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I. MỞ ĐẦU 

Ngành thủy sản là một trong ba ngành kinh tế mũi nhọn có vai trò quan 

trọng trong việc giải quyết việc làm cho hàng triệu người lao động; góp phần ổn 

định kinh tế xã hội; xóa đói giảm nghèo khu vực nông thôn, ven biển, đảo; đóng 

góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tăng trưởng xuất 

khẩu, hội nhập quốc tế, cũng như góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng trên 

các vùng biển, đảo nước ta.  

Trong thời gian qua, phát triển kinh tế thủy sản đã được Đảng và Nhà 

nước quan tâm thông qua việc ban hành nhiều chính sách khuyến khích đầu tư, 

phát triển ngành như: Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống 

vật nuôi và giống thuỷ sản đến năm 2020; Quyết định số 332/QĐ-TTg ngày 

03/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy 

sản đến năm 2020; Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Chính 

phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp; Nghị định số 

67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển 

thủy sản; Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính 

sách phát triển thủy sản;... Các chính sách này đã tạo ra động lực quan trọng để 

ngành thủy sản phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại. 

Trong quá trình triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng 

nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (Quyết định số 2760/QĐ-BNN-

TCTS ngày 22/11/2013), việc ứng dụng khoa học công nghệ (sau đây viết tắt là 

KHCN) vào thực tiễn sản xuất được xác định là một trong những giải pháp trọng 

tâm, cốt lõi. Đối với khai thác thủy sản, định hướng mục tiêu của việc ứng dụng 

tiến bộ KHCN là hiện đại hóa đội tàu khai thác xa bờ; nâng cao năng suất đánh 

bắt, giảm tổn thất sau thu hoạch trên tàu khai thác xa bờ và gắn liền với bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản, bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh quốc phòng trên các 

vùng biển, đảo của Tổ quốc. Đối với nuôi trồng thủy sản, ứng dụng KHCN vừa 

nhằm nâng cao chất lượng giống, năng suất nuôi, chất lượng sản phẩm đồng thời 

đảm bảo an toàn sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái. 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Tái cơ cấu ngành thủy sản, bên cạnh việc 

tổ chức lại sản xuất, việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới 

vào sản xuất thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển là rất 

cần thiết. Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng KHCN phục vụ tái cơ cấu ngành 

thủy sản giai đoạn 2017-2020 sẽ đưa ra lộ trình, nội dung và kế hoạch thực hiện 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-dinh-89-2015-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-67-2014-ND-CP-mot-so-chinh-sach-phat-trien-thuy-san-292384.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-dinh-89-2015-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-67-2014-ND-CP-mot-so-chinh-sach-phat-trien-thuy-san-292384.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-dinh-89-2015-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-67-2014-ND-CP-mot-so-chinh-sach-phat-trien-thuy-san-292384.aspx
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hoạt động chuyển giao, ứng dụng KHCN vào sản xuất thủy sản nhằm nâng cao 

giá trị gia tăng, giảm sức lao động, giảm tổn thất sau thu hoạch hướng tới mục 

tiêu phát triển thủy sản bền vững. 

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

1. Tính cấp thiết 

Việc chuyển giao, ứng dụng KHCN trong sản xuất thủy sản (khai thác, 

nuôi trồng, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch,...) trong thời gian qua đã được 

triển khai ở các qui mô, hình thức, cấp độ khác nhau như: trong khai thác hải sản 

sử dụng tàu vỏ thép, vật liệu mới trang bị máy công suất lớn, thiết bị hiện đại, hệ 

thống máy tời; trong nuôi trồng thủy sản ứng dụng kỹ thuật lọc sinh học, chế 

phẩm sinh học, nuôi siêu thâm canh các đối tượng chủ lực (cá tra, tôm nước 

lợ,..);... đã góp phần quan trọng cho tăng trưởng kinh tế ngành thủy sản. Tuy 

nhiên, hầu hết các hoạt động chuyển giao ứng dụng KHCN mang tính tự phát, 

manh mún nên kết quả vẫn còn nhiều hạn chế như: thiếu đồng bộ, sức lan tỏa 

chưa cao, chưa phù hợp điều kiện thực tiễn,...  

Do những hạn chế của việc chuyển giao ứng dụng KHCN nên hoạt động 

sản xuất thủy sản vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức: 

Trong khai thác thủy sản: Kỹ thuật khai thác còn chưa hiện đại, khả năng 

dò tìm ngư trường, tập trung đàn cá còn hạn chế nên năng suất khai thác thấp. 

Tính chọn lọc của ngư cụ thấp nên tỷ lệ sản lượng cá tạp, cá nhỏ lớn nên hiệu 

quả kinh tế không cao. Trang thiết bị trên tàu còn thô sơ nên sử dụng nhiều lao 

động và mất an toàn trong quá trình thao tác. Hầu hết các tàu đều sử dụng nước 

đá để bảo quản sản phẩm, chưa áp dụng kỹ thuật cấp đông, nước biển lạnh, đát 

sệt, đá vẩy,... để bảo quản sản phẩm nên tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch còn cao 

(ước khoảng 30%) gây tổ thất lớn về kinh tế và lãng phí nguồn lợi. 

Trong nuôi trồng thủy sản: Chưa chủ động được công nghệ sản xuất giống 

chất lượng các đối tượng chủ lực; tỷ lệ sống còn thấp; năng suất nuôi trồng một 

số đối tượng chủ lực (tôm nước lợ, cá rô phi,...) còn thấp; công nghệ nuôi trồng 

và quản lý môi trường ao nuôi còn chưa tốt nên dịch bệnh và việc sử dụng hóa 

chất, chất cấm vẫn còn diễn ra gây rủi ro cho người nuôi và mất an toàn vệ sinh 

thực phẩm. 

Đây chính là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến hiệu quả sản 

xuất thủy sản chưa cao, thiếu ổn định nên chưa thu hút được các nguồn đầu tư từ 

bên ngoài để phát triển ngành thủy sản theo định hướng nâng cao giá trị gia tăng 

và phát triển bền vững. 
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Mặt khác, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và tham gia chuỗi giá trị toàn 

cầu, để sản phẩm thủy sản Việt Nam có khả năng cạnh tranh cao trên các thị 

trường trong nước và quốc tế, đòi hỏi phải sản xuất được các sản phẩm an toàn, 

có chất lượng cao, mẫu mã đẹp. Để đạt được mục tiêu này, cần thiết phải thúc 

đẩy việc chuyển giao, ứng dụng KHCN và đổi mới công nghệ trong toàn chuỗi 

sản xuất từ sản xuất nguyên liệu đến phân phối, tiêu thụ sản phẩm. 

Trong thực tế sản xuất thủy sản, các thành tựu khoa học công nghệ hay 

tiến bộ kỹ thuật được chuyển giao vào thực tiễn thông qua 03 hình thức cơ bản 

sau: i) Các tổ chức Khoa học công nghệ (Viện nghiên cứu, Trường Đại học,...) 

thực hiện chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất kinh doanh được 

tài trợ bởi các dự án, chương trình; ii) Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tự mua 

hay nhập công nghệ từ nước ngoài; iii) Các tổ chức, cá nhân tự nghiên cứu, cải 

tiến ứng dụng KHCN.  

Nhìn chung, hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong 

sản xuất thủy sản thời gian qua được thực hiện khá sôi động nhưng còn manh 

mún, dàn trải, thiếu trọng tâm, chưa huy động được các nguồn lực để tạo động 

lực cho đổi mới công nghệ thúc đẩy sản xuất các đối tượng chủ lực của ngành 

thủy sản phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững. Tuy nhiên, 

hoạt động chuyển giao, ứng dụng TBKT còn nhiệu hạn chế như: chưa huy động 

được các nguồn lực của các thành phần kinh tế cho hoạt động ứng dụng, chuyển 

giao khoa học công nghệ trong ngành; thiếu các công nghệ, mô hình sản xuất 

tiên tiến được thẩm định, đánh giá và công nhận là tiến bộ kỹ thuật để thực tế 

sản xuất áp dụng; hệ thống thông tin khoa học công nghệ còn nhiều bất cập; 

nguồn lực thực hiện chuyển giao công nghệ phân tán, thiếu tập trung,... 

Như vậy, việc xây dựng Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công 

nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản là cần thiết. Thực hiện Kế hoạch này sẽ 

thúc đẩy được các hoạt động chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào 

các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, bảo quản sản phẩm thủy sản nhằm nâng cao 

năng suất, chất lượng sản phẩm; giảm tổn thất sau thu hoạch và phát triển bền 

vững ngành thủy sản. 

2. Căn cứ pháp lý 

- Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội Nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  khóa XI; 

- Luật chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của 

Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI; 
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- Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2014 của 

Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII; 

- Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống 

thuỷ sản đến năm 2020; 

- Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020; 

- Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm 

nhìn 2030; 

- Quyết định số 2760/QĐ-BNN-TCTS ngày 22/11/2013 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành thủy sản theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; 

- Văn bản số 16/VBHN-BKHCN ngày 09/3/2015 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc hợp nhất các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số Điều của Luật chuyển giao công nghệ; 

- Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định trình tư,̣ thủ tuc̣ giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà Nước; 

- Thông tư số 13/2015/TT-BNNPTNT ngày 25/3/2015 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tư,̣ thủ tuc̣ công nhận tiến bộ kỹ 

thuật và công nghê ̣mới ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

III. TÌNH HÌNH CHUYỂN GIAO, ỨNG DỤNG KHCN  

1. Tình hình ứng dụng KHCN trong sản xuất thủy sản trên thế giới. 

1.1. Lĩnh vực khai thác hải sản 

 Hoạt động khai thác hải sản thế giới được phát triển mạnh từ sau chiến 

tranh thế giới lần thứ II. Việc nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng KHCN trong 

khai thác hải sản được phát triển mạnh vào thập niên 60 và 70 của thế kỷ XX 

như: tàu công ghiệp hiện tại bao gồm cả hệ thống chế biến trên tàu, ứng dụng 

thiết bị dò tìm, dự báo ngư trường, máy dò cá, hệ thống đèn tập trung cá, kỹ 

thuật khai thác hải sản viễn dương, hệ thống cấp đông... Dưới đây trình bày một 

số tiến bộ kỹ thuật đã và đang được sử dụng phổ biến trên thế giới có thể áp 

dụng và nghề khai thác hải sản nước ta. 

a) Tàu thuyền và trang thiết bị 

  - Về tàu cá: Một số nước có nghề cá phát triển (Na Uy, Nhật, Pháp, Hàn 

Quốc,...) đã phát triển hệ thống phần mềm để tối ưu trong việc thiết kế vỏ tàu và 
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hệ thống bể thử hiện đại trong thiết kế tàu cá. Họ cũng sử dụng các kỹ thuật tiên 

tiến trong thiết kế thi công, cắt, ghép vật liệu. Tàu được đóng mới theo các mẫu 

tàu nhất định đảm bảo tính đồng bộ, đảm bảo hiệu năng theo nghề, giảm chi phí 

tiêu hao nhiên liệu và tăng tỉnh ổn định, an toàn. Tàu đóng mới được thi công 

đồng thời các hạng mục theo từng môdun cụ thể, thời gian thi công ngắn và giá 

thành giảm, chất lượng đảm bảo. 

