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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Theo quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 

2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2013 thì thành 

phố Đà Nẵng được quy hoạch là một trong sáu trung tâm nghề cá lớn 

gắn với ngư trường biển Đông và Hoàng Sa. Định hướng phát triển 

thủy sản là một trong những ngành kinh tế quan trọng trong chiến 

lược phát triển kinh tế biển của địa phương, trong thời gian qua, Đà 

Nẵng đã đầu tư cơ sở hạ tầng nghề cá với mục tiêu hình thành Trung 

tâm nghề cá của khu vực miền Trung theo tinh thần Nghị quyết số 

33-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà 

Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Trong quá trình phát triển, các hoạt động của ngành dịch vụ hậu 

cần nghề cá là một trong những nhân tố thúc đẩy sự phát triển bền 

vững của ngành thủy sản. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua sự 

phát triển của lĩnh vực dịch vụ HCNC ở Việt Nam nói chung và 

thành phố Đà Nẵng nói riêng vẫn còn quá nhiều mặt tồn tại cần phải 

khắc phục, đó là cơ sở hạ tầng cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú 

bão đầu tư nhưng chưa đồng bộ, việc quản lý chưa hiệu quả, công tác 

vệ sinh môi trường chưa được chú trọng, các cơ sở đóng, sửa chữa 

tàu cá phát triển thiếu quy hoạch, năng lực đóng mới hạn chế, các 

hoạt động công nghiệp phụ trợ phục vụ cho khai thác hải sản còn 

thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yếu cầu phát triển sản xuất nghề cá theo 

hướng hiện đại, dịch vụ thu mua, kinh doanh nguyên liệu thủy sản 

còn mang tính tự phát, việc thực hiện dịch vụ hậu cần trên biển chỉ 

mới bước đầu, còn hạn chế về tổ chức sản xuất, nhân rộng mô hình, 

chưa chú trọng đến việc đầu tư kho lạnh và thực hiện đấu giá sản 
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phẩm. Bên cạnh đó, các hoạt động thông tin ngư trường nguồn lợi, 

hoạt động phòng chống lụt bão, phối hợp tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn 

trên biển, công tác đăng ký, đăng kiểm, quản lý chất lượng tàu cá 

chưa được đồng bộ, hạn chế về nguồn kinh phí hoạt động,… Tất cả 

những tồn tại, hạn chế nêu trên không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động 

ngành dịch vụ HCNC mà còn hạn chế sự phát triển của ngành thủy 

sản, nhất là khai thác tiềm năng, lợi thế về biển và phát triển thành phố 

Đà Nẵng trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của khu vực 

miền Trung. Do đó, việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động 

của ngành và đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ HCNC thành phố 

Đà Nẵng là rất cấp bách và cần thiết, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và 

thực tiễn trong phát triển ngành thủy sản của thành phố Đà Nẵng.  

Từ những vấn đề nêu trên, tôi quyết định lựa chọn đề tài: "Phát 

triển dịch vụ hậu cần nghề cá thành phố Đà Nẵng" để làm đề tài 

cho luận văn tốt nghiệp của bản thân, với mong muốn là đề xuất 

những kiến nghị, giải pháp có tính gợi ý để giúp các cơ quan quản lý 

Nhà nước trong việc phát triển dịch vụ HCNC - một lĩnh vực đóng 

vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển thành phố Đà 

Nẵng trở thành trung tâm nghề cá của khu vực và cả nước.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển dịch vụ hậu 

cần nghề cá. 

- Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá thành 

phố Đà Nẵng. 

- Đề xuất hệ thống các giải pháp phát triển dịch vụ hậu cần nghề 

cá thành phố Đà Nẵng 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tƣợng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận văn là 

lý luận và thực tiễn phát triển dịch vụ HCNC tại TP Đà Nẵng. 
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 - Phạm vi nghiên cứu: 

+ Về nội dung: Tập trung nghiên cứu các nội dung liên quan đến 

dịch vụ hậu cần nghề cá thành phố Đà Nẵng bao gồm các lĩnh vực: 

Các hoạt động dịch vụ tại các cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú 

bão; Dịch vụ đóng mới, sửa chữa tàu thuyền,  Dịch vụ cung cấp xăng 

dầu, nước đá phục vụ cho khai thác hải sản; Các hoạt động dịch vụ 

thu mua hải sản của các tàu thuyền đánh bắt. 

+ Về không gian: tại thành phố Đà Nẵng. 

+ Về thời gian: Đánh giá thực trạng dịch vụ hậu cần nghề cá 

thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010-2014. Các giải pháp có ý nghĩa 

những năm đến. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phƣơng pháp thu thập số liệu: Nguồn số liệu thứ cấp thu thập 

thông qua việc kế thừa các tài liệu, số liệu, kết quả nghiên cứu đã 

được công bố thông qua các chương trình điều tra cơ bản, các đề tài, 

dự án nghiên cứu trên địa bàn thành phố về dịch vụ hậu cần nghề cá 

và ngành thủy sản thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra đề tài còn kế thừa sử 

dụng số liệu điều tra khảo sát đã được công bố của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng.  

- Phƣơng pháp phân tích: Đề tài đã sử dụng các phương pháp 

nghiên cứu cụ thể như:  

+ Phương pháp phân tích thực chứng; 

+ Phương pháp phân tích chuẩn tắc;  

+ Phương pháp phân tích thống kê;  

+ Phương pháp phân tích tổng hợp; 

+ Phương pháp phân tích so sánh; 

+ Các phương pháp khác... 

5. Bố cục và nội dung nghiên cứu: Ngoài phần mở đầu, phụ lục, 

danh mục các biểu, đồ thị, các chữ viết tắt và danh mục tài liệu tham 
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khảo, bố cục đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1.Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá. 

Chương 2.Thực trạng phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá thành 

phố  Đà Nẵng. 

Chương 3. Một số giải pháp phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá 

thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Nước ta là một nước có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế biển, 

tiềm năng và trữ lượng khai thác lớn với nhiều loài có giá trị kinh tế 

cao. Trong thời gian qua đã có một số đề tài nghiên cứu liên quan đến 

ngành thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá của Việt Nam nói chung 

và thành phố Đà Nẵng nói riêng như sau: 

- Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020 của 

Chính phủ Việt Nam.  

