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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Phát triển khai thác thủy sản xa bờ gắn liền với bảo vệ chủ quyền 

biển đảo, khai thác hải sản xa bờ là một trong những ngành kinh tế 

biển quan trọng của thành phố Đà Nẵng, không chỉ do đóng góp lớn 

vào tỷ trọng GDP biển hiện tại mà còn là ngành có nhiều nhân lực hiện 

diện trên biển nhất, có thể tham gia vào việc giữ vững an ninh quốc 

phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Chính vì lẽ đó, việc phát 

triển khai thác thủy sản xa bờ cần được nghiên cứu đề đưa ra các định 

hướng khai thác phù hợp với trình độ và điều kiện của ngư dân tại 

thành phố, bảo đảm tính hiệu quả ổn định kinh tế - xã hội lâu dài.  Với 

những lý do trên, tôi đã chọn đề tài: “Phát triển khai thác thủy sản 

xa bờ tại thành phố Đà Nẵng” làm luận văn tốt nghiệp. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 

Đánh giá thực trạng phát triển khai thác thủy sản xa bờ của thành 

phố Đà Nẵng; từ đó đề xuất các giải pháp đẩy mạnh phát triển khai 

thác thủy sản xa bờ phù hợp với mục tiêu phát triển của thành phố Đà 

Nẵng cũng như cả nước; đảm bảo tính ổn định, nhằm tránh những rủi 

ro trong quá trình khai thác thủy sản xa bờ; nâng cao vai trò của khai 

thác thủy sản xa bờ, góp phần tăng thu nhập cho người ngư dân. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến phát triển khai thác 

thủy sản xa bờ. Phân tích, đánh giá thực trạng về phát triển KTTSXB 

trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, chỉ ra những mặt thành công, những 

hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong phát triển KTTSXB 

trên địa bàn. Đề xuất giải pháp nhằm phát triển KTTSXB trên địa bàn 

Thành Phố Đà Nẵng trong thời gian tới. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Là những vấn đề lý luận và thực tiễn liên 

quan đến phát triển KTTSXB trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng. 

- Phạm vi nghiên cứu:  

+ Về nội dung: Nghiên cứu phát triển Khai thác thủy sản xa bờ 

của Thành phố Đà Nẵng thông qua các tình hình khai thác thủy sản xa 

bờ: sản lượng, số tàu thuyền, đầu ra.... 

+ Về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung trên tại 

Thành phố Đà Nẵng. 

+ Về thời gian: nghiên cứu thực trạng phát triển KTTSXB trên 

địa bàn thành phố trong giai đoạn từ năm 2010 tới năm 2014; Các giải 

pháp đề xuất trong luận văn có ý nghĩa trong 15 năm tới. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, đề tài sử dụng các phương 

pháp sau: Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích 

chuẩn tắc, Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp, Phương pháp 

điều tra lấy mẫu, Các phương pháp nghiên cứu khác,… 

Cách tiếp cận: Thu thập số liệu từ cơ sở dữ liệu tại Chi cục Thống 

kê, chi cục Thủy sản, tạp chí kinh tế, điều tra số liệu, .... 

5. Bố cục đề tài 

- Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Mục lục, Danh mục tài liệu tham 

khảo, Phụ lục, nội dung chính của đề tài được chia làm 3 chương: 

Chương 1. Cơ sở lý luận về phát triển khai thác thủy sản xa bờ 

Chương 2. Thực trạng phát triển khai thác thủy sản xa bờ của 

Thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua 

Chương 3. Giải pháp phát triển khai thác thủy sản xa bờ của 

Thành phố Đà Nẵng thời gian đến. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu  
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KHAI THÁC THỦY SẢN 

XA BỜ 

1.1. TỔNG QUAN VỀ KHAI THÁC THỦY SẢN XA BỜ 

1.1.1. Một số khái niệm 

- Phát triển: Phát triển là tạo ra cái mới hoặc hoàn thiện, làm 

thay đổi về căn bản cái đã có để có cái tốt hơn, tiến bộ hơn. Cái mới, 

cái được hoàn thiện (tức phát triển) có thể có hai khía cạnh chính: Phát 

triển về số lượng và phát triển về chất lượng. Như vậy, phát triển chỉ 

sự trưởng thành, lớn hơn về chất và về lượng. Nói cách khác, phát triển 

là tất cả các hoạt động tìm kiếm nhằm tạo ra cái mới, có thể làm tăng 

về số lượng, làm cho tốt hơn về chất lượng hoặc cả hai. 

- Khai thác thủy sản xa bờ: Là việc khai thác các nguồn lợi thủy 

sản ở vùng biển giới hạn bởi tuyến lộng và ranh giới ngoài của vùng đặc 

quyền kinh tế (từ 24 hải lý) được trang bị bởi tàu thuyền có công suất từ 

90 CV trở lên. 

- Phát triển khai thác thủy sản xa bờ: thực chất là phát triển hệ 

thống tàu thuyền, hệ thống cơ sở hạ tầng dịch vụ khai thác thủy sản, 

các nguồn lực vật chất tham gia: vốn, lao động, công nghệ, ... trong 

khai thác đảm bảo nó được phát triển ổn định bằng tổng thể các 

phương pháp, biện pháp, chính sách khai thác, sử dụng hợp lý các 

nguồn lực để gia tăng kết quả, hiệu quả khai thác, đáp ứng tốt hơn yêu 

cầu của thị trường và xã hội. 

