵng.

-

Đề án quốc gia về QLTHVB ở 14 tỉnh Miền
Trung Việt Nam tới năm 2010, tầm nhìn 2020
(từ Thanh Hóa đến Bình Thuận). Đề án đang
được thúc đẩy ở cấp địa phương, sử dụng
nguồn hỗ trợ từ Chính phủ theo Quyết định
158/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
tháng 10 năm 2007.

Về mặt pháp lý, QHKGB cần được áp dụng cho 4
vùng biển quốc gia và thềm lục địa của Việt Nam
được xác định bởi Công ước Liên Hợp Quốc về
Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), trong đó
Việt Nam phải hoàn thành các quyền và nghĩa
vụ của một quốc gia thành viên trong bảo tồn các
tài nguyên biển và bờ biển và bảo vệ môi trường
thông qua áp dụng QHKGB và phân vùng chức
năng biển. Ở cấp quốc gia, ngoài các luật mang
tính quy định theo ngành (thủy sản, vận tải biển,
du lịch, dầu khí v.v.), Chính phủ đã thông qua
Chiến lược Biển Việt Nam đến 2020, tập trung
vào phát triển kinh tế biển trong bối cảnh ngành
(2007). Nghị định Chính phủ số 25/2009/NĐ-CP
về Quản lý tổng hợp tài nguyên và Bảo vệ môi
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trường biển và hải đảo ngày 6/3/2009 (có hiệu
lực vào tháng 5/2009) là chính sách quản lý nhà
nước tổng hợp về vùng bờ biển, biển và hải đảo
đầu tiên ở Việt Nam [27]. Nghị định đưa ra một số
điểm hướng dẫn việc thực hiện QLTHVB ở Việt
Nam và phân vùng chức năng vùng bờ biển cũng
như QHKGB. Đặc biệt, Luật Biển Việt Nam 2012
sẽ hỗ trợ việc phát triển bền vững hướng tới một
nền kinh tế xanh lam ở Việt Nam, và có một số
điểm quy định về quy hoạch sử dụng biển. Luật
về Tài nguyên và Môi trường biển đang được
xây dựng sẽ là tài liệu pháp quy tập trung vào
QLTHVB và bảo tồn tài nguyên biển trong quản
lý không gian biển. Việt Nam cũng đang thực
hiện Chiến lược về Phát triển Bền vững các vùng
Biển Đông Á (SDS-SEA) đã được Chính phủ Việt
Nam phê duyệt năm 2003 trong khuôn khổ của
PEMSEA và kế hoạch 2016-2020 bao gồm việc
áp dụng QHKGB để hỗ trợ cho việc thực hiện
QLTHVB ở Việt Nam.

Tiếp tục thực hiện như thế nào?
Để áp dụng thành công và rộng rãi QHKGB trong
tương lai, Việt Nam sẽ tiếp tục:
-

Xác định thuật ngữ chính thức từ 3 tên liên
quan sau: Phân vùng chức năng, QHKGB và
quy hoạch sử dụng biển, sau đó đưa thuật
ngữ này vào hệ thống quy hoạch quốc gia;

-

Xác định cơ sở pháp lý và vị trí của QHKGB
trong hệ thống pháp luật quốc gia và trong
khuôn khổ các hiệp ước quốc tế, đặc biệt là
Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.
Khuyến nghị rằng, trong giai đoạn đầu, việc
áp dụng QHKGB sẽ được tiến hành trong
các vùng biển chủ quyền, sau đó sẽ mở rộng
quy mô.

-

Xác định cấp độ QHKGB, khuyến nghị rằng
nên thực hiện ở 3 cấp: quốc gia, vùng và tỉnh;

-

Chuẩn bị một bộ hướng dẫn kỹ thuật về
QHKGB cho tất cả các cấp và quy mô nêu
trên;

-

Chuẩn bị một Giáo Trình về QHKGB phục vụ
cho các khóa đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ ở một
số trường đại học phù hợp;

-

Xây dựng nguồn nhân lực để áp dụng hiệu
quả QHKGB;

-

Áp dụng QHKGB ở một số vùng thử nghiệm
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sau đó mở rộng ra cấp tỉnh và cấp quốc gia;
-

Đẩy mạnh hơp tác liên vùng và quốc tế trong
việc áp dụng QHKGB.
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Quy hoạch không gian biển:
Nhu cầu và định hướng áp dụng tại Hải Phòng
TS. Nguyễn Văn Thành
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hải Phòng

Mở đầu
Hải Phòng là thành phố lớn thứ 3 của Việt Nam
(sau Tp Hồ Chí Minh và Hà Nội) và là đô thị loại I
cấp quốc gia. Hải Phòng gồm 7 quận và 8 huyện,
trong đó có 2 huyện đảo (Cát Hải và Bạch Long
Vĩ). Dân số của Hải phòng khoảng 1,9 triệu người
với gần 43% là cư dân đô thị.
Hải Phòng nằm ở bờ tây vịnh Bắc Bộ, cách Hà
Nội 102km, cách biên giới Việt-Trung chừng
200km. Thành phố được hình thành và phát triển
gắn liền với nhịp điệu phát triển của Cảng Hải
Phòng, được thành lập vào ngày 19 tháng 7 năm

1888 và trở thành cảng cửa ngõ của phía Bắc
Việt Nam.
Hải Phòng chiếm vị trí chiến lược trọng yếu: nằm
trong vùng kinh tế duyên hải Bắc bộ (Quảng
Ninh-Ninh Bình) và là trung tâm của chuỗi đô thị
thuộc một vành đai, hai hành lang kinh tế: Vành
đai ven bờ tây vịnh Bắc Bộ (Hạ Long - Hải Phòng
- Thái Bình - Nam Định - Ninh Bình), hành lang
Hải Phòng - Hải Dương - Hà Nội - Việt Trì - Yên
Bái - Lào Cai - Mông Tự - Kunminh (Trung Quốc)
và hành lang Hải Phòng - Hải Dương - Hà Nội Lạng Sơn - Nam Ninh (Trung Quốc) (Hình 1).

Hình 1. Một vành đai, hai hành lang kinh tế Việt - Trung
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Kinh tế Hải Phòng hướng vào thế mạnh của cảng
và biển với tỷ trọng đóng góp quan trọng cho nền
kinh tế thành phố trong thời gian qua. Quá trình
phát triển và dự báo trong 10-20 năm tới kinh tế
biển Hải Phòng vẫn tiếp tục phát triển theo hướng
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kéo theo nhu cầu
sử dụng không gian biển-ven biển tăng lên. Vì
vậy, việc sử dụng hợp lý và hiệu quả các vùng
cửa sông, ven biển, quần đảo Cát Bà, Long Châu
và đảo Bạch Long Vĩ đặt ra cho thành phố nhu
cầu tổ chức lại không gian biển, ven biển và đảo
để đạt ba nhóm mục tiêu dài hạn: (i) Nhóm mục
tiêu bảo tồn, (ii) Nhóm mục tiêu phát triển kinh
tế-xã hội và (iii) Nhóm mục tiêu quản trị. Nói cách
khác, thành phố phải sớm áp dụng quy hoạch
không gian biển và vùng ven biển để giảm xung
đột và tăng tính tương thích trong quá trình khai
thác, sử dụng biển, vùng ven biển và đảo.

Nhận thức và áp dụng quy hoạch không
gian biển ở Hải Phòng
Quy hoạch không gian biển (QHKGB) đã được áp
dụng thành công ở các nước trong vòng 15 năm
qua. Ở Việt Nam cũng đang ở bước khởi đầu,
chuẩn bị điều kiện kỹ thuật và cơ sở pháp lý để
áp dụng thành công QHKGB. Sự phân hóa lãnh
thổ vừa có rừng, vừa có đồng bằng, vừa có biểnđảo, Hải Phòng hội tụ được các tiềm năng phát
triển một nền kinh tế đa mục tiêu, theo hướng
công nghiệp và bảo tồn thiên nhiên để từng bước
hình thành một nền kinh tế biển xanh và một đô
thị sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu.
Vùng ven biển với 5 cửa sông đã tạo ra cho thành
phố thế mạnh phát triển kinh tế biển ngay khi Hải
Phòng ra đời từ một bến nhỏ “Ninh Hải” cách đây
hơn 100 năm. Hai quần đảo đá vôi caxtơ Cát Bà
và Long Châu giàu tiềm năng bảo tồn thiên nhiên
và phát triển du lịch biển-đảo với các hình thức
đa dạng và hấp dẫn. Đảo Bạch Long Vĩ nằm ở
trung tâm vịnh Bắc Bộ là đảo tiền tiêu gắn với thế
mạnh của các nguồn lợi biển. Đó là các yếu tố
chính gợi mở cho vị trí của các “cực” trong bình
đồ quy hoạch không gian biển Hải Phòng sắp tới.
Có thể nói, các vùng địa lý biển của thành phố
nói trên có nhiều lợi thế, nhưng cũng đang phải
đối mặt với những thách thức dài hạn do khai
thác quá mức, khai thác nóng và tập trung đầu tư
trong ngắn hạn vừa qua. Điều này đòi hỏi thành

phố phải rà soát, cân nhắc rất kỹ để có những
điều chỉnh hợp lý trong dài hạn. Mặc dù đã có
bước chuẩn bị để hướng kinh tế biển thành phố
phát triển theo hướng hiệu quả và bền vững,
nhưng tình hình suy thoái chất lượng các hệ
thống tài nguyên, đặc biệt là các cửa sông đang
xảy ra hiện hữu, ngoài dự báo và tiếp tục sẽ ảnh
hưởng đến chính các mục tiêu phát tiển kinh tế
biển trong dài hạn. Sự nông hóa vùng cửa Nam
Triệu của hệ cửa sông hình phễu Bạch Đằng
đang dần làm mất đi lợi thế của cảng Hải Phòng
- một vùng cảng cửa sông nước sâu ở phía bắc
Việt Nam mà người Pháp không lầm lẫn khi chọn
địa điểm xây dựng từ hơn 100 năm về trước. Và
thực tế đã “đẩy thành phố” phải lựa chọn cửa
ra vào chính cho cảng Hải Phòng và tiền cảng
nước sâu (cảng cửa ngõ) của nó trong tương lai
là Lạch Huyện. Bỏ “cửa” đi vào “lạch” sẽ đặt ra
nhiệm vụ phải tiến hành các giải pháp đặc biệt để
cảng Lạch Huyện không lặp lại bài học của vùng
cửa Nam Triệu hôm nay, và v.v.
Những thực tế phát triển nói trên hy vọng sẽ được
giải quyết một phần thông qua áp dụng thành công
QHKGB trong tương lai gần. Để áp dụng thành
công QHKGB, thành phố đã có những bước đi
cơ bản. Trước hết, trong giai đoạn 2005 - 2013
thành phố đã tham gia và hưởng lợi từ dự án
“Tăng cường năng lực quản lý tổng hợp vùng bờ
biển phía tây vịnh Bắc Bộ” trong khuôn khổ hợp
tác Việt Nam-Hoa Kỳ và IUCN (Tổ chức Bảo tồn
thiên nhiên quốc tế). Giai đoạn II của dự án thực
hiện ở vùng bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng và
ngày 3 tháng 4 năm 2007 thành phố Hải Phòng
và tỉnh Quảng Ninh đã ký Thoả thuận hợp tác
trong quản lý tổng hợp vùng bờ (QLTHVB) Hải
Phòng - Quảng Ninh (Hình 2).
Khuôn khổ QLTHVB Quảng Ninh-Hải Phòng đã
ký là cam kết chính sách liên tỉnh đầu tiên ở Việt
Nam trong quản lý vùng bờ biển. Nó cung cấp
tầm nhìn chung, định hướng hành động ưu tiên
triển khai QLTHVB ở từng địa phương và tham
gia giải quyết các vấn đề liên tỉnh nảy sinh. Thỏa
thuận cũng đặc biệt nhấn mạnh đến tăng cường
năng lực đánh giá môi trường, quản lý tổng hợp
các khu bảo tồn biển-ven biển và tăng cường hỗ
trợ nhu cầu các ngành: Du lịch bền vững và mối
liên kết với kinh tế địa phương; nghề cá và nuôi
trồng thuỷ sản thích ứng biến đổi khí hậu; ứng
cứu sự cố trần dầu theo vùng địa lý, v.v.
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Lợi ích mang lại từ sự hợp tác này là: Công tác
quản lý vùng bờ được tăng cường; Cách nhìn hài
hoà giữa phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo tồn
sinh thái và bảo vệ môi trường hình thành trong tư
tưởng chỉ đạo của phần lớn lãnh đạo thành phố;
Chia sẻ thông tin, hợp tác khoa học giữa các bên

liên quan (nhà nước, cộng đồng, giữa các khu
bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, khu
di sản thiên nhiên thế giới trong vùng); Nâng cao
nhận thức của cộng đồng; khuyến khích các bên
liên quan tham gia rộng rãi các hoạt động bảo tồn
thiên nhiên, bảo vệ môi trường trong vùng.

Hình 2. Văn bản Thỏa thuận hợp tác QLTHVB Quảng Ninh - Hải Phòng

Có thể nói, phát triển vùng bờ Quảng Ninh-Hải
Phòng có tầm quan trọng toàn cầu xuất phát từ
nhu cầu xã hội (tiêu chuẩn sống), từ nguồn tài
nguyên và môi trường quan trọng với các địa
điểm có giá trị di sản thiên nhiên thế giới, các
giá trị bảo tồn và dự trữ sinh quyển, v.v. QLTHVB
tạo ra sự cân bằng giữa lợi ích và nhu cầu theo
cách giảm thiểu chi phí và tăng cường lợi ích tích
luỹ. Người hưởng lợi là các cộng đồng dân cư
ven biển, các ngành kinh tế trên địa bàn thành
phố, đồng thời đáp ứng lâu dài các nhu cầu về
môi trường và tài nguyên biển-ven biển. Bảo đảm
tính bền vững trong phát triển dài hạn.
Nhiều cán bộ lãnh đạo cấp thành phố, sở, ban
ngành đã được nâng cao nhận thức và chia sẻ
các bài học kinh nghiệm thực tế về QLTHVB thông
qua các đợt thực tập, tham quan và tập huấn tại
Hoa Kỳ. Một số thiết bị quan trắc môi trường, ứng
dụng đặt phao trong khu bảo tồn biển, một số lớp
tập huấn về bảo tồn và cấp chứng nhận khu bảo
tồn, về ứng cứu sự cố tràn dầu trong khu bảo tồn
biển, về đánh giá và giám sát môi trường vùng
bờ đã được trang bị và triển khai cho một số cơ
quan chuyên môn ở cả hai địa phương.
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Để thực hiện Thỏa thuận nói trên, trong thời gian
tới phải tiếp tục thể chế hóa Mạng lưới vùng
trong QLTHVB, xây dựng Quy chế tổ chức và
hoạt động của Ban Chỉ đạo liên tỉnh về QLTHVB,
xây dựng Mạng lưới khu bảo tồn biển-ven biển
giữa hai tỉnh. Phát huy năng lực của nhóm cán bộ
chủ chốt của thành phố đã được đào tạo để giúp
thành phố triển khai kế hoạch QLTHVB. Cải thiện
và đào tạo nhân rộng nguồn nhân lực QLTHVB
về các mặt: chính sách, quản lý, kỹ thuật và năng
lực quản lý nhà nước về biển và vùng bờ trên địa
bàn thành phố.
Gần đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường với sự
hỗ trợ vốn đối ứng Chính phủ từ Bộ Khoa học và
Công nghệ và sự hỗ trợ kỹ thuật của Cơ quan
Quản lý khí quyển và đại dương Hoa Kỳ (NOAA)
đã triển khai dự án “Phân vùng sử dụng và lập kế
hoạch quản lý không gian vùng bờ biển Quảng
Ninh-Hải Phòng”. Đây là một trong 9 hoạt động
ưu tiên thực hiện Khuôn khổ QLTHVB nói trên và
là “bước trung gian” tiến tới áp dụng QHKGB ở
Hải Phòng.

Hy vọng dự án sẽ giúp hai tỉnh, thành phố quy
trình ra quyết định quản lý vùng bở biển và bộ
công cụ hỗ trợ ra quyết định thông qua phân
vùng sử dụng không gian vùng bờ - tiền đề
cho mở rộng áp dụng QHKGB ở thành phố Hải
Phòng. Ngoài ra, vừa qua thành phố đã cử một
số cán bộ đi học tập kinh nghiệm và tập huấn về
QHKGB ở Hoa Kỳ và Thái Lan (trong khuôn khổ
hợp tác các nước có biển Đông Á). Đồng thời
đã phối hợp với dự án trên tổ chức lớp tập huấn
về QHKGB cho khoảng 50 cán bộ chủ chốt liên
quan của thành phố.
Từ các bài học kinh nghiệm và nguồn nhân lực
trong triển khai QLTHVB, thành phố Hải Phòng
sẽ tiếp tục đi tiên phong ở Việt Nam trong việc áp
dụng mở rộng QHKGB cho không chỉ ở vùng bờ
mà còn trên toàn vùng biển của thành phố.

Một số định hướng xây dựng đô thị kinh
tế - sinh thái ở Hải Phòng
Chủ trương của Hải Phòng là xây dựng đô thị
kinh tế-sinh thái với ba nhóm mục tiêu cơ bản:
(i) Xã hội ít carbon, giảm thải khí carbon: tiết
kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu
quả, các nguồn năng lượng tái tạo;
(ii) Giảm sử dụng nguyên liệu, tái chế nguyên
liệu hợp lý: áp dụng nguyên tắc 3R (giảm,
sử dụng lại, tái sinh), thay đổi bản chất quan
niệm chất thải;
(iii) Cộng sinh: bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ
nguồn lợi động thực vật và tạo khoảng xanh
trong quy hoạch và phát triển đô thị.
Xây dựng đô thị kinh tế-sinh thái (kinh tế xanh)
thích ứng với biến đổi khí hậu tiến hành theo cách
tiếp cận dựa vào hệ sinh thái, xem thành phố Hải
Phòng là một hệ sinh thái đô thị ven biển. Bên
trong hệ sinh thái đô thị diễn ra các hoạt động
kinh tế-xã hội và văn hóa; đầu vào là nguồn đất
đai, nước, thực phẩm, năng lượng, vật liệu xây
dựng và các nguồn lực khác (các dòng sinh thái,
môi trường, nhân lực, v.v); đầu ra là khả năng tạo
việc làm, thu nhập, nhà ở, y tế, giáo dục, các hoạt
động giải trí); chất thải đầu ra bao gồm khí nhà
kính, chất thải gây ô nhiễm (rắn, lỏng, khí, chất
thải độc hại) và nhiệt dư thừa.

Các hướng cần chú ý lựa chọn, cũng là những
câu hỏi mở, cho phát triển là:
a) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thân
thiện hơn với môi trường:
-

Hạn chế phát triển các ngành gây ô nhiễm?

-

Phát triển các ngành hướng vào kinh tế xanh?

-

Cơ cấu kinh tế vùng dựa trên hệ sinh thái?

-

Sản xuất hàng hóa, phát triển dịch vụ môi
trường?

-

Phát triển năng lượng sạch (gió, mặt trời,
nhiên liệu sinh học, năng lượng sinh học,
năng lượng biển, hạt nhân, v.v)?

b) Gỡ bỏ các rào cản, hình thành môi trường
pháp lý thuận lợi, cơ chế, chính sách thúc đẩy
phát triển, tạo lợi thế cạnh tranh cho:
-

Hàng hóa, dịch vụ môi trường?

-

Sản phẩm tái chế 3R (giảm, sử dụng lại, tái
sinh)?

-

Sản xuất sạch, ứng dụng công nghệ sạch?

-

Tiết kiệm năng lượng?

-

Xử lý chất thải?

-

Sử dụng năng lượng sạch?

c) Phát triển, nhận chuyển giao công nghệ sản
xuất thân thiện nghệ với môi trường và công
nghệ môi trường:
-

Công nghệ sạch hơn và tiết kiệm năng lượng?

-

Công nghệ xử lý chất thải?

-

Công nghệ sản xuất năng lượng sạch?

d) Đầu tư phát triển một số ngành kinh tế xanh
mũi nhọn:
-

Phát triển nông nghiệp hữu cơ?

-

Phát triển các mô hình kinh tế sinh thái (làng
kinh tế dựa trên các hệ sinh thái, đô thị sinh
thái, khu công nghiệp sinh thái,v.v)?

-

Phát triển du lịch sinh thái?

-

Phát triển ngành dịch vụ môi trường?
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-

Phát triển ngành công nghiệp tái chế?

-

Phát triển năng lượng sinh khối, năng lượng
sinh học, năng lượng gió, năng lượng biển và
mặt trời?

-

Tái sinh rừng tự nhiên, trồng rừng ngập mặn,
chắn sóng, chắn cát và phòng chống thiên tai
khác?

khai thác, sử dụng vùng này một cách hợp
lý; bảo tồn một số khu vực của vùng biển quy
hoạch và tiến hành quản lý trong trạng thái tự
nhiên của chúng.
-

Trên cơ sở kết quả phân vùng dựa vào hệ
sinh thái, cần phân tích tính tương thích về
không gian phân bổ cho khai thác sử dụng
với các mục đích khác nhau. Tiếp theo là xác
định các quy định quản lý đối với QHKGB, cụ
thể cho từng đơn vị phân vùng: nguyên tắc sử
dụng, quy định ràng buộc pháp lý, giấy phép
sử dụng, hệ thống phí sử dụng biển, các thực
hành tốt, yêu cầu mức độ tuân thủ (như tuân
thủ tự nguyện, v.v), các khuyến nghị đối với
các cơ quan quản lý khác, v.v.

-

Thành lập tổ chức chỉ đạo QHKGB và
QLTHVB Hải Phòng, do Sở Tài nguyên và Môi
trường thành phố là cơ quan đầu mối, thành
viên thường trực có đại diện Sở Kế hoạch và
Đầu tư, Sở Xây dựng, v.v. Ban chỉ đạo do một
Phó chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng
ban. Giúp việc cho Ban chỉ đạo có một Ban
Thư ký gồm Chi cục Biển và Hải đảo và Viện
Quy hoạch thành phố làm thường trực.

Một vài lưu ý khi áp dụng quy hoạch
không gian biển ở Hải Phòng
Căn cứ vào nhu cầu và mục tiêu chung của
QHKGB nói trên, hiện nay thành phố đang
chuẩn bị dự án QHKGB ở Hải Phòng. Quy
hoạch này thực hiện tốt sẽ góp phần thực
hiện Chiến lược phát triển kinh tế biển của Hải
Phòng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được
thành phố thông qua.
Để triển khai xây dựng QHKGB Hải Phòng đạt
kết quả tốt, cần chú ý một số điểm sau:
-

-

-

Kế thừa kinh nghiệm, hệ tư tưởng và khuôn
khổ hành động QLTHVB đã nói trên và mở
rộng không gian cho toàn vùng biển Hải
Phòng. Trước tiên cần làm rõ phạm vi vùng
quy hoạch/quản lý, xác định vùng nghiên cứu
(thường rộng hơn vùng quy hoạch) và các
đối tượng nghiên cứu (đối với biển nhìn nhận
theo không gian ba chiều).
Những quan điểm phát triển đô thị sinh thái
nói trên sẽ phải cân nhắc, phân tích và lồng
ghép khi tiến hành QHKGB đặt trong mối
quan hệ tương tác đất-biển.
Tiền hành phân vùng chức năng sử dụng
biển, đảo nhằm vào các mục tiêu cụ thể sau:
bảo vệ môi trường sống, các hệ sinh thái và
quá trình sinh thái chính trong vùng nghiên
cứu; bảo vệ các giá trị tự nhiên của vùng biển
quy hoạch trong khi vẫn cho phép con người
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Phân vùng sử dụng vùng bờ biển: Một phương pháp
tiếp cận dựa trên hệ sinh thái cho quản lý vùng bờ và
phát triển bền vững ở tỉnh Kampot và bảo vệ một
trong những thảm cỏ biển lớn nhất Đông nam Á
Bà Maeve Nightingale
Ban Thư ký Chương trình Rừng ngập mặn cho Tương lai (MFF)

Bối cảnh
Tỉnh Kampot nằm ở phía Tây Nam của Campu-chia là một trong bốn tỉnh duyên hải chính,
có đường bờ biển dài 66,5 km và giáp ranh
với Việt Nam về phía Đông. Vùng bờ biển tỉnh
Kampot bao gồm 953 ha rạn san hô, bãi bùn, có
khoảng 1.960 ha rừng ngập mặn, và 25.240 ha
thảm cỏ biển.
Vùng biển và vùng bờ của Kampot đóng một
vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển
của đất nước, hỗ trợ các ngành công nghiệp,
nông nghiệp, thủy sản, giao thông vận tải và
thu hút ngày càng nhiều khách cho ngành giải
trí và du lịch.
Thảm cỏ biển ở tỉnh Kampot có thể là thảm cỏ
biển lớn nhất ở Đông Nam Á trải rộng trên 25.240
ha với chín loài cỏ biển đã được xác định (UNEP,
2009 - dựa trên kết quả khảo sát năm 2004).
Thông tin này hiện đang được IUCN xác nhận.
Thảm cỏ biển đóng một vai trò quan trọng trong
việc hỗ trợ ngành thủy sản, bảo vệ bờ biển và
phòng chống xói lở bờ biển, bảo tồn đa dạng sinh
học và hấp thụ các-bon. Thảm cỏ biển là bãi sống
quan trọng của nhiều loài cá, cũng như các loài
đang bị đe dọa tuyệt chủng như bò biển và cá
ngựa. Mối đe dọa chính đối với khu vực thảm cỏ
biển ở tỉnh Kampot là sự xâm nhập của các tàu
thuyền đánh cá sử dụng lưới cào vào các khu
vực đánh bắt cá gần bờ và trên thảm cỏ biển (xáo
trộn sinh vật đáy). Thảm cỏ biển cũng dễ bị tổn
thương bởi sự gia tăng mức độ lắng đọng trầm
tích, nạo vét đáy, ô nhiễm nhiệt và hóa chất (từ
đất và biển) và chất thải. Khu vực thảm cỏ biển
cũng đang bị đe dọa bởi hoạt động lấn biển.

Một số khu vực dọc theo bờ biển Kampot đang
diễn ra các hoạt động lấn biển (sử dụng bùn đất
được nạo vét tại địa phương) và xây dựng. Các
hoạt động này đang diễn ra cùng với công trình
xây dựng cảng quốc tế (đầu tư vào Khu kinh tế
trọng điểm) và nhà máy lọc dầu mới. Hoạt động
lấn biến trước đây ở những tỉnh ven biển như
Skhanoukville và Kep được đánh giá là đã gây ra
nhiều tác động tiêu cực cục bộ đối với môi trường
về chất lượng nước và chế độ vận chuyển trầm
tích. Khai thác thủy sản quá mức và sử dụng
các công cụ đánh bắt hủy diệt cũng được coi là
một mối lo ngại chính ảnh hưởng đến đa dạng
sinh học vùng bờ biển. Chất thải rắn, nước thải,
và phương thức xả chất thải công nghiệp, nông
nghiệp cũng được coi là một vấn đề ngày càng
trở nên nghiêm trọng đối với các vùng ven biển
đã được đô thị hoá.
Nhiều khu rừng ngập mặn lớn bị mất đi do sự
phát triển các đầm nuôi tôm và ruộng muối bất
chấp thực tế là rừng ngập mặn được coi là khu
vực công cộng theo Luật đất đai (2001). Các
khu vực khác cũng đã bị suy thoái nghiêm trọng
do khai thác gỗ đốt làm than hoa và các mục
đích sử dụng khác. Các khu bảo vệ rừng ngập
mặn (chính thức hoặc thông qua các sáng kiến
của cộng đồng) đã được thành lập, tuy nhiên,
các quan sát cho thấy khai thác trái phép rừng
ngập mặn làm vật liệu xây dựng vẫn đang diễn
ra, mặc dù việc phân vùng bảo vệ đã ngăn chặn
được việc phá rừng cho các mục đích sử dụng
đất khác.
Nhìn chung việc khai thác quá mức vùng biển
và vùng bờ biển ở Cam-pu-chia đang gia tăng ở
mức đáng báo động và cho đến hiện tại vẫn chưa
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có bất kỳ nỗ lực thực sự nào phân tích chính xác
quy mô và hiện trạng của tài nguyên môi trường
vùng bờ biển và các dịch vụ hệ sinh thái mà
chúng cung cấp. Ngoài ra người sử dụng quy mô
nhỏ và tự cung tự cấp các nguồn tài nguyên biển
và vùng bờ biển có xu hướng ngày càng bị gạt ra
ngoài lề của quá trình ra quyết định quản lý vùng
bờ biển.
Các hệ sinh thái vùng bờ biển của Cam-pu-chia
nói chung vẫn bị đánh giá thấp về mặt kinh tế môi
trường và vì vậy sự đóng góp của chúng trong
đảm bảo đời sống và phúc lợi của người dân ven
biển vẫn chưa được công nhận. Điều này ảnh
hưởng đến vấn đề nghèo đói, an ninh lương thực
và tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu của
địa phương. Do đó, việc cải thiện cách nhìn về
giá trị và tầm quan trọng của các dịch vụ hệ sinh
thái vùng bờ biển và lập quy hoạch quản lý toàn
diện với đầy đủ thông tin là vô cùng quan trọng
cho sự phát triển bền vững và chia sẻ lợi ích một
cách công bằng.
Mặc dù các nỗ lực giới thiệu các nguyên tắc
quản lý tổng hợp vùng bờ biển (QLTHVBB) theo
chương trình tài trợ của DANIDA trước đó đã
thành công một phần, Cam-pu-chia vẫn còn thiếu
kế hoạch QLTHVB toàn diện với một Quy hoạch
Không gian Biển tương ứng. Phân vùng Sử dụng

Vùng bờ biển sẽ cung cấp một cách tiếp cận dựa
trên thông tin theo không gian cho quản lý tổng
hợp tài nguyên ven biển ở tỉnh Kampot và một
quy trình xác định vị trí và khu vực vùng bờ biển
để thực hiện các chính sách, kế hoạch, chương
trình và dự án phát triển.

