


Hiện nay, một xu hướng đang nhanh chóng lan tỏa  
khắp thế giới: Tìm hiểu và chuyển sang sử dụng 
thủy hải sản bền vững nhằm bảo vệ sức khỏe và 
môi trường. Vậy thủy hải sản bền vững là gì?

Thủy hải sản bền vững là thủy hải sản được nuôi 
trồng hoặc đánh bắt theo phương pháp thân thiện 
với môi trường. Hoạt động khai thác đảm bảo duy 
trì lâu dài quần thể các loài trong tự nhiên, đồng 
thời bảo vệ hệ sinh thái của chúng. Hoạt động nuôi 
trồng tuân thủ chặt chẽ các quy định về sử dụng 
nguồn nước, nguồn thức ăn, tái xử lý chất thải, hạn 
chế sử dụng hóa chất, mang đến sản phẩm an toàn, 
sạch và giảm thiểu tác động đến môi trường. 
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Thủy hải sản đánh bắt không bền vững gây biến đổi 
hệ sinh thái, hủy hoại môi trường dẫn đến sự suy 
giảm mạnh về số lượng và sự tuyệt chủng của nhiều 
loại sinh vật tự nhiên. Ô nhiễm, dịch bệnh và phương 
pháp quản lý thiếu hiệu quả trong nuôi trồng thủy 
sản khiến năng suất và chất lượng đi xuống, đồng 
thời sản phẩm có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe 
người dùng do nhiễm bẩn và hóa chất từ môi trường.

(*) Phân tích Kinh tế về Nguồn cung và Nhu cầu Thực phẩm đến năm 2030 – Trọng tâm về các Sản phẩm 
Thủy Hải Sản, Báo cáo năm 2014 của FAO – Tổ chức Lương thực & Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc

86% trữ lượng thủy sản trên thế 
giới đang bị khai thác quá mức và 
đã chạm ngưỡng giới hạn của 
nguồn cung tự nhiên*. Trong khi 
đó, các sản phẩm được nuôi trồng 
có thể giúp cung ứng cho nhu 
cầu thủy hải sản toàn cầu, đồng 
thời giảm áp lực lên nguồn vốn 
thủy sản tự nhiên, nhưng nếu 
không được quản lý bền vững 
cũng sẽ gây ra nhiều tác động bất 
lợi cho môi trường và xã hội.

thủy hải sản
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Nhờ quy trình khai thác được quản lý chặt chẽ về loài 
và phương tiện đánh bắt cùng với phương pháp nuôi 
trồng sản xuất tiên tiến giảm thiểu lãng phí, cách chọn 
nguồn thức ăn phù hợp và trách nhiệm xử lý nước và 
chất thải nghiêm túc, thủy hải sản bền vững đem lại 
nhiều lợi ích:

- Giữ sạch nguồn nước, giảm gánh nặng lên môi trường.

- Giữ cân bằng hệ sinh thái, bảo đảm khả năng sinh 
trưởng dài lâu của thủy sản.

- Thức ăn trong quá trình nuôi trồng đến từ nguồn an 
toàn, bền vững và không bị lãng phí.

- Tăng năng suất qua việc giảm thiểu tỉ lệ nhiễm bệnh 
của đối tượng nuôi.

- Cải thiện môi trường làm việc cho người lao động 
trong nuôi trồng và khai thác thủy hải sản.

- Sản phẩm đến tay người dùng sạch và an toàn.

thủy hải sản bền vững
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ASC là tổ chức phi lợi nhuận độc 
lập, thiết lập ra các tiêu chuẩn 
cho nuôi trồng thủy sản có trách 
nhiệm. Để đáp ứng các tiêu 
chuẩn ASC và đạt chứng nhận 
ASC, các trang trại phải giảm tác 
động đến môi trường, bảo vệ hệ 
sinh thái và môi trường sống 
trong khu vực phụ cận, bảo vệ 
quyền lợi của người lao động và 
hỗ trợ cộng đồng địa phương.

MSC là tổ chức phi lợi nhuận độc 
lập, theo dõi, đánh giá và thúc đẩy 
bảo vệ nguồn lợi thủy sản và hệ 
sinh thái biển trong quá trình khai 
thác tự nhiên.  Chứng nhận MSC 
xác nhận quy trình khai thác có 
trách nhiệm trong việc giảm thiểu 
các ảnh hưởng đến môi trường, bảo 
vệ tăng trưởng bền vững của sinh 
vật biển và gìn giữ hệ sinh thái.

