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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Trong vòng hai thập niên gần ñây, thuỷ sản ñang vươn lên như một 

ngành nông nghiệp chủ lực của Việt Nam trong việc tạo ra ngoại tệ từ 

hoạt ñộng xuất khẩu, cải thiện ñời sống của ngư dân, nông dân nuôi 

trồng thuỷ sản. Tuy nhiên, ngành thuỷ sản cũng ñang ñối ñầu với những 

thách thức không hề nhỏ.  

Đà Nẵng là ñô thị loại I trực thuộc Trung ương, là trung tâm kinh 

tế, chính trị của khu vực miền Trung. Với lợi thế có bờ biển dài khoảng 

70 km, có vịnh nước sâu, với các cửa ra biển với diện tích ngư trường 

khoảng 15.000km2....Ngoài ra Đà Nẵng cũng có nhiều vùng nuôi cá 

nước ngọt tập trung như Hòa Khương, Hòa Phong…Ngành thủy sản ñã 

và ñang chiếm một vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông, lâm thủy 

sản nói riêng và kinh tế của thành phố nói chung. 

Nằm trong bối cảnh chung của cả nước, ngành thủy sản của Đà 

Nẵng cũng gặp phải không ít thách thức.Việc xây dựng ñịnh hướng và 

tìm giải pháp phát triển bền vững cho ngành thủy sản thành phố là rất 

cần thiết và cấp bách. 

Từ những vấn ñề nêu trên, tôi ñã lựa chọn ñề tài “Phát triển bền 

vững ngành Thủy sản thành phố Đà Nẵng ñến năm 2020”  ñể hoàn 

thành luận văn tốt nghiệp của bản thân. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa những vấn ñề lý luận và thực tiễn về phát triển thủy 

sản bền vững. 

- Phân tích thực trạng phát triển thủy sản thành phố Đà Nẵng. 

- Đưa ra hệ thống các giải pháp phát triển bền vững ngành thủy sản 

thành phố Đà Nẵng ñến năm 2020. 

3. Phương pháp, ñối tượng và phạm vi nghiên cứu  

3.1. Phương pháp nghiên cứu 

- Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng nghiên cứu.  
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- Phương pháp lịch sử, phương pháp mô tả, phương pháp nghiên 

cứu tương quan kết hợp với các kỹ thuật so sánh, thống kê, dự báo.  

3.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 3.2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Ngành thủy sản thành phố Đà Nẵng bao gồm các lĩnh vực khai 

thác, nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ thủy sản. Xem xét những yếu tố có 

liên quan ñến phát triển thủy sản (nguồn lực lao ñộng, vốn, khoa học – 

công nghệ, tài nguyên môi trường, cơ chế chính sách và tổ chức quản 

lý...) và việc sử dụng các nguồn lực ñó phải trên quan ñiểm phát triển 

bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường. 

3.2.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Nội dung: ñề tài chỉ tập trung nghiên cứu một số nội dung về phát 

triển bền vững ngành thủy sản thành phố Đà Nẵng. 

- Về mặt không gian: ñề tài chỉ nghiên cứu các nội dung trên tại 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thời gian: các giải pháp ñề xuất trong luận văn có ý nghĩa ñến 

năm 2020 

4. Tổng quan các ñề tài có liên quan 

5. Bố cục và nội dung nghiên cứu 

Chương 1.: Một số vấn ñề lý luận về phát triển bền vững thủy sản. 

Chương 2. Đánh giá thực trạng phát triển bền vững ngành thủy sản 

thành phố  Đà Nẵng trong những năm qua 

Chương 3. Một số giải pháp phát triển bền vững ngành thủy sản 

thành phố  Đà Nẵng ñến năm 2020. 

CHƯƠNG I 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LU ẬN VỀ PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG 

NGÀNH TH ỦY SẢN 

1.1. Tổng quan về phát tri ển bền vững thủy sản 

1.1.1. Phát triển 
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Phát triển là một quá trình vận ñộng ñi phải là một quá trình lâu 

dài, luôn thay ñổi và sự thay ñổi ñó theo hướng ngày càng hoàn thiện. 

Khái niệm phát triển cũng ñược lý giải như một quá trình thay ñổi theo 

hướng hoàn thiện về mọi mặt của nền kinh tế như: kinh tế, xã hội, môi 

trường và thể chế trong một thời gian nhất ñịnh. 

1.1.2. Khái niệm về phát triển bền vững 

Khái niệm về PTBV ñang phổ biến nhất ñược trình bày trong báo 

cáo “Tương lai của chúng ta” của Hội ñồng thế giới về môi trường và 

phát triển (WCED) năm 1987: “PTBV là sự phát triển mà vừa ñáp ứng 

ñược nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại ñến các thế hệ 

tương lai trong việc ñáp ứng các yêu cầu cầu của họ, ñồng thời còn tạo 

ñiều kiện và bảo ñảm cho các thế hệ có cuộc sống tốt hơn”.   

PTBV là ñường lối, quan ñiểm của Đảng, chính sách của Nhà nước 

ta trong thời kỳ ñẩy mạnh CNH, HĐH ñất nước. Nghị quyết Đại hội VIII 

của Đảng ta ñã khẳng ñịnh: 

“Phát triển bền vững là sự phát triển kinh tế với tốc ñộ tăng trưởng 

cao, liên tục trong thời gian dài nhưng sự phát triển ấy phải trên cơ sở 

ổn ñịnh kinh tế - xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường, sự phát triển 

trong hiện tại phải tạo tiền ñề cho sự phát triển trong tương lai”  

1.1.3. Phát triển bền vững thủy sản 

Phát triển phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững là quá 

trình phát triển ñồng bộ, hợp lý, hài hoà giữa các lĩnh vực: khai thác, 

nuôi trồng và chế biến, dịch vụ thủy hải sản; có sự TTKT ngày càng cao 

và ổn ñịnh gắn liền với việc phát triển cơ sở hạ tầng xã hội, tạo việc làm, 

nâng cao ñời sống vật chất, tinh thần, nâng cao trình ñộ dân trí, văn 

minh của nhân dân; ổn ñịnh xã hội, an ninh, quốc phòng; bảo vệ nguồn 

lợi thủy hải sản; phòng chống thiên tai; cải thiện và nâng cao chất lượng 

môi trường của ñịa phương, khu vực có hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 

thủy sản. 
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1.2.  Nội dung của Phát triển bền vững 

1.2.1.  Phát triển bền vững về kinh tế  

Bền vững về kinh tế: bảo ñảm phát triển kinh tế nhanh và duy trì 

tốc ñộ ấy  trong một thời gian dài. Ngành thủy sản ñược coi là phát triển 

bền vững phải ñạt ñược các yêu cầu sau ñây: có tốc ñộ tăng trưởng GDP 

cao và ổn ñịnh; GDP/ñầu người của ngành cao và thường xuyên tăng 

lên; có cơ cấu GDP hợp lý, các phân ngành, thành tố của GDP phải ổn 

ñịnh và phát triển ñể làm cho tổng GDP của ngành ổn ñịnh và tăng lên; 

tránh ñược sự suy thoái và ñình trệ trong tương lai, tránh ñể lại gánh 

nặng nợ nần cho thế hệ mai sau. 

