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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Việt Nam là một quốc gia ven biển, với bờ biển dài, tài nguyên 

thủy sản khá phong phú và đa dạng rất thuận lợi cho ngành KTHS 

phát triển. Năm 2014, Tổng sản lượng thủy sản của Việt Nam đạt 6,3 

triệu tấn, sản lượng khai thác đạt 2.684 nghìn tấn, tăng 3,9% so với 

năm 2013, trong đó khai thác hải sản đạt 2.495 nghìn tấn, tăng 4,2%. 

Tổng giá trị sản xuất thủy sản của Việt Nam (tính theo giá so sánh 

2010) đạt 188 nghìn tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong đó, giá trị khai thác thủy sản đạt hơn 73 nghìn tỷ đồng; Tổng 

giá trị xuất khẩu đạt trên 7,84 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ 

năm ngoái, trong đó giá trị đóng góp từ việc khai thác hải sản chiếm 

tỷ trọng cao. Đây là mức xuất khẩu kỷ lục của ngành thủy sản. Lĩnh 

vực thuỷ sản cung cấp công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng 

1,1 triệu người, tương ứng với 2,9% lực lượng lao động có công ăn 

việc làm. 

Thành phố  Đà Nẵng  có chiều dài bờ biển hơn 92km, có 6 

trên 8 quận, huyện tiếp giáp với biển, trong đó có huyện đảo Hoàng 

Sa, với 80% dân số đang sinh sống tại các quận, huyện ven biển.  

Khai thác hải sản là nghề truyền thống của ngư dân thành phố Đà 

Nẵng, với số lượng tàu cá 1.288 chiếc, tổng công suất 131.606 CV, 

trong đó có 280 chiếc có công suất từ 90 CV trở lên đủ khả năng 

đánh bắt xa bờ. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của thành phố đạt 

khoảng 150 triệu USD/năm, giải quyết việc làm, thúc đẩy kinh tế 

biển ngày càng phát triển. Những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng 

đã đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật nghề cá khá hoàn 



2 

2
 

thiện, đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ vốn cho ngư dân 

nâng cấp tàu thuyền khai thác xa bờ, hỗ trợ nhiên liệu, khắc phục 

thiên tai để ngư dân an tâm vươn khơi bám biển.  

Với thực trạng chung của cả nước, hiện nay hoạt động KTHS 

của thành phố Đà Nẵng nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, bất cập 

như:  công tác  quản lý tàu cá; nghề KTHS phát triển tự phát không 

kiểm soát được; tổ chức sản xuất trên biển mang tính nhỏ lẻ, phân 

tán, tự phát chưa có sự liên kết và hợp tác trong tổ chức sản xuất; tàu 

thuyền KTHS chủ yếu là tàu có công suất nhỏ, công nghệ khai thác, 

công nghệ  bảo quản  sản phẩm  sau thu hoạch trên tàu còn lạc hậu; 

tình hình an ninh trật tự và thời tiết trên biển diễn biến phức tạp đã 

ảnh hưởng đến hoạt động KTHS của ngư dân thành phố Đà Nẵng.  

Do đó việc nghiên cứu thực trạng KTHS thành phố đề xuất các 

giải pháp khắc phục những tồn tại nêu  trên để phát triển KTHS gắn 

với bảo vệ nguồn  lợi, đảm bảo AN-QP vùng biển đảo của Tổ quốc 

và sự hội nhập quốc tế là vấn đề cấp bách trong giai đoạn hiện nay và 

những năm tiếp theo. Đó là lí do mà tôi chọn đề tài: “ Phát triển Khai 

thác hải sản ở thành phố Đà Nẵng” để làm luận văn tốt nghiệp. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển KTHS. 

- Phân tích thực trạng về phát triển KTHS thành phố Đà Nẵng. 

- Đưa ra hệ thống các giải pháp phát triển KTHS thành phố Đà 

Nẵng trong thời gian đến. 

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn tập trung nghiên cứu lĩnh vực khai thác hải sản của 

thành phố Đà Nẵng.  
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3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: đề tài chỉ tập trung nghiên cứu một số nội dung 

về phát triển KTHS thành phố Đà Nẵng:  

- Về mặt không gian:  Đề tài tập trung nghiên cứu tại thành 

phố Đà Nẵng.  

- Thời gian: Thực trạng được phân tích từ năm 2010 đến 2014. 

Các giải pháp đề xuất trong luận văn có ý nghĩa trong 5 năm tới. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Để hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu trên, luận văn đã sử 

dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau:  

- Phương pháp phân tích thống kê  

- Phương pháp phân tích tổng hợp,  

- Phương pháp phân tích so sánh;  

- Các phương pháp khác... 

5. Kết cấu đề tài 

Ngoài phần mở đầu, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo đề 

tài được chia làm 3 chương 

- Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển Khai thác Hải sản 

- Chương 2: Thực trạng phát triển Khai thác Hải sản thành phố 

Đà Nẵng 

- Chương 3: Các giải pháp phát triển Khai thác Hải sản thành 

phố Đà Nẵng 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Để thực hiện luận văn của mình, tác giả đã tìm hiểu một số 

đề tài nghiên cứu trước đây có liên quan đến đề tài đang thực hiện 

của mình.  
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KHAI THÁC HẢI SẢN 

 
1.1. CÁC KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA KHAI 

THÁC HẢI SẢN 

1.1.1. Khái niệm về phát triển 

Phát triển là một quá trình vận động đi lên, phải là một quá 

trình lâu dài, luôn thay đổi và sự thay đổi đó theo hướng ngày càng 

hoàn thiện. Khái niệm phát triển cũng được lý giải như một quá trình 

thay đổi theo hướng hoàn thiện về mọi mặt của nền kinh tế. 

1.1.2. Khái niệm về phát triển khai thác hải sản 

- Khai thác hải sản: là thuật ngữ mô tả những hoạt động đánh 

bắt, thu nhặt các nguồn lợi hải sản có ở biển. 