 Tàu bố trí boong thao tác ở phía sau (tàu vây đuôi), kiểu tàu này có tính 

ổn định tốt, diện tích boong thao tác khai thác rộng, an toàn, thuận lợi cho việc 

trang bị máy móc thiết bị, nâng cao khả năng cơ giới hóa, tự động hóa các khâu 

trong sản xuất, khả năng quan sát của người lái tàu tốt nâng cao tính an toàn 

trong quá trình vận hành. 

 Vật liệu đóng tàu: thép và vật liệu tổng hợp (composite, sợi thủy tinh,...) 

được sử dụng phổ biến để đóng tàu cá ở các nước có nghề cá công nghiệp và 

bán công nghiệp. 

 - Thiết bị điện, điện tử: Các thiết bị điện, điện tử phục vụ công tác điều 

động tàu và đảm bảo an toàn hàng hải như: ra đa, định vị vệ tinh, máy thông tin 

liên lạc (vô tuyến và vệ tinh), hệ thộng tự nhận dạng AIS,... và các thiết bị điện 

tử phục vụ khai thác (máy đo sâu-dò cá, dò cá ngang, máy đo dòng chảy, thiết bị 

thu nhận thông tin dự báo ngư trường, phao vô tuyến,...) được sử dụng phổ biến 

trên các tàu cá qui mô công nghiệp và bán công nghiệp khai thác hải sản, đặc 

biệt là cá ngừ ở các vùng biển xa bờ. Các thiết bị này được sản xuất ở Nhật Bản, 

Mỹ, Hàn Quốc và Na Uy,... 

 - Thiết bị và máy khai thác: Các thiết bị và máy móc phục vụ khai thác 

như: máy thả-thu lưới, máy thả-thu câu, máy móc mồi,... đã được sử dụng phổ 

biến trên các tàu cá qui mô công nghiệp và bán công nghiệp để giảm chi phí lao 

động và đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất. 

b) Ngư cụ và công nghệ khai thác 

 - Lưới vây khai thác cá ngừ: Sử dụng lưới vây (lưới dệt không gút 2a = 

120mm) có kích thước phù hợp (chiều dài 1.500 – 2.000m, độ cao 120 – 250m) 

trên tàu lưới vây đuôi sẽ tăng hiệu quả đánh bắt của nghề lưới vây. Lưới và phụ 

tùng có thể được nhập khẩu đồng bộ với tàu từ các nước: Nhật, Hàn Quốc, Đài 

Loan, các nước Đông Âu, Philippine,... hoặc thi công trong nước dựa trên các 

thiết kế của nước ngoài để khai thác cá ngừ đại dương, và một số loài cá nổi 

khác ở vùng biển miền Trung. 

 - Câu vàng cá ngừ đại dương: Vàng câu và kỹ thuật khai thác (mồi, độ 

sâu thả câu, thời điểm, xác định ngư trường, kỹ thuật thu câu, thu cá...) câu cá 
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ngừ đại dương của Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan ưu việt hơn Việt Nam mang lại 

năng suất và chất lượng sản phẩm (kích thước, độ tươi...) tốt hơn. Vàng câu dài 

tới 3.000 lưỡi (tương ứng khoảng 300km) thường thả ở độ sâu 100-300m khai 

thác cá ngừ vây vàng và cá ngừ mắt to. Trên tàu có thể trang bị máy móc mồi, 

máy thả câu, máy thu câu, hệ thống hạ nhiệt nhanh và bảo quản sản phẩm trên 

tàu. Hệ thống cấp đông trên tàu có thể bảo quản cá ở nhiệt độ -400C÷-600 trong 

thời gian 10-24 tháng.  

 - Lồng bẫy: Lồng bẫy thường được sử dụng để khai thác một số đối 

tượng có giá trị kinh tế cao, phân bố ở vùng biển có địa hình đáy biển ghồ ghề, 

rạn san hô như: tôm hùm, cá chình, cá song, cá hồng, bạch tuộc, mực nang,... 

Nghề lông bẫy được phát triển mạnh ở Úc, Hàn Quốc, Mỹ, Hồng Kông (Trung 

Quốc),... 

 - Câu vàng thẳng đứng: Một số nước trên thế giới như Mỹ, Nhật, 

Philippine,... sử dụng câu vàng thẳng đứng để khai thác cá ngừ (tập trung quanh 

chà, vật trôi nổi...) hoặc các loài cá sống ở các vùng biển có đáy ghồ ghề như: cá 

song, cá ngừ đại dương, cá chim, cá hồng,...  

 - Lưới kéo có độ mở cao lớn: Sử dụng mẫu lưới kéo có độ mở miệng cao 

lớn khai thác các đàn cá ở tầng đáy, gần đáy. Lưới có thiết kế ưu tiên độ mở cao, 

giảm sự cọ sát với nền đáy, tăng tốc độ kéo lưới góp phần tăng năng suất và 

giảm tác động tiêu cực đến đáy biển. Mẫu lưới này được sử dụng ở Na Uy, Đan 

Mạch, Mỹ, Pháp, Thái Lan,... 

 - Thiết bị tập trung cá: Ở các nước như: Nhật, Hàn Quốc, Nauy... hệ 

thống ánh sáng màu, đèn ngầm dưới nước, đèn điện tử (LED) được sử dụng phổ 

biến để tập trung cá trước khi đánh bắt. Đặc biệt là việc sử dụng ánh sáng màu 

phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm nên tăng hiệu suất sử dụng nguồn 

sáng. 

 Chà tập trung cá cũng được sử dụng phổ biến ở các nước như: Nhật Bản, 

Pháp, Nga, Mỹ, Tây Ban Nha, Philippine,... để tập trung cá, đặc biệt là cá ngừ. 

Chà có thể được thả cố định ở các khu vực có đàn cá phân bố hoặc thả trôi (có 

gắn thiết bị định vị) để tập trung đàn cá. 

c) Công nghệ bảo quản sản phẩm trên tàu cá 

 - Thiết bị xử lý, sơ chế sản phẩm: Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, sử dụng 

các thiết bị làm chết nhanh cá ngừ đại dương và hệ thống hạ nhiệt nhanh để hạn 

chế các quá trình làm giảm chất lượng thịt cá. Thiết bị làm chết nhanh cá thường 

được áp dụng trên tàu câu cá ngừ đại dương của Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan,... 

làm cho cá chết nhanh, tránh vận động mạnh để giảm tổn thất chất lượng thịt cá. 
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Bể làm lạnh nhanh được sử dụng để giảm nhanh thân nhiệt của cá sau khi chết, 

hạn chế quá trình phân hủy protein của thịt cá trước khi đưa vào hầm bảo quản. 

Hệ thống thiết bị này có thể sử dụng trên tàu tàu câu cá ngừ đại dương để giảm 

tổn thất chất lượng cá ngừ sau khi đánh bắt. 

 - Công nghệ sản xuất đá vẩy, nước biển lạnh: Nhiều nước trên thế giới 

như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Ấn Độ,... đã sử dụng máy làm đá vẩy từ nước 

biển để bảo quản cá ngừ đại dương. Tàu cá lắp đặt máy này để sản xuất đá vẩy 

ngay trên tàu nên sản phẩm có thể luôn được bảo quản ở nhiệt độ như mong 

muốn, tàu không phải cần không gian để lưu giữ đá,... nên làm giảm tổn thất 

chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất. Nước biển cũng có thể được làm 

lạnh ở nhiệt độ nhất định (-3 đến -200C) tạo thành dung dịch sệt hoặc ở dạng đá 

tuyết để bảo quản cá ngừ trên tàu lưới vây, câu cá ngừ, lưới rê, lưới chụp... Thiết 

bị làm lạnh nước biển được sử dụng trên tàu cá của các nước như: Nhật Bản, 

Nga, Hàn Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc... Các công nghệ này có thể áp dụng trên 

tất cả các loại nghề ở nước ta, đặc biệt là tàu câu và tàu lưới vây cá ngừ đại 

dương. 

 - Thiết bị cấp đông: Hệ thống thiết bị cấp đông (-20 đến -600C) được sử 

dụng phổ biến trên tàu cá công nghiệp vỏ sắt hoặc vỏ vật liệu mới ở các nước có 

nghề cá phát triển như: Mỹ, Nhật, Pháp, Na Uy, Úc, Ca Na Đa, Đài Loan,... 

Chúng cũng được lắp đặt trên tàu câu cá ngừ vỏ gỗ của các nước như: Trung 

Quốc, Đài Loan,... Hệ thống thiết bị này có thể áp dụng trên các tàu câu cá ngừ 

đại dương ở nước ta để có thể tăng thời gian bảo quản, giảm tổn thất chất lượng 

sản phẩm. 

 - Bảo quản bằng Ni tơ lỏng: Công nghệ bảo quản sản phẩm bằng Ni tơ 

lỏng đang được áp dụng ở một số nước trên thế giới như: Nhật Bản, Mỹ, 

Israel,... Một số chuỗi liên kết cá ngừ của Nhật đã sử dụng công nghệ này ở 

Nhật và một số quốc giá khác. Tàu câu cá thường sử dụng hệ thống này để bảo 

quản cá ngừ. Mỗi con cá ngừ nguyên con được bảo quản trong một hộp Ni tơ 

lỏng trong suốt quá trình bảo quản trên tàu và vân chuyển đến nơi tiêu thụ. Cá 

ngừ được bao quản bằng công nghệ này có chất lượng tốt, giá bán cao ở thị 

trường: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ,... Công nghệ này có thể áp dụng trên tàu câu 

cá ngừ đại dương ở nước ta hiện nay. 

 - Công nghệ làm đông tế bào (CAS): Công nghệ làm đông tế bào đang 

được sử dụng để bảo quản nông sản nói chung và thủy sản nói riêng. Công nghệ 

này đang được sử dụng ở Nhật, Mỹ, Hàn Quốc để bảo quản một số sản phẩm có 

giá trị kinh tế cao, trong đó có cá ngừ đại dương, mực,... Tương tự như công 
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nghệ sử dụng Ni tơ lỏng, sản phẩm được bảo quản bằng hệ thống này có chất 

lượng tốt, đáp ứng yêu cầu của các thị trường khó tính như: Nhật, Mỹ, EU,... 

Công nghệ này đang được thử nghiệm tại Việt Nam và có thể áp dụng trên các 

tàu câu cá ngừ đại dương ở nước ta. 

 Nhận xét chung: 

 Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng KHCN trong khai thác hải 

sản thế giới luôn được trú trọng, đặc biệt ở các nước có nghề cá phát triển để 

nâng cao năng suất, giảm tổn thất sau thu hoạch và đảm bảo an toàn, giảm sức 

lao động trên tàu. Gần đây, do nguồn lợi hải sản suy giảm trên phạm vi toàn cầu 

nên hướng nghiên cứu nâng cao tính chọn lọc của ngư cụ, giảm tác động tiêu 

cực của ngư cụ, bảo vệ nguồn lợi hải sản cũng được quan tâm đáng kể, đặc biệt 

ở các nước phát triển như: EU, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Úc,... 

1.2. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản 

 Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng KHCN trong nuôi trồng 

thủy sản được phát triển mạnh ở tất cả các bước trong quá trình sản xuất từ sản 

xuất giống; thiết kế hệ thống ương, nuôi; quản lý nước cấp, nước thải; kỹ thuật 

nuôi trồng, sản xuất thức ăn, chăm sóc, phòng trị dịch bệnh, xử lý và kiểm soát 

môi trường trong hệ thống ao, vùng sản xuất giống và nuôi trồng thương thẩm. 