1.1.2. Đặc điểm của khai thác thủy sản xa bờ 

a. Mang tính mùa vụ, phụ thuộc điều kiện khí hậu/địa lý/sinh 

thái, điều kiện kinh tế-xã hội, thị trường. 

b. Đối tượng khai thác là sinh vật biển, chúng là những tài 

nguyên biển có sẵn, đa dạng 
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c. Khai thác có tính vùng 

1.1.3. Vai trò của khai thác thủy sản xa bờ 

a. Cung cấp thực phẩm cho nhu cầu của con người, góp phần 

cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng do thiếu đạm 

b. Góp phần quan trọng trong tăng trưởng của ngành nông lâm 

ngư nghiệp 

c. Tạo ra thị trường cho các sản phẩm công nghiệp; góp phần 

tăng thu ngoại tệ chô đất nước, góp phần xóa đói giảm nghèo 

d. Cung cấp nguyên liệu cho các công nghiệp chế biến sản 

phẩm nông nghiệp 

e. Góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền biển 

đảo cúa đất nước  

1.2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN KHAI THÁC THỦY SẢN XA BỜ 

1.2.1. Xác định cơ cấu nghề khai thác  

- Cơ cấu nghề khai thác là thành phần tỷ trọng và mối quan hệ 

giữa các nghề trong nội bộ ngành khai thác thủy sản xa bờ. 

- Cơ cấu nghề khai thác xa bờ hợp lý là cơ cấu giữa các nghề của 

ngành khai thác thủy sản xa bờ mà các thành phần của nó có tác dụng 

phát huy tốt các tiềm năng của biển, tận dụng tốt các nguồn lực hiện 

có đáp ứng yêu cầu thị trường và xã hội. 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Tỷ lệ họ nghề khai thác thủy sản xa bờ. 

+ Sự thay đổi tỷ lệ họ nghề trong khai thác thủy sản xa bờ 

1.2.2. Phát triển các nguồn lực khai thác thủy sản xa bờ 

- Phát triển các nguồn lực trong khai thác thủy sản xa bờ là phát 

triển các  yếu tố: Đội tàu, lao động, vốn, khoa học và công nghệ, ... 

Nếu muốn khai thác tăng trưởng theo chiều sâu thì phải gia tăng 

tổng năng suất các yếu tố TFP. Các nguồn lực trong khai thác thủy sản 
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bao gồm:  

a. Nâng cao công suất và hiện đại hóa đội tàu khai thác xa bờ  

- Nâng cao công suất đội tàu khai thác xa bờ: là việc gia tăng số 

lượng tàu và công suất của mỗi tàu thuyền tham gia khai thác thủy sản 

xa bờ. Theo quy định tất cả tàu thuyền có công suất đủ 90 CV,... 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Số lượng tàu thuyền khai thác thủy sản xa bờ 

+ Công suất tàu thuyền khai thác thủy sản xa bờ 

+ Mức độ hiện đại trang thiết bị cho đội tàu KTTSXB 

b. Gia tăng nguồn vốn cho khai thác thủy sản xa bờ 

c. Hiện đại hóa công nghệ khai thác 

d. Phát triển nguồn lao động 

1.2.3. Phát triển cơ sở hạ tầng, hoạt động dịch vụ hậu cần 

phục vụ khai thác thủy sản xa bờ  

- Là toàn bộ cơ sở vật chất, phương tiện được sử dụng để tham 

gia vào hoạt động dịch vụ hậu cần quá trình khai thác xa bờ, bao gồm: 

Tàu thuyền, nơi trú bão, xưởng chế tạo thuyền… 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Số lượng tàu thuyền khai thác dịch vụ hậu cần trên biển 

+ Số lượng, qui mô âu thuyền trú bão. 

+ Số lượng, qui mô các cơ sở hậu cần khác phục vụ khai thác 

thủy sản xa bờ: cơ sở đóng tàu, cung cấp đá, nguyên liệu dầu... 

1.2.4. Lựa chọn mô hình liên kết khai thác và tiêu thụ sản 

phẩm 

- Liên kết giữa khai thác và tiêu thụ sản phẩm được hiểu là làm 

cho sự kết hợp giữa các cơ sở tàu thuyền được phép khai thác tại các 

ngư trường được cấp phép với các cơ sở doanh nghiệp thu mua và tiêu 

thụ sản phẩm thủy sản diễn ra chặt chẽ và thường xuyên hơn trong quá 
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trình khai thác, thu mua và tiêu thụ sản phẩm. 

- Các loại liên kết phổ biến: Liên kết ngang và liên kết dọc. 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Số lượng tàu tham gia vào các đội, đoàn, hợp tác xã khai thác 

thủy sản xa bờ; 

+ Tỷ lệ tàu tham gia vào các đội, đoàn, hợp tác xã KTTSXB; 

1.2.5. Đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho người và tàu cá 

khai thác thủy sản xa bờ 

Phát triển khai thác thủy sản xa bờ luôn đi đôi với công tác an 

ninh, an toàn cho người và tàu cá. Sự an toàn của ngư dân và tàu thuyền 

ảnh hưởng rất lớn tới khả năng khai thác thủy sản xa bờ. 

a. Xác định ngư trường khai thác thủy sản xa bờ 

Việc phân chia ngư trường nhằm mục đích: 

+ Tạo ranh giới giữa các ngư trường khai thác theo vùng địa lý, 

tránh tranh chấp ngư trường hoạt động của các tàu thuyền  

+ Bảo vệ ngư trường khai thác cũng như bảo vệ lãnh thổ trên 

biển, bảo vệ tàu thuyền và ngư dân tham gia hoạt động khai thác thủy 

sản xa bờ an toàn. 

- Tiêu chí xác định ngư trường khai thác:  

+ Phân vùng địa lý để khai thác cho mỗi loại thủy sản (theo tọa 

độ). 

b. Công tác phòng chống lụt bão và phối hợp tìm kiếm, cứu hộ, 

cứu nạn trên biển 

Để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và ngư dân khai thác thủy sản 

xa bờ, nhất là những ngư trường xa bờ trong thời tiết xấu và mùa mưa 

bão, trước hết là làm tốt công tác kiểm tra trang bị an toàn cho tàu 

thuyền và ngư dân trước khi ra khơi.  