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng phát triển bền vững khai thác 

thủy sản vùng duyên hải Nam Trung bộ của Phan Thị Dung - Đại học 

Nha Trang.  

- Thực trạng và giải pháp phát triển DVHCNC vùng Duyên hải 

miền Trung của GS TS Trương Bá Thanh, TS Lê Bảo (2013).  

- Nghiên cứu tổng quát các vấn đề liên quan đến phát triển ngành 

thủy sản và DVHCNC thành phố Đà Nẵng đã có công trình: 

+ “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp thành phố 

Đà Nẵng đến năm 2020”. 

+ Đề án chuyển đổi cơ cấu nghề, cơ cấu tàu thuyền trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng theo hướng phát triển bền vững. 

+ Đề án nâng cao năng lực đánh bắt hải sản của ngư dân thành 

phố Đà Nẵng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố 

Đà Nẵng (năm 2012).  

Ngoài ra, còn có những công trình nghiên cứu liên quan như: 
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- Luận văn Thạc sĩ "Phát triển bền vững ngành Thủy sản thành 

phố Đà Nẵng đến năm 2020" của Trần Thị Thơm (năm 2011). 

- Luận văn Thạc sĩ ”Phát triển tổ hợp tác khai thác thủy sản trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020” của Nguyễn Văn Lâm 

(năm 2012).  

- Luận văn thạc sĩ “Quản lý Nhà nước về khai thác thủy sản thành 

phố Đà Nẵng” của Trần Viết Phương (2013).  

- Báo cáo tổng kết từ năm 2010 - 2014 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Đà Nẵng, Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng 

và Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang.  

Các công trình trên có ý nghĩa lý luận và thực tiễn lớn, đã phân 

tích, đánh giá toàn diện về sự phát triển ngành thủy sản trên các khía 

cạnh khác nhau. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một công trình 

nghiên cứu đánh giá toàn diện về dịch vụ HCNC thành phố Đà Nẵng 

để có giải pháp đề xuất phát triển phù hợp với xu hướng phát triển 

nghề cá hiện đại. Theo tài liệu tác giả thu thập, chỉ có một số công 

trình nghiên cứu, bài viết viết về dịch vụ HCNC vùng duyên hải miền 

Trung. Tuy nhiên, do nghiên cứu cả khu vực miền Trung nên chưa 

tập trung phân tích sâu thực trạng, nguyên nhân và có những giải 

pháp phát triển dịch vụ HCNC thành phố Đà Nẵng.  
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN 

DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ 

1.1.1. Khái niệm dịch vụ  

Dịch vụ là hoạt động có chủ đích nhằm đáp ứng nhu cầu nào đó 

của con người được thể hiện qua các hoạt động tương tác giữa người 

cung cấp dịch vụ và khách hàng. 

1.1.2. Khái niệm dịch vụ hậu cần nghề cá 

Dịch vụ hậu cần nghề cá là các hoạt động làm cơ sở nhằm đẩy 

mạnh phát triển khai thác hải sản trên các vùng biển, đảm bảo an toàn 

cũng như nâng cao hiệu quả sản xuất từ khâu đánh bắt cho đến khâu 

thu mua sản phẩm của ngư dân.  

1.1.3. Khái niệm phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá 

Phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá là sự tăng lên về loại hình, 

chủng loại các dịch vụ hậu cần nghề cá, tăng lên số lượng dịch vụ. Sự 

bao phủ của mạng lưới, đa dạng hóa các dịch vụ hỗ trợ, nâng cao chất 

lượng dịch vụ.  

1.1.4. Đặc điểm phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá 

a. Đặc điểm dịch vụ hậu cần nghề cá 

Dịch vụ hậu cần nghề cá có những đặc điểm chung của dịch vụ 

sau đây: Tính phi vật thể, tính tương tác, tính không đồng nhất và khó 

định lượng; tính không lưu trữ. 

b. Đặc điểm phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá 

- Theo chiều rộng: Là quá trình phát triển nhằm mở rộng quy mô, 

tăng trưởng về mặt số lượng, về loại hình dịch vụ. 

- Theo chiều sâu: Là quá trình phát triển được thực hiện trên cơ sở 

cải tạo, nâng cấp, đồng bộ hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật hiện 

có, hoàn chỉnh về mặt cơ cấu, thể chế, chính sách và chất lượng dịch vụ. 
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1.1.5. Tầm quan trọng của dịch vụ HCNCá ở Việt Nam 

Từ nhiều năm nay, các mặt hàng thủy, hải sản khai thác từ biển 

đưa vào chế biến xuất khẩu chỉ đạt khoảng 40  50% tổng sản lượng, 

thấp hơn nhiều so với tiềm năng khai thác. Chính vì thế một trong 

những giải pháp mà ngành thủy sản cần chú trọng đến là tăng cường 

công tác dịch vụ hậu cần sẽ giúp ngư dân giảm chi phí sản xuất và 

tăng chất lượng sản phẩm thủy sản xuất khẩu.  

1.2. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HẬU 

CẦN NGHỀ CÁ 

1.2.1. Gia tăng quy mô dịch vụ hậu cần nghề cá 

a. Các hoạt động dịch vụ tại các cảng cá, chợ đầu mối, bến cá, 

khu neo đậu tránh trú bão  

Các hoạt động dịch vụ tại cảng cá, chợ đầu mối, bến cá, khu neo 

đậu tránh trú bão tàu cá đóng vai trò quan trọng trong công tác phát 

triển dịch vụ hậu cần nghề cá.  

* Các tiêu chí đánh giá năng lực của cảng cá, chợ đầu mối, bến 

cá, khu neo đậu tránh trú bão tàu cá gồm: 

- Quy mô, phân loại cảng cá (loại 1, loại 2, loại 3,…), phân loại khu 

neo đậu tránh trú bão tàu cá (cấp tỉnh, cấp vùng, tuyến bờ, tuyến đảo,…).  

- Sản lượng hàng hóa qua cảng (tấn/năm).  

- Số lượng cầu cảng (cái), chiều dài cầu cảng (m).  

- Loại tàu cá có khả năng cập cảng (công suất tàu lớn nhất), số 

lượng tàu cập cảng/ngày đêm (lượt chiếc/ngày đêm). 

- Loại tàu có khả năng neo đậu tránh trú bão (công suất lớn nhất). 

Số lượng tàu thuyền neo đậu (lượt chiếc/ngày đêm). 

