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triển Quốc tế Hoa Kỳ hoặc Chính Phủ Hoa Kỳ. 

Chương trình Đối tác Nghề cá và Đại dương của USAID (USAID Oceans) là một hoạt động 5 năm mà tại 
đó sẽ cũng cố hợp tác trong khu vực để chống lại hoạt động khai thác bất hợp pháp, không báo cáo 
và không theo quy định và bảo tồn đa dạng sinh học của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. USAID 
Oceans là một mối quan hệ đối tác giữa cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Trung tâm Phát 
triển Thuỷ sản Đông Nam Á (SEAFDEC) và Tổ chức Sáng kiến Tam giác San hô cho các rạn san hô, thuỷ 
sản và an toàn lương thực (CTI- CFF), cùng liên kết với các đối tác công và tư trên khắp Đông Nam Á 
để phát triển và thực thi các hệ thống báo cáo khai thác điện tử và hệ thống truy xuất nguồn gốc, cải 
thiện việc quản lý nghề cá bền vững thông qua sử dụng các phương pháp tiếp cận hệ sinh thái để 
quản lý nghề cá, giải quyết các vấn đề về phúc lợi và công bằng giới trong ngành thuỷ sản, cùng với đó 
phát triển Cơ chế Công tư để hỗ trợ cho những nỗ lực này.

Về CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC NGHỀ CÁ VÀ ĐẠI DƯƠNG CỦA USAID 

Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập www.seafdec-oceanspartnership.org hoặc liên hệ với info@
oceans-partnership.org
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PHỤ LỤC I. KHẢO SÁT CỦA CHƯƠNG TRÌNH RAFMS 

Khi phát triển hướng dẫn kỹ thuật này, các đồng tác giả đã đánh giá một số chương trình đánh giá nhanh cho 
Hệ thống quản lý nghề cá (RAFMS) như các nghiên cứu điển hình. Dưới đây có một mô tả ngắn gọn về các 
nghiên cứu trường hợp này và một bản tóm tắt về cách chúng được sử dụng để cung cấp tài liệu cho hướng 
dẫn mở rộng.

Nghiên cứu được đánh giá:

1. Chương trình Đối tác Nghề cá và Đại dương của USAID – Dự án thẩm định nhanh được thực hiện 
bởi Đối tác ở Indonesia và Philippines. USAID Oceans sử dụng một số phương pháp / kỹ thuật nghiên cứu (bao 
gồm chuỗi giá trị, giới tính, kinh tế sinh học và phân tích thống kê) kết hợp với phương pháp RAFMS (xem Bảng 
tóm tắt bên dưới). Phân tích chuỗi giá trị (VCA) được sử dụng rộng rãi nhất trong các nghiên cứu của USAID 
Oceans, được bổ sung bởi Thảo luận nhóm tập trung (FGD), hội thảo các bên liên quan và bốn công cụ kỹ thuật 
trực quan / tham gia: biểu đồ dòng chảy, sơ đồ, biểu đồ quy trình và mốc thời gian. Các kết quả / kết quả đầu ra 
của RAFMS được sử dụng để phát triển các kế hoạch quản lý nghề cá tại địa phương, và cũng là công cụ giúp 
tăng cường kiến thức / hiểu biết khoa học, hỗ trợ trong việc ra quyết định / hoạch định chính sách, thông báo 
cho các bên liên quan như là các tài liệu thông tin chính yếu và được sử dụng trong việc phát triển các chương 
trình nghiên cứu

2. Ví dụ từ nghề đánh bắt quy mô nhỏ - Ba ví dụ đã được nghiên cứu từ một số quốc gia ở khu vực châu 
Á-Thái Bình Dương và châu Phi. Sáu phương pháp / kỹ thuật khác đã được sử dụng kết hợp với phương pháp 
RAFMS: Khung chẩn đoán và thích nghi có sự tham gia (Andrew và cộng sự, 2007), Phân tích và phát triển thể 
chế, VCA, các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học và các biện pháp hiệu quả quản lý khu vực bảo vệ biển. Các 
FGD và Phỏng vấn người cung cấp thông tin chính (KII) đã được sử dụng trong mỗi biện pháp, được đánh giá 
tốt bởi tám công cụ và kỹ thuật trực quan / có sự tham gia: lịch trình, cây quyết định, biểu đồ dòng chảy, lên bản 
đồ, biểu đồ trong quá trình, thời gian và biểu đồ Venn. Kết quả / đầu ra của RAFMS được sử dụng để ra quyết 
định / hoạch định chính sách, làm tài liệu thông tin, để phát triển kế hoạch quản lý nghề cá, xác định các hành 
động bảo tồn biển và nghề cá quy mô nhỏ bền vững và hỗ trợ sinh kế sau xung đột.

3. Đánh giá dựa trên web của Trích dẫn RAFMS –. Hơn 100 trích dẫn của các ứng dụng RAFMS đã được 
xem xét, trong đó 11 trong số đó sử dụng trực tiếp RAFMS như một hướng dẫn phương pháp (những người 
khác đã trích dẫn RAFMS như một tài liệu tham khảo hoặc một phần của đánh giá tài liệu): Bangladesh (Chowd-
hury và Yakupitiyage 2000; Hossain và cộng sự. 2007, 2008; Das và cộng sự, 2009; Miah và cộng sự. 2015); Ấn Độ 
(Lobe và Berkes 2004); Indonesia (Pido và cộng sự. 1997; Garces và cộng sự. 2006, 2010); Philippines (Dela Peña 
và cộng sự. 2012); và Thái Lan (Boromthanarat và cộng sự. 2006). Trong tổng số này, chỉ có sáu cách sử dụng 
phương pháp RAFMS có liên quan đến đánh bắt thủy sản, đặc biệt để đánh giá các hệ thống quản lý nghề cá 
cấp cộng đồng ở Philippines và Indonesia (Pido và cộng sự. 1997); nghiên cứu hệ thống padu của quản lý nghề 
cá dựa vào cộng đồng về sự thay đổi và đổi mới thể chế địa phương ở Nam Ấn Độ (Lobe và Berkes 2004); đánh 
giá phục hồi nghề cá sau sóng thần Aceh, Indonesia (Garces và cộng sự. 2006); đánh giá nhu cầu của cộng 
đồng và tình trạng nghề cá ở các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi sóng thần ở tỉnh Aceh, Indonesia (Garces và 
cộng sự. 2010); đánh giá tình trạng nguồn lợi thủy sản ven biển ở San Vicente, Palawan, Philippines (Dela Peña 
và cộng sự. 2012); và đánh giá tình trạng nghề cá ven biển ở Bờ biển Sitakunda với tài liệu tham khảo đặc biệt 
về biến đổi khí hậu và đánh bắt cá (Miah và cộng sự. 2015).
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Hồ sơ tóm tắt các sáng kiến / thành phần của USAID Oceans sử dụng phương pháp RAFMS (2015-2017)

Đề tài nghiên 
cứu / chủ đề

Quốc gia Phương pháp 
bổ sung

Thu Thập dữ 
liệu

Sử dụng kết quả Nguồn / trích 
dẫn tài liệu 
tham khảo

Hồ sơ Khai thác 
và hệ thống truy 
xuất nguồn gốc 
ở General Santos, 
Philippines

Philippines VCA FGD, hội thảo 
các bên liên 
quan

•	 Lập	kế	hoạch	/	chuẩn	bị	kế	hoạch	
quản lý nghề cá

Cinco (2017), 
WorldFish 
(2017d) 

Các chương trình 
thí điểm RAFMS 
tại General Santos, 
Philippines

IAD, VCA FGD, KII, hội 
thảo các bên 
liên quan

•	 Increased	scientific	knowledge/
understanding

•	 Planning/preparation	of	fisheries	
management plans, research agenda

•	Sự	hiểu	biết/các	kiến	thức	khoa	học	
được tăng cường

•	Lập	kế	hoạch	/	chuẩn	bị	kế	hoạch	
quản lý nghề cá, chương trình 
nghiên cứu, kế hoạch quản lý

Garces (2017a), 
Garces và cộng 
sự. (2013), 
WorldFish 
(2017a, 2017b, 
2017c, 2017d, 
2017e and 
2017f )	

Đánh giá nhanh 
trong bối cảnh 
chuỗi giá trị cá ngừ

VCA FGD, KII, HHI, 
hội thảo các 
bên liên quan

•	 Sự	hiểu	biết/các	kiến	thức	khoa	học	
được tăng cường

•	 Lập	kế	hoạch	/	chuẩn	bị	kế	hoạch	
quản lý nghề cá, chương trình 
nghiên cứu

Ramirez 
(2017), 
WorldFish 
(2017b)

Lập bản đồ chuỗi 
giá trị để phân tích 
về giới của ngành 
thủy sản ở General 
Santos, Philippines

Phân tích giới 
tính, VCA

FGD, KII, HHI, 
hội thảo các 
bên liên quan

•	 Quyết	định	/	hoạch	định	chính	sách

•	 Gia	tăng	kiến	thức	/	hiểu	biết	khoa	
học

•	 Tài	liệu	thông	tin

•	 Chương	trình	nghiên	cứu

•	 Lập	kế	hoạch	/	chuẩn	bị	kế	hoạch	
quản lý nghề cá

Carolino (2017)

Phân tích về giới 
trong ngành thủy 
sản ở Bitung, 
Bắc Sulawesi, 
Indonesia

Indonesia Phân tích giới 
tính, VCA

Danh mục 
kiểm tra, FGD, 
KII, HHI, hội 
thảo các bên 
liên quan

•	 Quyết	định	/	hoạch	định	chính	sách

•	 Gia	tăng	kiến	thức	/	hiểu	biết	khoa	
học

•	 Tài	liệu	thông	tin

•	 Chương	trình	nghiên	cứu

•	 Lập	kế	hoạch	/	chuẩn	bị	kế	hoạch	
quản lý nghề cá

Tumbol (2017)

Đánh giá nhanh 
cho nghề cá nhỏ 
trong khu vực 
quản lý nghề cá 
vùng 716

Phân tích kinh 
tế sinh học, 
RA, phân tích 
thống kê và 
toán học, đánh 
giá chứng 
khoán

FGD, KII, HHI, 
hội thảo các 
bên liên quan

•	 Quyết	định	/	hoạch	định	chính	sách
•	 Gia	tăng	kiến	thức	/	hiểu	biết	khoa	

học
•	 Lập	kế	hoạch	/	chuẩn	bị	kế	hoạch	

quản lý nghề cá

Purwanto 
(2017a)

Đánh giá nhanh 
các loài cá ngừ 
trong Khu Quản 
lý Thủy sản  vùng 
716

RA, phân tích 
thống kê và 
toán học

FGD, KII, HHI, 
hội thảo các 
bên liên quan

•	 Quyết	định	/	hoạch	định	chính	sách,
•	 Gia	tăng	kiến	thức	/	hiểu	biết	khoa	

học
•	 Lập	kế	hoạch	/	chuẩn	bị	kế	hoạch	

quản lý nghề cá

Purwanto 
(2017b)

Chữ viết tắt: FGD - Thảo luận nhóm tập trung, HHI - Phỏng vấn hộ gia đình, IAD - phân tích và phát triển thể chế, 
KII - Phỏng vấn thông tin chính, RA - đánh giá rủi ro, VCA - phân tích chuỗi giá trị
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Đề tài nghiên 
cứu / chủ đề

Quốc gia Phương 
pháp bổ 

sung

Thu Thập 
dữ liệu

Sử dụng 
kết quả

Nguồn / trích dẫn tài 
liệu tham khảo

Đề tài 
nghiên cứu / 

chủ đề

Phương pháp 
tiếp cận hệ sinh 
thái để quản lý 
nghề cá quy mô 
nhỏ ở Misamis 
Occidental

Philippines 2011-2013 PDAM FGD, KII •	 Planning/preparation	of	
fisheries	management	
plans

•	 Lập	kế	hoạch	/	chuẩn	bị	
kế hoạch quản lý nghề cá

Garces và 
cộng sự. 
(2017b), 
Garces và 
cộng sự. 
(2013) 

Thiết kế và khởi 
đầu Mạng lưới 
khu vực biển 
được quản lý 
tại địa phương 
(LMMA)

Các đảo ở Thái 
Bình Dương
Lưu ý: lấy danh 
sách các quốc 
gia nghiên cứu 
trường hợp

2001-2004 Các biện 
pháp bảo 
tồn đa dạng 
sinh học; 
biện pháp 
quản lý khu 
bảo tồn biển

FGD, KII, HHI •	 Tài	liệu	thông	tin

•	 Lập	kế	hoạch	/	chuẩn	bị	
kế hoạch quản lý nghề cá

Parks (2017a) 

Thúc đẩy đồng 
quản lý nghề cá 
sau xung đột ở 
Liberia

Liberia 2011-2013 IAD, VCA FGD, KII •	 Quyết	định	/	hoạch	định	
chính sách,

•	 Tài	liệu	thông	tin

•	 Lập	kế	hoạch	/	chuẩn	bị	
kế hoạch quản lý nghề cá

Parks (2017b) 

Tóm tắt hồ sơ của các nghiên cứu trường hợp được lựa chọn bằng phương pháp RAFMS

Chữ viết tắt: FGD - Thảo luận nhóm tập trung, HHI - Phỏng vấn hộ gia đình, IAD - phân tích và phát triển thể chế, 
KII - Phỏng vấn người cung cấp thông tin chính, PDAF - Khung chẩn đoán và thích ứng có sự tham gia (Andrew và 
cộng sự.2007), RA - đánh giá rủi ro, VCA - chuỗi giá trị phân tích

Vị trí địa lý và ứng dụng theo chủ đề của những người sử dụng phương pháp của 1996 “Một cuốn Cẩm 
nang để đánh giá nhanh các hệ thống quản lý nghề cá (RAFMS, Phiên bản 1)”

Chủ đề Bangladesh Ấn Độ Indonesia Philippines Thailand Tổng
Đánh bắt thuỷ sản 1 1 3 1 6

Công nhân tháo dỡ tàu 1 1

Nuôi trồng thuỷ sản 2 2

Phân vùng ven biển 1 1

Quản lý rừng ngập mặn 1 1

Tổng cộng 5 1 3 1 1 11

Nguồn: https://scholar.google.com.ph/citations?user=btW_UUQAAAAJ&hl=en
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PHỤ LỤC II. CÁC CHỈ SỐ RAFMS VÀ CÁC BIẾN 

Phụ lục này trình bày các chỉ số và biến số sinh thái, con người và quản trị sẽ được sử dụng trong quy trình 
RAFMS. Phần này có thể được sử dụng như một hướng dẫn hoặc danh sách các biến và chỉ số được sử dụng 
trong RAFMS. Các chỉ số có thể được thu thập trong Bước một và Hai của quy trình RAFMS để thiết lập điểm 
chuẩn và được sử dụng sau khi theo dõi và Đánh giá.

