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TÓM TẮT 

Khai thác hải sản là nghề có đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh, chủ quyền trên các 

vùng biển nước ta. Tuy nhiên, nguồn lợi và năng suất khai thác, đặc biệt là nguồn lợi ven bờ đang có xu hướng giảm 

trong khi đánh bắt xa bờ chưa phát huy được thế mạnh do thiếu dịch vụ hậu cần nghề cá. Mặc dù chính phủ và các 

địa phương đã đầu tư xây dựng các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá ở các vùng khai thác trọng điểm và các tỉnh, 

song dịch vụ hậu cần nghề cá trên các vùng biển nước ta vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển. 

Chẳng hạn: hệ thống cảng cá/bến cá, các cơ sở sửa chữa/đóng mới tàu cá, cùng với các ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ 

cho hoạt động khai thác, thu mua, kinh doanh nguyên liệu, thông tin ngư trường vừa thiếu, yếu nên chưa đáp ứng được nhu 

cầu phát triển của ngành. Dựa trên nguồn tài liệu thứ cấp cần thiết, bài viết tập trung luận giải cơ sở lý luận về phát 

triển dịch vụ hậu cần nghề cá và phân tích những kinh nghiệm phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá ở trong và ngoài, 

trên cơ sở đó rút ra một số bài học cho phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá ở Việt Nam.  

Từ khóa: Dịch vụ hậu cần, lý luận, nghề cá, phát triển, thực tiễn. 

Development of Logistics for Fishery Industry: Theoretical and Pratical Issues  

ABSTRACT 

Fishery industry significantly contribiutes to economic development and national security in Vietnam. However, 

fishery resources and productivity, particularly inshore fishery resources have reduced whereas oo-shore fishery 

industry has not been developed yet. Central and local government have invested in development of logistics for 

fishery industry in core regions and provinces, but fishery logistics are still lacking in terms of both quantity and 

quality, such as port, shipbuilding, fish catching and storage, material supply, and so on. Based on secondary data 

and information, this paper focuses on analysis of theoretical and pratical issues of logistics development for fishery 

industry. Major lessons for development of logistics for fishery development in Vietnam are drawn.  

Keywords: Development, fishery industry, logistics, practice, theory. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong xu hướng vên động, phát triùn của 

n÷n kinh tø thø giới hiûn nay, biùn đang là một 

trong những mục tiöu của nhi÷u quốc gia hướng 

tới. Vçn đ÷ chủ quy÷n biùn đâo đang nổi lön như 

một tôn chþ lớn cho các quốc gia có biùn. Viût 

Nam có bờ biùn dài hơn 3.260km. Diûn tých biùn 

thuộc chủ quy÷n, quy÷n tài phán quốc gia bao 

gồm: vùng nội thuỷ, lãnh hâi, vùng tiøp giáp, 

vùng đðc quy÷n kinh tø, th÷m lục địa gçp hơn 3 

læn lãnh thổ trön đçt li÷n với diûn tých khoâng 1 

triûu km2; có trön 3.000 hòn đâo ven bờ, 12 hai 

quæn đâo, trong đó Hoàng Sa và Trường Sa là hai 

quæn đâo có giá trị„ Khai thác hâi sân là ngh÷ đã 

täo viûc làm và thu nhêp ổn định cho hàng ngàn 

lao động, góp phæn phát triùn kinh tø, bâo vû an 

ninh, chủ quy÷n trön các vùng biùn. Tuy nhiön, 

nguồn lợi và nëng suçt khai thác có xu hướng 

giâm mänh từ 0,39 tçn/cv/nëm (nëm 2005) xuống 

0,24 tçn/cv/nëm (nëm 2012), đðc biût là nguồn lợi 

ven bờ (Bộ Nông nghiûp và PTNT, 2012).  
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Nhìm phát triùn ngh÷ khai thác hâi sân, 

trong những nëm gæn đåy Chýnh phủ đã ban 

hành nhi÷u chýnh sách cho ngư dån phát triùn 

kinh tø biùn: Quyøt định số 393/QĐ-TTg nëm 

1997 v÷ Quy chế quân lý và sử dụng vốn tín 

dụng đæu tư theo kế hoäch Nhà nước cho các dự 

án đòng mới, câi hoán tàu đánh bít và tàu dðch 

vụ đánh bít hâi sân xa bờ, Quyøt định số 

63/QĐ-TTg nëm 2010 v÷ Chính sách hỗ trợ 

nhìm giâm tổn thçt sau thu hoäch đối với nông 

sân, thủy sân, Quyøt định số 1690/QĐ-TTg nëm 

2010 v÷ Chiến lược phát triển thủy sân Việt 

Nam đến nëm 2020, Quyøt định số 375/QĐ-TTg 

nëm 2013 v÷ Tổ chức läi sân xuçt trong khai 

thác hâi sân và Nghị định số 67/2014/NĐ-CP v÷ 

Một số chýnh sách phát triùn thủy sân. Theo đó, 

Nhà nước và các địa phương đã đæu tư xåy dựng 

các trung tåm dịch vụ hêu cæn ngh÷ cá ở các 

tþnh đồng bìng Bíc Bộ (Hâi Phòng, Quâng 

Ninh), các tþnh duyön hâi mi÷n Trung (Quâng 

Bünh, Quâng Nam, Quâng Ngãi, Phú Yön), và ở 

các tþnh phýa Nam (Cæn Thơ, Ti÷n Giang). Các 

trung tåm dịch vụ hêu cæn ngh÷ cá ở các vùng 

và địa phương có nhiûm vụ cung cçp nhiön liûu, 

các mðt hàng nhu yøu phèm và thu mua hâi sân 

cho ngư dån; đồng thời thực hiûn công tác cứu 

hộ khi ngư dån gðp nän trön biùn. Nhi÷u trung 

tåm dịch vụ hêu cæn ngh÷ cá, ngoài viûc thực 

hiûn sửa chữa tàu thuyùn và cung cçp nước 

ngọt, các trung tåm còn køt hợp với lực lượng 

quån y trön các đâo tổ chức khám chữa bûnh; 