Một số công nghệ được ứng dụng phổ biến trong nuôi trồng thủy sản thế giới 

phù hợp với điều kiện Việt Nam như sau: 

 a) Sản xuất giống 

- Công nghệ điều khiển giới tính: Công nghệ điều kiển giới tính (tạo đàn 

giống đa bội thể, toàn đực, toàn cái) sử dụng các biện pháp kỹ thuật (sinh hóa, 

sinh lý, sinh học) để tạo ra các đàn giống đơn tính hoặc thay đổi nhiễm sắc thể 

có khả năng sinh sản hạn chế, có tốc độ tăng trưởng nhanh, kích thước lớn. 

Công nghệ này đang được áp dụng trong sản xuất giống cá hồi ở Na Uy, hàu ở 

Mỹ, Úc, cá rô phi, tôm càng xanh ở Israel, Ai Cập, Đài Loan (Trung Quốc),... 

- Công nghệ chọn giống theo tính trạng mong muốn: Công nghệ này 

sử dụng các phép lai giữa các đàn bố mẹ có tính trạng ưu việt (tăng trưởng 

nhanh, kháng bệnh, chất lượng thịt tốt, khả năng sinh sản cao...) để tạo ra đàn 

giống có chất lượng như mong muốn. Công nghệ này được áp dụng phổ biến 

cho các đối tượng nuôi trên thế giới như: cá hồi ở Na Uy, Mỹ; tôm thẻ chân 

trắng ở Mỹ, Ecuador, Singapore, Thailand,...; cá rô phi ở Israel, Ai Cập, Đài 

Loan (Trung Quốc); hàu ở Mỹ,...  

- Công nghệ sản xuất giống rong biển: Công nghệ sản xuất giống rong 

biển bằng bào tử hoặc cấy mô được áp dụng ở các nước như: Nhật Bản, Canada, 
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Hàn Quốc,...để sản xuất giống rong qui mô lớn, kích thước đồng đều và chất 

lượng tốt phục vụ nuôi trồng thương phẩm qui mô công nghiệp, có hiệu quả. 

 b) Công nghệ nuôi trồng thủy sản 

 - Hệ thống nuôi tuần hoàn (RAS): Công nghệ này đã được áp dụng rộng 

rãi trên thế giới như: Na Uy, Israel, Australia, Đài Loan, Indonesia,... trong sản 

xuất giống và nuôi thương phẩm các loài thủy sản như: cá hồi, cá vược, tôm, cá 

rô phi, cá cảnh... Công nghệ này gồm các hệ thống lọc và xử lý nước trong ao 

nuôi theo chu kỳ khép kín, ít thay nước và kiểm soát các yếu tố môi trường. Do 

đó, công nghệ này tiết kiệm nước, không gây ô nhiễm môi trường và hạn chế 

dịch bệnh. Ứng dụng hệ thống này cho phép nuôi thâm canh, siêu thâm canh các 

đối tượng nuôi như: cá tra, tôm nước lợ, cá rô phi, cá vược,... hiệu quả và an 

toàn sinh học. 

 - Hệ thống lồng tự chìm: Hệ thống lồng tự chìm (sub-merged cage) 

thường được sử dụng để nuôi một số loài cá biển ở các vùng biển hở như: cá hồi 

ở Na Uy, Đan Mạch; cá ngừ, cá trắng ở Úc; cá hồng, cá vược ở Israel; cá giò, cá 

song ở Đài Loan,... Lồng được trang bị hệ thống phao ống, neo,... cho phép thay 

đổi độ nổi, chìm của phao để có thể điều chỉnh độ chìm của lồng ở độ sâu mong 

muốn. Ứng dụng công nghệ này, lồng nuôi có thể hạ xuống độ sâu nhất định để 

hạn chế rủi ro, thiệt hại khi bị gió, bão và ô nhiễm tầng nước mặt. 

 - Công nghệ Biofloc: Công nghê ̣biofloc đa ̃đươc̣ ứng dụng thành công ở 

nhiều nước trên thế giới từ năm 2004 như: Israel, Thái Lan, Trung Quốc, 

Indonesia, Malaysia,...để nuôi thủy sản như: tôm nước lợ, cá rô phi, cá vược.... 

Biofloc là các cụm kết dính bao gồm tảo cát, tảo biển lớn, động vật nguyên sinh, 

các hạt hữu cơ chết, vi khuẩn... Vì vậy, biofloc có tác dụng hỗ trợ xử lý môi 

trường, hạn chế sự phát triển của các vi sinh vật bất lợi góp phần làm giảm ô 

nhiễm môi trường, hạn chế dịch bệnh tại các ao nuôi và vùng nuôi trồng thủy 

sản và chuyển hóa chất dinh dưỡng từ chất thải hữu cơ thành nguồn thức ăn cho 

các các đối tượng  nuôi. Công nuôi thủy sản bằng biofloc sẽ giảm chí phí thức 

ăn và bảo vệ môi trường ao nuôi, vùng nuôi; 

 - Công nghệ nuôi sinh khối vi tảo: Công nghệ nuôi vi tảo (tảo xoắn 

spirulina, tảo nano,...) mật độ cao trong hệ thống quang sinh, khép kín cho năng 

suất cao được phát triển mạnh ở các nước trên thế giới như: Mỹ, Đức, Úc, Nhật 

Bản, Israel,... để cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp dược phẩm và thức ăn  

cho ương nuôi giống thủy sản. Công nghệ này phù hợp với điều kiện khí hậu 

nước ta vì có nền nhiệt độ tương đối cao và thời lượng nắng nóng nhiều; 
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 - Kỹ thuật trồng rong: Kỹ thuật trồng rong biển (rong sụn, rong mứt, 

rong mơ, rong nho,...) thâm canh, trình độ cơ giới cao được phát triển mạnh ở 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippine,... Trồng rong ở các vùng biển vừa làm sạch 

môi trường vừa đem lại hiệu qủa kinh tế cao. 

 c) Thức ăn, chế phẩm và quản lý môi trường, dịch bệnh 

 - Công nghệ enzym, vi sinh, hóa sinh: Công nghệ enzym đã được nhiều 

nước như: Mỹ, Nhật bản, Úc, Na Uy, Nga, Đài Loan, Thái Lan,... ứng dụng để 

sản xuất các loại thức ăn bổ sung cho để tăng sức đề kháng, tăng tốc độ tăng 

trưởng và tăng chất lượng sản phẩm các đối tượng nuôi. 

 Nhiều chế phẩm sinh học đã được nghiên cứu, sử dụng trong nuôi trồng 

thủy sản để xử lý, kiểm soát các yếu tố môi trường, hệ sinh vật trong ao nuôi 

trồng thủy sản. Các chế sinh học, khoáng, thức ăn bổ sung cũng được nghiên 

cứu sử dụng để nâng cao sức sinh sản, tốc độ sinh trưởng, tăng cường sức khỏe, 

hệ miễn dịch và gia tăng chất lượng cho đối tượng nuôi. 

 - Sản xuất vaccine: Nhiều nước trên thế giới như: Mỹ, Úc, Đài Loan,... 

đã nghiên cứu sản xuất vaccine để phòng các bênh thường gặp trên thủy sản 

nuôi như: cá song, cá giò, cá nheo,... Sử dụng vaccine có thể phòng được một số 

bệnh thường gặp trên cá nuôi. Ngoài ra, một số nghiên cứu trên thế giới đang 

được thực hiện để sản xuất ra các Thể thực khuẩn để hỗ trợ tròng phòng trị một 

số bệnh trên thủy sản nuôi do vi khuẩn gây ra. Một số nghiên cứu khác để sản 

xuất Tolerine nhằm tăng kháng thể của thủy sản nuôi trong phòng chống một số 

bệnh do virus gây ra như bệnh đốm trắng trên tôm nước lợ; 

 - Kỹ thuật giám sát môi trường tự động: Hệ thống các thiết bị đo các 

đặc trưng môi trường được lắp đặt tại ao nuôi và kết nối với hệ thống máy tính 

tự động báo cáo các thông số môi trường và cảng báo khi một trong các yêu tố 

môi trường vượt giới hạn an toàn. Mô hình này đang được sử dụng ở các nước 

như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Úc, Israel,... tại các ao nuôi tôm nước 

lợ, cá biển, cá rô phi, cá vược, cá nheo,... 

 Nhận xét chung: 

 Các công nghệ được sử dụng trong nuôi trồng thủy sản thế giới tập trung 

vào các hướng chủ yếu: i) nâng cao chất lượng (sách bệnh/kháng bệnh, tốc độ 

tăng trưởng,...) con giống, ii) nâng cao năng suất nuôi trồng, và iii) kiểm soát 

môi trường để giảm rủi ro dịch bệnh và đảm bảo an toàn thực phẩm. Gần đây, 

hướng nghiên cứu mới như: lai khác loài, vaccine bất hoạt, tạo vi khuẩn ức chế 

vi khuẩn gây bệnh... để cải thiện chất lượng và phòng trị bệnh thủy sản nuôi đã 

được thử nghiệm trên một số đối tượng như: cá rô phi, tôm thẻ chân trắng ở 
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Ecuador, vaccine cá giò ở Đài Loan,... Vì vậy, định hướng chuyển giao, ứng 

dụng KHCN vào sản xuất thủy sản trong thời gian tới ở nước ta cũng nên tập 

trung vào các xu hướng chủ đạo của nuôi trồng thủy sản thế giới. 

2. Tình hình chuyển giao, ứng dụng KHCN trong sản xuất thủy sản ở 

Việt Nam 

2.1. Lĩnh vực khai thác thủy sản 

a) Tàu thuyền và trang thiết bị trên tàu 

 - Tàu cá: Một số cơ sở đóng tàu như: Đại học Nha Trang, Tổng công ty 

Thủy sản Việt Nam,... đã bước đầu ứng dụng một số phần mềm trong thiết kế vỏ 

tàu và một số kỹ thuật mới trong thi công, chế tạo tàu vỏ thép, composite đảm 

bảo tăng độ bền, tiết kiệm vật liệu.  

 Đã nghiên cứu cải tiến, cải hoán tàu lưới vây mạn sang lưới vây đuôi. Mô 

hình này đã được thử nghiệm tại tỉnh Tiền Giang và cho kết quả khả quan. Tàu 

cải hoán hoạt động ổn định, đặc tính kỹ thuật và năng suất khai thác hơn hẳn so 

với tàu lưới vây mạn truyền thống. Thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP, Đại 

học Nha Trang đang được đặt hàng đóng mới 01 tàu lưới vây đuôi vỏ composite.  

 - Thiết bị điện, điện tử: Các thiết bị điện tử hàng hải như: máy đo sâu – 

dò cá, máy định vị, máy thông tin liên lạc đã được sử dụng phổ biến trên tàu cá 

trong khu vực. Một số thiết bị điện, điện tử hiện đại như: máy dò cá ngang, ra 

đa, máy thông tin liên lạc tầm xa, máy đo dòng chảy, điện thoại vệ tinh... đã 

được lắp đặt trên một số tàu cá hoạt động ở vùng biển xa bờ của các tỉnh như: 

Bình Định, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu,... 