- Tiêu chí đánh giá:  
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+ Mức độ hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra trong phòng chống 

lụt bão và phối hợp tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển: 

c. Quản lý chất lượng tàu thuyền và trang thiết bị 

Với yêu cầu: 

- Quản lý chặt chẽ, chính xác số lượng tàu thuyền, thuyền viên 

và ngư trường hoạt động khai thác (vị trí, tọa độ) để kịp thời thông tin, 

hướng dẫn phòng, tránh thiên tai. 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Hệ thống hóa cơ chế và chính sách công tác quản lý hệ thống 

theo dõi trong chất lượng tàu thuyền và trang thiết bị:  

1.2.6. Gia tăng kết quả và đóng góp của KTTSXB 

a. Gia tăng kết quả khai thác 

- Gia tăng kết quả khai thác là sản lượng khai thác, thu nhập lao 

động, nộp ngân sách… của năm sau cao hơn so với năm trước. 

- Tiêu chí đánh giá:  

+ Sản lượng bình quân khai thác/ tàu/ chuyến 

+ Giá trị sản lượng tăng thêm hằng năm; 

+ Tốc độ gia tăng giá trị sản lượng hằng năm. 

+ Tỷ trọng giá trị sản xuất/ chi phí thường xuyên KTTSXB  

+ Tỷ trọng giá trị gia tăng/ vốn đầu tư KTTSXB 

b. Đóng góp của KTTSXB cho phát triển kinh tế, xã hội  

Đóng góp của KTTSXB vào phát triển kinh tế xã hội địa phương 

thể hiện trong đóng góp vào giá trị sản xuất, góp phần tăng trưởng kinh 

tế địa phương; đóng góp trong giải quyết công ăn việc làm, tạo thu 

nhập cho người lao động; góp phần xóa đói giảm nghèo… 

- Tiêu chí đánh giá:  

+Tỷ trọng GTSX của KTTSXB trong GTSX Nông lâm thủy sản 

+Tỷ trọng GTSX của KTTSXB trong tổng GTSX của địa phương 
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+ Số lao động KTTSXB/Tổng số lao động có việc làm của địa 

phương  

+ Thu nhập bình quân của 1 lao động khai thác trên 1 tháng. 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN 

KTTSXB 

1.3.1. Điều kiện tự nhiên 

Trong các nhân tố thuộc về điều kiện tự nhiên thì ngư trường, 

mặt nước, nguồn lợi, khí hậu, thời tiết, thiên tai bão lũ, vị trí địa lý 

.vv.. ảnh hưởng trực tiếp đến khai thác thủy sản thông qua sự biến 

động về sản lượng khai thác, dòng thời gian sinh sản, sinh trưởng, ... .  

1.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

a. Kinh tế 

b. Xã hội 

1.3.3. Cơ chế chính sách của nhà nước  

Các chính sách quản lý dựa vào cộng đồng, quản lý đầu tư vào 

khai thác thủy sản xa bờ (ví dụ: không được khai thác cá con, không 

được khai thác vào vùng cấm, không được bánh bắt bằng việc nổ mìn, 

....) làm cho số lượng tàu nghề thay đổi, chuyển sang khai thác xa bờ, 

hay các chính sách khuyến khích hỗ trợ thuyền viên đánh bắt xa bờ để 

tăng số lượng ngư dân đánh bắt xa bờ, một phần cũng giải quyết được 

sự bão hòa khai thác gầnn bờ cũng như tạo công ăn việc làm cho ngư 

dân,... 

1.4. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KTTSXB 

1.4.1 Kinh nghiệm phát triển KTTSXB của các nước 

1.4.2 Kinh nghiệm phát triển KTTSXB ở trong nước 

a. Hải Phòng 

b. Vũng Tàu  
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHAI THÁC THỦY SẢN XA 

BỜ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA 

2.1. ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 

CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN KTTSXB 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 

Đà Nẵng ở vị trí trung độ của Việt Nam, phía Bắc giáp tỉnh Thừa 

Thiên Huế, phía Nam và Tây giáp tỉnh Quảng Nam, phía Đông giáp 

Biển Đông. Diện tích tự nhiên: 1.256,54 km2. Chiều dài bờ biển: 92km 

2.1.2.  Đặc điểm kinh tế - xã hội 

a. Đặc điểm về kinh tế 

Phát huy tiềm năng và lợi thế so sánh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

phát triển thành phố tương xứng với tầm vóc là trung tâm kinh tế - xã 

hội của khu vực miền Trung, có tác động lan toả đối với sự phát triển 

của các tỉnh lân cận, Tây Nguyên và với cả hành lang kinh tế Đông - 

Tây, tiểu Vùng Mê Kông. Mức GDP hàng năm của thành phố tăng cao 

và cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước, cả giai đoạn 2010-

2014 tăng 9.5%, trong khi cả nước chỉ đạt khoảng 6%. Nguyên nhân 

bởi Đà Nẵng có kế hoạch và bước đi trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

từ sau năm 2010 với mục tiêu phát triển ngành kinh tế biển. 

b. Đặc điểm về xã hội 

Thành phố Đà Nẵng có 6 quận và 2 huyện, 56 phường xã. Các 

quận: Cẩm Lệ, Hải Châu, Liên Chiểu, Thanh khê, Sơn Trà, Ngũ Hành 

Sơn và 2 huyện: Hòa Vang và huyện đảo Hoàng Sa với dân số là 992,8 

nghìn người, mật độ dân số là 772 người/km2. 

2.1.3. Cơ chế chính sách của thành phố Đà Nẵng trong khai 

thác thủy sản xa bờ  

Với cơ chế đặc thù hỗ trợ ngư dân hiệu quả, nên việc phát triển 
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đánh bắt thủy sản ở đây đã và đang có bước đi vững chắc, tạo cả thế 

và lực để ngư dân vững vàng vươn ra khơi xa, góp phần khẳng định 

chủ quyền trên biển của Tổ quốc được đánh giá trong bước đi mới của 

thành phố Đà Nẵng. 

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHAI THÁC THỦY SẢN XA 

BỜ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

2.2.1. Thực trạng chuyển đổi cơ cấu nghề KTTSXB 

Cơ cấu chuyển đổi nghề khai thác thủy sản xa bờ đã có những 

bước thay đổi mạnh mẽ.  