täo đi÷u kiûn cho tàu tránh, trú bão, thực hiûn 

cứu hộ hàng hâi. 

Mðc dù vêy, dịch vụ hêu cæn ngh÷ cá trön 

các vùng biùn nước ta vén chưa thực sự tương 

xứng với ti÷m nëng và yöu cæu phát triùn,  

nhi÷u mðt tồn täi cæn phâi khíc phục, như hû 

thống câng cá/bøn cá và các cơ sở sửa chữa/đóng 

mới tàu cá, cùng với các ngành công nghiûp phụ 

trợ phục vụ cho hoät động khai thác, thu mua, 

kinh doanh nguyön liûu, thông tin ngư trường 

chưa đáp ứng được nhu cæu phát triùn của 

ngành. Ngoài ra, hû thống thông tin giám sát 

tàu cá còn thiøu và läc hêu, công tác bâo đâm an 

ninh cho người và tàu cá chưa được đæu tư thỏa 

đáng, công tác cứu nän trön biùn còn gðp nhi÷u 

khó khën.  

Mục tiöu của bài viøt này là têp trung luên 

giâi cơ sở lý luên v÷ phát triùn dịch vụ hêu cæn 

ngh÷ cá và tổng hợp, phån tých những kinh 

nghiûm phát triùn dịch vụ hêu cæn ngh÷ cá ở các 

nước trong khu vực, cũng như ở trong nước, trön 

cơ sở đó rút ra một số bài học cho phát triùn dịch 

vụ hêu cæn ngh÷ cá ở nước ta.  

2. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT 

TRIỂN DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ 

2.1. Khái niệm về dðch vý hêu cæn nghề cá 

Dịch vụ hêu cæn (logistics) là một khái niûm 

khá mới ở Viût Nam. Dịch vụ hêu cæn được định 

nghÿa theo nhi÷u cách khác nhau ở Viût Nam 

cũng như trön thø giới. Theo Từ điùn bách khoa 

toàn thư (2014), dịch vụ hêu cæn được hiùu là 

nghû thuêt và khoa học của quân lý và đi÷u 

chþnh luồng di chuyùn của hàng hóa, nëng 

lượng, thông tin và những nguồn lực khác như 

sân phèm, dịch vụ và con người, từ nguồn lực 

của sân xuçt cho đøn thị trường. Nó thù hiûn sự 

hợp nhçt của thông tin liön läc, vên tâi, tồn kho, 

lưu kho, giao nhên nguyön vêt liûu, bao bü 

đóng gói.  

Đoàn Thị Hồng Vån (2003) cho rìng: Dịch 

vụ hêu cæn là quá trünh tối ưu hoá các hoät động 

vên chuyùn và dự trữ hàng hoá từ nơi sân xuçt 

đøn nơi tiöu thụ cuối cùng thông qua hàng loät 

các hoät động kinh tø. Khái niûm này rçt trùng 

hợp với Ma Shuo (1999): Dịch vụ hêu cæn là quá 

trünh luån chuyùn hàng hoá từ điùm xuçt phát 

đæu tiön là nhà cung cçp, qua người bán buôn, 

bán ló, đøn nơi tiöu thụ cuối cùng thông qua 

hàng loät các hoät động kinh tø. 

Nguyún Thåm (2010) định nghÿa rìng: 

“Dịch vụ hêu cæn là nghû thuêt tổ chức, đi÷u 

hành một têp hợp các hoät động dịch vụ liön 

quan đøn quá trünh luån chuyùn sân phèm, 

hàng hoá từ nơi sân xuçt đøn nơi tiöu thụ cuối 

cùng nhìm giâm tổng chi phý và đáp ứng tốt 

nhçt yöu cæu của khách hàng. Nghû thuêt tổ 

chức, đi÷u hành đó luôn luôn thay đổi đù thých 

ứng với sự vên động và phát triùn không ngừng 

của hoät động thương mäi trong n÷n kinh tø  

thị trường”. 
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Qua đó có thù thçy dịch vụ hêu cæn không 

phâi là một hoät động đơn ló mà là một chuỗi 

các hoät động liön tục, có liön quan mêt thiøt với 

nhau, tác động qua läi lén nhau, được thực hiûn 

một cách khoa học và có hû thống qua các bước 

nghiön cứu, hoäch định, tổ chức, quân lý, thực 

hiûn, kiùm tra, kiùm soát và hoàn thiûn. Đåy là 

quá trünh liön quan tới nhi÷u hoät động khác 

nhau trong cùng một tổ chức, từ xåy dựng chiøn 

lược đøn các hoät động chi tiøt, cụ thù đù thực 

hiûn chiøn lược. 