 - Thiết bị và máy khai thác: Các loại máy móc, thiết bị cơ khí tiếp tục 

được du nhập, chuyển giao cho tàu cá Việt Nam như: máy thu-thả câu trên tàu 

câu cá ngừ ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa; máy thu lưới vây (đứng) ở các 

tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu,...; hệ thống thu-thả lưới chụp 

đang được chuyển giao cho tàu cá ở Bình Thuận. 

b) Ngư cụ và công nghệ khai thác 

 - Lưới chụp 4-6 tăng gông: Sử dụng lưới chụp 4-6 tăng gông giúp tăng 

diện tích miệng lưới, tăng năng suất khai thác và tăng tính ổn định của tàu trong 

quá trình hoạt động. Kỹ thuật này đã được phát triển và chuyển giao ở các địa 

phương như: Bình Thuận, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Bà Rịa-Vũng 

Tàu,…để khai thác mực ống, mực đại dương và cá nổi nhỏ. Ứng dụng công 

nghệ này, năng suất khai thác mực ống tăng lên từ 2,0 – 2,5 lần; có thể thay thế 

nghề câu mực đại dương trên thúng rất nguy hiểm ở các tỉnh miền Trung; có thể 
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nâng cao năng suất, hiệu quả khai thác cá nổi nhỏ. Đây là nghề có tiềm năng 

phát triển tốt để khai thác cá nổi nhỏ và mực ở các tỉnh trong khu vực; 

 - Lưới vây khai thác cá ngừ: Mẫu lưới vây cải tiến khai thác cá ngừ đã 

được thử nghiệm và chuyển giao cho một số tàu cá ở Tiền Giang, Cà mau, Bình 

Định,... Mẫu lưới này phù hợp và có thể áp dụng tại các tỉnh trong khu vực để 

khai thác cá ngừ đại dương (chủ yếu là cá ngừ vằn) ở vùng biển xa bờ; 

 - Lưới rê hỗn hợp: Mẫu lưới rê hỗn hợp đang được phát triển và chuyển 

giao vào sản xuất thực tế ở nhiều địa phương trên cả nước và một số tỉnh trong 

khu vực như: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận,... Lưới này có khả năng khai 

thác hiệu quả các đối tượng có giá trị kinh tế cao, phân bố ở các tầng nước khác 

nhau như: cá dưa, cá đổng, cá song, cá thu, cá ngừ, cá chim,... phù hợp điều kiện 

ngư trường và nguồn lợi ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ; 

 - Lồng bẫy: Một số loại lồng bẫy ghẹ, bạch tuộc, cá đáy đã được du nhập 

và sử dụng ở một số tỉnh trong vùng như: Đà Nẵng, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng 

Tàu,... Ngư cụ này có thể áp dụng để khai thác các đối tượng có giá trị kinh tế 

cao, phân bố ở các vùng biển có đáy ghồ ghề, vùng rạn san hô,... 

 - Nghề câu cá ngừ đại dương: Nghề câu cá ngừ đại dương đã được du 

nhập và tiếp tục được cải tiến để nâng cao năng suất khai thác và giảm tổn 

thất sau thu hoạch. Công nghệ này đang được áp dụng tại các tỉnh như: Phú 

Yên, Bình Định, Khánh Hòa; 

 - Thiết bị tập trung cá: Chà tập trung cá đã được sử dụng phổ biến ở các 

tỉnh trong khu vực như: Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu. Chà di 

động (bọng) – một tấm bạt để tập trung cá ngừ đã được sử dụng để tập trung cá 

ngừ trên một số tàu lưới vây ở các tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi,... Khi phát hiện 

thấy cá ngừ, ngư dân thả bọng xuống nước, tạo bóng mát cá ngừ sẽ tập trung 

thành đàn dưới tán của bọng, sau đó ngư dân tiến hành vây bắt. Chà di động đã 

được thử nghiệm ở khu vực này, nhưng không thành công do đặc điểm dòng 

chảy không phù hợp. 

 Kỹ thuật sử dụng ánh sáng màu, đèn ngầm, đèn LED đã bước đầu được 

nghiên cứu, thử nghiệm trong khu vực, nhưng kết quả chưa rõ ràng do chất 

lượng đèn và kỹ thuật sử dụng còn nhiều hạn chế. 

c) Công nghệ bảo quản sản phẩm khai thác 

 - Thiết bị xử lý, sơ chế sản phẩm: Bộ thiết bị làm chết nhanh, sơ chế cá 

ngừ đã được áp dụng có hiệu quả, góp phần giảm tổn thất chất lượng sản phẩm 

trên tàu câu cá ngừ đại dương ở cáctỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Các 
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thiết bị sơ chế khác: dao, cưa, móc,... chuyên dụng cho việc mổ cá, lấy mang, 

lấy nội tạng,.. đảm bảo sạch sẽ, triệt để nâng cao chất lượng cá khi về bờ; 

 - Bể hạ nhiệt nhanh: Thiết bị làm lạnh nhanh nước biển đã được ứng 

dụng trên các tàu câu cá ngừ ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Thiết 

bị này giúp thân nhiệt cá giảm về nhiệt độ thấp (khoảng ±10C) trong thời gian 

ngắn (khoảng 1,0 giờ đối với cá ngừ đại dương nguyên con) để giữ chất lượng 

thịt cá trước khi đưa vào bảo quản bằng nước đá. Sản phẩm từ các tàu sử dụng 

thiết bị này có chất lượng tốt hơn hẳn, giá bán cao hơn các tàu không sử dụng; 

 - Hệ thống làm lạnh thấm: Hệ thống này được lắp trên tàu cá để làm 

lạnh không khí trong các hầm bảo quản sản phẩm trên tàu nhằm hạn chế sự tan 

chảy của nước đá giúp kéo dài thời gian bảo quản bằng nước đá và giảm tổn thất 

chất lượng của sản phẩm. Hệ thống này đang được áp dụng trên tàu lưới kéo Bà 

Rịa-Vũng tàu, tàu câu cá ngừ ở Bình Định,... 

 - Hầm bảo quản sản phẩm: Hầm bảo quản sản phẩm trên tàu sử dụng 

vật liệu nhựa tổng hợp (Polyurethane-PU) có khả năng giữ nhiệt tốt đã được sử 

dụng khá phổ biến trên tàu cá của các tỉnh ven biển. Hầm này có khả năng giữ 

nhiệt tốt, làm cho đá lâu tan hơn nên có thể bảo quản sản phẩm được dài ngày 

hơn so với hầm bảo quản truyền thống; 

 - Hệ thống bảo quản bằng nước biển lạnh: Một số tàu câu cá ngừ vỏ 

thép và vật liệu tổng hợp (composite) ở Khánh Hòa, Bình Định,... đã sử dụng hệ 

thống làm lạnh nước biển (khoảng 00C) để bảo quản cá ngừ đại dương. Hệ thống 

này giúp giữ chất lượng cá ngừ tốt trong thời gian dài hơn so với cá ngừ bảo 

quản bằng nước đá. Hệ thống này cũng đang được áp dụng thử nghiệm trên tàu 

lưới kéo ở Bình Thuận. Gần đây, đã có tàu thu mua và tàu cá ở Khánh Hòa thử 

nghiệm sử dụng máy sản xuất đá vẩy ngay trên tàu, nhưng hiệu quả chưa cao; hệ 

thống bảo quản sản phẩm bằng đá sệt trên tàu cũng đang được thử nghiệm tại 

Khánh Hòa.   

 Nhận xét chung: 

 Xu hướng chuyển giao, ứng dụng KHCN trong khai thác thủy sản nước ta 

trong thời gian có bước chuyển biến đáng kể thông qua các chương trình hỗ trợ 

đầu tư đóng mới tàu cá xa bờ và các dự án khuyến ngư. Hầu hết các tàu đã có 

các thiết bị điện tử hàng hải, máy tời thu dây, thu lưới. Một số kỹ thuật, công 

nghệ sơ chế, bảo quản sản phẩm thủy sản đã bước đầu được nghiên cứu, chuyển 

giao, ứng dụng vào thực tế. Tuy nhiên, mức độ ứng dụng còn hạn chế đối với 

một số tàu khai thác hải sản xa bờ khai thác cá ngừ đại dương.  
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 Năng suất khai thác còn thấp do thiếu phương tiện và kỹ thuật dò tìm tìm, 

tập trung đàn cá để khai thác; công nghệ khai thác thủ công, kích thước nhỏ. 

Chất lượng sản phẩm từ khai thác thấp do tỷ lệ cá tạp, cá con còn khá cao (40-

60%), kỹ thuật sơ chế, bảo quản lạc hậu (chủ yếu bảo quản bằng nước đá) 

2.2. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản 

 a) Sản xuất giống 

- Công nghệ điều khiển giới tính: Công nghệ điều kiển giới tính đã được 

áp dụng tại Việt Nam. Kỹ thuật sản xuất giống cá rô phi, tôm càng xanh toàn 

đực đang được sử dụng phổ biến ở hầu hết các tỉnh trong cả nước. Tuy nhiên, 

chất lượng đàn giống còn chưa cao vì: tỷ lệ cá thể cái vẫn lớn, tốc độ tăng 

trưởng chưa cao,... Công nghệ sản xuất hàu đa bội đã bước đầu nghiên cứu thử 

nghiệm ở Việt Nam, nhưng kết quả còn nhiều hạn chế, cần tiếp tục nghiên cứu 

bổ sung, chuyển giao công nghệ để có đàn giống chất lượng phục vụ nuôi 

thương phẩm các đối tượng nhuyễn thể; 

- Công nghệ chọn giống theo tính trạng mong muốn: kỹ thuật lai ghép 

giữa các đàn bố mẹ có tính trạng (tăng trưởng nhanh, kháng bệnh, chất lượng 

thịt,...) ưu việt để tạo ra đàn giống có chất lượng như mong muốn đã được áp 

dụng tại Việt Nam trên các đối tượng nuôi chủ lực: cá tra, tôm nước lợ, cá rô 

phi, cá song, cá giò, cá vược,... Kỹ thuật này bước đầu đã tạo ra được các đàn 

giống chất lượng tốt như: giống cá tra thịt trắng, cá tra kháng bệnh gan thận mủ, 

tôm thẻ chân trắng sạch bệnh, tăng trưởng nhanh, cá rô phi tăng trưởng nhanh, 

cá rô phi chịu mặn,.... Tuy nhiên, cần tiếp tục bổ sung các quần đàn bố bẹ có các 

tính trạng ưu việt để sản xuất được các đàn giống có chất lượng tốt hơn, đặc biệt 

có tốc độ tăng trưởng nhanh, kháng một số bệnh thường gặp; 

 b) Công nghệ nuôi trồng thủy sản 

 - Hệ thống nuôi tuần hoàn (RAS): Công nghệ này đã được áp dụng tại 

một số cơ sở sản xuất giống tôm nước lợ, cá cảnh của một số công ty như: CP 

Việt Nam, Việt – Úc, Hải Thanh; sản xuất giống một số đối tượng cá biển và 

nuôi thương phẩm tôm hùm bông... và cho kết quả tốt. Hệ thống nuôi tuần hoàn 

cũng đã được thử nghiệm cho nuôi thương phẩm cá tra ở An Giang, Đồng Tháp, 

nhưng cho hiệu quả kinh tế chưa cao, cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung; 

 - Công nghệ Biofloc: Công nghê ̣Biofloc đa ̃đươc̣ ứng dụng rộng rãi ở 

các tỉnh ven biển để nuôi tôm nước lợ. Công nghệ này cho hiệu quả kinh tế cao 

và phòng chống được một số loại bệnh trên tôm nuôi, giảm ô nhiễm môi trường. 

