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1. Tổng quan nuôi trồng thủy sản thế giới

1986-1995 1996-2005 2006-2015 2016 2017 2018

Sản lượng khai thác 86,9 91,4 89,8 89,6 93,1 96,4

Nội địa 6,4 8,3 10,6 11,4 11,9 12,0

Biển 80,5 83,0 79,3 78,3 81,2 84,4

Sản lượng Nuôi trồng 14,9 34,2 59,7 76,5 79,5 82,1

Nội địa 8,6 19,8 36,8 48,0 49,6 51,3

Biển 6,3 14,4 22,8 28,5 30,0 30,8

Tổng sản lượng thủy sản 101,8 125,6 149,5 166,1 172,7 178,5

Sử dụng làm thực phẩm 71,8 98,5 129,2 148,2 152,9 156,4

Không làm thực phẩm 29,9 27,1 20,3 17,9 19,7 22,2

Dân số thế giới 5,4 6,2 7,0 7,5 7,5 7,6

Tiêu thụ sản phẩm/người 13,4 15,9 18,4 19,9 20,3 20,5

Sản lượng nuôi trồng thủy sản thế giới (FAO, 2020)            (triệu tấn)



1. Tổng quan nuôi trồng thủy sản thế giới

Sản lượng nuôi trồng
thủy sản thế giới
(FAO, 2020)



1. Tổng quan nuôi trồng thủy sản thế giới

Sử dụng làm thực
phẩm và tiêu thụ
bình quân đầu người
(FAO, 2020)



Sản lượng nuôi
trồng thủy sản giai
đoạn 1990-2018 
(FAO, 2020)

1. Tổng quan nuôi trồng thủy sản thế giới



1. Tổng quan nuôi trồng thủy sản thế giới

Loại sản phẩm Châu Phi Châu Mỹ Châu Á
(- CH Síp)

Châu Âu
(+ CH Síp)

Châu Úc Thế giới

Nội địa 1.893 1.213 47.719 508 6 51.339

Cá 1.893 1.139 43.406 508 5 46.951

Giáp xác 0 73 3.579 0 0 3.653

Nhuyễn thể … … 207 … … 207

Các loại khác … 1 528 0 … 528

Nuôi biển 302 2.587 25.093 2.575 200 30.756

Cá 291 1.059 3.995 1.892 92 7.328

Giáp xác 6 888 4.834 0 6 5.734

Nhuyễn thể 6 640 15.876 680 102 17.304

Các loại khác 0 … 387 3 0 390

Các loại sản phẩm nuôi thủy sản năm 2018 (FAO, 2020)      (ngàn tấn)
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2. Các mô hình nuôi trồng thủy sản



2. Các mô hình nuôi trồng thủy sản

Các loài nuôi chủ lực
trên thế giới với sản
lượng hàng năm trên
1 triệu tấn (FAO 
2020) 



Tác động tiêu cực của NTTS 
✓ Phú dưỡng và ô nhiễm hữu cơ và vô

cơ từ thức ăn và chất thải
✓ Cạn kiệt hay ô nhiễm nước ngầm
✓ Tồn lưu hóa chất
✓ Mặn hóa và suy thoái đất
✓ Tàn phá sinh cảnh, nguồn lợi tự nhiên
✓ Ảnh hưởng bờ biển (xói mòn, bồi tụ)
✓ Dịch bệnh, tổn thất
✓ Nhiễm và suy thoái di truyền
✓ Rủi ro và tổn thất kinh tế
✓ Phân cách và mâu thuẫn xã hội