- Khai thác hải sản là hoạt động của con người sử dụng các 

công cụ và nhiều phương pháp khác nhau để tác động tới đối tượng 

các tài nguyên sinh vật trong vùng nước tự nhiên khác nhau và môi 

trường nhằm đáp ứng nhu cầu của con người và xã hội về các sản 

phẩm hàng hóa hải sản. 

Quá trình khai thác hải sản cũng chính là quá trình tương tác 

giữa con người và tự nhiên vì mục đích của con người hay đây là 

hoạt động chủ quan của con người. Trong điều kiện các tài nguyên 

sinh vật trong vùng nước tự nhiên tồn tại vận động theo các quy luật 

của tự nhiên. Do vậy, nếu quá trình khai thác này phù hợp với tự 

nhiên thì sẽ tác động tốt và ngược lại.  

Như vậy có thể hiểu phát triển KTTS là:  

- Phát triển KTTS đạt hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo lợi ích lâu 

dài và một nghề cá có trách nhiệm mà nước ta đã cam kết với cộng 

đồng quốc tế.  

- Duy trì chất lượng môi trường và bảo toàn chức năng các hệ 
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thống tài nguyên thủy sản, các hệ sinh thái thủy vực, các hệ sinh thái 

biển và vùng ven bờ. 

- Đảm bảo quyền lợi của cộng đồng dân cư hưởng dụng nguồn 

lợi thủy sản, cân bằng hưởng dụng nguồn lợi thủy sản giữa các thế 

hệ, góp phần xóa đói giảm nghèo nông ngư dân. 

1.1.3. Đặc điểm của khai thác hải sản  

KTTS phụ thuộc nhiều vào những thay đổi của tự nhiên, của 

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

các lĩnh vực kinh tế khác. Hơn nữa, sản phẩm sau khi khai thác thuộc 

loại mau ươn, chóng thối, sản lượng hao hụt nhanh dễ dàng dẫn đến 

thất thu, thua lỗ trong kinh doanh. Yêu cầu về các dịch vụ hầu cần, 

đặc biệt là khâu sơ chế bảo quản lạnh và vận chuyển là chặt chẽ và 

không thể thiếu. 

1.1.4. Vai trò của khai thác hải sản 

a. Cung cấp thực phẩm, tạo nguồn dinh dưỡng cho mọi 

người dân, đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm của Việt Nam 

b. Giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo 

c. Nguồn xuất khẩu quan trọng 

d. Đảm bảo chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh quốc 

phòng ở vùng biển và hải đảo 

1.2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN KTHS 

1.2.1. Gia tăng số lượng và nâng cao công suất tàu thuyền: 

Năng lực tàu thuyền là một trong những nhân tố quan trọng ảnh 

hưởng tới sự phát triển KTHS.  

Nhóm chỉ tiêu số lượng và nâng cao công suất tàu KTHS  

- Số tàu và mức tăng số lượng tàu thuyền 

- Công suất và mức tăng công suất tàu thuyền KTHS 

1.2.2. Chuyển dịch về cơ cấu nghề khai thác hải sản: là sự 

thay đổi cơ cấu nghề khai thác theo hướng bền vững, gắn khai thác 
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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. 

Nhóm chỉ tiêu phản ánh thay đổi cơ cấu nghề KTHS  

- Tỷ lệ và mức thay đổi tỷ lệ tàu thuyền KTHS cho mỗi 

phương thức khai thác.  

- Tỷ lệ và mức thay đổi tỷ lệ sản lượng đánh bắt từ mỗi 

phương thức  

1.2.3. Gia tăng các nguồn lực trong KTHS:  

a. Nguồn vốn: Vốn có vai trò quan trọng trong phát triển 

KTHS.  

b. Nguồn nhân lực cho KTHS: Nguồn lực trong một ngành 

kinh tế nói chung và trong KTHS nói riêng bao giờ cũng không thể 

thiếu được đó là nguồn lực con người.  

c. Kỹ thuật, công nghệ khai thác hải sản: Việc cải tiến, du 

nhập các loại nghề khai thác thủy sản mới. Các trang thiết bị trên tàu 

như máy bộ đàm, định vị, dò cá, hầm bảo quản đã được trang bị cho 

tàu khai thác xa bờ. 

Nhóm chỉ tiêu phản ánh gia tăng các nguồn lực trong KTHS 

+ Nguồn vốn  

- Tổng tài sản cố định và mức tăng tài sản cố định trong KTHS 

+ Nguồn nhân lực cho KTHS  

- Tổng số lao động và mức tăng lao động cho KTHS  

+ Kỹ thuật, công nghệ KTHS 

- Các chỉ tiêu đặc trưng kỹ thuật của tàu, thuyền: Bao gồm đặc 

trưng về vỏ tàu (vật liệu đóng tàu, hình dáng, chiều dài, chiều rộng, 

trọng tải tàu), máy tàu (công suất máy chính, máy phụ, loại máy, tình 

trạng máy).  

- Các chỉ tiêu đặc trưng của ngư lưới cụ và thiết bị khai thác: 
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Đặc trưng này thể hiện thông qua nghề khai thác, mỗi nghề có các 

đặc trưng riêng biệt.  

1.2.4. Các hình thức tổ chức sản xuất KTHS trên biển 

Có nhiều hình thức tổ chức sản xuất KTHS trên biển như: hộ 

gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp. Hiện nay, kinh tế hợp 

tác trong khai thác hải sản chủ yếu dưới hình thức tổ hợp tác theo 

thuyền nghề phát triển mạnh, phát triển khai thác, nhưng phải đảm 

bảo an toàn cho người và tài sản, đi đôi với bảo vệ chủ quyền an ninh 

trên biển. 