Phân vùng Sử dụng bờ biển ở Kampot
Để bảo vệ các sinh cảnh quan trọng và đa dạng
sinh học vùng bờ và hướng đến phát triển bền
vững vùng bờ của Kampot, một Kế hoạch Phân
vùng Sử dụng Vùng bờ biển đang được xây
dựng theo yêu cầu và dưới sự lãnh đạo của
chính quyền tỉnh Kampot. Việc xây dựng Kế
hoạch Phân vùng Sử dụng Vùng bờ biển sẽ tiến
hành theo tám bước, bắt đầu với việc phân tích
không gian, tìm ra đặc điểm của các nguồn lợi
ven biển và các hoạt động trong vùng bờ biển
Kampot (đất và biển), nghiên cứu về sự tương
thích và mâu thuẫn trong các mục đích sử dụng/
hoạt động liên quan đến nguồn lợi ven biển, tiến
đến xây dựng hướng dẫn hoạt động và các chính
sách/quy định nhằm giảm thiểu hoặc điều chỉnh
mâu thuẫn trong sử dụng tài nguyên hiện tại và
trong tương lai, phù hợp với các nguyên tắc phát
triển bền vững. Phương án quy hoạch đưa ra sẽ
được thông qua để trở thành chính sách của tỉnh
(Hình 1).

Hình 1. Quá trình xây dựng Kế hoạch phân vùng sử dụng vùng bờ tỉnh Kampot
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Thống đốc tỉnh Kampot đã thành lập một Lực
lượng đặc nhiệm Phân vùng Sử dụng Vùng bờ
biển tỉnh Kampot bao gồm tất cả các cơ quan
ban ngành có liên quan, những người sẽ làm
việc cùng với IUCN để thu thập các thông tin liên
quan để phân tích không gian vùng bờ biển và
cơ sở xây dựng quy hoạch khoanh vùng bờ biển.
Quy hoạch sẽ bao quát 66,5 km đường bờ biển
Kampot (từ ranh giới đất liền của đường cao tốc
quốc gia và 6 hải lý ra phía biển) và xây dựng
hướng dẫn hoạt động sử dụng vùng bờ biển theo
các khu vực như công nghiệp, du lịch, bảo tồn và
thủy sản.
Quá trình lập kế hoạch phân vùng vùng bờ biển
sẽ dựa trên cách tiếp cận có sự tham gia của
nhiều bên liên quan. Trong quá trình này, sự ủng
hộ và chấp thuận của các cơ quan cấp tỉnh, việc
hợp pháp hoá thông qua các chính sách của
quốc gia và địa phương, cũng như nâng cao
nhận thức công chúng được xem là chìa khóa
để thành công. Mục tiêu của việc thực hiện quy
hoạch phân vùng ven biển là đảm bảo sự phát
triển bền vững và quản lý vùng bờ biển Kampot
cho các thế hệ tương lai, thúc đẩy phục hồi và

bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên góp
phần vào khả năng chống chịu, thích ứng của
các hệ sinh thái vùng bờ biển và các cộng đồng
ven biển liên quan.
Định nghĩa: Phân vùng sử dụng vùng bờ biển
là cách tiếp cận hợp lý và đúng đắn của việc
phân bổ các nguồn tài nguyên (đất và nước) và
không gian vùng bờ cho các mục đích sử dụng,
hoạt động, chức năng khác nhau có tính đến tình
trạng của các hệ sinh thái, phù hợp với tầm nhìn
chung, các giá trị kinh tế-văn hóa-xã hội của toàn
nền kinh tế và các mục tiêu phát triển bền vững.
Mục đích của phân vùng sử dụng vùng bờ biển
là quy hoạch và quản lý cùng lúc nhiều mục đích
sử dụng không gian ven biển, đặc biệt là ở những
khu vực mà vấn đề mâu thuẫn trong sử dụng
đã nổi cộm và được xác định rõ; hướng dẫn sử
dụng lâu dài, phát triển và quản lý các nguồn tài
nguyên trong một khu vực nhất định để giải quyết
các mâu thuẫn hiện tại và tiềm ẩn trong việc sử
dụng các nguồn tài nguyên này và đảm bảo tính
tương thích của các mục đích sử dụng với các
mục tiêu về hệ sinh thái (như bảo tồn, phát triển
bền vững).
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Xây dựng năng lực áp dụng quy hoạch không gian biển
ở các nước thành viên COBSEA1
Ông Reynaldo F Molina2
COBSEA, UNEP
Các khái niệm về quản lý vùng bờ đã được áp
dụng ở Khu vực các Biển Đông Á (EAS) từ nhiều
năm nay, tuy nhiên những nỗ lực đó chưa được
thực hiện một cách hiệu quả. Sóng thần năm
2004 và những kịch bản được công bố gần đây
về ảnh hưởng tiềm ẩn của biến đổi khí hậu đã
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quy hoạch
và phát triển hiệu quả vùng bờ. Quy hoạch không
gian đã trở thành một công cụ được sử dụng
trong các kế hoạch quản lý vùng bờ thành công.
Quy hoạch không gian có thể được định nghĩa
là “can thiệp tổng hợp và toàn diện vào phân bổ
nguồn lực đất đai và biển có hạn cho nhiều mục
đích sử dụng có tính đến các nhu cầu phát triển
kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường”. (Tài liệu
Tham khảo Khu vực của Sida-COBSEA, Bản
hiện hành, tháng 11 năm 2011).
Quy hoạch không gian vùng bờ truyền thống đã
tồn tại từ lâu ở EAS. Các hệ thống quy hoạch đất
đai và biển đã tạo ra nền tảng tốt cho việc bảo
vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá của
các vùng duyên hải, hỗ trợ phát triển kinh tế, phát
triển cộng đồng và văn hóa. Tuy nhiên những
hệ thống này bộc lộ nhiều hạn chế và gặp nhiều
thách thức trước những vấn đề mới nổi như biến
đổi khí hậu và nhu cầu kết hợp với các phương
pháp quản lý hiện đại.
Hiện nay, có rất nhiều “vấn đề mới nổi” mà nhân
loại đang phải đối mặt chẳng hạn như các vấn đề
biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng, thảm họa
thiên nhiên, bùng nổ dân số, phát triển ồ ạt ven
biển và sự mất đi khả năng phục hồi và thích ứng
của các hệ sinh thái ven biển và “các phương
pháp quản lý hiện đại”, Đồng thời, để đương đầu
với những vấn đề đó, nhiều phương pháp quản

lý hiện đại cũng được đề xuất và có ảnh hưởng
tích cực tới công tác quy hoạch không gian vùng
bờ như quản lý dựa vào hệ sinh thái, quản lý
theo kết quả, giảm thiểu nguy hiểm và rủi ro, tăng
cường khả năng phục hồi, quy hoạch tổng hợp
không gian biển và đất liền, quản lý “tổ hợp” trên
nhiều quy mô, và quản lý với sự tham gia của các
bên liên quan.
Một mô hình quy hoạch mới cũng đang nổi lên.
Những phương pháp và cách tiếp cận quy hoạch
truyền thống đã không còn phù hợp để ứng phó
với tốc độ thay đổi nhanh chóng cũng như các
vấn đề môi trường ngày càng đa dạng và phức
tạp hơn.
Theo mô hình mới, quy hoạch không gian được
xem như một quá trình liên tục và là công cụ
quản lý sự thay đổi về các chiều không gian. Nó
chứa đựng nhiều thông tin và có chiến lược định
hướng cụ thể để thu thập thông tin. Mô hình mới
dựa trên việc theo đuổi tầm nhìn được chia sẻ
rộng rãi với các bên liên quan và cho phép xác
định những vấn đề ưu tiên theo từng bước qua
thời gian. Việc có một tầm nhìn cụ thể sẽ góp
phần đưa ra những định hướng tích cực và có
thể kết hợp với các hợp phần phát triển khác.
Quy hoạch trở thành công cụ đòn bẩy phát triển
kinh tế thay vì chỉ mang tính quy định và tiết chế.
Mô hình mới này cũng khuyến khích việc quy
hoạch tổng hợp không gian đất liền và vùng biển
trong các khu vực duyên hải. Mô hình mới xác
định ra tương lai mong muốn trước khi xây dựng
các chiến lược phù hợp để đạt được mong muốn
đó, đồng thời cải thiện những lợi ích hiện có, giải
quyết những thách thức hiện tại và giảm thiểu
những mối đe dọa và các vấn đề trong tương lai.
Mô hình mới này lập ra một khung không gian
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dài hạn và một chương trình thực hiện ngắn hạn
được kết hợp chặt chẽ với các chu kỳ ngân sách
và các kế hoạch giải ngân trung hạn. Đặc biệt,
mô hình mới chú trọng vào việc xác định và phân
tích các bên liên quan nhằm huy động tối đa sự
tham gia của từng nhóm, dự đoán những lợi ích
và phản ứng chung của họ đối với họat động
phát triển.

Dự án Quy hoạch Không gian Vùng bờ Phòng chống Thiên tai và Phát triển Bền
vững của COBSEA-Sida
Dự án “Quy hoạch Không gian Vùng bờ - Phòng
chống Thiên tai và Phát triển Bền vững” do Ban
Thư ký COBSEA xây dựng như một dự án hậu
Sóng thần (Tsunami) vào năm 2006 và được gửi
đến Quỹ Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida). Đề
xuất dự án ban đầu được xây dựng nhằm giải
quyết thách thức của phát triển bền vững ở các
vùng ven biển thuộc các biển Đông Á bằng cách
áp dụng một số khuyến nghị trong Nguyên tắc
Hướng Dẫn Cairo. Đề xuất dự án công nhận rằng
các công cụ như quy hoạch không gian không
những ứng dụng được cho các quốc gia chịu ảnh
hưởng của sóng thần mà còn có thể ứng dụng
cho cả khu vực. Các công cụ này giúp giảm thiểu
tác động của các thảm họa thiên nhiên và hướng
đến đạt được sự phát triển công bằng về kinh tế
xã hội và bền vững về môi trường vùng bờ.
Từ khi xây dựng đề xuất dự án, những thách
thức mà các nước phải đối mặt liên quan đến ảnh
hưởng của biến đổi khí hậu và mực nước biển
dâng đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Các
vùng ven biển rất dễ bị tổn thương trước những
tác động biến đổi khí hậu, và điều cần thiết là
phải thích ứng với những đe dọa này và giảm
thiếu tính dễ bị tổn thương của các hệ sinh thái
và cộng đồng.
Vào đầu năm 2009, đề xuất dự án được Sida
phê duyệt tài trợ và do UNEP/COBSEA thực hiện
trong giai đoạn 2010-2013. Sau khi phê duyệt, dự
án được nâng cấp để tích hợp thêm những khái
niệm về thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển
dâng, phương pháp tiếp cận hệ sinh thái và quản
lý dựa vào kết quả. Dự án được đồng thuận triển
khai thực hiện ở các nước đang phát triển của
COBSEA.

Mục tiêu và mục đích của dự án
Mục tiêu tổng quát của dự án là nhằm giảm thiểu
và ngăn chặn những ảnh hưởng của các thảm
họa thiên nhiên, biến đổi khí hậu, nước biển dâng
và thúc đẩy sự phát triển bền vững của các khu
vực ven biển ở các nước đang phát triển thuộc
COBSEA thông qua việc áp dụng quy hoạch
không gian cho quản lý tổng hợp vùng bờ (ICZM)
và Quản lý dựa vào Hệ sinh thái (EBM).
Để đạt được mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ
thể là:
Xây dựng Tài liệu Hướng dẫn và Tham khảo
Khu vực và được điều chỉnh phù hợp cho sáu
nước thuộc COBSEA thông qua nâng cao
năng lực quốc gia trong vấn đề kết hợp các
khái niệm quản lý mới vào quy hoạch không
gian vùng bờ biển;
Tổ chức các hội thảo tham vấn quốc gia và
thực hiện phân tích khoảng cách đối với sáu
quốc gia thành viên COBSEA và xác định các
ưu tiên cho nâng cao năng lực trong vấn đề
lồng ghép các khái niệm quản lý mới vào quy
hoạch không gian;
Nâng cao năng lực quốc gia trong quy hoạch
không gian và quản lý tổng hợp vùng bờ
thông qua chương trình thích ứng quốc gia
và áp dụng Tài liệu Hướng dẫn và Tham khảo
Khu vực.
Mức độ quy hoạch không gian ở các quốc gia
COBSEA rất khác nhau. Những quy hoạch không
gian này được cho là còn hạn chế về khả năng
thích ứng với những vấn đề cấp bách và áp lực
ngày càng tăng ở các vùng ven biển. Có sáu quốc
gia thuộc COBSEA tham gia vào dự án này là:
Cam-pu-chia, Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Phi-líppin, Thái Lan và Việt Nam. Ban Thư ký COBSEA
là cơ quan thực hiện dự án.

Các Giai đoạn, Hoạt động và Đầu ra của
Dự án
Dự án đang được tiến hành theo ba pha: Pha
I - Xây dựng tài liệu Hướng dẫn và Tham khảo
Khu vực; Pha II - Tổ chức các cuộc tham vấn
quốc gia với các quốc gia tham gia dự án về các
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nhu cầu và ưu tiên của các nước này trong xây
dựng năng lực và chỉnh sửa tài liệu Hướng dẫn
Khu vực theo bối cảnh của đất nước họ; và Pha
III – Nâng cao năng lực, thích ứng quốc gia và
mô hình trình diễn.
Pha I bao gồm quá trình xây dựng tài liệu Hướng
dẫn và Tham khảo Khu vực tập trung vào vấn đề
kết hợp và lồng ghép các khái niệm mới vào quy
hoạch không gian và quản lý khu vực tái định cư.
Hoạt động này sẽ trợ giúp các quốc gia trong việc
ngăn ngừa và giảm thiểu ảnh hưởng của thiên
tai, biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng.
Trong Pha I, Tài liệu Hướng dẫn và Tham khảo
Khu Vực ‘Quy hoạch Không gian Vùng Bờ Biển
cho Các biển Đông Á: Lồng ghép các vấn đề cấp
bách và các cách tiếp cận quản lý hiện đại’ (Phiên
bản hiện hành, 11/2011) đã được xây dựng. Tài
liệu này lồng ghép các vấn đề cấp bách như biến
đổi khí hậu và mực nước biển dâng, và các khái
niệm quản lý mới như quản lý dựa trên hệ sinh
thái, giảm thiểu nguy cơ đến từ thiên tai và quản
lý theo kết quả vào các bước quy hoạch không
gian và quy hoạch vùng bờ biển.
Hình 1. Tài liệu Lồng ghép các Vấn đề cấp bách
và Cách tiếp cận quản lý Hiện đại
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Mục đích chính của tài liệu này là hỗ trợ các
nước tham gia giảm thiểu thiệt hại từ thiên tai,
biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng, và thúc
đẩy phát triển bền vững các vùng bờ biển thông
qua “các cách tiếp cận quản lý hiện đại”. Tài liệu
này đề xuất các phương án có thể tích hợp các
khái niệm và các cách tiếp cận mới vào các hệ
thống quy hoạch không gian sẵn có. Đồng thời,
bộ tài liệu vạch ra một quá trình quy hoạch không
gian tổng quát có thể được áp dụng ở nhiều quy
mô, nhiều cấp hành chính và mức độ phức tạp
khác nhau. Tài liệu cũng giới thiệu nhiều phương
pháp, công cụ và nguồn để tham khảo. Nó được
thiết kế để người sử dụng có thể đọc lần lượt
theo trình tự hoặc tìm kiếm thông tin từ các phần
theo nhu cầu.
Phần Giới thiệu đặt ra Mục đích của Tài liệu, Ai
nên sử dụng tài liệu, Thành phẩm của quá trình
quy hoạch không gian, Cách sử dụng, Mối quan
hệ giữa các quy hoạch theo thời gian, và các
Khái niệm, Nguyên tắc và các Phương pháp tiếp
cận. Phần 2 đề cập đến các khung quy hoạch
không gian và các phương pháp tiếp cận hiện
hành ở khu vực các Biển Đông Á. Phần 3 giới
thiệu và thảo luận một số vấn đề quan trọng đang
nổi cộm và các phương pháp quản lý hiện đại
như quản lý dựa trên hệ sinh thái, quản lý rủi
ro và nguy hiểm, biến đổi khí hậu và quy hoạch
không gian toàn diện cho biển và đất liền. Phần
4 giới thiệu mô hình quy hoạch “mới”, làm nổi bật
sự khác biệt giữa các phương pháp tiếp cận “cũ’
với phương pháp tiếp cận mới này. Phần 5 đề
cập đến việc áp dụng các khái niệm mới vào Quá
trình Quy hoạch Không gian Vùng bờ. Người đọc
sẽ được tiếp cận theo từng bước với phương
pháp chuẩn bị quy hoạch không gian vùng bờ,
đánh giá thực trạng, dự thảo quy hoạch không
gian, đàm phán và thực hiện. Mỗi phần đều thảo
luận cụ thể những ảnh hưởng của việc áp dụng
phương pháp tiếp cận dựa trên hệ sinh thái, các
quy hoạch tổng hợp biển-đất liền kể cả việc giảm
thiểu rủi ro và các khía cạnh của biến đổi khí hậu.
Tài liệu được soạn thảo năm 2010 và đã được
trình bày để các nước xem xét đánh giá ở hội
thảo khu vực vào tháng 11 năm 2010. Sau đó
nó đã được chỉnh sửa dựa trên các ý kiến đóng
góp của chuyên gia và phản hồi của các nước
và được đưa vào sử dụng như một cơ sở để các
nước tổ chức tham vấn quốc gia về các nhu cầu
và ưu tiên trong nâng cao năng lực quy hoạch
không gian. Nhu cầu và ưu tiên này có thể là
công tác lập bản đồ và xây dựng kịch bản về tính

dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, công tác
phân tích rủi ro và quy hoạch hoặc là sự hiểu biết
cơ bản để tích hợp các nguyên tắc quản lý dựa
trên hệ sinh thái vào các quy hoạch không gian
hiện hành của quốc gia. Quá trình tham vấn quốc
gia cùng với các hoạt động nâng cao năng lực và
các hoạt động thích ứng được xác định trong quá
trình này sẽ là những đầu ra chính của Pha II và
Pha III của dự án.
Cùng với Tài liệu Hướng dẫn và Tham khảo Khu
vực (RRD), một tài liệu Tập huấn Nâng cao Năng
lực Quy hoạch Không gian Vùng bờ biển cho
các Biển Đông Á: “Đề cương và Chương Trình
tập huấn” cũng được xây dựng vào tháng 9 năm
2011. Tài liệu này cung cấp bộ khung cho các
phương án tập huấn xây dựng năng lực có thể
thực hiện hoặc các phương pháp tiếp cận để xác
định các nhu cầu và ưu tiên của quốc gia. Mục
tiêu của tài liệu này là xây dựng kiến thức, kỹ
năng, năng lực, thái độ cần thiết để có thể lồng
ghép các vấn đề cấp bách và các phương pháp
tiếp cận quản lý hiện đại vào các hệ thống quy
hoạch không gian cấp quốc gia, liên tỉnh và địa
phương thông qua tập huấn phù hợp cho nhu
cầu năng lực của từng quốc gia.
Đầu ra chính của pha này là xây dựng được RRD
nhằm hỗ trợ xây dựng năng lực quốc gia và khu
vực trong việc lồng ghép những vấn đề cấp bách
và những khái niệm quản lý mới vào các hệ thống

quy hoạch không gian hiện hành của 6 quốc gia
tham gia. Tài liệu RRD cùng với khung xây dựng
năng lực và tập huấn đã trở thành cơ sở cho các
tham vấn quốc gia để xác định nhu cầu và ưu tiên
trong nâng cao năng lực.
Pha II tập trung vào việc lập kế hoạch thích ứng
quốc gia theo Tài liệu Khu vực chung, dựa trên
nhu cầu và tình hình hiện tại của quốc gia; cũng
như xác định các hoạt động ứng dụng tại địa
bàn và các hoạt động nâng cao năng lực phù
hợp thông qua quá trình tham vấn quốc gia với
6 nước tham gia.
Trên cơ sở phối kết hợp với các đầu mối của
COBSEA, sáu cuộc tham vấn quốc gia đã được
tổ chức tại Phnom Pênh, Bắc Kinh, Gia-cácta, Băng Cốc, Hà Nội và Manila vào tháng 1112 năm 2011. Mục tiêu là tạo ra một quá trình
tham vấn rộng rãi với các bên liên quan trong
đó có các cơ quan nhà nước, các bộ ngành và
cá nhân. Nhóm Điều phối Dự án Sida do Tiến sỹ
Ellik Adler và Tiến sỹ Lawrence Hildebrand dẫn
đầu đã gặp gỡ và làm việc với các cơ quan cấp
quốc gia và các chuyên gia về quy hoạch không
gian vùng bờ biển như đại diện cấp cao của các
Bộ Môi trường, Tài nguyên, Nghề cá, Quản lý
đất đai, Quản lý biển, Các vấn đề về biển, Chính
sách môi trường, Quy hoạch đô thị và các Viện
nghiên cứu.

Hình 2. Các đại biểu tham gia họp tham vấn tại Hà Nội

Mục tiêu chính của các cuộc họp tham vấn quốc
gia là để lập kế hoạch “thích ứng quốc gia” dựa
trên Tài liệu Tham khảo Khu vực và thảo luận
công tác thích ứng của từng quốc gia, các
phương án xây dựng năng lực dựa trên nhu cầu

và ưu tiên của họ; sử dụng RRD và khung Xây
dựng Năng lực/Tập huấn như một cơ sở.
Nội dung các cuộc họp tham vấn; 1) Rà soát và
thảo luận Tài liệu Tham khảo Khu vực, Khung và
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Chương trình Xây dựng Năng lực/Tập huấn; 2)
Tham vấn với nhiều tổ chức và cơ quan chính
phủ có liên quan về nhu cầu và ưu tiên quy hoạch
không gian vùng bờ biển của đất nước họ; 3) Xác
định các hoạt động xây dựng năng lực và thích
ứng dựa trên nhu cầu và ưu tiên quốc gia; 4)
Thỏa thuận kế hoạch thực hiện các hoạt động
xây dựng năng lực và thích ứng đã được xác
định; kể cả các kế hoạch thực hiện Pha III; và 5)
Thảo luận các bước tiếp theo cho Pha III, thực
hiện các hoạt động thích ứng quốc gia, ứng dụng
thực tế và nâng cao năng lực.
Mỗi buổi tham vấn quốc gia kéo dài trong một
ngày đều xác định được các nhu cầu chung và
các nhu cầu cụ thể cho mỗi quốc gia. Tất cả các
nước đều có mong muốn bắt đầu công tác thích
ứng quốc gia bằng một khóa tập huấn giáo viên
khu vực. Các giáo viên trong tương lai đại diện
cho 6 nước sẽ được lựa chọn để làm việc với một
nhóm tư vấn quốc tế trong một khóa tập huấn 5
ngày nhằm trang bị cho họ kiến thức và kỹ thuật
cần thiết để gánh vác trách nhiệm tập huấn ở
nước mình.
Tất cả các nước đều nhất trí xây dựng một cẩm
nang tập huấn quốc gia dựa trên tài liệu và
chương trình tập huấn của khu vực và sử dụng
cẩm nang này để tập huấn cho các cơ quan nhà
nước có liên quan.. Năm trong sáu nước (trừ
Philippines) đã xác định được nhu cầu chung để
đưa Tài liệu Tham khảo Vùng vào bối cảnh của
quốc gia mình.
Phillipines chọn cách tiếp cận khác. Họ sẽ cập
nhật và chỉnh sửa sách hướng dẫn quy hoạch
không gian sử dụng đất hiện có. Những cuốn
sách hướng dẫn này hiện chưa bao gồm các
“vấn đề nổi cộm” và “các phương pháp tiếp cận
quản lý hiện đại” mà Tài liệu Tham khảo Vùng đã
hướng dẫn chi tiết.
Sau mỗi cuộc họp tham vấn đều có một báo cáo
tóm tắt của mỗi nước. Những báo cáo này tóm
tắt quá trình tham vấn, các nhu cầu và ưu tiên
về xây dựng năng lực, các hoạt động xây dựng
năng lực và thích ứng đã được xác định và thống
nhất, các kế hoạch để thực hiện các hoạt động và
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ngân sách, làm cơ sở cho việc thực hiện Pha III.
Đầu ra chính của Pha II này là xác định và đồng
thuận về nhu cầu và ưu tiên cho xây dựng năng
lực và thích ứng; kể cả các hoạt động và kế
hoạch sẽ thực hiện ở Pha III. Các cuộc tham vấn
đã tạo điều kiện cho các chuyên gia về quy hoạch
không gian, các nhà quản lý của đất nước gặp gỡ
để thảo luận và điều phối những nhu cầu và ưu
tiên quốc gia về xây dựng năng lực quy hoạch
không gian vùng bờ biển. Việc phân phát Tài liệu
Tham khảo Vùng sẽ giúp các cơ quan quản lý
các cấp và các cán bộ kỹ thuật lồng ghép các vấn
đề cấp bách và các phương pháp tiếp cận quản
lý hiện đại vào các khung quy hoạch không gian
hiện hành.
Pha III tập trung vào việc thực hiện các hoạt
động xây dựng năng lực và thích ứng của Tài liệu
Tham khảo Vùng (RRD) dựa trên kết quả của các
tham vấn quốc gia, nhu cầu và ưu tiên đã được
xác định của từng nước tham gia. Như đã được
xác định tại các cuộc tham vấn quốc gia, các hoạt
động thực hiện ở cấp quốc gia sẽ bao gồm: 1)
tổ chức một khóa đào tạo giáo viên vùng; 2) xây
dựng các cẩm nang tập huấn quốc gia; 3) tổ chức
các cuộc tập huấn tại quốc gia; 4) Dịch và điều
chỉnh tài liệu RRD theo bối cảnh quốc gia; 5) sửa
đổi các tài liệu hướng dẫn quy hoạch không gian
sử dụng đất quốc gia hiện hành.
Pha III này được bắt đầu bằng tập huấn giáo viên
vùng về quy hoạch không gian biển và vùng bờ
biển khu vực các biển Đông Á tại Phuket, Thái
Lan vào tháng 5 năm 2012. Mục tiêu tập huấn là
hướng dẫn cho các học viên đến từ 6 nước tham
gia dự án về cách thức lồng ghép những vấn đề
nổi cộm và các phương pháp tiếp cận quản lý
hiện đại vào các quá trình quy hoạch không gian
hiện có của họ. Những giáo viên quốc gia này sẽ
được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để có
thể tổ chức các chương trình tập huấn tương tự
ở đất nước họ bằng ngôn ngữ của họ. Trong quá
trình tập huấn, học viên đã xây dựng ra chương
trình tập huấn được chỉnh sửa phù hợp với tình
hình của đất nước mình nhằm tăng cường năng
lực lập quy hoạch và quản lý vùng bờ biển bền
vững hơn ở cấp quốc gia, liên tỉnh và địa phương.

Hình 3. Các giáo viên đang học và thảo luận tại lớp tập huấn vùng
về quy hoạch không gian biển

Khóa tập huấn kéo dài 5 ngày; 4 ngày với các
hoạt động hướng dẫn, hoạt động tương tác, bài
tập nhóm, thảo luận nhóm và một ngày đi thực
địa để có thể áp dụng những hướng dẫn và bài
học rút ra vào tình huống thực tế. Ba chuyên gia
tư vấn quốc tế được mời điều hành tập huấn, họ
đều có kiến thức rộng và kinh nghiệm lâu năm về
các chủ đề đưa ra, bao gồm: Tiến sỹ Lawrence
(Larry) Hildebrand tới từ Canada – nhóm trưởng,
Ông Charles (Bud) Ehler đến từ UNESCO IOC,
và ông Anisur (Anis) Rahman từ Trung tâm Ứng
phó với Thảm họa thiên nhiên Châu Á (ADPC).
Khóa tập huấn kết hợp giữa giảng bài và làm bài
tập nhóm để các bài học sinh động và giàu thông
tin hơn. Bốn tài liệu tham khảo vùng được phát
cho các học viên và được sử dụng làm tài liệu
tham khảo của khóa học, bao gồm:

Quy hoạch Không gian Vùng bờ của các Biển
Đông Á: Lồng ghép các vấn đề cấp bách và
các Phương pháp quản lý hiện đại;
Các bước Hướng tới Quản lý Biển và Vùng
bờ biển dựa trên hệ sinh thái của UNEP –
Hướng dẫn chung;
Quy hoạch Không gian Biển của UNESCO
IOC: Phương pháp Tiếp cận Từng bước
hướng tới Quản lý dựa trên hệ sinh thái;
Trung tâm Phòng chống Thiên tai Châu Á
(ADPC): Sổ tay Tập huấn khu vực về Giảm
thiểu rủi ro Thiên tai cho các nhà quản lý
vùng bờ.

Hình 4. Tài liệu tham khảo vùng phát cho học viên
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Một mẫu báo cáo tóm tắt khóa học đã được soạn
thảo cho từng nhóm làm và nộp, bao gồm: thành
viên nhóm; các thách thức và nhu cầu quốc gia
trong quy hoạch không gian vùng bờ biển; mục
đích và đầu ra mong đợi của việc tập huấn quốc
gia; phương pháp tiếp cận và tài liệu tập huấn;
giáo trình, chương trình và kế hoạch tập huấn
quốc gia. Để tham khảo chéo, các báo cáo tóm
tắt khóa học được nộp bởi các quốc gia đều
được gửi cho các quốc gia khác để làm tài liệu
tham khảo và để chia sẻ thông tin và hoàn thiện
giáo trình và kế hoạch tập huấn.

Các kết quả chính của khóa tập huấn là: 1) thành
lập 6 nhóm hướng dẫn quốc gia có kiến thức và
năng lực thiết kế, tổ chức các chương trình tập
huấn quốc gia tại đất nước của họ bằng tiếng bản
ngữ, có đủ hiểu biết về các vấn đề cấp bách và
các phương pháp tiếp cận quản lý hiện đại liên
quan đến quy hoạch không gian biển và vùng bờ
biển và phát triển bền vững; và 2) xây dựng được
6 chương trình, giáo trình tập huấn quốc gia và
sắp tới sẽ dịch ra tiếng bản ngữ để sử dụng cho
các khóa tập huấn quốc gia.

Hình 5. Các đại biểu tham gia lớp tập huấn vùng về quy hoạch không gian biển

Hình 6. Giáo trình tập huấn được hoàn thiện để sử dụng cho các khóa tập huấn quốc gia
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Cũng trong pha này, RRD bắt đầu được dịch
và chỉnh sửa để trở thành Tài liệu Tham khảo
Quốc gia (NRD) cung cấp thông tin cho các nhà
quy hoạch, các nhà nghiên cứu, sinh viên và các
cơ quan nhà nước ở địa phương về quy hoạch
không gian vùng bờ biển ở nước mình. Các quốc
gia cũng đã được khuyến cáo việc dịch tài liệu
này không chỉ là vấn đề ngôn ngữ mà còn phải
xem xét và bổ sung thêm “các khía cạnh, bối
cảnh quốc gia” của quy hoạch không gian vùng

bờ biển có liên quan. NRD là một tài liệu đầy đủ,
toàn diện trong bối cảnh địa phương, sử dụng
tư liệu địa phương với các thông tin liên quan về
các khía cạnh luật pháp, quản trị và thể chế cũng
như viện dẫn các nghiên cứu tình huống, các dự
án đã áp dụng quy hoạch không gian vùng bờ và
các ví dụ về lồng ghép giảm thiểu rủi ro do thiên
tai, biến đổi khí hậu, quản lý dựa trên hệ sinh thái,
v.v vào bối cảnh quốc gia.