Các nhãn chứng nhận sinh thái ASC (Aquaculture 
Stewardship Council) và MSC (Marine Stewardship 
Council) xác nhận thủy hải sản được nuôi trồng và đánh 
bắt có trách nhiệm, sử dụng phương pháp đáp ứng các 
tiêu chuẩn nghiêm ngặt về lợi ích môi trường, cộng 
đồng và xã hội.

Nhận biết
thủy hải sản
bền vững
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Lần đầu tiên, Tuần Lễ Thủy Hải Sản Bền Vững 
được WWF – Tổ Chức Quốc Tế Bảo Tồn Thiên 
Nhiên phát động tại Việt Nam nhằm giới thiệu xu 
hướng tiêu dùng thủy hải sản bền vững đến với 
người Việt.

Từ ngày 14 đến 24 tháng 8 năm 2015, bạn có thể 
tham gia Tuần Lễ Thủy Hải Sản Bền Vững với 
nhiều hoạt động đa dạng: Dự triển lãm thông tin 
và các hoạt động tương tác thú vị về thủy hải sản 
bền vững tại Crescent Mall, Quận 7, Tp.HCM; Trải 
nghiệm tại nhiều địa điểm ẩm thực phục vụ thủy 
hải sản đạt chứng nhận ASC (danh sách tại trang 
6);  Tìm hiểu và hành động ủng hộ Việt Nam phát 
triển thủy hải sản bền vững tại website  
www.cabenvung.vn

Sự ủng hộ của các bạn sẽ là yếu tố đắc lực đồng 
hành cùng WWF kêu gọi doanh nghiệp sản xuất 
và nhà bán lẻ mở rộng thị trường sản phẩm thủy 
sản bền vững tại Việt Nam trong thời gian tới.
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Từ ngày 14 đến 24 tháng 8 năm 2015, thủy hải sản đạt 
chứng nhận ASC nuôi trồng tại Việt Nam chính thức 
có mặt cùng lúc tại nhiều địa điểm ẩm thực ở thị 
trường nội địa. Hòa cùng xu hướng “Ăn đúng kiểu – 
Hiểu đúng nguồn” và thưởng thức thủy hải sản bền 
vững tại:

QUẬN 1

Chilli Thái
38 Mạc Thị Bưởi, Quận 1 
Tel: 08 3823 7727 

Chomp Chomp
6A Thái Văn Lung, Quận 1 
Tel: 08 3521 8368

Cơm tấm Mộc
85 Lý Tự Trọng, Quận 1 
Tel: 08 3824 8561

Khách sạn InterContinental
Asiana Saigon 
Nhà hàng Market 39 và Yu Chu
Góc Hai Bà Trưng và Lê Duẩn, 
Quận 1 
Tel: 08 3520 9999

Nhà hàng Dạ thực NOIR
178/180D Hai Bà Trưng, Quận 1
Tel: 08 6263 2525

Rơm BBQ
2-4-6 Lưu Văn Lang, Quận 1 
Tel: 08 3822 0060

Tuấn & Tú
112 Pasteur, Quận 1  
Tel: 08 3824 7424

thủy hải sản
bền vững

QUẬN 7

Cơm tấm Mộc
SB8-1 Mỹ Khánh 2,
Phú Mỹ Hưng Quận 7 
Tel: 08 5412 3617

Koh Thai Bistro
Lầu 5, SC Vivo city,
1058 Nguyễn Văn Linh, Quận 7
Tel: 08 3775 4486

Thì Là Quán
SD13-1 Cảnh Viên 1, Tiểu Nam, 
Phú Mỹ Hưng, Quận 7  
Tel: 08 5417 0784

QUẬN BÌNH THẠNH

Papaya Chị Nghĩa
68 Phạm Viết Chánh,
Quận Bình Thạnh 
Tel: 08 6258 1508

HÀ NỘI

BOO Café
308 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng 
Tel: 04 3978 4629
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Bạn có thể thay đổi thói quen lựa chọn thực phẩm và 
góp phần ủng hộ thủy hải sản bền vững bằng cách 
không sử dụng các loại thủy hải sản sau đây:
 