Vai trò của tổ hợp tác khai thác hải sản 

1.2.5. Nâng cao kết quả và hiệu quả trong KTHS:  

a. Nâng cao giá trị và sản lượng KTHS 

b. Nâng cao hiệu quả KTHS 

Nhóm chỉ tiêu phản ánh kêt quả và hiệu quả KTHS 

+ Sản lượng KTHS: là kết quả sản xuất của ngành KTHS 

thành phố trong một năm, đánh giá sự tăng trưởng và cơ sở tính toán 

hiệu quả kinh tế.   

+ Hiệu quả theo cơ cấu nghề KTHS: Đánh giá hiệu quả nghề 

khai thác thông qua khảo sát ý kiến các chủ tàu để biết hiện nay nghê 

nào hiệu quả và nghề nào kém hiệu quả.  

+ Hiệu quả sử dụng vốn theo nghề KTHS: chỉ tiêu này phản 

ánh kết quả sản xuất trên một đồng vốn, một đồng vốn tạo ra bao 

nhiêu đồng lợi nhuận hiệu quả sử dụng vốn càng lớn, chứng tỏ tổ 

chức hoạt động có hiệu quả, mang lại lợi nhuận cao và ngược lại. 

Hiệu quả sử dụng vốn = 
Tổng lợi nhuận 

Tổng vốn 

 + Năng suất lao động bình quân: được xác trên cơ sở so sánh 

chỉ tiêu kết quả sản xuất với nguồn lực về lao động.  

+ Hiệu quả sản xuất tính trên 1 đơn vị công suất tàu: Chỉ tiêu 
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này phản ánh hiệu quả sản xuất trên 01 đơn vị công suất tàu tham gia 

KTHS, một đơn vị công suất tàu tạo ra bao nhiêu tấn sản phẩm, năng 

suất càng cao chứng tỏ khai thác càng có hiệu quả. 

Năng suất khai thác 

 
= 

Sản lượng khai thác hải sản 

Tổng công suất tàu cá 

1.3. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KTTS 

1.3.1. Nhóm nhân tố thuộc về điều kiện tự nhiên 

Trong các nhân tố thuộc về điều kiện tự nhiên thì đất đai, mặt 

nước, nguồn lợi, khí hậu, thời tiết, vị trí địa lý… ảnh hưởng trực tiếp 

đến sự phát triển của KTHS, là điều kiện tiên quyết của KTHS.  

1.3.2. Nhóm nhân tố kinh tế 

a. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là đo lường sự tăng trưởng tổng sản 

lượng của một quốc gia hay địa phương theo thời gian.  

b. Cơ cấu kinh tế 

Cơ cấu kinh tế của nước ta hiện nay được chia thành 3 ngành: 

nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ.  

c. Kết cấu hạ tầng 

Kết cấu hạ tầng bao gồm: hệ thống giao thông, hệ thống điện, 

hệ thống cấp thoát nước, viễn thông, các công trình phụ trợ phục vụ 

cho đời sống dân sinh… chức năng của cơ sở hạ tầng là phục vụ phát 

triển cho các ngành.  

1.3.3.  Nhóm nhân tố xã hội 

- Chất lượng nguồn nhân lực: Muốn nâng cao năng lực sản 

xuất thủy sản mà chỉ có các phương tiện công nghệ thì chưa đủ, mà 

còn cần phải phát triển một cách tương ứng năng lực của con người 

để sử dụng những phương tiện đó nữa.  

1.3.4. Nhóm nhân tố về an toàn, an ninh trên biển: 

- An ninh, quốc phòng trên biển:  

- Thiên tai ảnh hưởng phát triển KTHS 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHAI THÁC HẢI SẢN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

2.1 ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT 

TRIỂN KTHS CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên 

a. Vị trí địa lý 

Thành phố Đà Nẵng trải dài từ 15015' đến 16040' Bắc và từ 

107017’ đến 1080 20’ Đông, tổng diện tích tự nhiên là 1.283,42 km2, 

bờ biển dài 92 km, ngư trường khoảng 15.000km2. Có vùng lãnh hải 

thềm lục địa từ bờ trải ra 125km  tạo thành vành đai nước nông, rộng 

thích hợp với phát triển KTHS. 

b. Địa hình 

Địa hình tương đối đa dạng và phức tạp, vừa có đồng bằng, 

vừa có núi, vùng núi cao và dốc tập trung ở phía Tây và Tây Bắc có 

nhiều dãy núi chạy dài ra biển, một số đồi thấp xen kẽ những đồng 

bằng hẹp. Nhiều vũng vịnh và kín gió thuận lợi cho tàu bè trú bão, 

thềm lục địa có độ dốc lớn, do đó rất thuận lợi cho việc ra khơi của 

các nghề khai thác ở vùng lộng, vùng khơi.  

c. Khí hậu thời tiết  

Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình: nền 

nhiệt độ cao và ít biến động, chia làm hai mùa rõ rệt là mùa mưa và 

mùa khô. Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 25,90C, số giờ nắng 

bình quân trong ngày là 14h, đây là đặc điểm rất thuận lợi cho ngư dân 

sản xuất các mặt hàng khô ngay trên biển như: mực khô, cá khô,….  

d. Tài nguyên biển và ven biển 

Ngư trường trọng điểm của miền Trung với trữ lượng nguồn 

lợi 1.140.000 tấn, chiếm 43% tổng trữ lượng của cả nước gồm trên 
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670 giống loài, trong đó hải sản có giá trị kinh tế cao là 110 loài, 

gồm 50 loài tôm, 20 loài mực và 40 loài cá có giá trị kinh tế cao . 

đ. Ngư trường và mùa vụ khai thác 

- Ngư trường KTHS: Vùng khơi:  quần đảo Hoàng Sa, giữa 

Hoàng Sa và Trường Sa, quần đảo Trường Sa. Vùng lộng: Biển Miền 

Trung, Vịnh Bắc Bộ. Vùng bờ: ven biển từ Quảng Nam – Thừa 

Thiên Huế.  

- Mùa vụ KTHS: có 02 vụ chính là vụ Nam và vụ Bắc. 