- Sản lượng hàng hóa cập bến cá (tấn), loại tàu cá có khả năng 

cập bến (CV), số lượng tàu cập bến (lượt chiếc/ngày đêm).   

b. Dịch vụ đóng mới, sửa chữa tàu thuyền  

Hiện nay, việc đóng mới tàu cá, tàu dịch vụ khai thác hải sản theo 

Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ phải đảm bảo đúng yêu 
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cầu kỹ thuật đối với thiết kế mẫu tàu cá quy định tại Thông tư 

25/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT.  

* Các tiêu chí đánh giá năng lực các cở sở gồm: 

- Số lượng cơ sở, năng lực đóng mới, sửa chữa hàng năm. 

- Diện tích mặt bằng nhà xưởng, hệ thống triền đà và trang thiết 

bị hạ thủy tàu. 

- Số lượt tàu bảo dưởng, tiểu tu, trùng tu, đại tu/năm. 

 - Trang thiết bị thi công phần vỏ, trang thiết bị thi công cơ khí, 

lắp đặt cơ khí, máy, điện.  

c. Dịch vụ cung cấp xăng dầu, nước đá phục vụ cho khai thác 

hải sản: Hoạt dịch vụ cung cấp xăng dầu, nước đá cũng chiếm vai trò 

hỗ trợ các hoạt động khai thác hải sản.  

* Các tiêu chí đánh giá năng lực của hoạt động dịch vụ cung cấp 

xăng dầu, nước đá như sau: 

 - Số lượng cơ sở sản xuất nước đá, kinh doanh xăng dầu phục vụ 

cho hoạt động khai thác thủy sản. 

- Công suất cơ sở nước đá, xăng dầu phục vụ tàu thuyền. 

- Sản lượng sản phẩm cung cấp hàng năm: Sản lượng nước đá, 

sản lượng xăng dầu, nhiên liệu cung cấp tại cảng cá, bền cá. 

d. Các hoạt động dịch vụ thu mua hải sản của các tàu thuyền 

khai thác hải sản   

Hiệu quả của hoạt động khai thác, chất lượng sản phẩm chế biến 

phụ thuộc rất lớn vào hoạt động thu mua sản phẩm hải sản.  

* Các tiêu chí đánh giá hoạt động mua bán hải sản như sau: 

- Số lượng các cơ sở thu mua hàng hải sản khai thác. 

- Sản phẩm hải sản khai thác tiêu thụ (tấn/năm).  

- Số lượng hàng hải sản khai thác bán trực tiếp cho DN. 

- Số lượng tổ, đội thực hiện dịch vụ HCNC trên biển.  
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- Số lượng tàu thuyền dịch vụ thực hiện thu mua sản phẩm trên biển.  

- Tỷ lệ sản phẩm khai thác được thu mua trực tiếp trên biển.  

- Doanh thu, lợi nhuận của các cơ sở thu mua hàng hải sản.  

1.2.2. Nâng cao chất lƣợng dịch vụ hậu cần nghề cá 

Chất lượng dịch vụ HCNC được phản ánh thông qua kết quả của 

quá trình cung cấp dịch vụ cho các chủ tàu thuyền, quá trình cung cấp 

này được đánh giá đã đáp ứng được nhu cầu phát triển khai thác thủy 

sản hay chưa. Tùy thuộc vào từng loại hình dịch vụ mà có những yêu 

cầu khác nhau về chất lượng dịch vụ được cung cấp: 

a. Hoạt động dịch vụ tại các cảng cá, chợ đầu mối, bến cá, khu 

neo đậu tránh trú bão  

Muốn nâng cao chất lượng dịch vụ thì cần phải đầu tư đồng bộ cơ 

sở hạ tầng và các trang thiết bị để phục vụ tốt cho việc neo đậu, tránh 

trú bão và cập cảng tàu thuyền.  

* Các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng cá, chợ đầu 

mối, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão tàu cá gồm: 

- Trang thiết bị, hệ thống kho lạnh tại cảng, chợ đầu mối. Tỷ lệ cơ 

giới hóa tại cảng, bến cá (%).  

- Phương thức vận tải tại cảng cá, bến cá, chợ đầu mối.  

- Đánh giá sự hài lòng của khách hàng tại cảng cá, bến cá, chợ 

đầu mối, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.   

b. Dịch vụ đóng mới, sửa chữa tàu thuyền 

Chất lượng dịch vụ đóng mới, sửa chữa tàu thuyền cần phát triển 

theo hướng phục vụ nghề cá khai thác xa bờ, nâng cao năng lực đóng 

mới, sửa chữa tàu thuyền gắn với công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá.  

* Các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ đóng mới, sửa chữa 

tàu thuyền gồm: 

- Sự gia tăng về số lượng tàu đóng mới, sữa chữa. 

- Chủng loại tàu thuyền đóng mới (vỏ gỗ, vỏ sắt, composit). 

- Năng lực, công suất tàu thuyền đóng mới (CV/chiếc).  
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c. Dịch vụ cung cấp xăng dầu, nước đá phục vụ cho khai thác hải sản 

Để đảm bảo cho tàu thuyền hoạt động khai thác thì các dịch vụ cung 

cấp xăng dầu, nước đá là rất cần thiết. Hệ thống các cơ sở và chất lượng 

cung cấp dịch vụ nước đá, xăng dầu phát triển gắn với việc đầu tư cơ sở 

hạ tầng cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão tàu cá.  

* Các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ cung cấp xăng dầu, 

nước đá phục vụ khai thác hải sản gồm: 

- Doanh thu và lợi nhuận từ các hoạt động dịch vụ cung cấp xăng 

dầu, nước đá. 

- Phương thức cung cấp dịch vụ cung cấp xăng dầu, nước đá. Tỷ 

lệ cơ giới hóa, hệ thống cầu cảng phục vụ vận chuyển hàng hóa.  

- Khối lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ xăng dầu, nước đá cung 

cấp trực tiếp trên biển.  

d. Các hoạt động dịch vụ thu mua hải sản của các tàu thuyền 

khai thác hải sản   

Phát triển dịch vụ thu mua hải sản các tàu thuyền khai thác hải 

sản không chỉ là việc tăng số lượng các cơ sở thu mua hải sản mà còn 

phải tăng chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu 

nhập và hiệu quả xã hội. 

