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LỜI CẢM ƠN

SocMon ĐNA là sản phẩm của sự hợp tác có ý nghĩa giữa những
nhà xã hội học và quản lý bờ biển trong khu vực. Đặc biệt Ban tư vấn
SocMon ĐNA là một sự cân đối của những nhà khoa học xã hội và
những nhà quản lý ven biển, đã đưa ra các định hướng cho dự án và
cung cấp những đầu vào kỹ thuật. Ban tư vấn gồm có: Susan Siar,
Elmer Ferrer, Gregor Hodgson, Becky Smith, Johnnes Tulungen và
Kuperan Viswanathan.

Những mục đích của GSKTXH về các thông tin, chỉ tiêu và cấu
trúc tổng thể kinh tế xã hội được Ban Tư vấn đưa ra vào tháng 8-2002.
Bản thảo của SocMon ĐNA đã được một mạng lưới rộng lớn những nhà
phê bình xem xét. Những lời cám ơn đặc biệt được gửi tới … bởi những
lời bình luận rất có ý nghĩa của họ.
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Phần I : TẤT CẢ NHỮNG VẤN ĐỀ NÀY LÀ GÌ?

1.1 TẠI SAO PHẢI GSKTXH?
Những tài nguyên vùng ven biển không thể chỉ được quản lý trên

phương diện sinh - vật lý học lâu hơn được nữa. Những đặc tính cộng
đồng hướng vào và sử dụng tài nguyên ven biển có những tác động rất
chặt chẽ với sự lành mạnh sinh - vật lý học của các hệ sinh thái ven
biển. Sự quản lý các nguồn lợi vùng ven biển đồng thời cũng có những
liên quan đáng kể với tình trạng kinh tế xã hội của các cộng đồng. Thông
tin kinh tế xã hội là rất cần thiết cho công tác quản lý vùng ven biển một
cách hiệu quả. Ví dụ như:

• Một khu vực cấm đánh bắt cá được đề xuất là một phần của nghề
cá lớn hơn nhằm bảo vệ các bãi đẻ trứng tập trung và các môi
trường sống bị đe doạ. Cộng đồng ngư dân thường phản đối việc
phân khu vực đó do sợ bị mất đi nguồn sống của họ. Thu thập
những thông tịn một cách có hệ thống về các phương thức đánh
bắt, số lượng ngư dân và nhận thức của ngư dân có thể giúp cho
các nhà quản lý xác định một cách chính xác ai sẽ bị ảnh hưởng
và tìm được những sinh kế thay thế có thể chấp nhận được.

• Những người ra chính sách và công chúng muốn biết “Khu bảo tồn
biển liệu có hiệu quả không?” Thông tin về những sự thay đổi trong
nhận thức của người dân, tuân thủ và sự cưỡng chế của những
quy định có thể dẫn đến sự thành công hay thất bại của hoạt động
quản lý cũng như sự chấp nhận của MPA (OK?).

• Một chương trình giáo dục mới chủ yếu được đề nghị đối với cộng
đồng vùng ven biển. Bằng các hiểu biết về các phương pháp thông
tin trong cộng đồng (như bảng thông tin, tivi hoặc báo chí), việc
biết đọc và biết viết và cấp độ giáo dục của các nhóm người sử
dụng khác nhau và nhận thức của họ về những mối hiểm hoạ, các
nhà quản lý có thể xây dựng được chương trình sử dụng cơ chế
thông tin thích hợp nhất và đảm bảo rằng các thông điệp là thích
hợp với những mức độ nhận thức hiện tại.

Rõ ràng rằng để quản lý tốt các nguồn lợi vùng ven biển những người
quản lý phải cân bằng được việc sử dụng bền vững, bảo tồn và bảo vệ
được nguồn lợi với những nhu cầu về an toàn thực phẩm, sinh kế và sự
cân bằng trong sử dụng nguồn lợi của các cộng đồng. Họ cần phải nhận
thức được mối liên hệ chặt chẽ giữa việc một cộng đồng sử dụng nguồn
lợi như thế nào với bối cảnh kinh tế xã hội của cộng đồng. Hiểu được bối
cảnh đó là rất cần thiết cho việc đánh giá, dự báo và quản lý việc sử
dụng nguồn lợi vùng ven biển. Thông tin kinh tế xã hội cho ta hiểu được
những đặc thù về chính trị kinh tế, văn hoá xã hội và các điều kiện của
từng cá thể, từng hộ gia đình, các nhóm người, các tổ chức và các cộng
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đồng. Điều đó có thể giúp cho những người quản lý vùng ven biển xác
định được những vấn đề tiềm ẩn và tập trung những ưu tiên quản lý một
cách tương ứng.

2.2 GSKTXH là gì?
GSKTXH đưa ra một bản hướng dẫn đơn giản và được tiêu chuẩn

hoá về việc làm thế nào để tiến hành một chương trình giám sát kinh tế
xã hội tại một điểm quản lý ven biển ở ĐNA. Bản hướng dẫn đưa ra một
danh mục ưu tiên những chỉ tiêu kinh tế xã hội hữu dụng nhất cho các
nhà quản lý vùng ven biển cũng như những câu hỏi thực tế cho việc thu
thập dữ liệu.

GSKTXH được tiến hành để :
• Thiết lập một phương pháp luận đơn giản và được tiêu chuẩn hoá

cho việc thu thập thường xuyên những dữ liệu kinh tế xã hội cơ
bản hữu ích cho việc quản lý vùng ven biển ở mức độ điểm quản
lí;

• Cung cấp một cơ sở cho một hệ thống vùng, qua đó những dữ liệu
cấp độ điểm có thể bổ xung vào cơ sở dữ liệu của quốc gia, vùng,
và quốc tế để so sánh.

GSKTXH cũng muốn cung cấp cho những nhà quản lý, mà đa phần
trong số họ được đào tạo về sinh vật học, thấu hiểu được “kinh tế xã hội”
nghĩa là gì, các thông tin kinh tế xã hội có thể hữu dụng như thế nào cho
công tác quản lý, và dữ liệu kinh tế xã hội nào có thể hữu dụng cho việc
quản lý ở chỗ họ.

2.3 GSKTXH vận hành như thế nào?
GSKTXH diễn tả việc thiết lập một chương trình giám sát kinh tế

xã hội như thế nào tại điểm quản lý vùng ven biển. Phần đầu tiên này
đưa ra những thông tin cơ bản về GSKTXH; Phần thứ 2 bàn luận về
những thông tin kinh tế xã hội hữu dụng thế nào đối với người quản lý,
tạo nền tảng cho việc lựa chọn những chỉ tiêu kinh tế xã hội để thu thập
dữ liệu; Phần thứ 3 bàn về cách làm thế nào để lập kế hoạch thu thập
dữ diệu, bao gồm dự báo thời gian và chi phí; Phần thứ 4 cung cấp
những thông tin nền tảng tóm tắt về những chỉ tiêu cho việc thu thập dữ
liệu; và Phần thứ 5 là về việc phân tích dữ liệu, bao gồm cả trình bày và
viết báo cáo. Phụ lục A cung cấp những thông tin chi tiết về từng chỉ
tiêu, bao gồm đó là chỉ tiêu gì, thu thập nó như thế nào, phân tích nó
như thế nào, và các kết quả của nó có thể được người quản lý sử dụng
như thế nào; Phụ lục B và C bao gồm hướng dẫn phỏng vấn; phụ lục D
và E bao gồm những bảng phân tích; và phụ lục F cung cấp tài liệu tham
khảo.

Quá trình thiết lập một chương trình giám sát kinh tế xã hội, như
được diễn giải trong tài liệu này, bao gồm năm bước chính: 1) Sự chuẩn
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bị trước, bao gồm nhận biết mục đích của thu thập  dữ liệu kinh tế xã hội
và các chỉ tiêu thích hợp; 2) Dữ liệu thu thập thông qua nguồn thứ cấp;
3) Dữ liệu thu thập thông qua người cung cấp thông tin chính; 4) Dữ liệu
thu thập thông qua phỏng vấn hộ gia đình, và 5) Phân tích dữ liệu, viết
báo cáo và trình bày đặc biệt chú ý đến những liên quan về việc quản lý.
Đây là một quá trình lặp đi lặp lại, sẽ đòi hỏi sự mềm dẻo và tính thích
nghi. Kết quả của các bước sẽ có thể ảnh hưởng đến các quyết định
trước và có thể đòi hỏi lặp lại các bước trước.

Những chỉ tiêu GSKTXH (Phần 4 và Phụ lục A) được trình bày dựa
trên những phương tiện của việc thu thập dữ liệu: nguồn thứ cấp, người
cung cấp thông tin chính và phỏng vấn hộ gia đình. Chúng được chia
theo cách này để tương quan với 2 loại hướng dẫn phỏng vấn: một là
nguồn dữ liệu thứ cấp và người cung cấp thông tin chính, và loại kia là
phỏng vấn hộ gia đình. Các chỉ tiêu cũng còn được phân loại theo tầm
quan trọng chính hay phụ của chúng để thu thập (xem Phần 4).

Cần nhấn mạnh là SocMon (GSKTXH) cung cấp các hướng dẫn
cho việc tiến hành giám sát kinh tế xã hội chứ không phải là một công
thức cứng nhắc. Nhóm giám sát kinh tế xã hội được chờ đợi để lựa chọn
những chỉ tiêu và biện pháp thích hợp cho các nhu cầu của khu vực của
họ như đã diễn tả ở Phần 4.

2.4 GSKTXH dành cho ai?
Những người nghe chính mà GSKTXH nhắm đến gồm có những

người quản lý vùng ven biển, chính quyền địa phương, các tổ chức phi
chính phủ, người dân địa phương (các tổ chức địa phương như là hiệp
hội ngư dân) và những người quản lý dụ án. GSKTXH mong muốn  cung
cấp cho họ một nhận thức về những gì liên quan đến việc thiết lập
chương trình giám sát kinh tế xã hội và các kết quả có thể giúp họ trở
thành những nhà quản lý tốt hơn như thế nào. Mục tiêu thứ hai là các
viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế và khu vực

2.5 Những  hạn chế của GSKTXH là gì?
GSKTXH là những hướng dẫn cơ bản. Nó không bao gồm tất cả

những chỉ tiêu có thể có cho giám sát kinh tế xã hội (chẳng hạn nó
không thảo luận tỉ mỉ về giới tính). Nó được thiết kế như một bộ chỉ tiêu
ưu tiên cô đọng nhất để tiến hành và nó được thiết kế giống như là bản
“Cẩm nang kinh tế xã hội GCRMN cho việc quản lý rạn san hô”, là nơi
cung cấp tỉ mỉ danh sách đầy đủ những chỉ tiêu có thể dùng cho đánh
giá kinh tế xã hội. Vì thế, mong rằng nhóm sẽ tham khảo Cẩm nang
GCRMN (đặc biệt là Phụ lục A) nếu họ quyết định vượt xa hơn những
chỉ tiêu ưu tiên trong GSKTXH.

GSKTXH cung không cung cấp tỉ mỉ việc thu thập dữ liệu như thế
nào (chẳng hạn tiến hành phỏng vấn như thế nào). Thông tin này được
cung cấp trong Cẩm nang kinh tế xã hội GCRMN, bao gồm sự diễn giải
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đầy đủ thực tế tiến hành thu thập dữ liệu kinh tế xã hội như thế nào, bao
gồm phỏng vấn và thu thập thông tin thứ cấp (xem Chương 3). Vì thế,
đề nghị người đọc sẽ sử dụng phối hợp chúng với nhau - GSKTXH cho
chỉ tiêu ưu tiên nào được đánh giá và câu hỏi để hỏi, Cẩm nang GCRMN
cho biết phải làm như thế nào.

Cuối cùng, giám sát kinh tế xã hội dựa trên GSKTXH sẽ không
cung cấp các câu trả lời cho tất cả các câu hỏi vì nó chỉ là một bộ hướng
dẫn đơn giản và tiêu chuẩn hoá. Tuy nhiên, nó sẽ cung cấp cho người
quản lý vùng ven biển một hiểu biết tốt hơn về hiện trạng cộng đồng và
những gì mong đợi trong tương lai.
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Phần 2 : TẠI SAO PHẢI LÀM VIỆC NÀY?

Các thông tin kinh tế xã hội có thể được người quản lý sử dụng
cho một số mục đích. Nó rất quan trọng đối với người quản lý ven biển
và nhóm kinh tế xã hội vùng ven biển trong việc xác định những mục tiêu
xác đáng cho việc giám sát của họ vì như vậy họ có thể lựa chọn những
chỉ tiêu thích hợp để thu thập dữ liệu. Phần 4, nơi mà các chỉ tiêu được
giới thiệu và quá trình thu thập được thảo luận, bao gồm một bảng ghi
những chỉ tiêu nào quan trọng để thu thập cho mỗi mục đích.

2.1 Nhận biết những nguy cơ, vấn đề, giải pháp và cơ hội
Khi việc thu thập như là một phần của chương trình giám sat đang

tiến hành, thay vì đánh giá một lần, những thông tin kinh tế xã hội có thể
được sử dụng để nhận biết các xu hướng, thay đổi trong nhân khẩu và
đặc trưng kinh tế cộng đồng và hộ gia đình, các hoạt động vùng ven biển
và nhận thức của người dân về những vấn đề vùng ven biển và cộng
đồng. Những thông tin này có thể được dùng để nhận biết các nguy cơ,
vấn đề, giải pháp và cơ hội cho việc quản lý nguồn lợi vùng ven biển. Ví
dụ, một sự gia tăng trong số người nhập cư có thể biểu thị nguy cơ tiềm
tàng từ việc tăng cường lực khai thác cá và tăng sử dụng đất, chẳng hạn
như chặt phá rừng ngập mặn.

2.2 XÁC ĐỊNH TẦM QUAN TRỌNG, GIÁ TRỊ, Ý NGHĨA CỦA NGUỒN LỢI
VÀ CÁC CÁCH SỬ DỤNG CHÚNG
Các thông tin kinh tế xã hội có thể được sử dụng để biểu thị tầm

quan trọng và giá trị của nguồn lợi vùng ven biển và dịch vụ - cả tự nhiên
và nhân tạo, như là rạn san hô, rừng ngập mặn và truyền thống canh
tác, cho toàn thể xã hội, các nhóm người liên đới và người ra quyết định
giúp đưa ra những  hỗ trợ lớn hơn cho chương trình quản lý vùng ven
biển. Ví dụ việc hiểu biết giá trị của các rạn san hô có thể được sử dụng
để định giá lợi ích và chi phí của sự phát triển thay thế, các chương trình
quản lý và bảo tồn (chẳng hạn quyết định cho phép lặn trong khu vực có
thể dựa trên những công việc được mong đợi và thu nhập cho cộng
đồng từ các hoạt động du lịch).

2.3 ĐÁNH GIÁ NHỮNG TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC CỦA CÁC
PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ
Các thông tin kinh tế xã hội có thể được dùng để xác định những

ảnh hưởng của quyết định quản lý đối với các bên có liên quan, từ đó có
thể giúp cải thiện những quyết định chính sách có tác động tiêu cực nhỏ
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nhất và tác động tích cực lớn nhất đến hộ gia đình. Ví dụ, một  chính
sách hạn chế các loại ngư cụ khai thác hiện tại có thể ảnh hưởng đến
cơ cấu nghề nghiệp trong cộng đồng và giá trị sản phẩm thuỷ sản. Bằng
cách dẫn chứng những thay đổi trong cơ cấu nghề nghiệp và giá trị sản
phẩm thuỷ sản trước và sau khi chính sách được thi hành, người quản lý
có thể xác định những ảnh hưởng của chính sách tốt hơn. Tương tự,
người quản lý có thể dùng thông tin kinh tế xã hội để dự báo những ảnh
hưởng của chính sách thay thế trong cộng đồng. Ví dụ, bằng việc biết
được số lượng người đánh cá trong các khu vực khác nhau, người quản
lý có thể dự đoán bao nhiêu ngư dân sẽ bị mất việc do việc đặt ra khu
vực cấm đánh cá.

2.4 ĐÁNH GIÁ CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ LÀM VIỆC NHƯ THẾ NÀO?
(HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ)
Thông tin kinh tế xã hội có thể được dùng để đo lường tính hiệu

quả của chương trình quản lý tài nguyên ven biển trong việc hoàn thành
các mục đích và mục tiêu của chúng. Ví dụ, nếu một mục đích của
chương trình quản lý tài nguyên ven biển là tăng cường sự tham gia của
những người hưởng lợi địa phương trong quá trình quản lý, sau đó có
thể tăng sự hiểu biết của người dân về việc quyết định tham gia vào
quản lý tài nguyên ven biển.

Giám sát kinh tế xã hội có thể cho phép cải tiến việc quản lý tài
nguyên ven biển thông qua học tập, thích nghi và mô phỏng những vấn
đề có ảnh hưởng tới nguồn lợi và các chương trình quản lý nguồn lợi
vùng ven biển nhằm đạt được những mục tiêu và mục đích đề ra. Ví dụ,
sự thay đổi trong nhận thức, tuân thủ pháp luật và những quy chế của
dân chúng có thể cho biết sự thành công hay thất bại của hoạt động
quản lý và sự cần thiết phải có cho sự thay đổi hoạt động cưỡng chế

2.5 XÂY DỰNG SỰ THAM GIA CỦA NHỮNG BÊN LIÊN ĐỚI, CÁC
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ NHẬN THỨC THÍCH HỢP
Thông tin kinh tế xã hội có thể được dùng để hướng dẫn sự phối

hợp tham gia, các quan tâm và lợi ích của các bên liên quan vào trong
hoạt động quản lý. Nó cũng còn được sử dụng để lập kế hoạch và điều
khiển các chương trình nhận thức và đào tạo cho việc quản lý tài nguyên
vùng ven biển. Ví dụ, nhận biết của cộng đồng và những tổ chức tham
gia trong khu vực có thể giúp đỡ các nhà quản lý vùng ven biển trong
việc đảm bảo rằng các bên liên quan cần thiết có cơ hội để tham gia
trong quá trình quản lý tài nguyên bờ biển.
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2.6 THẨM ĐỊNH VÀ TÀI LIỆU HOÁ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ HOÀN
CẢNH KINH TẾ XÃ HỘI TRONG KHU VỰC, NHỮNG ĐỘNG LỰC
CỦA CỘNG ĐỒNG VÀ NHẬN THỨC CỦA CÁC BÊN THAM GIA
Việc thu thập và phân tích các dữ liệu kinh tế xã hội là rất quan

trọng để kiểm tra và đánh giá một cách khoa học các điều kiện của cộng
đồng. Với bất kỳ chương trình quản lý nguồn lợi tự nhiên nào cũng phải
có những hiểu biết rộng rãi về các điều kiện của địa phương.Ví dụ, có
sự thống nhất ý kiến về tình trạng suy thoái của rừng ngập mặn. Nhà
quản lý cần các dữ liệu khoa học để chứng minh và đưa ra dẫn chứng
cho tình trạng đó. Nếu không có bằng chứng khoa học, đó sẽ chỉ là lý
thuyết. Việc thẩm định và tài liệu hoá về tương lai của mọi người cũng
quan trọng như các điều kiện kinh tế xã hội, những việc rất dễ dàng bị
thành kiến do những lo lắng và giá trị của mọi người. Bằng sự thực hiện
một nghiên cứu khách quan, có hệ thống, nhà quản lý có thể xác định
được thực trạng kinh tế xã hội thực sự của địa phương, bao gồm có việc
sử dụng tài nguyên, các động lực của cộng đồng dân cư và nhận thức
của các bên liên quan.

2.7 THIẾT LẬP HỒ SƠ CƠ BẢN CỦA HỘ GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG
Việc thu thập thông tin kinh tế xã hội nằm ở giai đoạn bắt đầu của

chương trình quản lý tài nguyên vùng ven biển có thể giúp cho nhà quản
lý hiểu được cộng đồng và hộ gia đình và thiết lập các điều kiện cơ bản
cho việc so sánh trong tương lai. Những thông tin cơ bản này có hữu
dụng đặc biệt trong việc vận dụng các cách quản lý. Khi các mục đích và
hoạt động của chương trình thay đổi nhà quản lý có thể so sánh hiện
trạng hiện tại với các điều kiện cơ bản để nhận biết nguyên nhân của sự
thay đổi cũng như tác động của sự thay đổi đó. Chẳng hạn, nếu “ hỗ trợ
truyền thống của địa phương” không phải là mục đích chính của chương
trình quản lý vùng ven biển ,  thì  các điều kiện về những truyền thống
địa phương có lẽ không cần phải luôn luôn được giám sát. Tuy nhiên
nếu có được  một cách đồng bộ  thông tin cơ bản về các truyền thống
địa phương, những nhà quản lý có thể dựa vào đó để đánh giá xem
truyền thống địa phương đã được thay đổi như thế nào
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Phần 3: NHỮNG GÌ ĐƯỢC XÉT TỚI?

3.1 AI SẼ THỰC HIỆN VIỆC GIÁM SÁT
Việc giám sát kinh tế xã hội có thể được một người hay một nhóm

thực hiện, tuy nhiên lý tưởng nhất là việc giám sát kinh tế xã hội do một
nhóm giám sát do một ai đó trong nhóm quản lý vùng ven biển đứng đầu
(thí dụ cơ quan giám sát từ MPA, nhân viên giáo dục của tổ chức môi
trường) có chuyên môn về một trong những lĩnh vực khoa học xã hội
(chẳng hạn xã hội học, nhân chủng học, kinh tế học, chính trị học, tâm lý
học hoặc địa lý học). Việc tuyển dụng một thành viên giám sát kinh tế xã
hội rất quan trọng để lập ra những quan hệ lâu dài và đảm bảo rằng
nhân viên quản lý tiếp cận được dữ liệu dùng cho việc cải tiến quản lý
vùng bờ.

Người nhóm trưởng chịu trách nhiệm lập kế hoạch cho việc giám
sát, thu thập phân tích và trình bày các dữ liệu, và đảm bảo cho chương
trình đó được thưc hiện trong dài hạn. Những người khác trong nhóm
giám sát sẽ trợ giúp trong việc thu thập dữ liệu như là phỏng vấn, phân
tích và viết báo cáo.

Lý tưởng nhất là các thành viên trong nhóm có kiến thức cơ bản
về khoa học xã hội. Cũng thật lý tưởng nếu các thành viên trong nhóm
được huấn luyện và có kinh nghiệm trong việc thực hiện các cuộc phỏng
vấn trong vùng. Cho dù họ có những kiến thức cơ bản về khoa học xã
hội hay không thì điều quan trọng là tất cả các thành viên trong nhóm
phải có khả năng giao tiếp, luôn có sáng kiến và trình độ phân tích và
phải ham thích dự án. Bởi vì trong đa số các chương trình quản lý vùng
ven biển những người thực hiện có những kiến thức về khoa học tự
nhiên nên GSKTXH được viết ra với giả định những thành viên trong
nhóm có những hiểu biết hạn chế về kinh tế xã hội nhưng ít nhất thì họ
cũng đã có trình độ phổ thông trung học.

Nếu như người nhóm trưởng và/hoặc những thành viên khác có ít
kinh nghiệm về kinh tế xã hội, thì họ phải xem xét cẩm nang kinh tế xã
hội GCRMN trong đó đã tổng quan tương đối toàn diện cách tiến hành
đánh giá kinh tế xã hội như thế nào. Cẩm nang kinh tế xã hội GCRMN
Chương I Xác định nhóm đánh giá cũng đưa ra những lời khuyên về
cách xây dựng nhóm.

Nếu không có các nhà khoa học xã hội đã được đào tạo ở trong
nhóm thì việc giám sát kinh tế xã hội vẫn có thể được tiến hành. Đã có
những nguồn lực, bao gồm cả cẩm nang kinh tế xã hội GCRMN, có sẵn
để phát triển kỹ năng. Các chuyên gia trong các tổ chức nghiên cứu
hoặc hàn lâm có thể được tư vấn cho việc hướng dẫn.  Như đã nêu trên,
điều cần thiết là động cơ thúc đẩy và sự ham thích.
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3.2 QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN GIÁM SÁT LÀ NHƯ THẾ NÀO ?
Nhìn chung có 5 bước để thực hiện việc giám sát kinh tế xã hội,

bao gồm:
1- Các công việc chuẩn bị, bao gồm xác định mục đích, xác định

quá trình thực hiện giám sát kinh tế xã hội, chon lựa và tham
vấn với những bên liên quan, xác định các mục tiêu, chọn lựa
các chỉ tiêu và chọn lựa nhóm giám sát.

2- Đánh giá của những dữ liệu thứ cấp.
3- Những cuộc phỏng vấn người cung cấp thông tin chính yếu
4- Phỏng vấn hộ gia đình
5- Phân tích dữ liệu, viết báo cáo và trình bày.
Đây là một phương pháp lặp lại được lặp đi lặp lại để cập nhật và

thêm các thông tin và dữ liệu mới. Nó cũng là một quá trình phải được
vận dụng một cách mềm dẻo như những bước trong việc giám sát kinh
tế xã hội không phải lúc nào cũng phải luôn luôn theo một trình tự.
Những thông tin mới có thể tạo nên những nhu cầu mới, vì thế toàn
nhóm phải xem xét lại quá trình tiến hành và thay đổi kế hoạch để phù
hợp với tình hình mới.

3.3 CÁCH THU THẬP DỮ LIỆU NHƯ THẾ NÀO?
Hướng dẫn trình bày trong GSKTXH được chia làm 4 phương

pháp thu thập dữ liệu chính:
1. Dữ liệu thứ cấp
2. Những cuộc phỏng vấn người cung cấp thông tin chính yếu
3. Phỏng vấn hộ gia đình
4. Quan sát
Nói chung, dữ liệu thứ cấp phải được thu thập trước tiên, tiếp theo

là những cuộc phỏng vấn người cung cấp thông tin chính yếu. Phỏng
vấn hộ gia đình được tiến hành để thu được những dữ liệu đặc biệt hơn
về cá nhân hay hộ gia dình trong cộng đồng. Quan sát tiến hành tiếp tục
trong cộng đồng.

Toàn nhóm phải tuân theo những quy tắc hướng dẫn tuân theo
trong suốt quả trình thu thập dữ liệu:

1. Chú ý đến những người tham gia và cộng đồng, chẳng hạn như
lịch làm việc, phong tục địa phương, và tôn giáo.

2. Ghi nhận những thành kiến của người cung cấp thông tin.
3. Xác định những vấn đề giới tính
4. Hướng tới những khu vực khó tiếp cận hơn
5. Xác định sự khác biệt ngôn ngữ
6. Ghi chép tỉ mỉ
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Những nguyên tắc hướng dẫn này và những nguyên tắc khác để
thu thập dữ liệu hiện trường được thảo luận đầy đủ hơn trong Chương
III: Thu thập dữ liệu thực địa trong cẩm nang kinh tế xã hội GCRMN.

3.3.1 Dữ liệu thứ cấp
Đội giám sát sẽ bắt đầu đánh giá một cách cẩn thận tất cả những

dữ liệu thứ cấp với mọi chỉ tiêu được chọn lọc. Dữ liệu thứ cấp là những
dữ liệu đã được thu thập từ truớc và được công bố dưới dạng này hay
dạng khác, bao gồm:

1. Những tư liệu chính thức và không chính thức.
2. Các báo cáo thống kê
3. Các báo cáo đánh giá và khảo sát trước đây
4. Các báo cáo nghiên cứu.
5. Những tài liệu của các dụ án trước đây hoặc đang tiến hành

bao gồm cả những báo cáo đánh giá và giám sát:
6. Các bản đồ
7. Ảnh không gian và ảnh vệ tinh
8. Các tư liệu và tính toán lịch sử.
9. Các trang web, internet
Việc đánh giá các giữ liệu thứ cấp bao gồm hoàn thiện, đánh giá ,

tổng quan các dữ liệu liên quan đến chỉ tiêu.

3.3.2 Phỏng vấn người cung cấp thông tin chính yếu
Những người cung cấp thông tin chính yếu là những cá nhân nhờ

vào địa vị kinh nghiệm và/hoặc kiến thức của họ có thể cung cấp hiểu
biết sâu sắc và thông tin về những điều kiện kinh tế xã hội và quần
chúng rộng lớn. Việc phỏng vấn một số những người cung cấp thông tin
chủ yếu là rất quan trọng nhằm có được phối cảnh thực tế theo chiều
ngang. Những người cung cấp thông tin chính là rất hữu ích cho việc thu
thập thông tin về toàn bộ cộng đồng. Vì không phải lúc nào cũng có thể
trò chuyện với tất cả mọi người trong vùng nghiên cứu nên phải tìm ra
những người có kinh nghiệm và kiến thức. Những nguồn lực này thường
được dùng đến khi nhóm không cần đến những thực tế ở mức độ cá
thể. Những người cung cấp thông tin chủ yếu có thể đưa ra những thông
tin khái quát, chia sẻ những hiểu biết và những kiến thức đặc biệt.
Chẳng hạn như nhóm không nhất thiết phải hỏi các thành viên của cộng
đồng để xác định xem có kế hoạch quản lý nghề cá hay không thay vì họ
chỉ cần xem xét các tư liệu của viên chức phụ trách nghề cá và/ hoặc hỏi
giám đốc cơ quan phụ trách nghề cá. Hầu hết các chỉ tiêu thu thập được
bằng cách sử dụng những người cung cấp thông tin chính hướng tới
những thực tế cơ bản (chẳng hạn như diện tích vùng cộng đồng, chủ thể
quản lý chính thức). Nguyên tắc phỏng vấn người cung cấp thông tin
chủ yếu là phải có dạng câu hỏi riêng được chuẩn bị sẵn và tiếp tục hỏi
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những câu hỏi đó với người cung cấp thông tin chủ yếu cho đến khi cảm
thấy những câu trả lời giống nhau được đưa ra thì dừng lại. Việc chọn
lọc những người cung cấp thông tin chủ yếu thường là bước đầu tiên
trong các cuộc phỏng vấn được thiết kế một phần, theo lịch mùa vụ.

3.3.3 Phỏng vấn hộ gia đình
Những cuộc phỏng vấn hộ gia đình sử dụng các cuộc khảo sát với

những bảng câu hỏi có cấu trúc chặt chẽ và những câu hỏi đóng. Những
bảng câu hỏi bao gồm những câu hỏi đặc biệt với những cách trả lời hạn
chế (chẳng hạn có nhiều cách chọn để trả lời, câu hỏi dạng có/không) để
sau này qua số liệu được lượng hoá có thể dùng một phương pháp
thống kê để phân tích.

Những cuộc phỏng vấn hộ gia đình rất quan trọng để hiểu được
trạng thái của từng cá nhân. Chẳng hạn nếu nhóm muốn hiểu mọi người
nghĩ gì về cách thức quản lý vùng ven biển họ cần phải hỏi nhiều người.
Hầu hết những chỉ tiêu đó dều nhằm tới nhận thức (chẳng hạn những
giá trị phi thị trường hoặc không sử dụng, nhận thức của cộng đồng).
Phỏng vấn hộ gia đình có lợi thế là nó không cần đến những người
được đào tạo cao thực hiện, các bản câu hỏi tương đối dễ dàng có thể
nắm bắt được và đòi hỏi thời gian không nhiều của người cung cấp
thông tin như là các cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên các cuộc phỏng vấn hộ
cũng có những nhược điểm, đó là việc thẩm định bị hạn chế và thật khó
xác định nếu như những người cung cấp thông tin thường cung cấp
những thông tin mà người phỏng vấn muốn nghe và thật khó hỏi được
câu hỏi liên quan đến những vấn đề nhạy cảm.

3.3.4 Quan sát
Trong một số trường hợp dữ liệu có thể có được thông qua quan

sát. Những quan sát thường là mô tả được những thuộc tính mà thành
viên của nhóm nhìn thấy và có được nhờ quan sát một cách kỹ lưỡng và
theo dõi môi trường xung quanh. Chẳng hạn, thành viên của nhóm có
thể thu thập được thông tin về các loại vật liệu được dùng bằng việc
quan sát các vật liệu được dùng để làm nhà, mái lợp, sàn, cửa . . . Quan
sát là một phương pháp tốt vì cả nhóm sẽ học được về cách hoạt động
toàn diện.