2.1.2. Đặc điểm tình hình kinh tế thành phố Đà Nẵng 

a. Tình hình tăng trưởng kinh tế 

Kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ tăng tương đối khá, tốc 

độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010 – 2014 là 9,72%.  

b. Tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực giảm dần tỷ trọng sản 

xuất nông nghiệp, tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp và thương 

mại - dịch vụ.  

c. Tình hình cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

Hệ thống kết cấu hạ tầng khá hoàn chỉnh, cơ sở hạ tầng dịch 

vụ hậu cần nghề cá tập trung tương đối hoàn chỉnh, khép kín tại Khu 

Công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang, Khu neo đậu tránh trú bão 

Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang có diện tích mặt nước là 58ha, 

diện tích trên bờ là 24ha. 

2.1.3. Đặc điểm về xã hội 

a. Tình hình dân số 

Tốc độ tăng dân số tự nhiên trên địa bàn thành phố tương đối 

ổn định và ở mức thấp với tốc độ gia tăng dân số tự nhiên trung bình 

là 0,12%/năm. 

b. Tình hình lao động 

Nguồn lao động dồi dào, lao động trong độ tuổi chiếm 538.175 

người phần lớn là lao động dịch vụ, tỷ lệ lao động qua đào tạo và 

trình độ nguồn nhân lực được nâng lên rõ rệt.  
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2.1.4. Đặc điểm tình hình về an toàn, an ninh trên biển 

2.1.5. Đánh giá chung ảnh hưởng các nhân tố  

a. Thuận lợi 

b. Khó khăn 

Tổng hợp những hạn chế, khó khăn và thuận lợi có thể thấy 

thành phố Đà Nẵng có  có đủ tiềm năng để phát triển KTHS.  

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KTHS THÀNH PHỐ ĐÀ 

NẴNG TỪ 2010 - 2014 

2.2.1. Thực trạng về số lượng và công suất tàu thuyền 

Tổng số tàu cá KTHS đến năm 2014 có 1.288 chiếc, với tổng 

công suất 131.606 Cv, tàu cá dưới 90cv chiếm đến 78,3%, tàu từ 

90cv trở lên chiếm tỉ lệ 21,7%. So với năm 2010, số phương tiện 

giảm bình quân hàng năm là 6,71%, tuy nhiên công suất tăng bình 

quân hàng năm 16,69%. Trong đó tàu công suất 90cv trở lên có xu 

hướng tăng. Công suất tàu thuyền bình quân của thành phố có sự 

biến động lớn và có xu hướng tăng, năm 2010 là 41,72 Cv/chiếc đến 

năm 2014 bình quân 102,17 Cv/chiếc.  

Bảng 2.6. Biến động tổng số lượng tàu, công suất máy (2010-2014) 

Năm 

Tổng 

số tàu 

(chiếc) 

Tổng 

công 

suất 

(cv) 

Công 

suất 

bình 

quân 

1 tàu 

(cv) 

<20 
20-

<50 

50-

<90 

90-

<250 

250-

<400 
>=400 

2010 1.701 70.961 41,72 687 732 130 104 36 12 

2011 1.605 71.574 44,59 680 639 126 105 41 14 

2012 1.386 84.643 61,06 547 527 111 96 64 41 

2013 1.322 99.849 75,52 522 479 90 83 73 75 

2014 1.288 131.606 102,17 464 452 92 76 65 139 

(Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng) 
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Thúng máy KTHS:  nay có 533 chiếc, giảm 126 chiếc so với 

năm 2010. 

Tình hình đóng mới, cải hoán tàu thuyền: Từ năm 2012, đóng 

mới, nâng cấp được 330 chiếc, trong đó đóng mới 24 chiếc chiếm 7,3 

%, bình quân mỗi năm đóng mới chưa đến 5 chiếc/năm.  

Số lượng và công suất tàu thuyền năm 2014 phân theo các quận:  

Bảng 2.9. Số lượng tàu cá năm 2014 các quận thuộc thành phố Đà Nẵng 

Quận 

Tổng 

số 

tàu 

 Công 

suất  

<20 CV 20-<90 CV 90-<400 CV >=400 CV 

Số 

chiếc 

Công 

suất 

Số 

chiếc 

Công 

suất 

Số 

chiếc 

Công 

suất 

Số 

chiếc 

Công 

suất 

Hải 

Châu 
121 9209 41 367 67 2212 3 730 10 5900 

Liên 

Chiểu 
44 3016 27 343 11 344 4 1220 2 1109 

Ngũ 

Hành  

Sơn 

21 2001     16 758 4 430 1 813 

Sơn 

Trà 
971 85560 381 4950 393 15072 116 24680 81 40858 

Thanh 

Khê 
131 31819 15 151 57 2356 14 4065 45 25248 

Tổng 

cộng 
1288 131606 464 5812 544 20742 141 31125 139 73928 

(Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng) 

Theo số liệu bảng 2.9, cho thấy quận Sơn Trà có số lượng tàu 

thuyền lớn nhất gồm 971 chiếc, chiếm 75,38% tàu thuyền cả thành 

phố. Quận Thanh Khê có 131 chiếc tàu thuyền, chiếm 10,17% tàu 

thuyền cả thành phố.  