Các chỉ số, biện pháp và thang đo sức khỏe sinh thái

Thuộc tính Chỉ số Biện pháp Thang đo
- Thủy sản / Đa 
dạng sinh học

- Các loài cá bị đe dọa, được 
liệt kê bởi các cơ quan quốc 
gia và quốc tế có liên quan (ví 
dụ: IUCN, CITES)

- Danh sách các loài cá bị đe dọa theo 
thể loại

- Danh sách các loài cá được bảo vệ

- Danh sách các loài cá bị đe dọa

- Chương trình bảo vệ loài cá khác

- Có sẵn: Có = 1, Không = 0

- Có sẵn: Có = 1, Không = 0

- Có sẵn: Có = 1, Không = 0

- Không có sẵn = 0; Có sẵn = 1; 
Đã thực hiện = 2

- Các loài sinh vật biển khác 
(không phải cá) bị đe dọa (ví 
dụ: rùa, động vật có vú biển, 
nhím biển, v.v.), được liệt kê 
bởi các cơ quan quốc gia và 
quốc tế có liên quan (ví dụ: 
IUCN, CITES)

- Danh sách các loài sinh vật biển 
(không phải cá) bị đe dọa khác theo 
thể loại

- Danh sách xác định các loài sinh vật 
biển khác được bảo vệ

- Danh sách các loài sinh vật biển bị đe 
dọa khác

- Chương trình bảo vệ các loài sinh vật 
biển khác

- Có sẵn: Có = 1, Không = 0

- Có sẵn: Có = 1, Không = 0

- Có sẵn: Có = 1, Không = 0

- Không có sẵn = 0; Có sẵn = 1; 
Đã thực hiện = 2

- Đánh bắt không chủ đích/ 
vứt bỏ

- Danh sách các loài bị loại bỏ hoặc 
không mong muốn

- Chương trình sử dụng các loài đánh 
bắt không mong muốn

- Danh sách các biện pháp được sử 
dụng trên tàu để giảm thiểu đánh bắt 
không mong muốn (ví dụ TEDs)

- Có sẵn: Có = 1, Không = 0

- Có sẵn: Có = 1, Không = 0

- Có sẵn: Có = 1, Không = 0

- Không có sẵn = 0; Có sẵn = 1; 
Đã thực hiện = 2

- Cấu trúc cộng đồng (đa 
dạng loài, thành phần) (dữ 
liệu từ khảo sát thủy sản, khảo 
sát tuyến

Giả sử dữ liệu có thể được thu thập từ 
đánh giá đàn cá (loài theo ngư cụ và 
kích thước trung bình)

- Danh sách các loài bị bắt bởi các loại 
ngư cụ

- Thành phần loài theo loại ngư cụ

- Thay đổi trong phân bố không gian 
và thời gian của các loài theo ngư cụ 
và theo loài / nhóm

- Có sẵn: Có = 1, Không = 0

- Từ chối N = 0, Không từ chối 
= 1

- Nhỏ hơn = 0; Ổn định hoặc 
lớn hơn = 1

- Chuỗi thức ăn / các nguồn 
dinh dưỡng tích hợp = sự 
phong phú nền tảng của các 
loài nguyên sinh

Bạn có đang đánh bắt các loài đứng 
đầu chuỗi thức ăn không?

- Giảm tỷ lệ tương đối / sự phong phú 
/ sự đóng góp của động vật ăn thịt so 
với động vật ăn cỏ

- Tỷ lệ cá chết <0,5 tỷ lệ tử vong tự 
nhiên đối với nghề cá

- Từ chối = 0, Không suy giảm 
= 1

- Không = 0, Có = 1

- Các loài mục tiêu (bao gồm 
các loài chỉ thị cho sức khỏe 
của cả hệ thống)

- Danh sách các loài theo ngư cụ 

- Thay đổi đáng kể trong thành phần 
loài

- Thay đổi trong phân bố không gian 
và thời gian và thành phần của loài / 
nhóm

- Kích thước trung bình của cá được 
đánh bắt và thay đổi thành phần kích 
thước theo loại thiết bị

- Có sẵn: Có = 1, Không = 0

- Có = 1, Không = 0

- Nhỏ hơn = 0; ổn định hoặc 
lớn hơn = 1

___________________________________________________________________________________________
Chương trình Đối tác Nghề cá và Đại dương của USAID                                                             Trang 5 của 48
CÁC PHỤ LỤC KỸ THUẬT CHO: Hướng dẫn mở rộng để Đánh giá nhanh Hệ thống Quản lý Nghề cá 



Thuộc tính Chỉ số Biện pháp Thang đo
- Duy trì khả năng sinh sản 
của các loài mục tiêu

Giả sử có dữ liệu:

- Tỷ lệ khả năng sinh sản> 30% (NOAA, 
2006).

- Độ dài khi bắt lần đầu (Lc)> chiều 
dài ở lần trưởng thành đầu tiên (Lm) 
Mùa sinh sản và các biện pháp bảo 
vệ tương ứng như mùa đánh bắt mở 
và đóng

- Không = 0, Có = 1

- Không = 0, Có = 1

- Không = 0, Có sẵn = 1, được 
thực hiện = 2

- Mức độ của Cường lực khai 
thác

Xu hướng của CPUE

- Et/Emsy<1

- CPUEt/CPUEmsy>1

- CPUE theo nghề, theo kích thước tàu 
và theo ngư trường

- MSY hoặc MEY ước tính và các điểm 
tham chiếu khác

- Không = O, Có = 1

- Không = O, Có = 1

- Có sẵn: Không = 0; Có = 1

- Có sẵn: Không = 0; Có = 1

- Môi trường 
sống (Rạn san 
hô, cỏ biển, rừng 
ngập mặn,…)

- Bảo vệ môi trường sống - Danh sách khu vực bảo tồn biển (MPA) 
/ mạng lưới MPA và phạm vi khu vực 
trong MPA

- Các chương trình bảo vệ môi trường 
sống

- Cấm hoặc các biện pháp quản lý khác 
đối với ngư cụ hủy diệt (ví dụ: cấm 
lưới kéo), quy định kích thước mắt 
lưới, sơ đồ phân vùng đánh cá, quy 
định cấp phép

- Có sẵn: Có = 1, Không = 0

- Không có sẵn = 0; Có sẵn = 1; 
thực hiện = 2.

- Không = 0; Có = 1; thực hiện 
= 2

- Cải thiện các môi trường 
sống

- Các chương trình nâng cao môi 
trường sống

- Chương trình thả giống, Ngân hàng 
ghẹ, khu vực cấm câu cá

Không có sẵn = 0; Có sẵn = 1; 
thực hiện = 2.

Quản lý về khả năng phục hồi 
của hệ sinh thái

Bạn đang quản lý cho khả năng phục 
hồi hệ sinh thái?

- Kế hoạch quản lý khả năng phục hồi 
hệ sinh thái

Không có sẵn = 0; Có sẵn = 1; 
thực hiện = 2

Chất lượng nước - Chất lượng nước Nhu cầu oxy sinh học> ……ppm nước 
biển ở khu vực ven biển

- Nhiệt độ

- Lượng Oxy hòa tan tối thiểu > 3 ppm 
nước biển ở khu vực ven biển

- Phú dưỡng

- Kim loại nặng và mức hydrocarbon

- Cấp độ E-coli  <  ở vùng ven biển

- Không = 0, Có = 1

- Không = 0, Có = 1

- Không = 0, Có = 1

- Không = 0, Có = 1

- Không = 0, Có = 1

- Rác thải biển - Chương trình giảm thiểu rác thải 

- Chương trình giảm thiểu ngư cụ ma

- Không = 0, Có = 1

- Không = 0, Có = 1
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Các chỉ số và biện pháp an sinh của con người

Thuộc tính Chỉ số Cách đo lường Dữ liệu thực tế hoặc xếp hạng
Đóng góp cho các 
Mục tiêu cấp vĩ mô

Tỷ lệ nghèo trong 
nghề cá (giữa các 
hộ gia đình đánh 
bắt và các hộ phụ 
thuộc vào thủy 
sản)

-  Thay đổi thu nhập thực tế của các 
hộ gia đình (khai thác thuỷ sản và 
làm việc các công việc liên quan 
trong ngành thuỷ sản)

- Thu nhập trung bình (tính bằng USD / 
năm) của các hộ gia đình đánh bắt và phụ 
thuộc vào thủy sản theo thời gian

- Mức ngưỡng nghèo (tính bằng USD / năm) 
theo thời gian

- An ninh lương 
thực các loại thuỷ 
sản (cá và các loài 
sinh vật biển khác

- Khối lượng cung cấp (xem xét tính 
thời vụ / tỷ lệ đánh bắt), giá cả và 
giá trị của hải sản được thu hoạch 
và giao dịch theo thời gian

- Khối lượng nhu cầu (xem xét tăng 
trưởng dân số/thực phẩm tiêu 
dùng), Giá cả và giá trị của các sản 
phẩm thủy sản tiêu thụ theo thời 
gian

- Truy cập vào hải sản giá cả phải 
chăng từ các nguồn bên ngoài 
FMA

- Tổng khối lượng (tính bằng tấn/năm), giá 
trị (tính bằng USD / năm) và giá (tính bằng 
USD/tấn) được sản xuất, tiêu thụ, nhập 
khẩu và xuất khẩu cho từng loài thuỷ sản 
chính theo thời gian

- Xếp hạng: 0 - không tiếp cận; 1- tiếp cận 
yếu trong nước; 2- tiếp cận trong khu vực; 
3- tiếp cận toàn cầu

An toàn hải sản 
(cá và các loài sinh 
vật biển khác)

- Sự phổ biến của khai thác IUU

- Sự hiện diện và tuân thủ các hướng 
dẫn về thực hành đánh bắt, xử lý 
và chế biến tốt

- Hiện trạng hệ thống chứng nhận 
thuỷ sản (CS)

- Hiện trạng Hồ sơ khai thác và hệ 
thống truy xuất nguồn gốc (CDTS)

- Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn 
thuỷ sản địa phương / quốc gia / 
quốc tế

- Xếp hạng: 0 – phổ biến; 1- khoảng một 
nửa; 2- tối thiểu; 3- không có

- Xếp hạng: 0 - không có hướng dẫn; 1- có 
hướng dẫn nhưng tuân thủ tối thiểu; 2- 
tuân thủ vừa phải; 3- tuân thủ cao

- Xếp hạng: 0 - không có CS; 1- có CS nhưng 
không được thực hiện; 2- thực hiện một 
phần; 3- thực hiện đầy đủ

- Xếp hạng: 0 - không CDTS; 1- có CDTS 
nhưng không được thực hiện; 2- thực hiện 
một phần; 3- thực hiện đầy đủ

- Xếp hạng: 0 - không tuân thủ; 1- tối thiểu; 
2- vừa phải; 3- cao

Nguồn sinh kế và 
thu nhập

Tỷ lệ việc làm 
trong ngành thủy 
sản (giữa các hộ 
gia đình đánh bắt 
và phụ thuộc vào 
thủy sản)

- Số lượng lao động  (và thất nghiệp) 
cả nam giới và phụ nữ làm việc 
toàn thời gian/bán thời gian trong 
các sinh kế liên quan đến nghề cá 
theo thời gian

- Hiện trạng và lịch sử việc làm của 
cả nam và nữ trong ngành thủy sản

- Nhu cầu lao động và cung ứng lao 
động nam nữ ngành thủy sản

- Tổng số người đàn ông và phụ nữ làm việc 
toàn thời gian / bán thời gian, thiếu việc 
làm và thất nghiệp trong các sinh kế cụ 
thể liên quan đến nghề cá theo thời gian

- Tổng số công việc liên quan đến nghề cá 
cho nam và nữ và tỷ lệ tham gia lao động 
trong các ngành liên quan đến nghề cá

Sự phụ thuộc của 
hộ gia đình và 
cộng đồng vào 
sinh kế liên quan 
đến nghề cá

- Phần trăm thu nhập liên quan đến 
thủy sản trên tổng thu nhập (danh 
sách các nguồn thu nhập khác của 
nam nữ giới và mức thu nhập kiếm 
được)

- Số cơ hội việc làm và loại công việc 
hiện có (liên quan đến nghề cá và 
không liên quan đến thủy sản) cho 
nam và nữ giới

- Trình độ học vấn của nam nữ và 
loại / số khóa đào tạo sinh kế đã 
hoàn thành

- Số tiền đầu tư của chính phủ và 
tư nhân vào các doanh nghiệp và 
ngành công nghiệp liên quan đến 
thủy sản và không liên quan đến 
thủy sản.