Như vêy, có thù hiùu dịch vụ hêu cæn ngh÷ 

cá là một loät các hoät động dịch vụ có liön quan 

đøn quá trünh khai thác, vên chuyùn sân phèm 

hâi sân từ nơi khai thác đøn nơi tiöu thụ cuối 

cùng nhìm giâm chi phý, giâm tổn thçt, nång cao 

chçt lượng sân phèm đù đáp ứng tốt hơn nhu cæu 

của khách hàng. 

2.2. Vai trò cûa phát triển dðch vý hêu cæn 

nghề cá 

2.2.1. Thúc đèy phát triển đánh bắt xa bờ 

và nâng cao sân lþợng thûy sân 

Khai thác nguồn lợi thủy sân ven bờ một 

cách thiøu kiùm soát đang khiøn nguồn lợi này 

dæn cän kiût, một số loài đã trở nön khan hiøm. 

Bön cänh đó, sức òp tëng dån số và viûc sử dụng 

công cụ đánh bít kiùu hủy diût của ngư dån 

cũng là nguyön nhån gåy ra sự khan hiøm của 

nguồn lợi thủy sân ven bờ. Viûc phát triùn tốt hû 

thống dịch vụ hêu cæn ngh÷ cá như: câng cá, chợ 

cá, tàu thuy÷n, nơi tránh trú bão, thông tin ngư 

trường, công nghû đóng và sửa chữa tàu cá... sô 

giúp đâm bâo các đi÷u kiûn đù nång cao nëng 

lực, trünh độ đánh bít cá xa bờ của ngư dån, từ 

đó góp phæn nång cao sân lượng thủy sân của 

vùng và quốc gia. 

Có thù nói lực lượng, trünh độ và nëng lực 

đánh bít xa bờ của Viût Nam kòm hơn các nước 

trong khu vực. Trong những nëm qua, đánh bít 

xa bờ chþ đóng góp khoâng 20% tổng kim ngäch 

xuçt khèu thủy sân hàng nëm. Do vêy, viûc mở 

rộng, phát triùn đánh bít cá xa bờ là một xu 

hướng tçt yøu hiûn nay đối với Viût Nam nói 

riöng và các nước trong khu vực nói chung 

(Nguyún Thị Hồng Minh, 2011). 

2.2.2. Giâm thiểu tổn thçt sau thu hoäch, 

nâng cao chçt lþợng và giá trị sân phèm 

Trong khai thác thủy sân, nhçt là khai thác 

xa bờ, thủy sân sau thu hoäch thường được bâo 

quân bìng phương pháp ướp đá theo cách 

truy÷n thống. Điùm hän chø của phương pháp 

này là thời gian bâo quân không låu, tỷ lû hư 

hỏng cao, khó đâm bâo các tiöu chuèn v÷ chçt 

lượng đù phục vụ xuçt khèu, nhçt là các thị 

trường khó týnh như Nhêt Bân, Mỹ, EU. Do vêy, 

hiûu quâ kinh tø trong khai thác thủy sân còn 

chưa cao. Các thống kö gæn đåy cho thçy, tổn 

thçt sau thu hoäch được đánh giá có thù lön tới 

20-30% tổng sân lượng khai thác (Trang Sÿ 

Trung, Nguyún Vën Minh, Huỳnh Long  

Quân, 2011). 

Có thù thçy, viûc rút ngín thời gian bâo 

quân và vên chuyùn hay áp dụng công nghû mới 

trong bâo quân sân phèm khai thác có ý nghÿa 

rçt lớn trong viûc giâm tổn thçt sau thu hoäch 

và tëng giá trị của sân phèm khai thác. Theo 

các nghiön cứu, trong khoâng nhiût đồ từ 0° - 

10°C chþ cæn một sự biøn động rçt nhỏ v÷ nhiût 

độ cũng có sự ânh hưởng đøn sự phát triùn của 

vi khuèn làm giâm chçt lượng sân phèm khai 

thác. Nøu thời gian bâo quân sân phèm duy trü ở 

nhiût độ 0° C thü thời gian bâo quân sân phèm 

có thù lưu giữ từ 11 đøn 12 ngày, ở nhiût độ 10° 

C thü thời gian bâo quân chþ còn 20 đøn 30 giờ.  

Rõ ràng là yøu tố nhiût độ có ânh hưởng lớn 

đøn thời gian bâo quân và chçt lượng của sân 

phèm. Ngoài viûc chêm trú trước khi ướp länh 

sân phèm, viûc các sân phèm đù ngoài níng gió 

càng làm rút ngín thời gian bâo quân. Trước áp 

lực tëng trưởng kim ngäch xuçt khèu ngành 

thủy sân, xu hướng thiöu thụ sân phèm đâm 

bâo chçt lượng, an toàn thực phèm, thån thiûn 

với môi trường được đðt lön hàng đæu. Tuy 

nhiön, thực tø bâo quân các sân phèm khai thác 

của các tàu đánh cá Viût Nam cũng như viûc bâo 

quân các sân phèm khai thác sau khi bốc dỡ täi 

câng cá còn rçt nhi÷u yøu kòm. Trên thực tø, giá 

trị thçt thoát sau thu hoäch còn rçt lớn, khoâng 

30% giá trị hàng nëm, tương đương với 250 

triûu USD (khoâng 5 nghün tþ đồng) chþ trong 

nëm 2008, trong đó có các sân phèm có khai 
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thác có giá trị xuçt khèu cao như cá thu, cá dưa, 

cá chim, cá ngừ đäi dương, mực và bäch tuộc 

(Nguyún Đức Nga, Nguyún Như Tiûp, 2004).  