Hình 7. Giáo trình tập huấn được hoàn thiện để sử dụng cho các khóa tập huấn quốc gia

Các quốc gia cũng đã dịch RRD và các tài liệu tham khảo khác ra tiếng bản địa.
Hình 8. Giáo trình tập huấn được hoàn thiện để sử dụng cho các khóa tập huấn quốc gia

Áp dụng quy hoạch không gian biển và vùng bờ ở Việt Nam
Cách tiếp cận quản lý dựa vào hệ sinh thái

39

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo giáo viên ở
Phu-kẹt và xây dựng sổ tay tập huấn quốc gia,
dịch và chỉnh sửa RRD cho phù hợp với các bối
cảnh quốc gia; các khóa tập huấn quốc gia ở sáu
quốc gia tham gia đã được tổ chức. Các giáo
viên tham gia tập huấn ở Phu-kẹt sau đó đã tổ
chức tập huấn ở nước mình, sử dụng tài liệu có
được từ khóa học. Một số chuyên gia từ các cơ
quan và bộ ngành khác nhau cũng được mời đến
trình bày cho tập huấn.
Cam-pu-chia là quốc gia đầu tiên tổ chức tập
huấn quốc gia thông qua Bộ Môi trường, tập

huấn về Lồng ghép Quy hoạch Không gian Vùng
bờ để Ứng phó với các Vấn đề Cấp bách, từ
1-3/10/2012 tại Văn phòng Sở Môi trường, tỉnh
Kampot. Có khoảng 50 đại biểu đến từ các bộ
chủ quản, viện hàn lâm, các tổ chức phi chính
phủ, cộng đồng địa phương và 4 tỉnh ven biển
(Koh Kong, Sihanoukville, Kampot và Kep) tham
gia vào khóa tập huấn. Khóa tập huấn giới thiệu
về quy hoạch không gian biển và vùng bờ, các
vấn đề cấp bách, các phương pháp tiếp cận quản
lý mới và những kinh nghiệm thực tế tốt nhất từ
các nước có vị trí địa lý và trình độ phát triển kinh
tế tương tự.

Hình 9. Tập huấn về Lồng ghép Quy hoạch Không gian Vùng bờ tại Campuchia

Trung Quốc tổ chức Khóa tập huấn quốc gia
về Quy hoạch Không gian vùng bờ biển từ 1416/11/2012 tại thành phố Bắc Hải, khu tự trị
Quảng Tây. Khóa học được tổ chức bởi Viện
Khoa học Môi trường Nam Hoa (SCIES) và Bộ
Bảo vệ Môi trường (MEP). Có 41 đại biểu đến từ
11 tỉnh ven biển và 4 ngành của chính phủ tham
dự khóa học. Khóa tập huấn tập trung vào việc
làm thế nào để lồng ghép các vấn đề cấp bách
(thích ứng với biến đổi khí hậu và mực nước biển
dâng), và phương pháp quản lý hiện đại, bao
gồm EBM, vào quy hoạch không gian ven biển và
quản lý tổng hợp vùng bờ. Khóa học cũng cung
cấp cho các đại biểu các khái niệm và kỹ thuật về
EBM, DRR và MSP, và thúc đẩy việc áp dụng vào
các quá trình quy hoạch không gian cấp quốc gia
và liên tỉnh cho các môi trường biển và vùng bờ.
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Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI) đã tổ
chức tập huấn về Quy hoạch Không gian biển và
vùng bờ biển tại thành phố Hải Phòng và đảo Cát
Bà từ 27/11 – 1/12/ 2012. Có 40 đại biểu tham gia
khóa học từ các bộ / ngành như Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
và đại diện của 19/28 tỉnh ven biển. Khóa học
giới thiệu các nguyên tắc cơ bản của quy hoạch
không gian biển và vùng bờ (QHKGB&VB), các
bước cơ bản trong quá trình QHKGB&VB, bao
gồm cả việc xây dựng một kế hoạch quản lý
không gian biển và vùng bờ cho một khu vực
cụ thể. Khóa học sử dụng các tài liệu tập huấn
xây dựng cho QHKGB&VB như một tài liệu tham
khảo cho các tổ chức, cá nhân, các nhà quản lý
và các nhà quy hoạch.

Tập huấn về Quy hoạch Không gian Biển và
Vùng bờ ở In-đô-nê-xi-a được tổ chức bởi Trung
tâm Nghiên cứu Tài nguyên Biển và Vùng bờ Đại học Nông nghiệp Bogor (CCMRS-IPB) và Bộ
Môi trường từ 10-14/12/2012 tại tỉnh Bogor với
16 đại biểu từ 9 Bộ khác nhau (các cơ quan trung
ương và khu vực tại Jakarta). Hai chính quyền
địa phương, Thành phố Bontang (tỉnh Đông
Kalimantan), Thành phố Bandung Và Sukabumi

(tỉnh Tây Java), cũng tham gia vào khóa tập huấn.
Khóa tập huấn tập trung vào việc lồng ghép các
vấn đề cấp bách và các phương pháp tiếp cận
quản lý hiện đại vào quá trình quy hoạch không
gian cấp quốc gia và liên tỉnh cho các môi trường
biển và vùng bờ. Cuối khóa tập huấn, các học
viên phải viết và trình bày một báo cáo quy hoạch
không gian đơn giản.

Hình 10. Tập huấn về Lồng ghép Quy hoạch Không gian Vùng bờ tại Việt Nam

Thái Lan tổ chức Khóa tập huấn về Quy hoạch
Không gian Biển và Vùng bờ biển, thông qua
Cục Hàng hải và Tài nguyên Vùng bờ (DMCR)
và Đại học Hoàng tử Songkla, từ ngày 28/1 –
1/2 ở tỉnh Chumpon. Có 49 đại biểu từ 6 tỉnh
thành chính ở phía tây của Vịnh Thái Lan Phetchaburi, Prachuap Kirikhan, Chumporn,
Surathani, Nakorn Srithammarat và Songkla, đại
diện từ các cơ quan trung ương, các trường đại

học và viện nghiên cứu đã tham dự tập huấn.
Khóa học tập trung vào việc lồng ghép các vấn
đề cấp bách và các cách tiếp cận quản lý mới
vào quá trình quy hoạch không gian cấp tỉnh cho
các môi trường biển và vùng bờ. Bản thảo quy
hoạch không gian cấp tỉnh hoặc liên khu được
sáu nhóm cấp tỉnh xây dựng, những bản thảo
này sẽ được xem xét để trình diễn thí điểm theo
quy trình QHKGB đầy đủ.

Hình 11. Tập huấn về Lồng ghép Quy hoạch Không gian Vùng bờ tại Thái Lan
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Khóa tập huấn giáo viên ở Philippines về Quy
hoạch Không gian Biển và Vùng bờ đã được
Cục Quản lý Môi trường - Bộ Môi trường và Tài
nguyên Thiên nhiên và Ban Quản lý Nhà và Đất
đai tổ chức từ 20-22/3/2013 ở tỉnh Bataan. Có 25
học viên đến từ “tổ giáo viên” thuộc Ban Quản
lý Nhà và Đất đai và các đại diện của Cục Môi
trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Cục Nghề
cá và Nguồn lợi Thủy sản, Bộ Nội vụ và Chính
quyền địa phương, và các cơ quan, chính quyền
các cấp quốc gia/tỉnh có liên quan. Khóa học giới
thiệu các thành phần cơ bản tham gia vào việc
lồng ghép các vấn đề cấp bách vào các quy trình
quy hoạch không gian hiện hành, bao gồm các
nguyên tắc cơ bản trong Quản lý Nguồn lợi Ven

biển với môi trường không gian và các hợp phần
của dự thảo Bộ Công cụ và Sách hướng dẫn về
Bờ biển, khi lồng ghép các vấn đề cấp bách vào
các quá trình quy hoạch không gian hiện hành.
Philippines cũng đã dự thảo Kế hoạch Tăng
cường về Sử dụng Đất Toàn diện kết hợp sử
dụng đất và nước, bao gồm các ngành và các
lĩnh vực (bờ biển, rừng, di sản quốc gia, xanh hóa
đô thị v.v), và các điều khoản liên quan của luật
quốc gia mới (Luật Đa dạng sinh học, Luật Quốc
gia về Phòng chống thiên tai v.v) trong quá trình
quy hoạch thực tế. Kế hoạch Tăng cường về Sử
dụng Đất Toàn diện (ECLUP) cũng bao gồm một
Bộ công cụ và Sách Hướng dẫn về Bờ biển.

Hình 12. Tập huấn về Lồng ghép Quy hoạch Không gian Vùng bờ tại Philipine

Hình 13. Bộ Công cụ và Sách hướng dẫn về Bờ biển

Kết quả đạt được và các Bài học kinh
nghiệm
1. Ở cấp quốc gia, các nước cần phải xác định
và đề cử ra các Cơ quan Quốc gia và các
Điều phối viên quốc gia, những người sẽ
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chịu trách nhiệm về điều phối và hoàn thành
các hoạt động của dự án; tiến hành các hoạt
động, đầu ra, hợp đồng đúng hạn (hợp đồng
tư vấn cá nhân hoặc các thỏa thuận tài trợ
quy mô nhỏ). Quá trình này đã được thực
hiện một cách thành công.

2. Các nước tham gia công nhận và thống nhất
về tầm quan trọng và giá trị của RRD và sự
cần thiết phải dịch và điều chỉnh phù hợp với
từng quốc gia, sử dụng ngôn ngữ và bối cảnh
địa phương để có thể hiểu và sử dụng hiệu
quả hơn. Hầu hết các quốc gia đã tích hợp
RRD vào NRD của họ. RRD và NRD sẽ là
những viện dẫn quan trọng về phương pháp
lồng ghép các vấn đề cấp bách và các cách
tiếp cận quản lý mới vào các quy hoạch, chính
sách và chương trình quốc gia hiện hành về
quy hoạch và quản lý không gian vùng bờ cấp
quốc gia và cấp tỉnh.
3. Cách tiếp cận dựa trên tham vấn thông qua
các cuộc hội thảo tham vấn quốc gia giữa các
cơ quan nhà nước là không thể thiếu trong
thảo luận các hoạt động của dự án và xác
định vấn đề để đưa ra một kế hoạch thực hiện
rõ ràng cho các hoạt động của dự án ở cấp
quốc gia.
4. Quá trình tham vấn đảm bảo việc xây dựng
một thiết kế thích hợp cho các khóa tập huấn
quốc gia và xác định đúng đối tượng tham gia
các khóa tập huấn. Phương pháp này đảm
bảo các thông tin liên quan về bối cảnh quốc
gia và các khía cạnh quốc gia về quy hoạch
không gian vùng bờ trong cả nước đã được
bổ sung vào các tài liệu tham khảo quốc gia.
5. Việc tham vấn cung cấp cơ hội cho các đại
diện từ các Bộ, ngành các cấp và khu vực tư
nhân, phi chính phủ, gặp gỡ và thảo luận các
vấn đề liên quan. Nó cũng khuyến khích việc
tham khảo lẫn nhau và xây dựng nhóm; tăng
cường hợp tác, phối hợp và liên lạc giữa các
đại biểu.
6. Khóa học Đào tạo giáo viên Khu vực, hoạt
động đầu tiên của Pha III, là không thể thiếu
trong xây dựng năng lực và nâng cao nhận
thức, hiểu biết của các nhóm về các vấn đề
quan trọng và các phương pháp tiếp cận
quản lý mới liên quan đến quy hoạch không
gian biển và vùng bờ và phát triển bền vững.
Các giáo viên này đã được trang bị những
kiến thức, kỹ năng cần thiết để thiết kế và tổ
chức những buổi tập huấn tương tự ở nước
của họ sử dụng ngôn ngữ bản địa và các sổ
tay tập huấn lập riêng cho từng nước.
7. Khóa tập huấn khu vực cho phép mỗi nhóm
xây dựng một giáo trình tập huấn chi tiết và

lên kế hoạch cho các khóa tập huấn ở quốc
gia mình. Cách tiếp cận này vừa cho phép
việc tập huấn theo yêu cầu cụ thể của từng
quốc gia vừa mở rộng được đội ngũ giáo viên
và học viên, những người hiểu và biết cách
lồng ghép các vấn đề cấp bách và các cách
tiếp cận quản lý hiện đại vào hệ thống quy
hoạch không gian của quốc gia họ.
8. Sổ tay tập huấn quốc gia sẽ là tài liệu tham
khảo cho việc xây dựng các chương trình tập
huấn trong tương lai ở cấp quốc gia và cấp
tỉnh.
9. Các khóa tập huấn khu vực và quốc gia đã
quy tụ các chuyên gia và cá nhân đến từ
nhiều cơ quan khác nhau để cùng học tập
và hiểu thêm về các nguyên tắc và cách tiếp
cận cơ bản của quy hoạch không gian biển
và vùng bờ. Những khóa tập huấn này đã cải
thiện việc trao đổi thông tin và phối hợp giữa
các cơ quan nhà nước, đồng thời cung cấp
một không gian để thảo luận các vấn đề và
mâu thuẫn về quy hoạch.
10. Khóa tập huấn tạo ra cơ hội cho các học viên
gặp gỡ các đối tác ở các cấp quản lý quốc
gia và cấp tỉnh. Các học viên đã bày tỏ mong
muốn có thêm những khóa tập huấn tương tự
ở cấp tỉnh.
11. Những người tổ chức và các học viên của
các khóa tập huấn quốc gia cảm ơn COBSEA
và Sida vì những hỗ trợ tổ chức các khóa tập
huấn và bảy tỏ mong muốn sẽ thực hiện tiếp
các hoạt động xây dựng năng lực cho các cơ
quan quốc gia và địa phương thông qua các
ứng dụng thực tiễn của quy hoạch không gian
vùng bờ.
12. Mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ quan quốc
gia và các điều phối viên đã đóng góp rất
nhiều vào sự thành công của các khóa tập
huấn vì nó đảm bảo sự hỗ trợ và hợp tác toàn
diện trong việc đưa học viên tham gia đầy đủ
các khóa tập huấn.
13. Sự chuẩn bị cẩn thận, sự phối kết hợp chặt
chẽ giữa các cơ quan nhà nước và các cá
nhân, sự hỗ trợ và tham gia trực tiếp của
tổ chức đầu mối quốc gia của COBSEA là
những yếu tố quan trọng đảm bảo sự thành
công của các khóa tập huấn.
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Các bước tiếp theo
Các nước sẽ chuẩn bị báo cáo các kết quả, bài
học kinh nghiệm và những cách làm hay nhất về
tập huấn quốc gia, các hoạt động hội thảo xây
dựng năng lực và thích ứng quốc gia. Ban Thư ký
COBSEA sẽ tổng hợp và bổ sung vào bản RRD
cuối cùng. Sau đó Ban thư ký COBSEA sẽ trình
bày tài liệu này tại hội thảo kết thúc dự án khu
vực để báo cáo kết quả dự án và những thành
tựu của các quốc gia. Ban Thư ký COBSEA cũng
đang trong quá trình xây dựng một đề cương cho
Dự án Sida Pha II.

Tóm tắt và kết luận
Mục tiêu của dự án này là xây dựng năng lực
quốc gia thông qua việc thiết lập các nhóm giáo
viên tập huấn; xây dựng các NRD và sổ tay tập
huấn quốc gia; và tổ chức các khóa tập huấn
quốc gia.
Bất chấp tính phức tạp đa ngành của quy hoạch
không gian vùng bờ, các nước tham gia đều đã
rất ủng hộ dự án. Sự phối kết hợp chặt chẽ giữa
các cơ quan nhà nước đã được thể hiện qua sự
tham gia đầy đủ vào các hoạt động. Điều này
đã cải thiện việc trao đổi thông tin, phối hợp
và đối thoại giữa các Bộ ngành và các bên liên
quan - một thách thức lớn mà các dự án thường
gặp phải.
Các nước tham gia đã nhận thấy tầm quan trọng
của dự án này đối với quy hoạch không gian vùng
bờ và quản lý tổng hợp vùng bờ và đã bày tỏ lòng
biết ơn sâu sắc tới Sida và COBSEA vì đã tài trợ
thực hiện dự án.
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Việc thực hiện các hoạt động của dự án một
cách thuận lợi là kết quả của sự cam kết của các
nước tham gia, công tác quản lý chặt chẽ của
COBSEA và những hỗ trợ liên tục từ UNEP và
UNEP ROAP.
Để hưởng ứng thành công này cũng như để có
các phản hồi tích cực, COBSEA đang cân nhắc
việc xây dựng pha 2 tập trung vào xây dựng năng
lực và trình diễn thí điểm ở các cấp quốc gia, tỉnh
và địa phương.

Tài liệu tham khảo
1. Quy hoạch Không gian Vùng bờ biển ở Khu
vực các biển Đông Á: Lồng ghép các vấn đề
cấp bách và các cách tiếp cận hiện đại - Bản
lâm thời, tháng 11 năm 2011. COBSEA
2. Tập huấn và Xây dựng Năng lực về Quy
hoạch Không gian Vùng bờ ở Các biển Châu
Á: “Khung và Giáo trình”, tháng 9 năm 2011
3. Tài liệu Dự án COBSEA-Sida về Quy hoạch
Không gian - Chỉnh sửa lần 2.
4. Báo cáo năm dự án Quy hoạch Không gian
2011 của COBSEA-Sida.
5. Báo cáo tóm tắt các tham vấn quốc gia (Pha
2).
6. Báo cáo quốc gia về các khóa tập huấn quốc
gia.
7. Các báo cáo quốc gia về thực hiện dự án.

Phân vùng sử dụng và lập kế hoạch quản lý không gian
vùng bờ Quảng Ninh - Hải Phòng: Các kết quả bước đầu
PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Mở đầu
Vùng bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng (QN-HP)
bao gồm các huyện, quận, thị xã ven biển và tòan
bộ quần thể đảo ven bờ tây vịnh Bắc Bộ (trừ đảo
Bạch Long Vĩ), trải dài khoảng 300 km từ quần
đảo Long Châu (Hải Phòng) đến đảoTrần (Quảng
Ninh) giáp biên giới Trung Quốc (Hình 1). Đây là
vùng có thiên nhiên đa dạng, tài nguyên giàu có
và chứa đựng các giá trị toàn cầu nổi tiếng. Cho
nên, vùng này chiếm vị trí trọng yếu trong bình đồ
chiến lược không chỉ đối với quốc gia, mà còn đối
với khu vực và thế giới. Quảng Ninh-Hải Phòng
và chuỗi các đô thị của hai địa phương nằm trọn
trong khu vực trung tâm của Vành đai kinh tế
phía tây vịnh Bắc Bộ trong sơ đồ một vành đai,
hai hành lang kinh tế Việt-Trung.
Lợi thế so sánh của vùng bờ biển (gọi tắt là vùng)
QN-HP đã được khai thác, sử dụng theo các
phương thức khác nhau và đã mang lại các lợi
ích kinh tế trước mắt, ngắn hạn. Nhiều tiềm năng
và các cách tiếp cận phát triển hiệu quả và bền
vững khác chưa được áp dụng hoặc áp dụng
chưa thành công. Trong khi, các mâu thuẫn lợi
ích trong sử dụng đa ngành ở vùng bờ này nảy
sinh ngày càng tăng, tác động xấu đến mục tiêu
phát triển dài hạn và bền vững. Bởi vậy, từ tháng
10 năm 2002, Cơ quan Quản lý khí quyển và đại
dương Hoa Kỳ (NOAA) thay mặt phía Hoa Kỳ
và Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN)
đã hợp tác với Việt Nam triển khai dự án “Tăng
cường năng lực cho Việt Nam trong quản lý tổng
hợp vùng bờ vịnh Bắc Bộ”. Trong giai đoạn I
(2002-2005), dự án triển khai thí điểm ở vùng bờ
vịnh Hạ Long, giai đoạn II (2006-2009) triển khai
mở rộng ra toàn vùng bờ QN-HP.

Kết thúc giai đoạn II, dự án đã xây dựng được
Khuôn khổ quản lý tổng hợp vùng bờ (QLTHVB)
QN-HP, bao gồm 9 hoạt động ưu tiên. Trên cơ
sở đó, ngày 3 tháng 4 năm 2007 Lãnh đạo tỉnh
Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng đã ký Thỏa
thuận hợp tác thực hiện QLTHVB trên địa bàn hai
tỉnh. Đây là cam kết liên tỉnh đầu tiên trong thực
hiện QLTHVB ở Việt Nam.
Nhiệm vụ “Phân vùng sử dụng và lập kế hoạch
quản lý không gian vùng bờ QN-HP” là hoạt động
ưu tiên số 7 trong Khuôn khổ QLTHVB nói trên.
Nhiệm vụ này được triển khai trong các năm
2011-2013 với sự trợ giúp vốn đối ứng Chính phủ
thông qua Bộ Khoa học và Công nghệ và hỗ trợ
kỹ thuật tiếp tục của NOAA. Tổng cục Biển và Hải
đảo Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
chủ trì thực hiện nhiệm vụ này.
Bài viết này giới thiệu những kết quả bước đầu
phân vùng sử dụng không gian vùng bờ QN-HP
trong khuôn khổ nhiệm vụ nói trên.

1. Tài liệu và phương pháp
Phạm vi thực hiện nhiệm vụ phân vùng sử dụng
không gian vùng bờ QN-HP được giới thiệu trên
hình 1. Vùng nghiên cứu mở rộng ra gần như
toàn bộ tỉnh Quảng Ninh và Tp Hải Phòng. Nội
dung nghiên cứu bao gồm: thu thập thông tin về
điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, tình
hình khai thác, sử dụng, các đặc trưng kinh tế-xã
hội vùng nghiên cứu, thực trạng về thể chế-chính
sách quản lý vùng bờ thuộc hai địa phương. Đặc
biệt chú trọng các thông tin về định hướng phát
triển, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã
hội của hai địa phương. Trên cơ sở đó phân tích
khoảng trống thông tin và lập kế hoạch điều tra
bổ sung.
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Hình 1. Vùng bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng

Tiến hành xây dựng hồ sơ vùng bờ nghiên cứu và
lập các bản đồ tỷ lệ khác nhau: bản đồ toàn vùng
ở tỷ lệ 1: 250.000 và cho hai vùng trọng điểm ở
tỷ lệ 1: 100.000 (vùng Cát Bà-cảng Hải Phòng
và vùng Móng Cái-Hải Hà). Việc thành lập các
bản đồ dựa trên bản đồ nền số hóa cùng tỷ lệ,
chiết thông tin từ ảnh viễn thám và tài liệu thực tế
làm “khóa giải đoán”. Các bản đồ phân vùng còn
dựa trên các nguyên tắc và tiêu chí phân vùng
sử dụng không gian vùng bờ do Tổ chức Đối tác
quản lý vùng bờ Đông Á (PEMSEA) hướng dẫn.
Ngoài ra, chúng tôi còn tham khảo các hướng
dẫn quy hoạch không gian biển (QHKGB) của
IOC-UNESCO (2009), của UNEP-Sida-COBSEA
(2011).
Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đã sử dụng
các tiếp cận sau: (i) Tiếp cận dựa vào hệ sinh
thái, chú ý đến cấu trúc, chức năng và tính liên
kết của các hệ sinh thái trong vùng để bảo toàn
các giá trị dịch vụ của hệ đối với mục đích phát
triển dài hạn; (ii) Tiếp cận tổng hợp để giải quyết
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các vấn đề liên vùng, liên ngành, liên cơ quan,
liên cấp chính quyền nhằm tìm sự đồng thuận
của các bên liên quan ngay trong quá trình phân
vùng; và (iii) Tiếp cận chiến lược và thích ứng
để bảo đảm xuất đầu tư sử dụng biển hiệu quả,
ổn định và thích ứng lâu dài với các biến đổi tự
nhiên, trong đó có biến đổi khí hậu và mực nước
biển dâng. Tiếp cận thích ứng còn hàm nghĩa các
phương án/kịch bản phân vùng sử dụng phải trên
cơ sở thực tiễn của chính vùng bờ nghiên cứu để
bảo đảm tính khả thi.
Mục tiêu chung của phân vùng là tăng tính tương
thích và giảm xung đột trong sử dụng không gian
vùng bờ nghiên cứu. Đề xuất các giải pháp chính
sách và kỹ thuật để góp phần giảm thiểu các
xung đột hiện có, đồng thời đưa ra các quy định
khai thác, sử dụng và yêu cầu mức tuân thủ đối
với từng đơn vị phân vùng. Đây là những yếu tố
rất quan trọng để kế hoạch phân vùng được thực
thi hiệu quả sau khi được cấp có thẩm quyền
phê duyệt.

2. Các kết quả khởi đầu
2.1. Đặc trưng vùng nghiên cứu
Vùng nghiên cứu có địa hình đồi núi thấp, phần
lãnh thổ Hải Phòng có thêm yếu tố đồng bằng
ven biển. Khí hậu, thời tiết phân ra hai mùa chính
kéo theo chế độ gió mùa với hai hướng thống
trị: mùa hè mưa nhiều, gió mùa đông nam; mùa
đông khô lạnh, gió mùa đông bắc. Vùng cũng
chịu ảnh hưởng của bão, lũ, sương mù, có chế
độ nhật triều đều, biên độ triều thuộc loại lớn
(3,5 - 5m). Đây là khu vực có cấu trúc địa chấtđịa mạo đa dạng, tập trung nhiều đảo nhất cả
nước (khoảng 2.500 đảo lớn nhỏ), trong đó có
các quần thể đảo đá vôi bị caxtơ hóa ở vịnh Bái
Tử Long, Hạ Long, Cát Bà và Long Châu. Quần
thể đảo này đã tạo nên các giá trị kỳ quan, giá trị
bảo tồn thiên nhiên độc đáo ở cấp toàn cầu và
quốc gia. Đồng thời cũng tạo ra tính da dạng của
các sinh cảnh, các hệ tự nhiên như các eo, vụng,
vũng vịnh, cửa sông hình phễu, cửa sông châu
thổ, tùng, áng, v.v. Đây không chỉ là nơi cư trú
của các loài sinh vật, hình thành các bãi đặc sản
nổi tiếng (sá sùng, tu hài, vẹm xanh, v.v), mà còn
cung cấp tiền đề cho phát triển du lịch với nhiều
loại hình khác nhau.
Có thể nói, vùng bờ QN-HP giàu tài nguyên, có
tiềm năng bảo tồn cao, tạo tiền đề cho phát triển
đa ngành, và trên thực tế đây là vùng tập trung
sôi động các hoạt động phát triển ở Việt Nam. Kế
hoạch phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020,
tầm nhìn 2030 của hai địa phương đều đã được
Chính phủ phê duyệt. Cho nên, các tác động từ
hoạt động phát triển đa ngành ở vùng này rất
phức tạp và cũng bộc lộ khá rõ thể chế “phân
mảnh” trong quản lý vùng bờ.
Dân số vùng bờ nghiên cứu (năm 2010) khoảng
3,0 triệu người, chiếm 9,2% diện tích tự nhiên và
10% dân số vùng bờ cả nước, và một tỷ lệ lớn
tập trung ở các đô thị trong vùng. Vùng bờ QNHP chiếm vị trí trọng yếu trong bình đồ phát triển
quốc tế, khu vực và quốc gia với lợi thế so sánh
nghiêng về phía kinh tế xanh dựa trên các giá trị
bảo tồn. Do nằm trên Vành đai kinh tế phía tây
vịnh Bắc Bộ, nên cũng là vùng kinh tế động lực
ven biển có khả năng gây ảnh hưởng lan tỏa rất
lớn. Phần lớn vùng bờ QN-HP chịu tác động từ
các nguồn trên đất liền mang ra (trên 60%).

Tuy vậy, quá trình phát triển đã tác động không
nhỏ đến môi trường và tài nguyên vùng bờ
nghiên cứu. Theo thời gian, các hệ sinh thái
vùng bờ quan trọng, như rạn san hô, rừng ngập
mặn, thảm cỏ biển, v.v đã suy giảm về lượng và
suy thoái về chất. Chất rắn thải vào biển ngày
càng nhiều, độ đục trong nước biển ven bờ (như
vịnh Hạ Long) có chiều hướng tăng, trong đó có
hàm lượng bụi than lơ lửng hoặc trong thành
phần trầm tích đáy. Ô nhiễm hữu cơ do nuôi
trồng thủy sản và nuôi cá lồng bè trên một số
eo, vịnh trong vùng tăng (vịnh Hạ Long, Bái Tử
Long, Lan Hạ, Áng Thảm, Áng Vẹm, v.v). Ở một
số khu vực có biểu hiện ô nhiễm một số kim loại,
hóa chất bảo vệ thực vật khó tan, biểu hiện thiếu
ôxy hòa tan, v.v.
Bên cạnh ô nhiễm và suy thoái, vùng bờ QN-HP
là nơi có những rủi ro về sự cố tràn dầu với chiều
hướng tăng; hoạt động du lịch không bền vững;
nguồn lợi hải sản có dấu hiệu suy giảm; những
bãi tôm, cá truyền thống biến động lớn và trữ
lượng giảm. Nhiều loài cư trú trong rừng ngập
mặn, các loài thủy sản kinh tế, đặc hữu bị mất và
sản lượng của các loài cá tự nhiên bị suy giảm
rõ rệt. Tình hình trên đã ảnh hưởng đến đa dạng
sinh học qua chuỗi dinh dưỡng, làm mất nguồn
thu nhập và tác động đến đời sống người dân
ven biển. Nguyên nhân chính của các vấn đề bức
xúc trên liên quan đến các hoạt động phát triển
trong khu vực và lân cận, đặc biệt là công tác quy
hoạch phát triển vùng bờ. Các thông tin trên cần
phải cân nhắc khi lập Kế hoạch phân vùng sử
dụng không gian vùng bờ QN-HP để điều chỉnh
các mảng không gian dành cho các hoạt động
khai thác, sử dụng hiện có và các giải pháp hỗ
trợ giảm thiểu các mâu thuẫn lợi ích và xung đột
trong khai thác, sử dụng không gian biển, đảo
trong tương lai.

2.2. Quá trình phân vùng
Quá trình phân vùng sử dụng không gian vùng
bờ QN-HP được tiến hành từng bước như sau:
-

Thu thập thông tin, phân tích khoảng trống và
xây dựng các báo cáo chuyên đề về điều kiện
tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã
hội, bao gồm khai thác sử dụng vùng bờ, thể
chế - chính sách và phân tích khoảng trống
thông tin vùng bờ QN-HP.
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-

Tiến hành điều tra hiện trường và xây dựng
các tập số liệu, tư liệu gốc theo các nội dung
đặt ra.