Bảng 2.3. Cơ cấu họ nghề khai thác thủy sản xa bờ 

ĐVT: Chiếc 

STT Năm 
H.kéo 

lưới 

H.lưới 

vây 

H.lưới 

rê 

H. 

câu 

H.nghề 

khác 
Tổng 

1 2010 49 4 20 39 41 152 

2 2014 85 8 39 73 66 272 

% Cơ cấu 

nghề 2010 
32.16% 2.50% 

13.01

% 

25.33

% 
27.00% 

100

% 

% Cơ cấu 

nghề 2014 
31.38% 2.84% 

14.45

% 

26.93

% 
24.40% 

100

% 

(Nguồn: Từ kết quả điều tra sản lượng của Chi cục Thủy sản) 

Cơ cấu nghề đã có sự chuyển dịch đáng kể trong cơ cấu nghề 

khai thác ở Đà Nẵng giai đoạn 2010 – 2014, dịch chuyền nghề nhiều 

nhất là họ lưới kéo  

2.2.2. Thực trạng phát triển các nguồn lực KTTSXB 

a. Thực trạng đội tàu thuyền khai thác thủy sản xa bờ 

- Tàu thuyền khai thác thủy sản xa bờ 

Toàn thành phố Đà Nẵng có 1.284 tàu cá hoạt động khai thác hải 
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sản với tổng công suất 127.524,1 cv, từ 90cv đến dưới 400cv có 140 

tàu (10,9%) và từ 400cv trở lên có 132 tàu (10,3%), lượng tàu có công 

suất trên 90 CV chỉ chiếm 21,2% so với tổng số tàu khai thác thủy sản 

trên địa bàn Đà Nẵng. Con số này chưa thể khẳng định Đà Nẵng đủ 

năng lực khai thác xa bờ hiệu quả.  

Bảng 2.5. Số lượng tàu KTTSXB 

(ĐVT:Chiếc) 

Năm 2010 2011 2012 2013 2014 

Số lượng tàu   KTTSXB 152 160 201 231 272 

Tốc độ tăng trưởng hàng 

năm (%)  

5.26

% 

25.63

% 

14.93

% 

17.75

% 

Tốc độ tăng b/q giai đoạn (%) 13.75% 

(Nguồn: Chi cục Thủy sản Đà Nẵng) 

Lượng tàu khai thác thủy sản xa bờ có công suất trên 90 CV tăng 

nhanh, mức tăng bình quân lượng tàu thuyền từ năm 2010 – 2014 là 

13.75%. Đà Nẵng có những chủ trương vận động ngư dân tham gia 

đánh bắt xa bờ, khuyến khích đóng tàu có công suất lớn, giảm tàu có 

công suất nhỏ, và không đưa vào sử dụng tàu gỗ đã mục nát, những 

tàu đã khai thác trên 15 năm tránh gây nguy hiểm khi khai thác.  

- Công suất khai thác thủy sản xa bờ: 

Bảng 2.6. Tổng công suất các tàu KTTSXB 

(ĐVT:Nghìn CV) 

Năm 2010 2011 2012 2013 

Công suất 30.7 34.7 47 47.9 

Tốc độ tăng hàng năm  13.03% 35.45% 1.91% 

Tốc độ tăng giai đoạn 9.60% 

(Nguồn: Cục Thống kê Đà Nẵng) 
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- Quy mô ngư lưới cụ, trang thiết bị dùng cho khai thác thủy sản 

xa bờ: Đa phần các tàu có trang bị các thiết bị hàng hải nhưng mức độ 

không đồng đều, 100% có la bàn, 100% có trang bị máy bộ đàm tầm 

ngắn liên lạc giữa các tàu với nhau, 90% có trang bị máy bộ đàm liên 

lạc tầm xa giữa các tàu và với bờ, một số nhỏ có trang bị hệ thống định 

vị vệ tinh (45%). Các đặc trưng kỹ thuật tàu ngư dân Đà Nẵng nhìn 

chung còn đang ở mức trung bình, tàu khai thác xa bờ toàn là tàu vỏ 

gỗ, một số đã sử dụng lâu năm mức đầu tư thấp và không đồng bộ, tàu 

thuyền công suất thấp (bình quân 99 CV/chiếc trong năm) tác động 

làm giảm hiệu quả khai thác. 

b. Nguồn vốn 

Thực tế việc tiếp cận vốn đầu tư vào KTTSXB trong những năm 

qua còn gặp nhiều khó khăn. Mức đầu tư này có xu hướng tăng dần 

theo các năm. Từ năm 2010 đã là 535.543 triệu đồng thì năm 2014 là 

643.825 triệu đồng, mức tăng bình quân giai đoạn là 4.27%.  

Nguồn vốn phân bổ cho các địa phương của Đà Nẵng không đồng 

đều, có sự phân chia rõ ràng, nguyên nhân cũng bởi vì những địa 

phương có nhiều vốn đầu từ là những nơi tập trung phát triển mạnh 

ngành nghề khai thác thủy sản xa bờ, như quận Thanh khê, Hải Châu, 

Sơn Trà, Liên Chiểu.  

c. Nguồn lao động  

Bảng 2.10. Số lượng lao động tham gia KTTSXB là người ĐN 

Chỉ tiêu Lao động Lao động ĐN Tỷ lệ 

2012 2790 1618 58% 

2013 2655 1328 50% 

2014 2870 1579 55% 

(Nguồn: Cục Thống kê Đà Nẵng) 
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- Lao động Đà Nẵng tham gia khai thác chỉ trên 50%, Tình trạng 

lao động có tay nghề trên một chiếc tàu là 63.5%, đa số là những ngư 

dân lâu năm trong những gia đình có truyền thống bám biển, còn tỷ lệ 

37.5% tổng số lao động không có tay nghề là những thanh niên nông 

thôn không có việc làm hoặc là làm thời vụ..., cố gắng theo nghề biển 

để mưu sinh, chưa có kinh nghiệm về khai thác thủy sản xa bờ, tình 

trạng này cần được báo động đối với nghề cá Đà Nẵng. 

