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I. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ ÁN 

1.1. Sự cần thiết xây dựng đề án 

Trong những năm gần đây, ngành khai thác thủy sản của thành phố Hải Phòng đã 

đạt đƣợc nhiều thành tựu quan trọng, liên tục duy trì nhịp độ tăng trƣởng cao theo 

hƣớng nâng cao năng suất, chất lƣợng, hiệu quả, đóng góp không nhỏ vào nền kinh tế 

của địa phƣơng. Với sự hỗ trợ, quan tâm của UBND thành phố và chính quyền địa 

phƣơng các cấp, đội tàu khai thác thủy sản của thành phố nhà đã có những bƣớc phát 

triển mạnh mẽ cả về số lƣợng và quy mô nghề nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động 

khai thác thủy sản còn một số vấn đề tồn tại, hạn chế sau: 

1) Số lƣợng tàu thuyền nhỏ, khai thác ven bờ vẫn còn nhiều. Tính đến cuối năm 

2021, toàn thành phố có 1.958 chiếc (gồm: 1.802 chiếc tàu khai thác và 156 chiếc tàu 

dịch vụ hậu cần), trong đó đội tàu khai thác vùng bờ và vùng lộng (chiều dài nhỏ hơn 

15 mét) là 1.580 chiếc, chiếm gần 80,7% tổng số tàu thuyền của toàn thành phố. Đây 

là áp lực rất lớn lên nguồn lợi thủy sản vùng biển thành phố Hải Phòng, đặc biệt là 

vùng ven bờ và vùng lộng. 

2) Nguồn lợi thủy sản ở các vùng biển đang có dấu hiệu bị khai thác quá mức, 

năng suất khai thác thấp, hiệu quả kinh tế giảm, các nơi trú ẩn, bãi đẻ ... của một số 

loài bị khai thác cạn kiệt, tỉ lệ cá tạp, cá non, cá có giá trị kinh tế thấp trong các mẻ 

lƣới khai thác đƣợc ngày càng nhiều.  

3) Phần lớn ngƣ dân làm các nghề khai thác vẫn đang tổ chức đánh bắt theo kiểu 

tận thu, không bị giới hạn về sản lƣợng, số lƣợng, phát triển nghề khai thác thiếu tính 

bền vững. Điều này đƣợc thể hiện qua số lƣợng tàu của các nghề nhƣ: lƣới kéo, lồng 

bát quái, đăng, đáy,... nằm trong danh mục nghề cấm của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (theo Thông tƣ số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018) vẫn tồn 

tại với số lƣợng rất lớn (khoảng 496 chiếc). Trong khi đó, việc chuyển đổi cơ cấu nghề 

trong khai thác hải sản chƣa có chuyển biến rõ rệt, các nghề xâm hại nguồn lợi thuỷ 

sản giảm chƣa đáng kể, đặc biệt nghề lƣới kéo. 

4) Một số chính sách và biện pháp quản lý nghề cá chƣa thực sự gắn kết với thực 

tế hoạt động của nghề cá ở địa phƣơng. Ngƣ dân vẫn có xu hƣớng khai thác tự do và 

phát triển các loại nghề, đội tàu theo hƣớng tự phát. Chính vì vậy mà số lƣợng các đội 

tàu khai thác ven bờ vẫn không ngừng tăng lên, rất nhiều đội tàu khai thác vùng khơi 

ngang nhiên, tự ý hoạt động trong khu vực cấm (ven bờ, vùng lộng) càng làm cho 

nguồn lợi hải sản càng suy giảm nghiêm trọng. 

5) Công tác kiểm tra, giám sát đội tàu khai thác trên các vùng biển biển và tại 

cảng cá thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn. 

Bên cạnh đó, Ủy ban châu Âu (EC) đã cảnh báo “Thẻ vàng” về các hạn chế trong 

việc kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không 

theo quy định (IUU) đối với nghề cá Việt Nam. Qua đó, EC đã đƣa ra 09 khuyến nghị 

đối với Việt Nam về quản lý khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không 
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theo quy định; trong đó, có khuyến nghị liên quan trực tiếp đến nguồn lợi và cƣờng lực 

khai thác hải sản, nhƣ: 1) Sửa đổi khung pháp lý để đảm bảo tuân thủ các quy tắc quốc 

tế và khu vực áp dụng cho việc bảo tồn và quản lý nguồn lợi thủy sản; 2) Cân bằng 

năng lực khai thác và chính sách phát triển tàu cá; 3) Tăng cƣờng truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm thủy sản và thực hiện tất cả các bƣớc cần thiết, phù hợp với luật pháp quốc 

tế; để ngăn chặn các sản phẩm thủy sản đánh bắt bất hợp pháp đƣợc buôn bán và nhập 

khẩu vào lãnh thổ; 4) Đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ thu thập và báo cáo số liệu cho 

các tổ chức quản lý nghề cá khu vực. 

Để khắc phục các vấn đề còn tồn tại nêu trên và từng bƣớc đƣa nghề cá phát triển 

theo hƣớng bền vững ngày 21/11/2017, Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 4 đã thông qua 

luật Thủy sản số 18/2017/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Trong đó Khoản 3, 

Điều 48 nêu rõ “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý khai thác thủy sản tại vùng ven bờ, 

vùng lộng và khai thác thủy sản nội địa trên địa bàn”; Khoản 3, Điều 49 nêu “Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xác định hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, sản lƣợng cho 

phép khai thác theo loài tại vùng ven bờ và vùng lộng thuộc phạm vi quản lý”; Điểm a, 

Khoản 5, Điều 13 nêu “Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: Quy định bổ sung 

nghề, ngƣ cụ, khu vực cấm khai thác chƣa có tên trong danh mục quy định tại khoản 4 

điều này phù hợp với thực tế hoạt động bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản trên địa 

bàn”; Điểm e, Khoản 2, Điều 6 nêu “Hỗ trợ ngƣ dân trong thời gian cấm khai thác 

thủy sản, chuyển đổi nghề nhằm giảm cƣờng lực khai thác thủy sản ven bờ”. Luật 

cũng quy định rõ: Căn cứ xác định hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản trên biển 

bao gồm: a) Kết quả điều tra, đánh giá trữ lƣợng nguồn lợi thủy sản, b) Xu hƣớng biến 

động nguồn lợi thủy sản, c) Tổng sản lƣợng thủy sản tối đa cho phép khai thác bền 

vững, d) Cơ cấu nghề, đối tƣợng khai thác, vùng biển khai thác (Khoản 1, Điều 49). 

Ở Hải Phòng hiện nay, các căn cứ để xác định hạn ngạch theo Khoản 1, Điều 49, 

Luật Thủy sản 2017 đang thiếu; Chƣa có kết quả điều tra, đánh giá trữ lƣợng nguồn lợi 

thủy sản; hiện trạng cơ cấu nghề, đối tƣợng khai thác và xác định tổng sản lƣợng tối đa 

cho phép khai thác bền vững ở vùng biển ven bờ và vùng lộng; Cơ chế, chính sách để 

hỗ trợ ngƣ dân trong thời gian cấm khai thác và chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp theo 

Khoản 2, Điều 6 chƣa có. Chính vì vậy, việc thực hiện nhiệm vụ “Tƣ vấn xây dựng 

Đề án Chuyển đổi nghề khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến 

năm 2025” là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 

1.2. Căn cứ pháp lý xây dựng đề án 

1.2.1. Các văn bản, nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, 

Quốc hội có liên quan 

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.  

- Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ƣơng 

Đảng khóa XII về chiến lƣợc phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
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- Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và 

phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14, ngày 21 tháng 11 năm 2017. 

1.2.2. Các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

a) Các Nghị định của Chính phủ 

- Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một số chính sách phát triển 

thủy sản. 

- Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín 

dụng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn. 

- Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ quy định về quản 

lý hoạt động của ngƣời, phƣơng tiện trong khu vực biên giới biển; trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức và cá nhân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số 

chính sách phát triển thủy sản. 

- Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông. 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. 

- Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. 

b) Các Quyết định của Thủ tướng chính phủ 

- Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

ban hành một số chính sách hỗ trợ ngƣ dân tham gia hoạt động trên các vùng biển xa. 

- Quyết định số 375/QĐ-TTg ngày 01/3/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

phê duyệt Đề án “Tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải sản”. 

- Quyết định số 1445/QĐ-TTg, ngày 16/08/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 

- Quyết định số 899/QĐ-TTg, ngày 10/6/2013, của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hƣớng nâng cao giá trị gia tăng và 

phát triển bền vững. 

- Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. 

- Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 quy định chính sách hỗ trợ đào 

tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dƣới 03 tháng. 

- Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tƣớng Chính phủ Phê 

duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020. 

- Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 16/01/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 
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duyệt Kế hoạch hành động quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác 

hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định đến năm 2025. 

- Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt chiến lƣợc phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

c) Các Công điện, Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

- Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế 

hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của 

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XII về Chiến lƣợc phát 

triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Chỉ thị số 45/CT-TTg, ngày 13/12/2017 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách 

để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU. 

- Công điện số 732/CĐ-TTg, ngày 28/5/2017 về ngăn chặn, giảm thiểu và chấm 

dứt tàu cá và ngƣ dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nƣớc ngoài. 

1.2.3. Các văn bản của các Bộ, ngành 

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Thông tƣ số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn hƣớng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. 

- Thông tƣ số 22/2018/TT-BNNPTNT quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công 

vụ thủy sản. 

- Quyết định số 3602/QĐ-BNN-TCTS ngày 19/8/2014 ban hành hƣớng dẫn về số 

lƣợng tàu cá đóng mới thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của 

Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. 

- Quyết định số 670/QĐ-BNN-TCTS ngày 26/02/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 

13/12/2017 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

- Quyết định số 1481/QĐ-BNN-TCTS, ngày 02/5/2019 của Bộ NN&PTNT về 

việc giao hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi. 

- Quyết định số 1223/QĐ-BNN-TCTS ngày 23/3/2021 về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết định số 1481/QĐ-BNN-TCTS ngày 02/5/2019 của Bộ trƣởng 

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc giao hạn ngạch Giấy phép khai thác 

thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng. 

b) Bộ Tài chính 

- Thông tƣ số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về hƣớng dẫn 

chế độ quản lí, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. 

- Thông tƣ số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định 

quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dƣới 03 tháng. 

- Thông tƣ số 40/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tƣ số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài 

chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo 

https://tinquangbinh.com/tag/thuy-san/
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dƣới 03 tháng. 

1.2.4. Các văn bản của thành phố 

a) Thành ủy Hải Phòng 

- Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 07/6/2018 của Ban Thƣờng vụ Thành ủy về 

phát triển kinh tế thủy sản, xây dựng Hải Phòng trở thành Trung tâm nghề cá lớn của 

cả nƣớc gắn với ngƣ trƣờng Vịnh Bắc Bộ. 

- Chƣơng trình hành động số 76-CTr/TU ngày 8/7/2019 của Ban Thƣờng vụ 

Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị. 

 - Chƣơng trình hành động số 84-CTr/TU ngày 3/7/2020 của Ban Thƣờng vụ 

Thành ủy thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

- Chƣơng trình hành động số 72-CTr/TU ngày 27/3/2019 của Ban Thƣờng vụ 

Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành 

Trung ƣơng Đảng khóa XII về chiến lƣợc phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

b) Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng 

- Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 29/3/2016 của Hội đồng nhân dân 

thành phố về nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao sức cạnh 

tranh, giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030. 

- Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân dân 

thành phố quy định chính sách hỗ trợ hệ thống giám sát tàu cá cho ngƣ dân thành phố. 

- Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày  10/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

thành phố về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy 

sản hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025. 

c) Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 

- Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và kế hoạch tái cơ cấu Ngành 

nông nghiệp Hải Phòng. 

- Quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 6/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành 

phố phê duyệt Chƣơng trình khuyến nông thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020 - 2024. 

- Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân 

thành phố quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dƣới 03 tháng. 

- Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc ban hành kế hoạch tổng thể và kế hoạch 05 năm triển khai Chƣơng trình 

hành động số 72-CTr/TU ngày 27/3/2019 của Ban Thƣờng vụ Thành ủy, Nghị quyết 

26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW 

ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XII 

về Chiến lƣợc phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045. 
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- Quyết định số 2294/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành 

phố phê duyệt Kế hoạch phát triển thủy sản Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045. 

- Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc công bố hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng. 

- Chƣơng trình hành động số 6223/CTr-UBND ngày 01/10/2018 của Ủy ban 

nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 07/6/2018 của Ban 

Thƣờng vụ Thành ủy. 

II. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA NHIỆM VỤ 

2.1. Mục tiêu của nhiệm vụ 

 Mục tiêu tổng quát:  

Đến năm 2025 hoàn thành việc điều chỉnh cơ cấu đội tàu và phân bổ hạn ngạch 

cho đội tàu khai thác vùng biển ven bờ và vùng lộng Hải Phòng; chuyển đổi nghề cho 

ngƣ dân có hoạt động bị cấm khai thác, nghề xâm hại đến nguồn lợi, môi trƣờng từng 

bƣớc đƣa nghề cá Hải Phòng phát triển hiệu quả, bền vững và có trách nhiệm. 

 Mục tiêu cụ thể: 

- Giai đoạn từ năm 2020-2021: i) Đánh giá hiện trạng nguồn lợi hải sản vùng 

biển ven bờ và vùng lộng của thành phố Hải Phòng; ii) Đánh giá năng lực khai thác 

của các nghề ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Hải Phòng; iii) Đề xuất sắp 

xếp lại cơ cấu nghề khai thác, phân bổ hạn ngạch phù hợp cho các đội tàu khai thác ở 

vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Hải Phòng; iv) Đề xuất giải pháp về tổ chức, 

quản lý, cơ chế, chính sách phát triển đội tàu khai thác ở vùng biển ven bờ và vùng 

lộng TP Hải Phòng theo hƣớng bền vững phù hợp với trữ lƣợng nguồn lợi hải sản. 

- Giai đoạn từ năm 2022 - 2025: i) Ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế, chính 

sách về phát triển đội tàu khai thác ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Hải 

Phòng theo hƣớng bền vững phù hợp với trữ lƣợng nguồn lợi hải sản;  ii) Ban hành và 

thực hiện chính sách chuyển đổi nghề khai thác cho vùng ven bờ và vùng lộng; iii) 

Đến năm 2025 hoàn thành việc sắp xếp lại cơ cấu tàu thuyền, cơ cấu nghề khai thác 

thủy sản vùng bờ, vùng lộng theo hạn ngạch khai thác đã đề xuất. 

2.2. Nhiệm vụ và nội dung của đề án 

2.2.1. Nhiệm vụ của đề án 

1) Đánh giá khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố có liên 

quan đến khai thác thủy sản. 

2) Điều tra, đánh giá thực trạng về khai thác thủy sản tại thành phố Hải Phòng; 

thực trạng nghề khai thác, phƣơng tiện và ngƣ lƣới cụ khai thác; lao động trong khai 

thác thủy sản trên địa bàn thành phố. 

3) Điều tra, đánh giá hiện trạng nguồn lợi thủy sản tại các vùng biển (vùng ven 

bờ, vùng lộng) của thành phố Hải Phòng. 
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4) Nghiên cứu đề xuất hạn ngạch cấp phép khai thác vùng lộng, vùng bờ và giải 

pháp sắp xếp lại tàu thuyền, cơ cấu nghề khai thác phù hợp với nguồn lợi hải sản ở 

vùng biển ven bờ, vùng lộng của Hải Phòng. 

5) Đánh giá kết quả thực hiện các quy định, chƣơng trình, dự án, chính sách liên 

quan trong lĩnh vực khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 

2015 - 2020. 

6) Xây dựng quan điểm, mục tiêu về bảo vệ và phát triển khai thác thủy sản đến 

năm 2025 (sản lƣợng khai thác, cơ cấu nghề, hạn ngạch khai thác, đào tạo nghề, quản 

lý nhà nƣớc về khai thác thủy sản…). 

7) Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho ngƣ dân trên địa bàn 

thành phố đến năm 2025. 

8) Đánh giá tác động của đề án, chính sách; xác định nguồn lực, giải pháp để 

thực triển khai hiện đề án. 

9) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Quy cơ chế chính sách hỗ trợ chuyển đổi 

nghề khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố đến năm 2025. 

10) Xây dựng Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt Đề án. 

2.2.2. Nội dung nghiên cứu của đề án 

Nội dung 1: Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng các nghề khai 

thác thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

 - Tổng hợp, phân tích thông tin, tài liệu, số liệu trong và ngoài nƣớc liên quan 

đến vấn đề nghiên cứu của đề án. 

 - Đánh giá khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố có liên 

quan đến khai thác thủy sản. 

 - Điều tra, đánh giá thực trạng về khai thác thủy sản tại thành phố Hải Phòng; 

thực trạng nghề khai thác, phƣơng tiện và ngƣ lƣới cụ khai thác; lao động trong khai 

thác thủy sản trên địa bàn thành phố. 

Nội dung 2: Điều tra, đánh giá hiện trạng nguồn lợi thủy sản tại các vùng biển (vùng 

bờ, vùng lộng) của thành phố Hải Phòng 

 - Điều tra đánh giá hiện trạng nguồn lợi, thành phần loài, thành phần sản lƣợng, 

năng suất khai thác và phân bố của các nhóm loài hải sản ở vùng biển ven bờ và vùng 

lộng Hải Phòng. 

 - Đánh giá trữ lƣợng và khả năng khai thác của các loài, nhóm loài hải sản đánh 

bắt đƣợc bằng lƣới kéo đáy ở vùng biển ven bờ và vùng lộng Hải Phòng. 

 - Nghiên cứu mật độ phân bố theo không gian, xác định bãi đẻ, bãi ƣơng nuôi, 

các vùng phân bố tập chung của TCCC và ATT-TC ở vùng bờ và vùng lộng Hải 

Phòng. 

 - Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học đặc trƣng của một số loài hải sản có giá 

trị kinh tế và một số loài hải sản thƣờng gặp, xác định khu vực phân bố tập trung, mùa 

sinh sản của một số loài hải sản làm cơ sở khoa học cho việc quản lý nguồn lợi ở vùng 
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biển ven bờ Hải Phòng. 

- Phân tích, đánh giá và đề xuất một số giải pháp phục vụ cho công tác quản lý và 

bảo vệ nguồn lợi hải sản ở vùng ven biển Hải Phòng. 

Nội dung 3: Nghiên cứu đề xuất cấp phép hạn ngạch khai thác vùng lộng, vùng bờ và 

giải pháp sắp xếp lại cơ cấu tàu thuyền, cơ cấu nghề khai thác phù hợp với trữ lượng 

nguồn lợi hải sản ở biển ven bờ, vùng lộng của thành phố Hải Phòng 

 - Nghiên cứu xác định sản lƣợng khai thác bền vững tối đa và cƣờng lực khai 

thác tối ƣu ở vùng ven bờ và vùng lộng biển Hải Phòng. 

 - Luận chứng khoa học sắp xếp lại cơ cấu nghề khai thác phù hợp với nguồn lợi 

hải sản ở vùng biển ven bờ và vùng lộng Hải Phòng. 

 - Đề xuất các giải pháp sắp xếp lại cơ cấu nghề khai thác phù hợp với nguồn lợi 

hải sản ở vùng biển ven bờ và vùng lộng Hải Phòng nhằm phát triển bền vững nghề cá. 

- Đề xuất các giải pháp để phân vùng khai thác và quản lý khai thác đồng bộ (từ 

đăng ký, cấp phép đến giám sát hoạt động của đội tàu trên biển) ở vùng biển ven bờ và 

vùng lộng Hải Phòng. 

Nội dung 4: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp về tổ chức, quản lý, cơ chế, chính sách 

phát triển đội tàu khai thác ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Hải Phòng 

theo hướng bền vững phù hợp với trữ lượng nguồn lợi hải sản 

 - Đánh giá kết quả thực hiện các quy định, chƣơng trình, dự án, chính sách liên 

quan trong lĩnh vực khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 

2015 - 2018. 

- Xây dựng quan điểm, mục tiêu về bảo vệ và phát triển khai thác thủy sản đến 

năm 2025 (sản lƣợng khai thác, cơ cấu nghề, hạn ngạch khai thác, đào tạo nghề, quản 

lý nhà nƣớc về khai thác thủy sản,…). 

- Xây dựng giải pháp về tổ chức, quản lý, cơ chế, chính sách phát triển đội tàu 

khai thác ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Hải Phòng. 

- Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho ngƣ dân trên địa bàn 

thành phố đến năm 2025. 

- Đánh giá tác động của đề án, cơ chế, chính sách; xác định nguồn lực, giải pháp 

để triển khai thực hiện Đề án. 

Nội dung 5: Xây dựng và hoàn thiện “Đề án Chuyển đổi nghề khai thác thủy sản trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025” 

- Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Quy định cơ chế chính sách hỗ trợ chuyển 

sách hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố đến năm 2025. 

 - Tổng hợp các cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn xây dựng và hoàn thiện báo cáo 

tổng kết đề án. 

 - Hội thảo, hội nghị xin ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, cá ngƣ 

dân,… đóng góp cho đề án. 

 - Phân tích, tổng hợp và hoàn thiện đề án. 
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III. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

3.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nƣớc 

3.1.1. Một số biện pháp kiểm soát và quản lý nghề cá trên thế giới 

Hiện nay, nguồn lợi thuỷ sản đang phải chịu áp lực lớn từ việc khai thác quá mức 

do sự phát triển mạnh về số lƣợng tàu thuyền, hậu quả là nguồn lợi hải sản đang có 

nhiều dấu hiệu suy giảm, cạn kiệt, nhiều loài cá kinh tế quan trọng đang có xu hƣớng 

giảm mạnh cả về số lƣợng và kích thƣớc. Ngoài ra, nhiều nghề khai thác với phƣơng 

thức hủy diệt nguồn lợi (xung điện, chất nổ, chất độc...) không đƣợc ngăn chặn đã 

khiến cho nguồn lợi bị cạn kiệt nhanh chóng, đặc biệt là vùng ven bờ. Nhận thức đƣợc 

sự mất cân đối giữa năng lực khai thác và khả năng nguồn lợi trong một thời gian dài 

sẽ là mối đe dọa đến an ninh lƣơng thực toàn cầu. Để giải quyết vấn đề này, FAO và 

các tổ chức nghề cá cùng các quốc gia trên thế giới đã đƣa ra các biện pháp để kiểm 

soát và quản lý năng lực khai thác. 

3.1.1.1. Liên minh Châu Âu (EU) 

Quản lý nghề cá ở Châu Âu gồm quản lý đầu vào và quản lý dầu ra [74, 79]: 

+ Quản lý đầu vào: Việc nguồn lợi hải sản của EU cạn kiệt nhanh trong thập kỷ 

90 vừa qua buộc họ phải thi hành ngay các biện pháp quyết liệt. EU đƣa ra chính sách 

mới là cắt giảm hạm đội tàu cá 30% sau 6 năm và chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 

cắt giảm 15%, giai đoạn thứ 2 cắt giảm tiếp 15%. Bên cạnh đó họ quản lý rất chặt chẽ 

trong việc cấp giấy phép đóng tàu cá mới, kiên quyết giải bản các tàu cũ, lạc hậu 

(Pomeroy & et.al, 2003). Biện pháp cắt giảm tàu đã mang lại hiệu quả cao trong việc 

bảo vệ nguồn lợi và quản lý nghề cá cho các nƣớc trong khu vực EU, chính vì thế họ 

đã tiếp tục áp dụng biện pháp này cho các giai đoạn tiếp theo (6 năm) với tỷ lệ tàu 

đƣợc cắt giảm là 30%. 

+ Quản lý đầu ra: Ở Bắc Đại Tây Dƣơng và các khu vực lân cận, Ủy ban nghề cá 

EU đã đề xuất định mức TAC phù hợp (bằng hoặc thấp hơn FMSY) cho tất cả 76 loài, 

trong đó dữ liệu FMSY là có sẵn. Trong số TAC dự kiến ở biển Baltic, 95% TAC đƣợc 

thiết lập phù hợp với FMSY và 4% từ các TAC phù hợp với mục đích dự phòng. Trong 

số các TAC dự kiến (đối với các đánh giá FMSY của các đàn do EU quản lý) ở Biển 

Bắc, Skagerrak và Kattegat, 99,7% TAC đƣợc xây dựng với dữ liệu FMSY đã đƣợc 

đánh giá; ở vùng biển Tây Bắc và Tây Nam, con số này lần lƣợt là 94% và 90%. 

3.1.1.2. Indonesia  

Indonesia có bờ biển dài 81.000km với khoảng 17.000 hòn đảo lớn nhỏ, có diện 

tích vùng biển tới 5,8 triệu km
2
. Vùng biển Indonesia đƣợc chia thành 9 vùng khác 

nhau và ở mỗi một vùng ngƣời ta tập trung khai thác một số loài thủy hải sản khác 

nhau. Hệ thống phân vùng quản lý nghề cá ở Indonesia nhƣ sau [68, 71, 72, 73]: 

Chính quyền cấp quận, huyện: cấp giấy phép hoạt động vùng nƣớc 0-4 hải lý, tàu 

lắp máy có trọng tải dƣới 10 tấn. 

Chính quyền cấp tỉnh: cấp giấy phép hoạt động vùng nƣớc 4-12 hải lý, tàu lắp 
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máy có trọng tải lớn hơn 10 tấn và ≤30 tấn. 

Chính quyền trung ƣơng: cấp giấy phép hoạt động vùng nƣớc lớn hơn 12 hải lý, 

tàu lắp máy có trọng tải lớn hơn 30 tấn. 

Tàu không lắp máy hoặc lắp máy trọng tải tàu ≤5 tấn đƣợc cấp sổ đăng kiểm. 

Toàn bộ vùng biển của Indonesia đều cấm nghề lƣới kéo. 

Biện pháp quản lý nghề cá ở Indonesia : 

Căn cứ vào sản lƣợng bền vững tối đa MSY, cơ quan quản lý nghề cá sẽ đƣa ra 

sản lƣợng đánh bắt cho phép trên cơ sở số liệu và thông tin kinh tế - xã hội. Để quản 

lý, chính phủ sử dụng việc cấp phép đối với các tàu có trọng tải lớn hơn 5GT. Kế 

hoạch chiến lƣợc quản lý nghề cá gồm:  

- Tối ƣu hoá việc sử dụng, quản lý nguồn lợi thuỷ sản: Giảm áp lực khai thác ở 

nơi khai thác quá mức và tăng cƣờng khai thác ở nơi khai thác dƣới mức; xây dựng cơ 

sở hậu cần nghề cá và tiêu thụ cá; hợp tác giữa nghề cá qui mô nhỏ và lớn; phát triển 

nuôi trồng thủy sản để giảm áp lực khai thác; điều chỉnh sự phân chia vùng đánh bắt. 

- Bảo vệ và khôi phục hệ sinh thái, môi trƣờng ven bờ: Quản lý rạn san hô; củng 

cố rừng ngập mặn; kiểm tra ô nhiễm biển; quản lý và phát triển tổng hợp vùng ven bờ. 

- Chƣơng trình hỗ trợ và chiến lƣợc: Tăng cƣờng nhận thức và sự  tham gia của 

cộng đồng ngƣ dân trong quản lý nguồn lợi; tăng nguồn thu thay thế cho ngƣ dân. 

3.1.1.3. Thái Lan 

Năm 1947, Thái Lan đã công bố Luật nghề cá, tuy nhiên do có nhiều vấn đề phức 

tạp nảy sinh trong quá trình quản lý nghề cá nên đến năm 1953 Bộ Nông nghiệp Thái 

Lan đã đƣa ra một số qui định nhằm mục đích quản lý nghề cá nhƣ sau: 

- Bảo vệ các bãi cá đẻ và cá con: qui định các khu vực cấm đánh bắt, các khu vực 

cấm tàu kéo hoạt động; qui định kích thƣớc mắt lƣới và qui định thời gian cấm đánh 

bắt ở một số vùng biển. 

- Vùng cấm nghề lƣới kéo: để bảo vệ nguồn lợi cá ven bờ, Thái Lan đã công bố 

đạo luật ngày 20/7/1972 cấm nghề lƣới kéo và te hoạt động ở vùng cách bờ 3000m. 

- Giới hạn kích thƣớc mắt lƣới: qui định kích thƣớc mắt lƣới tối thiểu đối với 

từng loại ngƣ cụ . 

Biện pháp quản lý nghề cá ở Thái Lan nhƣ sau [65, 69]: 

- Thành lập khung pháp lý: Việc qui hoạch và thực hiện chƣơng trình quản lý 

nghề cá đƣợc dựa trên Luật nghề cá.  

- Thiết lập chƣơng trình quản lý nghề cá dựa trên các nguyên tắc sau: 

+ Phải có sự tham gia của ngƣ dân: bất cứ chƣơng trình nào của chính phủ đều có 

sự tác động trực tiếp đến ngƣ dân. Vì vậy, cần thiết phải cho ngƣ dân tham gia vào 

từng bƣớc của việc xây dựng luật, điều chỉnh luật có sự tham gia của ngƣ dân sẽ tạo ra 

sự thay đổi tốt cho phù hợp hơn do chính phủ tạo ra. 

+ Các tổ chức của ngƣ dân: là bộ phận quan trọng trong chƣơng trình quản lý 

nghề cá dựa vào cộng đồng. 
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+ Quản lý nghề cá qui mô nhỏ: việc giám sát và bảo vệ nguồn lợi ven bờ sẽ có 

hiệu quả hơn nếu có sự tham gia của cộng đồng ngƣ dân ven biển. 

+ Quản lý nghề cá công nghiệp: Các chính sách giảm số lƣợng tàu, đặc biệt tàu 

lƣới kéo và te xiệp đang đƣợc triển khai thực hiện. 

- Các biện pháp đã đƣợc sử dụng: 

+ Hệ thống cấp phép đánh cá có giới hạn đầu vào: hoạt động của hệ thống này 

nhằm giảm số lƣợng tàu và kích thƣớc tàu cá đối với các tàu công nghiệp. 

+ Cấp giấy phép đánh cá: Giấy phép đánh cá ở vùng biển xa; Giấy phép đánh cá 

ở vùng biển Thái Lan; Giấy phép hoạt động ở vùng nƣớc ven bờ. 

- Xây dựng kế hoạch quản lý nghề cá của Thái Lan: 

+ Giảm sản lƣợng khai thác và cƣờng lực khai thác. 

+ Phục hồi lại nguồn lợi thủy sản thông qua việc thả rạn san hô nhân tạo và thành 

lập các khu bảo tồn biển. 

+ Giảm thiểu việc khai thác tài nguyên biển bất hợp pháp thông qua việc tuân thủ 

và thực thi hiệu quả. 

+ Giảm đánh bắt cá con của các loài thƣơng mại lớn hơn. 

+ Giải quyết xung đột giữa ngƣ dân thủ công và thƣơng mại. 

+ Phục hồi và duy trì môi trƣờng sống quan trọng. 

+ Cải thiện dữ liệu và thông tin thủy sản. 

+ Tăng cƣờng năng lực quản lý nghề cá. 

3.1.1.4. Philippines  

Nghề cá đƣợc chia ra 2 lĩnh vực là nghề cá thƣơng mại và nghề cá qui mô nhỏ. 

Nghề cá thƣơng mại bao gồm các tàu có trọng tải lớn hơn 3GT, nghề cá qui mô nhỏ 

bao gồm những tàu có trọng tải nhỏ hơn 3GT. Nghề cá thƣơng mại và nghề nuôi trồng 

đặt dƣới sự quản lý của Uỷ ban nghề cá và nguồn lợi thuỷ sản. Nghề cá qui mô nhỏ 

nằm dƣới sự quản lý của chính quyền địa phƣơng. Xu hƣớng quản lý của Philippines 

là thay đổi từ cách quản lý trung ƣơng theo hƣớng sở hữu chung về ngƣ trƣờng, hƣớng 

tới quản lý theo địa phƣơng vì nó mang lại lợi ích về mặt quản lý ven bờ. Tuy nhiên, 

cần phải xây dựng chính sách, khung pháp lý cho phù hợp với yêu cầu trên [62, 73]. 

Mục tiêu chính là: 1) Giám sát, bảo vệ và quản lý bền vững nghề cá và nguồn lợi 

thuỷ sản; 2) Xoá nghèo đói, nâng cao đời sống cho ngƣ dân; 3) Sử dụng tối ƣu nguồn 

lợi hải sản xa bờ và biển sâu; Nâng cao kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch. 

Các mục tiêu và biện pháp của từng lĩnh vực nhƣ sau: 

- Về sinh học: Bảo vệ nguồn lợi và sinh thái ven bờ; bảo vệ nguồn lợi cá di cƣ; 

giảm cƣờng lực khai thác ở vùng khai thác quá mức thông qua việc cấm theo mùa, cấp 

hạn ngạch đánh bắt, công tác bảo tồn, đề ra những qui định đánh bắt; nâng cao hiểu 

biết cho ngƣời lao động. 

- Về sinh thái - Môi trƣờng: Cấm tất cả các dạng đánh bắt bất hợp pháp và 
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phƣơng pháp khai thác huỷ diệt nhƣ dùng chất nổ, chất độc, mắt lƣới nhỏ; cấm phá 

hoại rạn san hô và đánh bắt các loài quí hiếm; củng cố việc kiểm tra, kiểm soát; khôi 

phục và bảo vệ môi trƣờng ven bờ; khuyến khích khai thác vùng biển sâu, giảm khai 

thác ở vùng biển ven bờ. 

- Về kinh tế - xã hội: Đặt lợi ích kinh tế tối đa từ việc sử dụng nguồn lợi; thúc 

đẩy việc phân chia lợi ích công bằng trong khai thác; giảm thiểu mâu thuẫn trong cộng 

đồng ngƣ dân; nâng cao đời sống ngƣ dân nghề cá qui mô nhỏ, giảm nghèo; củng cố 

cộng đồng ngƣ dân dựa trên các hoạt động và năng lực của các tổ chức địa phƣơng. 

3.1.1.5. Malaysia 

Để quản lý đội tàu khai thác, cơ quan quản lý nghề cá Malayxia đã phân chia 

thành 05 vùng nhƣ Hình 1 [72]. 

 

Hình 1: Phân vùng quản lý ở Malaysia 

Hiện nay nghề cá Malaysia đang phải đối mặt với các vấn đề sau Khai thác quá 

mức nguồn lợi hải sản ở vùng ven bờ; Cạnh tranh giữa nghề cá qui mô nhỏ và qui mô 

lớn; Cƣờng lực khai thác cao vì sử dụng nhiều phƣơng tiện kỹ thuật hiện đại; Sử dụng 

ngƣ cụ có hại và phƣơng pháp khai thác mang tính chất huỷ diệt; Ô nhiễm môi trƣờng, 

phá huỷ rừng ngập mặn [59]. 

Chiến lƣợc phát triển và biện pháp quản lý của nghề cá Malaysia để giải quyết 

các vấn đề tồn tại nói trên và phát triển bền vững là: 

- Thực hiện giới hạn cƣờng lực khai thác và giảm thiểu sức ép ở những vùng khai 

thác quá mức: Giảm cƣờng lực khai thác thông qua việc cấp giấy phép khai thác cho 

các tàu; Phân chia ngƣ trƣờng cho nghề cá qui mô nhỏ và nghề cá công nghiệp. 

- Bảo vệ nguồn lợi và sinh thái biển: Cấm các ngƣ cụ và phƣơng pháp khai thác 

có hại; Bảo vệ các rạn san hô, cỏ biển, rừng ngập mặn, động vật quí hiếm; Lập các khu 

bảo tồn, duy trì đa dạng sinh học. 

- Bảo vệ môi trƣờng: Quản lý và phòng chống ô nhiễm biển. 

- Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng ngƣ dân trong quản lý nghề cá. 

3.1.1.6. Nhật Bản   

Nghề cá Nhật Bản có hơn 90% số tàu thuộc các hộ gia đình ngƣ dân, nghĩa là 

thuộc qui mô nhỏ và trung bình. Có thể chia ra các loại sau [63]: 
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Nghề cá ven bờ: Khai thác cá bằng tàu không động cơ và có động cơ nhƣng trọng 

tải nhỏ hơn 10 GT (Gross Tonnage) và nghề nuôi cá ven bờ.  

Nghề cá xa bờ: Bao gồm các tàu có trọng tải từ 50-100GT chủ yếu hoạt động 

trong vùng đặc quyền kinh tế. 

Nghề cá viễn dƣơng: Hoạt động ngoài vùng đặc quyền kinh tế và trong vùng đặc 

quyền kinh tế của các nƣớc khác. Trọng tải lớn hơn 200 GT.  

a) Chiến lƣợc nghề cá của Nhật Bản trong thế kỷ XXI 

- Chính sách nghề cá viễn dƣơng: Chiến lƣợc phát triển cho nghề cá viễn dƣơng 

của Nhật Bản là: Tăng cƣờng điều tra nguồn lợi vùng biển khơi trong sự hợp tác chặt 

chẽ với các tổ chức quốc tế; Tăng cƣờng liên doanh nghề cá với nƣớc ngoài bằng việc 

hợp tác kỹ thuật và hỗ trợ tài chính. 

- Chính sách nghề cá xa bờ: Cá trích là đối tƣợng khai thác chủ yếu của nghề cá 

xa bờ Nhật Bản. Vì vậy cần nghiên cứu, dự báo chính xác biến động nguồn lợi cá trích 

để có xu hƣớng điều chỉnh số tàu khai thác cho phù hợp. 

- Chính sách đối với nghề cá ven bờ: Tăng cƣờng và duy trì quản lý nghề cá dựa 

vào cộng đồng; Tăng cƣờng các chƣơng trình phục hồi và tái tạo nguồn lợi. 

b) Nền tảng quản lý nghề cá ở Nhật Bản 

Luật Nghề cá Nhật Bản: đƣợc hình thành rất sớm, quyền đánh cá đƣợc hình 

thành trong thời kỳ 1601-1867. Tiếp theo đó là Luật nghề cá Meifi đƣa ra năm 1901 và 

đƣợc sửa lại năm 1910: Luật này đảm bảo quyền đánh cá cho ngƣ dân ở vùng nƣớc 

ven bờ. Luật nghề cá hiện tại đƣợc thực hiện từ năm 1949, đã cụ thể hoá bộ Luật 

Meifi. Luật này đã chú trọng đến các lĩnh vực sau: 

- Cấp giấy phép quyền khai thác cá: Nhà nƣớc cấp phép về quyền đánh cá, giá trị 

giấy phép là 10 năm. 

- Cấp giấy phép khai thác cá: cấp cho các cá nhân, giá trị 5 năm. 

c) Quản lý dựa vào cộng đồng 

Nhật bản là nƣớc có hệ thống quản lý cộng đồng nghề cá rất hiệu quả, đƣợc 

điều hành bởi các Hợp tác xã thủy sản (HTX). Nhằm kiểm soát nguồn lợi tại khu vực 

đƣợc giao quản lý, các HTX đƣợc giao quyền khai thác cho cộng đồng ngƣ dân trong 

khu vực. Ngƣ dân không phải thành viên của HTX sẽ không đƣợc phép khai thác trong 

khu vực này. Do đó, phần lớn ngƣ dân các vùng ven biển tại Nhật Bản đều là thành 

viên của các HTX và họ khai thác nguồn lợi hải sản rất có ý thức, trách nhiệm cao. 

Điều này vô cùng dễ hiểu bởi, vùng nƣớc ven biển thuộc sở hữu ngƣ dân, nên họ nỗ 

lực bảo tồn và quản lý nguồn lợi sao cho hiệu quả nhất. Mỗi HTX áp dụng luật và chế 

tài xử lý rất nghiêm để ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép, khai thác không báo 

cáo. Ngoài ra, để bảo tồn nguồn lợi bền vững, mỗi HTX phải nỗ lực cải thiện hệ sinh 

thái, môi trƣờng sống của của các loài hải sản, nhƣ: thả cá giống, nhuyễn thể giống và 

trồng tảo biển, làm sạch môi trƣờng sống, tiêu diệt các loài ăn thịt nơi thả cá giống,... 

3.1.1.7. Trung Quốc  
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Trong những năm qua, Trung Quốc duy trì chính sách phát triển nghề cá: Thứ 

nhất là thời kỳ mở cửa (đầu năm 1970), khuyến khích tăng năng lực và kỹ thuật khai 

thác. Thứ hai là đổi mới kinh tế đƣợc ban hành vào cuối năm 1970 nên năng lực khai 

thác và sản lƣợng đều tăng. Năm 1986 ban hành Luật nghề cá và các văn bản khác để 

tăng cƣờng quản lý nghề cá [60, 76]. 

Các biện pháp quản lý nghề cá: 

- Phân chia ngƣ trƣờng: Biển Trung Quốc đƣợc chia thành 3 vùng lớn: vùng cấm 

tàu lƣới kéo hoạt động; vùng xa bờ và vùng rất xa bờ. 

+ Vùng cấm tàu lƣới kéo hoạt động: là vùng giới hạn từ bờ ra đến 12 hải lý. 

Vùng này lại đƣợc chia ra thành các ngƣ trƣờng của từng tỉnh. Trong vùng này có 

những vùng đặc biệt, nhằm bảo vệ sự sinh đẻ, trứng cá và cá con. Trong vùng này tất 

cả các ngƣ cụ nghề kéo đều bị cấm. 

+ Vùng xa bờ: là vùng tiếp giáp với vùng cấm tàu lƣới kéo hoạt động. 

+ Vùng rất xa bờ: nằm ngoài vùng xa bờ. Vùng này đặt dƣới sự quản lý của Nhà 

nƣớc và có các chính sách ƣu đãi kèm theo để phát triển nghề cá. 

- Chƣơng trình cấp giấy phép đánh cá: Có 3 loại giấy phép đƣợc cấp là: Giấy 

phép chung; Giấy phép đặc biệt và Giấy phép có thời hạn. Về nguyên tắc với một giấy 

phép đánh cá, một tàu cá chỉ có thể khai thác ở một vùng nhất định, sử dụng một loại 

ngƣ cụ và đánh bắt các loài cá cho phép. Loại bỏ hoàn toàn các tàu nhỏ, cũ, nát, hành 

nghề ven bờ và mang tính tàn phá nguồn lợi, khuyến khích việc đóng tàu cá mới hoạt 

động xa bờ, xây dựng hạm tàu viễn dƣơng, mở rộng liên doanh khai thác với nƣớc 

ngoài để đƣa tàu đi khai thác ở các vùng biển nƣớc ngoài. 

- Các qui định đánh bắt: Để đạt đƣợc mức cân bằng giữa khai thác và bảo vệ 

nguồn lợi cá biển, Nhà nƣớc đã ban hành các qui định về hạn mức công suất cho một 

vùng biển; cấm ngƣ cụ và phƣơng pháp khai thác có hại; mùa cấm; kích thƣớc cá; kích 

thƣớc mắt lƣới và giới hạn tỉ lệ cá tạp. Những qui định này nhằm đạt các mục tiêu sau: 

+ Bảo vệ nguồn lợi: đƣa ra khung hạn mức mã lực cho một vùng biển, những 

ngƣ cụ bị cấm, những phƣơng pháp đánh bắt bị cấm nhƣ dùng chất nổ, chất độc,… 

+ Các điều khoản về bảo vệ nguồn lợi ven bờ: cấm lƣới kéo hoạt động ở vùng 

cấm nghề lƣới kéo. 

+ Các điều khoản về bảo vệ nguồn lợi ven bờ: cấm lƣới kéo hoạt động ở vùng 

cấm nghề lƣới kéo từ 1 - 12 hải lý. 

+ Cấm có thời hạn khai thác ở vùng biển từ 12 - 22 hải lý vào những tháng các 

loài cá chƣa thành thục (non tuổi) là từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm. 

Ngoài ra còn các điều khoản về bảo vệ các loài cá chƣa thành thục (non tuổi); 

bảo vệ các loài động vật quí hiếm; bảo vệ môi trƣờng,... 

3.1.1.8. Các nước khác 

- Mỹ: Chính phủ Mỹ đã có các biện pháp và cơ chế chính sách để bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản và hạn chế tình trạng khai thác quá mức nhƣ sau: 1) Loại bỏ dần dần và 
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cuối cùng là hoàn toàn đối với tàu cá nƣớc ngoài vào khai thác ở vùng biển 200 hải lý 

của Mỹ (trƣớc đây có rất nhiều tàu cá nƣớc ngoài vào đánh bắt). 2) Tiến hành cải tổ 

triệt để hạm đội tàu cá bằng cách xiết chặt việc đăng ký và cấp giấy phép. 3) Loại bỏ 

tàu nhỏ cũ nát và các tàu làm nghề hủy diệt nguồn lợi. 4) Trợ giúp tài chính cho ngƣ 

dân đóng tàu cá mới hiện đại; xây dựng hạm tàu lƣới kéo cỡ lớn để khai thác cá tuyết ở 

biển Alasca; xây dựng hạm tàu lƣới vây cá ngừ rất lớn và hiện đại để khai thác chủ yếu 

ở biển quốc tế. 5) Giảm dần dần sản lƣợng khai thác hải sản ở vùng nƣớc nội địa qua 

từng năm. 6) Ban hành luật mới (tháng 9 năm 2005) đảm bảo các quyết định quản lý 

nguồn lợi dựa trên thông tin khoa học có kiểm chứng, khuyến khích áp dụng quản lý 

theo định hƣớng thị trƣờng, hình phạt cao và nghiêm khắc đối với các hành vi vi 

phạm, nhằm chấm dứt  tình trạng khai thác quá mức (NOAA, 2004) [64]. 

- Canada: Hiện ở Canada có 31 loài và 8 khu vực quản lý đƣợc cấp giấy phép 

hạn ngạch tàu cá (IVQ), khoảng 50 loài khác đƣợc đánh bắt cùng với IVQ và không 

thuộc diện quản lý tổng sản lƣợng khai thác cho phép. Bộ trƣởng Bộ Thủy sản và Đại 

dƣơng quyết định sản lƣợng khai thác cho phép dựa trên các tƣ vấn của văn phòng 

Chính phủ. Cơ quan này đƣa ra các khuyến nghị từ việc đánh giá về trữ lƣợng nguồn 

lợi của các Sở Thủy sản và các cơ quan nghiên cứu và đƣa ra một hệ số dự phòng dựa 

trên đặc điểm sinh sống của từng loài. Tổng sản lƣợng khai thác cho phép đƣợc chia 

thành 3 hạn ngạch: hạn ngạch của chủ tàu (80%), hạn ngạch sự phát triển của cá tầng 

đáy (10%) và hạn ngạch về quy tắc ứng xử (10%). Việc phân bổ hạn ngạch cho một 

tàu nhƣ sau: 70% dựa theo lịch sử khai thác của tàu, 30% còn lại dựa theo chiều dài 

của tàu. Việc giám sát hạn ngạch khai thác đƣợc thực hiện thông qua các giám sát viên 

trên tàu và tại cảng cá. Chủ tàu phải chịu 2/3 chi phí của giám sát viên trên tàu và toàn 

bộ chi phí giám sát tại cảng cá [79].  

- Nigeria: Chính phủ quy định kích thƣớc kéo căng của mắt lƣới ở đụt lƣới kéo 

cá; giới hạn mùa vụ và cấm khai thác ở vùng nƣớc cách bờ 5 hải lý đối với nghề lƣới 

kéo; qui định giấy phép khai thác có giá trị pháp lý trong 01 năm và phải đăng ký lại 

hàng năm, không đƣợc chuyển nhƣợng, tăng phí đăng ký; qui định kích thƣớc đối với 

các tàu đóng mới khai thác trong vùng lãnh hải quốc gia không quá 25,3 m và trọng tải 

của tàu không quá 150 GT, đối với tàu khai thác tôm là 23,2 m và 130 GT; phân bố lại 

năng lực khai thác và cƣờng lực khai thác phù hợp với khả năng khai thác của nguồn 

lợi, chuyển cƣờng lực khai thác dƣ thừa ở vùng nƣớc ven bờ đến ngƣ trƣờng khai thác 

mới thông qua giấy phép khai thác [82,83]. 

Nhìn chung, các nước trên thế giới đã đưa ra một số biện pháp để bảo vệ nguồn 

lợi chủ yếu như sau: 1) Cắt giảm cường lực khai thác, biện pháp này được nhiều nước 

áp dụng và đã mang lại kết quả khá nhanh chóng, tuy nhiên việc thực hiện biện pháp 

này rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có nguồn lực và có chế, chính sách phù hợp; 

2) Quy định hạn ngạch khai thác (quota) và kiểm tra nghiêm ngặt việc thực hiện, biện 

pháp này được nhiều nước áp dụng nhưng rất tốn kém vì phải được tiến hành nghiêm 

ngặt  và thường xuyên. 3) Cấm các nghề xâm hại nguồn lợi, cải tiến công cụ khai thác, 

biện pháp này cũng mang lại hiệu quả nhanh chóng và được nhiều nước áp dụng.  
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3.1.2. Một số giải pháp chuyển đổi cơ cấu nghề khai thác 

Trƣớc nguy cơ nguồn lợi hải sản, hệ sinh thái bị tàn phá nghiêm trọng bởi các 

nghề khai thác có tính chọn lọc thấp và các phƣơng pháp khai thác hủy diệt. Một số 

giải pháp chuyển đổi cơ cấu nghề khai thác hái sản đƣợc áp dụng trên thể giới nhƣ sau: 

3.1.2.1. Chuyển đổi nghề nghiệp cho ngư dân 

- Trung Quốc là cƣờng quốc số 1 về khai thác hải sản đang nỗ lực giảm số lƣợng 

tàu thuyền đánh cá, giảm số lao động đánh cá, loại bỏ hoàn toàn các tàu thuyền nhỏ cũ 

nát khai thác ở vùng ven bờ, kém hiệu quá nhƣ lƣới kéo, te xiệp và tăng cƣờng tập 

huấn cho ngƣ dân về các nghề khai thác hiệu quả và nghề nuôi trong thủy sản.  

- Nhật Bản và châu Âu thực hiện chƣơng trình cắt giảm cƣờng lực khai thác và 

áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, phát triển nghề nuôi biển nhân tạo một số đối 

tƣợng hải sản để thay thế cho nghề khai thác nhằm tạo việc làm cho ngƣ dân bị cắt 

giảm và cấm khai thác. 

- Chí phủ Mỹ giảm sản lƣợng khai thác bằng cách loại bỏ tàu cũ và các nghề  

xâm hại nguồn lợi, hỗ trợ vốn để ngƣ dân đóng tàu làm nghề không hủy diệt nguồn lợi. 

- Chi Lê từ năm 2000, cấm mọi hoạt động khai thác hải sản từ 5 hải lý trở vào bờ, 

chuyển ngƣ dân sang nuôi cá hồi xuất khẩu đứng thứ hai thế giới. 

- Indonesia phát triển nghề nuôi để giám áp lực khai thác ven bờ; phân chia vùng 

đánh bắt; Tăng cƣờng tham gia của cộng đồng trong quản lý nguồn lợi thủy sản. 

- Nauy, Anh đã thành công trong việc nuôi cá Hồi thay thế cho việc khai thác vì 

nguồn lợi đã cạn kiệt.  

- Hy Lạp đi đầu trong việc nuôi cá vƣợc để thay thế cho nghề khai thác loài cá 

này ngoài tự nhiên. Sau ít năm sản lƣợng cá vƣợc nuôi đã đạt tăng nhành, thuc đẩy 

nghề nuôi cá vƣợc ở 10 quốc gia vùng Địa Trung Hải. 

 Nhƣ vậy, phát triển nghề nuôi trồng thủy sản để bù đắp hải sản thiếu hụt, giải 

quyết sinh kế cho ngƣ dân bị thất nghiệp do cắt giảm số lƣợng tàu đánh cá hoặc các 

loại nghề bị cấm hoạt động là một giải pháp đƣợc khá nhiều nƣớc áp dụng. Đây là một 

giải pháp quan trọng mang lại hiệu quả nhanh chóng trong việc giảm áp lực cho nghề 

khai thác, nhất là vùng ven bờ. 

3.1.2.2. Giải quyết sinh kế cho ngư dân chuyển đổi nghề 

Luật pháp và các mệnh lệnh hành chính để cấm đánh bắt hoặc cắt giảm số lƣợng 

tàu cá sẽ khó trở thành hiện thực khi không giải quyết đƣợc sinh kế cho ngƣ dân. Nhận 

thức rõ điều này, các nƣớc có cách giải quyết riêng phù hợp với điều kiện của mình để 

hỗ trợ sinh kế cho ngƣ dân khi tiến hành cắt giảm số lƣợng tàu nhƣ sau: 

- Chính phủ Nauy mua lại số tàu đánh cá bị cắt giảm hoặc cấm hoạt động để ngƣ 

dân có tiền chuyển đổi nghề. 

- Canada mua lại tàu bị cấm đánh bắt rồi đánh đắm làm rạn nhân tạo. Sau đó tiến 

hành trợ cấp cho những ngƣ dân bị thất nghiệp. 

- Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ cho ngƣ dân nghèo làm nghề khai thác hài sản 
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ven bờ chuyển đổi nghề nghiệp.  

- Chính phủ Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc mua lại tàu cũ của ngƣ dân. Ngoài 

ra, Malaysia còn cấp tiền đào tạo nghề cho ngƣ dân chấp nhận chuyển sang nghề khác. 

3.2. Tình hình nghiên cứu trong nƣớc 

3.2.1. Hiện trạng nguồn lợi thủy sản, tình hình khai thác ở Việt Nam 

3.2.1.1. Hiện trạng nguồn lợi thủy sản ở Việt Nam 

- Đặc điểm thành phần loài: Tổng hợp dữ liệu đa dạng loài hải sản từ kết quả 

điều tra nguồn lợi 10 năm  trở lại đây (2011-2020) cho toàn vùng biển Việt Nam đã 

xác định đƣợc 1.695 loài hải sản thuộc 737 giống, 266 họ và 55 bộ. Nhóm cá biển đã 

bắt gặp 1.296 loài, tiếp đó là 130 loài tôm, 111 loài cua-ghẹ, 68 loài chân bụng, 44 loài 

mực-tuộc, 42 loài hai mảnh vỏ, 3 loài sam/so và 1 loài rùa biển.  

- Trữ lƣợng nguồn lợi: Trong giai đoạn 2016-2020, kết quả điều tra đã xác định 

đƣợc tổng trữ lƣợng nguồn lợi các nhóm cá, giáp xác và động vật chân đầu là 3,95 

triệu tấn, trong đó: cá nổi nhỏ khoảng 2,45 triệu tấn (chiếm 62,1%), cá đáy khoảng 408 

ngàn tấn (chiếm 10,3%), động vật chân đầu khoảng 88 ngàn tấn (chiếm 2,2%), giáp 

xác (gồm tôm và cua ghẹ) khoảng 58 ngàn tấn (chiếm 1,5%), cá nổi lớn khoảng 940 

ngàn tấn (chiếm 23,8%) và khoảng 2,7 ngàn tấn nhóm ốc, nhuyễn thể (chiếm 0,1%).  

Xét theo phân vùng quản lý khai thác tại Nghị Định 26/2019/NĐ-CP, trữ lƣợng ở 

vùng biển khơi khoảng 2,813 triệu tấn, chiếm 71,22%, trong đó: nhóm cá nổi nhỏ là 

1,513 triệu tấn, cá nổi lớn là 940 nghìn tấn, cá đáy 2,65 nghìn tấn, động vật chân đầu 

59 nghìn tấn và khoảng 1,7 nghìn tấn ở các nhóm nguồn lợi khác. Vùng lộng có trữ 

lƣợng nguồn lợi khoảng 729 nghìn tấn, trong đó: cá nổi nhỏ 599 nghìn tấn, 93 nghìn 

tấn cá đáy, 37 nghìn tấn giáp xác, 20 nghìn tấn động vật chân đầu và khoảng 670 tấn ở 

các nhóm nguồn lợi khác. Vùng bờ có tổng trữ lƣợng khoảng 407 nghìn tấn, trong đó: 

cá nổi 338 nghìn tấn, 49 nghìn tấn cá đáy, 20,8 nghìn tấn giáp xác, 10 nghìn tấn động 

vật chân đầu và 360 tấn thuộc nhóm nguồn lợi khác.   

Xét theo vùng biển, trữ lƣợng nguồn lợi ở vùng biển vịnh Bắc Bộ đạt 627 nghìn 

tấn, 864 nghìn tấn ở Trung Bộ, 940 nghìn tấn ở giữa biển Đông, 985 nghìn tấn ở Đông 

Nam Bộ, và 532 nghìn tấn ở Tây Nam Bộ. Ở từng vùng biển, trữ lƣợng nguồn lợi đƣợc 

ƣớc tính riêng cho từng nhóm đối tƣợng đƣợc thể hiện tại Bảng 1. 