3. Trở ngại, thách thức trong NTTS



HT toàn cầu

HT địa
phương

HT vùng

Hệ sinh
thái ao
nuôi

Nước

Đất

Thức ăn, hoá chất

Giống

Hóa chất, kháng sinh

Chất thải, thức ăn thừa, 
N-P hữu cỡ

Mầm bệnh, vi sinh vật

Tác động tiêu cực của nuôi
thủy sản đến môi trường

3. Trở ngại, thách thức trong NTTS



Tác động tiêu cực của nuôi thủy sản đến môi trường

3. Trở ngại, thách thức trong NTTS



Tác động tiêu cực của
nuôi thủy sản đến
môi trường

Thức ăn 

bổ sung

Thức ăn 

tự nhiên

Sử dụng 

bột cá

Nuôi hỗn hợp

Mật độ

Sục khíNước

Chất lượng

sản phẩm

Bền vững 

môi trường

Nhạy cảm 

với bệnh

Thuốc –

hóa chấtChất thải

Chất lượng 

nước

Kỹ thuật 

quản lý

Diện tích

Năng suất

Quảng canh

Bán thâm canh

Thâm canh

Càng thâm canh, 
khai thác tài nguyên
và đầu tư càng lớn

Càng thâm canh, 
Nguy cơ ô nhiễm

môi trường càng lớn

3. Trở ngại, thách thức trong NTTS
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(Primavera, 1998) 

3. Trở ngại, 
thách thức
trong NTTS



Đảm bảo
kỹ thuật

Đảm bảo kinh tế -
xã hội

Đảm bảo
môi trường

Nuôi thủy sản

bền vững

4. Nuôi trồng thủy sản bền vững

Là sự quản lý và bảo tồn các
nguồn tài nguyên thiên nhiên,
định hướng thay đổi công nghệ và
thể chế nhằm thỏa mãn nhu cầu
thực phẩm của con người trong
hiện tại và tương lai.

Sự phát triển bền vững đó nhằm
bảo tồn đất, nước, nguồn gen
động thực vật, không làm suy
thoái môi trường, phù hợp về kỹ
thuật, hiệu quả về kinh tế và được
xã hội chấp nhận (FAO, 2001).



Đảm bảo
kỹ thuật

Đảm bảo kinh tế
- xã hội

Đảm bảo
môi trường

4. Nuôi trồng thủy sản bền vững

✓ Thể chế, chính sách
✓ Tiêu chuẩn kỹ thuật
✓ Trách nhiệm
✓ An sinh động vật

✓ Sử dụng hợp lý tài nguyên
✓ Giảm phát thải
✓ Bảo tồn nguồn lợi, đa dạng

sinh học và sinh cảnh

✓ Cải tiến quy trình kỹ thuật, 
giảm tác động môi trường

✓ Ứng dụng công nghệ cao
✓ Ứng dụng công nghệ

thông tin và IoT



1. Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học
▪ Công nghệ giống Thủy sản
✓ Quản lý cá bố mẹ (môi trường, dinh dưỡng)
✓ Cải thiện di truyền và chất lương giống (gia

hóa, chọn lọc; giống đơn tính; đa bội; chuyển
gen…) tôm thẻ, sú, TCX, cá hồi, rô phi… 

▪ Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn thủy sản
▪ Công nghệ vaccine
▪ Công nghệ vi sinh (Probiotics, prebiotics, 

synbiotics)
▪ Hợp chất chiết xuất sinh – hóa học (Bio-chemical 

compounds) sử dụng trong nuôi thủy sản

5. Xu hướng phát triển của nuôi trồng thủy sản 



2. Ứng dụng công nghệ nuôi trồng
thủy sản tiên tiến
Giải pháp giảm tác động môi trường, giảm
phát thải, sử dụng và tái sử dụng tài
nguyên hợp lý, giảm rủi ro cho con người

✓ Công nghệ vật liệu mới và hệ thống nuôi
✓ Trang thiết bị (cho ăn, phân cỡ, thu

hoạch và bảo quản sau thu hoạch
✓ Thiết bị cảm biến và hệ thống quan trắc
✓ Phát triển công nghệ nuôi hiện đại
✓ Công nghệ năng lượng tái tạo ứng dụng

trong TS
Tôm-rong-pin mặt

trời ở Đài Loan

5. Xu hướng phát triển của nuôi trồng thủy sản 



5. Xu hướng phát triển của nuôi trồng thủy sản 

Nuôi lồng biển hiện đại
Robotic Fish Cages: 
lồng nuôi tự hành

Thiết bị lặn không người lái DTX2 ROV: hiển
thị dưới nước, giám sát lồng nuôi dưới biển