- Thu nhập trung bình (tính bằng USD / 
năm) của thu nhập liên quan đến nghề cá 
và không liên quan đến nghề cá của các 
hộ gia đình (giữa nam và nữ) theo thời 
gian

- Tổng số cơ hội việc làm liên quan đến nghề 
cá và không liên quan đến nghề cá cho 
nam và nữ

- Số năm đi học trung bình và tổng số # và 
các loại hình đào tạo được hoàn thành bởi 
nam và nữ.

- Tổng giá trị (tính bằng USD / năm) của các 
khoản đầu tư của chính phủ và tư nhân 
vào các doanh nghiệp và ngành công 
nghiệp liên quan đến thủy sản và phi thủy 
sản.
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Thuộc tính Chỉ số Cách đo lường Dữ liệu thực tế hoặc xếp hạng
Sự hiện diện của 
sinh kế thay thế / 
bổ sung

- Loại / Số chương trình đào tạo sinh 
kế được tham dự/ hoàn thành bởi 
nam và nữ giới

- Loại / Số chương trình sinh kế thay 
thế / bổ sung có sự tham gia của 
nam và nữ giới

- Năng lực (thời gian và kỹ năng) của 
nam giới và phụ nữ để tham gia 
vào sinh kế bổ sung

- Chia sẻ với tổng thu nhập hộ gia 
đình của sinh kế thay thế / bổ sung 
của nam và nữ

- Số tiền ngân sách chính phủ phân 
bổ và các chương trình NGO để bắt 
đầu và duy trì sinh kế thay thế / bổ 
sung

- Tổng số lượng và loại chương trình đào tạo 
sinh kế được tham gia / hoàn thành bởi 
nam và nữ

- Tổng số lượng và loại chương trình sinh kế 
thay thế / bổ sung có sự tham gia của nam 
giới và phụ nữ

- Xếp hạng: 0 - không đào tạo / không kinh 
nghiệm; 1- tối thiểu; 2- vừa phải; 3- cao

- Thu nhập trung bình (USD / năm) từ nguồn 
thu nhập chính và từ các nguồn thu nhập 
thay thế / bổ sung của nam giới và phụ nữ

- Tổng giá trị (tính bằng USD / năm) của 
ngân sách chính phủ được phân bổ và số 
lượng và loại hình đầu tư tư nhân hỗ trợ 
sinh kế thay thế / bổ sung

Xây dựng khả 
năng phục hồi 
của các hộ gia 
đình phụ thuộc 
vao đánh bắt và 
nghề cá

- Đa dạng về nguồn thu nhập của 
các hộ gia đình phụ thuộc vào thủy 
sản, kể cả những người tham gia 
bởi nam và nữ

- Khả năng thích ứng của nam giới 
và nữ giới trong các hộ gia đình 
phụ thuộc vào thủy sản trước các 
mối nguy liên quan đến Biến đổi 
Khí hậu, cú sốc thị trường và các 
yếu tố bên ngoài khác (ví dụ về 
vốn xã hội, mạng lưới / mối liên kết 
giữa những nhân tố trong ngành 
khác, trong số những người khác)

- Danh sách các chiến lược thích ứng 
ở cấp độ cộng đồng và tự quản lý 
hiện có / được thực hiện bởi nam 
giới và phụ nữ

- Ngân sách chính phủ phân bổ cho 
công tác phòng chống thiên tai và 
xây dựng khả năng phục hồi

- Xếp hạng: 0 - đơn; 1- nhiều nhưng tất cả 
liên quan đến thủy sản; 2 - ít nhất một liên 
quan đến nghề cá chính và không liên 
quan đến nghề cá; 3- nhiều và đa dạng

- Xếp hạng: 0 - thiếu mạng lưới / vốn xã hội; 
1- hạn chế; 2- vừa phải; 3- mạnh

- Tổng số lượng và loại chiến lược thích ứng 
ở cấp độ cộng đồng và tự quản lý hiện có / 
được thực hiện bởi nam giới và phụ nữ

- Tổng giá trị (tính bằng USD / năm) ngân 
sách chính phủ được phân bổ cho công 
tác phòng chống thiên tai và xây dựng khả 
năng phục hồi

Tiếp cận tới Tài 
nguyên & Tài sản 
hữu ích

Quyền sở hữu / 
quyền truy cập 
của các hộ gia 
đình (và không 
đánh bắt thuỷ 
sản?)

- Quyền sở hữu tài sản (sở hữu hoặc 
thuê) của nam giới và nữ giới trong 
các hộ gia đình đánh cá

-Tiếp cận tới vốn (sở hữu hoặc vay) 
được sử dụng cho các hoạt động 
đánh bắt cá của nam giới và phụ 
nữ

- Phần trăm hộ gia đình đánh cá (của 
nam và nữ) với quyền sử dụng / 
quyền truy cập

- Sự hiện diện của các chính sách 
và yêu cầu liên quan đến quyền 
sử dụng / quyền truy cập (ví dụ: 
bản đồ sử dụng đất và nước, phân 
vùng, giấy phép, v.v.)

- Tổng số lượng và loại tài sản thuộc sở hữu 
hoặc thuê của nam giới và nữ giới trong 
các hộ gia đình đánh cá

- Tổng số tiền (tính bằng USD) vốn sở hữu 
hoặc vay) được sử dụng cho các hoạt động 
đánh bắt cá của nam giới và phụ nữ

- Tổng số hộ câu cá (hoặc nam và nữ) có và 
không có quyền sử dụng / quyền truy cập

- Xếp hạng: Có, hoặc Không; nếu Có, hãy liệt 
kê các chính sách và yêu cầu hiện tại

 

Truy cập tài 
nguyên của người 
bản địa

- Số lượng đàn ông và phụ nữ bản 
địa tham gia sinh kế liên quan đến 
nghề cá

- Phần trăm nam nữ có quyền truy 
cập vào tài nguyên thủy sản

- Sự hiện diện của các chính sách và 
yêu cầu liên quan đến truy cập tài 
nguyên

- Tổng số nam nữ bản địa tham gia sinh kế 
liên quan đến nghề cá

- Tổng số người đàn ông và phụ nữ bản địa 
có và không có quyền truy cập vào tài 
nguyên thủy sản

- Xếp hạng: Có hoặc Không; nếu Có liệt kê 
các chính sách và yêu cầu hiện tại
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Thuộc tính Chỉ số Cách đo lường Dữ liệu thực tế hoặc xếp hạng
Sử dụng tài 
nguyên / Chia sẻ 
xung đột

- Số lượng / loại vấn đề được giải 
quyết và chưa được giải quyết 
về xung đột sử dụng / chia sẻ tài 
nguyên

- Sự hiện diện của các hệ thống 
và sắp xếp sử dụng / chia sẻ tài 
nguyên

- Sự hiện diện của các chính sách hỗ 
trợ sử dụng / chia sẻ tài nguyên (ví 
dụ: hạn chế đánh bắt, bản đồ sử 
dụng đất và nước, khoanh vùng)

- Tổng số lượng và loại vấn đề được giải 
quyết và chưa được giải quyết về  sử dụng 
tài nguyên / chia sẻ xung đột

- Xếp hạng: Có hoặc Không; nếu Có, liệt kê 
các hệ thống và sắp xếp sử dụng / chia sẻ 
tài nguyên

- Xếp hạng: Có, hoặc Không; nếu Có liệt kê 
các chính sách hỗ trợ sử dụng / chia sẻ tài 
nguyên

Các thị trường Năng lực cạnh 
tranh của ngành 
/ thị trường thủy 
sản địa phương

- Khối lượng, giá cả và giá trị của các 
sản phẩm thủy sản được sản xuất 
và tiêu thụ theo thời gian

- Loại thị trường hiện tại và lịch sử, 
cấu trúc, hệ thống và kênh thị 
trường

- Số lượng và loại nhà cung cấp / nhà 
sản xuất nam và nữ và người tiêu 
dùng sản phẩm thủy sản

- Quan sát thị trường hoặc chuỗi giá 
trị quan sát và sự không hiệu quả

- Tiếp cận nam nữ phụ thuộc ngành 
thủy sản vào thông tin thị trường 
công bằng

- Tổng khối lượng (tính bằng tấn / năm), giá 
trị (tính bằng USD / năm) và giá (tính bằng 
USD / tấn) sản xuất và tiêu thụ các sản 
phẩm thủy sản theo thời gian

- Thông tin về loại thị trường, cấu trúc, hệ 
thống và kênh thị trường

- Tổng số lượng và loại nhà cung cấp / nhà 
sản xuất nam và nữ và người tiêu dùng sản 
phẩm thủy sản

- Thông tin về mối quan hệ thị trường hoặc 
chuỗi giá trị và sự thiếu hiệu quả

- Xếp hạng: 0 - không truy cập; 1- truy cập 
hạn chế; 2- truy cập từ nhiều nguồn; 3- 
truy cập từ nhiều nguồn đáng tin cậy

Mức độ hội nhập 
với các thị trường 
rộng lớn hơn 
(quốc tế)

- Khối lượng, giá cả và giá trị của 
nguyên liệu và sản phẩm thủy sản 
được nhập khẩu và xuất khẩu theo 
thời gian

- Lưu lượng / bản đồ sản phẩm thủy 
sản theo thời gian

- Năng suất và lợi nhuận của hoạt 
động của các nhân tố trong ngành 
công nghiệp địa phương

- Thay đổi chính sách (quốc tế) và 
yêu cầu / tiêu chuẩn thương mại (ví 
dụ: CDT, chất lượng, v.v.)

- Tổng khối lượng (tính bằng tấn / năm), giá 
trị (tính bằng USD / năm) và giá (tính bằng 
USD / tấn) nguyên liệu và sản phẩm thủy 
sản nhập khẩu và xuất khẩu theo thời gian

- - Người chơi trong ngành & dòng sản 
phẩm / bản đồ thị trường

- - Thông tin về năng suất và lợi nhuận

- - Danh sách các chính sách (quốc tế) và 
yêu cầu / tiêu chuẩn thương mại theo thời 
gian

 

Bình đẳng giới / 
Bình đẳng

Chia sẻ lợi ích 
công bằng / công 
bằng giữa những 
nhân tố trong 
ngành

- Giá trị gia tăng / lợi ích của nam 
giới và phụ nữ từ các sản phẩm 
thủy sản

- Vai trò của nam và nữ trong nghề 
cá và mối quan hệ giữa những 
người chơi trong ngành

- Tiếp cận các cơ hội liên quan đến 
nghề cá và bồi thường công bằng

- Điều kiện làm việc nhạy cảm về giới

- Trình độ hiểu biết của nam giới và 
phụ nữ về chính sách thủy sản

- Số lượng đàn ông và phụ nữ trong 
các cơ quan ra quyết định (BFAR, 
OPAG, SAFFAI, các tổ chức ngư dân)

- Tổng giá trị gia tăng (tính bằng USD / tấn) 
và lợi ích của nam giới và phụ nữ từ các 
sản phẩm thủy sản

- Danh sách vai trò của nam và nữ trong 
nghề cá và mối quan hệ giữa những người 
chơi trong ngành

- Xếp hạng: 0 - không truy cập; 1- truy cập 
hạn chế; 2- w / truy cập nhưng không 
công bằng; 3- w / truy cập công bằng

- Xếp hạng: Có hoặc Không; nếu không có 
vấn đề / mối quan tâm

- Xếp hạng: 0 - không có kiến thức; 1- hạn 
chế; 2- truy cập cao nhưng không đồng 
đều; 4- truy cập cao và bằng nhau

- Tổng số # và nam và nữ trong các cơ quan 
ra quyết định và ở các vị trí quan trọng

Sức khoẻ Bệnh tật - Tồn tại các bệnh tật hiện có - Số lượng thành viên cộng đồng bị ảnh 
hưởng

Sự thiếu dinh 
dưỡng

- Hình thức thiếu dinh dưỡng - Số lượng các bên liên quan bị suy dinh 
dưỡng
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Các chỉ số và biện pháp quản trị

Thuộc tính Chỉ số Cách đo lường Mức độ thực thi
Thể chế - Văn phòng quản 

lý nghề cá được 
thành lập và hoạt 
động.

