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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Khai thác biển ñã trở thành vấn ñề quan trọng mang tính chiến lược 

của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Việt Nam là quốc gia có bờ biển 

dài hơn 3.260 km, có một vùng biển rộng, hội tụ nhiều ñảo, ña dạng về 

kiểu loại ñất ngập nước với nhiều hệ sinh thái ña dạng sinh học cao, ñã 

tạo ra cho ñất nước ta tính ña dạng về tiềm năng phát triển và nguồn lợi 

thủy sinh ... Từ bao ñời nay, biển luôn gắn bó chặt chẽ với mọi hoạt 

ñộng sản xuất, ñời sống của dân tộc Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta 

nhận ñịnh: “Biển có ý nghĩa to lớn ñể nước ta phát triển, mở cửa giao 

lưu với quốc tế và ngày càng có vai trò lớn trong ñịnh hướng phát triển 

tương lai”. Với ñiều kiện tự nhiên thuận lợi, nguồn tài nguyên thiên 

nhiên phong phú và ña dạng, vùng biển Việt Nam mang trong mình 

những tiềm năng  nổi bật  như:  khai thác dầu khí, khoáng sản; nuôi 

trồng và ñánh bắt thủy - thủy sản; du lịch;… Vì vậy, vấn ñề tiến ra biển 

ñể phát triển kinh tế ñang là một xu thế tất yếu trong ñó ñánh bắt thủy 

sản là lĩnh vực quan trọng trong việc phát triển kinh tế biển của Việt 

Nam. Đánh bắt thủy sản trong những năm qua phát triển ñã tạo cho 

ngành thủy sản Việt nam thực sự có một chỗ ñứng ngày một vững chắc 

trên thị trường thế giới, góp phần vào tăng trưởng kinh tế trong nước, 

giải quyết việc làm và góp phần ñổi mới ñời sống nhân dân cho các tỉnh 

ven biển nói chung. 

 Đánh bắt thủy sản là một nghề truyền thống của thành phố Đà Nẵng 

nói chung và quận Sơn Trà nói riêng, quận Sơn Trà có số lượng tàu 

thuyền phương tiện ĐBTS chiếm hơn 2/3 số lượng tàu thuyền ĐBTS 

của thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên với thực trạng chung của cả nước và 

thành phố Đà Nẵng, hiện nay ĐBTS của quận Sơn Trà nói riêng gặp rất 

nhiều khó khăn, tàu thuyền ĐBTS quận Sơn Trà chủ yếu là tàu có công 

suất nhỏ, phương tiện, trang thiết bị ñánh bắt lạc hậu. Do tàu thuyền nhỏ 

nên khai thác ven bờ là chủ yếu vì vậy nguồn lợi thủy sản ven bờ bị cạn 
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kiệt, năng suất khai thác trên một ñơn vị tàu thuyền giảm, hoạt ñộng 

ĐBTS hiệu quả kinh tế không cao. Do ñó việc nghiên cứu thực trạng 

ĐBTS quận Sơn Trà ñể ñề ra các giải pháp phát triển bền vững ĐBTS 

quận Sơn Trà là vấn ñề cấp bách trong giai ñoạn hiện nay và những năm 

tiếp theo. Đó là lí do mà tôi chọn ñề tài : “ Phát triển ĐBTS Quận Sơn 

Trà, thành phố Đà Nẵng” ñể làm luận văn tốt nghiệp. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Hệ thống hoá các vấn ñề lý luận liên quan ñến phát triển ĐBTS. 

Phân tích thực trạng phát triển kinh tế ĐBTS quận Sơn Trà trong thời 

gian qua. Đề xuất giải pháp phát triển bền vững ĐBTS của quận Sơn 

Trà trong thời gian ñến. 

3.  Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

  a. Đối tượng nghiên cứu 

Đề tài tập trung tìm hiểu những vấn ñề lý luận và thực tiễn phát triển 

ĐBTS quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng như: ĐBTS phát triển như thế 

nào? Các hình thức phát triển? Giải pháp phát triển bền vững? 

  b. Phạm vi nghiên cứu 

Về nội dung: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu sự phát triển của ĐBTS 

quận Sơn Trà thông qua các hộ ĐBTS. Về mặt không gian: Đề tài tập 

trung nghiên cứu việc phát triển ĐBTS trên ñịa bàn quận Sơn Trà, thành 

phố Đà Nẵng. Về mặt thời gian: Các giải pháp, ñề xuất trong luận văn 

có ý nghĩa áp dụng ñến năm 2020. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Các phương pháp thống kê dùng trong phân tích tình hình phát triển 

của ñánh bắt thủy sản : Phương pháp so sánh ; Phương pháp chỉ số ; 

Phương pháp dãy số thời gian ; Tốc ñộ phát triển. Việc áp dụng các 

phương pháp thống kê trong phân tích và ñánh giá tác ñộng của các yếu 

tố ảnh hưởng ñến vấn ñề ñang quan tâm là một quy trình mang tính 

khoa học cao.   
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5.  Bố cục ñề tài 

Ngoài phần mở ñầu, phụ lục, danh mục các biểu, ñồ thị, các chữ viết 

tắt và danh mục tài liệu tham khảo, bố cục ñề tài gồm 3 chương:  

Chương 1: Một số cơ sở lý luận về phát triển ĐBTS. 

Chương 2: Thực trạng phát triển ĐBTS Quận Sơn Trà 2007 - 2011. 

Chương 3: Các giải pháp phát triển bền vững ĐBTS quận Sơn Trà 

ñến năm 2020. 

6.  Tổng quan nghiên cứu 

ĐBTS biển là một trong những thế mạnh của kinh tế Việt Nam. 

Nhận thức ñược vai trò, vị trí của ngành thủy sản nói chung và ĐBTS 

nói riêng là thế mạnh của nền kinh tế. Chính vì thế, thời gian qua ñã có 

nhiều chính sách, nhiều công trình nghiên cứu ñề cập ñến vấn ñề này, có 

thể lược khảo một số chính sách, công trình nghiên cứu như:  

Ngày 16 tháng 9 năm 2010 Thủ tướng chính phủ ñã quyết ñịnh phê 

duyệt chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam ñến năm 2020 ;  

Nghiên cứu “Việt nam: Nghiên cứu ngành thủy sản” của các tác 

giả Ronald D.Zweig chủ nhiệm vụ phát triển Nong thôn và Tài nguyên 

thiên nhiên Khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, Ngân Hàng Thế giới; 

Hà Xuân Thông Viện kinh tế và Quy hoạch Thủy sản Bộ thủy sản, Hà 

Nội, Việt Nam;…  

Một nghiên cứu về “xây dựng khung phân tích ña chiều và hệ thống 

chỉ số ñánh giá phát triển bền vững ngành thủy sản – Trường hợp 

ngành thủy sản Khánh Hòa” của nhóm tác giả: Lê thế Giới, Nguyễn 

Trường Sơn ở Đạ học Đà Nẵng và Nguyễn thị Trâm Anh ở Đại học Nha 

Trang.  