Bảng 1: Trữ lƣợng trung bình (nghìn tấn) các nhóm nguồn lợi chính ở các vùng 

biển trong vùng biển Việt Nam, giai đoạn 2016-2020 

Vùng biển Tổng 
Cá nổi 

nhỏ 
Cá đáy 

Động vật 

chân đầu 

Giáp 

xác 

Nhóm 

khác 

Cá nổi 

lớn 

Vịnh Bắc Bộ 627,474 547,935 51,093 7,132 21,047 0,268 

C
h

ƣ
a
 đ

iề
u

 t
ra

, 

 đ
á
n

h
 g

iá
 

Vùng bờ 172,585 150,708 14,053 1,962 9,248 0,740 

Vùng lộng 220,180 192,270 17,928 2,502 11,799 0,940 

Vùng khơi 234,709 204,957 19,111 2,668 
 

0,100 

Trung Bộ 864,047 690,748 145,226 27,992 
 

0,810 
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Vùng biển Tổng 
Cá nổi 

nhỏ 
Cá đáy 

Động vật 

chân đầu 

Giáp 

xác 

Nhóm 

khác 

Cá nổi 

lớn 

Vùng bờ 68,681 54,906 11,544 2,225 
 

0,006 

Vùng lộng 158,589 126,781 26,655 5,138 
 

0,015 

Vùng khơi 636,777 509,061 107,027 20,629 
 

0,060 

Đông Nam Bộ 985,976 782,692 133,038 38,092 31,067 1,086 

Vùng bờ 93,160 73,953 12,570 3,599 9,436 0,103 

Vùng lộng 213,565 169,533 28,816 8,251 21,631 0,235 

Vùng khơi 679,250 539,206 91,651 26,242 
 

0,748 

Tây Nam Bộ 532,350 430,392 79,053 15,329 6,287 1,290 

Vùng bờ 73,118 59,114 10,858 2,105 2,188 0,177 

Vùng lộng 137,004 110,764 20,345 3,945 4,099 0,332 

Vùng khơi 322,228 260,513 47,850 9,278 
 

0,781 

Giữa Biển Đông 940,601 
     

940,601 

TỔNG 3.950,448 2.451,767 408,409 88,545 58,401 2,725 940,601 

Vùng bờ 407,545 338,682 49,025 9,891 20,872 0,360 
 

Vùng lộng 729,337 599,348 93,744 19,836 37,529 0,676 
 

Vùng khơi 2.813,565 1.513,737 265,640 58,818 
 

1,689 940,601 

(Nguồn: Viện Nghiên cứu Hải sản, 2020) 

3.2.1.2. Tình hình hoạt động khai thác 

- Cơ cấu nghề khai thác thủy sản: Theo số liệu thống kê ở nƣớc ta có khoảng 40 

loại nghề khai thác thủy sản khác nhau, đƣợc xếp vào 7 họ nghề chủ yếu. Tỷ lệ các họ 

nghề khai thác hải sản tại Bảng 2. 

Bảng 2: Cơ cấu nghề khai thác thủy sản năm 2020 

TT Họ nghề Số lƣợng (chiếc) Tỷ lệ (%) 

1 Nghề lƣới kéo 17.618 18,6 

2 Nghề lƣới vây 6.194 6,5 

3 Nghề lƣới rê 31.396 33,2 

4 Nghề chụp 2.794 3,0 

5 Họ nghề câu 15.927 16,8 

6 Nghề câu cá ngừ đại dƣơng 2.460 2,6 

7 Nghề lồng bẫy 2.447 2,6 

8 Nghề khác 13.334 14,1 

9 Nghề DVHC 2.402 2,5 

  Tổng cộng 94.572 100,0 

(Nguồn: Tổng cục Thủy sản, 2021) 
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Theo số liệu thống kê năm 2020, nghề lƣới kéo chiếm khoảng 18,6%; lƣới rê 

chiếm khoảng 33,2%; Nghề câu chiếm khoảng 16,8%; lƣới vây chiếm khoảng 6,5%; 

Các nghề khác chiếm khoảng 14,1% và chiếm tỷ trọng không đáng kể trong cơ cấu 

nghề khai thác hải sản là các nghề lƣới vó, mành chụp, nghề cố định. Nhìn chung, cơ 

cấu nghề trong giai đoạn 2010-2020 đã có sự thay đổi giảm tàu cá công suất nhỏ khai 

thác ven bờ, tăng tàu cá công suất lớn khai thác xa bờ, tuy nhiên các nghề xâm hại 

nguồn lợi, nghề cấm vẫn còn tồn tại và chiếm tỷ trọng lớn.  

- Sản lƣợng khai thác: Sản lƣợng khai thác hải sản của cả nƣớc năm 2020 đạt hơn 

3,66 triệu tăng khoảng 64,9% so với năm 2010 (đạt 2,22 triệu tấn). Sản lƣợng khai 

thác phân theo vùng biển, đối tƣợng và họ nghề đƣợc thể hiện ở Bảng 3. 

Bảng 3: Sản lƣợng khai thác hải sản phân theo vùng biển, đối tƣợng và họ nghề 

TT Sản lƣợng khai thác Đơn vị tính Giá trị 

I Theo vùng biển 1.000 tấn 3.666 

1 Vùng bờ 
Sản lƣợng 1.000 tấn 317 

Tỷ lệ % 8,6 

2 Vùng lộng 
Sản lƣợng 1.000 tấn 490 

Tỷ lệ % 13,4 

3 Vùng khơi 
Sản lƣợng 1.000 tấn 2.859 

Tỷ lệ % 78 

II Theo đối tƣợng 1.000 tấn 3.666 

1 Cá 
Sản lƣợng 1.000 tấn 2.992 

Tỷ lệ % 82 

2 Mực, bạch tuộc 
Sản lƣợng 1.000 tấn 280 

Tỷ lệ % 7,6 

3 Tôm, cua, ghẹ 
Sản lƣợng 1.000 tấn 114 

Tỷ lệ % 3,1 

4 Hải sản khác 
Sản lƣợng 1.000 tấn 280 

Tỷ lệ % 7,6 

III Theo họ nghề 1.000 tấn 3.666 

1 Lƣới kéo 
Sản lƣợng 1.000 tấn 1837 

Tỷ lệ % 50,1 

2 Lƣới rê 
Sản lƣợng 1.000 tấn 446 

Tỷ lệ % 12,2 

3 Lƣới vây 
Sản lƣợng 1.000 tấn 724 

Tỷ lệ % 19,7 

4 Nghề câu 
Sản lƣợng 1.000 tấn 90 

Tỷ lệ % 2,5 

5 Câu cá ngừ đại dƣơng 
Sản lƣợng 1.000 tấn 32 

Tỷ lệ % 0,9 
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TT Sản lƣợng khai thác Đơn vị tính Giá trị 

6 Nghề chụp  
Sản lƣợng 1.000 tấn 77 

Tỷ lệ % 2,1 

7 Nghề lồng bẫy 
Sản lƣợng 1.000 tấn 86 

Tỷ lệ % 2,3 

8 Nghề khác 
Sản lƣợng 1.000 tấn 374 

Tỷ lệ % 10,2 

 (Nguồn: Viện Nghiên cứu Hải sản - Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản, 2020) 

- Lao động khai thác hải sản: Theo số liệu thống kê, lao động trực tiếp tham gia 

khai thác hải sản chỉ chiếm khoảng 20% số lao động ngành thuỷ sản. Giai đoạn 2010 - 

2020, số lƣợng lao động đánh cá tăng khoảng 0,6%/năm, từ khoảng 750.000 ngƣời 

(năm 2010) lên khoảng 800.000 ngƣời (năm 2020), đƣợc thể hiện tại Bảng 4. 

Bảng 4: Lao động khai thác hải sản giai đoạn 2010 - 2020  

TT Hạng mục Đơn vị Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 TĐTT (%/năm) 

1 Tổng số lao động Ngƣời 750.000 763.980 800.000 0,6 

2 Lao động xa bờ Ngƣời 150.000 290.000 456.000 11,8 

 Tỷ lệ % 20,00 38,0 57 11,0 

(Nguồn: Thống kê các tỉnh; Tổng cục Thủy sản, 2021) 

Trình độ dân trí của ngƣ dân khai thác thủy sản khá thấp, hầu hết chƣa học hết 

phổ thông, trình độ chuyên môn, nghề nghiệp chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và đƣợc 

đào tạo theo phƣơng thức "cha truyền con nối". Cho nên việc ứng dụng, chuyển giao, 

tiếp thu công nghệ khai thác, công nghệ bảo quản sản phẩm tiên tiến còn nhiều hạn chế 

dẫn đến hiệu quả chƣa cao. Tình trạng thiếu hụt lao động khai thác hải sản, đặc biệt là 

lao động có tay nghề cao đang diễn ra rất phổ biến ở nhiều địa phƣơng ven biển. 

3.2.2. Một số chính sách và mô hình chuyển đổi nghề ở các tỉnh/thành phố 

- UBND thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 4991/QĐ-UBND ngày 

26/7/2016 về việc ban hành “Đề án giảm số lượng phương tiện nghề cá loại công suất 

nhỏ hơn 20 CV (tàu cá, thuyền thúng gắn máy) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. 

Theo đó, đến năm 2020, không còn thuyền thúng gắn máy hoạt động ven bờ, số lƣợng 

tàu vỏ gỗ công suất nhỏ hơn 20 CV (sức chở tối đa từ 0,5 tấn trở xuống) còn khoảng 

150 tàu. Chính sách hỗ trợ để giúp ngƣ dân xả bản tàu, chuyển đổi ngành nghề bằng 

hình thức thu mua phƣơng tiện để xả bản, cụ thể nhƣ sau: 

+ Đối với phƣơng tiện đã đăng ký tàu cá có vỏ nan tre be gỗ (ghe nan): 20 triệu 

đồng/chiếc; tàu vỏ gỗ có sức chở tối đa, loại từ 0,5 tấn trở lên: 30 triệu đồng/chiếc; loại 

dƣới 0,5 tấn: 20 triệu đồng/chiếc; thuyền thúng gắn máy từ 0,5 tấn trở lên: 15 triệu 

đồng/chiếc, dƣới 0,5 tấn: 10 triệu đồng/chiếc. 

+ Đối với phƣơng tiện không đăng ký, với tàu vỏ là các loại vật liệu: 10 triệu 

đồng/chiếc; thuyền thúng gắn máy với vỏ là các loại vật liệu: 5 triệu đồng/chiếc. 

+ Hỗ trợ kinh phí chuyển đổi nghề cho lao động hoạt động trên các phƣơng tiện 



33 

 

sau khi đã đƣợc thu mua giải bản với mức 10 triệu đồng/lao động (không hỗ trợ cho 

lao động trên các phƣơng tiện không đăng ký).  

Qua 02 năm thực hiện, toàn thành phố đã hỗ trợ giải bản cho 130 phƣơng tiện, 

330 lao động với tổng kinh phí hỗ trợ là 5.945.000.000 đồng. Kết quả thực hiện là khá 

thấp so với mục tiêu đề ra. Đến ngày 25/5/2018, UBND thành phố đã có Công văn 

3867 về việc tạm dừng chính sách xả bản tàu cá, thuyền thúng nhỏ theo Quyết định 

4991. Nguyên nhân tạm dừng đó là: (i) Các địa phƣơng không quản lý đƣợc số lƣợng 

tàu khai thác thủy sản ven bờ nên khi có chủ trƣơng hỗ trợ giải bản số lƣợng tàu không 

đăng ký tăng lên rất nhanh; (ii) Kinh phí hỗ trợ xả bản còn thấp, trong khi đó các chủ 

phƣơng tiện có tàu chiều dài dƣới 12 mét  mƣu sinh bằng nghề biển lâu đời, thu nhập 

của gia đình chủ yếu từ khai thác thủy sản; (iii) Đề án cũng chƣa quan tâm đến nhu cầu 

chuyển đổi nghề sau khi xả bản cho bà con ngƣ dân. 

- Năm 1999, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có các biện pháp chỉ đạo trong việc 

chuyển đổi nghề nghiệp cho các ngƣ dân làm các nghề lƣới kéo, xiệp điện trong đầm 

Nha Phu sang nuôi vẹm xanh và ƣơng nuôi tôm hùm giống đã thu đƣợc kết quả bƣớc 

đầu, các nghề bị cấm đã giảm rõ rệt.           

- Năm 1999, UBND tỉnh Kiên Giang đã có các chính sách chuyển đổi cho ngƣ 

dân đang làm các nghề cấm nhƣ nghề te xiệp, bóng mực, lƣới kéo ven bờ hoạt động tại 

vùng biển của tỉnh Kiên Giang sang các nghề lƣới rê, câu, nhờ vậy tình trạng khai thác 

hủy diệt đã đƣợc hạn chế, nguồn lợi hải sản ven bờ đã và đang đƣợc phục hồi phát 

triển. Tuy nhiên, các chủ trƣơng, chính sách của tỉnh hỗ trợ cho bà con ngƣ dân 

chuyển đổi nghề nghiệp, tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống chƣa đƣợc nhiều. 

Các kế hoạch, giải pháp của các ngành, các cấp chƣa cụ thể hóa đồng bộ.    

- Năm 2014, UBND huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã tiến hành chuyển đổi 

nghề khai thác thủy hải sản. Kết quả thự hiện nhƣ sau: 

+ Xã Tân Ân: Đã thực hiện 5/12 phƣơng tiện, đạt 41 % so kế hoạch. Trong đó 5 

phƣơng tiện đƣợc chuyển đổi từ nghề lƣới kéo mé đáy cạn chuyển sang nghề khác. 

+ Xã Tam Giang Tây: Đã thực hiện chuyển đổi 11/24 phƣơng tiện, đạt 42% so 

với kế hoạch, chuyển đổi từ nghề lƣới kéo mé sang nghề nghề khác. 

+ Xã Đất Mũi: Đã thực hiện chuyển đổi 14/34 phƣơng tiện, đạt 48% so với kế 

hoạch, chuyển đổi từ nghề lƣới kéo mé chuyển  sang các nghề nghề khác. 

- Năm 2013, UBND tỉnh Nghệ An đã tiến hành thực hiện đề án “Chuyển đổi 

nghề khai thác thủy sản từ vùng lộng ra vùng khơi đến năm 2020”. Với mục tiêu là: 

Giảm dần các nghề cấm, cấm khai thác có thời hạn một số vùng, giảm dần các nghề 

không khuyến khích phát triển, chuyển nghề kết hợp chuyển công suất máy tàu; 

Khuyến khích du nhập nghề mới, phƣơng pháp khai thác mới có hiệu quả, sử dụng 

công nghệ tiên tiến vào khai thác hải sản; số tàu thuyền chuyển đổi đến năm 2020 là 

280 tàu khai thác ở vùng khơi (gồm: nghề lƣới vây, rê, câu vàng, lƣới kéo,...). Tổng 

nguồn vốn đầu tƣ cho đề án là 800 tỷ đồng. 

3.2.3. Tình hình khai thác ở thành phố Hải Phòng 
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a) Những mặt đạt đƣợc: 

- Về khai thác hải sản: Đội tàu khai thác hải sản của thành phố đang dần chuyển 

dần từ nghề cá quy mô nhỏ (khai thác ven bờ) sang nghề khai thác vùng khơi với quy 

mô và đội tàu ngày càng lớn. Sản lƣợng và giá trị khai thác hải sản tăng qua các năm. 

Cơ cấu nghề khai thác hải sản chuyển dịch theo hƣớng đa nghề, sản xuất quanh năm 

và vƣơn khơi khai thác các đối tƣợng có giá trị kinh tế, phục vụ xuất khẩu. Các nghề 

có hiệu quả nhƣ lƣới chụp, lƣới rê và lồng bẫy đƣợc ngƣ dân đầu tƣ phát triển mạnh. 

Hoạt động khai thác có hiệu quả, ngƣ dân đã chủ động khắc phục khó khăn, tiếp tục 

đầu tƣ phát triển sản xuất, chủ động thành lập và nâng cao chất lƣợng hoạt động của 

các tổ, đội đoàn kết khai thác đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất trên biển. 

- Về bảo vệ nguồn lợi hải sản: Hoạt động tuần tra kiểm soát luôn đƣợc chú trọng 

và đi vào chiều sâu; tăng cƣờng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dƣỡng và tuyên truyền 

nâng cao nhận thức cho cộng đồng ngƣ dân. Do đó nhận thức của ngƣ dân ngày càng 

đƣợc nâng cao và hiểu rõ đƣợc tầm quan trọng của việc bảo tồn, bảo vệ và phát triển 

bền vững nguồn lợi hải sản.  

- Về quản lý tàu cá: Công tác đăng kiểm, đăng ký, quản lý tàu cá đƣợc chú trọng 

thực hiện tốt, không ngừng nâng cao chất lƣợng, đảm bảo an toàn cho ngƣời và tàu cá 

hoạt động trên biển, đáp ứng yêu cầu sản xuất.  

b) Tồn tại, hạn chế: 

- Số lƣợng tàu thuyền nhỏ vẫn tăng và chiếm tỷ lệ khá cao, đặc biệt là số tàu cá 

thuộc diện cấm (nhƣ: lồng bát quái, te, xiệp, …) vẫn còn tồn tại và có xu hƣớng phát 

triển mạnh trong thời gian gần đây, làm gia tăng áp lực khai thác vùng biển ven bờ và 

gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý. Công tác đảm bảo an toàn cho tàu cá sản 

xuất trên biển và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn còn nhiều bất cập, chƣa đảm bảo theo yêu 

cầu chung. Vẫn còn một số tàu cá hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp. Công 

nghệ khai thác thay đổi chậm, ứng dụng công nghệ mới trong khai thác, bảo quản sản 

phẩm còn ít; nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nƣớc còn hạn chế. 

- Công tác bảo vệ nguồn lợi hải sản chƣa tƣơng xứng với chức năng nhiệm vụ, 

chỉ mới dừng lại ở công tác tuyên truyền; công tác tuần tra, kiểm soát ngăn chặn chƣa 

đƣợc thực hiện thƣờng xuyên, tác dụng răn đe, giáo dục chƣa mạnh; tình trạng sử dụng 

chất nổ, xung điện và chất độc hại trong khai thác vẫn còn xảy ra.  

- Trình độ văn hóa của đội ngũ thuyền, máy trƣởng và ngƣ dân thấp nên khả 

năng tiếp thu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật còn hạn chế, chƣa mạnh dạn đầu tƣ đóng 

mới và cải hoán nâng công suất máy để hoạt động vùng biển khơi. Số lƣợng ngƣ dân 

đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng cấp chứng chỉ chuyên môn tàu cá chƣa nhiều, chƣa đáp ứng 

đủ yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn cho lao động trên các loại tàu cá. 

- Công tác quản lý nhà nƣớc đối với nghề khai thác thủy sản: công tác quản lý 

nguồn lợi, đăng ký, đăng kiểm, cấp phép hoạt động nghề cá còn nhiều hạn chế; việc 

điều tra nguồn lợi, dự báo ngƣ trƣờng, mùa vụ khai thác, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề 

cá, việc bảo vệ các vùng cấm, đối tƣợng cấm khai thác cũng nhƣ việc kiểm soát vùng 
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khơi… còn nhiều bất cập, khó khăn; nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục 

vụ cho công tác chuyên môn còn thiếu, chƣa thiết lập đƣợc mạng lƣới cộng tác viên 

tham gia công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố. 

IV. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

4.1. Cách tiếp cận 

Để thực hiện tốt các nội dung nghiên cứu đạt đƣợc mục tiêu của nhiệm vụ, nhiệm 

vụ đã tiến hành tiếp cận theo sơ đồ hệ thống nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2: Sơ đồ tiếp cận của nhiệm vụ 

1) Tiếp cận kế thừa: 

- Tiếp cận lịch sử đảm bảo cho việc xây dựng hệ thống thông tin tƣ liệu, số liệu 

toàn diện, có độ dài lớn hơn, đồng thời tạo dựng nên cơ sở khoa học cho việc phán 

đoán, định hƣớng khai thác toàn diện, hiệu quả và hợp lý nguồn số liệu phục vụ các 

nội dung nghiên cứu của dự án.  

Thu thập các tài liệu, số liệu tổng quan; đánh giá các dữ liệu lịch sử về nguồn lợi hải 

sản, tình hình khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản,… ở vùng biển nghiên cứu. 

Xác định các hoạt động nghiên cứu (xác định số liệu cần thu, xây dựng kế 

hoạch thực hiện,…) phù hợp với mục tiêu và nội dung nghiên cứu 

Điều tra, 

đánh giá 

hiện trạng 

nguồn lợi 

hải sản 

  

Đi biển thu 

thập số liệu 

trên các tàu 

khai thác 

của ngƣ dân  

Tổ chức hội 

thảo khoa 

học, hội 

thảo chuyên 

gia, thảo 

luận nhóm  

Điều tra, 

khảo sát tình 

hình kinh tế - 

xã hội và 

điều kiện 

nghề cá 

 

Đề xuất cấp phép hạn ngạch 

khai thác vùng bờ, vùng lộng 

và giải pháp sắp xếp lại cơ 

cấu đội tàu khai thác phù hợp 

với trữ lƣợng nguồn lợi hải 

sản ở vùng bờ, vùng lộng TP 

Hải Phòng 

Đề xuất các giải pháp về tổ 

chức, quản lý, cơ chế, chính 

sách phát triển đội tàu khai 

thác ở vùng bờ và vùng lộng 

TP Hải Phòng theo hƣớng 

bền vững phù hợp với trữ 

lƣợng nguồn lợi hải sản 

 

Điều tra, 

đánh giá 

hiện trạng 

khai thác và 

bảo vệ 

nguồn lợi 

  

Xây dựng và hoàn thiện “Đề án Chuyển đổi nghề khai thác thủy sản 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025” 
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- Nhiệm vụ khai thác tối đa các số liệu, tài liệu, tiếp thu các kết quả nghiên cứu 

của các đề tài/dự án nghiên cứu trƣớc đây, đặc biệt là các đề tài/dự án liên quan đến 

hiện trạng nguồn lợi; thực trạng khai thác hải sản, kinh tế xã hội nghề cá; giải pháp sắp 

xếp lại cơ cấu đội tàu, bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản; chuyển đổi nghề khai 

thác liên quan đến vấn đề nghiên cứu trong thời gian gần đây để làm cơ sở cho việc 

thực hiện các nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ.  

- Phân tích, đánh giá tổng hợp các kết quả nghiên cứu trƣớc đây làm cơ sở cho 

việc so sánh, đánh giá xu hƣớng biến động nguồn lợi, hoạt động khai thác hải sản từ 

đó điều chỉnh giải pháp bảo vệ, tái tạo nguồn lợi và quản lý nghề cá phù hợp với thực 

tiễn của địa phƣơng.
 

2) Tiếp cận thực tiễn: 

- Nhiệm vụ sử dụng phƣơng pháp tiếp cận thực tiễn nhằm đánh giá một cách 

khách quan hiện trạng đang diễn ra tại vùng bờ và vùng lộng thành phố Hải Phòng. 

Tiếp cận thực tiễn vận dụng trong nhiệm vụ này là một quá trình và có quan hệ biện 

chứng giữa các khâu từ việc thiết kế nội dung đến việc lựa chọn phƣơng pháp và hình 

thành các kết quả. Tiếp cận thực tiễn còn đòi hỏi tính ứng dụng và triển khai vào thực 

tiễn các kết quả nghiên cứu nhằm sắp xếp lại đội tàu khai thác hợp lý, bảo vệ và phát 

triển nguồn lợi hải sản và xây dựng cơ chế, chính sách chuyển đổi nghề phù hợp với 

điều kiện của ngƣ dân và nguồn lực của Thành phố. Các kết quả này phải thỏa mãn, 

phù hợp với yêu cầu mà thực tiễn nghề cá thành phố Hải Phòng đặt ra và lấy thực tiễn 

làm thƣớc đo. Các nguồn thông tin sử dụng cần đƣợc kiểm nghiệm thông qua các cuộc 

điều tra, khảo sát thực tiễn tại địa phƣơng. 

- Tiếp cận thực tiễn sẽ giúp nhiệm vụ thu thập đầy đủ thông tin, dữ liệu phục vụ 

các nội dung nghiên cứu về tình hình kinh tế - xã hội, hiện trạng khai thác; hiện trạng 

nguồn lợi hải sản; hiện trạng bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản cũng nhƣ mức độ 

xâm hại của các loại nghề khai thác.  

- Tiếp cận thực tiễn còn đƣợc thực hiện thông qua các mô hình (mô hình tổ chức 

sản xuất, mô hình đồng quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản; mô hình bảo vệ 

và phát triển nguồn lợi hải sản; mô hình chuyển đổi nghề khai thác hiệu quả) phù hợp 

với điệu kiện của địa phƣơng. Kết quả của các mô hình là cơ sở khoa học quan trọng 

giúp địa phƣơng xây dựng định hƣớng phát triển nghề cá theo hƣớng bền vững, ổn 

định sinh kế của ngƣ dân phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của mình. 

3) Tiếp cận trên cơ sở khoa học 

Để có đầy đủ thông tin khoa học về hiện trạng và biến động nguồn lợi ở vùng bờ 

và vùng lộng của thành phố Hải Phòng, các hoạt động cần thiết cần thực hiện là: 

- Tập hợp thông tin, tài liệu dữ liệu lịch sử đƣợc thu thập bởi các đề tài/dự án đã 

thực hiện trong phạm vi vùng bờ và vùng lộng của TP Hải Phòng. Tiến hành phân tích, 

đánh giá để có đƣợc thông tin, dữ liệu, các chỉ số cơ bản về hiện trạng nguồn lợi, đa 

dạng sinh học; hiện trạng khai thác và bảo vệ nguồn lợi; kinh tế xã hội nghề cá;…. 

Trên cơ sở các thông tin, dữ liệu hiện có, tiến hành phân tích những điểm mạnh, điểm 
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yếu, các vấn đề còn thiếu, chƣa đồng bộ từ đó xác định kế hoạch điều tra, khảo sát và 

nghiên cứu phù hợp. 

- Tiến hành điều tra, thu thập thông tin bổ sung nhằm đánh giá đầy đủ về hiện 

trạng nguồn lợi, đa dạng sinh học; hiện trạng khai thác hải sản; kinh tế xã hội nghề 

cá;… ở vùng bờ và vùng lộng TP Hải Phòng, gồm:  

+ Thu thập số liệu thứ cấp từ các cơ quan quản lý của Hải Phòng về nguồn số 

liệu nghề cá trong giai đoạn 2015-2020. 

+ Cử các cán bộ có kinh nghiệm để tiến hành các chuyến điều tra thu thập số liệu 

sơ cấp tại các xã/phƣờng, huyện/quận của TP Hải Phòng. 

+ Cử cán bộ đi giám sát trên các tàu khai thác hải sản của ngƣ dân ở vùng bờ và 

vùng lộng biển Hải Phòng để thu thập số liệu phục vụ cho việc đánh giá tác động của 

nghề, một số đặc điểm sinh học của một số đối tƣợng chính, có giá trị.  

+ Tiến hành phỏng vấn sâu, phỏng vấn nhóm để tìm nguyện vọng, điểm chung, 

điểm riêng giữa các nhóm đối tƣợng tham gia (ngƣ dân, nhà quản lý, biên phòng, các 

hiệp hội,...) về quản lý khai thác; phân định vùng, ngƣ trƣờng khai thác và cơ chế 

chuyển đổi nghề phù hợp ở vùng bờ và vùng lộng biển Hải Phòng. 

+ Điều tra, khảo sát bổ sung, thu thập số liệu, mẫu vật mẫu bằng lƣới kéo tầng 

đáy theo trạm điều tra cố định. 

+ Tiến hành thu thập nghề cá thƣơng phẩm tại các cảng cá/bến cá ở Hải Phòng. 

+ Sử dụng mô hình Schaefer (1954) và Fox (1970) để ƣớc tính sản lƣợng khai 

thác bền vững tối đa (MSY) và cƣờng lực khai thác tối ƣu (fMSY) làm cơ sở đƣa ra hạn 

ngạch tàu thuyền ở vùng bờ và vùng lộng Hải Phòng.  

+ Sử dụng các mô hình để đánh giá hiệu quả kinh tế của các nghề khai thác. 

4) Tiếp cận chuyên gia: 

Phƣơng pháp tiếp cận chuyên gia đƣợc thực hiện thông qua hội thảo, tham vấn 

chuyên gia, cộng đồng ngƣ dân và phối hợp liên ngành để tổng hợp trí tuệ tập thể, nắm 

bắt đƣợc những vấn đề nảy sinh trong công tác bảo vệ nguồn lợi và định hƣớng phát 

triển nghề khai thác; cơ chế, chính sách chuyển đổi nghề phù hợp và khả thi. Đề án 

chú trọng thực hiện phƣơng pháp này trong việc xây dựng các mô hình, các giải pháp 

có tính khả thi cao phù hợp với mục tiêu phát triển của ngành thủy sản thành phố. 

4.2. Tài liệu sử dụng 

- Tổng hợp thông tin, dữ liệu, số liệu và kinh nghiệm của các nƣớc trong khu vực 

và trên thế giới về quản lý nghề cá, chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp và các vấn đề khác 

liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề án. 

- Dữ liệu số liệu gốc của Dự án “Điều tra tổng thể hiện trạng và biến động nguồn 

lợi hải sản ven biển Việt Nam” (2016-2020). 

- Tài liệu, dữ liệu thứ cấp: Là các kết quả nghiên cứu phục vụ công tác bảo vệ 

nguồn lợi và quản lý nghề cá và văn bản chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ nguồn lợi ở 

vùng biển vịnh Bắc Bộ. 
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- Dữ liệu thứ cấp, gồm: 01 bộ số liệu thứ cấp về số lƣợng tàu thuyền, sản lƣợng 

khai thác, tình hình kinh tế - xã hội,… từ năm 2012 đến năm 2021; dữ liệu về công tác 

bảo vệ nguồn lợi và quản lý nghề cá ở vùng biển vịnh Bắc Bộ. 

- Dữ liệu sơ cấp của đề án thu thập đƣợc, gồm: 3.340 phiếu điều tra, 180 cuộc 

phỏng vấn sâu, 30 cuộc phỏng vấn nhóm, 24 chuyến biển giám sát trên tàu sản xuất và 

ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học và các nhà quản lý tại 02 cuộc hội thảo. 

- Dữ liệu, số liệu của 02 chuyến (01 chuyến mùa gió Đông Bắc và 01 chuyến vào 

mùa gió Tây  Nam) điều tra về nguồn lợi hải sản ở vùng bờ và vùng lộng Hải Phòng. 

4.3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

4.3.1. Phương pháp thu thập số liệu nghề cá 

4.3.1.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu hiện trạng khai thác thủy sản ở vùng 

biển nghiên cứu 

- Thu số liệu thứ cấp: Thu thập thông tin, tƣ liệu, tài liệu, số liệu hiện có ở các cơ 

quan quản lý nghề cá của địa phƣơng. Các số liệu điều tra, thu thập gồm: Tổng số 

lƣợng tàu thuyền (gồm: tàu đăng ký, đăng kiểm và tàu không đăng ký, đăng kiểm; tàu 

làm các nghề xâm hại); thông tin về sản lƣợng khai thác; công tác bảo vệ nguồn lợi; cơ 

chế, chính sách phát triển đội tàu khai thác;… và các thông tin khác liên quan đến hoạt 

động nghiên cứu của đề án. 

- Thu số liệu sơ cấp: Đƣợc thực hiện theo phƣơng pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, 

bằng cách phỏng vấn trực tiếp ngƣ dân, thuyền trƣởng/chủ tàu tại các cảng cá, bến cá, 

làng cá thuộc các xã, huyện, thị trấn ven biển của thành phố Hải Phòng. Quá trình điều 

tra đƣợc tiến hành trong 04 đợt (02 đợt vào vụ cá Bắc và 02 đợt vào vụ cá Nam). Các 

số liệu điều tra, thu thập gồm: tàu thuyền, ngƣ cụ, sản lƣợng khai thác, doanh thu, chi 

phí, thu nhập, số lƣợng lao động, ngƣ trƣờng khai thác, loại nghề hoạt động,… 

Các nghề khai thác hải sản đã tiến hành điều tra thu mẫu gồm: lƣới kéo, lƣới rê, 

lƣới chụp, nghề câu, nghề lồng bát quái, nghề đáy và tàu dịch vụ hậu cần. Tổng số 

mẫu phiếu điều tra trong 04 đợt là 1.560 phiếu. Chi tiết số phiếu cho từng loại nghề và 

nhóm chiều dài đƣợc thể hiện ở Bảng 5. 

Bảng 5: Số lƣợng mẫu điều tra về thực trạng khai thác hải sản 

TT Nhóm nghề 
Số mẫu điều tra theo nhóm chiều dài tàu (phiếu) Tổng 

(phiếu) <6m 6-<12m 12-<15m ≥15m 

1 Lƣới kéo  - 221 149 51 421 

2 Lƣới rê 153 125 83 108 469 

3 Lƣới chụp - 01 79 128 208 

4 Nghề câu 30 21 7 - 58 

5 Lồng bẫy 33 102 93 12 240 

6 Nghề khác 50 85 29 - 164 

Tổng 266 555 440 299 1.560 
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4.3.1.2. Phương pháp điều tra tình hình kinh tế - xã hội cộng đồng ngư dân  

- Thu số liệu thứ cấp: Thu thập thông tin, tƣ liệu, tài liệu, số liệu hiện có ở các cơ 

quan quản lý và chính quyền địa phƣơng liên quan đến nội dung đề án. Số liệu thập 

thập gồm: tổng số lƣợng lao động khai thác, thu nhập, đời sống của ngƣ dân,... 

- Thu số liệu sơ cấp: Sử dụng phƣơng pháp điều tra, phỏng vấn để tiến hành thu 

thập thông tin về kinh tế - xã hội ở các địa phƣơng, phỏng vấn hộ gia đình, chủ tàu 

theo phiếu điều tra đƣợc thiết kế sẵn. Quá trình điều tra đƣợc tiến hành trong 04 đợt 

(02 đợt vào vụ cá Bắc và 02 đợt vào vụ cá Nam) tại các xã, huyện, thị trấn ven biển 

của thành phố Hải Phòng. Các số liệu điều tra, thu thập gồm: Số lƣợng lao động trên 

tàu, trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa, độ tuổi lao động, thu nhập của lao động, 

thu nhập hộ gia đình, mức độ phụ thuộc vào nghề khai thác của hộ gia đình, xu hƣớng 

chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp,... 

Để thu thập đầy đủ số liệu với độ chính xác cao, đề án tiến hành điều tra chủ hộ 

của tất cả các nghề khai thác ở vùng biển ven bờ (chiều dài vỏ tàu nhỏ hơn 15 mét). 

Tổng số phiếu điều tra trong 04 đợt là 1.560 phiếu. Chi tiết phân bổ mẫu điều tra đƣợc 

thể hiện ở Bảng 6. 

Bảng 6: Số lƣợng mẫu điều tra tình hình kinh tế - xã hội của cộng đồng ngƣ dân 

TT Nhóm nghề 
Số mẫu điều tra theo nhóm chiều dài tàu (phiếu) Tổng 

(phiếu) <6m 6-<12m 12-<15m ≥15m 

1 Lƣới kéo  - 221 149 51 421 

2 Lƣới rê 153 125 83 108 469 

3 Lƣới chụp - 01 79 128 208 

4 Nghề câu 30 21 7 - 58 

5 Lồng bẫy 33 102 93 12 240 

6 Nghề khác 50 85 29 - 164 

Tổng 266 555 440 299 1.560 

4.3.1.3. Phương pháp điều tra hiện trạng bảo vệ nguồn lợi hải sản và tác động của 

một số loại nghề có hại đến hệ sinh thái và nguồn lợi 

- Thu thập số liệu thứ cấp: Tổng hợp tài liệu trong và ngoài nƣớc có liên quan 

đến vấn đề nghiên cứu. Tiến hành thu thập số liệu tại các cơ quản quản lý nghề cá nhƣ: 

Chi cục thủy sản, Phòng nông nghiệp/phòng Kinh tế các quận/huyện, UBND các xã,... 

ở thành phố Hải Phòng. Số liệu thu thập gồm: cơ cấu tổ chức; cơ chế, chính sách về 

bảo vệ nguồn lợi; các mô hình bảo vệ nguồn lợi; số lƣợng tàu vi phạm quy định; công 

tác thông tin, tuyên truyền; cơ cấu nghề khai thác có ảnh hƣởng đến nguồn lợi.  

- Thu thập số liệu sơ cấp: Phỏng vấn trực tiếp chủ tàu, thuyền trƣởng và tiến hành 

khảo sát, đo đạc các thông số của ngƣ cụ tại các cảng cá, bến cá. Quá trình điều tra 

đƣợc tiến hành trong 04 đợt (02 đợt vào vụ cá Bắc và 02 đợt vào vụ cá Nam) tại các 

cảng cá, bến cá và hộ ngƣ dân. Số liệu thu thập gồm: tàu thuyền, kết cấu ngƣ cụ, kích 

thƣớc mắt lƣới, mùa vụ, ngƣ trƣờng, đối tƣợng khai thác, thành phần sản lƣợng khai 

thác,... Tổng số phiếu đã thu thập trong 04 đợt là: 220 phiếu. 
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4.3.1.4. Phỏng vấn sâu và phỏng vấn nhóm 

- Sử dụng phƣơng pháp phỏng vấn sâu (In depth interview): Phƣơng pháp này 

còn gọi là phỏng vấn bán cấu trúc, các đối tƣợng có hiểu biết, kinh nghiệm về các lĩnh 

vực: khai thác thủy sản, quản lý nghề cá, kinh tế - xã hội nhằm thu thập thông tin về 

đối tƣợng nghiên cứu một cách cụ thể, đầy đủ và cả những thông tin nhạy cảm dựa 

trên những hiểu biết của ngƣời đƣợc phỏng vấn. Phƣơng pháp phỏng vấn này sử dụng 

các câu hỏi mở theo chủ đề nghiên cứu. Ngƣời phỏng vấn thu thập các thông tin cần 

thiết cũng nhƣ tâm tƣ, nguyện vọng và quan điểm của cá nhân đƣợc phỏng vấn, đồng 

thời nhìn nhận tính đúng đắn của các thông tin đƣợc cung cấp từ các cá nhân. Phƣơng 

pháp này cho phép ngƣời phỏng vấn tiếp cận thông tin từ nhiều đối tƣợng khác nhau 

để tìm hiểu sâu các thông tin thực tế về hiện trạng nghề khai thác, công tác bảo vệ 

nguồn lợi, tính phù hợp và hiệu quả của các mô hình bảo vệ nguồn lợi, các mô hình 

chuyển đổi nghề hiện có và các định hƣớng, giải pháp về chuyển đổi cơ cấu nghề 

nghiệp và bảo vệ nguồn lợi ở Hải Phòng phù hợp trong thời gian tới. Tổng số cuộc 

phỏng vấn sâu trong 04 đợt là: 180 phiếu (cuộc). 

- Sử dụng phƣơng pháp phỏng nhóm: Phƣơng pháp phỏng vấn này sử dụng các 

câu hỏi mở theo chủ đề nghiên cứu. Sử dụng phƣơng pháp phỏng vấn nhóm thông qua 

hội thảo, tham vấn chuyên gia, cộng đồng ngƣ dân và phối hợp liên ngành để xác định 

các quan điểm riêng và chung của các đối tƣợng từ đó có thể nắm bắt đƣợc những vấn 

đề nảy sinh trong công tác bảo vệ nguồn lợi, cạnh tranh ngƣ trƣờng khai thác giữa các 

nghề, công tác chuyển đổi nghề,… và các hƣớng giải quyết vấn đề tồn tại nêu trên. 

Tổng số nhóm đã thu thập là 30 nhóm, mỗi nhóm từ 5-6 ngƣời. 

4.3.1.5. Thu thập số liệu giám sát trên tàu khai thác 

Đề án đã tiến hành cử các cán bộ có kinh nghiệm đi thu thập số liệu trên các tàu 

của ngƣ dân làm nghề lƣới kéo, lƣới rê, lƣới chụp, nghề câu, lồng bẫy ghẹ, lồng bẫy 

bát quái, nghề đáy. Số liệu thu thập gồm: tọa độ đánh bắt, thành phần sản lƣợng, năng 

suất khai thác, một số đặc điểm sinh học của các đối tƣợng có giá trị kinh tế (thành 

phần loài, kích thƣớc, trọng lƣợng,…), mùa vụ hoạt động, ngƣ trƣờng đánh bắt,... 

nhằm xác định đƣợc mức độ ảnh hƣởng của các nghề khai thác đến nguồn lợi và làm 

cơ sở cho việc điều chỉnh cơ cấu đội tàu, phân định khu vực khai thác cho các nghề. 

Tổng số chuyến biển là: 24 chuyến. 

4.3.2. Phương pháp điều tra nguồn lợi 

4.3.2.1. Điều tra, thu thập dữ liệu 

Đề án thu thập số liệu bổ sung (số liệu điều tra mặt rộng, số liệu sinh học nghề 

cá) nhằm đánh giá hiện trạng và xu thế biến động nguồn lợi hải sản ở vùng biển Hải 

Phòng. Dữ liệu thu thập bổ sung phải đồng bộ với các nguồn dữ liệu lịch sử đã có để 

đảm bảo tận dụng triệt để nguồn dữ liệu này trong việc đánh giá, so sánh theo chuỗi 

thời gian. Dữ liệu cần thu thập bổ sung gồm: 

- Điều tra nguồn lợi hải sản tầng đáy: Điều tra, khảo sát tổng hợp, cập nhật và bổ 

sung dữ liệu hiện trạng nguồn lợi hải sản tầng đáy, đặc điểm sinh học các đối tƣợng 
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hải sản kinh tế, các loài chiếm tỷ lệ sản lƣợng cao, phân bố nguồn giống hải sản 

(TCCC, ATTTC) ở vùng biển Hải Phòng. 

- Điều tra thu mẫu sinh học nghề cá tại cảng cá bao gồm: Thu mẫu phân tích 

thành phần trong nhóm thƣơng phẩm, thành phần sản lƣợng các nhóm thƣơng phẩm 

trong sản lƣợng khai thác của một số loại nghề; Thu mẫu phân tích sinh học một số 

loài hải sản kinh tế tại cảng cá, bến cá ở Hải Phòng. 

Với các dữ liệu đƣợc điều tra, cập nhật và bổ sung sẽ cung cấp đầy đủ dữ liệu 

cho việc đánh giá tổng hợp hiện trạng và biến động đa dạng sinh học và nguồn lợi hải 

sản ở vùng biển Hải Phòng.  

4.3.2.2. Thiết kế điều tra 

Điều tra nguồn lợi hải sản bằng lƣới kéo đáy đƣợc thực hiện 02 chuyến đại diện 

cho 2 mùa gió Đông Bắc và Tây Nam. Khu vực nghiên cứu là vùng bờ và vùng lộng 

biển Hải Phòng (xác định theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 

2019 của Chính phủ về “Quy định một số điều và biện pháp thi hành luật thuỷ sản”). 

Toàn bộ vùng biển nghiên cứu đƣợc thiết kế 60 trạm điều tra trên các mặt cắt song 

song với đƣờng bờ, các trạm trên mỗi mặt cắt bố trí so le nhau đảm bảo bao phủ toàn 

bộ vùng biển nghiên cứu (Hình 3). 

 

Hình 3: Sơ đồ trạm vị điều tra nguồn lợi hải sản ở vùng biển Hải Phòng 

4.3.2.3. Phương pháp điều tra 

Điều tra, khảo sát ở vùng biển ven bờ và các hệ sinh thái đặc thù ven biển sử 

dụng Quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trƣờng vùng biển 
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ven bờ và hải đảo theo Thông tƣ số 34/2010/TT-BTNMT ngày 14/12/2010.  

 Điều tra độc lập nghề cá: 

- Điều tra nguồn lợi hải sản bằng lƣới kéo đáy: Tàu sử dụng trong các chuyến 

điều tra là tàu lƣới kéo đáy đơn thuê của ngƣ dân (Hình 4). Ở mỗi trạm cố định, thực 

hiện đánh lƣới thu mẫu sản lƣợng và thành phần nguồn lợi. Thời gian kéo lƣới trung 

bình từ 1-2 giờ (tùy thuộc vào tình hình thực tế và điều kiện thời tiết mà thời gian kéo 

lƣới có thể nhiều hơn hoặc ít hơn). Sản lƣợng của mẻ lƣới đƣợc xác định đến loài hoặc 

nhóm loài. Số lƣợng cá thể và khối lƣợng của từng loài/nhóm loài đƣợc cân, đếm và 

ghi chép. Trƣờng hợp sản lƣợng mẻ lớn, việc lấy mẫu phụ để phân tích thành phần loài 

đƣợc tiến hành. Việc lấy mẫu phụ đƣợc tuân thủ theo nguyên tắc lấy mẫu ngẫu nhiên, 

đảm bảo đại diện cho toàn bộ sản lƣợng. 

Thu mẫu phân tích sinh học thực hiện đối với các loài hải sản có giá trị kinh tế 

cao (mẫu tần suất chiều dài). Mẫu đƣợc thu ngẫu nhiên đảm bảo đại diện cho toàn bộ 

sản lƣợng của loài. Mẫu đƣợc bảo quản, vận chuyển về phòng thí nghiệm để phân tích. 

  

Hình 4: Tàu lƣới kéo thực hiện các chuyến điều tra nguồn lợi 

- Thu mẫu xác định nguồn giống hải sản (TCCC, ATTTC): 

+ Thiết kế điều tra: Vùng biển điều tra nghiên cứu nằm hoàn toàn trong vùng bờ 

và vùng lộng của Hải Phòng. Các trạm thu mẫu TCCC và ATT-TC đƣợc thu song 

song cùng với các trạm kéo lƣới cá (Hình 3).  

+ Phƣơng pháp điều tra và thu thập số liệu: Tại mỗi trạm nghiên cứu tiến hành 

thu 01 mẫu TCCC ở tầng mặt và 01 mẫu ATT-TC ở tầng đáy. Lƣợng nƣớc qua lƣới 

đƣợc xác định bằng máy flowmetter gắn ở miệng lƣới.  

Sử dụng lƣới thu mẫu tầng mặt để thu mẫu TCCC. Lƣới đƣợc thả cách mạn tàu 

khoảng 30m và cố định vào mạn tàu. Cho tàu chạy theo hƣớng ngƣợc sóng, với tốc độ 

khoảng 1-2 hải lý/giờ. Thời gian vớt mẫu tính từ khi lƣới bắt đầu ổn định cho tới khi 

bắt đầu vớt lên là 5-10 phút. 

Lƣới thu mẫu ATT-TC tầng đáy: Lƣới đƣợc thả ở phía sau tàu, chiều dài dây thả 

tùy thuộc vào độ sâu nơi thu mẫu. Cho tàu chạy theo hƣớng ngƣợc sóng, với tốc độ 

khoảng 1,0-2,0 hải lý/giờ. Thời gian thu mẫu tính từ khi lƣới bắt đầu ổn định cho tới 

khi bắt đầu vớt lên là 5-10 phút. Lƣới cho phép thu đƣợc cá và tôm con ở giai đoạn 
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hậu ấu trùng (mysis, postlarvae) và con non (Juvenile). 

Mẫu đƣợc rửa sạch bùn đất và rác bẩn cỡ lớn, chuyển toàn bộ mẫu vào lọ nhựa 

có dung tích 01 lít và bảo quản trong dung dịch formaldehyde 5-7% mang về phòng thí 

nghiệm Viện nghiên cứu Hải sản để phân tích. 

+ Phƣơng pháp phân tích mẫu: Phân tích định loại TCCC và ATT-TC bằng 

phƣơng pháp so sánh hình thái dựa vào các tài liệu định loại của Việt Nam, khu vực 

lân cận và FAO.  

 Điều tra sinh học nghề cá tại cảng cá (phụ thuộc nghề cá): 

Điều tra sinh học nghề cá đƣợc triển khai thực địa tại cảng cá trọng điểm của địa 

phƣơng thành phố (cảng Đồ Sơn, Cát Bà..). Các loài chiếm ƣu thế trong sản lƣợng 

khai thác của các đội tàu đƣợc lựa chọn để phân tích tần xuất chiều dài (Chi tiết Danh 

sách các loài phân tích tần suất chiều dài ở phụ lục 10) nhằm xác định chiều dài trung 

bình và kích thƣớc khai thác của mỗi loài. Tần suất thu mẫu là hàng tháng và thực hiện 

trong 12 tháng (từ tháng 11/2020 đến tháng 10/2021). Do số lƣợng tàu cá của Hải 

Phòng không nhiều, do vậy không phân chia đội tàu, đồng thời gộp chung và tiếp cận 

thu mẫu theo loại nghề. Tổng số mẫu là: 1.440 mẫu. 

4.3.3. Phương pháp phân tích, xử lý số liệu 

4.3.3.1. Phương pháp tính toán bộ chỉ số khai thác 

- Tính tổng sản lƣợng khai thác của vùng biển: 

Công thức ƣớc tính sản lƣợng khai thác nhƣ sau (FAO, 2002): 

C = CPUE x [E] = CPUE x [F x A x BAC]        [1] 

 Trong đó: 

C: Sản lƣợng khai thác của nghề nghiên cứu.  

CPUE: Năng suất khai thác trên một đơn vị cƣờng lực.  

A: là số ngày các tàu khai thác thuỷ sản có thể đi biển trong một tháng.  

A= (Số ngày dƣơng lịch trong tháng - số ngày tất cả các tàu không đi biển trong 

tháng) 

F: là số tàu tham gia khai thác của nghề.  

BAC: là hệ số hoạt động của tàu. 

 Tổng sản lƣợng khai thác trong tháng sẽ thu đƣợc từ ƣớc tính sản lƣợng khai 

thác của tất cả các nghề khai thác thuỷ sản hoạt động trong khu vực nghiên cứu và 

trong thời gian một tháng.  

 



n

i

iCC
1                   

[2] 

Trong đó: 

C: Tổng sản lƣợng khai thác thuỷ sản trên địa bàn nghiên cứu 

Ci: Sản lƣợng khai thác của nghề thứ i 
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n: Số nghề khai thác hoạt động trên địa bàn nghiên cứu 

- Tính năng suất khai thác trung bình: 

      [3] 

Trong đó: 

 là năng suất khai thác trung bình;  

n là số mẫu thu thập đƣợc;  

CPUEi là năng suất khai thác của đội tàu, nghề khai thác thứ i;  

N là tổng số mẫu thu thập đƣợc.   

- Tính cƣờng lực khai thác (Effort, E):  

Có nhiều phƣơng pháp xác định cƣờng lực khai thác của một đội tàu, trong đề tài 

này chúng tôi sử dụng hệ số hoạt động của tàu (BAC) để tính cƣờng lực. 

E = F x A x BAC    [4] 

Trong đó:  

E - Cƣờng lực khai thác của đội tàu nghiên cứu 

F - Số lƣợng tàu tham gia khai thác (dự trên cơ sở số liệu thống kê) 

A - Số ngày đội tàu có thể hoạt động đánh bắt trong chu kỳ khai thác 

BAC: là hệ số hoạt động của nghề thứ i; biểu hiện xác suất để một tàu thuyền 

khai thác thuỷ sản bất kỳ có thể đi biển vào một ngày bất kỳ trong tháng.  

Khi đó, hệ số BAC đƣợc tính theo công thức: 

     
             

            
                                     [5] 

Trong đó:  ai : số tàu mẫu hoạt động vào ngày i 

   Ni: số tàu mẫu đƣợc chọn điều tra vào ngày i 

Phƣơng pháp điều tra theo hình thức lấy mẫu hoạt động tàu vào các ngày ngẫu 

nhiên trong tháng, khảo sát trực tiếp tại bến/cảng cá, trên tàu và gọi điện thoại. Ngoài 

ra, giá trị này cũng đƣợc xác định thông qua phƣơng pháp tham vấn chuyên gia. 

- Xác định sản lƣợng khai thác bền vững tối đa (MSY) và cƣờng lực khai 

thác tối ƣu (fMSY): 

Để xác định ngƣỡng cƣờng lực khai thác tối đa có thể sử dụng nhiều phƣơng 

pháp tính toán khác nhau nhƣ sử dụng công thức Gulland (1983); DEA (1978); 

Schaefer (1954); Fox (1970);... Tùy thuộc vào điều kiện, mục đích nghiên cứu để lựa 

chọn công thức sử dụng cho phù hợp.  

Trong điều kiện hoàn cảnh nƣớc ta việc áp dụng mô hình toán của Schaefer 

(1954) và Fox (1970) để tính toán MSY và fMSY là hoàn toàn hợp lý cả về mặt khoa 

học và thực tiễn. Để có thể tính toán sản lƣợng khai thác bền vững tối đa và cƣờng lực 

khai thác tối ƣu là cơ sở khoa học cho việc điều chỉnh cƣờng lực khai thác của các đội 

tàu, ngoài việc sử dụng các mô hình này cho từng loài đƣợc lựa chọn, việc chuẩn hóa 

cƣờng lực khai thác là vô cùng cần thiết. 
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 Mô hình Schaefer (1954): 

Sản lƣợng khai thác bền vững tối đa (MSY) có thể đƣợc ƣớc tính từ các tham số 

nhƣ sau: 

Gọi Y/f = CPUE: Sản lƣợng khai thác trên một đơn vị cƣờng lực. 

Với Y(i) là sản lƣợng khai thác (kg) của năm thứ i ; f(i) là tổng cƣờng lực khai 

thác của năm thứ i, (i = n,1 ). Khi đó:  

Y/f = Y(i)/f(i); với (i = n,1 ) 

Mô hình Schaefer (1954) là mô hình dạng tuyến tính, thể hiện nhƣ sau: 

Y(i)/f(i) = a + b*f(i) nếu f(i) < -a/b                     [7] 

Trong đó: a, b là các hằng số. 

Y(i) = 0 khi f(i) = - b/a; do Y(i)/f(i) > 0 nên mô hình Schaefer chỉ áp dụng cho 

các giá trị f(i) < - b/a 

Phƣơng trình [7] tƣơng đƣơng với:  

Y(i)=a*f(i) + b*f(i)
2
       [8] 

Phƣơng trình [8] là phƣơng trình Parabol của Y(i) theo f(i). Lấy đạo hàm Y(i) 

theo f(i) ta đƣợc:      

dY(i)/df(i) = a +2b*f(i)                                        [9] 

Yi cực đại ứng với:   

dY(i)/df(i) = 0   f(i) = fMSY = - 0.5*a/b      [10] 

Giá trị cực đại của sản lƣợng chính bằng sản lƣợng khai thác bền vững tối đa: 

MSY = 0,25*a
2
/b                                           [11] 

 Mô hình Fox (1970):  

Là mô hình phi tuyến (dạng đƣờng cong), thể hiện nhƣ sau: 

Y(i)/f(i) = e c+d*f(i)                                                       [12] 

Trong đó: c, d là các hằng số 

Logarit hai vế phƣơng trình [12] ta đƣợc phƣơng trình tuyến tính dạng: 

Ln(Y(i)/f(i)= c+d*f(i)                                  [13] 

Biến đổi phƣơng trình [18-12] ta đƣợc phƣơng trình: 

Y(i) = f(i)* e c+d*f(i)                                                 [14] 

Giải phƣơng trình [14] ta đƣợc: 

Cƣờng lực khai thác hợp lý tối đa:   

fMSY = -1/d                                 [15] 

Sản lƣợng khai thác bền vững tối đa:  

MSY = -(1/d)*exp(c-1)          [16] 

 Chuẩn hóa cường lực khai thác: 
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Để chuẩn hóa cƣờng lực khai thác cần phải dựa vào năng lực khai thác, trong giai 

đoạn từ 2016 - 2021, nhìn chung năng lực khai thác của các đội tàu không có nhiều 

thay đổi, công nghệ khai thác không có biến động mạnh, tập quán khai thác tuy có 

thay đổi do những biến động về chi phí nhƣng không lớn. Vì vậy, hoàn toàn có thể coi 

năng lực khai thác của các tàu trong giai đoạn 2016 - 2021 là không đổi. 

Việc chuẩn hóa cƣờng lực khai thác chỉ đề cấp đến những tàu không cùng trong 

đội tàu, khác nghề hoặc khác lớp chiều dài tàu. Công thức chuẩn hóa cƣờng lực khai 

thác theo Robson (1966) nhƣ sau: 

Fac = CPUEa*Fa/CPUEc                            [17] 

Trong đó: 

Fac : Tổng cƣờng lực của đội tàu A quy theo đội tàu chuẩn. 