* Các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ thu mua hải sản của 

các tàu thuyền khai thác hải sản   

- Sự hài lòng của khách hàng trong việc cung cấp dịch vụ. 

- Khối lượng sản phẩm khai thác thu mua trực tiếp trên biển.  

- Tỷ lệ sản phẩm khai thác được thu mua trực tiếp từ doanh 

nghiệp chế biến. Tỷ lệ nguyên liệu đưa vào chế biến xuất khẩu. 

1.2.3. Gia tăng nguồn lực của các cơ sở dịch vụ HCNC 

a. Về đội ngũ lao động ở các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá 

Do đặc thù hoạt động nên lực lượng lao động ở các cơ sở dịch vụ 

hậu cần nghề cá hầu hết là lao động phổ thông, chưa qua đào tạo, 

chất lượng lao đông còn hạn chế.  

* Tiêu chí về gia tăng lực lượng lao động  
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- Số lượng lao động quản lý có trình độ hoạt động ở lĩnh vực 

cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá. 

- Số lượng lao động đã qua đào tạo nghề. 

- Tỷ lệ lao động quản lý trên tổng lực lượng lao động. 

b. Về cơ sở vật chất 

Gia tăng cơ sở vật chất HCNC là quá trình không chỉ mở rộng về 

quy mô mà còn nâng cấp hệ thống các cơ sở dịch vụ HCNC.  

* Tiêu chí đánh giá cơ sở vật chất gồm: Số lượng, diện tích và 

vốn đầu tư cho các cơ sở dịch vụ HCNC 

c. Về khoa học công nghệ  

Ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào vận hành hệ thống 

cảng biển, cảng cá và các hoạt động dịch vụ HCNV nhằm hoạt động 

có hiệu quả và khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của mình, giảm 

thiểu các chi phí, phù hợp với tốc độ phát triển chung của Ngành. 

* Tiêu chí đánh giá:  Vốn đầu tư cho dịch vụ HCNC; tỷ lệ cơ giới 

hóa dịch vụ HCNC.  

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DỊCH 

VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ 

1.3.1. Nhóm nhân tố về điều kiện tự nhiên 

1.3.2. Nhóm nhân tố về kinh tế 

a. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 

b. Cơ cấu kinh tế 

c. Kết cấu hạ tầng 

1.3.3. Nhóm nhân tố về xã hội 

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

1.4. MỘT SỐ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HCNC 

TRONG NƢỚC VÀ THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

CHO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

1.4.1.  Kinh nghiệm phát triển dịch vụ HCNC trong nƣớc 

1.4.2. Kinh nghiệm phát triển hậu cần nghề cá trên thế giới 
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1.4.3. Bài học kinh nghiệm cho thành phố Đà Nẵng 

- Đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng nghề cá; quản lý cảng cá phải 

gắn với quản lý tàu thuyền nghề cá, gắn với nhiệm vụ xúc tiến 

thương mại, đầu tư, bán đấu giá các sản phẩm thủy sản. 

- Phát triển dịch vụ HCNC trên cơ sở quy hoạch, chiến lược được 

xây dựng dựa trên các căn cứ khoa học cùng với hệ thống thể chế 

quản lý phải được thiết lập đồng bộ ở các khâu có sự tham gia của 

các thành phần kinh tế. 

- Cần phải tổ chức sản xuất khai thác, dịch vụ hậu cần, tổ dịch vụ 

HCNC trên biển theo hướng hiệu quả  

- Các chính sách của Nhà nước cần tập trung hỗ trợ nâng cao 

năng lực khai thác xa bờ. 

- Từng bước thực hiện xã hội hóa công tác dịch vụ HCNC. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Phát triển kinh tế thủy sản, nhất là khai thác hải sản được Đảng, 

Nhà nước xác định là một trong những nội dung quan trọng trong 

chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng. Phát triển 

dịch vụ HCNC là một trong những nhân tố thúc đẩy sự phát triển bền 

vững của ngành thủy sản. Chính vì vậy, viêc tìm ra các giải pháp 

nhằm phát triển dịch vụ HCNC là việc làm mà các nhà quản lý kinh 

tế phải quan tâm. 

Các vấn đề lý luận về phát triển dịch vụ HCNC, nội dung và tiêu 

chí phát triển dịch vụ HCNC, các  nhân tố ảnh hưởng đến phát triển 

dịch vụ HCNC, một số kinh nghiệm và bài học kinh nghiệm phát 

triển dịch vụ HCNC được tổng quan hoá ở chương này. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN  DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ 

CÁ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA 

2.1. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN DỊCH VỤ HẬU CẦN 

NGHỀ CÁ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

a. Vị trí địa lý 

b. Địa hình 

c. Khí hậu thời tiết 

d. Tài nguyên thiên nhiên 

e. Nguồn lợi thủy sản và ngư trường khai thác  

2.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội 

a. Đặc điểm tình hình kinh tế  

Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng, dịch vụ trong GDP tăng phù 

hợp với định hướng, yêu cầu của thời kỳ CNH, HĐH thành phố, với 

Nghị quyết của Thành uỷ và Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội thời 

kỳ 2010-2015 đã được Chính phủ phê duyệt là “Công nghiệp - Dịch 

vụ - Nông nghiệp”. 

b. Đặc điểm tình hình dân số và lao động 

Tổng dân số của thành phố tính đến thời điểm 31/12/2014 là 

1.007.653 người (tỷ lệ nam: 49,3%, nữ là 50,7%).  

Lực lượng lao động của thành phố khá dồi dào, lao động trẻ, khỏe 

đến năm 2014 có 538.175 người, chiếm 53,40% dân số.  

2.1.3.Tình hình tàu thuyền và sản lƣợng khai thác thủy sản 

Số lượng tàu thuyền khai thác (không kể thúng máy) của thành 

phố giảm dần qua các năm, từ 1.694 chiếc vào năm 2010 giảm xuống 

còn 1.288 chiếc vào tháng 11/2014 chiếc. Tuy nhiên, năng lực khai 
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thác trên đơn vị tàu thuyền ngày càng tăng, công suất bình quân trên 

đơn vị tàu thuyền tăng từ 41,89 Cv/chiếc vào năm 2010, tăng lên gấp 

đôi vào năm 2014 là 96,24 Cv/chiếc.  