1.2.2. Phát triển bền vững về xã hội 

Xã hội bền vững là một xã hội có nền kinh tế tăng trưởng nhanh, ñi 

ñôi với công bằng và tiến bộ xã hội, chính trị ổn ñịnh và quốc phòng an 

ninh ñược ñảm bảo. Đời sống vật chất, tinh thần của dân cư tham gia 

hoạt ñộng thủy sản ngày càng nâng cao.  

1.2.3. Bền vững về môi trường và tài nguyên thiên nhiên 

- Bền vững về môi trường cần ñảm bảo các chỉ tiêu, chức năng cơ 

bản là: 

+ Bền vững về môi trường tự nhiên phải ñảm bảo số lượng và chất 

lượng trong sạch về nguồn nước về lý hóa và sinh học, cảnh quan…Quá 

trình khai thác và sử dụng không ñược phép làm giảm số lượng và chất 

lượng của các yếu tố ñó dưới giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn quốc gia 

và quốc tế. 

+ Bền vững về môi trường xã hội (dân số, chất lượng dân số, sức 

khỏe, môi trường sống, lao ñộng học tập của con người,…) không bị các 

hoạt ñộng của con người làm ô nhiễm, suy thoái và tổn hại. 

- Bền vững về tài nguyên thiên nhiên cần ñảm bảo: 

+ Đối với các loại tài nguyên tái tạo ñược, chỉ khai thác và sử dụng 

trong giới hạn những tài nguyên ñó ñược khôi phục lại về số lượng và 
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chất lượng do thiên nhiên tạo ra hoặc bằng phương pháp thay thế nhân 

tạo. 

+ Các loại tài nguyên không tái tạo ñược, chỉ khai thác, sử dụng ít 

hơn, bằng số lượng và chất lượng do thiên nhiên tạo ra hoặc bằng 

phương pháp nhân tạo thay thế. 

1.3. Một số chỉ tiêu ñánh giá tính bền vững trong phát tri ển 

thủy sản 

1.3.1 Về kinh tế 

1.3.1.1. Các chỉ tiêu chung 

+ Tốc ñộ tăng trưởng GDP thủy sản,  

+ Đóng ghóp của ngành thủy sản vào tăng trưởng kinh tế: tỷ lệ 

GDP thủy sản/GDP (%). 

+ Các vấn ñề về ñầu tư cho thủy sản: Tỷ lệ ñầu tư cho thủy 

sản/GDP (%); cơ cấu các nguồn vốn ñầu tư phát triển thủy sản; hiệu suất 

sử dụng vốn (ICOR): Hệ số ICOR phản ánh ñể GDP tăng lên 1 ñồng thì 

tiêu tốn bao nhiêu ñồng vốn ñầu tư. 

1.3.1.2. Các chỉ tiêu cụ thể từng lĩnh vực 

a. Lĩnh vực khai thác 

 Các chỉ số về năng lực ñánh bắt: số lượng tàu, công suất tàu, loại 

và số lượng ngư cụ dung ñể khai thác, sản lượng ñánh bắt, năng suất 

ñánh bắt trên mỗi ñơn vị khai thác, thành phần ñánh bắt, số loài khai 

thác, ngư trường, cơ cấu nghề khai thác, hình thức tổ chức khai thác thủy 

sản… 

b. Lĩnh vực nuôi trồng 

Các chỉ tiêu sử dụng diện tích ñất ñai, năng suất, sản lượng nuôi 

trồng thủy sản, các phương thức và mô hình nuôi trồng thủy sản. 

c. Lĩnh vực chế biến, tiêu thụ, dịch vụ hậu cần nghề cá 

Các vấn ñề về công nghệ chế biến, thị trường tiêu thụ, năng lực 

công nghệ của các cơ sở chế biến, hiện trạng dịch vụ hậu cần nghề cá 

(cảng biển, chợ thủy sản, nghề dịch vụ phụ trợ…) 
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1.3.2. Về xã hội 

- Các vấn ñề liên quan ñến ngư dân như: số lượng ngư dân, học vấn 

của ngư dân, vốn của ngư dân và thu nhập của ngư dân. 

- Các vấn ñề xã hội nghề cá như:  Tình hình việc làm, chăm sóc sức 

khỏe, ñời sống văn hóa tinh thần, tội phạm, bình ñẳng giới… 

1.3.3. Về sinh thái – môi trường 

- Các chỉ số về môi trường sinh thái như: tình hình trữ lượng nguồn 

lợi, rạn san hô, rừng ngập mặn, tình hình ô nhiễm môi trường và ña dạng 

sinh học…. 

- Tình hình khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thủy hải sản. 

- Tình hình dịch bệnh thủy sản… 

1.4. Các nhân tố tác ñộng tới phát tri ển bền vững thuỷ sản 

1.4.1. Nhóm nhân tố thuộc về ñiều kiện tự nhiên 

Trong các nhân tố thuộc về ñiều kiện tự nhiên thì ñất ñai, mặt nước, 

nguồn lợi, khí hậu, thời tiết, … ảnh hưởng trực tiếp ñến sự phát triển của 

ngành thủy sản, là ñiều kiện tiên quyết của sản xuất thủy sản.  

1.4.2.  Nhóm nhân tố kinh tế - kỹ thuật 

- Nhân tố vốn: Để phát triển kinh tế của nền kinh tế quốc dân nói 

chung và ngành thủy sản nói riêng ñòi hỏi phải có nguồn vốn ñầu tư lớn.  

- Nhân tố thị trường: Thị trường vừa là mục tiêu vừa là ñộng lực 

sản xuất nói chung và sản xuất thủy sản nói riêng. 

- Nhân tố khoa học kỹ thuật và công nghệ: KH-CN giữ vai trò hết 

sức quan trọng, thúc ñẩy và nâng cao trình ñộ của lực lượng sản xuất.. 

1.4.3.  Nhóm nhân tố nguồn lực xã hội 

Phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững là một quá trình 

kinh tế - xã hội diễn ra trong những hoàn cảnh cụ thể và chịu sự tác ñộng 

của môi trường chính trị - xã hội nhất ñịnh. 

1.4.4. Nhóm nhân tố kinh tế ñối ngoại 

Trong thời ñại hiện nay, kinh tế ñối ngoại ñược xem là ñòn bẩy ñể 

phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.  
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN  BỀN VỮNG NGÀNH THỦY        

SẢN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA 

2.1. Điều kiện tự nhiên, knih tế, xã hội ảnh hưởng ñến phát 

tri ển bền vững thủy sản 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1.1. Vị trí ñịa lý: giới hạn lãnh thổ tại tọa ñộ ñịa lý: 15055’20” – 

16014’10”  ñộ vĩ bắc và 107018’30” – 108020’00”  ñộ Kinh Đông. 