Liên minh địa phương hoặc liên 
chính phủ, hội đồng, vv được thành 
lập để bảo vệ FMA với các thành 
viên nữ

0 = không có văn phòng

1 = văn phòng địa phương

2 = sự phối hợp giữa các văn phòng địa 
phương

3 = Văn phòng điều phối FMA

- Tham gia / đồng 
quản lý

Các bên liên quan tại địa phương 
(nam và nữ) để quản lý nghề cá được 
tổ chức trên toàn FMA; tích cực tham 
gia lập kế hoạch và thực hiện EAFM

0 = không có sự tham gia của các bên liên 
quan

1 = các bên liên quan được tổ chức

2 = tham vấn các bên liên quan

3 = các bên liên quan / đối tác quản lý

- Cơ chế Phối hợp 
và hợp tác

Hợp tác đa tổ chức về quản lý được 
duy trì (chính thức là liên minh, hội 
đồng, v.v.) với ngân sách, nhân viên, 
M&E

0 = không phối hợp và hợp tác

1 = phối hợp đa tổ chức địa phương

2 = phối hợp đa tổ chức đa địa phương

3 = Phối hợp đa tổ chức trên diện rộng FMA  

- Tài nguyên (tài 
chính bền vững 
và tạo doanh thu)

Kế hoạch kinh doanh (có chia sẻ 
ngân sách và doanh thu) để thực 
hiện kế hoạch EAFM ở quy mô FMA

0 = không có tài nguyên

1 = tài chính địa phương

2 = tài chính địa phương phối hợp

3 = FMA chia sẻ tài chính

- Năng lực triển 
khai EAFM

Có một sự xây dựng và phát triển 
năng lực được thiết lập để đảm bảo 
tất cả các bên liên quan đều có kiến 
thức và kỹ năng để tham gia vào 
EAFM

0 = không xây dựng năng lực

1 = xây dựng năng lực địa phương

2 = xây dựng năng lực đa địa phương

3 = FMA xây dựng năng lực diện rộng

- Quản lý xung 
đột

Có một cơ chế quản lý xung đột tại 
chỗ và hoạt động

0 = không quản lý xung đột

1 = cơ chế quản lý xung đột cục bộ

2 = cơ chế quản lý xung đột đa địa phương

3 = Cơ chế quản lý xung đột FMA trên diện 
rộng

Kế hoạch - Kế hoạch EAFM 
toàn diện được 
thông qua và 
cập nhật thường 
xuyên

Kế hoạch EAFM cho FMA được 
thông qua và thực hiện

0 = không có kế hoạch EAFM

1 = kế hoạch EAFM địa phương

2 = kế hoạch EAFM địa phương phối hợp

3 = kế hoạch FMA EAFM

- Ranh giới quản 
lý của FMA được 
thiết lập

Vùng nước quản lý thủy sản được 
phân định (bản đồ / biểu đồ đã 
chuẩn bị)

0 = không xác định ranh giới

1 = Ranh giới hệ sinh thái được vẽ và thiết 
lập

2 = Thỏa thuận chính thức về ranh giới hệ 
sinh thái

3 = Ranh giới hệ sinh thái được chính phủ 
quốc gia công nhận hợp pháp

- Nhiều mục tiêu Đặt nhiều mục tiêu để đối phó với 
các tương tác trong ngành thủy sản 
và với các ngành / người dùng khác

0 = không có mục tiêu

1 = một mục tiêu

2 = nhiều mục tiêu thủy sản

3 = nhiều mục tiêu về nghề cá, hệ sinh thái 
và con người

- Mục tiêu dựa 
trên kết quả rõ 
ràng

Có một bộ mục tiêu thống nhất 
trong nội bộ và được chấp nhận 
thông qua thỏa hiệp với các bên liên 
quan.

0 = không có mục tiêu

1 = mục tiêu được đặt ra bởi chính phủ

2 = mục tiêu được thiết lập trong quan hệ 
đối tác với các bên liên quan
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Thuộc tính Chỉ số Cách đo lường Mức độ thực thi
Kiến thức và 
thông tin

- Chương trình 
kiến thức, khoa 
học và thông tin 
liên ngành

Kiến thức và thông tin mới đang 
được thu thập, phân tích và phối 
hợp để hỗ trợ EAFM

0 = không có chương trình thông tin

1 = chương trình thông tin thủy sản

2 = chương trình thông tin hệ sinh thái

3 = Chương trình thông tin EAF

Sự quản lý - Tiếp cận phòng 
ngừa

Những người ra quyết định đang áp 
dụng các cách thức dự đoán tương 
lai để nhằm có các cách thức đối 
phó với sự không chắc chắn trong 
hệ thống thủy sản

Có (1)____   Không (0)_____

- Quy mô phù hợp Quản lý đang được thực hiện ở quy 
mô không gian, thời gian và quản 
trị thích hợp cho hệ sinh thái được 
quản lý

1 = quản lý ở quy mô không gian

2 = quản lý ở quy mô quản trị

3 = quản lý ở quy mô không gian, thời gian 
và quản trị

- Quản lý nghề cá 
được thiết lập với 
kế hoạch quản lý 
đánh bắt và các 
biện pháp quản lý

- Giám sát và quản lý nghề cá quy 
mô FMA

- Hầm bảo quản, kho bảo quản / đặc 
tính của đội tàu / Công nghệ khai 
thác

- Mức độ thực hiện quy định

- Các biện pháp quản lý đặc thù của 
loài

- Các biện pháp quản lý cụ thể của 
ngư cụ

0 = không có kế hoạch nghề cá

1 = kế hoạch nghề cá địa phương và hồ sơ 
nghề cá được phát triển

2 = Quy định hoạt động và giám sát nghề cá 
được tiến hành thường xuyên và phản hồi 
cho các bên liên quan và người sử dụng tài 
nguyên

3 = Quy định cụ thể về loài và ngư cụ trong 
khai thác, giám sát mức FMA được sử dụng 
trong các hành động quản lý nghề cá

- Thành lập hệ 
thống cấp phép 
và đăng ký nghề 
cá

Hệ thống đăng ký và cấp phép được 
sử dụng để điều chỉnh cường lực 
khai thác ở quy mô FMA

0 = không đăng ký / hệ thống cấp phép

1 = hệ thống đăng ký / cấp phép

- Quản lý môi 
trường sống ven 
biển được thành 
lập

Giám sát và quản lý môi trường sống 
quy mô FMA

0 = không quản lý môi trường sống

1 = Kế hoạch quản lý môi trường sống ven 
biển địa phương, đánh giá cơ sở được thực 
hiện và hồ sơ môi trường sống được phát 
triển

2 = Giám sát môi trường sống ven biển được 
thực hiện thường xuyên và phản hồi cho 
các bên liên quan và người sử dụng tài 
nguyên

3 = Giám sát môi trường sống ven biển FMA 
được sử dụng trong việc xây dựng các 
hành động quản lý môi trường sống biển

- Quản lý chất 
lượng nước ven 
biển được thành 
lập

- Quản lý và giám sát chất lượng 
nước ở quy mô FMA

- Thực hành quản lý tốt nhất để kiểm 
soát ô nhiễm trên đất liền và trên 
biển

0 = không quản lý chất lượng nước

1 = Chất lượng nước địa phương, đánh giá 
cơ sở được tiến hành và chất lượng nước 
được phát triển

2 = giám sát chất lượng nước được tiến 
hành thường xuyên và phản hồi cho các 
bên liên quan và người sử dụng tài nguyên

3 = Giám sát chất lượng nước FMA được sử 
dụng trong việc xây dựng các hành động 
quản lý chất lượng nước
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Thuộc tính Chỉ số Cách đo lường Mức độ thực thi
- Quy hoạch 
không gian biển 
để giảm xung đột

Kế hoạch phân vùng sử dụng biển 
được xây dựng và triển khai

0 = không quy hoạch không gian biển (MSP)

1 = Kế hoạch cho nghề cá và xác định sử 
dụng nguồn lợi biển được phát triển

2 = kế hoạch phân vùng sử dụng nguồn lợi 
biển được thực hiện (với công cụ chính 
sách hoặc pháp lý tương ứng) và được 
giám sát

3 = kế hoạch phân vùng sử dụng nguồn lợi 
biển được cải thiện, duy trì và đạt được các 
mục tiêu (ví dụ: giảm xung đột)

- Mạng lưới các 
khu bảo tồn biển 
được thành lập

Sắp xếp hệ thống MPA được thực 
hiện, thi hành và duy trì

0 = không có MPA

1 = MPA hoặc MPA riêng lẻ được thiết lập, 
dữ liệu cơ sở được thu thập, kế hoạch 
quản lý MPA được triển khai và hệ thống 
giám sát được thiết lập

2 = Các sắp xếp mạng lưới MPA hoặc MPA 
riêng lẻ được thiết lập và sắp xếp mạng 
MPA

3 = sắp xếp mạng lưới MPA được triển khai, 
thi hành và duy trì

Quản lý thích ứng Những người ra quyết định là những 
người hành động và đưa ra các 
chính sách quản lý thích ứng bằng 
việc vừa học vừa làm và thử nghiệm, 
học hỏi từ quản lý thích ứng

Có (1)_____ Không (0)______

Thực thi và tuân 
thủ

Thành lập đội ngũ 
và Chương trình 
thực thi Luật Thủy 
sản

Hoạt động thực thi pháp luật nghề 
cá thường xuyên được thực hiện 
thông qua FMA

0 = không thực thi pháp luật

1 = Đội thực thi pháp luật thủy sản và 
chương trình thực thi pháp luật được 
thành lập

2 = Hoạt động thực thi thủy sản thường 
xuyên được tiến hành và cơ sở dữ liệu thực 
thi được thiết lập

3 = Hoạt động thực thi thủy sản được duy 
trì và đánh giá hiệu quả thực thi. Thực thi 
hợp tác với chính quyền địa phương tham 
gia khác

Luật và chính sách Các luật và chính 
sách hỗ trợ EAFM

Luật pháp và chính sách quốc gia 
và / hoặc địa phương hỗ trợ việc sử 
dụng EAFM

0 = không có luật / chính sách

1 = luật / chính sách ở cấp địa phương

2 = luật / chính sách ở cấp quốc gia

3 = luật / chính sách ở cấp quốc gia và địa 
phương

Thiết lập các biện 
pháp của quốc 
gia có cảng

Khung pháp lý quốc gia cho các biện 
pháp của các quốc gia có cảng

Có (1)___  Không (0)____

Biến đổi khí hậu/ 
thảm hoạ tự nhiên

Kế hoạch và chính 
sách cho việc 
quản lý và chuẩn 
bị cho biến đổi 
khí hậu, các thảm 
hoạ tự nhiên

Đầu tư vào khả năng thích ứng của 
nam giới và nữ giới, sự phục hồi của 
nghề cá và cộng đồng ven biển

0 = không thay đổi khí hậu / kế hoạch / 
hành động thảm họa

1 = biến đổi khí hậu / kế hoạch thiên tai

2 = biến đổi khí hậu / thảm họa và hành 
động

3 = đầu tư vào các can thiệp khả năng thích 
ứng và khả năng phục hồi
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PHỤ LỤC III. MẪU CÔNG CỤ KHẢO SÁT PHÂN TÍCH ĐIỂM YẾU CỦA 
CDT  
Hướng dẫn phỏng vấn thảo luận nhóm tập trung nên được điều chỉnh cho từng nhóm bên liên quan cụ thể 
được phỏng vấn. Như vậy, các bộ hướng dẫn câu hỏi sau đây được tập trung vào các lĩnh vực chủ đề, sẽ được 
sử dụng với các bộ trả lời có liên quan. Ví dụ, các biến liên quan đến quản lý nghề cá và đánh bắt cá IUU có 
thể được quản lý cho các cán bộ thủy sản, người sử dụng và quản lý tài nguyên và các thành viên cộng đồng.

Các biến số 01: VỀ  QUẢN LÝ NGHỀ CÁ VÀ ĐÁNH BẮT  IUU

Các bên tham gia: Cán bộ thủy sản, quản lý tài nguyên và người sử dụng; thành viên cộng đồng

Các câu hỏi hướng dẫn:

1) Những tài liệu, ấn phẩm hoặc báo cáo nào có sẵn trong hồ sơ nghề cá (cấp quốc gia và cấp thí điểm); cấu 
trúc (thương mại và quy mô nhỏ); sản xuất thủy sản; ngư cụ chính/ loài; số lượng tàu / ngư dân; bối cảnh 
kinh tế xã hội; bản đồ quốc gia với các khu vực / ngư trường chính cũng như khu vực quản lý nghề cá?

2) Luật pháp quản lý nghề cá quốc gia nào được áp dụng, nếu có?

3) Các vấn đề quản lý nghề cá chính (cấp quốc gia và địa điểm) liên quan đến sinh thái và nghề cá là gì; phúc 
lợi xã hội và kinh tế con người; và quản lý của chính phủ, khác, nếu có?

4) Các chương trình quản lý nghề cá và thực trạng quản lý và lập kế hoạch nghề cá, bao gồm:
a.  Tổ chức quản lý (quốc gia và địa phương), hiệp hội nghề cá?
b.  Các biện pháp của IUU và các biện pháp can thiệp quản lý nghề cá (cấp phép, cấm khai thác theo mùa 

/ khu vực, bảo tồn nguồn lợi, v.v.)?
c.  Chiến lược chống lại hoạt động khai thác IUU? Có một mục tiêu chiến lược rõ ràng để ngăn chặn IUU? 