Bön cänh đó, tünh träng thiøu nguyön liûu 

træm trọng khiøn một số doanh nghiûp xoay 

sang nhêp khèu nguyön liûu từ nước ngoài, làm 

tëng chi phý sân xuçt, giâm hiûu quâ kinh tø, 

đåy chýnh là một vòng luèn quèn, gåy thiût häi 

không nhỏ cho ngành sân xuçt thủy sân của 

Viût Nam. Như vêy, nøu như sân phèm thủy 

sân sau thu hoäch được bâo quân tốt hơn, đáp 

ứng các tiöu chuèn v÷ chçt lượng thü sô góp 

phæn nång cao giá trị sân phèm và giâm thiùu 

tổn thçt sau thu hoäch.  

2.2.3. Giâi quyết việc làm, tăng thu nhập 

cho ngþời lao động  

Phát triùn dịch vụ hêu cæn ngh÷ cá, chýnh là 

viûc phát triùn hû thống hä tæng hêu cæn phục vụ 

khai thác hâi sân bao gồm: câng cá, bøn cá, chợ 

cá; cơ sở đóng và sửa chữa tàu cá; công nghiûp 

phụ trợ phục vụ khai thác hâi sân; hû thống thu 

mua và kinh doanh hâi sân; các cơ sở chø biøn 

hâi sân; Các hoät động hỗ trợ: thông tin ngư 

trường, nguồn lợi; công tác đâm bâo an toàn cho 

người và tàu cá hoät động trön biùn. Trön cơ sở 

đó sô täo ra nhi÷u viûc làm mới như dịch vụ thu 

mua trön biùn, tiöu thụ cá täi các chợ, cung cçp 

đá ướp, xëng dæu, đóng mới và sửa chữa tàu 

thuy÷n... góp phæn giâi quyøt công ën viûc làm 

cho người lao động, nång cao thu nhêp, góp phæn 

xóa đói, giâm nghño phát triùn kinh tø- xã hội.  

Sự phát triùn của dịch vụ hêu cæn ngh÷ cá 

sô kòo theo rçt nhi÷u hoät động khác liön quan, 

trong đó có các hoät động kinh doanh, buôn bán, 

vên chuyùn, chø biøn các sân phèm thủy sân, 

sửa chữa, đóng mới tæu thuy÷n. Rõ ràng, sự 

phát triùn của dịch vụ hêu cæn ngh÷ cá có vai 

trò quan trọng không những trong viûc phục vụ 

khai thác thủy sân, täo đi÷u kiûn viûc làm cho 

hàng trëm nghün lao động, đðc biût là lao động 

nghño khu vực ven biùn là những vùng mà lực 

lượng lao động ở đåy vốn đã nghño v÷ đời sống 

vêt chçt, học vçn và không có ngh÷ nghiûp gü 

khác ngoài ngh÷ khai thác hâi sân.  

Theo số liûu dự báo của Quy hoäch phát 

triùn thủy sân Viût Nam đøn 2020, nhu cæu lao 

động trong lÿnh vực khai thác xa bờ nëm 2015 là 

220 nghün lao động, đøn nëm 2020 là 230 nghün 

lao động (tëng 5%). Nhu cæu lao động trong lÿnh 

vực chø biøn hâi sân, nëm 2015 là 594 nghün lao 

động đøn nëm 2020 là 700 nghün lao động, tëng 

17,8% (Quyøt định số 1445/QĐ-TTg, 2013). 

2.2.4. Bâo vệ an ninh và chû quyền quốc 

gia trên biển 

Phát triùn tốt hû thống hêu cæn ngh÷ cá, sô 

góp phæn thúc đèy phát triùn hä tæng kỹ thuêt 

phục vụ khai thác hâi sân vùng biùn xa bờ. Viûc 

đæu tư nång cçp, hiûn đäi hóa các câng cá, bøn 

cá, các khu neo đêu tránh, trú bão, các khu hêu 

cæn dịch vụ ngh÷ cá ven biùn và trön các hâi 

đâo, hoàn thiûn hû thống thông tin tàu cá, chủ 

động cânh báo thiön tai sô giúp ngư dån kịp thời 

ứng phó với các tai nän và rủi ro trön biùn. 

Ngoài ra, tổ chức tốt hoät động của lực lượng 

kiùm ngư, phối hợp, kịp thời với các lực lượng 

chức nëng bâo vû biùn, đâo sô góp phæn bâo vû 

nguồn lợi gín với bâo vû ngư dån và quốc phòng 

an ninh trön biùn và hâi đâo. Ngư dån có các 

đi÷u kiûn bâo đâm cho vươn khơi xa sô giúp họ 

không chþ tiøp cên được với ngư trường lớn, câi 

thiûn sân lượng đánh qua, mà còn thúc đèy ngư 

dån tham gia bám biùn, đánh bít xa bờ, bâo vû 

chủ quy÷n biùn đâo quốc gia. 

3. CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN 

DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ 

3.1. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển dðch 

vý hêu cæn nghề cá 

Kinh nghiệm của Đức 

Cơ sở hêu cæn ngh÷ cá của Đức hoät động 

theo hai cơ quan, tçt câ các phương tiûn, cơ sở 

vêt chçt của câng thuộc v÷ các Chýnh phủ. Tuy 

nhiön, hoät động kinh tø được đi÷u hành bởi các 

công ty tư nhån. Vai trò của công ty thương mäi 

täi bao gồm: (i) Quân lý, đi÷u hành và bâo trü 

của tçt câ các cơ sở vêt chçt được giao; (ii) Xøp 

dỡ, vên tâi, bán đçu giá và các dịch vụ khác liön 

quan đøn tiøp thị cá và các sân phèm chø biùn; 

và (iii) Hỗ trợ thương mäi thuỷ sân, cung cçp tin 

tức khác liön quan đøn hoät động kinh tø, đang 

thuö, cho thuö täi câng cá (Bộ Nông nghiûp và 

PTNT, 2009). 
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Kinh nghiệm của Nhêt Bân 

Nhêt Bân có tổng diûn tých đçt tự nhiön là 

378.000km2, với tổng chi÷u dài bờ biùn là 

35.000km và 6.847 hòn đâo lớn, nhỏ. Thủy sân là 

ngành kinh tø rçt được chú trọng ở Nhêt Bân, 

đðc biût từ sau Chiøn tranh thø giới læn thứ II; 

thù hiûn ở viûc mở rộng vùng biùn đánh bít theo 

pháp luêt quốc tø, đæu tư khoa học - kỹ thuêt và 

tài chính, phát triùn ở các vùng biùn quốc tø. 

Nhiûm vụ quân lý câng cá, khu neo đêu, chø 

biøn, đóng mới và sửa chữa tàu, thuy÷n được gín 

chðt với nhiûm vụ quân lý tàu thuy÷n, chống 

đánh bít bçt hợp pháp, bâo đâm an toàn cho tàu 

thuy÷n khai thác hâi sân trước khi rời bøn cũng 

như thúc đèy kinh doanh buôn bán hàng thuỷ 

sân được Nhêt Bân rçt quan tåm. Ở Nhêt Bân, 

viûc quân lý câng cá được gín với nhiûm vụ xúc 

tiøn thương mäi, đæu tư, bán đçu giá các sân 

phèm thuỷ sân nhìm hän chø đøn mức tối đa 

thiût thòi của người bán cá, đồng thời tëng giá trị 

của các sân phèm hâi sân khai thác. Câng cá, 

bøn cá, khu neo đêu không chþ là cơ sở phục vụ 

cho các hoät động sân xuçt thủy sân mà còn là 

nơi phån phối, chø biøn hâi sân, ngoài ra còn 

đóng vai trò quan trọng như một cơ sở cho xã hội 

làng chài. Nëm 2005, Nhêt Bân có 2.620 câng cá, 

232.534 tàu đánh bít xa bờ, 2.273 hợp tác xã 

thủy sân, 580 nhà máy chø biøn (FAO, 2012).  

Kinh nghiệm của Philippines 

Philippines, với dån số hơn 93 triûu người là 

một trong những quốc gia hàng đæu thø giới v÷ 

sân lượng khai thác hâi sân với tổng sân lượng 3,1 

triûu tçn hâi sân (Department of Agriculture, 

Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, 2010). 

Ngành công nghiûp thủy sân và nuôi trồng thủy 

sân đã sử dụng khoâng 1,5 triûu lao động. Các 

ngành công nghiûp đánh bít cá đã đóng góp 1,8% 

vào tổng sân phèm quốc nội của đçt nước (GDP) 

(theo giá hiûn hành). Nëm 2013, xuçt khèu thủy 

sân đät giá trị 1,2 tỷ USD (FAO, 2012).  

Là quốc gia chịu ânh hưởng nðng n÷ của các 

cơn bão, Philippines chủ trương phát triùn các 

trung tåm ngh÷ cá (khu phức hợp) đðt dưới sự 

kiùm soát của Cơ quan Phát triùn Thủy sân 

Philippine (PFDA). Các trung tåm này có nhi÷u 

chức nëng, vừa là nơi neo đêu, tránh trú bão, vừa 

là nơi sửa chữa, đóng mới tàu thuy÷n và cũng là 

chợ tiöu thụ sân phèm. Các thủ tục täi câng được 

đơn giân hóa và được PFDA hỗ trợ v÷ thị trường. 

Do đó, giâm được thời gian các sân phèm thủy 

sân từ câng đøn người tiöu dùng. PFDA đã phát 

triùn các câng cá thành một tổ hợp công nghiûp 

phục vụ hêu cæn ngh÷ cá, với các mục đých kinh 

doanh như: cho thuö đối với khu vực tư nhån đù 

đóng hộp cá, chø biøn và dịch vụ liön quan khác, 

tiøp thị thương mäi và công nghiûp liön quan đøn 

thủy sân. Các dịch vụ hêu cæn ngh÷ cá được cung 

cçp như: (i) Dịch vụ ngån hàng, viún thông, điûn, 

nước trong khu vực câng được hỗ trợ đæy đủ. 

Công tác bốc dỡ và tiøp thị cá, các sân phèm thuỷ 

sân được tổ chức câ ở thị trường trong nước và 

nước ngoài; (ii) Chø biøn, làm länh các sân phèm, 

cung cçp đæy đủ các dịch vụ tủ đông länh, kho 

länh và các thiøt bị cho chø biøn thủy tưới sống; 

(iii) Dịch vụ cho các hoät động sửa chữa, nhiön 

liûu, nước, dæu, vên chuyùn nước đá và chuyùn 

tâi các sân phèm; (iv) Cung cçp thông tin cơ sở, 

không gian vën phòng và mðt bìng cho các cơ sở, 

nhà máy chø biøn thủy sân (Bộ Nông nghiûp và 

PTNT, 2009).  