2.1.1.2. Địa hình: Thành phố Đà Nẵng có ñịa hình tương ñối ña 

dạng và phức tạp, vừa có ñồng bằng, vừa có núi, vùng núi cao.  

2.1.1.3. Khí hậu thời tiết: Đà Nẵng là nơi chuyển tiếp ñan xen giữa 

khí hậu miền Bắc và khí hậu miền Nam, ñược chia làm hai mùa rõ rệt là 

mùa mưa và mùa khô.  

2.1.1.4. Tài nguyên thiên nhiên: bao gồm tài nguyên nước (02 con 

sông lớn), tài nguyên mặt nước nuôi trồng thủy sản, tài nguyên biển. 

2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng 

2.1.2.1.  Tình hình  kinh tế: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của 

thành phố năm 2009  là 9.199,75 tỷ ñồng. Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế 

bình quân giai ñoạn 2005 – 2009 là 10,21%.  

2.1.2.2. Phát triển cơ sở hạ tầng: Hệ thống kết cấu hạ tầng khá 

hoàn chỉnh gồm sân bay quốc tế Đà Nẵng, cảng biển nước sâu Tiên Sa, 

các tuyến ñường quốc lộ 1A, 14 B, …  

2.1.2.3. Dân số, lao ñộng và việc làm: Tổng dân số của thành phố 

tính ñến thời ñiểm 31/12/2009 là 901.140 là người. Dân số trong ñộ 

tuổi lao ñộng ñến cuối năm 2009 khoảng gần 614 nghìn người, chiếm 

68,10% tổng số dân.  

2.1.3. Đánh giá tiềm năng phát triển ngành thủy sản thành phố 

Đà Nẵng 

2.1.3.1. Thuận lợi: Từ ñặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 

và môi trường, cho thấy Đà Nẵng có những lợi thế về tiềm năng ñể phát 
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triển thủy sản cả nuôi trồng, chế biến, khai thác và xuất khẩu như vị trí 

ñịa lý, hệ thống sông ngòi, có cơ sở hạ tầng khá phát triển. 

2.1.3.2. Khó khăn: Thành phố Đà Nẵng nằm trong khu vực thời 

tiết, khí hậu có những biến ñộng phức, nghề cá thành phố vẫn trong tình 

trạng sản xuất nhỏ, rào cản thương mại quốc tế… 

2.2. Thực trạng phát triển bền vững ngành thủy sản thành phố  

Đà Nẵng trong thời gian qua  

2.2.1. Thực trạng phát triển bền vững thủy sản về kinh tế 

Đóng góp của ngành thủy sản thành phố  Đà Nẵng  vào tổng sản 

phẩm trên ñịa bàn thành phố (GDP) từ 2005-2009 chiếm trên dưới 3%. 

Nhưng so với tiềm năng, ngành thủy sản 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 ngành nông nghiệp, tỷ trọng của thủy sản cao nhất 

nhưng không ổn ñịnh qua các năm. Năm 2005 chiếm 65,59%, ñến năm 

2007 tăng cao nhất là 67,95%, nhưng ñến năm 2009 tỷ trọng giảm còn 

62,1%. Như vây, cơ cấu nông – lâm – thủy sản chuyển dịch ñúng hướng 

nhưng còn rất chậm và không ổn ñịnh. 

Trong cơ cấu ngành thủy sản, khai thác thủy sản chiếm tỷ trọng cao 

nhất và có xu hướng ngàng càng gia tăng. Trong khi ñó, ngành dịch vụ 

chiếm tỷ trọng thấp và ngày càng giảm. Điều này cho thấy cơ cấu ngành 

thủy sản thành phố Đà Nẵng chuyển dịch chưa hợp lý, khai thác thủy sản 

vẫn chiếm ưu thế cao. 

Nhìn chung, hệ số ICOR ngành thủy sản thành phố Đà Nẵng là khá 

thấp. Điều này phản ánh lợi thế so của lĩnh vực ñầu tư này. Tuy nhiên, hệ 

số này ñang có chiều hướng gia tăng, mức tăng bình quân giai ñoạn 2005 

– 2009 là 0,84%. Hiệu suất sử dụng vốn của các ngành khai thác, nuôi 

trồng, chế biến, dịch vụ thủy sản cũng không giống nhau. Ngành nuôi 

trồng thủy sản có hệ số ICOR cao nhất: năm 2009 là 3,65 lần. Mặc dù hệ 

số ICOR của ngành thủy sản thành phố  Đà Nẵng trong những năm qua 
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là khá thấp, tuy nhiên hệ số này có xu hướng tăng. Điều này thể hiện 

hiệu quả ñầu tư của ngành có xu hướng giảm 
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Biểu ñồ 3: Hiệu suất sử dụng vốn của ngành thủy sản 

2.2.1.1. Đánh giá tính bền vững trong khai thác, ñánh bắt thủy 

sản thành phố Đà Nẵng 

 a. Sản lượng khai thác: Trong những năm qua, sản lượng khai thác 

có xu hướng giảm dần, tốc ñộ giảm sản lượng khai thác  bình quân giai 

ñoạn 2005 – 2009 là 1,87%. Đây là xu hướng tích cực, phù hợp với chủ 

trương của Đảng và Nhà nước nhằm mục tiêu bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

b. Phương tiện và năng suất ñánh bắt: Phân tích quy mô, công suất 

tàu thuyền, năng suất ñánh bắt cho thấy, mặc dù trong những năm qua, 

số lượng tàu công suất lớn liên tục tăng nhưng năng suất ñánh bắt hầu 

như không cải thiện, vẫn duy trì ở mức 0,5 tấn/Cv.  

c. Cơ cấu nghề khai thác : 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.  

d. Tổ chức sản xuất và ngư trường khai thác 

-  Về tổ chức sản xuất:  Việc gia tăng tốc ñộ cơ khí hóa, nâng cao năng lực 

ñi biển và khai thác hải sản các tàu thuyền ñánh cá những năm gần ñây thể hiện 

một cách rõ nét nhất quá trình chuyển ñổi tính chất nghề cá nước ta từ một nghề 
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cá truyền thống, quy mô nhỏ bước ñầu sang nghề cá thương mại tính công 

nghiệp, khai thác ở những vùng biển xa.. Bên cạnh việc chuyển dịch cơ cấu tàu 

thuyền, cơ cấu nghề, trong thời gian qua ngành ñã phối hợp với chính quyền ñịa 

phương tiến hành hướng dẫn bà con ngư dân tổ chức lại sản xuất theo mô hình tổ, 

ñội, có sự liên kết, hỗ trợ trong khai thác, ñảm bảo an toàn cho người và phương 

tiện khi hoạt ñộng khai thác trên biển.  