Có sáng kiến CDT được sử dụng như một trong những công cụ để chống lại IUU không?
d.  Sáng kiến EAFM (Thực thi tại các địa phương và nâng cao năng lực)?

5) Bạn có các báo cáo có hoặc thông tin có sẵn về các chương trình / dự án quản lý nghề cá (FMP) trong khu 
vực nghiên cứu không?

6) Có dấu hiệu nào cho thấy nguồn lợi thủy sản đang bị khai thác quá mức không? Tại sao?

Các biến số 2: Về CDT và Công nghệ CDT

Các bên tham gia: 

•	 Thanh	tra	/	người	xác	minh	/	cơ	quan	chính	phủ
•	 Thuyền	trưởng	/	tàu	thuyền
•	 Người	mua	cá	/	người	trung	gian
•	 Nhà	máy	chế	biến	/	nhà	máy	sản	xuất	đồ	hộp	/
•	 Nhà	xuất	khẩu
•	 Đại	diện	cơ	quan	thủy	sản	chính	phủ
•	 Người	quản	lý	tài	nguyên	và	người	dùng
•	 Thành	viên	cộng	đồng

Câu hỏi hướng dẫn:

Tình trạng và sơ đồ CDT hiện có

1) Hiện tại, Bạn có áp dụng hồ sơ đánh bắt và quy trình truy xuất nguồn gốc trong quốc gia/ công ty của bạn 
không?

2) Bạn có thiết bị điện tử cho tàu cá, ngư cụ và giấy đăng ký thuyền trưởng, giấy phép khai thác không?
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3) Bạn có hệ thống CDT điện tử để thu thập, chia sẻ và phân tích dữ liệu xã hội, kinh tế và xã hội có thể kiểm 
chứng liên quan đến các sản phẩm thủy sản khi chúng di chuyển dọc theo chuỗi cung ứng, sao cho chúng 
có thể truy xuất từ điểm thu hoạch đến nhà bán lẻ nhập khẩu thủy sản không? Nếu có:
a. Có phải hệ thống CDT đang được sử dụng bởi tất cả những nhân tố trong chuỗi cung ứng thuỷ sản bao 

gồm ngư dân, người mua, nhà chế biến, nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu và chính phủ?
b. Hệ thống CDT của bạn có hỗ trợ MCS hay không? Bạn có sử dụng hệ thống CDT để thu thập các số liệu 

thống kê nghề cá? 
c. Bạn có sử dụng hệ thống CDT cho mục đích đánh giá đàn cá đặc biệt là các điểm dữ liệu khai thác hoặc 

cho các nỗ lực lập kế hoạch không gian và quy tắc kiểm soát thu hoạch không? 
d. Hệ thống CDT hiện tại có khả năng hệ thống báo cáo và thực hiện phân tích dữ liệu được thu thập như 

một cách tiếp cận rộng hơn để quản lý hệ sinh thái biển không?
e. Hệ thống CDT hiện tại có phân tích một tập hợp các yếu tố dữ liệu chính (KDE) và các sự kiện theo dõi 

quan trọng (CTE) sẽ kết hợp các yếu tố từ các hệ thống báo cáo hiện tại, các yêu cầu pháp lý ở các nước 
xuất nhập khẩu và ACDS ASEAN không?

4) Các hệ thống công nghệ hoặc các hệ thống dựa vào máy tính đang được áp dụng để hỗ trợ CDTS cho 
chuỗi cung ứng thủy sản quốc tế đầy đủ không?

5) Bạn có cơ chế quản lý cho việc xuất cảng, cập cảng?

6) Có phải tất cả các loại tàu cá đều được trang bị hệ thống giám sát tàu (VMS) và được theo dõi để đánh bắt 
cá?

7) Có một cơ chế khai báo và kiểm tra lên cá hiệu quả?

8) Có chương trình thúc đẩy việc chứng nhận đánh bắt cá không?

9) Có chương trình chứng nhận an toàn sức khoẻ hiệu quả không?

Hỗ trợ thể chế, cơ sở hạ tầng và môi trường triển khai cho hệ thống CDT 

10) Có cơ sở hạ tầng chức năng của chính phủ và kiến trúc thượng tầng của ứng dụng truy xuất nguồn gốc và 
hệ thống điện tử hiện có bao gồm phần cứng, phần mềm và nhân sự không?

11) Có tồn tại các quy định và luật liên quan đến CDT không?

12) Có các biểu mẫu nhập thủ công hiện có hoặc bắt buộc và các tài liệu / chứng chỉ hỗ trợ trên CDT không?

13) Có một sáng kiến, cơ chế hoặc chương trình hiện có trên CDT, chẳng hạn như FMP, MSC, v.v. không?

14) Có yêu cầu thị trường hiện tại và sự định hướng theo CDT không?

15) Sự hỗ trợ cơ sở hạ tầng có bao gồm kết nối hiện có không?

16) Có bất kỳ yêu cầu và thực hành truy xuất nguồn gốc cụ thể nào đối với chuỗi giá trị cá ngừ giữa các nghề 
cá quy mô nhỏ, vừa và lớn không?

17) Có cơ sở hạ tầng công nghệ thích hợp không?
a. Đã có CNTT và công nghệ truyền thông kỹ thuật số chưa?
b. Có tháp sóng di động đủ để đủ phục vụ cho người dùng không?
c. Các dịch vụ mạng di động có hiệu quả không?

19) Có phải việc thu thập dữ liệu CDTS đang được thực hiện? Làm như thế nào?

20) Các ngư dân có thể sử dụng công nghệ CDT điện tử không?

21) Có cân nhắc về lưu trữ và bảo trì dữ liệu không?

22) Có mối quan tâm về bảo mật dữ liệu?

23) Có các nền tảng công nghệ có sẵn từ các cơ quan chính phủ dọc theo chuỗi cung ứng thủy sản không? 
Nếu vậy, dữ liệu và các cơ quan quản lý có khả năng đồng bộ và truyền dữ liệu không?

24) Có phải dữ liệu là một vấn đề, và nếu có thì đó là vấn đề với ai? 

25) Ai chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu?

26) Việc tránh chuyển đổi sang eCDTS có phải là một vấn đề không?
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27) Sự minh bạch có phải là một vấn đề lớn?

28) Có cơ chế pháp lý, chính sách hoặc kỹ thuật nào để thu thập dữ liệu CDT không?

29) Có cơ chế nào được thiết lập về truy xuất nguồn gốc không?

30) Có bất kỳ giới hạn quy định nào đối với eCDT không?

31) Có bất kỳ quy định liên quan đến truy xuất nguồn gốc thuỷ sản?

32) Có bất kỳ kiểm soát quy định về di chuyển sản phẩm như hạn ngạch? 

33) Có phải thực thi pháp luật là một vấn đề?

34) Có thực thi MCS và thực thi eCDTS hiện tại không?

35) Thách thức phổ biến nhất trong việc thi hành MCS là gì?

36) Thách thức phổ biến nhất trong việc thi hành CDTS là gì?

KDEs, các tiêu chuẩn và lộ trình

37) Có tồn tại bất kỳ tiêu chuẩn KDE hoặc truy xuất nguồn gốc nào không?

38) Những tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc được chấp nhận?

39) Có tiêu chuẩn quốc tế nào tồn tại không?

40) Các phương pháp quản lý hiện có và hệ thống thủ tục hải quan không? (ví dụ: cơ chế một cửa, cơ chế liên 
doanh).

41) Dữ liệu và tiêu chuẩn quản lý nào được sử dụng?

42) Những định dạng chứng chỉ được sử dụng?

43) Có biện pháp bảo vệ dữ liệu để tránh làm sai lệch?

44) Có các định danh duy nhất nào được sử dụng bởi các công ty đánh cá? 

45) Các định danh như IMO đang được sử dụng?

46) Các định danh hiện có được đặt theo tiêu chuẩn toàn cầu?

47) Có quy trình và kho lưu trữ thống nhất và thống nhất về quản trị định danh duy nhất (cả điện tử và giấy)

48) Có lộ trình CNTT quốc gia hiện có được thúc đẩy trong nước đặc biệt là về CDT không?

Các biến số 3: CÁC ĐỐI TÁC CỘNG ĐỒNG

Đối tượng tham gia: Đại diện cơ quan thủy sản chính phủ, quản lý tài nguyên và người sử dụng; thành viên 
cộng đồng

Các câu hỏi hướng dẫn

1) Bạn có tham gia nhiều bên liên quan, bao gồm các cơ quan chính phủ, công ty đánh cá tư nhân, hiệp hội 
và nhóm đánh cá, tổ chức liên chính phủ và tổ chức phi chính phủ trên khắp các ngành công nghiệp thông 
tin và thủy sản quốc tế trong thiết kế, thử nghiệm và triển khai eCDTS không?

2) Có các mối liên hệ nào giữa các cơ quan chức năng không?

3) Ai là nhà cung cấp công nghệ thông tin và truyền thông hiện có?

4) Các hiệp hội, tổ chức và viện nghiên cứu hiện có là ai?

5) Vai trò và trách nhiệm của chính phủ, công ty tư nhân, tổ chức phi chính phủ đối với CDTS là gì?

6) Khu vực tư nhân và đối tác Công nghiệp hiện tại hỗ trợ chương trình CDTS của chính phủ là gì?

7) Sự tham gia hiện tại của ngư dân trong nghề cá quy mô nhỏ trong chương trình CDTS là gì?

8) Khác?

  

___________________________________________________________________________________________
Chương trình Đối tác Nghề cá và Đại dương của USAID                                                            Trang 15 của 48
CÁC PHỤ LỤC KỸ THUẬT CHO: Hướng dẫn mở rộng để Đánh giá nhanh Hệ thống Quản lý Nghề cá 



Các biến số 4: GIỚI TÍNH, PHÚC LỢI CON NGƯỜI VÀ LAO ĐỘNG 

Đối tượng tham gia: Đại diện cơ quan thủy sản chính phủ, quản lý tài nguyên và người sử dụng; thành viên 
cộng đồng

Câu hỏi hướng dẫn: 

1) Có bất kỳ vấn đề giới tính và phúc lợi con người (như lạm dụng lao động, buôn bán người, lao động cưỡng 
bức,…) được báo cáo trong ngành đánh bắt cá?

2) Có các tiêu chuẩn và tiêu chuẩn lao động an toàn, hợp pháp và công bằng trong ngành thủy sản không? 
Xin hãy giải thích.

3) Hệ thống CDT hiện tại có bao gồm việc thu thập dữ liệu lao động liên quan để giám sát thực hành lao động 
không?

4) Bạn có tin rằng áp lực từ người mua hàng và chính phủ sẽ thúc đẩy sự tham gia vào hệ thống CDT và mang 
lại sự bảo vệ người lao động và tự nguyện tuân thủ các tiêu chuẩn lao động?

5) Hệ thống hiện có cho thấy chi phí lao động thực tế liên quan đến hoạt động nghề cá?

6) Hệ thống có cho phép người lao động có quyền truy cập vào các cơ chế thực thi và khiếu nại không?  
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PHỤ LỤC IV. CÁC CÔNG CỤ CHUẨN ĐOÁN VÀ PHÂN TÍCH VỀ CÁC 
YẾU ĐIỂM CỦA CDT
Công cụ chẩn đoán này có thể được sử dụng để đánh giá mức độ sẵn sàng CDT của một quốc gia, nghề cá 
cũng như ngành công nghiệp đánh bắt cá. Điều này có thể được sử dụng như một phần của các cuộc thảo luận 
nhóm tập trung hoặc các phiên phỏng vấn chính về thông tin trong quá trình RAFMS.

# NỘI DUNG TRẢ LỜI

Các quan tâm về IUU (Có/Không/Không 
liên quan)

1 Có phải đánh bắt IUU đang là vấn đề trong nghề cá của bạn hay không? Nếu “Có”: 
(a) Tại sao khai thác IUU lại là vấn đề?
(b) Bên nào chịu trách nhiệm cho vấn đề khai thác IUU? 
(c) Những hình thức khai thác IUU tồn tại? 
(d) Có bất cứ báo cáo hay bằng chứng nào hỗ trợ cho yêu cầu này? Nếu có, xin hãy miêu tả 

cụ thể?
(e) Làm thế nào những vấn đề này được giải quyết bởi chính phủ / chính quyền và khu 

vực tư nhân?
(f )	Đánh	bắt	IUU	đã	bắt	đầu	từ	khi	nào	?

2 CDTS có được coi là một trong những giải pháp để chống lại vấn đề đánh bắt IUU trong 
nghề cá của bạn không?

CÁC MỐI QUAN TÂM VỀ HỒ SƠ ĐÁNH BẮT

3 Hiện tại bạn có sử dụng hệ thống dựa trên giấy hoặc điện tử để ghi lại việc đánh bắt cá 
(như nhật ký tàu cá, chứng nhận / tài liệu đánh bắt) không?

4 Bạn có chương trình kiểm tra xuất bến / cập bến để giám sát hoạt động đánh bắt và tính 
hợp pháp của hoạt động không?

5 Có một số / tất cả các tàu đánh cá thương mại của nghề cá của bạn đã được trang bị VMS 
và được theo dõi bởi một hệ thống theo dõi trong hoạt động khai thác?