 Kinh nghiệm của Thái Lan 

Thái Lan là một trong những nước xuçt 

khèu thủy sân hàng đæu thø giới, trong ba thêp 

kỷ qua, ngành thủy sân Thái Lan có sự tëng 

trưởng đáng kù. Tổng sân lượng thủy sân vượt 

qua 2 triûu tçn vào nëm 1977, đøn nay tổng sân 

lượng khoâng 3,9 triûu tçn. Trong những nëm 

qua, Chýnh phủ Thái Lan đã thực hiûn nhi÷u 

biûn pháp nhìm thúc đèy phát triùn ngành thủy 

sân, trong đó có những nội dung v÷ xåy dựng 

hêu cæn ngh÷ cá như: phát triùn củng cố hû 

thống câng cá, nghiön cứu phát triùn công nghû 

bâo quân, chø biøn thủy sân, phát triùn hû 

thống thông tin ngành thủy sân, xåy dựng hû 

thống thu gom và bán đçu giá cho các cửa hàng 

bán ló, từ đó phån phối tới người tiöu dùng. 

Đøn nay Thái Lan đã có 12 câng cá phức 

hợp, 2.354 chợ cá, 850 nhà máy sân chø biøn cá, 

57.141 tàu đánh cá, trong đó có 18.089 tàu được 

đëng ký, còn läi là tàu nhỏ. Hû thống hêu cæn 

ngh÷ cá của Thái Lan khá hoàn chþnh, do vêy 

trong thời gian tới Thái Lan quan tåm đøn bâo 

vû nguồn lợi thủy sân, giâm thiùu tổn thçt sau 

thu hoäch (FAO, 2012).  
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Nhìn chung, các biûn pháp phát triùn hêu 

cæn dịch vụ ngh÷ cá täi các nước nöu trön thực 

sự hiûu quâ. Vü vêy, đối với nước ta cæn phâi có 

những nghiön cứu thực tø, trön cở sở đúc rút 

những kinh nghiûm phát triùn hêu cæn ngh÷ cá 

của các nước trön thø giới, xåy dựng biûn pháp 

thúc đèy sự phát triùn nhanh của các cơ sở dịch 

vụ hêu cæn ngh÷ cá trong những nëm tới. 

3.2. Phát triển dðch vý hêu cæn nghề cá ở 

Việt Nam 

3.2.1. Chû trþơng cûa chính phû trong phát 

triển dịch vý hậu cæn nghề cá 

Trong những nëm gæn đåy, chýnh phủ Viût 

Nam đã ban hành và thực thi nhi÷u chýnh sách 

nhìm phát triùn dịch vụ hêu cæn ngh÷ cá, cụ 

thù như Quyøt định 1445/QĐ-TTg ngày 16 

tháng 08 nëm 2013 v÷ viûc phö duyût quy hoäch 

tổng thù phát triùn ngành thủy sân đøn nëm 

2020, tæm nhün 2030 và Quyøt định số 2760/ 

QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiûp và Phát 

triùn nông thôn ngày 22 tháng 11 nëm 2013 phö 

duyût “Đ÷ án tái cơ cçu ngành thủy sân theo 

hướng nång cao giá trị gia tëng và phát triùn 

b÷n vững”. Theo đó, chýnh phủ sô tëng cường 

đæu tư đù hünh thành hû thống cơ sở hä tæng 

thủy sân đồng bộ, gín køt với các ngành công 

nghiûp phụ trợ, dịch vụ hêu cæn, nhìm thúc đèy 

tëng trưởng, nång cao hiûu quâ sân xuçt các 

lÿnh vực khai thác, nuôi trồng, chø biøn thủy 

sân và tiöu thụ. Sáu trung tåm ngh÷ cá lớn được 

hình thành, trong đó 5 Trung tåm ngh÷ cá lớn 

gín với các ngư trường trọng điùm (Hâi Phòng, 

Đà Nïng, Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Kiên 

Giang và Cæn Thơ). Bön cänh đó, viûc khôi 

phục, đæu tư nång cçp phát triùn lÿnh vực cơ khý 

thủy sân,như: đóng, sửa các tàu cá khai thác xa 

bờ, mäng lưới dịch vụ cơ khý, chø täo phụ tùng, 

phụ kiûn, cung ứng dịch vụ kỹ thuêt bâo dưỡng, 

bâo hành và thiøt bị cơ khý thủy sân täi các 

trung tåm ngh÷ cá lớn trön các vùng biùn trọng 

điùm và các dịch vụ sửa chữa tàu cá trên các 

tuyøn đâo. Ngoài ra, chýnh phủ tiøp tục đæu tư 

xåy dựng, nång cçp các cơ sở sân xuçt nước đá, 

kho länh, chợ thủy sân đæu mối, các cơ sở sân 

xuçt ngư cụ, thiøt bị ngh÷ cá täi các trung tåm 

ngh÷ cá lớn phục vụ ngh÷ cá xa bờ và đæu tư xåy 

dựng câng cá, bøn cá, khu neo đêu tránh bão 

cho tàu cá theo hướng ưu tiön đæu tư câng cá 

loäi I køt hợp khu neo đêu tránh trú bão cçp 

vùng có khâ nëng thu hút tàu cá của nhi÷u địa 

phương. Hünh thành hû thống câng cá, bøn cá, 

khu neo đêu tránh bão trön các hâi đâo nhìm 

hỗ trợ ngư dån khai thác trön các vùng biùn xa. 