-

Xây dựng Hồ sơ vùng bờ QN-HP - một dạng
báo cáo tổng quan để xác định các vấn đề
cần ưu tiên quản lý.

-

Tổ chức đi học hỏi kinh nghiệm và tham quan
các thực hành tốt về quy hoạch không gian biển
và vùng bờ ở bang Massachusetts, Hoa Kỳ.

-

Tổ chức dịch và biên soạn tài liệu tập huấn
về quy hoạch không gian biển/ phân vùng

sử dụng vùng bờ và đã tổ chức các lớp tập
huấn cho khoảng 50 cán bộ của tỉnh Quảng
Ninh, thành phố Hải Phòng, các cơ quan
trung ương liên quan và các cán bộ thực hiện
nhiệm vụ.
-

Thành lập một bộ 23 bản đồ vùng bờ QN-HP,
gồm: 18 bản đồ các hợp phần đơn tính cho
toàn vùng và hai vùng trọng điểm, 3 bản đồ
phân vùng sử dụng không gian toàn vùng và
hai vùng trọng điểm (Hộp 1). Biên soạn báo
cáo thuyết minh bộ bản đồ vùng bờ QN-HP
nói trên.

Hộp 1: Danh mục các bản đồ vùng bờ QN-HP
a) Bản đồ tỷ lệ 1: 250.000 cho toàn vùng bờ QN-HP
-

Bản đồ các yếu tố tự nhiên, thể hiện cả các dạng tai biến

-

Bản đồ các hệ sinh thái, tài nguyên sinh vật và các khu bảo tồn thiên nhiên

-

Bản đồ phân bố tài nguyên phi sinh vật

-

Bản đồ hiện trạng khai thác, sử dụng vùng bờ

-

Bản đồ kinh tế-xã hội vùng bờ, trong đó có các kịch bản phát triển không gian đã được phê
duyệt đến năm 2020

-

Bản đồ ô nhiễm môi trường, bao gồm các điểm nóng ô nhiễm

-

Bản đồ phân vùng sử dụng không gian vùng bờ

b) Bản đồ tỷ lệ 1: 100.000 cho hai vùng trọng điểm: Cát Bà - cảng Hải Phòng và Móng
Cái - Hải Hà (mỗi vùng có một bộ 7 bản đồ cùng tên, khác địa danh)
-

Bản đồ các yếu tố tự nhiên, thể hiện cả các dạng tai biến vùng trọng điểm

-

Bản đồ các hệ sinh thái, tài nguyên sinh vật và các khu bảo tồn thiên nhiên vùng trọng điểm

-

Bản đồ phân bố tài nguyên phi sinh vật vùng trọng điểm

-

Bản đồ hiện trạng khai thác, sử dụng vùng bờ trọng điểm

-

Bản đồ kinh tế-xã hội vùng bờ trọng điểm

-

Bản đồ ô nhiễm môi trường, bao gồm các điểm nóng ô nhiễm vùng trọng điểm

-

Bản đồ phân vùng sử dụng không gian vùng bờ trọng điểm
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2.3. Vài luận bàn về phân vùng sử dụng
không gian vùng bờ QN-HP
Phân vùng được hiểu là sự phân chia không gian
vùng bờ biển thành những “đơn vị không gian”
nhỏ hơn (tiểu vùng hoặc khu) theo những tiêu chí
nhất định để có định hướng và cách thức phát
triển và sử dụng tài nguyên vùng bờ quy hoạch
(quản lý) một cách hiệu quả và bền vững.
Một số nguyên tắc và tiêu chí quan trọng được
sử dụng làm căn cứ để phân vùng ở vùng bờ
QN-HP là chức năng tự nhiên của vùng bờ, các
giá trị dịch vụ của các hệ sinh thái và thực tế khai
thác, sử dụng các nguồn tài nguyên trong vùng
bờ QN-HP. Vì vậy, thuật ngữ “phân vùng chức
năng” đã được sử dụng khá rộng rãi trong một số
văn liệu quốc tế và Việt Nam, và gần đây được
xem là một công cụ hỗ trợ cho quy hoạch không
gian biển.
Ngoài ra, để đảm bảo tính khả thi của kết quả
phân vùng và các bên liên quan dễ dàng đồng
thuận, việc phân vùng ở vùng bờ QN-HP phải
phản ảnh được lợi ích và các đặc điểm xã hội
của vùng bờ quản lý, cũng như phải căn cứ vào
việc sắp xếp lại các thể chế sẵn có trong việc
quản lý khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên
ở vùng bờ.
Kết quả phân vùng được trình bầy trên bản đồ
phân vùng và trong Kế hoạch phân vùng sử dụng
không gian vùng bờ QN-HP (thực chất là báo cáo
thuyết minh kết quả phân vùng). Kết quả phân
vùng là cơ sở để xây dựng Kế hoạch quản lý
không gian vùng bờ QN-HP, bao gồm các quy
định (có tính nguyên tắc và ràng buộc pháp lý)
đối với việc khai thác, sử dụng từng “đơn vị
không gian đã được phân định theo các mục tiêu
ưu tiên: bảo tồn và phát triển.
Trong các hướng dẫn quốc tế và khu vực có đến
15 nguyên tắc phân vùng, nhưng đến này chưa
có một “khuôn mẫu” chung cho phân vùng sử
dụng không gian vùng bờ biển cho Việt Nam. Vì
thế, các phương án phân vùng ở QN-HP đã phải
xét đến các điều kiện cụ thể, trên cơ sở đó đưa
ra các giải pháp hỗ trợ để tăng tính thích ứng của

các đơn vị không gian dành cho các hoạt động
khai thác, sử dụng vốn đang mâu thuẫn/xung đột.
Dưới đây dẫn ra hai câu chuyện về phân vùng và
giải pháp hỗ trợ giảm thiểu xung đột không gian
trong tương lai ở vùng bờ QN-HP.
Câu chuyện thứ nhất: Dự án cảng nước sâu “cửa
ngõ quốc tế” Lạch Huyện (thành phố Hải Phòng)
nằm trong vùng bờ QN-HP đã được Chính phủ
phê duyệt và triển khai giai đoạn I từ đầu năm
2013 (Hình 2). Đây là dự án gây tranh cãi trên
dư luận đại chúng nhiều trong thời gian qua với
câu hỏi chính: nên hay không nên thực hiện dự
án vì các lợi ích lâu dài và những tác động khó
lường trong khoảng 10-15 năm sau khi dự án
đi vào hoạt động. Dự án này nằm kề bên, thậm
chí vùng nước của cảng Lạch Huyện tương lai
chung vùng biển với quần đảo Cát Bà (diện tích
hơn 100 km2), nơi hội tụ các giá trị bảo tồn hiện
hữu cấp toàn cầu và quốc gia (Vườn quốc gia
Cát Bà, Khu bảo tồn biển Cát Bà, Khu dự trữ Sinh
quyển Cát Bà, đang trình UNESCO công nhận là
Khu di sản thiên nhiên thế giới Cát bà-Long Châu
và các nhà khoa học đang có sáng kiến đề xuất
Công viên Địa chất toàn cầu Cát Bà-Long Châu).
Nếu căn cứ vào nguyên tắc phân vùng thì ở đây
có sự xung đột mục đích sử dụng không gian rất
cao, nhưng Hải phòng không thể không có cảng
cửa ngõ quốc tế (tiền cảng nước sâu). Vì vị thế
tự nhiên và định hướng chiến lược phát triển
dài hạn của thành phố Hải Phòng phải là thành
phố: Cảng - Đô thị - Biển, là “cửa ngõ ra biển”
của miền Bắc Việt Nam và Nam-Tây Nam Trung
Quốc. Trong khi, luồng tàu ra vào chính của cảng
Hải phòng hiện tại là cửa Nam Triệu đã bị sa bồi
và nông hóa khiến cho tàu trọng tải lớn không thể
ra vào được. “Một lỗ mũi” đã bị tắc, cho nên Lạch
Huyện là cách lựa chọn cuối cùng được Chính
phủ và Thành phố thông qua. Trong trường hợp
phức tạp như vậy, một số giải pháp hỗ trợ để
giảm xung đột và tăng tương thích trong khai
thác, sử dụng không gian khu vực này là: phân
định vùng nước của cảng Hải Phòng hiện nay
(gồm khu vực cửa sông Nam Triệu) và của cảng
Lạch Huyện để thành lập thành Vùng biển đặc
biệt nhậy cảm (PSSA) và được quản lý theo quy
định của Công ước MARPOL của Tổ chức Hàng
hải quốc tế (IMO).
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Hình 2. Dự án cảng nước sâu “cửa ngõ quốc tế” Lạch Huyện (Thành phố Hải Phòng)

Câu chuyện thứ 2: Dự án Khu kinh tế ven biển
Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) nằm trong vùng bờ
QN-HP và là một trong 15 Khu kinh tế ven biển
đã được triển khai theo Quyết định 1353/QĐTTg ngày 23/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển
các Khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm
2020”. Phạm vi khu kinh tế ven biển này hoàn
toàn trùng với ranh giới huyện đảo Vân Đồn cùng
tên. Thành thử trên thực tế đã tồn tại hai chủ thể
quản lý không gian vùng bờ này (Ban Quản lý
Khu kinh tế Vân Đồn và Ủy ban Nhân dân huyện
đảo Vân Đồn).
Sự không rõ ràng và tương thích về thể chế
đã làm nảy sinh mâu thuẫn lợi ích và xung đột
trong khai thác, sử dụng không gian thuộc phạm
vi khu kinh tế Vân Đồn cho các mục đích khác
nhau. Điều này khiến cho các nguồn lực phát
triển được cho là dồi dào và tiềm năng độc đáo ở
nước ta (đảo Cái Bầu diện tích hơn 100 km2, đảo
Quan Lạn với các bãi biễn biển đẹp và cảng Vân
Đồn xưa, tiềm năng bảo tồn thiên nhiên cao với
các đảo và vườn quốc gia, phần lớn vịnh Bái tử
Long với các đảo đá vôi caxtơ, v.v) không được
phát huy theo đúng giá trị vốn có của nó và không
đạt được mục tiêu dự án Khu kinh tế như mong
muốn Chính phủ đặt ra. Các giá trị thiên nhiên kỳ
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thú và độc đáo đang bị mai một, bị khai thác, sử
dụng kém hiệu quả, ảnh hưởng đến các mục tiêu
dài hạn.
Trong trường hợp này, trên sơ đồ phân vùng vẫn
duy trì chức năng sử dụng vùng này là “Khu kih tế
Vân Đồn”, nhưng chúng tôi đưa ra các điều kiện
hỗ trợ và yêu cầu tuân thủ: (i) Phải hiểu cho đúng
bản chất của Khu kinh tế ven biển (không được
nhầm với Khu công nghiệp hoặc Khu chế xuất)
và về mặt thể chế phải là một khu hành chính.
Cho nên cần có thể chế và cơ cấu tổ chức đặc
thù: thành lập một Chính quyền Khu kinh tế Vân
đồn thay cho Ủy ban nhân dân huyện đảo Vân
Đồn hiện tại; (ii) Chức năng và mục tiêu chung
xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn là kinh tế xanh,
kinh tế sinh thái theo hướng vừa bảo tồn vừa
phát triển, lấy bảo tồn làm nền tảng và thế mạnh
để thúc đẩy phát triển lâu dài và bền vững vùng
này; (iii) Trong phạm vi Khu kinh tế Vân Đồn cần
phân chi tiết ra các phân khu chức năng: Khu bảo
tồn thiên nhiên, Khu bảo tồn nơi đẻ của rùa biển,
du lịch sinh thái, phát triển nghề cá giải trí, nuôi
đặc sản thân thiện môi trường, Bến tàu du lịch,
Điểm du lịch lặn, v.v. Trên đảo Cái Bầu cho phép
phát triển đô thị nhỏ theo mô hình đặc trưng cho
đảo và chỉ cho phát triển hạn chế công nghiệp
nhẹ ít cacbon, ít chất thải nguy hại, v.v.

3. Thay lời kết
-

-

quản lý dựa vào hệ sinh thái. IOC/UNESCO,
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và Môi trường phát hành, Hà Nội.
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Nguyễn Hoàng Hà, 2013. Quy hoạch không
gian biển và vùng bờ biển. Sách tham khảo
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Cần thiết phải xây dựng hướng dẫn quy
hoạch không gian biển và vùng bờ (bao gồm
phân vùng) riêng cho Việt Nam, phù hợp với
thực tế của Việt Nam, ít nhất ở những giai
đoạn đầu của sự phát triển, rồi sẽ điều chỉnh
từng bước.

3. UNEP, Sida and COBSEA, 2011. Spatial
Planning in the Coastal Zone of the East Asian
Seas Region: Integrating Emerging Issues
and Modern Management Approaches.
Interim Publication of UNEP/COBSEA,
Bangkok.

Tài liệu tham khảo chính
1. Elhler B. and Fanny D., 2009. Quy hoạch
không gian biển: tiếp cận từng bước hướng tới

4. PEMSEA, 2010. Training modules of
integrated coastal management. Final Draft,
Manila.

Áp dụng quy hoạch không gian biển và vùng bờ ở Việt Nam
Cách tiếp cận quản lý dựa vào hệ sinh thái

51

Xây dựng kế hoạch ứng cứu sự cố tràn dầu theo vùng
địa lý: Một cách tiếp cận quy hoạch không gian biển
ThS. Bùi Thị Thu Hiền1; PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi2
1. IUCN/MFF (Rừng ngập mặn cho Tương lai Việt Nam)
2. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Mở đầu
Trong các sự cố môi trường biển và vùng biển
ven bờ, sự cố tràn dầu xảy ra thường xuyên nhất
và không theo quy luật. Ở Việt Nam, sự cố tràn
dầu xảy ra ở các vùng biển, từ bắc vào nam, chủ
yếu ở các vùng nước của cảng biển với số vụ
ngày càng tăng và mới được thống kê từ năm
1989. Tác hại của dầu tràn là rất lớn, cả trước
mắt và lâu dài, ảnh hưởng trực tiếp đến các giá trị
dịch vụ của các hệ sinh thái (HST) biển-ven biển,
đến các ngành kinh tế, đến các giá trị văn hóa-xã
hội và sinh kế của người dân. Vì vậy, Việt Nam đã
tiến hành xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn
dầu theo từng giai đoạn và ở các cấp độ: quốc
gia, vùng và địa phương. Về tổ chức ứng cứu,
Chính phủ đã thành lập 3 trung tâm ứng cứu sự
cố tràn dầu quốc gia đặt ở ba thành phố thuộc 3
miền: bắc (Hải Phòng), trung (Đà Nẵng) và nam
(Vũng Tàu).
Tuy nhiên, các kế hoạch ứng cứu sự cố tràn dầu
được xây dựng theo cách tiếp cận chưa thống
nhất, chưa dựa trên một hướng dẫn kỹ thuật
quốc gia chuẩn. Cho nên, các kế hoạch như vậy
dù đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt,
nhưng khi sự cố tràn dầu xẩy ra thì khả năng
phối hợp giữa các cơ quan hữu trách vẫn còn rất
lúng túng. Điều này nếu không được khắc phục
sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả ứng cứu và không
giảm thiểu được thiệt hại do dầu tràn gây ra.
Xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố
tràn dầu theo vùng địa lý (GRP) đã được đề xuất
và áp dụng thành công tại Hoa Kỳ trong những
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năm gần đây khi ứng cứu các vụ tràn dầu lớn ở
vịnh Mêhicô. Có thể nói, GRP là một trong những
công cụ quản lý không gian biển có sự tham gia
của các bên liên quan trong một vùng địa lý cụ
thể. Nói cách khác việc xây dựng GRP là một
cách tiếp cận quy hoạch không gian biển và vùng
bờ biển. Từ bài học kinh nghiệm thực tế, với sự
hỗ trợ của cơ quan Quản lý Đại dương và Khí
quyển Hoa Kỳ (NOAA), năm 2009 GRP đã được
hướng dẫn áp dụng thử ở vùng bờ biển Quảng
Ninh-Hải Phòng của Việt Nam.
Bài viết này giới thiệu sơ lược kết quả xây dựng
GRP ở vùng bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng và
nhấn mạnh vai trò của cách tiếp cận quy hoạch
không gian biển trong việc giải quyết các sự cố
môi trường và thiên tai ở vùng bờ biển.

1. Khu vực áp dụng GRP ở vùng bờ biển
Quảng Ninh - Hải Phòng
Kế hoạch ứng cứu sự cố tràn dầu theo vùng địa
lý (GRP) được xây dựng ở vùng bờ biển Quảng
Ninh-Hải Phòng, cụ thể là khu vực vịnh Hạ Long,
phần phía nam của Vườn quốc gia Bái Tử Long
(tỉnh Quảng Ninh), khu vực biển quần đảo Cát
Bà, Đồ Sơn và vùng nước của cảng Hải Phòng
trên sông Bạch Đằng và sông Cấm (thành phố
Hải Phòng) (Hình 1). Đây là những khu vực tập
trung nhiều nguồn tài nguyên khác nhau, hoạt
động phát triển kinh tế-xã hội sôi động, các giá
trị bảo tồn và đa dạng sinh học rất cao, có tầm
quan trọng quốc gia và toàn cầu, các di tích lịch
sử, khảo cổ và văn hóa đặc trưng cho vùng bờ
tây vịnh Bắc Bộ.

Hình 1. Các khu vực xây dựng GRP

Đây là khu vực có nhiều đảo nhất Việt Nam và
trong vùng áp dụng GRP tập trung chủ yếu là
các đảo đá vôi có cảnh quan đẹp và kỳ vĩ. Cho
nên nơi đây cũng tập trung nhiều danh hiệu bảo
tồn thiên nhiên do các tổ chức quốc tế vinh danh.
Vịnh Hạ Long hai lần được UNESCO công nhận
là di sản thế giới về giá trị cảnh quan (1994) và về
giá trị địa chất-địa mạo độc đáo (2000), và được
bầu chọn là một trong những kỳ quan thiên nhiên
của thế giới (2011). Quần đảo Cát Bà được xác
định là Vườn quốc gia Cát Bà (1989), Khu dự trữ
sinh quyển Cát Bà (2004) và Khu bảo tồn biển
Cát Bà (2010).
Khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng là điểm đến du
lịch nổi tiếng, là trung tâm nghề cá và cảng biển ở
phía bắc Việt Nam, đồng thời lại nằm trong Vùng
kinh tế trọng điểm phía bắc với hoạt động kinh tế
biển chiếm tỷ trọng lớn. Đồng thời đây cũng là
khu vực dễ xẩy ra sự cố tràn dầu ở Việt Nam. Ví
dụ, riêng năm 2012 đã có hơn 2,5 triệu du khách
đến tham quan vịnh Hạ Long và mang lại nguồn
thu khoảng 8 triệu USD từ phí tham quan. Trong
khi, nhiều HST và sinh cảnh quan trọng như hang
động, thảm cỏ biển, rạn san hô, rừng ngập mặn,
bãi triều, bãi cát biển, cửa sông, vũng vịnh, v.v
đều rất dễ bị tổn thương do sự cố tràn dầu.
Xây dựng GRP cho vùng nghiên cứu nói trên bao
gồm các vấn đề chính: các bên liên quan/đối tác

cùng xác định trên bản đồ các khu vực ưu tiên
ứng cứu khi có sự cố tràn dầu xảy ra; lựa chọn
cách tiếp cận chủ động để ứng cứu nhanh nhất
có thể nhằm bảo vệ các khu vực ưu tiên đã xác
định trên; chỉ ra những yêu cầu về thiết bị cần
thiết và các thông tin liên lạc khi xảy ra sự cố,
v.v. Tất cả thông tin nói trên đều được đưa lên
bản đồ và được mô tả ngắn gọn, rõ ràng trong
văn bản GRP. Tuy nhiên, cũng như tất cả các kế
hoạch khác, GRP cũng cần phải điều chỉnh và
được thay đổi tùy theo diễn biến thực tế ở vùng
biển quản lý.
Cần nhấn mạnh rằng, GRP không phải là sản
phẩm của quy hoạch không gian biển (QHKGB),
nhưng nó thường được nhắc tới trong phần giải
pháp thực hiện Kế hoạch quản lý không gian biển
hoặc vùng bờ biển-sản phẩm đầu ra của QHKGB.
GRP cũng tiếp cận theo không gian để lập kế
hoạch quản lý và chủ động ứng cứu với những
sự cố và nguy cơ có thể xảy ra trong tương lai ở
các khu vực địa lý nhất định. Trong khi QHKGB
là một quá trình định hướng giải quyết mâu thuẫn
giữa các cách thức sử dụng không gian biển
(giữa những người sử dụng với nhau) và mâu
thuẫn giữa việc sử dụng đối với môi trường biển
(giữa người sử dụng với môi trường) trong tương
lai. Như vậy, GRP cũng giống như QHKGB được
xây dựng để quản lý các hoạt động của con
người trong vùng biển nhất định chứ không phải

Áp dụng quy hoạch không gian biển và vùng bờ ở Việt Nam
Cách tiếp cận quản lý dựa vào hệ sinh thái

53

lập kế hoạch cho HST biển hoặc các thành phần
của nó.

2. Các bước xây dựng GRP (Geographic
Response Plan)
Mục tiêu quan trọng của GRP là cung cấp một
công cụ hỗ trợ đánh giá nhanh các vùng và tài
nguyên chịu rủi ro khi xảy ra sự cố tràn dầu để
những người ứng cứu có thể ứng cứu nhanh
chóng, hiệu quả và có điều phối để bảo vệ các
giá trị tài nguyên quan trọng nhất trong phạm vi
vùng biển quản lý.
GRP cho vùng địa lý Quảng Ninh - Hải Phòng
được xây dựng với sự tham gia của các bên liên
quan tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh,
Việt Nam. Trong quá trình xây dựng đã sử dụng
các lớp dữ liệu về tài nguyên năm 2005 của Viện
Tài nguyên và Môi trường biển ở Hải Phòng và
tài liệu hoàn lưu của NOAA, cùng với thông tin do
đại biểu thảo luận và cung cấp trong một hội thảo
tập huấn gần một tuần của tháng 3 năm 2009.
Các bước triển khai xây dựng GRP là:
Bước 1: Xác định rủi ro do sự cố tràn dầu
Nhận dạng những nguồn có khả năng gây sự
cố tràn dầu
Các tham số về hoạt động của tàu, thuyền và
điều kiện môi trường
Kịch bản của sự cố tràn dầu
Bước 2: Xác định đối tượng ưu tiên bảo vệ
Nhận diện các nguồn tài nguyên nhạy cảm/dễ
bị tổn thương
Xếp ưu tiên những nguồn tài nguyên có nguy
cơ rủi ro
Lập danh sách các trang thiết bị ứng cứu khi
xảy ra sự cố
Lịch tập huấn nâng cao năng lực
Xác định các nguồn tài nguyên quan trọng
nhất cần được bảo vệ
Thiết lập các ưu tiên theo thứ tự: cao nhất,
vừa và thấp
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Định vị (đánh dấu) các địa điểm và các nguồn
tài nguyên ưu tiên bảo vệ dựa vào bản đồ
hoặc hải đồ.
Bước 3: Xây dựng kế hoạch bảo vệ và ứng cứu
Các phương pháp bảo vệ vùng bờ biển (gồm
vùng đất ven biển và vùng biển ven bờ);
Những mặt hạn chế khi bảo vệ vùng bờ biển;
Xây dựng 3 phương án (chiến lược) ứng cứu
và bảo vệ thông thường: Vùng biển ven bờ,
khu vực đất ven biển, và lối vào vịnh, sông,
lạch.
Bước 4: GRP và bản đồ nhậy cảm của HST
(Ecosystem Sensitivity Information-ESI)
GRP tập trung vào các hành động sẵn sàng
ứng phó ưu tiên và các phương án;
Bản dồ ESI chứa nhiều nguồn thông tin chi
tiết, HST, thay đổi theo mùa vụ, thông tin về
nơi cư trú và khai thác tài nguyên thiên nhiên;
Kết hợp cả hai phương pháp trên để hỗ trợ
nhau trong quá trình ứng phó.

3. Các nội dung chính của GRP
3.1. Các vị trí ưu tiên bảo vệ: A, B, C
Là những khu vực hay địa điểm được chọn làm
các vị trí ưu tiên bảo vệ khi có sự cố tràn dầu xảy
ra. Sự lựa chọn này dựa trên mức độ quan trọng
của từng địa điểm về: sinh cảnh nhạy cảm và có
sức sản xuất cao, giá trị kinh tế, xã hội, v.v. Mỗi
dạng tài nguyên ưu tiên được phân chia thành
các mức: A, B và C. Khi ứng cứu, những địa điểm
ưu tiên bị đe dọa cần phải được cân nhắc để bảo
vệ bằng các nguồn lực ứng cứu sẵn có. Địa điểm
ưu tiên “A”- được ưu tiên bảo vệ cao nhất. Địa
điểm ưu tiên “B” - được bảo vệ sau ưu tiên “A” và
địa điểm ưu tiên “C” được bảo vệ sau ưu tiên “B”.
Các thông tin ứng phó quan trọng, bao gồm các
nguồn tài nguyên đang bị đe dọa, phương án bảo
vệ, và thông tin liên lạc/thông báo được cung cấp
cho mỗi địa điểm bảo vệ ưu tiên qua một biểu dữ
liệu thông tin ứng phó liên kết tới địa điểm này
(Hộp 1).

Hộp 1: Danh sách các khu vực cần ưu tiên bảo vệ
Vị trí ưu tiên bảo vệ cao nhất: A
Rừng ngập mặn; Rạn san hô, Thảm cỏ biển;
Đầm lầy ven sông/biển, bãi bùn triều quan trọng cho thủy sản và nuôi trồng thủy sản;
Lạch/cửa sông/kênh rạch chịu ảnh hưởng của thủy triều
Khu nuôi trồng thủy sản (tôm, động vật hai mảnh vỏ)
Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu di sản thế giới
Bãi sinh sản của thủy sản quan trọng
San hô/cỏ biển nếu mức nước < 3m
Nơi sinh sống (vùng biển) hay bãi đẻ của rùa (bãi cát)
Vùng lấy nước cho trại giống
Cảng xăng dầu
Vị trí ưu tiên bảo vệ thứ hai: B
Bãi tắm/khu du lịch
Làng ven sông/biển
Đất thâm canh chuyên lúa, hoa màu ven sông/biển
Ruộng muối
Khu dân cư đô thị
Bãi đá, bãi cát nhiều người sử dụng, du lịch
San hô/cỏ biển nếu mức nước > 3m
Cảng dân dụng lớn
Vị trí ưu tiên bảo vệ thứ ba: C
Rừng (các loại rừng khác trên đất liền, không phải rừng ngập mặn)
Đất công nghiệp
Đất trồng cây công nghiệp, cây lâu năm
Cảng dân dụng nhỏ
Bãi cát ít sử dụng

3.2. Các vị trí có thể gây ra rủi ro tràn dầu
Những vị trí có tiềm tàng gây ra rủi ro tràn dầu
bao gồm khu vực chứa dầu, vị trí chuyển tải dầu,
trung chuyển dầu, khu vực sản xuất dầu hay
những hoạt động khác có thể khiến vùng đó bị
tràn dầu, những vùng có mật độ tàu thuyền đi lại
cao, v.v. Các phiếu dữ liệu thông tin liên quan cho
mỗi vị trí có thể gây ra tràn dầu được chuẩn bị để

cung cấp thông tin liên quan đến vị trí này như:
loại dầu, đánh giá rủi ro của khả năng tràn dầu,
bao gồm rủi ro tràn dầu nhiều nhất, rủi ro tràn dầu
lớn nhất và rủi ro tràn dầu xấu nhất. Thông tin liên
lạc cho mỗi vị trí rủi ro cũng được đưa vào nhằm
giúp có thể liên lạc nhanh chóng đến cơ sở hay
công ty sở hữu hay sử dụng khu vực có thể gây
ra rủi ro tràn dầu như vậy.
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3.3. Các địa điểm có thiết bị ứng cứu

cơ sở ứng phó cũng được cung cấp.

Địa điểm trụ sở của các cơ quan ứng cứu và cất
giữ các thiết bị ứng cứu được xác định nhằm
giúp đánh giá khu vực có thiết bị và nhân lực ứng
cứu ở gần khu vực tràn dầu nhất và giúp ước tính
thời gian ứng cứu triển khai tại hiện trường khi
xảy ra sự cố. Thông tin được cung cấp cho mỗi
địa điểm có thiết bị nhằm miêu tả loại thiết bị sẵn
có tại địa điểm đó. Thông tin liên lạc đối với mỗi

Mỗi vị trí ưu tiên được xác định để bảo vệ có một
phương án bảo vệ liên quan được xây dựng cụ
thể cho vị trí địa lý đó. Phương án này cung cấp
hướng dẫn đơn giản để người ứng cứu có thể bắt
đầu nhanh chóng thực hiện hành động. Việc thống
kê các phương án ứng cứu có thể sử dụng cho
các tình huống cụ thể phù hợp được mô tả ngắn
gọn và tổng hợp trong GRP cuối cùng (Hộp 2).

Hộp 2: Các phương án ứng cứu và kỹ thuật sử dụng
I.

Vùng biển mở/biển khơi

a) Vây phao và thu hồi bằng skimmer
b) Chất phân tán dầu
II. Vùng biển ven bờ
a) Các phương pháp ngăn chặn và thu hồi thủ công
b) Thả phao làm lệch hướng dầu tràn
c) Thả phao không cho dầu tràn vào khu vực cần được bảo vệ
d) Thả phao vây
e) Phao thấm dầu
f)

Dụng cụ bẫy dầu (cho dầu đen, dầu nặng)

g) Bơm gạn, hút dầu (skimmer)
III. Vũng vịnh, sông và lạch
a) Các phương pháp ngăn chặn và thu hồi thủ công
b) Thả phao làm lệch hướng dầu tràn
c) Thả phao không cho dầu tràn vào khu vực cần được bảo vệ
d) Phao vây
e) Phao thấm dầu
f)

Dụng cụ bẫy dầu (cho dầu đen, dầu nặng)

g) Bơm gạn, hút dầu
Đập đất, đập cho nước chảy qua bên dưới hay tràn bên trên

3.4. Những nội dung khác của GRP
Các bản đồ phục vụ GRP có các thông tin hữu
ích cho việc ứng cứu. Những thông tin này bao
gồm vị trí các điểm thu gom dầu, thông tin về
khả năng tiếp cận hiện trường như bến tàu, vị trí
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sân bay, vị trí tập kết lắp ráp thiết bị, các khu vực
có nguồn tài nguyên quan trọng hoặc nhạy cảm
(nuôi trồng thủy sản, rừng ngập mặn, khu vực lấy
nước) và những thông tin khác có thể có ích cho
quá trình ứng cứu (Bảng 1).