Công nghệ này cũng đã được thử nghiệm cho nuôi cá rô phi thương phẩm ở một 

số tỉnh ở miền Bắc và đã có hiệu quả bước đầu; 
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 - Kỹ thuật nuôi ghép, nuôi kết hợp: Dựa trên đặc điểm sinh học, sinh 

thái học của các đối tượng nuôi, một số mô hình nuôi ghép như: tôm nước lợ - 

rong biển, bào ngư – rong biển,... hoặc nuôi kết hợp như: cá – lúa, tôm – lúa,... 

đã được nghiên cứu và chuyển giao vào sản xuất; 

 - Công nghệ nuôi cá nước lạnh: Công nghệ nuôi cá nước lạnh: cá tầm, 

cá hồi vân đã được du nhập và đang được ứng dụng ở các tỉnh miền núi phía 

Bắc và Tây Nguyên để nuôi cá tầm và cá hồi vân cho hiệu quả kinh tế cao. 

 c) Thức ăn, chế phẩm và quản lý môi trường, dịch bệnh 

 - Công nghệ enzym, vi sinh, sinh hóa: Công nghệ enzym đã bước đầu 

ứng dụng để sản xuất thực ăn cho cá hồi vân. Công nghệ này cũng được ứng 

dụng để sản xuất thử nghiệm tolerine phòng chống bệnh đốm trắng trên tôm 

nước lợ và sản xuất một số chế phẩm xử lý môi trường, chất bổ sung cho nuôi 

tôm nước lợ ở Cà Mau, Bạc Liêu,... Tuy nhiên, mức độ áp dụng ở qui mô thí 

nghiệm hoặc sản xuất qui mô nhỏ, chưa thấy hiệu quả rõ rệt; 

 - Sản xuất vaccine: Công nghệ sản xuất vaccine cũng đã được ứng dụng 

để sản xuất vaccine phòng bệnh cho cá biển (cá song, cá giò) nuôi ở vịnh Bắc 

Bộ. Công nghệ cũng đã được thử nghiệm áp dụng sản xuất vaccine phòng bệnh 

cho cá tra nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả bước đầu cho thấy các 

vaccine này có hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh trên cá nuôi; 

 Nhận xét chung: 

 Hầu hết các kỹ thuật, quy trình công nghệ, thiết bị tiên tiến trong nuôi 

trồng thủy sản trên thế giới đều đã được nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tại 

Việt Nam. Tuy nhiên, chất lượng công nghệ, khả năng và điều kiện ứng dụng 

còn một số hạn chế nên hiệu quả ứng dụng công nghệ, thiết bị chưa cao, đặc biệt 

là công nghệ sản xuất giống, nuôi thâm canh, kiểm soát môi trường và phòng trị 

dịch bệnh trong nuôi trồng các đối tượng chủ lực: cá tra, tôm nước lợ, cá rô phi 

và nhuyễn thể. Chất lượng giống chọn tạo còn hạn chế, khả năng chống chịu 

dịch bệnh, môi trường còn hạn chế, chưa sạch các bệnh thường gặp và tỷ lệ thịt 

chưa cao so với một số nước trong khu vực; tình trạng sử dụng kháng sinh, chất 

cấm trong nuôi trồng thủy sản vẫn còn khá phổ biến gây mất an toàn thực 

phẩm,... 

3. Hoạt động chuyển giao KHCN trong sản xuất thủy sản. 

3.1. Trên thế giới 

 Ở các nước phát triển như: Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc,..., hoạt 

động chuyển giao KHCN giữa các tổ chức, cá nhân được quản lý chặt chẽ dựa 

trên hệ thống pháp luật đầy đủ về quyền sở hữu, quyền tác giả theo cơ chế thị 
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trường. Trong đó, kết quả nghiên cứu, sáng chế, giải pháp hữu ích,... được coi là 

một dạng hàng hóa có thể mua bán trên thị trường. Hoạt động chuyển giao 

KHCN được thực hiện qua các hợp đồng kinh tế giữa các tổ chức và cá nhân để 

trao đổi, mua bán hàng hóa (là các sáng chế, giải pháp hữu ích, bí quyết công 

nghệ,...).  

 Các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới được tạo ra từ hoạt động tự nghiên 

cứu của các doanh nghiệp hoặc được phát triển từ các kết quả nghiên cứu của 

các tổ chức nghiên cứu khoa học. Thực tế, hầu hết các tiến bộ kỹ thuật và công 

nghệ mới do các doanh nghiệp tạo ra (từ các kết quả nghiên cứu khoa học) và 

chuyển giao vào thực tế sản xuất. 

Ở một số nước đang phát triển như: Trung Quốc, Thái Lan,... hoạt động 

chuyển giao KHCN chủ yếu vẫn được thực hiện bởi các cơ quan chính phủ sử 

dụng ngân sách nhà nước thực hiện. Các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới (được 

tạo ra từ các cơ quan nghiên cứu khoa học hoặc nhập khẩu từ nước ngoài) được 

xây dựng thành các mô hình trình diễn để các tổ chức, cá nhân đến thăm quan, 

tìm hiểu, học cách triển khai và cơ quan chuyển giao công nghệ có thể hướng 

dẫn kỹ thuật, hỗ trợ một phần kinh phí để các tổ chức, cá nhân triển khai áp 

dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới đó vào sản xuất. 

Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng KHCN vào sản xuất được 

thực hiện chủ yếu bới các doanh nghiệp nên thị trường thiết bị và công nghệ 

phát triển rất mạnh, chất lượng quy trình công nghệ và sản phẩm KHCN đạt ở 

trình độ cao, có hiệu quả rõ rệt. 

3.2. Ở Việt Nam 

Hoạt động ứng dụng KHCN ở Việt Nam được thực hiện thông qua 02 

hình thức chủ yếu sau đây: 

- Các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới được du nhập vào Việt Nam 

thông qua hợp đồng chuyển giao công nghệ (mô hình nuôi siêu thâm canh tôm 

chân trắng, khai thác cá ngừ ở Bình Định,...) hoặc tự phát triển dựa trên mô hình 

mẫu của nước ngoài (công nghệ nuôi tôm bằng Biofloc, lưới chụp mực, câu cá 

ngừ đại dương, tời thu lưới vây,...). Hoạt động này do các doanh nghiệp và 

người dân tự thực hiện. 

- Chuyển giao nhân rộng cho sản xuất các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ 

mới từ nghiên cứu khoa học hoặc tổng kết kinh nghiệm từ thực tiễn. Hoạt động 

này thường được thực hiện trong các chương trình, dự án khuyến ngư hoặc hỗ 

trợ kỹ thuật khác do các cơ quan nhà nước thực hiện chuyển giao cho các tổ 

chức, cá nhân tại các địa phương. 
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Hoạt động chuyển giao KHCN ở Việt Nam chưa được quản lý chặt chẽ. 

Qui định pháp luật về sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu, quyền tác giả chưa được 

thực hiện một cách nghiêm túc. Hoạt động nghiên cứu khoa học chưa gắn với 

hoạt động phát triển, chuyển giao công nghệ.  

Hầu hết các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới đang được các tổ chức 

KHCN nhà nước chuyển giao cho sản xuất thực tiễn chưa được đánh giá và 

công nhận là tiến bộ kỹ thuật theo qui định nên hiệu quả chưa cao. Sự vi phạm 

các qui định pháp luật về quyền sở hữu, quyền tác giả chưa được quản lý theo 

qui định.  

Hoạt động đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ được thực hiện tản 

mát trong nhiều chương trình, dự án khác nhau như: khuyến nông (Nghị định 

02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 về khuyến nông), xây dựng nông thôn mới 

(Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05/01/2012 phê duyệt Chương trình khoa học 

và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015), đào tạo 

nghề nông thôn (Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 phê duyệt Đề án 

Đào taọ nghề cho lao đôṇg nông thôn đến năm 2020), đào tạo lao động trên tàu 

vỏ thép (Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một số chính sách 

phát triển thủy sản),... chưa có sự điều phối, kết hợp nên hiệu quả chưa cao hoặc 

chồng chéo gây lãng phí. 

4. Nhận xét và đánh giá 

4.1. Thành tựu đạt được 

 Hoạt động chuyển giao và ứng dụng KHCN trong sản xuất thủy sản đã 

được quan tâm chỉ đạo hơn. Đồng thời, các chính sách của Nhà nước đã thu hút 

và khuyến khích được đông đảo các các tổ chức, cá nhân đầu tư đổi mới công 

nghệ, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất 

thủy sản đã được cải thiện đáng kể.  

 Trong lĩnh vực khai thác, năng lực đội tàu khai thác hải sản xa bờ được 

cải thiện, ngư trường khai thác ngày càng được mở rộng, tàu cá Việt Nam đã có 

mặt ở tất cả các ngư trường trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, một số tàu 

đã tham gia khai thác tại vùng biển các nước và vùng biển cả, góp phần đảm bảo 

an ninh và tìm kiếm, cứu nạn trên các vùng biển. 

 Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, công nghệ sản xuất giống và nuôi 

thương phẩm các đối tượng chủ lực đã được cải tiến, chất lượng con giống (tăng 

trưởng nhanh, sạch bệnh), năng suất và chất lượng sản phẩm nuôi trồng thủy sản 

tăng lên rõ rệt; bước đầu quản lý được môi trường ao nuôi, vùng nuôi và kiểm 

soát được tình hình dịch bệnh trên các đối tượng nuôi. 
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Hoạt động chuyển giao, ứng dụng KHCN và công nghệ mới trong sản 

xuất thủy sản thời gian qua đã bám sát vào mục tiêu phát triển của ngành là tăng 

năng suất, chất lượng; nâng cao tỷ trọng sản phẩm có giá trị gia tăng; phát triển 

bền vững, an toàn môi trường; nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân và góp 

phần bảo đảm an ninh quốc phòng. Hầu hết các quy trình công nghệ, thiết bị, 

sản phẩm KHCN tiên tiến trong sản xuất thủy sản trên thế giới đã được nghiên 

cứu và bước đầu được thử nghiệm áp dụng vào Việt Nam. Một số kết quả nổi 

bật như sau: 

 - Đã làm chủ được công nghệ đóng tàu cá vỏ thép, composite kích thước 

lớn đảm bảo hoạt động an toàn, dài ngày trên các vùng biển; 

 - Đã sản xuất và thi công được hệ thống tời thủy lực để thu lưới, thu câu 

để tăng hiệu suất, ổn định và đảm bảo an toàn khi vận hành; thiết kế và thi công 

được hệ thống hầm bảo quản bọc PU để giảm tổn thất chất lượng sản phẩm trên 

tàu; áp dụng và khai thác có hiệu quả các thiết bị điện tử hiện đại như: máy dò 

cá ngang, máy đo dòng chảy, máy định vị có hải đồ, ra đa... để tăng năng suất 

khai thác và đảm bảo an toàn cho tàu, ngư cụ; 

 - Thiết kế và thi công được các hệ thống ngư cụ có kích thước lớn khai 

thác hiệu quả các đối tượng có giá trị kinh tế như: Lưới vây cá ngừ, câu cá ngừ, 

lưới chụp,...;  