Hệ thống nuôi thủy sản tuần hoàn

Hệ thống nuôi thủy sản tuần hoàn của
AKVA (Na Uy) với camera, hệ thống cảm
biến, tự động điều khiển chất lượng
nước, máy cho ăn tự động sử dụng trong
nuôi lồng trên biển hoặc trong đất liền

5. Xu hướng phát triển của nuôi trồng thủy sản 



Thiết bị bay không người lái (drone) cho phép quản lý các trang trại, lồng
nuôi biển thông qua việc sử dụng công nghệ cảm biến. Hơn nữa, máy bay
không người lái có thể phát video trực tiếp để người nuôi kiểm tra sức khỏe
của sinh vật nuôi dưới nước mà không phải chịu bất kỳ rủi ro nào.

5. Xu hướng phát triển của nuôi trồng thủy sản 



Thiết bị đo và cảm biến
Là các thiết bị cầm tay, hay lắp đặt trong các
hệ thống nuôi nhằm ghi nhận các thông số
chất lượng nước như pH, DO, độ mặn, độ vẩn
đục, chất độc thậm chí đo được nhịp tim và
trao đổi chất

✓ YSI: thiết bị cảm biến cầm tay, công nghệ
cho ăn tự động và vận chuyển cá.

✓ OxyGuard (Đan Mạch): cảm biến nhiệt độ,
oxy hòa tan, pH, CO2, TGP, độ mặn… và hệ
thống giám sát, điều khiển tự động

✓ eFishery, sử dụng cảm biến để phát hiện
mức độ đói của cá và cho chúng ăn.

5. Xu hướng phát triển của nuôi trồng thủy sản 



Nuôi TS theo công nghệ Bioflocs

Các bước cải tiến kỹ thuật và năng suất tôm
nuôi theo thời gian (Sergio Nates, 2006)
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Texas A&M University, 
năng suất tôm 8-9 kg/m3

5. Xu hướng phát triển của nuôi trồng thủy sản 



Nuôi thủy sản theo công nghệ tuần hoàn

Nuôi tôm chân trắng tại
Công ty Crusta – Đức
(3-4kg/m3)

Nuôi cá chình, cá bơn (90-120 
kg/m3), cá trê phi (500kg/m3) 
tại Hà Lan

5. Xu hướng phát triển của nuôi trồng thủy sản 



Nuôi kết hợp đa loài – tuần hoàn

Nhuyễn thể, cá ăn tạp, rong 

biển, thực vật thủy sinh

Các công bố trên thế giới:
✓ Nuôi tôm + cá măng + cá đối > tôm đơn
✓ Nuôi tôm + cá đối > tôm đơn
✓ Nuôi tôm + hầu + rong > tôm đơn
✓ Nuôi tôm + rô phi > tôm đơn
✓ Nuôi tôm + cua biển + rong > tôm đơn
✓ Nuôi tôm + cá + hầu + rong > nuôi đơn
✓ Mô hình tôm + rừng > tôm đơn

Aquaponic

5. Xu hướng phát triển của nuôi trồng thủy sản 



5. Xu hướng phát triển của nuôi trồng thủy sản 

3. Ứng dụng công nghệ thông tin và IoT
▪ Quan trắc môi trường và ghi nhận dữ liệu
▪ Tự động hóa trong vận hành trại nuôi

(quản lý chất lượng nước, phân cỡ, thu
hoạch, cho ăn…)

▪ Chẩn đoán sức khỏe, nhận dạng cá thể



▪ Trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence - AI) ra quyết định

AI giúp phát hiện các vấn đề dưới nước (ô nhiễm, sức khỏe, thiệt hại
công trình nuôi…) cảnh báo người nuôi trước khi xảy ra thiệt hại, tổn
thất. Người nuôi có thể đưa giải pháp, gửi robot tự hành để khắc phục;
trong tương lai, các quyết định sẽ được thực hiện một cách tự động.