- Về ngư trường khai thác: Ngư trường khai thác chính của ngư dân thành 

phố Đà Nẵng là vùng biển Đà Nẵng ñến Quảng Bình, Hải Phòng, Trường Sa, 

Hoàng Sa và Hải Nam. Tùy theo công suất của tàu mà khoảng cách ngư trường 

dao ñộng từ 7 ñến 300 hải lý.  

2.2.1.2. Thực trạng nuôi trồng thủy sản 

a. Diện tích, sản lượng nuôi trồng và ngưỡng an toàn sinh học:Nuôi 

trồng thủy sản của Đà Nẵng trong những năm qua có xu hướng giảm về 

diện tích nhưng tăng sản lượng. Tiềm năng mặt nước nuôi trồng thủy sản 

của thành phố là 2.227 ha. Trong khi ñó diện tích các loại mặt nước nuôi 

ñến năm 2009 mới chỉ 723 ha (chiếm 32,46%). Như vậy xét toàn bộ diện 

tích mặt nước nuôi trồng thủy sản thì ngành thủy sản Đà Nẵng vẫn có 

tiềm năng ñể tiếp tục mở rộng diện tích. 

b. Hình thức và ñối tượng nuôi trồng thủy sản 

- Tình hình nuôi nước ngọt: Tuy nhiên nuôi cá nước ngọt cũng chỉ 

dừng lại ở thị trường trong nước, khó có khả năng xuất khẩu vì ñiều kiện 

diện tích mặt nước nuôi có nhiều hạn chế. 

- Tình hình nuôi thuỷ sản nước lợ: Diện tích nuôi tôm sú không 

tăng nhiều do quy hoạch của thành phố. 

- Tình hình nuôi thuỷ sản nước mặn: Hiện nay, vùng bán ñảo Sơn 

Trà có 160 lồng nhỏ chuyên nuôi nâng cấp giống tôm hùm và nuôi 

thương phẩm tôm hùm cùng với một số loài cá Mú, cá Hồng…  

- Sản xuất giống : Ngành sản xuất tôm sú giống tại thành phố Đà 

Nẵng ñược xem là một trong những trung tâm sản xuất có uy tín cao. 
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Những năm gần ñây, do tình hình phát triển kinh tế xã hội, các trại giống 

ở ven biển lần lượt bị di dời, giải toả 

c. Hoạt ñộng khuyến ngư và khoa học công nghệ phục vụ NTTS 

Hoạt ñộng khoa học công nghệ và khuyến ngư ñã góp phần ñáng 

kể vào việc chuyển dịch cơ cấu nuôi, các ñối tượng nuôi mới có giá trị 

kinh tế cao ñã ñược chuyển giao và nuôi ñạt hiệu quả.  

2.2.1.3. Đánh giá tính bền vững của ngành chế biến và tiêu thụ 

thủy sản thành phố Đà Nẵng 

 a. Năng lực chế biến thủy sản 

- Nguồn nguyên liệu: Nguyên liệu phục vụ cho ngành chế biến 

chủ yếu là sản phẩm từ khai thác và nuôi trồng.  

-  Hệ thống cơ sở chế biến thủy sản 

+ Cơ sở chế biến hải sản: Nhìn chung phần lớn các cơ sở chế biến 

thủy sản trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng ñều ñạt tiêu chuẩn và ñược 

phép xuất khẩu thủy sản vào một số thị trường lớn. 

+ Cơ sở chế biến bột cá, nước mắm: Nhìn chung các cơ sở sản 

xuất ñều có qui mô sản xuất nhỏ, hộ gia ñình là chính. 

-  Năng lực khoa học công nghệ: Công nghệ chế biến: thực trạng 

công nghệ chế biến thủy sản thành phố Đà Nẵng có trình ñộ trung bình là 

61%.  

b. Cơ cấu sản phẩm và thị trường  

- Cơ cấu sản phẩm: Cá các loại chiếm tỷ trọng 56,4%; Tôm chiếm 

tỷ trọng 18,8 %; Mực chiếm tỷ trọng 15,5 %;  Hải sản khô chiếm tỷ 

trọng 4,2 %; Hải sản chiếm tỷ trọng 5,1%. 

- Cơ cấu thị trường tiêu thụ 

+ Thị trường xuất khẩu: Cơ cấu thị trường xuất khẩu thủy sản của 

thành phố Đà Nẵng từng bước ñược mở rộng và tập trung vào những thị 

trường lớn như: Nhật, Mỹ, Hàn Quốc, EU và một số thị trường khác.  

+ Thị trường nội ñịa: Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của chế biến 

xuất khẩu thủy sản, chế biến và tiêu thụ nội ñịa cũng ñang phát triển.  
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2.2.1.4. Kết cấu hạ tầng và dịch vụ hậu cần nghề cá  

a. Kết cấu hạ tầng: Bao gồm cảng biển, Âu thuyền trú bão và cơ sở 

hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ thủy sản Thọ quang. 

b. Dịch vụ hậu cần nghề cá: phát triển khá với hệ thống gồm chợ cá 

tại khu Âu thuyền Thọ Quang, cơ sở ñóng sửa tàu thuyền, cơ sở cung 

cấp nguyên liệu… 

2.2.2. Thực trạng phát triển bền vững thủy sản về xã hội 

2.2.2.1  Phát triển thủy sản với việc tham gia giải quyết các vấn ñề 

xã hội nghề cá thành phố Đà Nẵng trong những năm qua 

a. Phát triển thủy sản góp phần tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế - 

xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập: Sự tăng nhanh của tàu thuyền khai 

thác hải sản, sự phát triển và mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản ñã 

tạo ra nguồn nguyên liệu ngày càng lớn cho công nghiệp chế biến ñã tạo 

công ăn việc làm cho một lực lượng  lớn lao ñộng.  

Tổng số lao ñộng thủy sản của thành phố  Đà Nẵng năm 2005 là 

12.500 lao ñộng, ñến năm 2009  là 5.780 lao ñộng. Thu nhập bình quân 

ñầu người của lao ñộng ngành thủy sản trong những năm qua có sự tăng 

trưởng khá, góp phần tăng thu nhập, ổn ñịnh cuộc sống nhân dân. 
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      Biểu ñồ 7: Cơ cấu trình ñộ  nguồn nhân lực ngành thủy sản năm 2009 
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b. Phát triển thủy sản góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp, nông thôn: Bên cạnh việc khai thác thủy sản, những năm gần ñây 

nông ngư dân ñã tận dụng lợi thế các vùng nước ngọt, nước lợ, nước 

mặn ñể phát triển nuôi trồng thủy sản, mang lại hiệu quả kinh tế lớn hơn 

nhiều so với sản xuất lúa và các hoạt ñộng ngành nghề khác.  