Nguồn vốn đù xåy dựng các trung tåm dịch vụ 

hêu cæn ngh÷ cá dự kiøn lön tới hàng nghün tỷ 

đồng, trong đó Nhà nước sô đæu tư các häng mục 

câng cá, näo vòt luồng läch, cơ sở hä tæng thiøt 

yøu..., đồng thời köu gọi vốn đæu tư của các 

doanh nghiûp (Trý Týn, 2014). 

3.2.2. Kinh nghiệm phát triển dịch vý hậu 

cæn nghề cá ở một số địa phþơng 

Nghệ An là địa phương ven biùn đã thành 

công trong mô hünh xã hội hóa đæu tư các dịch 

vụ hêu cæn ngh÷ cá ngay täi các câng cá, được 

nhi÷u địa phương có biùn đøn nghiön cứu, học 

têp. Mô hünh tiöu biùu của Nghû An là cảng cá 

Cửa Hội. Ở đåy đã hünh thành những dịch vụ 

hêu cæn ngh÷ cá lớn mänh, với 11 xưởng sân 

xuçt đá länh, 4 xưởng cçp đông bâo quân hâi 

sân, 1 xưởng cơ khý sửa chữa tàu thuy÷n; 2 

doanh nghiûp cung cçp nhiön liûu cho tàu 

thuy÷n và các dịch vụ ngư cụ, hàng hóa đi biùn 

khác. Tçt câ những dịch vụ hêu cæn này đ÷u do 

các doanh nghiûp, cá nhån tự đæu tư từ chủ 

trương xã hội hóa phát triùn dịch vụ hêu cæn 

ngh÷ cá của tþnh Nghû An. Với cách làm này, 

Nhà nước không phâi bỏ vốn đæu tư, trong khi 

ngư dån, chủ tàu thuy÷n được hưởng lợi trực 

tiøp, với chçt lượng phục vụ, giá câ cänh tranh 

(Kinh tø Viût Nam và Thø giới, 2015). 

Dịch vụ hêu cæn ngh÷ cá täi câng cá phát 

triùn, ngoài viûc đáp ứng được nhu cæu đi biùn 

cho tàu thuy÷n còn góp phæn giâi quyøt công ën 

viûc làm, tëng thu nhêp cho ngư dån và người 

dân trong và ngoài tþnh, tëng thöm nguồn thu 

cho ngån sách tþnh.  

Ở Quâng Ngãi , trung tåm dịch vụ hêu cæn 

ngh÷ cá Sa Kỳ täi xã Tån Kỳ, đã được quy 

hoäch. Trung tåm sô cung cçp các dịch vụ hêu 

cæn ngh÷ cá khòp kýn như: nhà máy chø biøn 
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thủy sân, cơ khý phụ tùng, nhà máy nước đá 

15.000 cåy mỗi ngày, nhà máy đóng mới, câi 

hoán, sửa chữa tàu thuy÷n, chø biøn thức ën gia 

súc, cửa hàng xëng dæu, lương thực, thực phèm, 

xưởng sân xuçt ngư lưới cụ, khu nhà đi÷u hành, 

khu nhà ở công nhån... (Trí Tín, 2014). 

Ngoài trung tåm cung cçp dịch vụ hêu cæn 

ngh÷ cá, Quâng Ngãi còn khuyøn khých thành 

lêp mô hünh hợp tác xã dịch vụ hêu cæn ngh÷ cá, 

điùn hünh như hợp tác xã dịch vụ hêu cæn ngh÷ 

cá xã Bünh Chánh. Hợp tác xã này được thành 

lêp với 12 thành viön, đồng thời là chủ tàu, dịch 

vụ hêu cæn ngh÷ cá, vốn của hợp tác xã được 

huy động từ xã viön, vốn góp 200 triûu 

đồng/thành viön, tổng giá trị vốn góp khoâng 3,5 

tỷ đồng. HTX sô cung cçp nhiön liûu, nhu yøu 

phèm liön quan phục vụ đánh bít xa bờ; sân 

xuçt đá länh và cçp nước sinh hoät; lai dít xà 

lan, trục vớt tàu cá và vên tâi hàng hóa bìng 

đường biùn„ (Lưu Hương, 2014). 

Bà Rða - Vũng Tàu là tþnh có thø mänh v÷ 

khai thác thủy sân. Những nëm gæn đåy, khai 

thác hâi sân của tþnh đã có những chuyùn biøn 

mänh v÷ nëng lực đánh bít, quy mô sân xuçt 

cũng như chuyùn dịch cơ cçu theo hướng hiûn 

đäi hóa. Tþnh đã chú trọng đæu tư phát triùn, 

nång cçp hû thống câng cá, nhìm đáp ứng nhu 

cæu sau thu hoäch của ngư dån. Ở thời điùm 

hiûn täi tþnh có 18 câng cá đang hoät động, 

trong đó 7 câng có cæu câng kiön cố. Một số câng 

cá được đæu tư trang thiøt bị hiûn đäi như câng 

cá Lộc An, Phước Tþnh với đæy đủ dịch vụ như 

nước đá, xëng dæu, lương thực. Đðc biût, các 

câng đ÷u có khâ nëng tiøp nhên hàng trëm tàu 

thuy÷n cùng một lúc tránh trú bão an toàn 

trong các trường hợp khèn cçp. 