6 Có một kế hoạch khai báo và kiểm tra lên cá hiệu quả được sử dụng tại cảng?

7 Bạn có thực hiện chương trình chứng nhận bắt không?

8 Có cơ chế chứng nhận sức khỏe hiệu quả cho nghề cá không?

9 Các hướng dẫn sử dụng, biểu mẫu đầu vào và tài liệu / chứng chỉ hỗ trợ có sẵn tại các 
điểm khác nhau của chuỗi cung ứng không?

10 Các cơ sở hạ tầng hỗ trợ như các tháp sóng / trang web di động như kết nối internet / Wi-
Fi hiện có sẵn không?

11 Có bất kỳ yêu cầu và thực hành truy xuất nguồn gốc cụ thể (bên trong và bên ngoài) nào 
đối với nghề cá Chuỗi giá trị giữa các nghề cá quy mô nhỏ, vừa và lớn không?

12 Các định danh duy nhất được sử dụng bởi các công ty đánh cá hay không?
(a) Các định danh như IMO có đang được sử dụng không?
(b) Các định danh hiện có có được đặt theo tiêu chuẩn toàn cầu không?

13 Các định danh duy nhất được sử dụng bởi các công ty đánh cá hay không?
(a) Các định danh như IMO có đang được sử dụng không?
(b) Các định danh hiện có có được đặt theo tiêu chuẩn toàn cầu không?

14 Có bất kỳ tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản đang hiện tồn tại không?
(a) Đây có phải là các tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc được chấp nhận trên toàn cầu?
(b) Có bất kỳ tiêu chuẩn quốc tế nào hiện có tại mỗi công ty chế biến không?

15 Có các giao thức trao đổi dữ liệu và khả năng tương tác giữa các cơ quan không?
(a) Có phương pháp quản lý hiện có và hệ thống thủ tục hải quan không?
(b) Dữ liệu và tiêu chuẩn quản lý nào được sử dụng?
(c) Định dạng chứng chỉ nào được sử dụng?
(d) Có biện pháp bảo vệ dữ liệu để tránh sai lệch không?
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Các quan tâm về CDT

16 Hiện tại, bạn có tài liệu khai thác và hệ thống truy xuất nguồn gốc (CDTS) được triển khai 
cho sản phẩm thủy sản của bạn không? Nếu có:

(a) CDTS có nắm bắt thông tin liên quan đến sản phẩm thủy sản khi nó di chuyển dọc 
theo tất cả các giai đoạn trong chuỗi cung ứng, từ điểm thu hoạch đến xuất khẩu 
không? Nếu thông tin chỉ được nắm bắt ở một số / giai đoạn nhất định của chuỗi 
cung ứng, hãy xác định những giai đoạn nào.

(b) Hệ thống CDT có được sử dụng bởi tất cả nhân tố trong chuỗi cung ứng thuỷ sản bao 
gồm ngư dân, người mua, nhà chế biến, nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu và chính phủ 
không?

(c) Hệ thống CDT của bạn có hỗ trợ MCS không?

(d) Bạn có sử dụng hệ thống CDT để thu thập số liệu thống kê nghề cá không?

(e) Bạn có sử dụng CDTS cho mục đích đánh giá trữ lượng, đặc biệt là dữ liệu điểm thu 
hoạch hoặc cho các nỗ lực lập kế hoạch không gian?

(f )	 CDTs	hiện	tại	đang	có	khả	năng	cải	thiện	hệ	thống	báo	cáo	và	thực	hiện	phân	tích	
dữ liệu được thu thập như một cách tiếp cận rộng hơn để quản lý hệ sinh thái biển 
không?

(g) Có đủ cơ sở hạ tầng công nghệ cho CDTS không? Ví dụ: CNTT và truyền thông kỹ 
thuật số có được sử dụng trong lĩnh vực thủy sản không? Có đủ tháp sóng di động để 
phục vụ cho tất cả người dùng? dịch vụ mạng di động có hiệu quả không?

(h) Liệu công nghệ tương tự khác, có đang được áp dụng, tích hợp vào CDTs cho chuỗi 
cung ứng thủy sản đầy đủ không?

(i) Cơ sở hạ tầng của các cơ quan chức năng và / hoặc kiến trúc thượng tầng của các 
CDTS điện tử hiện có, như phần cứng, phần mềm và nhân sự hoặc nguồn nhân lực có 
đủ không?

(j) Các quy định và luật liên quan có liên quan đến CDTS có tồn tại không?

(k) Có một sáng kiến và / hoặc chương trình hiện có như Chương trình quản lý nghề cá, 
Hệ thống thông tin nghề cá (FIP), Hội chợ thương mại, Hội đồng quản lý hàng hải, v.v. 
chi phối chương trình về CDT?

(l) Có các yêu cầu thị trường quốc tế hiện có và / hoặc các tác nhân điều khiển CDT có 
ảnh hưởng đến sự phát triển của eCDTS không?

(m) Hệ thống CDT hiện tại có phân tích một tập hợp các yếu tố dữ liệu chính (KDE) và các 
sự kiện theo dõi quan trọng (CTE) sẽ kết hợp các yếu tố từ các hệ thống báo cáo hiện 
tại, các yêu cầu quy định trong quy trình xuất nhập khẩu không?

(n) Việc thu thập dữ liệu CDTS có được thực hiện không? Nếu vậy thì thế nào? (dựa trên 
giấy)? Có cân nhắc về lưu trữ và bảo trì dữ liệu? Có những lo ngại về bảo mật dữ liệu?

(o) Tính minh bạch dữ liệu của CDTS có phải là vấn đề lớn không? Có cơ chế pháp lý, 
chính sách hoặc kỹ thuật để thu thập dữ liệu CDT không? Có bất kỳ cơ chế thành lập 
về truy xuất nguồn gốc?

(p) Có bất kỳ giới hạn quy định nào đối với eCDT không? Bất kỳ quy định liên quan đến 
truy xuất nguồn gốc hải sản? Bất kỳ kiểm soát quy định về đường di chuyển của sản 
phẩm như hạn ngạch?

(q) eCDTS có tạo ra gánh nặng dữ liệu không? Đó là một vấn đề, và nếu vậy, với ai?
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PHỤ LỤC V. MẪU NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH VỀ GIỚI TÍNH
Các phiếu khảo sát dưới đây có thể được sử dụng để hỗ trợ Nghiên cứu Phân tích Giới tính. 

Nguồn: WinFish, 2017

Mẫu phân tích hoạt động

Mẫu này có thể được 
sử dụng để thu thập 
thông tin từ phụ nữ 
và nam giới về các 
hoạt động sản xuất, 
sinh sản, công việc 
cộng đồng và giải trí 
/ nghỉ ngơi của họ, khi 
họ hoàn thành và sử 
dụng bao nhiêu thời 
gian cho mỗi người.

Mẫu cho Sơ đồ tài nguyên 
giới có sự tham gia (PGRM) 
trong Chuỗi giá trị thủy 
sản -

Mẫu này có thể được sử 
dụng để xác định và ghi 
lại các tài nguyên được sử 
dụng, sở hữu và kiểm soát 
bởi phụ nữ và nam giới 
theo chuỗi giá trị.
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Mẫu phân tích chuỗi giá trị 
đáp ứng giới -

Mẫu này có thể được sử 
dụng để xác định và ghi lại 
vai trò và hành động của nữ 
và nam giới theo chuỗi giá 
trị.

Mẫu phân tích chuỗi giá trị 
đáp ứng giới -

Mẫu này có thể được sử 
dụng để xác định và ghi lại 
các cơ hội và ràng buộc của 
phụ nữ và nam giới theo 
chuỗi giá trị.
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PHỤ LỤC VI. MẪU CÂU HỎI CHO KHẢO SÁT PHÂN TÍCH VỀ GIỚI 
TÍNH 
Các câu hỏi sau đây có thể được sử dụng để tạo điều kiện khảo sát với ngư dân và người vận hành. Nó đã được phát 
triển theo các lĩnh vực của Khung kích thước giới USAID. Nguồn: WinFish, 2017

Phần A: NGƯ DÂN VÀ CÁC NHÀ HOẠT ĐỘNG

Câu hỏi sàng lọc 1) Tôi có thể biết bản chất công việc của bạn không?
A - Thuyền trưởng của một chiếc thuyền / tàu đánh cá
B - Ngư dân
C - Thuyền viên / lao động / công nhân của một hoạt động đánh bắt cá

Nếu trả lời A hoặc B, hãy chuyển sang Câu hỏi số 2
Nếu người trả lời trả lời C, chấm dứt phỏng vấn và thay thế người trả lời

2) Bạn có câu cá ngừ không?
__ Có        __không

Nếu câu trả lời là CÓ, hãy tiến hành phỏng vấn
Nếu câu trả lời là KHÔNG, hãy chấm dứt phỏng vấn và thay thế người trả lời

Nhân khẩu học Cho người trả lời
Họ và tên:
Địa chỉ (tại thành phố General Santos): 
Địa chỉ (Ngoài thành phố General Santos):
Bạn đã sống ở Thành phố General Santos bao nhiêu năm rồi? ___ năm
Giới tính: __ Nam __ Nữ
Trình độ học vấn cao nhất:

 __ Không đi học chính thức
 __ Đã học vài năm ở tiểu học
 __ Đã tốt nghiệp tiểu học 
 __ Một vài năm ở cấp 3
 __ Đã tốt nghiệp cấp 3
 __ Một vài năm ở đại học
 __ Học nghề
 __ Tốt nghiệp đại học, cao đẳng
 __ Sau đại học

Tình trạng hôn nhân: 
__ Độc thân
__ Đã kết hôn
__ Ly hôn
__ Goá phụ
__ Ly thân

Nhóm dân tộc: 
 __ Bicolano
 __ Cebuano-Bisaya
 __ Ilocano
 __ Ilonggo
 __ Tagalog
 __ Waray
 __ Badjao
B’laan
 __ Maguindanaoan
 __ Maranao
 __ Tausug
 __ T’boli
 __ Khác_____________
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Về chồng hoặc vợ của người được phỏng vấn, nếu có:
Giới tính: __ Nam    __ Nữ

Trình độ học vấn cao nhất:
 __ Không đi học chính thức
 __ Không đi học chính thức
 __ Đã học vài năm lở tiểu học
 __ Đã tốt nghiệp tiểu học 
 __ Một vài năm ở cấp 3
 __ Đã tốt nghiệp cấp 3
 __ Một vài năm ở đại học
 __ Học nghề
 __ Tốt nghiệp đại học, cao đẳng
 __ Sau đại học

Tình trạng hôn nhân: 
__ Độc thân
__ Đã kết hôn
__ Ly hôn
__ Goá phụ
__ Ly thân

Dân tộc: 
 __ Bicolano
 __ Cebuano-Bisaya
 __ Ilocano
 __ Ilonggo
 __ Tagalog
 __ Waray
 __ Badjao
 __ B’laan
 __ Maguindanaoan
 __ Maranao
 __ Tausug
 __ T’boli
 __ Khác:_____________

Người có quan hệ với bạn đã sống tại thành phố General Santos bao lâu? ___ Năm

Chỉ cho người trả lời
1. Có bao nhiêu người trong hộ gia đình của bạn? ___ 
2. Thành viên nào trong gia đình của bạn làm việc với bạn trong các hoạt động 

đánh bắt cá? Xác định thành viên số 2, liên quan đến người trả lời (số 1). (ví 
dụ: vợ / chồng, con trai, bà, v.v.), tuổi, kiểm tra cột về giới tính

Danh sách 
thành viên 
trong gia đình

Tuổi Giới tính

Nam Nữ
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1. Người trả lời

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

3. Nguồn thu nhập chính / quan trọng nhất trong gia đình của bạn là gì? (Chỉ 
một câu trả lời)

 __ khai thác thuỷ sản
__ Chế biến thuỷ sản
__ Buôn bán thuỷ sản
__ Nuôi trồng
__ Công việc chuyên nghiệp
__ Ngân hàng, dịch vụ chuyển tiền
__ Khác, miêu tả chi tiết _______

4. Nguồn thu nhập thứ hai/ phụ trong gia đình của bạn là gì? (Chỉ một câu trả 
lời)

__ khai thác thuỷ sản
__ Chế biến thuỷ sản
__ Buôn bán thuỷ sản
__ Nuôi trồng
__ Công việc chuyên nghiệp
__ Ngân hàng, dịch vụ chuyển tiền
__ Khác, miêu tả chi tiết _______
__ Không có

5. Bạn kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng từ việc đánh cá? (Chỉ có một câu trả 
lời; Lưu ý: số tiền bằng peso hoặc PHP của Philippine, khoảng USD0.019 kể từ 
ngày 13 tháng 5 năm 2018)

__ 0 đến 2,000
__ 2,001 đến 5,000
__ 5,001 đến 10,000
__ 10,001 đến 15,000
__ 15,001 đến 20,000
__ 20,001 đến 25,000
__ 25,001 đến 30,000
__ 30,001 đến 50,000
__ 50,001 đến 100,000
__ trên 100,000
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6. Tổng thu nhập hộ gia đình của bạn mỗi tháng là bao nhiêu từ tất cả các 
nguồn? (chỉ một câu trả lời; Lưu ý: số tiền bằng đồng ppi hoặc PHP của Philip-
pine, khoảng USD0.019 kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2018)