Phan thị Dung trường Đại học Nha Trang (2010) «  Phân tích các 

nhân tố ảnh hưởng phát triển bền vững khai thác thủy sản vùng duyên 

hải nam trung bộ »   

 Tóm lại, các chính sách và công trình ñã nghiên cứu về ngành thủy 

sản nói chung và ĐBTS nói riêng ở các góc ñộ khác nhau với những 
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phương pháp khác nhau, tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng ñến 

phát triển ĐBTS như: bảo về nguồn lợi thủy sản, năng lực tàu thuyền, 

chuyển ñổi cơ cấu nghề, vốn ñầu tư, hiểu quả vốn ñầu tư, lao ñộng, năng 

xuất lao ñộng ñánh bắt, cơ chế chính sách… của Việt Nam và ở các ñịa 

phương. Đến nay, chưa có một nghiên cứu cụ thể nào về phát triển 

ĐBTS ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, nên ñề tài mà bản thân tác 

giả lựa chọn ñể nghiên cứu không trùng với bất kỳ công trình nghiên 

cứu nào ñã ñược công bố. Trong luận văn này, tác giả ñã kế thừa những 

thành quả ñã nghiên cứu của các công trình trên về mặt cơ sở lý luận, từ 

ñó vận dụng phương pháp phân tích thực chứng, chuẩn tắc kết hợp với 

ñiều tra khảo sát thực tế ñể ñề xuất các giải pháp hiệu quả nhằm thúc 

ñẩy ĐBTS quận Sơn Trà phát triển bền vững. 

 

CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LU ẬN 

VỀ PHÁT TRI ỂN ĐÁNH BẮT TH ỦY SẢN 

 

1.1. KHÁI NI ỆM, VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM ĐBTS 

1.1.1.  Khái niệm ĐBTS 

Khai thác thuỷ sản là việc khai thác nguồn lợi thuỷ sản trên biển, 

sông, hồ, ñầm, phá và các vùng nước tự nhiên khác 

1.1.2. Vai trò của ĐBTS 

a) Vị trí của ĐBTS ñối với sự phát triển kinh tế - xã hội 

 Quận Sơn Trà là một trong những ñịa phương ven biển ñi lên từ xuất 

phát ñiểm thấp, nền kinh tế còn nghèo nàn và lạc hậu. Đánh bắt thủy sản 

có vị trí quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã họi của quận Sơn 

Trà. 

b) Vai trò của ĐBTS ñối với sự phát triển kinh tế - xã hội  

Đánh bắt thủy sản có vai trò to lớn ñối với sự phát triển kinh tế - xã 

hội của cả nước nói chung và của các ñịa phương ven biển nói riêng. 
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Sản lượng ĐBTS ở vùng biển ñược dùng làm thực phẩm ñáp ứng cho 

nhu cầu của người dân ñồng thời ñảm bảo an ninh lương thực, thực 

phẩm. Không những thế ĐBTS còn là một lĩnh vực kinh tế tạo công ăn 

việc làm cho nhiều người dân. Sản phẩm của ñánh bắt thuỷ sản là nguồn 

nguyên liệu ñầu vào trong ngành chế biến thủy sản xuất khẩu của quận 

và của thành phố. 

1.1.3. Đặc ñiểm của ĐBTS 

Hoạt ñộng ĐBTS phụ thuộc nhiều vào những thay ñổi của tự nhiên, 

của môi trường sinh thái biển, phải thường xuyên ñối mặt với rủi ro hơn 

các lĩnh vực kinh tế khác. Phương tiện ñánh bắt trên biển hầu hết là tàu 

vỏ gỗ, có công suất nhỏ vẫn ñang còn chiếm ña. Việc ñánh bắt chủ yếu 

dựa vào kinh nghiệm do người ñi trước dạy cho người ñi sau nên chưa 

tiếp cận ñược với khoa học công nghệ hiện ñại. ĐBTS quận còn mang 

tính cá thể.   

1.2. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRI ỂN ĐBTS 

1.2.1. Nội dung của phát triển ĐBTS 

a) Tăng số lượng và nâng cao công suất  tàu ñánh bắt 

Việc nâng cao và sử dụng hợp lý năng lực ĐBTS là một vấn ñề hết 

sức quan trọng trong lĩnh vực ĐBTS hiện nay. Muốn nâng cao năng lực 

ĐBTS cần phải có vốn và nâng cao năng lực như thế nào ñể phát triển 

lĩnh vực ĐBTS bền vững là vẫn ñề mà các cấp các ngành quan tâm. 

b) Thay ñổi cơ cấu khai thác 

Trong khai thác thủy sản có thể là sự thay ñổi cơ cấu nghề khai thác 

theo hướng bền vững, gắn khai thác với bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản giảm 

mạnh các nghề cấm, huỷ diệt nguồn lợi thuỷ sản, tăng các nghề khai 

thác tuyến lộng, tuyến khơi có hiệu quả kinh tế cao. 

c) Tăng vốn cho ĐBTS 

Vốn có vai trò to lớn ñối với sự phát triển kinh tế xã hội nói chung và 

phát triển ĐBTS nói riêng. Sự gia tăng nhanh nguồn vốn ñồng thời với 
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việc phân bổ và sử dụng chúng một cách hiệu quả sẽ tác ñộng rất lớn 

ñến phát triển ĐBTS. 

d) Tăng lao ñộng cho ĐBTS 

Nguồn lực trong một ngành kinh tế nói chung và trong ĐBTS nói 

riêng bao giờ cũng không thể thiếu ñược ñó là nguồn lực con người 

…Thiếu lao ñộng của con người thì các nhân tố sản xuất như máy móc, 

tàu thuyền … không thể hoạt ñộng ñược.  

e) Gia tăng giá trị và sản lượng ĐBTS 

Sản lượng ñánh bắt tăng lên và ñảm bảo chất lượng sẽ ñem tới cho 

người sản xuất khả năng có ñược thu nhập cao và lợi nhuận ñể tích lũy 

mở rộng sản xuất và nâng cao ñồi sống hay có thể thực hiện tái sản xuất 

mở rộng trên mọi khía cạnh. 

f) Nâng cao hiệu quả ĐBTS 

Tăng hiệu quả ñánh bắt sẽ là cơ sở tăng thu nhập lợi nhuận cho 

người sản xuất vì khi ñó với nguồn lực cho trước nhưng kết quả sẽ cao 

hơn do ñó ĐBTS mới có thể phát triển ñược.  