2.2.2.Thực trạng về cơ cấu nghề khai thác hải sản: 

Đà Nẵng hiện nay tập trung chủ yếu vào 05 họ nghề chính: 

nghề lưới kéo (giã đôi, giã đơn) có 114 tàu chiếm 8,85%, nghề vây 

có 115 tàu chiếm 8,93%, nghề rê có 450 tàu chiếm 34,94%, nghề câu 

có 309 tàu chiếm 23,29 % và các nghề khác (mành, te xúc, lồng 

bẫy…) có 300 tàu chiếm 23,29% . Cơ cấu nghề khai thác phân bố 

hợp lý theo từng vùng khai thác (ven bờ, vùng lộng, vùng khơi), theo 

phạm vi ngư trường trong và ngoài thành phố.  
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Bảng 2.11. Tình hình số lượng tàu và cơ cấu nghề của thành phố Đà Nẵng 2010- 2014 

(Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng) 

STT 
Nhóm 

nghề 

Diễn biến số lượng tàu và cơ cấu nghề qua các năm (chiếc, %) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Số lượng 

(chiếc) 

Tỷ lệ 

 % 

Số lượng 

(chiếc) 

Tỷ lệ 

 % 

Số lượng 

(chiếc) 

Tỷ lệ 

 % 

Số lượng 

(chiếc) 

Tỷ lệ 

 % 

Số lượng 

(chiếc) 

Tỷ lệ 

 % 

1 Lưới kéo 326 19,17 235 14,64 149 10,75 111 8,40 114 8,85 

2 Lưới rê 437 25,69 449 27,98 405 29,22 446 33,74 450 34,94 

3 Lưới vây 86 5,06 83 5,17 91 6,57 98 7,41 115 8,93 

4 Nghề câu 396 23,28 373 23,24 326 23,52 317 23,98 309 23,99 

5 Nghề khác 456 26,81 465 28,97 415 29,94 350 26,48 300 23,29 

  Tổng 1701 100 1605 100 1386 100 1322 100 1288 100 
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2.2.3. Thực trạng các nguồn lực trong KTHS 

a. Lao động phục vụ cho nghề khai thác hải sản 

Lao động trực tiếp KTHS năm 2010 có 7.678 lao động đến 

năm 2014 còn 6.696 người giảm 982 người; trong đó lao động ngoại 

tỉnh là 1.607 người, chiếm 24%; lao động của thành phố là 5.089 

người, chiếm 76%. 

Theo kết quả khảo sát của Chi cục Thủy sản thì các đội tàu lớn 

khai thác xa bờ có tỷ lệ người lao động ngoại tỉnh cao nhất. Nhìn 

chung đa số lao động KTHS có trình độ học vấn thấp, theo phương 

thức “cha truyền con nối”.   

b. Thực trạng về vốn phát triển KTHS  

Bảng 2.18. Vốn đầu từ KTHS từ năm 2010 – 2014 của thành phố 

Tiêu chí 
Năm 

2010 2011 2012 2013 2014 

Tổng số tàu 

thuyền KTHS 

(chiếc) 

2.360 2.264 2.022 1.903 1.824 

Tổng số vốn 

đầu tư KTHS 

(triệu đồng) 

387.699 396.427 491.304 577.730 731.050 

Tốc độ tăng BQ  

(%) 
17,18 

(Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng) 

Qua bảng số liệu trên, từ năm 2010 số lượng tàu cá giảm đều 

qua các năm nhưng tổng số vốn đầu tư cho KTHS tăng mạnh, tốc độ 

tăng bình quân là 17,18 %. Năm 2014 tổng số vốn đầu tư cho KTHS 

là 731.050 triệu đồng tăng 1,88 lần và tăng 343.351 triệu đồng so với 

năm 2010. Nguồn vốn đầu tư cho KTHS chủ yếu là trong dân.  
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c. Thực trạng về kỹ thuật công nghệ KTHS 

Về trang thiết bị, máy móc phục vụ đánh bắt hải sản trên các 

tàu cá hiện nay được trang bị ở mức độ đảm bảo hoạt động khai thác 

bình thường, 

2.2.4. Các hình thức tổ chức sản xuất và chính sách hỗ trợ  

KTHS 

a. Hộ tư nhân 

b. Tổ hợp tác KTHS xa bờ 

Có 91 tổ KTHS với 583 tàu cá, chiếm tỷ lệ 45,26% tàu cá và tổng 

suất 59.960 Cv chiếm tỷ lệ 45,56% tổng công suất tàu cá của thành phố.  

c. Chính sách hỗ trợ KTHS 

2.2.5. Thực trạng về kết quả và hiệu quả KTHS thành phố 

Đà Nẵng 

 a. Sản lượng KTHS 

Bảng 2.21. GTSX (Giá CĐ 2010) và sản lượng KTHS 

Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2010 2011 2012 2013 2014 

GTSX KTHS tỷ.đ 1.281 1.217 1.579 1.386 1.408 

Tăng trưởng 

BQ 
% 2,39 

Sản lượng 

KTHS 
tấn 41.912 38.669 47.804 43.012 43.067 

Tăng trưởng 

BQ 
% 0,68 

(Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng) 

Với số liệu bảng 2.21, cho thấy từ năm 2010 đến nay sản lượng 

KTHS có chiều hướng tăng dần. Năm 2014 tăng 1.155 tấn so với năm 

2010 và tăng 4.398 tấn so với năm 2011. Từ năm 2010 – 2014, tốc độ 

tăng bình quân của giá trị sản xuất KTHS 2,39% trong khi đó tốc độ 
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tăng bình quân của sản lượng KTHS thủy sản chỉ là 0,68%. Từ kết quả 

việc gia tăng về giá trị sản xuất và sản lượng KTHS của thành phố trong 

những năm qua nguyên nhân chính do tác động từ các chính sách hỗ trợ 

ngư dân của Trung ương và địa phương . 

b. Hiệu quả theo cơ cấu nghề KTHS 

Theo kết quả điều tra 200 chủ tàu và các cán bộ quản lý thủy 

sản của các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng về nghề 

KTHS có hiệu quả của Chi cục Thủy sản Đà Nẵng cho thấy: 

Đa số ý kiến của ngư dân chọn các nghề khai thác làm ăn hiệu 

quả hiện nay được xếp từ cao xuống thấp như sau: nghề vây, nghề rê 

cước, nghề lưới cản, nghề câu, nghề mành, nghề câu mực. 

c. Hiệu quả sử dụng vốn KTHS theo nghề trong năm 2014 

Qua phân tích các điều kiện về giá trị đầu tư ban đầu, lợi 

nhuận bình quân của tàu/tháng/nghề, điều kiện hoạt động sản xuất 

của từng nghề của Chi cục Thủy sản Đà Nẵng cho thấy: các nghề làm 

ăn hiệu quả nhất hiện nay đang hấp dẫn  ngư dân xếp từ cao xuống 

thấp như sau:  lưới vây, rê cước, lưới cản, chụp mực, câu mực. Nghề 

ít đầu tư và chuyển nghề là nghề giả cào. 

d. Năng suất lao động bình quân 

Những năm qua năng suất lao động KTHS đã tăng dần lên 

theo các năm. Đặc biệt năm 2012, năng suất lao động tăng cao, do 

việc đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ về nâng cấp, đóng mới tàu cá 

làm cho công suất tàu tăng mạnh, ngư dân vươn khơi xa bờ.  