__ 0 đến 2,000
__ 2,001 đến 5,000
__ 5,001 đến 10,000
__ 10,001 đến 15,000
__ 15,001 đến 20,000
__ 20,001 đến 25,000
__ 25,001 đến 30,000
__ 30,001 đến 50,000
__ 50,001 đến 100,000
__ trên 100,000

7. Bạn có phải là thành viên của bất kỳ tổ chức nào liên quan đến nghề cá 
không?__ khai thác thuỷ sản

__ Có
__ Không
Nếu không, hãy chuyển sang câu hỏi số 9

8. Nếu có, cơ quan liên quan đến nghề cá nào mà bạn là thành viên và vị trí của 
bạn là gì? (có thể trả lời nhiều đáp án) )

Tổ chức Vị trí

Chủ tịch/ 
phó chủ tịch

Thư ký/ 
thủ quỹ

Vị trí văn 
phòng khác

Thành 
viên

Không

a) Hiệp hội ngành 
cá ngừ

b) Hiệp hội chế 
biến

c) Hiệp hội ngư dân

d) Hiệp hội tổ chức 
phụ nữ trong 
nghề cá

e) Khác, xin nêu chi 
tiết___

9. Những nhóm khác trong cộng đồng mà bạn là thành viên (không liên quan 
đến nghề cá)? Xin hãy chỉ ra cụ thể:

10. Vị trí của bạn trong hoạt động khai thác?
__ Chủ tàu
__ Thuyền trưởng / Người điều khiển tàu cá
__ Chủ sở hữu-nhà điều hành
__ Nhân viên văn phòng
__ Thuỷ thủ/ Công nhân / Pasahero

11. Kích cỡ của tàu cá của bạn (tàu đánh cá chính) là bao nhiêu?
___ <3 GT
___ 3-20 GT
___ 21-150 GT
___ >150 GT
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12. Bao nhiêu ngày cho một chuyến biển? 
___ 1 ngày hoặc ít hơn
___ 2-3 ngày
___ 4-7 ngày
___2 đến 3 tuần
___ 1-2 tháng
___> 3 tháng

13. Thuyền có được đăng ký với LGU/BFAR?
___Có __ Không __ Không biết 
Nếu có, tên của ai đã được đăng ký?
 ____ Nam ____ Nữ ____ Kết hợp
 Nếu kết hợp thì ai nắm vai trò quyết định? 
____ Nam____ Nữ

14. Để có tiền mua thuyền đánh cá, anh chị đã làm thế nào? (Cho phép nhiều câu 
trả lời)

__ Tự có
__ Vay tiền từ người thân / gia đình / bạn bè
__ Tiền vay (chỉ định người cho vay, ví dụ: ngân hàng, cá nhân)
__ Người mua
__ Theo thừa kế
__ Hỗ trợ của chính phủ
__ Cơ quan phi chính phủ
__ Những người khác, vui lòng ghi rõ _____________

15. Để có tiền trang bị ngư cụ, anh chị đã làm như thê nào (có thể trả lời nhiều 
câu) 

__ Tự có
__ Vay tiền từ người thân / gia đình / bạn bè
__ Tiền vay (chỉ định người cho vay, ví dụ: ngân hàng, cá nhân)
__ Người mua
__ Theo thừa kế
__ Hỗ trợ của chính phủ
__ Cơ quan phi chính phủ
__ Những người khác, vui lòng ghi rõ _____________

16. Làm thế nào để chủ sở hữu tăng tiền mặt khi cần thiết cho các hoạt động 
đánh bắt cá? (Cho phép nhiều câu trả lời)

__ Tự có, chuyển sang Câu hỏi số 18
__ Vay tiền từ người thân / gia đình / bạn bè
__ Tiền vay (chỉ định người cho vay, ví dụ: ngân hàng, cá nhân) ____________
__ Người mua
__ Những người khác, vui lòng ghi rõ ___________
__ Không biết
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17. Khi chủ sở hữu vay tiền để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh đánh bắt cá, ai 
vay? Giới tính của người vay là gì? 

Vị trí người chịu trách nhiệm Giới tính

Nam Nữ

a) Ngư dân

b) Vợ ngư dân

c) Đối tác kinh doanh

d) Họ hàng

e) Khác, xin nêu rõ: ___________________

18. Làm thế nào để chủ sở hữu tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp đánh 
cá? (Cho phép nhiều câu trả lời)

__ Lựa chọn cá nhân
__ Giới thiệu
__ Quảng cáo
__ Internet
__ Những người khác, vui lòng ghi rõ

19.  Làm thế nào nhanh chóng chủ sở hữu có thể tuyển dụng lao động? (chỉ một 
câu trả lời)

__ Trong một ngày
__ Trong vòng một tuần
__ Trong vòng một tháng
__ Hơn một tháng

20. Bạn có bao nhiêu công nhân trong một hoạt động đánh bắt cá (chỉ số)? Tình 
trạng việc làm của họ là gì?

Chỉ số Tình trạng làm 
việc

Thường 
xuyên

Thời vụ

Đàn ông 18 tuổi trở lên

Nam Thanh niên Từ 15 đến 18 tuổi

Phụ nữ Từ 18 tuổi trở lên

Phụ nữ trẻ Từ 15 đến 18 tuổi

Các bé trai Dưới 15 tuổi 

Các bé gái Dưới 15 tuổi

Tổng cộng thành viên trong 1 chuyến biển
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21. Từ ai bạn có được thông tin đáng tin cậy về thực hành đánh bắt cá mới? (Cho 
phép nhiều câu trả lời)

___ Cơ quan chính phủ quốc gia
___ Đơn vị chính quyền địa phương
___ Ngư dân khác
___ Hiệp hội ngành cá ngừ
___ Đài
___ Truyền hình
___Internet
___ Những người khác, vui lòng ghi rõ ______________

22. Từ ai bạn có được thông tin đáng tin cậy về giá cả thị trường? (Cho phép nhiều 
câu trả lời))

___ Cơ quan chính phủ quốc gia
___ Đơn vị chính quyền địa phương
___ Ngư dân khác
___ Hiệp hội ngành cá ngừ
___ Đài
___ TRUYỀN HÌNH
___ Internet
___ Những người khác, xin vui lòng ghi rõ

23. Ai là người mua chính / chính của bạn? Hãy nói nếu họ là nam hay nữ. (Chỉ 
chọn một) 

Người mua hàng Giới tính

Nam Nữ

a) Người bán buôn

b) Người bán lẻ

c) Người bán sỉ lẻ

d) Nhà máy chế biến

e) Người tiêu dùng

f )	Nhà	đầu	tư

g) Khác, xin nêu rõ___________

24. Bao nhiêu phần trăm người mua mà bạn giao dịch là phụ nữ? (biểu thị tỷ lệ 
phần trăm) ____%

25. Ai thường mang cá ngừ của bạn đến cho người mua? (cho phép nhiều câu trả 
lời)

Đánh dấu

Đàn ông 18 tuổi trở lên

Nam Thanh niên Từ 15 đến 18 tuổi

Phụ nữ Từ 18 tuổi trở lên

Phụ nữ trẻ Từ 15 đến 18 tuổi

Các bé trai Dưới 15 tuổi 

Các bé gái Dưới 15 tuổi
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26. Làm thế nào để bạn có được sản phẩm của bạn cho người mua của bạn? (cho 
phép nhiều câu trả lời)

___ Vận chuyển đến thị trường bán lẻ
___ Vận chuyển đến chợ đầu mối (cảng cá)
___ Người mua có được cá tại bãi đáp
___ Những người khác, vui lòng ghi rõ

27. Bạn có cho phép người mua của bạn nhận được ghi nợ khi mua bán với bạn 
không?

__ Có không
Nếu không, tại sao không?
__ Tôi cần tiền mặt cho các hoạt động đánh bắt cá
__ Tôi cần tiền mặt cho các chi phí hàng ngày
__ Tránh rủi ro không thanh toán
__ Khó thu nợ
__ Những người khác, vui lòng ghi rõ ____________
Nếu có, bao nhiêu phần trăm những người bạn cho phép được ghi nợ, là phụ nữ? 

___%

28. Trong hoạt động đánh bắt của bạn, ai thường thực hiện những điều sau đây?THỰC HÀNH VÀ 
SỰ THAM GIA

Hoạt động
Đàn 
ông

Phụ 
nữ

Nam 
thanh 
niên

Phụ nữ 
trẻ

Các bé 
trai

Các bé 
gái

N/A

a) Đăng ký quy trình và 
văn bản pháp lý

b) Thuê thuyền viên

c) Lên kế hoạch cho 
chuyến biển

d) Chuẩn bị thuyền và 
các trang thiết bị

e) Mua nhiên liệu

f )	Mua	mồi	câu

g) Chuẩn bị lương thực 
và thức uống

h) Chuẩn bị các vật dụng 
và ngư cụ

i) Vận hành động cơ 
thuyền

j) Tìm kiếm đàn cá

k) Thả lưới

l) Lặn

m) Thu lưới

n) Cắt máu

o) Chặt cá

p) Xếp cá vào hầm

q) Bảo quản đá
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r) Bốc dỡ cá 

s) Cân cá

t) Phân loại chất lượng

u) Kiểm tra

v) Dán nhãn

w) Thương lượng với 
người mua

x)Vận chuyển đến người 
mua

y) Nhận thanh toán

z) Ghi chép sản lượng

aa) Ghi chép về tài chính

bb) Chi trả các khoản chi 
phí và lương

cc) Vá sửa lưới và ngư cụ

29. Một người quan sát cá có tham gia hoạt động đánh bắt cá (trên biển) không?
___ Có
___ Không
Nếu không, tiến hành Câu hỏi số 32.

30. Nếu có, bao nhiêu giám sát viên tham gia vào hoạt động đánh bắt 

Số lượng

Nam

Nữ

31. Ai trả tiền cho giám sát viên
___ Công ty của tôi
___ Những người khác, vui lòng ghi rõ ______________
___ Tôi không biết

32. Các điều tra viên / nhân viên BFAR có lên thuyền và thu thập các  tài liệu của 
bạn không (trong các địa điểm lên cá)?

___ Vâng
___ Không
Nếu không, hãy đến câu 34.

33. Nếu có, bao nhiêu điều tra viên lên thuyền của bạn (Nơi lên cá)

Số lượng

Nam

Nữ
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34. Bạn có tham gia các hoạt động sau đây không?
             ___ Có        ____ không
Nếu không, tiến hành Câu hỏi số 35.
Nếu có, ai thường tham dự các hoạt động sau đây? 

Hoạt động Đàn 
ông

Phụ 
nữ

Nam 
thanh 
niên

Phụ nữ 
trẻ

Các bé 
trai

Các bé 
gái

a) Gặp gỡ (những con 
người của tổ chức 
LGUs, NGAs

b) Tập huấn liên quan 
đến khai thác thuỷ sản

c) Các cuộc gặp gỡ 
cộng đồng

d) Các buổi lắng nghe 
từ cộng đồng

35. Dựa trên kinh nghiệm của bạn, bạn đồng ý hoặc không đồng ý với những 
tuyên bố sau đến mức độ nào?

(LƯU Ý: điều tra viên phải đọc từng câu và hỏi người trả lời xem họ đồng ý hay 
không đồng ý, hoặc họ không có vị trí nào trong vấn đề này.) 

KIẾN THỨC, 
NIỀM TIN VÀ 
CẢM NHẬN 

Các tuyên bố
Đồng ý Không đồng 

ý cũng không 
phản đối

Không 
Đồng ý

a) Người thu mua là đàn ông thường 
đưa ra giá cao hơn so với người phụ nữ

b) Người thu mua là phụ nữ thường dễ 
thương lượng hơn so với đàn ông

c) Người thu mua là phụ nữ thường 
quan tâm nhiều hơn về chất lượng cá so 
với đàn ông.

d) Người thu mua là đàn ông thường trả 
tiền nhanh hơn so với người thu mua là 
phụ nữ

e) Sẽ dễ dàng hơn khi thu tiền từ người 
thu mua là phụ nữ hơn đàn ông.

f )	Người	phụ	nữ	được	khuyến	khích	
tham gia vào các chuyến đánh bắt

g) Phụ nữ mang thai khi lên tàu sẽ mang 
những điều không may mắn

h) Những người phụ nữ đang ở thời kỳ 
kinh nguyệt sẽ mang những may mắn 
đến chuyến biển
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36. Tôi sẽ đọc các tuyên bố và cho mỗi câu xin vui lòng cho biết chúng là đúng 
hay sai:

(LƯU Ý: điều tra viên đọc từng câu và hỏi người trả lời nếu họ tin rằng mỗi câu là 
ĐÚNG hoặc SAI) 

Đúng Sai

Cá ngừ là loài cá di cư 

Những ngư dân đánh bắt thương mại không được phép 
đánh cá trong 15km giới hạn của vùng biển trong thành phố 

Kích thước hợp pháp của lưới vây để bắt bắt cá ngừ là 3 cm 

Chính quyền thành phố yêu cầu về việc đăng ký tàu lưới vây

Cá ngừ vằn là một loại cá ngừ 

Một tàu khai thác có gắn cờ Philippine được cho phép khai 
thác tại vùng biển cả 1,2 và 3 trong khu vực Trung Tây Thái 
Bình Dương.