2.1.4. Tình hình về an toàn, an ninh trên biển 

a. Tình hình đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và ngư dân 

Hàng năm thành phố Đà Nẵng luôn hứng chịu 3 đến 5 cơn bão và 

hàng chục đợt gió mùa ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng và tài sản 

của ngư dân. Bên cạnh đó là hệ thống luồng lạch thường xuyên bị bồi 

lắng và thay đổi dòng chảy gây khó khăn cho tàu thuyền của ngư dân 

khi vào các cảng làm hàng và tránh trú bão an toàn. 

b. Tình hình an ninh trên biển 

Trong thời gian gần đây tình hình biển Đông phức tạp với  những 

hành động ngang ngược của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hoạt 

động khai thác thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển.  

2.2. THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HẬU CẦN 

NGHỀ CÁ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.2.1. Tình hình về quy mô dịch vụ hậu cần nghề cá 

a. Tình hình của Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang  

Thành phố Đà Nẵng có Khu neo đậu trú tránh bão Âu thuyền được 

đầu tư  với tổng  kinh phí là 66.457.400.000 đồng và đi vào hoạt động từ 

năm 2004. Năm 2008, Cảng cá Thuận Phước di dời sang Âu thuyền Thọ 

Quang. Năm 2011, Chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang hoàn thiện và 

được đưa vào khai thác. Như vậy, Âu thuyền Thọ Quang vừa là nơi neo 

đậu tàu thuyền tránh trú bão an toàn cho tàu cá, vừa là cảng cá, chợ cá có 

quy mô lớn cung ứng dịch vụ HCNC cho tàu thuyền thành phố Đà Nẵng 

và các tỉnh miền Trung lân cận.  

b. Về hoạt động dịch vụ thu mua sản phẩm hải sản khai thác 

Hoạt động thu mua hải sản tập trung chính ở Cảng cá và chợ đầu 

mối thủy sản Thọ Quang, đây là nơi thu mua hải sản và cung cấp cho 
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các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn thành phố và các 

tỉnh lân cận. Hiện có 149 hộ và 01 DN kinh doanh mua bán hải sản 

tại Chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang, sản lượng hải sản mua bán năm 

2014 là 124.000 tấn, trong đó thông qua xe lạnh là 45.500 tấn.    

Dịch vụ thu mua trên biển: Đến nay, thành phố Đà Nẵng chỉ 

mới có 01 tổ dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển với 04 tàu, chuyên 

cung cấp các sản phẩm phụ trợ cho tàu cá (dầu, nhớt, lượng thực thực 

phẩm,…) và thu mua hải sản trực tiếp trên biển, giúp ngư dân tăng 

cường thời gian khai thác, giảm chi phí đi lại, yên tâm bám biển. 

c. Về cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu cá 

Hiện có 10 cơ sở đóng, sửa tàu thuyền có năng lực đóng mới 

khoảng 70 -100 tàu/năm; sửa chữa 1.200 lượt chiếc tàu/năm. Trong 

đó, có 05 cơ sở đóng tàu được công nhận đáp ứng đầy đủ điều kiện 

đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP. 

d. Về cung cấp xăng dầu, nước đá phục vụ cho khai thác: Hiện 

nay, tại Cảng cá Thọ Quang có 10 xưởng sản xuất nước đá với tổng 

công suất 19.350 cây/ngày, 04 cơ sở kinh doanh xăng dầu và 18 tàu 

cung ứng dầu (công suất 50.000 lít/tàu) của các doanh nghiệp. 

2.2.2. Tình hình về chất lƣợng dịch vụ hậu cần nghề cá    

a . Các hoạt động dịch vụ tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang 

Trong những năm qua, công tác quản lý tại Âu thuyền và Cảng cá 

Thọ Quang khá hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phục vụ HCNC 

không chỉ của TP Đà Nẵng mà còn cho cả khu vực miền Trung.  

b. Về hoạt động dịch vụ thu mua hải sản 

Thành phố Đà Nẵng đã đầu tư đưa vào hoạt động Chợ đầu mối 

thủy sản Thọ Quang với mục tiêu là liên kết chặt chẽ giữa khai thác 

với tiêu thụ, hạn chế tình trạng chèn giá, ép giá đối với ngư dân.  

c.  Về cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu cá 

Nhìn chung, năng lực quản lý nhiều hạn chế, công nhân đóng tàu 

chưa được đào tạo, trình độ tay nghề thấp, chủ yếu đóng tàu nhỏ vỏ 

gỗ theo mẫu và kinh nghiệm dân gian. Phương thức bảo quản sản 
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phẩm sau khai thác ở những tàu gỗ phổ biến là dùng nước đá hoặc 

ướp muối, do đó hao hụt lớn sau khai thác, gây lãng phí nguồn lợi. 

d. Về cung cấp xăng dầu, nước đá phục vụ cho khai thác  

Tình hình cung cấp xăng dầu, nước đá cơ bản đáp ứng được nhu 

cầu phục vụ khai thác hải sản cho ngư dân thành phố.  

e. Sự hài lòng của các chủ tàu đánh bắt hải sản đối với các dịch 

vụ hậu cần nghề cá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Chất lượng dịch vụ HCNC được đánh giá trên cơ sở điều tra, khảo 

sát mức độ hài lòng của các chủ tàu đánh bắt hải sản đối với các dịch 

vụ HCNC. Hầu hết các dịch vụ HCNC ở Âu thuyền và Cảng cá Thọ 

Quang đáp ứng một phần nhu cầu thực tế, tuy nhiên, đối với dịch vụ 

cung cấp xăng dầu, nước đá đạt tỷ lệ hài lòng cao tương đối cao.  

2.2.3.Tình hình về nguồn lực của các cơ sở dịch vụ HCNC 

a. Về lao động 

Hiện nay nguồn lao động hoạt động trong một số lĩnh vực cung 

cấp dịch vụ hậu cần nghề cá tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang 

ngoài nhân viên Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang thì 

hầu hết là lao động phổ thông địa phương, chưa qua đào tạo tay nghề, 

chất lượng lao động chưa đảm bảo. 

b. Về cơ sở vật chất tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang 

Cùng với sự đầu tư của Nhà nước về cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu 

cần nghề cá, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá 

đã đầu tư nâng cấp các cơ sở sản xuất kinh doanh, mở rộng các hoạt 

dộng dịch vụ để nâng cao chất lượng dịch vụ hậu cần nghề cá.  

c. Về khoa học công nghệ  

Trình độ khoa học công nghệ của hoạt động dịch vụ HCNC tại 

Cảng cá Thọ Quang còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu.  