- Trình độ học vấn của các thuyền trưởng là chưa cao, tuy nhiên 

họ có nhiều năm trong nghề, được đào tạo nghề bài bản, được cấp 

chứng chỉ hành nghề cộng thêm những khả năng thực tế cọ sát với 

biển. 

d. Thực trạng ứng dụng công nghệ trong KTTSXB 

Bằng cách ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào quá trình 

khai thác: Trang bị cơ sở vật chất trên tàu, dùng công nghệ dự báo ngư 

trường, dùng công nghệ vào quy trình khai thác, bảo quản, chế biến....  

2.2.3. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng, hoạt động dịch vụ 

hậu cần phục vụ khai thác thủy sản xa bờ 

Toàn thành phố Đà Nẵng có 07 tàu đang làm thu mua, dịch vụ 

hậu cần nghề cá trên biển. Đà Nẵng tập trung cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

phục vụ dịch vụ hậu cần nghề cá tập trung tương đối hoàn chỉnh, khép 

kín tại Khu Công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang. Trong đó khu 

neo đậu tránh trú bão Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang có diện tích 

mặt nước là 58ha, với 03 cầu cảng. Diện tích trên bờ là 24ha bao gồm 

Chợ đầu mối thủy sản với diện tích 6.000m2, Toàn khu vực Âu thuyền 

có 10 xưởng sản xuất nước đá, 04 đại lý xăng dầu và 18 tàu cung ứng 

dầu, 06 xưởng sửa chữa... Đà Nẵng hướng tới hoàn thiện phát triển các 

dịch vụ hậu cần đối với khai thác thủy sản đáp ứng nhu cầu khai 

thác của thành phố và các vùng lân cận. 
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 2.2.4. Thực trạng liên kết tổ chức KT và tiêu thụ sản phẩm 

 Liên kết ngang:  

- Tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển: Đến nay toàn thành phố đã 

thành lập Vùng khơi 44 tổ thành lập thành các tổ, đội đoàn khai thác.  

- Tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển: Đến nay toàn thành phố đã 

thành lập 87 tổ khai thác hải sản với 568 tàu (57.703cv) tổ viên. 

Liên kết dọc: Đà Nẵng đã có sự cho sự kết hợp giữa các cơ sở tàu 

thuyền được phép khai thác tại các ngư trường được cấp phép với các 

cơ sở doanh nghiệp thu mua và tiêu thụ sản phẩm diễn ra chặt chẽ và 

thường xuyên hơn trong quá trình khai thác, thu mua và tiêu thụ sản 

phẩm, nhưng chưa có tính  đảm bảo. 

2.2.5. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho người và tàu cá 

khai thác thủy sản xa bờ 

a. Xác định ngư trường khai thác thủy sản xa bờ 

Phân chia ngư trường dựa vào vị trí địa lý vùng miền của vùng 

giáp biển, cùng với các tỉnh lân cận theo nghề tương ứng khai thác phù 

hợp với từng loại sinh vật biển. Phần lớn các đội tàu hoạt động khai 

thác xa bờ của Đà Nẵng tại quần đảo Hoàng Sa. Ngư trường giữa 

Hoàng Sa và Trường Sa, quần đảo Trường Sa chỉ có 5-7% tàu cá hoạt 

động. Các tàu hoạt động khai thác đa phần có công suất 90cv trở lên 

chủ yếu làm nghề lưới cản, lưới vây, câu mực, mành chụp. 

b. Phòng chống lụt bão và phối hợp tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn 

trên biển 

Công tác quản lý giám sát, kiểm tra trong phòng chống lụt bão 

và phối hợp tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn hoạt động khai thác thủy sản 

nói chung, khai thác thủy sản xa bờ nói riêng trên các vùng biển của 

các cơ quan chức năng còn nhiều thiếu sót, chưa chặt chẽ; việc chấp 

hành các quy định của Nhà nước về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, đảm 
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bảo an toàn cho người và tàu cá của các tổ chức, cá nhân chưa thực 

hiện nghiêm túc, dẫn đến nhiều tai nạn tàu cá vẫn xảy ra.  

c. Công tác Quản lý chất lượng tàu cá và trang thiết bị tàu 

thuyền 

Các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra thực hiện 

quy định về đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải của tất cả tàu cá. Xử lý 

nghiêm những trường hợp không trang bị đầy đủ các thiết bị như đèn 

tín hiệu, phao cứu sinh, máy thông tin liên lạc... Cơ quan đăng kiểm 

phân loại, đánh giá chất lượng cũng như tuổi thọ của tàu cá để từ đó 

có cơ sỏ cấp phép đối với những tàu cá đáp ứng yêu cầu và được phép 

ra khơi hoạt động trong vùng biển phù hợp. Tổ chức các lớp tập huấn 

về kiến thức an toàn hàng hải, cách xử lý ứng cứu cũng như phối hợp 

cơ quan chức năng trong trường hợp tai nạn xảy ra để ngư dân nắm rõ. 

2.2.6. Kết quả và đóng góp của khai thác thủy sản xa bờ 

a. Thực trạng kết quả KTTSXB 

- Sản lượng khai thác thủy sản xa bờ  

Đà Nẵng ước tính trữ lượng khoảng hơn 1,1 triệu tấn. Hàng năm 

sản lượng khai thác thủy sản xa bờ đạt trên 10.000 tấn. 