c. Phát triển thủy sản ghóp phần xóa ñói giảm nghèo: Những năm 

gần ñây, do có sự mạnh dạn ñầu tư, mở rộng quy mô sản xuất kinh 

doanh; bước ñầu có chuyển ñổi tư duy làm ăn nên thu nhập của hộ có sự 

chuyển biến ñáng kể, ñời sống các hộ dân có nhiều khởi sắc.  

d. Phát triển thủy sản ñã ghóp phần tạo ra bình ñẳng giới, phát triển 

cộng ñồng dân cư nghề cá: Thông qua các chương trình, dự án nuôi 

trồng, khai thác, chế biến thủy sản, nhiều dự án về chăm sóc sức khỏe 

sinh sản cho phụ nữ nông ngư dân cũng ñược thực hiện 

2.2.2.2 Một số vấn ñề xã hội còn tồn tại và nẩy sinh trong quá trình 

phát triển thủy sản 

Mặc dù ngành thủy sản có tác ñộng tích cực rất lớn về mặt xã hội 

nghề cá, nhưng những rủi ro cao của ngành thủy và những mâu thuẫn về 

phân chia lợi ích là những thách thức ñặt ra ñối với việc phát triển bền 

vững ngành thủy sản.Trong những năm qua, các dự án chỉnh trang ñô thị 

của thành phố ñã tạo ra diện mạo mới cho bộ mặt ñô thị. Tuy nhiên, cuộc 

sống của nhân dân vùng biển vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu tính ổn ñịnh. 

2.2.3. Thực trạng phát triển bền vững thủy sản về tài nguyên – 

môi trường 

 2.2.3.1 Ảnh hưởng của hoạt ñộng thủy sản ñối với môi trường và 

nguồn lợi thủy sản 

Trong lĩnh vực khai thác, hoạt ñộng ñánh bắt ồ ạt ñã ñể lại những 

hậu quả nghiêm trọng: hơn 80% số lượng hải sản ñược ñánh bắt ở vùng 

ven bờ; tỷ lệ các loài có giá trị cao giảm mạnh, 80% rạn san hô và cỏ 

biển có nguy cơ bị tiêu diệt… Nuôi trồng thủy sản phát triển một cách tự 
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phát, thiếu quy hoạch. Chế biến thủy sản, chất thải của các nhà máy ñã 

gây ô nhiễm hạ lưu một số sông ngòi và ven biển…  

2.2.3.2. Khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thủy hải sản 

- Nhận thức của cộng ñồng về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản chưa cao, 

còn sử dụng một số phương tiện khai thác mang tính huỷ diệt. 

- Đầu tư khai thác chưa hợp lý, tàu thuyền công suất nhỏ còn nhiều. 

- Một số loài thuỷ sản nước ngọt giảm do tác ñộng của thuốc trừ 

sâu, nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt, các hoá chất và các 

kháng sinh có hại sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản    

2.2.3.3. Dịch bệnh, môi trường trong nuôi trồng thủy sản 

- Việc phát triển nuôi trồng thủy sản theo chiều sâu, sản xuất mang 

tính hàng hóa cao làm cho quá trình sản xuất phải sử dụng nhiều các loại 

thuốc, hóa chất gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm ñất.  

- Sự suy giảm môi trường và hệ sinh thái làm ảnh hưởng lớn ñến sự 

phát triển nuôi trồng thủy sản và giảm khả năng ñầu tư.  

2.3. Một số vấn ñề rút ra từ phân tích thực trạng phát triển bền 

vững ngành thủy sản thành phố  Đà Nẵng những năm qua 

2.3.1. Kinh tế 

Nhìn chung, tuy còn nhiều hạn chế nhưng kết quả hoạt ñộng trong 

thời gian qua cho thấy những ñiểm thể hiện khá rõ nét trong ngành thủy 

sản thành phố phù hợp với xu thế phát triển thủy sản bền vững, ñó là: 

 - Trong những năm qua, ngành thủy sản có sự tăng trưởng khá và 

ñóng góp ổn ñịnh cho tăng trưởng nền kinh tế của thành phố 

- Hiệu suất sử dụng vốn của ngành khá cao so với các ñịa phương 

khác và cả nước. 

- Sản lượng khai thác của thành phố trong thời gian qua có xu 

hướng giảm dần.  

- Cơ cấu nghề khai thác có sự chuyển biến ñáng kể theo hướng tích cực, 

giảm các nghề khai thác cấm, tăng các nghề khai thác có hiệu quả kinh tế cao.  
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- Trong  khai thác hải sản, tính chất hàng hóa ñã thể hiện rõ nét. Phương 

thức làm ăn riêng lẻ ñang chuyển dần sang sản xuất có tổ chức mang tính chất tập 

trung hóa, chuyên môn hóa. 

- Nuôi trồng thủy sản của Đà Nẵng trong những năm qua có xu 

hướng giảm về diện tích nhưng tăng sản lượng. 

- Nhiều doanh nghiệp chế biến thuỷ sản qui mô nhỏ và vừa ñã có 

nhiều cố gắng ñầu tư ñổi mới thiết bị công nghệ. 

Bên cạnh những kết quả ñã ñạt ñược phù hợp với xu hướng phát 

triển bền vững, sự phát triển của ngành thủy sản thành phố trong những 

năm qua vẫn còn chứa ñựng nhiều yếu tố chưa bền vững về mặt kinh tế, 

ñó là: 

- Mặc dù có mắc ñộ tăng trưởng khá, nhưng so với tiềm năng, 

ngành thủy sản vẫn chưa có sự phát triển ñột phá. 

- Cơ cấu kinh tế thủy sản chuyển dịch chậm, kết cấu hạ tầng phục 

vụ nghề cá tuy có ñược cải thiện, song chưa ñáp ứng yêu cầu phát triển 

ñời sống, sản xuất.  

- Nguồn vốn ñầu tư còn ít so với nhu cầu ñể phát triển ngành thủy 

sản, chưa ñủ khả năng ñầu tư cho các các dự án có quy mô  

- Dịch vụ hậu cần nghề cá chủ yếu phục vụ trên bờ là chính, chưa 

mở rộng cung cấp trên biển cho bà con ngư dân.     

2.3.2. Xã hội 

 - Những ñóng ghóp tích cực của ngành thủy sản ñối với ñời sống 

xã hội của nông ngư dân thành phố, thể hiện xu hướng phát triển bền 

vững về mặt xã hội của ngành: Sự phát triển và mở rộng diện tích nuôi 

trồng thủy sản ñã tạo ra nguồn nguyên liệu ngày càng lớn cho công 

nghiệp chế biến ñã tạo công ăn việc làm cho một lực lượng  lớn lao 

ñộng.  

- Một số vấn ñề xã hội còn tồn tại trong quá trình phát triển thủy 

sản, thể hiện sự thiếu bền vững của ngành: Lực lượng lao ñộng cho nghề 

cá ngày càng thiếu và ngày càng giảm. Quá trình ñô thị hóa ñã làm quy 



18 

 

mô diện tích sản xuất nông nghiệp, diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị thu 

hẹp, một bộ phận nông ngư dân mất ñất sản xuất gặp khó khăn.  