2.3.  ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH 

VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.3.1. Những mặt tích cực 

Trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã quan tâm, đầu tư 
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cơ sở hạ tầng tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, tại đây là nơi neo 

đậu an toàn để tàu thuyền vào khai thác dịch vụ và tránh trú bão, do 

đó thu hút được một lượng lớn tàu thuyền vào cập cảng.  

2.3.2. Những mặt hạn chế  

- Cơ sở hạ tầng còn yếu và thiếu, chưa được đầu tư đồng bộ. 

- Công trình Chợ Đầu mối Thủy sản được đầu tư tại vị trí cảng 

cá, nhưng công tác đấu giá sản phẩm chưa được tổ chức. 

- Các loại hình dịch vụ chủ yếu còn ở quy mô nhỏ, phát triển tự 

phát, chưa có sự liên kết chặt chẽ từ hoạt động đầu vào đến đầu ra.  

- Đến nay thành phố Đà Nẵng chỉ có 01 tổ thu mua trên biển với 

04 tàu thu mua và cung cấp dịch vụ hậu cần trên biển.  

2.3.3. Nguyên nhân tồn tại 

- Năng lực tài chính của các thành phần kinh tế hoạt động trên 

lĩnh vực dịch vụ hậu cần nghề cá còn hạn chế.  

- Điểm xuất phát của nghề cá thành phố Đà Nẵng là nghề cá thủ 

công, quy mô nhỏ và trình độ công nghệ lạc hậu.  

- Sự quan tâm của nhà nước đối với việc đầu tư phát triển dịch vụ 

hậu cần còn hạn chế.  

- Hầu hết các lĩnh vực đều tự phát, chưa có mô hình trong việc 

thực hiện liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ sản phẩm khai thác.  

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm phát triển dịch vụ HCNC 

thành phố Đà Nẵng. Do đó, để đưa ra các giải pháp cụ thể, sát với 

tình hình thực tế thì việc tìm hiểu và nắm bắt thực trạng về hoạt động 

dịch vụ HCNC là hết sức quan trọng. Kết quả nghiên cứu chương 2 

đã nêu được thực trạng và những vướng mắc trong phát triển dịch vụ 

HCNC, từ thực trạng này sẽ là cơ sở vững chắc để tác giả đề ra 

những giải pháp nhằm phát triển dịch vụ HCNC thành phố Đà Nẵng 

trong thời gian tới. 
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CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ 

CÁ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN ĐẾN 

3.1.  CÁC CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Những thách thức cho sự phát triển dịch vụ nghề cá 

- Sự phát triển của dịch vụ HCNC gắn liền phụ thuộc với hoạt 

động khai thác thủy sản, lĩnh vực thường xuyên bị ảnh hưởng  của 

thiên tai, thời tiết và ngư trường, mùa vụ khai thác. Tình hình biển 

Đông phức tạp, nhất là Trung Quốc tranh chấp biển Đông đã và đang 

ảnh hưởng đến hoạt động khai thác thủy sản và dịch vụ HCNC.  

- Sự phát triển của khoa học công nghệ và xu hướng hội nhập 

kinh tế quốc tế đòi hỏi nâng cao chất lượng dịch vụ để nâng cao năng 

lực cạnh tranh trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.  

3.1.2. Xu hƣớng phát triển dịch vụ HCNC trong thời gian tới 

- Xây dựng và hình thành trung tâm nghề cá của khu vực tại Đà 

Nẵng- Khánh Hòa gắn với ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa. 

- Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng chợ cá, cảng cá, khu neo đậu 

tránh trú bão,... đồng bộ, theo quy hoạch, đáp ứng QCVN về điều 

kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Phát triển dịch vụ HCNC phải phát triển theo hướng hiện đại, 

tạo động lực cho phát triển khai thác xa bờ và đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa.  

3.1.3. Quan điểm, mục tiêu và phƣơng hƣớng phát triển dịch 

vụ hậu cần nghề cá thành phố Đà Nẵng 

a. Quan điểm 

Phát triển dịch vụ HCNC gắn liền với định hướng cơ chế thị 

trường, gắn liền với việc khai thác tiềm năng, lợi thế kinh tế biển và 

thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: Dịch vụ - 
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công nghiệp - du lịch, gắn với việc thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành 

thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

b. Mục tiêu 

Nâng cao năng lực khai thác tại Cảng cá Thọ Quang đảm bảo tiêu 

chuẩn Cảng cá loại 1 cấp quốc gia; quy hoạch, đầu tư thêm 01 Khu 

trú bão và neo đậu tàu thuyền công suất 600CV trở lên, xây dựng, 

hình thành Trung tâm nghề cá tại thành phố Đà Nẵng.  

c. Định hướng  

Định hướng phát triển các dịch vụ HCNC theo hướng hiện đại, 

chuyên nghiệp và hướng đến phục vụ nghề cá xa bờ. 

3.2. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 

HẬU CẦN NGHỀ CÁ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

3.2.1. Giải pháp về mở rộng quy mô, phát triển các cơ sở 

đóng mới, sửa chữa tàu cá và công nghiệp phụ trợ phục vụ khai 

thác thủy sản 

- Tập trung hỗ trợ, nâng cấp và phát triển 05 cơ sở đóng tàu đã 

được phê duyệt đảm bảo năng lực, yêu cầu, tiêu chuẩn đóng sửa tàu 

thuyền theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP.  

- Rà soát lại diện tích khu công nghiệp, dịch vụ thủy sản Thọ 

Quang để bố trí, sắp xếp lại các cơ sở đóng sửa tàu thuyền.  

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát đối 

với các cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thuyền.  

- Quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

ngành dịch vụ công nghiệp phụ trợ tại Cảng cá Thọ Quang. 

- Xây dựng, nâng cấp các cơ sở sản xuất nước đá, xăng dầu. 

- Củng cố, phát triển và nâng cao năng lực cung cấp nước đá của 

10 cơ sở sản xuất nước đá tại Âu thuyền Thọ Quang. 

- Thành lập các tổ, đội tự quản về sản xuất nước đá, xăng dầu hỗ 

trợ công tác liên kết với ngư dân, doanh nghiệp. 