Bảng ký hiệu sử dụng trong bản đồ GRP khu vực Cát Bà - Hạ Long

Theo các bước và yêu cầu nội dung của GRP,
các bên liên q đã thảo luận và xây dựng 6 bản
đồ cùng với các thông tin chi tiết phục vụ cho quá
trình ứng cứu. Các thông tin như vậy cần được
cập nhật và thay đổi theo thời gian để đáp ứng
cao nhất nhu cầu thực tiễn và ứng cứu sự cố tràn

dầu hiệu quả. Các thông tin thực hiện qua các
bước đã giúp xác định được mức độ nhạy cảm
của khu vực đối với sự cố tràn dầu đều được thể
hiện trên bảng chú giải của bản đồ GRP, ví dụ ở
hình 2.

Hình 2. Bản đồ GRP cho khu vực biển Cát Bà-Hạ Long

Bản đồ GRP còn lại được giới thiệu ở phần dưới
chứa đựng các thông tin tham khảo hữu ích cho
các cơ quan liên quan đến quản lý và ứng cứu

sự cố tràn dầu của tỉnh Quảng Ninh và thành phố
Hải Phòng (Hình 3,4,5,6).
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Hình 3. Bản đồ GRP cho khu vực cảng Hải Phòng (2 tiểu khu vực)
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Hình 4. Bản đồ GRP cho khu vực vịnh Cửa Lục

Hình 5. Bản đồ GRP cho khu vực vịnh Bái Tử Long
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Hình 6. Bản đồ GRP cho khu vực biển Đồ Sơn

Kết luận
-

GRP là một phương pháp tiếp cận mới, theo
không gian địa lý, đơn giản, chi phí thấp, dễ
sử dụng và huy động được sự đóng góp của
các bên liên quan trong ứng cứu sự cố tràn
dầu ngay từ khâu lập kế hoạch ban đầu. Do
đó, đây là phương pháp dễ áp dụng ở các địa
phương ven biển Việt Nam.

-

Cần xem xét và cập nhật GRP ở vùng bờ
biển Quảng Ninh-Hải Phòng để đảm bảo
rằng những quyết định và hành động ứng
cứu được dựa trên những thông tin mới nhất
có sẵn. Các phương án bảo vệ được xác định
trong kế hoạch này đòi hỏi hai địa phương
phải kiểm tra và kiểm chứng trên thực địa để
có căn cứ vững chắc. Các phương án bảo vệ
được đề xuất trong kế hoạch này cần được
tập huấn và diễn tập trên hiện trường, sau đó
chỉnh sửa và cập nhật thường xuyên.

-

Việt Nam có thể đưa GRP vào áp dụng đại trà
ở cấp địa phương trên cơ sở ban hành các
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văn bản hướng dẫn pháp lý và kỹ thuật chi tiết.
-

GRP cũng là một phương thức được áp
dụng trong quá trình QHKGB và thực tế
hóa các giải pháp thực hiện kế hoạch quản
lý không gian biển hoặc vùng bờ biển ở một
vùng địa lý nhất định.

Tài liệu tham khảo chính
Tài liệu cũng như kết quả chính (các bản đồ) trong
bài này được trích từ kết quả và Tài liệu tập huấn
“Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo
vùng địa lý”; Hoạt động này được hỗ trợ thông
qua dự án “Nâng cao năng lực quản lý tổng hợp
vùng bờ Quảng Ninh – Hải Phòng” với sự tham
gia của NOAA (Cơ quan Khí quyển và Đại dương
Hoa Kỳ); IUCN Việt Nam (Tổ chức Bảo tồn Thiên
nhiên Quốc tế - Việt Nam Office); VASI (Tổng cục
Biển và Hải Đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi
trường); Với hỗ trợ kỹ thuật từ Công ty GENWEST
System INC (http://www.genwest.com/).

Tăng cường năng lực áp dụng quy hoạch không gian biển
và vùng bờ biển tại Việt Nam: Những đóng góp từ
Sida - COBSEA UNEP
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoàn
Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Giới thiệu chung

2. Tình hình và kết quả thực hiện

Dự án “Quy hoạch không gian vùng bờ biển Phòng ngừa thiên tai và Phát triển bền vững” do
Cơ quan Điều phối các biển Đông Á (COBSEA)
xây dựng sau sự kiện sóng thần Nam Á xảy ra
vào năm 2004 và được Cơ quan Phát triển Quốc
tế Thụy Điển (Sida) phê duyệt đầu năm 2009.
Dự án tập trung vào vấn đề quy hoạch không
gian vùng bờ biển (gọi tắt là vùng bờ) với mục
tiêu chung là góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu
các tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và
nước biển dâng, thúc đẩy phát triển bền vững
ở vùng bờ thông qua áp dụng quy hoạch không
gian biển.

Việt Nam là quốc gia thành viên của COBSEA
và là một trong 6 quốc gia tham gia thực hiện cả
3 giai đoạn của dự án nói trên. Ở giai đoạn 1,
các chuyên gia quốc tế và khu vực với sự tham
vấn của các chuyên gia quốc gia đã xây dựng
Dự thảo “Hướng dẫn quy hoạch không gian vùng
bờ khu vực biển Đông Á”. Bản dự thảo này cũng
đề cập đến việc lồng ghép các vấn đề mới như
thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro
do thiên tai, quản lý dựa vào hệ sinh thái, v.v vào
các chính sách và qúa trình quy hoạch không
gian vùng bờ.

Triển khai dự án này cũng góp phần thực hiện
Chiến lược giữa kỳ của UNEP và 6 Chương trình
nhỏ khác, thí dụ như: Chương trình về Thảm
họa và Xung đột (xây dựng năng lực quốc gia,
giảm thiểu các mối đe dọa đến con người do các
nguyên nhân môi trường), Chương trình về Quản
lý hệ sinh thái và Biến đổi khí hậu, và Chiến lược
Biển và Vùng bờ của UNEP.
Dự án được triển khai trong 3 năm (2010-2013)
theo 3 giai đoạn (pha):
Giai đoạn 1: Xây dựng bộ tài liệu nguồn khu vực
về “Hướng dẫn quy hoạch không gian vùng bờ
khu vực biển Đông Á”.
Giai đoạn 2: Tham vấn quốc gia và xác định nhu
cầu áp dụng Hướng dẫn Khu vực cho các quốc
gia thành viên dự án (6 quốc gia) phù hợp với các
yêu cầu cụ thể của từng quốc gia.
Giai đoạn 3: Thực hiện các hoạt động thích ứng
và nâng cao năng lực thông qua trình diễn ở các
quốc gia.

Ở giai đoạn 2, dự thảo Hướng dẫn khu vực nói
trên đã được tham vấn trực tiếp tại 6 quốc gia
thành viên dự án trong các tháng 11-12 năm
2011. Thông qua các hội thảo tham vấn quốc gia,
dự án đã xác định được các nhu cầu và ưu tiên
của từng quốc gia trong việc xây dựng năng lực
về quy hoạch không gian biển và vùng bờ. Hội
thảo tham vấn ở Việt Nam đã được tổ chức vào
ngày 18 tháng 11 năm 2011 tại Hà Nội.
Sau Hội thảo khu vực bàn về kế hoạch và ngân
sách cho các hoạt động thích ứng và xây dựng
năng lực cấp quốc gia tổ chức tại Manila, Phillipin
ngày 23 tháng 1 năm 2012, Tổng cục Biển và
Hải đảo Việt Nam (VASI), cơ quan đầu mối của
COBSEA tại Việt Nam đã cùng UNEP-COBSEA
ký thỏa thuận thực hiện giai đoạn 3 tại Việt Nam
(ngày 24 tháng 02 năm 2012). Cục Quản lý khai
thác biển và hải đảo thuộc VASI là cơ quan đầu
mối thực hiện dự án, đã xây dựng kế hoạch triển
khai dự án trong thời gian 14 tháng (từ tháng
3/2012 đến tháng 4/2013).
Các hoạt động của dự án đã được triển khai tập
trung vào các nội dung chủ yếu sau:
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-

Giới thiệu dự án tại Hội thảo khởi động (quy
mô nhỏ) được tổ chức vào tháng 05/2012
nhằm giúp các bên liên quan và các đối tác
hiểu được mục tiêu, các hoạt động và kết
quả mong đợi của giai đoạn 3. Khoảng 20 đại
biểu tham dự đại diện cho Viện Chiến lược
phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Đại học Quốc
gia Hà Nội, Thành phố Hải Phòng và một số
đơn vị trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo
Việt Nam.

-

Cử 6 cán bộ Việt Nam tham gia Khóa đào tạo
giảng viên về Quy hoạch không gian vùng bờ
trong thời gian từ 14-18 tháng 05 năm 2012
tại Phuket, Thái Lan. Nhóm học viên Việt Nam
đại diện cho Tổng cục Biển và Hải đảo Việt
Nam, Viện Chiến lược phát triển và Chi cục
Biển và Hải đảo Tp Hải Phòng. Sau khóa học,
nhóm học viên này đã tham gia thực hiện một
số hoạt động của dự án như soạn thảo “Tài
liệu tham khảo quốc gia về Quy hoạch không
gian biển và vùng bờ biển”, dịch ra tiếng Việt
cuốn “Hướng dẫn Quy hoạch không gian
vùng bờ khu vực biển Đông Á: Lồng ghép
các vấn đề cấp bách và cách tiếp cận quản
lý mới”, tham gia biên soạn “Tài liệu tập huấn
cho Việt Nam về quy hoạch không gian biển
và vùng bờ” và tham gia Khóa tập huấn quốc
gia về quy hoạch.

-

Cục Quản lý Khai thác biển và Hải đảo đã tổ
chức dịch “Hướng dẫn Quy hoạch không gian
vùng bờ khu vực biển Đông Á: Lồng ghép
các vấn đề cấp bách và cách tiếp cận quản
lý mới” sang tiếng Việt. Bản dịch là tài liệu
tham khảo quan trọng trong quá trình soạn
thảo Sách tham khảo quốc gia và Tài liệu tập
huấn về Quy hoạch không gian biển và vùng
bờ (QHKGB) cho Việt Nam.

-

Biên soạn Sách tham khảo Quốc gia về
QHKGB cho Việt Nam được thực hiện trên cơ
sở lồng ghép Hướng dẫn khu vực và các tài
liệu liên quan khác, như: Hướng dẫn về quy
hoạch không gian biển của IOC-UNESCO,
các bài học kinh nghiệm QHKGB của Hoa Kỳ,
của EU, v.v.

-

Biên soạn Tài liệu tập huấn về Quy hoạch
không gian biển và vùng bờ cho Việt Nam đã
được thực hiện với sự tham gia của nhóm cán
bộ được đào tạo tại Thái Lan và các chuyên
gia có kinh nghiệm về quy hoạch ở Việt Nam.
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Để bảo đảm chất lượng biên tập, Sách tham
khảo quốc gia về QHKGB và Tài liệu tập
huấn về QHKGB cho Việt Nam đã nhận được
nhiều ý kiến đóng góp tại Hội thảo tham vấn
quốc gia ngày 23 tháng 10 năm 2012 tại Hà
Nội. Hơn 50 đại biểu tham dự đại diện cho
các Bộ, ngành liên quan như Ủy ban Biên giới
quốc gia (Bộ Ngoại giao), Bộ Quốc phòng,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Đại
học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị thuộc
Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, còn
nhận được ý kiến đóng góp của đại diện một
số Chi cục biển và hải đảo các tỉnh ven biển
như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam
Định, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
-

Tổ chức Khóa tập huấn về Quy hoạch không
gian biển và vùng bờ cho Việt Nam
Khóa tập huấn về Quy hoạch không gian biển
và vùng bờ đã được tổ chức tại Hải Phòng
trong 5 ngày (từ ngày 27 tháng 11 đến ngày
02 tháng 12 năm 2012). Đối tượng tham gia
tập huấn là cán bộ của một số Bộ, ngành
Trung ương và địa phương ven biển (liên
quan đến quản lý, khai thác và sử dụng tài
nguyên biển và vùng bờ). Các giảng viên là
chuyên gia của COBSEA và các cán bộ đã
tham gia biên tập các tài liệu nói trên.
Sau khóa tập huấn, các học viên đã bước
đầu nắm bắt và hiểu được các khái niệm cơ
bản, các nguyên tắc của QHKGB; các bước
trong quy trình lập kế hoạch QLKGB, sự cần
thiết phải lồng ghép các vấn đề mới và cách
tiếp cận quản lý hiện đại, đặc biệt trong bối
cảnh biến đổi khí hậu. Học viên đã có cơ hội
tham khảo một số bài học kinh nghiệm thực
tế của các nước, thực hành xây dựng một kế
hoạch quản lý không gian biển và vùng bờ
ở một vùng cụ thể thông qua các buổi nghe
giảng trên lớp, kết hợp với làm bài tập và
khảo sát thực tế tại vùng bờ huyện Cát Hải,
Hải Phòng.

3. Đánh giá chung và khuyến nghị
3.1. Đánh giá chung
Kết thúc dự án, 3 tài liệu đã được hoàn thiện và
xuất bản: (1) Sách tham khảo (NRD) về “Quy
hoạch không gian biển và vùng bờ”, (2) Tài liệu

tập huấn về Quy hoạch không gian biển và vùng
bờ cho Việt Nam, và (3) Bản dịch tiếng Việt cuốn
“Quy hoạch không gian vùng bờ khu vực Đông
Á: Lồng ghép vấn đề cấp bách và cách tiếp cận
quản lý mới”.
Có thể nói, đây là các ấn phẩm đầu tiên về Quy
hoạch không gian biển và vùng bờ cho Việt Nam
do nhóm chuyên gia Việt Nam biên soạn. Các
ấn phẩm này hữu ích cho các nhà quy hoạch,
hoạch định chính sách và các nhà quản lý phát
triển biển và vùng bờ. Các ấn phẩm này cũng
đề cập khá toàn diện đến một loại công cụ mới
trong quản lý tổng hợp biển và hải đảo ở Việt
Nam trong thời gian tới, cho nên sẽ là thông tin
tham khảo rộng rãi cho tất cả những ai quan tâm
đến quản lý biển, đến công tác nghiên cứu và
giảng dạy về quản lý và phát triển biển.
Kế hoạch quản lý không gian không phải là một kế
hoạch phát triển hoặc một kế hoạch môi trường
mà là một công cụ quản lý sẽ được sử dụng cùng
với các công cụ quản lý khác. Do đó, QHKGB
đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh công
tác quản lý nhà nước và quản trị các vùng biển,
ven biển và hải đảo trong tương lai gần, đặc biệt
là trong phát triển và thực hiện quy hoạch khai
thác, sử dụng biển tại Việt Nam. Từ quan điểm
và các hoạt động trên, các kết quả trong khuôn
khổ dự án COBSEA có tác động mạnh mẽ đối với
chính sách biển, vùng ven biển và các hệ thống
lập kế hoạch quốc gia.

-

Cải thiện cơ chế điều phối giữa các bên liên
quan và cộng đồng địa phương để quản lý và
phát triển vùng bờ;

-

Lồng ghép thực hành tốt về QHKGB và
QLTHVB từ các nước;

-

Cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái và tiếp
cận từng bước trong quy hoạch và lập kế
hoạch quản lý không gian biển và vùng bờ;

-

Những kết quả của dự án COBSEA sẽ hỗ trợ
Việt Nam trong việc áp dụng quy hoạch không
gian biển cấp quốc gia, trước hết là trong việc
thực hiện các dự án thí điểm như dự án thí
điểm về QHKGB Tp Hải Phòng 2013-2015.

3.2. Vài khuyến nghị
Dự án COBSEA đã được thực hiện thành công
và đã tạo ra những tác động mạnh mẽ và rộng
rãi cho các ứng dụng QHKGB tại Việt Nam trong
tương lai gần. Để áp dụng thành công QHKGB ở
Việt Nam cần tiếp tục:
-

Xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật về QHKGB
cụ thể cho các cấp quy hoạch tương ứng
(quốc gia, vùng và tỉnh ven biển).

-

Biên soạn tài liệu về QHKGB phục vụ các
khóa đào tạo lại, đào tạo sau đại học ở một
số trường đại học của Việt Nam nhằm tăng
cường nguồn nhân lực để ứng dụng hiệu quả
QHKGB.

Thực hiện dự án là cơ hội rất hữu ích và có ý
nghĩa đối với Việt Nam, trong đó có Cơ quan đầu
mối quốc gia, cơ quan tham gia thực hiện dự án,
các chuyên gia về biển và vùng ven biển; các nhà
hoạch định chính sách liên quan.

-

Xác định vị trí pháp lý cơ bản của QHKGB
trong hệ thống pháp luật quốc gia.

-

Tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật của các Tổ chức quốc
tế trong quá trình áp dụng QHKGB.

Các giảng viên và học viên tham gia Khóa tập
huấn khu vực và quốc gia không chỉ là nhóm
chuyên gia chủ chốt cho việc thực hiện dự án
Sida-COBSEA mà còn là các cán bộ nguồn trong
việc áp dụng QHKGB ở Việt Nam trong tương lai
gần. Đặc biệt, các hoạt động của dự án đã giúp
Việt Nam:

Tài liệu tham khảo chính

-

Nâng cao nhận thức và kiến thức về quy
hoạch không gian biển;

-

Tăng cường năng lực hiện có để quản lý tổng
hợp vùng bờ (QLTHVB);

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2013. Quy
hoạch không gian biển và vùng bờ biển. Sách
tham khảo cho Việt Nam, NXB Nông nghiệp,
Hà Nội.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2013. Tài liệu
tập huấn Quy hoạch không gian biển và vùng
bờ biển. Tài liệu dự án.
3. VASI, 2013. Final report of the Sida-COBSEAUNEP project (phase 3 in Viet Nam). Project
document.
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Áp dụng cách tiếp cận SLIQ trong thành lập và quản lý
các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam
GS.TS. Nguyễn Hoàng Trí1, ThS. Lê Thanh Tuyên2 và Bà Trần Thị Hoa3
1. Tổng thư ký UBQG MAB Việt Nam
2. Văn phòng BQL khu DTSQ Cát Bà, TP Hải Phòng
3. Tổ chức bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng

Mở đầu
Cách tiếp cận “Tư duy hệ thống, qui hoạch cảnh
quan, điều phối liên ngành, kinh tế chất lượng”
gọi tắt là SLIQ lần đầu tiên được Nhóm chuyên
gia MAB thuộc UBQG Chương trình Con người
và Sinh quyển Việt Nam (MAB Việt Nam) đề xuất
và áp dụng trong việc thiết kế thành lập và quản
lý bền vững các khu dự trữ sinh quyển (DTSQ)
tại Việt Nam. Cách tiếp cận SLIQ xuất phát từ
thực tế sinh động trong thời gian qua. Vấn đề
bảo tồn thiên nhiên mặc dù đã đạt được một
số thành tích song ngày càng bộc lộ nhiều bất
cập, đặc biệt là mâu thuẫn ngày càng gay gắt
giữa bảo tồn và phát triển, nơi càng có nhiều
thành tích bảo tồn đa dạng sinh học cao thì số
hộ nghèo đói cũng càng cao, nhiều khi bảo tồn
trở thành gánh nặng mà người dân không thấy
được lợi ích của chúng.
Khái niệm và phương châm phát triển khu DTSQ
là sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, mỗi
khu DTSQ đều có phân vùng chức năng để thực
hiện 3 chức năng: bảo tồn, phát triển và hỗ trợ
nghiên cứu, giáo dục với sự tham gia của tất cả
các ban ngành, người dân. Cách tiếp cận SLIQ
cũng xuất phát từ cơ sở lý luận về tư duy hệ
thống, rằng mỗi khu DTSQ là một hệ thống hoàn
chỉnh với các hợp phần tự nhiên và nhân văn tác
động qua lại lẫn nhau, nếu chỉ giải quyết những
bất cập trước mắt thì sẽ thất bại trong điều hành
toàn bộ hệ thống (John et al. 1994; UNESCO
1996, 2005). Sự ra đời cách tiếp cận SLIQ vừa
đáp ứng nhu cầu thực tế vừa đảm bảo tính lý

64

Kỷ yếu Hội thảo

luận, phương pháp luận khoa học. Toàn bộ cách
tiếp cận SLIQ dựa trên nguyên lý cơ bản là ‘bảo
tồn cho phát triển và phát triển để bảo tồn’ góp
phần thực hiện Chiến lược phát triển bền vững ở
quốc gia và địa phương (SRV, 2004).
Chỉ trong vòng một thập kỷ (2000-2010), Việt
Nam đã đóng góp 8 khu DTSQ vào mạng lưới
các khu DTSQ toàn cầu. Tám khu DTSQ phân
bố từ Bắc tới Nam trên hầu hết các hệ sinh thái
đặc trưng, tiêu biểu, góp phần phát triển kinh
tế-xã hội của địa phương và cả nước. Sử dụng
cách tiếp cận SLIQ đã tạo ra cơ sở khoa học và
phương pháp luận, cũng như kết quả bước đầu
cho quá trình hình thành và phát triển các khu
DTSQ ở Việt Nam.
Những bài học thành công cũng như chưa thành
công cần được trao đổi, chia sẻ để đi tiếp trên
con đường đầy khó khăn và thách thức trước
mắt cũng như lâu dài (website MAB Vietnam).

1. Cách tiếp cận SLIQ
Tư duy hệ thống là một cách nhìn, cách suy nghĩ
tổng thể theo quan điểm hệ thống với rất nhiều
thành phần và các mối tác động qua lại giữa
chúng với nhau và với môi trường xunh quanh,
hay còn gọi là các quá trình động. Bản thân mỗi
khu DTSQ là một hệ thống với nhiều thành phần,
nhiều mối quan hệ giữa các quá trình vận động
của tự nhiên và con người. Đây là cơ sở để hiểu
và thực hiện quy hoạch cảnh quan, điều phối liên
ngành và kinh tế chất lượng trong khu DTSQ.

Kinh nghiệm áp dụng SLIQ tại khu DTSQ Cát Bà
Các nguyên lý của quy hoạch cảnh quan được áp dụng ngay trong cơ cấu 3 vùng Lõi, Đệm và
Chuyển tiếp của Khu DTSQ Cát Bà. Vùng Lõi (2 vùng lõi với diện tích 8.500 ha, bao gồm cả
phần biển và rừng nguyên sinh trên đảo đá vôi) là khu vực dành riêng cho bảo tồn, được bảo vệ
nghiêm ngặt được kết nối, bao bọc và bảo vệ bởi một vùng Đệm tiếp giáp và bao quanh (diện
tích 7.741 ha) để hạn chế tác động của các hoạt động phát triển từ vùng Chuyển tiếp (10.000
ha), nơi tập trung dân cư và các hoạt động kinh tế- xã hội.
Thành lập Qũy Sinh quyển Cát Bà và nhãn hiệu chứng nhận Khu DTSQ quần đảo Cát Bà được
khởi xướng và triển khai từ năm 2007 đến nay đã được áp dụng để gia tăng sức tiếp thị cho 17
đơn vị có các sản phẩm, dịch vụ đặc sản địa phương, chất lượng cao thuộc 5 nhóm sản phẩm
như mật ong, nước mắm, dịch vụ tàu thuyền du lịch, khách sạn, nhà hàng.
Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế rất được chú trọng, đặc biệt trong việc ứng
dụng Tư duy hệ thống cho phát triển bền vững. Khu DTSQ Cát Bà được thiết lập là Phòng thí
nghiệm học tập về phát triển bền vững (Learning Laboratory for Sustainable Development) đầu
tiên trên thế giới.
(Website Khu Dự trữ Sinh quyển Cát Bà)

Hình 1. SLIQ như một ngôi nhà mà nền móng là tư duy hệ thống, các trụ cột chính là
quy hoạch cảnh quan và điều phối liên ngành duy trì nóc nhà là
nền kinh tế chất lượng, cơ sở cho phát triển bền vững
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Quy hoạch cảnh quan được thực hiện dựa trên
các nguyên lý cơ bản của sinh thái học cảnh quan
và sinh thái học hệ thống với sự phân vùng, quản
lý sử dụng đất, nước và các nguồn tài nguyên
khác một cách hợp lý trong một địa phương cụ
thể. Thực chất của quy hoạch cảnh quan chính
là quản lý sử dụng đất trên đất liền và quản lý sử
dụng biển ở các khu DTSQ ven biển, biển và hải
đảo. Quá trình quy hoạch phải dựa trên những
điều kiện cụ thể về địa chất, địa mạo, đất đai, thổ
nhưỡng, các yếu tố sinh học, và các yếu tố nhân

văn, truyền thống sử dụng và văn hóa sinh học,
v.v. Sự tham gia của người dân địa phương trong
công tác quy hoạch là điều kiện sống còn để đảm
bảo tính khả thi cho một bản quy hoạch cụ thể.
Quy hoạch cảnh quan thông qua cấu trúc 3 vùng
bắt buộc (lõi, đệm, chuyển tiếp) là đặc trưng riêng
của các Khu DTSQ của UNESCO.
Điều phối liên ngành là sự kết nối thực tiễn các
bên tham gia trong công tác quản lý dựa trên các
hệ thống chính sách hiện có. Đó là cách tiếp cận
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hài hòa giữa chính sách từ trên xuống mang tính
chỉ đạo, định hướng và sự tham gia của người
dân địa phương từ dưới lên với những bất cập,
bức xúc và truyền thống lâu đời của người dân.
Vai trò của các tổ chức dân sự, phi chính phủ cực
kỳ quan trọng trong quá trình này. Đây chính là
cầu nối giữa các bên tham gia, giữa chính phủ
và người dân.
Kinh tế chất lượng là sự tạo ra một nền kinh tế
dựa trên bảo tồn (conservation-based economy),
phù hợp với xu thế kinh tế xanh, tăng trưởng
xanh đương đại, với các hoạt động đăng ký nhãn
hiệu, tiếp thị và thúc đẩy sản phẩm chất lượng
của địa phương dựa trên sự nổi tiếng, những giá
trị toàn cầu mà công tác bảo tồn mang lại. Đây
chính là cơ sở nâng cao giá trị hàng hóa với các
giá trị gia tăng trong chuỗi và tạo tiền đề sáng tạo
những chuỗi hàng hóa mới mang hàm lượng trí
tuệ cao hơn.

3. Kinh nghiệm áp dụng SLIQ trong
thành lập và quản lý các khu DTSQ ở
Việt Nam
Trong hầu hết các khu DTSQ của Việt Nam, cách
tiếp cận SLIQ đã được áp dụng trong quá trình
thiết kế, xây dựng và quản lý. Khác với cách làm
hiện thời, các hoạt động quản lý đều được giao
cho các bộ, ban, ngành chỉ đạo theo chiều dọc từ
trên xuống dưới, các hoạt động phân ra theo địa
giới hành chính, tính toàn vẹn tổng thể của các hệ
thống tự nhiên, bao gồm hệ sinh thái và nhân văn
đều bị chia cắt, phân khúc, bị phân mảnh cho mỗi
ngành, mỗi địa phương một khoảnh, tạo ra nhiều
ranh giới trong không gian nhân văn. Hậu quả
là vừa tạo ra sự chồng chéo trong một lĩnh vực
này thì lại thiếu trong lĩnh vực khác, nhiều vấn đề
cần sự phối hợp và nỗ lực của nhiều ban ngành,
nhiều lực lượng xã hội, sự tham gia của người
dân chỉ được thực hiện một cách hình thức. Áp
dụng SLIQ như một công cụ tạo ra bộ máy quản
lý, điều hành thực tế để giải quyết những vấn đề
bức xúc trên. Việc lựa chọn cấp tỉnh điều phối
tất cả các hoạt động của khu DTSQ, trưởng ban
quản lý khu DTSQ là một phó chủ tịch tỉnh hoặc
thành phố đã tạo điều kiện cho việc áp dụng tư
duy hệ thống trong phân vùng chức năng, điều
phối các chính sách hiện hành, phát triển kinh
tế chất lượng, quy hoạch cảnh quan trong quy
hoạch tổng thể kinh tế-xã hội của địa phương,
duy trì và tạo điều kiện cho nhiều bên tham gia,
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bao gồm các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức phi
chính phủ và người dân địa phương, đặc biệt là
các doanh nghiệp, khu vực tư nhân.
Quy hoạch cảnh quan được áp dụng trong phân
vùng các khu DTSQ, mỗi khu DTSQ có thể có
từ 2 vùng lõi trở lên, các vùng lõi này được kết
nối đảm bảo tính liên tục và tổng thể hệ sinh thái
thông qua các vùng đệm và vùng chuyển tiếp
rộng lớn. Sự nối kết 2 vùng lõi ở khu DTSQ Cát
Bà tạo điều kiện cho việc duy trì nơi sống, kiếm
ăn, sinh sản cho loài voọc quí hiếm mang tên địa
phương voọc Cát Bà. Sự kết nối giữa vùng lõi là
khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm với phố cổ Hội An
- di sản văn hóa thế giới là sự nối kết giữa thiên
nhiên và văn hóa. Sự kết nối 3 vùng lõi cùng với
các vùng đệm, chuyển tiếp của khu DTSQ Kiên
Giang tạo nên một tổng thể hài hòa giữa các hệ
sinh thái đặc trưng của vùng nhiệt đới có mặt ở
Kiên Giang. Sự kết nối của khu DTSQ liên tỉnh
các vùng đất ngập nước ven biển Châu thổ sông
Hồng tạo nên một hành lang sinh học duy trì sự
kết nối sinh thái đảm bảo tính hiệu quả bảo tồn
các loài chim di cư tại khu Ramsar đầu tiên của
Việt Nam.
Nền kinh tế chất lượng hay được gọi là nền kinh
tế dựa trên bảo tồn đã bước đầu hình thành và
phát huy tại các khu DTSQ Cát Bà với các sản
phẩm mật ong, nhà hàng, khách sạn, v.v nhãn
hiệu hàng hóa với biểu tượng voọc Cát Bà trên
các sản phẩm địa phương đã theo chân du khách
đi tới các vùng, miền trong nước và quốc tế. Hình
ảnh voọc Cát Bà nổi tiếng đã đi vào tâm trí người
dân như một thông điệp hình ảnh Việt Nam thân
thiện với môi trường, mang tính nhân văn sâu
sắc. Kinh tế chất lượng cũng bắt đầu thể hiện
tại các khu DTSQ sông Hồng, khu DTSQ Kiên
Giang và một số khu DTSQ khác.
Bài học thành công chính là sự sáng tạo của
mỗi địa phương trong việc xây dựng bộ máy tổ
chức quản lý, sử dụng công cụ SLIQ tùy thuộc
vào điều kiện cụ thể của từng địa phương. Tuy
nhiên, do cách tư duy cũ và cách làm hiện nay,
công cụ SLIQ đã gặp không ít khó khăn trong quá
trình sử dụng, nhất là đối với các khu DTSQ liên
tỉnh, nhiều thành phần, ít kinh phí, v.v. Nếu năng
động của cán bộ là nhân tố cơ bản bảo đảm cho
sự thành công thì sự trì trệ trong tư duy, ít hành
động là lực kéo gây khó khăn trong điều hành các
khu DTSQ.