Bảng 2.18. Sản lượng thủy sản KTTSXB 

Năm 2010 2011 2012 2013 T10/2014 

Sản lương (tấn) 11316 10440.6 12907.1 11613.2 12258 

Tốc độ tăng trưởng hàng năm (%)  -7.74% 23.62% -10.02% 5.55% 

Tốc độ tăng trưởng BQGĐ (%) 10.04% 

(Nguồn:Chi cục Thủy sản Đà Nẵng)  

- Giá trị sản xuất: Đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả 

khai thác thủy sản xa bờ tại thành phố  Đà Nẵng:  
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Bảng 2.22. Bảng giá trị sản xuất khai thác thủy sản xa bờ 

Chỉ tiêu ĐVT 2010 2011 2012 2013 2014 

Gía trị sản xuất 

KTTSXB Tr đ 
338732 439219 424511 559438 445617 

tốc độ tăng 

trưởng hàng 

năm % 

 29.67% -3.35% 31.78% -20.35% 

Tốc độ tăng b/q 

2009 – 2013 % 15.92% 

(Nguồn: Chi cục Thủy sản Đà Nẵng) 

- Tốc độ gia tăng giá trị sản phẩm hằng năm:  

Bảng 2.23. Bảng gía trị tăng thêm KTTSXB 

Chỉ tiêu ĐVT 2010 2011 2012 2013 2014 

GO(giá cố định 94) Tr đ 338732 439219 424511 559438 445617 

VA Tr đ 183253 235071 217350 282778 231649 

Cơ cấu VA/GO % 54.10% 53.52% 51.20% 50.55% 51.98% 

IC Tr đ 155479 204148 207162 276660 213967 

Cơ cấu IC/GO % 45.90% 46.48% 48.80% 49.45% 48.02% 

(Nguồn: Chi cục Thủy sản Đà Nẵng) 

- Tỷ trọng giá trị gia tăng / vốn đầu tư KTTSXB:  

Bảng 2.25. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cơ bản KTTSXB 

Chỉ tiêu ĐVT 2010 2011 2012 2013 2014 

VA (giá hh) Tr. Đ 499202 725001 851804 1131112 1174462 

Vốn đầu tư Tr. Đ 371439 561407 640271 821551 837508 

Hiệu suất sử dụng  

VĐT lần 1.34 1.29 1.33 1.38 1.40 

(Nguồn: Chi cục Thủy sản Đà Nẵng) 
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b. Kết quả đóng góp của KTTSXB cho thu nhập ngư dân 

Trong năm 2010 giá trị sản xuất ngành khai thác thủy sản xa bờ 

chiếm 19% tổng giá trị ngành nông lâm thủy sản, và giá trị này tăng 

lên nhưng không đồng đều trong các năm 24% (năm 2011), 20% (năm 

2012), 28% (năm 2013), 21% (năm 2014). Tuy nhiên, với tốc độ phát 

triển cùng tiềm năm phát triển của ngành khai thác thủy sản xa bờ còn 

có nhiều đóng góp lớn hơn nữa trong tương lai xa.  

Tiền lương 1 tháng bình quân 1 ngư dân tham gia khai thác thủy 

sản xa bờ  có xu hướng tăng dần qua các năm.  

2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHAI THÁC 

THỦY SẢN XA BỜ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.3.1. Những thành công  

- Sản lượng khai thác và giá trị sản xuất không ngừng tăng các 

năm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, giải quyết 

được nhiều việc làm cho ngư dân cũng như lao động dư thừa trên địa 

bàn và các vùng lân cận.  

- Với việc chuyển đổi cơ cấu nghề trong khai thác thủy sản xa bờ 

tăng số lượng các loại thủy sản khác nhau có giá trị kinh tế cao, nâng 

cao thu nhập cho người dân, ổn định cuộc sống,... 

- Áp dụng công nghệ hiện đại vào khai thác xa bờ làm cho khả 

năng tăng năng suất mang lại giá trị kinh tế cho thành phố Đà Nẵng 

- Thúc đẩy để phát triển các phương thức tổ chức khai thác phù 

hợp như: Hợp tác xã nghề cá, tổ đội sản xuất trên biển,... 

- Công tác bảo đảm an toàn cho người và tàu thuyền khai thác 

thủy sản xa bờ đã có những bước chuyển biến tích cực, chủ động 

phòng tránh bão, nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu 

thuyền. Với việc khai thác thủy sản xa bờ góp phần bảo vệ chủ quyền 

biển đảo của nước ta tại các Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. 
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2.3.2. Những hạn chế 

- Nguồn lực vật chất còn yếu: quy mô vốn nhỏ lẻ, chủ yếu là tàu 

gỗ, khai thác  tự do, công nghệ còn yếu và thiếu, chưa đáp ứng nhu 

cầu khai thác xa bờ, nguồn lao động có trình độ còn thấp… 

- Cơ cấu nghề chuyển đổi khai thác còn chậm, chưa mạnh dạn 

đầu tư nghề mới 

- Công nghệ ứng dụng vào KTTSXB chưa đồng bộ. 

- Các tàu khai thác thiếu tính chủ động, chưa thiết lập được mối 

quan hệ với các doanh nghiệp thu mua, hợp tác với các thành phần 

kinh tế khác, chủ yếu thông qua đầu nậu. 

- Kết quả sản lượng khai thác các tàu thuyền KTTSXB: doanh thu 

qua các năm có tăng nhưng không ổn định, thu nhập của người lao động 

so với các địa phương trong khu vực là chưa cao,... 

- Trình độ hiểu biết về luật hàng hải, luật quốc tế trên biển của 

thuyền trưởng và máy trưởng còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu  

- Lực lưỡng bảo vệ sự toàn toàn cho người và tàu thuyển còn hạn 

chế, vẫn xảy ra các tình trạng bị đánh phá, phá hoại tàu thuyền,... 

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

- Do tập quán nghề nghiệp khai thác có từ lâu đời và điều kiện 

kinh tế của ngư dân còn khó khăn, cơ cấu nghề khai thác là bất hợp lý; 

- Phần lớn tàu thuyền khai thác với quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ, 

tình trạng khai thác không theo quy hoạch mùa vụ;  

- Thời gian khai thác hữu ích chưa cao; không thông thạo ngư 

trường vùng khơi. Các tàu xa bờ có công suất lớn thì thời gian bám 

biển tối đa là 20 ngày; Ý thức bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản 

của ngư dân còn kém 

- Vấn đề tranh chấp ngư trường khai thác, gây mất trật tự an ninh 

trên biển; nguồn lợi thủy sản bị suy giảm.  
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CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHAI THÁC THỦY 

SẢN XA BỜ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

3.1. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

KHAI  THÁC THỦY SẢN XA BỜ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

3.1.1. Quan điểm 

Căn cứ theo chiến lược phát triển phát triển thủy sản Việt Nam 

đến năm 2020 và Nghị quyết số 33- NQ/TW của Bộ Chính trị về xây 

dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kì công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước, Đà Nẵng xác định: Ngành thủy sản được xác 

định là một trong những ngành kinh tế mũi ngọn trong chiến lược phát 

triền kinh tế biển của Đà Nẵng. 