 - Bước đầu áp dụng được các công nghệ sản xuất giống tiên tiến như: điều 

khiển giới tính, lai ghép,... để tạo ra các đàn giống có chất lượng tốt hơn phục vụ 

nuôi thương phẩm; 

 - Bước đầu áp dụng thành công các mô hình nuôi thâm canh, siêu thâm 

canh các đối tượng nuôi chủ lực như: tôm thẻ chân trắng, cá tra; 

 - Bước đầu áp dụng được hệ thống tuần hoàn (RAS) tại một số cơ sở sản 

xuất giống và nuôi thương phẩm một số đối tượng như: tôm nước lợ, cá tra, cá 

cảnh,...; 

 - Đã áp dụng được các phương pháp chẩn đoán bệnh hiện đại và áp dụng 

thành công các biện pháp trị một số bệnh thường gặp trên thủy sản nuôi; 

4.2. Tồn tại và hạn chế 

Mặc dù có nhiều tiến bộ trong hoạt động chuyển giao, ứng dụng KHCN, 

công nghệ khai thác và nuôi trồng thủy sản ngày càng được đổi mới, nhưng đội 

tàu khai thác hải sản, các cơ sở sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản của nước 

ta vẫn bấp bênh, chưa ổn định, chưa phát triển theo hướng công nghiệp, hiện 

đại; vẫn sử dụng nhiều lao động, năng suất còn thấp, tổn thất su thu hoạch vẫn 

còn cao; vẫn còn rủi ro dịch bệnh, mất an toàn thực phẩm và tác động tiêu cực 
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đến môi trường. Điều này dẫn đến sản xuất thủy sản ở nước ta đạt hiệu quả chưa 

cao, thiếu bền vững và không ổn định. 

Một trong những nguyên nhân cơ bản của các tồn tại, hạn chế nêu trên là 

việc chậm đổi mới công nghệ; hiệu quả hoạt động chuyển giao, ứng dụng 

KHCN vào thực tế sản xuất thủy sản chưa cao. Thực tế, hoạt động chuyển giao, 

ứng dụng KHCN trong sản xuất thủy sản trong thời gian qua mang tính tự phát, 

manh mún, thiếu đồng bộ, sức lan tỏa chưa cao, chưa phù hợp điều kiện sản xuất 

thực tiễn. Nguyên nhân chủ yếu của các hạn chế này là: 

 - Chính sách khuyến khích chuyển giao, ứng dụng KHCN trong sản xuất 

thủy sản chưa được phổ biến, tuyên truyền đến các doanh nghiệp và người dân. 

Thủ tục, điều kiện tiếp cận chính sách còn phức tạp, chưa khuyến khíc doanh 

nghiệp và người dân tham gia;  

- Sự liên kết giữa nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất còn chưa chặt 

chẽ. Sự tham gia của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thủy sản vào quá trình nghiên 

cứu, chuyển giao, ứng dụng KHCN còn hạn chế. Mặc dù có nhiều chính sách 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu khoa học và chuyển giao, 

ứng dụng KHCN nhưng hiệu quả của các chính sách này chưa cao; 

- Hệ thống chuyển giao, ứng dụng KHCN thiếu đồng bộ. Hoạt động công 

nhận tiến bộ kỹ thuật chưa được quan tâm thực hiện, công tác tổng kết mô hình 

công nghệ mới từ sản xuất thực tế chưa được quan tâm nên gây khó khăn cho 

công tác xây dựng kế hoạch chuyển giao, ứng dụng KHCN vào thực tế sản xuất. 

Hoạt động khuyến ngư còn nhiều hạn chế như: công nghệ, thiết bị, sản phẩm 

KHCN chuyển giao chưa được đánh giá, công nhận là tiến bộ kỹ thuật; thiếu 

trọng tâm, trọng điểm,... 

 - Hệ thống thông tin KHCN nói chung và thị trường KHCN nói riêng còn 

chưa được quan tâm phát triển. Hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế về nghiên 

cứu khoa học và chuyển giao công nghệ còn hạn chế; năng lực và kỹ năng 

chuyển giao công nghệ của các tổ chức triển khai còn hạn chế, đặc biệt ở cấp cơ 

sở; 

 - Năng lực quản lý và tài chính của các cơ sở sản xuất thủy sản, đặc biệt là 

các hộ gia đình còn hạn chế, chưa đủ để đầu tư đồng bộ dây chuyền sản xuất 

như: hệ thống nuôi tuần hoàn, công nghệ lưới vây đuôi,... Hơn nữa, trình độ của 

lao động thủy sản còn hạn chế. Nhiều thiết bị, công nghệ hiện đại được đầu tư 

nhưng chưa được khai thác một cách hiệu quả như: sử dụng máy PCR trong 

chẩn đoán bện thủy sản, sử dụng máy dò ngang trong việc dò tìm và đánh giá 

đàn cá,....; 
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 - Việc chuyển giao, ứng dụng KHCN vào thực tế sản xuất thiếu đồng bộ 

từ khâu thiết kế, thi công, đào tạo lao động, vận hành, quản lý hệ thống làm cho 

hiệu quả áp dụng các thiết bị, công nghệ, sản phẩm KHCN mới chưa cao và 

chưa rõ rệt nên chưa tạo động lực thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng 

KHCN tại các doanh nghiệp và người dân để nâng cao hiệu quả sản xuất; 

 - Quản lý chuỗi giá trị trong sản xuất thủy sản còn nhiều bất cập, chưa 

minh bạch, rõ ràng; thiếu hệ thống tiêu chuẩn chất lượng nên tình trạng ép cấp, 

ép giá vẫn còn diễn ra phổ biến. Thực tế, doanh nghiệp và người dân có đầu tư 

trang thiết bị, công nghệ mới để tăng chất lượng sản phẩm, nhưng giá bán không 

tăng. Vì vậy, các tổ chức, cá nhân không có động lực để đẩy mạnh chuyển giao, 

ứng dụng KHCN; 

4.3. Dự báo tình hình 

 Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thủy sản sẽ tiếp tục tăng tại thị trường tiêu thụ 

trong nước và trên thế giới, đặc biệt đối với các sản phẩm thủy sản có nguồn gốc 

tự nhiên, an toàn vệ sinh thực phẩm. Như vậy, công nghệ tìm kiếm nguồn lợi hải 

sản, dự báo ngư trường và công nghệ khai thác hải sản biển khơi, biển sâu; công 

nghệ sản xuất giống thủy sản chất lượng cao, nuôi công nghiệp, kiểm soát môi 

trường nuôi sẽ tiếp tục được nghiên cứu cải tiến, đổi mới và triển khai ứng dụng. 

Theo đó, các sản phẩm công nghệ phục vụ khai thác, bảo quản và nuôi trồng 

thủy sản cũng sẽ được nghiên cứu cải tiến, chế tạo, sản xuất và lưu hành trên thị 

trường. 

  Hoạt động cải cách hành chính, đổi mới cơ chế đầu tư, ban hành Luật 

Thủy sửa đổi sẽ tạo cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư đổi 

mới công nghệ vào khai thác, nuôi trồng thủy sản để nâng cao năng suất, chất 

lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, 

nước biển dâng, xâm mặn, thiết tiết cự đoan,... 

IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Quan điểm xây dựng kế hoạch 

Xây dựng Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phải phù 

hợp với định hướng tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia 

tăng và phát triển bền vững và đảm bảo hội nhập kinh tế và theo xu hương phát 

triển khoa học công nghệ của quốc tế. Kế hoạch tập trung vào việc chuyển giao 

các tiến bộ kỹ thuật nhằm: 
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- Nâng cao năng suất khai thác, giảm tổn thất sau thu hoạch trên tàu lưới 

vây, lưới rê, lưới chụp, nghề câu khai thác các đối tượng chủ lực như: cá ngừ, 

mực, cá nổi ở vùng biển xa bờ;  

- Nâng cao chất lượng giống, năng suất nuôi trồng và chất lượng sản 

phẩm các đối tượng nuôi chủ lực và đặc sản như: cá tra, tôm nước lợ, cá rô phi, 

nhuyễn thể, tôm hùm; 

- Tạo kênh thông tin, phát triển thị trường khoa học công nghệ để giúp 

doanh nghiệp, người dân tiếp cận, chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học 

công nghệ tiên tiến ở trong nước và quốc tế để chuyển giao, ứng dụng vào thực 

tế sản xuất. 

 2. Mục tiêu 

2.1. Mục tiêu chung 

Thúc đẩy các hoạt động chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào 

các lĩnh vực khai thác, bảo quản sản phẩm trên tàu cá và nuôi trồng thủy sản 

nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; giảm tổn thất sau thu hoạch và 

phát triển bền vững ngành thủy sản. 

2.1. Mục tiêu cụ thể 

- Tạo được cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ và kênh thông tin kết nối, 

huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để phát triển thị trường khoa học 

công nghệ, thực hiện giao dịch, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ tiên 

tiến để tăng năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh; 

- Thúc đẩy, công nhận được và phát hành rộng rãi tối thiểu 12 tiến bộ kỹ 

thuật (05 tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực khai thác thủy sản và 07 tiến bộ kỹ 

thuật trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản) để: i) nâng cao hiệu quả khai thác (tăng 

>25% so với hiện tại), giảm tổn thất sau thu hoạch (giảm >20% so với hiên tại) 

các đối tượng khai thác chủ lực: cá ngừ đại dương, mực, cá nổi lớn và cá nổi nhỏ 

trên cá tàu nghê lưới vây, lưới rê, lưới chụp và nghề câu; ii) nâng cao chất lượng 

giống, năng suất nuôi và chất lượng sản phẩm các đối tượng nuôi chủ lực và đặc 

sản: cá tra, tôm nước lợ, nhuyễn thể, cá rô phi và tôm hùm;  

- Xây dựng được tối thiểu 40 mô hình trình diễn ứng dụng khoa học công 

nghệ gắn với mô hình hợp tác xã và tổ hợp tác đạt hiệu quả kinh tế tăng >25% 

so với mô hình sản xuất truyền thống; 
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- Tối thiểu 1.500 tổ chức, cá nhân được đào tạo, tập huấn các kỹ thuật, kỹ 

năng để ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong khai thác và nuôi trồng 

các đối tượng chủ lực, đặc sản vào thực tế sản xuất; 

3. Nội dung 

3.1. Tuyên truyền, phổ biến các tiến bộ khoa học công nghệ và chính 

sách của Nhà nước về chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ 

- Tổ chức các diễn đàn để tuyên truyền, giới thiệu các tiến bộ khoa học 

công nghệ về khai thác, nuôi trồng thủy sản và bảo quản sản phẩm; chính sách 

của Nhà nước về chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ để huy động nguồn 

lực từ các tổ chức, cá nhân cho hoạt động chuyển giao, ứng dụng khoa học công 

nghệ; 

- Tổng hợp và phát hành các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về khoa học công 

nghệ trong các lĩnh vực khai thác, bảo quản và nuôi trồng thủy sản các đối tượng 

chủ lực để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện chuyển giao, ứng dụng 

khoa học công nghệ vào sản xuất; 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử tích hợp, cập nhật, đăng tải kịp thời các 

tiến bộ khoa học công nghệ, mô hình sản xuất tiên tiến, các kết quả nghiên cứu 

khoa học công nghệ trong và ngoài nước trên cơ sở dữ liệu và trên trang tin điện 

tử của Tổng cục Thủy sản để các tổ chức, cá nhân trao đổi, giao dịch, chuyển 

giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; 

- Tổ chức hội chợ, chợ công nghệ và thiết bị công nghệ để các tổ chức, cá 

nhân trao đổi, giao dịch và thực hiện các dịch vụ chuyển giao, ứng dụng khoa 

học công nghệ. 