Đù tiøt kiûm chi phý, nång cao khâ nëng 

cänh tranh của sân phèm đánh bít, thời gian 

gæn đåy, một số tàu cá đã liön køt với nhau hünh 

thành nön đội tàu hêu cæn có công suçt lớn cùng 

theo ngư dån ra khơi xa. Toàn tþnh đã hünh 

thành được 50 tàu cung cçp dịch vụ ngh÷ cá, các 

tàu dịch vụ sô thay phiön nhau ra vào bờ 

khoâng 10-12 chuyøn/một tháng đù vên chuyùn 

nhiön liûu, thức ën, nước uống, nước đá, ngư 

lưới cụ cung ứng cho tàu đánh bít hâi sân dài 

ngày trön biùn, đồng thời thu mua hâi sân cung 

ứng cho các đäi lý, chủ vựa ở các bøn trön đçt 

li÷n. Viûc phát triùn các đội tàu hêu cæn không 

chþ täo đi÷u kiûn thuên lợi cho ngư dån bám 

biùn dài ngày, tiøt kiûm chi phý sân xuçt, mà 

còn giúp cho ngư dån giâm thiùu tổn thçt trong 

quá trünh bâo quân hâi sân (Huỳnh Lû, 2015).  

Tóm läi, từ kinh nghiûm của các nước trong 

khu vực và một số địa phương trong nước cho 

thçy đù phát triùn dịch vụ hêu cæn ngh÷ cá cæn: 

(i) Xåy dựng, rà soát läi quy hoäch và nång cçp 

hû thống câng cá/bøn cá và các điùm têp køt sân 

phèm thủy sân khai thác. Viûc quy hoäch này 

dựa trön đi÷u kiûn tự nhiön køt hợp với têp 

quán của ngư dån địa phương; (ii) Têp trung 

xåy dựng các khu neo đêu tránh trú bão cho tàu 

cá; (iii) Đèy mänh xã hội hóa viûc đæu tư xåy 

dựng và quân lý câng cá/bøn cá, køt hợp nguồn 

vốn từ ngån sách nhà nước với huy động nguồn 

vốn ODA và nguồn vốn từ khu vực tư nhån; (iv) 

Thu hút cá nhân và các tổ chức trong và ngoài 

nước đæu tư phát triùn ngành công nghiûp phụ 

trợ phục vụ cho khai thác; (v) Phát triùn hünh 

thức hợp tác xã và tổ đội tàu dịch vụ hêu cæn 

ngh÷ cá; (vi) Mở rộng dịch vụ hêu cæn ngh÷ cá 

đâo xa và đánh bít xa bờ. 

4. KẾT LUẬN 

Trong những nëm qua, ngành thủy sân 

nước ta đã có những bước phát triùn lớn, đem läi 

nguồn kim ngäch xuçt khèu lớn nhçt và ổn 

định. Xuçt khèu thủy sân Viût Nam đã chiøm 

lÿnh, đứng vững trön thị trường quốc tø và hiûn 

đang là một trong 10 nước có giá trị xuçt khèu 

thủy sân hàng đæu và có tốc độ tëng trưởng xuçt 

khèu thủy sân nhanh nhçt trön thø giới. Ngành 

thủy sân giữ một vai trò đðc biût quan trọng 

trong n÷n kinh tø quốc dån như: Cung cçp thực 

phèm; Bâo an ninh lương thực, thực phèm; Góp 

phæn xóa đói giâm nghño; Chuyùn dịch cơ cçu 

nông nghiûp nông thôn; Täo ngh÷ nghiûp mới; 

Bâo vû quy÷n quốc gia, đâm bâo an ninh quốc 

phòng ở vùng såu, vùng xa, nhçt là ở vùng biùn 

và hâi đâo. Tuy nhiön, ngành thủy sân nước ta, 

đðc biût là hoät động đánh bít xa bờ phát triùn 

chưa tương xứng với ti÷m nëng mà một trong 
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những lý do quan trọng là dịch vụ hêu cæn ngh÷ 

cá chưa bâo đâm. Dịch vụ hêu cæn ngh÷ cá đã 

được các nước trön thø giới và trong khu vực 

quan tåm phát triùn từ nhi÷u thêp kỷ trước, 

song ở Viût Nam chủ đ÷ này mới thu hút được 

sự quan tåm của các nhà khoa học cũng như các 

nhà chýnh sách trong thời gian gæn đåy. Trön cơ 

sở lý thuyøt và kinh nghiûm của các nước cũng 

như một số địa phương trong nước cho thçy: đù 

ngành thủy sân, đðc biût là hoät động đánh bít 

xa bờ phát triùn trong bối cânh hội nhêp, dịch 

vụ hêu cæn ngh÷ cá ở nước ta cæn được quan tåm 

đæu tư một cách đồng bộ từ hû thống câng 

cá/bøn cá đøn các cơ sở đóng và sửa chữa tàu cá, 

các cơ sở gia công máy móc, thiøt bị phục vụ khai 

thác, tàu cung cçp nguyön – nhiön liûu (xëng dæu, 

nước đá, ngư cụ) và tàu thu mua thủy sân. 
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