2.3.3. Tài nguyên, môi trường 

 Tác ñộng của sản xuất thủy sản ñến môi trường ngày càng 

nghiêm trọng, sự cạn kiệt nguồn lợi thủy sản ñã ñến mức báo ñộng. So 

với mục tiêu ñề ra và so  với nhu cầu hiện nay về phát triển ngành thủy 

sản bền vững và có trách nhiệm những việc ñã làm ñược chưa tương 

xứng.  

2.4. Nguyên nhân của việc chưa bền vững trong phát tri ển 

ngành thủy sản thành phố  Đà Nẵng  

- Công tác quy hoạch nuôi trồng chưa tạo sự chuyển biến về chất. 

- Về vốn, mặc dù ñã có nhiều chính sách khuyến khích ñầu tư, 

nhưng do người dân ở những vùng có tiềm năng phát triển thủy sản còn 

nghèo nên họ không dám mạnh dạn ñầu tư vốn, hoặc ñầu tư thấp, không 

hiệu quả. 

- Ngư dân còn hạn chế về trình ñộ, thiếu kiến thức nên việc sử dụng 

hóa chất  bừa bãi làm ảnh hưởng ñến chất lượng sản phẩm. Trình ñộ của 

ñôi ngũ lái tàu, thuyền viên thấp, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. 

- Ý thức bảo vệ nguồn lợi hải sản của ngư dân ñịa phương còn thấp.  

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa ñáp ứng ñược nhu cầu phát triển. Hệ 

thống phục vụ hậu cần còn thiếu. 

- Chất lượng con giống ñạt yêu cầu chiếm tỷ lệ thấp; việc chuyển 

giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân còn chú trọng về số lượng, mà 

xem nhẹ chất lượng . 

CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG NGÀNH                        

THỦY SẢN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020 

3.1. Cơ hội và thách thức ñối với phát tri ển bền vững ngành 

thủy sản thành phố  Đà Nẵng  
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3.1.1. Cơ hội 

Việt Nam ñã ra nhập WTO, ñây là cơ hội lớn ñể mở rộng thị trường 

và cạnh tranh bình ñẳng với các nước xuất khẩu cùng các mặt hàng thủy 

sản; có chủ trương, chính sách của Thành Uỷ, HĐND và UBND thành 

phố về ñẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện ñại hoá nông nghiệp, nông thôn. 

3.1.2. Thách thức  

3.1.2.1. Thách thức về kinh tế: Quá trình hội nhập và sức ép cạnh 

tranh ñòi hỏi sản phẩm nông lâm thuỷ sản phải ñảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm, chất lượng tốt, giá thành hạ… 

3.1.2.2. Thách thức về xã hội:  Đời sống của dân cư tham gia nuôi 

trồng thủy sản còn nghèo, thu hút lao thủy sản nhiều khó khăn.  

3.1.2.3. Thách thức về môi trường: Môi trường bị biến ñổi theo 

chiều hướng xấu, các hệ sinh thái biển quan trọng bị suy thoái. 

3.2. Một số chủ trương cụ thể liên quan ñến phát tri ển bền 

vững ngành thủy sản Việt Nam  

3.2.1. Kinh tế : Tiếp tục ñẩy nhanh tăng trưởng kinh tế thủy sản 

gắn với công nghiệp hóa - hiện ñại hóa, phát triển kinh tế thủy sản phải 

xuất phát từ lợi thế so sánh về tài nguyên thiên nhiên, phải ñặt trong bối 

cảnh hội nhập, gắn chặt với nhiệm vụ ñảm bảo an ninh, quốc phòng. 

3.2.2. Xã hội:  Gắn phát triển kinh tế thủy sản với cải thiện ñời sống 

cộng ñồng lao ñộng nghề cá và với mục tiêu xóa ñói giảm nghèo cho các 

cộng ñồng người dân nông thôn.  

3.2.3. Tài nguyên -  môi trường: Bảo toàn các quá trình sinh thái 

quan trọng ñối với phát triển thủy sản lâu dài.  

3.3. Định hướng và mục tiêu phát triển bền vững ngành thủy 

sản thanh phố  Đà Nẵng ñến năm 2020 

3.3.1. Dự báo tình hình sản xuất, tiêu thụ thủy sản và vấn ñề môi 

trường tác ñộng ñến phát triển bền vững ngành thủy sản thành phố  

Đà Nẵng ñến năm 2020 
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3.3.1.1. Một số dự báo về tình hình sản xuất và tiêu thụ thủy sản  

Đà Nẵng  

a. Nguyên liệu cho chế biến: Nguồn nguyên liệu cho chế biến thuỷ 

sản chủ yếu từ sản phẩm khai thác và nuôi trồng, trong ñó sản lượng khai 

thác chiếm tỷ trọng lớn. 

b. Cơ cấu sản phẩm chế biến thuỷ sản : Dự kiến ñến năm 2015 có 

18 nhà máy, công suất 70.000 tấn, ñến năm 2020 có 22 nhà máy, công 

suất 90.000 tấn..       

c. Nhu cầu tiêu thụ thủy sản của  thị trường trong nước: Dự báo dân 

số ñến năm 2020 là 1.369.000 người và các khu ñô thị mới khu công 

nghiệp, khu chế xuất hình thành sẽ trở thành một thị trường tiêu thụ thuỷ 

sản rộng lớn. 

3.3.1.2. Dự báo tác ñộng của môi trường ñến phát triển thủy sản 

thành phố Đà Nẵng 

Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng ñược coi là 

ñiểm nóng về ña dạng sinh học biển. Đây là ñiều kiện thuận lợi cho phát 

triển kinh tế thành phố nói chung và ngành thủy sản nói riêng. Song do 

nhiều nguyên nhân, sau một thời gian dài chỉ tập trung khai thác, nguồn 

lợi thủy sản, môi trường tài nguyên sinh vật biển ñang có dấu hiệu suy 

giảm và ñiều này sẽ tiếp diễn trong những năm tới.  

3.3.2. Định hướng phát triển bền vững ngành thủy sản thành phố  

Đà Nẵng ñến năm 2020 

Phát huy lợi thế về thuỷ sản, tạo thành một nền kinh tế mũi nhọn, 

vươn lên hàng ñầu trong khu vực, tăng cường năng lực và nâng cao hiệu 

quả khai thác hải sản xa bờ; tăng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản ưu tiên 

giải quyết việc làm cho nhân dân vùng ven biển. 

3.3.3. Mục tiêu phát triển bền vững ngành thủy sản thành phố  

Đà Nẵng ñến năm 2020 

3.3.3.1. Mục tiêu kinh tế: Tiếp tục ñẩy nhanh tăng trưởng gắn với 

Công nghiệp hóa, hiện ñại; phát triển nền kinh tế thủy sản hàng hóa 
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hướng mạnh vào xuất khẩu; xuất phát từ lợi thế so sánh về tài nguyên 

thiên nhiên, hướng vào việc khai thác hiệu quả tiềm năng . 