3.4 NÊN PHỎNG VẤN AI?
Đội giám sát sẽ phải phát triển mẫu của mình nhằm xác định ai sẽ

là người được phỏng vấn trong các cuộc phỏng vấn hộ gia đình. Đội cần
phải xem lại cẩm nang kinh tế xã hội GCRMN, Phụ lục B: Tiếp cận mẫu,
ở đó người ta đã giải thích toàn diện về cách tập hợp số người được
phỏng vấn và làm thế nào để chọn ra số người để phỏng vấn (kể cả
trong trường hợp ngẫu nhiên và không ngẫu nhiên). Hơn nữa, cần phải
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nói thêm rằng nhóm giám sát phải quan tâm đến việc sẽ sử dụng các kết
quả như thế nào. Nếu kết quả thu được cần phải đại diện một cách
thống kê cho cộng đồng thì dứt khoát phải thu thập mẫu những người
đại diện theo phương pháp thống kê. Đội nên kiểm tra lại với cơ quan
thống kê trung ương hoặc các trường đại học để họ tư vấn thêm về mẫu
và kích cỡ mẫu.

Việc lấy mẫu từ các nhóm người tham gia khác nhau rất quan
trọng. Một bản phân tích các bên liên quan sẽ chọn ra những nhóm liên
quan khác nhau trong cộng đồng. Thông tin dân số học về sự phân bố
lứa tuổi, giống, trình độ học vấn, dân tộc, tôn giáo và cơ cấu nghề
nghiệp sẽ rất có lợi cho việc đảm bảo về thực tế sinh động trong cộng
đồng những người được phỏng vấn. Điều đó càng trở nên quan trọng
trong các cộng đồng có nhiều chủng tộc và tôn giáo. Chẳng hạn nếu ở
đây có 60% theo đạo Hindu và 40% theo đạo Thiên chúa trong cùng một
cộng đồng thì nhóm cần phải đảm bảo các cuộc phỏng vấn tương ứng
với phần trăm các nhóm tôn giáo. Nói chung, ít nhất cũng phải có 1
người cung cấp thông tin chủ yếu được hỏi cho mỗi nhóm người tham
gia có liên quan.

Trong trường hợp khi bạn không muốn lấy mẫu đại diện mang tính
thống kê trong một quần thể thì một mẫu có quy mô nhỏ hơn có thể
được dùng. Mặc dù không đại diện thống kê cho toàn bộ dân cư thì
những kết quả thu được cũng sẽ cho ta những hiểu biết có ích về khối
dân cư ở đó. Trong trường hợp đó có thể chon kích cỡ mẫu như sau :

Dân số của cộng đồng Kích cỡ mẫu
100 25
200 40
300 60
400 60
500 80
1000 100

3.5 VIỆC GIÁM SÁT KÉO DÀI BAO LÂU?
Thời gian cho mỗi một đợt đánh giá kinh tế xã hội sẽ thay đổi phụ

thuộc vào hoàn cảnh, bao gồm quy mô của cộng đồng, khả năng và tiềm
lực của nhóm, kích cỡ của nhóm, số người phỏng vấn được chọn. Lần
đầu tiên nói chung sẽ diễn ra dài nhất, từ lúc quá trình là mới và danh
sách của những người được phỏng vấn có thể sẽ dài hơn những sự lựa
chọn cho lần giám sát tương lai. Nói chung, ước luợng tổng quát là nó
sẽ mất từ 1 đên 5 tuần (5 dến 25 ngày làm vệc thực tế) để tiến hành một
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đợt giám sát. Những ngày làm việc thực tế này có thể được chia ra một
thời gian dài vì mỗi hoạt động có thể không tiếp nối ngay sau các hoạt
động khác.

Hoạt động chuẩn bị có thể mất 3 đến 5 ngày. Thu thập dữ liệu thứ
cấp có thể mất 3-5 ngày. Phỏng vấn những người chủ yếu mất 3-5 ngày.
Phỏng vấn hộ gia đình có thể mất 3-10 ngày. Phân tích dữ liệu và chuẩn
bị báo cáo có thể mất 3-5 ngày. Số ngày thực tế sẽ lại phụ thuộc trên
hoàn cảnh và nguồn lực có thể cung cấp.

Xem cẩm nang kinh tế xã hội GCRMN, Chương 1, 2 và 3 và Phụ
lục B để có thêm thông tin về các hoạt động chuẩn bị, khảo sát địa bàn,
lập kế hoạch và kích cỡ mẫu thu thập.

3.6 CHI PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT?
Ngân sách cũng sẽ thay đổi phụ thuộc vào những nhu cầu thực

địa, nguồn lực hiện có và giá cả địa phương. Ngân sách có thể được
chuẩn bị và nên theo thực tế. Một cách tổng quát cho rằng các khoản
mục ngân sách sẽ bao gồm, nhưng không hạn chế ở các khoản:

- Đi đến các văn phòng cơ quan nhà nước để thu thập dữ liệu
thứ cấp.

- Lương cho 3-4 khảo sát viên.
- Bút, giấy, tập, các dụng cụ văn phòng khác.
- Bản đồ, bản đồ biển, ảnh vệ tinh.
- Đi đến khu vực nghiên cứu (xe, tàu).
- Camera, ống nhòm, băng ghi âm, ghi hình.
- Máy photocopy.
- Máy tính, phần mềm, bảng thống kê.

3.7 BAO NHIÊU LÂU HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT PHẢI LÀM MỘT LẦN?
Giám sát kinh tế xã hội điển hình cơ bản thường sử dụng đầy đủ

các chỉ tiêu làm cơ sở dữ liệu cho việc tham khảo trong tương lai.
Những nỗ lực giám sát thường xuyên có thể bao gồm số chỉ tiêu ít hơn
so với giám sát cơ bản vì có một số các chỉ tiêu sẽ được thu thập
thường xuyên hơn các chỉ tiêu khác. Bảng 20 trong Phần 4 giới thiệu
các chỉ tiêu đưa ra tần số thu thập số liệu cho mỗi chỉ tiêu trong vòng tối
thiểu từ 2 đến 5 năm. Người quản lý vùng ven biển cần phải xác định tần
số thích hợp nhất dựa vào trạng thái và nhu cầu dữ liệu cần thiết cho
việc quản lý. Căn cứ vào những nhu cầu quản lý vùng ven biển các chỉ
tiêu có thể cần phải thu thập thường xuyên hơn. ở những vùng có mật
độ dân số cao hơn và những thay đổi về mặt kinh tế thì các dữ liệu có
thể cần phải được thu thập thường xuyên hơn để đánh giá xu hướng
trong khi ở những cộng đồng ổn định hơn các dữ liệu không cần phải
được thu thập thường xuyên như vậy.
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3.8 GIÁM SÁT CÓ THỂ DIỄN RA Ở ĐÂU?
Việc thu thập dữ liệu nói chung có thể diễn ra ở 2 địa điểm:
1. Với dữ liệu thứ cấp: Chính quyền, trường đại học, viện nghiên

cứu, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan khác, thường là
ở bên ngoài cộng đồng.

2. Với những người phỏng vấn chủ yếu, phỏng vấn hộ gia đình và
quan sát, ở trong khu vực cộng đồng nghiên cứu hoặc cộng
đồng được sắp đặt để phỏng vấn hay quan sát.

Khu vực nghiên cứu có thể bao gồm khu vực mà những người liên
đới sinh sống và làm việc. Xem Cẩm nang kinh tế xã hội, Chương 1, Xác
định khu vực nghiên cứu, để thêm thông tin về lựa chọn khu vực nghiên
cứu thích hợp. Chú ý rằng khu vực nghiên cứu rộng hơn thì tốn nhiều
thời gian hơn và dữ liệu thu thập tốn tiền hơn.

3.9 Ý KIẾN THẢO LUẬN VỀ KẾT QUẢ
Trước khi đảm nhận các nỗ lực giám sát kinh tế xã hội, điều quan

trọng là bạn phải nhận biết ý kiến công luận cho việc chú ý hướng tới và
phát triển dự án cho cộng đồng và báo cáo kết quả sau mỗi lần hoàn
thành việc giám sát. Ý kiến thảo luận có thể phụ thuộc vào việc những
thông tin kinh tế được sử dụng như thế nào:

(1)Nhận biết mối đe doạ, vấn đề, giải pháp và cơ hội
(2)Xác định tầm quan trọng, giá trị và ý nghĩa nuôi trồng của nguồn

lợi và cách sử dụng  chúng,
- Đánh giá những ưu và nhược điểm hiện có của phương pháp

quản lý vùng ven biển.
- Đánh người quản lý làm việc như thế nào (hiệu quả của công

tác quản lý)
- Thiết lập sự tham gia của những người liên quan và những

chương trình giáo dục và nhận thức thích hợp
- Thiết lập tiểu sử  cơ bản của hộ gia đình và cộng đồng
Bằng việc hiểu được những mục đích thảo luận về thông tin kinh tế

xã hội, những quá trình và kết quả có thể được hướng theo cách làm
nảy sinh và thông tin cho nhau những kết quả hiệu quả nhất

Một cách đơn giản và hữu hiệu cho việc nhận biết ai có thể chú ý
tới kết quả của việc giám sát kinh tế xã hội là phân tích bằng cách thảo
luận (McCann và Parks 2002). Những phân tích qua thảo luận như vậy
đáp ứng được hàng loạt các vấn đề theo cách giúp ta sau đó có thể hỗ
trợ cho việc lập ra các kế hoạch thông tin.

Những vấn đề được nảy sinh thông qua phân tích bằng thảo luận
bao gồm:
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- Ai là người nghe có tiềm năng có thể có lợi hoặc được chú ý
trong việc thông tin kết quả của bạn.

- Ai trong số những người nghe này là những người tham gia ở
trong quản lý vùng ven biển? Ai trong số họ là người ngoài
cuộc?

- Với mỗi cuộc thảo luận mức độ ảnh hưởng và quan tâm mà họ
có đối với việc quản lý các nguồn lợi vùng ven biển là như thế
nào? Việc bạn liên hệ với mỗi một cuộc thảo luận có tầm quan
trọng như thế nào và nhu cầu giữ mối quan hệ thông tin về
quản lý nguồn lợi vùng ven biển với họ được đặt ở vị trí cần
thiết như thế nào.

- Đối với mỗi cuộc thảo luận chúng ta sẽ biết gì về phương pháp
người ta thích nhận thông tin nhất? Theo đó có thể liên quan
chặt chẽ tới khả năng kỹ thuật của họ. Chẳng hạn họ thích đọc
các thông tin hay nghe qua radio hoặc tivi? Họ biết về máy tính
hay sử dụng internet thường xuyên không? Họ có thường
xuyên gặp gỡ hay hội họp không? Nếu như thế thì bao giờ lại
xảy ra.

- Ngôn ngữ nào được dùng trong mỗi cuộc thảo luận? Mức độ
học vấn trung bình của họ là như thế nào? Họ thích về kỹ thuật
hay những vấn đề lý thuyết nhất qua việc chọn phương thức
đàm thoại hay là phân tích? Thông thường những thông tin
được phát biểu thường được thực hiện ở đâu và như thế nào?

- Bạn mong đợi điều gì nhất với mỗi lần thảo luận để thực hiện
những kết quả và thông tin mà bạn trình bày cho họ? Những
hành động nào bạn muốn họ thực hiện sau khi chia sẻ những
kết quả của bạn? Những kỳ vọng đó liên hệ như thế nào đối với
những mục đích và mục tiêu của việc quản lý nguồn lợi vùng
ven biển.

Xem xét các vấn đề một cách toàn diện sẽ cho phép ưu tiên hoá
các mục tiêu hoặc điều chính yếu và cách thảo luận. Sự ưu tiên này là
rất rộng dựa vào mức độ những nhu cầu được nhận thức để đạt tới
những cuộc thảo luận như vậy và quảng bá và ghi nhận những hành
động mà các cuộc thảo luận như vậy có thể thực hiện. Từ đó, những
phương diện chung hoặc khác biệt (ví dụ phương pháp nhận tin được
ưa chuộng, những hành động có thể được họ thực hiện) có thể được
chọn lựa trong các cuộc thảo luận về mục đích và những phương diện
đó có thể ghép thành từng nhóm với nhau hoặc chia ra tuỳ theo. Khi đưa
ra một kết luận ngắn gọn của mỗi lần hội thảo có mục đích hoặc một
nhóm hội thảo và những đặc trưng của chúng có thể dễ dàng tạo ra
những cách phân tích liên tục.
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3.10 NHỮNG ĐIỀU KHÁC CẦN BIẾT
Thật quan trọng để nhận thấy rằng bất kỳ một dự án phát triển hay

nghiên cứu nào mà đã dược tiến hành hiện nay đều có thể bao gồm một
phân tích kinh tế xã hội. Kết quả của những phân tích này có thể được
dùng trong phạm vi các phân tích hiện tại, để tránh sự trùng lặp và có dữ
liệu để so sánh. Nếu có bất kỳ hoạt động nào đang diễn ra trong khu vực
thực hiện một phân tích kinh tế xã hội, xác định phân tích là phù hợp với
việc giám sát kinh tế xã hội và cố gắng hội nhập hoặc trộn lẫn các hoạt
động.

Như đã lưu ý trong phần Giới thiệu, tài liệu này được thiết kế để
sử dụng phối hợp với Cẩm nang Kinh tế xã hội GCRMN. Nó đặc biệt
quan trọng để rà soát Chương 1, Các hoạt động chuẩn bị và Chương 2,
Thăm dò và Lập kế hoạch trước khi bắt đầu thu thập số liệu. Chương 3,
Thu thập dữ liệu thực địa cũng cần thiết để hiểu được cách tiến hành
các phỏng vấn.

PHẦN 4: TÔI SẼ THU THẬP SỐ LIỆU GÌ?
[Để lập ra nội dung cho việc thu thập số liệu đầu tiên nhóm cần
phải có được hiểu biết về vùng nghiên cứu (KS1), những người
tham gia (KS2) và các hoạt động (KS15). Những chỉ tiêu đó có thể
được đánh giá đầy đủ trong các cuộc phỏng vấn; tuy nhiên để các
định được nên nghiên cứu ở đâu và phải phỏng vấn bao nhiêu
người ít nhất 3 chỉ tiêu đó phải được đánh giá trước]
[Trước tiên, về việc đánh giá cơ bản nhóm có thể cần thiết để thu
thập số liệu theo nhiều chỉ tiêu hơn so với việc giám sát thông
thường. Thường một đánh giá cơ bản dùng toàn bộ các chỉ tiêu
đem lại một nền tảng dữ liệu cho việc tham khảo sau này. Sự giám
sát thông thường có thể dùng ít chỉ tiêu hơn so với giám sát cơ
bản vì có một số các chỉ tiêu được thu thập nhiều hơn so với các
chỉ tiêu khác. Xem bảng dưới đây như là 1 phần tham khảo để biết
khi nào thu thập số liệu với những chỉ tiêu này]

4.1 Các chỉ tiêu là gì?
SocMon tập trung vào các chỉ tiêu kinh tế xã hội, những chỉ tiêu đó

sẽ được trình bỳ theo các phương pháp thu thập số liệu: các nguồn thứ
cấp, những thông tin chủ yếu hoặc các cuộc phỏng vấn hộ gia đình. Nó
được chia ra bằng cách tương quan với 2 loại hướng dẫn phỏng vấn:
một cách cho nguồn dữ liệu thứ cấp và những thông tin chủ yếu còn
cách khác cho những cuộc phỏng vấn hộ gia đình (xem phụ lục B và C).
Phụ lục A cung cấp thông tin chi tiết về mỗi chỉ tiêu bao gồm nó là gì?
thu thập như thế nào? phân tích như thế nào và người quản lý phải dùng
những thông tin đó như thế nào? Sự mô tả rộng hơn về những chỉ tiêu
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đó và tiến hành phỏng vấn như thế nào hãy xem Cẩm nang kinh tế xã
hội của GCRMN, phụ lục A và chương 3, Các cấu trúc bán phỏng vấn.

Một số chỉ tiêu, như tuổi, giới tính và học vấn được thu thập thông
qua những người cung cấp thông tin chủ yếu hoặc các nguồn thứ cấp
cũng như thông qua các cuộc phỏng vấn hộ gia đình. Làm như vậy để
kiểm tra chéo các kết quả và cũng vì cả 2 tập hợp dữ liệu ấy bổ xung lẫn
cho nhau. Những người cung cấp thông tin chủ yếu và nguồn tư liệu thứ
cấp cung cấp ở mức cộng đồng thông tin tổng hợp để đánh giá những
biến động và xu hướng trong khi các tư liệu phỏng vấn hộ gia đình cung
cấp thông tin chính xác hơn về những hộ gia đình riêng rẽ trong cộng
đồng. Chẳng hạn, thông tin ở mức cộng đồng về nghề nghiệp và dân số
cho ta hiểu biết chung về số phần trăm số người có việc làm trong cộng
đồng qua mỗi loại nghề nghiệp và từng nhóm tuổi, trình độ văn hoá .v.v
chiếm bao nhiêu phần trăm trong cộng đồng. Ngược lại, thông tin hộ gia
đình về nghề nghiệp và dân số rất hữu ích cho việc xác định những đặc
trưng đối với các nhóm liên quan khác nhau. Chẳng hạn thông tin có thể
được dùng để xác định dân tộc điển hình của mỗi nhóm người đánh cá,
của những người chủ khách sạn hoặc những nhóm loại khác.

Bảng dưới đây liệt kê những chỉ tiêu theo các phạm trù và sau đó
chú thích các phương diện hữu ích của mỗi một biến số. Tần số nhỏ
nhất của việc thu thập số liệu chỉ ra rằng ít nhất bao nhiêu lâu số liệu
được thu thập một lần (thêm vào Phần 3 sẽ thảo luận việc số liệu được
thu thập thường xuyên như thế nào). “Tầm quan trọng của việc thu thập
dữ liệu” cũng được giải thích như vậy. Bảng thứ 2 sau đây tập trung vào
nguồn thứ cấp, các cuộc phỏng vấn người cung cấp thông tin chính, lưu
ý phương pháp nào được sử dụng thông dụng cho việc thu thập số liệu.

Phỏng vấn người cung cấp
thông tin chính yếu/ Nguồn
thứ cấp

ý nghĩa chính
của dữ liệu
được thu thập
(nguồn thứ cấp,
phỏng vấn
người cung cấp
thông tin chính
hay cả hai)

Số lần tối
thiểu phải
thu thập dữ
liệu trong
các năm

Tầm quan
trọng chung
của dữ liệu
thu thập
(chính hay
phụ)

Mức độ nhân khẩu của cộng đồng
KS1 Khu vực

nghiên cứu
Nguồn thứ cấp 5 Phụ

KS2 Người hưởng
lợi

Nguồn thứ cấp 5 Phụ

KS3 Dân số khu
vực nghiên
cứu

Nguồn thứ cấp 5 Chính

KS4 Số hộ gia đình Nguồn thứ cấp 5 Chính
KS5 Tỷ lệ di trú Nguồn thứ cấp 5 Phụ
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KS6 Độ tuổi Nguồn thứ cấp 5 Phụ
KS7 Giới tính Nguồn thứ cấp 5 Phụ
KS8 Học vấn Nguồn thứ cấp 5 Phụ
KS9 Biết đọc, viết Nguồn thứ cấp 5 Phụ
KS10 Dân tộc Nguồn thứ cấp 5 Phụ
KS11 Tôn giáo Nguồn thứ cấp 5 Phụ
KS12 Ngôn ngữ Nguồn thứ cấp 5 Phụ
KS13 Nghề nghiệp Nguồn thứ cấp 3 Chính
Cơ sở hạ tầng của cộng đồng
KS14 Cơ sở hạ tầng

của cộng
đồng

Nguồn thứ cấp 5 Phụ

Các hoạt động vùng biển và vùng ven biển
KS15 Các hoạt

động
Cả hai 2 Phụ

KS16 Hàng hoá và
dịch vụ

Cả hai 2 Chính

KS17 Cách sử dụng Cả hai 2 Chính
KS18 Giá trị Cả hai 2 Chính
KS19 Định hướng

thị trường
Cả hai 2 Chính

KS20 Các cách sử
dụng điển
hình

Cả hai 2 Chính

KS21 Các mức độ
và loại ảnh
hưởng

Cả hai 2 Chính

KS22 Mức độ sử
dụng của
người bên
ngoài

Cả hai 2 Chính

KS23 Hộ gia đình
sử dụng

Cả hai 2 Chính
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Sự quản lý
KS24 Người quản lý Cả hai 3 Phụ
KS25 Chương trình

quản lý
Cả hai 3 Phụ

KS26 Quyền hạn
pháp luật

Cả hai 3 Phụ

KS27 Sự phân bổ
nguồn lực

Cả hai 3 Phụ

KS28 Sở hữu chính
thức và các
quy định

Cả hai 3 Phụ

KS29 Sở hữu không
chính thức và
các quy định,
thói quen và
phong tục

Cả hai 3 Phụ

KS30 Mức độ tham
gia

Cả hai 3 Phụ

KS32 Các tổ chức
cộng đồng và
người hưởng
lợi

Cả hai 3 Phụ

Phỏng vấn hộ gia đình Số lần tối thiểu
phải thu thập dữ
liệu trong các
năm

Tầm quan trọng
chung của dữ liệu
thu thập (chính hay
phụ)

Nhân khẩu hộ gia đình
H1. Tuổi 5 Phụ
H2. Giới tính 5 Phụ
H3. Dân tộc 5 Phụ
H4. Học vấn 5 Phụ
H5. Tôn giáo 5 Phụ
H6. Ngôn ngữ 5 Phụ
H7. Nghề nghiệp 5 Phụ
H8. Quy mô hộ gia đình 5 Phụ
H9. Thu nhập hộ gia đình 3 Phụ
Các hoạt động vùng biển và vùng ven biển
H10. Hoạt động hộ gia đình 2 Phụ
H11. Hàng hoá và dịch vụ hộ gia đình 2 Phụ
H12. Các hình thức sử dụng hộ gia

đình
2 Phụ

H13. Định hướng thị trường hộ gia
đình

2 Phụ

H14. Cách sử dụng hộ gia đình 2 Phụ
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Thái độ và nhận thức
H15. Các giá trị phi thị trường và phi

sử dụng
3 Phụ

H16. Sự am hiểu về điều kiện nguồn
lợi

3 Phụ

H17. Nhận biết những nguy cơ 3 Phụ
H18. Nhận thức về pháp luật và các

quy định
3 Phụ

H19. Sự chấp thuận 3 Phụ
H20. Sự bắt buộc tuân thủ 3 Phụ
H21. Sự đóng góp vào việc ra quyết

định
3 Phụ

H22. Thành viên trong hiệp hội người
liên đới

3 Phụ

H23. Nhận thức các vấn đề quản lý
vùng ven biển

3 Phụ

H24. Nhận thức các giải pháp cộng
đồng quản lý vùng ven biển`

3 Phụ

H25. Nhận thức các vấn đề cộng
đồng

3 Phụ

H26. Những thành công trong quản lý
vùng ven biển

3 Phụ

H27. Những thách thức trong quản lý
vùng ven biển

3 Phụ

Cách sống dựa vào vất chất
H28. Cách sống dựa vào vất chất 3 Phụ

4.2  Những chỉ tiêu nào được sử dụng?
Nếu không có khả năng đánh giá toàn bộ các chỉ tiêu trong

GSKTXH, thì đề nghị nhóm giám sát ưu tiên các chỉ tiêu dựa trên các
xem xét sau:

4.2.1 Mục đích của những thông tin kinh tế xã hội
Quan trọng nhất, nhóm cần phải làm sáng tỏ tại sao dữ liệu sẽ

được thu thập, nhất là chúng sẽ được sử dụng như thế nào sau khi thu
thập. Ví dụ, nếu nhóm quan tâm đến nhận biết những nguy cơ, thì họ có
thể tập trung trên danh mục chỉ tiêu để nhận biết những nguy cơ.
Chương 2 chỉ ra những mục tiêu khác nhau của thu thập thông tin kinh
tế xã hội. Những chỉ tiêu ưu tiên cho thu thập dữ liệu trong GSKTXH
được thu thập hướng đến những chỉ tiêu này.

Việc bàn luận cách mà các chỉ tiêu được sử dụng nhằm hiểu được
các cách sử dụng này được trình bày trong phần “Người quản lý có thể
sử dụng thông tin này như thế nào” của mỗi biến số được trình bày trong
trong Phụ lục A.
Mục đích của
thông tin kinh tế

Những chỉ tiêu thích hợp để thu thập dữ liệu [Chỉnh sửa
chỉ tiêu để hiệu chỉnh tên và/hoặc thêm số
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xã hội
Nhận biết những nguy cơ, vấn đề, giải pháp và cơ hội
Những nguy cơ Khu vực cộng đồng và tỉnh, dân cư trong cộng đồng, tỉnh, số hộ

trong cộng đồng, tỉ lệ di cư, các loại sử dụng, phương thức sử
dụng, mức độ tác động, nhận thức về những điều kiện nguồn
lợi, nhận thức những nguy cơ, cơ cấu nghề nghiệp, cơ sở hạ
tầng cộng đồng (xử lý chất thải)

Những vấn để Kiểu sử dụng điển hình, mức độ sử dụng bởi người bên ngoài,
cơ sở hạ tầng của cộng đồng (nước đá cho ngư dân, dịch vụ
ngân hàng, đường kiên cố), sự chấp thuận, sự tuân thủ, nhận
thức về những vấn đề quản lý vùng ven biển, nhận thức những
giải pháp quản lý vùng ven biển, nhận thức những vấn đề cộng
đồng

Những giải pháp
và cơ hội

Nhận thức những giải pháp quản lý vùng ven biển, thành công
trong quản lý vùng ven biển, thách thức trong quản lý vùng ven
biển.

Xác định mức độ quan trọng, giá trị và ý nghĩa khai thác các  nguồn lợi và các cách
sử dụng chúng
Tần quan trọng/
giá trị

Cơ cấu nghề nghiệp, giá trị sản phẩm thuỷ sản, nguồn thu nhập
chính và phụ của hộ gia đình, những giá trị phi thị trường và
không sử dụng, mức độ sử dụng bởi người bên ngoài, sự tham
gia xây dựng ý kiến

ý nghĩa canh tác Những thói quen và tập quán sử dụng và quản lý vùng ven
biển, sở hữu không chính thức đúng và các quy định.

Đánh giá những tác động tích cực và tiêu cực của các biện pháp quản lý
Nguồn sống Dân số, cơ cấu nghề nghiệp, cơ sở hạ tầng cộng đồng, dân tộc,

tôn giáo, học vấn, biết chữ, giá trị sản phẩm thuỷ sản, các hàng
hoá vùng ven biển và vùng biển khác, cách sống dựa vào vật
chất

Tiếp thị và sản
xuất

Sản phẩm thuỷ sản chính, giá trị sản phẩm thuỷ sản, định
hướng thị trường sản phẩm thuỷ sản, kiểu nghề cá, các hàng
hoá vùng biển và vùng ven biển khác

An toàn lương
thực

Sản phẩm thuỷ sản chính, giá trị sản phẩm thuỷ sản, định
hướng thị trường sản phẩm thuỷ sản, kiểu nghề cá, cách sử
dụng của sản phẩm thuỷ sản

Thái độ và nhận
thức

Những giá trị phi thị trường và phi sử dụng, nhận thức về tình
trạng của nguồn lợi, hiểu biết về pháp luật và quy định, sự chấp
thuận, sự tuân thủ, nhận thức về những vấn đề quản lý vùng
ven biển, nhận thức những giải pháp quản lý vùng ven biển,
nhận thức những vấn đề cộng đồng, thành công trong quản lý
vùng ven biển, thách thức trong quản lý vùng ven biển.

Các hoạt động
vùng ven biển

Cơ cấu nghề nghiệp, các kiểu sử dụng, cách sử dụng điển
hình, mức độ ảnh hưởng, những nguy cơ do nhận thức

Sự quản lý Sự tuân thủ, sở hữu chính thức, pháp luật chính thức, chương
trình quản lý, quyền hạn pháp luật, hình thức người quản lý, sự
bố trí nhân sự, thói quen và tập quán quản lý và sử dụng vùng
ven biển, sở hữu và quy định không chính thức.

Đánh giá người quản lý làm việc như thế nào
Hiệu lực quản lý Thành công trong quản lý vùng ven biển, thách thức trong quản

lý vùng ven biển, các hình thức sử dụng, kiểu sử dụng điển
hình, mức độ tác động, các hiệp hội cộng đồng, sự tham gia
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đóng góp xây dựng ý kiến
Thiết lập sự tham gia của những người liên đới và các chương trình đào tạo và nhận
thức thích hợp
Sự tham gia của
người hưởng lợi

Dân số, tuổi, giới tính, dân tộc, tôn giáo, học vấn,  trình độ biét
chữ, các hình thức sử dụng, mức độ sử dụng bởi người bên
ngoài, những nguy cơ về nhận thức, hiểu biết về pháp luật và
các quy định, sự tuân thủ, các hiệp hội cộng đồng, những
người liên quan có uy thế, sự tham gia đóng góp ý kiến, thành
viên trong hiệp hội những người liên quan, thành công trong
quản lý vùng ven biển, thách thức trong quản lý vùng ven biển.

Chương trình
nhận thức

Tỉ lệ di cư, cơ sở hạ tầng cộng đồng (báo chí, đường vào
Internet, điện thoại, TV, đài), các hình thức sử dụng, mức độ
ảnh hưởng, mức độ sử dụng bởi người bên ngoài, các giá trị
phi thị trường và phi lợi nhuận, nhận thức về thực trạng nguồn
lợi, những nguy cơ do nhận thức, hiểu biết về pháp luật và các
quy định

Kiểm định và chứng minh những biểu hiện kinh tế xã hội và cách sử dụng nguồn lợi
trong khu vực, động lực của cộng đồng và nhận thức của người liên quan

Tất cả các chỉ tiêu
Thiết lập tiểu sử cơ bản hộ gia đình và cộng đồng

Tất cả các chỉ tiêu

4.2.2 Tầm quan trọng chung của thu thập dữ liệu
Trong một vài trường hợp mục đích của việc giám sát kinh tế xã

hội có thể không rõ ràng và quỹ thời gian và nguồn lực có thể không cho
phép nhóm thực hiện tất cả các mục tiêu. Với trường hợp này, các chỉ
tiêu được phân loại theo chỉ tiêu nào được xem xét chung là quan trọng
nhất và chỉ tiêu quan trọng thứ 2 để thu thập (xem 2 bảng đầu tiên trong
phần này). Chỉ tiêu quan trọng nhất được lựa chọn dựa trên: (1) khả
năng hữu dụng cho việc quản lý (tần số thu thập trong bảng kết quả ở
trên); (2) dữ liệu dễ thu thập; và (3) đúng sự thật và cung cấp các thông
tin mới. Bởi vì phỏng vấn hộ gia đình tốn thời gian hơn phỏng vấn người
cung cấp thông tin chính và nguồn dữ liệu thứ cấp rất nhiều, nên chỉ có
các chỉ tiêu phỏng vấn người cung cấp thông tin chính/nguồn thứ cấp
được xem xét cho cấp độ đầu tiên của việc thu thập dữ liệu.

4.2.3 Những điều kiện riêng
Có lẽ quan trọng nhất là nhóm cần phải lựa chọn các chỉ tiêu dựa

trên tầm quan trọng được đặt ra trong khu vực nghiên cứu. Ví dụ, nếu
như việc quản lý rác thải là việc quan trọng được đưa ra, thì nhóm có
thể quan tâm đến cơ sở hạ tầng của cộng đồng và thêm vào những câu
hỏi riêng nhằm vào các hoạt động thải ra rác thải.

Nhóm cũng phải xem xét đến sự thay đổi mong đợi trong tương lai
trong việc quản lý và trong cộng đồng. Ví dụ, nếu du lịch đang phát triển
thì nhóm có thể thêm những câu hỏi liên quan đến ngành du lịch và
những tác động của nó.
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Phần 5: PHẢI LÀM GÌ VỚI NHỮNG DỮ LIỆU NÀY?

PHÂN TÍCH
Phân tích cuối cùng là hoạt động đặc thù của nhóm. Nhóm có thể

ngồi lại với nhau tại một hay vài cuộc họp để xem lại và thông qua dữ
liệu, chọn lọc, thảo luận và tinh lọc những bài học chính, giải thích kết
quả, thông qua và lập kế hoạch thông báo những kết quả. Nhiều phân
tích dữ liệu, nhất là những dữ liệu định tính, phải được hoàn thành thông
qua những phân tích thực địa. Bài học cơ bản liên quan tới những vấn
đề được xác định hoặc là những bài học mà nhóm học được là rất cần
thiết đối với các mục tiêu của đánh giá hoặc cần để hiểu những nội dung
kinh tế xã hội của các nhóm tham gia. Xem Cẩm nang kinh tế xã hội
GCRMN, Chương 4, Phân tích các số liệu cuối cùng để có thêm thông
tin về các bài học thu được và các quy tắc cơ bản cho việc phân tích.