Một tàu khai thác cá ngừ có thể xuất khẩu cá ngừ đến EU 
cho dù không cần nộp nhật ký khai thác.

Để đảm bảo hoạt động truy xuất nguồn gốc, các nhãn của 
sản phẩm cá ngừ nên được bao gồm tên của tàu đã đánh bắt

PHÁP LÝ, QUYỀN 
VÀ TRẠNG THÁI

37. Bạn có biết về các chính sách / luật liên quan đến nghề cá không?
(LƯU Ý: Người phỏng vấn phải có kiến thức làm việc về từng luật được liệt kê.)
___ Có ___không
Nếu có, những luật / chính sách mà bạn biết là gì? (LƯU Ý: Người trả lời phải tự trả 

lời và người phỏng vấn chỉ đánh dấu vào luật được đề cập).
Nếu không, tiến hành Câu hỏi số 38.

Kiểm tra nếu người trả lời 
đề cập đến pháp luật

a) Bộ luật Thuỷ sản Phillipines 1998

b) Sửa đổi Bộ Luật thuỷ sản 2015

c) Luật khai thác năm 2007

d) Bộ luật chính quyền điạ phương năm 1991

e) Công ước về bảo tồn và quản lý trữ lượng 
đàn cá di cư ở Trung Tây Thái Bình Dương

f )	Các	trả	lời	khác
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38. Vui lòng trả lời CÓ hoặc KHÔNG khi trả lời những điều sau về công ty bạn làm 
việc

Có Không N/A

a) Hiện tại bạn có được bảo vệ bởi SSS?

b) Bạn có được bảo vệ bởi PhilHealth?

c) Bạn có nhân viên nào dưới 15 tuổi trong công 
ty không?

d) Bạn có để lại lợi ích không?

e) Bạn có được nghỉ thai sản không?

f )	Bạn	có	được	bảo	hiểm	tai	nạn	không?

g) Bạn có được yêu cầu mang thẻ nhân viên của 
công ty?

h) Bạn có được trả mức lương tối thiểu không?

i) Bạn có được công ty cung cấp cho quần áo bảo 
hộ không?

j) Bạn có được cung cấp kính bảo hộ không?

k) Bạn có sử dụng găng tay bảo hộ trong quá 
trình xử lý cá ngừ không?

l) Khu vực làm việc của bạn có thông thoáng 
không?

m) Khu vực làm việc của bạn có ánh sáng tốt 
không?

n) Tàu của bạn có chỗ ngủ an toàn cho phụ nữ 
không?

o) Tàu của bạn có phòng thoải mái và tách biệt 
cho phụ nữ không?

39. Đối với cùng loại công việc, mức lương của bạn so với đối tác nam / nữ như 
thế nào? Vui lòng chọn một trong ba câu mà tôi sẽ đọc cho bạn, vì đó là câu 
nói thể hiện rõ nhất niềm tin của bạn.

Các lựa chọn Câu trả lời

Người đàn ông được trả cao hơn phụ nữ

Người đàn ông và phụ nữ được trả ngang nhau

Người đàn ông được trả thấp hơn phụ nữ
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40. Ai đưa ra quyết định trong gia đình bạn về những điều sau đây? (LƯU Ý: điều tra 
viên đọc từng khu vực quyết định và yêu cầu người trả lời chọn người có tiếng nói 
cuối cùng về vấn đề này. Tuy nhiên, nếu người được hỏi khẳng định rằng đó là 
quyết định chung giữa hai người, thì hãy kiểm tra cả hai người ra quyết định)

QUYỀN LỰC VÀ 
ĐƯA RA QUYẾT 
ĐỊNH 

Lĩnh vực đưa ra 
quyết định

BỐ MẸ CON 
GÁI

CON 
TRAI

Thành viên 
là đàn ông 
khác trong 
hộ gia đình

Thành viên 
là phụ nữ 
khác trong 
hộ gia đình

a) Giáo dục

b) Chuẩn bị thức 
ăn/ mua sẵn

c) Lập ngân sách 
chi tiêu

d) Các hoạt động 
giải trí

e) Sức khoẻ

f )	Nguyên	tắc

g) Tham gia cộng 
đồng

41. Ai đưa ra quyết định liên quan đến hoạt động đánh bắt cá? (LƯU Ý: điều tra viên 
đọc từng khu vực quyết định và yêu cầu người trả lời chọn người có tiếng nói cuối 
cùng về vấn đề này. Tuy nhiên, nếu người được hỏi khẳng định rằng đó là quyết 
định chung giữa hai người, thì hãy kiểm tra cả hai người ra quyết định)

Lĩnh vực quyết định Người 
trả lời

Chồng/ 
Vợ

Đồng 
nghiệp 
nam

Đồng 
nghiệp 
nữ

N/A

Việc mua ngư cụ/ và 
các trang thiết bị câu 
cá

Ngư trường đánh bắt

Tài chính cho chuyến 
biển

Bán và phân phối sản 
phẩm

Đưa ra giá

Thời gian khai thác

Thuê nhân lực

42. Có bất kỳ các hoạt động/ dự án liê quan đến nghề cá nào ở cộng đồng của 
bạn không?

          __ Có __ Không

___________________________________________________________________________________________
Chương trình Đối tác Nghề cá và Đại dương của USAID                                                            Trang 33 của 48
CÁC PHỤ LỤC KỸ THUẬT CHO: Hướng dẫn mở rộng để Đánh giá nhanh Hệ thống Quản lý Nghề cá 



43. Nếu có, xin vui lòng cho biết thêm bạn có tham gia trong dự án đó không?

Hoạt động cộng đồng Chưa 
bao giờ

Thỉnh 
thoảng

Thường 
xuyên

Luôn 
tham 
gia

N/A

Hội họp

Tập huấn

Điều trần công khai/ Cộng 
đồng

Xã hội

Các nghiên cứu

Thành viên uỷ ban

Thành viên hiệp hội

Quản lý tài nguyên ven 
biển

THỜI GIAN & 
KHÔNG GIAN

Đối với thời gian:

Một ngày điển hình cho bạn bắt đầu vào buổi sáng cho đến khi nghỉ làm để đi 
ngủ, khi bạn tham gia vào cả công việc và các hoạt động gia đình? (Hỏi xem ai 
làm vai trò sinh sản mà không được đề cập).

Đối với không gian:

Nơi nào bạn thực hiện các nhiệm vụ kinh tế (ví dụ: xử lý, bán, giao dịch) mà bạn 
đã đề cập? Ví dụ: (Có an toàn không khi cho rằng các tác vụ sinh sản là ở nhà) 
(Xem Phụ lục V để biết mẫu ghi âm).

Ngoài các nhiệm vụ được đề cập ở trên, bạn còn thực hiện những nhiệm vụ nào 
khác? Có thể không phải trên cơ sở hàng ngày nhưng đang được thực hiện một 
lần / hai lần / ba lần trong một tuần?
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PHỤ LỤC VII. CÁC HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI ĐƯỢC KIẾN NGHỊ VÀ 
NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI 
Phần này chứa các liên kết đến phụ nữ / nhóm giới, xã hội, tổ chức và các tập thể khác dành (chính thức hoặc 
không chính thức) để thúc đẩy hoặc làm nổi bật vai trò của phụ nữ / giới, các mối quan hệ và vấn đề trong nuôi 
trồng thủy sản, thủy sản, sau thu hoạch và bảo tồn thủy sản. Truy cập www.genderaquafish.org/discover-gaf/
gaf-networks-and-resource/  để biết các liên kết để chọn tài nguyên bên dưới.

Cộng đồng nghề cá Châu Á –

•	 Phiên	thảo	luận:	Giới	tính	trong	Nuôi	trồng	Thuỷ	sản	và	Nghề	cá	–		
 www.genderaquafish.org/gaf-section/ 

•	 Tài	nguyên	về	Giới/Phụ	nữ/nghề	cá	và	Nuôi	trồng	Thuỷ	sản	–	
www.genderaquafish.org/resources-3/asian-fisheries-society-genderwomen-and-fisheries-resources/	

Mạng lưới phụ nữ châu Phi trong ngành thủy sản –  www.comhafat.org/en/reseaux.php?id=3 

Cộng đồng phụ nữ châu Úc – www.winsc.org.au/ 

Liên minh châu Âu – 

•	 Phụ	 nữ	 trong	 nghề	 cá	 ở	 Châu	 Âu	 –	www.epthinktank.eu/2013/10/14/women-and-fisheries-in-the-
european-union/ 

•	 Các	vấn	đề	về	giới	 liên	quan	 tới	 chính	 sách–	www.eige.europa.eu/gender-mainstreaming/sectoral-
areas/maritime-affairs-and-fisheries 

•	 Tổ	 chức	Mạng	 lưới	phụ	nữ	Châu	Âu	 trong	Nghề	 cá	 và	Nuôi	 trồng	Thuỷ	 sản	–	www.akteaplatform.
eu/?lang=es;	www.twitter.com/AKTEAwif 

FAO –

•	 Lồng	ghép	Giới	tính	(Chương	trình	về	Giới	tính)	–	www.fao.org/gender/gender-home/en/ 

•	 Phòng	Nghề	cá	và	Nuôi	trồng	Thuỷ	sản	của	FAO	(Giới	tính,	nghề	cá	và	Nuôi	trồng	thuỷ	sản)	–	www.fao.
org/fishery/topic/16605/en

•	 Chương	trình	sinh	kế	nghề	cá	khu	vực	Nam	và	Đông	Nam	Á	của	–	www.fao.org/fishery/rflp/en 

Hội phụ nữ nghề cá Fiji – www.womeninfisheriesfiji.org/ 

Tập thể quốc tế hỗ trợ người làm nghề thuỷ sản– www.icsf.net/en/yemaya.html	

Mundus Maris, Khoa học và Nghệ thuật cho sự bền vững – www.mundusmaris.org/ 

OECD Wikigender – www.wikigender.org/index.php/Gender_and_Fisheries 

 Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero (Mạng lưới Phụ nữ trong nghề cá Tây Ban Nha) – www.
mapama.gob.es/en/pesca/temas/red-mujeres/ 

SEAFDEC –

•	 Hội	thảo	chuyên	gia	về	Tiếp	cận	Khu	vực	để	triển	khai	Hướng	dẫn	Tự	nguyện	của	FAO	về	Nghề	cá	quy	
mô nhỏ bền vững: Tiếp cận dựa trên quyền con người và Bình đẳng giới – 

 www.seafdec.org/download/report-of-the-expert-workshop-on-regional-approach-for-the-imple-
mentation-of-fao-voluntary-guidelines-for-securing-sustainable-small-scale-fisheries-human-right-
based-approach-and-gender-equitability/ 

•	 Hội	thảo	chuyên	gia	về	Nghề	cá	quy	mô	nhỏ	bền	vững	về	Vấn	đề	tiếp	cận	dựa	trên	quyền	con	người	
và Bình đẳng giới– www.seafdec.org/experts-workshop-securing-sustainable-small-scale-fisheries-
human-rights-based-approach-gender-equitability-issue-organized/ 

•	 Fish	for	the	People	Vol.	16	No.	2	(2018)	–	www.repository.seafdec.org/handle/20.500.12066/1374 
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Ban thư ký Cộng đồng Thái Bình Dương (Thông tin về Phụ nữ trong nghề cá) –  

www.spc.int/coastfish/en/publications/bulletins/women-in-fisheries.html 

Mạng lưới quốc gia về phụ nữ trong nghề cá ở Philippines – www.womeninfisheriesph.org 

Trường Đại học Stirling (Vấn đề Giới trong Nuôi trồng Thuỷ sản) – www.dfid.stir.ac.uk/dfid/gender/gender.
htm 

USAID –

•	 ADS	Chương	205	Tích	hợp	Bình	đẳng	giới	và	quyền	Phụ	nữ	trong	các	Chương	trình	của	USAID	–	www.
usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/205.pdf 

•	 Giới	 tính	ở	USAID	 (Bài	 trình	bày)	 –	 https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/Gen-
der_USAID.pdf

•	 Bình	 đẳng	 Giới	 và	 Chính	 sách	 quyền	 Phụ	 nữ	 –	 https://www.usaid.gov/sites/default/files/docu-
ments/1865/GenderEqualityPolicy_0.pdf

Chương trình Đối tác Nghề cá và Đại dương của USAID – www.seafdec-oceanspartnership.org

Ngân hàng thế giới, FAO và IFAD Tài liệu về Giới tính trong Nông nghiệp (Phần Nghề cá và Nuôi trồng Thuỷ 
sản – www.siteresources.worldbank.org/INTGENAGRLIVSOUBOOK/Resources/Module13.pdf 

Diễn đàn lãnh đạo phụ nữ (Sáng kiến Tam giác san hô cho Rạn san hô, Nghề cá và An ninh Lương thực 
-CTI-CFF)/(Trung tâm Tam giác San hô-CTC) – www.coraltriangleinitiative.org/wlf 

WorldFish (Giới tính là một chủ đề xuyên suốt) – www.worldfishcenter.org/content/gender 

WSI (Hiệp hội Quốc tế cho Phụ nữ trong ngành Thuỷ sản) – www.wsi-asso.org 
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concern/conference_proceedings_or_journals/s7526d31k
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