3.2.2. Nâng cao chất lƣợng dịch vụ hậu cần nghề cá tại Âu 

thuyền và cảng cá Thọ Quang 
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- Nghiên cứu, xây dựng phương án tổng thể khai thác các cơ sở 

dịch vụ hậu cần nghề cá tại Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang.  

- Tập trung đầu tư, nâng cấp Cảng cá Thọ Quang thành cảng cá 

loại 1 cấp quốc gia, đáp ứng QCVN về điều kiện vệ sinh ATTP.  

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ mới trong quản lý, 

sửa chữa, nâng cấp cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền, tăng tỷ lệ cơ 

giới hóa, hiện đại hóa các khâu bốc xếp hàng hóa, bảo quản, sơ chế.  

- Chỉ đạo nghiên cứu tổ chức dịch vụ bán đấu giá hải sản tại Chợ 

đầu mối Thọ Quang;  Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị 

trường mua bán hải sản; Tăng cường công tác an ninh trật tự. 

3.2.3. Giải pháp về nâng cao chất lƣợng các hoạt động dịch vụ 

phục vụ khai thác hải sản  

a. Giải pháp về thông tin, dự báo ngư trường, mùa vụ, khuyến ngư 

- Thực hiện điều tra, đánh giá nguồn lợi hải sản, tăng cường công 

tác thông tin, dự báo ngư trường để cung cấp cho ngư dân.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời về tình 

hình thời tiết, ngư trường và giá cả sản phẩm cung cấp kịp thời. 

- Khuyến khích, đặt hàng các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, 

chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ mới trong lĩnh vực khai 

thác và bảo quản sản phẩm. 

- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, nâng cao giá trị sản phẩm 

chủ lực hiện nay của địa phương là cá ngừ. Phát triển các sản phẩm 

phục vụ phát triển du lịch tại khu vực bán đảo Sơn Trà.  

b. Giải pháp về công tác thông tin liên lạc, phòng chống lụt bão 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện tốt công 

tác hỗ trợ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. 

- Tăng cường phối hợp với Bộ đội biên phòng, Đài Thông tin 

duyên hải và các cơ quan có liên quan để kịp thời cung cấp thông tin 

tình hình diễn biến thiên tai cho tàu hoạt động trên biển. 

- Đề nghị trang bị máy định vị vệ tinh HF thay cho máy thông tin 

liên lạc tầm xa.  

c. Giải pháp về công tác quản lý, đăng ký, đăng kiểm tàu thuyền 
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- Xây dựng kế hoạch phát triển tàu thuyền nghề cá định kỳ hàng 

năm gắn với quy hoạch phát triển khai thác thủy sản của thành phố 

và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Tăng cường cán bộ kỹ thuật có chuyên môn, kinh nghiệm và 

trang bị các thiết bị kỹ thuật hiện đại để đảm bảo thực hiện công tác 

đăng ký, đăng kiểm tàu cá nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền.  

- Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ thực hiện công tác đăng 

ký, đăng kiểm tàu thuyền. 

- Thường xuyên phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận 

động ngư dân chấp hành tốt việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá.  

- Nâng cao trách nhiệm của UBND các phường trong việc phối 

hợp thực hiện đăng ký, đăng kiểm tàu cá.  

3.2.4. Giải pháp hỗ trợ hoạt động thu mua sản phẩm hải sản 

khai thác 

- Hỗ trợ các nghiệp đoàn nghề cá, tổ khai thác hải sản xây dựng 

mô hình liên kết, hợp tác bảo quản, tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng và 

phát triển các mô hình liên kết giữa các tàu, nhóm tàu khai thác kết 

hợp với tàu dịch vụ hậu cần trên biển. 

- Xây dựng mối quan hệ lành mạnh, liên kết, hợp tác hiệu quả 

giữa “Ngư dân - Người thu mua trung gian - DN”.   

- Tổ chức quản lý về giá thu mua tại chợ đầu mối, làm cầu nối 

giữa ngư dân với DN chế biến để có hệ thống quản lý giá hợp lý.  

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho các DN chế biến thành lập hiệp 

hội hỗ trợ nhau trong chế biến, cân đối nguồn nguyên liệu...và điều 

tiết giá thị trường, tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. 

- Hỗ trợ các DN chế biến hải sản nâng cao năng lực sản xuất;  

xây dựng thương hiệu sản phẩm duy trì và mở rộng thị trường. 

- Xúc tiến thành lập các công ty cổ phần, hợp tác xã nghề cá có 

sự tham gia của DN nhà nước, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm thủy 

sản từ khai thác, thu mua, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm.  

- Chỉ đạo nghiên cứu tổ chức dịch vụ bán đấu giá hải sản, đầu tư 

cơ sở vật chất. 
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- Nghiên cứu hỗ trợ và nhân rộng các mô hình liên kết tiêu thụ 

sản phẩm trực tiếp trên biển theo các tổ, đội,nghiệp đoàn nghề cá.  

3.2.5. Giải pháp về nâng cao khoa học công nghệ, phát 

triểnnguồn nhân lực  

a. Về khoa học công nghệ 

- Tập trung nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ mới trong 

neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và quản lý cảng cá tại Âu thuyền 

cảng cá Thọ Quang tiên tiến, hiệu quả. 

- Ưu tiên bố trí nguồn kinh phí khuyến ngư hàng năm để hỗ trợ 

các tàu dịch vụ hậu cần đầu tư ứng dụng công nghệ Polyurethane 

(PU) để bảo quản sản phẩm thủy sản.  

- Nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý Cảng cá Thọ Quang, thực hiện quản lý sản lượng hàng hóa 

qua cảng, giá bán sản phẩm hải sản tại cảng cá. 

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu các công nghệ và thiết bị bảo 

quản trên tàu phù hợp với từng loại nghề, đối tượng khai thác. 

-  Nghiên cứu, ứng dụng các mẫu tàu mới phù hợp với khai thác 

hải sản xa bờ, tiến tới thay thế tàu vỏ gỗ bằng vật liệu phù hợp và các 

trang thiết bị thông tin hàng hải, khai thác để từng bước cơ giới hóa, 

hiện đại hóa các khâu trong khai thác và dịch vụ HCNC.       

b. Về phát triển nguồn nhân lực 

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn ngư dân nâng cao năng lực tổ 

chức sản xuất khai thác, chủ động nắm bắt thông tin về ngư trường, 

mùa vụ, giá cả sản phẩm khai thác.  