Trong việc phân tích dữ liệu có một vài bước cần thiết bao gồm:
1) Biên soạn tất cả các dữ liệu thu thập (chẳng hạn tập hợp tất cả

các dữ liệu thứ cấp, phỏng vấn những người cung cấp thông tin
chính và phỏng vấn hộ gia đình). Toàn nhóm phải tập trung tại
cuộc họp để xem xét lại, phân tích và báo cáo những tài liệu tìm
được của mình.

2) Chuẩn bị dữ liệu về số lượng và chất lượng bằng cách hoàn
thành các bảng phân tích bao gồm chuyển những dữ liệu thứ
cấp, phỏng vấn người cung cấp thông tin chủ yếu, phỏng vấn
hộ gia đình sang các bảng phân tích trong phụ lục XX

3) Giải trình các dữ liệu. Đội phải xem xét lại kết quả từ các bảng
phân tích để nhận biết và hệ thống những thông tin có liên quan
đến việc nhận định những mục đích ban đầu của việc giám sát
kinh tế xã hội. Những điều đó có thể nhận biết được bằng cách
xem xét, liên hệ và tương quan dữ liệu để nhận ra những xu
hướng và mô hình nổi bật. Những mô hình và xu hướng này sẽ
trở thành những bài học chính yếu. Những kết quả sau đó được
soạn ra nhận biết dữ liệu bổ sung cho các bài học chính yếu. Ví
dụ, nếu như mục đích của việc giám sát là nhận biết những tác
động của việc quản lý vùng ven biển thì một trong những mục
tiêu chú ý có thể thay đổi giữa cơ cấu nghề nghiệp và các hoạt
động sử dụng như là kết quả của sự thay đổi sẽ làm hạn chế
một vài cách sử dụng. Về phân tích, có thể có xu hướng chuyển
đổi trong nghề nghiệp như là người dân chuyển từ đánh cá
sang nghề khác và trong cách sử dụng cũng như nơi đánh bắt.
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Nếu có việc chuyển đổi nghề đánh cá thì bài học chính yếu có
thể là sự hạn chế đã tác động vào hoạt động đánh cá và người
dân đã bỏ nghề đánh cá. Kết quả của cơ cấu nghề nghiệp và
các cách sử dụng có thể bổ xung cho bài học chính yếu này.
Bằng việc xem xét lại, liên hệ và xem xét tương quan với những
phần khác của dữ liệu cho ta khả năng nhận ra những thay đổi
trong việc sử dụng và cách đối sử với nguồn lợi.

4) Phác thảo báo cáo cuối cùng. Nhóm phải quyết định kiểu của
báo cáo cuối cùng dựa trên mục đích và mục tiêu của buổi thảo
luận.

5) Hoàn thành bài học chính yếu. Nhóm thống nhất bài học chính
yếu và các thông tin bổ xung cho bài học chính yếu được nhận
biết.

6) Thông qua các tài liệu phát hiện được. Các phát hiện được trình
bày cho những bên tham gia để nhận xét.

7) Chuẩn bị báo cáo cuối cùng. Xem bên dưới.
8) Trình bày báo cáo cuối cùng để những người nghe đã xác định

và các bên tham gia.

THÔNG TIN
Phương diện quan trọng nhất trong cả quá trình giám sát là thông

tin các kết quả liên quan tới các mục đích phản hồi lại cho những người
nghe nhằm vận dụng vào quản lý vùng ven biển bao gồm cả việc sử
dụng thông tin cho việc cải tiến phương pháp quản lý sẽ được sử dụng
trong tương lai.  Chẳng hạn, nếu như mục đích của việc giám sát kinh tế
xã hội là nhằm để hiểu được giá trị và tầm quan trọng của ran san hô thì
những kết quả liên quan đến nhận thức của mọi người với những giá trị
phi thị trường và phi sử dụng có thể dùng để hiểu giá trị và tầm quan
trọng. Nếu như các kết quả chỉ ra rằng nhận thức về giá trị của việc bảo
vệ rạn san hô là tích cực và có chiều hướng tăng lên thì điều đó chứng
tỏ giá trị cao của rạn san hô. Người quản lý có thể dùng thông tin đó để
chứng tỏ cho công chúng và các nhà hoạch định chính sách tầm quan
trọng của việc đặt nguồn lợi vào trong sự bảo vệ các rạn san hô.

Thông tin được chia sẻ đó và những phương pháp truyền bá thông
tin phải luôn ghi nhớ các phần thông tin cần thiết mà mỗi nhóm người
nghe mục tiêu sẽ mong tìm kiếm được từ các kết quả. Từ phân tích
người nghe được mô tả trong phần X, người nghe có thể là những
người sử dụng nguồn lợi và những người dân sống trong cộng đồng đến
những nhà hoạch định chính sách và những người quản lý nguồn lợi.
Không thành vấn đề chuyện ai là người nghe mà cái quan trọng là việc
thảo luận và những phát hiện với người nghe, tìm kiếm sự phản hồi và
sự chấp thuận và tìm kiếm những quyết định và hành động hợp lý để
làm cho những kết quả trở nên hữu ích.
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Theo đúng nguyên tắc thì các kết quả của việc giám sát kinh tế xã
hội rất cần được báo cáo trở lại cộng đồng thậm chí ngay cả khi họ
không phải là nhóm người nghe mục tiêu. Việc đó được thực hiện như
một sự ưu ái với những thành viên của cộng đồng, những người đã tốn
thời gian cho các cuộc phỏng vấn. Điều đó cũng sẽ giúp để bảo đảm cho
những mối quan hệ thân thiện sau này để làm việc với các cộng đồng.
Sự vất vả của người đi phỏng vấn có quan hệ mật thiết trong nỗ lực
giám sát kinh tế xã hội và sẽ lôi kéo được nhiều người tham gia vào quá
trình và có đươc cách tiếp cận tới những kết qủa mọi người mong muốn
tham gia vào các hoạt động giám sát thường xuyên

Việc thảo luận xem các kết quả sẽ được sử dụng như thế nào và
chúng sẽ ảnh hưởng như thế nào tới việc quản lý là rất quan trọng.

Có rất nhiều cách để đưa các kết quả tới những người cần nghe.
Những kết quả của giám sát kinh tế xã hội có thể được truyền bá

tới những đối tượng khác nhau qua việc sử dụng những cơ chế truyền
thông tin một chiều và hai chiều. Những cơ chế truyền thông một chiều
gồm:

• Các tư liệubằng văn bản( báo cáo, các bài báo)
• Các tư liệu nhìn (áp phích, tranh ảnh)
• Trình bày miệng
• Báo chí ( báo, tập san, radio, tivi)
• Internet
Cơ chế truyền thông tin 2 chiều gồm
• Thảo luận nhóm
• Thảo luận tay đôi
• Các bản tin và bản tin điện tử
• Truyền tin từ xa ( điện thoại, điện thoại có hình, ghi hình trang

web)
• Internet
Nếu các kết quả được truyền bá dưới dạng văn bản thì một báo

cáo sẽ được trình bày đối với nhóm người nghe mục tiêu. Báo cáo có
thể có một số hình thức phụ thuộc vào loại hình người nghe báo cáo.
Một số những người sử dụng cuối cùng như các nhà hoạch định chính
sách có lẽ ít thích thú với cách mô tả chung chung về vùng và các cộng
đồng được nghiên cứu nhưng có lẽ họ lại quan tâm tới các vấn đề và
giải pháp tiềm năng. Những người sử dụng cuối cùng khác như các nhà
nghiên cứu, các cơ quan hoạc định kế hoạch phát triển ở trong vùng,
các nhà quản lý nguồn lợi vùng ven biển có thể lại muốn mô tả tỉ mỉ mọi
điều kiện kinh tế xã hội và các yếu tố liên quan đến các bên tham gia liên
quan đến nguồn lợi ven biển.

Thông thường báo cáo sẽ bao gồm:
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1.  Tóm tắt - là một tóm tắt thảo luận về các vấn đề, chủ đề, các cơ hội
và các kết luận được sàng lọc từ giám sát

2. Lời giới thiệu - Một thảo luận về các mục đích chủ yếu và riêng biệt
của việc giám sát kinh tế xã hội (liên quan đến các sử dụng khác
nhau thông tin kinh tế xã hội đã giới thiệu trên) và cung cấp một số
đặc trưng cơ bản về sinh học, vật lí, xã hội, kinh tế và chính trị trong
vùng.

3. Phương pháp - Thảo luận về các phương pháp chọn mẫu, các
phương pháp thu thập dữ liệu và các phương pháp được dùng để
phân tích các dữ liệu định tính và định lượng.

4. Các kết quả - Trình bày những kết quả chủ yếu từ việc giám sát bao
gồm các biểu bảng, sơ đồ, tương quan giữa các chỉ tiêu và một thảo
luận mang tính tường thuật. Những kết quả riêng biệt có thể được
trình bày cho mỗi một  biến số được ghi trong phần phân tích cho mỗi
biến số và bảng phân tích trong phụ lục.

5. Thảo luận - thảo luận về những bài học chủ yếu rút ra và những ẩn ý
từ các kết quả được sắp đặt xung quanh những mục đích đã được
xác định trước của giám sát.

6. Các khuyến nghị - các hành động quản lý được kiến nghị và các giải
pháp tiềm năng được coi như là một kết quả của việc giám sát.
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Phụ lục A :  CÁC CHỈ TIÊU

Chương 4 cung cấp bảng liệt kê ngắn gọn các mục tiêu của
GSKTXH mục này miêu tả từng chỉ tiêu, bao gồm:

Đây là chỉ tiêu gì? - Sự miêu tả về chỉ tiêu.
Làm thế nào để thu thập nó? - Miêu tả cách thu thập dữ liệu

(Chẳng hạn như kiểu người cung cấp thông tin chính, nguồn của dữ liệu
thứ cấp) và những câu hỏi thích hợp đã được biên soạn đầy đủ ở phần
cuối của tài liệu này.

Làm thế nào để phân tích nó? - Giải thích phải làm gì đối với dữ
liệu, bao gồm cách so sánh để tạo nên với các dữ liệu khác và bảng hay
văn bản nào để chuẩn bị đã được biên soạn trong Bảng phân tích ở
phần cuối của tài liệu này.

Thông tin có thể được người quản lý sử dụng như thế nào? - Thảo
luận về việc thông tin có thể hữu dụng như thế nào liên hệ lại với những
cách sử dụng đã ghi chú trong phần Tại sao tôi phải làm những việc
này?

Trong các phần tiếp theo một vài chỉ tiêu (chẳng hạn như tuổi, giới
tính, học vấn, biết chữ, không tôn giáo, tôn giáo) được trình bày trong
nhóm bởi vì chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau về mặt ý nghĩa, ý
nghĩa cả việc thu thập dữ liệu, cách phân tích và/hoặc cách sử dụng.

Như đã lưu ý, việc lựa chọn các chỉ tiêu được sử dụng phải đáp
ứng được những thông tin cần thiết của khu vực nghiên cứu.
NGUỒN THỨ CẤP/PHỎNG VẤN NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN
CHÍNH

MỨC NHÂN KHẨU CỦA CỘNG ĐỒNG
KS1. Khu vực nghiên cứu
Đây là gì?
Khu vực nghiên cứu chỉ vị trí của nguồn lợi biển và vùng ven biển

và các bên tham gia ở nơi mà việc nghiên cứu sẽ được tiến hành. Ranh
giới của khu vực nghiên cứu được xác định bởi vị trí tự nhiên của nguồn
lợi được quản lý và bởi nơi những người tham gia có liên quan sinh
sống và làm việc. Người tham gia có liên quan là người trực tiếp sử
dụng nguồn lợi vùng ven biển cũng như những người mà hoạt động của
họ có thể ảnh hưởng đến nguồn lợi. Xem Cẩm nang kinh tế xã hội
GCRMN, Chương 1, Những hoạt động chuẩn bị, Xác định khu vực
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nghiên cứu và vị trí nghiên cứu để có thêm những thảo luận kỹ hơn. Các
bên tham gia có liên quan có thể biến đổi lớn và trải rộng hơn khu vực
được nghiên cứu. Có thể có một hoặc vài cộng đồng trong những khu
vực nghiên cứu xác định bao gồm tất cả những người liên quan quan
trọng.

Thu thập như thế nào
Những thông tin về khu vực nghiên cứu thường thu được từ bản

đồ của vùng và thảo luận với những người cung cấp thông tin chủ yếu,
như trưởng thôn hay chủ tịch xã. Khu vực cần được ghi chú trên bản đồ.
Cũng có thể có ích khi dùng màu sắc hay biểu tượng để nhận biết các vị
trí và nguồn lợi vùng ven biển và mặt nước quan trọng, riêng biệt trong
cộng đồng (chẳng hạn như chợ cá, trung tâm làng, xóm).

Phân tích như thế nào
Tổng hợp những thông tin từ phỏng vấn những người cung cấp

thông tin chủ yếu và các bản đồ và ghi chú các vị trí trên một bản đồ
riêng sẽ được sử dụng trong suốt quá trình giám sát và trình bày với kết
quả. Ranh giới của khu vực nghiên cứu, dựa trên nguồn lợi vùng ven
biển, mặt nước và vị trí của các bên tham gia, có thể được nhận biết trên
bản đồ.

Hữu dụng cho người quản lý như thế nào
Rõ ràng việc nhận biết khu vực nghiên cứu là rất quan trọng để

nhận biết các mô hình sử dụng và những mối đe doạ tiềm tàng đối với
nguồn lợi. Bằng cách ghi chú khu vực trên bản đồ, người quản lý có thể
xem các đặc điểm địa lý được bao gồm trong khu vực, như là lưu vực,
diện tích nông nghiệp, khu vực phát triển dân cư đông đúc.

Từ triển vọng của chương trình giám sát kinh tế xã hội, có thể đưa
ra ý kiến để xác định khu vực cộng đồng nếu khu vực nghiên cứu này là
trọng tâm cuả việc giám sát trong suốt thời gian. Để có thể tạo sự so
sánh theo thời gian, nhóm giám sát phải thông hiểu các cộng đồng trong
phạm vi nghiên cứu.

KS2. Các bên liên quan
Đây là gì:
Bên liên quan là những cá nhân, tập thể hay tổ chức mà được

hưởng lợi, liên quan, hay bị ảnh hưởng (tích cực hay tiêu cực) bởi việc
quản lý nguồn lợi vùng ven biển. Họ được thúc đẩy hành động bởi
những lợi ích hay giá trị cơ bản của họ. Những người có liên quan này
có thể hoặc không phải sống ngay trong hoặc bên cạnh khu vực nhưng
họ là những người có lợi hoặc ảnh hưởng trong việc quản lý nguồn lợi
ven biển. Những người có liên quan được nhận biết để xác định những
ai có thể là trọng tâm của việc giám sát. Xem Cẩm nang kinh tế xã hội,
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Chương 1, Những hoạt động chuẩn bị, Xác định các bên có liên quan
đến rạn để thảo luận kỹ hơn.

Thu thập như thế nào:
Những người cung cấp thông tin chủ yếu (Những cán bộ chính

quyền, viên chức, ngư dân, thương nhân) được phỏng vấn để nhận biết
những người liên quan cho mỗi hoạt động vùng ven biển (như đánh cá,
khai thác rừng ngập mặn, nuôi trồng thuỷ sản). Những nhóm người có
liên quan được nhận biết bằng cách nhìn vào những hoạt động ảnh
hưởng đến nguồn lợi vùng ven biển cả trực tiếp hay gián tiếp. Những
người có liên quan được xác định cho mỗi một hoạt động.

Hoạt động vùng
ven biển (danh
sách chọn lọc
theo các hoạt
động đã nhận
biết trong phần
sửa đổi KSXXX)

Người có liên
quan nhóm 1

Người có liên
quan nhóm 2

Người có liên
quan nhóm 3

Đánh cá

Khai thác đước

Nuôi trồng thuỷ
sản

Khai thác rạn san
hô

Du lịch

Vận tải đường
thuỷ

Phát triển nhà

Phân tích như thế nào:
Tổng hợp những dữ liệu từ những ngưòi cung cấp thông tin chủ

yếu vào trong một bảng. Một bản tường thuật ngắn có thể được chuẩn
bị để xác định những nhóm người liên quan đến các hoạt động vùng ven
biển.

Hữu ích cho người quản lý như thế nào:
Người quản lý phải đến để nhận thấy sự tham gia tích cực của

những người có liên quan đến nguồn lợi vùng ven biển vào việc lập kế
hoạch và quản lý có thể tăng sự thành công cho việc quản lý nguồn lợi
vùng ven biển. Nếu người dân địa phương được quan tâm trong quản lý
nguồn lợi vùng ven biển và cảm thấy quyền sở hữu qua đó, họ sẽ muốn
ủng hộ việc quản lý nguồn lợi vùng ven biển hơn. Hiểu biết về những
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người có liên quan sẽ cho phép nhà quản lý nhận biết tốt hơn những cá
nhân có thể bị tác động bằng các biện pháp quản lý và cùng giải quyết
các tác động đó với những người có liên quan này.

KS3 & KS4: Dân số và số hộ gia đình
Đó là gì
Nghiên cứu lĩnh vực dân số là tổng số người cư trú trong vùng

nghiên cứu. Số hộ gia đình là số căn nhà đã đang được sử dụng trong
vùng bất kể đến số các gia đình cư trú trong nhà.

Thu thập như thế nào
Dữ liệu về dân số và hộ gia đình thường có được từ các cơ quan

thống kê, hội đồng thành phố hoặc thư viện toàn quốc, vùng và/hoặc địa
phương. Kiểm tra chéo những số liệu đó với những người cung cấp
thông tin chủ yếu như chủ tịch huyện, xã, trưởng thôn là rất quan trọng.
Những câu hổi điển hình được đưa ra là:

Có bao nhiêu người sống trên địa bàn?
Có bao nhiêu hộ gia đình trong vùng nghiên cứu?

Phân tích như thế nào
Tồng hợp các dữ liệu từ những nguồn thứ cấp và những người

cung cấp thông tin chính yếu để xác định quy mô dân số và số hộ dân.
So sánh kết quả với những năm trước để tính những thay đổi theo thời
gian. So sánh những thay đổi dân số và gia đình số hộ gia đình theo thời
gian với những thay đổi về điều kiện nguồn lợi và những mức độ ảnh
hưởng để thấy sự thay đổi của dân số có liên quan tới các điều kiện và
các tác động không.

Lợi ích như thế nào đối với những nhà quản lý
Hiểu được việc nghiên cứu mức dân số và số lượng hộ gia đình

rất là quan trọng đối với việc xác định các nguy cơ. Mức độ dân số giúp
ta hiểu khái quát về mức độ gây áp lực lên nguồn lợi trong vùng nghiên
cứu. Dân số càng đông thông thường càng gây nhiều áp lực. Thông tin
về sự thay đổi theo thời gian cũng có thể hữu ích trong việc xác định nếu
những áp lực đó tăng giảm hoặc không thay đổi gì. So sánh với điều
kiện nguồn lợi và mức độ sử dụng giúp ta xác định được mức tăng dân
số ảnh hưởng tới các điều kiện của nguồn lợi như thế nào.

Từ triển vọng của chương trình giám sát kinh tế xã hội, dân số và
số hộ gia đình trong vùng nghiên cứu là những chỉ tiêu quan trọng để
xác định dược số mẫu cần phỏng vấn các hộ gia đình. Vì vậy việc thu
được những thông tin đó từ những người cung cấp thông tin chính rất
quan trọng trước khi ta tiến hành các cuộc phỏng vấn hộ gia đình.

KS5. Tỷ lệ di cư
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Đó là gì
 Tỷ lệ di cư là số phần trăm biến động dân số do chuyển đến hoặc

chuyển đi khỏi khu vực nghiên cứu trong năm trước. Chẳng hạn, có
1000 người trong làng trong năm 1999  và 500 người chuyển đến vào
năm 2000 thì tỷ lệ di cư sẽ là 500/1000=50%

Thu thập như thế nào
Các số liệu di cư thường được lấy theo thồng kê của quốc gia,

vùng hoặc địa phương, có thể tìm thấy trong các cơ quan dân số hoặc
thư viện cộng đồng. Điều quan trọng là kiểm tra chéo các dữ liệu này với
ngững người cung cấp thông tin chính, như là trưởng làng hay trưởng
thôn. Câu hỏi được đưa ra là:

Số lượng tăng giảm thuần của số người chuyển ra khỏi hoặc
chuyển vào khu vực nghiên cứu trong năm qua là bao nhiêu? - thêm (ghi
chú + hay - để phản ánh chuyển đến hay đi)

Phân tích như thế nào
Tổng hợp các dữ liệu từ các nguồn thứ cấp và người cung cấp

thông tin chủ yếu để xác định tỉ lệ di cư. Trừ đi kết quả từ những năm
trước để tính toán sự thay đổi qua thời gian. So sánh sự thay đổi trong tỉ
lệ di cư qua thời gian với sự thay đổi trong tình trạng nguồn lợi và những
mức độ ảnh hưởng để xem tỷ lệ di cư có liên quan đến tình trạng và sự
ảnh hưởng không.

Hữu ích với người quản lý như thế nào
Tỷ lệ di cư cũng hữu ích để hiểu biết những mối đe doạ. Khi con

người chuyển đến một vùng thì áp lực đối với nguồn lợi tăng. Việc so
sánh giữa thực trạng nguồn lợi và mức độ ảnh hưởng là hữu ích đặc
biệt để xem xét nếu những người mới đến được liên hệ với những sự
thay đổi về thực trạng và sự ảnh hưởng.

Tỷ lệ di cư cũng quan trọng để người những hưởng lợi, các
chương trình nâng cao nhận thức riêng biệt tác động lẫn nhau. Những
người nhập cư có thể bị cho là thiếu ý thức về nguồn lợi vùng ven biển
và các chương trình quản lý hơn nhũng người bản xứ. Một chương trình
quản lý vùng ven biển với một tỷ lệ di cư lớn vào trong cộng đồng có thể
muốn đẩy mạnh chương trình cung cấp lương thực cho lượng dân số
tăng lên này với những hiểu biết và đánh giá giới hạn về môi trường của
họ. Ví dụ, họ muốn có một buổi dã ngoại để giới thiệu cho những người
mới đến với những gì xung quanh họ. Hơn nữa, nếu người quản lý biết
hoạt động nào mà người nhập cư quan tâm tới, họ có thể nhằm vào
những hoạt động đó. Ví dụ, nếu có một số lượng khách sạn mới được
mở với một sự hiểu biết ít ỏi về tình hình sắp tới của sinh thái vùng ven
biển và chặt bỏ rừng ngập mặn, thì người quản lý có thể muốn xây dựng
một băng video giáo dục bằng hình ảnh về tầm quan trọng của tài nguồn



33

lợi biển như là sự thu hút du lịch và những ảnh hưởng của hoạt động
khách sạn lên những nguồn lợi có giá trị này.

KS6, KS7, KS8, KS9, KS10, KS11, KS12. Tuổi, giới tính, học
vấn, biết chữ, tôn giáo, dân tộc và ngôn ngữ.

Đó là gì
Tuổi, giới tính, học vấn, biết chữ, tôn giáo, dân tộc là những chỉ

tiêu nhân khẩu cơ bản. Học vấn được đo bằng số người trong vùng
nghiên cứu đã qua 16 tuổi tốt nghiệp phổ thông cơ sở trung bình trong
các năm. Biết chữ được đo bằng phần trăm số người trong khu vực
nghiên cứu biết đọc và biết viết. Tuổi được đo bằng số phần trăm các số
người được chia theo độ tuổi trong khu vực nghiên cứu. Giới tính được
xác định bởi số phần trăm nam và nữ trong dân số. Tôn giáo cũng được
đánh giá tương tự như vậy.

Thu thập số liệu như thế nào
Thông tin dân số học cơ bản trong vùng nghiên cứu thường là

những nguồn tư liệu thứ cấp có được từ các cơ quan của chính quyền
nhà nước như cơ quan nghiên cứu dân số, các cơ quan quản lý nhà
nước quận huyện hoặc cộng đồng. Cần phải kiểm tra chéo những số
liệu đó với những người cung cấp thông tin chủ yếu chẳng hạn như
trưởng thôn hoặc chủ tịch xã.

Việc thu thập dữ liệu sẽ tập trung vào việc xác định số phần trăm
dân số trong từng lĩnh vực khác nhau chia theo độ tuổi, giới tính, học
vấn, biết chữ, tôn giáo, dân tộc trong vùng được nghiên cứu. Những câu
hỏi chủ yếu đươc đưa ra là:

Phần trăm số người trong khu vực nghiên cứu hiện nay: _____0-
18, _____19-30, _____31-50, _____trên 50?

Phần trăm số người trong dân số là nam? _____nữ?
Số lượng trung bình của học vấn những người trên 16 tuổi trong

khu vực nghiên cứu là bao nhiêu?
Phần trăm số người biết chữ ( biết đọc và biết viết )?
Cơ cấu tôn giáo trong khu vực nghiên cứu? (bổ sung) _____, (bổ

sung) _____, (bổ sung) _____.
Cơ cấu dân tộc trong khu vực nghiên cứu? (bổ sung) _____, (bổ

sung) _____, (bổ sung) _____.
Ngôn ngữ chính được nói trong khu vực (phần trăm của mỗi ngôn

ngữ chính trong khu vực nghiên cứu: (bổ sung) _____, (bổ sung) _____,
(bổ sung) _____.

Phân tích như thế nào
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Tổng hợp thông tin từ mhững nguồn thứ cấp và những người cung
cấp thông tin chủ yếu trong khu vực để xác định phần trăm số người cho
mỗi phân loại. Có thể chuẩn bị 3 biểu đồ hỗn hợp để minh hoạ bằng
hình ảnh sự phân bổ độ tuổi, tôn giáo và dân tộc trong khu vực nghiên
cứu. Trừ đi kết quả của các năm trước để tính toán sự thay đổi qua thời
gian. Có thể chuẩn bị một bài báo cáo ngắn để diễn tả cơ cấu nhân khẩu
của khu vực nghiên cứu và nó thay đổi qua thời gian như thế nào.

Những dữ liệu tương tự được thu thập bằng phần phỏng vấn hộ
gia đình. So sánh kết quả có được để kiển tra tính chính xác của dữ liệu.
Nếu có sự khác biệt giữa các kết quả, thì có thể có ích để tham khảo ý
kiến với những người cung cấp thông tin chủ yếu để nhận biết nguyên
nhân của sự khác biệt. Cách khác có thể tiến hành một cuộc điều tra
dân số (phỏng vấn tất cả các hộ gia đình chứ không phải chỉ các mẫu)
để biết chính xác nhân khẩu khu vực nghiên cứu.

Hữu ích với người quản lý như thế nào
Tất cả những chỉ tiêu này đều quan trọng để mở rộng sự tham gia

của những người có liên quan trong việc quản lý. Học vấn, biết chữ và
độ tuổi có thể dự báo về khả năng tiếp thu hiểu biết mới. Một cách tổng
quát, khi tuổi tăng lên khả năng cởi mở với các ý tưởng mới giảm đi. Và
khi trình độ học vấn tăng lên thì khả năng mở mang tri thức tăng lên.Ví
dụ, những ngư dân lớn tuổi có thể không đồng ý thay đổi nghề nghiệp,
nhưng những ngư dân trẻ tuổi có thể đồng ý thông qua buổi tập huấn
mở rộng cho một nghề nghiệp mới. Bằng việc nhận thức được những
chỉ tiêu này, người quản lý đạt được những hiểu biết đúng đắn về sự
nhận thức, ủng hộ và ưng thuận với các phương pháp quản lý.

Dân tộc và tôn giáo cung quan trọng để đạt được sự tham gia của
người hưởng lợi. Cả hai chỉ tiêu dó đều là những phương diện quan
trọng  trong cấu trúc xã hội và thường liên quan đến các hành vi của các
nhóm có tổ chức gồm nhiều thành viên, trung thành và những phương
diện khác. Những người  cùng nhóm thường muốn làm việc cùng nhau.
Hiểu được các tôn giáo dân tộc người quản lí có thể hiểu tốt hơn làm thế
nào có thể nghiên cứu các chức năng của vùng nghiêncứu và do đó kết
hợp với họ như thế nào. Một vùng nghiên cứu tương đối đồng nhất có
nhiều khả năng làm việc cùng nhau hơn là ở các vùng có những quyền
lợi khác biệt về dân tộc và rôn giáo. Thông tin đó cũng rất có lợi cho việc
xác định cách  thâm nhập vào các nhóm . Chẳng hạn khi trong vùng có
tôn giáo mạnh thì những dịch vụ tôn giáo hoặc các cuộc gặp gỡ có thể là
cách đến với mọi người và những người đứng đầu có thể đại diện cho
vùng nghiên cứu. Dân tộc và tôn giáo có thể đi vào tiềm thức mọ người
và giá trị các nguồn lợi; tất nhiên cần phải hiểu biết về tôn giáo và dân
tộc.
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Văn hoá và giới tính cũng có thể trở thành chỉ tiêu quan trọng của
sự tham gia vì trong một số nền văn hoá phụ nữ không chủ động tham
gia vào các hoạt động chính trị và quản lý. Trong trường hợp đó rất khó
lôi kéo họ vào công việc quản lí.

Trình độ giáo dục, học vấn và những khác biệt tôn giáo và dân tộc
rất cần để hiểu được những ảnh hưởng của quản lý lên cuộc sống và sự
ổn định của vùng nghiên cứu trong mọi thời điểm. Tăng trình độ học vấn
gắn liền với các chiến lược quản lý, tạo ra các ảnh hưởng tốt .Các nhóm
dân tộc cá biệt được giáo dục nghiêm khắc có thể cho thấy họ bị các
chiến lược quản lý loại ra. Sự khó khăn trong việc giải thích đó là làm
cho các quan hệ với các chiến lược quản lý giữa những chính sách và
các chương trình có thể làm cho những cái đó thay đổi.

Tuổi tác có thể có ích cho việc nhận biết được những áp lực của
tương lai lên nguồn lợi.  Một lực lượng dân số trẻ, phổ biến ở các nước
châu Á, cho thấy có rất nhiều áp lực cho nguồn lợi trong tương lai sắp
tới.

Cũng như vậy, từ triển vọng của chương trình quản lý vùng ven
biển, thông tin về việc phân loại tuổi, giới tính, học vấn, dân tộc, tôn giáo
và cơ cấu nghề nghiệp sẽ có lợi cho việc xác định chính xác phạm vi của
những người trong khu vực nghiên cứu được phỏng vấn. Ví dụ, có 60%
theo đạo Hindu và 40% Thiên chúa giáo, thì nhóm phải được sắp đặt
phỏng vấn chính xác với khoảng cùng số phần trăm cả hai nhóm. Điều
quan trọng là phải thu thập các thông tin này từ những người cung cấp
thông tin chủ yếu trước khi bắt đầu phỏng vấn hộ gia đình. Xem phần
“Những vấn đề được bao gồm” và “Ai có thể được phỏng vấn?” trong
Phần 3 để thảo luận về lựa chọn tương ứng.

KS 13: Nghề nghiệp
Đó là gì
Nghề nghiệp chỉ những hoạt động cung cấp nguồn sống, như thu

nhập, thức ăn hay các loại phương tiện sinh sống khác. Nghề nghiệp
chính thức là nguồn chính của nguồn sống, trong khi nghề nghiệp phụ là
nguồn quan trọng thứ hai của nguồn sống.

Thu thập như thế nào
Dữ liệu về nghề nghiệp có thể có được thông qua các nguồn thông

tin thứ cấp, như là thông tin điều tra dân số, hồ sơ các ngư dân và các
dự án phát triển cộng đồng. Tuy nhiên, nó không thể trình bày ra được
những cấp độ nghề nghiệp cho nhà quản lý được. Ví dụ, “Du lịch” có thể
ghi là một nghề; tuy thế, người quản lý muốn biết phần trăm số người
chơi thể thao nước và số nhân viên khách sạn một cách riêng biệt. Bởi
vậy cho nên phỏng vấn người cung cấp thông tin chủ yếu, như là trưởng
thôn, chủ tịch xã hay những người đứng đầu cộng đồng khác và đại diện
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cho nhiều khu vực khác (như là hiệp hội ngư dân, hiệp hội khách sạn) là
rất quan trọng. Các dữ liệu thu thập được sẽ được điền vào bảng dưới
đây:

Nghề nghiệp
chính của cộng
đồng

Phần trăm dân
số lao động sử
dụng nghề này là
nghề nghiệp
chính

Số người sử
dụng nghề này là
nghề chính

Phần trăm dân
số lao động sử
dụng nghề này là
nghề nghiệp phụ

1.
2.
3.
4.
5.

Dữ liệu thêm vào: nhóm cũng có thể hỏi về nghề nghiệp thứ 3, mà
nó có thể có ích cho việc xác định phần trăm cộng đồng liên quan đến
hoạt động, nhưng nguồn sống chính hay phụ của họ không phụ thuộc
vào nó.