3.1.2. Mục tiêu 

a. Mục tiêu chung: Quản lý, bảo vệ và khai thác hiệu quả nguồn 

lợi biển để phát triển ngành khai thác hải sản, góp phần phát triển kinh 

tế, ổn định chính trị - xã hội vùng khai thác thủy sản xa bờ, giữ vững 

quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo. 

b. Mục tiêu cụ thể: UBND TP Đà Nẵng phấn đấu là 01 trong 06 

trung tâm nghề cá của cả nước với ngư trường lớn tập trung tại quần 

đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và sẽ 

khởi công công trình nâng cấp Cảng Cá Thọ Quang thành Cảng Cá 

loại 1 cấp quốc gia 

3.1.3. Định hướng 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KTTSXB TP. ĐÀ NẴNG 

3.2.1. Chuyển đổi nghề KTTSXB theo hướng bền vững 

-  Kết hợp các nghề mang lại giá trị mà vẫn đảm bảo: nghề chụp 

mực với câu cá ngừ đại dương, cùng nghề rê ba lớp, 

- Sự phát triển họ nghề kéo lưới (Các nghề có số lượng tàu biến 
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động tăng gồm lưới Rê, lưới vây) và họ nghề câu gia tăng.  

- Kết hợp nhiều tàu thuyền cùng nghề để dễ dàng khai thác, chủ 

động liên kết, đoàn kết cùng nhau, giúp đỡ nhau  

3.2.2. Đẩy mạnh phát triển các nguồn lực KTTSXB 

a. Gia tăng quy mô khai thác 

- Khuyến khích các thành phần kinh tế của thành phố có kinh 

nghiệm sản xuất, có năng lực tài chính, có khả năng quản lý, đóng tàu 

công suất lớn, hiện đại có đủ điều kiện hậu cần dịch vụ ... 

- Hiện đại hóa đội tàu thuyền khai thác thủy sản xa bờ 

- Tạo môi trường thông thoáng cũng như hỗ trợ về vốn, chính 

sách về bảo hiểm tàu thuyền và người cho ngư dân mạnh dạn đầu tư 

đóng tàu lớn khai thác thủy sản xa bờ.  

b. Gia tăng và sử dụng hiệu quả nguồn vốn  

- Tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực KTTN tiếp cận nguồn vốn 

tín dụng, hỗ trợ vốn, và chính sách hỗ trợ chi phí KTTSXB… 

- Thành lập quỹ phát triển nghề nghiệp trên địa bàn từ ngân sách 

thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác. Cần có chính sách quản 

lý vốn vay đảm bảo cho dân được vay đúng người đúng mục đích. 

-  Hướng dẫn ngư dân theo hướng hình thành các công ty khai 

thác và dịch vụ nghề cá hình thành được tư cách pháp nhân; đứng ra 

vay vốn. Trong quá trình khai thác thủy sản xa bờ, ngư dân cần phải 

có chiến lược tài chính rõ ràng cho hoạt động của mình. 

-  Các hộ ngư dân, đội đoàn tàu phải tìm hiểu, nghiên cứu để hiểu 

rõ tiện ích của từng dịch vụ vay vốn của các tổ chức tín dụng. 

c. Phát triển lực lượng lao động 

- Chính quyền có chiến lược phát triển nguồn nhân lực phải gắn 

liền với hệ thống giáo dục đào tạo và dạy nghề KTTSXB.  

- Đào tạo kỹ thuật, tay nghề cho ngư dân, đặc biệt đối với tàu cá 
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được hiện đại hóa, nâng cao kỹ thuật,.... 

 - Đào tạo lao động nghề cá phù hợp với thực tế, khuyến khích 

con em ngư dân  theo nghề biển; khuyến khích lão ngư, những ngư 

dân có kinh nghiệm tham gia đào tạo, truyền nghề cho lao động trẻ. 

- Hỗ trợ bảo hiểm xã hội cho ngư dân tham gia hoạt động KTTS; 

chính sách hỗ trợ rủi ro cho ngư dân khai thác hải sản trên biển. 

- Đào tạo và nâng cao nguồn nhân lực cho cán bộ quản lý. 

- Hướng dẫn cho ngư dân cần nhất là các nguyên tắc hàng hải; 

cách tránh bão, tránh gió mùa; sử dụng công nghệ,.. 

d. Đầu tư đổi mới công nghệ và ứng dụng CNTT 

- Có chính sách khuyến khích các đội tàu thuyền KTTSXB đẩy 

mạnh ứng dụng các công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả khai thác. 

- Các tàu thuyền KTTSXB chủ động đổi mới công nghệ. Xây 

dựng định mức kinh tế trong KTTSXB, bảo quản, chế biến. 

- Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ KHKT trong dự báo ngư 

trường, khai thác cũng như bảo quản sản phẩm đối với KTTSXB 

- Ưu tiên đẩy mạnh công tác khuyến ngư, tập trung bố trí các mô 

hình, lớp tập huấn khuyến ngư về công nghệ, kỹ thuật KTTSXB mới... 

3.2.3. Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần phục 

vụ khai thác thủy sản xa bờ 

- Đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng KTTSXB; cảng cá, 

chợ cá chuyên dụng, cơ sở đóng tàu cá KTTSXB, các cơ sở dịch vụ.... 