3.2. Xây dựng các mô hình trình diễn ứng dụng khoa học công nghệ 

3.2.1. Lĩnh vực khai thác thủy sản 

Đánh giá, công nhận và xây dựng mô hình ứng dụng các tiến bộ khoa học 

công nghệ sau đây vào sản xuất:  

- Quy trình kỹ thuật khai thác cá ngừ và cá nổi nhỏ ở vùng biển xa bờ 

bằng tàu lưới vây đuôi; 

- Quy trình kỹ thuật khai thác cá ngừ đại dương, cá nổi lớn bằng nghề câu 

tay và câu vàng; 

- Quy trình công nghệ khai thác mực, cá nổi nhỏ bằng lưới chụp ở vùng 

biển xa bờ; 



23 

 

- Quy trình công nghệ bảo quản cá ngừ đại dương, mực và cá nổi trên tàu 

khai thác hải sản xa bờ bằng nước biển lạnh, đá sệt, đá vẩy, hệ thống lạnh kết 

hợp; 

- Mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, hợp tác xã, tổ hợp tác khai thác cá 

ngừ đại dương và mực ống xuất khẩu. 

3.2.2. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản 

Đánh giá, công nhận và xây dựng mô hình ứng dụng các tiến bộ khoa học 

công nghệ sau đây vào sản xuất:  

- Ứng dụng hệ thống nuôi tuần hoàn (RAS) trong sản xuất giống cá tra, 

tôm nước lợ; 

- Quy trình công nghệ sản xuất giống chất lượng cao: Cá tra, tôm nước lợ, 

cá rô phi, nhuyễn thể; 

- Ứng dụng công nghệ lọc sinh học (biofloc) trong nuôi công nghiệp 

(thâm canh, siêu thâm canh) tôm thẻ chân trắng và cá rô phi; 

- Quy trình kỹ thuật nuôi quảng canh, sinh thái (tôm - rừng, tôm – lúa) và 

bán thâm canh tôm nước lợ an toàn sinh học và bảo đảm chất lượng sản phẩm; 

- Quy trình kỹ thuật nuôi thâm canh, siêu thâm canh, sử dụng chế phẩm vi 

sinh, không sử dụng kháng sinh trong nuôi tôm nước lợ, cá tra, rô phi, tôm hùm 

phòng chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm; 

- Quy trình kỹ thuật nuôi nhuyễn thể phòng chống dịch bệnh và bảo đảm 

an toàn thực phẩm; 

- Mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, hợp tác xã, tổ hợp tác nuôi cá tra, 

tôm nước lợ, cá rô phi, nhuyễn thể và tôm hùm. 

3.3. Đào tạo, tập huấn, tham quan mô hình ứng dụng khoa học công 

nghệ 

- Phối hợp với các tổ chức liên quan tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn kỹ 

thuật cho các cơ sở khai thác và nuôi trồng thủy sản; đoàn tham quan, học tập 

các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ để áp dụng và thực tế sản xuất; 

- Kết nối với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài để trình diễn mô hình ứng 

dụng khoa học công nghệ tại Việt Nam hoặc đưa các doanh nghiệp, ngư dân 

Việt Nam sang thăm quan, học tập các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ, 

thiết bị và công nghệ tiên tiến ở nước ngoài. 

4. Sản phẩm dự kiến 
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- Cơ sở dữ liệu, phần mềm chợ trực tuyến công nghệ, thiết bị công nghệ, 

các ấn phẩm về khoa học công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và 

mô hình sản xuất tiên tiến. 

- Tối thiểu 30 diễn đàn được tổ chức để tuyên tuyền, phổ biến, giới thiệu 

các tiến bộ khoa học công nghệ và chính sách của Nhà nước về chuyển giao, 

ứng dụng khoa học công nghệ; 

-  Ít nhất 12 quy trình kỹ thuật, mô hình sản xuất tiên tiến được công nhận 

là tiến bộ kỹ thuật để chuyển giao vào thực tế sản xuất; 

- Xây dựng được tối thiểu 40 mô hình trình diễn ít nhất 12 tiến bộ kỹ thuật 

vào sản xuất, đạt hiệu quả kinh tế tăng trên 25% so với mô hình sản xuất truyền 

thống. 

- Ít nhất 1.500 tổ chức, cá nhân được đào tạo, tập huấn kỹ thuật ứng dụng 

khoa học công nghệ trong khai thác và nuôi trồng các đối tượng chủ lực. 

5. Kinh phí thực hiện 

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên giai đoạn 2017-2020 

là 164.800 triệu đồng (Một trăm sáu mươi tư tỷ tám trăm triệu đồng chẵn). Chi 

tiết tại phụ lục kèm theo. 

Ngân sách nhà nước (81.300 triệu đồng) chi cho các hoạt động nghiên cứu, 

điều tra, khảo sát và xây dựng các tiến bộ khoa học công nghệ; tổ chức các diễn 

đàn để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, đào tạo, tập huấn cho các tổ chức, cá 

nhân tham gia chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ theo quy định của 

Nhà nước; hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện các mô hình trình diễn khoa học công 

nghệ. 

Nguồn khác (83.500 triệu đồng) do các tổ chức, cá nhân chi trả cho  

khoản chi phí nhập khẩu công nghệ tàu lưới vây đuôi. Ngoài ra, các tổ chức, cá 

nhân còn đóng góp chi phí đối ứng để triển khai xây dựng các mô hình trình 

diễn khoa học công nghệ theo quy định hiện hành của pháp luật. 

6. Giải pháp thực hiện 

- Tập trung nguồn lực cho chuyển giao khoa học công nghệ trọng yếu gắn 

với tái cơ cấu ngành thủy sản và xây dựng nông thôn mới thông qua việc sắp 

xếp, điều phối các chương trình nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, cấp Bộ; dự 

án khuyến ngư, xây dựng nông thôn mới,... do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quản lý; 
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- Các địa phương xây dựng kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học 

công nghệ riêng cho địa phương theo định hướng chung của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn để tập trung nguồn lực tạo chuyển biến trong toàn ngành; 

- Tổ chức các diễn đàn có sự tham gia của doanh nghiệp, người dân và các 

tổ chức trong và ngoài nước để thu hút sự quan tâm, nguồn lực cho hoạt động 

chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất thủy sản; 

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các dự án nhập công 

nghệ, xây dựng các mô hình trình diễn để các tổ chức, cá nhân thăm quan, học 

tập, nhân rộng trong thực tế sản xuất; 

- Đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ để tạo ra các sản 

phẩm khoa học công nghệ trong tâm nêu trong Kế hoạch này. Thực hiện khảo 

sát, tổng kết các kinh nghiệm, mô hình sản xuất tiên tiến trong thực tế để xây 

dựng thành các tiến bộ kỹ thuật phục vụ việc chuyển giao, ứng dụng, nhân rộng 

trong thực tế sản xuất; 

- Phối hợp với các tổ chức quốc tế để tổ chức đoàn tham quan ở nước 

ngoài hoặc mời các tổ chức, cá nhân nước ngoài trình diễn mô hình khoa học 

công nghệ tại Việt Nam để các tổ chức, cá nhân liên quan tham quan, học tập; 

- Tổ chức lại sản xuất theo hướng lấy thị trường đầu ra là trọng tâm, với 

quy mô phù hợp theo hướng liên kết chuỗi để thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tế sản xuất; 

- Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

cho các tổ chức khoa học công nghệ và xây dựng cơ chế chính sách gắn kết giữa 

các tổ chức khoa học công nghệ với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và 

tổ chức tín dụng. 

7. Tổ chức thực hiện 

  7.1. Tổng cục Thủy sản 

- Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan đầu mối quản lý và triển khai thực hiện 

Kế hoạch này; 

 - Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan tham gia thực hiện các nhiệm 

vụ được phê duyệt tại Kế hoạch này; 

 - Chủ trì thực hiện một số nhiệm vụ được phân công theo chức năng 

nhiệm vụ; 
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 - Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch này và 

báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Bộ trưởng. 

 7.2. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường 

 - Rà soát, đề xuất các chính sách thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng 

dụng khoa học công nghệ vào thực tế sản xuất; 

 - Bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu 

khoa học để tạo ra các tiến bộ kỹ thuật ưu tiên và kinh phí sự nghiệp kinh tế thực 

hiện các nhiệm vụ khuyến nông lĩnh vực thủy sản trên cơ sở các tiến bộ kỹ thuật 

được công nhận theo định hướng nội dung của Kế hoạch này. 

 7.3. Trung tâm Khuyến nông quốc gia 

 - Phối hợp với Tổng cục Thủy sản đề xuất kế hoạch thông tin, tuyên 

truyền, phổ biến khoa học công nghệ và tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, 

tham quan, học tập tại các mô hình trình diễn ứng dụng khoa học công nghệ; 

 - Chủ trì xây dựng mô hình trình diễn và thực hiện một số dự án khuyến 

nông lĩnh vực thủy sản được phê duyệt trong Kế hoạch này. 

 7.4. Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính 

 Sắp xếp, bố trí nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện các nhiệm ưu tiên 

được phê duyệt trong Kế hoạch này. 

 7.5. Các tổ chức khoa học công nghệ 

 - Đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ và khuyến nông 

liên quan đến các đối tượng chủ lực được phê duyệt trong Kế hoạch này; 

 - Tập trung các nguồn lực để khảo sát, điều tra, nghiên cứu tạo ra các tiến 

bộ kỹ thuật và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào thực tế sản xuất theo chức 

năng nhiệm vụ. 

  7.6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố 

 - Căn cứ vào Kế hoạch này xây dựng và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, 

thành phố phê duyệt Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ lĩnh 

vực thủy sản giai đoạn 2017-2020 phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa 

phương; 

 - Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng 

khoa học công nghệ của tỉnh, thành phố sau khi được phê duyệt; 
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 - Định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (qua Tổng cục Thủy sản) kết quả thực hiện Kế hoạch chuyển giao, ứng 

dụng khoa học công nghệ thủy sản tại địa phương. 

 7.7. Các hội, hiệp hội 

 - Nâng cao năng lực để đẩy mạnh vai trò, vị trí trong liên kết các doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh, phát triển thị trường, bảo vệ 

quyền lợi hợp pháp của hội viên; 

 - Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, các hội, hiệp hôi tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến các chính sách, qui định của nhà nước và các tiến bộ kỹ thuật đến các 

hội viên để chủ động thực hiện; 

 - Phối hợp với các cơ quan liên quan trong nước và quốc tế tổ chức tập 

huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho các hội viên theo qui định của pháp luật. 