Phân tích như thế nào
Tổng hợp dữ liệu từ các nguồn thứ cấp và người cung cấp thông

tin chính để xác định phần trăm dân số lao động trong mỗi loại và số
người làm trong mỗi nghề nghiệp như nghề nghiệp chính của họ. Trừ đi
kết quả từ các năm trước để tính toán sự thay đổi qua thời gian. So
sánh kết quả này với sự thay đổi trong thực trạng nguồn lợi, các hình
thức sử dụng và mức độ ảnh hưởng, để xem có 1 sự liên quan không.
Một bài báo cáo ngắn diễn tả những nghề nghiệp chính, những gì quan
trọng chúng mang lại phần trăm và số người làm trong mỗi nghề, và nó
đã thay đổi thế nào qua thời gian.

Những dữ liệu tương tự được thu thập trong phần phỏng vấn hộ
gia đình. So sánh giữa kết quả kèm theo để kiểm tra tính chính xác của
dữ liệu. Nếu có sự khác biệt lớn giữa các dữ liệu, một cuộc điều tra dân
số đầy đủ có thể được tiến hành. Chú ý rằng dữ liệu phỏng vấn hộ gia
đình dựa trên toàn bộ dân cư (không chỉ người lao động) mà bao gồm
cả những người thất nghiệp. Để so sánh chính xác, phần trăm hộ gia
đình sẽ cần phải tính toán lại chỉ dựa trên số người được ghi là đang lao
động (chẳng hạn không phải là những người ghi là “sinh viên”, “thất
nghiệp”.v.v. trong nghề nghiệp của họ).

Hữu ích với người quản lý như thế nào
Cơ cấu nghề nghiệp là một trong những nguồn tư liệu hữu dụng

nhất của thông tin về vấn đề những nguy cơ. Nó cung cấp những hiểu
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biết về số người làm trong các hoạt động vùng ven biển, trong số đó có
những thành phần là những nguy cơ tiềm tàng đối với nguồn lợi. Sự
thay đổi qua thời gian và sự so sánh với những mức độ ảnh hưởng và
thực trạng nguồn lợi có thể làm sáng tỏ về các nguy cơ. Ví dụ, nếu có
càng nhiều người chuyển sang làm nghề cá như là một nghề chính thì
toàn bộ nghề cá có thể phát triển theo. So sánh với thực trạng nguồn lợi
có thể chỉ ra sự suy giảm trong số lượng cá khi mà số người đánh cá
tăng lên. So sánh với các loại hình sử dụng và mức độ ảnh hưởng cũng
có thể hữu ích trong việc xem xét những hoạt động đó sẽ phát triển như
thế nào. So sánh với các mức độ ảnh hưởng sẽ rất hữu ích để ta xem
xét cộng đồng nhận thức những sự phát triển đó như thế nào - họ có
nhận thấy những tác động về nguồn lợi hay không. Nếu số lượng ngư
dân tăng, nhưng tình trạng của nguồn lợi tốt, các hình thức sử dụng ở
mức độ ổn định và cộng đồng không coi nghề cá là một ảnh hưởng
trung hay cao, thì nghề cá có thể không bị nguy cơ gì.

Cơ cấu nghề nghiệp cũng có ích cho việc xác định tầm quan trọng
của tài nguyên biển. Số phần trăm người sử dụng nguồn càng lớn thì sự
phụ thuộc càng lớn và vì thế tầm quan trọng của nguồn lợi càng lớn. Sự
gia tăng trong số lượng và/hoặc phần trăm số người qua thời gian cho
biết tầm quan trọng cũng tăng lên. Sự phân bố của dân cư trong các
ngành nghề khác nhau cũng cho biết mức độ ổn định của kinh tế cộng
đồng, điều đó cũng giúp để hiểu biết tầm quan trọng của nguồn lợi. Nếu
phần lớn số người phụ thuộc vào nghề cá thì cộng đồng sẽ bị ảnh
hưởng rất nặng nề nếu có sự suy thoái trong nghề cá.

Cuối cùng, cơ cấu nghề nghiệp cũng quan trọng để xác định
những hiệu quả của chiến lược quản lý đối với sinh kế của cộng đồng.
Ví dụ, người quản lý có thể xem có sự chuyển đổi nghề nghiệp hay
không sau khi tập huấn sinh kế   mở rộng được sắp đặt. Hoặc là họ có
thể xem việc thiết lập khu vực cấm đánh cá có trùng với sự chuyển dời
khỏi nghề cá và vào các nghành nghề khác hay không.

Cơ sở hạ tầng của cộng đồng
Đó là gì
Cơ sở hạ tầng của cộng đồng là thước đo tổng thể về sự phát triển

của công đồng và sự thịnh vượng của khu vực nghiên cứu. Nó là sự
miêu tả về mức độ các dịch vụ cộng đồng (như bệnh viện, trường học)
và cơ sở hạ tầng (như đường xá, công cộng), mà có thể bao gồm các
thông tin chủ yếu để xác định nguồn gốc của những tác động gây ảnh
hưởng của con người lên nguồn lợi vùng ven biển (như xử lý nước thải)

Thu thập như thế nào
Thông tin này có thể thu thập được thông qua phỏng vấn những

người cung cấp thông tin chính, như là trưởng thôn, chủ tịch xã, kỹ sư
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xã, xem lại dữ liệu thứ cấp từ các bản báo cáo của xã, đăc biệt những
cơ quan phát triển cộng đồng và đi dạo quanh cộng đồng, quan sát và
kiểm kê cơ sở hạ tầng của cộng đồng.

Cái chính là việc xác định xem những mục sau đây có tồn tại hay
không trong khu vực nghiên cứu:

Trường học, bác sỹ nội trú, y tá nội trú, bênh viện, nhà thuốc, điện,
điện thoại, cổng Internet, đài, TV, báo, máy xử lý chất thải, máy làm đá,
đường kiên cố, nước cung cấp đến nhà, dịch vụ ngân hàng, nhà
khách/khách sạn/nhà trọ, nhà hàng.

 Trong một số trường hợp những danh mục này có thể được biến
cải để phản ánh chính xác hơn các chỉ tiêu của việc phát triển cộng đồng
trong nghiên cứu vùng. Chẳng hạn khi TV đã được dùng phổ biến thì có
thể phải bổ xung thu nhận vệ tinh và truyền hình cáp. Quy mô xây dựng
chính xác cũng sẽ rất cần thiết cho việc so sánh giữa các cộng đồng
trong các thời gian khác nhau như trước và sau khi xây dựng MPA.

Phân tích như thế nào
Tổng hợp các thông tin từ những quan sát, các cuộc phỏng vấn

những người cung cấp thông tin chính yếu và các nguồn thông tin thứ
cấp vào trong danh mục các cơ sở hạ tầng hiện có trong vùng nghiên
cứu. So sánh chúng theo chuỗi thời gian. Một tường trình ngắn gọn có
thể được chuẩn bị dựa trên danh mục này để mô tả các cơ sở hạ tầng
của vùng nghiên cứu và nó đã được đổi thay theo thời gian như thế nào.

Những người quản lí có thể sử dụng thông tin như thế nào
Cơ sở hạ tầng xác định sự thịnh vượng của các vùng nghiên cứu

vì nó biểu hiện mức độ phát triển cộng đồng và sự ảh hưởng chung của
quản lý trong cộng đồng ở vùng nghiên cứu. Bằng việc giám sát theo
các danh mục người quản lý có thể thấy sự thinh vượng và sung túc của
vùng quản lý là tăng lên, giảm đi hay giữ nguyên. Cái khó là gắn kết
những thay đổi này để chủ động quản lý vùng ven biển. Trong một vài
trường hợp chúng có liên hệ chặt chẽ và chương trình quản lý đã cung
cấp đường nước hay xử lý chất thải cho cộng đồng, trong các khu vực
khác người quản lý không có trách nhiệm về cơ sở hạ tầng trong cộng
đồng.

Những thông tin về sự hiện hữu của dịch vụ ngân hàng, nước đá
cho ngư dân và đường kiên cố có thể có ích để nhận biết khả năng của
ngư dân tổ chức công việc của mình. Cùng lúc đó, những thông tin về
xử lý chất thải cung cấp sự hiểu biết như là chất thải thô có thể gây ảnh
hưởng đến chất lượng nước hay không. Thông tin về nhà khách, khách
sạn, nhà trọ có có ích để xác định tổng mức độ du lịch trong khu vực.

Cuối cùng, những thông tin về điện thoại, Internet, đài, TV và báo
chí hiện có trong khu vực cần thiết để phát triển các chương trình giáo
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dục và phát triển trong cộng đồng. Những buổi tuyên truyền nâng cao
nhận thức có thể được thực hiện qua việc sử dụng các phương tiện
thông tin thông dụng.



40

Các hoạt động vùng biển và vùng ven biển
Các
hoạt
động
vùng
biển
và
vùng
ven
biển

Các
hàng
hoá và
dịch vụ
vùng
biển và
vùng
ven
biển

Cách
sử
dụng
(chính)

Giá
trị

Định
hướng
thị
trường

Khu
vực
sử
dụng

Mức
độ
ảnh
hưởn
g

Loại
ảnh
hưởn
g

Mức
độ sử
dụng
bởi
người
ngoài

Sử
dụng
hộ gia
đình
(chính)

Thuỷ
sản

Tôm
hùm

Bẫy Cao Quốc tế Các
vịnh

L L Bán

Cá mú Câu Cao Khu vực Rạn
san
hô

M Hết cá L Bán

Du lịch Khách
sạn

Nhà
nghỉ

TB Quốc tế Bờ M Ô
nhiễm

H Bán

Lặn SCUB
A

Quốc tế Rạn
san
hô

L H

Nuôi
trồng
thuý
sản

Sò Hàng TB Địa
phuơng

Vịnh L L

KS15. Các hoạt động
Đó là gì:
Các hoạt động vùng biển và vùng ven biển là sự xác định các cách

sử dụng nguồn lợi vùng biển và vùng ven biển trong khu vực nghiên cứu
Thu thập như thế nào
Dữ liệu trên các hoạt động vùng biển và vùng ven biển có thể có

được bằng phỏng vấn những người cung cấp thông tin chủ yếu địa
phương, như là các ông chủ tịch, các thương nhân, các ngư dân và
hướng dẫn viên du lịch để nhận biết các hoạt động sử dụng trong khu
vực. Quan sát cũng được sử dụng để nhận biết các hoạt động trong khu
vực.

Khi mà các hoạt động vùng ven biển và vùng biển có thể mang
tính mùa vụ, xảy ra vào những giờ cá biệt, hoặc diễn ra ở những vùng
đất xa, điều quan trọng là dùng nhiều phương pháp phối hợp để tiếp cận
bao gồm quan sát vào nhiều thời điểm khác nhau và phỏng vấn nhiều
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người cung cấp thông tin chủ yếu để chắc chắn rằng các loại hoạt động
vùng biển và vùng ven biển đều đã được nhận biết.

Phân tích như thế nào
Tổng hợp dữ liệu có được từ người cung cấp thông tin chính và

các quan sát vào một bảng. Một báo cáo ngắn dưạ vào bảng trên có thể
được chuẩn bị để miêu tả các hàng hoá vùng biển và vùng bờ đã sản
xuất trong khu vực nghiên cứu.

Có lợi cho người quản lý như thế nào
Những thông tin về hàng hoá và dịch vụ vùng bờ và vùng biển rất

có ích choviệc xác định những ảnh hưởng chung lên các cộng đồng
trong khu vực nghiên cứu, đặc biệt là thị trường và sản xuất. Kết quả
của các biện pháp quản lý là có thể có sự tăng lên trong sản suất hàng
hoá và dịch vụ vùng biển và vùng bờ, với những ảnh hưởng tích cực và
tiêu cực lên những người sử dụng. Ví dụ, nếu có một khu vực biển được
bảo vệ tăng cường cho hoạt động du lịch trong vùng, thì có thể mong
rằng giá trị của hoạt động lặn sẽ tăng lên và định huớng thị trường có
thể mở rộng.

KS17. Các hình thức sử dụng
Đó là gì
Các hình thức sử dụng xác định các phương pháp riêng biệt hay

các phương pháp đã được phát triển (như bẫy, lưới, nhà nghỉ, lặn sinh
thái) cho mỗi loại hàng hoá và dịch vụ vùng biển và vùng bờ

Thu thập như thế nào
Dữ liệu trên các hình thức sử dụng có thể có được thông qua

phỏng vấn những người cung cấp thông tin chủ yếu là người đại diện
cho các nhóm người liên quan khác nhau (như như chủ tich hiệp hội
ngư dân, quản lý của hoạt động khai thác cát lâu đời nhất). Thêm vào
đó, điều quan trọng là kiểm tra chéo những thông tin này bằng cách
quan sát - xem xét xung quanh cộng đồng, đặc biệt là nơi các hoạt động
khác nhau diễn ra.

Những câu hỏi chính được đưa ra là những hình thức sử dụng sau
có diễn ra ở khu vực nghiên cứu không (chú ý rằng đây chỉ là danh sách
đầu tiên và phải làm cho phù hợp với hoàn cảnh riêng của khu vực
nghiên cứu):

Thuỷ sản: bẫy, lưới, xiên, thu lượm, đặt lưới
Du lịch : lặn, lướt ván ( snooker), thuyền đáy kính, du lich rừng

ngập mặn, tái tạo nghề cá, nhà nghỉ 8-50,>50 phòng, khách sạn, phòng
trọ.

Nuôi trồng thuỷ sản: ao, lồng



42

Vận tải biển: cảng, đóng tàu, du thuyền
Nông nghiệp
Khai thác san hô
Khai thác cát
Lưới vét
Phát triển dầu khí
Cơ sở quân sự
Phá rừng ngập mặn
Phá rừng
Công nghiệp (ghi chú hình thức:_______)
Bảo tồn (ghi chú hình thức:_______)
Dữ liệu bổ xung: Với mỗi loại dữ liệu này, nhóm có thể hỏi mức độ

sử dụng được phân độ từ 1 đến 10, trong đó một là việc sử dụng có giới
hạn và mười là mức độ sử dụng tối đa. Thứ tự này có thể được so sánh
theo thời gian để thấy các cấp độ có tăng, giảm hay giữ nguyên.

Nghề thuỷ sản có thể được phân loại kỹ hơn trong năm hình thức:
1. Quy mô lớn – năng lực, đầu tư cao, trang bị máy móc, điện,

phân loại thuê lao động, sản phẩm phân bố rộng rãi, hoạt động
vùng nước xa bờ.

2. Công nghiệp – năng lực, đầu tư cao, trang bị máy móc, điện,
phân loại thuê lao động, sản phẩm phân bố rộng rãi, hoạt động
trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia.

3. Quy mô nhỏ – tàu nhỏ, máy nhỏ, trang thiết bị máy móc một
phần hay toàn bộ do người sử dụng tự lắp đặt, lao động cả thời
gian hay bán thời gian, công cụ dừng cả cơ khí và bằng tay, thị
trường trong nước và địa phương, hoạt động ở vùng nước gần
bờ.

4. Thủ công – tàu nhỏ, máy nhỏ, trang thiết bị máy móc một phần
hay toàn bộ do tự người sử dụng lắp đặt, lao động cả thời gian
hay bán thời gian, máy tự động và bằng tay, thị trường địa
phương, hoạt động ở vùng nước gần bờ.

5. Sinh kế – hoạt động một mình, gia đình hay nhóm cộng đồng,
lao động bán thời gian, thuyền nhỏ, không lắp máy, không dùng
cơ khí, người sử dụng tự lắp đặt ngư cụ hoạt động, tiêu dùng
cho gia đình là chính, hoạt động ở vùng nước ven bờ.

Phân tích như thế nào
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Tổng hợp dữ liệu từ phỏng vấn những người cung cấp thông tin
chủ yếu và quan sát để soạn ra một danh mục các hình thức sử dụng
diễn ra trong khu vực nghiên cứu. So sánh các kết luận theo thời gian để
nhận biết những sự chuyển đổi trong các hình thức sử dụng. So sánh sự
thay đổi trong các hình thức sử dụng với những thay đổi thực trạng
nguồn lợi và mức độ ảnh hưởng để xem có sự liên hệ giữa các hình
thức sử dụng với các điều kiện và ảnh hưởng không.

Thông tin có thể được người quản lý sử dụng như thế nào
Những thông tin về các hình thức sử dụng hữu dụng đặc biệt để

nhận biết các nguy cơ cho nguồn lợi vùng biển và vùng bờ, như đánh cá
bằng mìn hay chặt phá rừng ngập mặn. Bằng việc giám sát các dữ liệu
này theo thời gian, người quản lý cũng có thể xem việc quản lý tác động
gì lên những hình thức sử dụng này. Ví dụ, nếu chương trình quản lý
vùng bờ có sáng kiến trồng lại rừng ngập mặn, tuy nhiên nếu chặt phá
rừng ngập mặn vẫn tiếp tục được coi  như một hình thức sử dụng, thì nó
chỉ ra rằng chiến dịch này không ngăn chặn được sự tiếp tục chặt phá
rừng ngập mặn. Những thông tin này cũng giúp ta xác định tính hiệu lực
của chương trình quản lý vùng bờ.

Hiểu được những hình thức sử dụng gì đang diễn ra ở địa phương
cũng đánh giá được sự  tham gia của những người liên quan và các
chương trình nhận thức trong quản lý vùng bờ. Người quản lý cần biết
con người gắn bó với nguồn lợi như thế nào để làm việc và giao tiếp với
họ về các nguy cơ cho nguồn lợi.

KS18. Giá trị của hàng hoá và dịch vụ
Đó là gì
Giá trị của hàng hoá và dịch vụ vùng bờ và vùng biển là giá trị

bằng tiền của mỗi sản phẩm trên thị trường.
Thu thập như thế nào
Dữ liệu về giá trị của hàng hoá và dịch vụ vùng bờ và vùng biển có

được bằng phỏng vấn những người cung cấp thông tin chủ yếu ở địa
phương như thương nhân, ngư dân, người hoạt động khách sạn, và thợ
lặn. Hỏi người cung cấp thông tin chủ yếu để xác định giá trị (cao, trung
bình hay thấp) cho mỗi loại sản phẩm hàng hoá và dịch vụ vùng bờ và
vùng biển. Ví dụ, giá trị cao có thể đặt trên hàng hoá và dịch vụ vùng
biển và vùng bờ như tôm hùm, vì  nó có nhu cầu cao và giá trị bằng tiền
cao trên cả thị trường quốc tế và khu vực. Giá trị trung bình có thể là
phát triển khách sạn  trong đó chỉ bao gồm một số  ít nhà nghỉ. Giá trị
thấp đựơc tính trên việc  chặt phá rừng ngập mặn sẽ gây hại cho nhiều
loài  chim có thể là tiềm năng thu hút du lịch sinh thái. Các giá trị của
hàng hoá và dịch vụ (cao , trung bình, hay thấp) sẽ cần được định rõ
riêng biệt cho mỗi khu vực nghiên cứu.
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Phân tích như thế nào
Tổng hợp dữ liệu từ những người cung cấp thông tin chủ yéu khác

nhau vào một bảng. Một báo cáo ngắn có thể được chuẩn bị để miêu tả
giá trị các hàng hoá và dịch vụ vùng bờ và vùng biển.

Có lợi đối với người quản lý như thế nào
Giá trị của hàng hoá và dịch vụ vùng bờ và vùng biển có ích cho

việc xác định những tác động chung của việc quản lí lên các cộng đồng
trong khu vực nghiên cứu, bao gồm sinh kế, thị trường, sản xuất và an
toàn lương thực. Ví dụ, nếu cơ quan quản lý bắt đầu khuyến khích các
sản phẩm từ nuôi trồng thuỷ sản, thì  có thể mong đợi rằng giá trị của
các sản phẩm này tăng lên vì nhu cầu tăng lên.

Giá trị của hàng hoá và dịch vụ vùng bờ và vùng biển cũng rất hữu
ích cho việc biểu hiện tầm quan trọng của  quản lý khu vực để việc duy
trì việc sử dụng. Ví dụ, nếu lặn có bình khí nén mang lại một lượng
khách du lịch lớn với giá trị cao cho nhu cầu về phòng trọ, nhà hàng và
những người điều hành hoạt động lặn, người quản lý vùng bờ phải sắp
đặt những nỗ lực quản lý trong việc bảo đảm duy trì rạn san hô và nghề
cá trong khu vực nghiên cứu. Ngược lại, nếu rạn san hô bị đánh mìn và
có giá trị lặn thấp, người quản lý có thể sẽ phải gánh chịu một khoảng
thời gian khó khăn để biện minh cho tầm quan trọng của nguồn lợi đối
với hoạt động lặn.

Giá trị của hàng hoá và dịch vụ vùng bờ và vùng biển cũng hữu
dụng trong việc xác định nguồn lợi nào chịu sức ép khai thác lớn nhất và
có thể, do đó, cần có sự  quan tâm đặc biệt của người quản lý. Giá trị là
một cách đo lường tầm quan trọng tương ứng của sản phẩm. Bởi vì giá
cả chi phối những hành vi của con người, sức ép của việc khai thác
dường như mạnh nhất đối với các sản phẩm có giá trị lớn nhất. Ví dụ,
một loại cá có giá trị cao sẽ được chú ý tới nhiều  hơn và nỗ lực đánh
bắt hơn là các loài có giá trị thấp và do đó có thể đòi hỏi sự quan tâm
đặc biệt của người quản lý vùng bờ.

Giá trị của hàng hoá và dịch vụ vùng bờ và vùng biển cũng hữu
dụng trong việc hiểu biết mức thu nhập của hộ gia đình và tình hình
phúc lợi của hộ gia đình. Ví dụ, nếu giá trị sản phẩm chuyển từ cao
xuống thấp thì sự suy giảm trong thu nhập và phúc lợi có thể sẽ xảy ra.

KS19. Định hướng thị trường hàng hoá và dịch vụ
Đó là gì
Định hướng thị trường hàng hoá và dịch vụ biển và ven biển là sự

xác định thị trường mà trong đó sản phẩm được bán chính.
Thu thập như thế nào
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Dữ liệu trên định hướng thị trường hàng hoá và dịch vụ có được
bằng việc phỏng vấn những người cung cấp thông tin chủ yếu như là
ngư dân, người mua, người hoạt động khách sạn, thợ lặn. Những người
cung cấp thông tin chủ yếu này có thể được dùng để cho những thông
tin về thị trường chính cho mỗi hàng hoá và dịch vụ vùng biển và vùng
bờ.

Những người cung cấp thông tin chủ yếu được hỏi để nhận biết thị
trường chính mỗi loại hàng hoá và dịch vụ được bán (quốc tế, quốc gia,
vùng hay địa phương).

Dữ liệu bổ xung: Một cách khác, những người cung câp thông tin
chủ yếu được hỏi để lập danh sách tất cả giá thị trường cho mỗi loại
hàng hoá và dịch vụ và để xếp hạng nó theo tầm quan trọng mỗi thị
trường. Việc này hữu ích cho việu hiểu đầy đủ các loại thị trường.

Phân tích như thế nào
Tổng hợp dữ liệu từ những người cung cấp thông tin chủ yéu khác

nhau vào một bảng. Một báo cáo ngắn dựa vào bảng miêu tả thị trường
mỗi loại hàng hoá và dịch vụ có thể được chuẩn bị. Một biểu đồ có thể
được chuẩn bị để biểu diễn dòng chảy của mỗi hàng hoá và dịch vụ từ
nguồn cho tới thị trường.

Có ích cho người quản lý như thế nào
Định hướng thị trường hàng hoá và dịch vụ có thể hữu ích để xác

định ảnh hưởng tổng quát của việc quản lý lên cộng đồng trong khu vực
nghiên cứu, đặc biệt là sinh kế, thị trường, sản xuất và anh toàn thực
phẩm. Ví dụ, khi nguồn sống và thu nhập của người dân trong khu vưc
nghiên cứu được gắn kết với thị trường, định hướng thị trường các là rất
quan trọng khi nó đem đến những hiểu biết về việc sản phẩm thuỷ sản
được sản xuất trong khu vực được bán ở đâu. Những biến số này cho
phép phân tích về những thay đổi qua thời gian trong các kênh thị
trường cho sản phẩm thuỷ sản chính. Nó biểu diễn mối quan hệ giưa
người sản xuất địa phương và thương gia với các thị trường khác nhau,
như là sự kết nối với thị trường quốc tế có thể ảnh hưởng đến hoạt động
khai thác.

Định hướng thị trường cũng có thể hữu ích như là một chỉ thị về
sức ép trên nguồn lợi là bao nhiêu. Ví dụ, ngư dân có thể nỗ lực khai
thác nhiều hơn đối với các loại cá có giá trị cao trên thị trường thế giới.
Nó cũng có thể đưa ra một chỉ số, qua thời gian, về những biến đổi trong
thị trường các sản phẩm thuỷ sản. Ảnh hưởng của các biện pháp quản
lý cũng có thể được đánh giá thông qua những thay đổi của thị trường.
Chẳng hạn, các biện pháp quản lý  có thể dẫn tới việc xuất hiện nhiều
hơn  những loài thuỷ sản có giá trị cao có thể được mua bán trong thị
trường khu vực và nội địa.
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KS20. Mẫu sử dụng
Đó là gì
Mẫu sử dụng để chỉ vị trí của các hoạt động liên quan đến vùng

bờ.
Thu thập như thế nào
Dữ liệu trước hết được thu thập từ những nguồn thứ cấp, bao gồm

cơ quan cấp xã, thị trấn… có bản đồ ghi chú các vị trí của các hoạt động
khác nhau trong khu vực (như bản đồ  ghi chú khu vực trồng trọt, nghiên
cứu thuỷ sản chỉ ra khu vực đánh cá). Tiếp theo, việc phỏng vấn những
người cung cấp thông tin chủ yếu được sắp đặt với sự miêu tả các hoạt
động khác nhau (như chủ tịch hiệp hội khách sạn). Cuối cùng việc quan
sát được dùng để nhận biết và kiểm ta lại mẫu sử dụng.

Đội cần phải ghi nhớ vị trí của các hoạt động sau trên bản đồ (Các
hoạt động thêm có thể cần được bổ xung cho mỗi vị trí  nghiên cứu
trong khu vực):

Lặn, nông nghiệp, lướt ván, khai thác san hô, thuyền đáy kính,
Khai thác cát, đánh cá, lưới vét, mở khách sạn, khai thác dầu khí, phát
triển nhà ở, khai hang: chặt phá rừng, rừng ngập mặn, khu thương mại,
công nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, khu bảo tồn (ghi chú loại hình lên bản
đồ) cảng, rừng, rừng ngậo mặn, khu quân sự, vận tải bằng tàu biển, vui
chơi giải trí, du thuyền.

Phân tích như thế nào
Tổng hợp dữ liệu từ nguồn thứ cấp và những người cung cấp

thông tin chủ yếu để nhận biết vị trí của các hoạt động cần phải được ghi
chú trên bản đồ và cũng cần được chú ý trong khu vực nghiên cứu. So
sánh vị trí các hoạt động để nhận biết sự chồng chéo và do đó tiềm tàng
những mâu thuẫn. So sánh các vị trí qua thời gian để thấy các việc sử
dụng thay đổi như thế nào. Một bài tường thuật ngắn có thể được chuẩn
bị để miêu tả các hoạt động, vị trí của chúng, và sự  thay đổi của chúng
qua thời gian.

Người quản lý có thể sử dụng thông tin như thế nào
Tương tự các hình thức sử dụng, các thông tin trên mẫu sử dụng

là hữu ích cho việc nhận biết những nguy cơ cho nguồn lợi vùng bờ và
vùng biển. Bằng việc hiểu được vị trí của các hoạt động, người quản lý
có thể xác định tốt hơn các ảnh hưởng. Ví dụ, nếu việc mở khách sạn
xảy ra ở gần rạn san hô, sẽ có những ảnh hưởng tiềm ẩn của trầm tích
và việc xả chất thải. Quy mô của khu vực cũng là một chỉ tiêu của mức
độ ảnh hưởng. Nó đặc biệt có lợi khi mà những thông tin từ các hình
thức sử dụng cung cấp  hiểu biết về hoạt động gì đang diễn ra nhưng
không biết là bao nhiêu.
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Bằng việc giám sát qua thời gian, người quản lý có thể thấy được
việc quản lý đã có tác động lên những hoạt động đó như thế nào. Ví dụ,
nếu chương trình quản lý vùng bờ xác định việc vận động trồng lại rừng
ngập mặn nhưng việc chặt phá vẫn tiếp tục được liệt kê như một hoạt
động, người quản lý có thể nhìn vào độ lớn của khu vực đã khai phá và
xem nó có tăng, giảm hay giữ nguyên từ năm ngoái. Nếu nó có giảm bớt
thì chương trình có thể đã có một vài ảnh hưởng tích cực. Những thông
tin này cũng giúp xác định tính hiệu lực của chương trình quản lý vùng
bờ.

Cuối cùng, bằng cách lập bản đồ mẫu sử dụng, người quản lý có
thể hiểu được tốt hơn các vấn đề, đặc biệt là mâu thuẫn về tiếp cận
nguồn lợi và sử dụng chồng chéo giữa các nhóm người có liên quan. Nó
có thể giúp xác định nếu phương pháp như phân vùng các hoạt động là
phù hợp cho khu vực.

KS21 & KS22. Mức độ và kiểu của tác động:
Định nghĩa:
Mức độ và kiểu tác động là sự đo lường về năng lực của từng cá

nhân trong tổng thể và chủng loại trong hoạt động tại các vùng ven biển
cũng như tài nguyên biển. Đây không phải là các đánh giá khoa học về
mức độ và kiểu tác động nhưng tốt hơn một tài liệu như người ta vẫn
thường nghĩ đến.

Thu thập như thế nào ?
Những tài liệu đó được thu thập bằng cách phỏng vấn những

người có thông tin như các vị chức sắc, những người sống lâu năm
trong khu vực và những người có thể giới thiệu những cái nhìn tổng thể
về khu vực đó cho mọi người.

Những người cung cấp thông tin chính được hỏi để nhận biết về
mức độ ảnh hưởng lớn/trung bình/nhỏ/không có của hoạt động khai
thác, sử dụng tài nguyên biển đang diễn ra tại địa phương đối với nền
kinh tế. Trong khi họ còn cần phải thích nghi với từng khu vực nghiên
cứu, mức độ cao có nghĩa là nền kinh tế địa phương còn phải chịu ảnh
hưởng lớn, nghiêm trọng, khó thay đổi của lượng tài nguyên sẵn có,
chẳng hạn như việc liên tục khai thác và bổ xung rừng ngập mặn; mức
độ trung bình thể hiện ảnh hưởng vừa phải, như là khai thác rừng ngập
mặn; mức độ thấp tương ứng với tầm ảnh hưởng thứ yếu, rất nhỏ,
chẳng hạn như việc khai thác một tỉ lệ rất nhỏ trong cả cánh rừng ngập
mặn rộng lớn; và mức độ cuối cùng là không có ảnh hưởng. Như vậy,
các kiểu tác động này cũng được mô tả một cách ngắn gọn, chẳng hạn
như sự phát triển của hệ thống khách sạn đã giới hạn việc tiếp cận ven
viển hoặc vận tải đường thuỷ đòi hỏi phải có sự nạo vét luồn lạch.

Dữ liệu bổ xung: loại hình ảnh hưởng có thể được mô tả chi tiết
hơn để xác định các tác động trực tiếp và gián tiếp như dòng chất thải
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đổ ra tác động trực tiếp lên chất lượng nước và nông nghiệp vùng
thượng nguồn gây ra các trầm tích trong mùa mưa.

Phân tích như thế nào ?
Dữ liệu được tổng hợp để xác định mức độ chung và loại tác động

và được điền vào bảng. Kết quả  được so sánh với kết quả của các năm
trước để có thể tìm ra sự biến động trong mức độ và loại tác động. Sự
thay đổi được so sánh với tình trạng nguồn tài nguyên để xem có sự
tương quan hay không.

Những dữ liệu tương tự được thu từ các buổi phỏng vấn các hộ
gia đình nơi họ được hỏi về các suy nghĩ của họ đối với 5 sự đe doạ
chính tới nguồn tài nguyên biển. Sự so sánh các kết quả cho phép ta
kiểm tra độ chính xác của dữ liệu. Các hoạt động được xác định bởi các
cá nhân cần được lưu ý “cao” trong bảng hỏi được hoàn tất bởi những
người cung cấp thông tin chính. Nếu như có sự sai lệch lớn giữa các kết
quả, khi đó cần tham khảo ý kiến những người cung cấp thông tin chính
nhằm làm sáng tỏ. Một cuộc điều tra dân số cũng có thể cần thiết để xác
định chính xác về tầm nhận thức.