CPUEC: Sản lƣợng khai thác 1 tàu của đội tàu chuẩn trong một ngày 

Fa : Tổng cƣờng lực khai thác của đội tàu A 

CPUEa: Sản lƣợng khai thác 1 tàu của đội tàu A trong một ngày 

- Ƣớc tính số lƣợng tàu khai thác: 

Số lƣợng tàu khai thác đƣợc ƣớc tính theo công thức sau: 

SOTAUijVB&VL = SOTAUijTHONGKE. K1. K2    [18] 

Trong đó: 

SOTAUijVB&VL: là số tàu khai thác nghề (i) và nhóm tàu (j) hoạt động vùng bờ và 

vùng lộng 

SOTAUijTHONGKE: là số tàu thống kê theo nghề (i) và nhóm tàu (j) toàn thành phố 

K1: là tỷ lệ % số tàu ở nghề (i), nhóm tàu (j) hoạt động ở vùng bờ và vùng lộng 

K2: là tỷ lệ % số tàu khai thác nghề (i), nhóm tàu (j) hoạt động ở trong hoặc ngoài 

vùng biển Hải Phòng. 

- Ƣớc tính số tàu thực bền vững theo các nhóm tàu: 

 (   )     
    

  
          [19] 

Trong đó:   F(ibv) là số tàu thực bền vững theo nhóm tàu (i) 

Fi là số tàu thực năm 2021 theo nhóm tàu (i) 

Fmsy là tổng số tàu bền vững tiêu chuẩn theo mô hình 

Fc là tổng số tàu đội tàu quy chuẩn năm 2021 

4.3.3.2. Phương pháp tính toán bộ chỉ số kinh tế xã hội nghề cá 

- Đánh giá hiệu quả kinh tế của đội tàu: 

Ƣớc tính các chỉ số kinh tế của đội tàu khai thác hải sản nhƣ: tổng doanh thu, 

tổng thu nhập, chi phí sản xuất (chi phí cố định, chi phí biến đổi) và lợi nhuận ròng của 

đội tàu đƣợc xác định phù hợp với thực tế nghề cá tại Việt Nam (Nguyễn Thị Kim 

Anh, 2006; Lê Kim Long, 2008). Theo đó, các chỉ số đƣợc xác định cụ thể nhƣ sau: 
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Tổng doanh thu 

- Chi phí biến đổi (chưa tính chi phí lao động) 

= Tổng thu nhập 

- Chi phí cố định (không bao gồm khấu hao, lãi vay) 

= Tổng giá trị gia tăng 

- Chi phí lao động 

= Tổng dòng tiền 

- Khấu hao phƣơng tiện 

- Lãi suất vay vốn  

= Lợi nhuận ròng 

- Đánh giá các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh tế 

Sử dụng phần mềm phân tích thống kê SPSS 26 cho việc phân tích thống kê mô 

tả, cho việc xác định nhân tố ảnh hƣởng chủ yếu đến hiệu quả kinh tế thông qua mô 

hình hồi qui tuyến tính đa biến (Multiple Linear Regression). 

Để nhận diện các nhân tố có ảnh hƣởng đến hiệu quả sản xuất của các đội tàu 

khai thác hải sản ta có phƣơng trình sau: 

LnY=                                                 

Trong đó: Biến phụ thuộc: Y (LN, lợi nhuận, triệu đồng/năm) 

Các biến độc lập (Xj (j= 1-6)) đƣợc chọn bao gồm: chiều dài tàu (X1), kích 

thƣớc ngƣ cụ (X2), công suất máy (X3), số ngày khai thác (X4), số lao động trên tàu 

(X5), vốn đầu tƣ (X6). 

- Đánh giá tác động của đề án đến kinh tế - xã hội: Sử dụng công cụ phân tích 

SWOT nhằm xác định các yếu tố nội tại ở điểm mạnh hay thuận lợi (S), điểm yếu hay 

khó khăn (W), xem xét các yếu tố bên ngoài có thể là cơ hội (O) và thách thức hay mối 

đe dọa (T). 

4.3.3.3. Phương pháp tính toán bộ dữ liệu nguồn lợi 

- Các dữ liệu về nguồn lợi hải sản: 

Dữ liệu thu thập đƣợc qua các chuyến điều tra nguồn lợi đƣợc phân tích theo 

hƣớng dẫn của Simmonds & MacLennan (2005), Sparre & Venema (1998), Pauly et 

al. (2003) và King (1995). Các chỉ tiêu phân tích gồm: 

+ Thành phần loài: Thành phần loài thu đƣợc ở các mẻ lƣới đƣợc phân tích riêng 

rẽ cho từng trạm nghiên cứu. Tỉ lệ phần trăm sản lƣợng các loài hải sản đƣợc phân tích 

riêng cho từng loài hoặc nhóm loài theo các dải độ sâu trong vùng biển nghiên cứu. Tỉ 

lệ phần trăm sản lƣợng (wi) đƣợc tính toán theo hƣớng dẫn của hƣớng dẫn của 

Simmonds & MacLennan (2005) sử dụng trong phân tích thành phần loài. Giả sử có M 

trạm thu mẫu trong vùng biển nghiên cứu thì tỉ lệ sản lƣợng (wi) của loài (i) đóng góp 
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vào tổng sản lƣợng của mẻ lƣới k (qk) đƣợc ƣớc tính theo công thức 
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Cik là tổng sản lƣợng của loài i ở trạm nghiên cứu k 

+ Năng suất khai thác: CPUE (sản lƣợng đánh bắt cho một giờ kéo lƣới, kg/h) 

đƣợc tính cho từng mẻ lƣới, từng loài theo công thức (Sparre & Venema, 1998).  

 

Trong đó: C là sản lƣợng đánh bắt của mẻ lƣới (kg); t là thời gian kéo lƣới của 

mẻ. Năng suất khai thác trung bình ở các dải độ sâu đƣợc ƣớc tính theo công thức sau: 

 

Trong đó Ci là năng suất khai thác của trạm nghiên cứu thứ i, n là tổng số trạm 

nghiên cứu ở dải độ sâu i 

+ Mật độ phân bố:Mật độ CPUA (kg/km ) đƣợc tính cho từng trạm, từng loài. 

CPUA đƣợc tính toán theo phƣơng pháp diện tích (Sparre and Venema 1998):  

 

Trong đó: C là sản lƣợng đánh bắt của mẻ lƣới (kg); v là vận tốc kéo lƣới trung 

bình của mẻ; h là chiều dài giềng phao của lƣới; t là thời gian kéo lƣới. Mật độ trung 

bình đƣợc tính toán cho từng khu dải độ sâu với n trạm nghiên cứu, theo công thức: 

 

+ Trữ lƣợng và khả năng khai thác:Trữ lƣợng tức thời của các loài hải sản đánh 

đƣợc bằng lƣới kéo đáy đƣợc tính cho từng dải độ sâu. Trữ lƣợng nguồn lợi của toàn 

vùng biển nghiên cứu (B) là tổng trữ lƣợng của các dải độ sâu (Bj), đƣợc ƣớc tính theo 

công thức sau (Sparre and Venema 1995): 

          và          

Trong đó:  là mật độ trung bình (kg/km ) ở dải độ sâu thứ j; Aj là diện tích 

của dải độ sâu thứ j (km ); m là số dải độ sâu; 0,5 là hệ số thoát lƣới.  

+ Ƣớc tính nguồn lợi cá nổi nhỏ ở vùng biển Hải Phòng trong báo cáo này thừa 

hƣởng kết quả của dự án I.9 đƣợc điều tra bằng phƣơng pháp thuỷ âm kết hợp với lƣới 

kéo trung tầng và lƣới kéo đáy ờ vùng biển vịnh Bắc Bộ giai đoạn (2016 - 2020) bằng 

phƣơng pháp nội suy. Đối tƣợng chủ yếu của nhóm cá nổi nhỏ là các loài có giá trị 

kinh tế cao: cá nục, cá trích, cá cơm, cá bạc má. 

+ Tần suất chiều dài và kích thƣớc khai thác trung bình: 



49 

 

Phân bố tần suất chiều dài của các loài hải sản (Chi tiết Danh sách các loài phân 

tích tần suất chiều dài ở phụ lục 10) đƣợc tổng hợp và biểu diễn dựa trên số liệu tần 

suất của loài đó ở từng mẫu thu thập theo tháng. Nhóm chiều dài ƣu thế đƣợc xác định 

dựa trên các đỉnh trong biểu đồ phân bố tần suất chiều dài.  

Chiều dài trung bình của loài đƣợc xác định dựa trên số liệu tần suất chiều dài 

của loài đó theo công thức (Sparre and Venema,1998). 

j

m

j

j LF
n

X **
1

1






           




m

j

jFn
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Trong đó: X  là chiều dài trung bình (cm), Lj là chiều dài của nhóm thứ j (cm), Fj 

là số cá thể của nhóm chiều dài thứ j (cá thể), n là tổng số cá thể của loài (cá thể), m là 

số nhóm chiều dài. 

4.3.4. Xây dựng tiêu chí chuyển đổi nghề  

Sử dụng ngƣỡng cƣờng lực khai thác tối đa fMSY và khả năng khai thác theo trữ 

lƣợng nguồn lợi làm cơ sở để đƣa ra cơ cấu tàu thuyền và nghề nghiệp hợp lý theo 

hƣớng phát triển bền vững nghề khai thác hải sản. Việc xác định các đội tàu phù hợp 

giữ lại trong cơ cấu tàu thuyền đƣợc xác định bằng phƣơng pháp đánh giá qua các tiêu 

chí phát triển bền vững. Bộ tiêu chí này đƣợc xây dựng theo tài liệu hƣớng dẫn kỹ 

thuật cho nghề cá có trách nhiệm của FAO (1999) và bộ chỉ thị phát triển bền vững 

của ngành khai thác và bảo vệ hải sản.  

Các tiêu chí lựa chọn sử dụng trong việc điều chỉnh cơ cấu phải phản ánh đầy đủ 

tính bền vững của nghề khai thác hải sản theo các yếu tố lựa chọn. Các tiêu chí này 

đƣợc đánh giá theo các mức độ khác nhau dựa vào tầm quan trọng của từng tiêu chí 

đối với việc phát triển nghề khai thác hải sản theo hƣớng bền vững. 

a) Tiêu chí về quản lý: 

Đối chiếu với các quy định của Thông số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018 của Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hƣớng dẫn về bảo 

vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. 

b) Tiêu chí về mức độ xâm hại nguồn lợi: 

So sánh kết quả điều tra sản phẩm chính với quy định tại tại văn bản quy phạm 

pháp luật (Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2008). Cụ thể tỷ lệ cho phép lẫn các đối tƣợng 

nhỏ hơn kích thƣớc quy định không quá 15% sản lƣợng thuỷ sản khai thác. 

Bảng 7: Chỉ số đánh giá mức độ vi phạm về kích thƣớc các loài thuỷ sản 

TT Tỷ lệ so sánh (%) Vƣợt 15% Mức đánh giá 

1 ≤ 15 0 % Không gây hại 

2 16 - 50 01 - 35 % Gây hại thấp 

3 51 - 85 36 - 70 % Gây hại cao 

5 86 - 100 > 70 % Gây hại nghiêm trọng  

(Nguồn: Đỗ Đình Minh, 2020) 
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c) Tiêu chí về hiệu quả kinh tế: 

Tiêu chí này đƣợc xác định qua kết quả điều tra kinh tế xã hội của từng đội tàu 

trong khuôn khổ triển khai của dự án và căn cứ vào quy định hộ có mức thu nhập trung 

bình ở vùng nông thôn theo quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 về việc 

ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 (Chính Phủ, 

2015). Tàu nào có thu nhập bình quân lao động/tháng thấp hơn mức sống trung bình ở 

thành thị sẽ đƣợc ƣu tiên chuyển đổi sang nghề khác. 

d) Tiêu chí về tuổi của vỏ tàu: 

Tiêu chí này là một trong những căn cứ để xác định tàu nào phải tiến hành giải 

bản. Căn cứ vào tuổi của vỏ tàu tham gia khai thác hải sản và quy định thời gian khấu 

hao tối đa của phƣơng tiện vận tải đƣờng thuỷ theo thông tƣ 45/2013/TT-BTC ngày 

25/4/2013 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn về quy định quản lý, sử dụng và trích khấu hao 

tài sản cố định. Các tàu có tuổi thọ cao sẽ ƣu tiên giải bản trƣớc.  

4.3.5. Phương pháp điều chỉnh cơ cấu đội tàu 

Quá trình điều chỉnh cơ cấu đội tàu, nghề nghiệp đƣợc dựa trên mức độ ƣu tiên 

của các tiêu chí trên đối với việc phát triển nghề khai thác hải sản theo hƣớng bền 

vững. Việc điều chỉnh đƣợc tiến hành theo 03 bƣớc (Nguyễn Văn Kháng, 2011; Phan 

Đăng Liêm, 2020):  

- Bƣớc 1: Điều chỉnh cơ cấu tàu thuyền dựa trên kết quả tính toán số lƣợng tàu 

bền vững tối đa. 

- Bƣớc 2: Cắt giảm các đội tàu bị cấm hoạt động theo quy định của pháp luật. 

- Bƣớc 3: Điều chỉnh cơ cấu đội tàu dựa trên mức độ xâm hại nguồn lợi, hiệu quả 

kinh tế, trữ lƣợng và đặc điểm nguồn lợi hải sản. 
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Phần thứ nhất: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH, CHỦ TRƢƠNG, 

CHÍNH SÁCH VỀ KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN 

I. THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH, CHỦ TRƢƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA 

TRUNG ƢƠNG 

1.1. Kết quả thực hiện cơ chế, chính sách của Trung ƣơng tại Hải Phòng 

a) Chính sách phát triển thuỷ sản  

- Chính sách đầu tƣ: đã đề xuất điều chỉnh quy hoạch và nâng cấp cảng cá, khu 

neo đậu tránh trú bão đáp ứng yêu cầu phục vụ các tàu cá đóng mới theo Nghị định 

67/2014/NĐ-CP đặc biệt nâng cấp cảng cá Bạch Long Vĩ trở thành cảng cá loại I gắn 

với Trung tâm tìm kiếm cứu nạn, dịch vụ hậu cần nghề cá vùng Duyên hải Bắc bộ 

- Chính sách tín dụng: theo Quyết định số 3602/QĐ-BNN-TCTS ngày 19/8/2014, 

Công văn số 8453/BNN-TCTS ngày 09/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, số lƣợng tàu cá đóng mới của thành phố Hải Phòng đƣợc phân bổ 54 tàu, 

đến nay Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có Quyết định phê duyệt danh sách 54 

chủ tàu đủ điều kiện đóng mới tàu cá hoàn thành (100%) chỉ tiêu của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn phân bổ; tuy nhiên chỉ có 47/54 chủ tàu cá ký đƣợc hợp đồng 

tín dụng (đạt 82%) với tổng kinh phí vốn vay 697,63 tỷ đồng, các tàu đã hoàn thành và 

đi vào hoạt động. Còn lại 07 tổ chức, cá nhân chƣa tiếp cận đƣợc nguồn vốn vay để 

triển khai đóng mới tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP. 

- Chính sách hỗ trợ 01 lần sau đầu tƣ: đã phê duyệt 04 trƣờng hợp đủ điều kiện 

tham gia chính sách với tổng kinh phí 30,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ƣơng 

15,35 tỷ đồng, ngân sách thành phố 15,35 tỷ đồng, đến nay trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng chƣa có tổ chức, cá nhân tiến hành làm thủ tục để hƣởng chính sách này. 

- Chính sách bảo hiểm: tổng kinh phí đã hỗ trợ mua bảo hiểm đến nay là 

13.635.267.759 đồng gồm hỗ trợ bảo hiểm thuyền viên, bảo hiểm thân tàu, trang thiết 

bị, ngƣ lƣới cụ, bảo hiểm rủi ro đặc biệt. 

- Một số chính sách khác: 

+ Hỗ trợ đào tạo hƣớng dẫn thuyền trƣởng, máy trƣởng, thuyền viên vận hành 

tàu cá vỏ thép, vỏ vật liệu mới; kỹ thuật khai thác, bảo quản sản phẩm theo công nghệ 

mới là 4.267,42 triệu đồng cho 15 lớp với 525 thuyền viên; đã triển khai mở 15 lớp 

đào tạo cho 484 thuyền viên với tổng kinh phí: 4.050 triệu đồng 

+ Chính sách hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng hóa từ đất liền ra tàu khai thác hải 

sản xa bờ và vận chuyển sản phẩm về đất liền: hỗ trợ vận chuyển hàng hóa cho 66 lƣợt 

tàu/394 chuyến biển với tổng kinh phí 16.100 triệu đồng. Đến hết năm 2020, các chính 

sách theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP và số 17/2018/NĐ-CP chỉ áp dụng đối với các 

tàu cá thuộc diện 47 tàu cá đƣợc đóng mới nêu trên địa bàn thành phố; không áp dụng 

đối với các tàu cá còn lại. 

+ Về cơ sở đủ điều kiện đóng mới tàu cá: UBND thành phố ra Quyết định công 

bố 17 cơ sở, doanh nghiệp đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp cải hoán tàu dịch vụ và 
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khai thác thủy sản xa bờ; đề xuất xây dựng thiết kế 12 mẫu tàu cá vỏ gỗ, công suất 

máy chính từ 400 - 1.300 CV, với 3 nhóm nghề: lƣới rê, chụp mực, dịch vụ hậu cần. 

b) Đánh giá kết quả thực hiện một số chính sách khác 

 - Quyết định số 68/2013/QĐ-TTG ngày 14/11/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ 

về chính sách nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp: mới chỉ dừng lại đối với sản xuất 

lúa; chƣa đƣợc thực hiện đối với khai thác thủy sản. Đến hết ngày 31/12/2020, các 

chính sách về hỗ trợ lãi suất vốn vay đã hết hiệu lực. 

- Triển khai Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 quy định chính sách 

hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dƣới 03 tháng, Ủy ban nhân dân thành phố có 

Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 quy định chính sách hỗ trợ đào 

tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dƣới 03 tháng trên địa bàn thành phố. Hàng năm, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện theo quy định. 

1.2. Kết quả thực thi pháp luật về khai thác thủy sản giai đoạn 2015 - 2020 trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng 

Để quản lý hoạt động khai thác thủy sản, thành phố Hải Phòng đã triển khai thực 

hiện nhiều văn bản pháp luật của Trung ƣơng, của thành phố. Việc thực thi pháp luật 

về khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015 - 2020 đã đạt 

đƣợc một số kết quả chủ yếu nhƣ sau: 

- Kết quả thực hiện pháp luật thủy sản nói chung: hàng năm ngoài lực lƣợng Biên 

phòng thì Chi cục thủy sản Hải Phòng đều có thực hiện các đợt thanh tra, kiểm tra việc 

thực thi pháp luật khai thác thủy sản của các chủ phƣơng tiện trên địa bàn thành phố, 

trong quá trình thanh tra, kiểm tra đã phát hiện một số phƣơng tiện vi phạm về lĩnh 

vực khai thác thủy sản, từ năm 2015 cho đến nay tỷ lệ tàu cá vi phạm ngày càng tăng. 

Mặc dù Nhà nƣớc đã có những chế tài và hình thức xử phạt hành chính rất nặng nhƣng 

trong 2020 số vụ vi phạm lại là cao nhất với tỷ lệ 12,1% trƣờng hợp trong số tổng 

phƣơng tiện đƣợc kiểm tra. Các lỗi chủ phƣơng tiện khai thác thủy sản thƣờng vi phạm 

nhƣ: thuyền viên không có tên trong sổ danh bạ thuyền viên, thuyền trƣởng không 

thông báo cảng cá khi rời cảng, tàu cá không đăng ký lại, thuyền viên không có giấy tờ 

tuỳ thân, tàu cá không ghi biển số, tàu cá ghi biển số không đúng, chủ phƣơng tiện 

không mua bảo hiểm thuyền viên, tàu cá không sơn ca bin nhận biết, tàu cá không treo 

cờ tổ quốc, tàu cá không đăng ký, tàu cá thiếu chứng chỉ thuyền trƣởng hoặc máy 

trƣởng, tàu cá quá hạn đăng kiểm, tàu cá ghi nhật ký khai thác không đúng, tàu cá 

không mua bảo hiểm, tàu cá hoạt động sai vùng, đặc biệt một số tàu cá vi phạm 

nghiêm trọng về vấn đề khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhƣ tàng trữ hoặc sử 

dụng kích điện. Điều đó cho thấy rằng ý thức chấp hành pháp luật về khai thác thủy 

sản của bà con ngƣ dân còn rất kém, bất chấp mọi biện pháp xử lý của các cơ quan 

thực thi pháp luật. 

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng năm 2020: Thành phố đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ 

chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (chống 
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khai thác IUU) theo chỉ đạo của Trung ƣơng, Thủ tƣớng Chính phủ tại Chỉ thị số 

45/CT-TTg ngày 13/12/2017, Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 16/01/2018, của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 465/BNN-TCTS ngày 

15/01/2020 về tập trung thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, kế hoạch số 

26/KH-BCĐ ngày 03/02/2020 của Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU thành phố và các 

văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành 

phố. Kết quả đạt đƣợc nhƣ sau: i) Đã xác minh 10 tàu cá vi phạm khai thác hải sản 

trong vùng đánh cá chung Việt Nam - Trung Quốc; ii) Đã triển khai lắp đặt đƣợc 

334/370 thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá, đạt 90,27%, đã xây dựng và ban hành 

quy trình xử lý tàu cá mất kết nối VMS, tàu cá vi phạm vùng, tuyến khai thác để triển 

khai thực hiện; iii) Đã hoàn thành việc sơn kẻ biển số, đánh dấu tàu cá theo quy định 

(1.190 tàu); iv) Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản cho 621 tàu cá (311/420 tàu cá 

hoạt động vùng khơi; 759/771 tàu cá hoạt động vùng lộng, ven bờ). Đảm bảo cập nhật 

dữ liệu Vnfishbase về cấp Giấy phép khai thác. 

II. THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH, CHỦ TRƢƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA 

THÀNH PHỐ  

2.1. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Thành phố 

a) Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 20/10/2006 

- Nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 20/10/2006 đƣợc 

triển khai đồng bộ, đầy đủ đã cơ bản khắc phục toàn diện những hạn chế, yếu kém của 

giai đoạn trƣớc đó đã đƣợc chỉ ra; các nội dung về phát triển hậu cần thủy sản (xây 

dựng cảng cá, bến cá, khu neo đậu tàu thuyền, cung cấp vật tƣ, ngƣ lƣới cụ; cơ sở đóng 

mới, sửa chữa tàu cá…); tổ chức hệ thống cơ sở chế biến; công tác nghiên cứu đào 

tạo… đƣợc tăng cƣờng, đáp ứng yêu cầu đƣa Hải Phòng trở thành Trung tâm nghề cá 

lớn, gắn với ngƣ trƣờng vịnh Bắc Bộ. 

- Ngƣ dân tích cực đầu tƣ vốn nâng cao năng lực khai thác hải sản xa bờ (số 

lƣợng tàu khai thác thủy sản công suất trên 90CV, giai đoạn 2006 - 2016 tăng 

4,86%/năm), phát triển đa nghề để tăng hiệu quả sản xuất; củng cố, đổi mới các tổ đội, 

tập thể đánh bắt trên biển; tăng số lƣợng và chất lƣợng các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề 

cá, chế biến hải sản, nâng cao chất lƣợng sản phẩm, mở rộng thị trƣờng tiêu thụ. 

- Lĩnh vực khoa học công nghệ thủy sản đã có bƣớc tiến quan trọng, cải tiến ngƣ 

cụ, dự báo ngƣ trƣờng phục vụ khai thác thủy sản; nâng cao chất lƣợng, hiệu quả trong 

chế biến hải sản… đáp ứng nhu cầu phát triển khai thác thủy sản của thành phố và 

chuyển giao cho các địa phƣơng trong vùng. 

- Dịch vụ hậu cần: Các cơ sở dịch vụ hậu cần thủy sản cung ứng xăng dầu, nƣớc 

đá, lƣới, ngƣ cụ, thiết bị thông tin hàng hải, phụ tùng máy thủy, sửa chữa tàu thuyền, 

khu neo đậu tránh trú bão… đƣợc hình thành tại các địa phƣơng trên địa bàn thành phố 

(tại đảo Bạch Long Vĩ, các cảng cá loại 1, loại 2, các vùng thủy sản trọng điểm), đáp 

ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân hoạt động thủy sản trên địa bàn Hải Phòng và 

tàu thuyền của các tỉnh khai thác thủy sản tại ngƣ trƣờng vịnh Bắc bộ. 
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- Thu nhập và đời sống của ngƣ dân ngày càng đƣợc cải thiện, nâng cao; kinh tế 

thủy sản phát triển ngày càng bền vững, góp phần quan trọng trong việc khẳng định và 

bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

b) Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân; chương trình hành động của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng nhằm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai 

đoạn 2017 - 2020 

Thực hiện một số Nghị quyết của Thành Ủy, Hội đồng nhân dân; chƣơng trình 

hành động của Ủy ban nhân dân: Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 29/3/2016; 

Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 

07/6/2018 của Ban Thƣờng vụ Thành ủy; Chƣơng trình hành động số 6223/CTr-

UBND ngày 01/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố. Các kết quả đã đạt đƣợc: 

- Phát triển tàu thuyền có sự biến động tích cực, nhóm tàu khai thác ven bờ giảm, 

nhóm tàu khai thác vùng lộng, vùng khơi tăng. Thành phố hiện có 1.958 tàu cá có 

chiều dài lớn nhất (Lmax) từ 6 m trở lên. Trong đó số tàu có chiều dài lớn nhất nhỏ hơn 

6 m là 650 chiếc; từ 6 m đến dƣới 12 m là 610 chiếc; số tàu có Lmax từ 12 m đến dƣới 

15 m là 320 chiếc; số tàu có Lmax từ 15 m trở lên là 378 chiếc, đã và đang thể hiện xu 

hƣớng phát triển lĩnh vực khai thác thủy sản theo hƣớng vƣơn khơi của thành phố, phù 

hợp với chủ trƣơng phát triển khai thác của Trung ƣơng. 

- Cơ cấu nghề nghiệp khai thác có sự chuyển dịch tích cực theo hƣớng tăng tỷ 

trọng tàu khai thác xa bờ, các nhóm nghề có tính chọn lọc cao, với các nhóm nghề khai 

thác tập trung: Lƣới chụp, lƣới rê, lƣới lồng bẫy...; có 70 tổ, đội khai thác, dịch vụ hậu 

cần thủy sản trên biển, 01 tập đoàn đánh cá, 01 nghiệp đoàn nghề cá với tổng số trên 

338 tàu tham gia; giảm tỷ trọng tàu khai thác ven bờ và tàu hoạt động các nghề gây tác 

động xấu tới môi trƣờng nguồn lợi thủy sản (nghề xăm đáy, lƣới kéo...) phù hợp với 

quy hoạch phát triển thủy sản của thành phố và định hƣớng phát triển khai thác thủy 

sản của Trung ƣơng. Nhìn chung, cơ cấu nghề nghiệp khai thác đã và đang có sự 

chuyển dịch tích cực theo hƣớng nghề cá có trách nhiệm nhằm từng bƣớc thực hiện có 

hiệu quả Luật Thủy sản năm 2017.  

- Các chƣơng trình, dự án đầu tƣ đã góp phần nâng cao năng suất, sản lƣợng khai 

thác; nâng cao năng lực khai thác, vận hành cho các cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh 

trú bão thúc đẩy ngành thủy sản Hải Phòng phát triển theo hƣớng hiện đại, bền vững 

- Về quy hoạch Trung tâm nghề cá lớn của cả nƣớc gắn với ngƣ trƣờng vịnh Bắc 

Bộ tại thành phố Hải Phòng. UBND TP Hải Phòng đã lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 

1/2.000 Trung tâm nghề cá lớn Hải Phòng gắn với ngƣ trƣờng vịnh Bắc Bộ (thuộc địa 

bàn xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 119,13 

ha) và phƣơng án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/2000 trung tâm dịch vụ hậu 

cần và phát triển thủy sản Trân Châu, đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, đến năm 2019 cơ 

bản hoàn thiện Dự án Đầu tƣ xây dựng Cảng cá Trân Châu tại đảo Cát Bà, huyện Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng để phục vụ di chuyển Cảng cá Cát Bà. 
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2.2. Quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 

2025, định hƣớng đến năm 2030 

Ngày 01/04/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt Quy hoạch 

phát triển kinh tế thủy sản thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2025, định hƣớng 

đến năm 2030 và tính đến năm 2019. Kết quả một số chỉ tiêu đến năm 2020 đã đạt và 

vƣợt nhiều so với quy hoạch nhƣ: sản lƣợng khai thác thủy sản toàn thành phố khi quy 

hoạch đến năm 2020 là 56.500 tấn, tuy nhiên đến năm 2020 đã thực hiện đƣợc 109.060 

tấn tăng 193%; tổng số tàu thuyền thực tế năm 2020 đã giảm 18,7% so với quy hoạch 

từ 2.675 chiếc xuống còn 2.175 chiếc. Về tỷ lệ phần trăm cơ cấu nghề khai thác thủy 

sản giữa quy hoạch và hiện trạng nhƣ sau: lƣới chụp giảm từ 22% xuống còn 11,3%, 

lƣới rê tăng từ 30% lên 32,2%, lƣới kéo tăng từ 10% lên 22,3%, nghề câu giảm từ 5% 

xuống còn 1,2% và các nghề khác không thay đổi là 33%. Nhƣ vậy tỷ trọng nghề lƣới 

kéo trong cơ cấu nghề khai thác thủy sản tăng lên, điều này cho thấy lƣới kéo vẫn phát 

triển mạnh hơn so với các nghề khác, chỉ tiêu này chƣa đạt yêu cầu so với quy hoạch. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

3.1. Nhận xét, đánh giá về thực hiện các quy định, chủ trƣơng, chính sách khai 

thác thủy sản 

a) Kết quả đạt được  

- Các chính sách của Trung ƣơng, Hội đồng nhân dân thành phố đã đƣợc Ủy ban 

nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành, đơn vị triển khai thực hiện bằng những nhiệm 

vụ, giải pháp cụ thể. Trong quá trình trình triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân thành 

phố thƣờng xuyên kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực 

hiện. Hàng năm, Ủy ban nhân dân thành phố bố trí nguồn kinh phí để triển khai các 

Nghị quyết, cơ chế chính sách theo quy định.  

- Chính sách đặc thù của Hội đồng nhân dân thành phố đã góp phần đẩy mạnh 

phát triển khai thác thủy sản, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của ngƣời ngƣ dân, 

cụ thể: cơ cấu kinh tế khai thác thủy sản chuyển dịch đúng hƣớng; đảm bảo an ninh 

lƣơng thực, giữ vững chủ quyền biển đảo. 

- Chính sách của Chính phủ đã góp phần hiện đại hóa đội tàu khai thác thủy sản 

xa bờ; sản lƣợng và giá trị khai thác thủy sản liên tục tăng cao; nhận thức và trình độ 

sản xuất của ngƣ dân về khai thác thủy sản đã chuyển biến rõ nét.  

b) Tồn tại, hạn chế  

Nguồn lực ngân sách bố trí cho việc thực hiện các chính sách chƣa đáp ứng đƣợc 

yêu cầu, dẫn đến các chính sách chƣa phát huy hiệu quả, một số chính sách chƣa đƣợc 

triển khai. Việc huy động các nguồn lực ngoài ngân sách còn hạn chế; chủ yếu trông 

chờ vào ngân sách. Nhiều chính sách không còn phù hợp với thực tiễn sản xuất do: có 

nhiều chính sách, đầu tƣ dàn trải, khó tập trung nguồn lực để hiện đại hóa ngành thủy 

sản nói chung và ngành khai thác thủy sản nói riêng; một số chính sách không phù hợp 

với các các quy định mới của Pháp luật (trùng lặp với chính sách mới do Chính phủ 
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ban hành, một số điều kiện quy định không phù hợp do quy hoạch hết hiệu lực). Một 

số chính sách cần thiết, hiệu quả cần tập trung thực hiện nhƣ hỗ trợ lãi suất vốn vay 

đào tạo lao động trong khai thác thủy sản; tuy nhiên, chính sách chƣa đồng bộ, còn 

thiếu một số lĩnh vực và để triển khai đƣợc cần phải điều chỉnh nội dung, điều kiện 

thực hiện cho phù hợp với các quy định hiện hành và thực tiễn sản xuất.  

c) Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế 

- Nghề cá của thành phố Hải Phòng ra đời và phát triển sớm ở Việt Nam, tuy đã 

đƣợc đầu tƣ phát triển, rút kinh nghiệm qua nhiều thế hệ, tuy nhiên vẫn mang đặc thù 

của một nghề cá nhân dân, quy mô sản xuất nhỏ lẻ “chủ yếu quản lý theo ngƣ hộ”, ít 

đầu tƣ cho công nghệ và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tính tuân thủ pháp luật và quy 

hoạch chƣa cao.  

- Cộng đồng làm nghề thủy sản nhìn chung còn nghèo, thiếu vốn đầu tƣ và cơ sở 

hạ tầng phục vụ sản xuất. Vốn đầu tƣ của nhà nƣớc cho xây dựng hạ tầng những năm 

qua còn ít chỉ chiếm 5,08% tổng vốn đầu tƣ toàn ngành nông nghiệp, vốn đƣợc cấp 

nhỏ giọt, dàn trải và thƣờng chậm so với yêu cầu đầu tƣ, các cơ quan quản lý nguồn 

vốn còn thụ động trong việc bố trí cơ cấu vốn đầu tƣ làm cho hiệu quả đầu tƣ giảm.  

- Giai đoạn 2016 - 2020, nhiều quy định mới về phát triển sản xuất khai thác thủy 

sản đã thay đổi, nhất là khi các Luật Thủy sản, Quy hoạch có hiệu lực, nhiều cơ chế, 

chính sách không còn phù hợp.  

3.2. Đánh giá tác động và hiệu quả thực thi pháp luật về khai thác thủy sản giai 

đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

3.2.1. Đánh giá những mặt đạt được 

a) Đánh giá tác động và hiệu quả việc thực thi pháp luật khai thác thủy sản nói chung 

Sau 6 năm triển khai thực hiện pháp luật khai thác thủy sản, nhất là từ khi có 

Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hƣớng dẫn Luật của Trung ƣơng, các văn bản 

triển khai về hoạt động khai thác thủy sản của thành phố đã tác động mạnh đến ngành 

khai thác thủy sản nhƣ: 

- Phát triển tàu thuyền có sự biến động tích cực, nhóm tàu khai thác ven bở giảm, 

nhóm tàu khai thác vùng lộng, vùng khơi tăng. Xu hƣớng phát triển lĩnh vực khai thác 

theo hƣớng vƣơn khơi, phù hợp với chủ trƣởng phát triển khai thác của Trung ƣơng. 

- Cơ cấu nghề nghiệp khai thác có sự chuyển dịch tích cực theo hƣớng tăng tỷ  

trọng khai thác xa bở, các nhóm nghề có tính chọn lọc cao, với các nhóm nghề khai 

thác tập trung: lƣới chụp, lƣới rê, lồng bẫy; giảm tỷ trọng tàu khai thác ven bờ và tàu 

hoạt động các nghề gây tác động xấu đến môi trƣờng nguồn lợi hủy sản (nghề xăm 

đáy, lƣới kéo,…) phù hợp với quy định phát triển thủy sản của thành phố và định 

hƣớng phát triển khai thác thủy sản của Trung ƣơng. 

b) Đánh giá tác động và hiệu quả việc thực thi pháp luật về chống khai thác IUU trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng  

Trong hơn 3 năm thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn 
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thành phố Hải Phòng đã có một số tác động và hiệu quả rõ rệt đến ngành khai thác 

thủy sản của địa phƣơng nhƣ cơ cấu nghề nghiệp khai thác đã và đang có sự chuyển 

dịch tích cực theo hƣớng nghề cá có trách nhiệm nhằm từng bƣớc thực hiện có hiệu 

quả Luật Thủy sản 2017. Thành phố Hải Phòng đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các 

nhiệm vụ chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Trung ƣơng, Thủ tƣớng Chính phủ tại 

Chỉ thị số 45-TTg ngày 13/12/2017, Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 16/01/2018, Kế 

hoạch số 26/KH-BCĐ ngày 03/02/2020 của Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU thành 

phố và các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân 

dân thành phố. Một số hiệu quả trong việc thực thi pháp luật chống khai thác IUU trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng nhƣ sau: i) Nhận thức của ngƣời dân, ngƣ dân thành phố 

đã đƣợc nâng cao, thấy đƣợc tầm quan trọng của công tác chống khai thác bất hợp 

pháp; ii) Số lƣợt ngƣ dân, tàu cá của thành phố vi phạm khai thác trái phép vùng biển 

nƣớc ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính đã giảm mạnh. Trong 2 năm 2019 và 2020 

chƣa phát hiện tàu cá Hải Phòng vi phạm khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển 

nƣớc ngoài; iii) Công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển đạt đƣợc nhiều 

kết quả đáng khích lệ. 

3.2.2. Đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

a) Đánh giá một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc thực thi pháp luật khai 

thác thủy sản nói chung 

- Một số tồn tại, hạn chế: 

+ Công tác quản lý hoạt động khai thác thủy sản còn bất cập, tàu cá nhỏ (dƣới 20 

cv, nay là tàu có chiều dài lớn nhất dƣới 6 m) chiếm lƣợng lớn trong tổng số tàu cá của 

thành phố, số tàu này thƣờng hoạt động tại các luồng lạch khu vực bãi ngang nên khó 

khăn trong công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động ven bờ còn nhiều; vẫn còn một số 

tàu cá không đăng ký, không số vẫn tồn tại và hoạt động khai thác.   

+ Số tàu cá chấp hành đăng kiểm; cấp mới; cấp đổi gia hạn giấy phép khai thác 

mới chỉ đạt (56 - 65)%, nhiều tàu quá hạn nhiều năm, một số đã bán sang tỉnh khác 

hoặc giải bản song chủ tàu không khai báo với địa phƣơng và Chi cục Thủy sản. 

+ Tình trạng tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp còn diễn ra dƣới nhiều hình 

thức nhƣ: sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện, ngƣ cụ có kích thƣớc mắt lƣới nhỏ hơn 

quy định hoặc khai thác sai vùng, tuyến khai thác theo quy định hoặc không thực hiện 

đánh dấu tàu cá, không ghi nhật ký khai thác và báo cáo khai thác. 

- Nguyên nhân: 

+ Lực lƣợng Thanh tra chuyên ngành thủy sản mỏng, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu 

thanh, kiểm tra trên phạm vi toàn thành phố, chƣa đáp ứng đƣợc những diễn biến phức 

tạp trên ngƣ trƣờng; cán bộ chuyên môn tại cơ sở còn thiếu nên việc phối hợp với các 

địa phƣơng về công tác thống kê, báo cáo số liệu trong lĩnh vực khai thác còn hạn chế 

+ Kinh phí hàng năm bố trí cho công tác quản lý khai thác còn hạn chế, chƣa 

đƣợc quan tâm đúng mức. 
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+ Hệ thống tổ chức hoạt động kiểm tra, kiểm soát nghề cá còn yếu, không đồng 

bộ; cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý thiếu, cơ chế phục vụ không rõ ràng. 

+ Công tác phối hợp giữa các Sở, ngành và địa phƣơng có liên quan chƣa đƣợc 

tiến hành thƣờng xuyên, liên tục. 

+ Do trình độ còn hạn chế, áp lực về mƣu sinh lớn nên nhiều ngƣ dân vẫn lén lút 

sử dụng các hình thức, công cụ khai thác thủy sản mang tính chất hủy diệt gây khó 

khăn trong công tác phát hiện, kiểm tra, xử lý của lực lƣợng thanh tra chuyên ngành. 

c) Một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chống khai thác IUU 

Bên cạnh những kết quả đạt đƣợc, việc thực hiện triển khai chống khai thác IUU 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Chỉ thị 45/CT-TTg vẫn tồn tại một số vƣớng 

mắc cần tháo gỡ nhƣ:  

- Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định đối với thiết bị giám sát hành trình lắp đặt 

trên tàu cá phải đƣợc kết nối đồng bộ với hệ thống giám sát tàu cá ở Trung ƣơng và 28 

tỉnh thành ven biển và tự động truyền thông tin về hành trình. Tuy nhiên, hiện nay các 

thiết bị giám sát hành trình đang đƣợc lắp đặt trên tàu cá Hải Phòng hầu hết sử dụng 

máy (VX-1700) chƣa đƣợc tích hợp tính năng gửi tin nhắn tự động. 

- Ngƣ dân có nguồn lực kinh tế hạn chế, trình độ dân trí thấp việc tiếp cận với 

công nghệ, tiến bộ khai thác thủy sản mới còn gặp nhiều khó khăn; việc lắp đặt thiết bị 

giám sát hành trình chƣa đạt theo lộ trình quy định, đến hết năm 2020 mới có 334 tàu 

lắp đặt trong số 370 tàu bắt buộc phải lắp đặt thiết bị này; việc ghi chép nhật ký khai 

thác chƣa thực hiện thƣờng xuyên và đồng bộ (mới có tàu cá ra vào cảng cá Ngọc Hải 

thực hiện, còn một số cảng cá, nơi neo đậu khác trên địa bàn thành phố chƣa hiệu quả).  

- Một số tàu cá ven bờ hoạt động chƣa đúng với nội dung ghi trong giấy phép 

khai thác thủy sản; không thƣờng xuyên về cảng bốc dỡ hàng thủy sản từ khai thác 

theo quy đinh, không khai báo 

- Trạm bờ lắp đặt tại Chi cục Thủy sản đã đƣợc đƣa vào hoạt động nhằm hỗ trợ 

công tác bảo đảm an tàn tàu cá, kiểm soát hành trình tàu cá. Tuy nhiên, các tàu cá đƣợc 

trang bị thiết bị giám sát tàu cá VMS không thƣờng xuyên liên lạc, nhắn tin về Trạm 

bờ cho nên việc thực thi giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc hải sản trên tàu cá 

chƣa đƣợc thực hiện đồng bộ. 

- Do đặc thù của nghề khai thác, số lƣợng tàu cá của Hải Phòng không thƣờng 

xuyên neo đậu tại các cảng cá, bến cá trên địa bàn hành phố, do đó việc tuyên truyền, 

phổ biến các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và 

không theo quy định cho ngƣ dân còn gặp nhiều khó khăn. 

- Lực lƣợng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại các cảng cá, bến cá còn thiếu, 

yếu có 100% cán bộ phải thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm, sự quan tâm 

đầu tƣ trang bị vật chất thực thi nhiệm vụ cũng nhƣ chế độ đãi ngộ cho cán bộ văn 

phòng đại diện nghề cá còn hạn chế. 
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IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

4.1. Kết quả đạt đƣợc 

- Hệ thống văn bản quy định về lĩnh vực khai thác thủy sản đƣợc xây dựng, hoàn 

thiện và thực hiện đồng bộ, thống nhất (Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hƣớng dẫn 

thi hành Luật), hƣớng đến nghề cá hiện đại, bền vững và có trách nhiệm.   

- Chính phủ, UBND thành phố quan tâm hỗ trợ phát triển đồng bộ ngành thủy 

sản thông qua các chính sách hỗ trợ ngƣ dân nhƣ: Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg 

ngày 13/7/2010 của Thủ tƣớng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ ngƣ 

dân tham gia hoạt động trên các vùng biển xa; Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 

07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, Nghị định 

17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

67/2014/NĐ-CP;... các chính sách đã tạo động lực khuyến khích cho ngƣ dân hiện đại 

hóa đội tàu cá, đẩy mạnh khai thác vùng khơi, nâng cao năng suất và góp phần bảo vệ 

chủ quyền biển đảo. Cơ cấu nghề khai thác thủy sản có sự chuyển biến theo hƣớng bảo 

vệ nguồn lợi, môi trƣờng. 

- Đã xây dựng quy hoạch phát triển ngành thủy sản Hải Phòng đến năm 2025 

định hƣớng đến năm 2030 làm cơ sở để phát triển ngành thủy sản nói chung và lĩnh 

vực khai thác thủy sản nói riêng theo hƣớng bền vững, hiệu quả. 

- Nghề khai thác từng bƣớc phát triển theo hƣớng bền vững, thành phố đã qua 

quyết định về Giấy phép khai thác thủy sản theo hạn ngạch. 

- Các cơ sở dịch vụ nghề cá đƣợc xây dựng hiện đại nhƣ: Cảng cá Bạch Long Vĩ, 

Cát Bà, Ngọc Hải, Hạ Long, và cảng cá Mắt Rồng,... Dịch vụ hậu cần nghề cá phát 

triển mạnh, bƣớc đầu đáp ứng nhu cầu xăng, dầu, nƣớc đá, ngƣ lƣới cụ, thiết bị thông 

tin hàng hải, phụ tùng máy thủy, sửa chữa tàu thuyền, bến bãi neo đậu.... Xây dựng 

đƣợc 12 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền đảm bảo tránh trú bão cho trên 

4.000 tàu thuyền các loại hoạt động trên địa bàn. Tổ chức dịch hậu cần nghề cá trên 

biển, bƣớc đầu giúp cho tàu đánh bắt hải sản tăng thời gian bám biển, giảm chi phí sản 

xuất, và nâng cao thu nhập cho bà con ngƣ dân. 

- Có sự hợp tác, trao đổi thông tin và du nhập công nghệ khai thác tiên tiến vào 

các ngành nghề khai thác của thành phố, giải quyết những sự cố xảy ra đối với ngƣ 

dân trên biển nhất là việc tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố.  

- Công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn về khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải 

sản đã và đang đƣợc đẩy mạnh, thiết thực. 

- Công tác tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản đã đƣợc triển khai hàng năm; 

tạo sự lan tỏa trong cộng đồng ngƣ dân, huy động đƣợc nguồn lực xã hội tham gia 

công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản; từng bƣớc huy động đƣợc nguồn lực xã hội tham 

gia công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản. 

- Công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ và khai thác thuỷ 

sản trên các loại hình thuỷ vực của các lực lƣợng chức năng đã góp phần nâng cao 

nhận thức, tăng cƣờng ý thức tuân thủ pháp luật của ngƣời dân trong bảo vệ và khai 
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thác nguồn lợi thủy sản; bảo vệ an ninh, trật tự xã hội. 

4.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

 Tồn tại, hạn chế: 

- Việc triển khai, thực thi các văn bản còn chậm và nhiều chính sách chƣa đi vào 

thực tiễn. Công tác quản lý nghề cá còn nhiều bất cập, đặc biệt nhiều tàu chƣa đăng ký, 

đăng kiểm, nghề cấm vẫn tồn tại và hoạt động dƣới nhiều hình thức. 

- Tăng trƣởng sản lƣợng khai thác thủy sản vẫn chủ yếu dựa vào tăng cƣờng lực 

khai thác chƣa chú trọng tăng giá trị sản phẩm, trong khi đó nguồn lợi thủy sản đang 

có dấu hiệu bị suy thoái nghiêm trọng. 

- Nguồn lực ngân sách bố trí cho việc thực hiện các chính sách chƣa đáp ứng 

đƣợc yêu cầu, dẫn đến các chính sách chƣa phát huy hiệu quả, một số chính sách chƣa 

đƣợc triển khai. 

- Chƣa tiến hành điều tra hiện trạng nghề khai thác, nguồn lợi thủy sản vùng biển 

Hải Phòng làm cơ sở để điều chỉnh nghề và cấp hạn ngạch giấy phép khai thác. 

- Thực thi pháp luật để bảo vệ môi trƣờng sống của các loài thuỷ sản đặc biệt là 

tại khu vực tập trung sinh sản, khu vực thuỷ sản còn non tập trung sinh sống chƣa rõ 

nét và hiệu quả. 

- Việc nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật vào lĩnh vực khai thác 

thuỷ sản đã từng bƣớc cải thiện nhƣng chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu.  

- Các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá nhƣ cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão đã 

đƣợc quy hoạch, nhƣng đầu tƣ còn nhiều hạn chế, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của thực 

tế sản xuất.  

 Nguyên nhân: 

- Nghề cá của thành phố Hải Phòng vẫn mang đặc thù của một nghề cá thủ công, 

đa ngƣ cụ, quy mô nhỏ, phát triển tự phát, ít đầu tƣ cho công nghệ, không theo quy 

hoạch, chƣa kiểm soát đƣợc cƣờng lực khai thác theo nghề, vùng biển dẫn đến cƣờng 

lực khai thác chƣa phù hợp với trữ lƣợng, khả năng cho phép khai thác tối đa nguồn 

lợi thủy sản. Tổ chức sản xuất vẫn mang tính nhỏ lẻ, chƣa có sự liên kết theo chuỗi 

dẫn đến năng suất, hiệu quả chƣa cao.  

- Nguồn kinh phí đầu tƣ cho ngành thủy sản còn hạn chế, đặc biệt là thiếu kinh 

phí cho hoạt động điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản, đầu tƣ cơ sở hạ tầng cảng cá, 

khu neo đậu tránh trú bão,... 

- Đổi mới công nghệ còn chậm, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới hiệu 

quả chƣa cao, mang tính tự phát, thiếu đồng bộ.  

- Thiếu chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề từ các nghề xâm hại sang các nghề 

thân thiện với môi trƣờng và nguồn lợi thủy sản. Chƣa có chiến lƣợc dài hạn về đào 

tạo, phát triển và thu hút nguồn nhân lực trong lĩnh vực khai thác.  

- Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cộng đồng ngƣ dân đã 

có nhiều cố gắng nhƣng vẫn còn hạn chế; việc bố trí, đảm bảo các nguồn lực cho hoạt 
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động tuyên truyền mới chỉ đƣợc quan tâm ở mức độ thấp. 

Phần thứ hai: HIỆN TRẠNG NGUỒN LỢI THỦY SẢN, TÌNH HÌNH KHAI 

THÁC THUỶ SẢN TẠI HẢI PHÒNG 

 

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN KHAI THÁC 

VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN TẠI HẢI PHÒNG 

1.1. Điều kiện tự nhiên 

1.1.1. Vị trí địa lý 

 Hải Phòng là thành phố trực thuộc Trung ƣơng, là đô thị loại 1 cấp quốc gia, 

nằm ở hạ lƣu của hệ thống sông Thái Bình thuộc đồng bằng sông Hồng có vị trí nằm 

trong khoảng từ 20
0
35’ đến 21

0
01’ vĩ độ Bắc, và từ 106

0
29’ đến 107

0
05’ kinh độ 

Đông; phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh, phía Tây Bắc giáp tỉnh Hải 

Dƣơng, phía Tây Nam giáp tỉnh Thái Bình và phía Đông là biển Đông với diện tích tự 

nhiên là 1.519 km
2
 và đƣờng bờ biển dài 125km, nơi có 5 cửa sông lớn là Bạch Đằng, 

Cửa Cấm, Lạch Tray, Văn Úc và sông Thái Bình. 

 Hải Phòng có 7 quận (Ngô Quyền, Hồng Bàng, Lê Chân, Dƣơng Kinh, Đồ Sơn, 

Kiến An và Hải An) và 6 huyện ngoại thành (Thuỷ Nguyên, An Dƣơng, An Lão, Kiến 

Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo) và 2 huyện đảo (Cát Hải, Bạch Long Vĩ) với 223 xã, 

phƣờng và thị trấn. Hải Phòng là đầu mối giao thông quan trọng của Vùng Kinh tế 

trọng điểm Bắc Bộ, trên hai hành lang - một vành đai hợp tác kinh tế Việt Nam - 

Trung Quốc. Chính vì vậy, trong chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội vùng châu thổ 

sông Hồng, Hải Phòng đƣợc xác định là một cực tăng trƣởng của vùng kinh tế động 

lực phía Bắc (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh); là Trung tâm kinh tế - khoa học - kĩ 

thuật tổng hợp của Vùng duyên hải Bắc Bộ và là một trong những trung tâm phát triển 

của Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nƣớc (Quyết định 1448/QĐ-TTg ngày 

16/9/2009 của Thủ tƣớng Chính phủ). 

1.1.2. Đặc điểm địa hình 

Tổng diện tích tự nhiên của thành phố Hải Phòng là 1.519 km
2
, bao gồm cả 

huyện đảo Cát Bà và Bạch Long Vĩ. Đồi núi chiếm 15% diện tích, phân bố chủ yếu ở 

phía Bắc, do vậy địa hình phía bắc có hình dáng và cấu tạo địa chất của vùng trung du 

với những đồng bằng xen kẽ đồi núi; phía nam có địa hình thấp và khá bằng phẳng, 

thuộc kiểu địa hình đặc trƣng vùng đồng bằng thuần túy nghiêng ra biển, có độ cao từ 

0,7 – 1,7m so với mực nƣớc biển.  Bờ biển Hải Phòng dài trên 125 km, thấp và khá 

bằng phẳng, chủ yếu là cát bùn do 5 cửa sông chính đổ ra biển.  

1.1.3. Khí hậu 

Nằm trong vành đai nhiệt đới gió mùa Châu Á, sát biển Đông nên Hải Phòng 

chịu ảnh hƣởng của gió mùa. Mùa gió bấc (mùa đông) lạnh và khô kéo dài từ tháng 11 

đến tháng 4 năm sau. Gió mùa nồm (mùa hè) mát mẻ, nhiều mƣa kéo dài từ tháng 5 

đến tháng 10. Lƣợng mƣa trung bình hàng năm từ 1.600 - 1.800 mm. Bão thƣờng xảy 
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ra từ tháng 6 đến tháng 9. Thời tiết của Hải Phòng có 2 mùa rõ rệt, mùa đông và mùa 

hè. Khí hậu tƣơng đối ôn hoà. Nhiệt độ trung bình hàng tháng từ 20 - 23
0
C, cao nhất 

có khi tới 40
0
C, thấp nhất ít khi dƣới 5

0
C. Độ ẩm trung bình là 80 - 85%, cao nhất là 

100% vào tháng 7, tháng 8, tháng 9, thấp nhất là vào tháng 12 và tháng 1. Trong năm 

có khoảng 1.692,4 giờ nắng. Bức xạ mặt đất trung bình là 117 Kcal cm/phút.  

1.1.4. Sông ngòi  

Hải Phòng có mạng lƣới sông ngòi dày đặc, mật độ trung bình từ 0,6 - 0,8 km/1 

km
2
. Hải Phòng có 16 sông chính toả rộng khắp địa bàn Thành phố với tổng độ dài 

trên 300 km, bao gồm: i) Sông Thái Bình dài 35 km là dòng chính chảy vào địa phận 

Hải Phòng từ Quí Cao và đổ ra biển qua cửa sông Thái Bình làm thành ranh giới giữa 

hai huyện Vĩnh Bảo và Tiên Lãng; ii) Sông Lạch Tray dài 45 km là nhánh của sông 

Kinh Thầy từ Kênh Đồng ra biển bằng cửa Lạch Tray qua địa phận Kiến An, Hải An 

và cả nội thành; iii) Sông Cấm là nhánh của sông Kinh Môn dài trên 30 km chảy qua 

nội thành và đổ ra biển ở cửa Cấm; iv) Sông Đá Bạch - Bạch Đằng dài hơn 32 km 

cũng là nhánh của sông Kinh Môn đổ ra biển ở cửa Nam Triệu và là ranh giới phía 

Bắc và Đông Bắc của Hải Phòng với Quảng Ninh.  

 Ngoài các sông chính là các sông nhánh lớn nhỏ chia cắt khắp địa hình thành 

phố nhƣ sông Giá (Thuỷ Nguyên), sông Đa Độ (Kiến An - Đồ Sơn), sông Tam Bạc,... 

1.1.5. Các khu bảo tồn biển 

- Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ: Thực hiện Quyết định số 2630/QĐ-TTg ngày 

31/12/2013 của Thủ tƣớng chính phủ về việc thành lập Khu bảo tồn biển cấp quốc gia 

Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 1880/QĐ-UBND 

ngày 17/8/2015 về việc thành lập Ban quản lý Khu bảo tồn biển Bạch Long Vỹ với: 

Tổng diện tích khu bảo tồn là 27.008,93 ha; trong đó: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 

2.570,15 ha; Phân khu phục hồi sinh thái: 4.599,96 ha; Phân khu phát triển: 6.887,44 

ha; Vùng biển phía ngoài khu bảo tồn: 9.673,55 ha; Vành đai bảo vệ: 3.277,84 ha. 