Kinh nghiệm phát triển đồng quản lý tại khu DTSQ Châu thổ sông Hồng
Một cơ chế Đồng quản lý đã được triển khai tại khu DTSQ sông Hồng với sự giúp đỡ về mặt
tài chính và kỹ thuật từ tổ chức MCD - Tổ chức Phi chính phủ về bảo tồn sinh vật biển và phát
triển cộng đồng. Đồng quản lý được thể hiện thông qua sự chia sẻ về trí tuệ, kinh nghiệm và
trách nhiệm giữa 3 tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình với các hoạt động củng cố tổ chức,
xây dựng kế hoạch quản lý và triển khai du lịch sinh thái, tạo sinh kế thay thế cho người dân địa
phương. Đồng quản lý cũng được thể hiện ở mức độ quản lý tài nguyên cấp cộng đồng với sự
tham gia của Vườn quốc gia, người bảo vệ rừng, người đánh bắt thủy sản, nuôi trồng thủy sản,
v.v. Cơ chế đồng quản lý không chỉ thể hiện qua việc chia sẻ lợi ích mà cả trí tuệ, trách nhiệm
bảo tồn nguồn lợi và trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau giữa các thôn, xóm, làng xã, đặc
biệt trong phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng. Hai mô hình du lịch sinh thái dựa vào
cộng đồng ở xã Giao Xuân (Nam Định) và một xã ở huyện Tiền Hải (Thái Bình) là những ví dụ
sinh động về chia sẻ kinh nghiệm và phát triển đối tác trong phát triển kinh tế cho bảo tồn và
bảo tồn cho phát triển kinh tế-xã hội. Bài học kinh nghiệm về đồng quản lý cũng được thể hiện
qua sự hợp tác hài hòa giữa các cơ quan chính quyền địa phương, ủy ban MAB quốc gia và tổ
chức phi chính phủ MCD năng động và hiệu quả.
(Website MCD)

Kết luận
-

-

Trong bối cảnh toàn cầu hóa về kinh tế, trách
nhiệm toàn cầu về bảo tồn thiên nhiên, văn
hóa và môi trường, chúng ta là nước đi sau
có điều kiện học hỏi kinh nghiệm các quốc
gia khác đi trước trong lĩnh vực xây dựng và
quản lý các khu DTSQ, việc đề xuất và áp
dụng cách tiếp cận SLIQ đã nói lên tính sáng
tạo và nỗ lực vươn lên của Việt Nam.
Với những kết quả bước đầu với nhiều khó
khăn thách thức phía trước, đôi khi chúng ta
đắn đo suy nghĩ có nên tiếp tục con đường
mới đầy công gai hay quay lại con đường cũ
ít vất vả, kém hiệu quả. Đây chính là giai đoạn
quan trọng nhất trong sự nghiệp của Chương
trình “Con người và Sinh quyển” và các khu
DTSQ của Việt Nam. Chúng ta cần rút kinh
nghiệm, chia sẻ và trao đổi các bài học kinh
nghiệm để tiếp tục đi lên trong sự nghiệp phát
triển bền vững của đất nước.
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Phân vùng chức năng khu bảo tồn hệ sinh thái thảm cỏ
biển và rạn san hô ở Việt Nam
TS. Hoàng Văn Thắng
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường,
Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Mở đầu
Việt Nam là quốc gia có vùng biển rộng, bờ biển
dài (hơn 3.260 km) với nhiều đảo và rạn san hô,
thảm cỏ biển phong phú trải dài từ Bắc đến Nam,
đặc biệt ở vùng biển sát đảo, như: Bạch Long
Vĩ, Cát Bà, Cù Lao Chàm, Hòn Mun, Côn Đảo,
Hoàng Sa, Trường Sa, Phú Quốc, v.v. Đây là
những loại hình hệ sinh thái (HST) rất đặc trưng
và có tính đa dạng sinh học cao nhưng cũng rất
nhạy cảm, dễ bị tổn thương.
Các vùng ven biển và biển nói chung cùng với
các HST đóng vai trò rất quan trọng trong đời
sống kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, bảo
tồn đa dạng sinh học của đất nước. Thời gian
qua, cùng với nỗ lực của Chính phủ, các nhà tài
trợ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính
phủ trong và ngoài nước, Việt Nam đã có những
bước tiến đáng kể trong sự nghiệp bảo tồn và
sử dụng bền vững các giá trị dịch vụ của HST
biển-ven biển, bao gồm các HST cỏ biển và rạn
san hô.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được,
Việt Nam gặp không ít khó khăn, thách thức
trong công tác quản lý, bảo tồn các HST quan
trọng nói trên. Đáng chú ý là: (i) Nhiều khu vực
biển và ven biển có tính đa dạng sinh học cao, có
vai trò và chức năng quan trọng về môi trường
vẫn chưa được đưa vào hệ thống các khu bảo
tồn hoặc chưa được quản lý và sử dụng một
cách hợp lý; (ii) Chất lượng môi trường các HST
biển-ven biển bị suy thoái ngày càng mạnh, đa
dạng sinh học biển-ven biển có xu hướng giảm;
(iii) Các đe doạ đối với các HST biển-ven biển
có xu hướng gia tăng như thiên tai, sức ép dân
số, khai thác quá mức và bất cập về phương
thức, cơ chế và bộ máy quản lý, thiếu sự kết hợp
giữa chiến lược phát triển kinh tế với bảo vệ tài
nguyên, môi trường, v.v.
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Để khắc phục tình trạng nói trên, Việt Nam vẫn
còn nhiều việc phải làm, trong đó cần chú trọng
đến việc phân vùng chức năng của các vùng
có tính đa dạng cao với các HST rạn san hô và
thảm cỏ biển là hạt nhân. Bài báo này giới thiệu
cơ sở khoa học và thực tiễn trong phân vùng
chức năng các khu bảo tồn rạn san hô và thảm
cỏ biển phục vụ công tác xây dựng quy hoạch,
kế hoạch theo định hướng phát triển bền vững.

1. Phân vùng chức năng các khu bảo
tồn rạn san hô và thảm cỏ biển trên
thế giới
Trên thế giới, một số tổ chức quốc tế và các nước
trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Nam Á,
v.v đã tiến hành phân vùng cho các khu bảo tồn
biển hoặc các khu sử dụng đa mục đích.
Ở Australia, phân vùng chức năng ở Công viên
biển rộng lớn Moreton Bay được chia thành
các phân khu sau (The Sate of Queensland.
Environmental Protection Agency, 2007): (1)
Vườn quốc gia biển (marine national park):
nhiều hoạt động không được phép, nếu có thì
đều phải được kiểm soát một cách chặt chẽ; (2)
Khu bảo tồn (conservation park): Mức độ bảo tồn
cao; (3) Khu bảo tồn sinh cảnh/ nơi sống (habitat
protection): không được dùng lưới quét, nuôi
trồng hải sản có bổ sung thức ăn sẽ không được
phép; và (4) Khu sử dụng tổng hợp (general
use): phần lớn các hoạt động liên quan đều được
phép; nhưng vẫn cấm việc nuôi thủy sản có bổ
sung thức ăn trong các hoạt động du lịch và vận
tải thủy, đã quy định chặt chẽ về mùa, vụ, các khu
vực được phép cũng như không được phép, kể
cả việc neo đậu và buộc tàu bè.
Ở Italia, việc thiết kế các phân khu, tùy theo mức
độ bảo tồn, đòi hỏi phải đáp ứng các yêu cầu
chính sau (Ferdinando Villa et al., 2002): (1) Bảo
tồn nguyên vẹn (Integral reserve): chỉ những cá

nhân có phép mới được triển khai tiến hành các
hoạt động quan trắc, nghiên cứu và duy tu; (2)
Bảo tồn thổng thể (General reserve): các hoạt
động du lịch ít tác động được phép nhưng phải
chịu sự điều hành và điều tiết, kiểm soát về số
lượng du khách và tàu thuyền; và (3) Bảo tồn
từng/một phần (Partial reserve): thường là vùng
đệm giữa khu vực ngoại vi và khu bảo vệ nghiêm
ngặt, bao gồm cả phân khu hành chính, dịch vụ các hoạt động vui chơi, giải trí có kiểm soát được
phép triển khai.

Như chúng ta đều biết, phân vùng chức năng là
một công cụ cốt yếu trong quản lý và sử dụng
đa mục đích các vùng thảm cỏ biển và rạn san
hô. Tiến hành phân vùng sẽ tạo ra các phân khu
dùng cho các mục đích cụ thể khác nhau. Kế
hoạch phân vùng chức năng phải dựa vào các
số liệu khoa học tin cậy có sẵn hoặc từ quá trình
khảo sát bổ sung. Trước khi xây dựng một kế
hoạch phân vùng cần phải phân tích, đánh giá để
hiểu biết thấu đáo các yếu tố sinh thái cũng như
kinh tế - xã hội.

Ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á, việc phân khu
chức năng cho các khu bảo tồn biển và ven biển
đã được tiến hành ở nhiều nước như Ấn Độ, Sri
Lanka, Thailand, Indonesia, Philippin, v.v. Ví dụ,
Vườn quốc gia Hikkaduwa, Sri Lanka là khu bảo
tồn rạn san hô đã được phân ra thành 5 phân khu
chức năng (IUCN, 2008):

Phân vùng chức năng giúp giảm thiểu các mâu
thuẫn giữa những người (mục đích) sử dụng
khác nhau, đồng thời làm tăng hiệu quả của các
hoạt động như du lịch (sinh thái) cũng như sự
hài hòa của các hoạt động. Kết quả phân vùng
(chức năng) thường tạo ra phân khu bảo tồn
nghiêm ngặt và những phân khu có mức độ bảo
tồn nghiêm ngặt giảm dần. Có thể thành lập các
vùng đệm thay đổi theo mùa hoặc theo không
gian chẳng hạn như những vùng tàu thuyền có
thể qua lại hoặc là mùa sinh sản của các loài thủy
sản, v.v.

(1) Khu vực giành cho thuyền đáy kính (dùng cho
du lịch ngắm san hô) và chỉ được phép hoạt
động ở một đảo nhỏ trong khu vực, không
được hoạt động ở những khu có rạn san hô
khi nước cạn mấp mé nước hoặc tại các bãi
cát nơi dùng cho tắm biển.
(2) Khu dùng cho lặn ống thở (snorkelling):
không được triển khai tại các nơi nước quá
nông hoặc những nơi có những vật nổi dùng
cho các mục đích khác được triển khai, và khi
thủy triều thấp thì phải rất hạn chế.
(3) Khu tắm biển: khu vực có cát biển và ở vùng
nông.
(4) Khu vực nghiên cứu: dùng cho việc triển khai
các hoạt động nghiên cứu, không cho phép
tiến hành các hoạt động khác nhằm ngăn
chặn các tác động và ảnh hưởng đến kết quả
nghiên cứu.
(5) Phân khu bảo tồn nghiêm ngặt: được thiết kế
và khoanh vùng giành cho bảo tồn các sinh
cảnh nhạy cảm như thảm cỏ biển và rạn san
hô. Các hoạt động sử dụng tại phân khu này
được kiểm soát một cách nghiêm ngặt, thậm
chí ngay cả các hoạt động nghiên cứu.

2. Phân vùng chức năng khu bảo tồn
thảm cỏ biển và rạn san hô ở Việt Nam
2.1. Mục đích và cơ sở pháp lý của phân
vùng

Phân vùng chức năng phải đảm bảo cân bằng
giữa bảo tồn và sử dụng, càng đơn giản, càng rõ
ràng càng tốt, phải được văn bản hóa và được
tuân thủ một cách hợp lý. Các yếu tố chính để
xác lập ranh giới giữa các khu bảo tồn/ quản lý
hoặc giữa các phân khu cần phải quan tâm là:
Sinh thái, các bên liên quan (stakeholders) và
các yếu tố khác.
Các căn cứ pháp lý để phân vùng chức năng là
các văn bản quy phạm pháp luật quy định về bảo
tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phân vùng
chức năng. Ở Việt Nam là các công ước và điều
ước quốc tế mà Việt Nam cam kết thực hiện, các
luật và văn bản dưới luật, các nghị định Chính
phủ, quyết định của các Bộ liên quan đến khu
bảo tồn, đa dạng sinh học, v.v. Đặc biệt là các văn
bản: Công ước Ramsar, Công ước về đa dạng
sinh học, Luật bảo vệ môi trường (1993, sửa đổi
2005), Luật đất đai (1993, sửa đổi 1998, 2001
và 2005), Luật bảo vệ và phát triển rừng (2004),
Luật tài nguyên nước (1998, sửa đổi 2012), Luật
Thủy sản (2003), Luật Đa dạng Sinh học (2008)
và nhiều Nghị định của Chính phủ liên quan, v.v.
Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (2004) của Việt
Nam quy định khá cụ thể về việc phân vùng cho
các khu rừng đặc dụng bao gồm Vườn quốc gia

Áp dụng quy hoạch không gian biển và vùng bờ ở Việt Nam
Cách tiếp cận quản lý dựa vào hệ sinh thái

69

và khu bảo tồn thiên nhiên. Luật Đa dạng Sinh
học (2008) cũng đã quy định về phân vùng chức
năng và ranh giới khu bảo tồn, bao gồm: 1) phân
khu bảo vệ nghiêm ngặt, 2) phân khu phục hồi
sinh thái, và 3) phân khu dịch vụ - hành chính.
Nghị định 57/2010/NĐ-TTg quy định Khu bảo tồn
biển được phân ra 3 phân khu: phân khu bảo vệ
nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái và phân
khu phát triển. Theo các luật nói trên, phải cắm
mốc xác định ranh giới khu bảo tồn và phân khu
bảo vệ nghiêm ngặt, và phải xác định diện tích, vị
trí trên thực địa hoặc tọa độ trên mặt nước biển.

2.2. Cơ sở khoa học của phân vùng
-

-

Về mặt sinh thái: các loài sinh vật thủy sinh
khác nhau đòi hỏi các điều kiện sống khác
nhau và vì thế phân bố ở các vị trí khác nhau
cả theo chiều ngang và chiều dọc; các loài
thủy sinh vật có vòng đời cũng như mùa vụ
sinh sản khác nhau; các loài thủy sinh vật
cung cấp các dịch vụ cũng như chức năng
khác nhau và chịu tác động của tự nhiên cũng
như của con người với mức độ khác nhau;
khả năng thích ứng (adaptation) với các tác
động của các loài là khác nhau.
Bảo tồn dựa vào cộng đồng: Con người khai
thác các dịch vụ cũng như sản phẩm khác
nhau từ các HST thảm cỏ biển và rạn san hô;
Con người tác động khác nhau lên các HST
và các tác động này cũng khác nhau ở các
khu vực/ phân khu khác nhau; Các bên liên
quan khác nhau có những mối quan tâm cũng
như cách thức khai thác, sử dụng khác nhau;
Con người nói chung, các bên liên quan nói
riêng có thể tạo ra những luật lệ, quy định về
quản lý và sử dụng đáp ứng được yêu cầu
của các bên cũng như sự thịnh vượng chung;
Cộng đồng địa phương có nhu cầu cũng như
vai trò quan trọng đối với việc sử dụng, quản
lý và bảo tồn các HST thảm cỏ biển và rạn
san hô.
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-

Hệ thông tin địa lý-GIS: là công cụ hữu hiệu
đối với việc hoạch định ranh giới, phân vùng,
lưu trữ số liệu cũng như đưa ra các giải pháp
quản lý và bảo tồn.

Ngoài ra, để tiến hành phân vùng phải thu thập
các kết quả điều tra, nghiên cứu về các HST
thảm cỏ biển và rạn san hô; phân tích hoạt động
bảo tồn và những thách thức trong việc quản lý
và bảo tồn các khu bảo tồn biển của Việt Nam.
Các thông tin về tác động của sóng, bão, sinh vật
ngoại lai xâm hại và của con người, cũng như
kinh nghiệm của một số nước và một số tổ chức
quốc tế cần phải thu thập và phân tích.

2.3. Nguyên tắc phân vùng khu bảo tồn các
HST rạn san hô và thảm cỏ biển
a) Các nguyên tắc chỉ dẫn phân vùng theo điều
kiện tự nhiên
Phân vùng theo điều kiện tự nhiên cần tuân
thủ nhóm nguyên tắc CAR (Comprehensive,
Adequate, Representative) sau:
-

Tính toàn diện: có tất cả các dạng sinh cảnh
(và các thành phần đa dạng sinh học khác)
trong phân khu không khai thác, được công
nhận ở một mức độ phù hợp;

-

Tính đầy đủ/ tương xứng: bảo vệ một diện
tích thỏa đáng đáp ứng việc duy trì khả năng
phát triển và tồn tại độc lập cũng như tính
toàn vẹn của một HST;

-

Tính đại diện: đảm bảo mỗi đặc điểm đa dạng
sinh học (loài hoặc hệ sinh thái) mang tính
điển hình, mẫu hình.

Trên cơ sở các nguyên tắc trên có thể phân vùng
chức năng khu bảo tồn các rạn san hô và thảm
cỏ biển theo các tiêu chí và nguyên tắc ghi trong
bảng dưới đây:

Tiêu chí

Nguyên tắc

Giải thích

Sinh cảnh điển hình

1) Đại diện mức độ tối thiểu của
mỗi “dạng sinh cảnh” ở phân
khu không khai thác

Bảo vệ mẫu (chuẩn) của mỗi dạng
sinh cảnh đảm bảo duy trì các sinh
cảnh và thành phần đa dạng sinh học
trong phạm vi một khu bảo tồn

Kích cỡ và loại hình

2) Phải có kích thước phù hợp
và loại hình của các “dạng sinh
cảnh” trong phân khu không
khai thác

Mỗi dạng sinh cảnh cần được bảo
vệ ở nhiều phân khu không khai thác
trong mạng lưới khu dự trữ nhằm bảo
vệ toàn bộ các dạng sinh cảnh khỏi
bị hủy hoại. Khu bảo tồn phải đủ lớn
để có thể bảo vệ các loài trong sinh
cảnh đó.

Tính kết nối

3) Tạo ra sự kết nối trong mạng
lưới/ hệ thống các phân khu
không khai thác

Các khu dự trữ trong một mạng lưới
phải có một khoảng cách phù hợp đảm
bảo sự di chuyển một cách an toàn
của các loài

Sinh cảnh dễ bị tổn
thương

4) Bảo vệ số lượng phù hợp
các sinh cảnh dễ bị tổn thương
trong phân khu không khai thác

Các sinh cảnh dễ bị tổn thương của
các rạn san hô và thảm cỏ biển cũng
như sinh vật liên quan cần được bảo
vệ một cách có hiệu quả tại phân khu
không khai thác

Giai đoạn dễ bị tổn
thương của loài sinh vật

5) Bảo vệ hợp lý các loài trong
giai đoạn dễ bị tổn thương của
vòng đời

Giai đoạn dễ bị tổn thương trong vòng
đời của các loài sinh vật cần được bảo
vệ một cách có hiệu quả tại phân khu
không khai thác

Loài và các khu vực
quan tâm đặc biệt

6) Phải có các loài, quần thể và
các khu vực quan tâm đặc biệt
trong phân khu không khai thác

Loài và các quần thể cần được bảo tồn
như các loài quý hiếm, bị đe dọa. v.v
cần được bảo vệ hiệu quả trong phân
khu không khai thác

Liên kết (connectivity)
HST

7) Phải cân nhắc mối liên kết
HST giữa các sinh cảnh với
các khu vực biển cũng như đất
liền xung quanh trong phân khu
không khai thác

Các khu vực hỗ trợ các sinh cảnh khác
(các liên kết HST) hoặc các khu vực
độc lập với các sinh cảnh khác cần
phải được bảo vệ

Sức chống chịu
(resilience)

8) Cung cấp cho tương lai khả
năng chống chịu với những
thay đổi hoặc những đe dọa do
tự nhiên hoặc con người gây ra

Những khu vực có thể coi là ít bị
tác động và còn tính tự nhiên cao
(naturalness) cần phải được cân nhắc
đưa vào phân khu không khai thác để
đảm bảo tính chống chịu với những
thay đổi hoặc đe dọa trong tương lai

Quản lý thích ứng

9) Thiết kế một mạng lưới dự trữ
dùng cho các đánh giá khoa học
về tính hiệu quả của việc phân
vùng (zoning)

Việc phân vùng cần phải được xem xét
lại sau một thời gian nhất định (có thể
là 10 năm), vì vậy cần phải quan tâm
đến những kỹ thuật, khoa học tiên tiến
trong việc thiết kế các thí nghiệm và
quan trắc
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b) Các nguyên tắc chỉ dẫn về kinh tế-xã hội
Cần phải đảm bảo tính hiệu quả và đảm bảo rằng:
-

Phân vùng đạt được các mục đích bảo tồn
nhưng giảm thiểu được các tác động tiêu cực
Tiêu chí

lên những người sử dụng khác;
-

Phải chặt chẽ (compact), không bị chia cắt
(fragmented), đảm bảo quản lý và thực thi
pháp luật một cách có hiệu quả.

Nguyên tắc

Giải thích

Cân bằng giữa bảo tồn
và phát triển

10) Đảm bảo sự lựa chọn cuối
cùng của phân vùng phải tính
đến các chi phí và lợi ích kinh tế,
xã hội, văn hóa và môi trường

Việc lựa chọn cuối cùng các phân khu
cần phải được tiến hành trên cơ sở
nhận biết các chi phí và lợi ích đối với
cộng đồng. Có nghĩa là cần đảm bảo
mục đích cân bằng giữa mục tiêu bảo
tồn và sự cần thiết đối với việc tiếp tục
sử dụng một cách bền vững

Giảm thiểu tác động

11) Giảm thiểu các tác động của
việc phân vùng lên các tác động
giữa con người và khu bảo tồn
biển, bao gồm cả cách tiếp cận,
hoạt động, giá trị và tinh thần

Kế hoạch phân vùng phải giảm thiểu
các tác động lên những người sử
dụng. Cộng đồng và các bên liên quan
phải tham gia vào quá trình thiết kế và
thực hiện phân vùng

Hỗ trợ quản lý

12) Sự hỗ trợ, nếu có thể, đó là
các cơ chế và thiết chế tổ chức
có thể ảnh hưởng đến khu bảo
tồn biển

Các thể chế, chính sách có liên quan
cần được phân tích, đánh giá

Hiệu quả và thực tiễn

13) Tăng cường hiểu biết tối
đa về khu bảo tồn biển và khả
năng có thể quản lý được của
các phân khu

Kế hoạch phân vùng cuối cùng cần
phải tính đến các vấn đề vận hành và
thực hiện; trong điều kiện có thể, đảm
bảo tính liên kết với các khu vực khác.
Thực hiện các hoạt động nâng cao
nhận thức để tăng cường hiểu biết tối
đa cho các bên liên quan

3. Đề xuất phân vùng khu bảo tồn rạn
san hô và thảm cỏ biển ở Việt Nam
Ở Việt Nam, WWF (2005) và Hoàng Văn Thắng
(2008) đã xác định 5 đơn vị phân vùng chức năng
để áp dụng cho các mức độ bảo tồn khác nhau:
(1) Khu vực cấm nghiêm ngặt, (2) Khu vực bảo
tồn (sanctuary), (3) Khu vực bảo tồn sinh cảnh
(habitat), (4) Khu vực sử dụng chung có quản lý
và (5) Khu vực sử dụng vì các mục đích đặc biệt.
Một số khu bảo tồn tổng hợp cả thảm cỏ biển và
rạn san hô hoặc một số khu chỉ có thảm cỏ biển
hoặc rạn san hô đã được thiết lập và phân khu
chức năng như: VQG Côn Đảo, VQG Phú Quốc,
khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, v.v. Một ví dụ
điển hình là năm 2003 khu bảo tồn biển Hòn Mun
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(nay là vịnh NhaTrang, Khánh Hòa) được phân
thành các phân khu như sau:
(1) Vùng lõi: cấm đánh cá (chiếm khoảng 1020% tổng diện tích), các hoạt động giáo dục
và nghiên cứu, du lịch thiên nhiên như lặn
ống thở, lặn bình (scuba diving) được phép
hoạt động.
(2) Vùng đệm: các hoạt động đánh bắt cá truyền
thống được phép triển khai nhưng cấm lưới
cào; các hoạt động du lịch được phép bao
gồm du thuyền, lặn và bơi.
(3) Khu nuôi trồng hải sản: các hoạt động nuôi
trồng hải sản có kế hoạch sẽ được phép
triển khai.

Tuy nhiên, việc phân vùng chức năng chi tiết
trong khu vực có rạn san hô phong phú nhất lại
không được triển khai, hiệu lực thực tế của các
phân khu chức năng còn rất hạn chế cả từ phía
nhà quản lý và người dân/du khách.
Nguyễn Văn Tiến (2004) đã phân vùng quản lý
các khu vực hệ sinh thái thảm cỏ biển ở Phú
Quốc thành hai phân khu chính: (1) Khu bảo vệ
cỏ biển nghiêm ngặt – cấm quanh năm tất cả các
hoạt động đánh bắt, nuôi trồng, kiểm soát chặt
chẽ các hoạt động làm giảm hoặc làm mất diện
tích các bãi cỏ biển; (2) Khu bảo vệ cỏ biển hạn
chế - cấm khai thác có thời hạn vào các thời kỳ
sinh sản hoặc mùa di cư kiếm ăn, cấm khai thác
bằng bắt cứ phương tiện nào trên bãi đẻ hoặc
bãi kiếm ăn.
Như đã trình bày ở phần trên, việc phân vùng khu
bảo tồn các rạn san hô và thảm cỏ biển ở Việt
Nam cơ bản dựa trên việc phân khu chức năng
của các khu rừng đặc dụng. Tuy nhiên, việc phân
vùng này còn một số bất cập, đặc biệt là các quy
định và tiêu chí cho các phân khu chức năng
không rõ và chưa thể hiện được hết các cấu trúc
cũng như chức năng của các HST biển, nhất là
các rạn san hô và thảm cỏ biển. Hơn nữa, việc
đánh dấu và đóng mốc ranh giới trên biển là một
việc làm rất khó khăn trong khi nhận thức cũng
như tính tự giác của một bộ phận dân chúng còn
chưa cao.
Trên cơ sở kinh nghiệm của các nước trên thế
giới cũng như thực tế ở Việt Nam, việc ứng dụng
phân vùng chức năng của WWF là phù hợp với
Việt Nam. Các nguyên tắc (13 nguyên tắc) đã
nêu trên hoàn toàn phù hợp và có thể ứng dụng
được. Đó là: (1) Khu vực cấm nghiêm ngặt, (2)
Khu vực bảo tồn (sanctuary), (3) Khu vực bảo tồn
sinh cảnh (habitat), (4) Khu vực sử dụng chung
có quản lý, và (5) Khu vực sử dụng vì các mục
đích đặc biệt.
Tuy nhiên, tùy theo tình hình cụ thể ở từng khu
bảo tồn như diện tích, tính phong phú về đa dạng
sinh học, hiện trạng phát triển kinh tế-xã hội, v.v có
thể áp dụng cho phù hợp. Ví dụ, có thể lựa chọn 3
hoặc 4 tiêu chí trên để vừa bảo đảm bảo tồn vừa
đáp ứng được nhu cầu phát triển bền vững.
Để có thể triển khai việc phân vùng chức năng
như đề xuất ở trên, ngoài việc tiến hành điều tra,

khảo sát điều kiện tự nhiên và kinh tế, xã hội, cần
phải xây dựng một hệ thống văn bản pháp quy và
hướng dẫn phù hợp.
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Xây dựng hành lang pháp lý
cho quy hoạch không gian biển ở Việt Nam
TS. Nguyễn Lê Tuấn
Viện Nghiên cứu quản lý biển và hải đảo,
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Mở đầu
Việt Nam có bờ biển dài hơn 3.260 km, trải trên
13 vĩ độ, với khoảng hơn 3.000 đảo lớn nhỏ
xa bờ, gần bờ và hai quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa. Tiềm năng tài nguyên biển của nước
ta tuy không được coi là vào loại giàu có của thế
giới, nhưng cũng rất đáng kể và có ý nghĩa cực
kỳ quan trọng đối với sự phát triển của đất nước
[2]. Biển có ý nghĩa to lớn trong giao lưu kinh tế
quốc tế và có vai trò quan trọng trong phát triển
đất nước.
Tài nguyên biển và ven biển Việt Nam được nhìn
nhận như là các hệ thống tài nguyên chia sẻ,
chứa đựng “yếu tố không gian” và luôn là đối
tượng sử dụng của nhiều ngành [15]. Thực tiễn
hiện nay cho thấy, cùng với xu hướng gia tăng
tốc độ tăng trưởng kinh tế và dân số như hiện
nay, nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài
nguyên không tái tạo trên đất liền sẽ bị cạn kiệt
sau vài ba thập kỷ tới [13]. Cho nên, vấn đề sức
chứa của không gian kinh tế biển cũng đang trở
thành thách thức lớn, đòi hỏi các nhà hoạch định
chính sách ở các quốc gia có biển phải đổi mới
tư duy phát triển kinh tế.
Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển 1982
(gọi tắt là Công ước luật biển 1982) cung cấp cơ
sở pháp lý cơ bản cho quản lý biển và đại dương
theo không gian. Chương 17 của Chương trình
nghị sự 21 (1992) đã nhấn mạnh ý tưởng quản lý
biển và vùng bờ biển phải “tổng hợp về nội dung
và mang tính phòng ngừa, dự báo về phạm vi”
[3]. Quản lý tổng hợp là phương thức quản lý
dựa vào hệ sinh thái, hài hòa lợi ích, phối hợp
liên ngành và với các bên liên quan, bảo đảm
phát triển bền vững, nhằm sử dụng hiệu quả tài
nguyên và giảm thiểu tác động có hại của thiên
tai đối với phát triển kinh tế-xã hội của con người
và ngược lại.
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Trong quản lý tổng hợp biển và hải đảo, quy
hoạch không gian biển (QHKGB) là công cụ quản
lý và kiểm soát quan trọng. Mặc dù đã được áp
dụng gần 20 năm qua ở nhiều nước trên thế giới,
nhưng QHKGB gần đây mới được nhắc đến và
bắt đầu triển khai ở Việt Nam.
Để áp dụng đại trà loại hình quy hoạch này ở
nước ta thì việc xây dựng hành lang pháp lý cho
QHKGB là vấn đề rất cấp thiết mà bài viết này
sẽ đề cập.