Nhà quản lý sử dụng thông tin như thế nào ?
Tương tự như “cách sử dụng” và “mẫu sử dụng”, thông tin về mức

độ tác động rất hữu ích để nhận biết sự đe doạ tới nguồn tài nguyên
biển. Các thành viên của cộng đồng, những người trực tiếp sử dụng
nguồn tài nguyên thường biết rõ nhất những gì đang ảnh hưởng tới
nguồn tài nguyên đó do họ thường xuyên sử dụng và tiếp xúc với nó.
Thông tin này có thể rất cần thiết để nhận diện nhanh chóng những hoạt
động cần có nghiên cứu khoa học. Ví dụ, các thành viên của cộng đồng
có thể coi việc phát triển dầu và khí có tác động lớn bởi họ thấy có một
vài hiện tượng tràn dầu đáng kể. Tác động này có thể bị bỏ qua bởi các
nghiên cứu chỉ được tiến hành 1 lần trong 1 năm.

Bằng giám sát thông tin này theo thời gian, nhà quản lý cũng có
thể thấy được tác động của quá trình quản lý đối với những hoạt động
đó và do đó có thể thấy được hiệu quả của quá trình quản lý. Ví dụ, nếu
một chương trình quản lí ven biển được bắt đầu nhằm giảm bớt tác hại
của thuốc trừ sâu và các hoá chất khác trong hoạt động nông nghiệp
vùng cao tuy nhiên chương trình lại được dùng cho việc xác định loại
hình tác động, điều nàygợi ý cho ta thấy chương trình hoạt động không
có hiệu quả.

Cuối cùng, thông tin này cũng cần thiết cho những chương trình
tăng cường nhận thức và tìm kiếm sự tham gia của các bên liên quan.
Nếu các thành viên trong cộng đồng không xem xét tới các tác động đối
với nguồn tài nguyên biển thì sẽ rất khó khăn để gắn kết họ trong hoạt
động quản lý biển. Nếu họ chỉ xét tới một hoặc hai hoạt động nào đó là
có tác động tới nguồn tài nguyên thì một chương trình làm tăng nhận
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thức cần được tiến hành để tăng cường hiểu biết một cách toàn diện về
các hoạt động ảnh hưởng tới nguồn lợi.

KS23. Mức độ sử dụng của người ngoài khu vực
Định nghĩa:
Mức độ sử dụng của người ngoài khu vực liên quan đến số lượng

người ngoài vùng sử dụng tài nguyên biển tương ứng với khối lượng
người sử dụng trong vùng nghiên cứu. Ví dụ, nếu có 1000 ngư dân
ngoài khu vực và chỉ có 10 người dân địa phương cùng tham gia đánh
bắt hải sản thì mức độ sử dụng của người ngoài khu vực là cao. Người
ngoài khu vực là những người không sống trong phạm vi nghiên cứu. Họ
có thể tới từ những vùng kế cận hoặc tới từ nước khác.

Thu thập như thế nào ?
Thông tin loại này được thu thập bằng cách phỏng vấn những

người cung cấp thông tin chính như trưởng làng và các cán bộ xã, cũng
như đại diện của những nhóm người có liên quan khác nhau.

Những người cung cấp thông tin chính được hỏi về mức độ sử
dụng tài nguyên của người ngoài khu vực đối với từng hoạt động trên
biển và ven biển sử dụng quy mô lớn, trung bình hay nhỏ. Quy mô cần
phải được xác định cho từng khu vực nghiên cứu nhưng cao có thể có
nghĩa là tài nguyên đang bị người ngoài khu vực sử dụng nhiều, chẳng
hạn như hầu hết các hoạt động đánh cá trên vùng nghiên cứu là do
người ngoài vùng thực hiện; trung bình có thể có nghĩa là người ngoài
khu vực sử dụng tài nguyên vừa phải, chẳng hạn như chỉ có một lượng
nhỏ khách du lịch quốc tế và thấp có nghĩa là người ngoài khu vực sử
dụng tài nguyên rất ít, chẳng hạn như chỉ có một trong hai mươi nhà
nghỉ nằm trong vùng nghiên cứu là thuộc sở hữu của người ngoài khu
vực.

Tài liệu bổ sung: Những người cung cấp thông tin chính có thể
được hỏi nhằm xác định xem những người ngoài khu vực thường có
xuất xứ từ đâu.

Phân tích như thế nào ?
Tổng hợp các dữ liệu thu được từ những người cung cấp tin chính

để quyết định xem mức độ sử dụng tài nguyên của người ngoài khu vực
trong từng lĩnh vực hoạt động và điền vào bảng.

So sánh mức độ này theo thời gian. Một bài tóm tắt ngắn gọn nên
được chuẩn bị để tổng kết quy mô, phạm vi tài nguyên mà người ngoài
khu vực sử dụng và  cách mà quy mô này thay đổi theo thời gian.

Những nhà quản lý sử dụng thông tin này như thế nào ?
Thông tin về mức độ sử dụng tài nguyên của người ngoài khu vực

rất hữu ích cho việc sự tham gia của các bên có liên quan và để thực
hiện các chương trình tăng cường nhận thức. Những người không sống
trong khu vực thường bị kiểm tra gắt gao bởi vì không thể tìm thấy họ
ngay lập tức. Bằng số lượng tương đối những người tới từ các khu vực
khác, nhà quản lý sẽ quyết định xem cần phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực



50

nhằm xây dựng mối quan hệ với những người bên ngoài cộng đồng.
Nếu nhà quản lý biết họ tới từ đâu, anh ta/cô ta có thể nhằm mục tiêu
vào những vùng đó. Trong trường hợp có người nước ngoài tới (như tàu
đánh cá nước ngoài), họ có thể quyết định làm  việc thông qua hải quan
và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Trong những trường hợp khác, nó
có thể là vấn đề về việc mở rộng các chương trình giáo dục và những
chương trình còn cao hơn thế cho  những cộng đồng láng giềng bên
cạnh khu vực nghiên cứu.

Thông tin này cũng quan trọng để hiểu rõ những vấn đề trong quản
lý vùng bờ của địa phương. Chẳng hạn như tăng số lượng người ngoài
có thể là nguyên nhân dẫn tới những xung đột trong cộng đồng.

Thông tin này còn có tác dụng để quyết định giá trị và mức độ
quan trọng của nguồn tài nguyên. Nếu những người bên ngoài khu vực
nghiên cứu đang sử dụng nguồn tài nguyên đó thì có nghĩa là nguồn tài
nguyên này quan trọng cho một phạm vi rộng lớn hơn là chỉ cho khu vực
nghiên cứu. Điều đó có thể sẽ quan trọng với các nhà chính trị và công
chúng về nhu cầu gia tăng các nguồn lực bổ sung cho quản lý vùng bờ

K24. Sử dụng của những hộ gia đình
Định nghĩa:
Mức tiêu dùng các sản phẩm và dịch vụ lấy từ biển của các hộ gia

đình là sự đo lường các cách mà các hộ tiêu dùng trong vùng nghiên
cứu tân dụng các sản phẩm và dịch vụ lấy từ biển cho tiêu dùng, giải trí
và bán.

Thu thập như thế nào ?
Dữ liệu về mức tiêu dùng các sản phẩm và dịch vụ từ biển của các

hộ gia đình thu được nhờ việc phỏng vấn những người cung cấp thông
tin chính như những chức sắc trong cộng đồng và các nhà kinh doanh.
Những người cung cấp thông tin chính này được hỏi để nhận biết và xếp
hạng mức tiêu dùng chung của hộ gia đình, hoặc tiêu dùng cho bản
thân, giải trí hay bán đi của từng loại hàng hoá và dịch vụ từ biển. Tiêu
dùng cá nhân là những sản phẩm và dịch vụ sử dụng trong gia đình như
cá để ăn; giải trí nghĩa là tiêu khiển trong thời gian rỗi rãi; và bán đi
nhằm thu về một khoản tiền hoặc trao đổi lấy một hàng hoá khác.

Tài liệu bổ sung: Những tài liệu tương tự thu được từ điều tra các
hộ gia đình. Dữ liệu này thu trực tiếp từ các hộ gia đình này được so
sánh với các dữ liệu thu được khi phỏng vấn những người cung cấp
thông tin chính.

Phân tích như thế nào ?
Tổng hợp dữ liệu từ những người cung cấp thông tin chính khác

nhau vào một bảng.
Nhà quản lý sử dụng như thế nào?
Thông tin về mức tiêu dùng các sản phẩm và dịch vụ từ biển cung

cấp sự hiểu biết sâu hơn về sự phụ thuộc của các hộ gia đình vào tài
nguyên thiên nhiên cho thực phẩm và thu nhập. Bởi vậy, nó sẽ rất quan
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trọng cho các hiểu biết về an toàn thực phẩm trong gia đình. Thông tin
này có thể có ích để hiểu các biện pháp quản lý có thể gây tác động lên
sinh kế của những người sử dụng nguồn lợi như thế nào và sự an toàn
thực phẩm của các hộ gia đình. Ví dụ, nếu các hộ gia đình chủ yếu tiêu
dùng những gì tự tay đánh bắt được thì một sự hạn chế việc đánh bắt cá
có thể ảnh hưởng đến khả năng về thức ăn và do đó ảnh hưởng tới an
toàn thực phẩm của hộ gia đình.

Sự quản lý
KS25. Bộ phận quản lý
Khái niêm
Bộ phận quản lý là một cơ quan làm nhiệm vụ điều hành các hoạt động quản

lý tài nguyên biển được vận hành và đảm bảo rằng việc lập kế hoạch quản lý, ra các
quy định và quy tắc và áp dụng chúng đang diễn ra một cách rõ ràng, minh bạch.

Thu thập như thế nào ?
Thông tin về bộ phận quản lý có một số cấp ra quyết định, quyền và trách

nhiệm của những nhà chức trách đối với việc quản lý nguồn tài nguyên biển (quốc
tế, quốc gia, bang/vùng, địa phương) có thể có được bằng cách đọc các kế hoạch
quản lý cho nhiều hoạt động khác nhau. Cơ quan quản lý có thể là chính phủ, các tổ
chức phi chính phủ, và/hoặc các tổ chức quần chúng. Có thể có nhiều bộ phận quản
lí trong vùng nghiên cứu cho những hoạt động khác nhau như quản lý vùng ven bờ,
khai thác thuỷ sản, nuôi trồng thủy sản, rừng ngập mặn, du lịch, vận tải biển và phát
triển nhà ở. Thông tin loại này cũng có thể thu được bằng cách phỏng vấn những
người cung cấp thông tin chính là người hiểu biết về hoạt động quản lý nguồn lợi ven
biển hoặc hoạt động ven biển (như đại diện các cơ quan chính phủ, một số cán bộ
được bầu cử và đại diện của các tổ chức phi chính phủ).
Xác nhận sự tồn tại của mỗi bộ phận quản lý bằng cách nhận biết và phỏng vấn một
người chịu trách nhiệm về hoạt động của tổ chức. Hỏi người đó để nhận biết liệu một
bộ phận quản lý có tồn tại cho từng hoạt động biển hay không và tên của bộ phận
đó:

Hoạt động biển Bộ phận quản lý (Có hay Không) và tên
Đánh bắt cá
Chặt cây đước
Nghề nuôi trồng thuỷ sản
Khai thác san hô
Du lịch
Vận chuyển hải sản
Cải thiện nhà ở cho dân
chài
Khác

Phân tích như thế nào ?
Tổng hợp dữ liệu từ những kế hoạch quản lý, những người cung

cấp thông tin chính và những người có trách nhiệm vào một bảng. Một
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bài tóm tắt nên được chuẩn bị để liệt kê tên của các bộ phận quản lý cho
từng hoạt động trên biển.

Công dụng đối với nhà quản lý
Thông tin về sự tồn tại của các bộ phận quản lý có ích cho việc

định rõ những tác động chung của hoạt động quản lý lên cộng đồng, đặc
biệt là lên sự quản lý. Việc xác định đơn vị ra quyết định và đơn vị quản
lý hoạt động ven biển sẽ cho phép nhà quản lý hiểu rõ hơn phạm vi quản
lí trong khu vực, phối hợp với các bộ phận quản lý khác, quá trình quản
lý ngày càng trở nên minh bạch, rõ ràng hơn và hiệu quả hơn. Bên cạnh
đó, việc xác định đơn vị quản lý còn cho thấy chúng trong mối liên quan
với các tác động của phương pháp quản lý mâu thuẫn và cơ quan giải
quyết chúng để đưa ra kết luận.

KS26. Kế hoạch quản lý
Khái niệm:
Kế hoạch quản lý định ra các chiến lược định hướng cho chương

trình quản lý nguồn lợi ven biển. Kế hoạch quản lý là tài liệu nói về mục
đích, mục tiêu tổng quát của chương trình quản lý, cấu trúc thể chế của
hệ thống quản lý và danh mục các biện pháp quản lí.

Thu thập như thế nào ?
Thông tin về kế hoạch quản lý có thể được thu thập thông qua

phỏng vấn những người cung cấp thông tin chính từ các cơ quan địa
phương, vùng và quốc gia tương ứng có quyền và trách nhiệm với quản
lý nguồn lợi ven biển. Có thể có vài kế hoạch quản lý cho một khu vực
nghiên cứu tuỳ thuộc vào các hoạt động ven biển, bao gồm kế hoạch
quản lý tổng hợp vùng ven biển, kế hoạch quản lý hoạt động đánh bắt
cá, kế hoạch phát triển vùng ven biển, kế hoạch quản lý rừng ngập mặn
hoặc kế hoạch phát triển du lịch. Sẽ thật là hữu ích nếu có được một
bản sao của những kế hoạch quản lý có liên quan nhằm xác định hoạt
động nào đã được thực hiện.

Cho mỗi hoạt động ven biển, xác định xem đã có kế hoạch quản lý
hay chưa.

Hoạt động biển Kế hoạch quản lý  (Có hay Không)
Đánh bắt cá
Chặt cây đước
Nghề nuôi trồng thuỷ sản
Khai thác san hô
Du lịch
Vận chuyển hải sản
Cải thiện nhà ở cho dân
chài
Khác

Phân tích như thế nào ?
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Tổng hợp dữ liệu từ nhiều người cung cấp thông tin chính và
những nguồn tin thứ cấp vào một danh sách những hoạt động đã có sự
quản lý. Nếu cần thêm thông tin, một bài tóm tắt ngắn cần được chuẩn
bị để mô tả kế hoạch dành cho từng hoạt động biển.

So sánh sự thay đổi trong các kế hoạch quản lý đã tồn tại theo thời
gian với sự thay đổi trong sử dụng mẫu và tình trạng tài nguyên để quyết
định xem liệu có sự tương quan không.

Công dụng cho các nhà quản lý
Biết được về các kế hoạch quản lý đối với nhiều loại hoạt động

khác nhau sẽ rất có lợi để đề ra những quyết định tác động tổng quát
của hoạt động quản lý lên vùng nghiên cứu, đặc biệt là về mặt quản lý.
Sự tồn tại và sự phê chuẩn một kế hoạch quản lý cho nhà quản lý biết
rằng quản lý tài nguyên ven biển đang được hướng dẫn bởi mục tiêu,
mục đích đạt được thu nhập chắc chắn (ví dụ như sự bảo tồn và bảo
vệ), rằng có một chiến lược cơ bản để đạt được mục tiêu và mục đích
đó, và rằng kế hoạch tổng quát là hợp pháp để thi hành.

Phân tích so sánh sự tồn tại của kế hoạch quản lý và những chỉ
tiêu quản lý khác (như luật lệ chính thức và quan hệ sở hữu) với hình
thức sử dụng nguồn lợi và tình trạng nguồn lợi sẽ có ích trong việc xác
định xem các  biện pháp quản lý này có thực sự tác động đến tình trạng
sức khoẻ của nguồn lợi không.

KS27. Luật pháp có hiệu lực
Khái niêm:
Luật pháp có hiệu lực là việc một bộ luật chính thức do chính

quyền  đặt ra để cung cấp cho việc quản lý nguồn lợi vùng ven biển một
nền tảng pháp lí lành mạnh, qua đó các kế hoạch, cấu trúc quản lý, quy
định và cưỡng chế thực hiện có thể được thừa nhận, giải thích, tôn trọng
và bắt buộc. Ví dụ một bộ luật hay điều khoản luật thuỷ sản quốc gia
được xem xét để đưa vào áp dụng bởi vì nó xác định thuỷ sản được sử
dụng và quản lý trong quốc gia như thế nào.

Thu thập như thế nào ?
Thông tin về áp dụng luật pháp có thể thu được nhờ phỏng vấn

người cung cấp thông tin chính của các cơ quan chính phủ cấp địa
phương, vùng và quốc gia phù hợp có quyền và trách nhiệm quản lý tài
nguyên vùng ven biển. Trong các cuộc phỏng vấn, việc yêu cầu cung
cấp những bản sao của những văn bản pháp quy đã được ban hành về
những luật phù hợp sẽ rất hữu ích để xác định xem bộ luật nào đang
được áp dụng hợp lý.

Áp dụng luật pháp có thể trên phạm vi quốc tế, quốc gia, vùng,
lãnh thổ và địa phương. Hình thức và phạm vi của luật áp dụng cho
quản lý tài nguyên vùng ven biển có thể được thay đổi rộng rãi bởi quốc
gia. Các sắp xếp luật pháp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm bộ máy
chính quyền, nguồn tài chính, cơ cấu hành chính công cộng, cấp chính
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quyền, tình hình tập trung hay phi tập trung, phạm vi quyền lực và ra
quyết định và các loại tài nguyên và hoạt động ven biển.

Cuộc phỏng vấn và tài liệu phỏng vấn được dùng để xác định sự
tồn tại của hệ thống luật pháp (có hay không) đã hỗ trợ cho kế hoạch
quản lý từng hoạt động ven biển hay không.

Hoạt động biển áp dụng luật pháp  (Có hay Không)
Đánh bắt cá
Chặt cây đước
Nghề nuôi trồng thuỷ sản
Khai thác san hô
Du lịch
Vận chuyển hải sản
Cải thiện nhà ở dân cư
Khác

Phân tích như thế nào ?
Tổng hợp dữ liệu từ nhiều người cung cấp thông tin chính và

những nguồn thông tin thứ cấp vào một danh sách các hoạt động đã có
luật điều chỉnh. Nếu cần thêm thông tin thì một bài tóm tắt ngắn cần
được chuẩn bị để mô tả luật đang được áp dụng cho từng loại hoạt động
ven biển.

So sánh sự thay đổi về luật pháp qua từng thời kỳ với sự thay đổi
về hình thức sử dụng và tình trạng tài nguyên để xác định mối tương
quan.

Nhà quản lý sử dụng thông tin như thế nào ?
Luật pháp có hiệu lực là rất hữu ích để xác định các tác động tổng

quát của quản lý lên cộng đồng trong phạm vi nghiên cứu, đặc biệt là về
sự cai quản. Sự hiểu biết về pháp lí sẽ có ích để chắc chắn rằng kế
hoạch quản lý và chiến lược được hỗ trợ bởi luật pháp và đảm bảo tính
pháp lí đầy đủ cho việc thực hiện. Một sự hiểu biết về luật pháp đảm bảo
rằng mọi biện pháp quản lý đã thực hiện đều được hỗ trợ bởi luật pháp.
Các tác động của các biện pháp quản lý có thể liên quan ngược trở lại
tới các kế hoạch quản lý và luật pháp áp dụng.

Phân tích so sánh sự tồn tại của kế hoạch quản lý và những chỉ
tiêu quản lý khác (như các luật lệ chính thức và quan hệ sở hữu) với các
hình thức sử dụng nguồn lợi và tình trạng nguồn lợi sẽ có ích để xác
định xem liệu các công cụ quản lý đó có ảnh hưởng tới tình trạng của
nguồn lợi không.

KS28. Sự phân bổ tài nguyên
Khái niệm:
Sự phân phối tài nguyên đề cập đến nguồn nhân lực và tài chính

để có thể thực hiện các hoạt động của kế hoạch quản lý.
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Thu thập như thế nào ?
Những cuộc phỏng vấn được tổ chức với các nhà quản lý hoặc

giám đốc của từng bộ phận quản lý trong vùng nghiên cứu. Nhà quản lý
hoặc giám đốc được yêu cầu giới thiệu về mô hình tổ chức để xác định
nhân sự phân bổ theo các chương trình hoặc hoạt động. Số lượng nhân
viên (làm việc cả ngày, nửa ngày, tình nguyện viên) được phân công
cho từng chương trình hoặc hành động là xác định. Nếu không có mô
hình tổ chức, các nhà quản lý hoặc giám đốc có thể thiết lập ngay bằng
cách xác định mỗi chương trình hoặc hoạt động của bộ phận quản lý
trước rồi sau đó sẽ xác định các nhân viên.

Nhà quản lý hoặc giám đốc cũng sẽ được hỏi về tình hình ngân
sách của bộ phận quản lý và về việc thực hiện kế hoạch quản lý.

Hoạt động biển Số lượng nhân viên Ngân
sách

Đánh bắt cá
Chặt cây đước
Nghề nuôi trồng thuỷ sản
Khai thác san hô
Du lịch
Vận chuyển hải sản
Cải thiện nhà ở dân cư
Khác

Tài liệu bổ sung: Thông tin bổ sung có thể thu thập được từ việc
phân phối ngân sách cho từng cá nhân cho các hoạt động quản lý khác
nhau. Thông tin cũng có thể thu thập được dựa vào phân bổ kĩ thuật và
trang bị cho các hoạt động quản lý khác nhau.

Phân tích như thế nào ?
Tổng hợp dữ liệu từ những người cung cấp thông tin chính và

những nguồn thông tin thứ cấp vào một bảng liệt kê số lượng nhân viên
và ngân sách cho từng hoạt động. Một bài tóm tắt nên được chuẩn bị về
sự phân bổ nhân lực và ngân sách hiện tại cho hoạt động quản lý ven
biển.

Nhà quản lý sử dụng thông tin như thế nào ?
Hiểu rõ sự phân chia nguồn lực sẽ có ích để xác định các tác động

tổng quát của hoạt động quản lý lên cộng đồng trong khu vực nghiên
cứu, đặc biệt là trên phương diện quản lý. Ví dụ, hiểu về sự phân bổ
nhân lực để thực hiện từng chương trình hoặc hành động sẽ rất có ích
để hiểu tầm quan trọng của nhiều hoạt động khác nhau và cũng để ước
tính số lượng và tính thường xuyên của các hoạt động cụ thể như tuần
tra bắt buộc.
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KS29. Sở hữu chính thức và những  quy chế
Khái niêm:
Sở hữu chính thức  liên quan tới quyền sử dụng đối với các hoạt

động ở vùng ven biển. Sở hữu chính thức được xem như quyền sử
dụng hợp pháp và có thể được viết chính thức trong luật. Ví dụ, sở hữu
chính thức là việc trao quyền cho một ngư dân được đánh cá tại một
vùng.

Quy định pháp luật chính thức được viết trong văn bản luật và quy
định cụ thể những hành động nào liên quan tới tài nguyên vùng ven viển
được quy định, cho phép hay bị cấm đối với các bên tham gia và các cơ
quan chính phủ. Các quy định xác lập các quyền sử dụng được đưa áp
dụng như thế nào. Ví dụ, những người đánh cá được quyền đánh cá ở
một vùng biển và có một quy định rằng họ chỉ được sử dụng phương
thức câu.

Trọng tâm ở đây được đặt trên những nguyên tắc hành động chính
thức tác động trực tiếp hàng ngày lên những quyết định được đưa ra bởi
những người sử dụng nguồn lợi liên quan đến thời gian, địa điểm và
cách thức họ sử dụng nguồn lợi ven biển. Những luật quy định đó là
dành riêng cho hoạt động vùng ven biển và sẽ được thiết lập bởi cơ
quan có trách nhiệm về pháp lí nhằm quản lý hoạt động vùng ven biển.

Thu thập như thế nào ?
Sử dụng quyền hợp pháp có thể được xác định từ những nguồn thông tin thứ

cấp như văn bản luật ở các cấp quốc gia, vùng hoặc địa phương. Những luật này
được viết và ban hành một cách hợp pháp bởi chính quyền. Nó bao gồm bộ luật
hoặc luật thuỷ sản quốc gia, luật về môi trường liên quan đến khai thác rừng ngập
mặn, luật liên quan đến sử dụng và khai thác san hô và luật về phát triển khu dân cư
ven biển. Thông tin bổ xung có thể thu thập được từ phỏng vấn người cung cấp
thông tin chính như cán bộ chính phủ trong các lĩnh vực liên quan chịu trách nhiệm
quản lý đối với từng hoạt động ven viển.

Luật pháp và quy định chính thức có thể được có được từ nguồn
thông tin thứ cấp như văn bản luật ở các cấp quốc gia, vùng hoặc địa
phương. Những luật này được viết và ban hành bởi chính phủ. Nó bao
gồm bộ luật hoặc luật thuỷ sản quốc gia, luật về môi trường liên quan
đến sự  khai thác rừng ngập mặn , luật liên quan đến sử dụng và khai
thác san hô và luật về phát triển các khu dân cư ven biển. Thông tin bổ
xung có thể thu thập được từ phỏng vấn người cung cấp thông tin chính
như các nhân viên chính phủ trong các lĩnh vực liên quan chịu trách
nhiệm quản lý đối với từng hoạt động ven viển.

Luật chính thức liên quan đến sở hữu và những quy định chính
thức cho hoạt động ven viển có thể thu được từ chính quyền các cấp
quốc gia, vùng và địa phương. Đối với mỗi hoạt động, xác định xem (có
hay không) quy định về sở hữu chính thức và quy định chính thức ở cấp
cộng đồng.
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Hoạt động biển Sắp xếp sở hữu
chính thức

Luật liên quan và
luật điều chỉnh
(Có hay Không)

Đánh bắt cá
Chặt cây đước
Nghề nuôi trồng thuỷ sản
Khai thác san hô
Du lịch
Vận chuyển hải sản
Phát triển khu dân cư
Khác

Phân tích như thế nào ?
Tổng hợp dữ liệu thu được từ những người cung cấp thông tin

chính khác nhau và nguồn thông tin thứ cấp vào một danh sách những
hoạt động có sự sở hữu chính thức và quy định. Một bài tóm tắt ngắn
nên được chuẩn bị để mô tả các sở hữu chính thức và quy định cho
từng hoạt động ven viển.

So sánh sự thay đổi theo thời gian giữa sự tồn tại của kế hoạch
quản lý với sự thay đổi trong phương thức sử dụng và tình trạng tài
nguyên để xác định mối tương quan.

Nhà quản lý sử dụng thông tin như thế nào ?
Sở hữu chính thức là hữu ích để xác định tác động tổng quát của

hoạt động quản lý lên cộng đồng, đặc biệt là trên phương diện quản lý.
Sở hữu chính thức về các loại tài nguyên biển từ quyền sở hữu toàn bộ
và kiểm soát việc sử dụng cũng như phân bổ các nguồn lợi ven biển bởi
các nhóm cụ thể như tổ chức ngư dân, cho đến không có quyền sử
dụng hợp pháp gì. Đối với nhà quản lý, sẽ là cần thiết phải hiểu thông tin
này để cho các sắp xếp quản lí được thiết kế và thực hiện một cách
công bằng và hiệu quả và các ảnh hưởng có thể hiểu được và thấy
được. Cũng rất cần thiết để hiểu sự hiện diện, bản chất và sức mạnh
của sở hữu chính thức mà các ben liên quan ở địa phương, bao gồm cả
cơ quan quản lý có đối với nguồn lợi ven biển trong khu vực để cho các
cấu trúc quản lý có thể hoạt động hiệu quả.

Quy định cũng hữu ích để xác định tác động tổng quát của hoạt
động quản lý lên cộng đồng, đặc biệt là trên phương diện quản lý.Sự
biến động này là có ích cho việc xác định cấp bậc tồn tại của việc kiểm
soát hoạt động con người trên vùng ven viển và phạm vi mà mọi người
chấp nhận các quy định bổ sung về quản lí hoạt động ven viển và bị tác
động bởi các quy định chính thức. Người sử dụng tài nguyên có thể vi
phạm nếu như họ không hiểu rõ về quy định đó hoặc nếu chúng không
có nghĩa gì đối với họ.
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Phân tích so sánh sự tồn tại của các quy định và sắp xếp sở hữu
chính thức với những phương thức sử dụng nguồn lợi và tình trạng
nguồn lợi sẽ là rất hữu ích để xác định xem liệu các công cụ quản lý đó
có ảnh hưởng được đến tình trạng của nguồn lợi không.

KS30. Phong tục và truyền thống đối với việc sử dụng, quản
lý, sở hữu và quy định không chính thức

Khái niêm:
Trong nhiều cộng đồng sống ven biển, hệ thống kép về quản lý tài

nguyên ven viển đang tồn tại. Một hệ thống quản lý không chính thức,
được đặt ra và thực hiện bởi một cộng đồng người sử dụng tài nguyên,
thường tồn tại song song với một hệ thống quản lý chính thức của chính
quyền. Những hệ thống quản lý không chính thức đó có thể là phức tạp
hoặc đơn giản, quan sát dễ dàng hoặc được bảo vệ cẩn thận.

Phong tục và truyền thống về sử dụng và quản lý tài nguyên được
hình thành cùng với sự phát triển của các thế hệ và phản ánh tính dân
tộc, thị tộc, dòng dõi, giai cấp hoặc giới làm chủ cộng đồng. Chúng có
thể bao gồm, ví dụ như, sự gắn bó của người đánh cá lâu năm với hoạt
động đánh cá trực tiếp, hoặc lời cầu nguyện trước khi đánh cá hoặc cơ
chế quản lý xung đột hoặc sự sắp xếp ra quyết định

Sở hữu và quy định không chính thức không được viết thành văn
bản, liên quan đến các thực tiễn không chính thức (theo tập tục và
truyền thống) mà con người có được quyền sử dụng và xác định cụ thể
hành động nào là bắt buộc, ngăn cấm và cho phép bởi những người sử
dụng tài nguyên đối với các hoạt động trong vùng ven biển. Sở hữu
không chính thức thường được nhắc đến như là quyền sử dụng không
chính thức (theo tập tục và truyền thống hoạt động).

Thu thập như thế nào ?
Thông tin về quy định và sở hữu không chính thức đối với từng

hoạt động ở vùng ven viển (như dành riêng) có thể thu thập được nhờ
kết hợp thông tin phỏng vấn người cung cấp thông tin chính và quan sát.
Hầu hết những người có liên quan đến thông tin quan trọng là người
đánh cá lâu năm, thành viên lâu năm trong cộng đồng và các cán bộ
chính phủ. Những người cung cấp thông tin chính được hỏi để mô tả
tóm tắt các phong tục/truyền thống, sở hữu và quy định không chính
thức cho từng hoạt động vùng ven viển. Quan sát cũng cần thiết bởi
thông tin thu được qua phỏng vấn có thể chỉ phản ánh suy nghĩ chứ
không thực tế. Người sử dụng tài nguyên có thể được quan sát vì họ
thực hiện các phương thức sở hữu và quy định không chính thức nhằm
xác định xem liệu họ có thực hiện đúng như đã mô tả hay không.

Hoạt động biển Phong tục
và tập quán

Sắp xếp sở
hữu không
chính thức

Quy định
không chính
thức

Đánh bắt cá
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Chặt cây đước
Nghề nuôi trồng thuỷ
sản
Khai thác san hô
Du lịch
Vận chuyển hải sản
Phát triển khu dư cư
Khác

Khi thu thập thông tin về sự quản lý không chính thức, cần lưu ý
rằng nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn để hiểu đầy đủ những sự sắp xếp đó.
Nó có thể tiêu tốn nhiều thời gian với những thành viên của cộng đồng
để hiểu chi tiết về hệ thống này.

Phân tích như thế nào ?
Tổng hợp dữ liệu vào một bảng. Một bài tóm tắt ngắn cũng nên

được chuẩn bị để mô tả sở hữu và quy định không chính thức và phong
tục, tập quán liên quan tới sử dụng và quản lý nguồn lợi cho từng hoạt
động ven biển.