Kinh độ: 107º42'20" đến 107º44'15"; Vĩ độ: 20º07'35" đến 20º08'36" 

- Khu bảo tồn biển Cát Bà: Thực hiện Quyết định 742/QĐ-TTg ngày 26/5/2010 

của Thủ tƣớng Chính phủ, giai đoạn từ năm 2007-6/2018, UBND thành phố đã có các 

văn bản chỉ đạo: Công văn số 1627/UBND-NN ngày 09/9/2016 về việc lập Đề án Quy 

hoạch chi tiết Khu bảo tồn biển Cát Bà; công văn số 2188/VP-NN ngày 25/5/2017 về 

việc lập dự toán kinh phí Quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn biển Cát Bà; công văn số 

7132/UBND-TL ngày 18/10/2017 về xây dựng Đề án Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn 

biển Cát Bà và công số 2676/VP-MT ngày 28/5/2018 về việc lập Đề án Quy hoạch chi 

tiết Khu bảo tồn biển Cát Bà. Tuy nhiên, do có một số vƣớng mắc trong quá trình triển 

khai thực hiện Luật Quy hoạch 2017 nên khu bảo tồn này vẫn chƣa thực hiện. 

1.1.6. Đánh giá điều kiện chung để phát triển khai thác hải sản 

1.1.6.1. Thuận lợi 

- Vị trí địa lý: Thành phố Hải Phòng nằm trong khu vực tăng trƣởng kinh tế lớn 
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nhất miền Bắc, với tam giác kinh tế phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; nằm 

trên các tuyến hàng hải và hàng không huyết mạch thông thƣơng giữa Ấn Độ Dƣơng 

và Thái Bình Dƣơng, giữa châu Âu, Trung Cận Đông, Trung Quốc và Nhật Bản với 

các nƣớc trong khu vực. Có thể nói đó là cánh cửa rộng mở nhằm chủ động hội nhập 

kinh tế với thế giới, đồng thời hội tụ đầy đủ các lợi thế về đƣờng biển, đƣờng sắt, 

đƣờng bộ và đƣờng hàng không, giao lƣu thuận lợi với các tỉnh trong cả nƣớc và các 

quốc gia trên thế giới.  

- Điều kiện tự nhiên: Thành phố Hải Phòng có bờ biển dài trên 125 km, có nhiều 

đảo rải rác trên khắp mặt biển, đây cũng là một thế mạnh tiềm năng của nền kinh tế địa 

phƣơng về phát triển du lịch biển đảo. Ngoài ra, thành phố Hải Phòng có hệ thống 

cảng biển rất đồng bộ, tạo điều kiện cho các tàu có trọng tải lớn ra vào, đây cũng là 

một lợi thế để thành phố Hải Phòng phát triển cảng biển, vận tải biển, đóng sửa tàu 

thủy, phát triển nghề cá… 

- Tài nguyên thủy sản: Tài nguyên biển là nguồn tài nguyên quí hiếm của thành 

phố Hải Phòng, vùng biển Hải Phòng có nhiều bãi cá, lớn nhất là bãi cá quanh đảo 

Bạch Long Vỹ với trữ lƣợng cao và ổn định. Tại các vùng triều ven bờ, ven đảo và các 

vùng bãi triều ở các vùng cửa sông rộng tới trên 12.000 ha vừa có khả năng khai thác, 

vừa có khả năng nuôi trồng thuỷ sản nƣớc mặn và nƣớc lợ có giá trị kinh tế cao. 

1.1.6.2. Khó khăn 

- Số lƣợng tàu thuyền nhỏ tăng nhanh và chiếm tỷ lệ khá cao, đặc biệt là số tàu cá 

thuộc diện cấm vẫn phát triển, làm gia tăng áp lực khai thác vùng biển ven bờ và gây 

nhiều khó khăn trong công tác quản lý.  

- Công tác bảo vệ nguồn lợi hải sản chƣa tƣơng xứng với chức năng nhiệm vụ, 

chỉ mới dừng lại ở công tác tuyên truyền; công tác tuần tra, kiểm soát ngăn chặn chƣa 

đƣợc thực hiện thƣờng xuyên, tác dụng răn đe, giáo dục chƣa mạnh; tình trạng khai sử 

dụng chất nổ, xung điện và chất độc hại trong khai thác vẫn còn xảy ra.  

- Chất lƣợng nguồn nhân lực chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tiễn sản xuất. 

- Hệ thống cảng, bến cá chƣa đƣợc nâng cấp thƣờng xuyên, lại phải hoạt động 

trong tình trạng quá tải nên hầu hết bị xuống cấp.  

- Quy hoạch giữa các ngành nghề chƣa đồng bộ, còn nhiều bất cập nên chƣa phát 

huy hết hiệu quả. 

1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

1.2.1. Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hải Phòng 

1.2.1.1. Dân số, lao động và việc làm 

a) Biến động dân số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020 

Qua số liệu điều tra dân số giai đoạn 2016 - 2020 của Cục thống kê Hải Phòng, 

tổng dân số thành phố Hải Phòng từ năm 2016 (1.963,00 nghìn ngƣời) đến năm 2020 

(2.053,49 nghìn ngƣời), với xu hƣớng tăng khoảng gần 1%/năm (Hình 4). 
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Hình 4: Biến động tổng dân số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 – 2020 

b) Cơ cấu dân số thành phố Hải Phòng  

Cơ cấu dân số thành phố Hải Phòng tƣơng đối ổn định không bị mất cân bằng 

giới tính. Trong đó, dân số nam 1.015,7 nghìn ngƣời, chiếm 49,46%; dân số nữ 

1.037,8 nghìn ngƣời, chiếm 50,54%; dân số thành thị 932,6 nghìn ngƣời, chiếm 

45,41%; dân số nông thôn 1.120,9 nghìn ngƣời, chiếm 54,59% (Hình 5). 

 

Hình 5: Cơ cấu dân số thành phố Hải Phòng năm 2020 

c) Lao động và việc làm 

Lực lƣợng lao động từ 15 tuổi trở lên của TP. Hải Phòng năm 2020 đạt 1.113,3 

nghìn ngƣời, trong đó 174,2 nghìn ngƣời đang làm việc ở lĩnh vực nông, lâm nghiệp 

và thủy sản, chiếm 16,10%; khu vực công nghiệp và xây dựng 329,9 nghìn ngƣời, 

chiếm 30,50%; khu vực dịch vụ 577,7 nghìn ngƣời, chiếm 53,40% tổng số lao động từ 

15 tuổi trở lên của thành phố. 

1.2.1.2. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) năm 2020 ƣớc đạt 190.768,8 tỷ 

đồng, tăng 11,22% so với cùng kỳ năm trƣớc, không đạt kế hoạch đề ra (kế hoạch tăng 
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16,5%), tuy nhiên, đây vẫn là mức tăng khá cao so với các tỉnh, thành phố khác trong 

cả nƣớc. Trong đó, khai thác thủy sản tiếp tục là ngành có mức tăng trƣởng khá, ƣớc 

tính giá trị tăng thêm của ngành thủy sản là 7,33% so với cùng kỳ năm trƣớc, đóng góp 

0,11 điểm phần trăm vào mức tăng trƣởng chung.  

Về cơ cấu kinh tế trên địa bàn năm 2020, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản 

chiếm tỷ trọng 4,6%; khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 49,73%; khu vực dịch vụ 

chiếm 39,51%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,16%. 

1.2.2. Đánh giá chung về tác động của kinh tế - xã hội lên khai thác hải sản 

1.2.2.1. Thuận lợi 

- Cơ cấu dân số trẻ trong độ tuổi lao động (15 tuổi trở lên) chiếm tỷ lệ tƣơng đối 

cao 52,6% tổng dân số toàn thành phố. Đời sống nhân dân ngày càng đƣợc nâng cao 

vcar về vật chất lẫn tinh thần; chăm sóc y tế, sức khỏe, giáo dục ngày càng đƣợc quan 

tâm và nâng cấp. An ninh trật tự xã hội tốt, số hộ gia đình đƣợc công nhận gia đình 

văn hóa ngày càng tăng,…  

- Hệ thống giao thông; các khu công nghiệp, hệ thống cảng biển, du lịch, dịch vụ 

giúp Hải Phòng trở thành trung tâm vận chuyển hàng hóa ra thị trƣờng Quốc tế, trong 

đó có mặt hàng thủy sản. 

1.2.2.2. Khó khăn 

- Tác động của quá trình đô thị hóa (ĐTH): Quá trình lấn biển phát triển hạ tầng 

đô thị trong những năm qua đã làm thay đổi bộ mặt của diện mạo cơ sở hạ tầng của 

thành phố, nhƣng đã làm suy giảm hệ thống rừng ngập mặn (RNM) ven biển. Theo 

thống kê của Chi cục Kiểm lâm, năm 2015 Hải Phòng có 5.177 ha rừng ngập mặn, đến 

năm 2018 giảm xuống chỉ còn 2.570 ha. Bên cạnh đó, hạ tầng đô thị chƣa đƣợc đầu tƣ 

đồng bộ, phần lớn nƣớc thải sinh hoạt chƣa đƣợc xử lý thải trực tiếp ra sông suối và 

vùng biển ven bờ nên đã gây hiện tƣợng ô nhiễm vùng biển ven bờ gây thiệt hại cho 

nuôi trồng thủy sản và nguồn lợi hải sản ven bờ. 

 

Hình 6: Diện tích rừng ngập mặn của thành phố Hải Phòng qua các năm 

- Ô nhiễm môi trƣờng: Tình trạng ô nhiễm môi trƣờng vùng cửa sông ven biển, 

biển từ các nguồn nƣớc thải, chất thải rắn từ đất liền do các cửa sông đƣa ra; tràn dầu 

do hoạt động hàng hải và cảng biển; hoạt động khai thác khoáng sản biển và lấn biển; 
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nuôi trồng, khai thác, chế biến và hậu cần thủy sản; hoạt động  nạo vét, nhận chìm và 

đổ thải và do hoạt động du lịch, dịch vụ trên các đảo và ven đảo,... đều vƣớt mức cho 

phép và ngày càng tăng. 

- Ảnh hƣởng của dịch Covid-19, thời tiết khắc nghiệt, lao động nghề cá khan 

hiếm nên nhiều tàu cá phải nằm bờ, gián đoạn các chuyến khai thác, giá sản phẩm khai 

thác cũng giảm mạnh do khó tiêu thụ, dẫn đến sinh kế của ngƣ dân không ổn định. 

1.2.3. Các tác động của ngành thủy sản lên nền kinh tế thành phố Hải Phòng 

1.2.3.1. Tác động tích cực 

Ngành thủy sản chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lƣợc phát triển kinh 

tế - xã hội, góp phần tăng trƣởng GDP của ngành và bảo vệ an ninh quốc phòng vùng 

biển đảo của thành phố Hải Phòng trong các năm qua. 

- Về lĩnh vực khai thác thủy sản: Sản lƣợng khai thác và giá trị sản lƣợng khai 

thác thủy sản tăng liên tục qua các năm cụ thể: 

+ Đối với sản lƣợng khai thác thủy sản: Năm 2016 đạt 70.500 tấn tăng 2,9% so 

với năm 2015; Năm 2017 đạt 79.920,6 tấn tăng 17,19 % so với năm 2016; Năm 2018 

đạt 95.711 tấn, tăng 19,77% so với năm 2017; năm 2019 đạt 101.209,5 tấn tăng 6,78% 

so với năm 2018; Năm 2020 đạt 107.004 tấn, tăng 8,02% so với năm 2019 

+ Đối với giá trị khai thác thủy sản: Năm 2016 đạt 1.795,19 tỷ; Năm 2017 đạt 

1.938,8 tỷ tăng 8,02% cùng kỳ năm 2016; năm 2018 đạt 2.067,6 tỷ đồng tăng 6,64% 

cùng kỳ năm 2017; năm 2019 đạt 2.316 tỷ đồng tăng 12,01% cùng kỳ năm 2018; năm 

2020 đạt 2.400,5 tỷ tăng 6,5% cùng kỳ năm 2019. 

- Về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản liên tục tăng từ 

năm 2016 (đạt 11.750 ha) đến năm 2020 (đạt 12.450 ha), với mức tăng tăng khoảng 

1,2%/năm; sản lƣợng nuôi trồng thủy sản cũng tăng liên tục từ năm 2016 (đạt 48.950 

tấn) đến năm 2020 (đạt 70.500 tấn), với mức tăng khoảng 8,8%/năm. 

Việc đầu tƣ phát triển khai thác thủy sản đã mang lại sản lƣợng, doanh thu tăng, 

cơ cấu đội tàu đang chuyển biến tích cực theo hƣớng giảm tỷ trọng tàu công suất nhỏ, 

tăng tỷ trọng các tàu có công suất khai thác lớn tại các vùng biển xa bờ; năm 2020 số 

lƣợng tàu có chiều dài từ 6m trở lên là 1.176 chiếc (bao gồm tàu dịch vụ hậu cần và 

tàu khai thác hải sản) và đã giải quyết việc làm cho hơn 6.000 lao động. Ngoài ra, đội 

tàu từ 15m trở lên khai thác vùng khơi khá lớn còn góp phần vào việc bảo vệ an ninh 

quốc phòng vùng biển đảo của Tổ quốc. Việc phát triển nuôi trồng thủy sản giúp nâng 

cao hiệu quả sử dụng đất, mặt nƣớc, tăng năng suất, giá trị thủy sản nuôi trồng, nhiều 

tiến bộ kỹ thuật, đối tƣợng nuôi mới, thuần hóa, lai tạo chủ động sản xuất nhân tạo 

giống các loài thủy sản nuôi chất lƣợng cung ứng cho sản xuất, góp phần hình thành 

nên các vùng nuôi thủy sản ứng dụng công nghệ cao, nuôi theo tiêu chuẩn Vietgap. 

1.2.3.2. Tác động tiêu cực 

Hoạt động thủy sản là hoạt động sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự 

nhiên, đặc biệt là môi trƣờng nƣớc, thiếu nƣớc cũng đồng nghĩa với việc ngành thủy 

sản sẽ không phát triển đƣợc, chính vì vậy ngành thủy sản đã và đang có tác động rất 
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lớn đến môi trƣờng nƣớc và các hệ sinh thái trên biển và trong nội đồng.  

- Đối với khai thác thủy sản: Việc chƣa kiểm soát chặt chẽ đội tàu có chiều dài 

tàu dƣới 6m, khai thác gần bờ đã tác động rất lớn đến nguồn lợi thủy sản, các hình 

thức đánh bắt trái phép đã để lại những hệ lụy nghiêm trọng cho môi trƣờng sinh thái 

cũng nhƣ nguồn lợi, từ đó tác động ngƣợc trở lại đời sống dân sinh kinh tế của cộng 

đồng ngƣ dân làm nghề KTTS của thành phố trong thời gian vừa qua. 

- Đối với nuôi trồng thủy sản: Kết quả tính toán cho thấy, bình quân mỗi 1 ha 

nuôi trồng thủy sản thải ra môi trƣờng trên 3.000 m
3
 nƣớc thải/năm. Ngoài ra, lƣợng 

bùn lắng đọng dƣới đáy ao nuôi có độ dày khoảng 0,1-0,3m thải ra hàng năm trong 

quá trình cải tạo ao nuôi cũng góp phần tác động xấu đến môi trƣờng của thành phố 

Hải Phòng trong giai đoạn vừa qua. Việc sử dụng khối lƣợng lớn các loại cá tạp nhỏ 

trong nuôi trồng thủy sản dẫn đến phá vỡ quá trình chuyển hóa dinh dƣỡng, cũng nhƣ 

giảm sút toàn diện mức dinh dƣỡng trung bình của môi trƣờng biển, từ đó làm giảm 

nguồn lợi, ảnh hƣởng trực tiếp đến sinh kế của ngƣ dân. 

- Đối với chế biến thủy sản: Ô nhiễm nguồn nƣớc từ các nhà máy chế biến thủy 

sản cũng có tác động xấu đến môi trƣờng nƣớc ở địa phƣơng, vì hầu hết hoạt động chế 

biến thủy sản dùng rất nhiều nƣớc trong sản xuất, bình quân mỗi công nhân sử dụng 

0,05 m
3
/ngày, chế biến tôm đông lạnh cần 25-28 m

3
/tấn thành phẩm, cá đông lạnh từ 

33-35 m
3
/tấn thành phẩm, mực đông lạnh từ 30-35 m

3
/tấn thành phẩm, thủy sản khô 

khoảng từ 10-15 m
3
/tấn thành phẩm. Với định mức này, hàng năm các nhà máy chế 

biến thủy sản của thành phố xả thải ra môi trƣờng lƣợng nƣớc thải rất lớn, trong khi đó 

hệ thống xử lý nƣớc thải của các nhà máy chế biến thủy sản chƣa đƣợc đầu tƣ hiện đại 

sẽ tác động rất lớn đến môi trƣờng nƣớc sinh hoạt ở địa phƣơng.  

- Đối với dịch vụ hậu cần nghề cá: Dịch vụ hậu cần nghề cá chủ yếu là tự phát, ý 

thức của các cơ sở trong bảo vệ môi trƣờng sinh thái, cộng với công tác quản lý tại các 

cảng cá, bến cá còn nhiều bất cập đã để lại nhiều lệ lụy cho môi trƣờng sinh thái và 

cảnh quan ở địa phƣơng, hiện tƣợng dầu rò rỉ, dầu cặn, chất thải, nƣớc thải của tàu cá 

cập bến thƣờng đƣợc xả trực tiếp xuống biển, vì vậy hầu hết các cảng cá, bến cá ở của 

thành phố đều bị ô nhiễm, mất vệ sinh an toàn thực phẩm,… 

II. ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỢI THỦY SẢN Ở VÙNG BỜ VÀ VÙNG LỘNG HẢI 

PHÒNG  

2.1. Đa dạng thành phần loài 

Tổng hợp kết quả phân tích từ 2 chuyến điều tra đại diện cho 2 mùa gió Đông 

Bắc (12/2020) và mùa gió Tây Nam (5/2021) trong thời gian nghiên cứu. Tại vùng 

biển Hải Phòng đã xác định và bắt gặp tổng số 228 loài hải sản nằm trong 186 giống 

thuộc 89 họ. Sự đa dạng thành phần loài bắt gặp ở mỗi chuyến điều tra đại diện cho 2 

mùa gió có khác nhau. Mùa gió Đông Bắc bắt gặp 207 loài/nhóm loài và mùa gió Tây 

Nam bắt gặp 183 loài/nhóm loài (Bảng 8).  

Đa dạng loài theo các nhóm nguồn lợi, ở vùng ven biển Hải Phòng nhóm cá đáy 

có sự đa dạng thành phần loài bắt gặp cao nhất với 99 loài; tiếp đến là nhóm nhuyễn 
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thể, giáp xác (76 loài); nhóm cá rạn (49 loài); nhóm cá nổi (34 loài); nhóm chân đầu 

(23 loài) và các nhóm khác (5 loài). Số loài bắt gặp ở mỗi nhóm nguồn lợi cũng có sự 

khác nhau theo mùa trong từng chuyến điều tra. Nhóm cá đáy, nhóm nhuyễn thể-giáp 

xác, nhóm chân đầu có số loài bắt gặp trong mùa gió Đông Bắc phong phú hơn mùa 

gió Tây Nam. Nhóm cá nổi, nhóm cá rạn có xu hƣớng ngƣợc lại.  

Phân bố của mỗi nhóm nguồn lợi phù hợp với điều kiện môi trƣờng và sinh thái 

đặc trƣng khác nhau, do đó điều kiện môi trƣờng, thời tiết có sự thay đổi rõ rệt theo 

mùa nhƣ vùng biển vịnh Bắc Bộ nói chung và vùng biển Hải Phòng nói riêng cũng ảnh 

hƣởng đến sự phân bố, bắt gặp của các loài ở từng thời điểm trong năm (Hình 7). Tổng 

hợp kết quả nghiên cứu trƣớc đây của một số tác giả ở vùng biển Hải Phòng và lân cận 

cho thấy sự đa dạng và phong phú cao về số loài bắt gặp phân bố ở vùng biển này. 

Theo kết quả nghiên cứu giai đoạn II của dự án ALMRV-II và Đặng Văn Thi (2006) 

đã xác định 508 loài hải sản bắt gặp ở toàn vùng biển vịnh Bắc Bộ điều đó cho thấy 

vùng biển ven bờ Hải Phòng có sự phong phú cao về thành phần loài phân bố. 

Bảng 8: Số lƣợng loài hải sản bắt gặp trong các chuyến điều tra ở vùng bờ và 

vùng lộng Hải Phòng 

Mùa gió/chuyến 

điều tra 

Vùng biển 

điều tra 
Số họ Số giống Số loài 

Đông Bắc 

(năm 2020) 

Vùng bờ 48 63 107 

Vùng lộng 56 74 150 

Toàn vùng 76 117 207 

Tây Nam 

(năm 2021) 

Vùng bờ 50 62 122 

Vùng lộng 54 73 125 

Toàng vùng 69 112 183 

Chung 89 146 288 

(Nguồn: Kết quả điều tra của đề án) 

 

Hình 7: Số lƣợng nhóm loài hải sản bắt gặp  

2.2. Cấu trúc thành phần nguồn lợi 

Các họ chiếm tỷ lệ sản lƣợng cao ở vùng biển ven bờ Hải Phòng trong các 

chuyến điều tra thể hiện ở Bảng 9. Sản lƣợng cao chủ yếu thuộc các họ nhƣ: họ cua 
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bơi (Portunidae) chiếm 26,21%; họ cá mối (Synodontidae) chiếm 14,29%; họ mực ống 

(Loliginidae) chiếm 9,93%; họ tôm he (Penaenidae) chiếm 7,24%; họ tôm tít 

(Harpiosquillidae) chiếm 6,80%; họ tôm tít (squillidae) chiếm 5,84%; họ cá bống 

(Gobiidae) chiếm 5,35%. Các kết quả nghiên cứu gần đây của Viện nghiên cứu Hải 

sản thực hiện cho kết quả tƣơng tự, đặc trƣng của vùng biển ven bờ là nơi tập trung 

phân bố của nhóm nhuyễn thể, giáp xác và một số họ cá đáy điển hình. Điều đó cho 

thấy, kết quả nghiên cứu của đề án có sự tƣơng đồng với các kết quả nghiên cứu trong 

những năm trƣớc đây, cấu trúc nguồn lợi ở vùng biển ven bờ ít có sự biến động về thành 

phần loài bắt gặp. Tỷ lệ sản lƣợng của các họ trong mỗi chuyến điều tra cũng ít có sự biến 

động theo mùa gió, ngoại trừ họ mực ống (Loliginidae) sản lƣợng giữa hai chuyến điều tra 

ĐB 2020 và TN 2021 lần lƣợt chiếm tỷ lệ 16,86% và 3,0%. 

Bảng 9: Tỷ lệ các họ hải sản chiếm sản lƣợng lớn hơn 1,0%  

TT Tên họ Mùa gió ĐB - 2020 Mùa gió TN - 2021 Trung bình 

1 Apogonidae 1,26 1,01 1,14 

2 Bothidae 1,66 1,45 1,56 

3 Calappidae - 1,06 1,06 

4 Callionymidae - 1,04 1,04 

5 Citharidae 1,64 - 1,64 

6 Crabs - 1,10 1,10 

7 Cynoglossidae 2,18 2,35 2,27 

8 Engraulidae 1,62 - 1,62 

9 Gobiidae - 5,35 5,35 

10 Harpiosquillidae 6,77 6,82 6,80 

11 Leiognathidae 4,49 1,86 3,18 

12 Loliginidae 16,86 3,00 9,93 

13 Penaeidae 8,44 6,03 7,24 

14 Portunidae 13,83 38,60 26,21 

15 Sciaenidae 3,84 2,21 3,03 

16 Sepiidae 1,54 - 1,54 

17 Sergestidae 2,34 - 2,34 

18 Sparidae - 3,05 3,05 

19 Squillidae 5,66 6,02 5,84 

20 Synodontidae 17,53 11,04 14,29 

Tổng số 89,66 91,99 90,83 

Số họ 15 16 20 

Ghi chú: (-) là tỷ lệ các họ hải sản chiếm sản lượng nhỏ hơn 1,0 %  

(Nguồn: Kết quả điều tra của đề án) 

Các loài chiếm sản lƣợng cao chủ yếu tập trung trong một số họ chiếm sản lƣợng 

cao nhƣ Bảng 10, đây là các loài ít có giá có giá trị kinh tế. Trong mùa gió Đông Bắc, 
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chiếm sản lƣợng cao nhất là loài cá mối vạch (Saurida undosquamis) chiếm 9,05%; cá 

mối thƣờng (Saurida tumbil) chiếm 7,75%; loài cua bơi (Charybdis truncata) chiếm 

8,52%; loài tôm tít (Harpiosquilla harpax) chiếm 6,76%; loài mực ống trung hoa 

(Loligo chinenesis) chiếm 5,23%; loài mực ống ấn độ (Loligo duvaucelli) chiếm 

4,27%; loài mực ống (Loliolus nuctiluca) chiếm 4,52 %; loài cua ghẹ (Portunus 

haanii) chiếm 3,53% và còn lại các loài khác chiếm từ chiếm từ 1,0 - 2,0%. 

Trong mùa gió Tây Nam, họ cua bơi (Charybdis truncate) chiếm 19,5%; loài ghẹ 

(Portunus haanii) chiếm 8,9%; cá mối thƣờng (Saurida tumbil) chiếm 7,61%; loài tôm 

tít (Harpiosquilla harpax) chiếm 6,83%; ghẹ (Portunus hastanoides) chiếm 4,64%; cá 

rễ cau (Trypauchen sp.) chiếm 3,8%; ghẹ (Charybdis variegatus) chiếm 3,46%; tôm tít 

(Miykea nepa) chiếm 3,04%; cá bánh đƣờng (Evynis cardinalis) chiếm 3,03%; mối 

vạch (Saurida undosquamis) chiếm 2,98%; tôm choán (Metapenaeopsis barbata) 

chiếm 2,53% và các loài khác chiếm từ 1-2%. Chi tiết các loài trong phụ lục 1. 

Nhƣ vậy, qua phân tích về cấu trúc nguồn lợi ở vùng bờ và vùng lộng Hải Phòng 

cho thấy, đây là nơi tập trung phân bố cao chủ yếu của một số loài thuộc nhóm giáp 

xác (cua bơi, tôm, ghẹ) và một số loài cá đáy điển hình ven bờ nhƣ: cá mối, cá đù, mực 

ống ấn độ. Các loài có kích thƣớc lớn có giá trị kinh tế cao, các loài di cƣ ít tập trung 

phân bố ở vùng biển ven bờ. Các loài chiếm sản lƣợng cao trong thành phần sản lƣợng 

chủ yếu là các loài cá ít có giá trị kinh tế, điển hình loài ghẹ cu li (Charybdis truncata) 

chiếm đến 14% tổng sản lƣợng trong 2 mùa. 

Tỷ lệ sản lƣợng của các loài bắt gặp trong thành phần sản lƣợng hay cấu trúc 

nguồn lợi một phần thể hiện chất lƣợng nguồn lợi ở vùng biển đó tại mỗi thời điểm 

điều tra. Các loài có giá trị kinh tế thấp, các loài cá tạp, đặc biệt là các lòai thuộc nhóm 

giáp xác- nhuyễn thể chiếm tỷ lệ cao trong thành phần sản lƣợng điều đó thể hiện chất 

lƣợng nguồn lợi ở vùng ven biển Hải Phòng ở thời điểm hiện tại đang có dấu hiệu suy 

giảm nghiêm trọng về số lƣợng và chất lƣợng nguồn lợi. Áp lực khai thác cao, các loài 

hải sản, các loài cá có giá trị kinh tế bị khai thác quá mức điều đó phản ánh áp lực từ 

các họat động khai thác ở vùng biển này đạng bị mất cân bằng và hoạt động khai thác 

đang làm thay đổi cấu trúc nguồn lợi hải sản ở vùng biển này. 

Bảng 10: Tỷ lệ các loài hải sản chiếm sản lƣợng lớn hơn 1,0%  

TT Tên loài 
Mùa giá Đông 

Bắc - năm 2020 

Mùa gió Tây 

Nam - năm 2021 

Trung 

bình 

1 Acetes japonicus 2,34 - 2,34 

2 Brachypleura novaezeelandiae 1,64 - 1,64 

3 Charybdis feriatus - 1,01 1,01 

4 Charybdis truncata 8,52 19,50 14,01 

5 Charybdis variegata - 3,46 3,46 

6 Coilia dussumieri 1,22 - 1,22 

7 Cynoglossus kopsii 1,31 - 1,31 

8 Cynoglossus sinicus - 1,38 1,38 
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TT Tên loài 
Mùa giá Đông 

Bắc - năm 2020 

Mùa gió Tây 

Nam - năm 2021 

Trung 

bình 

9 Evynnis cardinalis - 3,03 3,03 

10 Harpiosquilla harpax 6,76 6,82 6,79 

11 Johnius belangerii 2,57 - 2,57 

12 Leiognathus berbis 1,15 - 1,15 

13 Loligo beka 2,54 - 2,54 

14 Loligo chinensis 5,23 1,16 3,19 

15 Loligo duvaucelii 4,27 1,32 2,80 

16 Loliolus noctiluca 4,52 - 4,52 

17 Metapenaeopsis barbata 4,50 2,53 3,51 

18 Miyakea nepa 2,98 3,04 3,01 

19 Oratosquilla interrupta - 2,09 2,09 

20 Oratosquilla perpensa 1,22 - 1,22 

21 Parapenaeopsis hardwickii 2,24 - 2,24 

22 Pennahia pawak - 1,73 1,73 

23 Portunus haanii 3,53 8,89 6,21 

24 Portunus hastatoides - 4,64 4,64 

25 Saurida tumbil 7,74 7,61 7,68 

26 Saurida undosquamis 9,05 2,98 6,02 

27 Scylla sp. - 1,10 1,10 

28 Secutor ruconius 2,17 - 2,17 

29 Trypauchen sp. - 3,80 3,80 

 

Tổng số 75,51 76,08 75,79 

 

Số loài 20 18 30 

Ghi chú: (-) là tỷ lệ các họ hải sản chiếm sản lượng nhỏ hơn 1,0 % 

(Nguồn: Kết quả điều tra của đề án) 

2.3. Năng suất khai thác trung bình 

Năng suất khai thác trung bình trong 02 mùa gió ở vùng ven biển Hải Phòng đạt 

12,61 kg/h. Trong đó, ở vùng lộng là 13,62 kg/h (chiếm 64,03 %) và vùng bờ là 11,22 

kg/h (chiếm 35,97 %). Năng suất khai thác trung bình cũng có sự khác nhau theo mùa 

gió, trong mùa gió Tây Nam (17,89 kg/h) cao hơn so với mùa gió Đông Bắc (7,06 

kg/h). Điều này phù hợp với đặc trƣng phân bố nguồn lợi hải sản ở vùng ven bờ vịnh 

Bắc Bộ, trong mùa gió Tây Nam thƣờng là mùa sinh sản chính của nhiều loài hải sản, 

điều kiện môi trƣờng phù hợp cho đa số các loài hải sản ngoài vùng khơi (đàn cá bố 

mẹ) di cƣ vào vùng ven bờ để sinh sản, đây là một trong những cơ sở cho thấy năng 

suất khai thác ở vùng bờ trong mùa gió Tây Nam cao hơn so với mùa gió Đông Bắc.  

Theo không gian, năng suất khai thác ở vùng lộng cao hơn vùng bờ trong cả 2 

mùa gió. So với một số kết quả nghiên cứu ở vùng biển vịnh Bắc Bộ và lân cận cho 
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thấy nghiên cứu này cũng có sự tƣơng đồng với kết quả của Nguyễn Quang Hùng 

(2016) ghi nhận năng suất khai thác ở vùng ven bờ vịnh Bắc Bộ khoảng 12 kg/h và 

nghiên cứu của Vũ Việt Hà (2003) trong mùa gió Tây Nam là 14,44 kg/h và trong mùa 

gió Đông Bắc là 8,50 kg/h, nghiên cứu của Mai Công Nhuận (2020) ở vùng ven biển 

Thái Bình 14,20 kg/h trong mùa gió Tây Nam. Chi tiết năng suất khai thác trung bình 

ở vùng ven biển Hải Phòng trong các chuyến điều tra thể hiện trong Error! Reference 

source not found.11. 

Bảng 11: Năng suất khai thác trung bình ở vùng bờ và vùng lộng biển Hải Phòng  

Vùng biển 

Mùa Đông Bắc-2020 Mùa gió Tây Nam-2021 Trung bình 

CPUE 

(kg/h) 

Tỷ lệ sản 

lƣợng (%) 

CPUE 

(kg/h) 

Tỷ lệ sản 

lƣợng (%) 

CPUE 

(kg/h) 

Tỷ lệ sản 

lƣợng (%) 

Vùng bờ 5,89 33,68 15,94 36,87 11,22 35,97 

Vùng lộng 7,85 66,32 19,39 63,13 13,62 64,03 

Toàn vùng 7,06 100,0 17,89 100,0 12,61 100,0 

(Nguồn: Kết quả điều tra của đề án) 

Phân bố năng suất khai thác ở vùng ven biển Hải Phòng có sự khác nhau về 

không gian và thời gian. Trong mùa gió Đông Bắc, năng suất khai thác nhìn chung 

thấp trong toàn vùng biển, khu vực phân bố tập trung năng suất khai thác cao không 

thể hiện rõ ràng, năng suất khai thác cao tập trung ở vùng ven bờ quanh đảo Cát Bà về 

phía Tây Nam. Trong mùa gió Tây Nam, vùng có năng suất khai thác trung bình cao 

trải đều hơn trong toàn vùng biển nghiên cứu từ vùng bờ ra vùng khơi (Error! 

Reference source not found.8). 

  
Mùa gió Đông Bắc- năm 2020 

 

Mùa gió Tây Nam-năm 2021 

Hình 8: Phân bố năng suất khai thác ở vùng biển Hải Phòng  

Phân bố năng suất khai thác theo các nhóm nguồn lợi: Ở vùng ven biển Hải 

Phòng nhóm nhuyễn thể, giáp xác có năng suất trung bình cao nhất trong cả hai mùa 

gió (7,01 kg/h) và có sự khác nhau rõ rệt theo mùa, năng suất khai thác đạt 11,26 kg/h 

trong mùa gió Tây Nam và 2,75 kg/h trong mùa gió Đông Bắc; tiếp đến là nhóm cá 

đáy đạt 3,73 kg/h (mùa gió Tây Nam đạt 5,08 kg/h và 2,39 kg/h trong mùa gió Đông 

Bắc); nhóm cá rạn trung bình là 0,70 kg/h (mùa gió Tây Nam 1,07 kg/h và 0,32 kg/h 

trong mùa gió Đông Bắc); nhóm chân đầu năng suất khai thác trung bình đạt 1,12 kg/h 
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và có xu hƣớng ngƣợc lại so với các nhóm khác đạt 1,38 kg/h trong mùa gió Đông Bắc 

và 0,85 kg/h trong mùa gió Tây Nam. Nhiều nghiên cứu cho thấy, điều kiện môi 

trƣờng sống, sinh cảnh có quan hệ chặt chẽ đến sự tồn tại của các loài sinh vật. Điều 

này cho thấy điều kiện môi trƣờng thay đổi theo mùa có ảnh hƣởng đến sự phân bố 

của các nhóm nguồn lợi, mỗi nhóm nguồn lợi phù hợp với điều kiện môi trƣờng, sinh 

thái khác nhau và các loài luôn có sự di cƣ để phù hợp với điều môi trƣờng sống của 

mỗi loài do đó năng suất khai thác của các loài có sựu khác nhau theo mùa. 

 

Hình 9: Năng suất khai thác trung bình (kg/h) của các nhóm nguồn lợi ở vùng 

biển Hải Phòng  

Cấu trúc nguồn lợi ở vùng ven biển Hải Phòng qua 2 chuyến điều tra cho thấy, 

nhóm nhuyến thể, giáp xác chiếm sản lƣơng cao nhất trong cả 2 mùa gió (chiếm 

khoảng 69% trong mùa gió Tây Nam và khoảng 42% trong mùa gió Đông Bắc); tiếp 

đến là nhóm cá đáy chiếm khoảng 30% trong mùa gió Đông Bắc và 28% trong mùa 

gió Tây Nam; nhóm chân đầu chiếm khoảng 18% trong mùa gió Đông Bắc; nhóm cá 

rạn, nhóm cá nổi và nhóm  hải sản khác chiếm từ 1-2 % tổng sản lƣợng trong mỗi 

chuyến điêu tra (Hình 10). Phân bố về mặt không gian ở vùng biển ven bờ Hải Phòng 

giữa các nhóm nguồn lợi cũng có sự khác nhau, nhóm cá đáy và nhóm nhuyễn - thể 

giáp xác phân bố tập trung chủ yếu ở vùng ven bờ ven đảo; nhóm cá nổi và nhóm chân 

đầu phân bố tập trung cao hơn ở vùng xa bờ hơn. Chi tiết phân bố năng suất khai thác 

trong Phụ lục 2. 

 
Mùa gió Đông Bắc-năm 2020 

 
Mùa gió Tây Nam-năm 2021 



74 

 

Hình 10: Tỷ lệ % sản lƣợng các nhóm nguồn lợi hải sản 

Nhìn chung, cấu trúc nguồn lợi hải sản ở vùng ven biển Hải phòng có sự thay 

đổi theo mùa; khu vực phân bố tập trung không cố định và có sự dịch chuyển theo các 

thời điểm khác nhau trong năm. Ở hầu hết các nhóm nguồn lợi năng suất khai thác 

trung bình trong mùa gió Tây Nam cao hơn so với mùa gió Đông Bắc và khu vực phân 

bố tập trung trong mùa gió Tây Nam cũng thể hiện rõ ràng hơn mùa gió Đông Bắc. 

2.4. Mật độ phân bố và trữ lƣợng nguồn lợi tức thời 

2.4.1. Mật độ phân bố nguồn lợi 

Mật độ phân bố nguồn lợi ở vùng ven biển Hải Phòng qua 02 chuyến điều tra (01 

chuyến vào mùa gió Đông Bắc và 01 chuyến vào mùa gió Tây Nam) trung bình 

khoảng 0,25 tấn/km
2
, trong đó ở vùng bờ khoảng 0,23 tấn/km

2
 và vùng lộng là 0,27 

tấn/km
2
. Mật độ phân bố nguồn lợi giữa vùng bờ và vùng lộng không có sự khau 

nhiều, tuy nhiên mật độ phân bố nguồn lợi giữa 02 chuyến điều tra đại diện cho 2 mùa 

gió lại có sự nhau rõ rệt .Mật độ phân bố trong chuyến điều tra vào mùa gió Tây Nam 

cao hơn so với mùa gió Đông Bắc ở cả vùng bờ và vùng lộng (Bảng 12). 

Bảng 12: Mật độ phân bố nguồn lợi hải sản (tấn/km
2
) ở vùng biển Hải phòng  

Vùng biển 

Mùa gió Đông Bắc- 

năm 2020 

Mùa gió Tây Nam-

năm 2021 
Trung bình 

CPUA 

(tấn/km
2
) 

std 
CPUA 

(tấn/km
2
) 

std 
CPUA 

(tấn/km
2
) 

std 

Vùng bờ 0,13 0,10 0,33 0,16 0,23 0,16 

Vùng lộng 0,17 0,09 0,37 0,26 0,27 0,22 

Toàn vùng 0,15 0,09 0,34 0,22 0,25 0,20 

(Nguồn: Kết quả điều tra của đề án) 

Mật độ phân bố của các nhóm loài ở mức thấp dao động trong khoảng từ 0,01 

tấn/km
2
 đến 0,14 tấn/km

2
, nhóm nhuyễn thể giáp xác có mật độ phân bố trung bình cao 

nhất khoảng 0,14 tấn/km
2
; nhóm cá đáy (0,08 tấn/km

2
); nhóm chân đầu (0,02 tấn/km

2
); 

nhóm cá rạn và nhóm cá nổi có mật độ phân bố là 0,01 tấn/km
2
. Mật độ phân bố của 

các nhóm có sự khác giữa các chuyến điều tra, trong đó các nhóm cá đáy; cá nổi; cá 

rạn; nhuyễn thể-giáp xác thể hiện mật độ phân bố trong chuyến điều tra vào mùa gió 

Tây nam cao hơn chuyến điều tra trong mùa gió Đông Bắc. Nhóm chân đầu có xu 

hƣớng ngƣợc lại mật độ phân bố trong chuyến điều tra vào mùa gió Đông Bắc cao hơn 

trong mùa gió Tây Nam (Bảng 13).  

Vùng biển ven bờ vịnh Bắc Bộ nói chung và vùng biển ven bờ Hải Phòng nói 

riêng có những đặc trƣng cơ bản, nơi chịu sự tác động rõ nét bởi các yếu tố gió mùa, 

nơi giao thoa giữa vùng nƣớc nội địa đổ ra và vùng khơi tác động vào. Do đó, điều 

kiện môi trƣờng sống luôn có sự biến động theo mùa cũng ảnh hƣởng nhiều đến sự 

phân bố của các loài sinh vật sinh sống ở vùng biển này so với các vùng biển khác. Chi 

tiết mật độ phân bố của các nhóm nguồn lợi ở vùng biển Hải Phòng ở Bảng 13. 
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Bảng 13: Mật độ phân bố các nhóm nguồn lợi ở vùng biển Hải Phòng  

TT Nhóm nguồn lời 
Mùa gió Đông Bắc 

(tấn/km
2
) 

Mùa gió Tây Nam 

(tấn/km
2
) 

Trung bình 

(tấn/km
2
) 

1 Cá đáy 0,05 0,10 0,08 

2 Cá nổi 0,01 0,01 0,01 

3 Cá rạn 0,01 0,02 0,01 

4 Chân đầu 0,03 0,01 0,02 

5 Nhuyễn thể, giáp xác 0,06 0,22 0,14 

6 Nhóm khác 0,00 0,00 0,00 

 Trung bình 0,15 0,36 0,26 

(Nguồn: Kết quả điều tra của đề án) 

2.4.2. Trữ lượng nguồn lợi và khả năng khai thác 

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu của Viện nghiên cứu Hải sản giai đoạn 2016-

2020 và qua 2 chuyến điều tra, trữ lƣợng nguồn lợi tức thời ở vùng ven biển Hải 

Phòng trung bình ƣớc tính khoảng 12.767,57 tấn và khả năng khai thác cho phép 

khoảng 6.383,79 tấn. Trong đó, ở vùng bờ là 4.846,22 tấn, khả năng khai thác cho 

phép khoảng 2.423,11 tấn chiếm 37,96 % và vùng lộng là 7.921,35 tấn, khả năng khai 

thác cho phép khoảng 3.960,68 tấn chiếm 62,04%. Trữ lƣợng nguồn lợi trong chuyến 

điều tra vào mùa gió Tây Nam là 17.789,32 tấn và khả năng khai thác cho phép 

khoảng 8.894,66 tấn cao hơn so với chuyến điều tra trong mùa gió Đông Bắc đạt 

7.745,82 tấn, khả năng khai thác cho phép khoảng 3.872,91 tấn. Chi tiết trữ lƣợng 

nguồn lợi tức thời ở vùng bờ và vùng lộng đƣợc thể hiện ở Bảng 14.  

Bảng 14: Trữ lƣợng nguồn lợi hải sản tức thời ở vùng bờ và vùng lộng Hải Phòng  

Vùng biển 

 

Diện 

tích 

(km
2
) 

Mùa gió ĐB 2020 Mùa gió TN 2021 Trung bình 

Trữ 

lƣợng 

(tấn) 

Khả năng 

khai thác 

(tấn) 

Trữ 

lƣợng 

(tấn) 

Khả năng 

khai thác 

(tấn) 

Trữ 

lƣợng 

(tấn) 

Khả năng 

khai thác 

(tấn) 

Vùng bờ 1.590,34 2.297,41 1.148,71 7.395,02 3.697,51 4.846,22 2.423,11 

Vùng lộng 1.770,06 5.448,41 2.724,20 10.394,30 5.197,15 7.921,35 3.960,68 

Toàn vùng 3.360,40 7.745,82 3.872,91 17.789,32 8.894,66 12.767,57 6.383,79 

(Nguồn: Kết quả điều tra của đề án và kết quả điều tra cá nổi nhỏ của Viện nghiên 

cứu Hải sản giai đoạn 2016-2020) 

Trữ lƣợng tức thời ở thời điểm hiện tại vùng ven biển Hải Phòng có sự khác biệt 

khá lớn giữa các nhóm nguồn lợi. Cụ thể, nhóm cá nổi chiếm ƣu thế so với nhóm 

nhuyễn thể-giáp xác và nhóm cá đáy, kết quả điều tra nguồn lợi của Viện nghiên cứu 

Hải sản giai đoạn 2016-2020 và trung bình trong 02 chuyến điều tra nhóm cá nổi ƣớc 

tính khoảng 11.105,76 tấn (chiếm 86,98%), nhóm cá đáy ƣớc tính khoảng 504,03 tấn 

(chiếm 3,95%); nhóm nhuyễn thể-giáp xác ƣớc tính khoảng 935,52 tấn (chiếm 7,33%); 
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các nhóm khác có trữ lƣợng thấp dao động từ 81-138 tấn (chiếm từ 0,6 đến 1,1%).  

Theo mùa gió khác nhau, trữ lƣợng của các nhóm nguồn lợi cũng có sự khác biệt 

rõ rệt. Hầu hết các nhóm nguồn lợi đều có trữ lƣợng trong chuyến điều tra ở mùa gió 

Tây Nam cao hơn so với chuyến điều tra trong mùa gió Đông Bắc, ngoại trừ nhóm 

chân đầu có xu hƣớng ngƣợc lại.  

 

Hình 11: Tỷ lệ trữ lƣợng nguồn lợi hải sản ở vùng bờ và vùng lộng Hải Phòng  

Theo một số kết quả nghiên cứu của Viện nghiên cứu Hải sản trong những năm 

gần đây ở vùng biển vịnh Bắc Bắc Bộ đều nhận thấy có sự suy giảm nguồn lợi nghiêm 

trọng ở vùng biển này. Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Khắc Bát (2020) cho thấy trữ 

lƣợng nguồn lợi ở vùng đánh cá chung vịnh Bắc Bộ khoảng 100 ngàn tấn (năm 2010) 

giảm xuống khoảng 30 ngàn tấn ở thời điểm hiện tại (năm 2020), kết quả nghiên cứu 

của Mai công Nhuận (năm 2020) ƣớc tính cho vùng biển lận cận Thái Bình khoảng 

2.000 tấn. Kết quả nghiên cứu này cũng cho thấy hiện trạng trữ lƣợng nguồn lợi hải 

sản ở vùng ven biển Hải phòng ở thời điểm hiện tại đang có sự suy giảm nghiêm trọng 

cả về số lƣợng và chất lƣợng, điều này đƣợc thể hiện ở năng suất khai thác, mật độ 

phân bố, tỷ lệ cá có giá trị trong các mẻ lƣới giảm trong khi đó cá tạp và đối tƣợng có 

giá trị kinh tế thấp chiếm tỷ lệ lớn. Điều đó cho thấy áp lực khai thác lên nguồn lợi ở 

vùng biển này đang ở mức cao, ảnh hƣởng xấu đến sự phục hồi và phát triển. 

Bảng 15: Trữ lƣợng tức thời các nhóm nguồn lợi ở vùng bờ, vùng lộng Hải Phòng  

TT Nhóm nguồn lợi 

Mùa gió ĐB- 2020 Mùa gió TN- 2021 
Trung 

bình (tấn) 

Tỷ lệ 

(%) 
Trữ lƣợng 

(tấn) 

Tỷ lệ 

(%) 

Trữ lƣợng 

(tấn) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Cá đáy
*
 336,98 4,35 672,07 3,78 504,53 3,95 

2 Cá nổi
**

 6.772,17 87,43 15.439,35 86,79 11.105,76 86,98 

3 Cá rạn
*
 39,46 0,51 122,35 0,69 80,91 0,63 

4 Chân đầu
*
 185,30 2,39 92,66 0,52 138,98 1,09 

5 Nhuyễn thể, giáp xác
*
 409,98 5,29 1.461,06 8,21 935,52 7,33 

6 Nhóm khác
*
 1,93 0,02 1,83 0,01 1,88 0,01 

 

Tổng số 7.745,82 100,00 17.789,32 100,00 12.767,57 100,00 

Ghi chú: *: Kết quả điều tra của nhiệm vụ; **: Kết quả điều tra nguồn lợi hải sản của 
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Viện nghiên cứu Hải sản giai đoạn 2016-2020 và của nhiệm vụ trong năm 2020-2021 

 
Mùa gió Đông Bắc 

 
Mùa gió Tây Nam 

Hình 12: Tỷ lệ trữ lƣợng của các nhóm nguồn lợi hải sản ở vùng biển Hải Phòng  

2.5. Thông tin sinh học của một số loài hải sản ở vùng biển Hải Phòng 

Đánh giá nguồn lợi có nhiều phƣơng pháp tiếp cận và dựa vào nhiều bộ chỉ số 

đánh giá khác nhau tùy thuộc vào nguồn số liệu phân tích đầu vào. Ngoài các chỉ số 

đánh giá nguồn lợi cơ bản nhƣ: năng suất khai thác (CPUE); mật độ phân bố (CPUA), 

trữ lƣợng (Biomass)…Dựa vào một số thông tin sinh học cơ bản nhƣ (Lm50; Ltb, hệ 

số khai thác E, hệ số chết do khai thác F…) cũng có thể nhận biết đánh giá sơ bộ đƣợc 

hiện trạng nguồn lợi hải sản ở vùng biển đó. 

Tổng hợp kết quả phân tích một số thông tin sinh học cơ bản của các loài chiếm 

ƣu thế ở vùng biển Hải phòng ở thời điểm hiện tại cùng với sử dụng thừa hƣởng một 

số chỉ số sinh học từ kết qủa của dự án I8 và I9 trong những năm gần đây gần cho 

thấy: Áp lực từ các hoạt động khai thác đến nguồn lợi hải sản ở vùng biển Hải Phòng 

đang ở mức rất cao. Cụ thể, các loài hải sản bắt gặp trong thành phần sản lƣợng khai 

thác đều có kích thƣớc nhỏ, chiếm tỷ lệ cao, chiều dài khai thác trung bình và nhóm 

chiều dài chiếm ƣu thế trong thành phần sản lƣợng đều nhỏ hơn chiều dài thành thục 

lần đầu (Lm50) rất nhiều, điều đó thể hiện sự xâm hại rất lớn đến nguồn lợi từ các hoạt 

động khai thác ở vùng biển này. Ngoài ra, hệ số khai thác (E) của các loài đều ở mức 

cao (hầu hết lớn hơn 0,60). Điều đó cho thấy, áp lực khai thác ở vùng biển Hải Phòng 

đang ở mức cao, duy trì áp lực khai thác trong thời gian dài sẽ ảnh rất xấu và dẫn đến 

nguồn lợi can kiệt không có khả phục hồi trong trong lai. 

Bảng 16:Thông tin sinh học cơ bản của một số loài hải sản chiếm ƣu thế 

TT Tên khoa học Tên VN Ltb L ƣu thế Lm50 
Hệ số 

KT (E) 

Ghi 

chú 

1 Coilia dussumieri  Cá dớp 15,68 14-15 
   

2 Evynnis cardinalis Cá bánh đƣờng 7,96 7-9 12,2 0,57 + 

3 Harpiosquilla harpax  Tôm tít 12,77 11-15 
   

4 Johnius belangerii  Cá đù 13,31 12-14 
   

5 Loligo beka  Mực ống beka 4,23 4-6 
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TT Tên khoa học Tên VN Ltb L ƣu thế Lm50 
Hệ số 

KT (E) 

Ghi 

chú 

6 Loligo chinensis  Mực ống trung hoa 8,23 7-10 14,6 0,67 + 

7 Loligo duvauceli Mực ống ấn độ 6,6 5-7 9,3 0,4 + 

8 Metapenaeopsis barbata  Tôm đất 6,54 4-5 7,8 0,7 + 

9 Metapenaeus affinis  ôm bộp 9,52 9-12 11,1 0,56 + 

10 Metapenaeus ensis  Tôm rảo 7,86 7-9 
   

11 Miyakea nepa  Tôm tít 10,85 10-12 
   

12 Nemipterus japonicus  Cá lƣợng nhật 13,89 12-14 14,1 0,68 + 

13 Oratosquilla interrupta  Tôm tít 11,38 10-12 
   

14 Oratosquilla oratoria  Tôm tít 10,89 9-12 
   

15 Parapenaeopsis hardwickii  Tôm sắt 6,33 6-7 
   

16 Pennahia pawak  Cá đù pawak 6,72 6-12 
   

17 Portunus haanii  Ghẹ 7,56 6-8 
   

18 Saurida tumbil  Cá mối thƣờng 17,35 14-21 18,8 0,71 + 

19 Saurida undosquamis  Cá mối mối vạch 12,83 10-17 18,7 0,66 + 

20 Sillago sihama  Cá đục trắng 13,13 12-14 
   

21 Trachinocephalus myops  Cá mối hoa 10,48 7-11 
   

Ghi chú: (+) là Ltb < Lm50; Lm50 và E:kết quả dự án I.8; I.9 

2.6. Đặc điểm nguồn giống ở vùng biển ven bờ Hải Phòng 

2.6.1. Hiện trạng thành phần loài và phân bố của trứng cá, cá con 

2.6.1.1. Thành phần loài trứng cá, cá con 

Nghiên cứu về trứng cá, cá con ở vùng bờ và vùng lộng Hải Phòng năm 2020-

2021 đã xác định đƣợc tổng số 44 loài/nhóm loài thuộc 34 họ. Trong đó, nhóm trứng 

cá đã định loại đƣợc 16 đơn vị phân loại gồm trứng cá ở mức độ họ là 6 họ (chiếm 

5,95%) và 10 loài/nhóm loài chiếm 38,61% tổng số trứng cá thu đƣợc. Trong đó trứng 

của nhóm cá trích (Sardinella spp.) thu đƣợc số lƣợng lớn nhất với khoảng 35,22% và 

chỉ thu đƣợc trong mùa gió Tây Nam. Xét theo từng thời điểm thu mẫu, mùa gió Đông 

Bắc 2020 đã xác định đƣợc 11 loài/nhóm loài thuộc 18 họ; mùa gió Tây Nam xác định 

đƣợc 38 loài/nhóm loài thuộc 34 họ. (Chi tiết thành phần loài trứng cá, cá con trong 

phụ lục 3) 

So sánh hai đối tƣợng nghiên cứu là TC và CC ta thấy: Các họ cá nhƣ cá Trích - 

Clupeidae, cá Trỏng - Engraulidae, cá Bơn lƣỡi - Cynoglossidae, cá Đối- Mugillide, cá 

Mối - Synodontidae có số lƣợng TC và CC thƣờng cùng xuất hiện (mặc dù số lƣợng 

TC ít hơn CC). Bên cạnh đó một số đối tƣợng CC của các họ cá Khế - Carangidae, cá 

Bống - Gobiidae, cá Liệt - Leiognathidae, cá Phèn - Mullidae, cá Lƣợng - 

Nemipteridae, cá Đù - Sciaenidae,... bắt gặp với số lƣợng lớn, nhƣng TC thì hầu nhƣ 
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không bắt gặp. Về số lƣợng TC và CC bắt gặp trong 02 chuyến điều tra nhƣ sau: 

Về số lƣợng TC bắt gặp: Kết quả nghiên cứu đã xác định đƣợc 7 họ, 9 loài. 

Trong đó, mùa gió Tây Nam gồm 7 họ và 7 loài, mùa gió Đông Bắc có 7 họ và 5 loài. 

Số lƣợng và thành phần loài của các họ trứng cá gần nhƣ giống nhau ở cả hai mùa gió. 

07 họ TC bắt gặp bao gồm: cá bơn trứng - Soleidae, cá mối - Synodontidae, cá Trỏng - 

Engraulidae, cá Chình - Ophichthyidae, cá đối - Mugillidae, họ cá bơn lƣỡi - 

Cynoglossidae, cá trích - Clupeidae . 