1.2.2. Các tiêu chí phản ánh phát triển ĐBTS  

a) Nhóm chỉ tiêu số lượng và nâng cao công suất tàu ĐBTS 

Số tàu và mức tăng số lượng tàu thuyền. Công suất và mức tăng công 

suất tàu thuyền ñánh bắt. 

b) Nhóm chỉ tiêu phản ánh thay ñổi cơ cấu ñánh bắt 

Tỷ lệ và mức thay ñổi tỷ lệ tàu thuyền cho mỗi phương thức ñánh 

bắt. Tỷ lệ và mức thay ñổi tỷ lệ sản lượng ñánh bắt từ mỗi phương thức.  

c) Nhóm chỉ tiêu phản ánh tăng vốn 

Tổng vốn và mức tăng vốn cho ĐBTS. Tổng tài sản cố ñịnh và mức 

tăng tài sản cố ñịnh trong ĐBTS. 

d) Nhóm chỉ tiêu phản ánh tăng lao ñộng 

 Tổng số lao ñộng và mức tăng lao ñộng cho ĐBTS 
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e) Nhóm chỉ tiêu phản ánh sự gia tăng sản lượng ñánh bắt 

Sản lượng và mức tăng sản lương thủy sản ñánh bắt. Tổng giá trị sản 

lượng thủy sản ñánh bắt thuy sản và mức tăng (GO) 

- Gía trị tăng thêm của ĐBTS (VA) 

f) Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả ĐBTS 

 - Nhóm chỉ tiêu hiệu quả kinh tế chi phí thường xuyên (CPTX) của 

ĐBTS Đối với ĐBTS, chi phí thường xuyên bao gồm các loại chi phí 

sau : CPthường xuyên=CPtrung gian+CPLao ñộng+CP TSCĐ 

-  Hiệu quả vốn ñầu tư cơ bản: Để ñánh giá hiệu quả vốn ñầu tư cơ 

bản người ta thường dùng chỉ tiêu kết quả GTSX hoặc giá trị tăng thêm 

so sánh với tổng vốn ñầu tư của ĐBTS. 

- Năng suât lao ñộng bình quân Năng suất lao ñộng bình quân có 

thể ñược xác ñịnh bằng chỉ tiêu trên cơ sở so sánh chỉ tiêu kết quả sản 

xuất với nguồn lực về lao ñộng.  

1.3. CÁC NHÂN TÓ TÁC ĐỘNG TỚI PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG 

ĐBTS: 

1.3.1. Nhóm nhân tố thuộc về ñiều kiện tự nhiên 

Trong các nhân tố thuộc về ñiều kiện tự nhiên thì ñất ñai, nguồn lợi, 

khí hậu, vị trí ñịa lý… ảnh hưởng trực tiếp ñến sự phát triển của ĐBTS, 

là ñiều kiện tiên quyết của sản xuất thủy sản.  

1.3.2. Nhóm nhân tố kinh tế  

Nhân tố vốn ; nhân tố thị trường ; nhân tố khoa học kỹ thuật và công 

nghệ. 

1.3.3. Nhóm nhân tố chính sách 

Nhân tố chính sách của chính quyền giúp ĐBTS tiếp cận ñược thị 

trường quốc tế, thúc ñẩy quá trình phân công lao ñộng, phân công sản 

xuất quốc tế và nâng cao hiệu quả của các hoạt ñộng SXKD.  
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 Kết luận chương 1 

Đề cập ñến phát triển ĐBTS quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, 

trước hết cần phải hệ thống hóa lại một số cơ sở lý luận về ĐBTS và 

phát triển ĐBTS. Sau khi làm rõ khái niệm, vai trò và ñặc ñiểm của 

ĐBTS, ñề tài ñã ñưa ra ñược nội dung và các tiêu chí phát triển ĐBTS, 

ñánh giá ñược các nhân tố tác ñộng ñến ĐBTS và phát triển ĐBTS của 

Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng trong ñó có quận 

Sơn Trà. 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN ĐÁNH BẮT TH ỦY SẢN 

QUẬN SƠN TRÀ 

2.1. THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN ĐBTS QUẬN SƠN TRÀ NĂM 

2007 - 2011 

2.1.1. Thực trạng về tăng số lượng và nâng cao công suất tàu 

ĐBTS quận Sơn Trà 

 So với các quận, huyện ven biển của thành phố Đà Nẵng thì quận 

Sơn Trà có số lượng tàu thuyền chiếm tỷ trọng cao nhất. 
Bảng 2.1: Năng lực ĐBTS quận Sơn Trà 2007 -2011 

Năm 
Chỉ tiêu ĐVT 

2007 2008 2009 2010 2011 
- Số tàu  Chiếc 1.665 1.728 1.738 1.553 1.415

Tỷ lệ so với thành phố % 95,09 82,36 95,29 91,3 88,16
- Công xuất Cv 48112 53.696 53.576 45.562 48.035

Tỷ lệ so với thành phố % 60,77 63,36 71,21 64,21 67,11
- Công xuất bình quân/1tàu Cv/Chiếc 28,9 31,07 30,83 29,34 33,95

Công suất bq 1tàu thành phố Cv/Chiếc 45,21 40,39 41,25 41,72 44,59
             Nguồn : Chi cục Thống kê quận Sơn Trà  

Từ số liệu nêu trong Bảng 2.1 về năng lực tàu thuyền quận Sơn Trà 

cho thấy việc triển khai các chính sách về phát triển nghề cá trên ñịa bàn 

quận ñã có những bước chuyển biến tích cực. Tuy nhiên phát triển 

chuyển ñổi cơ cấu công suất tàu thuyền ĐBTS của quận còn chưa hợp 

lý, tàu có công suất nhỏ vẫn còn nhiều. Số lượng tàu thuyền ñánh bắt 
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những năm gần ñây có xu hướng giảm dần nhưng công suất bình quân 

của tàu tăng. 

Về trang thiết bị, ngư cụ và thông tin liên lạc 

Trong thời gian qua, các tàu khai thác thủy sản ñã có sự quan tâm, 

chú trọng ñến việc áp dụng cơ giới hóa trong khai thác. Đến nay, cơ bản 

100% các tàu làm nghề lưới cản, lưới kéo, lưới vây ñều ñược trang bị tời 

kéo lưới. Máy dò ñứng chỉ có vài tàu làm nghề lưới vây trang bị, còn lại 

máy dò ngang chưa ñược trang bị. Việc phát triển công nghệ ñánh bắt 

kết hợp với thông tin liên lạc, dự báo ngày càng ñược cải thiện ñã góp 

phần tăng sản lượng ñánh bắt giảm thời gian ñi lại, tìm cá và xử lý ngư 

cụ.  

2.1.2.Thực trạng về thay ñổi cơ cấu nghề ĐBTS quận Sơn Trà 
Năm 2006 Năm 2011 

Biểu ñồ 2.2: Cơ cấu nghề ĐBTS quận Sơn Trà 2006, 2011 

Thực hiện chủ trương của Nhà nước về chuyển ñổi cơ cấu nghề khai 

thác theo hướng bền vững, gắn khai thác với bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. 