Nhà quản lý sử dụng thông tin như thế nào ?
Phong tục và tập quán sử dụng và quản lý tài nguyên ven biển

cùng với sở hữu và quy định không chính thức là cần thiết để xác định
tác động tổng quát của hoạt động quản lý lên cộng đồng và để hiểu ý
nghĩa văn hoá và việc sử dụng nguồn lợi. Hiểu về sở hữu và quy định
không chính thức quan trọng bởi người sử dụng tài nguyên có thể cảm
thấy rằng sở hữu và quy định không chính thức là hợp pháp hơn hơn là
sử dụng quyền và quy định hợp pháp và vì thế không để ý tới pháp
quyền và sự hạn chế của pháp luật. Hiểu về sở hữu và quy định không
chính thức cho phép nhà quản lý cải thiện chương trình quản lý sao cho
nó hợp với phong tục tập quán hơn và xây dựng dựa trên chúng trong
khi có thêm những công cụ của pháp luật. Nó sẽ dễ được chấp nhận
hơn và dẫn tới sự tuân thủ cao hơn. Hiểu phong tục tập quán, nhà quản
lý có thể nhận biết và phối hợp chúng trong chương trình quản lý sao
cho không có ảnh hưởng hoặc giảm thiểu tác động lên các thông lệ xã
hội và văn hoá trong cộng đồng.

KS31. Các mứ độ của sự tham gia hợp
Khái niệm
Mức độ của sự tham gia được đo bằng số lượng những bên liên

quan được thu hút vào việc ra quyết định về quản lý ven viển.
Thu thập như thế nào ?
Mức độ của sự tham gia có thể thu được thông qua phỏng vấn

người cung cấp thông tin chính, các cán bộ cộng đồng, người đứng đầu
cộng đồng và các bên tham gia và các nhân viên quản lý ven viển.

Người cung cấp thông tin chính được hỏi xem liệu những bên liên
quan có tham gia vào việc ra quyết định quản lý hay không
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Hoạt động biển Tham gia góp vốn  (Có hay Không)
Đánh bắt cá
Chặt cây đước
Nghề nuôi trồng thuỷ sản
Khai thác san hô
Du lịch
Vận chuyển hải sản
Phát triển khu dân cư
Khác

Thông tin bổ sung: Sự tham gia của những bên liên quan cũng có
thể có được nhờ quan sát các cuộc họp về quản lý ven biển để xem liệu
những bên liên quan có tham gia hay không, có đóng góp ý kiến hay
không và ý kiến của họ có được xem xét bởi bộ phận quản lý hay không

Phân tích như thế nào ?
Tổng hợp dữ liệu từ người cung cấp thông tin chính và quan sát

vào một danh sách và cho vào bảng. Một bài tóm tắt ngắn cần được
chuẩn bị để mô tả mức độ và kiểu tham gia củ các bên liên quan trong
việc ra quyết định quản lý vùng ven biển.

Thông tin được sử dụng như thế nào ?
Nhà quản lý ven viển đã nhận ra sự tham gia tích cực của các bên

liên quan vào việc ra quyết định quản lý ven biển có thể nâng cao thành
công của hoạt động quản lý. Nếu các bên liên quan tham gia nhiều vào
việc ra quyết định và cảm thấy quyền sở hữu vượt quá quá trình, họ sẽ
trợ giúp hoạt động quản lý hơn. Các bên liên quan rất quan trọng bởi họ
có thể giúp đỡ và duy trì quản lý ven viển.

KS32. Cộng đồng và tổ chức góp vốn
Khái niệm
Cộng đồng và các bên liên quan là những phương tiện để giới

thiệu những người sử dụng nguồn lợi và các bên liên quan trong hoạt
động quản lý nguồn lợi ven viển và để ảnh hưởng tới phương hướng ra
quyết định và quản lý.

Thu thập như thế nào ?
Thông tin về cộng đồng và các bên liên quan thu được từ những

nguồn tin thứ cấp và từ phỏng vấn người cung cấp thông tin chính.
Người cung cấp thông tin chính có thể là từ cơ quan quản lý tài nguyên
ven biển, các cơ quan nhà nước liên quan khác, người đứng đầu cộng
đồng, thành viên của tổ chức khác trong cộng đồng và đại diện của các
tổ chức phi chính phủ.
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Đối với mỗi tổ chức, thông tin được thu thập xem liệu tổ chức đó
có được chính thức cho phép hoạt động hay không và chức năng chính
của tổ chức là gì:

Tổ chức
cộng
đồng

Chính thức
hay không
chính thức

Chức năng
chính

Chi phối (đến quản lý
ven viển, vấn đề của
cộng đồng hay cả hai
khía cạnh trên)

Phân tích như thế nào ?
Tổng hợp dữ liệu thu được từ người cung cấp thông tin chính và

nguồn tin thứ cấp vào một bảng. Một bài tóm tắt ngắn có thể được
chuẩn bị để xác định số lượng các tổ chức cộng đồng và các tổ chức
liên quan, họ được chính thức cấp phép hay không và chức năng, trách
nhiệm của họ.

Những chỉ tiêu phỏng vấn hộ gia đình
Nhân khẩu hộ gia đình
H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 & H8. Độ tuổi, Giới tính, Dân tộc,

Giáo dục, Tôn giáo, Ngôn ngữ, Nghề nghiệp, Quy mô hộ gia đình.
Nhân khẩu học hộ gia đình là gì:
Nhân khẩu học hộ gia đình được mô tả trong phần Người cung

cấp thông tin chính/ Các chỉ số nguồn dữ liệu thứ cấp, độ tuổi, giới tính,
dân tộc, giáo dục, tôn giáo, ngôn ngữ, nghề nghiệp, quy mô hộ gia đình
là những chỉ tiêu nhân khẩu học cơ bản. Độ tuổi được tính  bằng số
phần trăm của những thành viên cộng đồng theo các nhóm tuổi khác
nhau. Giới tính được tính theo số phần trăm dân số là nam và nữ. Giáo
dục được tính theo số năm học chính thức của những công dân trên 16
tuổi. Dân tộc và tôn giáo được xác định bằng phần trăm của những
thành viên cộng đồng thuộc các  dân tộc và nhóm tôn giáo khác nhau
tương ứng. Ngôn ngữ được xác định bằng phần trăm những thành viên
cộng đồng nói ngôn ngữ khác nhau như tiếng phổ thông của họ. Nghề
nghiệp chính được xác định bởi số người coi mỗi nghề nghiệp nghề đó
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là nghề nghiệp chính của họ. Nghề nghiệp phụ được xác định bằng số
người coi nghề nghiệp đó là nghề nghiệp phụ của họ. Quy mô hộ gia
đình là số người trung bình trong một hộ trong cộng đồng.

Thu thập thông tin như thế nào:
Thông tin trong những chỉ tiêu nhân khẩu này được thu bằng cách

hỏi về tất cả những thành viên trong hộ gia đình. Với cách này, nhóm thu
thập thông tin thu thập thông tin theo cách sắp xếp đặc tính nhân khẩu
của các thành viên trong hộ gia đình.

Đội cần hỏi để hoàn thành bảng sau:
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Thành viên hộ
gia đình (xác
định tất cả
đang sống tại
gia đình

Tuổi Giớ
i
tính

Trình độ
giáo dục
(chỉ hỏi
nếu trên
16 tuổi)

Tôn giáo Dân tộc Ngôn
ngữ

Nghề
nghiệ
p
chính

Nghề
nghiệ
p phụ

Phân tích như thế nào?
1. Xác định tất cả những nghề nghiệp ghi từ các cuộc phỏng vấn. Phân

loại chúng vào theo nhóm với mỗi nghề nghiệp chiếm ít  nhất 5% dân
số. Để đơn giản, phân loại tất cả những nghề nghiệp có ít hơn 5%
dân số đặt cùng vào một phần hỗn hợp.

2. Tính tổng số người đã chọn mỗi nghề đó là nghề nghiệp chính của họ
từ tất cả các hộ gia đình. Tính toán số lượng ước đoán thành viên
cộng đồng tham gia vào hoạt động này như là nghề nghiệp chính của
họ bằng cách nhân với phần trăm dân số của cộng đồng.

3. Tính tổng số người đã chọn mỗi nghề đó là  là nghề nghiệp phụ của
họ từ tất cả những hộ gia đình. Tính phần trăm số người đã chọn mỗi
nghề đó là  là nghề nghiệp phụ của họ.

4. So sánh kết quả này với kết quả từ những cuộc phỏng vấn người
cung cấp tin chính/ nguồn thứ cấp , cơ cấu nghề nghiệp, kết quả này
yêu cầu phần trăm dân số làm nghề này như nghề chính và nghề
phụ. Nếu ở đây có sự khác nhau đáng kể, khi đó cần trao đổi với
những người cung cấp tin chính để xác định nguyên nhân. Nếu sự
khác nhau không thể giải thích được, thì khi đó có thể phải phỏng vấn
tất cả những hộ gia đình để xác định chính xác cơ cấu nghề nghiệp.
Nên nhớ rằng dữ liệu người cung cấp thông tin chính/ nguồn thứ cấp
được đặt trên cơ sở dân số lao động, và do đó không bao gồm người
đang là sinh viên, về hưu hoặc những người  không làm việc. Để so
sánh chính xác, phần trăm hộ gia đình sẽ cần được tính toán lại dựa
trên số người ghi vào danh sách làm việc (nghĩa là không bao gồm là
sinh viên, thất nghiệp, v.v..).

5. Tính toán những thay đổi trong cơ cấu nghề nghiệp qua thời gian.
Đưa những phần trăm, những con số của năm hiện tại và trừ cho
năm trước để  thấy được  sự tăng, giảm hoặc vẫn giữ như cũ.

6. Đối với mỗi nghề chính, tính phần trăm số người trong mỗi nhóm tuổi,
trình độ học vấn, dân tộc, tôn giáo và giới tính.

7. Tính phần trăm số người trong mỗi nhóm nghề so với tất cả các nghề
. Cần  sử dụng con số gốc, không phải phần trăm trung bình.
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8. So sánh số liệu nhân khẩu này đối với tất cả các nghề bằng các dữ
liệu phỏng vấn người cung cấp tin chính/ nguồn thứ cấp về dữ liệu
tuổi, giới tính, học vấn, tôn giáo và dân tộc. Nếu có sự khác nhau lớn,
thì sau đó phải trao đổi lại với những người cung cấp thông tinchính
để xác định nguyên nhân. Nếu sự khác nhau đó không thể giải thích
được, phải phỏng vấn tất cả những hộ gia đình để xác định chính xác
nhân khẩu của cộng đồng.

9. Tính toán quy mô trung bình của hộ gia đình.
10. So sánh sự thay đổi về số lượng người trong  mỗi nhóm nghề theo

thời gian với dữ liệu về sự thay đổi trong cách thức sử dụng, mức độ
tác động, và những hiện trạng nguồn lợi  theo thời gian để xác định
sự tương quan.

11. Một báo cáo ngắn có thể được chuẩn bị để mô tả những đặc trưng
của mỗi nhóm nghề.

Thông tin được các nhà quản lý sử dụng như thế nào:
So với dữ liệu nhân khẩu cung cấp từ những người cung cấp tin

chính/ nguồn thứ cấp, dữ liệu phỏng vấn hộ gia đình được phân tích
riêng cho mỗi nhóm nghề. Điều này giúp cho nhà quản lý hiểu được
cách tham gia công việc trong mỗi nhóm nghề khác nhau, có thể sẽ giúp
cho nhà quản lý thay đổi các chương trình quản lýcho phù hợp. Thí dụ,
nếu người quản lý biết hầu hết những người nuôi trồng thuỷ sản đều mù
chữ và hầu hết những người chủ khách sạn có trình độ học vấn cao, sau
đó ông/bà có thể phát triển chương trình giáo dục trên cơ sở hình ảnh
cho người nuôi trồng thuỷ sản và một chương trình giáo dục bằng các tài
liệu tham khảo về khoa học cho người chủ khách sạn.

Liên quan tới các mục Nhà quản lý có thể sử dụng thông tin như
thế nào trong phần Người cung cấp thông tin chính/ Các phỏng vấn
nguồn thứ cấp sẽ là những thông tin về các biến số (như độ tuổi, giới
tính, học vấn, tôn giáo và dân tộc) hữu dụng như thế nào đối với các nhà
quản lý.

H9. Thu nhập hộ gia đình.
Thu nhập hộ gia đình là gì.
Thu nhập hộ gia đình liên quan đến nguồn thu nhập chính của mỗi

hộ gia đình. Thông tin này được thu thập cùng với cơ cấu nghề nghiệp
để xác định mọi nguồn thu nhập mà không liên quan đến nghề nghiệp,
như là tiền nhận từ nước ngoài.

Thu thập thông tin như thế nào
Dữ liệu về thu nhập hộ gia đình được thu thập bằng việc đặt từng

câu hỏi:
Nguồn thu nhập quan trọng nhất của gia đình ông/bà là

gì?____________
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Nguồn thu nhập quan trọng thứ hai của gia đình ông/bà là
gì?__________

Ghi nhớ: việc thu thập thông tin này có thể rất nhạy cảm đối với
một số cá nhân vì nó mang tính riêng tư. Tuỳ theo vùng nghiên cứu, việc
thu thập thông tin này có thể không bắt buộc.

Phân tích như thế nào.
Tổng hợp dữ liệu từ tất cả những cuộc phỏng vấn hộ gia đình. Đối

với mỗi nghề, tính phần trăm tương ứng nguồn thu nhập chính của hộ
gia đình và phần trăm tương ứng nguồn thu nhập phụ của hộ gia đình.
So sánh kết quả này với dữ liệu cơ cấu nghề nghiệp (biến số trước) để
xác minh những nghề nghiệp giống nhau có tầm quan trọng đặc biệt.
Ghi nhớ ở đây có sự khác nhau do nguồn thu nhập không phải từ lao
động (ví dụ tiền gửi). Quan sát kết quả này qua thời gian để xác định
những thay đổi về tầm quan trọng của các nghề nghiệp khác nhau.

Lợi ích đối với nhà quản lý.
Thông tin về nguồn thu nhập chính và phụ được rất hữu ích cho

việc xác định tầm quan trọng của nguồn tài nguyên đối với cộng đồng. Ví
dụ, nếu trên 80% cộng đồng coi đánh cá là nguồn thu nhập chính và phụ
thì điều này giải thích sự phụ thuộc cao của cộng đồng vào đánh cá và
do đó là cả tài nguyên biển.

Các hoạt động biển và ven biển.

Hoạt động
biển và ven
biển

Hàng hoá và
dịch vụ biển
và ven biển

Loại hình sử
dụng

Định hướng
thị trường

Loại hình sử
dụng của hộ
gia đình

H10. Những hoạt động hộ gia đình
Hoạt động hộ gia đình là gì?
Hoạt động biển và ven biển của hộ gia đình là sự xác định việc sử

dụng nguồn lợi biển và ven biển của hộ gia đình trong vùng nghiên cứu.

Thu thập thông tin như thế nào
Câu trả lời sẽ được hỏi để xác định mọi việc sử dụng tài nguyên

biển và ven biển của các thành viên hộ gia đình. Điều này được liệt kê
vào một bảng cho mỗi hộ gia đình.

Phân tích như thế nào:
Dữ liệu thu thập từ tất cả những điều tra hộ gia đình được đối

chiếu và sắp xếp theo các hoạt động quan trọng nhất của tất cả các hộ
gia đình. Đầu tiên nên ghi những hoạt động quan trọng nhất, sau đó hoạt
động quan trọng thứ hai, v.v..
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Báo cáo có thể được chuẩn bị để mô tả sự khác nhau giữa những
hoạt động đình biển và ven biển của hộ gia trong cộng đồng.

Lợi ích đối với nhà quản lý:
Việc xác định những hoạt động biển và biển của hộ gia đình rất

quan trọng đối với nhà quản lý để hiểu được những cách sử dụng khác
nhau tài nguyên biển và ven biển trong vùng và sự phụ thuộc của hộ gia
đình vào các hoạt động cụ thể nào đó.

H11. Hàng hoá và dịch vụ hộ gia đình:
Nó là gì?
Hàng hoá và dịch vụ biển và ven biển là những sản phẩm đặc

trưng sản xuất từ các hoạt động biển và ven biển của bộ gia đình. Các
hàng hoá dịch vụ này bao gồm cả các hàng hoá khai thác như là cá,
gỗ/củi rừng ngập mặn, những sản phẩm từ san hô, cát; và những dịch
vụ không phải từ khai thác như các hoạt động du lịch/giải trí và nuôi
trồng thuỷ sản.

Thu thập như thế nào?
Câu trả lời được hỏi để xác định tất cả hàng hoá và dịch vụ sản

xuất từ những hoạt động biển và ven của các hộ gia đình. Và các câu trả
lời này được liệt kê vào 1 bảng đối với mỗi hộ gia đình.

Phân tích như thế nào
Dữ liệu từ tất cả các cuộc điều tra hộ gia đình được đối chiếu và

sắp xếp theo những hàng hoá và dịch vụ biển và ven biển quan trọng
nhất trong mỗi hoạt động của các hộ gia đình. Các hàng hoá và dịch vụ
biển và ven biển được cho là quan trọng nhất sẽ được liệt kê đầu tiên;
tiếp theo là những hàng hoá và dịch vụ biển và ven biển quan trọng thứ
hai; ..v.v

Bản báo cáo có thể được chuẩn bị để mô tả những hàng hoá và
dịch vụ biển và ven biển của hộ gia đình trong cộng đồng.

Lợi ích đối với những nhà quản lý:
Thông tin về hàng hoá dịch vụ biển và ven biển có ích cho việc xác

định toàn bộ những tác động của việc quản lý hộ gia đình trong vùng
nghiên cứu, đặc biệt là marketing và việc sản xuất. Kết quả của các
phương pháp quản lý này, có thể là một sự di chuyển hàng hoá và dịch
vụ biển và ven biển sản xuất trong vùng với những tác động tích cực và
tiêu cực đối với hộ gia đình. Thí dụ, nếu một khu bảo tồn biển chủ động
thúc đẩy du lịch trong vùng, khi đó hy vọng giá trị lặn sẽ tăng lên và sẽ
có nhiều hơn những thành viên hộ gia đình sẽ chuyển sang các hoạt
động lặn.

H12. Các loại hình sử dụng của hộ gia đình:
Loại hình sử dụng của hộ gia đình là gì:
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Loại hình sử dụng của hộ gia đình xác định phương pháp cụ thể
(như: khai thác, đánh lưới, nhà nghỉ, bơi lặn) đối với mỗi hàng hoá và
dịch biển và ven biển.

Thu thập như thế nào:
Câu trả lời được hỏi để xác định phương pháp cụ thể hoặc những

việc làm đang phát triển đối với mỗi hàng hoá và dịch vụ biển và ven
biển. Những câu trả lời này được liệt kê trong một bảng đối với mỗi hộ
gia đình.

Phân tích như thế nào:
Dữ liệu từ tất cả các cuộc điều tra hộ gia đình được đối chiếu và

sắp xếp theo loại hình sử dụng hàng hoá và dịch vụ biển và ven biển
quan trọng nhất từ mỗi hoạt động của các hộ gia đình. Loại hình sử
dụng được các hộ gia đình cho là quan trọng nhất sẽ được liệt kê đầu
tiên, tiếp theo là loại hình quan trọng thứ hai,..v.v

Một báo cáo có thể được chuẩn bị để mô tả những loại hình sử
dụng hàng hoá và dịch vụ biển và ven biển khác nhau tại cộng đồng.

Lợi ích đối với những nhà quản lý:
Thông tin về loại hình sử dụng có lợi cho việc xác định những đe

doạ đối với nguồn lợi biển và ven biển, như là khai thác bằng mìn hay
chặt phá rừng ngập mặn. Bằng việc quan trắc/kiểm tra thông tin này
theo thời gian, nhà quản lý cũng có thể thấy được việc quản lý đã có
được tác động gì tới những loại hình sử dụng này. Ví dụ, nếu chương
trình quản lý ven biển khởi xướng một chiến dịch trồng lại rừng ngập
mặn, song việc chặt phá rừng ngập mặn vẫn tiếp tục được thống kê, khi
đó điều này sẽ chỉ ra rằng chiến dịch không ngăn chặn được việc chặt
phá rừng ngập mặn. Thông tin này cũng giúp để xác định hiệu quả của
chương trình quản lý ven biển.

Hiểu được các loại hình sử dụng đang diễn ra trong vùng nghiên
cứu cũng  cấp thiết đối với việc đẩy mạnh sự tham gia của các bên liên
quan và các chương trình nâng cao nhận thức trong quản lý vùng ven
biển. Các nhà quản lý cần biết con người phụ thuộc vào tài nguyên như
thế nào để có thể tác động và truyền đạt, phổ biến đến họ về những đe
dọa đối với nguồn lợi.

H13. Khuynh hướng thị trường hàng hoá và dịch vụ hộ gia
đình:

Khuynh hướng thị trường hàng hoá và dịch vụ hộ gia đình là
gì?

Khuynh hướng thị trường hàng hoá và dịch vụ biển và ven biển hộ
gia đình là việc xác định thị trường của sản phẩm biển và ven biển được
sản xuất bởi hộ gia đình được tiêu thụ chủ yếu. Thông tin thu được từ
phỏng vấn hộ gia đình được củng cố để xác định khuynh hướng sản
phẩm thuỷ sản của cộng đồng.

Thu thập như thế nào:
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Đối với mỗi hàng hoá và dịch vụ ven biển và biển, câu trả lời được
hỏi để lưu ý thị trường chính được tiêu thụ (quốc tế, quốc gia, khu vực
hay địa phương).

Phân tích như thế nào:
Tổng hợp dữ liệu từ tất cả những cuộc điều tra hộ gia đình. Liệt kê

tất cả các hàng hoá và dịch biển và ven biển. Tính phần trăm trung bình
đối của mỗi hàng hoá hoặc dịch vụ bán tại thị trường quốc tế, quốc gia,
khu vực và địa phương.

Một báo cáo có thể được chuẩn bị mô tả các thị trường khác nhau
của sản phẩm thuỷ sản thu hoạch trong cộng đồng.

Lợi ích như thế nào đối với nhà quản lý:
Khuynh hướng thị trường sản phẩm thuỷ sản đem lại lợi ích đối với

việc xác định toàn bộ những tác động của quản lý cộng đồng, đặc biệt là
marketing, sản xuất và an toàn lương thực. Ví dụ, sự đầu tư vào cơ sở
hạ tầng, như đường xá tới thành phố chính, có thể mang lại sự đánh giá
lớn hơn đối với những thị trường quốc gia, khu vực và quốc tế.

Do cuộc sống và thu nhập của người dân trong cộng đồng được
liên kết với thị trường, khuynh hướng thị trường thuỷ sản trở nên quan
trọng khi nó cung cấp những hiểu biết về những thị trường mà các sản
phẩm thủy sản được tiêu thụ. Biến số này cho phép phân tích sự thay
đổi của các thị trường sản phẩm thuỷ sản chính theo thời gian. Nó chỉ ra
mối quan hệ của các nhà sản xuất, các nhà thương mại địa phương với
các thị trường khác nhau, thí dụ mối liên hệ với các thị trường quốc tế
mà có thể ảnh hưởng tới hoạt động thu hoạch.

Khuynh hướng thị trường cũng có thể hữu ích như một chỉ số về
sức ép đối với nguồn lợi. Thí dụ những người đánh cá có thể đặt nỗ lực
cao hơn vào việc khai thác những loài cá có giá trị cao trên thị trường
quốc tế. Nó cũng đưa ra một chỉ số về những thay đổi thị trường sản
phẩm thuỷ sản theo thời gian. Tác động của phương pháp quản lý có thể
được đánh giá thông qua sự thay đổi của thị trường. Ví dụ, phương
pháp quản lý có thể đưa đến những loài có giá trị cao hiện có trong có
thể được bán ở thị trường khu vực hay nội địa.

H14. Sử dụng của hộ gia đình
Hộ gia đình sử dụng là gì?
Hộ gia đình sử dụng những sản phẩm hàng hoá và dịch vụ biển và

ven biển là một đơn vị đo lường những hộ gia đình trong vùng nghiên
cứu thoả dụng như thế nào với những hàng hoá và dịch biển và ven
biển cho tiêu dùng, giải trí và kinh doanh.

Thu thập như thế nào
Mỗi câu trả lời được hỏi để xác định  từng hàng hoá và dịch vụ

được các hộ gia đình sử dụng chủ yếu trong tiêu dùng, giải trí hay kinh
doanh.

Phân tích như thế nào
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Tổng hợp dữ liệu từ tất cả những cuộc điều tra hộ gia đình. Đưa ra
danh sách hàng hoá hoặc dịch vụ theo câu trả lời (thí dụ hàng hoá và
dịch vụ được ghi nhận được sử dụng nhiều nhất được đặt lên đầu, tiếp
theo là hàng hoá và dịch vụ được sử dụng nhiều thứ hai...v.v.).

Một báo cáo có thể được chuẩn bị để mô tả việc sử dụng hàng
hoá và dịch vụ biển và ven biển khác nhau của các hộ gia đình trong
cộng đồng.

Lợi ích đối với nhà quản lý như thế nào:
Thông tin về hộ gia đình sử dụng hàng hoá và dịch biển và ven

biển như thế nào sẽ cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về sự phụ thuộc về
thực phẩm và thu nhập của hộ gia đình vào tài nguyên biển và ven biển.
Do đó, nó quan trọng đối với những vấn đề về an toàn lương thực trong
gia đình. Thông tin này có thể hữu ích để hiểu được phương pháp quản
lý có thể tác động như thế nào tới sinh kế của người sử dụng nguồn lợi
cũng như an toàn lương thực của các hộ gia đình. Thí dụ, nếu tiêu dùng
chính của các hộ gia đình từ những sản phẩm do họ đánh bắt, khi đó
việc hạn chế đánh bắt có thể tác động tới nguồn thực phẩm săn có của
họ và do đó tác động tới an toàn lương thực của hộ gia đình.

Các quan điểm và nhận thức.
H15. Giá trị phi thị trường và giá trị không sử dụng.
 Giá trị phi thị trường và giá trị không sử dụng là  gì?
Giá trị phi thị trường và giá trị không sử dụng của tài nguyên ven

biển được đo lường theo cách con người nhận thức như thế nào về giá
trị nguồn lợi ven biển không được mua bán trên thị trường (phi thị
trường) và giá trị nguồn lợi đối với phần còn lại của xã hội mà không sử
dụng nguồn lợi (giá trị không sử dụng). Giá trị phi thị trường là giá trị của
nguồn lợi (thí dụ cá) và các dịch vụ (thí dụ như lặn) không được mua
bán ở bất kỳ thị trường nào. Các giá trị này bao gồm việc sử dụng trực
tiếp, thí dụ người lặn sẽ lặn với các phương tiện cá nhân; việc sử dụng
gián tiếp như các chức năng hỗ trợ sinh học dối dạng chất dinh dưỡng,
nơi cư trú của cá, và việc bảo vệ bờ biển khỏi bão sóng. Các giá trị
không sử dụng không liên quan đến bất kỳ việc sử dụng nào và nó bao
gồm giá trị lựa chọn (là giá trị được hiểu rằng nguồn lợi có sẵn mà có thể
được quyết định sử dụng vào thời gian nào đó trong tương lai), giá trị kế
thừa (là giá trị được hiểu rằng nguồn lợi có sẵn có cho các thế hệ tương
lai) và giá trị hiện hữu (là giá trị được hiểu rằng nguồn lợi hiện có trong
một điều kiện nhất định

Thu thập như thế nào?
Các khái niệm phi thị trường và giá trị không sử dụng rất trừu

tượng và mang tính lý thuyết. Theo lý thuết, một nhà kinh tế sẽ tiến hành
đánh giá các chỉ số bằng những phương pháp kinh tế được sử dụng kết
hợp. Phải thừa nhận rằng, ở nhiều nơi, các nhà kinh tế chưa làm được
điều này, để thay thế Socmon đưa ra một cách tiếp cận
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Phương pháp này sử dụng một loạt những câu hỏi tập trung vào
nhận thức con người về giá trị phi thị trường gián tiếp (như: chức năng
hỗ trợ sinh học) và các giá trị không sử dụng được liên quan tới giá trị kế
thừa và giá trị thực tế của nguồn lợi. Điều này có thể bao gồm những
*****cảnh quan, về việc gìn giữ biển cho thế hệ sau, về "thời gian thưởng
ngoạn trên mặt nước" và về những hàng hoá và dịch vụ không phải từ
khai thác mà môi trường ven biển "lành mạnh" có thể mang lại.

Mỗi câu trả lời chỉ ra sự đồng ý/tán thành với các ý kiến. Các câu
trả lời sẽ tuỳ theo mức độ:

5. Hoàn toàn ủng hộ;  4. Đồng ý; 3. Không có ý kiến;
2: Không đồng ý; 1: Kịch liệt phản đối

Sau đây những ý kiến được đưa ra, nó cần được thay đổi cho phù
hợp với nguồn lợ và các hoạt động của mỗi vùng nghiên cứu.

a. Rạn san hô có tầm quan trọng trong việc bảo vệ đất đai trước
sóng, bão. (giá trị phi thị trường gián tiếp)

b. Về lâu dài, việc khai thác sẽ tốt hơn nếu chúng ta phát quang
/chặt bỏ tất cả san hô. (giá trị phi thị trường gián tiếp)

c. Nếu rừng ngập mặn không được bảo vệ, chúng ta sẽ không có
cá để đánh bắt. (giá trị phi thị trường gián tiếp)

d. Các rạn san hô chỉ quan trọng cho hoạt động khai thác hoặc
lặn.(giá trị không sử dụng hiện hữu)

e. Tôi muốn các thế hệ tương lai của chúng ta có rừng ngập mặn
và rạn san hô.(giá trị không sử dụng kế thừa)

f. Việc khai thác cần được giới hạn trong một số vùng nhất định
thậm chí không có bất cứ hoạt động khai thác nào ở những
vùng đó để cho cá và rạn san hô sinh trưởng, phát triển.(giá trị
hiện hữu)

g. Chúng ta cần hạn chế các hoạt động phát triển ở những vùng
ven biển để các thế hệ tương lai của chúng ta có được các môi
trường tự nhiên.(giá trị kế thừa)

h. Thảm cỏ biển không có giá trị đối với con người. (giá trị hiện
hữu)

Lưu ý rằng sự tán thành với một số ý kiến đưa ra sẽ chỉ ra sự tin
tưởng chính xác và tích cực, nhưng sự tán thành với một số ý kiến đưa
ra khác sẽ chỉ ra điều ngược lại. Điều này được làm để kiểm soát đối với
những câu trả lời đồng ý hoặc không đồng ý với mọi vấn đề. Các ý kiến
được sắp xếp ngẫu nhiên với việc chú ý đến sự trái ngược nhau này.

Dữ liệu bổ sung: những câu hỏi mở, như: Nếu rạn san hô biến
mất, điều gì sẽ xảy ra đối với ông/bà? Nếu thuỷ sản không còn, điều gì
sẽ xảy ra đối với ông/bà? Nếu toàn bộ phía trước bờ biển được phát
triển, điều gì xảy ra đối với ông/bà? có thể được đưa ra.
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Phân tích như thế nào?
Tổng hợp dữ liệu từ tất cả những cuộc phỏng vấn hộ gia đình. Đối

với mỗi câu hỏi, tính phần trăm các câu trả lời theo mức độ đồng ý. Để
xác định liệu các câu trả lời đó thuộc về giá trị phi thị trường hay giá trị
không sử dụng, cần chú ý tới mức độ đồng ý với các ý kiến đưa ra. Các
ý kiến a,c,e,f,g mang ý nghĩa tích cực. Nếu các câu trả lời đồng ý với
những ý kiến này, tức là họ nhận thức rõ giá trị của nguồn lợi. Các ý kiến
b,d,g mang ý nghĩa tiêu cực. Nếu các câu trả lời đồng ý với những ý kiến
này, tức là họ không nhận thức được giá trị của nguồn lợi. Chuẩn bị một
bản báo cáo tóm tắt giải thích mức độ nhận thức về giá trị nguồn lợi của
người dân.

Lưu ý rằng mức độ đồng ý (thí dụ hoàn toàn ủng hộ và đồng ý) có
thể được kết hợp để đơn giản hoá việc diễn giải. Ví dụ, nếu 23% cầu trả
lời hoàn toàn ủng hộ với ý kiến và 34% đồng ý, sau đó điều này có thể
kết hợp để phát biểu, " hơn 50% câu trả lời đồng ý rằng  rạn san hô có
tầm quan trọng trong việc bảo vệ đất đai trước sóng, bão." Như vậy sẽ
dễ hiểu hơn việc liệt kê phần trăm cho mỗi loại.

So sánh kết quả theo thời gian để thấy được nhận thức con người
thay đổi.