đ. Hiệu suất sử dụng công suất tàu thuyền KTHS 

Hiệu suất sử dụng công suất tàu thuyền giảm (-13,52%). Từ đó 

cho thấy hiệu quả kinh tế trong KTHS thời gian qua chưa cao. Đây là 

nguyên nhân chính làm cho việc đầu tư KTHS bị giảm sút, và cũng 
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chính là nguyên nhân khiến cho lượng lao động tham gia vào KTHS 

ngày càng giảm mạnh.  

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN 

KTHS THÀNH PHỐ TRONG THỜI GIAN QUA 

2.3.1. Những kết quả đạt được 

KTHS thành phố tiếp tục giữ vững và phát triển phù hợp với định 

hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế thủy sản nói riêng và cơ cấu kinh tế 

nói chung của thành phố, luôn được sự quan tâm đầu tư phát triển theo 

chiều sâu.  

Với sản lượng khai thác và GTSX không ngừng tăng qua các 

năm từ năm 2010  đến 2014 tốc độ tăng bình quân GTSX  là 

2,39%/năm (sản lượng tăng bình quân 0,68%/năm) góp phần đáp ứng 

nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, giải quyết việc làm cho 

nhiều lao đông vùng biển. Cơ cấu nghề khai thác có sự chuyển biến 

đáng kể theo hướng tích cực. Phát huy được nội lực, huy động vốn 

nâng cấp, đóng mới từ năm 2010 – 2014 được 330 chiếc.  Với trang 

thiết bị ngày càng hiện đại, số lượng tàu thuyền có công suất lớn ngày 

càng tăng lên (tàu có công suất trên 400 Cv năm 2010 có 12 chiếc thì 

đến năm 2014 tăng lên 139 chiếc). Hàng năm giải quyết từ 7.000 – 

9.000 lao động. Có 91 tổ với 583 tàu KTHS theo hình thức tổ đội. 

2.3.2. Những mặt hạn chế  

Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ số lượng tàu thuyền công suất nhỏ 

còn chiếm tỷ trọng lớn. Những nghề cấm vẫn còn chiếm tỷ trọng cao 

Số lượng tàu cá đóng mới còn ít, bình quân 5 tàu/năm, các chính 

sách hỗ trợ ngư dân chưa phát huy hiệu quả, cụ thể chính sách hỗ trợ 

vốn để ngư dân đóng mới tàu trên 400CV ngư dân khó tiếp cận vì 

điều kiện vay không đảm bảo, một số ngân hàng ngại cho vay lĩnh 

này do rủi ro cao. Tình hình an ninh trên biển không ổn định, ngư 
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dân không yên tâm khi vươn khơi sản xuất. Trong khi đó, tầng suất 

xuất hiện của lực lượng chức năng trên các vùng biển còn thấp.Chính 

sách hỗ trợ phát triển ngành thủy sản còn ít và chưa đồng bộ. Dịch 

vụ hậu cần nghề cá của Đà Nẵng tuy có phát triển nhưng dịch vụ này 

phục vụ trên bờ là chính, chưa mở rộng cung cấp trên biển cho bà 

con ngư dân. 

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

a. Nguyên nhân khách quan 

Phần lớn ngư dân thuộc diện nghèo hoặc có mức sống trung 

bình nên khả năng huy  động vốn còn rất thấp. Trình độ của đội ngũ 

thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên thấp, chủ yếu dựa vào kinh 

nghiệm. Cơ sở hạ tầng thiếu chưa đồng bộ. Trình độ công nghệ trong 

khai thác nhìn chung còn lạc hậu, dẫn đến năng suất thấp giá thành 

cao, khả năng cạnh tranh trong hội nhập còn nhiều khó khăn và thách 

thức. Ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản của đa số ngư dân địa phương 

còn thấp. Kinh tế hộ ngư dân còn hạn chế, nhiều nơi ngư dân còn 

khai thác mang tính tự cấp, tự túc, thiếu vốn sản xuất. Sự hợp tác của 

ngư dân chưa thực sự, tư tưởng mạnh ai nấy làm, manh mún.  

b. Nguyên nhân chủ quan 

- Chính quyền địa phương cấp quận và đặc biệt cấp phường chưa 

thực sự quan tâm đúng mức tới lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KTHS; chưa 

tìm hiểu, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của ngư dân. 

- Tổ chức, thực hiện chính sách hỗ trợ kém hiệu quả: nhiều 

chính sách về phát triển thủy sản đã mở ra những ưu đãi lớn về tín 

dụng để hỗ trợ ngư dân nâng cấp, đóng mới tàu cá, nhưng thực tế 

chính sách này đang gặp nhiều trở ngại, rất ít ngư dân đủ các tiêu chí 

qui định được vay.  
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CHƯƠNG 3 

CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHAI THÁC HẢI SẢN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

3.1. QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT 

TRIỂN KTHS THÀNH PHỐ 

3.1.1. Quan điểm 

Phát triển KTHS dựa trên cơ sở nguồn lực về tự nhiên và 

nguồn lực xã hội của thành phố, có tính đến khả năng hỗ trợ kinh tế 

Nhà nước và các tổ chức Quốc tế.  