Trong thời gian qua, cơ cấu nghề khai thác có sự chuyển biến ñáng kể 

theo hướng tích cực, giảm mạnh các nghề khai thác cấm, huỷ diệt nguồn 

lợi thuỷ sản, tăng các nghề khai thác tuyến lộng, tuyến khơi có hiệu quả 

kinh tế cao.   
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2.1.3. Thực trạng về tăng vốn phát tri ển ĐBTS 

a) Tổng vốn và mức tăng vốn cho ĐBTS sản quận Sơn Trà 

Để phát triển nền kinh tế nói chung và ĐBTS nói riêng vốn ñầu tư 

là một yếu tố vô cùng quan trọng. Nhưng thực tế nguồn vốn ñầu tư vào 

ĐBTS trong những năm qua gặp rất nhiều khó khăn. Mức ñầu tư này 

có xu hướng tăng dần theo các năm tuy nhiên ñây vẫn là một mức ñầu 

tư thấp dẫn ñến những bất cập và hạn chế cho phát triển ĐBTS. 
Bảng 2.6:  Tốc ñộ tăng VĐT phân theo phường năm 2007-2011 

   Đvt: Tr. Đồng 
Tốc ñộ tăng liên hoàn  

  
08/07 09/08 10/09 11/10 

Tốc ñộ tăng b/q  
2007-2011 

Quận -2,19 -0,26 4,26 1,49 0,8 
Thọ Quang -23,84 3,17 -2,9 5,84 -5,2 

Nại Hiên Đông 7,3 -6,28 3,1 7,44 2,73 
Mân Thái 41,39 -11,27 21,3 5,19 12,48 
An Hải Bắc 9,17 -0,15 13,63 11,59 8,43 
Phước Mỹ -6 -25,08 31,45 -7,12 -3,71 
An Hải Tây 8,69 7,96 4,57 -10,04 2,5 
An Hải Đông -20,46 -34,69 -29,75 -100 -100 

                              Nguồn: Chi cục Thống kê quận Sơn Trà 

b) Tổng Tài sản cố ñịnh và mức tăng TSCĐ  trong ĐBTS 

Đối với ĐBTS giá trị TSCĐ càng cao cho thấy năng lực khai thác 

thủy sản càng lớn. 
Bảng 2.8: Tăng (giảm) TSCĐ trong ĐBTS năm 2007 - 2011 

Năm 
Chỉ tiêu 

2007 2008 2009 2010 2011 
Tài sản cố ñịnh 172.756 183.327 189.546 178.975 183.950 
Lượng tăng (giảm)  ñịnh gốc. 0 10.571 16.790 6.219 11.194 

Lượng tăng (giảm) liên hoàn. 0 10.571 6.219 -10.571 4.975 
Nguồn: Chi cục Thống kê quận Sơn Trà 

Từ số liệu phân tích nêu trong Bảng 2.8 ta thấy tài sản cố ñịnh của 

ĐBTS quận Sơn Trà tăng giảm không ñều qua các năm. Năm 2010 tài 

sản cố ñịnh giảm là do ĐBTS không hiệu quả các tàu thuyền cũ ngư 

dân xả bản và bán ñi ñể lấy vốn ñầu tư chuyển ñổi ngành nghề khác. 

Năm 2011 tài sản cố ñịnh tăng lên nhưng cũng chỉ băng xấp xỉ năm 
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2008, tuy nhiên số lượng tàu thuyền ñánh bắt năm 2011 ít hơn năm 

2008 ñiều ñó chứng tỏ ngư dân ñã nhận thức ñược rằng muốn tăng 

doanh thu và có lợi nhuận cao thì sản lượng ĐBTS phải có giá trị xuất 

khẩu ngày càng cao.  

2.1.4. Về phát tri ển lao ñộng cho ĐBTS quận Sơn Trà 

Trước ñây lao ñộng khai thác thủy sản quận ñủ ñáp ứng cho số 

lượng tàu trên ñịa bàn, gần ñây lao ñộng tham gia ĐBTS của quận có 

xu hướng giảm dần, dẫn ñến tình trạng thiếu lao ñộng. Điều này cho 

thấy ñang có sự chuyển dịch lao ñộng từ ñánh bắt nghề thủy sản sang 

các ñánh bắt nghề khác.  

2.1.5. Thực trạng về gia tăng và sản lượng ĐBTS quận Sơn Trà 

a) Thực trạng về GTSX và sản lượng ĐBTS 

Bảng 2.11: GTSX (Giá CĐ 94) và sản lượng ĐBTS năm 2007 -2011 

Năm 
Chỉ tiêu Đvt 

2007 2008 2009 2010 2011 

1. GTSX ñánh bắt thủy sản Tr.ñ  144799 144156 137195 167107 191842 

+ Tốc ñộ tăng b/q 2007-2011 % 7,29 

2. Sản lượng ñánh bắt thủy sản Tấn 16.890 15.976 14.572 15.946 17.475 

+ Tốc ñộ tăng b/q 2007-2011 % 0,85 

Nguồn: Chi cục Thống kê quận Sơn Trà 

Với số liệu nêu trong Bảng 2.11 về GTSX (Giá CĐ 94) và sản 

lượng ĐBTS cho thấy tốc ñộ tăng bình quân của GTSX thủy sản tăng 

nhanh và nhiều hơn tốc ñộ tăng của sản lượng ñánh bắt. Trong những 

năm qua, khai thác thuỷ sản quận ñã có những bước phát triển rõ rệt, 

ngư trường khai thác ngày càng ñược mở rộng, nhiều tàu thuyền công 

suất lớn ñã vươn khơi ra vùng biển quốc tế khai thác các loại thủy sản 

có giá trị kinh tế cao hơn so với trước, ñáp ứng tốt hơn cho nhu cầu 

chế biến xuất khẩu. 
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Biểu ñồ 2.5: GTSX bình quân trên 1 tấn SL ĐBTS 

 

Biểu ñồ trên cho thấy sản lượng và giá trị của các phường thể hiện 

ñược việc ĐBTS với tàu công suất lớn thì giá trị sản lượng sẽ cao hơn 

giá trị sản lượng ñánh bắt tàu có công suất nhỏ.  

b) Về giá trị tăng thêm (VA) của ĐBTS quận Sơn Trà 

Bảng 2.15: Bảng giá trị tăng thêm ĐBTS của quận năm 2007 - 2011 

Năm 
Chỉ tiêu ĐVT 

2007 2008 2009 2010 2011 

1. GO (giá CĐ 94) Tr.ñ 144.799 144.156 137.195 167.107 191.842 
2. VA Tr.ñ 83.976 81.568 74.222 89.436 98.223 

Cơ cấu VA/GO % 57,99 56,58 54,10 53,52 51,20 

3. IC Tr.ñ 60.823 62.588 62.973 77.671 93.619 

Cơ cấu IC/GO % 42,01 43,42 45,90 46,48 48,80 

Nguồn: Chi cục Thống kê quận Sơn Trà 

Từ số liệu nêu trong Bảng 2.5 về VA của ĐBTS của quận cho thấy 

trong những năm qua cơ cầu của VA với GO thì giảm liên tục còn cơ 

cấu giữa IC với GO thì tăng liên tục. Điều này càng khẳng ñịnh tăng 

trưởng ĐBTS những năm qua chủ yếu dựa vào những nhân tố tăng 

trưởng theo chiều rộng. Các sản phẩm tạo ra hao phí vật tư cao, chưa 

ñi sâu vào chất lượng sản phẩm, ĐBTS của Quận còn phải phụ thuộc 

rất lớn vào tài nguyên thiên nhiên và thời tiết, chưa ñi sâu vào phát 

triển phát triển công nghệ, trang thiết bị ñánh bắt. 
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2.1.6. Thực trạng về nâng cao hiệu quả ĐBTS quận Sơn Trà 

a) Hiệu quả kinh tế của chi phí thường xuyên (CPTX) của ĐBTS 

quận Sơn Trà 
Bảng 2.17: Hiệu quả CPTX ĐBTS Quận Sơn Trà năm 2007-2011 

Năm 
Chỉ tiêu Đvt 

2007 2008 2009 2010 2011 
GTSX (giá HH) Tr.ñ 207.321 286.051 373.735 515.388 751.839 

CPTX (giá HH) Tr.ñ 99.642 127.109 167.769 214.813 448.908 
Hiệu quả CPTX Lần 2,08 2,25 2,23 2,4 1,67 

Nguồn: Chi cục Thống kê quận Sơn Trà 

Bảng 2.17 về hiệu quả CPTX của ĐBTS quận Sơn Trà 2007-2011 

cho ta thấy chi phí thường xuyên ĐBTS tăng dần trong giai ñoạn năm 

2007-2011. Trong khi ñó hiệu quả kinh tế chung chi phí thường xuyên 

giảm dần qua các năm. Nguyên nhân chính là do hiện nay giá cả thi 

trường không ổn ñịnh, lạm phát tăng cao. 

b) Hiệu quả vốn ñầu tư cơ bản của ĐBTS năm 2007-2011 
Bảng 2.18: Hiệu quả sử dụng vốn ñầu tư cơ bản ĐBTS năm 2007 - 2011 

Năm 
Chỉ tiêu Đvt 

2007 2008 2009 2010 2011 

VA (giá hiện hành) Tr.ñ 187.803 182.803 177.319 177.650 185.741 

Vốn ñấu tư Tr.ñ 135.246 132.279 131.937 137.564 139.615 

Hiệu suất sử dụng VĐT Lần 1,39 1,38 1,34 1,29 1,33 

Nguồn: Chi cục Thống kê quận Sơn Trà 

Từ số liệu tính toán ñược nêu trong bảng 2.18 về hiệu quả sử dụng 

vốn ñầu tư ĐBTS quận Sơn Trà năm 2007 – 2011 cho ta thấy về cơ 

bản cứ một ñồng vốn bỏ ra thì lĩnh vực ĐBTS quận thu về ñược hơn 

một ñồng giá trị tăng thêm. Nhìn chung nguồn vốn ñầu tư toàn Quận 

qua các năm ñược sử dụng một cách có hiệu quả và mang lại giá trị 

thặng dư. Tuy nhiên hiệu suất tăng giảm không ñồng ñều giữa các năm 

và những năm 2010 và 2011 có xu hướng giảm hơn các năm trước. 

16 

c) Năng suất lao ñộng bình quân 

Năng suất lao ñộng bình quân ñã tăng dần lên theo các năm mặc dù 

số lao ñộng ñang ngày càng giảm dần. Điều này chứng tỏ các trang 

thiết bị, phương tiện, kĩ thuật ñánh bắt ñang ñược chú trọng cải tiến và 

nâng cao hơn so với trước. Tuy nhiên năng suất lao ñộng tuy có tăng 

nhưng vẫn chưa ñạt ñược một kết quả tối ưu, tốc ñộ tăng không ñáng 

kể. Bên cạnh ñó lực lượng lao ñộng vẫn mang tính thời vụ và chưa 

ñược ñào tạo ñúng qui mô, bài bản ñể nắm bắt ñược các kĩ thuật tiên 

tiến, sử dụng các phương tiện máy móc hiện ñại trong ñánh bắt nhằm 

nâng cao năng suất lao ñộng. 

Những phường có tàu thuyền có công suất cao thì năng suất lao 

ñộng bình quân cao hơn. Các phường còn lại ñều có sự biến ñộng thất 

thường với nhiều nguyên nhân khác nhau mà chủ yếu là do sự thay ñổi 

về cơ cấu lao ñộng và ña số là tàu thuyền có công suất nhỏ, chủ yếu là 

ĐBTS gần bờ. 

d) Hiệu suất sử dụng công suất tàu thuyền ĐBTS 

Hiệu suất sử dụng công suất tàu thuyền ĐBTS quận Sơn Trà cho 

thấy hiệu quả kinh tế trong sản xuất thủy sản trên ñịa bàn quận thời 

gian qua chưa cao. Đây chính là nguyên nhân chính làm cho việc ñầu 

tư khai thác thủy sản bị giảm sút, và cũng chính là nguyên nhân khiến 

cho lượng lao ñông tham gia vào khai thác thủy sản ngày càng giảm 

mạnh. 

2.2. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI PHÁT TRI ỂN ĐBTS  

QUẬN SƠN TRÀ 

2.2.1. Nhóm nhân tố thuộc về ñiều kiện tự nhiên 

a)  Điều kiện ñịa hình  

Điều kiện ñịa hình thuận lợi cho việc phát triển ñánh bắt thủy sản. 
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b) Khí hậu  

Khí hậu là một trong những nhân tố ảnh hưởng rất lớn ñến hiệu quả 

ñánh bắt thủy sản hiện nay.  

c) Tài nguyên biển  

Biển có nhiều loài thủy sản như tôm, cá, mực… có giá trị kinh tế 

cao cung cấp nguồn thực phẩm cho tiêu dùng nội ñịa và xuất khẩu.  

d) Ngư trường và một số các nhân tố khác 

 Ngư trường khai thác của ĐBTS Quận Sơn Trà kéo dài ñến vịnh 

Bắc Bộ và biển Nam Trung Bộ. Bên cạnh các yếu tố chủ quan thì các 

yếu tố khách quan như thời thiết, khí hậu, mùa vụ...cũng cần ñược 

quan tâm và chú trọng.  

2.2.2. Nhóm nhân tố về kinh tế - xã hội 

Cơ cấu tàu thuyền, cơ cấu nghề khai thác ñã có sự chuyển dịch theo 

hướng tích cực, ñội tàu khai thác xa bờ ngày càng phát triển. Sự hình 

thành và từng bước hoàn thiện về cơ sở vật chất của Âu thuyền và 

Cảng cá Thọ Quang tạo ñiều kiện cho hoạt ñộng dịch vụ hậu cần khai 

thác thủy sản. 

2.2.3. Nhóm nhân tố về chính sách 

 Trong những năm qua xác ñịnh phát triển kinh tế thủy sản là một 

trong những nội dung quan trong trong phát triển kinh tế biển. Đảng, 

nhà nước ñã có những chính sách cụ thể ñể phát triển ngành thủy sản 

trong ñó có lĩnh vực ĐBTS.  

2.3. NHỮNG THÀNH T ỰU VÀ HẠN CHẾ TRONG PHÁT 

TRI ỂN ĐBTS QUẬN SƠN TRÀ NHỮNG NĂM QUA 

2.3.1. Những thành tựu 

a) Về mặt kinh tế 

 Trong những năm qua ĐBTS vẫn luôn giữ vững vai trò và vị trí 

của mình trong sự phát triển kinh tế của Quận. Với sản lượng khai thác 

và GTSX không ngừng tăng qua các năm góp phần ñáp ứng nhu cầu  
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tiêu dùng trong nước và xuất  khẩu,  giải  quyết  việc  làm  cho nhiều 

lao ñông vùng biển. Với số lượng phương tiện ĐBTS nhiều, ngư 

trường ñược phân bố từ ven bờ ñến vùng khơi xa. Cơ cấu nghề khai 

thác: có sự chuyển biến ñáng kể theo hướng tích cực, giảm mạnh các 

nghề khai thác cấm, huỷ diệt nguồn lợi thuỷ sản, tăng các nghề khai 

thác tuyến lộng, tuyến khơi có hiệu quả kinh tế cao.  

b) Về mặt xã hội 

Thu nhập bình quân ñầu người của lao ñộng ñánh thủy sản quận 

trong những năm qua có sự tăng trưởng khá, góp phần tăng thu nhập, 

ổn ñịnh cuộc sống nhân dân, nhất là dân cư các vùng ven biển. 

2.3.2. Những hạn chế 

a) Về kinh tế 

ĐBTS vẫn chưa có sự phát triển ñột phá, do quy mô sản xuất còn 

nhỏ lẻ; trình ñộ, phương thức sản xuất còn lạc hậu. Trong cơ cấu nghề 

ĐBTS, những nghề cấm vẫn còn chiếm tỷ trọng cao ñiều này cho thấy 

cơ cấu nghề của ĐBTS quận chuyển dịch chưa hợp lý. Nguồn vốn ñầu 

tư còn ít so với nhu cầu ñể phát triển, chỉ mới ñầu tư nhỏ lẻ, chưa ñủ 

khả năng ñầu tư cho các các dự án có quy mô, hệ thống sản xuất lớn. 

… 

 b) Về mặt  xã hội 

 Nguồn lợi thuỷ sản vùng gần bờ ñang cạn kiệt, ñời sống một bộ 

phận ngư dân làm nghề cá ven bờ gặp rất nhiều khó khăn. Lao ñộng có 

trình ñộ thấp, giá nguyên vật liệu, nhiên liệu cho các chuyến ñi biển 

tăng cao nên hiệu quả sản xuất thấp. 
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Kết luận chương 2 

Đánh giá một cách tổng quát từ thực tiễn phát triển ñánh bắt thủy 

sản của quận Sơn Trà, thành phố  Đà Nẵng, cũng như từ các số liệu về 

kinh tế - xã hội nêu trên, cho thấy: kết quả ñạt ñược về mặt kinh tế là 

khá lớn nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, chưa ñáp ứng 

ñược ñòi hỏi của công nghiệp hóa, hiện ñại hóa. Đánh bắt thủy sản 

tăng trưởng chưa vững chắc, chủ yếu vẫn dựa vào khai thác tiềm năng 

sẵn có, việc ñầu tư tiến bộ khoa học – công nghệ vào lĩnh vực thủy sản 

còn hạn chế, những yếu tố rủi ro về tính bền vững kinh tế là không 

nhỏ. Về mặt môi trường còn tiềm ẩn nhiều thách thức, chưa ñáp ứng 

tốt các yêu cầu về quản lý nguồn lợi, kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường. Nhiều vấn ñề xã hội vẫn tồn tại và nẩy sinh trong quá 

trình phát triển thủy sản. 

 

CHƯƠNG 3 

CÁC GI ẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN ĐÁNH BẮT TH ỦY SẢN  

QUẬN SƠN TRÀ 

3.1. QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ M ỤC TIÊU PHÁT 

TRI ỂN ĐBTS QUẬN SƠN TRÀ 

3.1.1. Quan ñiểm 

Quận Sơn Trà có nhiều lợi thế và tiềm năng phát triển kinh tế thuỷ 

sản, phải coi ñây là một trong những hướng ñi chủ ñạo của kinh tế 

biển và ven biển nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện 

ñời sống của cư dân, thay ñổi bộ mặt của Quận Sơn Trà theo hướng 

công nghiệp hoá hiện ñại hoá, tăng cường tiềm lực an ninh quốc 

phòng.  
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3.1.2. Phương hướng phát triển ĐBTS Quận Sơn Trà 

Phát triển kinh tế biển, nhất là ĐBTS ñược Quận ủy, UBND quận 

xác ñịnh là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược phát 

triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của ñịa phương.  

Giảm số lượng tàu thuyền và các nghề khai thác ven bờ ảnh hưởng 

ñến môi trường và khai thác tận diệt tài nguyên biển. Giảm số lượng 

tàu nhỏ phát triển số lượng tàu lớn ñánh bắt xa bờ. Phát triển những 

nghề có hiệu quả kinh tế cao. Đẩy mạnh khai thác các vùng biển tiềm 

năng ñồng thời tiếp tục tìm kiếm và mở rộng ngư trường. Phát triển 

các loại nghề khai thác phù hợp với ñặc ñiểm ngư trường vùng khơi 

trên các tàu có công suất lớn. Nghiên cứu chuyển ñổi nghề khai thác 

phù hợp cho các tàu công suất nhỏ khai thác ven bờ và vùng lộng ñể 

thay thế các nghề khai thác làm ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài 

nguyên. Tổ chức lại lực lượng ĐBTS theo hướng hình thành các tổ, 

ñội, nghiệp ñoàn khai thác có liên kết tổ chức chặt chẽ, nâng cao hiệu 

quả hoạt ñộng, với các trang thiết bị hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn trên biển 

ñể tự bảo vệ. 

Phát triển ĐBTS phải gắn kết với việc hoàn thiện các cơ sở dịch vụ 

hậu cần cho ñánh bắt. Phối hợp với các ngành liên quan triển khai Dự 

án mở rộng, nâng cấp Cảng cá trở thành cảng có quy mô cấp vùng, 

hoàn chỉnh việc xây dựng khu neo ñậu tránh bão ñể ñưa vào sử dụng. 

Chú trọng ñảm bảo an toàn cho tàu thuyền trong quá trình ñánh bắt 

cũng như trong neo trú.  

3.1.3. Mục tiêu phát triển ĐBTS  Quận Sơn Trà 

a) Mục tiêu tổng quát 

Rà soát, củng cố và phát triển ĐBTS một cách bền vững; giải quyết 

hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng, bảo vệ môi trường, tái tạo 

nguồn lợi với giải quyết việc làm nâng cao ñời sống của ngư dân;  theo 
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ñó phát triển khai thác thủy sản xa bờ là chính, tăng số lượng và công 

suất tàu ñạt mức phù hợp với những nghề khai thác có chọn lọc, hiệu 

quả và an toàn. Các phương tiên khai thác xa bờ ñược ñầu tư thiết bị 

hiện ñại, ñồng bộ trong từng khâu của quá trình sản xuất; cơ giới hóa 

các thao tác trên tàu như: máy thả lưới, thu lưới, trang bị thiết bị máy 

dò ngang, thiết bị phân loại, cải tạo hầm ñông bảo quản sản phẩm bằng 

công nghệ phun hợp chất cách nhiệt nâng cao chất lượng và giá trị sản 

phẩm khai thác.  

b) Mục tiêu cụ thể 

Căn cứ chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam ñến năm 2020 và 

qui hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp thành phố Đà Nẵng 

ñược UBND thành phố phê duyệt thì ñến năm 2020 quận Sơn Trà số 

tàu thuyền còn là 1200 chiếc với cơ cấu tàu cá như sau: 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN ĐBTS QUẬN SƠN TRÀ 

Trong những năm qua, sự  ñóng góp của lĩnh vực ñánh bắt thuỷ sản 

vào tăng trưởng kinh tế Quận Sơn Trà tuy không lớn nhưng ĐBTS là 

lĩnh vực kinh tế cần ưu tiên ñể phát triển. Phát triển ĐBTS, ngoài việc 

phát triển tăng trưởng kinh tế còn giải quyết ñược các vấn ñề xã hội, 

tạo công ăn việc làm, xóa ñói giảm nghèo. Từ những quan ñiểm và 

ñịnh hướng ñược xây dựng và quán triệt, chúng ta phải có những giải 

pháp cụ thể và thiết thực ñể ñầu tư phát triển giải quyết những khâu 

yếu kém cơ bản còn tồn tại, mở rộng sản xuất và phát triển, tăng khả 

năng cạnh tranh trên thị trường tiêu thụ, ñưa lĩnh vực ñánh bắt thuỷ 

sản quận Sơn Trà thành một trong những lĩnh vực góp phần phát triển 

các lĩnh vực khác, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội quận nói 

riêng và thành phố Đà nẵng nói chung. Sau ñây tôi xin ñưa ra một số 

giải pháp cơ bản mang tính tổng thể ñể phát triển ñánh bắt thuỷ sản 

Quận Sơn Trà. 
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3.2.1. Giải pháp về xử lý phương tiện tàu cá và hướng chuyển 

nghề 

Hiện nay, Với cơ cấu tàu thuyền như trên có thể thấy số lượng tàu 

thuyền nhỏ của quận chiếm tỷ lệ quá lớn, cơ cấu nghề không hợp lý 

ñây là một trong những nguyên nhân chính dẫn ñến khai thác cạn kiệt 

nguồn lợi thủy sản, phá hủy ña dạng sinh học biển, tác ñộng xấu ñến 

phát triển bền vững nghề cá. 

Để ñạt ñược mục tiêu ñến năm 2020 thì biện pháp cụ thể như sau:  

Đối với thúng máy: tập trung thực hiện quản lý không ñể phát sinh, 

bên cạnh vận ñộng tuyên truyền chuyển nghề các ñịa phương tiến hành 

xây dựng kế hoạch hỗ trợ xả bản hàng năm ñể loại bỏ phương tiện tàu 

cá cũ kỹ dưới 20cv. Đối với tàu thuyền dưới 20cv:  tập trung công tác 

quản lý không ñể phát sinh, ñồng thời tuyên truyền vận ñộng chuyển 

nghề và xây dựng kế hoạch hỗ trợ xả bản cho từng giai ñoạn ñể cắt 

giảm.  Đối với tàu cá từ 20cv ñến dưới 90cv: Tăng cường công tác 

quản lý, nhất là tàu dưới 30cv không ñể phát sinh, các ñịa phương cần 

ñẩy mạnh công tác tuyên truyền ñể ngư dân hạn chế phát triển, thực 

hiện giảm tự nhiên; ñồng thời hướng dẫn cho ngư dân chuyển các 

nghề: lưới kéo, nghề cấm sang những nghề lưới vây, lưới cản, nghề 

câu, lồng bẩy có hiệu quả kinh tế cao... Đối với tàu cá từ 90cv trở lên: 

Khuyến khích các thành phần kinh tế, các hộ gia ñình ngư dân có khả 

năng tài chính và kinh nghiệm tự bỏ vốn ñầu tư, nhà nước sẽ xem xét 

hỗ trợ về thiết bị khai thác, thông tin liên lạc, bảo quản sản phẩm... 

3.2.2. Giải pháp huy ñộng vốn và sử dụng vốn 

Để giảm số lượng các tàu thuyền khai thác ven bờ, khuyến khích 

những hộ dân có tiềm năng tự bỏ vốn ñầu tư phát triển khai thác xa bờ, 

trên thực tiễn là một vấn ñề khó thực hiện. Vì vậy ñể thực hiện ñược 

việc chuyển ñổi cơ cấu tàu thuyền ñạt mục tiêu ñề ra phải huy ñộng 
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tổng hợp từ nhiều nguồn vốn khác nhau; ñặc biệt phải có sự can thiệp 

mạnh mẽ từ chính quyền thành phố và các ban ngành ñịa phương quan 

tâm giành nguồn ngân sách thích ñáng ñể thực hiện chương trình thu 

mua lại tàu thuyền của ngư dân, cắt giảm số tàu thuyền cũ, khai thác 

ven bờ quá nhiều mà không hiệu quả như hiện nay ñồng thời thực hiện 

các chinh sách hỗ trợ cần thiết. 

3.2.3. Giải pháp thúc ñẩy công nghiệp hoá - hiện ñại hoá ĐBTS 

quận Sơn Trà  

Đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả ĐBTS xa bờ, chuyển ñổi cơ 

cấu nghề nghiệp và bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng gần bờ. Khuyến 

khích các thành phần kinh tế có kinh nghiệm sản xuất, có năng lực tài 

chính, có khả năng quản lý, ñóng tàu công suất lớn, hiện ñại có ñủ ñiều 

kiện hậu cần dịch vụ, thông tin liên lạc, neo ñậu trú bão, dự báo ngư 

trường ñể bám biển dài ngày và khai thác các ñối tượng có giá trị kinh 

tế cao ñể xuất khẩu, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng cảng, bến cá, 

chợ cá ñủ sức làm công tác hậu cần dịch vụ ĐBTS.  

3.2.4. Giải pháp về phát tri ển khoa học công nghệ trong ĐBTS 

quận Sơn Trà 

Muốn ĐBTS của quận phát triển mạnh cả về số lượng và chất 

lượng thì cần phải có chủ trương và biện pháp nâng cao trình ñộ khoa 

học và công nghệ. Hiện nay toàn Quận ñã có sự phát triển về khoa hoc 

công nghệ tuy con chậm và ở mức thấp. Bà con như dân cũng ñã quan 

tâm tới các thiết bị máy móc hiện ñại. 

3.2.5. Giải pháp ñể duy trì và phát tri ển sản phẩm có giá trị kinh 

tế cao cho ĐBTS Quận Sơn Trà 

Để duy trì và phát triển sản phẩm có giá trị kinh tế cao cho ĐBTS 

trong thời gian ñến quận Sơn Trà cần có phương hướng chủ yếu là 

hướng dẫn ngư dân phân ñịnh rõ ràng các ngư trường, khu vực và mùa 

vụ khai thác ĐBTS có giá trị kinh tế cao. Để làm ñược ñiều ñó UBND 
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quận cần ñề xuất với Trung ương và thành phố cần tăng cường nghiên 

cứu nguồn lợi ñể có thể ñi ñến qui ñịnh cụ thể, hợp lý việc phân bổ và 

khai thác các nguồn lợi xa bờ, qui ñịnh hạn mức cường lực khai thác. 

Đầu tư xây dựng hệ thống cảng cá phục vụ khai thác xa bờ tập trung 

có qui mô lớn, tránh ñầu tư lẻ tẻ.  

3.2.6. Giải pháp ñẩy mạnh hợp tác quốc tế ñể thu hút vốn ñầu tư, 

mở rộng thị trường, tranh thủ ñược công nghệ mới và ñào tạo cán 

bộ cho ĐBTS Sơn Trà 

Trong tiến trình toàn cầu hoá hiện nay, hợp tác quốc tế thúc ñẩy 

quá trình phát triển của bất cứ ngành nghề nào. Đánh bắt Thuỷ sản 

cũng ñứng trước nhu cầu hội nhập hoá, hợp tác hoá quốc tế ñóng vai 

trò quan trọng ñưa ñánh bắt thuỷ sản ñất nước nói chung và của Quận 

nói riêng lên ngang tầm với ñánh bắt thuỷ sản thế giới. Với một loạt 

mục tiêu là thu hút vốn ñầu tư, mở rộng thị trường, tranh thủ công 

nghệ mới và ñào tạo lao ñộng. 

Kết luận chương 3 

Để thực hiện ñược ñồng bộ các giải pháp nói trên UBND quận cần tập 

trung vào những vấn ñề chủ yếu sau ñây : 

Đề xuất với các cấp, các ngành thành phố Đà Nẵng cần tập trung 

nghiên cứu nguồn lợi, dự báo ngư trường phục vụ ĐBTS ; cần ñầu tư phát 

triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các hoạt ñộng nghiên cứu 

nguồn lợi và tổ chức khai thác trên biển. Hiện ñại hóa công tác quản lý tàu 

cá trên biển, ñặc biệt có chính sách hỗ trợ cho ngư dân sớm hoàn thiện hệ 

thống thông tin tàu cá nhằm chủ ñộng cảnh báo, kịp thời ứng phó với các 

tai nạn, rủi ro trên biển, cứu hộ, cứu nạn. Phối hợp với các ngành chức 

năng tăng cường bảo vệ, hỗ trợ ñảm bảo an toàn cho ngư dân hoạt ñộng 

trên biển. Hình thành và xây dựng lực lượng kiểm ngư ñủ mạnh ñể bảo vệ 

nguồn lợi gắn với bảo vệ ngư dân và quốc phòng an ninh trên biển. 
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Hướng dẫn bà con ngư dân tổ chức lại ĐBTS trên biển trên cơ sở ñịnh 

hướng và có chính sách ñể bà con ngư dân ñầu tư, cải hoán, nâng cấp, 

ñóng mới trên cơ sở cơ cấu lại tàu thuyền, nghề nghiệp phù hợp với các 

ngư trường ở từng vùng biển, tuyến biển. 

Phối hợp với sở Nông lâm thủy sản của thành phố xây dựng cơ chế 

quản lý phù hợp ñể ñịnh hướng khai thác, bảo tồn và phát triển nguồn lợi 

hải sản trên biển. 

Tuyên truyền, khuyến khích, hỗ trợ bà con ngư dân ñầu tư, vay vốn 

ñổi mới và ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác thủy sản, bảo 

quản sản phẩm ñể giảm tổn thất sau khi ñánh bắt. Tiếp tục củng cố và 

phát triển tổ ñội sản xuất. Hình thành một số doanh nghiệp, tập ñoàn ñủ 

lớn mạnh ñể hoạt ñộng khai thác xa bờ và hợp tác khai thác viễn dương 

với các nước trong khu vực [5]. Củng cố phát triển ngành cơ khí ñóng tàu, 

sửa chữa tàu cá, có lộ trình phù hợp chuyển nhanh tàu vỏ gỗ sang tàu vỏ 

thép, vật liệu mới…phát triển công nghiệp phụ trợ phục vụ ngành cơ khí 

tàu cá, các ngành sản xuất lưới sợi, ngư cụ phục vụ khai thác gắn với ñầu 

tư nâng cấp, hiện ñại hóa cảng cá, bên cá, khu neo ñậu tránh trú bão , khu 

dịch vụ hậu cần nghề cá…. 
 

KẾT LU ẬN 

 Nghiên cứu của ñề tài ñã tìm ra và chứng minh ñược các yếu tố chính 

ảnh hưởng ñến kết quả kinh tế của ñánh bắt thủy sản Quận Sơn Trà cũng 

như xác ñịnh mức ñộ tác ñộng của chúng. Kết quả nghiên cứu của ñề tài 

sẽ là một trong những cơ sở ñể các cơ quan chức năng cũng như chính 

quyền ñịa phương có ñược một cách nhìn tổng quan và cập nhật hơn về 

hiệu quả sản xuất của ñánh bắt thủy sản. Đồng thời, ñề tài cũng sẽ giúp 

chỉ ra các yếu tố quan trọng tác ñộng ñến hiệu quả kinh tế của ñánh bắt, 

cũng như xu hướng và mức ñộ tác ñộng của các yếu tố này. Với các kết 

quả như vậy, ñề tài cũng sẽ ñưa ra một số giải pháp làm cơ sở cho các nhà 
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hoạch ñịnh chính sách có thể xây dựng các chính sách một cách hiệu quả 

hơn nhằm thúc ñẩy gia tăng hiệu quả kinh tế của ñánh bắt khai thác thủy 

sản ñồng thời cũng có thể xây dựng các chính sách nhằm làm giảm bớt áp 

lực ñối với nguồn lợi thủy sản.  

Các kết quả nghiên cứu của ñề tài bao gồm các giải pháp, khuyến nghị 

ñối với từng nghề khai thác thủy sản cụ thể cũng như các khuyến nghị về 

chính sách chung có thể hữu ích ñối với Quận Sơn Trà nhưng cũng có thể 

là tài liệu tham khảo có giá trị ñối với một số tỉnh ven biển khác của Việt 

Nam có ñiều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tương tự. 

Quận Sơn Trà là quận ven biển, có nhiều tiềm năng, lợi thế ñể phát 

triển thủy sản. Tuy nhiên, cùng với thực trạng chung của cả nước, tàu 

thuyền ñánh bắt thủy sản của quận Sơn Trà chủ yếu là tàu công suất nhỏ, 

phương tiện, công nghệ ñánh bắt lạc hậu. Hiện nay, ñánh bắt thủy sản của 

quận Sơn Trà nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung ñang ñối mặt với 

những khó khăn, thách thức ñó là nguồn lợi vùng biển ven bờ ñang bị cạn 

kiệt, hiệu quả ñánh bắt trên một ñơn vị tàu thuyền giảm, Bên cạnh việc 

ñánh bắt thủy sản gặp nhiều khó khăn do giá cả nhiên liệu xăng dầu trong 

những năm gần ñây tăng cao, thì vấn ñề an ninh trật tự và thời tiết trên 

biển diễn biến phức tạp hiện nay cũng ñã và ñang ảnh hưởng rất nhiều 

ñến hoạt ñộng ñánh bắt thủy sản của ngư dân. Do ñó, ñể ñẩy mạnh phát 

triển ñánh bắt thủy sản theo hướng bền vững và nhằm khắc phục những 

khó khăn trong ñánh bắt thủy sản của ngư dân hiện nay thì các cấp, các 

ngành của thành phố Đà Nẵng và Quận Sơn Trà cần tham khảo kết quả 

nghiên cứu của ñề tài ñể xây dựng kế hoạch và ñề ra các giải pháp có tính 

khả thi từ ñó tổ chức sản xuất ñánh bắt thủy sản của quận theo hướng phù 

hợp và cần phải có sự liên kết, hỗ trợ nhau ñể tổ chức ñánh bắt thủy sản 

ñạt hiệu quả theo ñúng ñịnh hướng ñã ñề ra. 