- Tổ chức sắp xếp lại bộ máy quản lý cảng cá và âu thuyền Thọ 

Quang đảm bảo phục vụ tốt hoạt động dịch vụ HCNC.  

- Nghiên cứu quy hoạch, đầu tư Trung tâm huấn luyện đào tạo 

nghề cá tại Đà Nẵng.  

- Duy trì  chính sách đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng cho ngư 

dân có đủ trình độ, năng lực điều khiển tàu công suất lớn, sử dụng 

trang thiết bị hiện đại, hiểu biết lụât pháp quốc tế, Việt Nam. 

3.2.6.  Nâng cao năng lực quản lý nhà nƣớc về dịch vụ HCNC 

- Rà soát, ban hành chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ hậu cần 

nghề cá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
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- Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về dịch vụ 

HCNC, ban hành quy chế hoạt động Âu thuyền, Cảng cá Thọ Quang. 

- Rà soát, ưu tiên kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng dịch vụ nghề cá 

đảm bảo hình thành trung tâm nghề cá lớn. Đẩy mạnh xã hội hóa 

công tác đầu tư, quản lý tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang. 

- Tiếp tục duy trì tổ kiểm tra liên ngành để tăng cường kiểm tra, 

xử lý các trường hợp vi phạm tại Âu thuyền, Cảng cá Thọ Quang.  

3.3. KIẾN NGHỊ 

1. UBND thành phố Đà Nẵng 

Kiến nghị Chính phủ ban hành chủ trương, chính sách hỗ trợ 

cải tạo điều kiện bảo quản sản phẩm thủy sản, giảm tổn thất sau thu 

hoạch, giải quyết đầu ra cho khai thác hải sản; Sớm triển khai thực 

hiện xây dựng Trung tâm nghề cá Đà Nẵng; Ban hành các văn bản 

quản lý chặt chẽ hoạt động mua bán hải sản tại Cảng cá Thọ Quang. 

      2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Tiếp tục làm việc với Bộ Nông nghiệp và PTNT để thu hút 

nguồn vốn đầu tư phát triển dịch vụ HCNC trên địa bàn thành phố; 

Chỉ đạo BQL Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang xúc tiến hình thành 

trung tâm dịch vụ đấu giá, tiếp nhận, phân phối sản phẩm hải sản tươi 

sống của khu vực, gắn kết với các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá 

khu vực miền Trung, xây dựng Chợ văn minh Thương mại, chợ an 

toàn thực phẩm; Tổ chức Chương trình kết nối cung cầu trong mua 

bán hải sản; Phối hợp chặt chẽ với địa phương tăng cường kiểm soát, 

kịp thời xử lý vi phạm, ổn định an ninh trật tự tại khu vực Âu thuyền, 

Cảng cá, Chợ đầu mối. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Mục đích nghiên cứu chính của luận văn là phát triển dịch vụ 

HCNC thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, các giải pháp chính trong chương 

3 tập trung vào mục đích trên, mang tính thực tiễn áp dụng tại Âu 

thuyền và Cảng cá Thọ Quang. Bên cạnh đó, tác giả cũng nêu ra một 

số kiến nghị đối với các cấp quản lý kinh tế vĩ mô các giải pháp 

nhằm phát triển dịch vụ HCNC thành phố Đà Nẵng trong thời gian 

tới. 
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KẾT LUẬN 

Ngành thủy sản thành phố Đà Nẵng trong những năm qua đã có 
những đóng góp quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, gia tăng kim 
ngạch xuất khẩu, góp phần cùng với các ngành khác đảm bảo an ninh 
lương thực, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần 
của một bộ phận lớn ngư dân. Đối với lĩnh vực dịch vụ HCNC đã 
được quan tâm đầu tư, chú trọng và phát triển theo hướng trở thành 
trung tâm nghề cá của khu vực miền Trung và cả nước. Đây là một 
lợi thế, đồng thời cũng là thách thức của ngành thủy sản Đà Nẵng. 

Mô hình xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành trung 
tâm nghề cá hiện đang mới triển khai nghiên cứu, tuy nhiên theo định 
hướng phát triển ngành thủy sản thành phố thì lĩnh vực dịch vụ HCNC 
được xác định là ngành đóng vai trò chiến lược, là nhân tố quan trọng 
trong việc phát triển bền vững ngành thủy sản thành phố Đà Nẵng, đồng 
thời cũng là nội dung chính trong định hướng xây dựng và phát triển 
thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm nghề cá của khu vực Miền 
Trung gắn với ngư trường biển Đông và Hoàng Sa.  

Hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá với hệ thống: Âu thuyền, 
Cảng cá, Chợ đầu mối thủy sản, Khu công nghiệp chế biến thủy sản, 
Khu công nghiệp đóng sửa tàu thuyền....không chỉ đáp ứng cho nhu 
cầu khai thác hải sản của thành phố mà còn cho tàu thuyền của các 
tỉnh lân cận, thu hút các thành phần kinh tế cùng tham gia, giải quyết 
việc làm cho hàng ngàn lao động. Tuy nhiên, hoạt động mua bán hải 
sản chưa thực sự lành mạnh, phát triển ổn định bền vững. Năng lực tổ 
chức sản xuất, kinh doanh của các bên tham gia vào hoạt động mua 
bán còn hạn chế, môi trường hoạt động mua bán chưa thuận lợi. Mối 
quan hệ giao dịch giữa bên mua và bên bán còn nhiều khó khăn, thiếu 
ổn định và lành mạnh. Cơ sở vật chất, công tác quản lý còn chưa đảm 
bảo, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. 

Do đó, để phát triển bền vững ngành thủy sản thì cần phải tập 
trung giải quyết các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong hoạt 
động dịch vụ HCNC nhằm nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, kinh 
doanh của các bên tham gia vào hoạt động mua bán; lành mạnh mối 
quan hệ giao dịch giữa bên mua và bên bán; đảm bảo về cơ sở vật 
chất, dịch vụ hỗ trợ và tăng cường công tác quản lý, tạo môi trường 
thuận lợi cho hoạt động mua bán, hướng đến ổn định và lành mạnh 
thị trường tiêu thụ hải sản, thúc đẩy khai thác và chế biến hải sản trên 
địa bàn phát triển bền vững. 