 Về số lƣợng cá con bắt gặp: Cá con bắt gặp ở vùng biển Hải Phòng năm 2020-  

2021 có sự khác nhau về thành phần và số lƣợng đối tƣợng ƣu thế theo mùa gió (Bảng 

1). Có sự thay đổi về họ chiếm ƣu thế: cá con họ cá trích - Clupeidae (58,09%), cá 

phèn - Mullidae (15,29%), cá trỏng- Engraulidae (7,43%) ở mùa gió Tây Nam; cá con 

họ đàn lia - Callionymidae (26,53%), cá đối- Mugillidae (17,89%), cá Bơn lƣỡi 

(9,43%) ở mùa gió Đông Bắc. Nghiên cứu về TCCC ở vùng biển ven bờ Việt Nam, dự 

án I.8 “Điều tra tổng thể hiện trạng và biến động nguồn lợi thủy sản biển Việt Nam” 

đã xác định đƣợc 6 họ cá ƣu thế trong thành phần cá con ở vùng biển ven bờ, gồm: cá 

lƣợng, cá trích, cá đục, cá căng, cá phèn và cá bống trắng. 

6.1.2. Cấu trúc thành phần loài 

Trong tổng sổ 34 họ cá bắt gặp ở vùng biển Hải Phòng năm 2020-2021, họ cá 

khế có thành phần loài phong phú nhất với 4 loài/nhóm loài, họ cá Trỏng, họ cá Mối, 

họ cá Sơn - Apogonidae và họ cá Chồn với 3 loài/nhóm loài. Họ cá Suốt - Atheridae, 

cá bơn - Bothidae, cá Tuyết - Bregmacrostidae, cá Trích - Clupeidae, cá đục - 

Sillaginidae, cá đối - Mugillidae, cá thu ngừ - Scombridae, cá Phèn - Mullidae bắt gặp 

2 loài/nhóm loài. Các họ khác bắt gặp số lƣợng ít và chủ yếu xác định đến họ nhƣ họ 

cá Sơn đá - Holocentridae, cá bàng chài - Labridae, cá Liệt - Leiognathidae, cá Lƣợng 

- Nemipteridae, cá chai - Platycepphalydae, cá đù - Sciaenidae, ca tráp - Sparidae,... 

Trong thành phần TCCC bắt gặp, có các đối tƣợng đặc trƣng cho vùng biển ven 

bờ gồm cá Đối, cá Đục, cá Phèn, cá Mối, cá Đù,... ở nhiều giai đoạn phát triển khác 

nhau. Một số họ đặc trƣng cho vùng biển sâu, vùng biển khơi xa bờ nhƣ họ cá Chuồn, 

cá Thu ngừ, cá Nhồng,... Họ đặc trƣng cho vùng đảo chìm, rạn san hô, cỏ biển nhƣ họ 

cá Sơn đá.. cũng xuất hiện trong thành phần TCCC ở vùng biển nghiên cứu. Điều này 

cho thấy sự đa dạng, phong phú và phức tạp của khu hệ TCCC ở vùng biển Hải Phòng. 

6.1.3. Mật độ trứng cá, cá con 

Kết quả điều tra năm 2020-2021 ở vùng biển Hải Phòng cho thấy, mật độ TC 

trung bình toàn vùng biển đạt 2.561 TC/1000m
3
 và 630 CC/1000m

3
 (Bảng 17). Mật độ 

trung bình TC ở mùa gió Tây Nam đạt 2.427 TC/1000 m
3
 cao hơn 3,4 lần mùa gió 

Đông Bắc (706 TC/1000m
3
). Mật độ trứng cá trung bình của các họ cũng khác nhau 

theo mùa gió. Ở mùa gió Tây Nam, trứng cá họ cá trỏng và cá mối chiếm tỷ lệ cao 

2.427 trứng cá/1000m
3
, ở mùa gió Đông Bắc, trứng cá họ cá trích chiếm ƣu thế với 

mật độ cao nhất đạt 706 trứng cá/1000m
3
; Mật độ cá con thu mẫu ở vùng biển ven bờ 
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hầu hết xác định đƣợc đến giống, họ và một số đối tƣợng định loại đến loài. Ở mùa gió 

Tây Nam năm 2021, mật độ CC toàn vùng biển Hải Phòng đạt 945 cá thể/1000 m
3 

cao 

hơn rất nhiều so với mùa gió Đông Bắc với 22 cá thể/1000m
3
. 

Bảng 17: Mật độ trung bình TCCC/1000m
3
 ở vùng biển Hải Phòng  

Đối tƣợng 
Mùa gió Đông Bắc - 

năm 2020 

Mùa gió Tây Nam 

- năm 2021 
Chung 

Trứng cá 706 2.427 2.561 

Cá con 22 945 630 

(Nguồn: Kết quả điều tra của đề án) 

6.1.4. Phân bố trứng cá, cá con 

Kết quả điều tra TCCC ở vùng biển Hải Phòng với 60 trạm thu mẫu ở 02 chuyến 

điều tra đại diện cho 2 mùa gió Đông Bắc và Tây Nam, đã xác định đƣợc phân bố 

TCCC ở vùng biển ven bờ Hải Phòng năm 2020-2021 đƣợc trình bày ở Hình 13, hình 

14. Nhìn chung, phân bố của TCCC ở vùng biển ven bờ Hải Phòng tƣơng đối tập 

trung. Ở mùa gió Đông Bắc, khu vực có mật độ TC đạt > 2.000 TC/1000m
3
 bắt gặp ở 

vùng biển phía Bắc gần Quần đảo Cô Tô của Quảng Ninh và khu có mật độ TC từ 

1.000 đến 2.000 TC/1000m
3
 ở vùng biển gần đảo Bạch Long Vĩ. Sang mùa gió Tây 

Nam, mật độ TC của toàn vùng khá cao. Vùng tập trung trứng cá  lớn hơn 2000 

TC/1000 m
3
 có sự mở rộng và dịch chuyển về phía Nam giáp vùng biển Thái Bình, 

vùng biển giáp Đảo Bạch Long Vĩ có mật độ từ 200-500/1000m
3
 nƣớc biển. Các khu 

vực còn lại có mật độ 1000-2000 TC/1000m
3 
nƣớc biển. 

Đối với cá con, mật độ phân bố rải rác khắp vùng nghiên cứu. Ở mùa gió Đông 

Bắc, mật độ cá con toàn vùng thấp dƣới 200 cá thể/1000m
3
; ở mùa gió Tây Nam, mật 

độ cá con cao 2000 cá thể/1000m
3 

ở phía bắc tiếp giáp với vùng biển Quảng Ninh 

(trùng với vùng có mật độ TC cao). Vùng giáp với Đảo bạch Long Vĩ có mật độ cá con 

dao động từ 1.000 đến 2000 cá thể/1000m
3
; trung tâm của vùng nghiên cứu có mật độ 

cá con từ 500 đến 1.000 cá thể/1000m
3
. Vùng biển gần bờ có mật độ cá con dƣới 200 

cá thể/1000 m
3
. 

 

Phân bố mật độ trứng cá ĐB-2020 

 

Phân bố mật độ cá con ĐB-2020 

Hình 13: Phân bố mật độ trứng cá và cá con mùa gió Đông Bắc  
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Phân bố mật độ trứng cá TN-2021 

 

Phân bố mật độ cá con TN-2021 

Hình 14: Phân bố mật độ trứng cá, cá con mùa gió Tây Nam  

2.6.2. Hiện trạng thành phần loài và phân bố ấu trùng tôm, tôm con 

2.6.2.1. Thành phần loài ấu trùng tôm, tôm con 

Tổng số đã xác định đƣợc 28 loài/nhóm loài tôm thuộc 15 họ tôm khác nhau 

trong hai chuyến điều tra tại vùng bờ và vùng lộng của Hải Phòng theo hai mùa gió 

Đông Bắc và Tây Nam. Ở mức độ họ, hầu nhƣ các họ tôm thu đƣợc đều xuất hiện ở 2 

chuyến thu mẫu, chỉ riêng họ tôm lửa - Solenoceridae chỉ thu đƣợc một số cá thể trong 

mùa gió Tây Nam. Mùa gió Đông Bắc có mức độ đa dạng về thành phần loài/nhóm 

loài khá thấp (18 loài/nhóm loài) so với mùa gió Tây Nam (24 loài/nhóm loài). So 

sánh với thành phần loài tôm con đã bắt gặp ở vùng biển vịnh Bắc Bộ năm 2011 thu 

đƣợc là 15 họ với 25 loài/nhóm loài (Từ Hoàng Nhân & Phạm Quốc Huy, 2015) thì 

kết quả thu đƣợc trong nghiên cứu này khá tƣơng đồng. Nhìn chung, các họ tôm bắt 

gặp ở trong một khu vực thì không có sự thay đổi nhiều theo thời gian nghiên cứu. Chi 

tiết thành phần loài tôm ở vùng bờ và vùng lộng trong phụ lục 4. 

2.6.2.2. Cấu trúc thành phần loài 

Trong số 15 họ tôm bắt gặp, chúng tôi thấy rằng có 6 họ chiếm ƣu thế về cả số 

lƣợng và tần suất xuất hiện. Đây là những nhóm tôm kinh tế đóng góp sản lƣợng chủ 

yếu trong nghề khai thác tôm nhƣ  tôm Moi (Sergestiae), họ tôm He (Penaeidae), họ 

tôm Gai (Palaemonidae), nhóm tôm tít (Stomapoda) và một số họ tôm khác nhƣ họ 

tôm Gõ mõ (Alpheidae), họ tôm Kính (Pasiphaeidae) tuy là nhóm ít có giá trị kinh tế 

nhƣng lại có tần suất bắt gặp nhiều với số lƣợng lớn chiếm tới 97,67% (Bảng 18) tổng 

số ấu trùng tôm, tôm con thu đƣợc. Nhìn chung, đây là những nhóm tôm điển hình 

không chỉ bắt gặp nhiều ở vùng biển vịnh Bắc Bộ mà còn chiếm số lƣợng lớn ở toàn 

vùng biển Việt Nam. Các họ tôm này vẫn chiếm ƣu thế ở các thời điểm thu mẫu tƣơng 

ứng trong mùa gió Đông Bắc (94,59%) và mùa gió Tây Nam (98,56%). 

Họ tôm Moi có tỷ lệ số lƣợng bắt gặp cao nhất trong các nhóm tôm thu đƣợc 

(71,23%). Chiếm hơn 2/3 tổng số lƣợng ATT-TC thu đƣợc và đều cao ở các thời điểm 

thu mẫu. Thậm chí số lƣợng thu đƣợc trong mùa gió Tây Nam lớn hơn gần gấp 2 lần 

so với mùa gió Đông Bắc.  
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Họ tôm Kính có tỷ lệ bắt gặp khá cao trong mùa gió Đông Bắc (30,90%) nhƣng 

lại rất thấp ở mùa gió Tây Nam với chỉ 1,35%. Tuy nhiên, đây là nhóm tôm có kích 

thƣớc nhỏ (thƣờng <2mm). Vì vậy, sự biến động số lƣợng của chúng chỉ phản ánh sự 

thay đổi về điều kiện môi trƣờng sống.  

Họ tôm He có tỷ lệ bắt gặp không cao (4,97%). Trong đó, mùa gió Đông Bắc có 

tỷ lệ bắt gặp cao hơn mùa gió Tây Nam, tƣơng ứng là 7,17% và 4,35%.  

Họ tôm Gai có tỷ lệ bắt gặp không cao (5,24%) và có số lƣợng bắt gặp giống nhƣ 

xu thế của họ tôm He trong hai mùa gió. Nhóm tôm này cũng có số lƣợng lớn các loài 

ghi nhận ở vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, ở giai đoạn ấu trùng rất khó để tách các 

loài riêng biệt. Họ tôm Gõ mõ có tỉ lệ khá cao (6,44%) và có xu hƣớng tăng trong mùa 

gió Tây Nam (7,24%) so với mùa gió Đông Bắc (3,64%).  

Nhóm tôm tít chiếm một tỉ lệ rất thấp trong nghiên cứu này (1,79%) nhƣng lại có 

xu hƣớng ngày càng gia tăng về tỉ lệ trong các nghiên cứu gần đây ở toàn vùng biển 

ven bờ Việt Nam.  

Bảng 18: Cấu trúc thành phần ATT-TC (%) của một số họ tôm ƣu thế bắt gặp 

trong chuyến điều tra ở vùng biển ven bờ Hải Phòng  

TT Tên khoa học 
Tên Việt 

Nam 

Tỷ lệ %  
Chung 

Mùa gió Đông Bắc Mùa gió Tây Nam 

1 Alpheidae Tôm gõ mõ 3,64 7,24 6,44 

2 Palaemonidae Tôm gai 8,84 4,21 5,24 

3 Pasiphaeidae Tôm kính 30,90 1,35 7,91 

4 Penaeidae Tôm he 7,17 4,35 4,97 

5 Sergestidae Tôm moi 43,74 79,20 71,32 

6 Stomapoda Tôm tít 0,30 2,21 1,79 

7 Others shrimp Tôm khác 5,41 1,44 2,33 

(Nguồn: Kết quả điều tra của đề án) 

2.6.2.3. Mật độ ấu trùng tôm, tôm con 

Mật độ trung bình của ATT-TC khảo sát ở vùng bờ và vùng lộng Hải Phòng đạt 

3.522 cá thể/1000m
3
 nƣớc biển. Mật độ thu đƣợc ở mùa gió Đông Bắc là 2.281 cá thể 

thấp hơn gần 1/2 lần so với mùa gió Tây Nam (4.191 cá thể). Sự tăng này gây ra chủ 

yếu do sự tăng lên về mật độ của nhóm tôm Moi (tăng hơn 3 lần) và cũng là nhóm tôm 

chính bắt gặp ở mùa gió Tây Nam, chiếm gần 80%. So sánh với nghiên cứu của Từ 

Hoàng Nhân và cộng sự về mật độ ấu trùng, tôm con ở vùng biển vịnh Bắc Bộ mùa 

gió Đông Bắc năm 2015 (4.548 cá thể) và 2016 (11.741 cá thể) thì mật độ thu đƣợc 

trong nghiên cứu này thấp hơn khá nhiều. Có thể sự sai khác này là do không gian thu 

mẫu, thời điểm thu mẫu và số lƣợng trạm thu mẫu. Các trạm thu mẫu của nghiên cứu 

này khá xa nhau và có độ sâu cao, không phải là các vùng ƣơng nuôi của ấu trùng, tôm 

con ở các giai đoạn sớm. Các điểm thu mẫu thuộc khu vực gần bờ và cửa sông rất ít, vì 

vậy số lƣợng ấu trùng thu đƣợc tại mỗi trạm là không lớn.  
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Bảng 19: Mật độ ATT-TC của một số họ tôm ƣu thế  

TT Tên khoa học 
Tên Việt 

Nam 

Mật độ ATT-TC (cá thể/1.000m
3
) 

Chung 
Mùa gió Đông Bắc Mùa gió Tây Nam 

1 Alpheidae Tôm gõ mõ 83 305 227 

2 Palaemonidae Tôm gai 202 179 187 

3 Pasiphaeidae Tôm kính 705 57 284 

4 Penaeidae Tôm he 164 179 174 

5 Sergestidae Tôm moi 997 3.315 2.504 

6 Stomapoda Tôm tít 7 95 64 

7 Others shrimp Tôm khác 123 61 83 

Chung 2.281 4.191 3.522 

(Nguồn: Kết quả điều tra của đề án) 

2.6.2.4. Phân bố ấu trùng tôm, tôm con 

Phân bố mật độ của ấu trùng, tôm con trong năm 2020-2021 ở vùng bờ và vùng 

lộng Hải Phòng đƣợc thể hiện trong hai mùa gió Đông Bắc 2020 và mùa gió Tây Nam 

2021. Nhìn chung, các khu vực phân bố tập trung của tôm ở 02 mùa gió có sự khác 

nhau khá rõ rệt. Ấu trùng, tôm con vẫn có xu hƣớng tập trung với mật độ cao ở các 

vùng cửa sông, ven rừng ngập mặn và quanh các đảo. Trong mùa gió Đông Bắc, tôm 

có xu hƣớng phân bố trong vùng bờ với mật độ phổ biến trên 2.000 cá thể/1.000m
3
 

nƣớc biển. Mật độ cao nhất tìm thấy đạt trên 10.000 cá thể ở quanh khu vực đảo hòn 

Dáu. Vùng lộng có mật độ thƣa thớt hơn, với mật độ cao nhất đạt trên 5.000 cá thể. 

 
Mật độ ATT-TC mùa gió Đông Bắc-2020 

 
Mật độ ATT-TC mùa gió Tây Nam-2021 

Hình 15: Phân bố mật độ ATT-TC 

Mùa gió Tây Nam, tôm có xu hƣớng phân bố tập trung hơn từ đảo Cát Bà tới 

quần đảo Long Châu. Mật độ phổ biến trong khu vực phân bố là trên 10.000 cá thể. 

Những khu vực còn lại có mật độ phân bố nhỏ hơn 1.000 cá thể. Sự khác nhau về phân 

bố của tôm ở 02 mùa gió có thể gây ra bởi lƣợng ấu trùng tôm moi thu đƣợc trong mùa 

gió Tây Nam là rất lớn. Do vậy, trong thời điểm và vị trí thu mẫu mùa trùng với thời 

gian di cƣ sinh sản, kiếm ăn có thể bắt gặp một lƣợng rất lớn tôm moi trong mẫu làm 

ảnh hƣởng tới kết quả đánh giá về chúng. Mặc dù khu vực vùng bờ là nơi tập trung của 

rất nhiều loài tôm sinh trƣởng trong giai đoạn ấu trùng, nhƣng vùng bờ Hải Phòng là 
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khu vực có nhiều cửa sông và tiếp giáp với các cửa sông lớn, rừng ngập mặn nên 

lƣợng ấu trung tôm thu đƣợc số lƣợng thƣờng rất phong phú. 

2.7. Mùa vụ sinh sản 

Vùng biển Hải Phòng chịu ảnh hƣởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, có mùa 

đông lạnh nên mùa vụ sinh sản của các loài hải sản khác nhau khá rõ giữa các đối 

tƣợng (Bảng 20). Mùa vụ sinh sản của các loài hải sản kinh tế ở vùng biển Hải Phòng 

phân thành 2 đợt, mùa sinh sản chính từ tháng 2 đến tháng 7, trong đó tập trung vào 

tháng 4-5 và mùa phụ vào tháng 9. Sau mùa sinh sản, đàn cá, tôm, mực con có kích 

thƣớc nhỏ thƣờng xuất hiện và bắt gặp trong sản lƣợng khai thác. Tùy thuộc vào từng 

loài và quá trình dịch chuyển của đàn cá con mà thời điểm xuất hiện đàn cá con ở từng 

loài là khác nhau. Nhiều thời điểm bắt gặp đàn thủy sản non khác nhau tuy nhiên tập 

trung từ tháng 2 đến 4 và từ tháng 7 đến tháng 8 trong năm. 

Bảng 20: Mùa vụ sinh sản và sự xuất hiện thủy sản con non các loài hải sản kinh 

tế quan trọng ở vùng biển Hải Phòng 

TT Tên loài 
Tháng trong năm 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

1 Cá đù uốp 

 

+++ ++ ++ + + +++ ++ 

   

+++ 

2 Mực ống trung hoa 

            3 Mực ống Ấn độ + 

   

+ 

  

+ + 

 

++ ++ 

4 Mục nang +++ +++ ++ ++ 

   

+ ++ +++ +++ + 

5 Tôm bộp 

   

+ + + 

      6 Tôm rảo 

 

+++ 

          7 Cá lƣợng nhật 

 

++ 

 

++ ++ ++ ++ 

    

+ 

8 Ghẹ 

 

++ ++ +++ 

   

++ ++ 

   9 Cá mối thƣờng 

    

+ ++ + +++ ++ 

 

+ 

 10 Cá mối mối vạch 

       

+ 

     11 Cá bạc má 

 

+++ +++ +++ ++ 

        12 Cá nục sồ +++ ++ ++ 

        

+ 
              

 Ghi chú: + Cá con ít   Trung bình   Cao (Đỉnh sinh sản) 

  

  

  ++ Trung bình +++  Cao     

(Nguồn: Kết quả điều tra của đề án) 

2.8. Phân vùng khai thác và quản lý khai thác ở vùng bờ và vùng lộng Hải Phòng 

2.8.1. Phân vùng khai thác 

Việc phân vùng khai thác là một trong những giải pháp quan trọng trong việc 

quản lý và bảo vệ nguồn lợi trên các vùng biển. Theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019 của Chính Phủ (Chính Phủ, 2019) thì vùng bờ và vùng lộng biển Hải 

Phòng đã đƣợc phân định rất rõ ràng. 

Theo quy định của Luật Thủy sản thì nhóm chiều dài tàu <12m chỉ đƣợc phép 

khai thác ở vùng biển ven bờ, nhóm chiều dài tàu 12-<15m chỉ đƣợc phép khai thác ở 
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vùng lộng, nhóm chiều dài tàu ≥15m chỉ đƣợc khai thác ở vùng khơi. Quy định là rất 

rõ ràng, tuy nhiên trong thực tế tình trạng vi phạm ngƣ trƣờng đánh bắt vẫn diễn ra 

tƣơng đối phổ biến, nguyên nhân là ranh giới giữa các vùng biển chỉ đƣợc vẽ trên bản 

đồ, đo đó trong thực tế trên biển ngƣ dân rất khó nhận biết đƣợc các vùng khai thác 

bằng mắt thƣờng nên vô tình vi phạm ngƣ trƣờng mà không biết. Bên cạnh đó thì cũng 

có nguyên nhân chủ quan là do các tàu cố tình vi phạm để đánh bắt, đặc biệt là các đội 

tàu lƣới kéo thuộc nhóm chiều dài tàu ≥15m.  

Do đó, để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tàu thuyền hoạt động trên các 

vùng biển và là cơ sở để hƣớng dẫn ngƣ dân đánh bắt đúng ngƣ trƣờng, tránh trƣờng 

hợp xung đột, tranh chấp ngƣ trƣờng, dự án đề xuất một số biện pháp sau: 

- Công bố ngƣ trƣờng các vùng biển trên các phƣơng tiện truyền thông, tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền, phổ biển để bà con ngƣ dân nắm rõ chỉ giới hoạt động của 

các loại tàu thuyền cho phép hoạt động trên các ngƣ trƣờng. 

- Tiến hành số hóa bản đồ phân vùng quản lý hoạt động khai thác hải sản trên 

vùng biển Hải Phòng, tích hợp với smartphone hoặc máy định vị hải đồ. Tổ chức cắm 

mốc hoặc có phao làm chỉ giới trên thực địa ở các khu vực cấm khai thác, các khu bảo 

tồn biển. Điều này vừa giúp cho bà con ngƣ dân dễ dàng nhận biết đƣợc các vùng khai 

thác để tránh vi phạm, vừa thuận tiện cho công tác quản lý tàu cá trên các vùng biển. 

- Tổ chức các đơn vị, tàu kiểm ngƣ hƣớng dẫn ngƣ dân thực hiện hoạt động đánh 

bắt đúng vùng biển đã quy định. Thƣờng xuyên kiểm tra, kiểm soát và xử phạt theo 

quy định những tàu cá cố tình vi phạm ngƣ trƣờng khai thác. 

- Xử lý dứt điểm tình trạng các tàu vùng khơi vào khai thác ở vùng bờ và vùng 

lộng, đặc biệt là đội tàu lƣới kéo. Xử phạt nghiêm những trƣờng hợp cố tình vi phạm 

ngƣ trƣờng khai thác (theo Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực thủy sản). 

2.8.2. Cấm và hạn chế khai thác 

2.8.2.1. Khu vực bãi đẻ, bãi giống 

Căn cứ vào kết quả điều tra trứng cá cá con, ấu trùng tôm - tôm con của đề án, 

các quy định trong thông tƣ số 19/2018/TT-BNNPTNT, thông tƣ số 01/2022/TT-

BNNPTNT về sửa đổi, bổ sung một số thông tƣ trong lĩnh vực thủy sản và Quy hoạch 

bảo vệ và khai thác nguồn lợi hải sản thời kỳ 2021- 2030 định hƣớng đến năm 2050. 

Đề án đã xác định đƣợc khu vực bãi đẻ, bãi ƣơng nuôi và đề xuất phạm vi khoanh 

vùng bảo vệ nguồn giống hải sản ở vùng biển Hải Phòng nhƣ sau: vùng biển Tây Nam 

Long Châu; vùng ven biển Cát Bà; vùng ven biển Hải Phòng. Khu vực này là bãi đẻ, 

bãi giống tự nhiên của rất nhiều loài hải sản. Các đối tƣợng chính, chiếm ƣu thế trong 

nguồn giống ở đây gồm: Cá phèn, cá trác, cá trích, cá nhồng, cá sạo, họ cá đục, họ cá 

khế, họ cá mối, họ tôm he, họ tôm tít, Họ cá trỏng, họ cá trích, họ cá bơn lƣỡi,… 

Trong phạm vi khoanh vùng bảo vệ nguồn giống thủy sản, có 03 khu vực cấm khai 

thác có thời hạn trong năm đƣợc thể hiện ở Bảng 21. 
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Bảng 21: Các khu vực bãi đẻ, bãi giống ở vùng biển Hải Phòng 

TT 

Tên 

vùng 

cấm 

Phạm vi, ranh giới 

và tọa độ 

Thời 

gian 

cấm 

Đối tƣợng chính cần 

bảo vệ 

Ghi 

chú 

1 

Vùng 

biển 

Tây 

Nam 

Long 

Châu 

Trong phạm vi đƣờng nối các điểm 

có tọa độ: 

C1a (20° 34’ 00" N, 106° 57’ 00" E) 

C1b (20° 34’ 00" N, 107° 03’ 00" E) 

C1c (20° 30’ 00" N, 107° 03’ 00" E) 

C1d (20° 30’ 00" N, 106° 57’10" E) 

01/4-

30/6; 

01/11-

30/11 

Cá phèn (Mullidae), cá 

trác (Priacanthidae), cá 

trích (Clupeidae), cá 

nhồng (Sillaginidae), cá 

sạo (Haemulidae), tôm 

he (Penaeidae) 

Đã 

thiết 

lập 

khu 

bảo 

vệ 

2 

Vùng 

ven biển 

Cát Bà  

Trong phạm vi đƣờng nối các điểm 

có tọa độ: 

C34a (20° 42' 34" N, 106° 59' 30" E) 

C34b (20° 42' 34" N, 107° 05' 00" E) 

C34c (20° 40' 00" N, 107° 05' 00" E) 

C34d (20° 40' 00" N, 106° 59' 30" E) 01/1-

31/5; 

01/7-

31/7 

Họ cá trỏng 

(Engraulidae), họ cá 

bống trắng (Gobiidae), 

họ cá phèn (Mullidae), 

họ cá đục (Mugilidae), 

họ cá đù (Sciaenidae), 

họ cá thu ngừ 

(Scombridae), họ cá 

đục (Sillaginidae), họ 

cá khế (Carangidae), họ 

cá mối (Synodontidae), 

họ tôm he (Penaeidae), 

họ tôm tít (Squillidae), 

họ tôm gai 

(Palaemonidae) 

Đề 

xuất 

khu 

bảo 

vệ 

mới 

3 

Vùng 

ven biển 

Hải 

Phòng 

Trong phạm vi đƣờng nối các điểm 

có tọa độ: 

C35a (20° 43' 20" N, 106° 48' 05" E) 

C35b (20° 40' 30" N, 106° 50' 30" E) 

C35c (20° 37' 00" N, 106° 50' 00" E) 

C35d (20° 32' 00" N, 106° 43' 00" E) 

C35e (20° 36' 00" N, 106° 39' 30" E) 
01/3-

31/5; 

01/10-

31/10 

Họ cá trỏng 

(Engraulidae), họ cá 

trích (Clupeidae), họ cá 

bơn lƣỡi 

(Cynoglossidae), họ cá 

phèn (Mullidae), họ cá 

mối (Synodontidae), họ 

cá đục (Sillaginidae), 

họ cá móm (Gerreidae), 

họ cá lƣợng 

(Nemipteridae), họ tôm 

he (Penaeidae), họ tôm 

gai (Palaemonidae), họ 

tôm tít (Squillidae), họ 

tôm tít bọ ngựa 

(Harpiosquillidae) 

Đề 

xuất 

khu 

bảo 

vệ 

mới 

2.8.2.2. Ngư cụ cấm khai thác ở vùng bờ và vùng lộng Hải Phòng 

Dựa vào kết quả phân tích mức độ xâm hại nguồn lợi, thời gian xâm hại và thời 

gian sinh sản của một số loại cá kinh tế ở vùng bờ và vùng lộng biển Hải Phòng, đề án 

đề xuất cấm một số nghề khai thác ở vùng ven bờ Hải Phòng nhƣ sau:  

i) Cấm hoạt động khai thác đối với nhóm nghề/ngƣ cụ sử dụng khai thác hải sản 

đã quy định tại phụ lục II Thông tƣ số 19/2018/TT-BNNPTNT và Thông tƣ số 

01/2022/TT-BNNPTNT (gồm: Nghề lƣới kéo (trừ lƣới kéo moi/ruốc); nghề lồng xếp 
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(lờ dây, bát quái, lừ, dớn...); nghề, ngƣ cụ kết hợp ánh sáng (trừ nghề câu tay mực); 

nghề đăng, đáy, te, xiệp, xịch, xăm). Đối với vùng biển ven bờ Hải Phòng đề xuất bổ 

sung cấm nghề cào ngao (nghề phá hủy nền đáy). 

ii) Cấm khai thác có thời hạn đối với một số nghề xâm hại nguồn lợi có tính mùa 

vụ vào mùa sinh sản và ƣơm nuôi nguồn giống hải sản đối với nghề lƣới kéo, lồng bát 

quái từ tháng 5 đến tháng 6 và tháng 10 đến tháng 11 hàng năm. 

III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NGHỀ KHAI THÁC THỦY SẢN TẠI THÀNH 

PHỐ HẢI PHÒNG 

3.1. Vị trí, vai trò khai thác thủy sản  

3.1.1. Đóng góp của ngành khai thác thủy sản vào tăng trưởng kinh tế thành phố 

Khai thác thủy sản tiếp tục là ngành có mức tăng trƣởng khá, ƣớc tính giá trị tăng 

thêm là 7,33% so với cùng kỳ năm trƣớc, đóng góp 0,11 điểm phần trăm vào mức tăng 

trƣởng chung. Chất lƣợng tăng trƣởng ngày càng đƣợc cải thiện, tỉ lệ giá trị gia tăng 

trong tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đã tăng từ 55,7% năm 

2010 lên 61,1% năm 2019; năng suất lao động giai đoạn 2011 - 2020 ƣớc tính tăng 

bình quân 4,73%/năm (mục tiêu đề ra là 3,5%/năm). Xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản 

tăng mạnh, thị trƣờng tiêu thụ đƣợc mở rộng; kim ngạch xuất khẩu tăng từ 21,8 tỉ USD 

năm 2011 lên khoảng 41 tỉ USD năm 2020, tăng bình quân khoảng 7,3%/năm.  

3.1.2. Góp phần chuyển dịch cơ cấu giá trị nông nghiệp 

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp TP. Hải Phòng 2020 chuyển dịch theo hƣớng hiệu 

quả, tăng dần giá trị sản xuất thủy sản và giảm dần giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp. 

Điều này đƣợc thể hiện rõ nét giá trị sản xuất của ngành thủy sản năm 2020 chiếm 

5.206,2 tỷ đồng tăng 7,29% so với năm 2019; trong khi đó lâm nghiệp giảm từ 29,2 tỷ 

đồng (năm 2019) xuống còn 29,0 tỷ đồng vào năm 2020, nông nghiệp cũng tƣơng tự 

giảm từ 10.161,8 tỷ đồng năm 2019 xuống còn 10.098,4 tỷ đồng năm 2020 (Bảng 22).  

Bảng 22: Chuyển dịch cơ cấu giá trị nông nghiệp thành phố Hải Phòng 

Hạng mục 
Năm 2019 

(Tỷ đồng) 

Năm 2020 

(Tỷ đồng) 

TH 2020/TH 2019 

(%) 

Toàn ngành 15.043,4 15.333,5 101,93 

Nông nghiệp 10.161,8 10.098,4 99,38 

Trồng trọt 4.871,9 4.662,8 95,71 

Chăn nuôi 4.870,1 5.013,0 102,93 

Dịch vụ 419,7 422,6 100,68 

Lâm nghiệp 29,2 29,0 99,25 

Thủy sản 4.852,4 5.206,2 107,29 

Nuôi trồng và dịch vụ 2.547,5 2.631,4 103,30 

Khai thác 2.304,9 2.574,8 111,71 

(Nguồn: Cục Thống kê thành phố Hải Phòng, 2020) 
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Cơ cấu giá trị kinh tế thủy sản chuyển dịch theo hƣớng tích cực và hiệu quả, tăng 

dần giá trị sản xuất nuôi trồng thủy sản và dịch vụ, khai thác thủy sản tự nhiên. Cụ thể 

khai thác thủy sản năm 2020 tăng 11,7% so với năm 2019, giá trị sản xuất nuôi trồng 

thủy sản và dịch vụ tăng 3,3% so với năm 2019. Điều này phù hợp với quy luật của tự 

nhiên và kinh tế khi mà nguồn lợi thủy sản khi đó nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thủy 

sản vẫn tăng lên sẽ khích thích ngành nuôi và dịch vụ thủy sản phát triển, đây là điều 

kiện rất tốt để ngành thủy sản phát triển trong thời gian tới. 

Lĩnh vực Nông nghiệp, Thủy sản có những đóng góp quan trọng vào sự phát 

triển kinh tế, xã hội của thành phố Hải Phòng. Cơ cấu kinh tế khu vực Nông nghiệp 

chuyển dịch đúng hƣớng theo Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 29/3/2016 về 

nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh, giá trị gia 

tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030. Theo đó, năm 

2020 tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp là 57,32%, thủy sản là 42,49%, lâm nghiệp 

là 0,19% (năm 2016 tỷ trọng này là: 65,69%; 34,10%; 0,22%). 

3.1.3. Góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập 

Theo số liệu của Cục thống kê thành phố Hải Phòng, năm 2020 ngành khai thác 

thủy sản góp phần giải quyết việc làm cho khoảng trên 6.000 lao động chiếm 0,55% 

tổng số lao động (từ 15 tuổi trở lên) của thành phố (Bảng 23). 

Bảng 23: Lao động khai thác thủy sản trong nền kinh tế thành phố Hải Phòng 

Hạng mục 2017 2018 2019 2020 

Lao động toàn thành phố (Nghìn ngƣời) 1.135,1 1.138,3 1.111,1 1.113,3 

Lao động KTTS (Nghìn ngƣời) 4,95 5,60 5,90 6,13 

So với toàn thành phố % 0,44 0,49 0,53 0,55 

(Nguồn: Cục Thống kê thành phố Hải Phòng, 2017- 2020) 

Lao động lĩnh vực khai thác thủy sản có xu hƣớng tăng qua các năm. Năm 2020, 

có 6,13 nghìn lao động hoạt động lĩnh vực khai thác hải sản, con số này tăng 1,1 lần so 

với năm 2019; tăng gấp 1,2 lần so sánh với năm 2018 và gấp 1,24 lần so với năm 

2017. So sánh với lao động toàn thành phố, năm 2020 lĩnh vực khai thác thủy sản góp 

phần giải quyết việc làm cho 0,55% lao động từ 15 tuổi trở lên của toàn thành phố, con 

số này tăng 0,11% so với năm 2017. 

3.2. Hiện trạng về tàu, thuyền, phƣơng tiện khai thác thủy sản  

3.2.1. Hiện trạng tàu thuyền phân theo địa phương 

Qua thu thập dữ liệu thứ cấp tại các cơ quan quản lý nghề cá ở các huyện/quận và 

Chi cục Thủy sản Hải Phòng về số lƣợng tàu thuyền đã đƣợc đăng ký, đăng kiểm và 

chƣa đƣợc đăng ký, nhiệm vụ đã tổng hợp đƣợc số lƣợng tàu thuyền khai thác thủy sản 

(bao gồm tàu khai thác thủy sản và tàu dịch vụ hậu cần) của thành phố. Tính đến hết 

tháng 12/2021, tổng số tàu thuyền khai thác thủy sản (bao gồm cả tàu đã đƣợc đăng 

ký, chƣa đăng ký và nhóm <6 mét) là 1.958 chiếc, phân bố ở 12 quận/huyện trên thành 

phố. Trong đó, Thủy Nguyên là huyện có số lƣợng tàu lớn nhất với 714 chiếc, chiếm 
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36,5%; tiếp đến là huyện Cát Hải với 477 chiếc, chiếm 24,4%; huyện Tiên Lãng có 

227 chiếc, chiếm 11,6%; quận Đồ Sơn có 170 chiếc, chiếm 8,7%; các địa phƣơng còn 

lại có 370 chiếc, chiếm 18,8% tổng số tàu thuyền toàn thành phố (Chi tiết số lƣợng 

tàu thuyền theo địa phƣơng và theo nhóm chiều dài đƣợc thể hiện ở Phụ lục 7). 

3.2.2. Cơ cấu tàu thuyền phân theo nhóm nghề và vùng đánh bắt 

Cơ cấu tàu thuyền của thành phố Hải Phòng tính đến tháng 12/2021 có 1.958 tàu 

cá (gồm: 1.812 tàu khai thác thủy sản và 146 tàu dịch vụ hậu cần). Trong đó, các nghề 

có số lƣợng tàu lớn nhƣ lƣới rê (chiếm 36,8%), lƣới kéo (chiếm 16,2%), nghề lồng bát 

quái (chiếm 15,6%); nghề có số lƣợng tàu thấp nhất là nghề câu (chiếm 3,3%).  Cơ cấu 

tàu thuyền phân theo nghề đƣợc thể hiện trong Bảng 24. 

Bảng 24: Cơ cấu tàu thuyền phân theo nghề và nhóm chiều dài tàu 

TT Nghề khai thác 
Số tàu theo nhóm chiều dài (chiếc) Tổng Tỷ lệ 

(%) <6m 6-<12m 12-<15m ≥15m (chiếc) 

1 Lƣới kéo 0 174 107 36 317 16,2 

2 Lƣới rê 385 164 80 91 720 36,8 

3 Nghề câu 55 5 4 0 64 3,3 

4 Lƣới chụp 0 3 56 158 217 11,1 

5 Lồng bát quái 185 94 29 0 308 15,6 

6 Nghề khác 25 143 3 15 186 9,5 

7 Dịch vụ 0 27 41 78 146 7,5 

Tổng 650 610 320 378 1958 100 

Qua bảng 24 cho thấy, số lƣợng tàu cá ở vùng bờ là 1.260 chiếc, chiếm 64,4%. 

Trong đó nhóm chiều dài <6 m là 650 chiếc, chiếm 33,2%, đây là các tàu do UBND 

cấp xã thống kê phục vụ công tác quản lý, không thuộc diện phải cấp giất chứng nhận 

đăng ký tàu cá và giấy phép khai thác thủy sản; nhóm tàu có chiều dài từ 6-<12 m là 

610 chiếc, chiếm 31,2% tổng số tàu thuyền toàn thành phố). Đội tàu khai thác ở vùng 

lộng (nhóm chiều dài từ 12-<15 m) là 320 chiếc, chiếm 16,3% và đội tàu khai thác ở 

vùng khơi (nhóm chiều dài từ 15 m trở lên) có 378 chiếc, chiếm 19,3%. Nhìn chung, 

đội tàu khai thác hải sản ở thành phố Hải Phòng vẫn đội tàu quy mô nhỏ, khai thác chủ 

yếu ở vùng bờ và vùng lộng. 

3.2.3. Hiện trạng tàu khai thác hải sản chưa có giấy chứng nhận ký tàu cá 

Kết quả điều tra thu thập số liệu cho thấy, tính đến hết tháng 12 năm 2021 ở Hải 

Phòng còn khoảng 350 tàu chƣa có “giấy chứng nhận đăng ký tàu cá”, số tàu này tập 

trung ở nhóm chiều dài 6-<12 mét. Ngoài ra, còn khoảng 650 tàu cá thuộc diện không 

phải cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (nhóm chiều dài <6 mét) hoạt động ở vùng 

bờ. Điều này không những đã gây ra nhiều khó khăn cho việc kiểm tra, kiểm soát và 

công tác quản lý hoạt động khai thác thủy sản mà còn gây áp lực khai thác rất lớn lên 

nguồn lợi thủy sản ở vùng biển ven bờ của thành phố. Chi tiết số lƣợng tàu đã có giấy 

chứng nhận, chƣa có giấy chứng nhận và không phải cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu 
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cá đƣợc thể hiện ở Bảng 25. 

Bảng 25: Cơ cấu tàu cá có giấy chứng nhận, chƣa có giấy chứng nhận và không 

phải cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá  

Nhóm 

nghề 
Tình trạng pháp lý 

Nhóm chiều dài tàu (m) 
Tổng 

<6 6-<12 12-<15 ≥15 

Nghề 

lƣới 

kéo 

Đã có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 0 96 107 36 239 

Không có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 0 78 0 0 78 

Không phải cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá  0 0 0 0 0 

Tổng 0 174 107 36 317 

Nghề 

lƣới 

rê 

Đã có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 0 54 80 91 225 

Không có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 0 110 0 0 110 

Không phải cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá  385 0 0 0 385 

Tổng 385 164 80 91 720 

Nghề 

câu 

Đã có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 0 2 4 0 6 

Không có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 0 3 0 0 3 

Không phải cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá  55 0 0 0 55 

Tổng 55 5 4 0 64 

Nghề 

lƣới 

chụp 

Đã có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 0 3 56 158 217 

Không có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 0 0 0 0 0 

Không phải cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá  0 0 0 0 0 

Tổng 0 3 56 158 217 

Lồng 

bát 

quái 

Đã có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 0 0 29 0 29 

Không có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 0 94 0 0 94 

Không phải cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá  185 0 0 0 185 

Tổng 185 94 29 0 308 

Nghề 

khác 

Đã có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 0 78 3 15 96 

Không có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 0 65 0 0 65 

Không phải cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá  25 0 0 0 25 

Tổng 25 143 3 15 186 

Dịch 

vụ 

Đã có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 0 27 41 78 146 

Không có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 0 0 0 0 0 

Không phải cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá  0 0 0 0 0 

Tổng 0 27 41 78 146 

Tổng 

cộng 

Đã có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 0 260 320 378 958 

Không có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 0 350 0 0 350 

Không phải cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá  650 0 0 0 650 

Tổng 650 610 320 378 1.958 

 (Nguồn: Kết quả điều tra của đề án) 

Theo quy định của Luật Thủy sản 2017, các tàu từ 6 mét trở lên phải đƣợc cấp 
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giấy chứng nhận đăng ký tàu cá. Tính đến hết tháng 12 năm 2021, toàn thành phố còn 

khoảng 350 tàu ở nhóm chiều dài 6-<12 mét thuộc diện phải có “giấy chứng nhận 

đăng ký tàu cá” nhƣng vẫn chƣa đƣợc cấp. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng 

này, trong đó có 2 nguyên nhân chính: 1) Nguyên nhân khách quan: do quy định của 

Luật Thủy sản 2017 thay đổi so với quy định cũ (Luật Thủy sản 2003) nhƣng ngƣời 

dân lại không nắm bắt kịp thời đƣợc các thay đổi này; 2) Nguyên nhân chủ quan: Do 

ngƣời dân không thực hiện các thủ tục để đăng ký hoặc không đủ điều kiện để đăng 

ký. 

Theo kết quả khảo sát, có khoảng 232 tàu trên tổng số 350 tàu thuộc diện phải có 

“giấy chứng nhận đăng ký tàu cá” nhƣng chƣa kịp thời thực hiện các thủ tục đăng ký 

khi Luật Thủy sản thay đổi, chiếm 66,3% tổng số tàu không có giấy phép đăng ký. 

Trong đó, nghề lồng bát quái 94 tàu, nghề khác là 71 tàu và nghề lƣới kéo là 67 tàu. 

Trƣớc đây, theo Luật Thủy sản 2003 quy định quản lý theo công suất máy, thì các tàu 

có công suất máy chính nhỏ hơn 20cv thì không thuộc diện phải cấp “giấy chứng nhận 

đăng ký tàu cá”, mà chỉ cần cấp “giấy xác nhận đăng ký tàu cá”. Tuy nhiên Luật Thủy 

sản 2017 chuyển sang quản lý theo chiều dài tàu, thì các tàu này nếu có chiều dài vỏ 

tàu từ 6 mét trở lên thì phải đƣợc cấp “giấy chứng nhận đăng ký tàu cá”. Trong quá 

trình áp dụng Luật mới thì ngƣ dân chƣa kịp thời nắm bắt đƣợc các thay đổi của quy 

định nên chƣa thực hiện các thủ tục để cấp “giấy chứng nhận đăng ký tàu cá”. 

Bên cạnh đó, có khoảng 118 trên 350 tàu cá (chiếm 33,7% tàu) thuộc diện phải 

cấp “giấy chứng nhận đăng ký tàu cá” (kể cả theo quy định của Luật Thủy sản 2003 và 

Luật Thủy sản 2017) nhƣng từ trƣớc đến giờ chƣa thực hiện đăng ký, trong đó, có 110 

chiếc là nghề lƣới rê, 05 chiếc làm nghề lƣới kéo và 03 chiếc làm nghề câu. 

Bảng 26: Tình trạng pháp lý của các tàu chƣa có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 

Nhóm 

nghề 
Tình trạng pháp lý 

Nhóm chiều dài tàu (m) 
Tổng 

6-<12 12-<15 ≥15 

Nghề 

lƣới kéo 

Có giấy xác nhận đăng ký tàu cá 73 0 0 73 

Không có giấy xác nhận đăng ký tàu cá 5 0 0 5 

Tổng 78 0 0 78 

Nghề 

lƣới rê 

Có giấy xác nhận đăng ký tàu cá 0 0 0 0 

Không có giấy xác nhận đăng ký tàu cá 110 0 0 110 

Tổng 110 0 0 110 

Nghề 

câu 

Có giấy xác nhận đăng ký tàu cá 0 0 0 0 

Không có giấy xác nhận đăng ký tàu cá 3 0 0 3 

Tổng 3 0 0 3 

Nghề 

lƣới 

chụp 

Có giấy xác nhận đăng ký tàu cá 0 0 0 0 

Không có giấy xác nhận đăng ký tàu cá 0 0 0 0 

Tổng 0 0 0 0 

Lồng bát 

quái 

Có giấy xác nhận đăng ký tàu cá 94 0 0 94 

Không có giấy xác nhận đăng ký tàu cá 0 0 0 0 

Tổng 94 0 0 94 
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Nhóm 

nghề 
Tình trạng pháp lý 

Nhóm chiều dài tàu (m) 
Tổng 

6-<12 12-<15 ≥15 

Nghề 

khác 

Có giấy xác nhận đăng ký tàu cá 65 0 0 65 

Không có giấy xác nhận đăng ký tàu cá 0 0 0 0 

Tổng 65 0 0 65 

Tổng 

cộng 

Có giấy xác nhận đăng ký tàu cá 232 0 0 232 

Không có giấy xác nhận đăng ký tàu cá 118 0 0 118 

Tổng 350 0 0 350 

 (Nguồn: Kết quả khảo sát của đề án) 

3.2.4. Đặc điểm tàu thuyền khai thác ở vùng bờ và vùng lộng Hải Phòng 

3.2.4.1. Vỏ tàu 

Tàu khai thác hải sản ở vùng bờ và vùng lộng Hải Phòng chủ yếu là vỏ gỗ, các 

thông số kỹ thuật, chất lƣợng, tuổi thọ của các đội tàu khai thác hải sản ở Hải Phòng 

còn khá tốt và đáp ứng đƣợc yêu cầu kỹ thuật theo qui định pháp lý. Chi tiết đặc điểm 

vỏ tàu đƣợc thể hiện ở Bảng 27. 

Bảng 27: Thông số kỹ thuật và chất lƣợng vỏ tàu 

Nhóm nghề 

Nhóm 

chiều dài 

(m) 

Kích thƣớc vỏ tàu (m) 
Chất lƣợng 

vỏ tàu (%) 

Tuổi thọ 

của tàu 

(năm) 
Chiều dài 

TB  

Chiều rộng 

TB  

Chiều cao 

TB  

Lƣới kéo 

6-<12 10,4±0,8 3,5±0,6 1,3±0,4 67,0±9,6 18,2±6,0 

12-<15 13,2±0,7 4,0±0,4 1,9±0,3 63,3±5,6 15,7±5,8 

≥15 15,7±0,5 4,6±0,3 2,3±0,2 69,7±8,0 8,5±5,1 

Lƣới rê 

<6 5,5±0,3 1,8±0,3 0,7±0,1 71,7±4,7 5,0±1,0 

6-<12 7,8±1,6 2,4±0,5 1,3±1,6 62,9±9,4 10,4±6,2 

12-<15 13,5±0,6 4,1±0,5 1,8±0,3 64,3±4,9 15,3±4,0 

≥15 18,5±2,2 5,1±0,8 2,7±1,1 67,3±6,3 15,4±4,9 

Nghề câu  

<6 5,2±0,2 1,7±0,3 0,8±0,2 72,6±3,5 11,0±3,7 

6-<12 7,2±1,25 2,7±0,6 0,75±0,25 74,5±9,3 7,35±2,95 

12-<15 14,5±0,3 5,2±1,1 1,8±2,3 55,2±5,6 9,0±1,4 

Lƣới chụp 
12-<15 13,7±0,8 4,6±0,5 1,9±0,3 62,1±7,5 15,4±5,9 

≥15 24,2±3,5 7,1±0,9 3,0±0,6 80,5±7,7 6,1±2,7 

Nghề lồng 

bẫy 

<6 4,4±0,6 1,7±0,4 0,8±0,0 61,3±8,9 10,6±3,5 

6-<12 7,6±1,5 2,8±0,7 1,1±0,1 68,3±8,4 7,8±4,8 

12-<15 13,8±0,8 4,1±0,9 1,9±0,4 68,9±8,7 15,4±5,6 

≥15 16,3±0,6 4,5±0,4 2,0±0,4 68,3±9,0 13,4±8,3 

Nghề đáy 
6-<12 10,2±0,6 3,8±0,3 1,4±0,3 82,5±12,5 7,5±3,5 

12-<15 13,0±0,6 4,0±0,5 1,8±0,1 70,0±14,1 10,3±8,5 

Nghề te 6-<12 8,2±1,7 2,8±0,5 0,9±0,2 76,7±7,5 4,8±1,0 

(Nguồn: Kết quả điều tra của đề án) 
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Qua bảng 27 thấy, đội tàu khai thác hải sản ở vùng bờ có chiều dài trung bình từ 

4,4 - 10,4m, chiều rộng từ 1,8 - 3,8m, chất lƣợng vỏ tàu còn khoảng 61,3 - 82,5%; đội 

tàu khai thác ở vùng lộng có chiều dài trung bình 13,0 - 14,5m, chiều rộng từ 4,0 - 

5,2m, chất lƣợng vỏ tàu còn khoảng 55,0 - 75,0%; đội tàu khai thác ở vùng khơi có 

chiều dài trung bình từ 15,7 - 24,2m, chiều rộng từ 4,6 - 7,1m, chất lƣợng vỏ tàu còn 

khoảng 68,3 - 87,6%.  

Tuổi thọ của các tàu có mức giao động lớn giữa các nhóm chiều dài tàu. Tàu có 

tuổi thọ càng lớn tức là thời gian sử dụng lâu và cũ hơn so với tàu có tuổi thọ thấp. Kết 

quả điều tra cho thấy, các nghề hoạt động ở vùng lộng và vùng bờ có tuổi thọ trung 

bình cao nhƣ nghề lƣới kéo, nghề lƣới rê, nghề lồng bẫy; các nghề có tuổi thọ trung 

bình thấp hơn nhƣ nghề te xiệp, nghề câu vàng.  

3.2.4.2. Máy tàu 

Các đội tàu hoạt động vùng bờ và vùng lộng biển Hải Phòng chủ yếu trang bị 01 

máy chính, không trang bị thêm máy phụ. Máy tàu chủ yếu là máy cũ, có xuất xứ từ 

Nhật, Trung Quốc và Mỹ. Chi tiết công suất máy tàu theo nghề, nhóm chiều dài tàu và 

tổng vốn đầu tƣ trang bị tàu máy đƣợc thể hiện ở Bảng 28. 

Bảng 28: Thông số kỹ thuật và vốn đầu tƣ máy tàu 

Nhóm nghề 
Nhóm chiều dài tàu 

(m) 

Trang bị máy tàu 

Công suất (cv) Chất lƣợng (%) 

Lƣới kéo 

6-<12 82,4±27,9 63,3±11,4 

12-<15 190,4±83,4 60,4±6,1 

≥15 301,5±68,0 65,0±5,0 

Lƣới rê 

<6 8,3±1,4 70,0±6,5 

6-<12 19,2±19,5 62,0±7,5 

12-<15 238,7±108,0 61,4±3,5 

≥15 380,0±153,7 63,7±7,1 

Nghề câu 

<6 8,5±1,2 74,1±7,5 

6-<12 26,1±11,9 74,7±14,6 

12-<15 340,0±0,0 50,0±5,6 

Lƣới chụp 
12-<15 224,2±71,8 62,7±8,6 

≥15 631,55±175,3 80,05±6,95 

Nghề lồng bẫy 

<6 8,8±1,2 75,3±5,6 

6-<12 21,1±14,7 70,2±10,0 

12-<15 178,2±85,3 61,1±8,7 

≥15 300,6±103,3 60,8±4,9 

Nghề đáy 
6-<12 88,0±51,5 82,5±12,5 

12-<15 137,0±21,9 65,0±7,1 

Nghề te 6-<12 41,7±15,2 68,3±6,9 

(Nguồn: Kết quả điều tra của đề án) 

Qua bảng 28 cho thấy, mức trang bị công suất của các nghề khai thác hải sản ở 
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vùng bờ nhƣ lồng bẫy, nghề câu, lƣới rê khoảng từ 8,0-28,1CV, đội tàu lƣới kéo, nghề 

đáy, nghề te mức trang bị công suất khoảng 41,7-88,1CV. Đội tàu khai thác ở vùng 

lộng có mức trang bị công suất từ 137,0-238,7 CV, trong đó cao nhất là nghề lƣới rê 

và thấp nhất là nghề đáy. Chất lƣợng còn lại của máy tàu giao động từ 50,0-82,5%, 

trong đó, nghề câu tay, nghề lồng bẫy, nghề đáy có chất lƣợng của máy tàu cao hơn 

các nhóm nghề còn lại. 

3.2.4.3. Ngư cụ 

Ngƣ cụ đƣợc sử dụng trong các nghề khai thác hải sản vùng lộng và vùng bờ Hải 

Phòng rất đa dạng về chủng loại và kích thƣớc. Qua điều tra cho thấy: nghề lƣới kéo 

có kích thƣớc mắt lƣới ở đụt giao động từ 10 - 25 mm, nghề lƣới rê có kích thƣớc mắt 

lƣới từ 22 - 110 mm, lƣới chụp có kích thƣớc mắt lƣới ở đụt từ 10 - 25 mm, lồng bẫy 

hỗn hợp (bát quái/lú/lờ dây) có kích thƣớc mắt lƣới bao lồng là 2a = 10 – 15 mm, nghề 

đáy có kích thƣớc mắt lƣới tại đụt từ 4 - 18 mm, nghề te/xiệp có kích thƣớc mắt lƣới 

tại đụt từ 20 - 25 mm. 

Để có thể đánh giá đƣợc việc sử dụng ngƣ cụ khai thác hải sản có vi phạm quy 

định của nhà nƣớc hay không cần căn cứ vào kích thƣớc mắt lƣới tại bộ phận tập trung 

cá hiện nay ngƣ dân đang sử dụng so với kích thƣớc qui định trong Thông tƣ số 

19/2018/TT-BNNPTNT và thông tƣ số 01/2022/TT-BNNPTNT. Tổng hợp kích thƣớc 

mắt lƣới tại nơi tập trung cá của các nghề khai thác và kích thƣớc mắt lƣới theo qui 

định đƣợc thể hiện ở Bảng 29. 