Lợi ích đối với nhà quản lý
Thông tin về giá trị phi thị trường và giá trị không sử dụng hữu ích

để biết được người dân đánh giá nguồn lợi ven biển như thế nào. Thông
thường vệc đánh giá chỉ tập trung vào những giá trị liên quan tới thị
trường như trình độ việc làm, thu nhập và lợi nhuận ròng. Bằng việc hiểu
được các nhận thức về giá trị phi thị trường và giá trị không sử dụng,
các nhà quản lý có được một bức tranh hoàn chỉnh về tổng giá trị của
nguồn lợi. Điều này có lợi cho việc thấy rõ tầm quan trọng của tài
nguyên và việc bảo vệ chúng với những người hoạch định chính sách và
dân chúng, đánh giá sự hỗ trợ của cộng đồng đối với quản lý, và chứng
tỏ rằng nguồn lợi biển có nhiều hơn sản phẩm được mua và bán.

Những nhận thức này cũng có ích đối với chương trình nâng cao ý
thức/ nhận thức của người dân bởi vì các nhà quản lýcó thể biết được
có bao nhiêu người nghĩ rằng nguồn lợi có thể cung cấp hàng hoá và
dịch vụ vượt xa các hàng hóa và dịch vụ được mua, bán. Quan
trắc/giám sát thông tin này theo thời gian, từ đó được sử dụng để biết
các chương trình quản lý tác động như thế nào tới quan điểm và nhận
thức của người dân.

H16. Nhận thức về hiện trạng nguồn lợi
Nhận thức về những điều kiện tài nguyên là gì
Nhận thức về hiện trạng nguồn lợi xác định con người nghĩ  gì về

hiện trạng nguồn lợi ven biển.
Thu thập như thế nào
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Dữ  liệu về nhận thức hiện trạng nguồn lợi được thu thập bằng
cách đặt ra từng câu hỏi:

Ông/bà có thể mô tả như thế nào những tình trạng nguồn lợi ven
biển hiện nay như thê nào theo các mức độ rất tốt (1), tốt (2), không tốt
không xấu (3), xấu (4) rất xấu (5):
Rừng ngập mặn_____;rạn san hô_____; thảm cỏ biển______; bãi
biển______; nước ngọt______; rừng đầu nguồn________ ; Khác(Ghi
rõ:______)________.

Phân tích như thế nào.
Tổng hợp dữ liệu từ tất cả những cuộc phỏng vấn hộ gia đình. Đối

với mỗi loại nguồn lợi, tính phần trăm câu trả lời theo mỗi mức độ. Một
bản báo cáo tóm tắt có thể được chuẩn bị để mô tả người dân nhận
thức như thế nào về những hiện trạng nguồn lợi. Một số phân loại có thể
được kết hợp để đơn giản hoá sự diễn giải. Ví dụ, nếu 23% câu trả lời
nói rừng ngập mặn đang trong tình trạng rất xấu và 34% nói chúng đang
trong tình trạng xấu, điều này có thể kết hợp để nói," trên 50% câu trả lời
cho rằng rừng ngập mặn tình trạng xấu hoặc rất xấu". Điều này sẽ dễ
hiểu hơn cách ghi phần trăm cho mỗi loại. Quan sát kết quả này qua thời
gian để xác định sự thay đổi trong nhận thức về hiện trạng nuồn lợi của
người dân.

So sánh các kết quả này với những nghiên cứu khoa học về hiện
trạng nguồn lợi để xác định nhận thức của người dân về hiện trạng
nguồn lợi.

Thông tin được nhà quản lý sử dụng như thế nào?
Thông tin về nhận thức của người dân về hiện trạng nguồn lợi có

ích cho việc xác định những đe doạ đối với tài nguyên ven biển. Nếu biết
nguồn lợi đang trong tình trạng nghèo nàn, những nhà quản lý có thể
xác định tốt hơn những đe doạ chính đối với nguồn lợi vì hầu hết những
đe doạ này có liên quan tới những tài nguyên riêng biệt. Ví dụ, nếu rừng
ngập mặn, thảm cỏ biển, rạn san hô được ghi nhận trong tình trạng xấu
hơn so với rừng đầu nguồn và nước ngọt, khi đó những hoạt động trên
biển, như đánh bắt và thuyền bè, có thể đe doạ lớn hơn những hoạt
động trên mặt đất.

Thông tin này cũng quan trọng đối với những chương trình phát
triển nhận thức và tìm kiếm sự tham gia của các bên liên quan. Nếu các
thành viên cộng đồng không quan tâm đến việc nguồn lợi đang trong
tình trạng rủi ro, khi đó sẽ rất khó thực hiện việc quản lý ven biển. Nếu
các thành viên quan tâm đến việc nguồn lợi đang ở tình trạng xấu, còn
nghiên cứu khoa học chỉ ra chúng đang xấu đi, khi đó một chương trình
nâng cao nhận thức cần được khởi xướng để nâng cao hiểu biết về hiện
trạng nuồn lợi.
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Bằng việc quan trắc/giám sát thông tin này theo thời gian,các nhà
quản lý có thể biết được việc quản lý đã tác động như thế nào tới quan
điểm và nhận thức của người dân. Thí dụ, nếu các nhà quản lý ven biển
khởi xướng một chiến dịch nâng cao nhận thức về "sức khoẻ" xấu của
hệ sinh thái ven biển, còn các câu trả vẫn tiếp tục cho rằng tốt, điều này
chỉ ra rằng chương trình không hiệu quả.

Nhận thức của người dân về những điều kiện nguồn lợi giúp cho
việc phát triển nghiên cứu lý sinh và các chương trình quan trắc/giám
sát. Những thành viên cộng đồng, đặc biệt người sử dụng trực tiếp tài
nguyên thường hiểu nhất  về hiện trạng nguồn lợi. Thông tin này có thể
giúp hướng dẫn một chương trình khoa học, đặc biệt trong những vùng
dữ liệu khoa học đang còn thiếu.

H17. Những đe doạ có thể nhận thấy
Những đe doạ có thể nhận thấy là gì?
Những đe doạ có thể nhận thấy bao gồm những đe doạ mà người

dân nghĩ rằng đó là những đe doạ chính tới nguồn lợi ven biển.
Thu thập như thế nào?
Dữ  liệu về những đe dọa có thể nhận thấy được thu bằng cách

đặt từng câu hỏii:
5 đe doạ chính đối với sức khoẻ tài nguyên ven biển là gi?
1)________________________________________________________
_______
2)________________________________________________________
______
3)________________________________________________________
_______4)_________________________________________________
______________5)__________________________________________
_____________________

Phân tích như thế nào
Tổng hợp dữ liệu từ tất cả những cuộc phỏng vấn hộ gia đình. Liệt

kê các đe doạ chính. Tính phần trăm những câu trả lời  cho mỗi đe doạ.
Kết hợp những các đe doạ cho phù hợp. Thí dụ, nếu một số người nói
"thiệt hại do neo đậu" và những người khác nói "hoạt động của thuyền
bè",  khi đó các câu trả lời "thiệt hại do neo đậu" có thể bao hàm cả các
câu trả lời "hoạt động của thuyền bè" do đó chúng thuộc một nhóm.
Giám sát những kết quả này theo thời gian để xác định sự các đe dọa có
thể nhận thấy thay đổi như thế nào.

So sánh các kết quả này với dữ liệucủa phần Người cung cấp
thông tin chính/nguồn dữ liệu thứ cấp về các mức độ tác động. Các đe
doạ được liệt kê ở trên cũng được liệt kê là "cao" trong phần kết quả của
các mức độ tác động. Nếu có sự khác nhau lớn, khi đó cần thảo luận
với người cung cấp thông tin chính để xác định nguyên nhân. Nếu sự
khác nhau đó vẫn không thể giải thích được , khi đó cần phỏng vấn tất



74

cả các hộ gia đình để xác định chính xác các đe doạ có thể nhận thấy.
Một báo cáo ngắn có thể được chuẩn bị để mô tả những đe doạ mà
người dân nhân thức là những đe doạ chính từ cả hai tập dữ liệu.

So sánh các kết quả này với các nghiên cứu khoa học về những
đe doạ đối với hiện trạng nguồn lợi để xác định chính xác nhận thức của
người dân về những đe doạ.

Những nhà quản lý sử dụng thông tin này như thế nào
Thông tin về nhận thức sự đe doạ có ích đối với việc xác định

những đe doạ đối với nguồn lợi ven biển. Các thành viên cộng đồng, đặc
biệt là những người sử dụng trực tiếp tài nguyên thường hiểu biết rõ
nhất về hiện trạng nguồn lợi. Thông tin này có thể giúp hướng dẫn một
chương trình khoa học, đặc biệt trong những vùng dữ liệu khoa học
đang còn thiếu, bằng việc xác định các hoạt động ưu tiên cần tập trung.

Bằng việc giám sát/quan trắc các thông tin này theo thời gian, nhà
quản lý có thể biết được việc quản lý có tác động gì tới những hoạt động
ven biển. Thí dụ, nếu chương trình quản lý ngăn chặn việc khai thác,
còn người dân vẫn tiếp tục nhận thức khai thác như một đe doạ, điều
này chỉ ra rằng chương trình không hiệu quả. Các nghiên cứu khoa học
sâu hơn sẽ giúp xác định nếu điều đó là xác đáng.

Cuối cùng, thông tin này quan trọng đối với chương trình phát triển
nhận thức và tìm kiếm sự tham gia của các bên liên quan. Nếu những
thành viên cộng đồng không quan tâm đến những tác động về nguồn lợi
ven biển, khi đó thật khó để gắn kết họ tham gia vào việc quản lý ven
biển. Nếu những thành viên cộng đồng chỉ quan tâm đến một hoặc hai
hoạt động tác động tới nguồn lợi, còn các nghiên cứu khoa học lại chỉ ra
một số các tác động khác nữa , khi đó chương trình nâng cao nhận thức
có thể cần được khởi xướng để tăng thêm sự hiểu biết  về các hoạt
động tác động tới nguồn lợi một cách rộng rãi và đầy đủ hơn.

H18. Nhận thức về các nguyên tắc và quy định
Sự nhận thức về các nguyên tắc và quy định là gì?
Sự nhận thức các nguyên tắc và quy định được xác định bằng sự

hiểu biết của người dân về những nguyên tắc và quy định về nguồn lợi
ven biển hiện thời.

Thu thập như thế nào
Dữ liệu về sự nhận các nguyên tắc và quy định được thu thập

bằng cách đặt ra các câu hỏi để có các câu trả lời:
Có những nguyên tắc và quy định nào liên quan tới (có hoặc

không):
• Khai thác thủy sản____________
• Chặt phá rừng ngập mặn_______
• Nuôi trồng thủy sản___________
• Khai thác san hô______________
• Du lịch_____________________
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• Giao thông vận tải biển________
• Phát triển đô thị______________
• Hoạt động khác_______________

Phân tích như thế nào
Để xác định nhận thức, nhóm phải tự mình biết về các nguyên tắc

và qui định hiện hành. Việc này cần phải hỏi các nhà quản lý. Khoanh
tròn các nguồn lợi mà đã có các nguyên tắc và quy định ràng buộc.

Tổng hợp dữ liệu từ tất cả các cuộc phỏng vấn hộ gia đình. Tính
phần trăm số người trả lời chọn những nguyên tắc và quy định cho mỗi
hoạt động. So sánh xem các phần trăm này đã được đánh dấu hay
chưa. Những hoạt động đã được khoanh tròn (có nguyên tắc và quy
định) phải có mức độ nhận thức cao hơn so với các hoạt động khác.
Những hoạt động có mức độ nhận thức cao, mà chưa được quy định chỉ
ra sự nhầm lẫn của người dân. Những hoạt động đã được đánh dấu mà
có nhận thức thấp cho thấy người dân chưa nhận thức được rằng có
các nguyên tắc và quy định đối với các hoạt động này. Một bản báo cáo
ngắn có thể được chuẩn bị để thảo luận về các nguyên tắc, quy định ,
sự tuân thủ và sự bắt buộc đang tồn tại, rút ra từ kết quả của hai chỉ số
tiếp sau.

Thông tin được nhà quản lý sử dụng như thế nào
Thông tin này quan trọng đối với các chương trình nâng cao nhận

thức và tìm kiếm sự tham gia của các bên liên quan. Nếu những thành
viên cộng đồng thậm chí không nhận thức được các quy tắc và quy định
đang tồn tại, khi đó thật khó để gắn kết họ tham gia vào việc quản lý ven
biển. Việc hiểu được các mức độ nhận thức của cộng đồngvề các
nguyên tắc và quy định rất quan trọng đối với các chương trình nâng cao
nhận thức của cộng đồng. Giáo dục là nền tảng cho sự tuân thủ. Do đó,
nó quan trọng đối với các nhà quản lý để xác định những quy tắc và quy
định nào còn xa lạ với cộng đồng để chương trình nâng cao nhận thức
có thể hướng mục tiêu vào các nguyên tắc và quy định này. Kiểm soát/
giám sát nhận thức của cộng đồng về các nguyên tắc và quy định do vậy
rất quan trọng đối với việc xác định tác động của việc quản lý tới quan
điểm và nhận thức của người dân.

H19. Sự tuân thủ
Sự tuân thủ là gì
Sự tuân thủ đo lường mức độ người dân nhận thức phải tuân theo

các quy định.
Thu thập như thế nào
Dữ liệu về sự tuân thủ các qui định được thu bằng cách đặt câu

hỏi cho các câu trả lời. Theo các mức độ từ 1 đến 5 (1= không tuân thủ,
5= tuân thủ đầy đủ), người dân có tuân theo các nguyên tắc và quy định
về quản lý vùng ven biển không?
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Dữ liệu bổ sung; Có thể đặt các câu hỏi về các hoạt động và
nguyên tắc mà người dân đang tuân thủ theo.

Phân tích như thế nào
Tổng hợp dữ  liệu từ tất cả những cuộc phỏng vấn hộ gia đình.

Tính phần trăm các câu trả lời theo mỗi mức độ tuân thủ đã nhân thức.
So sánh các kết quả này theo thời gian để biết được mức độ tuân thủ
đang tăng lên, giảm đi hay giữ nguyên. Một bản báo cáo ngắn có thể
được chuẩn bị để thảo luận về việc tuân thủ, chấp hành cũng như các
nguyên tắc và quy định hiện có trong cộng đồng dựa vào các chỉ số
trước và tiếp sau.

Thông tin được nhà quản lý sử dụng như thế nào
Thông tin về việc tuân thủ các quy tắc và quy định có ích để hiểu

được sự tham gia của các bên liên quan và xác định những vấn đề quản
lý ven biển. Thiếu sự tuân thủ không chỉ gây bất lợi đối với nguồn lợi, mà
cả trong việc giành được sự ủng hộ của các bên liên quan. Nếu nó được
nhận thức rộng rãi mà người dân không tuân thủ các quy tắc, khi đó sẽ
rất khó để đạt được sự tin tưởng, ủng hộ, tham gia hoặc thực hiện của
người dân.

Bằng việc giám sát/ kiểm soát các thông tin này theo thời gian, các
nhà quản lý có thể thấy được việc quản lý đã có tác động gì đến quan
điểm và nhận thức của người dân. Nếu mức độ tuân thủ bắt đầu tăng
lên, khi đó việc quản lý này đã mang lại nhận thức về việc tuân thủ cho
người dân.  Ngược lại, các nhà quản lý cần trao đổi để có những thay
đổi giúp việc tuân thủ của cộng đồng được hiệu quả hơn.

H 20. Sự bắt buộc
Sự bắt buộc là gì?
Sự bắt buộc được đo bằng các nhận thức của người dân về các

nguyên tắc và quy định bị bắt buộc phải tuân theo. Điều này tương tự
như sự tuân thủ, ngoại trừ sự tuân thủ hướng tới thái độ của người dân
(như: người dân có tôn trọng các nguyên tắc không). Con sự bắt buộc
hướng tới các hoạt động quản lý, như việc tuần tra, phạt đánh thuế và
tịch thu các ngư lưới cụ bất hợp pháp

Thu thập như thế nào
Dữ liệu về sự tuân thủ các qui định được thu bằng cách đặt câu

hỏi cho các câu trả lời. Theo các mức độ từ 1 đến 5 (1= không bắt buộc,
5= hoàn toàn bắt buộc), nguyên tắc và quy định bị bắt buộc ở mức độ
nào_________

Dữ liệu bổ sung: có thể đặt các câu hỏi: Một việc mà ban quản lý
có thể làm để tăng mức độ bắt buộc là
gì_____________________________________. Hoặc có thể đặt các
câu hỏi để biết mức độ bắt buộc của các nguyên tắc và quy định cho mỗi
hoạt động biển và ven biển.

Phân tích như thế nào.
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Tổng hợp dữ liệu từ tất cả những cuộc phỏng vấn hộ gia đình.
Tính phần trăm của các câu trả lời cho mỗi một mức độ bắt buộc được
nhận thức.  So sánh các kết quả này theo thời gian để biết được sư bắt
buộc đang tăng lên, giảm đi hay giữ nguyên. Một bản báo cáo ngắn
được chuẩn bị để thảo luận về việc bắt buộc, tuân thủ cũng như các
nguyên tắc và quy định hiện có dựa vào hai chỉ số trước.

Thông tin được nhà quản lý sử dụng như thế nào.
Thông tin về sự bắt buộc quan trọng đối với việc hiểu được các

vấn đề quản lý vùng ven biển. Thiếu sự bắt buộc không chỉ bất lợi đối
với nguồn lợi mà cả trong việc giành được sự ủng hộ của các bên liên
quan. Tương tự như sự tuân thủ, nếu nó được nhận thức rộng rãi mà
các quy định không bị bắt buộc thì sẽ khó để có được sự tin tưởng, ủng
hộ, tham gia hay tuân thủ của người dân.

Bằng việc giám sát/ kiểm soát các thông tin này theo thời gian, các
nhà quản lý có thể nhìn thấy được việc quản lý đã có tác động gì đến
vệc quản lý khi sự bắt buộc là nhân tố chính

H21. Sự tham gia vào quá trình ra quyết định
Sự tham gia vào quá trình ra quyết định là gì?
Sự tham gia vào quá trình ra quyết định được đánh giá bằng việc

người dân chủ động quản lý vùng ven biển như thế nào, đặc biệt trong
quá trình ra quyết định.

Thu thập như thế nào
Dữ liệu về sự tham gia vào quá trình ra quyết định được thu bằng

cách đặt câu hỏi cho các câu trả lời.
Theo mức độ từ 1 đến 5 (1= không tham gia, 5= tham gia hoàn

toàn chủ động). Ông/ bà tham gia vào quá trình ra quyết định ở mức độ
nào?__________

Dữ liệu bổ sung: có thể đặt các câu hỏi: Ông/bà có thể tham gia
vào quá trình ra quyết định không và Ông/bà có tham gia vào quá trình
ra quyết định không. Những câu hỏi này được đặt ra để xác định nếu
các câu trả lời nhận thấy rằng họ có thể và có tham gia vào quá trình ra
quyết định.

Phân tích như thế nào
Tổng hợp dữ  liệu từ tất cả các cuộc phỏng vấn. Tính mức độ

trung bình của việc tham gia vào quá trình ra quyết định. So sánh các
kết quả này theo thời gian để xác định việc tham gia đang tăng lên, giảm
đi hay giữ nguyên. So sánh các kết quả này với nhận thức của người
dân về hiện trạng nguồn lợi, những đe doạ, nguyên tắc để thấy được
mối tương quan giữa chúng nếu có. Thí dụ, nếu người dân không có ý
thức về những nguyên tắc và quy định và không quan tâm tới nguồn lợi
với những đe doạ tối thiểu, khi đó họ không có động cơ để tham gia vào
việc quản lý. Một bản báo cáo tóm tắt có thể được chuẩn bị để thảo luận
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về sự tham gia; sự tham gia đó đã thay đổi như thế nào qua thời gian và
nó có liên quan gì tới nhận thức của người dân.

Thông tin được nhà quản lý sử dụng như thế nào
Bằng sự quan sát/ giám sát việc tham gia quản lý nguồn lợi ven

biển cũng như trong quá trình ra quyết định theo thời gian, nhà quản lý
có thể thấy được chương trình đã thu hút được  các bên liên quan tham
gia vào việc quản lý (thường là một mục tiêu quản lý) hiệu quả như thế
nào.

Mức độ tham gia của  các bên liên quan có ích  đối với việc hiểu
được tầm quan trọng của nguồn lợi ven biển đối với cộng đồng. Càng
nhiều người dân nhận thức được giá trị của nguồn lợi ven biển thì sự
tham gia vào quá trình quản lý của họ cũng càng nhiều. Cũng có một số
nguyên nhân khác như  một tình trạng khủng hoảng( thí dụ tràn dầu)
nhưng nhìn chung mức độ tham gia của các bên liên quan có thể được
sử dụng để chỉ ra tầm quan trọng của nguồn lợi.

 H22. Số hội viên trong các tổ chức có liên quan.
Là gì?
Số hội viên trong các tổ chức liên quan đến việc sử dụng nguồn lợi

bao gồm cả các hội viên chính thức và không chính thức (thí dụ sự tham
gia chủ động). Các tổ chức của các bên có liên quan gồm những người
sử dụng trực tiếp (thí dụ hợp tác xã đánh cá, câu lạc bộ lặn) cũng như
những người mà các hoạt động của họ có tác động đến nguồn lợi (thí dụ
hiệp hội những người trồng rừng, hiệp hội khách sạn) và người không
sử dụng hoặc không có tác động gì đến nguồn lợi, nhưng có liên quan
tới quản lý (thí dụ các tổ chức về môi trường).

Thu thập như thế nào
Dữ liệu về số hội viên trong các tổ chức của các bên có liên quan

được thu thập bằng cách đặt ra các câu hỏi:
Có ai trong gia đình ông/bà là thành viên của tổ chức của các bên

có liên quan?____
Đó là tổ chức

nào?___________________________________________
Phân tích như thế nào
Tổng hợp dữ liệu từ tất cả các cuộc phỏng vấn gia đình. Tính số

hội viên. Liệt kê tất cả các tổ chức và tính phần trăm các câu trả lời họ là
thành viên của một tổ chức. So sánh các kết quả theo thời gian để thấy
được số hội viên di chuyển như thế nào. Một bản báo cáo tóm tắt có thể
được chuẩn bị để mô tả về thành viên, sự liên quan của nó tới cơ cấu
trúc nghề nghiệp như thế nào, và nó thay đổi như thế nào qua thời gian.
So sánh kết quả với tỷ lệ phần trăm số người  trong mỗi nghề nghiệp từ
phần cơ cấu nghề nghiệp trong mục người cung cấp tin chính/ nguồn
dữ liệu thứ cấp để thấy được mối tương quan nếu có.

Thông tin được nhà quản lý sử dụng như thế nào
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Nếu những tổ chức được liệt kê liên quan tới việc quản lý vùng
ven biển, khi đó số hội viên có thể là một chỉ số hữu ích về sự tham gia
của các bên liên quan quá trình quản lý. Thí dụ, nếu hiệp hội các ngư
dân chịu trách nhiệm về việc khai thác ở những vùng cấm đánh bắt, khi
đó số hội viên cao chỉ ra sự tham gia cao trong quản lý ven biển.

Việc so sánh giữa số thành viên và cơ cấu nghề nghiệp để xác
định các tổ chức cá biệt có sự số thành viên không tương xứng (rất cao)

Nếu như những tổ chức đặc biệt có số hội viên cao không cân
xứng, thì sự so sánh giữa   số hội viên và cấu trúc nghề nghiệp có ích
đối với việc xác định. Những nghề nghiệp có sự tham gia của nhiều
người được mong đợi có số hội viên cao nhất. Sự khác biệt so với mong
đợi này có thể chỉ ra những vấn đề có tầm quan trọng phải giải quyết,
chỉ ra tổ chức được quan tâm cao và có hiệu quả, chỉ ra người dân
hướng tới có được một sự gắn bó lớn hơn với những nhóm nhỏ hoặc
những nhân tố khác. Thông tin này có thể có ích để thông báo với người
cung cấp tin chính để giải thích những kết quả.

Sự thay đổi về số thành viên trong các tổ chức có thể rất hữu dụng
để xác định sự thay đổi về các cơ hội và các mối quan tâm. Thí dụ, sự
tăng lên của các thành viên trong các tổ chức môi trường có thể phản
ánh sự tăng lên các mối quan tâm của cộng đồng về vấn đề bảo tồn.
Ngoài ra, nó còn có ích khi tham khảo những người cung cấp thông tin
chính để giải thích các kết quả.

H23, H24, H25. Những vấn đề quản lý ven biển, các giải pháp
quản lý ven biển và các vấn  đề cộng đồng có thể nhận thức được.

Là gì?
Những vấn đề quản lý ven biển, các giải pháp quản lý ven biển và

các vấn  đề cộng đồng có thể nhận thức về cơ bản được đánh giá bằng
những suy nghĩ của người dân về những vấn đề phải đối mặt trong quản
lý vùng ven biển và làm thế nào để giải quyết chúng.

Thu thập như thế nào
Dữ liệu về chỉ tiêu này được thu thập bằng cách đặt ra các câu hỏi:
Ngoại trừ những đe doạ, ông/bà thấy hai vấn đề chính phải đối mặt

trong quản lý ven biển ở cộng đồng là gì?
1____________________________________________________
____
2____________________________________________________
____
Ông/bà nhận biết những giải pháp nào cho những vấn đề này?
1____________________________________________________
____
2____________________________________________________
____
Hai vấn đề chính phải đối mặt trong cộng đồng là gì?
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1____________________________________________________
____
2____________________________________________________
____
Dữ liệu bổ sung: Các câu hỏi được đặt ra cho các vấn đề và giải

pháp cụ thể.
Phân tích như thế nào
Tổng hợp dữ liệu từ tất cả những cuộc phỏng vấn hộ gia đình. Liệt

kê những vấn đề chính phải đối mặt của cộng đồng. Tính phần trăm các
câu trả lời cho mỗi vấn đề. Nhóm các vấn đề vào từng loại thích hợp. Ví
dụ nếu 4% câu trả lời về mâu thuẫn giữa giữa người đánh cá trong làng
X và Y và 12% câu trả lời  về mâu thuẫn giữa người đánh cá nói chung,
thì có thể kết hợp cho đơn giản.

Thực hiện quá trình tương tự  như vậy đối với các giải pháp quản
lý vùng  bờ và các vấn đề cộng đồng có thể nhận thức thức được.

So sánh kết quả này qua thời gian để thấy được sự quan tâm
trong cộng đồng thay đổi như thế nào. Một bản báo cáo tóm tắt có thể
được chuẩn bị để mô tả nhận thức của người dân về các vấn đề phải
đối mặt cũng như các giải pháp  đã thay đổi như thế nào theo thời gian.

Thông tin được nhà quản lý sử dụng như thế nào
Thông tin về sự nhận thức của người dân đối với các vấn đề, giải

pháp quản lý vùng ven biển và những vấn đề cộng đồng đặc biệt hữu
ích để nhà quản lý có thể hiểu được cái người dân nghĩ  rằng cần phải
giải quyết là gì, điều này giúp các nhà quản lý xác định các ưu tiên trong
quản lý. Thông tin về các vấn đề cộng đồng có thể giúp các nhà quản lý
hiểu được những vấn đề lớn hơn phải đối mặt của cộng đồng (thí dụ:
nghèo dinh dưỡng, không có điện)

đối với việc hiểu người dân cần những nhà quản lý cần chú ý gì,
nó cũng có thể giúp những nhà quản lý xác định những quyền gì được
ưu tiên trong quản lý. Thông tin về những vấn đề cộng đồng có thể giúp
những nhà quản lý hiểu những vấn đề lớn đang đối mặt với cộng đồng
(thí dụ: nghèo dinh dưỡng, thiếu điện) mà chương trình quản lý có thể
hoặc không thể trợ giúp.

H26 &H27. Những thành công và thách thức trong quản lý
vùng ven biển

Là gì?
Tương tự như các chỉ số trước, những thành công và thách thức

trong quản lý vùng ven biển đánh giá những việc mà người dân nghĩ
rằng đã được làm tốt và chưa tốt trong quản lý vùng ven biển ở cộng
đồng.

Thu thập như thế nào
Dữ liệu về những thành công và thách thức trong quản lý vùng ven

biển được thu thập bằng đưa ra các câu hỏi:
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Hai việc nào mà ông/bà cho là đã thực hiện tốt trong quản lý vùng
ven biển ở

cộng đồng?
1.__________________________ 2.___________________________

Hai việc nào mà ông/bà cho là đã thực hiện không tốt trong quản lý
vùng

bờ ở cộng đồng?
1.__________________________ 2.___________________________

Dữ liệu bổ sung: Có thể dặt thêm các câu hỏi để nhận được sự
giải thích cho các câu trả lời của những câu hỏi ở trên.

Phân tích như thế nào
Tổng hợp dữ liệu từ tất cả phỏng vấn hộ gia đình. Liệt kê những

việc đã làm tốt. Tính phần trăm các câu trả lời cho mỗi việc đã làm được.
Phân các việc đã làm được theo từng nhóm thích hợp. Tiếp theo cũng
tiến hành tương tự như vậy đối với những thách thức trong quản lý vùng
ven biển.

So sánh kết quả theo thời gian để biết được những thành công và
thách thức đã thay đổi như thế nào. Một bản báo cáo tóm tắt có thể
được chuẩn bị để mô tả xem người dân nhìn nhận việc quản lý vùng ven
biển như thế nào theo thời gian.

Thông tin được nhà quản lý sử dụng như thế nào.
Thông tin về những thành công và thách thức trong quản lý vùng

ven biển giúp các nhà quản lý nhìn rõ những cơ hội và giải pháp phải đối
mặt. Nó cũng giúp ích cho việc hiểu được quan điểm và nhận thức của
người dân liên quan tới việc quản lý vùng ven biển và có thể giúp giải
thích cho sự tự nguyên tham gia vào việc quản lý của họ. Nếu chương
trình quản lý vùng ven biển đã được nhận thức và thực hiện tốt, khi đó
người dân sẽ muốn tham gia vào chương trình nhiều hơn. Thông tin này
cũng rất rõ ràng để xác định hiệu quả của chương trình.

Các loại nguyên vật liệu xây dựng được  sử dụng
H28. Các loại nguyên vật liệu xây dựng được  sử dụng
Đó là gì:
Các loại nguyên vật liệu xây dựng được  sử dụng của cộng đồng

là một chỉ số liên quan tới hiện trạng của một cộng đồng và thường
được sử dụng như một chỉ số về mức độ giàu có. Nó bao gồm việc đánh
giá các vật liệu dùng để xây nhà (Ví dụ như mái nhà, tường,..)

Thu thập số liệu như thế nào:
Dữ liệu về các nguyên vật liệu được sử dụng trong cuộc sống nhìn

chung rất dễ thu thập thông qua việc quan sát ngôi nhà của người trả lời.
Trong trường hợp còn vấn đề gì chưa rõ thì hỏi trực tiếp người trả lời.
Đối với mỗi một nhà, các thông tin sau cần được ghi lại:
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Mái nhà làm bằng:
ngói_________tôn_________gỗ_________rạ_________
Cấu trúc tường bên ngoài:
gạch______bêtông_____gỗ______tre/rạ________
Cửa sổ: kính________gỗ_________để trống_________không
có_________
Sàn:
gạch______gỗ_____bêtông_____ximăng______tre/rạ_____đất______

Đây là một danh mục nguyên vật liệu xây dựng nhà đơn giản.
Trong một số trường hợp, danh mục này có thể cần được thay đổi để
phản ánh chính xác độ dốc về sự giàu có trong vùng dự án. Thí dụ,
trong một vùng "gỗ", cần xét đến các sàn nhà loại tồi nhất, và ở trường
hợp này danh mục có thể được mở rộng:

Sàn
nhà:gạch_____gỗ____bêtông____ximăng_____tre/rạ_____đất_____

Quy mô xây dựng chính xác rất cần thiết để có các so sánh hợp lý
giữa các cộng đồng và theo thời gian.

Dữ liệu bổ sung: Để nghiên cứu kỹ hơn về sự giàu có của cộng
đồng và các hiện trạng xã hội khác có liên quan, người trả lời có thể
được hỏi về quyền sở hữu các tài sản khác của hộ gia đình. Danh mục
này có thể bao gồm các loại tài sản như: TV, đài, tủ lạnh, nội thất và các
tài sản khác.