3.3.3.2. Mục tiêu xã hội: Gắn phát triển kinh tế thủy sản với cải 

thiện ñời sống cộng ñồng lao ñộng nghề cá với mục tiêu xóa ñói giảm 

nghèo cho các cộng ñồng nghề cá về phát triển bền vững, ñào tạo nâng 

cao trình ñộ văn hóa cho ngư dân. 

3.3.3.3. Mục tiêu về môi trường: Phát triển thủy sản trên cơ sở bảo 

toàn các quá trình sinh thái quan trọng ñối với thủy sản; bảo tồn và phục 

hồi các loài thủy sản quý hiếm và các hệ sinh thái thủy vực quan trọng 

ñối với ña dạng sinh học thủy vật và nguồn lợi thủy sản. 

3.4. Một số giải pháp phát tri ển bền vững ngành thủy sản thành 

phố  Đà Nẵng ñến năm 2020 

3.4.1. Nhóm giải pháp ñể phát triển bền vững ngành thủy sản về 

kinh tế 

3.4.1.1. Các giải pháp trong lĩnh vực khai thác, nuôi trồng và chế 

biến thủy sản 

a. Các giải pháp phát triển bền vững khai thác thủy sản 

- Tiến hành quy hoạch và quản lý nghề khai thác thủy sản theo ngư 

trường một cách hợp lý trên cơ sở bền vững của nguồn lợi và hiệu quả 

kinh tế 

- Tiếp tục thực hiện chương trình ñánh bắt xa bờ trên cơ sở lấy hiệu 

quả kinh tế làm thước ño. 

.- Mở rộng hợp tác, liên kết với nước ngoài. 

b. Giải pháp phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản: 

- Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, 

thực hiện chuyển ñổi cơ cấu dựa trên lợi thế ñịa phương.  

- Xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản bền vững 

- Nâng cao chất lượng con giống phục vụ nuôi trồng 

- Đảm bảo thức ăn cho chăn nuôi thủy sản 

- Thực hiện tốt khâu phòng trừ dịch bệnh và khuyến ngư 
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c. Các giải pháp phát triển bền vững chế biến, tiêu thụ thủy sản 

- Ổn ñịnh và tăng số lượng, nâng cao chất lượng nguyên liệu chế 

biến thủy sản.  

- Đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực chế biến của các cơ sở chế 

biến thủy sản 

- Không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu.  

- Tăng khả năng tiêu thụ thủy sản ở thị trường trong nước 

- Tăng cường quản lý nhà nước về tiêu thụ thủy sản  

3.4.1.2. Các giải pháp hỗ trợ phát triển thủy sản 

a. Nhóm giải pháp về ñầu tư 

- Xác ñịnh cơ cấu ñầu tư hợp lý: Quan tâm ñầu tư ñồng bộ trên tất 

cả các lĩnh vực sản xuất thủy sản, ưu tiên ñầu tư có trọng tâm, trọng 

ñiểm, những nơi có lợi thể kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất 

thủy sản. 

- Huy ñộng các nguồn vốn tín dụng cho ñầu tư phát triển thủy sản.  

b. Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực 

- Nâng cao trình ñộ dân trí và học vấn cho ngư dân 

- Thực hiện công tác quy hoạch, ñào tạo, tuyển dụng cán bộ với 

nhiều hình thức ñể ñảm bảo chất lượng, số lượng ñáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ ngày càng cao của ngành Thuỷ sản.  

- Tăng cường vốn ñầu tư từ ngân sách ñịa phương cho việc nâng 

cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, thực hành, nâng cao trình ñộ 

của ñội ngũ cán bộ giảng dạy của trường công nhân kỹ thuật. 

- Đa dạng các hình thức ñào tạo nhằm huy ñộng tất cả các nguồn 

lực vật chất và trí tuệ.  

- Tập trung ñào tạo nguồn nhân lực có trình ñộ khoa học kỹ thuật, 

kỷ luật cao cho mọi l ĩnh vực của ngành 

- Mở rộng các hình thức liên kết, hợp tác quốc tế ñể tìm kiếm sự 

giúp ñỡ của các nước, các tổ chức quốc tế ñể ñào tạo cán bộ. 

c. Nâng cao năng lực và hiệu quả của các thành phần kinh tế 
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- Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt ñộng của các tổ hợp tác thủy 

sản hiện có, khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã thủy sản. 

- Tiếp tục phát triển mạnh kinh tế trang trại. 

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong sản xuất kinh 

doanh hàng thủy sản.  

d. Giải pháp về quản lý, chỉ ñạo tổ chức sản xuất 

- Tăng cường năng lực và hiệu lực quản lý Nhà nước về lĩnh vực 

thuỷ sản. 

- Tăng cường phối hợp ñồng bộ trong việc lãnh ñạo, chỉ ñạo công 

tác phát triển sản xuất và chế biến thuỷ sản giữa các cấp, các ngành và 

các ñịa phương, cơ sở.  

e. Về các chính sách liên quan ñến ngành thủy sản 

- Hỗ trợ chuyển giao ứng dụng công nghệ sản xuất. 

- Hỗ trợ chuyển ñổi cơ cấu nghề nghiệp ñánh bắt hải sản, ñầu tư 

phát triển nuôi thủy ñặc sản có giá trị kinh tế cao. 

- Hỗ trợ khuyến khích phát triển tàu cá có công suất từ 90 CV trở 

lên bằng vốn vay ưu ñãi ñể tạo ñiều kiện cho ngư dân chuyển ñổi nghề. 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân SXKD thuỷ sản ñược 

vay vốn tín dụng ưu ñãi ñầu tư tăng cường năng lực, ñổi mới thiết bị và 

công nghệ chế biến.  

- Hỗ trợ xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ… 

3.4.2. Nhóm giải pháp phát triển bền vững ngành thủy sản về xã 

hội 

 - Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục ñào tạo ñể huy ñộng nguồn lực 

các tổ chức kinh tế xã hội và cá nhân ñể phát triển giáo dục ñào tạo.  

- Không ngừng nâng cấp cơ sở hạ tầng, ñiều kiện giáo duc, y tế, 

nước sạch, vệ sinh môi trường cho nông, ngư dân. 

-  Đẩy mạnh phong trào "toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn 

hoá" . 
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- Tiếp tục xây dựng môi trường thuận lợi ñể ñẩy mạnh phát triển 

sản xuất, ổn ñịnh ñời sống nhân dân.  

3.4.1. Nhóm giải pháp ñể phát triển bền vững ngành thủy sản về 

tài nguyên môi trường 

-  Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức 

bảo vệ môi trường.  

- Bảo vệ môi trường biển, ven biển và phát triển tài nguyên biển.  