Bảng 29: So sánh kích thƣớc mắt lƣới hiện tại với kích thƣớc mắt lƣới qui định 

TT Tên loại ngƣ cụ 

Kích thƣớc mắt 

lƣới quy định 

(2a (mm)) 

Kích thƣớc mắt 

lƣới đang sử 

dụng (2a(mm)) 

1  Te, xiệp - 20-25 

2  Nghề đáy - 4-18 

3  Nghề lồng bẫy bát quái 40 10-15 

4  Lƣới chụp  40 10-25 

5  Lƣới rê cá mòi 60 30-60 

6  Lƣới kéo: 
 

 

 - Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dƣới 15m 34 10-20 

 - Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên 40 10-25 

Đối chiếu kích thƣớc mắt lƣới tại bộ phận tập trung cá của các nghề mà ngƣ dân 

đang sử dụng cho thấy, nghề lƣới kéo, nghề lƣới chụp là 100% các tàu điều tra điều vi 

phạm kích thƣớc mắt theo qui định của Thông tƣ 19/2018/TT-BNNPTNT. Mức độ vi 

phạm kích thƣớc mắt lƣới theo qui định từ kết quả điều tra của nghề lƣới rê khai thác 

cá mòi là 60,0%. Đối với nghề te xiệp, nghề đáy, kích thƣớc mắt lƣới ở phần chứa cá 

rất nhỏ từ 4 - 25 mm, trong khi các nghề này khai thác nhiều cá con, cá non và vùng 

khai thác chủ yếu là vùng cửa sông, vùng bờ nên đã vi phạm vùng biển đƣợc phép hoạt 

động theo Thông tƣ 19/2018/TT-BNNPTNT. Vi phạm theo Điều 6, Khoản 1, Luật 
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Thủy sản, quy định “cấm mọi hành vi ngăn chặn đƣờng di chuyển tự nhiên của các 

loài thủy sản tại các vùng vịnh, cửa sông”. Đối với nghề lồng bẫy bát quái là nghề du 

nhập từ Trung Quốc vào nƣớc ta, kích thƣớc mắt lƣới tại bộ phận chứa cá rất nhỏ từ 10 

- 15 mm, khai thác chủ yếu là vùng bờ và vùng lộng đã vi phạm vùng đƣợc phép hoạt 

động theo Thông tƣ 19/2018/TT-BNNPTNT, ngoài ra theo quy định mới tại thông tƣ 

số 01/2022/TT-BNNPTNT thì 100% tàu lồng bẫy bát quái đều vi phạm quy định. Nhƣ 

vậy, đây cũng là nghề vi phạm về quy định đƣợc phép sử dụng khai thác thủy sản. 

3.2.4.4. Tổng vốn đầu tư của các nghề khai thác 

Mục đích của việc phân tích, đánh giá tổng vốn đầu tƣ của các đội tàu nhằm làm 

cơ sở cho việc hỗ trợ vốn chuyển đổi nghề và mức hỗ trợ để giải bản tàu. Tổng vốn 

đầu tƣ của các nghề khai thác bao gồm: vốn đầu tƣ tàu, vốn đầu tƣ máy, vốn đầu tƣ 

trang thiết bị và ngƣ cụ. Qua điều tra cho thấy, mức vốn đầu tƣ có sự chênh lệch khá 

lớn giữa các đội tàu khai thác, trong đó đội tàu khai thác ở vùng bờ và vùng lộng có 

mức đầu tƣ khá thấp (khoảng 65,3-1.966,1 triệu đồng), trong khi đó đội tàu khai thác 

vùng khơi có mức đầu tƣ khá cao (khoảng 940,4-7.969,1 triệu đồng. Chi tiết tổng vốn 

đầu tƣ của các nghề khai thác theo nhóm chiều dài đƣợc cho trong Bảng 30. 

Bảng 30: Tổng vốn đầu tƣ tàu, máy, trang thiết bị và ngƣ cụ 

Nhóm 

nghề 

Nhóm 

chiều dài 

tàu (m) 

Vốn đầu tƣ 

tàu (trđ) 

Vốn đầu tƣ 

máy (trđ) 

Vốn đầu tƣ 

trang thiết bị và 

ngƣ cụ (trđ) 

Tổng vốn đầu tƣ 

(trđ) 

Lƣới kéo 

6-<12 126,8±102,5 63,6±22,1 92,4±20,3 252,8±74,8 

12-<15 200,4±99,4 116,0±43,3 170,6±42,1 487,0±115,6 

≥15 511,7±235,6 215,8±103,5 212,9±96,8 940,4±275,3 

Lƣới rê 

<6 20,0±4,2 12,5±2,5 44,2±3,6 46,7±18,6 

6-<12 36,3±17,4 11,3±6,0 194,2±32,5 241,8±86,4 

12-<15 286,0±112,2 138,0±50,4 588,7±106,2 1.012,7±265,2 

≥15 665,2±225,3 324,3±40,5 797,6±238,3 1.787,1±304,6 

Nghề câu  

<6 32,4±5,8 12,3±2,6 20,6±6,3 65,3±16,3 

6-<12 90,5±18,3 25,7±15,0 48,1±6,3 139,3±47,2 

12-<15 420,4±25,3 433,3±152,8 96,3±12,4 900,0±178,3 

Nghề 

chụp 

12-<15 771,1±289,2 453,8±76,9 741,1±102,6 1.966,0±324,6 

≥ 15 4.956,8±841,6 1.314,7±232,5 1.697,6±373,7 7.969,1±1.003,8 

Nghề 

lồng bẫy 

<6 12,8±7,7 7,8±3,2 55,4±10,6 76,0±11,3 

6-<12 72,8±14,5 21,2±3,1 124,8±16,3 218,8±96,5 

12-<15 289,3±123,6 109,8±62,8 494,1±94,4 893,2±194,8 

≥ 15 571,4±164,2 192,9±56,2 689,3±148,5 1.453,6±324,6 

Nghề đáy 
6-<12 375,0±125,0 115,0±85,0 264,5±76,2 754,5±158,6 

12-<15 410,0±90,0 149,8±29,0 361,0±65,3 920,8±201,4 

Nghề te 6-<12 206,0±93,4 81,8±43,3 48,5±6,8 316,3±87,1 

(Nguồn: Kết quả điều tra của đề án) 
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3.3. Mùa vụ và ngƣ trƣờng khai thác 

3.3.1. Mùa vụ khai thác 

Trong các hoạt động khai thác hải sản, vấn đề nắm vững đặc điểm của các ngƣ 

trƣờng và sự xuất hiện của các loài hải sản theo mùa vụ đã trở thành một trong những 

yếu tố quan trọng có tính quyết định đến việc nâng cao năng suất khai thác của nghề cá 

hiện nay. Tuy nhiên đối với mỗi loại hải sản sự xuất hiện theo không gian và thời gian 

đều có những sai khác rõ rệt, đặc biệt là nguồn lợi cá nổi nhỏ. Vùng biển Hải Phòng là 

một bộ phận thuộc Tây Bắc vịnh Bắc Bộ nên sẽ có những đặc trƣng của vùng biển 

này. Mùa vụ khai thác đƣợc phân ra theo hai thời kỳ rõ rệt. Thời kỳ gió mùa đông bắc 

từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, cá tập trung ở vùng nƣớc sâu giữa vịnh. Thời kỳ gió 

mùa tây nam từ tháng 4 đến tháng 9, cá di cƣ vào vùng nƣớc nông ven bờ để đẻ trứng. 

Thời kỳ này các loài cá nổi tập trung nhiều nhất ở vùng gần bờ, sau đó giảm đi. Sản 

lƣợng cá đáy ở vùng gần bờ cao nhất từ tháng 9 đến tháng 11. Tùy từng loại nghề và 

nhóm chiều dài tàu mà có mùa vụ khai thác khác nhau. Mùa vụ khai thác của nghề 

lƣới kéo là quanh năm; lƣới rê có mùa vụ khai thác quanh năm nhƣng mùa cho năng 

suất cao là từ tháng 4 đến tháng 9 âm lịch hàng năm; mùa vụ khai thác chính của nghề 

câu vàng tầng đáy là từ tháng 9 đến tháng 10 âm lịch, nghề câu tay mực là từ tháng 2 

đến tháng 4 âm lịch; nghề lƣới chụp có mùa vụ khai thác quanh năm, tuy nhiên vào 

mùa gió Tây Nam cho sản lƣợng khai thác cao hơn mùa gió Đông Bắc; mùa vụ khai 

thác của nghề lồng bát quái quanh năm, thời gian khai thác hiệu quả là từ tháng 3 đến 

tháng 5 âm lịch; nghề đáy khai thác quanh năm, mùa vụ khai thác hiệu quả cao tập 

trung vào mùa sinh sản của tôm cá từ tháng 3 đến tháng 5 âm lịch; nghề te xiệp khai 

thác quanh năm, mùa vụ khai thác hiệu quả cao từ tháng 3 đến tháng 5 âm lịch. 

3.3.2. Ngư trường khai thác  

Ngƣ trƣờng khai thác là nơi có các quần thể cá (hay hải sản khác) tập trung tƣơng 

đối ổn định, việc tiến hành khai thác tại đây luôn đạt sản lƣợng cao. Sự xuất hiện các 

quần thể cá tại ngƣ trƣờng mang tính mùa vụ, với chù kỳ dài ngắn khác nhau tùy thuộc 

vào các yếu tố sinh thái tự nhiên. Dựa vào đặt điểm về vị trí địa lý và địa hình vùng 

biển Hải Phòng đƣợc chia làm 2 vùng ngƣ trƣờng khai thác chính: ngƣ trƣờng Cát Bà - 

Long Châu và ngƣ trƣờng Bạch Long Vĩ. 

Ngƣ trƣờng Cát Bà - Long Châu rộng trên 450 hải lý vuông, kéo dài từ khu vực 

biển Hạ Lọng Quảng Ninh đến Thái Bình. Đối tƣợng khai thác chính là các loài tôm, 

trong đó tôm he, tôm sắt và tôm rảo là những đối tƣợng chiếm tỷ lệ cao trong sản 

lƣợng khai thác. Ngoài ra, đây cũng là nơi tập trung các loài cá hồng, cá song và một 

số loài cá đáy có giá trị kinh tế khác. 

Ngƣ trƣờng Bạch Long Vĩ rộng 1.500 hải lý vuông. Vùng bãi gập triều quanh 

đảo (gồm bãi triều cao và bãi triều thấp) và bãi biển có diện tích khoảng 1,3 km
2
. Bãi 

triều rộng nhất ở phía bờ đông nam là 400 m, phía Đông Bắc 50m, phía Tây Nam là 

250m, phía Tây 100m và ở phía Đông 150m (Đỗ Văn Khƣơng 2007). Ngƣ trƣờng 

Bạch Long Vĩ là ngƣ trƣờng khai thác truyền thống của nghề kéo đáy. Năng suất khai 
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thác cao tập trung chủ yếu ở vùng biển phía Đông và Đông Bắc đảo, độ sâu ngƣ 

trƣờng từ 30-50m. Các loài chiếm sản lƣợng cao là: cá miễn sành hai gai, cá nục sồ, cá 

mối, cá lƣợng, cá phèn khoai. Ngoài ra các loài cá hồng, cá trác, cá bạc má cũng là 

những đối tƣợng thƣờng xuyên xuất hiện trong thành phần sản lƣợng khai thác. 

 

Hình 16: Ngƣ trƣờng khai thác chính của các nghề ở Hải Phòng 

3.4. Năng suất và sản lƣợng khai thác  

3.4.1. Năng suất khai thác 

Năng suất khai thác có sự sai khác nhau giữa các nghề, tuy nhiên có xu hƣớng 

tăng theo nhóm chiều dài tàu. Nghề có năng suất khai thác đạt cao nhất là nghề lƣới 

chụp, đạt khoảng 150,0-975,0 kg/tàu/ngày tùy theo nhóm chiều dài tàu, thứ hai là nghề 

khác (te, đáy) đạt khoảng 177,6-1.103,0 kg/tàu/ngày, nghề câu và nghề lồng bẫy có 

năng suất thấp nhất. Trong cùng một nghề và cùng nhóm chiều dài tàu thì năng suất 

khai thác cũng có sự biến động lớn giữa các năm. Kết quả tính toán năng suất khai 

thác của các đội tàu trong giai đoạn 2016-2021 đƣợc thể hiện trong Bảng 31. 

Bảng 31: Năng suất khai thác của các đội tàu, giai đoạn 2016-2021 

Nhóm nghề 
Nhóm chiều dài 

tàu (m) 

Năng suất khai thác (kg/tàu/ngày) 

2016 

(*) 

2017 

(*) 

2018 

(*) 

2019 

(*) 

2020 

(**) 

2021 

(**) 

Nghề lƣới kéo 

<6 - - - - - - 

6-<12 80,0 55,0 41,0 55,0 50,0 53,5 

12-<15 280,0 300,0 250,0 280,0 108,0 112,7 

≥15 400,0 450,0 550,0 550,0 250,0 253,0 

Nghề lƣới rê 

<6 26,5 26,5 26,5 26,5 45,1 45,1 

6-<12 26,5 26,5 26,5 26,5 45,1 45,1 

12-<15 75,0 90,0 160,0 175,0 57,3 57,3 
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Nhóm nghề 
Nhóm chiều dài 

tàu (m) 

Năng suất khai thác (kg/tàu/ngày) 

2016 

(*) 

2017 

(*) 

2018 

(*) 

2019 

(*) 

2020 

(**) 

2021 

(**) 

≥15 420,0 480,0 400,0 375,0 326,6 326,6 

Nghề câu 

<6 18,0 18,0 7,0 5,0 3,0 6,0 

6-<12 18,0 18,0 7,0 5,0 3,0 6,0 

12-<15 18,0 18,0 7,0 5,0 24,0 10,0 

≥15 - - - - 36,0 36,0 

Lƣới chụp 

6-<12 - - - - - - 

12-<15 385,0 350,0 185,0 150,0 499,3 499,3 

≥15 975,0 725,0 750,0 675,0 706,4 706,4 

Lồng bát quái 

<6 45,50 18,00 21,00 20,00 36,60 33,8 

6-<12 45,50 18,00 21,00 20,00 36,60 33,8 

12-<15 45,50 18,00 21,00 20,00 40,70 41,1 

≥15 - - - - 44,50 45,5 

Nghề khác 

<6 - - - - - - 

6-<12 178,1 177,6 201,5 181,0 335,1 381,4 

12-<15 234,6 172,5 562,0 316,5 490,0 451,2 

≥15 451,2 327,0 1.103,0 613,0 525,8 600,3 

Ghi chú: (-) Không có số liệu; (*) Kết quả ước tính từ dự án I.8, dự án I.9 và các đề 

tài/dự án của Viện Nghiên cứu Hải sản; (**) Kết quả ước tính của đề án 

3.4.2. Hệ số hoạt động (BAC) 

Hệ số hoạt động (BAC) của các đội tàu chịu ảnh hƣởng của điều kiện thời tiết 

trên biển và tập quán khai thác của từng nghề. Nhìn chung, hệ số hoạt động của các 

đội tàu ít có sự biến động trong giai đoạn 2016-2021. Nghề lƣới kéo và nghề câu có hệ 

số hoạt động cao nhất, trung bình đạt từ 0,50 đến 0,64; nghề lồng bẫy và nghề khác (te, 

đáy) có hệ số hoạt động thấp nhất, chỉ đạt khoảng 0,49 đến 0,56. Kết quả ƣớc tính hệ 

số hoạt động của các đội tàu trong giai đoạn 2016-2021 đƣợc thể hiện trong Bảng 32. 

Bảng 32: Hệ số hoạt động của đội tàu, giai đoạn 2016-2021 

Nhóm nghề 
2016 

(*) 

2017 

(*) 

2018 

(*) 

2019 

(*) 

2020 

(**) 

2021 

(**) 

Nghề lƣới kéo 0,61 0,61 0,63 0,69 0,50 0,50 

Nghề lƣới rê 0,57 0,57 0,58 0,60 0,54 0,54 

Nghề câu 0,64 0,64 0,69 0,63 0,53 0,53 

Nghề lƣới chụp 0,57 0,57 0,58 0,60 0,54 0,54 

Lồng bát quái 0,51 0,51 0,56 0,55 0,55 0,55 

Nghề khác 0,51 0,51 0,56 0,55 0,49 0,49 

 Ghi chú:(*) Kết quả từ dự án I.8, dự án I.9 và các đề tài/dự án của Viện Nghiên cứu 

Hải sản; (**) Kết quả ước tính của đề án 
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3.4.3. Sản lượng khai thác 

Sản lƣợng khai thác ở vùng bờ, vùng lộng Hải Phòng đƣợc ƣớc tính dựa trên số 

liệu tàu thuyền thực tế tham gia khai thác tại vùng biển nghiên cứu, số ngày hoạt động 

tiềm năng, hệ số hoạt động của từng đội tàu và năng suất khai thác. Kết quả ƣớc tính 

đƣợc trình bày chi tiết ở bảng 33 và Phụ lục 8. 

Bảng 33: Sản lƣợng khai thác vùng bờ, vùng lộng Hải Phòng giai đoạn 2012-2021 

Vùng 

biển 

Nhóm 

chiều dài 

Tổng sản lƣợng khai thác hải sản (tấn) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Vùng bờ 

<6 4.596 3.391 3.683 3.223 5.903 5.992 

6-<12 8.342 5.714 6.103 4.513 7.372 8.224 

12-<15 595 612 747 1.343 2.556 1.035 

≥15 648 781 3.135 2.902 2.253 89 

Tổng 14.181 10.498 13.668 11.981 18.084 15.340 

Vùng 

lộng 

<6 0 0 0 0 0 0 

6-<12 1.101 701 527 834 576 510 

12-<15 8.178 8.851 8.638 10.290 6.210 6.533 

≥15 3.629 5.173 13.427 12.258 9.077 5.593 

Tổng 12.908 14.725 22.592 23.382 15.863 12.636 

Tổng 02 vùng biển 27.089 25.223 36.260 35.363 33.947 27.976 

Tổng sản lƣợng khai thác tại vùng bờ và vùng lộng Hải Phòng có xu hƣớng tăng 

dần qua các năm, trong đó tỷ lệ khai thác tại vùng bờ trung bình chiếm khoảng 33,9-

54,8% tổng sản lƣợng tùy theo các năm, còn lại là sản lƣợng đánh bắt đƣợc tại vùng 

lộng. Sản lƣợng khai thác của các nghề có sự biến động lớn giữa các năm, trong đó, 

các nghề khai thác cá tầng đáy nhƣ nghề câu, nghề lƣới kéo, nghề lồng bẫy, sản lƣợng 

có xu hƣớng giảm dần với tỷ lệ giảm lần lƣợt là 78,2%, 59,7%; và 29,4% so với đầu 

giai đoạn. Trong khi đó, các nghề khai thác cá nổi nhƣ nghề lƣới rê, lƣới chụp và nghề 

khác (te, đáy) thì sản lƣợng khai thác lại có xu hƣớng tăng mạnh, trung bình tăng 

khoảng 118,0%-197,9% so với đầu giai đoạn. 

3.5. Hiệu quả khai thác  

3.5.1. Hiệu quả kinh tế của đội tàu 

Hiệu quả kinh tế của đội tàu đƣợc thể hiện qua các chỉ số nhƣ vốn đầu tƣ, doanh 

thu, chi phí (chi phí biến đổi và chi phí cố định), lợi nhuận năm. Kết quả đánh giá 

đƣợc thể hiện chi tiết ở Bảng 34. 

Bảng 34: Hiệu quả kinh tế khai thác hải sản 

Nhóm nghề 
Nhóm chiều 

dài tàu (m) 

Doanh thu 

(trđ/tàu/năm) 

Chí phí 

(trđ/tàu/năm) 

Lợi nhuận 

(trđ/tàu/năm) 

Lƣới kéo 

6-<12 734,8±176,5 544,9±158,0 147,8±42,6 

12-<15 1.215,4±246,3 1.005,1±201,5 283,7±94,9 

≥15 1.214,7±341,3 1.089,8±21,5 386,7±183,3 
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Nhóm nghề 
Nhóm chiều 

dài tàu (m) 

Doanh thu 

(trđ/tàu/năm) 

Chí phí 

(trđ/tàu/năm) 

Lợi nhuận 

(trđ/tàu/năm) 

Lƣới rê 

<6 159,6±15,9 52,0±26,8 92,8±28,6 

6-<12 370,0±191,3 226,3±115,8 138,5±99,0 

12-<15 1.570,0±774,1 938,7±436,4 670,8±102,2 

≥15 4.225,0±926,2 3.296,5±801,8 929,5±291,0 

Nghề câu vàng 
6-<12 375,7±57,9 194,7±38,2 181,0±50,2 

12-<15 1.366,6±154,2 1.064,0±132,0 264,4±83,0 

Nghề câu tay 
<6 177,8±66,4 81,8±56,7 96,0±32,5 

6-<12 200,0±24,5 90,3±32,1 109,8±45,2 

Nghề chụp 
12-<15 1.706,4±718,0 1.454,9±539,1 251,6±51,5 

≥15 2.721,6±835,7 2.247,8±504,4 453,9±184,5 

Nghề lồng bẫy 

<6 196,8±89,9 130,9±69,3 65,9±21,2 

6-<12 433,4±191,8 221,8±50,6 211,6±32,8 

12-<15 1.076,2±567,8 728,3±298,0 347,9±127,4 

≥15 1.819,6±533,3 1.203,1±412,5 616,5±255,5 

Nghề Khác 
6-<12 691,5±249,5 573,6±148,0 117,9±51,8 

12-<15 1.268,3±532,3 910,0±423,0 358,4±152,2 

 (Nguồn: Kết quả khảo sát của đề án) 

Đối với doanh thu: Doanh thu có xu hƣớng tỷ lệ thuận với nhóm chiều dài tàu. 

Nhóm tàu khai thác vùng bờ có chiều dài dƣới 6m doanh thu đạt khoảng 159,6 - 196,8 

triệu đồng/tàu/năm; Ở nhóm chiều dài 6-<12m doanh thu đạt 370,0 - 734,8 triệu 

đồng/tàu/năm; Nhóm chiều dài tàu từ 12-<15m doanh thu đạt khoảng 1.076,2 - 1.706,4 

triệu đồng/tàu/năm; Nhóm chiều dài tàu lớn hơn 15m doanh thu đạt khoảng 1.214,7 - 

4.225,0 triệu đồng/tàu/năm. 

Đối với chi phí (bao gồm chi phí biến đổi và chi phí cố định): Ở đội tàu nhóm 

chiều dài dƣới 6m chi phí sản xuất khoảng 52,0 - 130,9 triệu đồng/tàu/năm; Nhóm 

chiều dài tàu 6-<12m khoảng 90,3 - 544,9 triệu đồng/tàu/năm; Nhóm chiều dài tàu 12-

<15m dao động khoảng 728,3 - 1.454,9 triệu đồng/tàu/năm; Ở nhóm chiều dài tàu lớn 

hơn 15m khoảng 1.089,8 - 3.296,5 triệu đồng/tàu/năm. 

Đối với lợi nhuận: Đội tàu dƣới 6m đạt lợi nhuận trung bình trong một năm dao 

động trong khoảng 65,9 - 96,0 triệu đồng/tàu/năm. Đội tàu thuộc nhóm chiều dài từ 6-

<12m lợi nhuận dao động trong khoảng 109,8 - 211,6 triệu đồng/tàu/năm. Đội tàu 

thuộc nhóm chiều dài từ 12-<15m lợi nhuận nằm trong khoảng 251,6 - 670,8 triệu 

đồng/tàu/năm. Đội tàu thuộc nhóm chiều dài lớn hơn 15m lợi nhuận đạt khoảng 386,7- 

929,5 triệu đồng/tàu/năm. 

Nhìn chung, hiệu quả kinh tế đội tàu khai thác hải sản có xu hƣớng tăng theo 

nhóm chiều dài tàu. Tuy nhiên, hiện nay số lƣợng tàu chiều dài từ 15m trở lên chiếm 

số lƣợng khá thấp so với số tàu hoạt động ở vùng bờ và vùng lộng. Nguyên nhân mà 
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ngƣ dân Hải Phòng không muốn hoặc còn đang lƣỡng lự chƣa đầu tƣ đó là: thiếu vốn 

đầu tƣ nhƣng vay vốn gặp khó khăn, nguồn lao động ngày càng khan hiếm, nguồn lợi 

giảm và giá cả thị trƣờng chƣa ổn định. Chính vì thế, nhà nƣớc cần có các chính sách 

hỗ trợ chuyển đổi nghề, chuyển giao các công nghệ khai thác, vay vốn ƣu đãi, cơ giới 

hóa đội tàu khai thác nhằm tiết kiệm nguồn lao động trên tàu. 

3.5.2. Thu nhập của lao động 

Thu nhập của lao động khai thác hải sản có sự chênh lệch lớn giữa các nhóm 

nghề và nhóm chiều dài tàu, trung bình khoảng 59,3-139,9 triệu đồng/ngƣời/năm. Tuy 

nhiên, so với mức thu nhập bình quân đầu ngƣời của thành phố Hải Phòng (khoảng 

5.863 USD/ngƣời năm 2020) thì thu nhập của lao động khai thác thấp hơn khá nhiều. 

Nghề lƣới chụp có mức thu nhập cao nhất, đạt từ 102,7-111,0 triệu đồng/ngƣời/năm, 

trong khi đó nghề câu tay có mức thu nhập thấp nhất, chỉ đạt 63-64,32 triệu 

đồng/ngƣời/năm. Thu nhập của lao động đƣợc thể hiện ở Bảng 35. 

Bảng 35: Thu nhập lao động trên tàu khai thác hải sản 

TT 
Nhóm nghề 

Thu nhập của lao động (triệu đồng/ngƣời/năm) 

<6m 6-<12m 12-<15m ≥15m 

1 Lƣới kéo - 76,32 73,92 88,41 

2 Lƣới rê 59,26 79,08 99,43 139,94 

3 Câu vàng - 63,83 82,43 - 

4 Câu tay 63,00 64,32 - - 

5 Lƣới chụp - - 102,69 111,0 

6 Lồng bẫy 65,9 79,26  95,07 99,98 

7 Nghề khác - 81,56 74,69 - 

 Trung bình 62,7 74,1 88,0 109,8 

(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề án) 

5.3. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các nghề khai thác  

Để xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận của các nghề khai thác, đề án sử 

dụng phần mềm SPSS 26 để phân tích mô hình hồi qui tuyến tính đa biến, với các biến 

độc lập gồm: chiều dài tàu (X1), kích thƣớc ngƣ cụ (X2), công suất máy (X3), số ngày 

khai thác (X4), số lao động trên tàu (X5), vốn đầu tƣ (X6). Mục đích của mô hình này 

là xem yếu tố nào sẽ ảnh hƣởng đến lợi nhuận của nghề để từ đó đƣa ra giảm pháp để 

nâng cao hiệu quả. Chi tiết kết quả mô hình hồi qui đƣợc trình bày ở Bảng 36. 

Bảng 36: Kết quả phân tích mô hình hồi quy đa biến 

Nhóm 

nghề 

Yếu tố 

ảnh 

hƣởng 

Hệ số hồi qui  

Kiểm 

định t 

Mức ý 

nghĩa 

thống 

kê (Sig) 

Hệ số 

phƣơng 

sai phóng 

đại (VIF) 

Hệ số 

R
2
 

hiệu 

chỉnh 

Các yếu tố 

không ảnh 

hƣởng 

Chƣa 

chuẩn 

hóa (B) 

Chuẩn 

hóa 

(Beta) 

Lƣới kéo 
X5 -59,417 -0,344 -2,339 0,025 1,274 

0,372 
X1, X2, X3, 

X4 X6 0,436 0,688 4,681 0,000 1,274 
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Nhóm 

nghề 

Yếu tố 

ảnh 

hƣởng 

Hệ số hồi qui  

Kiểm 

định t 

Mức ý 

nghĩa 

thống 

kê (Sig) 

Hệ số 

phƣơng 

sai phóng 

đại (VIF) 

Hệ số 

R
2
 

hiệu 

chỉnh 

Các yếu tố 

không ảnh 

hƣởng 

Chƣa 

chuẩn 

hóa (B) 

Chuẩn 

hóa 

(Beta) 

Lƣới rê 
X5 161,322 0,466 3,936 0,000 2,892 

0,616 
X1, X2, X3, 

X4 X6 0,637 0,416 3,817 0,000 2,443 

Câu vàng X2 0,073 0,676 3,519 0,007 1,737 0,809 
X1, X3, X4, 

X5, X6 

Câu tay X4 0,539 0,263 1,517 0,037 2,186 0,485 
X1, X2, X3, 

X5, X6 

Lƣới chụp 
X3 0,678 0,436 2,096 0,043 4,856 

0,661 
X1, X2, X5, 

X6 X4 11,449 0,732 6,,247 0,000 1,538 

Lồng bẫy 

X3 -1,090 -0,489 -2,390 0,020 4,440 

0,405 X1, X2, X6 X4 1,756 0,313 3,013 0,004 1,144 

X5 106,552 0,776 3,266 0,002 5,989 

Nghề khác X3 2,738 0,595 2,640 0,028 2,884 0,633 
X1, X2, X4, 

X5, X6 

Kết quả phân tích mô hình cho thấy, đối với nghề lƣới kéo và lƣới rê đều có tác 

động thuận chiều là vốn đầu tƣ và số lƣợng lao động, có nghĩa là để tăng lợi nhuận cho 

02 nghề này cần tiếp tục đầu tƣ tàu lớn hơn và cần nâng cao trình độ lao động trên tàu, 

nhằm giúp nâng cao hiệu quả sản xuất; Đối với nghề câu vàng, số lƣợng lƣỡi câu có 

tác động thuận chiều lên lợi nhuận, có nghĩa là cần tăng chiều dài vàng câu để tăng lợi 

nhuận, tuy nhiên việc tăng số lƣợng lƣỡi câu cần phải tính toán phù hợp với chiều dài 

tàu; nghề lồng bẫy và lƣới chụp có chung yếu tố ảnh hƣởng lên lợi nhuận là số lƣợng 

lao động và tổng số ngày khai thác, có nghĩa là để tăng lợi nhuận cho 02 nghề này cần 

nâng cao trình độ lao động trên tàu và cần tăng thời gian khai thác, để làm đƣợc này 

thì cần phải chú trọng phát triển đội tàu dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển, đẩy nhanh 

việc xây dựng và hoàn thành trung tâm hậu cần nghề cá ở Bạch Long Vĩ nhằm hạn chế 

tối đa việc di chuyển từ ngƣ trƣờng vào bờ để bán sản phẩm nhằm kéo dài đƣợc thời 

gian đánh bắt trên biển. Ngoài ra, nghề lồng bẫy bát quái, công suất máy có tác động 

nghịch chiều với lợi nhuận, điều này đúng với thực tế hiện nay, tàu ven bờ có lợi 

nhuận cao hơn đội tàu xa bờ bởi vì chi phí biến đổi chuyến biển khá thấp. Tuy nhiên, 

đội tàu khai thác ven bờ đã và đang tạo áp lực lên nguồn lợi hải sản vùng ven bờ, làm 

ảnh hƣởng đến khu vực sinh sản. Đối với nhóm nghề khác (chủ yếu là te xiệc, đăng 

đáy,…) theo kết quả phân tích công suất máy có tác động thuận chiều với lợi nhuận, 

tuy nhiên đây là các nghề cấm cho nên không đƣợc phát triển nghề này ở vùng biển 

ven bờ Hải Phòng. 

3.6. Hiện trạng về lao động nghề khai thác  

3.6.1. Số lượng lao động 

Hiện nay lao động trên các đội tàu khai thác hải sản Hải Phòng đang bị thiếu hụt 
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nghiệm trọng, nhiều tàu phải nằm bờ vì không có lao động đi biển. Ngoài ra, nguồn 

lao động tại chỗ (ở Hải Phòng) cũng không đáp ứng đƣợc yêu cầu nên các tàu chủ yếu 

tuyển nguồn lao động từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và một số tỉnh khác.  

Qua điều tra số lƣợng lao động trung bình trên tàu có sự khác nhau giữa các 

nhóm nghề và có xu hƣớng tăng theo nhóm chiều dài tàu. Các tàu chiều dài nhỏ hơn 

12m có số lao động trung bình trên tàu từ 1-2 lao động/tàu; các tàu chiều dài trên 12m 

có số lƣợng lao động trên tàu từ 4-12 ngƣời (tùy thuộc vào loại nghề). Trong đó, nghề 

lƣới rê là nghề cần nhiều lao động nhất, trung bình cần 8-12 lao động/tàu; tiếp đến là 

nghề lƣới chụp, trung bình cần khoảng 5-8 lao động/tàu; các nghề còn lại trung bình 

cần 4-5 lao động/tàu. Chính vì lực lƣợng lao động trên các tàu cần khá nhiều và mức 

độ thiếu hụt ngày một trầm trọng cho nên việc cơ giới hóa trang thiết bị khai thác để 

giảm số lƣợng lao động là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay (Bảng 37). 

Bảng 37: Số lƣợng lao động trung bình theo nhóm chiều dài tàu và nhóm nghề 

TT Nhóm nghề 
Số lƣợng lao động theo nhóm chiều dài (ngƣời/tàu) 

<6 6-<12 12-<15 ≥15 

1 Lƣới kéo - 2,5±0,8 4,1±1,1 4,3±0,9 

2 Lƣới rê 1,3±0,5 2,4±1,5 8,7±4,5 11,8±4,4 

3 Câu vàng - 2,3±0,5 4,3±0,5 - 

4 Câu tay 1,0±0,0 1,3±0,6 - - 

5 Lƣới chụp - - 5,3±0,3 6,8±0,7 

6 Lồng bẫy 1,5±0,5 2,0±0,9 5,2±1,6 5,8±0,6 

7 Nghề khác - 2,2±0.4 5,5±0,6 - 

(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề án) 

3.6.2. Trình độ học vấn của lao động 

Trình độ học vấn của lao động trên tàu khai thác hải sản ở Hải Phòng tƣơng đối 

thấp, chủ yếu là học hết cấp 1 và cấp 2 (chiếm khoảng 95,2%), lao động là đã học hết 

cấp 3 chỉ chiếm 3,1% và chỉ có 0,9% là có trình độ học vấn từ trung cấp trở lên. Trong 

khi đó, vẫn có một số nhỏ lao động không biết chữ, chiếm khoảng 0,8% tổng số lao 

động. Với trình độ học vấn thấp, thì việc chuyển giao các công nghệ tiên tiến trong 

khai thác hải sản và đào tạo nghề mới cho ngƣ dân sẽ gặp không ít khó khăn. Kết quả 

khảo sát trình độ học vấn của lao động khai thác hải sản đƣợc thể hiện trong Hình 17. 
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Hình 17: Tỷ lệ trình độ học vấn lao động trên tàu khai thác hải sản 

3.6.3. Độ tuổi lao động 

Độ tuổi lao động có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển nghề cá, kết 

quả khảo sát cho thấy lao động nghề cá Hải Phòng vẫn đang trong độ tuổi vàng từ 18-

50 tuổi chiếm khoảng 81,8%, số lao động cận tuổi hƣu trí chiếm khoảng 17,1%, còn 

lại 1,1% lực lƣợng lao động ngoài độ tuổi lao động (Hình 18). 

 

Hình 18: Tỷ lệ độ tuổi lao động trên tàu khai thác hải sản 

3.7. Thông tin về hộ gia đình làm nghề khai thác hải sản  

3.7.1. Giới tính hộ gia đình 

Trong hộ gia đình tham gia khai thác hải sản, tỷ lệ nam thƣờng cao hơn tỷ lệ nữ 

tƣơng ứng 54,1% và 45,9%. Trong khi đó tỷ lệ này toàn quốc ở mức nam chiếm 49,9% 

và nữ chiếm 50,1%. Với đặc trƣng của ngành khai thác hải sản cần số lƣợng lớn nam 

giới cho các hoạt động trên tàu thì với cấu trúc giới tính nhƣ thế này sẽ là nguồn lực 

dồi dào cho sự phát triển ngành khai thác hải sản. Tỷ lệ giới tính trong hộ gia đình khai 

thác hải sản đƣợc thể hiện trong Hình 19. 
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Hình 19: Tỷ lệ giới tính trong hộ gia đình khai thác hải sản 

3.7.2. Cơ cấu nghề nghiệp hộ gia đình 

Kết quả khảo sát cho thấy, có khoảng 31,2% số nhân khẩu trong hộ gia đình trực 

tiếp tham gia khai thác hải sản, có 26,7% thành viên hộ gia đình làm các nghề khác ở 

trên bờ. Trong khi đó có khoảng 48,2% thành viên trong gia đình là đang còn đi học, 

hết tuổi lao động hoặc làm nghề nội trợ. Nhƣ vậy, trung bình cứ khoảng 01 lao động 

trong gia đình phải nuôi 01 ngƣời phụ thuộc. Cơ cấu nghề nghiệp trong hộ gia đình 

khai thác hải sản đƣợc thể hiện trong Bảng 38. 

Bảng 38: Cơ cấu nghề nghiệp của hộ gia đình khai thác hải sản 

Nhóm 

nghề 

Nhóm chiều 

dài (m) 

Tỷ lệ nghề nghiệp hộ gia đình (%) 

Khai thác thủy sản Nội trợ Còn đi học Khác 

Lƣới kéo 

6-<12 33,3 13,7 37,3 15,7 

12-<15 25,6 12,2 46,7 15,6 

≥15 26,2 14,8 47,5 11,5 

Trung bình 28,4 13,6 43,8 14,2 

Lƣới rê 

<6 27,6 10,3 37,9 24,1 

6-<12 35,8 9,7 30,6 23,9 

12-<15 26,9 7,7 46,2 19,2 

≥15 25,2 17,3 34,7 22,8 

Trung bình 28,9 11,3 37,3 22,5 

Câu vàng 
6-<12 36,4 11,4 27,3 25,0 

12-<15 37,5 18,8 31,3 12,5 

Trung bình 36,9 15,1 29,3 18,8 

Câu tay 
<6 38,5 23,1 30,8 7,7 

6-<12 29,4 11,8 23,5 35,3 

Trung bình 33,9 17,4 27,2 21,5 

Lƣới chụp 
12-<15 22,6 24,5 20,8 32,1 

≥15 26,1 15,5 31,8 26,7 

Trung bình 24,9 18,5 28,1 28,5 
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Nhóm 

nghề 

Nhóm chiều 

dài (m) 

Tỷ lệ nghề nghiệp hộ gia đình (%) 

Khai thác thủy sản Nội trợ Còn đi học Khác 

Lồng bẫy 

<6 38,9 16,7 27,8 16,7 

6-<12 30,9 11,2 32,5 25,5 

12-<15 29,9 9,0 35,8 25,4 

≥15 24,5 20,4 36,7 18,4 

Trung bình 31,0 14,3 33,2 21,5 

Nghề khác 
6-<12 39,5 7,9 31,6 21,1 

12-<15 28,6 21,4 35,7 14,3 

Trung bình 34,0 14,7 33,7 17,7 

(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề án) 

3.7.3. Độ tuổi lao động 

Cơ cấu độ tuổi trong hộ gia đình khai thác hải sản ở Hải Phòng tƣơng đối trẻ, 

trung bình có khoảng 68,0% thành viên đang trong độ tuổi lao động. Trong đó, có 

15,7% trong độ tuổi 18-30 tuổi; 24,6% trong độ tuổi 31-40 tuổi; 20,3% trong độ tuổi 

41-50 tuổi và 7,4% trong độ tuổi 51-60 tuổi. Tỷ lệ thành viên dƣới 18 tuổi là 31,1%, 

còn lại là độ tuổi trên 60 tuổi. Nhƣ vậy, số ngƣời trong độ tuổi lao động cao gấp hai 

lần số ngƣời phụ thuộc, đây đƣợc coi là cơ cấu dân số vàng. Tỷ lệ độ tuổi trong hộ gia 

đình khai thác hải sản đƣợc thể hiện trong Hình 20. 

 

Hình 20: Tỷ lệ độ tuổi trong hộ gia đình khai thác hải sản 

3.7.4. Trình độ học vấn trong hộ gia đình 

Kết quả khảo sát cho thấy, trung bình có 65,9% thành viên trong hộ gia đình khai 

thác hải sản có trình độ học vấn cấp 1 và cấp 2 (cấp 1 chiếm 29,0% và cấp 2 chiếm 

36,9%), có khoảng 24,6% thành viên hộ gia đình đã tốt nghiệp cấp 3, khoảng 5,3% có 

trình độ trung cấp, còn lại khoảng 4,2% có trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên, đặc 

biệt là không có thành viên nào trong hộ gia đình không biết chữ. Nhƣ vậy, trình độ 

học vấn trong hộ gia đình khai thác hải sản ở Hải Phòng khá cao. 
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Hình 21: Tỷ lệ trình độ học vấn trong hộ gia đình khai thác hải sản 

3.7.5. Thu nhập hộ gia đình 

Thu nhập bình quân mỗi gia đình làm nghề khai thác hải sản khoảng 353 triệu 

đồng/hộ/năm, trong đó có đến 79,1% là từ khai thác hải sản, còn lại 20,9% từ các hoạt 

động kinh tế khác. Sau khi trừ đi khoảng 149 triệu đồng/hộ/năm tiền chi tiêu, bình 

quân mỗi hộ có khoản tiết kiệm khoảng 204 triệu đồng/hộ/năm. Tuy nhiên, cuộc sống 

của lao động nghề cá còn gặp khó khăn, nhất là những hộ làm nghề cá ven bờ, điều 

này sẽ tác động rất lớn đến nguồn lợi thủy sản, khi mà kinh tế lại phụ thuộc chính vào 

nghề cá luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Thu 

nhập và chi tiêu của các hộ ngƣ dân đƣợc thể hiện ở Bảng 39. 

Bảng 39: Thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình khai thác hải sản 

Nhóm 

nghề 

Nhóm 

chiều dài 

tàu 

Thu nhập hộ gia đình (triệu đồng/hộ/năm) 
Tổng chi 

tiêu 
Khai thác hải sản Nguồn khác Tổng thu 

nhập Thu nhập Tỷ lệ (%) Thu nhập Tỷ lệ (%) 

Lƣới kéo 

6 -< 12 147,8 78,3 40,9 21,7 188,7 129,6 

12 -< 15 283,7 78,5 77,8 21,5 361,5 141,6 

≥15 386,7 89,1 47,5 10,9 434,2 145,2 

Trung bình 272,7 82 55,4 18 328,1 138,8 

Lƣới rê 

<6 92,8 82,6 19,5 17,4 112,3 103,2 

6-<12 138,5 70,4 58,3 29,6 196,8 104,4 

12-<15 670,8 92,1 57,5 7,9 728,3 175,2 

≥15 929,5 92,3 77,8 7,7 1007,3 177,6 

Trung bình 457,9 84,3 53,3 15,7 511,2 140,1 

Câu vàng 
6-<12 181 73,1 66,7 26,9 247,7 114 

12-<15 264,4 100 0 0 264,4 129,6 

Trung bình 222,7 86,6 33,4 13,5 256,1 121,8 

Câu tay 
<6 96 73,8 34 26,2 130 88,8 

6-<12 109,8 67,7 52,3 32,3 162,1 150 

Trung bình 102,9 70,8 43,2 29,2 146,1 119,4 
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Nhóm 

nghề 

Nhóm 

chiều dài 

tàu 

Thu nhập hộ gia đình (triệu đồng/hộ/năm) 
Tổng chi 

tiêu 
Khai thác hải sản Nguồn khác Tổng thu 

nhập Thu nhập Tỷ lệ (%) Thu nhập Tỷ lệ (%) 

Lƣới 

chụp 

12-<15 251,6 83,3 50,3 16,7 301,9 234 

≥15 453,9 69,85 208,45 30,15 662,35 284,4 

Trung bình 352,75 76,575 129,375 23,425 482,125 259,2 

Lồng bẫy 

<6 65,9 83,1 13,4 16,9 79,3 102 

6-<12 211,6 84 40,4 16 252 104,4 

12 -< 15 347,9 87,3 50,5 12,7 398,4 154,8 

≥15 616,5 100 0 0 616,5 148,8 

Trung bình 310,5 88,6 26,1 11,4 336,6 127,5 

Nghề 

khác 

6-<12 117,9 33,8 231,3 66,2 349,2 140,4 

12 -< 15 358,4 100 0 0 358,4 114 

Trung bình 238,2 66,9 115,7 33,1 353,8 127,2 

 (Nguồn: Kết quả khảo sát của đề án) 

3.8. Tổ chức sản xuất trên biển 

3.8.1. Tập đoàn, nghiệp đoàn, tổ đoàn kết sản xuất trên biển 

Trong thời gian vừa qua, số lƣợng tập đoàn/nghiệp đoàn, tổ đoàn kết sản xuất 

trên biển ở Hải Phòng đã tăng rất mạnh, năm 2010 toàn thành phố có 30 tổ đội khai 

thác với 183 tàu cá các loại và 1.098 ngƣời tham gia và đến năm 2020 đã thành lập 70 

tổ đội khai thác trên biển, 01 câu lạc bộ đánh cá xa bờ, 01 tập đoàn đánh cá Nam Triệu 

(xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên), 01 nghiệp đoàn nghề cá (phƣờng Ngọc Hải, quận 

Đồ Sơn) với tổng số 338 tàu và khoảng 2.028 lao động tham gia tham gia. 

Mô hình tổ đội khai thác thủy sản trên địa bàn Hải Phòng hoạt động dƣới 04 loại 

hình thức chính nhƣ sau: Nghiệp đoàn, câu lạc bộ khai thác, tập đoàn và tổ đội đoàn 

kết khai thác thủy sản. Với mô hình nghiệp đoàn/tập đoàn nghề cá do liên đoàn lao 

động hoặc UBND quận/huyện ra quyết định thành lập, nghiệp đoàn có quy chế và hoạt 

động theo quy định điều lệ Công đoàn, có tƣ cách pháp nhân, đƣợc sử dụng con dấu 

riêng, có tài khoản tại kho bạc nhà nƣớc; Câu lạc bộ khai thác xa bờ do BCH hội nông 

dân phƣờng ra Quyết định thành lập, có quy chế, nguồn quỹ hoạt động (Nguồn quỹ 

hoạt động do các tổ viên trong câu lạc bộ đóng góp và nguồn hỗ trợ của hội nông dân, 

của các mạnh thƣờng quân); tổ đội đoàn kết do UBND xã, phƣờng ra quyết định thành 

lập trên cơ sở tự nguyện và dựa trên mối quan hệ cùng tổ dân phố, họ hàng dòng tộc, 

cùng nghề và ngƣ trƣờng khai thác.  

Hoạt động của các mô hình tổ đội đã đem lại hiệu quả tốt, tiêu biểu nhƣ một số 

mô hình tổ đội trên địa bàn xã Đại Hợp huyện Kiến Thụy, xã Lập Lễ huyện Thủy 

Nguyên. Các mô hình đã có nhiều sáng tạo, hoạt động hiệu quả, ngoài việc chia sẻ 

thông tin về ngƣ trƣờng khai thác, giúp đỡ nhau khi gặp sự cố trên biển và quỹ vay tín 

dụng để thành viên trong tổ vay vốn phát triển sản xuất. Tuy nhiên, việc thành lập mô 
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hình tổ đội khai thác chỉ tập trung cho khối tàu khai thác xa bờ, chƣa chú trọng khối 

tàu khai thác ven bờ.  

3.8.2. Tình hình tai nạn trên biển 

Tình hình tai nạn trên biển của tàu cá đã giảm so với trƣớc đây, một phần do tàu 

đƣợc đầu tƣ nâng cấp và trang bị các thiết bị thông tin liên lạc, dự báo thời tiết,... Sự 

hỗ trợ của cơ quan quản lý chuyên ngành và các đơn vị liên quan đã phối hợp thực 

hiện nhằm đảm bảo an toàn cho tàu và ngƣời lao động trên tàu. Hàng năm có từ 2-3 vụ 

tai nạn tàu cá trên biển xẩy ra do chìm tàu hoặc tai nạn tàu (tháng 5/2018 và tháng 

7/2018, 02 tàu cá tại xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên gặp tai nạn đắm tàu trên biển; 

tháng 6/2021 và tháng 10/2021 ứng cứu thành công tàu cá bị nạn ở vùng biển Long 

châu và vùng biển Đồ Sơn).  

Ngoài ra, một số tại nạn mà đội tàu khai thác thủy sản ở vùng bờ và vùng lộng 

Hải Phòng gặp phải đó là: máy hỏng (sử dụng máy cũ), tàu bị thủng, trang thiết bị khai 

thác bị hỏng, lƣới vƣớng chân vịt, tại nạn lao động,.... Tuy nhiên, các vụ tai nạn tàu cá 

nhƣ trên đều đã đƣợc các tàu tự sửa chữa hoặc nhờ các tàu trong tổ đội sản xuất giúp 

tự ứng cứu và đã đảm bảo an toàn cho ngƣời, phƣơng tiện khai thác trên biển. 

IV. THỰC TRẠNG NGHỀ XÂM HẠI ĐẾN NGUỒN LỢI THỦY SẢN VÀ MÔI 

TRƢỜNG, NGƢ CỤ BỊ CẤM KHAI THÁC 

4.1. Cơ cấu tàu cá làm nghề khai thác bị cấm hoạt động 

4.1.1. Số lượng tàu cá phân theo địa phương 

Nghề cấm khai thác đƣợc căn cứ theo Luật thủy sản năm 2017, Thông tƣ số 

19/2018/TT-BNNPTNT và Thông tƣ số 01/2022/TT-BNNPTNT của Bộ trƣởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hƣớng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy 

sản. Qua thu thập số liệu thứ cấp từ các cơ quan quản lý nghề cá ở các quận/huyện và 

Chi cục Thủy sản kết hợp với kết quả khảo sát thực tế, đề án đã phân tích và đƣa ra số 

lƣợng tàu thuyền nghề cấm khai thác thủy sản ở thành phố Hải Phòng nhƣ Bảng 40. 

Bảng 40: Số lƣợng tàu cá làm nghề khai thác thủy sản bị cấm hoạt động phân 

theo địa phƣơng 

TT Quận/huyện 
Số tàu theo nhóm chiều dài (chiếc) 

Tỷ lệ (%) 
<6m 6-<12m Tổng 

1 Cát Hải 5 10 15 3,0 

2 Đồ Sơn 37 56 93 18,8 

3 Dƣơng Kinh 20 25 45 9,1 

4 Hải An 72 5 77 15,5 

5 Hồng Bàng   12 12 2,4 

6 Kiến Thụy 8 26 34 6,9 

7 Thủy Nguyên 0 87 87 17,5 

8 Tiên Lãng 66 67 133 26,8 

Tổng 208 288 496 100 

 (Nguồn: Kết quả khảo sát của đề án) 
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Qua bảng 40 cho thấy, tổng số tàu cá làm nghề khai thác bị cấm hoạt động theo 

Luật Thủy sản 2017 là 496 chiếc, chiếm 25,3% tổng số tàu cá của thành phố (tính cả 

tàu dịch vụ hậu cần). Trong đó, nhóm tàu chiều dài <6m là 208 (chiếm 41,9%), nhóm 

tàu chiều dài từ 6-<12m là 288 chiếc (chiếm 58,1%). Các địa phƣơng có số lƣợng tàu 

thuyền hoạt động nghề cấm cao, gồm: Tiên Lãng với 133 chiếc (chiếm 26,8%), Đồ 

Sơn là 93 chiếc (chiếm 18,8%), Thủy Nguyên là 87 chiếc (chiếm 17,5%). Nhƣ vậy, tàu 

cá làm nghề cấm chủ yếu là đội tàu hoạt động ở vùng bờ, đây là một trong những 

nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm nguồn lợi vùng biển ven bờ, vùng lộng của thành 

phố Hải Phòng. Tuy nhiên khối tàu cá không phải cấp giấy khai thác thủy sản chiếm 

tới 33,2% (tàu cá có chiều dài <6m) hoạt động ở vùng ven bờ làm ảnh hƣởng lớn đến 

việc chống khai thác IUU. 

4.1.2. Số lượng tàu cá làm nghề khai thác bị cấm hoạt động phân theo nhóm nghề 

và vùng khai thác 

Theo quy định tại phụ lục II Thông tƣ số 19/2018/TT-BNNPTNT: nghề lƣới kéo 

(trừ lƣới kéo moi/ruốc), nghề lồng xếp (lờ dây, bát quái, lừ, dớn...), nghề, ngƣ cụ kết 

hợp ánh sáng (trừ nghề câu tay mực), nghề đăng, đáy, te, xiệp, xịch, xăm bị cấm hoạt 

động tại vùng ven bờ. Khoản 1 điều 43 Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định “Tàu có 

chiều dài ≥15m hoạt động tại vùng khơi, không đƣợc hoạt động tại vùng ven bờ và 

vùng lộng; tàu có chiều dài từ 12-<15 mét hoạt động tại vùng lộng, không đƣợc hoạt 

động tại vùng khơi và vùng ven bờ; tàu có chiều dài lớn nhất dƣới 12 mét hoạt động 

tại vùng ven bờ không đƣợc hoạt động tại vùng lộng và vùng khơi”. Nhƣ vậy, theo các 

quy định hiện hành thì đội tàu làm nghề lƣới kéo, nghề lƣới chụp, nghề lồng bát quái 

và nghề khác (te, xiệp, đăng, đáy) có chiều dài <12 mét đều bị cấm hoạt động. 

Qua thu thập số liệu cho thấy, có một sốu tàu cá đã đƣợc đăng ký và cấp phép 

nhƣng lại đang làm các nghề bị cấm theo quy định (Trƣớc năm 2019, một số tàu cá 

làm nghề không bị cấm nhƣng do Luật thủy sản 2017 thay đổi, một số nghề này bị 

cấm theo Luật mới nên ngƣời dân phải thay đổi nghề và đăng ký hoạt động sang nghề 

khác không phải nghề truyền thống nhƣ ban đầu; Bên cạnh đó, một số tàu hoạt động 

không đúng so với nội dung ghi trong giấy phép khai thác). Dựa trên kết quả khảo sát 

của đề án và các quy định pháp lý về nghề, ngƣ cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản, 

hiện nay số tàu làm nghề cấm nhiều nhất là nghề lồng bát quái với 279 chiếc (chiếm 

56,3%); tiếp đến là nghề lƣới kéo với 174 chiếc (chiếm 35,1%); nghề te xiệp, đăng, 

đáy là 40 chiếc (chiếm 8,1%) và thấp nhất là nghề lƣới chụp với số tàu là 3 chiếc 

(chiếm 0,6%). 100% các tàu làm nghề cấm đều hoạt động khai thác ở vùng biển ven 

bờ. Chi tiết số lƣợng tàu làm nghề cấm ở Hải Phòng đƣợc thể hiện ở Hình 22. 
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Hình 22: Số lƣợng tàu thuyền nghề cấm phân theo nhóm nghề 

4.1.3. Số lượng tàu cá làm nghề khai thác bị cấm hoạt động đã được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký tàu cá và chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 

Qua điều tra, tổng số tàu cá đang làm nghề khai thác bị cấm hoạt động theo Luật 

Thủy sản 2017, bao gồm các tàu đã đƣợc cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu 

chƣa đƣợc cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và tàu thuộc diện không phải cấp giấy 

chứng nhận đăng ký tàu cá (tàu <6 mét) là 496 chiếc. Trong đó, số tàu đã có giấy 

chứng nhận đăng ký tàu cá nhƣng thực tế lại làm nghề cấm (không phải nghề đã đƣợc 

cấp phép khai thác ban đầu) là 109 chiếc (chiếm 22,9%), số tàu chƣa đƣợc cấp giấy 

chứng nhận đăng ký tàu cá và tàu thuộc diện không phải cấp giấy chứng nhận đăng ký 

tàu cá đang hoạt động nghề cấm là 387 chiếc (chiếm 78,0%) (Bảng 41). 

Bảng 41: Số lƣợng tàu cá bị cấm hoạt động đã có giấy chứng nhận, chƣa có giấy 

chứng nhận và không phải cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 

Nhóm 

nghề 
Tình trạng pháp lý 

Nhóm chiều 

dài tàu (m) 
Tổng 

số 

(chiếc) <6 6-<12 

Nghề 

lƣới kéo 

Đã có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 0 96 96 

Chƣa có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 0 78 78 

Không phải cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 0 0 0 

Tổng 0 174 174 

Nghề 

lƣới 

chụp 

Đã có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 0 3 3 

Chƣa có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 0 0 0 

Không phải cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 0 0 0 

Tổng 0 3 3 

Lồng 

bát quái 

Đã có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 0 0 0 

Chƣa có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 0 94 94 

Không phải cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 185 0 185 

Tổng 185 94 279 

Te, xiệp, Đã có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 0 10 10 
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Nhóm 

nghề 
Tình trạng pháp lý 

Nhóm chiều 

dài tàu (m) 
Tổng 

số 

(chiếc) <6 6-<12 

đăng, 

đáy 
Chƣa có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 0 7 7 

Không phải cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 23 0 23 

Tổng 23 17 40 

Tổng 

cộng 

Đã có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 0 109 109 

Chƣa có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 0 179 179 

Không phải cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 208 0 208 

Tổng 208 288 496 

 (Nguồn: Kết quả khảo sát của đề án) 

Qua bảng 41 cho thấy, số tàu cá làm nghề cấm đã có giấy chứng nhận đăng ký 

tàu cá lớn nhất là nghề lƣới kéo với 96 chiếc, tiếp đến là nhóm nghề te, xiệp, đăng, đáy 

là 10 chiếc và nghề lƣới chụp có số tàu là 3 chiếc. Đây là các tàu mà trƣớc đây theo 

Luật Thủy sản 2003 thì không thuộc diện nghề cấm, tuy nhiên theo Luật Thủy sản 

2017 thì lại bị cấm hoạt động. Nhìn chung, số lƣợng tàu cá làm nghề cấm ở Hải Phòng 

chiếm tỷ lệ rất lớn và rất nhiều tàu chƣa có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá. 