Phát triển KTHS theo hướng chất lượng và bền vững, trên cơ 

sở giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa nâng cao giá trị gia tăng với 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường gắn liền với 

việc thực thi các quy định về bảo vệ, bảo tồn, đóng góp duy trì ổn 

định nguồn lợi và môi trường sống các loài thủy sinh; chủ động thích 

ứng với tác động của biến đổi khí hậu; đồng thời kết hợp chặt chẽ 

giữa khai thác hải sản theo tổ hợp tác với bảo vệ chủ quyền biển đảo. 

3.1.2. Phương hướng phát triển KTHS thành phố Đà Nẵng 

Tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả KTHS xa bờ; 

chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp; ổn định khai thác gần bờ; nâng cao 

năng lực bảo quản, giảm tổn thất, bảo đảm chất lượng, an toàn vệ 

sinh thực phẩm. Tổ chức lại lực lượng KTHS theo hướng hình thành 

các tổ, đội, nghiệp đoàn khai thác có liên kết tổ chức chặt chẽ, nâng 

cao hiệu quả hoạt động, gắn KTHS với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, 

an ninh quốc gia. Chú trọng đảm bảo an toàn cho tàu thuyền trong 

quá trình đánh bắt cũng như trong neo trú.  

3.1.3. Mục tiêu phát triển KTHS Thành phố Đà Nẵng  

a. Mục tiêu tổng quát 

Tiếp tục phát triển KTHS 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 đời sống của ngư dân; theo đó phát triển 
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KTHS xa bờ là chính, tăng số lượng và công suất tàu đạt mức phù hợp 

với những nghề khai thác có chọn lọc, hiệu quả và an toàn.  

b. Mục tiêu cụ thể 

Đến năm 2020: 

- Số lượng tàu, thuyền KTHS còn khoảng 1.115 chiếc, Phát 

triển đội tàu công suất từ 90cv trở lên khoảng 400 chiếc, trong đó, có 

3-5% số tàu công suất từ 90cv trở lên làm dịch vụ hậu cần đánh bắt 

hải sản trên các vùng biển xa bờ. 70% tàu cá công suất từ 400cv trở 

lên được trang bị thiết bị hỗ trợ kỹ thuật khai thác, bảo quản sản 

phẩm hiện đại như máy dò ngang, tời thu cá.  

- Về cơ cấu nghề KTHS ưu tiên tập trung những nghề có hiệu 

quả, nghề khai thác chọn lọc có tái tạo nguồn lợi thủy sản như: nghề 

lưới rê, lưới vây, nghề câu,... hạn chế đến mức thấp nhất nghề lưới 

kéo và các nghề cấm.  

- Sản lượng đánh bắt hải sản tăng bình quân hằng năm ở mức 

7-10%. Nâng cao giá trị sản phẩm sau thu hoạch từ 10-20% so với 

hiện nay. Giảm tổn thất sau thu hoạch xuống dưới 10%. Mở rộng 

việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc từ khai thác, bảo quản, 

đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm đối với các tàu khai thác một số 

đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế khác.  

- 100% tàu cá khai thác hải sản vùng khơi được cung cấp bản 

tin dự báo ngư trường hạn ngắn (07 - 15 ngày/bản tin). 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KTHS THÀNH PHỐ 

ĐẾN NĂM 2020 

3.2.1. Phát triển khai thác xa bờ, chuyển đổi cơ cấu tàu 

thuyền, cơ cấu nghề khai thác  

a. Phát triển tàu thuyền khai thác hải sản có công suất từ 

90cv trở lên khai thác hải sản ở các vùng biển xa bờ, hỗ trợ đóng 

mới tàu cá có công suất từ 400cv trở lên, trong đó ưu tiên đóng 

mới tàu vỏ thép 
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b. Giảm tàu thuyền KTHS có công suất nhỏ, đặc biệt các tàu 

thuyền KTHS vùng biển ven bờ và vùng lộng 

 Việc thực hiện giảm dần tàu đánh bắt gần bờ thông qua chính 

sách hỗ trợ xả bản đến năm 2020 không còn thúng chai gắn máy, ổn 

định khoảng 200 tàu các có công suất dưới 20 Cv. UBND thành phố 

cấp kinh phí hỗ trợ tàu cá và thúng máy để xả bản căn cứ vào giá trị 

thực tế bình quân của mỗi loại phương tiện có mức hỗ trợ cụ thể.  

c. Chuyển đổi cơ cấu nghề khai thác hải sản theo hướng bền 

vững 

Ưu tiên tập trung những nghề có hiệu quả, nghề khai thác chọn 

lọc có tái tạo nguồn lợi thủy sản như: nghề lưới rê, lưới vây, nghề 

câu,... hạn chế đến mức thấp nhất nghề lưới kéo và các nghề cấm.  

3.2.2. Nhóm giải pháp về vốn:  

Vì trong điều kiện hiện nay, phần lớn các chủ tàu này thiếu 

vốn, khả năng chuyển đổi sang nghề khác rất thấp vì cuộc sống và 

hoạt động nghề khai thác từ trước đến nay theo tuyền thống qua 

nhiều đời gắn với biển. Vì vậy, nên cần thiết phải đa dạng hóa các 

nguồn vốn: 

(1): Huy động vốn thông qua vay của ngân hàng:  

(2): Huy động vốn tự có của ngư dân (thuyền viên) và huy 

động nguồn vốn của bà con, họ hàng, dòng tộc:  

(3): Huy động vốn thông qua vay mượn: 

(4): Huy động vốn thông qua đóng góp cổ phần của các thành 

viên của tổ hợp tác, Hợp tác xã.  