▪ Internet vạn vật (Internet of Thing - IoT)

IoT được sử dụng thu thập dữ liệu, giám sát cá và môi trường nước, dự
đoán dịch bệnh (bằng nhiều loại phương tiện truyền thông). Khả năng
ghi nhận các biến động theo thời gian trong hệ thống nuôi giúp việc điều
chỉnh kịp thời, có hiệu quả nhằm làm giảm tổn thất.

5. Xu hướng phát triển của nuôi trồng thủy sản 



▪ Hệ thống tích hợp AI và IoT có thể liên tục thu thập thông tin về tình
trạng sức khỏe, hoạt động của cá, tỷ lệ sống cũng như lượng thức ăn dư
thừa

5. Xu hướng phát triển của nuôi trồng thủy sản 



4. Nuôi thủy sản theo các chứng nhận

Thực hành nuôi thuỷ sản tốt hơn BMP

BMP phản ánh các phương pháp khả thi nhất
về mặt kỹ thuật và kinh tế để đảm bảo sức
khỏe loài nuôi, giảm thiểu tác động môi
trường và hạn chế chi phí tại các cơ sở nuôi
trồng thủy sản.

✓ Chọn vùng nuôi, nguồn nước sử dụng;

✓ Kỹ thuật phù hợp (mật độ, thức ăn);

✓ Phát triển hệ thống xử lý nước thải giảm
thiểu ô nhiễm nguồn nước (tưới tiêu, ao
lắng, trữ chất thải…)

5. Xu hướng phát triển của nuôi trồng thủy sản 



Nuôi theo tiêu chuẩn G.A.P

GAP hoạt động như một sổ tay hướng dẫn
thực hành cho các nhà sản xuất nuôi trồng
thủy sản nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm,
tác động môi trường tối thiểu, duy trì và bảo
tồn đa dạng sinh học, tuân thủ các yêu cầu
về an sinh động vật cũng như sức khỏe và an
toàn của người lao động.

5. Xu hướng phát triển của nuôi trồng thủy sản 



Nuôi theo tiêu chuẩn BAP 
▪ Phát triển và chứng nhận bởi Liên minh nuôi TS toàn cầu
▪ Các tiêu chuẩn:
✓ Cộng đồng (sở hữu, tuân thủ pháp luật, quan hệ cộng

đồng và người lao động)
✓ Môi trường (bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học,

quản lý chất thải, bảo vệ nguồn lợi cá tạp; quản lý
thức ăn, con giống tự nhiên, quản lý hoá chất, nhiên
liệu an toàn, diện tích nuôi <50% tổng diện tích)

✓ An toàn thực phẩm (quản lý thuốc, hoá chất, vi sinh, 
xử lý sau thu hoạch)

5. Xu hướng phát triển của nuôi trồng thủy sản 



5. An sinh động vật (Fish welfare)

▪ Là yếu tố quan trọng trong việc xác định sản xuất
và khai thác thủy sản có trách nhiệm; cũng là
một yếu tố quan trọng khi đánh giá chất lượng
của sản phẩm.

▪ Các nhà sản xuất có thể phân biệt các sản phẩm
đảm bảo an sinh cao, dẫn đến danh tiếng sản
phẩm được cải thiện, khả năng tiếp cận rõ ràng
hoặc giá cao hơn cho các thị trường thích hợp.

▪ Giúp quản lý sức khỏe động vật thủy sản nuôi
hiệu quả hơn

5. Xu hướng phát triển của nuôi trồng thủy sản 



Cảm ơn sự chú ý lắng nghe