1. Cá mập (đặc biệt là vây)
2. Các loài rùa biển (trứng, thịt, sản phẩm thủ công mỹ 

nghệ)
3. Bò biển (Dugong, Cá Cúi, Cá nàng tiên) (Dugong 

dugon) 
4. Ghẹ xanh (Portunis pealgicus ) <10cm và ghẹ xanh 

đang mang trứng từ Kiên Giang
5. Cá ngựa đen (Hippocampus kuda) khai thác từ tự 

nhiên
6. Cá ngựa chấm (Hippocampus trimaculatus) khai thác 

từ tự nhiên
7. Cá dây Nhật (Zeus faber) khai thác từ tự nhiên
8. Đồn đột vú (Hải sâm vú) (Microthele nobilis)
9. Cá anh vũ (Semilabeo obscurus) khai thác từ tự nhiên

10. Cá tra dầu (Pangasianodon gigas) khai thác từ tự 
nhiên

11. Cá hô (Catlocarpio siamensis) khai thác từ tự nhiên
12. Cá song mỡ (Epinephelus tauvina) khai thác từ tự 

nhiên

Khuyến cáo
không
sử dụng
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Ngày càng có nhiều quốc gia trên thế giới chọn lựa 
thủy hải sản bền vững và danh sách đang mở rộng 
từng ngày. Bạn có muốn cùng Việt Nam hòa vào trào 
lưu chung của thế giới?

1. Áo
2. Bỉ
3. Ba Lan
4. Đan Mạch
5. Đức
6. Hà Lan 
7. Hồng Kông 
8. Indonesia 
9. Malaysia
10. Na Uy 

11. Nam Phi  
12. Nga  
13. Nhật Bản 
14. Phần Lan   
15. Singapore 
16. Tây Ban Nha
17. Thái Lan 
18. Thụy Điển 
19. Thụy Sĩ 
20. Trung Quốc
21. Ý

Các quốc gia đang cùng WWF thúc đẩy phát triển 
thủy hải sản bền vững
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Ngoài các trang trại, vùng nuôi và vùng khai thác 
bước đầu đạt chứng nhận ASC và MSC, những dự án 
phát triển thuỷ hải sản bền vững tại Việt Nam không 
ngừng phát triển và ngày càng mở rộng, đạt được 
những kết quả đáng kể:

AIP (Aquaculture Improvement Project - Dự án cải 
thiện nuôi trồng thuỷ sản): hướng tới việc giúp các 
trang trại nuôi trồng thuỷ sản đạt được các tiêu 
chuẩn và đủ điều kiện để xin cấp chứng nhận ASC.
 
BMP (Better Management Practices -  Thực hành 
quản lý tốt hơn): giúp phát triển phương pháp nuôi 
trồng thích hợp nhất cho từng trại nuôi và môi 
trường xung quanh. Chương trình sẽ theo sát ít nhất 
1 vụ nuôi và giúp trại nuôi tăng cơ hội được cấp 
chứng nhận ASC.

FIP (Fishery Improvement Project - Dự án cải thiện 
nghề cá): hướng tới việc giúp nghề khai thác cá đạt 
được các tiêu chuẩn và đủ điều kiện để xin cấp 
chứng nhận MSC.

WWF đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển 
và hỗ trợ các dự án trên tại Việt Nam. Bạn có thể tìm 
thêm thông tin tại vietnam.panda.org

Thủy hải sản Việt Nam 
đang chuyển hướng 
bền vững

như thế nào

?
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Cùng tiếp sức

Bạn có thể chung tay giúp thuỷ hải sản bền vững 
phát triển tại Việt Nam! Hãy cùng:

• Trải nghiệm thuỷ hải sản bền vững tại các địa điểm 
ẩm thực được giới thiệu tại trang 6.

• Thay đổi thói quen ẩm thực và nói không với các 
sản phẩm thuỷ hải sản được liệt kê tại trang 7.

• Truy cập website www.cabenvung.vn và đăng ký 
“Tôi ủng hộ Thuỷ Hải Sản Bền Vững tại Việt Nam” để 
cùng cộng đồng lên tiếng và góp thêm động lực 
cho từng ngư dân, nông dân, trại nuôi và công ty 
thuỷ hải sản tại Việt Nam không ngừng phấn đấu và 
phát triển các sản phẩm bền vững. 

cho thủy hải sản bền 
vững phát triển tại 
Việt Nam
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Đối tác Doanh nghiệp của Chương trình:


