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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Thành phố Đà Nẵng ñược coi như là cửa ngõ thông ra biển 

Đông của miền Trung và Tây Nguyên. Trong những năm gần ñây, do 

chính sách mở cửa của nhà nước và tốc ñộ tăng trưởng cao của nền 

kinh tế thành phố Đà Nẵng ñã làm cho lượng hàng hóa thông qua các 

cảng biển tăng lên rõ rệt. Bên cạnh ñó số lượng tàu biển cập cảng ñể 

bốc dỡ hàng hóa cũng nhiều hơn. Nhu cầu phục vụ cho các tàu cũng 

vì thế tăng nhanh. 

Tuy vậy, dù sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cảng 

biển của thành phố tăng nhanh, nhất là hàng container, nhưng phần 

lớn các cảng vẫn chưa sử dụng hết năng lực của mình. 

Xuất phát từ  ý nghĩa của dịch vụ cảng biển nên việc nghiên cứu 

các dịch vụ và phát triển dịch vụ cảng biển ở thành phố Đà Nẵng vừa 

mang tính lý  luận vừa mang tính thực tiễn cao. Chính vì vậy tôi ñã 

chọn ñề tài “ Phát triển dịch vụ cảng biển tại thành phố Đà Nẵng” 

làm ñề tài luận văn thạc sĩ của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa ñược các vấn ñề lý luận liên quan ñến việc 

phát triển dịch vụ cảng biển. 

- Đánh giá, phân tích thực trạng phát triển dịch vụ cảng biển 

tại Đà Nẵng thời gian qua. 

- Đề xuất ñược những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển 

dịch vụ cảng biển thời gian tới.  

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng là những vấn ñề lý luận và thực tiễn liên quan 

ñến việc phát triển dịch vụ cảng biển. 
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b. Phạm vi nghiên cứu 

+ Về nội dung : Đề tài tập trung nghiên cứu các giải pháp ñể 

phát triển dịch vụ cảng biển. 

+ Không gian: Các nội dung trên ñược nghiên cứu tại 

thành phố Đà Nẵng. 

+ Thời gian: Giải pháp ñề xuất trong luận văn có ý nghĩa 

trong những năm trước mắt. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện ñược mục tiêu nghiên cứu, trên cơ sở khảo sát 

thực tế, thu thập thông tin, số liệu liên quan trên ñịa bàn thành phố 

Đà Nẵng, ñề tài sử dụng các phương pháp sau:  

+Phương pháp phân tích thực chứng;  

+Phương pháp phân tích chuẩn tắc;  

+Phương pháp ñiều tra, khảo sát;  

+Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp; 

+Các phương pháp nghiên cứu khác. 

5. Bố cục của ñề tài 

Ngoài phần mở ñầu, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, 

luận văn ñược chia làm 3 chương sau: 

Chương 1: Một số vấn ñề lý luận về dịch vụ và phát triển 

dịch vụ. 

Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ cảng biển tại thành 

phố Đà Nẵng thời gian qua. 

Chương 3: Giải pháp ñể phát triển dịch vụ cảng biển tại 

thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. 
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Chương 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LU ẬN VỀ DỊCH VỤ  

VÀ PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ 

1.1.1. Một số khái niệm  

- Dịch vụ cảng biển là những dịch vụ liên quan ñến việc 

phục vụ và khai thác hoạt ñộng của cảng biển.  

- Phát triển dịch vụ cảng biển là tổng thể các biện pháp ñể 

phát triển quy mô cung ứng, ña dạng hóa chủng loại sản phẩm, nâng 

cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cảng biển thông qua việc tăng mức 

ñộ hài lòng cho khách hàng ñồng thời gắn liền với việc nâng cao kết 

quả kinh doanh. 

1.1.2. Đặc ñiểm của dịch vụ cảng biển 

Ngoài các ñặc ñiểm chung của dịch vụ, dịch vụ cảng biển còn 

có những ñặc ñiểm riêng: 

- Dịch vụ cảng biển muốn hoạt ñộng tốt, phát huy hết khả 

năng của mình cần phải có diện tích mặt bằng rộng lớn. 

- Phát triển dịch vụ cảng biển cần chú trọng ñến nhu cầu xuất 

nhập khẩu hàng hóa, sản lượng hàng hóa thông qua cảng và cự ly 

vận chuyển của hàng hóa cùng với các dạng phương tiện. 

- Việc phát triển dịch vụ cảng biển phải tính ñến và phụ thuộc 

rất nhiều vào ñiều kiện tự nhiên. 

- Phát triển dịch vụ cảng biển phải chú ý ñến hạ tầng kết nối 

vào cảng. 

1.1.3. Ý nghĩa của việc phát triển dịch vụ cảng biển 

1.2. NỘI DUNG CỦA PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ CẢNG BIỂN 

1.2.1. Mở rộng quy mô cung ứng dịch vụ cảng biển 
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Mở rộng quy mô cung ứng dịch vụ cảng biển là gia tăng khả 

năng cung ứng dịch vụ cảng biển ñến khách hàng, tần suất và cường 

ñộ sử dụng dịch vụ ngày càng gia tăng. 

Việc mở rộng quy mô dịch vụ cảng biển ñược xem xét dựa 

trên hai yếu tố sau: 

a. Quy mô nguồn lực  

  - Nguồn lao ñộng: Phát triển nguồn lao ñộng trong các doanh 

nghiệp cung ứng dịch vụ cảng biển có nghĩa là tăng số lượng lao 

ñộng tham gia vào các hoạt ñộng của các doanh nghiệp.  

  Tuy nhiên ñó phải là những lao ñộng có chất lượng cao, ñược 

ñào tạo bài bản, có khả năng nắm bắt nhanh chóng, kịp thời những 

công nghệ tiên tiến, hiện ñại.  

 Phát triển nguồn lao ñộng cần phải chú ý ñến tăng năng suất 

lao ñộng. 

 - Nguồn lực cơ sở vật chất: Số lượng trang thiết bị chuyên 

dụng phải ñược lắp ñặt nhiều và hợp lý hơn. Đây là yếu tố trực quan 

nhất ñể nhận thấy sự phát triển và mở rộng dịch vụ của doanh 

nghiệp, bởi chỉ khi nhu cầu về dịch vụ cao thì số lượng thiết bị mới 

ñược lắp ñặt nhiều. Việc bố trí ñúng ñắn các thiết bị cố ñịnh nhằm 

tận dụng hết công suất của chúng, tránh ñược những thao tác thừa, 

các thao tác lặp ñi lặp lại, nâng cao ñược năng suất lao ñộng. 

 Bên cạnh ñó phải quan tâm ñến việc phát triển kết cấu hạ 

tầng kết nối cảng biển như ñường bộ, ñường sắt, ñường thủy nội ñịa, 

hàng không 

 - Nguồn lực tài chính: Tiềm lực tài chính lớn sẽ có nhiều 

thuận lợi trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh, theo ñuổi các chiến 

lược cạnh tranh dài hạn, thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao sức 

cạnh tranh nhằm tăng doanh thu. 
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 Bên cạnh việc gia tăng nguồn vốn còn cần chú ý ñến việc 

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 

-Nguồn lực công nghệ: Việc ứng dụng các công nghệ mới 

vào sản xuất tạo ñiều kiện ñể nâng cao năng suất lao ñộng, ña dạng 

hóa dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ hơn,từ ñó gia tăng khả 

năng cạnh tranh với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cảng biển 

trong nước và trong khu vực. 

 Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cảng biển có thể áp 

dụng những cách sau ñể có công nghệ mới: tự nghiên cứu, chế tạo; 

liên kết hay hợp tác, nhập khẩu và chuyển giao. 

b. Quy mô kết quả 

 - Doanh thu không ngừng gia tăng.  

- Khối lượng và mức ñộ gia tăng khối lượng hàng hóa hằng 

năm thông qua cảng.  

-  Số lượng hành khách và mức ñộ gia tăng số hành khách qua 

cảng hằng năm. 

1.2.2. Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ  

Nâng cao chất lượng dịch vụ cảng biển là nâng cao mức ñộ 

hài lòng và thỏa mãn của khách hàng, cũng như sự trung thành của 

khách hàng với dịch vụ và sự tiến bộ về hành vi, thái ñộ phục vụ của 

ñội ngũ nhân viên. 

Chất lượng của dịch vụ cảng biển ñược ño lường, ñánh giá 

thông qua 6 tiêu chí sau: 

- Nhóm  liên quan ñến nguồn  lực  (Resources): Tính  sẵn  

sàng  của  trang  thiết bị, ñiều kiện trang thiết bị, khả năng theo dõi 

hàng hóa, cơ sở hạ tầng. 

- Nhóm liên quan ñến năng lực phục vụ (outsources): Tốc ñộ 

thực hiện dịch vụ, Tính tin cậy của dịch vụ (thời gian giao và nhận 
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hàng), Cung cấp dịch vụ ñồng nhất, Đảm bảo an toàn cho hàng hóa, 

Độ chính xác của chứng từ, Sự ña dạng và sẵn sàng của dịch vụ.  

- Nhóm liên quan ñến quá trình phục vụ (process): Thái ñộ, 

cung cách phục vụ của nhân viên, Sẵn sàng ñáp ứng yêu cầu của 

khách hàng, Kiến thức về yêu cầu, nhu  cầu  của khách hàng, Ứng 

dụng  công nghệ  thông tin trong dịch vụ khách hàng. 

- Nhóm liên quan ñến năng lực quản lý (Management): Ứng 

dụng công  nghệ thông tin trong khai thác, Hiệu quả trong khai thác 

và quản lý, Trình ñộ quản lý và khai thác như khả năng xếp dỡ, Thấu 

hiểu nhu cầu của khách hàng, Tiếp tục cải tiến hướng ñến nhu cầu 

khách hàng.  

- Nhóm  liên quan ñến hình ảnh/uy  tín (Image): Uy  tín,  tin 

cậy của Cảng  trên  thị trường. 

-Nhóm  liên  quan  ñến  trách  nhiệm  xã  hội 

(Responsibility): Cách  ứng  xử,  trách nhiệm ñối với an toàn trong 

khai thác. 

1.2.3. Phát triển dịch vụ mới  

Phát triển dịch vụ mới là việc tiến hành cải tiến dịch vụ hiện 

có hoặc ñưa vào cung cấp các dịch vụ hoàn toàn mới nhằm thỏa mãn 

nhu cầu, thị hiếu muôn màu muôn vẻ của thị trường, ñặc biệt là dịch 

vụ mới chất lượng cao. 

Hai phương pháp phát triển dịch vụ mới là hoàn thiện dịch 

vụ hiện có hoặc phát triển sản phẩm mới. 

Để tăng tính cạnh tranh trong việc cung cấp dịch vụ cảng 

biển, mỗi nhà cung cấp dịch vụ này có thể xây dựng thêm cho mình 

một số dịch vụ ñặc thù theo yêu cầu của từng khách hàng. Theo ñó, 

các dịch vụ nổi bật là: 
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- Dịch vụ logistics là hoạt ñộng thương mại, theo ñó thương 

nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận 

hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hảo quan, các giấy tờ 

khác, tư vấn khách hàng, ñóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng 

hoặc các dịch vụ khác có liên quan ñến hàng hóa theo thỏa thuận với 

khách hàng ñể hưởng thù lao. 

- Trucking - vận chuyển ñường bộ bằng xe tải: nhà cung cấp 

dịch vụ sẽ ñem xe tải ñến tận kho nhà sản xuất – vendors ñể thu gom 

hàng hóa chuyên chở ñến kho của nhà cung cấp dịch vụ ñể thực hiện 

công tác gom hàng. Dịch vụ này hỗ trợ cho ñiều kiện xuất khẩu 

EXW ( giao tại xưởng). 

- Làm thủ tục hải quan. 

- Làm thủ tục mua bảo hiểm hàng hóa. 

- Tư vấn hướng dẫn. 

1.2.4. Mạng lưới cung ứng 

 Mạng lưới cung ứng là toàn bộ hệ thống các ñiểm giao dịch, 

chuỗi các trung gian từ các nhà cung cấp cho người tiêu dùng. Một 

mạng lưới cung ứng mạnh mẽ và hiệu quả là một trong những tài sản 

quan trọng nhất của doanh nghiệp và là một cản trở lớn nhất mà các 

doanh nghiệp mới phải ñối mặt. 

 Ngày nay, do tính chất ñặc trưng của dịch vụ nên hầu hết các 

nhà cung cấp ñều cung ứng dịch vụ cho thị trường thông qua mạng 

lưới cung ứng như sau: 

- Các trung gian 

 Có nhiều loại trung gian tuỳ thuộc vào qui mô, cấu trúc, tình 

trạng pháp lý và mối quan hệ với nhà cung cấp. Tuy nhiên, về cơ bản 

có 4 loại trung gian như sau: 

 + Đại lý dịch vụ 
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 + Nhà bán lẻ dịch vụ 

 + Nhà bán buôn dịch vụ 

  + Nhà phân phối ñại lý ñộc quyền dịch vụ 

  -Các ñiểm giao dịch 

 Đây là ñiểm bán hàng trực tiếp không qua trung gian. Trong 

trường hợp này, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cảng biển sẽ có 

một số lợi ích sau: 

 - Thường xuyên gặp gỡ trực tiếp các khách hàng, do vậy 

nhanh chóng nắm bắt ñược các thông tin phản hồi từ phía khách 

hàng, từ ñó hoàn thiện dịch vụ ngày một tốt hơn. 

  - Xây dựng ñược mối quan hệ lâu dài với khách hàng vì 

mạng lưới cung ứng trung gian nhiều khi không muốn cung cấp 

thông tin về khách hàng vì lý do lợi ích. Bên cạnh ñó, nhà cung cấp 

cũng ñược giảm về chi phí về hoa hồng hay chiết khấu.  

1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VI ỆC PHÁT TRI ỂN DỊCH 

VỤ CẢNG BIỂN 

1.3.1. Nhân tố về ñiều kiện tự nhiên 

 - Các ñặc ñiểm về ñiều kiện ñịa hình; ñiều kiện ñịa chất; ñiều 

kiện thủy văn như sự dao ñộng của mực nước, sóng; ñiều kiện khí 

tượng như gió, mưa và sương mù, nhiệt ñộ, ñộ ẩm… 

1.3.2. Nhóm nhân tố về ñiều kiện xã hội  

 -  Gồm dân số, nguồn lao ñộng, truyền thống giao thương. 

1.3.3. Nhóm nhân tố về ñiều kiện kinh tế 

 - Gồm có quy mô nền kinh tế, xuất nhập khẩu hàng hóa. 

1.4. KINH NGHI ỆM PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ CẢNG BIỂN 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ CẢNG BIỂN 

TẠI THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG 

2.1. TÌNH HÌNH PHÁT TRI ỂN CỦA THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG 

ẢNH HƯỞNG ĐẾN VI ỆC PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ CẢNG 

BIỂN 

2.1.1. Đặc ñiểm tự nhiên  

 Cụm cảng Đà Nẵng có lợi thế là nằm trên một trong những 

tuyến ñường biển thông thương lớn nhất thế giới, trong vùng nguyên 

liệu ñịa phương, lao ñộng dồi dào. 

 Cảng Đà Nẵng có ñộ sâu khu nước lớn nằm sát ngay tuyến 

hàng hải quốc tế ñi qua khu vực biển Đông. Cảng Đà Nẵng là cửa 

ngõ quan trọng của vận tải biển, là ñầu mối giao lưu hàng hóa xuất 

nhập khẩu của khu vực và có khả năng phát triển thành cảng trung 

chuyển quốc tế của khu vực châu Á- Thái Bình Dương. 

 Trong dự án phát triển hành lang Đông Tây ñã xác ñịnh Cảng 

Đà Nẵng là ñiểm cuối của hành lang Đông Tây tiếp nhận và vận tải 

hàng hóa quá cảnh cho vùng Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan. 

2.1.2. Đặc ñiểm xã hội 

2.1.3.  Đặc ñiểm kinh tế 

- Thời gian qua kinh tế thành phố luôn tăng trưởng qua các năm. 

Bình quân giai ñoạn 2000-2011 tăng trưởng 10,8%.  

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ ước ñạt 1.436,6 triệu 

USD, ñạt 101,2% kế hoạch, tăng 22,3% so với năm 2010, trong ñó 

xuất khẩu hàng hóa tăng 20,8%. 

2.2. THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ CẢNG BIỂN 

2.2.1. Quy mô cung ứng dịch vụ những năm qua 

 + Doanh thu của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cảng 
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biển trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng ñều tăng qua từng năm, cụ thể 

năm 2006 tổng doanh thu là 145,8 tỷ ñồng thì ñến năm 2008 là 

179,74 tỷ ñồng và ñến năm 2011 là 266 tỷ ñồng. 

Bảng 2.4. Tổng doanh thu và lợi nhuận của cảng Đà Nẵng 

Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tổng doanh thu (Tỷ ñồng) 145.8 180.3 179.74 209 241 266 

Tổng lợi nhuận ( Tỷ ñồng) 5.6 6.5 6.3 7 8.7 9.5 

Tốc ñộ tăng doanh thu (%)  23.663 -0.311 16.279 15.311 10.373 

Tốc ñộ tăng lợi nhuận (%)  16.071 -3.077 11.111 24.286 9.1954 

( Nguồn: Cảng vụ Đà Nẵng) 

+ Số lượng hàng hóa thông qua Cảng Đà Nẵng vẫn còn ít 

hơn so với 2 cảng Hải Phòng và Sài Gòn, chẳng hạn, năm 2010 số 

lượng container thông qua cảng Hải Phòng gấp 10.69 lần so với cảng 

Đà Nẵng, cảng Sài Gòn gấp 4.51 lần.  

Tuy nhiên sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Đà Nẵng tăng 

lên qua từng năm. Năm 2011, sản lượng hàng hoá thông qua hệ 

thống cảng ñạt 3.868.545 tấn, tăng 18.03% so với năm 2010. Tính 

ñến tháng 7 năm 2012 sản lượng hàng hóa qua cảng ñạt 2.620.689 

tấn tăng 20% so với cùng kì năm ngoái. Hàng container ñạt 79.854 

TEUs tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. 

 Có ñược kết quả trên là do việc sử dụng các nguồn lực tại 

cảng ngày càng tốt hơn . Cụ thể: 

 + Nguồn nhân lực 

 Trong tổng số 666 lao ñộng hiện có, ñội ngũ công nhân kỹ 

thuật chiếm hơn 73%.  

 Đội ngũ công nhân lao ñộng lành nghề nắm bắt kỹ thuật tiên 

tiến, vận hành thành thạo các phương tiện thiết bị hiện ñại, ñã từng 
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bốc dỡ và vận chuyển nhiều chủng loại hàng hóa, ñặc biệt là 

container và hàng siêu trường siêu trọng, ñạt năng suất cao, an toàn.  

 Lực lượng thủy thủ thuyền viên của cảng giàu kinh nghiệm 

trong việc hổ trợ, lai dắt, cứu hộ tàu an toàn.  

 Đội ngũ cán bộ quản lý ñược ñào tạo chính quy, cơ bản, có 

thể tiếp cận với cơ chế thị trường. Các bộ phận quản lý ñiều hành 

ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin trong công tác quản lý và 

khai thác cảng. 

 Tuy nhiên, tuổi bình quân của công nhân bốc xếp cao. Độ 

tuổi bình quân của công nhân bốc xếp là 41, cơ giới là 43. Đây là ñộ 

tuổi không còn ñộ sung mãn của thể lực, gây khó khăn cho Cảng 

trong việc tăng năng suất giải phóng tàu.  

Ở một số bộ phận, khách hàng phải chờ ñợi lâu, cung cách 

phục vụ khách hàng của một số bộ phận vẫn còn mang tính quan 

liêu, ñộc quyền, chưa thật sự xem trọng lợi ích của khách hàng.  

 Các chính sách thưởng phạt vẫn còn dàn trải ñồng ñều, mang 

tính chung chung, chưa kích thích ñược người lao ñộng. 

 + Nguồn lực cơ sở vật chất 

  So sánh trang thiết bị chuyên dụng của cảng Đà Nẵng với cảng 

Sài Gòn và cảng Hải Phòng, có thể nhận thấy trang thiết bị của cảng Đà 

Nẵng về số lượng vẫn còn ít hơn so với 2 cảng nêu trên. Chẳng hạn, số 

lượng xe nâng chuyên bốc dỡ container ở cảng Sài Gòn gấp 3 lần so với 

cảng Đà Nẵng, ở cảng Hải Phòng mức chênh lệch này còn cao hơn. 

   Hệ thống nâng cẩu, tại các cảng ở Đà Nẵng sử dụng cần cẩu 

tàu và cẩu Diesel bốc dỡ, trong khi ñó tại cảng Hải Phòng và cảng 

Sài Gòn bốc dỡ hàng chủ yếu bằng cần trục ñiện có năng suất cao 

hơn và chi phí ñộng lực rẻ hơn nên có ñiều kiện giảm giá thành bốc 

xếp.  
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So với các cảng trong nước, cảng Đà Nẵng thuộc dạng có 

qui mô nhỏ. Tổng chiều dài cầu cảng là 1.647m, chỉ bằng 0.58 lần so 

với cảng Sài Gòn, bằng 0.16 lần so với cảng Hải Phòng. Nếu so sánh 

chiều dài cầu cảng của cảng Đà Nẵng với cảng các trong khu vực thì 

sự chênh lệch còn nhiều hơn. Chiều dài cầu cảng cảng Tanjung Priok 

tại Jakarta là 8.911 m, của cảng Klang của Malaysia là 8.648 m, hay 

của cảng Manila là 7.592 m. 

Diện tích kho bãi còn hạn chế, diện tích kho bãi của cảng Sài 

Gòn và Hải Phòng gần gấp ñôi diện tích kho bãi cảng Đà Nẵng. 

Bảng 2.8. So sánh diện tích kho bãi các cảng  

Cảng Đà Nẵng Cảng Sài Gòn Cảng Hải Phòng 

+ Tổng diện tích: 299.265 

m2, trong ñó :  

- Kho: 29.204 m2. 

- Bãi: 183.722 m2, trong ñó 

bãi container 82.400m2 

+ Tổng diện tích: 

500.000 m2, trong ñó: 

-Kho: 53.887 m2 

-Bãi: 225.839 m2, trong 

ñó bãi container 160.569 

m2 

+ Tổng diện 

tích: 527.020 m2, trong 

ñó: 

- Kho: 34.620 m2 

- Bãi: 392.400 m2, trong 

ñó bãi container 242.400 

m2 

( Nguồn: www.vpa.org.vn) 

Bên cạnh ñó, cơ sở hạ tầng giao thông kết nối vào các khu 

vực cảng, bến cảng còn hạn chế. 

 + Nguồn lực tài chính 

 Giai ñoạn 2003-2010, Cảng Đà Nẵng ñược ñầu tư mạnh mẽ 

bằng nguồn ODA của chính phủ Nhật Bản và nguồn vốn tự bổ sung 

ñể trở thành một cảng biển hiện ñại và là cảng container có quy mô 

lớn nhất miền Trung- Tây Nguyên, nâng cao năng lực khai thác 

container ñạt 150.000 TEUs/ năm. Tổng mức ñầu tư là 20 triệu USD 

và 150 tỷ ñồng.   
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 Phần lớn nguồn vốn ñầu tư dùng ñể cải tạo, xây dựng mới 

các cầu cảng, nền móng cảng, các tuyến ñường trong cảng, hệ thống 

báo hiệu. Các cảng cũng ñã ñầu tư những thiết bị chuyên dụng hiện 

ñại cho việc xếp dỡ hàng hóa có thể sử dụng cho hàng container và 

hàng bách hóa tổng hợp như 1 cẩu bờ có sức nâng 40 tấn, 2 cần cẩu 

cố ñịnh có sức nâng 40 tấn nhằm nâng cao năng lực phục vụ khách 

hàng. Đặc biệt, cảng Đà Nẵng ñã ñầu tư xây dựng trung tâm 

Logistics 20 ha tại huyện Hòa Vang.   

2.2.2. Về chất lượng dịch vụ cung ứng 

 Để ño lường mức ñộ ảnh hưởng của các yếu tố ñến chất 

lượng dịch vụ cung ứng, nghiên cứu ñã sử dụng bảng câu hỏi làm 

công cụ thu thập thông tin với thang ño Likert 7 như sau: 

1: Hoàn toàn không ñồng ý;                              2: Không ñồng ý;     

3: Khá không ñồng ý;                                        4: Bình thường; 

5: Khá ñồng ý;                      6: Đồng y;             7: Hoàn toàn ñồng ý. 

Kết quả cụ thể về từng tiêu chí như sau 

 -Nhóm liên quan ñến nguồn lực: Tỷ lệ khách hàng hài lòng 

cao nhất chỉ là 5%. Đa số khách hàng lựa chọn mức ñộ bình thường 

và mức ñộ khá ñồng ý.  

 -  Nhóm liên quan ñến năng lực phục vụ: 5% khách hàng hài 

lòng với an ninh trật tự ở cảng trong khi ñó việc giao nhận hàng hóa 

ñúng thời hạn và ñảm bảo ñộ chính xác của chứng từ chỉ có 1% 

khách hàng hài lòng. Gần 60% khách hàng ñánh giá ñộ chính xác của 

chứng từ chỉ ở mức bình thường. 

 - Nhóm liên quan ñến quá trình phục vụ: Mức ñộ hài lòng 

thể hiện khá ñều ở các khâu. 

 - Nhóm liên quan ñến năng lực quản lý: Tỷ lệ khách hàng 

khá không hài lòng về trình ñộ quản lý và khai thác, thấu hiểu ñược 
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nhu cầu của khách hàng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ là 2%. 

 - Nhóm liên quan ñến hình ảnh, uy tín: Gần 50% khách hàng 

cho rằng uy tín, thương hiệu của cảng trên thị trường ñược tin tưởng. 

 - Nhóm liên quan ñến trách nhiệm xã hội: Hơn 50% khách 

hàng nhận thấy cảng có những biện pháp ñảm bảo yếu tố môi trường 

trong khai thác. 

2.2.3. Thực trạng về phát tri ển dịch vụ mới 

 - Việc phát triển dịch vụ mới chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện 

những dịch vụ hiện có, còn các dịch vụ mới, những dịch vụ mang 

tính ñột phá vẫn chưa ñược chú trọng ñầu tư.  

+ Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cung ứng tàu biển chỉ 

dừng lại ở việc cung cấp xăng dầu, nước ngọt theo yêu cầu của tàu, 

thực hiện việc ñổ rác khi các phương tiện ñỗ tại cầu/phao. Việc cung 

cấp các loại lương thực, thực phẩm tươi sống hoặc ñông lạnh theo 

yêu cầu còn chưa ñược thực hiện; các dịch vụ phục vụ nhu cầu về 

ñời sống, chăm sóc y tế, vui chơi, giải trí của hành khách và thuyền 

viên, tổ chức ñưa ñón, xuất nhập cảnh, chuyển ñổi thuyền viên còn 

chưa ñược quan tâm ñúng mức.  

+ Dịch vụ cung ứng nhu cầu cần thiết phục vụ sinh hoạt của 

các chủ tàu, thủy thủ như nơi mua sắm hàng hóa, tham quan du lịch, 

ñổi tiền, các nhu cầu khác còn thiếu.  

+ Nhận thấy nhu cầu ñi lại của các thủy thủ viễn dương khá 

lớn mỗi khi tàu cập cảng, một số hãng taxi cũng ñã có ý tưởng xây 

dựng chuơng trình phục vụ việc ñi lại của các thủy thủ ñoàn. Tuy 

nhiên, ý tưởng này chưa trở thành hiện thực khi mà khu vực ngoài 

bến cảng chưa có bến ñỗ xe taxi chuyên dụng. 

- Dịch vụ logistics quy mô nhỏ lẻ, thiếu ñồng bộ, không ñủ 

sức cạnh tranh với nước ngoài, chỉ ñảm nhận một phần công ñoạn 
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trong dây chuyền nội ñịa (như xếp dỡ, lưu kho bãi, kiểm ñếm, làm 

thủ tục giao nhận hàng hóa...) 

2.2.4. Thực trạng về mạng lưới cung ứng 

Hiện nay, hầu hết các cảng Đà Nẵng ñang sử dụng mạng 

lưới cung ứng thông qua các ñiểm bán hàng trực tiếp và thông qua 

các ñại lý trung gian. 

 - Các ñiểm giao dịch: khách hàng khi có nhu cầu sử dụng dịch 

vụ cảng sẽ nhận ñược sự phục vụ của nhân viên cảng. Hình thức này 

ñược áp dụng ñối với các khách hàng trong nước, chủ yếu là các nhà 

xuất nhập khẩu hàng hoá ñóng trên ñịa bàn khu vực và vùng lân cận. 

 - Các ñại lý trung gian: thông qua các nhà Đại lý hàng hải, 

các forwarders ñể ñưa dịch vụ cảng ñến các khách hàng. Hình thức 

này ñược áp dụng chủ yếu với các khách hàng là các tổ chức nước 

ngoài, có hàng hoá bán cho các nhà xuất nhập khẩu trong nước, các 

tổ chức là hãng tàu quốc tế vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu. 

Hạn chế trong chính sách cung ứng dịch vụ 

 - Các ñiểm giao dịch trực tiếp: Cảng là cầu nối giao thương 

hàng giữa các quốc gia với nhau, nhưng bộ phận bán hàng của chỉ 

tiếp xúc ñược các khách hàng trong phạm vi khu vực nhỏ, gần cảng. 

Trong khi ñó, hàng hoá của các nhà xuất nhập khẩu Việt Nam chủ 

yếu là mua CIF, bán FOB, ñiều này ñồng nghĩa với việc các nhà xuất 

nhập khẩu nước ngoài có quyền chỉ ñịnh nhà vận tải ñường biển, 

cảng xuất nhập hàng hoá, do vậy, nó sẽ làm hạn chế khả năng bán 

hàng của Cảng ñối với các ñối tác nước ngoài, từ ñó làm cho cảng ít 

người biết ñến và sẽ ít sử dụng dịch vụ hơn. 

 - Các trung gian: thông qua các ñại lý ñể ñưa sản phẩm dịch 

vụ cảng ñến các khách hàng xa, Cảng phụ thuộc rất lớn và không thể 

kiểm soát chặt chẻ ñược giá cả mà các Đại lý sẽ chào và cung cấp 
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cho các khách hàng, ảnh hưởng ñến quá trình bán hàng của Cảng Đà 

Nẵng, Đại lý có thể ñưa tàu và hàng cập ñến cảng nào mà có lợi nhất 

cho Đại lý nhất. 

2.3. Nguyên nhân của những hạn chế trên 

 - Thứ nhất, cầu bến chưa ñáp ứng nhu cầu cho tàu trọng tải lớn, 

ñặc biệt là các bến cho tàu container vận hành trên tuyến biển xa. 

 - Thứ hai, cơ sở hạ tầng giao thông sau cảng bao gồm hệ 

thống ñường bộ, ñường sông, ñường sắt, ñường hàng ñi sau việc phát 

triển cảng. 

 - Thứ ba, hạn chế của các loại hình hoạt ñộng dịch vụ hổ trợ 

khác như cung ứng nước sạch, nhiên liệu cho tàu biển, kiểm ñếm 

hàng hóa và khâu vệ sinh, sửa chữa tàu biển tại cảng, vận tải thủy, 

vận tải bộ khiến sản lượng hàng hóa thông qua cảng chưa cao. 

 - Thứ tư, hoạt ñộng dịch vụ cảng biển ở Đà Nẵng còn thiếu 

sự hợp tác, liên kết với các cảng khác trong khu vực. 

 - Thứ năm, vốn ñầu tư cho cảng biển ñòi hỏi nguồn vốn rất 

lớn từ nhà nước và nhà ñầu tư, chính vì vậy nhiều khi dự án phải trì 

hoãn vì không có vốn. Thiếu vốn làm cho công tác ñầu tư vào hệ 

thống cầu cảng gặp khó khăn, công tác cải tạo nâng cấp còn chưa tốt 

nên sau một thời gian sử dụng có hiện tượng bồi lấp. 

Chương 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ CẢNG 

BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG 

3.1.  CƠ SỞ TRONG VI ỆC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 

3.1.1. Cơ hội và thách thức ñối với phát tri ển kinh tế Đà Nẵng 
- Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinhh tế làm tăng sức ép cạnh 
tranh trong hoạt ñộng. 

- Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam. 
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- Sự phát triển các Vùng hậu phương hàng hoá (phát triển kinh tế xã 

hội vùng miền). 

3.1.2. Chiến lược phát triển kinh tế biển của Đà Nẵng 

Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những 

ñầu mối giao thông quan trọng của khu vực và cả nước về vận tải 

nội ñịa và trung chuyển quốc tế. Tập trung phát triển kinh tế hàng 

hải, phấn ñấu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố cảng biển lớn 

của khu vực và cả nước’. Từ ñó mục tiêu của Cảng Đà Nẵng trong 5 

năm tới là phát triển thành cảng có quy mô lớn, hiện ñại nhất Miền 

Trung, trở thành một khâu trong chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics 

của khu vực 

3.1.3. Mục tiêu cụ thể ñến năm 2020 

- Phấn ñấu tăng trưởng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng 

hằng năm từ 10 -12%, riêng hàng container tăng trưởng từ 20-25%.  

- Tăng doanh thu hàng container chiếm 50% tổng doanh thu 

bốc xếp.  

- Tăng sản lượng hàng hóa từ Nam Làm, Đông Bắc Thái Lan 

chiếm 12-15% tổng sản lượng hàng hóa qua Cảng. 

- Hoàn thành dự án ñầu tư giai ñoạn 2 Cảng Tiên Sa, dự án 

Cảng Sơn Trà, dự án khu kho bãi hậu cần Logistics. 

- Thu hút vốn ñầu tư bảo ñảm mức 50% vốn góp dự án, ñể 

triển khai thành công, sớm ñưa các dự án ñầu tư vào hoạt ñộng.  

3.1.4. Một số quan ñiểm ñịnh hướng cho việc xây dựng giải pháp 
 - Xúc tiến việc xây dựng cảng Đà Nẵng thành trung tâm 
logistics. 

- Phát triển mở rộng cảng ñồng thời với sự hình thành các 

khu công nghiệp. 

- Tăng cường xây dựng cảng nước sâu và siêu sâu. 
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- Đẩy mạnh các bến chuyên dụng container. 

- Các cảng biển ñược phát triển về phía hạ lưu của cửa sông, 

cửa biển, tận dụng tối ña ñiều kiện tự nhiên ( nước sâu, kín gió, lặng 

sóng, khu nước rộng). Sử dụng có hiệu quả khu ñất và khu nước 

dành cho xây dựng và phát triển cảng.  

- Bến cập tàu và thiết bị bốc dỡ của cảng phát triển theo 

hướng công suất lớn, hiệu suất cao và chuyên môn hóa, phù hợp với 

xu thế phát triển ñội tàu trên khu vực và thế giới. 

- Việc quản lý kinh doanh cảng theo phương pháp hiện ñại 

thông qua việc liên kết giữa các chủ khai thác có năng lực trên thế 

giới. Đơn giản hóa các thủ tục cảng và áp dụng hệ thống thông tin 

ñiện tử về cảng. 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

3.2.1. Mở rộng quy mô cung ứng 

 + Nguồn lao ñộng 

 Tăng cường thu hút, nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ, 

nhân viên hoạt ñộng trong lĩnh vực dịch vụ cảng biển cho phù hợp 

với yêu cầu mới. 

 - Có chính sách mạnh mẽ ñể thu hút các chuyên gia giỏi 

trong lĩnh vực dịch vụ cảng biển về làm việc tại Đà Nẵng, ñặc biệt là 

tại các cơ quan quản lý và hoạch ñịnh chính sách. 

 - Khuyến khích cán bộ, nhân viên ñang làm việc trong lĩnh 

vực dịch vụ cảng biển tham gia ñào tạo, ñào tạo bổ sung các kiến 

thức liên quan ñến quản lý. 

 - Hổ trợ kinh phí ñể gửi cán bộ quản lý, nhân viên ñi học tập 

tại nước ngoài ñể tiếp cận với phương pháp quản lý, công nghệ mới 

và ñặc biệt là ñể thay ñổi phong cách kinh doanh. 

 + Nguồn lực cơ sở vật chất 
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 - Hỗ trợ tài chính nhằm ñầu tư nâng cấp các thiết bị bốc xếp, 

thiết bị vận chuyển. 

 - Mở lại ñoạn ñường sắt từ cảng Đà Nẵng nối với tuyển 

ñường sắt quốc gia nhằm khai thông tuyến vận tải ñường sắt Đà 

Nẵng – Đông Hà ñể tiết kiệm chi phí vận chuyển cho hàng hóa liên 

vận quốc tế. 

 - Giải phóng các tuyến hành lang vận chuyển từ cảng Đà 

Nẵng theo các tuyến vận chuyển quốc lộ 14B và 1A ñể tăng tốc ñộ 

lưu chuyển. 

 + Nguồn lực tài chính 

Việc ñầu tư xây dựng các cảng biển ñịa phương do ngân 

sách ñịa phương trang trải, hoặc có thể ñược ngân sách Nhà nước cấp 

một phần. Thành phố Đà Nẵng cũng cần có các biện pháp kêu gọi 

vốn vay như vay của nước ngoài, của các tổ chức kinh tế trong nước, 

hoặc bằng trái phiếu cho nhân dân ñể huy ñộng vốn của ñịa phương 

ñể xây dựng cảng. 

Việc phân bổ vốn trong ñiều kiện vốn có hạn cần tập trung 

cho những dự án mang lại hiệu quả cao nhất. Đó là phương án phân 

bổ phù hợp với chiến lược ñầu tư, phân bổ xuất phát từ lợi ích tổng 

thể tức là trên góc ñọ toàn bộ nền kinh tế của thành phố lấy ñó làm 

ñịnh hường cho ñầu tư hệ thống cảng biển. 

+ Nguồn lực công nghệ 

Lựa chọn các công nghệ xếp dỡ tiên tiến phù hợp với từng 

mặt hàng, hàng rời, hàng bách hóa, hàng lỏng, ñặc biệt là hàng 

container với năng suất bốc xếp cao. 

 Công nghệ xếp dỡ phải ñảm bảo kết nối các phương thức 

vận tải (ñường biển với ñường sắt, ñường bộ, ñường sông...) ứng 
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dụng các công nghệ tiên tiến, năng suất cao, giá thành thấp, tạo ñiều 

kiện hạ giá thành vận tải. 

3.2.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ 

+ Thành phố cần có chiến lược dài hạn, bền vững trong việc 

ñầu tư cơ sở vật chất, bởi vì ñầu tư cơ sở vật chất về cảng biển cần 

ñòi hỏi một nguồn vốn lớn, tập trung và ñúng ñắn. 

 + Thành phố cần có kế hoạch hổ trợ việc nạo vét luồng lạch, 

tạo ñiều kiện thuận lợi cho các tàu thuyền lớn cập cảng làm hàng.  

+ Đầu tư mở rộng bến bãi và phương tiện thiết bị chuyên 

dùng hiện ñại. Bên cạnh việc hoàn thiện cơ sở vật chất kĩ thuật của 

cảng, thành phố còn cần quan tâm ñầu tư mở rộng, nâng cấp, cải tạo 

hệ thống ñường giao thông. Làm ñược ñiều này sẽ rút ngắn ñoạn 

ñường vận chuyển bằng ñường bộ, giúp tiết kiệm tiết kiệm chi phí 

ñầu ra, từ ñó tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường. 

+ Tổ chức việc kiểm tra, rà xét nhằm bãi bỏ các thủ tục 

không cần thiết, nghiêm cấm các cơ quan chức năng thu các khoản 

phí, lệ phí liên quan ñến việc giao nhận hàng hóa tại cảng và các 

khâu khác. 

+ Tiếp tục ñẩy mạnh việc áp dụng cơ chế một cửa ñối với 

thủ tục tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, thực thi các phương án ñơn 

giản hóa thủ tục hành chính trong ñó chú trọng ñến cải cách thủ tục 

ñối với tàu biển ra vào cảng ñể hỗ trợ cho việc thông quan hàng hóa 

nhanh chóng, chính xác, giảm thiểu tối ña chí phí cho doanh nghiệp 

+ Thành phố cần phải quan tâm và tìm cách nâng cao ñộng 

lực thúc ñẩy người lao ñộng. Thành phố cần ñưa ra mức lương ñủ 

sức thuyết phục, thứ ñến, phải xây dựng chính sách, chế ñộ ñảm bảo 

các quyền lợi họ và phải có cơ chế thưởng, phạt rõ ràng. 

+ Tạo ñiều kiện cho cảng có thể thực hiện việc quảng cáo 
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qua các ấn phẩm sẵn có: các tờ rơi, brochure, slide, phim ảnh ñược 

cảng xây dựng và thiết kế nhằm giới thiệu và quảng cáo tại các dịp 

như hội chợ, chẳng hạn tại hội chợ quốc tế thương mại và du lịch 

hàng lang kinh tế Đông Tây, hoặc các hội nghị, triển lãm. 

+ Trong giai ñoạn thiết kế các dự án ñầu tư xây dựng, mở 

rộng cảng biển: Nghiên cứu, lựa chọn vị trí và thiết kế cảng một cách 

phù hợp, chú ý ñến khả năng tù ñọng nước, quan tâm ñến ñộ nhạy 

cảm môi trường và thực hiện nghiêm ñánh giá tác ñộng môi trường. 

+ Trong giai ñoạn xây dựng cảng biển: Thực thi ñánh giá tác 

ñộng môi trường và kế hoạch quản lý môi trường và các biện pháp 

giảm thiểu môi trường, chương trình giám sát và quản lý thi công 

cảng. 

+ Trong giai ñoạn vận hành cảng biển: Thu gom và xử lý 

chất thải rắn, lỏng và chất thải công nghiệp; Xây dựng và thực hiện 

kế hoạch phòng chống sự cố (tràn dầu, tràn hóa chất, cháy nổ, an 

toàn lao ñộng); sẵn sàng phối hợp ứng phó sự cố tràn dầu; ñịnh kỳ 

lập báo cáo môi trường khu vực cảng. 

+ Quản lý thu gom, xử lý chất thải: Thành phố cần quan tâm 

ñúng mức ñến các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường tại 

các khu vực cầu cảng tiếp nhận hàng dầu khí, hoá chất. Xây dựng 

nguyên tắc và cơ chế quản lý, giám sát hoạt ñộng vệ sinh két dầu 

lắng và la canh buồng máy của tàu tại cảng. 

+ Kiểm soát ô nhiễm. Thành phố cần xây dựng cơ chế, chính 

sách kiểm tra, giám sát ngăn ngừa sự ñổ thải bừa bãi dầu, cặn dầu, 

nước dằn chứa dầu và nước thải, lưu giữ và xử lý cặn dầu, hoạt ñộng 

súc rửa tàu, hoạt ñộng sửa chữa tàu… cần phải ñược rà soát và hoàn 

thiện nhằm ñẩy mạnh việc chấp hành các quy ñịnh về bảo vệ môi 
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trường từ các phương tiện giao thông và các tầu nước ngoài tại các 

vùng biển Việt Nam. 

Quan trắc, giám sát môi trường. Tiến hành xây dựng và hoạt 

ñộng ñược hệ thống quan trắc ñối với hoạt ñộng hàng hải nói chung 

cũng như hoạt ñộng cảng biển nhằm phát hiện, dự báo ô nhiễm môi 

trường, góp phần bảo vệ môi trường biển. 

3.2.3. Phát triển dịch vụ mới 

+ Hoàn thiện các dịch vụ hiện có chẳng hạn như dịch vụ 

cung ứng. Ngoài việc cung cấp ñầy ñủ về số lượng và chất lượng, 

nhiên liệu và nước ngọt cho tàu, cảng có thể ña dạng hoá các loại 

lương thực, thực phẩm cho phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của từng 

quốc gia. 

+ Thành lập câu lạc bộ thủy thủ tại cảng các biển ñể phục vụ 

cho thuỷ thủ ñoàn. 

+ Phát triển một số dịch vụ có khả năng tạo nguồn thu nhập 

rất cao cho thành phố như Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, ñại lý 

tàu biển. 

+ Phát triển dịch vụ logistics.  

3.2.4. Hoàn thiện mạng lưới cung ứng 

o Đối với các trung gian 

 + Xây dựng các ñiều khoản, chính sách ưu ñãi về Giá, các 

chính sách khen thưởng hàng năm về sản lượng tàu, hàng mà các 

trung gian ñại lý mang về cho cảng, kể cả sự trung thành. 

 + Ưu ñãi tạo ñiều kiện ñể Trung gian ñại lý thiết lập Văn 

phòng làm việc trong khu vực cảng nhằm giải quyết kịp thời các sự 

việc phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ cảng. 

 + Hổ trợ cung cấp các thông tin, truy vấn tra cứu, kết nối dữ 

liệu. 
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 + Tạo ñiều kiện thuận lợi ñể các nhà xuất nhập khẩu hàng 

hóa thường xuyên gặp gỡ các trung gian ñại lý thông qua các Hội 

nghị khách hàng hoặc thảo luận nhóm theo từng chuyên ñề dưới sự 

chủ trì của Cảng Đà Nẵng. 

 + Thường xuyên thăm hỏi ân cần và có chính sách chăm sóc 

ñặc biệt, thể hiện sự tôn trọng ñối với họ. 

 + Đánh giá ñịnh kỳ hoạt ñộng của Mạng lưới thông qua các 

chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, tình hình thanh toán, mức ñộ hợp 

tác ñể từ ñó ñưa ra các chính sách phù hợp nhằm khuyến khích tăng 

sản lượng tàu và hàng thông qua cảng. 

o Đối với các ñiểm giao dịch trực tiếp 

 Nhằm tạo ñộng lực ñể các ñiểm bán hàng trực tiếp hoạt ñộng 

một cách hiệu quả hơn, mang về nhiều dịch vụ, góp phần tạo nên 

nguồn doanh thu, trong thời gian ñến cần tập trung ñẩy mạnh ñể phát 

triển các ñiểm trực tiếp này như sau:  

 + Xây dựng các chế ñộ ñãi ngộ, chính sách khen thưởng 

thích hợp ñối với các nhân viên bán hàng có thành tích xuất sắc trong 

hoạt ñộng sản xuất kinh doanh như thưởng tiền, vật phẩm, kỳ nghĩ 

nhằm khuyến khích và ñộng viên tinh thần làm việc, không nên cào 

bằng các nhân viên làm việc tại Cảng là như nhau, cần có cơ chế 

phân biệt rõ ràng giữa các phòng ban với nhau và giữa các nhân viên 

chính của phòng ban với nhân viên hỗ trợ. 

 + Thành lập và mở rộng mạng lưới cung ứng tại các thị 

trường tiềm năng và có sự cạnh tranh cao, như Văn phòng làm việc 

tại Tây nguyên, Nam Lào và Đông bắc Thái lan, Nhật bản, Hong 

Kong, Đài Loan và Singapore. Đây là các trung tâm cung ứng hàng 

hoá và chuyển tải lớn của các nước trong khu vực Châu Á – Thái 
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Bình Dương và thế giới, có ảnh hưởng trực tiếp ñến sản lượng tàu và 

hàng ñến hoặc ñi thông qua Cảng Đà Nẵng.  

3.3. CÁC KIẾN NGHỊ  

 + Hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối cảng biển. 

 + Cần có biện pháp ổn ñịnh giá dịch vụ cảng biển ñể tránh 

tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các cảng. 

 + Ban hành cơ chế chính sách thu hút hàng hóa trên tuyến 

hành lang kinh tế Đông Tây. 

 + Có các biện pháp thu hút vốn ñầu tư cho các cảng biển như 

thành lập tổng công ty phát triển cảng biển; Thực hiện chính sách mở 

cửa trong ñầu tư xây dựng phát triển cảng, khuyến khích và ưu ñãi 

nước ngoài ñầu tư, cho phép tư nhân ñầu tư vốn xây dựng cảng và 

kinh doanh xếp dỡ hàng hóa. 

 

KẾT LU ẬN 

Với vị thế nằm ở cửa ngõ ra vào biển Đông của Hành lang 

Kinh tế Đông Tây kết nối thế giới với Vi ệt Nam, Lào, Đông Bắc 

Thái Lan và Myanmar, trong chiến lược phát triển kinh tế của mình, 

Đà Nẵng ñã xác ñịnh phát triển kinh tế biển, trong ñó có dịch vụ 

cảng biển, ñặc biệt là dịch vụ logistics (dịch vụ giao nhận, kho bãi, 

bốc xếp, vận tải, ñóng gói hàng hóa, ñại lý hàng, ñại lý tàu, xuất nhập 

khẩu, khai báo hải quan…) là một trong những thế mạnh về kinh tế 

của thành phố.  

Những giải pháp trong luận văn này mong muốn ñược góp 

một phần nhỏ bé vào quá trình phát triển dịch vụ cảng biển trên ñịa 

bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian ñến. 

 