1. Tình hình áp dụng quy hoạch không
gian biển
Trên thế giới, đến nay QHKGB (marine spatial
planning) vẫn còn được hiểu theo nhiều thuật
ngữ khác nhau, ví dụ “quản lý sử dụng biển tổng
hợp” (ở Úc), “quy hoạch sử dụng biển”, “quản lý
đại dương” (ở Canada) hay “quy hoạch biển” (ở
Anh), v.v [7]. Vì vậy, các nhà khoa học và quản
lý cũng chưa hoàn toàn thống nhất định nghĩa về
QHKGB. Theo Ehler Charles và Fanny Douvere
(2009): QHKGB là một quá trình phân tích và
phân bổ (do cơ quan nhà nước thực hiện) các
hoạt động của con người theo không gian và
thời gian ở các vùng biển để đạt các mục tiêu
kinh tế, xã hội và sinh thái mà thường do các nhà
chính trị xác định [6]. Bộ Các vấn đề Nông thôn,
Lương thực và Môi trường của Vương quốc Anh
(DEFRA) định nghĩa “quy hoạch biển là một quy
hoạch chiến lược dùng để điều chỉnh, quản lý và
bảo vệ môi trường biển, chú trọng vào các hoạt
động sử dụng biển phức tạp, lũy tích và tiềm tàng
mâu thuẫn” [7].
Quy hoạch không gian biển đã được áp dụng tại
nhiều nước trên thế giới với những điều chỉnh

cho phù hợp với bối cảnh và điều kiện của từng
quốc gia, cũng như mức độ xây dựng và thực
hiện QHKGB cũng khác nhau. Tại CHLB Đức,
Chính phủ đã xây dựng QHKGB cho các vùng
biển trong phạm vi 12 hải lý và gần đây đã lấy
ý kiến tham vấn đối với QHKGB quốc gia cho
vùng đặc quyền kinh tế. Trong khi tại Anh, Đạo
luật về Tiếp cận các vùng biển và ven biển (2009)
đã dành một phần riêng về quy hoạch biển với
5 chương, 21 điều quy định rất cụ thể về chính
sách, về xây dựng, điều chỉnh quy hoạch biển;
quy định các cơ quan liên quan và chức năng,
nhiệm vụ tương ứng [12]. Đối với Pháp, Ba Lan
và Hy Lạp, QHKGB vẫn nằm trong khuôn khổ
điều chỉnh pháp luật chuyên ngành ở các mức
độ khác nhau, và chưa đặt ra vì các mâu thuẫn,
xung đột từ hoạt động liên quan đến biển còn
ở mức thấp. Tuy vậy, “Sơ đồ tăng cường biển”
(Sea Enhance Schemes) ở Pháp và “Các quy
hoạch khung đặc biệt cho du lịch, công nghiệp và
các vùng ven biển” ở Hy Lạp đã góp phần hình
thành nên các mục tiêu của QHKGB ở các nước
này [7]. Kế hoạch thực hiện chính sách biển quốc
gia của Mỹ năm 2010 đã tăng cường hỗ trợ việc
xây dựng và thực hiện QHKGB tại các vùng khác
nhau, như ở các bang Massachusetts, California,
Oregon, Washington, v.v. Tại Trung Quốc, một hệ

thống quan trọng phục vụ quản lý sử dụng biển
chính là phân vùng chức năng, vốn đã được thực
hiện ở nước này khoảng trên 20 năm. Gần đây,
các nhà nghiên cứu trên thế giới coi phân vùng
chức năng của Trung Quốc là một thực tiễn về
quy hoạch không gian biển [8].
Ở Việt Nam, đến nay vẫn chưa hình thành được
mô hình quản lý tổng hợp biển, hải đảo phù hợp
và hiệu quả. Cho nên, trong công tác quản lý chưa
coi trọng “tính đặc thù” của biển và từng mảng
không gian biển, gây ra những bất cập trong thực
tế, như: nhận thức và sự tham gia của cộng đồng
trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường biển
còn hạn chế, địa phương ít quan tâm đến quản
lý tổng hợp, sự phối hợp giữa các bộ, ngành với
các địa phương vùng ven biển chưa thật tốt, v.v.
Những bất cập trên đã làm nẩy sinh các thách
thức trong khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo
vệ môi trường biển Việt Nam, như: biểu hiện kém
bền vững, tài nguyên biển tiếp tục bị suy thoái,
cạn kiệt, ô nhiễm môi trường biển ngày càng gia
tăng [4]. Đặc biệt đã phát sinh mâu thuẫn lợi ích
trong khai thác, sử dụng biển và hải đảo, tăng
sức ép đến tài nguyên và môi trường biển từ các
hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, v.v.

Hình 1. Vùng cửa sông biển Quảng Nam
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Trong bối cảnh như vậy, nhu cầu sử dụng không
gian biển tăng nhanh trong khi giá trị sử dụng của
không gian biển có chiều hướng giảm đi, đòi hỏi
phải áp dụng QHKGB, coi đây là khâu then chốt,
đột phá trong quản lý tổng hợp và thống nhất về
biển và hải đảo. Trong nhiều việc phải làm để áp
dụng hiệu quả QHKGB ở nước ta, thì việc xây
dựng, điều chỉnh hành lang pháp lý cho QHKGB
là nhiệm vụ cần thực hiện đầu tiên.

2. Vị trí pháp lý của quy hoạch không
gian biển ở Việt Nam
Hiện nay, khái niệm QHKGB vẫn chưa được
chính thức sử dụng trong các văn bản quy phạm
pháp luật phục vụ quản lý biển, hải đảo ở Việt
Nam. Tuy nhiên, Luật Biển Việt Nam được ban
hành năm 2012 và có hiệu lực từ 1/1/2013 đã có
một chương về phát triển kinh tế biển. Chương
này đã quy định về quy hoạch phát triển kinh tế
biển, bao gồm các quy định về căn cứ lập quy
hoạch và nội dung quy hoạch [9]. Cụ thể là:

vệ môi trường biển, hải đảo (sau đây gọi tắt là
Nghị định 25). Nghị định 25 cũng quy định về việc
lập và phê duyệt quy hoạch sử dụng tài nguyên
và bảo vệ môi trường biển, hải đảo [5]. Theo đó,
Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với
các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh ven
biển lập quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ
môi trường biển, hải đảo trong phạm vi cả nước
trình Chính phủ phê duyệt. Đối với quy hoạch
sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển,
hải đảo liên quan đến quốc phòng, an ninh thì
phải có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
trước khi trình Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên,
Nghị định 25 chưa tiến hành phân cấp trong việc
lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng tài nguyên và
bảo vệ môi trường biển mà chỉ phân cấp trong tổ
chức thực hiện quy hoạch sử dụng tài nguyên và
bảo vệ môi trường biển, hải đảo.
Căn cứ Nghị định 25, Bộ trường Bộ Tài nguyên
và Môi trường đã ban hành Thông tư số 19/2011/
TT-BTNMT ngày 10 tháng 6 năm 2011 quy định
kỹ thuật về lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch
sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển,
hải đảo.

-

Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế
- xã hội và hiện trạng khai thác, sử dụng biển;

-

Xác định phương hướng, mục tiêu và định
hướng sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ
môi trường biển;

-

Phân vùng sử dụng biển cho các mục đích
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an
ninh; xác định các vùng cấm khai thác, các
vùng khai thác có điều kiện, khu vực cần bảo
vệ đặc biệt cho mục đích quốc phòng, an
ninh, bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái
và đảo nhân tạo, các thiết bị, công trình trên
biển;

-

Xác định vị trí, diện tích và thể hiện trên bản
đồ các vùng sử dụng mặt biển, đáy biển, đảo;

-

Xác định cụ thể các vùng bờ biển dễ bị tổn
thương như bãi bồi, vùng bờ biển xói lở, rừng
phòng hộ, đất ngập nước, cát ven biển, xác
định vùng đệm và có các giải pháp quản lý,
bảo vệ phù hợp;

-

Giải pháp và tiến độ thực hiện quy hoạch.

Về nội dung, có nhiều điểm tương tự giữa quy
hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường
biển, hải đảo và QHKGB theo đề xuất của các tổ
chức quốc tế [6,11]. Tuy nhiên, cũng có những
khác biệt đáng kể giữa hai loại quy hoạch. Nội
dung trong các hướng dẫn quốc tế và khu vực về
QHKGB thể hiện rõ một tiến trình ra quyết định
quản lý, còn các quy định hiện nay về quy hoạch
sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển,
hải đảo ở nước ta hướng nhiều vào các bước lập
quy hoạch và yêu cầu của sản phẩm phải đạt.
Một vấn đề cần lưu ý là các quy định hiện nay
về quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi
trường biển, hải đảo chưa đề cập đến những khía
cạnh hay nội hàm của QHKGB. Ví dụ, QHKGB
tập trung làm rõ: (i) phương thức sản xuất hàng
hóa và dịch vụ mà chúng ta mong muốn từ không
gian vùng biển được quy hoạch; (ii) chúng ta đạt
được các mong muốn đó bằng cách nào, thứ tự
ưu tiên về không gian và thời gian (ở đâu và khi
nào) cho các hoạt động của con người [6, 7].

Các nội dung này tương tự như những nội dung
của quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi
trường biển, hải đảo quy định tại Nghị định số
25/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 3 năm 2009 của
Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo

Rõ ràng ở nước ta còn thiếu hành lang pháp lý
cho QHKGB, hiện mới có những cơ sở bước đầu
cho việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy
hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường
biển, hải đảo.
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3. Xây dựng hành lang pháp lý cho
QHKGB ở Việt Nam
Để xây dựng hành lang pháp lý cho áp dụng
QHKGB ở nước ta, cần tiếp tục giải quyết một số
vấn đề cơ bản sau:
a) Rà soát, xây dựng mới hoặc bổ sung, hoàn
chỉnh những quy định pháp luật đối với toàn
bộ quá trình QHKGB: từ những quy định về
căn cứ, nội dung, trình tự lập, thẩm định, phê
duyệt đến việc tổ chức thực hiện, rà soát,
đánh giá việc thực hiện và điều chỉnh, bổ
sung quy hoạch. Trong đó, tạo cơ sở pháp
lý cụ thể cho việc tham gia của các bên liên
quan và cộng đồng địa phương vào quá trình
QHKGB. Sự tham gia này không những giúp
nhận dạng các vấn đề cần giải quyết trong
khai thác, sử dụng không gian biển, xây dựng
tầm nhìn và các mục tiêu cho quy hoạch phù
hợp với điều kiện thực tiễn trên cơ sở phát
huy tri thức và các giá trị văn hóa bản địa mà
còn góp phần tạo tiền đề cho việc thực hiện
thành công quy hoạch.
Quy hoạch không gian biển là một quá trình
mang tính động chứ không phải là một công
việc hay nhiệm vụ dừng theo thời gian. Bối
cảnh thực tế của không gian các vùng biển
luôn thay đổi; thông tin, dữ liệu hoặc các tri
thức, hiểu biết của con người về vùng biển đó
cũng luôn được bổ sung, cập nhật; việc giám
sát, đánh giá về tính hiệu quả, hiệu lực của
các giải pháp quản lý được quy hoạch đề ra
cũng luôn cung cấp thêm thông tin; các điều
kiện kinh tế - xã hội cũng như khoa học - công
nghệ luôn thay đổi, v.v. Do đó, QHKGB cần
được rà soát, điều chỉnh, cập nhật thường
xuyên và vấn đề này cần được quy định rõ
ràng trong hệ thống văn bản quy phạm pháp
luật. Cần tiếp tục nghiên cứu và thống nhất
các tiêu chí, tiêu chuẩn để rà soát, đánh giá
việc thực hiện quy hoạch phù hợp với điều
kiện phát triển và quản lý biển ở nước ta.
Cần thống nhất tên gọi của quy hoạch trong
các văn bản quy phạm pháp luật. Sử dụng tên
gọi quy hoạch khai thác, sử dụng biển có thể
gây những hiểu lầm ban đầu về quy hoạch
của các ngành khai thác, sử dụng biển. Một
mặt, sử dụng tên gọi này có thể sẽ dẫn đến
việc hình dung về quy hoạch mang tính tổng
hợp sẽ là việc “ghép nối” hay “phép cộng” đơn

thuần. Mặt khác, bản thân các ngành khai
thác, sử dụng biển có thể nghĩ rằng đây là một
quy hoạch sẽ thay thế quy hoạch của ngành.
Vì vậy, đề nghị trong hệ thống văn bản quy
phạm pháp luật điều chỉnh về quy hoạch và
quản lý tổng hợp biển, hải đảo sử dụng thống
nhất tên gọi là “quy hoạch không gian biển”.
Như đã phân tích trong nhiều tài liệu, về tính
chất đa dạng về tài nguyên thiên nhiên, đa
mục đích sử dụng trên một vùng hay một
không gian biển nhất định. Vì vậy, không
gian biển bản thân nó là một dạng tài nguyên
chung, là tổng hợp của các tài nguyên thành
phần hàm chứa trong nó và có thể phục vụ
nhiều mục đích khai thác, sử dụng khác nhau.
Về mặt lý thuyết cũng như thực tiễn đã cho
thấy, nhu cầu đối với “sản lượng đầu ra” (bao
gồm hàng hóa và dịch vụ như thực phẩm và
năng lượng) của một vùng hay một đơn vị
không gian biển thường vượt quá khả năng
của nó về việc đáp ứng một cách đồng thời
các nhu cầu này. Bản thân tài nguyên biển là
loại tài nguyên có tính chất dùng chung, có
thể được người sử dụng tiếp cận mở hoặc tự
do. Chính vì thế, tài nguyên biển thường bị sử
dụng quá mức, thậm chí bị suy kiệt.
Một vấn đề khác cũng cần đề cập. Đó là,
không phải tất cả các đầu ra hay sản lượng
đầu ra của các vùng biển, đặc biệt là đối với
các dịch vụ tự nhiên do nó cung cấp (như nơi
sinh cư của các loài hoang dã hay chu trình
chất dinh dưỡng) đều được biểu đạt hay tính
đếm bằng tiền nên tự thân thị trường không
thể thực hiện được các nhiệm vụ phân bổ hay
cấp phát các đầu ra cho các đối tượng tham
gia thị trường. Do đó, cần phải có một quá
trình mang tính hành chính công, do các cơ
quan công lập thực hiện để quyết định xem
các cơ cấu hay tập hợp các đầu ra nào của
vùng biển sẽ được sản sinh theo không gian
và thời gian. Quá trình này chính là quy hoạch
không gian biển. Đây cũng là triết lý giải thích
tại sao cần xây dựng và thực hiện quy hoạch
không gian biển [6]. Với lập luận này, việc sử
dụng thống nhất thuật ngữ “quy hoạch không
gian biển” trong các văn bản quy phạm pháp
luật của quản lý tổng hợp và thống nhất về
biển, hải đảo là phù hợp và cần thiết.
Các quy định pháp luật về quy hoạch không gian
biển cũng cần làm rõ nội hàm của quy hoạch
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không gian biển; đặc biệt cần khẳng định, làm
rõ quy hoạch không gian biển không phải là việc
thay thế quy hoạch của các ngành khai thác, sử
dụng biển. Các quy hoạch này (như quy hoạch
thủy sản, giao thông vận tải thủy, năng lượng hay
bảo tồn biển…) vẫn cần tiếp tục xây dựng, phê
duyệt hoặc thực hiện, thậm chí cả trong trường
hợp khi quy hoạch không gian biển đã được đưa
vào thực hiện. Tuy vậy, quy hoạch không gian
biển cũng không né tránh những yêu cầu điều
chỉnh hay thực hiện việc định hướng cho quy
hoạch của từng ngành phải làm tăng khả năng
tương thích, giảm xung đột (thực tế hay tiềm
năng) giữa các ngành, cân bằng giữa các lợi ích
phát triển và nhiệm vụ bảo tồn, làm tăng hiệu lực
và hiệu quả của hệ thống thể chế và góp phần
giải quyết những tác động không có lợi do các
hoạt động sử dụng của con người trên cùng một
không gian vùng biển gây ra. Quy hoạch không
gian biển cũng không phải đơn thuần là việc phân
chia vùng biển. Thực tế, các vùng biển đã được
phân chia theo những mục đích khai thác, sử
dụng khác nhau từ rất lâu, trước khi xây dựng và
thực hiện quy hoạch không gian biển nhưng vẫn
được phân chia trên cơ sở quan điểm, mục tiêu
của ngành đó. Vấn đề cần giải quyết trong quy
hoạch không gian biển là việc tổng hợp và phân
tích thông tin đa dạng để tiến hành phân vùng
chức năng biển trên cơ sở quản lý liên vùng, liên
ngành; kế thừa và tôn trọng hiện trạng việc phân
vùng biển đã có song cũng cần có những điều
chỉnh cần thiết nhằm bảo đảm mục tiêu cuối cùng
của quy hoạch không gian biển là thúc đẩy phát
triển bền vững, cân bằng giữa phát triển và bảo
vệ môi trường, khai thác, sử dụng tiết kiệm, có
hiệu quả tài nguyên biển.
b) Quy định rõ về phạm vi không gian chung để
thực hiện QHKGB: Công ước Luật biển 1982
và Luật Biển Việt Nam (2012) đã quy định cụ
thể các vùng biển với chế độ pháp lý khác
nhau. Trong bối cảnh hiện nay ở nước ta mới
triển khai việc quản lý tổng hợp và thống nhất
về biển và hải đảo trong một khoảng thời gian
5 năm. Thực tiễn cho thấy nơi diễn ra nhiều
hoạt động khai thác, sử dụng biển sôi động,
tiềm ẩn hoặc đã phát sinh mâu thuẫn giữa
các ngành, giữa khai thác tài nguyên với bảo
vệ môi trường là vùng biển gần bờ. Vì vậy,
nên xem xét ưu tiên xây dựng và thực hiện
QHKGB trong vùng nội thủy và lãnh hải, sau
đó sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm và mở rộng
cho vùng đặc quyền kinh tế. Việc phân định
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này cũng phù hợp với lộ trình và khả năng
đáp ứng nguồn lực cho việc xây dựng và thực
hiện QHKGB. Song song với việc xác định rõ
phạm vi không gian, cũng cần quy định cụ
thể việc phân công, phân cấp trong quá trình
QHKGB phù hợp.
Tổng kết việc thực hiện Nghị định 25 và
Chương trình quản lý tổng hợp dải ven biển
vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ
được phê duyệt theo Quyết định số 158/2007/
QĐ-TTg ngày 9 tháng 10 năm 2007 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình
quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc Trung
Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 và
định hướng đến năm 2020 (gọi tắt là Chương
trình 158) là những việc cần tiến hành để
hoàn chỉnh quy định liên quan đến phân
công, phân cấp trong QHKGB. Từ thực tiễn
công tác quản lý biển của nước ta hiện nay
và qua kinh nghiệm của một số nước [7,10],
nên xem xét triển khai QHKGB ở 3 cấp độ:
toàn vùng biển Việt Nam, các vùng biển liên
tỉnh, vùng biển thuộc tỉnh. Cấp thẩm quyền
xem xét, phê duyệt tương ứng là: Quốc hội,
Chính phủ (Thủ tướng Chính phủ), và Bộ Tài
nguyên và Môi trường.
c) Các quy định về QHKGB cần tạo điều kiện cho
việc phối hợp với quy hoạch sử dụng đất vùng
ven biển. Thực ra, quy hoạch không gian đã
được tiến hành từ lâu đối với phần đất liền ven
biển. Gần đây, các nhà nghiên cứu và quản lý
còn đề xuất việc xem xét, lồng ghép với quy
hoạch lưu vực sông, đặc biệt chú trọng với
những lưu vực sông ven biển [11]. Chương
trình 158 và Nghị định 25/2009/NĐ-CP đã nói
ở trên cũng đã xác định phạm vi thực hiện
quản lý tổng hợp dải ven biển hoặc quản lý
tổng hợp biển là các huyện ven biển đối với
phần đất liền. Về mặt lý thuyết, quy hoạch sử
dụng đất và QHKGB cũng có những nội dung
tương đồng nhưng cũng có những nét khác
biệt cơ bản. Cả hai loại quy hoạch này đều
là quá trình phân tích và tìm kiếm phương án
để hài hòa các yêu sách cạnh tranh nhau về
việc sử dụng không gian và để làm được việc
này phải sử dụng các sơ đồ hay bản đồ cũng
như việc phân ra các vùng khác nhau theo
các mục đích khác nhau.
Tuy nhiên, quá trình xây dựng QHKGB cũng
như các tác động của quy hoạch này phức
tạp hơn rất nhiều so với quy hoạch sử dụng

đất. Thứ nhất ngay ở số chiều của không
gian. Quy hoạch sử dụng đất chủ yếu liên
quan đến các hoạt động diễn ra trên bề mặt
đất, trong khi QHKGB cần đề cập đến một
không gian 3 chiều đầy đủ bằng việc xem xét
phân tích các hoạt động của con người được
thực hiện ở đáy biển, trong cột nước biển và
bề mặt biển. Vấn đề thứ hai là thông thường
trong quy hoạch sử dụng đất, các hoạt động
liên quan thường gắn với các vùng cụ thể với
một mức độ cố định nhất định như việc xây
dựng các khu nhà, làm đường hay các công
trình khác. Trong khi đó, QHKGB tính đến cả
những công trình cố định (như dàn khoan
dầu hay các công trình phong điện) lẫn các
hoạt động mang tính tạm thời, diễn ra không
thường xuyên hoặc trong thời gian ngắn như:
giao thông, vận tải (cả mặt và ngầm) hay đánh
bắt cá. Vấn đề thứ ba chính là việc chuyển
quyền sử dụng hay quyền sở hữu trong một
thời gian nhất định nào đó đối với tài nguyên
đất và biển là khác nhau.
Hệ thống cấp phép khai thác, sử dụng của
các ngành cho các hoạt động trên một vùng
đất nào đó có thể xác định được thông qua
một đại diện chủ sở hữu hay đối tượng đang
được thuê vùng đất đó, song trong trường
hợp của biển thì rất nhiều vấn đề sẽ phát sinh
và đang còn là các thách thức cần giải quyết
trong xây dựng hành lang pháp lý cho quy
hoạch và quản lý không gian biển. Trên cùng
một không gian biển, có thể tồn tại nhiều chế
tài quản lý của nhiều ngành khác nhau với
các quy định khác nhau. Ví dụ, giấy phép khai
thác thủy sản được quy định trong pháp luật
về thủy sản song các giấy phép về khai thác
khoáng sản, đơn cử như để làm vật liệu xây
dựng trong vùng biển đó lại dựa trên cơ sở
pháp luật về khoáng sản.
d) Quá trình QHKGB thường kết thúc bằng một
báo cáo quy hoạch tổng thể và trên cơ sở
đó là việc phân tích, tổng hợp để tạo thành
bản quy hoạch ngắn gọn, xúc tích hơn rồi
trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
Sản phẩm đi kèm hiển nhiên của phương án
QHKGB được chọn để thực hiện là sơ đồ
hoặc bản đồ phân vùng thể hiện sự sắp xếp,
bố trí các hoạt động khai thác, sử dụng tài
nguyên, bảo vệ môi trường của từng khu vực
khác nhau thuộc vùng biển được quy hoạch.
Để xây dựng được sơ đồ, bản đồ này, hệ

thống pháp luật cần được rà soát, điều chỉnh
nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến
công tác phân vùng, khoanh định và thể hiện
các vùng không gian biển: tạo cơ sở pháp lý
cho hệ thống bản đồ, thống nhất và luật hóa
những quy định liên quan đến việc thể hiện
các vùng không gian biển bằng ngôn ngữ bản
đồ, v.v.
Ở nhiều nước, hệ thống bản đồ này được
quy định cụ thể theo dạng hệ thống “hải
chính” (tương tự như “địa chính”) phục vụ
công tác quản lý biển như Mỹ, Canada, Úc,
Trung Quốc, v.v. Nhiều nhà nghiên cứu trên
thế giới chỉ ra rằng, hiện có rất nhiều đề xuất
về tiêu chuẩn để xác định ranh giới cho các
khu vực biển hay đơn vị không gian biển.
Có thể, nhóm các tiêu chuẩn theo 4 nhóm
chính [1], bao gồm: Các tiêu chuẩn về mặt tự
nhiên; Các đường ranh giới hành chính; Các
khoảng cách tùy ý; Các đơn vị môi trường
nào đó được lựa chọn. Theo một kết luận
của Liên hiệp quốc [14]: “Rõ ràng, không một
tiêu chuẩn đơn lẻ nào có thể áp dụng cho tất
cả các trường hợp, cũng như không có một
tiêu chuẩn riêng nào đáp ứng được tất cả các
yêu cầu của việc xác định một cách có hiệu
quả vùng không gian cần quản lý”. Sử dụng
một tiêu chuẩn có ưu điểm là tính đơn giản,
trong khi tính cạnh tranh và tầm quan trọng về
mặt môi trường có thể lại là ưu điểm của một
phương pháp xác định khác. Khung cơ bản
do Smith và Lalwani [10] đưa ra cụ thể hơn,
bao gồm 5 biến lượng hay yếu tố cần xem
xét: các yếu tố khí tượng, thủy văn và hải văn;
các yếu tố địa mạo, địa lý; các yếu tố địa sinh
vật; hoạt động khai thác, sử dụng không gian
biển của con người; các yếu tố pháp lý (chế
độ pháp lý của các vùng biển).
Việc xác định tiêu chí để phân vùng không
gian biển không chỉ có ý nghĩa quan trọng
đối với việc xây dựng sơ đồ phân vùng chức
năng hay phân vùng khai thác, sử dụng biển
mà còn có ý nghĩa quan trọng trong quá
trình phân tích và đánh giá các phương án
QHKGB. Hiện nay các nhà nghiên cứu và
quản lý thường sử dụng hai mô hình trong
quá trình xây dựng quy hoạch: (i) mô hình
quan hệ sử dụng không gian biển nhằm phân
tích, đánh giá mối quan hệ giữa một hoạt
động sử dụng không gian biển nào đó với
một hoạt động sử dụng khác; (ii) Mô hình thứ

Áp dụng quy hoạch không gian biển và vùng bờ ở Việt Nam
Cách tiếp cận quản lý dựa vào hệ sinh thái

79

hai là mô hình quan hệ giữa sử dụng biển và
môi trường biển (gồm cả hợp phần tài nguyên
thiên nhiên trong môi trường biển) [1]. Dù áp
dụng mô hình nào cũng vẫn cần đến quá trình
xác định các vùng không gian biển. Vì vậy,
cần sớm pháp quy hóa khung cơ bản cho
việc phân vùng, khoanh định và thể hiện các
đơn vị không gian biển, làm cơ sở cho việc
triển khai hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác
quản lý tổng hợp, thống nhất biển và hải đảo
ở nước ta.
đ) Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục
vụ cho xây dựng, phê duyệt và thực hiện
QHKGB cần được rà soát, thiết lập đồng bộ.
Hiện nay vẫn còn thiếu nhiều, không chỉ trong
các văn bản có tầm điều chỉnh khung như
Luật hay Nghị định mà cả trong các văn bản
mang tính hướng dẫn hay hỗ trợ kỹ thuật như
thông tư, tiêu chuẩn, quy chuẩn. Những nội
dung của các văn bản mang tính hướng dẫn
này còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực
tế, cần được rà soát và điều chỉnh. Ví dụ việc
phân tích, xác định mâu thuẫn, xung đột trong
khai thác, sử dụng biển sẽ được tiến hành
bằng những phương pháp nào; cách thức và
phương pháp tiến hành tham vấn, lấy ý kiến
cộng đồng và những bên có liên quan về nội
dung phương án quy hoạch; xây dựng và tác
nghiệp một hệ thống thông tin địa lý chuyên
sâu phục vụ QHKGB, v.v là những vấn đề
cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ và quy định,
hướng dẫn cụ thể hơn.
Vấn đề quản lý mâu thuẫn, xung đột và cơ
chế giải quyết các mâu thuẫn, xung đột liên
quan đến quá trình xây dựng và thực hiện
QHKGB cũng là một nội dung chính cần quan
tâm đúng mức trong xây dựng và hoàn thiện
hành lang pháp lý cho QHKGB. Thực ra, việc
giải quyết xung đột là một trong những mối
quan tâm chính của bất kỳ hệ thống pháp luật
nào và tòa án có thể có vai trò quan trọng
trong việc giải quyết các tranh chấp trong khai
thác, sử dụng không gian biển. Hệ thống văn
bản quy phạm pháp luật thích hợp là một hệ
thống có khả năng hình thành nên một môi
trường pháp lý để tạo ra các cơ chế, thủ tục
thủ tục nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột và
đưa ra các giải pháp giải quyết mâu thuẫn
khi chúng xuất hiện. Tuy nhiên, quy trình lập
pháp truyền thống “từ trên xuống” và việc
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khiếu kiện thông qua tòa án thường được
chứng minh là phương pháp không thật sự
hiệu quả trong việc hài hòa các lợi ích vốn đã
cạnh tranh nhau và giải quyết các xung đột
liên quan đến tài nguyên thiên nhiên và môi
trường nói chung. Các nhà nghiên cứu cho
rằng, trong quản lý biển nói chung, quá trình
QHKGB nói riêng, cần sử dụng các phương
pháp khác nhau để giải quyết các tranh chấp,
xung đột như đàm phán trực tiếp giữa các bên
liên quan, hòa giải, hỗ trợ và tăng cường hiểu
biết lẫn nhau hay sử dụng bên thứ ba làm
trọng tài phân giải hoặc kết hợp các phương
pháp để tạo thành một quá trình thiết lập quy
tắc làm việc trên cơ sở đàm phán, bàn bạc kỹ
lưỡng [3, 6].
e) Nhiều quốc gia trên thế giới đã thực hiện
QHKGB và đạt được những kết quả nhất định,
tích lũy được các bài học kinh nghiệm quý báu.
Việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm quốc tế,
chuyển giao kỹ thuật, công nghệ không những
liên quan đến xây dựng và ban hành các văn
bản pháp quy mà còn nhiều vấn đề quản lý, kỹ
thuật về xây dựng và thực hiện QHKGB cần
được quan tâm, chú trọng trong thời gian tới.
Nội dung này không chỉ phù hợp với xu thế
hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay ở nước ta
mà còn bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm thời gian
trong triển khai QHKGB, góp phần đạt được
các mục tiêu quản lý tổng hợp và thống nhất
biển và hải đảo Việt Nam.
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Tiếp cận quy hoạch không gian biển trong quản lý nguồn
lợi ven bờ vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam
ThS. Nguyễn Thị Trang Nhung
Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế
Tổng cục Thủy sản

Mở đầu
Thời gian qua, ngành Thủy sản Việt Nam liên tục
duy trì nhịp độ tăng trưởng cao theo hướng nâng
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, gắn sản
xuất với thị trường trong nước và xuất khẩu và
đóng góp quan trọng cho nền kinh tế quốc dân.
Vị thế của Thủy sản Việt Nam ngày càng được
khẳng định trong cộng đồng nghề cá quốc tế với
vị trí thứ 3 thế giới về sản lượng nuôi trồng thủy
sản (NTTS) và thứ 4 thế giới về giá trị xuất khẩu
thủy sản.