- Chuyển ñổi cơ cấu ñánh bắt, cơ cấu nghề nghiệp cho ngư dân 

nhằm hạn chế và tiến tới loại bỏ hoàn toàn nghề ñánh bắt ảnh hưởng ñến 

nguồn lợi hải sản. 

- Đánh giá tác ñộng môi trường tất cả các công trình, dự án ñầu tư.  

- Thực hiện sự phân cấp mạnh trong quản lý nghề cá, quản lý các 

hoạt ñộng của tàu cá, nuôi trồng thủy …  

- Xây dựng và nâng cao năng lực thống thông tin liên lạc nghề cá 

ñể cung cấp thông tin thường xuyên và kịp thời cho nhân dân. 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố  Đà Nẵng, ngành thủy 

sản ñã có những ñóng góp quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, gia tăng 

kim ngạch xuất khẩu, giải quyết việc làm, nâng cao ñời sống vật chất 

tinh thần của một bộ phận lớn ngư dân - nông dân, ñẩy nhanh tốc ñộ 

CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn... Tuy nhiên, trong quá trình phát 

triển ngành thủy sản vẫn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém do cả nguyên 

nhân khách quan và chủ quan, làm ảnh hưởng ñến chất lượng tăng 

trưởng và làm chậm lại mục tiêu phát triển bền vững ngành thủy sản.  

Phân tích toàn diện tình hình phát triển ngành thủy sản thành phố  

Đà Nẵng trong những năm qua cho thấy: kết quả ñạt ñược về mặt kinh tế 

là khá lớn,  nhưng so với tiềm năng, lợi thế của mình thì sự ñóng góp cho 

phát triển kinh tế - xã hội của thành phố còn khiêm tốn, thiếu ổn ñịnh và 

bền vững, ñó là: ñóng góp vào GDP chiếm tỷ lệ nhỏ, tăng trưởng không 
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ổn ñịnh, cơ cấu chuyển dịch chậm, phát triển theo chiều rộng, việc ñầu tư 

tiến bộ khoa học – công nghệ vào lĩnh vực thủy sản còn hạn chế…cho 

thấy tính bền vững về kinh tế là chưa ñảm bảo. Về mặt môi trường vẫn 

còn tiềm ẩn nhiều thách thức, ngành thủy sản vừa là “thủ phạm” vừa là 

“nạn nhân” của tác ñộng môi trường, chưa ñáp ứng tốt các yêu cầu quản 

lý nguồn lợi, kiểm soát ô nhiễm môi trường. Từ những vấn ñề ñó ñã dẫn 

ñến phát sinh các vấn ñề xã hội gây bức xúc, mâu thuẫn trong cộng ñồng 

dân cư nghề cá, như ñời sống văn hóa, tinh thần, chăm sóc sức khỏe còn 

hạn chế, sự phân hóa giàu nghèo ngày càng nới rộng… 

Mục tiêu của ngành thủy sản thành phố  Đà Nẵng là tiếp tục ñẩy 

nhanh tăng trưởng gắn với Công nghiệp hóa, hiện ñại hóa; phát triển các 

thành phần kinh tế ñể tập trung phát triển nền kinh tế thủy sản hàng hóa 

hướng mạnh vào xuất khẩu; gắn phát triển kinh tế thủy sản với cải thiện 

ñời sống cộng ñồng lao ñộng nghề cá với mục tiêu xóa ñói giảm nghèo 

cho các cộng ñồng nghề cá. Để ñạt ñược mục tiêu ñã xác ñịnh, thì việc 

tìm ra các giải pháp phát triển bền vững ngành thủy sản thành phố trên 

cả 3 mặt kinh tế, xã hội và tài nguyên môi trường là rất cần thiết. 

Trên cơ sở phân tích các mặt mạnh, mặt yếu trong thực tiễn phát 

triển vừa qua và luận giải những nguyên nhân của của tình trạng trên, kết 

hợp với ñánh giá những cơ hội và thách  thức ñối với sự phát triển của 

ngành, dự báo tình hình tiêu thụ và tác ñộng môi trường ñến năm 2020, 

luận văn ñã xây dựng hệ thống các giải pháp phát triển bền vững ngành 

thủy thành phố  Đà Nẵng ñến năm 2020 trên cả 3 mặt kinh tế, xã hội và 

môi trường. Trong ñó, hệ thống các giải pháp phát triển bền vững về 

kinh tế ñược trình bày thông qua các giải pháp bền vững trong nuôi 

trồng, khai thác, chế biến và dịch vụ thủy sản.  

2. Kiến nghị 

Để ngành thủy sản thành phố  Đà Nẵng có thể phát triển bền vững, 

thì hiệu quả kinh tế và các vấn ñề môi trường, sử dụng hợp lý và tiết 

kiệm tài nguyên thủy sản,…phải ñược kết hợp một cách hài hòa, phải 
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thiết lập ñược hệ thống các giải pháp về mặt kinh tế, xã hội, kỹ thuật…. 

Để các giải pháp trên có thể thực thi, xin có một số ý kiến ñề xuất sau: 

- Đề xuất ñối với Nhà nước 

+  Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và 

hoàn thiện bộ chỉ số phát triển bền vững, xây dựng và áp dụng các tiêu 

chuẩn môi trường ñối với các hoạt ñộng sản xuất kinh doanh thủy sản. 

+ Thành phố cần ñầu tư phát triển thủy sản theo quy hoạch ngành 

nông nghiệp ñã ñược phê duyệt, tránh tình trạng phát triển thủy sản tự 

phát và nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội và ñảm bảo sự phát triển 

bền vững của ngành. 

+ Sở Nông nghiệp và PTNT cần xây dựng quy hoạch thủy lợi phục 

vụ nhu cầu ña mục tiêu: nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân 

sinh. 

+ Có chính sách ñào tạo cán bộ làm công tác khuyến ngư tại ñịa 

phương, ñồng thời có chính sách ưu ñãi nhằm thu hút con em tại ñịa 

phương theo học các ngành liên quan ñến thủy sản. 

+ Bằng nhiều hình thức, tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho nông, 

ngư dân và các doanh nghiệp những kiến thức sản xuất có hiệu quả và 

bảo vệ môi trường; ñồng thời có chế tài xử lý nghiêm khắc các hành vi 

sản xuất gây hại cho môi trường. 

+ Nâng cao hiệu quả công tác quản lý ñất ñai. Có biện pháp xử lý 

triệt ñể việc tự ý chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất. 

+ Có chính sách tín dụng ưu ñãi nhằm khuyến khích ngư dân, các 

doanh nghiệp ñầu tư phát triển thủy sản. 

- Đề xuất ñối với nông, ngư dân và doanh nghiệp: 

Cần tích cực ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về 

phát triển thủy sản, áp dụng các mô hình sản xuất tiên tiến, tuân thủ các 

quy ñịnh về bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, không 

ngừng học hỏi nâng cao chất lượng sản phẩm ñể tăng sức cạnh tranh của 

sản phẩm trên thị trường. 