Kết quả khảo sát của đề án cho thấy, trong số 179 tàu chƣa có “giấy chứng nhận 

đăng ký tàu cá” thì có 174 tàu đã có “giấy xác nhận đăng ký tàu cá” (trong đó, nghề 

lƣới kéo là 73 tàu, nghề lồng bát quái là 94 tàu, nghề te, xiệp, đăng đáy là 7 tàu) và 05 

tàu chƣa có “giấy xác nhận đăng ký tàu cá” (đây là các tàu làm nghề lƣới kéo). Chi tiết 

đƣợc thể hiện tại Bảng 26.  

 

Hình 23: Nguyên nhân các tàu làm nghề cấm vẫn hoạt động 

Trong tổng số 496 tàu thuộc diện nghề cấm thì có 491 tàu (chiếm 99,0%) là do 

thay sự thay đổi của Luật: theo quy định trƣớc đây thì các tàu này không thuộc diện bị 

cấm hoạt động, nhƣng theo Luật Thủy sản 2017 thì các tàu này thuộc diện bị. Đây 

đang là một vấn đề bất cập, cần đƣợc linh động giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích của 

ngƣ dân. Còn lại, 5 tàu (chiếm 1,0%) là do ngƣời dân tự phát triển mặc dù các quy 

định của luật từ trƣớc đến nay vẫn cấm, các tàu này đều làm nghề lƣới kéo. 
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4.2. Mức độ xâm hại nguồn lợi của các nghề khai thác  

4.2.1. Mức độ xâm hại nguồn lợi theo các loại nghề khai thác 

Qua thu thập số liệu giám sát khai thác, số liệu nghề cá thƣơng phẩm; căn cứ vào 

dữ liệu sinh học nghề cá (Lm50) và các quy định pháp lý. Kết quả phân tích, đánh giá 

mức độ xâm hại nguồn lợi (một số đối tƣợng có giá trị kinh tế) của các  nghề khai thác 

ở vùng bờ và vùng lộng Hải Phòng (Chi tiết thể hiện ở phụ lục 5) nhƣ sau:  

Nghề lƣới kéo: Mức độ xâm hại nguồn lợi theo số lƣợng cá thể bắt gặp của nghề 

lƣới kéo là 75,2%. Trong đó, cá trích, ghẹ 03 chấm, mực ống, cá cơm mõn nhọn, ghẹ 

xanh, tôm he Nhật Bản, mực nang bị xâm hại ở mức độ cao hơn 90%; cá mối thƣờng, 

cá đối, cá bơn, cá đục, cá đù, cá lƣợng thác bị xâm hại ở mức độ từ 59% đến 74%; tôm 

sắt và một số loài/nhóm loài khác có mức xâm hại thấp khoảng 11,1%.  

Nghề lƣới chụp: Mức độ xâm hại nguồn lợi theo số lƣợng cá thể bắt gặp trong 

các mẻ lƣới chụp là 77,9%. Trong đó, 100% cá nục bị xâm hại; mực ống bị xâm hại ở 

mức khoảng 33,8%.  

 Nghề lƣới rê: Mức độ xâm hại đến nguồn lợi theo số lƣợng cá thể bắt gặp các 

mẻ lƣới rê là 25,8%. Trong đó, ghẹ 03 chấm và cá mú bị xâm hại ở mức 100%, còn lại 

các loài/nhóm loài đang khai thác ở mức độ xâm hại thấp.  

 Nghề câu tay: Đối tƣợng khai thác chính của nghề này là mực ống. Mức độ 

xâm hại mực ống là 14,51%. 

 Nghề câu vàng tầng đáy: Mức độ xâm hại nguồn lợi hải sản của nghề này rất 

thấp, qua điều tra chỉ có cá mú (cá song) bị xâm hại ở mức là 19,44 %. 

 Nghề lồng bẫy hỗn hợp: Mức độ xâm hại nguồn lợi theo số lƣợng cá thể bắt 

gặp trong các mẻ lƣới là 58%. Trong đó, mực ống bị xâm hại rất cao (100%); cá đối, 

cá đù, cá lƣợng, tôm choán đều bị xâm hại ở mức trên 84%; một số loài/nhóm loài bị 

xâm hại  ở mức dƣới 50%. 

Nghề lồng bẫy ghẹ: Mức độ xâm hại nguồn lợi theo cá thể bắt gặp (ghẹ xanh và 

ghẹ 03 chấm) là 51,7%. Trong đó, ghẹ 03 chấm có mức độ xâm hại cao hơn ghẹ xanh.  

Nghề lƣới đáy: Mức độ xâm hại nguồn lợi theo cá thể bắt gặp là 69,5%. Trong 

đó, cá đù, mực bị xâm hại ở mức cao (100%); ghẹ xanh bị xâm hại ở mức 72,1% và 

tôm sắt bị xâm hại ở mức thấp (5,9%). 

Nghề te, xiệp: Mức độ xâm hại nguồn lợi theo cá thể bắt gặp của nghề te, xiệp là 

81,9%. Trong đó, cá chim trắng, cá đù, cá nục bị xâm hại ở mức cao (100%); mực ống 

bị xâm hại ở mức 78,5%.  

4.2.2. Mức độ xâm hại nguồn lợi theo mùa vụ 

Mức độ xâm hại đến nguồn lợi hải sản của một số nghề khai thác ở vùng bờ và 

vùng lộng Hải Phòng theo 2 mùa gió Đông Bắc (từ tháng 11 đến tháng 4) và mùa gió 

Tây Nam (từ tháng 5 đến tháng 10) có sự khác nhau khá lớn. Chi tiết mức độ xâm hại 

đƣợc thể hiện ở Hình 24. 
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Hình 24: Mức độ xâm hại của các nghề khai thác theo 02 mùa gió 

Nghề lƣới kéo: Mùa gió Đông Bắc mức độ xâm hại của nghề trung bình là 

57,5%, các loài bị xâm hại lớn gồm: cá đối, ghẹ đỏ, mực ống, tôm he Nhật Bản; mùa 

gió Tây Nam mức độ xâm hại của nghề trung bình là 87,8%, các loài bị xâm hại lớn 

gồm: ghẹ xanh, mực ống, tôm tít. Nhìn chung, lƣới kéo là nghề có mức độ xâm hại 

nguồn lợi lớn; mùa gió Tây Nam có mức độ xâm hại lớn hơn mùa gió Đông Bắc. 

Nghề lƣới rê: Mùa gió Đông Bắc mức độ xâm hại của nghề trung bình là 8,9%, 

cá trích là loài bị xâm hại lớn nhất (23,3%); mùa gió Tây Nam mức độ xâm hại của 

nghề trung bình là 19,5%, cá đù là loài bị xâm hại lớn nhất (68,8%). Nhìn chung, lƣới 

rê là nghề có mức độ xâm hại nguồn lợi thấp; mức xâm hại nguồn lợi của nghề này ở 

mùa gió Tây Nam cao hơn mùa gió Đông Bắc. 

Nghề lƣới chụp: Mùa gió Đông Bắc mức độ xâm hại của nghề ở mức độ rất cao 

(100%), các loài bị xâm hại gồm: cá nục, cá song nhật và mực ống; mùa gió Tây Nam 

mức độ xâm hại của nghề trung bình là 70,9%, cá song nhật là loài bị xâm hại lớn nhất 

(100%),  cá nục và mực ống bị xâm hại ở mức từ 55,1 - 57,8%. Lƣới chụp là nghề có 

mức độ xâm hại nguồn lợi lớn; mùa gió Đông Bắc cao hơn mùa gió Tây Nam. 

Nghề lồng bẫy bát quái: Mùa gió Đông Bắc mức độ xâm hại của nghề ở mức độ 

rất cao (100%), tôm tít là loài bị xâm hại lớn nhất (100%); mùa gió Tây Nam mức độ 

xâm hại của nghề trung bình là 83,1%, cá đù và tôm tít là các loài bị xâm hại ở mức từ 

82,1 - 84,0%. Nhìn chung, nghề lồng bẫy bát quái là nghề có mức độ xâm hại nguồn 

lợi cao nhất trong số các nghề điều tra; mùa gió Đông Bắc cao hơn mùa gió Tây Nam.  

Nghề te, xiệp: Mùa gió Đông Bắc mức độ xâm hại của nghề trung bình là 60,7%, 

cá đù là loài bị xâm hại lớn nhất (100%); mùa gió Tây Nam mức độ xâm hại của nghề 

trung bình là 65,8%, cá đù và mực ống là các loài bị xâm hại lớn nhất. Nhìn chung, 

nghề te, xiệp cũng là nghề có mức độ xâm hại nguồn lợi cao; mùa gió Tây Nam cao 

hơn mùa gió Đông Bắc.  

4.3. Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn  

4.3.1. Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

- Bảo vệ nguồn lợi hải sản: triển khai thực hiện Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ và Thông tƣ số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông 



115 

 

nghiệp và PTNT về việc hƣớng dẫn bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Hàng năm 

Chi cục Thủy sản đã tổ chức các lớp tuyên truyền, nội dung bám sát Nghị định 

26/2019/NĐ-CP và một số văn bản liên quan khác. Thông báo tới các địa phƣơng, chủ 

tàu về thời gian cấm biển có thời hạn của Trung Quốc, các khu vực cấm khai thác thác 

thuỷ sản có thời hạn của Bộ NN&PTNT... Thƣờng xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, 

kiểm soát hoạt động khai thác hải sản nhằm ngăn chặn và xử lý các vi phạm về bảo vệ 

nguồn lợi hải sản nhƣ dùng ánh sáng quá mức quy định, dùng chất nổ, xung điện khai 

thác hải sản; khai thác không có giấy phép, khai thác sai tuyến… Chi cục Thủy sản đã 

phối hợp với Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt công tác quản lý tàu thuyền, quản lý 

hoạt động khai thác hải sản trên các vùng biển, bảo vệ biên giới và giữ gìn an ninh trật 

tự trên vùng biển. 

- Hoạt động bổ sung và tái tạo hải sản: Trong những năm gần đây, công tác thả 

giống tái tạo nguồn lợi thủy sản đƣợc thực hiện hàng năm. Đối tƣợng thả là các loài 

nhƣ: cá vƣợc, cá song, cá nƣớc ngọt truyền thống, cua biển, ghẹ, tôm sú,… Tổng số cá 

thể đã thả từ 60.000-439.000 con. Nhƣ vậy, thành phố đã thực hiện việc thả bổ sung 

các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm, có giá trị kinh tế nhằm bổ sung, tăng cƣờng 

nguồn lợi thủy sản, tăng số lƣợng cá thể, quần đàn phục vụ khai thác thủy sản. 

Nhìn chung, công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở Hải Phòng đã và đang đƣợc 

các cơ quan quản lý ngành thực hiện thƣờng xuyên, liên tục nhằm bảo vệ bền vững 

nguồn lợi thủy sản nói chung và nguồn lợi thủy sản vùng bờ và vùng lộng ở Hải Phòng 

nói riêng. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn gặp một số khó khăn, đó là: đa số cộng 

động ngƣ dân vẫn chƣa coi trọng việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các tàu khai thác hải 

sản vẫn sử dụng ngƣ cụ có kích thƣớc nhỏ hơn so với quy định; sử dụng nghề cấm và 

hoạt động khai thác sai vùng, sai tuyến vẫn diễn ra. 

4.3.2. Công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn  

- Hàng năm, chủ động xây dựng phƣơng án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu 

nạn nghề cá, tập trung chỉ đạo các địa phƣơng nghề cá chuẩn bị lực lƣợng, phƣơng tiện 

cho hoạt động ứng cứu. Trƣớc mùa mƣa bão, ban hành văn bản hƣớng dẫn cho ngƣ 

dân cách neo đậu tránh trú bão, thông tin kịp thời về thời tiết thông qua tần số liên lạc 

của Chi cục.  

- Thƣờng xuyên triển khai kịp thời các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

lụt, bão Trung ƣơng và Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn. Nắm vững số lƣợng ngƣời, 

tàu cá và khu vực hoạt động; kịp thời thông báo về tình hình thời tiết cho ngƣời và tàu 

cá đang hoạt động trên vùng nƣớc đƣợc phân công quản lý. 

- Tổ chức việc tìm kiếm, cứu nạn, thăm hỏi giúp ngƣ dân nhanh chóng khắc phục 

hậu quả ổn định đời sống và sản xuất.  

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, báo cáo khi có bão, điều kiện 

thời tiết nguy hiếm, bố trí cán bộ kiêm nhiệm tham gia trực trạm bờ để liên lạc, hỗ trợ, 

tiếp nhận thông tin ngƣ dân gửi về trạm. 

- Phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, các lực lƣợng chức năng có liên 
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quan hỗ trợ ứng cứu kịp thời các phƣơng tiện bị nạn, tổ chức thăm hỏi, động viên các 

chủ tàu cá gặp nạn và hỗ trợ chủ tàu giấy tờ liên quan khác. 

4.4. Thông tin về lao động và hộ gia đình làm nghề cấm  

4.4.1. Nhân khẩu hộ gia đình và số lao động trên tàu 

Kết quả khảo sát cho thấy, ở Hải Phòng có khoảng 496 tàu đang hoạt động các 

nghề cấm, đây là các tàu chƣa đƣợc cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc đã đƣợc 

cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá nhƣng hoạt động không đúng nghề đƣợc cấp phép 

khai thác. Tổng số lao động trực tiếp tham gia khai thác là 1.032 ngƣời, tổng số thành 

viên trong hộ gia đình là 4.242 nhân khẩu. Chi tiết đƣợc thể hiện ở Bảng 42. 

Bảng 42: Nhân khẩu hộ gia đình và số lao động trên tàu làm nghề cấm khai thác  

TT Nghề khai thác 
Tổng số 

tàu (chiếc) 

Tổng số lao động 

trên tàu (ngƣời) 

Tổng số nhân khẩu 

hộ gia đình (ngƣời) 

1 Lƣới kéo 174 450 1.845 

2 Lồng bát quái 279 474 1.998 

3 Lƣới chụp 3 16 77 

4 Nghề te xiệp, đăng, đáy 40 92 322 

Tổng 496 1.032 4.242 

 (Nguồn: Kết quả ước tính của đề án) 

4.4.2. Trình độ học vấn nhân khẩu hộ gia đình và lao động trên tàu làm nghề cấm 

Trình độ học vấn của các lao động trên các tàu làm nghề cấm chủ yếu vẫn  là cấp 

1 và cấp 2, chiếm khoảng 89,4%, có khoảng 6,8% lao động là đã học hết cấp 3 và có 

3,4% là có trình độ học vấn từ trung cấp trở lên và có khoảng 0,4% lao không biết chữ. 

Nhìn chung, so với trình độ chung của nghề khai thác thủy sản ở Hải Phòng thì lao 

động trên tàu nghề cấm cao hơn một ít, đây là điều kiện thuận lợi để tiến hành các giải 

pháp đào tạo, tập huấn chuyển đổi nghề mới cho cộng đồng ngƣ dân. 

 

Hình 25: Tỷ lệ trình độ học vấn nhân khẩu hộ gia đình và lao động làm nghề cấm 

Trong khi đó, trình độ học vấn của các thành viên hộ gia đình làm nghề cấm  

không có sự khác biệt so với trình độ của hộ gia đình làm nghề khai thác hải sản nói 

chung. Trung bình có 67,9% thành viên trong hộ gia đình có trình độ học vấn cấp 1 và 
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cấp 2 (cấp 1 chiếm 30,9% và cấp 2 chiếm 37,0%), có khoảng 22,3% thành viên hộ gia 

đình đã tốt nghiệp cấp 3, khoảng 5,5% có trình độ trung cấp, còn lại khoảng 4,4% có 

trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên, không có thành viên nào không biết chữ. 

4.4.3. Độ tuổi nhân khẩu hộ gia đình và lao động trên tàu làm nghề cấm 

Lao động trên các tàu làm nghề cấm ở Hải Phòng còn rất trẻ, chủ yếu từ 18-50 

tuổi chiếm khoảng 78,0%, số lao động cận tuổi hƣu trí chiếm khoảng 22,0%, không có 

tàu nào sử dụng lao động ngoài độ tuổi lao động. Cơ cấu độ tuổi trong hộ gia đình làm 

các nghề khai thác hải sản bị cấm hoạt động ở Hải Phòng tƣơng đối trẻ, trung bình có 

khoảng 71,6% thành viên đang trong độ tuổi lao động. Trong đó, có 16,6% trong độ 

tuổi 18-30 tuổi; 28,4% trong độ tuổi 31-40 tuổi; 16,2% trong độ tuổi 41-50 tuổi và 

10,4% trong độ tuổi 51-60 tuổi; còn lại là 28,4% thành viên ngoài độ tuổi lao động là 

28,4%. Cơ cấu độ tuổi nhân khẩu hộ gia đình và lao động trên tàu làm nghề cấm đƣợc 

thể hiện trong hình 26. 

 

Hình 26: Tỷ lệ cơ cấu độ tuổi nhân khẩu hộ gia đình và lao động làm nghề cấm 

4.4.4. Trình độ lao động trên tàu làm nghề cấm 

Kết quả khảo sát cho thấy, tỷ trọng thuyền trƣởng đã đƣợc qua các lớp đào tạo 

của các tàu làm nghề cấm (thuộc diện phải có bằng thuyền trƣởng theo quy định) là rất 

hạn chế, trung bình chỉ có 42,0% là đã đƣợc qua các lớp đào tạo để cấp bằng thuyền 

trƣởng, điều này ảnh hƣởng rất lớn đến việc đảm bảo an toàn của tàu trong quá trình 

hoạt động trên biển. Đối với lao động trên tàu, chỉ có 8,2% là đã đƣợc qua các lớp đào 

tạo tập huấn, còn lại 91,8% trả lời chƣa đƣợc tham gia bất kỳ các lớp đào tạo, tập huấn 

kỹ thuật nào. Điều này cho thấy, công tác đào tạo nhân lực cho lao động nghề cá ở Hải 

Phòng vẫn chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. Để nghề cá phát triển bền vững, hiện đại 

thì trong thời gian tới, các cơ quan ban ngành của địa phƣơng cần phải đẩy mạnh việc 

đào tạo nghề cho lao động nghề cá, đặc biệt là việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến 

trong khai thác hải sản. Trình độ kỹ thuật của thuyền trƣởng và lao động trên tàu làm 

nghề cấm đƣợc thể hiện trong Hình 27. 
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Hình 27: Trình độ kỹ thuật của thuyền trƣởng và lao động làm nghề cấm 

4.4.5. Mức độ phụ thuộc vào khai thác hải sản của các hộ làm nghề cấm 

Mức độ phụ thuộc vào khai thác của các hộ vào nghề cấm khoảng 48,8-88,0%. 

Trong đó, thu nhập từ hoạt động khai thác hải sản của nghề lƣới kéo khoảng 147,8 

triệu đồng/tàu/năm (chiếm 78,3%), trong khi đó thu nhập từ các hoạt động khác 

khoảng 40,9 triệu đồng/tàu/năm (chiếm 21,7%), có thể thấy mức độ phụ thuộc của hộ 

gia đình làm nghề lƣới kéo vào hoạt động khai thác hải sản là tƣơng đối cao. Thu nhập 

của hộ gia đình từ hoạt động khai thác hải sản của nghề lồng bát quái khoảng 98,1 - 

211,6 triệu đồng/tàu/năm (chiếm từ 84,0-88,0%), thu nhập từ các hoạt động khác đạt 

13,4 - 40,4 triệu đồng/tàu/năm (chiếm từ 12-16%), có thể thấy mức độ phụ thuộc của 

hộ gia đình vào nghề này rất cao. Qua điều tra nghề te, xiệp thƣờng kết hợp với nuôi 

thủy sản lồng bè hoặc làm nghề khác ở trên bờ cho nên mực thu nhập từ hoạt động 

khai thác hải sản của các hộ gia đình chỉ chiếm khoảng 48,8% tổng thu nhập. 

Nhƣ vậy, trong số các nghề cấm ở vùng bờ và vùng lộng biển Hải Phòng thì nghề 

lồng bát quái và nghề lƣới kéo có mức độ phụ thuộc cao vào hoạt động khai thác hải 

sản, còn lại các nghề khác thì mức độ phụ thuộc thấp hơn. Kết quả đánh giá mức độ 

phụ thuộc của các nghề đƣợc thể hiện trong Hình 28. 

 

Hình 28: Mức độ phụ thuộc vào khai thác hải sản của các hộ làm nghề cấm  
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4.5. Đánh giá hiện trạng, xu hƣớng và nhu cầu chuyển đổi nghề của ngƣ dân 

4.5.1. Hiện trạng chuyển đổi nghề của ngư dân Hải Phòng 

4.5.1.1. Đánh giá và phân loại cơ cấu nghề chuyển đổi 

Việc chuyển đổi nghề nghiệp khai thác hải sản ở Hải Phòng diễn ra theo 2 xu 

hƣớng chính, đó là việc chuyển đổi nghề trong nội bộ ngành khai thác hải sản và 

chuyển đổi từ các nghề khai thác sang các nghề khác không phải là nghề khai thác nhƣ 

nghề nuôi trồng thủy sản, dịch vụ trên bờ, công nhân, … Trong số các nghề đã đƣợc 

ngƣ dân tiến hành chuyển đổi sang nghề khác thì nghề lƣới kéo chiếm 66,7%; nghề te, 

xiệp chiếm 22,2%; nghề lồng bát quái chiếm 5,6% và nghề lƣới rê là 5,5% (Hình 29). 

 

Hình 29: Tỷ lệ các nghề đã tiến hành chuyển đổi nghề  

Trong số các hộ ngƣ dân đã chuyển đổi sang nghề mới thì có 66,7% số hộ 

chuyển sang nội bộ ngành nghề khai thác và 33,3% chuyển sang các nghề nuôi trồng 

thủy sản, dịch vụ/nghề khác trên bờ. Kết quả khảo sát cho thấy, có 33,3% số hộ 

chuyển sang nghề mới là làm nghề lồng bát quái, 22,2% chuyển sang nghề nuôi trồng 

thủy sản; 16,7% làm nghề lƣới kéo; 11,1% làm nghề te; 5,6% làm nghề câu; tỷ lệ 

chuyển sang làm nghề dịch vụ hoặc nghề khác ở trên bờ là 11,1% (Hình 30).  

 

Hình 30: Tỷ lệ các nghề mới đƣợc chuyển đổi sang 

4.5.1.2. Quy mô và hình thức chuyển đổi nghề  

Hình thức tiến hành chuyển đổi nghề nghiệp của ngƣ dân rất khác nhau, tuy 
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nhiên hình thức phổ biến nhất là chuyển đổi theo từng hộ gia đình hoặc một nhóm hộ 

gia đình cùng liên kết, góp vốn để thực hiện chuyển đổi. Có 72,2% số hộ chuyển đổi 

theo hình thức hộ gia đình riêng lẻ, hình thức nhóm 2 hộ gia đình cùng liên kết, góp 

vốn để chuyển đổi chiếm tỷ lệ 27,8%, các hộ này chủ yếu là từ nghề khai thác sang 

làm nghề nuôi trồng thủy sản hoặc dịch vụ ở trên bờ, không có nhóm nào có từ 3 hộ 

gia đình trở lên liên kết để để chuyển đổi nghề nghiệp (Hình 31). 

 

Hình 31: Tỷ trọng số hộ liên kết để chuyển đổi nghề 

Kết quả khảo sát cho thấy, các mô hình chuyển đổi nghề nghiệp khai thác hải sản 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng chủ yếu là nhỏ lẻ, theo hình thức tự phát. Trong số 

hộ đã chuyển đổi nghề nghiệp thì số hộ có 1 lao động chuyển đổi sang nghề mới chiếm 

81,3%; số hộ gia đình có 2 lao động chuyển đổi sang nghề mới chiếm 12,5% và số hộ 

gia đình có trên 2 lao động chuyển đổi sang nghề mới chiếm 6,2% (Hình 32). 

 

Hình 32: Tỷ trọng số lao động chuyển đổi nghề 

Bên cạnh đó, kết quả đánh giá về tính chất chuyển đổi nghề nghiệp của ngƣời 

dân là chuyển đổi hẳn sang nghề mới hay chỉ chuyển đổi tạm thời cho thấy sự khác 

biệt lớn. Phần lớn ngƣời dân chuyển đổi nghề nghiệp đã bỏ hẳn nghề khai thác cũ để 

làm nghề mới, chiếm 68,8%; trong khi đó, chỉ có 31,2% số hộ gia đình sau khi chuyển 

đổi vẫn duy trì nghề cũ cùng với ngành nghề mới (Hình 33). 
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Hình 33: Tỷ trọng tính chất chuyển đổi nghề 

4.5.1.3. Đánh giá hiệu quả của ngành nghề mới được chuyển đổi sang 

a) Hiệu quả kinh tế: 

Kết quả đánh giá về hiệu quả hoạt động của ngành nghề mới sau khi chuyển đổi 

so với nghề khai thác hải sản trƣớc đây cho thấy có sự khác biệt.  

Về tổng chi phí sản xuất: có 46,2% số hộ chuyển đổi đƣợc phỏng vấn khẳng định 

chi phí sản xuất của nghề mới giảm hơn so với nghề cũ, chỉ có 15,4% số hộ chuyển đổi 

cho rằng chi phí sản xuất của nghề mới tăng so với nghề cũ và 38,5% số ngƣời đƣợc 

hỏi nhận định chi phí sản xuất của nghề mới không thay đổi so với nghề cũ trƣớc đây. 

Về tổng doanh thu: có 71,4% số hộ chuyển đổi nhận định doanh thu của nghề 

mới sau khi chuyển đổi tăng lên so với nghề khai thác trƣớc đó, chỉ có 4,8% số hộ cho 

rằng doanh thu sản xuất giảm sút, còn lại 23,8% số hộ chuyển đổi nhận định doanh thu 

không thay đổi so với nghề cũ. 

Tƣơng tự, kết quả đánh giá về lợi nhuận sản xuất cả năm của các hộ chuyển đổi 

đối với nghề mới so với nghề khai thác hải sản cũ thì kết quả nhận đƣợc là rất khả 

quan, có 77,8% hộ gia đình có lợi nhuận của nghề mới cao hơn nghề cũ, có 16,7% cho 

rằng lợi nhuận không thay đổi; khoảng 5,6% số hộ có lợi nhuận giảm đi sau khi 

chuyển đổi nghề. 

 

Hình 34: Nhận định về hiệu quả kinh tế của nghề mới đƣợc chuyển đổi sang 
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b) Hiệu quả xã hội: 

Kết quả đánh giá về ổn định việc làm sau khi chuyển đổi nghề cho thấy, có 

84,2% số hộ đƣợc hỏi đã trả lời rằng sau khi chuyển đổi sang nghề mới thì vấn đề việc 

làm đƣợc ổn định tốt hơn, còn lại 15,8% cho rằng việc làm vẫn ổn định nhƣ nghề khai 

thác cũ, không có hộ gia đình nào cho rằng việc làm kém ổn định hơn so với trƣớc 

đây. Trên 73,7% số hộ đã chuyển đổi khẳng định các vấn đề đầu tƣ vào giáo dục cho 

con cái là tốt hơn rất nhiều so với khi làm nghề cũ, chỉ có 26,3% cho rằng cơ hội đầu 

tƣ cho giáo dục vẫn không thay đổi so với trƣớc đây. 

 

Hình 35: Nhận định về hiệu quả xã hội của nghề mới đƣợc chuyển đổi sang 

Về tiếp cận các dịch vụ y tế, văn hóa, vui chơi giải trí khi chuyển đổi nghề, có 

44,4% số hộ cho rằng tốt hơn so với nghề cũ. Tuy nhiên vẫn có 50,0% cho rằng không 

thay đổi so với nghề khai thác hải sản trƣớc đây, 5,6% số hộ chuyển đổi cho rằng việc 

tiếp cận các dịch vụ này sau khi chuyển sang nghề mới kém hơn so với trƣớc đây. 

Như vậy, qua thực trạng chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp ở Hải Phòng trong 

những năm qua cho thấy sau khi chuyển đổi nghề đều đều cho hiệu quả kinh tế - xã 

hội tốt hơn so với nghề cũ. Tuy nhiên, việc chuyển đổi nghề ở Hải Phòng hoàn toàn tự 

phát, chưa có định hướng của cơ quan quản lý, nghề sau khi chuyển đổi vẫn nằm 

trong danh mục nghề cấm. 

4.5.2. Xu hướng chuyển đổi nghề nghiệp của ngư dân 

Qua khảo sát cho thấy, chỉ có 11,8%  số ngƣời đƣợc hỏi có nhu cầu muốn chuyển 

đổi sang nghề nghiệp khác; 57,9% vẫn mong muốn tiếp tục duy trì nghề khai thác hải 

sản đang làm, còn lại 30,3% chƣa quyết định đƣợc có chuyển đổi sang nghề khác hay 

không. Nghề lƣới kéo là nghề có tỷ lệ ngƣ dân mong muốn chuyển đổi sang nghề khác 

cao nhất với 25,8% số ngƣời trả lời có, tiếp theo là nghề te với 22,2% số hộ mong 

muốn chuyển sang nghề khác, nghề lồng bát quái có 15,7% muốn chuyển đổi nghề, tỷ 

lệ này ở nghề câu và nghề lƣới chụp lần lƣợt là 4,7% và 4,3%; riêng nghề lƣới rê, 

không có ngƣ dân nào muốn chuyển sang nghề khác. Kết quả khảo sát nhu cầu chuyển 

đổi nghề nghiệp của ngƣ dân đƣợc trình bày trong Hình 36. 
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Hình 36: Nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp của ngƣ dân khai thác hải sản 

Trong số những hộ có nhu cầu chuyển đổi sang nghề nghiệp khác thì có 44,4% 

muốn chuyển hẳn lên bờ làm nghề khác không phải nghề khai thác hải sản; 31,0% 

muốn tiếp tục duy trì nghề khai thác đang làm nhƣng đầu tƣ phát triển tàu lớn hơn để 

khai thác ở vùng khơi; 11,2% muốn chuyển sang làm nghề nuôi trồng thủy sản; 8,2% 

muốn chuyển sang nghề lƣới rê; 2,6% muốn chuyển sang nghề lồng bẫy ghẹ; 2,2% số 

hộ muốn chuyển sang nghề lƣới kéo; có 0,4% muốn chuyển sang nghề câu (Hình 37). 

 

Hình 37: Tỷ lệ các nghề tiềm năng đƣợc ngƣ dân lựa chọn để chuyển đổi 

4.5.3. Nhu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp của ngư dân 

Để có thể chuyển đổi đƣợc nghề nghiệp thì hầu hết ngƣ dân đều mong muốn 

nhận đƣợc sự hỗ trợ từ Nhà nƣớc. Kết quả khảo sát cho thấy, có 46,5% ngƣ dân đƣợc 

hỏi mong muốn đƣợc Nhà nƣớc cho vay vốn ƣu đãi để chuyển đổi nghề nghiệp, mục 

đích chủ yếu của nhu cầu vay vốn là để đầu tƣ mở rộng sản xuất, nâng cấp, cải hoán 

phƣơng tiện để phát triển sản xuất,…. ; chỉ có 23,5% số ngƣời trả lời mong muốn đƣợc 

hỗ trợ tham gia các lớp đào tạo nâng cao kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp. Có 18,7% 

ngƣ dân mong muốn đƣợc hỗ trợ kinh phí cải hoán lại tàu thuyền, ngƣ cụ để vƣơn khơi  

khai thác hải sản; một số ngƣ dân muốn bỏ hẳn nghề khai thác để chuyển lên bờ làm 

nghề khác và mong muốn Nhà nƣớc mua lại tàu cũ để giải bản (chiếm 19,3%). Trong 

khi đó có 4,0% ngƣ dân muốn chính quyền địa phƣơng có chính sách giao mặt nƣớc 

để chuyển sang làm nghề nuôi trồng thủy sản. Kết quả khảo sát về nhu cầu hỗ trợ 



124 

 

chuyển đổi nghề nghiệp của ngƣ dân ở vùng bờ và vùng lộng đƣợc thể hiện ở Hình 38. 

 

Hình 38: Nhu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp của ngƣ dân 
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Phần thứ ba: NỘI DUNG ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI NGHỀ KHAI THÁC THỦY 

SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2025 

 

Chƣơng I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN 

I. QUAN ĐIỂM 

- Chuyển đổi nghề trong khai thác thủy sản trên cơ sở nguồn lợi thủy sản và thực 

trạng đội tàu khai thác để xây dựng cơ cấu nghề khai thác hợp ý, phần bổ hạn ngạch 

khai thác phù hợp; giảm thiểu, tiến tới chấm dứt các nghề khai thác có tính hủy diệt 

nguồn lợi thủy sản, chuyển đổi các nghề xâm hại lớn đến nguồn lợi, sử dụng nhiều 

nhiên liệu sang các nghề thân thiện với môi trƣờng và nguồn lợi thủy sản. 

- Tổ chức lại hoạt động khai thác hải sản vùng lộng, vùng ven bờ hợp lý, đảm 

bảo sinh kế của cộng đồng ngƣ dân; tổ chức lại sản xuất gắn với bảo vệ và phát triển 

nguồn lợi thủy sản, sản xuất theo chuỗi giá trị; củng cố, đổi mới các tổ, đội, hợp tác xã 

trong khai thác thủy sản; tuân thủ các quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm, chống 

khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. 

- Chuyển đổi nghề trong khai thác thủy sản phải gắn với mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp về phát triể khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững trong thời gian tới; phù hợp 

với chiến lƣợc phát triển kinh tế biển, kinh tế thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045. 

II. MỤC TIÊU 

2.1. Mục tiêu chung 

Phát triển sản xuất khai thác thủy sản theo hƣớng hiện đại, bền vững, hạn ngạch 

khai thác và cơ cấu nghề phù hợp với trữ lƣợng nguồn lợi thủy sản; hình thức tổ chức 

sản xuất hợp lý, năng suất, chất lƣợng, hiệu quả cao; gắn phát triển khai thác với bảo 

tồn nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trƣờng tự nhiên và đảm bảo sinh kế cho ngƣ dân; 

góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền biển đảo của Tổ 

quốc. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% các tàu thuyền làm các nghề khai thác bị cấm do Luật Thủy sản 2017, có 

tính hủy diệt, xâm hại lớn đến nguồn lợi thủy sản sẽ đƣợc cắt giảm và chuyển đổi sang 

các nghề khai thác thân thiện với môi trƣờng và nguồn lợi thủy sản hoặc các ngành 

khác ngoài khai thác thủy sản. 

- Xây dựng đƣợc phƣơng thức và chính sách hỗ trợ để giải bản 96 chiếc tàu và  

chuyển đổi nghề cho 245 chiếc tàu có chiều dài tàu từ 6-<15m làm các nghề xâm hại 

lớn đến nguồn lợi, sử dụng nhiều nhiên liệu sang các nghề thân thiện với môi trƣờng 

và nguồn lợi thủy sản. 

- Xây dựng đƣợc cơ chế, chính sách hỗ trợ ổn định cuộc sống sau giải bản tàu và 

chuyển đổi nghề nhằm thực hiện thành công đề án theo hƣớng hiệu quả, đảm bảo tính 

khả thi khi triển khai thực hiện. 
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Chƣơng II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

I. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ 

1.1. Sắp xếp lại tàu thuyền, cơ cấu nghề khai thác ở vùng bờ, vùng lộng Hải 

Phòng và đề xuất hạn ngạch cấp phép khai thác  

1.1.1. Nghiên cứu xác định sản lượng khai thác bền vững tối đa và cường lực khai 

thác tối ưu ở vùng bờ và vùng lộng biển Hải Phòng 

a) Chuẩn hóa cường lực khai thác ở vùng biển ven bờ và vùng lộng Hải Phòng 

Trên cơ sở tƣơng quan giữa sản lƣợng sản khai thác bình quân và số lƣợng tàu 

khai thác của các đội tàu <12 m, 12-<15 m và ≥15 m theo từng nghề tại vùng bờ và 

vùng lộng Hải Phòng, Đề án lựa chọn đƣợc đội tàu chuẩn cho nghề câu, nghề lồng bát 

quái và nghề khác là nhóm tàu có chiều dài từ <12 m; đội tàu chuẩn nghề lƣới chụp, 

nghề lƣới kéo và nghề lƣới rê là nhóm tàu có chiều dài 12-<15 m. 

Từ kết quả lựa chọn đội tàu chuẩn của các nghề, chuẩn hoá đội tàu khai thác theo 

công thức của Robson (1966), ƣớc tính đƣợc số tàu tiêu chuẩn khai thác tại vùng biển 

ven bờ và vùng lộng Hải Phòng (Phụ lục 9). 

b) Sản lượng bền vững và số tàu khai thác tối đa theo tàu chuẩn 

- Vùng bờ: Trên cơ sở số tàu lƣợng tàu chuẩn và sản lƣợng khai thác tại vùng bờ 

Hải Phòng trong giai đoạn 2016-2021, Đề án ứng dụng mô hình schaefer (1954) và mô 

hình Fox (1970) xác định sản lƣợng và số tàu khai thác bền vững theo từng loại nghề ở 

vùng biển ven bờ nhƣ Bảng 43 và Bảng 44. 

Bảng 43: Sản lƣợng và số tàu bền vững vùng bờ - Mô hình Scheafer 

Nhóm nghề 
Hệ số 

a 

Hệ số 

b 

Hệ số 

R
2
 

Fmsy 

(TC) 

MSY 

(tấn) 
Phƣơng trình hồi quy 

Nghề lƣới kéo 83,7143 -0,5942 0,8108 70 2.949 YLK = 83,7140.X – 0,5942.X
2
 

Nghề lƣới rê 28,0289 -0,0462 0,9935 303 4.251 YLR = 28.0289.X – 0,0462.X
2
 

Nghề câu 29,7970 -0,7762 0,8679 19 286 YNC = 29,7970.X – 0,7762.X
2
 

Nghề lƣới chụp 98,8970 -12,9270 0,9920 4 189 YLC = 98,8970.X – 12,927.X
2
 

Lồng bát quái 110,8790 -0,4545 0,8314 122 6.762 YLB = 110,8800.X – 0,4545.X
2
 

Nghề khác 81,4920 -0,3079 0,7567 132 5.392 YNK = 81,4920.X – 0,3079.X
2
 

Bảng 44: Sản lƣợng và số tàu bền vững vùng bờ - Mô hình Fox 

Nhóm nghề 
Hệ số 

c 

Hệ số 

d 

Hệ số 

R
2
 

Fmsy 

(TC) 

MSY 

(tấn) 
Phƣơng trình hồi quy 

Nghề lƣới kéo 4,8997 -0,0188 0,8615 53 2.627 YLK = 4,8997.X – 0,0188.X
2
 

Nghề lƣới rê 3,4534 -0,0031 0,9882 323 3.751 YLR = 3,4534X – 0,0031.X
2
 

Nghề câu 3,9142 -0,0668 0,9017 15 276 YNC = 3,9142.X – 0,0668.X
2
 

Nghề lƣới chụp 5,2376 -0,3619 0,9609 3 191 YLC = 5,2376.X – 0,3619.X
2
 

Lồng bát quái 5,8842 -0,0103 0,9802 97 12.833 YLB = 5,8842.X – 0,0103.X
2
 

Nghề khác 4,5016 -0,0066 0,8861 152 5.026 YNK = 4,5016.X – 0,0066.X
2
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Theo kết quả tính toán của mô hình Scheafer, số tàu bền vững tối đa (tàu chuẩn) 

cho vùng bờ Hải Phòng là 650 chiếc, sản lƣợng khai thác tối ƣu là 19.829 tấn. Trong 

khi đó, tính toán theo mô hình Fox thì số tàu bền vững tối đa là 643 chiếc, tƣơng ứng 

với sản lƣợng tối ƣu là 24.704 tấn. Tổng hợp kết quả tính toán số tàu và sản lƣợng bền 

vững tối đa của các đội tàu chuẩn khai thác hải sản ở vùng bờ theo mô hình Scheafer 

và mô hình Fox đƣợc thể hiện trong Bảng 45. 

Bảng 45: Sản lƣợng bền vững và số tàu bền vững theo đội tàu chuẩn vùng bờ 

Nghề 
Đội tàu 

chuẩn (m) 

Mô hình – Scheafer Mô hình – Fox 

Số tàu 

(chiếc) 

Sản lƣợng 

(tấn) 

Số tàu 

(chiếc) 

Sản lƣợng 

(tấn) 

Nghề lƣới kéo 12-<15 70 2.949 53 2.627 

Nghề lƣới rê 12-<15 303 4.251 323 3.751 

Nghề câu <12 19 286 15 276 

Nghề lƣới chụp 12-<15 4 189 3 191 

Lồng bát quái <12 122 6.762 97 12.833 

Nghề khác <12 132 5.392 152 5.026 

TỔNG   650 19.829 643 24.704 

 (Nguồn: Kết quả ước tính của đề án) 

- Vùng lộng: Trên cơ sở số tàu lƣợng tàu chuẩn và sản lƣợng khai thác tại vùng 

lộng biển Hải Phòng trong giai đoạn 2016-2021, sử dụng mô hình schaefer (1954) và 

mô hình Fox (1970) xác định sản lƣợng và số tàu khai thác bền vững theo từng loại 

nghề ở vùng lộng đƣợc trình bày trong Bảng 46 và Bảng 47. 

Bảng 46: Sản lƣợng và số tàu bền vững vùng lộng - Mô hình Scheafer 

Nhóm nghề 
Hệ số 

a 

Hệ số 

b 

Hệ số 

R
2
 

Fmsy 

(TC) 

MSY 

(tấn) 
Phƣơng trình hồi quy 

Nghề lƣới kéo 96,1121 -0,2282 0,8854 211 10.120 YLK = 96,1121.X – 0,2282.X
2
 

Nghề lƣới rê 38,6870 -0,1370 0,9611 141 2.731 YLR = 38,6870.X – 0,1370.X
2
 

Nghề câu 1,6432 -0,0936 0,8734 9 7 YNC = 1,6432.X – 0,0936.X
2
 

Nghề lƣới chụp 38,0550 -0,5347 0,9805 36 677 YLC = 38,0550.X – 0,5347.X
2
 

Lồng bát quái 11,3120 -0,1302 0,9752 43 246 YLB = 11,3120.X – 0,1302.X
2
 

Nghề khác 221,3039 -6,6890 0,9696 17 1.830 YNK = 221,304.X – 6,6890.X
2
 

Bảng 47: Sản lƣợng và số tàu bền vững vùng lộng - Mô hình Fox 

Nhóm nghề 
Hệ số 

c 

Hệ số 

d 

Hệ số 

R
2
 

Fmsy 

(TC) 

MSY 

(tấn) 
Phƣơng trình hồi quy 

Nghề lƣới kéo 4,7550 -0,0042 0,8770 238 10.175 YLK = 4,7550.X – 0,0042.X
2
 

Nghề lƣới rê 4,1596 -0,0091 0,9603 110 2.589 YLR = 4,1596.X – 0,0091.X
2
 

Nghề câu 0,6408 -0,1091 0,9562 9 6 YNC = 0,6408.X – 0,1091.X
2
 

Nghề lƣới chụp 3,9938 -0,0303 0,9790 33 659 YLC = 3,9938.X – 0,0303.X
2
 

Lồng bát quái 2,7974 -0,0260 0,9876 38 232 YLB = 2,7974.X – 0,0260.X
2
 

Nghề khác 5,5904 -0,0545 0,9430 18 1.808 YNK = 5,5904.X – 0,0545.X
2
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Theo mô hình Scheafer, số tàu chuẩn bền vững tối đa (theo đội tàu chuẩn) ở 

vùng lộng biển Hải Phòng là 457 chiếc, tƣơng ứng với sản lƣợng khai thác tối ƣu là 

15.611 tấn. Kết quả tính toán theo mô hình Fox cho thấy, số tàu bền vững tối đa là 446 

chiếc, sản lƣợng khai thác tối ƣu tại vùng lộng là 15.469 tấn. Tổng hợp kết quả tính 

toán số tàu và sản lƣợng bền vững tối của các đội tàu chuẩn khai thác hải sản ở vùng 

lộng biển Hải Phòng đƣợc thể hiện trong Bảng 48. 

Bảng 48: Sản lƣợng bền vững và số tàu bền vững theo đội tàu chuẩn vùng lộng 

Nghề 
Đội tàu 

chuẩn (m) 

Mô hình – Scheafer Mô hình – Fox 

Số tàu 

(chiếc) 

Sản lƣợng 

(tấn) 

Số tàu 

(chiếc) 

Sản lƣợng 

(tấn) 

Nghề lƣới kéo 12-<15 211 10.120 238 10.175 

Nghề lƣới rê 12-<15 141 2.731 110 2.589 

Nghề câu <12 9 7 9 6 

Nghề lƣới chụp 12-<15 36 677 33 659 

Lồng bát quái <12 43 246 38 232 

Nghề khác <12 17 1.830 18 1.808 

TỔNG   457 15.611 446 15.469 

 (Nguồn: Kết quả ước tính của đề án) 

c) Số tàu khai thác tối đa theo đội tàu thực 

Theo quy định thì đội tàu có chiều dài ≥15 mét không đƣợc phép hoạt động ở 

vùng bờ và vùng lộng, do đó, đội tàu này sẽ bị loại ra khỏi kết quả của mô hình. Vì 

vậy, khi ƣớc tính số tàu theo đội tàu thực, đề án sẽ quy đổi số tàu có chiều dài từ 15 

mét trở lên sang đội tàu gần nhất có năng suất khai thác tƣơng ứng, phƣơng pháp quy 

đổi sẽ dựa trên công thức chuẩn hóa cƣờng lực khai thác của Robson (1966). 

Trên cơ sở ƣớc tính số lƣợng tàu bền vững tối đa theo đội tàu chuẩn, ƣớc tính 

đƣợc số tàu bền vững tối đa theo đội tàu thực khai thác tại vùng bờ và vùng lộng cho 

từng nghề và nhóm chiều dài đƣợc trình bày trong Bảng 49. Tổng hợp cho cả 2 vùng 

biển, số tàu bền vững tối đa ở vùng bờ và vùng lộng Hải Phòng theo mô hình Scheafer 

là 1.235 chiếc, trong đó vùng bờ là 889 chiếc, vùng lộng là 346 chiếc. Theo mô hình 

Fox, tổng số tàu bền vững tối đa cho cả hai vùng biển là 1.233 chiếc, trong đó vùng bờ 

là 877 chiếc, vùng lộng là 356 chiếc. 

Bảng 49: Số tàu bền vững tối đa ở vùng bờ và vùng lộng Hải Phòng 

Nhóm nghề 
Nhóm chiều dài 

(m) 

Số tàu thực (chiếc) 

Mô hình – Scheafer Mô hình – Fox 

Nghề lƣới kéo 

<6 0 0 

6-<12 148 112 

12-<15 199 224 

Tổng 347 336 

Nghề lƣới rê <6 272 289 
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Nhóm nghề 
Nhóm chiều dài 

(m) 

Số tàu thực (chiếc) 

Mô hình – Scheafer Mô hình – Fox 

6-<12 113 121 

12-<15 50 39 

Tổng 435 449 

Nghề câu 

<6 17 13 

6-<12 3 2 

12-<15 5 5 

Tổng 25 20 

Nghề lƣới chụp 

<6 0 0 

6-<12 5 4 

12-<15 34 32 

Tổng 39 36 

Lồng bát quái 

<6 80 63 

6-<12 43 34 

12-<15 36 32 

Tổng 159 129 

Nghề khác 

<6 32 37 

6-<12 176 202 

12-<15 22 24 

Tổng 230 263 

Tổng 

<6 401 402 

6-<12 488 475 

12-<15 346 356 

Tổng 1.235 1.233 

 (Nguồn: Kết quả ước tính của đề án) 

1.1.2. Giải pháp sắp xếp lại tàu thuyền, cơ cấu nghề khai thác ở vùng bờ và vùng 

lộng biển Hải Phòng 

Kết quả ƣớc tính hệ số b theo mô hình Scheafer (Bảng 43, Bảng 44) và hệ số d 

theo mô hình Fox (Bảng 46, Bảng 47) đều nhỏ hơn 0, cho thấy sản lƣợng đánh bắt trên 

một đơn vị cƣờng lực (số tàu) của các nghề khai thác ở Hải Phòng đều bị giảm khi 

cƣờng lực (số tàu) tăng lên. Điều này cho thấy, sản lƣợng khai thác của các đội tàu đã 

vƣợt ngƣỡng sản lƣợng khai thác tối đa của vùng biển. Vì vậy, nếu vẫn tiếp tục giữ 

nguyên số lƣợng tàu nhƣ hiện tại hoặc tăng thêm số tàu thì sản lƣợng khai thác hàng 

năm sẽ tiếp tục bị suy giảm nhanh chóng, đến một thời điểm nào đó, sản lƣợng đánh 

bắt đƣợc sẽ không đủ doanh thu để bù đắp chi phí sản xuất của tàu. Vì vậy, cần thiết 

phải thực hiện ngay các giải pháp mạnh tay để cắt giảm ngay số lƣợng tàu thuyền tham 

gia khai thác ở vùng bờ và vùng lộng biển Hải Phòng để đảm bảo sự phát triển bền 

vững của ngành khai thác thủy sản và sinh kế của cộng đồng ngƣ dân. 
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Kết quả ƣớc tính giữa 2 mô hình Scheafer và Fox cho thấy, cƣờng lực khai thác 

tối ƣu (fMSY) không có sự chênh lệch nhau nhiều (chỉ lệch nhau khoảng 2 tàu), nhƣng 

kết quả ƣớc tính sản lƣợng khai thác bền vững tối đa (MSY) lại có sự chênh lệch nhau 

lớn (mô hình Scheafer là 35.441 tấn, mô hình Fox là 40.173 tấn). Về mặt khoa học, 

việc lựa chọn cƣờng lực khai thác tối của mô hình nào để điều chỉnh cơ cấu đội tàu thì 

cũng đều mang lại hiệu quả bảo vệ nguồn lợi thủy sản nên các nhà quản lý nghề cá có 

thể căn cứ vào tình hình thực tế nghề cá ở địa phƣơng (cơ cấu nghề nghiệp hiện tại, 

điều kiện kinh tế-xã hội của ngƣ dân, chỉ tiêu tăng trƣởng) để lựa chọn kết quả của một 

mô hình làm cơ sở cho việc điều chỉnh cơ cấu tàu thuyền. Tuy nhiên, nếu lựa chọn mô 

hình Fox thì sản lƣợng khai thác bền vững tối đa có thể đạt đƣợc hơn 40 nghìn tấn, cao 

hơn nhiều so với mô hình Scheafer. Điều này có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn 

cho ngƣ dân và đảm bảo thực hiện hiệu quả hơn các chỉ tiêu tăng trƣởng của thành phố 

trong lĩnh vực khai thác hải sản. 

Căn cứ vào cơ cấu tàu thuyền hiện tại ở Hải Phòng, để nâng cao sinh kế của bà 

con ngƣ dân và các chỉ tiêu tăng trƣởng của thành phố, nhƣng vẫn đảm bảo phát triển 

bền vững đi cùng với việc bảo vệ nguồn lợi hải sản thì đề án sẽ lựa chọn kết quả tính 

toán số tàu bền vững tối đa theo mô hình Fox để làm cơ sở điều chỉnh, sắp xếp lại đội 

tàu khai thác hải sản vùng bờ và vùng lộng Hải Phòng. Các bƣớc sắp xếp lại tàu 

thuyền, cơ cấu nghề khai thác ở vùng bờ và vùng lộng biển Hải Phòng đƣợc tiến hành 

nhƣ sau: 

Bước 1: Cắt giảm tàu thuyền dựa trên kết quả tính toán số lượng tàu bền vững 

tối đa 

Theo kết quả ƣớc tính số tàu khai thác bền vững tối đa ở vùng bờ và vùng lộng 

biển Hải Phòng là 1.233 chiếc. Trong khi đó, số tàu khai thác hải sản (không tính tàu 

dịch vụ hậu cần) thực tế đến hết tháng 12/2021 là 1.512 chiếc. Nhƣ vậy, về mặt lý 

thuyết thì tổng số tàu cần phải cắt giảm trong bƣớc 1 là 279 chiếc. Tuy nhiên, theo kết 

quả đánh giá mức độ xâm hại đến nguồn lợi hải sản, một số nghề nhƣ nghề câu, nghề 

lƣới rê là những nghề có tính chọn lọc và mức xâm hại nguồn lợi thấp (Phục lục 13), 

vì vậy trong bƣớc 1 số lƣợng tàu thuyền làm hai nghề này sẽ không bị cắt giảm. 

Ngƣợc lại, các nghề nhƣ lƣới kéo, lƣới chụp, lồng bát quái là những nghề có mức xâm 

hại nguồn lợi cao, nên để đảm bảo bền vững nguồn lợi thì các đội tàu này sẽ không 

đƣợc phép tăng thêm số tàu. Các tàu thuộc diện phải điều chỉnh đƣợc ƣu tiên chuyển 

sang các nghề thân thiện với môi trƣờng ở cùng nhóm chiều dài, số còn lại bắt buộc 

phải giải bản. Tổng số tàu phải giải bản trong bƣớc 1 là 151 chiếc, toàn bộ số tàu này 

là làm nghề lồng bát quái, trong đó có 110 chiếc ở nhóm <6 mét và 41 chiếc ở nhóm 6-

<12 mét. Tổng số tàu phải chuyển đổi nghề là 117 chiếc, trong đó nghề lƣới kéo là 62 

chiếc ở nhóm 6-<12 mét, nghề lƣới chụp 24 chiếc ở nhóm 12-<15 mét, nghề lồng bát 

quái là 31 chiếc (nhóm <6 mét là 12 chiếc, nhóm 6-<12 mét là 19 chiếc). Cụ thể số tàu 

cần điều chỉnh đƣợc thể hiện trong Phụ lục 10. 

Bước 2: Điều chỉnh các đội tàu bị cấm hoạt động theo quy định của pháp luật 
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hiện hành 

Theo các quy định hiện hành thì đội tàu làm nghề lƣới kéo (trừ lƣới kéo 

moi/ruốc), nghề lƣới chụp, nghề lồng bát quái và nghề khác (te, đáy) có chiều dài <12 

mét đều bị cấm hoạt động. Vì vậy, để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp 

luật thì các đội tàu này cần phải đƣợc cắt giảm, chuyển đổi sang nghề khác phù hợp. 

Số tàu bị cấm hoạt động theo các quy định của pháp luật cần phải điều chỉnh ở 

Hải Phòng tập trung ở nhóm tàu có chiều dài nhỏ hơn 12 mét hoạt động ở vùng bờ. 

Tổng số tàu phải giải bản trong bƣớc 2 là 118 chiếc, trong đó có 55 chiếc làm nghề 

lƣới kéo ở nhóm 6-<12 mét và 63 chiếc làm nghề lồng bát quái ở nhóm <6 mét. Tổng 

số tàu phải chuyển đổi nghề là 140 chiếc, trong đó có 57 chiếc làm nghề lƣới kéo ở 

nhóm 6-<12 mét, 3 chiếc làm nghề lƣới chụp ở nhóm 6-<12 mét, 63 chiếc làm nghề 

lồng bát quái (34 chiếc ở nhóm 6-<12 mét và 29 chiếc ở nhóm 12-<15 mét) và 17 

chiếc làm nghề te, xiệp, đăng, đáy. Chi tiết đƣợc thể hiện trong Phụ lục 11. Sau khi 

điều chỉnh bƣớc 2, số tàu còn lại ở vùng bờ và vùng lộng là 1.096 chiếc, trong đó 

nhóm chiều dài <6 mét là 477 chiếc, nhóm chiều dài 6-<12 mét là 371 chiếc và nhóm 

chiều dài 12-<15 mét là 248 chiếc.  