(5): Các Tổ Hợp tác, HTX liên kết với các doanh nghiệp:  

(6): Nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn:  

3.2.3. Giải pháp về lao động tham gia KTHS 

- Vận động cho các lao động tham gia góp vốn để mua ngư 

lưới cụ, thiết bị khai thác, góp phần tăng thêm hiệu quả khai thác 

trong từng chuyến biển, tăng thêm thu nhập cho người lao động, tạo 

sự gắn bó giữa chủ tàu và lao động.  
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- Thường xuyên tổ chức đào tạo, cấp bằng thuyền trưởng, máy 

trưởng cho ngư dân.  

- Thuyền viên được vay vốn ưu đãi 5 năm để góp vốn với chủ 

tàu nhằm tăng thu nhập, ổn định cuộc sống để an tâm làm việc lâu 

dài trên tàu cá.  

- Hỗ trợ bảo hiểm y tế tự nguyện, thực hiện thí điểm mô hình 

bảo hiểm xã hội cho thuyên viên tàu khai thác hải sản xa bờ,…;  

3.2.4 Giải pháp về nghiên cứu áp dụng khoa học và công nghệ 

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển 

khai điều tra nguồn lợi hải sản, dự báo ngư trường khai thác. 

- Nhân rộng các kết quả nghiên cứu ngư cụ, phương pháp khai 

thác để chuyển hướng khai thác theo hướng nâng cao chất lượng và 

giá trị sản phẩm; cải tiến, chế tạo ngư cụ phù hợp để nâng cao hiệu 

quả khai thác; áp dụng các công nghệ và thiết bị bảo quản tiên tiến 

trên tàu cá; tổ chức khai thác kết hợp dịch vụ hậu cần trên biển cho 

cộng đồng dân cư thông qua các hình thức khuyến ngư trong khai 

thác hải sản xa bờ. 

- Áp dụng công nghệ hiện đại trong bảo quản sản phẩm sau 

khai thác. Phát triển, nhân rộng các mô hình bảo quản sản phẩm 

khai thác hải sản tiên tiến như: bảo quản bằng nước đá lạnh; hầm 

bảo quản thuỷ sản cách nhiệt bằng PolyUrethane (P.U), vách hầm 

được áp inox và trang bị hệ thống lạnh thấm,...nâng cao giá trị của 

sản phẩm và nâng cao lợi nhuận cho ngư dân khai thác. 

- Đầu tư thiết bị kỹ thuật hỗ trợ khai thác như: máy định vị, 

máy dò ngang, máy tầm ngư, máy thông tin liên lạc, máy thu lưới 

nhằm giúp thuyền trưởng sớm phát hiện đàn cá, giảm chi phí di 

chuyển ngư trường, góp phần tăng hiệu quả sản xuất. 

- Tổ chức học tập chuyển giao công nghệ mới trong KTHS trao đổi 

kinh nghiệm các mô hình KTHS đạt hiệu quả kinh tế cao. 

3.2.5. Giải pháp tổ chức sản xuất 

Tiến hành sắp xếp, củng cố lại các tổ hợp tác khai thác hải sản 
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ở cả 03 tuyến (vùng khơi, vùng lộng và vùng bờ) trên toàn địa bàn 

thành phố, trong đó ưu tiên các thành viên trong mỗi tổ phải là: 

+ Ưu tiên 1: Hoạt động cùng ngư trường, cùng nghề, có mối 

quan hệ huyết thống với nhau. 

+ Ưu tiên 2: Hoạt động cùng ngư trường và có mối quan hệ 

huyết thống với nhau. 

+ Ưu tiên 3: Hoạt động cùng ngư trường và cùng nghề. 

Điều chỉnh, bổ sung các nội dung Quy chế hoạt động của tổ 

hợp tác. Các địa phương căn cứ Quyết định số 06/2005/QĐ-UBND 

của UBND thành phố Đà Nẵng, Nghị định số 151/2007/NĐ-CP và 

Thông tư số 04/2008/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

thống nhất mẫu Quy chế hoạt động để các tổ hợp tác nghiên cứu thực 

hiện. Quy chế hoạt động của THT phải rõ, cụ thể, được trao đổi bàn 

bạc giữa các thành viên tham gia THT trước khi đề nghị UBND 

phường chứng thực. 

3.2.5. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ 

ngư dân 

Thành phố Đà Nẵng cần phải tập trung thực hiện các chính 

sách hỗ trợ của Chính phủ như Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 

07/7/2014, Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg, Quyết định 

47/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND thành phố (thay 

đổi Quyết định 7068/QĐ-UBND) về một số chính sách phát triển 

thủy sản, trong đó chú ý đến việc đối thoại trực tiếp để tháo gỡ 

những vướng mắc; đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng 

dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, đặc biệt ngư dân 

vay vốn đóng mới tàu cá.  

3.3. KIẾN NGHỊ 

* Đối với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương 

* Đối với chính quyền thành phố Đà Nẵng: 

* Đối với nông, ngư dân và doanh nghiệp: 
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KẾT LUẬN 

 

KTHS đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển, 

làm tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu, cung cấp nguồn hải sản tiêu 

thụ tại địa phương, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động. 

Bên cạnh đó KTHS tại các vùng biển xa đã và đang cùng với các 

ngành tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. 

 Qua phân tích thực trạng KTHS trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng, nghiên cứu thực tế, các chủ trương, chính sách liên quan đến 

phát triển KTHS, Trên cơ sở phân tích về thực trạng KTHS, kết hợp 

với đánh giá những thuận lợi, khó khăn về tiềm năng khai thác hải, 

luận văn đã xây dựng hệ thống các giải pháp phát triển KTHS trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. Trong đó, hệ thống các giải 

pháp phát triển nhằm nâng cao năng lực tàu thuyền KTHS và đẩy 

mạnh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản của 

Chính phủ và thành phố Đà Nẵng. Việc giải quyết các vấn đề trên có ý 

nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển KTHS của thành phố Đà 

Nẵng. Tuy nhiên, để những giải pháp trên biến thành hiện thực cần có 

sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp thủy 

sản, đặc biệt là sự tham gia của cộng đồng ngư dân. 

 