- Đóng tàu mới phục vụ công tác điều tra nguồn lợi hải sản nói 

chung, phát triển đội tàu công ích, tàu dịch vụ, khai thác hải sản trên 

biển  bằng vật liệu vỏ thép hoặc vật liệu mới thay thế vỏ gỗ. 

- Đầu tư hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu KTTSXB 

- Tổ chức tốt công tác dịch vụ cung cấp đá lạnh, nhiên liệu,... 

- Quy định và tổ chức lại việc tham gia của các chủ nậu  
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- Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, bến cá, chợ cá  

3.2.4. Xây dựng mô hình liên kết khai thác và tiêu thụ sản 

phẩm 

-  Xây dựng và nhân rộng mô hình tổ chức khai thác, dịch vụ hậu 

cần, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; Liên kết ngư dân, nậu vựa, doanh 

nghiệp chế biến và cơ quan quản lý. 

-  Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo chuỗi nhằm quản 

lý các sản phẩm khai thác, hạn chế tình trạng đánh bắt bất hợp pháp. 

-  Hỗ trợ, phát triển HTX nghề cá, các Hiệp hội nghề cá. Thí điểm 

giao việc khai thác, kinh doanh các cảng cá, bến cá cho Hợp tác xã. 

- Cần xây dụng mô hình liên kết vùng giữa các tỉnh lân cận với 

nhau tạo thành một tổng thể khai thác 

- Học hỏi kinh nghiệm, thu hút đầu tư và hợp tác với các nước 

bên ngoài. Hình thành một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn đủ mạnh để 

hoạt động KTTSXB và khai thác viễn dương các nước trong khu vực. 

3.2.5. Hoàn thiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho 

người và tàu cá khai thác thủy sản xa bờ  

a. Mở rộng ngư trường khai thác thủy sản xa bờ  

-  Hợp tác với các nước trong khu vực, quốc tế nhằm đưa tàu Việt 

Nam đi khai thác, mở rộng ngư trường KTTSXB.  

- Rà soát và xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho ngư dân 

và doanh nghiệp  đi khai thác  ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam 

trên cơ sở gắn khai thác, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 

- Nghiên cứu về nguồn lợi ngư trường ở các vùng biển xa. 

b. Phòng chống lụt bão và phối hợp tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn 

trên biển 

- Chủ tàu cá, thuyền trưởng và các thuyền viên cần chấp hành tốt 

các quy định của pháp luật: Mua bảo hiểm cho người và phương tiện; 
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Các tàu cá cần trang bị đầy đủ trang thiết bị an toàn, cứu nạn, thông 

tin, phương tiện bảo vệ cho người và tàu cá  

- Thuyền trưởng và thuyền viên đi trên tàu phải có đủ chuyên 

môn phù hợp, đảm bảo phương tiện luôn ở trạng thái an toàn. 

-  Thực hiện tốt việc đăng ký, đăng kiểm đối với phương tiện khai 

thác theo quy định.  

c. Quản lý chất lượng tàu cá và trang thiết bị 

- Tăng cường công tác kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá kể từ khâu 

thẩm định hồ sơ thiết kế tàu cá, quá trình đóng mới và sử dụng tàu cá.  

- Báo cáo số lượng tàu thuyền, tình hình đăng ký, đăng kiểm tàu 

cá tại địa phương theo tháng.  

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản; Kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân môi giới, 

chủ tàu,... đưa tàu cá và ngư dân đi khai thác hải sản trái phép. 

- Động viên, hỗ  trợ ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, trấn cướp tài 

sản, đâm chìm, đâm hư hỏng tàu khi khai thác ở các ngư trường truyền 

thống thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt 

Nam (Hoàng Sa, Trường Sa, DK1). 

3.2.6. Nâng cao nhận thức về vai trò của KTTSXB 

- Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ khoa học, cán 

bộ quản lý trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; 

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho ngư dân về đảm 

bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản; Tăng  cường giáo 

dục pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho ngư dân. 

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

trách nhiệm của ngư dân, xã hội trong việc quản lý, sử  dụng tài nguyên 

một cách hiệu quả, gắn với bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo. 



24 

 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

Với đề tài “Phát triển khai thác thủy sản xa bờ tại thành phố 

Đà Nẵng”, luận văn đã tập trung giải quyết các vấn đề sau: 

1. Luận văn đã góp phần làm rõ thêm cơ sở lý luận về phát triển 

khai thác thủy sản xa bờ. Từ đó tìm hiểu, phân tích làm rõ thực trạng 

khai thác thủy sản xa bờ tại Đà Nẵng. 

2. Phản ánh thực trạng phát triển khai thác thủy sản xa bờ và chỉ 

ra nguyên nhân của những hạn chế trong chiến lược phát triển 

KTTSXB tại Đà Nẵng. 

3. Đà Nẵng xác định: Ngành thủy sản được xác định là một trong 

những ngành kinh tế mũi ngọn trong chiến lược phát triền kinh tế biển 

của Đà Nẵng và xuất phát từ các nguồn lực, tiềm năng của thành phố, 

tác giả đề ra một số giải pháp nhằm phát triển khai thác thủy sản xa bờ 

Đà Nẵng như: Đẩy mạnh phát triển các nguồn lực KTTSXB, phát triển 

hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác thủy sản xa 

bờ, chuyển đổi nghề khai thác thủy sản xa bờ theo hướng bền vững, 

xây dựng mô hình liên kết khai thác và tiêu thụ sản phẩm, hoàn thiện 

công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho người và tàu cá khai thác thủy 

sản xa bờ, nâng cao nhận thức về vai trò của KTTSXB 

KIẾN NGHỊ 

1. Các cấp các ban ngành hoàn thiện cơ chế khai thác thủy sản 

xa bờ phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay, đảm bảo sự an 

toàn của ngư dân và tàu thuyền khai thác. 

Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng luận văn sẽ không tránh khỏi 

những sai sót và hạn chế. Kính mong quý Thầy, Cô trong hội đồng chỉ 

dẫn để luận văn hoàn thiện hơn để áp dụng vào công tác quản lý khai 

thác thủy sản ở địa phương./.  