Phân tích như thế nào:
Tổng hợp tất cả dữ liệu các phiếu phỏng vấn hộ gia đình. Tính

phần trăm mỗi một loại nguyên vật liệu xây dựng của các hộ.
Lợi ích cho các nhà quản lý:
Thông tin về các loại vật liệu xây dựng rất có ích để có thể hiểu

tình trạng kinh tế của cộng đồng, điều này liên quan đến sự giàu có của
cộng đồng. Ngoài ra, nó đặc biệt có ích trong các vùng mà rất khó để thu
được chính xác dữ liệu về thu nhập của hộ gia đình. Điều này đặc biệt
quan trọng khi giám sát để xác định các tác động của việc quản lý sinh
kế theo thời gian. Nếu chương trình quản lý vùng ven biển đang có các
tác động tích cực thì tỷ lệ phần trăm kết quả các chỉ số về nguyên vật
liệu xây dựng sẽ thay đổi theo hướng của các nguyên vật liệu cao cấp
hơn (thí dụ: chuyển từ mái rạ sang mái gỗ). Nó cũng đặc biệt quan trọng
trong việc xác định qui mô và tính hợp lý/công bằng của các lợi ích được
quy ra thành  tiền thông qua cộng đồng.
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Phụ lục B. HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN NGƯỜI CUNG CẤP
THÔNG TIN CHÍNH/NGUỒN THÔNG TIN THỨ CẤP

Mức độ nhân khẩu học của cộng đồng
KS1. Vùng nghiên cứu:
Cần lưu ý gì đối với các nguồn lợi, các bên liên quan và ranh giới

quản lý nhà nước của vùng nghiên cứu (Tuỳ chọn: Sử dụng các biểu
tượng và màu sắc để đánh dấu các vùng quan trọng(thí dụ: chợ cá,
trung tâm làng,..)

KS2. Các bên liên quan:
Hoàn thành bảng sau:

Hoạt động ven biển
(lựa chọn danh sách
theo các hoạt động đã
xác định trong
KSXXX)

Nhóm liên
quan thứ
nhất

Nhóm liên
quan thứ hai

Nhóm liên
quan thứ ba

Khai thác thủy sản
Chặt phá rừng ngập
mặn
Nuôi trồng thủy sản
Khai thác san hô
Du lịch
Giao thông vận tải
biển
Phát triển đô thị
Hoạt động khác

KS3. Dân số vùng nghiên cứu: Có bao nhiêu người sống trong
vùng nghiên cứu?__________

KS4. Số hộ gia đình sống trong vùng nghiên cứu: Có bao nhiêu
hộ gia đình sống trong vùng nghiên cứu?__________
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KS5. Tỷ lệ di cư:
Số người tăng hoặc giảm do chuyển đến hoặc chuyển đi khỏi vùng

nghiên  cứu trong năm
qua_____________________________________________

KS6. Độ tuổi: Có bao nhiêu % những người sống trong vùng
nghiên cứu hiện có số tuổi  ______0 - 18; _____19 - 30; _____31 -
50; ______trên 51

KS7. Giới tính: Có bao nhiêu % dân số là
Nam?________Nữ?_________

KS8. Giáo dục:
Số năm đào tạo trung bình của những người trên 16

tuổi:_______________

KS9. Tỷ lệ biết đọc, biết viết
Phần trăm dân số biết đọc, biết

viết:_______________________________

KS10. Dân tộc
Phần trăm dân số của vùng nghiên cứu là người dân tộc (%của mỗi
nhóm dân tộc chính trong vùng nghiên cứu):
Dân tộc_____________________ Dân tộc___________________

KS11. Tôn giáo
  Những tôn giáo nào mà người dân trong vùng nghiên cứu theo (%
của nhóm tôn giáo chính trong vùng nghiên cứu)
Tôn giáo____________; Tôn giáo____________; Tôn
giáo_____________

KS12. Ngôn ngữ
Những ngôn ngữ chính nào được sử dụng trong vùng nghiên cứu

(% của
các ngôn ngữ chính trong vùng nghiên cứu)
Ngôn ngữ___________________;     Ngôn

ngữ_____________________

KS13. Nghề nghiệp

Nghề nghiệp
chính của cộng
đồng

% dân số sử
dụng nghề này
như nghề chính

Số người sử
dụng nghề này
như nghề chính

% dân số sử
dụng nghề này
như nghề phụ

1.
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2.
3.
4.
5.

KS14. Cơ sở hạ tầng của cộng đồng
Khoanh tròn các dịch vụ hiện có trong vùng nghiên cứu:

Trường học, bác sĩ nội trú, y tá, bệnh viện, phòng khám chữa bệnh,
điện,

điện thoại, internet, đài, TV, báo, thiết bị xử lý chất thải, thiết bị làm
lạnh,

đường ô tô vào, nhà nghỉ/khách sạn/nhà trọ/nhà hàng

Các hoạt động biển và ven biển
Hoàn thành bảng sau:

Các
hoạt
động
biển
và
ven
biển
KS15

Các
sản
phẩm
và
dịch
vụ
biển
và
ven
biển
KS16

Các
công
cụ/
hình
thức
sử
dụng
chính
KS17

Giá
trị
KS18

Định
hướng
thị
trường
(chính/
chủ
yếu)
KS19

Các mô
hình sử
dụng

Mức
độ
tác
động
KS21

Loại
tác
động
(chính/
chủ
yếu)
KS22

Phạm
vi/mứ
c độ
sử
dụng
của
những
người
ngoài
ccộng
đồng
KS23

Các
hộ
gia
đình
sử
sụng
chính

Thủ
y
sản

Tôm
hùm

Đánh
bẫy

Cao Quốc
tế

Trong
các
vịnh

Thấp Thấp Kinh
doan
h

Cá
mú

Dây
câu

Cao Khu
vực

Khu
vực
quanh
các rạn

Trun
g
bình

Khai
thác
quá
mức

Thấp Kinh
doan
h

Du
lịch

Khác
h sạn

Nhà
khác
h

Trun
g
bình

Quốc
tế

Vùng
ven bờ

Trun
g
bình

Ô
nhiễm

Cao Kinh
doan
h

Lặn Bình
khí
nén
của
thợ

Quốc
tế

Khu
vực
quanh
các rạn

L Cao
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lặn

Nuôi
trồn
g
thủy
sản

Sò
huyết

Lưới Trun
g
bình

Địa
phươ
ng

Trong
vịnh

Thấp Thấp Kinh
doan
h
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Sự quản lý
KS25. Cơ quan/ Ban quản lý

Hoạt động ven biển Các cơ quan/ban quản lý (Có/Không) ?
Tên?

Khai thác thủy sản
Chặt phá rừng ngập
mặn
Nuôi trồng thủy sản
Khai thác san hô
Du lịch
Giao thông vận tải
biển
Phát triển đo thị
Hoạt động khác

KS26. Kế hoạch quản lý:
Hoạt động ven biển Các cơ quan/ban quản lý (Có/Không) ?

Tên?
Khai thác thủy sản
Chặt phá rừng ngập
mặn
Nuôi trồng thủy sản
Khai thác san hô
Du lịch
Giao thông vận tải biển
Phát triển đo thị
Hoạt động khác

KS27. Tính hợp pháp
Hoạt động ven biển Tính hợp pháp

(Có/Không) ?
Khai thác thủy sản
Chặt phá rừng ngập
mặn
Nuôi trồng thủy sản
Khai thác san hô
Du lịch
Giao thông vận tải biển
Phát triển đô thị
Hoạt động khác
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KS28 Sự phân phối/phân bổ nguồn lực
Hoạt động ven biển Số nhân viên Ngân sách
Khai thác thủy sản
Chặt phá rừng ngập mặn
Nuôi trồng thủy sản
Khai thác san hô
Du lịch
Giao thông vận tải biển
Phát triển đô thị
Hoạt động khác

KS29. Các nguyên tắc và quyền sở hữu chính thức
Hoạt động ven biển Sự phân chia

quyền sở hữu
chính thức
(Có/ Không)

Các qui định và những
nguyên tắc có liên quan.
(Có / Không)

Khai thác thủy sản
Chặt phá rừng ngập
mặn
Nuôi trồng thủy sản
Khai thác san hô
Du lịch
Giao thông vận tải biển
Phát triển đô thị
Hoạt động khác

KS30. Phong tục và truyền thống trong quản lý và sử dụng vùng
ven biển; các nguyên tắc và quyền sở hữu không chính thức.
Hoạt động ven biển Phong tục và

truyền thống
Sự phân chia
quyền sở hữu
không chính
thức

Các nguyên tắc
không chính thức

Khai thác thủy sản
Chặt phá rừng
ngập mặn
Nuôi trồng thủy
sản
Khai thác san hô
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Du lịch
Giao thông vận tải
biển
Phát triển đô thị
Hoạt động khác

KS31. Sự tham gia của các bên liên quan
Hoạt động ven biển Sự tham gia của các bên liên

quan
(Có / Không)

Khai thác thủy sản
Chặt phá rừng ngập mặn
Nuôi trồng thủy sản
Khai thác san hô
Du lịch
Giao thông vận tải biển
Phát triển đô thị
Hoạt động khác

KS32. Việc tổ chức của các bên liên quan và cộng đồng
Tổ chức cộng
đồng

Chính thức hay
không chính
thức

Các chức năng
chính

Sự ảnh hưởng/
tác động (tới
quản lý ven biển,
các vấn đề cộng
đồng, cả hai)
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Phụ lục C: HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN HỘ GIA ĐÌNH

Nhân khẩu học hộ gia đình
H1 - H8: Độ tuổi, giới tính, giáo dục, tôn giáo, dân tộc, ngôn ngữ,

nghề nghiệp,  quy mô hộ gia đình.
Các
thành
viên
của
hộ gia
đình
(tất cả
những
người
sống
trong
nhà)
H8

Độ
tuổi
H1

Giới
tính
H2

Trình
độ
học
vấn
(chỉ
hỏi
nếu
trên
16
tuổi)
H3

Tôn
giáo
H4

Dân
tộc
H5

Ngôn
ngữ
H6

Nghề
nghiệ
p
chính
H7

Nghề
phụ
H7

H9. Nguồn thu nhập chính của hộ gia đình: nguồn thu nhập quan
trọng nhất của hộ gia đình là nguồn
nào?_________________________________

H10. Nguồn thu nhập phụ của hộ gia đình: nguồn thu nhập quan
trọng thứ hai của hộ gia đình là nguồn
nào?_______________________________

Các hoạt động biển và ven biển
Hoạt động
biển và ven
biển
H10

Các sản phẩm/
hàng hoá và dịch
vụ từ biển và ven
biển
H11

Hình thức
sử dụng
H12

Định
hướng thị
trường
H13

Sử dụng
của các hộ
gia đình
H14
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Nhận thức và quan điểm/thái độ
H15. Phi thị trường và giá trị không sử dụng
Để chỉ ra sự đồng ý/tán thành với các ý kiến sau, sử dụng các cấp

độ:
5. Hoàn toàn ủng hộ;  4. Đồng ý; 3. Không có ý kiến;

2: Không đồng ý; 1: Kịch liệt phản đối

i. Rạn san hô có tầm quan trọng trong việc bảo vệ đất đai trước
sóng, bão.

j. Về lâu dài, việc khai thác sẽ tốt hơn nếu chúng ta phát quang
/chặt bỏ tất cả san hô.

k. Nếu rừng ngập mặn không được bảo vệ, chúng ta sẽ không có
cá để đánh bắt.

l. Các rạn san hô chỉ quan trọng cho hoạt động khai thác hoặc
lặn.

m. Tôi muốn các thế hệ tương lai của chúng ta có rừng ngập mặn
và rạn san hô.

n. Việc khai thác cần được giới hạn trong một số vùng nhất định
thậm chí không có bất cứ hoạt động khai thác nào ở những
vùng đó để cho cá và rạn san hô sinh trưởng, phát triển.

o. Chúng ta cần hạn chế các hoạt động phát triển ở những vùng
ven biển để các thế hệ tương lai của chúng ta có được các môi
trường tự nhiên.

p. Thảm cỏ biển không có giá trị đối với con người.

H16. Nhận thức về các điều kiện/ hiện trạng nguồn lợi
Bạn mô tả các điều kiện nguồn lợi ven biển hiện nay như thế nào
theo các mức độ từ : (1)- Rất tốt;     (2)- Tốt ;     (3)-  Không
tốt, không xấu

        (4)- Xấu;     (5)- Rất xấu
Rừng ngập mặn______; Rạn san hô_______; Thảm cỏ

biển_______;
Bờ biển_____; Nước ngọt (sông)_______; Rừng đầu

nguồn_______

H17. Các nguy cơ đe doạ có thể nhìn thấy
5 nguy cơ đe doạ chính tới sức khoẻ các nguồn lợi ven biển là gì:
1.____________________________________________________

_____;
2.____________________________________________________

_____;
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3.____________________________________________________
_____;

4.____________________________________________________
_____;

5.____________________________________________________
_____

H18. Nhận thức về các nguyên tắc và qui định
Các qui định và nguyên tắc nào có liên quan tới (Có/Không)
Khai thác thủy sản____________________
Sử dụng rừng ngập mặn________________
Nuôi trồng thủy sản___________________
Sự phát triển của khách sạn_____________
Sự phát triển của dân cư_______________
Thể thao dưới nước___________________
Giao thông vận tải biển________________

H19. Sự tuân thủ/ chấp hành
Theo các mức độ từ 1 tới 5 (1: Không chấp hành; 5: chấp

hành đầy đủ) để đánh giá sự tuân thủ các nguyên tắc và qui định
quản lý vùng ven biển ở mức độ nào?_____

H20. Sự bắt buộc
Theo các mức độ từ 1 tới 5 (1: không bắt buộc; hoàn toàn bắt
buộc) để xác định mức độ bắt buộc của các nguyên tắc và qui định
như thế nào?_____

H21. Sự tham gia vào quá trình ra quyết định
Theo các mức độ từ 1 tới 5 (1: không tham gia; 5: tham gia đầy đủ)

để xác
định xem ông/ bà có tham gia quá trình ra quyết định quản lý vùng
ven biển ở mức độ nào?_______

H22. Thành viên trong các tổ chức có liên quan:
Có người nào trong gia đình ông/bà là thành viên của 1 tổ chức có
liên      quan hay không? _____
Đó là tổ chức nào?__________________

H23. Các vấn đề hiện hữu  trong quản lý vùng ven biển: Ngoài các
nguy cơ

đe doạ đó, ông /bà thấy 2 vấn đề chính phải đối mặt trong quản lý
vùng ven biển ở cộng đồng là gì?
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1.__________________________
2.___________________________

H24. Các giải pháp quản lý vùng ven biển hiện thời
Ông/bà có thấy giải pháp nào cho những vấn đề này?
1.__________________________
2.___________________________

H25. Các vấn đề hiện có của cộng đồng
Hai vấn đề chính phải đối mặt của cộng đồng là gì?

1.__________________________
2.___________________________

H26. Các kết quả đạt được trong quản lý vùng ven biển
Hai việc nào mà ông/bà cho là đã thực hiện tốt trong quản lý vùng
ven biển ở cộng đồng?
1.__________________________
2.___________________________

H27. Những thách thức trong quản lý vùng ven biển
Hai việc nào mà ông/bà cho là đã thực hiện không tốt trong quản lý
vùng ven biển ở cộng đồng?
1.__________________________
2.___________________________
Loại nguyên vật liệu xây dựng được sử dụng

H28. Các loại nguyên vật liệu được sử dụng trong cuộc sống
Đối với mỗi nhà cần chú ý:
Loại mái nhà làm bằng:

ngói_______tôn_______gỗ________rạ________
Cấu trúc tường bên ngoài:

gạch_____bêtông_____gỗ______tre/rạ_______
Cửa sổ: kính________gỗ________để trống________không

có_________
Sàn:

gạch_____gỗ______bêtông_____ximăng_____tre/rạ_____đất_____
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Phụ lục D. PHIẾU PHÂN TÍCH PHỎNG VẤN NGƯỜI CUNG
CẤP THÔNG TIN CHÍNH/ NGUỒN THÔNG TIN
THỨ CẤP

KS1. Vùng nghiên cứu
Dựa trên bản đồ nguồn lợi, các bên liên quan và ranh giới quản lý
nhà nước của vùng nghiên cứu (Tuỳ chọn: các đặc điểm và vị trí
được đánh dấu bằng các biểu tượng và màu sắc)

KS2. Các bên liên quan
Hoạt động ven
biển (lựa chọn
danh sách theo
các các hoạt
động đã xác định
trong    KSXXX)

Nhóm liên quan
thứ nhất

Nhóm liên quan
thứ hai

Nhóm liên quan
thứ ba

Khai thác thủy
sản
Chặt phá rừng
ngập mặn
Nuôi trồng thủy
sản
Khai thác san
hô
Du lịch
Giao thông vận
tải biển
Phát triển đô thị
Hoạt động khác

KS3. Dân số của vùng nghiên cứu
Tổng số dân của vùng nghiên cứu:

KS4. Số hộ gia đình của vùng nghiên cứu
Tổng số hộ gia đình của vùng nghiên cứu
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KS5. Tỷ lệ di cư
Số người tăng hoặc giảm do chuyển đến hoặc chuyển đi khỏi vùng
nghiên cứu trong năm
qua____________________________________________

KS6. Độ tuổi
Tỷ lệ phần trăm độ tuổi của cộng đồng:
0 - 18_____           19 - 30_____           31 - 50_____          Trên

51______

KS7. Giới tính
Tỷ lệ phần trăm theo giới tính của cộng đồng:
Nữ: ______________________ _

Nam:________________________

KS8. Giáo dục
Số năm đào tạo trung bình của những người trên 16

tuổi:______________

KS9. Tỷ lệ biết đọc, biết viết
Phần trăm dân số biết đọc, biết

viết:_______________________________

KS10. Dân tộc
Phần trăm dân số là người dân tộc.
Trong đó, dân tộc_____________________ dân

tộc_________________

KS11. Tôn giáo
Phần trăm dân số của cộng đồng theo tôn giáo_______; tôn

giáo________

KS12. Ngôn ngữ
Phần trăm dân số của cộng đồng sử dụng ngôn ngữ_____;ngôn

ngữ_____

KS13. Nghề nghiệp

Nghề nghiệp
chính của cộng
đồng

% dân số sử
dụng nghề này
như nghề chính

Số người sử
dụng nghề này
như nghề chính

% dân số sử
dụng nghề này
như nghề phụ

1.
2.
3.
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4.
5.

KS14. Cơ sở hạ tầng của cộng đồng
Liệt kê các cơ sở hạ tầng hiện có của cộng đồng
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________

Các hoạt động biển và ven biển

Các
hoạt
động
biển
và
ven
biển
KS15

Các
sản
phẩm
và
dịch
vụ
biển
và
ven
biển
KS16

Các
công
cụ/hìn
h thức
sử
dụng
chính
KS17

Giá
trị
KS18

Định
hướng
thị
trường
(chính/
chủ
yếu)
KS19

Các mô
hình sử
dụng

Mức
độ
tác
động
KS21

Loại
tác
động
(chính/
chủ
yếu)
KS22

Phạm
vi/mứ
c đọ
sử
dụng
của
những
người
ngoài
ccộng
đồng
KS23

Các
hộ
gia
đình
sử
sụng
chính

Thủy
sản

Tôm
hùm

Cao Quốc
tế

L Kinh
doanh

Cá mú Dây
câu

Cao Khu
vực

M Khai
thác
quá
mức

Kinh
doanh

Du
lịch

Khách
sạn

Nhà
khách

Trung
bình

Quốc
tế

M Ô
nhiễm

Kinh
doanh

Lặn Bình
khí nén
của thợ
lặn

Quốc
tế

Đá
ngầm/rạn

L

Nuôi
trồng
thủy
sản

Sò
huyết

Lưới Trung
bình

Địa
phươn
g

Kinh
doanh
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KS25. Cơ quan/ Ban quản lý

Hoạt động ven biển Các cơ quan/ban quản lý (Có/Không) ?
Tên?

Khai thác thủy sản
Chặt phá rừng ngập
mặn
Nuôi trồng thủy sản
Khai thác san hô
Du lịch
Giao thông vận tải biển
Phát triển đo thị
Hoạt động khác

KS26. Kế hoạch quản lý:
Hoạt động ven biển Các cơ quan/ban quản lý (Có/Không) ?

Tên?
Khai thác thủy sản
Chặt phá rừng ngập mặn
Nuôi trồng thủy sản
Khai thác san hô
Du lịch
Giao thông vận tải biển
Phát triển đo thị
Hoạt động khác

KS27. Tính hợp pháp
Hoạt động ven biển Tính hợp pháp

(Có/Không) ?
Khai thác thủy sản
Chặt phá rừng ngập
mặn
Nuôi trồng thủy sản
Khai thác san hô
Du lịch
Giao thông vận tải biển
Phát triển đô thị
Hoạt động khác

KS28 Sự phân phối/phân bổ nguồn lực
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Hoạt động ven biển Số nhân viên Ngân sách
Khai thác thủy sản
Chặt phá rừng ngập mặn
Nuôi trồng thủy sản
Khai thác san hô
Du lịch
Giao thông vận tải biển
Phát triển đô thị
Hoạt động khác

KS29. Các nguyên tắc và quyền sở hữu chính thức
Hoạt động ven biển Sự phân chia

quyền sở hữu
chính thức
(Có/ Không)

Các qui định và những
nguyên tắc có liên
quan.
(Có / Không)

Khai thác thủy sản
Chặt phá rừng ngập
mặn
Nuôi trồng thủy sản
Khai thác san hô
Du lịch
Giao thông vận tải biển
Phát triển đô thị
Hoạt động khác

KS30. Phong tục và truyền thống trong quản lý và sử dụng vùng
ven biển; các nguyên tắc và quyền sở hữu không chính thức.

Hoạt động ven biển Phong tục và
truyền thống

Sự phân chia
quyền sở hữu
không chính
thức

Các nguyên tắc
không chính
thức

Khai thác thủy sản
Chặt phá rừng ngập
mặn
Nuôi trồng thủy sản
Khai thác san hô
Du lịch
Giao thông vận tải
biển
Phát triển đô thị
Hoạt động khác
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KS31. Sự tham gia của các bên liên quan
Hoạt động ven biển Sự tham gia của các bên liên

quan
(Có / Không)

Khai thác thủy sản
Chặt phá rừng ngập mặn
Nuôi trồng thủy sản
Khai thác san hô
Du lịch
Giao thông vận tải biển
Phát triển đô thị
Hoạt động khác

KS32. Việc tổ chức của các bên liên quan và cộng đồng
Tổ chức cộng
đồng

Chính thức hay
không chính
thức

Các chức năng
chính

Sự ảnh hưởng/
tác động (tới
quản lý ven
biển, các vấn
đề cộng đồng,
cả hai)



100

Phụ lục E: PHIẾU PHÂN TÍCH PHỎNG VẤN HỘ GIA ĐÌNH

Nhân khẩu học hộ gia đình
H1 - H8: Độ tuổi, giới tính, giáo dục, tôn giáo, dân tộc, ngôn

ngữ, nghề nghiệp,  quy mô hộ gia đình.
Nghề nghiệp

Nghề
nghiệp

Chính Phụ Tổng số phần trăm các thành
viên của cộng đồng phụ thuộc
vào nghề này = ((phần trăm
các thành viên hộ gia đình xác
định là nghề chính + phần
trăm thành viên các hộ gia
đình là nghề phụ)/tổng số
thành viên hộ gia đình) x số
dân của cộng đồng
(VD: Ngư dân = A/I+Q/Y)

Số
thành
viê
hộ
gia
đình
coi
đó là
nghề
chính

Phần
trăm
các
thành
viên hộ
gia đình
coi đó
là nghề
chính
(VD:
ngư
dân =
A/I
x100%)

Số
thành
viê hộ
gia
đình
coi đó
là
nghề
phụ

Phần
trăm
các
thành
viên hộ
gia đình
coi đó
là nghề
phụ
(VD:
ngư
dân =
Q/Y
x100%)

Khai thác
thủy sản

A Q

Nuôi trồng
thủy sản

B R R

Du lịch C S S
Nông
nghiệp

D T T

Nghề khác E U U
Nghề khác F V V

G W W
Chưa đi
làm (VD:
sinh viên)

H X X

Tổng số I Y Y

Các nghề phụ
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Nghề nghiệp Số người làm nghề phụ Phần trăm số người
làm nghề phụ (VD: ngư
dân=Q/Y x 100%)

Khai thác thủy sản Q
Nuôi trồng thủy sản R
Du lịch S
Nông nghiệp T
Nghề khác U
Nghề khác V

W
Chưa đi làm (VD:
sinh viên)

X

Tổng số Y

Nghề nghiệp phân theo độ tuổi và trình độ học vấn
% câu trả lời

Nghề
chính

Tuổi từ
0 - 15

Tuổi từ
16 -25

Tuổi từ
26 - 45

Tuổi
trên 45

Học
sinh
(dưới 6
tuổi)

Học
sinh (6
- 9 tuổi)

Học
sinh
(trên 9
tuổi)

Khai
thác
thủy
sản
Nuôi
trồng
thủy
sản
Du lịch
Nông
nghiệp
Nghề
khác
Nghề
khác
Hỗn
hợp
(Được
ghi___
)*
Chưa
đi làm
(VD:
sinh
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viên)
Tổng
số

(*) Ghi lại tất cả những nghề mà dưới 5% các thành viên của hộ
gia đình
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Nghề nghiệp phân theo giới tính và tôn giáo
% câu trả lời

Nghề
chính

Nữ Nam Tôn
giáo

Tôn
giáo

Tôn
giáo

Tôn
giáo

Tôn
giáo

Khai
thác
thủy
sản
Nuôi
trồng
thủy
sản
Du lịch
Nông
nghiệp
Nghề
khác
Nghề
khác
Hỗn
hợp
(Được
ghi___
)*
Chưa
đi làm
(VD:
sinh
viên)
Tổng
số
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Nghề nghiệp phân theo nhóm dân tộc
% câu trả lời

Nghề
chính

Nhóm
dân tộc

Nhóm
dân tộc

Nhóm
dân tộc

Nhóm
dân tộc

Nhóm
dân tộc

Nhóm
dân tộc

Nhóm
dân tộc

Khai
thác
thủy
sản
Nuôi
trồng
thủy
sản
Du lịch
Nông
nghiệp
Nghề
khác
Nghề
khác
Hỗn
hợp
(Được
ghi___
)*
Chưa
đi làm
(VD:
sinh
viên)
Tổng
số

H8. Quy mô hộ gia đình
Quy mô trung bình của hộ gia đình__________________

H9. Nguồn thu nhập chính và phụ của hộ gia đình
Nguồn thu nhập từ % %
Khai thác thủy sản
Nuôi trồng thủy sản
Du lịch
Nông nghiệp
Nghề khác
Nghề khác
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Các hoạt động biển và ven biển

H10. Hoạt động biển và ven biển
Hoạt động biển và ven biển
1
2
3
4
5
6
7
8
9

H11. Các sản phẩm/ hàng hoá và dịch vụ từ biển và ven biển
Hoạt động biển và ven biển Các sản phẩm/ hàng hoá và dịch

vụ từ biển và ven biển
1
2
3
4
5
6
7
8
9

H12. Cách sử dụng
Hoạt động biển và
ven biển

Các sản phẩm/ hàng hoá
và dịch vụ từ biển và ven
biển

Cách sử dụng

1
2
3
4
5
6
7
8
9

H13. Định hướng thị trường
Các sản phẩm/ Tỷ trọng Tỷ trọng Tỷ trọng Tỷ trọng
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hàng hoá và
dịch vụ từ biển
và ven biển

trung bình
của TT Quốc
tế (%)

trung bình
của TT trong
nước (%)

trung bình
của TT Khu
vực (%)

trung bình
của TT Địa
phương (%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

H14. Hộ gia đình sử dụng các sản phẩm/ hàng hoá và dịch vụ
từ biển và ven biển

Hoạt động biển
và ven biển

Tỷ trọng trung
bình của các hộ
tiêu dùng (%)

Tỷ trọng trung
bình do bán sản
phẩm (%)

Tỷ trọng trung
bình của hoạt
động vui chơi
giải trí(%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Nhận thức và thái độ
H15. Phi thị trường và giá trị không sử dụng

% câu trả lời
1: Kịch liệt
phản đối

2:
Không
đồng ý

3. Không
có ý kiến

4. Đồng
ý

5. Hoàn
toàn ủng
hộ

Rạn san hô có
tầm quan trọng
trong việc bảo
vệ đất đai trước
sóng, bão.
Trong dài hạn,
việc khai thác
sẽ tốt hơn nếu
chúng ta phát
quang /chặt bỏ
tất cả san hô
Nếu rừng ngập
mặn không
được bảo vệ,
chúng ta sẽ
không có cá để
đánh bắt.
Các rạn san hô
chỉ quan trọng
cho hoạt động
khai thác hoặc
lặn
Tôi muốn các
thế hệ tương lai
của chúng ta có
rừng ngập mặn
và rạn san hô
Việc khai thác
cần được giới
hạn trong một
số vùng nhất
định thậm chí
không có bất cứ
hoạt động khai
thác nào ở
những vùng đó
để cho cá và
rạn san hô sinh
trưởng, phát
triển
Chúng ta cần
hạn chế các
hoạt động phát
triển ở những
vùng ven biển
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để các thế hệ
tương lai của
chúng ta có
được các môi
trường tự nhiên.
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H16. Nhận thức về các điều kiện/ hiện trạng nguồn lợi
% câu trả lời mô tả về hiện trạng của nguồn lợi như
Rất tốt
(1)

Tốt (2) Không
tốt,
không
xấu (3)

Xấu (4) Rất xấu
(5)

Rừng
ngập mặn
Rạn san
hô
Thảm cỏ
biển
Các bãi
biển
Vùng
nước
ngọt
Rừng đầu
nguồn
Khác
(Ghi
rõ:____)

H17. Các nguy cơ đe doạ có thể nhìn thấy
Các nguy cơ đe dọa Phần trăm quan tâm/chú ý
có thể nhận thấy tới các nguy cơ này
____________________ ____________________
____________________ ____________________
___________________ ____________________
____________________ ____________________
___________________ ____________________

H18. Nhận thức về các nguyên tắc và qui định
Phần trăm nhận thức về nguyên tắc và qui định liên quan đến:
Khai thác thủy sản____________________
Sử dụng rừng ngập mặn________________
Nuôi trồng thủy sản___________________
Sự phát triển của khách sạn_____________
Sự phát triển của dân cư_______________
Thể thao dưới nước___________________
Giao thông vận tải biển________________

H19. Sự tuân thủ/ chấp hành
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Mức độ chấp hành các nguyên tắc, qui định về quản lý tổng hợp
vùng ven biển_______ (1: Không chấp hành; 5: chấp hành đầy đủ)

H20. Sự bắt buộc
Mức độ bắt buộc trung bình: ___(1-không bắt buộc; 5-hoàn toàn

bắt buộc)

H21. Sự tham gia vào quá trình ra quyết định
Mức độ tham gia trung bình vào quá trình ra quyết định quản lý
vùng ven biển:________(1: không tham gia; 5: tham gia đầy đủ)

H22. Thành viên trong các tổ chức có liên quan:
% thành viên trong ít nhất 1 tổ chức

H23. Các vấn đề hiện hữu  trong quản lý vùng ven biển
Các vấn đề chính phải % chú ý/ quan tâm
đối mặt trong quản lý đến vấn đề này.
vùng ven biển ở cộng đồng
_______________________ ____________________
_______________________ ____________________
_______________________ ____________________
_______________________ ____________________

H24. Các giải pháp quản lý vùng ven biển hiện thời
Giải pháp cho % chú ý/quan tâm
các vấn đề này tới giải pháp này
______________________ _________________________
______________________ _________________________
______________________ _________________________
______________________ _________________________

H25. Các vấn đề hiện có của cộng đồng
Các vấn đề chính phải % chú ý/ quan tâm
đối mặt của cộng đồng đến vấn đề này.
_______________________ ____________________
_______________________ ____________________
_______________________ ____________________
_______________________ ____________________

H26. Các kết quả đạt được trong quản lý vùng ven biển
Đó là những việc đã % đề cập tới các
được thực hiện tốt kết quả này.
trong quản lý vùng
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bờ của cộng đồng
_______________________
____________________
_______________________ ____________________
_______________________ ____________________
_______________________ ____________________

H27. Những thách thức trong quản lý vùng ven biển
Đó là những việc đã % đề cập tới các
không được thực hiện kết quả này.
tốt trong quản lý vùng
bờ của cộng đồng
________________________
____________________
________________________
____________________
________________________

____________________
________________________
____________________

Các loại nguyên vật liệu xây dựng được sử dụng
H28. Các loại nguyên vật liệu được sử dụng trong cuộc sống
% các ngôi nhà có
Mái nhà làm bằng:

ngói_______tôn_______gỗ_______rạ_____________
Cấu trúc tường bên ngoài:

gạch_____bêtông____gỗ______tre/rạ________
Cửa sổ: kính_______gỗ_________để trống________không

có_________
Sàn:

gạch_____gỗ______bêtông_____ximăng_____tre/rạ_____đất_____