Nhằm đạt được mục tiêu tổng thể nói trên, dự án
sẽ áp dụng cách tiếp cận quy hoạch không gian
ven biển – một loại hình quy hoạch liên ngành ở
vùng ven bờ dựa vào hệ sinh thái. Đây là cách
tiếp cận mới và khoa học trong quản lý nghề cá
dựa vào hệ sinh thái (EAFM) mà Việt Nam đã
cam kết thực hiện.

Quy hoạch không gian biển và dự án
CRSD
Quy hoạch không gian ven biển (QHKGB) là cách
tiếp cận thực tế để quản lý hai mặt mâu thuẫn và
tương thích đối với môi trường biển trước áp lực
phát triển ngày càng gia tăng và sự quan tâm
ngày càng lớn đối với việc sử dụng bền vững và
bảo tồn tài nguyên thiên nhiên biển. QHKGB là
một công cụ khả thi nhằm tạo dựng một cách tổ
chức hợp lý hơn đối với việc sử dụng không gian
biển và sự tương tác giữa các mục đích sử dụng
không gian biển, tạo sự cân bằng giữa nhu cầu
phát triển với nhu cầu bảo vệ các hệ sinh thái
biển, trong khi vẫn đạt được các mục tiêu kinh
tế, xã hội một cách minh bạch và có kế hoạch.
QHKGB là một qúa trình công khai về phân tích
và thực hiện việc phân bổ không gian và thời gian
cho các hoạt động của con người tại một vùng
biển nhất định để đạt được các mục tiêu về sinh
thái, kinh tế và xã hội.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng vừa qua cũng bộc lộ
nhiều dấu hiệu không bền vững. Cộng đồng ngư
dân ven biển phụ thuộc nhiều vào sự suy giảm
nguồn lợi và chịu nhiều rủi ro. Trong công tác
quản lý và phát triển ngành thuỷ sản, quy hoạch
vùng nước ven bờ biển (gọi tắt là ven bờ) là một
trong những vấn đề chính ảnh hưởng đến tính
bền vững của ngành, nhưng các địa phương chủ
yếu vẫn đang quy hoạch vùng nước ven bờ theo
cách tiếp cận truyền thống của ngành. Điều này
thường dẫn đến sự thiếu đồng bộ, thống nhất và
thậm chí dẫn đến sự mâu thuẫn giữa các ngành
do thiếu sự điều phối và chia sẻ thông tin. Để
góp phần giải quyết vấn đề như vậy, Ngân hàng
Thế giới đã hỗ trợ cho ngành thuỷ sản Việt Nam
dự án “Nguồn lợi ven bờ vì sự phát triển bền
vững” (CRSD) với mục tiêu tổng thể là cải thiện
công tác quản lý nghề cá ven bờ theo hướng
bền vững.
Hình 1. Biển Bình Tiên, Ninh Thuận
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Trong khuôn khổ dự án CRSD, QHKGB sẽ được
áp dụng cho các khu vực ven biển của các tỉnh
trọng điểm của dự án nhằm quản lý, khai thác và
sử dụng một cách bền vững các nguồn lợi ven bờ.
Đây cũng là một lọai hình quy hoạch đa ngành,
có sự tham gia của các bên liên quan nhằm giải
quyết và ngăn ngừa các xung đột về lợi ích giữa
các bên sử dụng nguồn lợi thông qua việc đảm
bảo sự cân bằng giữa các mục đích về sinh thái,
kinh tế, xã hội theo hướng phát triển bền vững.
Triển khai QHKGB trong khuôn khổ của dự án
với sự tham gia của nhiều ngành/ lĩnh vực, như:
nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản, du lịch,
nông nghiệp và phát triển nông thôn, đô thị, cơ
sở hạ tầng, năng lượng, v.v sẽ giúp các tỉnh xây
dựng được các kế hoạch phát triển ngành thuỷ
sản của địa phương bảo đảm tính thống nhất
trong quy hoạch đa ngành ở vùng ven bờ.
Quy hoạch không gian biển ở vùng ven bờ cũng
được sử dụng làm nền tảng cơ bản để triển
khai lồng ghép hoạt động quản lý nghề cá với
bảo vệ đa dạng sinh học thông qua việc phân/
giao quyền khai thác thuỷ sản cho ngư dân địa
phương thông qua đồng quản lý. Phương thức
quản lý này nhằm giúp những người sử dụng
nguồn lợi có động lực quản lý bền vững nguồn lợi
thuỷ sản và chấm dứt tình trạng “khai thác tự do”
trong hoạt động đánh bắt thuỷ sản ven bờ. Các
quyền khai thác có thể bao gồm, nhưng không
hạn chế, các hình thức sau: quyền khai thác của
nhóm ngư dân, quyền được tiếp cận các nguồn
lợi của các cá nhân, quyền được khai thác một số
lượng thuỷ sản nhất định, quyền khai thác truyền
thống, v.v, đồng thời khuyến khích các hình thức
tổ chức lại sản xuất, phát triển các mô hình tổ
hợp tác, cộng đồng quản lý để các tổ chức cộng
đồng tự xây dựng các biện pháp quản lý nghề
cá của chính mình nhằm gắn việc khai thác, sử
dụng mặt nước và nguồn lợi ven bờ với việc bảo
vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản để phát triển
sản xuất theo hướng bền vững.
Dự án cũng sử dụng cách tiếp cận QHKGB trong
việc xác định các khu bảo tồn nguồn lợi thuỷ sản
(Fish-Refugia) về mặt không gian và thời gian để
xây dựng cơ chế quản lý cho loại hình khu bảo
tồn này, cũng như cơ chế quản lý nghề cá ngoài
phạm vi khu bảo tồn.
Dự án CRSD sẽ được thực hiện trong giai đoạn
2012-2017 và việc triển khai QHKGB sẽ được

tiến hành ở vùng ven bờ của 8 tỉnh trọng điểm
của dự án, bao gồm: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà
Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Sóc Trăng
và Cà Mau. Để triển khai hợp phần QHKGB, dự
án sẽ tập trung vào các nội dung và hoạt động
chủ yếu như: (i) Đào tạo cho các cán bộ cấp trung
ương, tỉnh và địa phương thuộc các ban, ngành
có liên quan khác nhau về khái niệm quy hoạch
không gian biển, khả năng áp dụng loại hình quy
hoạch này ở vùng ven bờ, các công cụ và kỹ
năng cần thiết, đánh giá môi trường, quy hoạch
và giám sát; (ii) Thực hiện phân vùng tổng hợp
vùng ven bờ và quy hoạch không gian cho tất cả
các huyện ven biển thuộc các tỉnh trọng điểm của
dự án thông qua các cuộc khảo sát thực địa và
tham vấn với sự tham gia của các ngành và các
bên liên quan nhằm tạo cơ sở cho việc xây dựng
quy hoạch bền vững cho nuôi trồng và khai thác
thủy sản ở vùng ven bờ. Ở những khu vực có
tính đa dạng sinh học cao, dự án sẽ hỗ trợ thực
hiện các nghiên cứu chuyên sâu hơn, làm căn cứ
sau đó chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch đồng
quản lý nghề cá bền vững ở những khu vực như
vậy; (iii) Song song với quy hoạch không gian
vùng ven bờ, các tỉnh trọng điểm của dự án sẽ
thực hiện Đánh giá Môi trường Chiến lược (SEA)
cho quy hoạch tổng thể nghề cá cấp tỉnh. Trên
cơ sở các kết quả từ quy hoạch không gian vùng
ven bờ và SEA sẽ đưa ra các khuyến nghị cho
việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể nghề cá ven
bờ cấp tỉnh trong giai đoạn tới (đến năm 2020);
và (iv) Tổ chức các hội thảo tham vấn nhằm đạt
được sự đồng thuận và tăng cường trao đổi giữa
các cơ quan chính quyền cấp tỉnh, địa phương
và các bên liên quan. Các đợt tuyên truyền nâng
cao nhận thức và tập huấn nâng cao năng lực
là những hoạt động quan trọng, cần thiết nhằm
tránh sự thiếu nhất quán giữa quy hoạch và thực
hiện quy hoạch.

Kết quả mong đợi của dự án
Dự kiến một trong những đầu ra quan trọng của
dự án là bản quy hoạch không gian vùng ven bờ.
Quy hoạch không gian này sẽ góp phần hoàn
chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy
sản đến năm 2020 của tỉnh. Thông qua đó đảm
bảo sự lồng ghép giữa QHKGB ở vùng ven bờ
với bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền
vững các nguồn lợi trong quản lý biển và vùng
ven bờ của các tỉnh trọng điểm của dự án nói
riêng mà còn của Việt Nam nói chung.
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Kết quả thực hiện hợp phần QHKGB của dự án
cũng sẽ góp phần quản lý nghề cá dựa vào hệ
sinh thái và nghề cá có trách nhiệm ở Việt Nam.
Vì thế, dự án cũng giúp Việt Nam thực hiện các
cam kết quốc tế về nghề cá bền vững và tăng
cường hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực
thủy sản.
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Áp dụng quy hoạch không gian biển ở Hải Phòng
TS. Nguyễn Hữu Cử
Viện Tài nguyên và Môi trường biển

Mở đầu
Hiện trạng và quy hoạch phát triển kinh tế-xã
hội các cấp đang tạo sức ép tới cả hệ thống tài
nguyên và môi trường biển Hải Phòng và thách
thức nỗ lực quản lý ngày càng lớn. Ô nhiễm
môi trường biển ở Hải Phòng hiện nay chủ yếu
nguồn lục địa và tương lai sẽ xuất hiện nguồn
ô nhiễm xuyên biên giới khi các dự án đầu tư
phát triển hai Hành lang kinh tế Côn Minh-Lào
Cai-Hà Nội-Hải Phòng và Nam Ninh-Lạng SơnHà Nội-Hải Phòng và Vành đai kinh tế Vịnh Bắc
Bộ thành hiện thực. Ngoài sức ép phát triển kinh
tế-xã hội, còn có sức ép của các quá trình tự
nhiên, điển hình trong đó là mực nước biển dâng
và các nhiễu động nhiệt đới trong bối cảnh biến
đổi khí hậu.
Quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên
nhiên, bảo vệ môi trường biển trước sức ép như
vậy chỉ có thể thực hiện có hiệu quả trong khuôn
khổ quản lý tổng hợp vùng bờ biển (QLTHVB)
và quy hoạch không gian biển (QHKGB) thành
phố Hải Phòng đến năm 2020 và tầm nhìn đến
năm 2030.

1. Không gian vùng bờ biển và biển
thành phố Hải Phòng
Thành phố Hải Phòng có diện tích 1.519,2 km2,
có 15 quận, huyện, trong đó có 7 quận, 6 huyện
ven biển và 2 huyện đảo (Cát Hải và Bạch Long
Vĩ). Tỷ lệ dân thành thị liên tục gia tăng, từ 34%
vào năm 2000 tới 46,23 % vào năm 2010. Vùng
bờ biển Hải Phòng được giới hạn ở 5 quận - Hồng
Bàng, Ngô Quyền, Hải An, Dương Kinh và Đồ
Sơn, 3 huyện ven biển - Thủy Nguyên, Kiến Thụy
và Tiên Lãng và huyện đảo ven bờ - Cát Hải với
tổng dân số là 1.074.600 người, chiếm 57,8 %
dân số toàn thành phố và tổng diện tích 1.080,9
km2, chiếm 71,2 % diện tích toàn thành phố (năm
2010). Vùng bờ biển Hải phòng là nơi tập trung
chủ yếu các khu dân cư mật độ cao, cảng và các
khu công nghiệp, các khu du lịch, hình thành các

kiểu đô thị nghề cá (Lập Lễ, Cát Hải), kiểu đô thị
công nghiệp (Minh Đức, Quán Toan, Đình Vũ),
kiểu đô thị du lịch (Đồ Sơn, Cát Bà).
Thành phố cảng Hải Phòng là một trong số ít
các tỉnh, thành phố ven biển có kinh tế phát triển
năng động, có tỷ trọng công nghiệp và dich vụ
cao tuyệt đối trong cơ cấu kinh tế. Hải Phòng
là cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc và
cả nước, là một trung tâm công nghiệp, thương
mại, dịch vụ, du lịch, là cực tăng trưởng và có vị
trí chiến lược quan trọng trong phát triển kih tế
Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cũng như Đông
Bắc Việt Nam. Hải Phòng nằm ở nút giao của hai
hành lang và một vành đai kinh tế hợp tác phát
triển giữa Việt Nam và Trung Quốc, nên thuận lợi
trong hội nhập và hợp tác kinh tế thế giới, đặc
biệt với các nước khu vực Đông Á.
Phạm vi nghiên cứu xây dựng QHKGB thành
phố Hải Phòng bao gồm cả vùng bờ biển và biển,
đảo. Về phía lục địa gồm các quận, huyện ven
biển; phạm vi về phía biển tinh đến đường phân
định vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc,
xác định bởi 2 đoạn thẳng nối các điểm 10-11-12;
giáp vùng biển tỉnh Quảng Ninh ở phía Đông Bắc
theo đường A nằm trên đường phân định - D ở
phía Bắc quần đảo Long Châu, giáp vùng biển
tỉnh Thái Bình ở phía Tây nam theo đường B nằm
trên đường phân định - C ở cửa sông Thái Bình.
Không gian biển thành phố Hải Phòng chứa đựng
tổ hợp tài nguyên thiên nhiên và môi trường tự
nhiên của 4 vùng (hình 1), cụ thể:
(1) Vùng biển đảo Cát Bà-Long Châu, gồm đảo
Cát Bà, quần đảo Long Châu và vùng biển tới
độ sâu khoảng 30m xác định bởi 2 điểm E-F;
(2) Vùng biển đảo Bạch Long Vĩ, gồm đảo Bạch
Long Vĩ và vùng biển xung quanh từ khoảng
độ sâu tới đường phân định vịnh Bắc Bộ giữa
Việt Nam và Trung Quốc giới hạn bởi các
điểm A-B-H-E;
(3) Vùng biển và cửa sông hình phễu Bạch Đằng,
gồm đảo Cát Hải và các quận Hồng Bàng,
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Ngô Quyền, Hải An, Dương Kinh và Đồ Sơn;
huyện Thủy Nguyên ven biển và vùng biển tới
độ sâu khoảng 30m xác định bởi 2 điểm F-G;

(4) Vùng biển và cửa sông châu thổ Văn Úc-Thái
Bình, gồm các huyện ven biển Kiến Thụy,
Tiên Lãng và vùng biển tới độ sâu khoảng
30m xác định bởi 2 điểm G-H.

Hình 1. Các vùng tự nhiên cấu thành không gian biển thành phố Hải Phòng

2. Nhận thức về QHKGB ở Hải Phòng
Năm 2004, Bộ Các vấn đề Môi trường, Thực
phẩm và Nông thôn Vương quốc Anh đã đưa ra
khái niệm quy hoạch chiến lược và dự báo nhằm
điều chỉnh, quản lý và bảo vệ môi trường biển,
bao gồm cả việc bố trí không gian, và nhấn mạnh
việc sử dụng biển đa mục tiêu, chồng gối mâu
thuẫn tiềm tàng. Theo IOC-UNESCO (2010),
QHKGB là một quá trình công khai phân tích và
bố trí không gian và thời gian đối với các hoạt
động của con người tại một vùng biển để đạt
được các mục tiêu sinh thái, kinh tế và xã hội, và
thường được cụ thể hoá thông qua một quá trình
quản lý nhà nước. Về cơ bản, QHKGB là một
công cụ cho phép tổng hợp, dự báo và ra quyết
định phù hợp đối với việc sử dụng biển. Nhiều
nước trên thế giới đang nắm giữ công cụ này
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để quản lý hiệu quả việc khai thác, sử dụng các
vùng biển quốc gia.
Đặc điểm cơ bản của QHKGB là tiếp cận trên cơ
sở: hệ sinh thái, khu vực, tổng hợp, thích ứng,
chiến lược và tham gia của cộng đồng. QHKGB
không phải là sự kết thúc quy hoạch, mà là
phương thức thực tế để tạo dựng và thiết lập việc
sử dụng hợp lý hơn không gian biển và tương tác
giữa chúng, để cân bằng nhu cầu phát triển với
nhu cầu bảo vệ môi trường và để đạt được các
mục tiêu kinh tế và xã hội theo quy hoạch.
Quá trình QHKGB thường tạo ra một kế hoạch
chi tiết hay tầm nhìn cho vùng biển quản lý.
QHKGB là một yếu tố của quản lý sử dụng biển
và đại dương; các kế hoạch phân vùng và điều
chỉnh là một trong số các giải pháp quản lý nhằm
thực hiện QHKGB. Trên cơ sở kế hoạch phân

vùng, cơ quan thẩm quyền về quản lý biển có thể
hướng dẫn cho phép hoặc từ chối cấp phép khai
thác, sử dụng không gian biển.
QHKGB chỉ là một khâu của quá trình quản lý
biển theo không gian bên cạnh việc tăng cường
hiệu lực, quan trắc, đánh giá, nghiên cứu, tham
gia của cộng đồng và tạo nguồn tài chính ổn định,
tất cả cần hội đủ để tiến hành quản lý có hiệu quả
theo thời gian.
Vấn đề QHKGB còn mới đối với Việt Nam,
nhưng trong chừng mực nhất định, nội hàm của
loại hình quy hoạch này không hoàn toàn mới vì
tiếp cận QLTHVB ở Việt Nam đã có lịch sử gần
20 năm trải nghiệm. Đây là tiền đề quan trọng
cho áp dụng QHKGB ở Việt Nam nói chung và ở
Hải Phòng nói riêng. QHKGB không phải là quy
hoạch phát triển kinh tế (hay KT-XH) biển, mà là
quy hoạch quản lý và sử dụng hợp lý không gian
biển để đạt hịêu quả kinh tế-xã hội cao nhất theo
quy hoạch phát triển.
Không gian biển bao gồm cả môi trường tự nhiên,
tài nguyên thiên nhiên và vị thế của vùng biển.
Theo đó, nội hàm của QHKGB có thể hiểu cụ thể
là: a) Quy hoạch quản lý môi trường biển trước
sức ép phát triển kinh tế-xã hội và tác động của
các quá trình tự nhiên, và b) Quy hoạch sử dụng
hợp lý tài nguyên thiên nhiên và vị thế của biển.
Sử dụng tài nguyên sao cho đạt hiệu quả cao
mà không phát sinh mâu thuẫn lợi ích, không tổn
hại môi trường và khả năng tái tạo tài nguyên đã
được đề cập từ lâu trong các nhiệm vụ khác nhau
trên địa bàn thành phố Hải Phòng, nhưng kết quả
chưa được như mong đợi, chưa kết nối với nhau
trong tổng thể không gian biển.
Vùng bờ biển là một bộ phận cấu trúc của không
gian biển. QLTHVB luôn được đặt trong tổng thể
vùng biển ven bờ. Theo đó, QHKGB được coi là
khung cơ bản, cần tiến hành trước để phục vụ
xây dựng khuôn khổ QLTHVB Hải Phòng nhằm
thực hiện Cam kết đã ký giữa Sở Tài nguyên và
Môi trường Hải Phòng với 9 tỉnh/thành phố ven
biển khác dưới sự hỗ trợ của Tổng cục Biển và
Hải đảo Việt Nam và Tổ chức đối tác về Quản lý
môi trường biển Đông Á (PEMSEA) vào ngày 3
tháng 3 năm 2010.
Tiếp cận QLTHVB ở Việt Nam đã trải qua gần
20 năm kể từ khi thực hiện Đề tài cấp Nhà nước

KHCN.06-07 “Nghiên cứu xây dựng phương án
quản lý tổng hợp vùng bờ biển Việt Nam góp
phần đảm bảo an toàn môi trường và phát triển
bền vững” do Viện Tài nguyên và Môi trường
biển chủ trì thực hiện trong thời gian 1996-1999
với 2 trọng điểm vùng bờ biển Đồ Sơn - Cát Bà Hạ Long và VBB Đà Nẵng. Kết quả đạt được của
đề tài tuy còn hạn chế nhưng có ý nghĩa lớn cả
về thực tiễn và lý luận, khởi đầu cho một loạt dự
án triển khai QLTHVB ở Việt Nam sau này, kể cả
các dự án có sự giúp đỡ quốc tế.
QLTHVB ở Việt Nam tiếp tục được đẩy mạnh
trong khuôn khổ nhiệm vụ của Chương trình
trọng điểm cấp Nhà nước KC.09/06-10 “Khoa
học và Công nghệ biển phục vụ phát triển bền
vững kinh tế-xã hội” giai đoạn 2006-2010 với 4
đề tài cho VBB Bắc Bộ (trong đó có trọng điểm là
VBB Hải Phòng), VBB Bắc Trung Bộ, VBB Nam
Trung Bộ và phân vùng QLTHVB cả nước. Trong
thời gian 2008-2010, thành phố Hải Phòng đã
hợp tác với thành phố Brest (Cộng hoà Pháp)
đánh giá hiện trạng môi trường và xác định các
vấn đề ưu tiên QLTHVB Hải Phòng. Đặc biệt,
vào năm 2011, Hải Phòng đã phối hợp với cơ
quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Hoa kỳ
(NOAA) tổ chức lớp tập huấn 5 ngày về QHKGB
cho khoảng 50 cán bộ liên quan đến quy hoạch
trên toàn địa bàn thành phố.

3. Áp dụng QHKGB ở Hải Phòng
Thực hiện Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày
15/2/2012 của Ủy ban Nhân dân (UBND) thành
phố Hải Phòng về việc ban hành Chương trình
công tác năm 2012 của UBND thành phố Hải
Phòng và Công văn số 1478/UBND-MT ngày
23/3/2012 của UBND thành phố Hải Phòng,
Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Viện
Tài nguyên và Môi trường biển xây dựng Đề án
QHKGB thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm
nhìn đến năm 2030. Đề án này có ý nghĩa quan
trọng và cấp thiết để thực hiện Chiến lược phát
triển kinh tế biển của thành phố theo tinh thần
Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 13/4/2009 của
Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về Chương
trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban
chấp hành Trung ương Đảng khoá X về Chiến
lược biển Việt Nam đến năm 2020; Nghị quyết
số 01/2009/NQ-HĐND ngày 06/05/2009 của Hội
đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về phát triển
kinh tế biển thành phố Hải Phòng đến năm 2015,
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định hướng đến năm 2020; Quyết định số 1274/
QĐ-UBND ngày 2/8/2010 của UBND thành phố
Hải Phòng về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch
phát triển kinh tế biển thành phố Hải Phòng định
hướng đến năm 2020.
Nhằm quản lý môi trường và sử dụng hợp lý
không gian biển hướng tới phát triển bền vững
vùng biển, đảo thành phố Hải Phòng, đảm bảo
an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền và lợi ích
quốc gia trên biển, mục tiêu cụ thể của Đề án là:
(1) Tạo hệ thống tư liệu đồng bộ về điều kiện tự
nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường
biển làm cơ sở khoa học cho QHKGB Hải
Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm
2030.
(2) Xây dựng QHKGB biển thành phố Hải Phòng
với khung hành động quản lý môi trường và
sử dụng hợp lý tài nguyên không gian biển
đặc thù cho các vùng trước sức ép phát triển
kinh tế-xã hội và tác động của các quá trình
tự nhiên liên quan tới biến đổi khí hậu.

-

Dự báo gia tăng giá trị vị thế biển thành phố
Hải Phòng trong tiến trình hợp tác và hội nhập
kinh tế thế giới.

QHKGB thành phố Hải Phòng bao gồm quy
hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết, là khuôn
khổ hành động cần thực hiện trong 03 giai đoạn:
2016-2020, 2021-2025 và 2026-2030. Quy hoạch
tổng thể sẽ tiến hành trên toàn bộ không gian
biển thành phố Hải Phòng ở tỷ lệ bản đồ 1:200
000. Quy hoạch chi tiết cho các vùng tự nhiên ở
tỷ lệ 1:10 000-1:50 000 tương ứng. Nội hàm của
QHKGB là xây dựng khuôn khổ hành động quản
lý, bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên
thiên nhiên và vị thế không gian biển, đảm bảo an
toàn môi trường và tối ưu hoá hiệu quả sử dụng
tài nguyên trước sức ép phát triển kinh tế-xã hội
và tác động của các quá trình tự nhiên, đảm bảo
an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền và lợi ích
quốc gia trên biển. Kết quả của Đề án sẽ giúp
phản biện và làm căn cứ kiến nghị sửa đổi bất
hợp lý trong các quy hoạch phát triển kinh tế-xã
hội liên quan đến sử dụng không gian biển thành
phố Hải Phòng.

(3) Đề xuất các giải pháp thực hiện quy hoạch
Thực hiện các mục tiêu nói trên, đề án sẽ xây
dựng cơ sở khoa học cho QHKGB thông qua
việc đánh giá hiện trạng tự nhiên không gian
biển, hiện trạng sử dụng không gian biển thông
qua các hoạt động phát triển kinh –xã hội và dự
báo bíến đổi không gian gian biển. Trên cơ sở đó
Đề án sẽ tiến hành xây dựng QHKGB thành phố
Hải Phòng.
Để dự báo biến đổi không gian biển thành phố
Hải Phòng, Đề án sẽ thực hiện các nội dung cơ
bản sau:
-

Dự báo biến đổi sức ép phát triển kinh tế-xã
hội từ các quy hoạch các cấp chồng gối và
giao thoa trong khu vực, sức ép phát triển
trong hợp tác quốc tế và hội nhập kinh tế thế
giới.

-

Hiện trạng và dự báo ô nhiễm xuyên biên
giới.

-

Dự báo biến đổi môi trường tự nhiên và hệ
thống tài nguyên thiên nhiên trước tác động
của con người thông qua các hoạt động kinh
tế-xã hội cũng như tác động của các quá trình
tự nhiên do biến đổi khí hậu.
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Kết luận
Nhận thức rõ sức ép phát triển tới hệ thống tài
nguyên và môi trường biển Hải Phòng ngày càng
tăng do thành phố Hải Phòng là nút giao của hai
Hành lang và một Vành đai kinh tế Việt-Trung,
đồng thời là nơi giao thoa và chồng gối của các
quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội các cấp, Hải
Phòng đã sớm áp dụng QLTHVB và tiếp theo là
QHKGB.
Không gian biển Hải Phòng là tổ hợp của bốn
vùng tự nhiên (vùng biển đảo Cát Bà-Long Châu,
vùng biển đảo Bạch Long Vĩ, vùng biển và cửa
sông hình phễu Bạch Đằng và vùng biển và cửa
sông châu thổ Văn Úc-Thái Bình). Mỗi vùng tự
nhiên có đặc trưng riêng về môi trường tự nhiên,
tài nguyên thiên nhiên và tiềm năng phát triển
kinh tế-xã hội, cũng như có đặc thù về sức ép
phát rriển và hành động ưu tiên trong QHKGB.
Trên cơ sở đánh giá hiện trạng tự nhiên, hiện
trạng sử dụng và dự báo biến động, nội hàm
QHKGB Hải Phòng là quy hoạch quản lý môi
trường biển và quy hoạch sử dụng hợp lý tài
nguyên và vị thế không gian biển Hải Phòng với

các bản đồ quy hoạch tổng thể và chi tiết tỷ lệ
tương ứng 1:200 000; 1:50 000 và 1:10 000.
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Rừng Ngập mặn cho Tương lai (MFF) là một sáng kiến dựa trên hợp tác nhằm tăng cường đầu tư vào các
hệ sinh thái ven biển hỗ trợ phát triển bền vững. MFF cung cấp một diễn đàn hợp tác cho nhiều quốc gia, ngành
và tổ chức đối phó với những thách thức trong bảo tồn hệ sinh thái ven biển và sinh kế bền vững, góp phần tiến
tới một mục tiêu chung.
MFF hoạt động dựa trên nỗ lực quản lý ven biển trước và sau thảm họa sóng thần năm 2004 tại Ấn Độ
Dương, đặc biệt hưởng ứng lời kêu gọi hợp tác và duy trì động lực mạnh mẽ thời kỳ hậu sóng thần. Ban đầu sáng
kiến tập trung vào những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của sóng thần - Ấn Độ, Indonesia, Maldives,
Seychelles, Sri Lanka và Thái-lan – MFF hiện mở rộng thêm các nước thành viên là Pakistan và Việt Nam. MFF
sẽ huy động sự tham gia của các quốc gia khác trong khu vực đang phải đối mặt với những khó khăn tương tự,
với mục tiêu lâu dài là đẩy mạnh cách tiếp cận tổng hợp ở quy mô toàn cầu trong quản lý vùng ven biển.
MFF hy vọng có thể đạt được những kết quả tích cực thông qua hợp tác khu vực, hỗ trợ chương trình quốc
gia, sự tham gia của khu vực tư nhân, và chung tay của cộng đồng. Điều này đang được thực hiện thông qua
những hoạt động và dự án chung để phát triển và chia sẻ kiến thức hiệu quả hơn, trao quyền cho các cơ sở và
cộng đồng, và đẩy mạnh quản lý hệ sinh thái ven biển.
Mặc dù MFF chọn rừng ngập mặn là hệ sinh thái tiêu biểu, sáng kiến này cũng hướng tới các hệ sinh thái
ven biển khác, bao gồm rặng san hô, vùng cửa sông, đầm phá, đất ngập nước, bãi biển và thảm cỏ biển. Chiến
lược quản lý MFF dựa trên nhu cầu của từng nước và khu vực, hướng tới quản lý bền vững lâu dài của các hệ
sinh thái ven biển. Ban điều hành khu vực MFF thường xuyên xem xét lại những ưu tiên này cùng các vấn đề mới
xuất hiện, đảm bảo MFF tiếp tục là một sáng kiến phù hợp và thích ứng.
Xem thông tin chi tiết tại: www.mangrovesforthefuture.org