 7.8. Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh 

 - Tăng cường gắn kết trong sản xuất, thương mại vì quyền lợi quốc gia; 

 - Thành lập quỹ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới công nghệ tại 

doanh nghiệp để trở thành hạt nhân trong hoạt động chuyển giao, ứng dụng khoa 

học công nghệ trong ngành thủy sản. 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
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Phụ lục: Một số nhiệm vụ ưu tiên giai đoạn 2017-2020 
 

TT Nội dung 
Mức kinh phí (tr.đồng) Nguồn 

vốn 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

2017 2018 2019 2020 

1 

Tuyên truyền, phổ biến các tiến bộ 

khoa học công nghệ và chính sách của 

Nhà nước về chuyển giao, ứng dụng 

khoa học công nghệ 

3.300 2.700 2.700 2.700    

1.1 

Tổ chức các diễn đàn để tuyên truyền, 

giới thiệu các tiến bộ khoa học công 

nghệ về khai thác, nuôi trồng thủy sản 

và bảo quản sản phẩm; chính sách của 

Nhà nước về chuyển giao, ứng dụng 

khoa học công nghệ để huy động nguồn 

lực từ các tổ chức, cá nhân cho hoạt 

động chuyển giao, ứng dụng KHCN. 

2.200 2.200 2.200 2.200 SNKT Tổng cục Thủy sản 
- Trung tâm KNQG 

- Vụ KHCN&MT 

1.2 

Tổng hợp và phát hành các tài liệu 

hướng dẫn kỹ thuật về khoa học công 

nghệ trong các lĩnh vực khai thác, bảo 

quản và nuôi trồng thủy sản các đối 

tượng chủ lực để các tổ chức, cá nhân 

có nhu cầu thực hiện chuyển giao, ứng 

dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. 

100 300 300 300 SNKT Tổng cục Thủy sản 
- Trung tâm KNQG 

- Vụ Tài chính 

1.3 

Cập nhật, đăng tải kịp thời khoa học 

công nghệ, mô hình sản xuất tiên tiến, 

các kết quả nghiên cứu khoa học công 

nghệ trong và ngoài nước trên cơ sở dữ 

liệu và trên trang tin điện tử của Tổng 

cục Thủy sản. 

200 200 200 200 SNKT Tổng cục Thủy sản 

- Vụ Tài chính 

- Trung tâm Tin học và 

Thống kê 

1.4 
Xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử tích hợp, 

chợ trực tuyến công nghệ và thiết bị 
800    SNKT Tổng cục Thủy sản 

- Vụ KHCN&MT 

- Vụ Tài chính 
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TT Nội dung 
Mức kinh phí (tr.đồng) Nguồn 

vốn 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

2017 2018 2019 2020 

2 
Xây dựng các mô hình trình diễn ứng 

dụng khoa học công nghệ 
6.900 42.300 42.100 41.900    

 Lĩnh vực khai thác hải sản:        

2.1 

Quy trình công nghệ khai thác mực, cá 

nổi nhỏ bằng lưới chụp ở vùng biển xa 

bờ. 

1.200 1.000 1.000 800 SNKT Viện NCHS 
Các tỉnh, thành phố ven 

biển 

2.2 

Quy trình kỹ thuật khai thác cá ngừ và 

cá nổi nhỏ ở vùng biển xa bờ bằng tàu 

lưới vây đuôi 

 25.000 25.000 25.000 Tự có Doanh nghiệp 
- Tổng cục Thủy sản  

- Viện NCHS 

2.3 

Quy trình kỹ thuật khai thác cá ngừ đại 

dương, cá nổi lớn bằng nghề câu tay và 

câu vàng. 

 600 600 600 SNKT Viện NCHS  
Các tỉnh Bình Định, Phú 

Yên, Khánh Hòa 

2.4 

Quy trình công nghệ khai thác các đối 

tượng có giá trị kinh tế cao (cá thu, ngừ, 

chim, hồng, dưa, song) bằng nghề lưới 

rê hỗ hợp. 

 600 600 600 SNKT Viện NCHS  
Các tỉnh, thành phố ven 

biển 

2.5 

Quy trình công nghệ bảo quản cá ngừ 

đại dương, mực và cá nổi trên tàu khai 

thác hải sản xa bờ bằng nước biển lạnh, 

đá sệt, đá vẩy, hệ thống lạnh kết hợp 

 2.100 2.100 2.100 SNKT Viện NCHS 

- Các tỉnh, thành phố 

ven biển; 

- Các doanh nghiệp 

2.6 

Mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết 

khai thác cá ngừ đại dương và mực ống 

xuất khẩu. 

 800 600 600 SNKT Viện NCHS 

- Các tỉnh, thành phố 

ven biển; 

- VASEP, Hội nghề cá 

2.7 

Điều tra, khảo sát ứng dụng khoa học 

công nghệ và xây dựng hồ sơ công nghệ 

TBKT trong khai thác hải sản 

1.000 1.000 1.000 1.000 
ĐTCB, 

SNKT 
Tổng cục Thủy sản Các tổ chức KHCN 

 Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản        

2.8 Quy trình kỹ thuật nuôi công nghiệp 1.200 1.200 1.200 1.200 SNKT Viện NC NTTS I, - Các tỉnh, thành phố 
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TT Nội dung 
Mức kinh phí (tr.đồng) Nguồn 

vốn 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

2017 2018 2019 2020 

(thâm canh, siêu thâm canh) tôm nước 

lợ phòng chống dịch bệnh và bảo đảm 

an toàn thực phẩm. 

Viện NC NTTS II, 

Viện NC NTTS III 

ven biển; 

- Trung tâm KNQG; 

- Cơ sở NTTS 

2.9 

Quy trình công nghệ sản xuất giống 

chất lượng cao: cá tra, tôm nước lợ, cá 

rô phi, nhuyễn thể 

 2.400 2.400 2.400 SNKT 

Viện NC NTTS I, 

Viện NC NTTS II, 

Viện NC NTTS III 

- Các tỉnh, thành phố 

ven biển; 

- Trung tâm KNQG; 

- Cơ sở NTTS 

2.10 

Quy trình kỹ thuật nuôi nhuyễn thể 

phòng chống dịch bệnh và bảo đảm an 

toàn thực phẩm 

 1.200 1.200 1.200 SNKT 

Viện NC NTTS I, 

Viện NC NTTS II, 

Viện NC NTTS III 

- Các tỉnh, thành phố 

ven biển; 

- Trung tâm KNQG; 

- Cơ sở NTTS 

2.11 
Mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết 

nuôi cá tra, tôm nước lợ và tôm hùm 
 500 500 500 SNKT 

Viện NC NTTS I, 

Viện NC NTTS II, 

Viện NC NTTS III 

- Các tỉnh, thành phố 

ven biển; 

- VASEP, Hiệp hội cá 

tra; 

- Cơ sở NTTS 

2.12 

Ứng dụng công nghệ lọc sinh học 

(biofloc) trong nuôi công nghiệp (thâm 

canh, siêu thâm canh) tôm thẻ chân 

trắng và cá rô phi. 

 1.200 1.200 1.200 SNKT 

Viện NC NTTS I, 

Trường CĐTS, 

Viện kỹ thuật môi 

trường và công 

nghệ dân dụng - 

Israel 

- Các tỉnh, thành phố 

ven biển; 

- Trung tâm KNQG; 

- Cơ sở NTTS 

2.13 
Ứng dụng mô hình phòng trị bệnh sữa 

trên tôm hùm nuôi lồng 
 1.200 1.200 1.200 SNKT Viện NC NTTS III 

Các tỉnh Bình Định, Phú 

Yên, Khánh Hòa  

 

2.14 
Xây dựng mô hình nuôi tôm nước lợ 

theo tiêu chuẩn VietGap 
2.500 2.500 2.500 2.500 SNKT Trung tâm KNQG 

Các tỉnh, thành phố ven 

biển; 

2.15 
Điều tra, khảo sát ứng dụng khoa học 

công nghệ và xây dựng hồ sơ công nghệ 
1.000 1.000 1.000 1.000 

ĐTCB, 

SNKT 
Tổng cục Thủy sản Các tổ chức KHCN 
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TT Nội dung 
Mức kinh phí (tr.đồng) Nguồn 

vốn 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

2017 2018 2019 2020 

TBKT trong nuôi trồng 

3 
Đào tạo, tập huấn, tham quan mô 

hình ứng dụng khoa học công nghệ   
3.000 6.000 7.000 3.000    

3.1 
Đào tạo, tập huấn ứng dụng khoa học 

công nghệ trong sản xuất thủy sản 
500 1.000 1.500 1.500 SNKT Tổng cục Thủy sản 

- Trung tâm KNQG; 

- Các tổ chức KHCN; 

- Các tỉnh, thành phố;  

- Các cở sản xuất kinh 

doanh thủy sản 

3.2 
Tham quan mô hình ứng dụng khoa học 

công nghệ trong nước 
500 1.000 1.500 1.500 SNKT Tổng cục Thủy sản 

- Trung tâm KNQG; 

- Các tổ chức KHCN; 

- Các tỉnh, thành phố;  

- Các cở sản xuất kinh 

doanh thủy sản 

3.3 

Tham quan mô hình tàu lưới vây đuôi, 

câu cá ngừ đại dương và công nghệ bảo 

quản sản phẩm trên tàu cá ở nước ngoài 

(Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan) 

1.000 2.000 2.000  

SNKT 

(15%) và 

tự có 

(85%) 

Tổng cục Thủy sản 

- Trung tâm KNQG; 

- Các tổ chức KHCN; 

- Các tỉnh, thành phố;  

- Các cở sản xuất kinh 

doanh thủy sản 

3.4 

Tham quan mô hình sản xuất giống và 

nuôi trồng thủy sản an toàn sinh học, 

bảo đảm vệ sinh thực phẩm ở nước 

ngoài (Đài Loan, Israel, Ecuador) 

1.000 2.000 2.000  

SNKT 

(15%) và 

tự có 

(85%) 

Tổng cục Thủy sản 

- Trung tâm KNQG; 

- Các tổ chức KHCN; 

- Các tỉnh, thành phố;  

- Các cở sản xuất kinh 

doanh thủy sản 

4 Quản lý thực hiện kế hoạch 660 580 580 580    

5.1 

Kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch 

hàng năm về chuyển giao, ứng dụng 

khoa học công nghệ  

200 200 200 200 SNKT Tổng cục Thủy sản 
Các Vụ: KHCN&MT, 

Kế hoạch, Tài chính 

5.2 
Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội đồng 

đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 
310 200 200 200 SNKT Tổng cục Thủy sản 

Các Vụ: KHCN&MT, 

Kế hoạch, Tài chính 



32 

 

TT Nội dung 
Mức kinh phí (tr.đồng) Nguồn 

vốn 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

2017 2018 2019 2020 

5.3 

Tổ chức các hội đồng đánh giá, công 

nhận, rà soát TBKT, thẩm định công 

nghệ, thiết bị 

100 100 100 100 SNKH Tổng cục Thủy sản Vụ KHCN&MT 

5.3 Chi quản lý các nhiệm vụ 30 30 30 30 SNKT Tổng cục Thủy sản Vụ Tài chính 

5.4 
Chi khác (thiết bị văn phòng, bưu 

chính...) 
20 50 50 50 SNKT Tổng cục Thủy sản Vụ Tài chính 

 Tổng cộng: 164.800 12.860 51.580 52.380 47.980    

 

Ghi chú: SNKT: Sự nghiệp kinh tế; SNKH: Sự nghiệp khoa học; ĐTCB: Điều tra cơ bản. 

 

 

 

 

 