Bước 3: Điều chỉnh cơ cấu đội tàu dựa trên mức độ xâm hại nguồn lợi, hiệu 

quả kinh tế và trữ lượng nguồn lợi hải sản 

Theo kết quả tính toán, số tàu bền vững tối đa là 1.233 chiếc, trong đó số tàu còn 

lại sau khi điều chỉnh ở bƣớc 2 là 1.096 chiếc. Nhƣ vậy, để đạt ngƣỡng cƣờng lực bền 

vững tối đa thì trong bƣớc 3 phải tiến hành điều chỉnh tăng thêm 137 chiếc ở vùng bờ 

và vùng lộng Hải Phòng. (Phụ lục 12) 

Để đảm bảo sinh kế của cộng đồng ngƣ dân ven biển đi cùng với việc bảo vệ, 

phát triển nguồn lợi thủy sản, đề án đề xuất chuyển đổi 154 tàu (trong đó có 140 tàu 

thuộc phải chuyển đổi nghề ở bƣớc 2 và 14 tàu thuộc diện phải chuyển đổi nghề ở 

bƣớc 1) sang các nghề khai thác hải sản có tính chọn lọc, ít xâm hại đến nguồn lợi và 

có hiệu quả kinh tế cao hoặc cải hoán tàu sang nhóm chiều dài lớn hơn. Việc chuyển 

đổi này phải đảm bảo hạn chế tối đa chi phí của ngƣ dân để cải hoán lại tàu thuyền. 

Theo kết quả đánh giá mức độ xâm hại đến nguồn lợi hải sản nghề lƣới chụp, nghề 

lƣới kéo, lồng bát quái, nghề đáy, nghề te, xiệc là những nghề có mức xâm hại cao đến 

nguồn lợi hải sản; trong khi đó nghề lƣới rê và nghề câu có mức xâm hại thấp (Phục 

lục 13).  

Ngoài ra, qua điều tra nguồn lợi cũng cho thấy nhóm cá nổi và nhóm giáp xác 

chiếm tỷ lệ lớn trong thành phần sản lƣợng. Vì vậy 154 tàu sẽ đƣợc ƣu tiên chuyển đổi 

sang nghề lƣới rê, nghề câu và nghề khác (nghề lồng bẫy ghẹ) ở nhóm chiều dài tƣơng 

ứng hoặc chuyển sang vùng khơi, cụ thể nhƣ sau:  

- Chuyển đổi 14 tàu làm nghề lƣới chụp còn lại thuộc diện phải chuyển đổi ở 

bƣớc 1, 03 tàu làm nghề lƣới chụp, 57 tàu làm nghề lƣới kéo và 34 tàu làm nghề lồng 

bẫy ở nhóm chiều dài 6-<12 mét sang làm nghề câu ở  nhóm chiều dài 12-<15 mét và 

nghề lồng bẫy ghẹ ở nhóm chiều dài ≥15 mét. 
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- Chuyển đổi toàn bộ 29 tàu làm nghề lồng bẫy ở nhóm chiều dài 12-<15 mét 

sang làm nghề khác (nghề lồng bẫy ghẹ) ở nhóm chiều dài tƣơng ứng. 

- Chuyển đổi 17 tàu làm các nghề te, xiệp, đăng, đáy ở nhóm tàu 6-<12 sang làm 

nghề lồng bẫy ghẹ. 

 Nhƣ vậy, đến năm 2025, tổng số tàu khai thác hải sản cần phải giải bản là 269 

chiếc, trong đó nhóm tàu nhỏ hơn 6 mét là 173 chiếc, nhóm tàu 6-<12 mét là 96 chiếc. 

Tổng số tàu cần chuyển đổi sang nghề khai thác khác là 257 chiếc, trong đó nhóm tàu 

nhỏ hơn 6 mét là 12 chiếc, nhóm tàu 6-<12 mét là 192 chiếc và 53 chiếc là ở nhóm 12-

<15 mét. Chi tiết số tàu giải bản và chuyển đổi nghề đƣợc thể hiện ở Bảng 50. 

Bảng 50: Tổng số tàu khai thác hải sản ở vùng bờ và vùng lộng cần giải bản và 

chuyển đổi nghề trong giai đoạn 2022-2025 

Phƣơng án xử 

lý 
Nghề khai thác 

Tổng số tàu (chiếc) 

<6m 6-<12m 12-<15m Tổng 

Tàu giải bản 

Nghề lƣới kéo 0 55 0 55 

Nghề lƣới rê 0 0 0 0 

Nghề câu 0 0 0 0 

Nghề lƣới chụp 0 0 0 0 

Lồng bát quái 173 41 0 214 

Nghề khác 0 0 0 0 

Tổng 173 96 0 269 

Tàu chuyển đổi 

nghề 

Nghề lƣới kéo 0 119 0 119 

Nghề lƣới rê 0 0 0 0 

Nghề câu 0 0 0 0 

Nghề lƣới chụp 0 3 24 27 

Lồng bát quái 12 53 29 94 

Nghề khác (Te, xiệp, đăng, đáy) 0 17 0 17 

Tổng 12 192 53 257 

 (Nguồn: Kết quả tính toán của đề án) 

Cơ cấu các loại nghề khai thác hải sản mới đƣợc lựa chọn để chuyển đổi sang 

đƣợc trình bày trong Bảng 51. 

Bảng 51: Số tàu làm nghề khai thác hải sản mới đƣợc chuyển đổi sang 

TT 
Nghề khai thác 

 Tổng số tàu làm nghề mới (chiếc) 

<6m 6-<12m 12-<15m ≥15m Tổng 

1 Nghề câu 0 0 109 0 109 

2 Lồng bẫy ghẹ 0 0 45 10 55 

3 Nghề khác 12 76 5 0 93 

 Tổng 12 76 159 10 257 

 (Nguồn: Kết quả tính toán của đề án) 

Tổng số lao động khai thác hải sản cần phải chuyển đổi ngoài ngành (chuyển đổi 
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sang nghề khác không phải khai thác hải sản) là 480 ngƣời, số lao động này sẽ đƣợc 

ƣu tiên chuyển sang làm các nghề dịch vụ du lịch ven biển, nuôi trồng thủy sản, nghề 

nông nghiệp, công nghiệp, thƣơng mại và dịch vụ khác trên bờ. Tổng số lao động 

chuyển đổi nội ngành (chuyển sang làm nghề khai thác hải sản khác) là 783 ngƣời. 

 Bảng 52: Tổng số lao động khai thác hải sản cần phải chuyển đổi nghề trong giai 

đoạn 2022-2025 

Giai 

đoạn 

Phƣơng 

án xử lý 
Nghề khai thác 

Tổng số lao động (ngƣời) 

<6m 6-<12m 12-<15m Tổng 

Cả giai 

đoạn 

Tàu giải 

bản 

Nghề lƣới kéo 0 136 0 136 

Nghề lƣới rê 0 0 0 0 

Nghề câu 0 0 0 0 

Nghề lƣới chụp 0 0 0 0 

Lồng bát quái 260 84 0 344 

Nghề khác 0 0 0 0 

Tổng 260 220 0 480 

Tàu 

chuyển 

đổi nghề 

Nghề lƣới kéo 0 296 0 296 

Nghề lƣới rê 0 0 0 0 

Nghề câu 0 0 0 0 

Nghề lƣới chụp 0 15 151 166 

Lồng bát quái 19 108 151 278 

Nghề khác 0 45 0 45 

Tổng 19 464 302 785 

 (Nguồn: Kết quả tính toán của đề án) 

1.1.3. Lộ trình sắp xếp lại tàu thuyền, cơ cấu nghề khai thác ở vùng bờ và vùng lộng 

biển Hải Phòng 

Để việc điều chỉnh có tính khả thi cao và ít tác động nhất đến đời sống cộng đồng 

ngƣ dân thì Đề án đề xuất lộ trình điều chỉnh tàu thuyền khai thác hải sản (bao gồm cả 

đội tàu nhỏ hơn 6 mét) trong giai đoạn 2022-2025 nhƣ sau: 

- Năm 2022: Tiến hành điều chỉnh 10% tổng số tàu thuyền thuộc diện phải cắt 

giảm (tàu giải bản và tàu chuyển đổi nghề). Tổng số tàu phải giải bản là 26 chiếc, 

trong đó nhóm chiều dài <6 mét là 17 chiếc, nhóm 6-<12 mét là 9 chiếc. Tổng số tàu 

phải chuyển đổi nghề là 23 chiếc, trong đó nhóm chiều dài <6 mét là 1 chiếc, nhóm 6-

<12 mét là 18 chiếc và nhóm 12-<15 mét là 4 chiếc. 

Tổng số lao động phải chuyển đổi ngoài ngành là 46 lao động, chuyển đổi nội 

ngành là 68 lao động. 

- Năm 2023: Tiến hành điều chỉnh 20% tổng số tàu thuyền thuộc diện phải cắt 

giảm (tàu giải bản và tàu chuyển đổi nghề) trong cả giai đoạn. Tổng số tàu phải giải 

bản là 52 chiếc, trong đó nhóm chiều dài <6 mét là 34 chiếc, nhóm 6-<12 mét là 18 



134 

 

chiếc. Tổng số tàu phải chuyển đổi nghề là 48 chiếc, trong đó nhóm chiều dài <6 mét 

là 2 chiếc, nhóm 6-<12 mét là 38 chiếc và nhóm 12-<15 mét là 8 chiếc. 

Tổng số lao động phải chuyển đổi ngoài ngành là 91 lao động, chuyển đổi nội 

ngành là 142 lao động. 

- Năm 2024: Tiến hành điều chỉnh 30% tổng số tàu thuyền thuộc diện phải cắt 

giảm (tàu giải bản và tàu chuyển đổi nghề) trong cả giai đoạn. Tổng số tàu phải giải 

bản là 78 chiếc, trong đó nhóm chiều dài <6 mét là 51 chiếc, nhóm 6-<12 mét là 27 

chiếc. Tổng số tàu phải chuyển đổi nghề là 76 chiếc, trong đó nhóm chiều dài <6 mét 

là 04 chiếc, nhóm 6-<12 mét là 57 chiếc và nhóm 12-<15 mét là 15 chiếc. 

Tổng số lao động phải chuyển đổi ngoài ngành là 139 lao động, chuyển đổi nội 

ngành là 229 lao động. 

- Năm 2025: Tiến hành điều chỉnh số tàu thuyền còn lại thuộc diện phải cắt giảm 

(tàu giải bản và tàu chuyển đổi nghề) trong cả giai đoạn. Tổng số tàu phải giải bản là 

113 chiếc, trong đó nhóm chiều dài <6 mét là 71 chiếc, nhóm 6-<12 mét là 42 chiếc. 

Tổng số tàu phải chuyển đổi nghề là 110 chiếc, trong đó nhóm chiều dài <6 mét là 5 

chiếc, nhóm 6-<12 mét là 79 chiếc và nhóm 12-<15 mét là 26 chiếc. 

Tổng số lao động phải chuyển đổi ngoài ngành là 204 lao động, chuyển đổi nội 

ngành là 346 lao động. 

Chi tiết lộ trình cắt giảm số lƣợng tàu thuyền, số lao động chuyển đổi nghề theo 

nhóm nghề khai thác và theo nhóm chiều dài tàu đƣợc thể hiện trong Phụ lục 14 và 

Phụ lục 15. 

1.1.4. Đề xuất hạn ngạch giấy phép khai thác hải sản ở vùng bờ và vùng lộng biển 

Hải Phòng 

Theo quy định, các tàu cá có chiều dài nhỏ hơn 6 mét đƣợc giao cho chính quyền 

cấp xã thống kê và quản lý, do đó đề án sẽ không tính đội tàu này vào đề xuất hạn 

ngạch giấy phép khai thác hải sản. Dựa trên cơ sở tính toán số tàu bền vững tối đa, trữ 

lƣợng nguồn lợi hải sản, mức độ xâm hại nguồn lợi và các quy định của pháp luật về 

quản lý khai thác, dự án đề xuất tổng hạn ngạch giấy phép khai thác hải sản ở vùng bờ 

và vùng lộng biển Hải Phòng là 824 giấy phép, trong đó vùng bờ là 398 giấy phép, 

vùng lộng là 426 giấy phép. Chi tiết đƣợc thể hiện trong Bảng 53. 

Bảng 53: Đề xuất hạn ngạch giấy phép khai thác vùng bờ và vùng lộng Hải Phòng 

TT Nghề khai thác 

Phân theo nhóm chiều dài 

vỏ tàu (Giấy phép) 
Tổng 

(Giấy 

phép) 6-<12m 12-<15m 

1 
Nghề lƣới kéo (không bao gồm nghề 

lƣới kéo moi, ruốc) 
0 107 107 

2 Nghề lƣới rê 164 80 244 

3 Nghề câu 5 113 118 

4 Nghề lƣới chụp 0 32 32 
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TT Nghề khai thác 

Phân theo nhóm chiều dài 

vỏ tàu (Giấy phép) 
Tổng 

(Giấy 

phép) 6-<12m 12-<15m 

5 Nghề khác không cấm theo quy định 202 53 255 

6 Hậu cần nghề cá 27 41 68 

Tổng 398 426 824 

Phân bổ theo nghề khai thác thì hạn ngạch giấy phép khai thác của nghề lƣới kéo 

là 107 giấy phép, nghề lƣới rê 244 giấy phép, nghề câu 118 giấy phép, nghề lƣới chụp 

32 giấy phép, nghề khác (lồng bẫy ghẹ, lƣới kéo moi/ruốc, câu cá giải trí,…) là 255 

giấy phép và hậu cần nghề cá là 68 giấy phép. So với Quyết định số 1782/QĐ-UBND 

ngày 05/8/2019 của UBND thành phố Hải Phòng thì hạn ngạch giấy phép khai thác 

nhiều hơn 65 giấy phép. Trong đó, 03 nghề giảm hạn ngạch là nghề lƣới kéo giảm 161 

giấy phép, nghề lƣới chụp giảm 51 giấy phép, hậu cần nghề cá giảm 30 giấy phép; các 

nghề còn lại tăng thêm hạn ngạch, cụ thể: nghề lƣới rê tăng 95 giấy phép, nghề câu 

tăng 114 giấy phép và nghề khác tăng 98 giấy phép. So sánh hạn ngạch giấy phép khai 

thác đề xuất mới và hạn ngạch cũ đƣợc trình bày trong Bảng 54. 

Bảng 54: So sánh hạn ngạch giấy phép khai thác 

TT Nghề khai thác 

HẠN NGẠCH ĐỀ 

XUẤT MỚI 

(Không tính tàu <6 mét) 

HẠN NGẠCH CŨ (QĐ 

1782/QĐ-UBND) 

(Không tính tàu <6 mét) 

CHÊNH LỆCH 

Vùng 

ven bờ 

Vùng 

lộng 
Tổng 

Vùng 

ven bờ 

Vùng 

lộng 
Tổng 

Vùng 

ven bờ 

Vùng 

lộng 
Tổng 

1 Nghề lƣới kéo 0 107 107 0 268 268 0 -161 -161 

2 Nghề lƣới rê 164 80 244 81 68 149 83 12 +95 

3 Nghề câu 5 113 118 1 3 4 4 110 +114 

4 Nghề lƣới chụp 0 32 32 0 83 83 0 -51 -51 

5 Nghề khác 202 53 255 100 57 157 102 -4 +98 

6 Hậu cần nghề cá 27 41 68 46 52 98 -19 -11 -30 

Tổng 398 426 824 228 531 759 170 -105 65 

 (Ghi chú: “-” giảm đi; “+” tăng thêm) 

1.2. Đề xuất xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề 

1.2.1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

a) Phạm vi điều chỉnh 

Phạm vi điều chỉnh của “Đề án chuyển đổi nghề khai thác thủy sản trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng đến năm 2025” qui định về xây dựng các cơ chế chính sách, các 

giải pháp và kế hoạch triển khai hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các tổ chức, cá 

nhân, cộng đồng ngƣ dân khai thác thủy sản tại các quận huyện trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng. 
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b) Đối tượng thụ hưởng chính sách:  

- Các chủ tàu làm nghề khai thác hải sản, hoạt động khai thác ở vùng bờ và vùng 

lộng, có chiều dài tàu từ 6-<15m, có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, có hộ khẩu và 

tàu đăng ký tại thành phố Hải Phòng tham gia tình nguyện giải bản tàu. 

- Các chủ tàu làm nghề cấm theo quy định, có chiều dài tàu từ 6-<15m, đang hoạt 

động khai thác thủy sản, có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, có hộ khẩu và tàu đăng 

ký tại thành phố Hải Phòng tham gia tình nguyện chuyển đổi nghề.  

1.2.2. Nguồn lực, thời gian và nguyên tắc thực hiện 

a) Nguồn lực thực hiện 

- Nguồn từ Trung ƣơng: Kinh phí hoạt động của các dự án, nhiệm vụ thuộc 

chƣơng trình do các cơ quan Trung ƣơng thực hiện tại địa phƣơng nhƣ: xây dựng bảo 

tồn biển; xây dựng mở rộng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão; chƣơng trình tổ chức 

lại khai thác thủy sản;… 

- Nguồn từ ngân sách thành phố: Hỗ trợ kinh phí tuyên truyền, phổ biến về các 

nội dung của đề án; hỗ trợ kinh phí cho ngƣ dân chuyển đổi nghề, ngƣ dân có tàu giải 

bản; hỗ trợ đào tạo, tập huấn chuyên môn, kỹ thuật cho cộng đồng ngƣ dân chuyển đổi 

nghề và giải bản tàu; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các mô hình bảo vệ nguồn lợi; hỗ 

trợ vốn vay ƣu đãi cho ngƣ dân chuyển đổi nghề; hỗ trợ chuyển giao khoa học công 

nghệ, khuyến ngƣ trong khai thác hải sản; hỗ trợ đào tạo các chứng chỉ thuyền trƣởng, 

máy trƣởng và thuyền viên; bảo đảm kinh phí cho các hoạt động của các dự án, nhiệm 

vụ thuộc chƣơng trình do địa phƣơng thực hiện. 

- Nguồn từ đối ứng của ngƣ dân: Vốn hộ gia đình, cá nhân cải hoán tàu cá, mua 

trang thiết bị khai thác, ngƣ cụ,… của tàu chuyển đổi nghề; Vốn của hộ gia gia đình 

đầu tƣ sang cá ngành nghề khác ngoài nghề khai thác thủy sản; vốn của các tổ chức/cá 

nhân sản xuất, kinh doanh khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

- Lồng ghép tài trợ các chƣơng trình, đề án/dự án, tổ chức nghiên cứu thủy sản: 

Huy động, lồng ghép nguồn lực từ các chƣơng trình, đề án, dự án liên quan và các 

nguồn lực hợp pháp khác. Cơ chế tài chính quản lý theo Luật Ngân sách nhà nƣớc và 

các quy phạm pháp luật phù hợp xã hội dân sự khác. Vận động sự hỗ trợ từ nguồn vốn 

hỗ trợ phát triển (ODA) để phát triển nghề khai thác thủy sản của thành phố. 

b) Phạm vi và thời hạn thực hiện 

- Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến năm 2025. 

c) Nguyên tắc hỗ trợ 

- Việc hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy định. 

- Mỗi tàu cá chỉ đƣợc hỗ trợ một lần cho giải bản tàu hoặc chuyển đổi nghề. 

- Chỉ hỗ trợ chuyển đổi sang các nghề có tiềm năng phát triển, có tính chọn lọc 

cao, phù hợp với khả năng cho phép của nguồn lợi, ít gây tổn hại đến môi trƣờng và 
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nguồn lợi hải sản theo quy định và phải có cam kết không quay lại nghề cũ. 

- Việc hỗ trợ phải đƣợc tiến hành trực tiếp cho chủ tàu, lao động trên tàu chuyển 

đổi nghề và tàu giải bản khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp lý. 

- Chỉ hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các tàu thuyền còn đủ điều kiện an toàn hoạt 

động trên biển theo quy định. 

- Để đảm bảo thực hiện thành công “Đề án chuyển đổi nghề khai thác thủy sản 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025”, từ nay không cho đóng mới làm 

tăng thêm số lƣợng tàu cá. Ngƣ dân muốn đóng mới các tàu >6m phải có sự chấp 

thuận của UBND thành phố (Khoản 2, điều 62, Luật Thủy sản, 2017). 

1.3. Nội dung chính sách hỗ trợ 

1.3.1. Hỗ trợ giải bản tàu khai thác thủy sản vùng bờ, vùng lộng và tàu lưới kéo 

1) Căn cứ đề xuất chính sách: 

Hiện nay, từ Trung ƣơng đến địa phƣơng chƣa có văn bản nào quy định mức hỗ 

trợ giải bản phƣơng tiện khai thác hải sản, để có cơ sở tính toán mức hỗ trợ nhiệm vụ 

căn cứ vào kết quả điều tra về vốn đầu tƣ, tuổi thọ tàu và thời gian khấu hao tài sản của 

Bộ tài chính, cụ thể nhƣ sau: 

i) Kết quả điều tra, khảo sát về tổng vốn đầu tƣ trung bình của tàu, bao gồm vốn 

đầu tƣ vỏ tàu, máy tàu và trang thiết bị, ngƣ cụ của tàu (Bảng 30). 

ii) Căn cứu vào kết quả điều tra, khảo sát tuổi thọ của các nghề lƣới kéo, lồng bát 

quái và nghề khác (Bảng 27). 

iii) Theo quy định về đăng kiểm tàu cá Việt Nam thì tàu cá trong nƣớc có tuổi 

thọ không quá 25 năm (tƣơng ứng 5 lần cải hoán lớn) và tàu cá nƣớc ngoài nhập vào 

Việt Nam có tuổi thọ không quá 15 năm. Ngoài ra, Bộ Tài chính có Thông tƣ số 

45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 về khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định 

thì tàu cá đƣợc áp ở mức tính là 25 năm. 

2) Chính sách hỗ trợ giải bản: 

a) Mục tiêu của chính sách: 

Đến năm 2025, hoàn thành việc hỗ trợ để giải bản các tàu khai thác ở vùng bờ dƣ 

thừa nhằm bảo vệ, duy trì nguồn lợi hải sản và phát triển bền vững nghề khai thác thủy 

sản Hải Phòng. 

b) Nội dung của chính sách: 

- Hỗ trợ kinh phí giải bản các tàu khai thác dƣ thừa ở vùng bờ, có chiều dài từ 6-

<12m, có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá theo quy định và đang hoạt động khai thác 

hải sản. Mức hỗ trợ kinh phí cho tàu giải bản nhƣ bảng 55. 

- Hỗ trợ kinh phí để ngƣ dân có tàu giải bản đi học nghề, tìm công việc mới nhằm 

bảo đảm ổn định đời sống trong thời gian tìm việc mới. Tổng số ngƣời cần hỗ trợ là 

220 ngƣời trực tiếp làm nghề khai thác hải sản. Mức hỗ trợ là 6.480.000 đồng/ngƣời. 

Bảng 55: Mức kinh phí hỗ trợ cho các tàu giải bản phân theo nhóm tuổi thọ 
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TT Nhóm tuổi tàu 
Mức hỗ trợ (tr.đ/tàu) 

Tàu và máy tàu Trang thiết bị và ngƣ cụ Tổng 

1 10-<15 năm 75 25 100 

2 15-<20 năm 45 25 70 

3 ≥20 năm 15 25 40 

c) Điều kiện thụ hưởng chính sách:  

Các tàu đƣợc hƣởng hỗ trợ kinh phí giải bản phải đảm bảo đồng thời các điều 

kiện nhƣ sau: 

i) Tàu phải là tàu khai thác ở vùng bờ, có chiều dài từ 6-<12m, đang hoạt động 

khai thác hải sản theo quy định; 

ii) Có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đăng ký tàu cá hoặc 

văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá theo quy định; 

iii) Có giấy xác nhận của cơ quan quản lý ngành, UBND quận/huyện và địa 

phƣơng nơi cƣ trú; 

iv) Chủ tàu tự nguyện giải bản tàu và phải cam kết sau khi giải bản tàu không 

tiếp tục đóng mới các tàu để khai thác hải sản; 

v) Chƣa nhận hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của ngân sách nhà nƣớc cho 

chuyển đổi nghề hoặc giải bản tàu khai thác. 

vi) Chủ tàu tham gia giải bản phải cam kết không quay lại nghề cũ. 

d) Quy mô thực hiện hỗ trợ:  

Tổng số tàu hỗ trợ giải bản không quá 96 chiếc. 

đ) Nguồn kinh phí hỗ trợ:  

Từ nguồn vốn chi thƣờng xuyên ngân sách thành phố hàng năm. 

e) Lộ trình giải bản tàu:  

Cần có lộ trình giải bản tàu phù hợp; Xây dựng kế hoạch tiến hành giải bản tàu 

cho từng năm từ 2021 đến 2025 cần tránh nóng vội, cố gắng tạo đƣợc sự thấu hiểu và 

đồng thuận của ngƣ dân. Lộ trình giải bản thực hiện qua 02 giai đoạn nhƣ sau: 

+ Giai đoạn 1: Năm 2022, thí điểm giải bản khoảng 09 chiếc tàu làm các nghề 

cấm theo quy định. 

+ Giai đoạn 2: Từ năm 2023-2025: Tiến hành giải bản toàn bộ số tàu còn lại là 87 

chiếc. Trong đó: Năm 2023: 18 chiếc; năm 2024: 27 chiếc và năm 2025: 42 chiếc. 

f) Giải pháp thực hiện chính sách: 

1) Công tác thông tin, tuyên truyền: 

- Tổ chức các đợt thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng ngƣ dân về 

mục đích, ý nghĩa, lợi ích lâu dài và sự cần thiết của việc giải bản các tàu dƣ thừa. 

Công khai minh bạch thông tin về các tàu cần giải bản, mức hỗ trợ của Nhà nƣớc đối 

với các tàu giải bản, quyền lợi và trách nhiệm của ngƣ dân khi tham gia thực hiện 
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chính sách này trong các cuộc họp tổ dân phố, trên đài phát thanh,.... Từ đó giúp họ 

nắm bắt đƣợc thông tin, tạo đƣợc sự hiểu biết, đồng thuận trong cộng đồng ngƣ dân. 

- Tuyên truyền, quán triệt nhằm giúp bà con ngƣ dân hiểu rõ về mức kinh phí 

thành phố chi trả là mức khuyến khích, hỗ trợ, không phải là mua lại hoặc đền bù.  

2) Phƣơng thức hỗ trợ: 

Ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho chủ tàu cá thông qua Kho bạc 

Nhà nƣớc các quận, huyện sau khi xem xét đầy đủ các điều kiện giải bản tàu. 

3) Hồ sơ, trình tự, thủ tục đƣợc hƣởng chính sách hỗ trợ: 

i) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ giải bản gồm có:  

- Đơn đề nghị hỗ trợ;  

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đăng ký tàu cá hoặc văn 

bản chấp thuận đóng mới tàu cá;  

- Hồ sơ thẩm định của chính quyền địa phƣơng và cơ quan quản lý ngành. 

ii) Trình tự và thủ tục hỗ trợ 

- Chủ tàu cá nộp 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu 

thƣờng trú đối với cá nhân; nơi đăng ký địa chỉ kinh doanh đối với tổ chức. Trƣờng 

hợp hồ sơ của chủ tàu cá chƣa đầy đủ và đảm bảo theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp 

xã hƣớng dẫn và đề nghị chủ tàu cá bổ sung, hoàn thiện theo quy định.    

- Hàng tháng, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ của chủ tàu 

cá gửi về Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện để xem xét, thẩm định.  

- Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Ủy ban nhân 

dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện thẩm định, lập danh sách chủ tàu cá đủ 

điều kiện nhận tiền hỗ trợ giải bản gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Trƣờng hợp chủ tàu cá không đáp ứng đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ, Ủy ban nhân dân 

cấp quận/huyện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ 

tàu cá. 

- Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc danh sách chủ tàu cá đủ 

điều kiện nhận tiền hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tổng hợp, thống nhất với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân thành 

phố quyết định phê duyệt. 

1.3.2. Hỗ trợ chuyển đổi ngư cụ, phương thức khai thác thủy sản cấm sang ngư cụ, 

phương thức khai thác theo quy định 

1) Căn cứ đề xuất chính sách: 

Hiện nay, từ Trung ƣơng đến địa phƣơng chƣa có văn bản nào quy định mức hỗ 

trợ chuyển đổi từ nghề bị cấm sang nghề khác. Do đó, để đƣa ra mức hỗ trợ cho ngƣ 

dân, đề án căn cứ vào 02 cơ sở sau: 

i) Kết quả điều tra, khảo sát về giá trị mua mới, giá trị hiện tại trung bình của 

phƣơng tiện, ngƣ cụ, trang thiết bị. 
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ii) Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ về 

Khuyến nông, trong đó quy định “Mô hình trình diễn ở địa bàn đồng bằng được hỗ trợ 

tối đa 50% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình”.  

2) Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề: 

a) Mục tiêu của chính sách: 

Đến năm 2025 hỗ trợ chuyển đổi ngƣ cụ, phƣơng thức khai thác thủy sản cấm, 

xâm hại nguồn lợi sang ngƣ cụ, phƣơng thức khai thác theo quy định và thân thiện với 

nguồn lợi hải sản ở vùng bờ và vùng lộng biển Hải Phòng nhằm phát triển nghề khai 

thác thủy sản hiệu quả và bền vững. 

b) Nội dung của chính sách: 

- Hỗ trợ kinh phí mua ngƣ cụ, trang thiết bị khai thác cho tàu làm nghề cấm, có 

chiều dài từ 6-<15m, có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, đang hoạt động chuyển sang 

các nghề không cấm theo quy định. Mức hỗ trợ là 50% tổng kinh phí đầu tƣ mới ngƣ 

cụ, trang thiết bị và chi phí cải hoán tàu cho nghề chuyển đổi. Tổng mức hỗ trợ kinh 

phí theo nhóm nghề và nhóm chiều dài tàu không quá định mức ở bảng 56. 

Bảng 56: Mức hỗ trợ cho các tàu chuyển đổi nghề khai thác thủy sản 

TT Loại nghề chuyển đến 
Mức hỗ trợ  (tr.đ/tàu) 

6-<12m 12-<15m 

1 Nghề câu 30 45 

2 Nghề lƣới rê 85 155 

3 Lồng bẫy ghẹ 70 110 

4 Nghề khác  40 60 

- Hỗ trợ kinh phí để ngƣ dân có tàu chuyển đổi nghề ổn định cuộc sống trong thời 

gian cải hoán tàu, mua sắm và lắp đặt trang thiết bị, ngƣ cụ mới lên tàu. Tổng số ngƣời 

cần hỗ trợ là 766 ngƣời trực tiếp tham gia khai thác hải sản. Mức hỗ trợ là 6.480.000 

đồng/ngƣời. 

c) Điều kiện thụ hưởng chính sách: 

i) Tàu phải là tàu khai thác ở vùng bờ và vùng lộng, có chiều dài từ 6-<15m, 

đang hoạt động theo quy định; 

ii) Phải có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đăng ký tàu cá 

hoặc văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá theo quy định; 

iii) Có giấy xác nhận của cơ quan quản lý ngành, UBND quận/huyện và địa 

phƣơng nơi cƣ trú; 

iv) Chủ tàu phải cam kết chuyển sang các nghề khai thác thân thiện với nguồn lợi 

và môi trƣờng theo quy định nhƣ nghề câu, lồng bẫy ghẹ, lƣới rê và nghề khác; Phải 

nộp lại các ngƣ cụ có hại cho cơ quan quản lý; 

v) Chủ tàu tham gia chuyển đổi nghề phải cam kết đầu tƣ vốn đối ứng 50% để 

mua ngƣ cụ, trang thiết bị và chi phí cải hoán tàu theo yêu cầu kỹ thuật của nghề 
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đƣợc chuyển đổi; 

vi) Chủ tàu và lao động trên tàu tham gia chuyển đổi nghề phải cam kết không 

quay lại nghề cũ; 

vii) Chƣa nhận hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của ngân sách nhà nƣớc cho 

cùng một nội dung chuyển đổi nghề, giản bản tàu; 

viii) Tự nguyện tham gia chuyển đổi nghề và cam kết tuân thủ quy trình kỹ 

thuật, các hƣớng dẫn, các quy định của Nhà nƣớc. 

d) Quy mô thực hiện hỗ trợ:  

Tổng số tàu hỗ trợ chuyển đổi nghề không quá 245 chiếc. 

đ) Nguồn kinh phí hỗ trợ:  

Từ nguồn vốn chi thƣờng xuyên ngân sách thành phố hàng năm. 

e)  Lộ trình chuyển đổi nghề:  

Lộ trình chuyển đổi tàu cá, ngƣ cụ, phƣơng thức khai thác thủy sản cấm sang ngƣ 

cụ, phƣơng thức khai thác theo quy định đƣợc thực hiện theo 02 giai đoạn nhƣ sau: 

+ Giai đoạn 1: Năm 2022, thí điểm chuyển đổi khoảng 22 tàu làm nghề cấm sang 

nghề không cấm theo quy định;  

+ Giai đoạn 2: Từ năm 2023-2025, chuyển đổi toàn bộ 223 tàu làm nghề cấm 

sang nghề không cấm theo quy định. Trong đó: Năm 2023: 46 chiếc; năm 2024: 72 

chiếc và năm 2025: 105 chiếc. 

 f) Giải pháp thực hiện chính sách: 

1) Công tác thông tin, tuyên truyền: 

Tổ chức các đợt thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng ngƣ dân về mục 

đích, ý nghĩa, lợi ích lâu dài và sự cần thiết của việc thực hiện đề án chuyển đổi nghề; 

Công khai minh bạch thông tin về nghề cần chuyển đổi, mức hỗ trợ của Nhà nƣớc đối 

với các tàu chuyển đổi nghề, quyền lợi và trách nhiệm của ngƣ dân khi tham gia thực 

hiện chính sách này trong các cuộc họp tổ dân phố, trên đài phát thanh,.... Từ đó giúp 

họ nắm bắt đƣợc thông tin, tạo đƣợc sự hiểu biết, đồng thuận của cộng đồng ngƣ dân 

và những ngƣời trực tiếp chuyển đổi nghề. 

2) Phƣơng thức hỗ trợ: 

Ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho chủ tàu cá thông qua Kho bạc 

Nhà nƣớc các quận, huyện sau khi xem xét đầy đủ các điều kiện chuyển đổi nghề. 

3) Hồ sơ, trình tự, thủ tục đƣợc hƣởng chính sách hỗ trợ: 

i) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề gồm có:  

- Đơn đề nghị hỗ trợ;  

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đăng ký tàu cá hoặc văn 

bản chấp thuận đóng mới tàu cá; 

- Hồ sơ thẩm định của chính quyền địa phƣơng và cơ quan quản lý ngành. 

ii) Trình tự và thủ tục hỗ trợ 
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- Chủ tàu cá nộp 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu 

thƣờng trú đối với cá nhân. Trƣờng hợp hồ sơ của chủ tàu cá chƣa đầy đủ và đảm bảo 

theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã hƣớng dẫn và đề nghị chủ tàu cá bổ sung, hoàn 

thiện theo quy định.    

- Hàng tháng, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ của chủ tàu 

cá gửi về Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện để xem xét, thẩm định.  

- Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Ủy ban nhân 

dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện thẩm định, lập danh sách chủ tàu cá đủ 

điều kiện nhận tiền hỗ trợ gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trƣờng hợp 

chủ tàu cá không đáp ứng đủ điều kiện nhận hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện 

thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ tàu cá. 

- Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc danh sách chủ tàu cá đủ 

điều kiện nhận tiền hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tổng hợp, thống nhất với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân 

thành phố quyết định phê duyệt. 

1.3.3. Hỗ trợ hoạt động cho các tổ đội, tổ hợp tác khai thác thủy sản trên biển 

a) Mục tiêu của chính sách: 

Tăng cƣờng sự đoàn kết của ngƣ dân trong khai thác thủy sản; chia sẻ truyền tải 

chủ trƣơng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc và chống khai thác IUU; hỗ 

trợ nhau trong công tác tìm kiếm cứu nạn...  

b) Nội dung của chính sách: 

- Hỗ trợ thông tin liên lạc, trao đổi với các thành viên trong tổ và duy trì hoạt 

động của tổ đội, tổ hợp tác khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố. 

- Mức hỗ trợ: 

+ Hỗ trợ kinh phí thông tin liên lạc cho Tổ trƣởng Tổ đội, Tổ hợp tác: 300.000 

đồng/tháng. 

+ Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Tổ đội, Tổ hợp tác: 500.000 đồng/tháng. 

c) Điều kiện thụ hưởng chính sách: 

i) Có quyết định thành lập tổ của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền; 

ii) Có Quy chế hoạt động do Ủy ban nhân dân cấp xã/phƣờng phê duyệt; 

iii) Hàng tháng có báo cáo tình hình hoạt động của Tổ đội, Tổ hợp tác. 

d) Quy mô thực hiện hỗ trợ:  

Tổng số Tổ đội, Tổ hợp tác đƣợc hỗ trợ: không quá 70 Tổ. 

đ) Nguồn kinh phí hỗ trợ:  

Từ nguồn vốn chi thƣờng xuyên ngân sách thành phố hàng năm. 

e)  Lộ trình hỗ trợ:  

Bắt đầu thực hiện từ năm 2022 đến hết năm 2025. 

 f) Giải pháp thực hiện chính sách: 
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1) Công tác thông tin, tuyên truyền: 

Tổ chức các đợt thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng ngƣ dân về mục 

đích, ý nghĩa, lợi ích lâu dài và sự cần thiết của việc tham gia vào các Tổ đội, Tổ hợp 

tác khai thác thủy sản trên biển; Công khai minh bạch thông tin về các thủ tục, mức hỗ 

trợ của Nhà nƣớc đối với các Tổ đội, Tổ hợp tác, quyền lợi và trách nhiệm của ngƣ 

dân khi tham gia thực hiện chính sách này trong các cuộc họp tổ dân phố, trên đài phát 

thanh,.... Từ đó giúp họ nắm bắt đƣợc thông tin, tạo đƣợc sự hiểu biết, đồng thuận của 

cộng đồng ngƣ dân. 

2) Phương thức hỗ trợ: 

Ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho các Tổ đội, Tổ hợp tác thông 

qua Kho bạc Nhà nƣớc các quận, huyện sau khi xem xét đầy đủ các điều kiện đƣợc 

hƣởng hỗ trợ. 

3) Hồ sơ, trình tự, thủ tục được hưởng chính sách hỗ trợ: 

i) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm có:  

- Đơn đề nghị hỗ trợ;  

- Quyết định thành lập tổ của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền; 

- Quy chế hoạt động do Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt; 

- Báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng của Tổ đội, Tổ hợp tác. 

ii) Trình tự và thủ tục hỗ trợ 

- Tổ đội, Tổ hợp tác nộp 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi phê duyệt 

Quy chế hoạt động của Tổ. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ và đảm bảo theo quy định, 

Ủy ban nhân dân cấp xã hƣớng dẫn và đề nghị bổ sung, hoàn thiện theo quy định.    

- Hàng tháng, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các Tổ 

gửi về Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện để xem xét, thẩm định.  

- Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Ủy ban nhân 

dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện thẩm định, lập danh sách các Tổ đủ điều 

kiện nhận tiền hỗ trợ gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trƣờng hợp 

không đáp ứng đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện thông 

báo bằng văn bản nêu rõ lý do, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã và Tổ đội, Tổ hợp tác. 

- Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc danh sách các Tổ đội, 

Tổ hợp tác đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, thống nhất với Sở Tài chính trình Ủy 

ban nhân dân thành phố quyết định phê duyệt. 

1.4. Khái toán nhu cầu vốn đầu tƣ và hiệu quả đầu tƣ hỗ trợ chính sách 

1.4.1. Nhu cầu vốn đầu tư 

a) Nhu cầu vốn đầu tư 
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Bảng 57: Nhu cầu vốn đầu tƣ theo các nội dung của đề án 

Đơn vị: triệu đồng 

TT Nội dung các khoản chi 

Tổng kinh phí  Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

NSNN 
Nguồn 

khác 
NSNN 

Nguồn 

khác 
NSNN 

Nguồn 

khác 
NSNN 

Nguồn 

khác 
NSNN 

Nguồn 

khác 

1 

Công tác tuyên truyền: Hội nghị, 

hội thảo, pano, bảng hiệu, tờ rơi, 

tài liệu, đài phát thanh/truyền 

hình, tổ chức các cuộc thi,... 

5.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

2 

Điều tra, tập hợp các số liệu cần 

thiết về các tàu phải giải bản 

hoặc chuyển nghề. 

2.500,00 0,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 

3 

Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các 

tàu làm nghề khai thác có hại 

sang nghề khai thác mới theo 

quy định 

12.765,00 12.765,00 1.140,00 1.140,00 2.365,00 2.365,00 3.740,00 3.740,00 5.520,00 5.520,00 

4 

Hỗ trợ kinh phí giải bản tàu 

(gồm: vỏ tàu, ngƣ cụ và trang 

thiết bị) 

9.600,00 0,00 900,00 0,00 1.800,00 0,00 2.700,00 0,00 4.200,00 0,00 

5 
Hỗ trợ lao động ổn định cuộc 

sống 
8.197,20 0,00 738,72 0,00 1.509,84 0,00 2.384,64 0,00 3.564,00 0,00 

5.1 

Hỗ trợ lao động ổn định cuộc 

sống sau khi chuyển đổi nghề 

mới 

5.086,80 0,00 440,64 0,00 920,16 0,00 1.483,92 0,00 2.242,08 0,00 

5.2 
Hỗ trợ lao động ổn định cuộc 

sống sau khi giải bản tàu 
3.110,40 0,00 298,08 0,00 589,68 0,00 900,72 0,00 1.321,92 0,00 

6 

Hỗ trợ hoạt động cho các tổ đội, 

tổ hợp tác khai thác thủy sản 

trên biển 

2.688,00 0,00 672,00 0,00 672,00 0,00 672,00 0,00 672,00 0,00 

7 

Chi khác (Kiểm tra, giám sát, 

duy trì các hoạt động trong quá 

trình thực hiện đề án, …) 

2.249,80 0,00 562,45 0,00 562,45 0,00 562,45 0,00 562,45 0,00 

  Tổng cộng 43.000,00 12.765,00 7.013,17 1.140,00 8.409,29 2.365,00 11.559,09 3.740,00 16.018,45 5.520,00 
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b) Tổng vốn đầu tư 

Tổng kinh phí thực hiện dự án: 55.765.000.000 đồng, trong đó: 

- Nguồn kinh phí từ NSNN: 43.000.000.000 đồng 

- Nguồn khác: 12.765.000.000 đồng 

c) Ngân sách thành phố hỗ trợ: tổng vốn, phân kỳ thực hiện theo các năm, vốn hỗ 

trợ phân theo các chính sách 

        Tổng vốn từ nguồn ngân sách thành phố: 43.000.000.000 đồng 

 Tổng vốn phân kỳ theo giai đoạn và các năm: 

1) Giai đoạn 1: Năm 2022: 7.013.170.000 đồng 

2) Giai đoạn 2: Từ năm 2023-2025: 35.986.830.000 đồng. Trong đó: năm 2023: 

8.409.290.000 đồng; năm 2024: 11.559.090.000 đồng; năm 2025: 16.018.450.000 

đồng. 

 Vốn hỗ trợ theo các chính sách: 

- Hỗ trợ kinh phí tàu chuyển đổi nghề: 12.765.000.000 đồng. Trong đó: năm 

2022: 1.140.000.000 đồng; năm 2023: 2.365.000.000 đồng; năm 2024: 3.740.000.000 

đồng; năm 2025: 5.520.000.000 đồng. 

- Hỗ trợ kinh phí giải bản tàu: 9.600.000.000 đồng. Trong đó: năm 2022: 

900.000.000 đồng; năm 2023: 1.800.000.000 đồng; năm 2024: 2.700.000.000 đồng; 

năm 2025: 4.200.000.000 đồng. 

- Hỗ trợ lao động ổn định cuộc sống: 8.197.200.000 đồng. Trong đó: năm 2022: 

738.720.000 đồng; năm 2023: 1.509.840.000 đồng; năm 2024: 2.384.640.000 đồng; 

năm 2025: 3.564.000.000 đồng. 

d) Nguồn vốn khác 

Tổng vốn đầu tƣ từ nguồn khác: 12.765.000.000 đồng 

 Tổng vốn phân kỳ theo giai đoạn và các năm: 

1) Giai đoạn 1: Năm 2022: 1.140.000.000 đồng 

2) Giai đoạn 2: Từ năm 2023-2025: 11.625.000.000 đồng. Trong đó: năm 2023: 

2.365.000.000 đồng; năm 2024: 3.740.000.000 đồng; năm 2025: 5.520.000.000 đồng.. 

 Nguồn vốn đối ứng theo các chính sách: 

- Hỗ trợ kinh phí tàu chuyển đổi nghề: 12.765.000.000 đồng. Trong đó: năm 

2022: 1.140.000.000 đồng; năm 2023: 2.365.000.000 đồng; năm 2024: 3.740.000.000 

đồng; năm 2025: 5.520.000.000 đồng. 

1.4.2. Hiệu quả đầu tƣ 

1.4.2.1. Hiệu quả kinh tế 

a) Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước: 

- Theo phƣơng án tính toán của đề án sau khi thực hiện phƣơng án giải bản tàu và 
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chuyển đổi nghề khai thác ở vùng bờ và vùng lộng thì sản lƣợng khai thác thác sẽ tăng 

từ 27.976 tấn lên 40.173 tấn (tƣơng ứng với mức tăng khoảng 43,6%). Bên cạnh, tăng 

sản lƣợng khai thác do thay đổi cơ cấu nghề, thì đề án này còn góp phần tăng về giá trị 

khai thác nhờ thay đổi cơ cấu đối tƣợng khai thác (giảm tỷ trọng cá tạp và tăng khai 

thác các đối tƣợng có giá trị kinh tế). Ƣớc tính lợi nhuận của đội tàu khai thác vùng bờ 

và vùng lộng chiếm khoảng 15% tổng doanh thu, nhƣ vậy giá trị mang lại nếu thực 

hiện đề án này khoảng 58,5 tỷ đồng/năm.  

- Tránh đƣợc tình trạng nguồn lợi hải sản bị suy kiệt do khai thác quá mức, sử 

dụng ngƣ cụ khai thác cấm, xâm hại nguồn lợi; giảm đƣợc tình trạng thu lỗ, nằm bờ 

kéo dài do khai thác không hiệu quả.  

- Việc hỗ trợ giải bản, chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp sẽ từng bƣớc giúp các cơ 

quan nhà nƣớc thuận lợi trong việc theo dõi, quản lý, giám sát đội tàu khai thác ở vùng 

bờ và vùng lộng, đặc biệt là quản lý trong mùa mƣa bão, cứu hộ, cứu nạn.  

b) Đối với cộng đồng ngư dân tham gia giải bản tàu và chuyển đổi nghề: 

- Thu nhập của lao động bƣớc đầu có thể bị ảnh hƣởng nhƣng về lâu về dài khi 

nguồn lợi phục hồi thì thu nhập của cộng đồng sẽ đƣợc tăng lên. Theo dự báo sau 2-3 

năm thu nhập của ngƣ dân sẽ tăng khoảng 15-20% và sau 05 năm sẽ tăng khoảng 30%.  

- Việc chuyển đổi nghề sẽ giúp ngƣ dân yên tâm sản xuất, tránh đƣợc thiệt hại về 

kinh tế do bị xử phạt khai thác sai nghề so với quy định. Ngoài ra, việc chuyển đổi 

nghề cũng cho thấy gần 80% ngƣ dân có thu nhập tốt hơn so với nghề cũ.  

1.4.2.2. Hiệu quả xã hội 

- Kết quả của Đề án sẽ góp phần giúp cho cộng đồng ngƣ dân nhất là đồng bào 

“cộng đồng ven biển”, những ngƣời nghèo có sinh kế ổn định, xóa đói, giảm nghèo. 

Giảm áp lực về tình trạng thất nghiệp và các tệ nạn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi về 

mặt pháp lý để ngƣời dân yên tâm sản xuất. 

        - Tránh đƣợc tình trạng thất nghiệp hàng loạt do nguồn lợi thủy sản bị suy kiệt, 

khai thác không đảm bảo đƣợc đời sống ngƣ dân.  

- Ổn định đời sống của cộng đồng ngƣ dân, từng bƣớc đƣa thu nhập của lao động 

trong lĩnh vực khai thác thủy sản tiệm cận với các ngành nghề khác trong xã hội. 

Ngoài ra, việc giải bản tàu sẽ phần nào hạn chế đƣợc tình trạng thiếu lao động trên tàu 

khai thác hải sản.  

- Việc chuyển đổi nghề và đa dạng hóa cơ cấu nghề nghiệp trong cộng đồng ngƣ 

dân sẽ từng bƣớc hạn chế đƣợc mức độ phụ thuộc vào nghề khai thác hải sản (79,1%). 

1.4.2.3. Hiệu quả môi trường và đa dạng sinh học 

- Hiệu quả môi trƣờng lớn nhất của đề án là xác định đƣợc các giải pháp chuyển 

đổi nghề nghiệp, giảm tàu cá, nhất là tàu cá nhỏ, các nghề gây xâm hại nguồn lợi thủy 

sản sẽ góp phần bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản. 

- Phân vùng khai thác, quản lý theo hạn ngạch, các giải pháp giảm tàu cá, các giải 

pháp bảo vệ môi trƣờng, giảm rác thải nhựa, lƣu giữ nguồn gen loài thủy sản kinh tế, 
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nguy cấp, quý, hiếm trong môi trƣờng tự nhiên, nhân tạo nhằm chủ động đƣợc sản 

xuất giống nhân tạo, góp phần khôi phục, bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi tự 

nhiên trong các thủy vực,... sẽ giúp tái tạo nguồn lợi thủy hải sản từ đó góp phần nâng 

cao sản lƣợng, năng suất và giá trị sản lƣợng khai thác cho ngƣ dân Hải Phòng. 

- Việc thay đổi công cụ phù hợp trong sản xuất, ngƣ cụ khai thác ít ảnh hƣởng 

đến môi trƣờng, kết hợp với việc quy hoạch vùng khai thác, thời gian khai thác sẽ bảo 

vệ đƣợc môi trƣờng sống, hệ sinh thái của các loài thủy sản, tạo môi trƣờng tốt cho các 

loài thủy sản phát triển ở vùng ven bờ Hải Phòng. 

II. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

2.1. Giải pháp về công tác thông tin, tuyên truyền 

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án “Chuyển đổi nghề khai thác thủy sản 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025” đến các cơ quan, ban ngành liên 

quan, cộng đồng ngƣ dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố để các 

cấp ủy, chính quyền các cấp và ban ngành, chủ doanh nghiệp hiểu đƣợc vai trò, nhiệm 

vụ của mình trong triển khai thực hiện đề án.  

- Cung cấp đầy đủ thông tin về chủ trƣơng, chính sách hỗ trợ của thành phố cho 

cộng đồng ngƣ dân tham gia chuyển đổi nghề, giải bản tàu tại các cuộc họp tổ dân phố. 

Đặc biệt, phải quán triệt để bà con ngƣ dân hiểu rõ về mức kinh phí thành phố chi trả 

là mức khuyến khích, hỗ trợ, không phải là mua lại hoặc đền bù. Ngoài ra, cần thông 

tin về việc đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm mới sau khi giải bản tàu để đảm bảo ổn 

định sinh kế.  

- Công khai minh bạch thông tin về số lƣợng chủ tàu, mức hỗ trợ cho các tàu 

tham gia giải bản và chuyển đổi nghề tại các tổ dân phố nhằm tăng cƣờng sự giám sát 

của ngƣời dân đối với thực thi chính sách hỗ trợ và chấp hành cam kết không quay lại 

nghề cũ của các hộ đã nhận kinh phí hỗ trợ. 

- Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật liên quan đến 

chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp, trách nhiệm và quyền lợi của cộng đồng ngƣ dân khai 

thác thủy sản; đồng thời huy động các tổ chức xã hội và nghề nghiệp tham gia các hoạt 

động để đƣa công tác vận động, tuyên truyền sâu rộng, từng bƣớc nâng cao nhận thức 

cho cộng đồng ngƣ dân trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

- Sử dụng hình thức tuyên truyền phù hợp với tập quán, với điều kiện và đối 

tƣợng của từng địa phƣơng trên địa bàn thành phố nhƣ: Xây dựng phim truyền hình, 

tiểu phẩm, ấn phẩm; phát thanh, truyền hình trên báo, đài của địa phƣơng; tổ chức các 

cuộc thi tìm hiểu với sự tham gia của đông đảo cộng đồng ngƣ dân địa phƣơng. 

- Phối hợp với chính quyền địa phƣơng, các tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp 

trên địa bàn thành phố để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi cơ 

cấu nghề nghiệp nhằm tái tạo và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản ở vùng bờ và 

vùng lộng Hải Phòng. 

- Lồng ghép các nội dung tuyên truyền về chuyển đổi cơ cấu nghề khai thác 
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nhằm bảo vệ bền vững nguồn lợi thủy sản vào chƣơng trình giảng dạy, chƣơng trình 

ngoại khoá của trƣờng học các cấp trong hệ thống giáo dục thành phố, đặc biệt là các 

huyện/quận ven biển. 

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về vấn đề bảo vệ nguồn lợi hải sản; chống đánh 

bắt bất hợp pháp cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố. 

- Bố trí các tấm pano cỡ lớn, các khẩu hiệu, áp phích, phát tờ rơi đủ lớn với nội 

dung liên quan đến khai thác, bảo vệ nguồn lợi và chuyển đổi nghề tại các cảng cá/bến 

cá trên địa bàn Hải Phòng để tăng cƣờng công tác thông tin, tuyên truyền. 

2.2. Giải pháp về đào tạo nghề cho ngƣ dân 

Ngoài các hỗ trợ tài chính để giảm bớt khó khăn cho ngƣ dân khi thực hiện giải 

bản tàu thì việc hỗ trợ đào tạo để ngƣ dân có việc làm mới, ổn định sinh kế, không 

quay lại với nghề khai thác là rất cần thiết. Các giải pháp cần tiến hành là: 

- UBND thành phố chỉ đạo, hƣớng dẫn các địa phƣơng tiến hành khảo sát, lựa 

chọn các ngành nghề phù hợp, hiệu quả, mang tính bền vững, có khả năng thu hút 

nhiều lao động tại địa phƣơng vào làm việc để tiến hành dạy nghề và tạo việc làm mới 

cho ngƣ dân có tàu chuyển đổi nghề và giải bản. 

- Công bố thông tin tuyển dụng và nhu cầu tuyển dụng ngành nghề của các doạnh 

nghiệp trên địa bàn thành phố tại các bản tin của các Tổ dân phố trên địa bàn các xã, 

phƣờng liên quan nhằm cung cấp thông tin cho cộng đồng ngƣ dân. 

- Liên kết, kết nối giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề, ngƣ dân trong thành 

phố để đào tạo, bố trí việc làm phù hợp sau đào tạo. 

- Chính quyền địa phƣơng, các doanh nghiệp phối hợp với nhau để tổ chức các 

hội chợ việc làm nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và ngƣời lao động cần tìm việc 

làm gặp gỡ. 

2.3. Giải pháp về tổ chức sản xuất 

- Không cho phép đóng mới đối với các tàu có chiều dài lớn nhất nhỏ hơn 15m, 

đây là điều kiện tiên quyết để thực hiện việc xắp sếp lại cơ cấu nghề nghiệp khai thác 

hải sản trên địa bàn thành phố. Các nội dung công việc để thực hiện giải pháp, gồm: i) 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp với các cơ quan, ban ngành để 

tổ chức triển khai thực hiện việc rà soát, thống kê đầy đủ cơ cấu tàu thuyền làm nghề 

khai thác hải sản hiện có trên địa bàn thành phố, thƣờng xuyên thực hiện cập nhật đầy 

đủ thông tin tàu cá vào Cơ sở dữ liệu nghề cá, thực hiện xóa đăng ký đối với các tàu cá 

theo quy định tại Điều 72, Luật Thủy sản; ii) Chi cục Thủy sản Hải Phòng, UBND các 

quận/huyện không cho phép đóng mới phát triển tàu cá trên địa bàn, kiên quyết giải 

bản các tàu cũ và tàu làm nghề cấm không chịu chuyển đổi nghề; iii) Quản lý chặt chẽ 

hoạt động của các cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá; thực hiện nghiêm việc đánh giá, 

cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá theo quy định. 

- Rà soát và cấp giấy chứng nhận đăng ký cho các tàu cá đủ điều kiện nhằm phục 
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vụ công tác quản lý. 

- Tổ chức lại công tác quản lý tàu cá, quản lý cƣờng lực, cơ cấu nghề, mùa vụ, 

ngƣ trƣờng khai thác phù hợp hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản ở vùng bờ và 

vùng lộng Hải Phòng.  

- Tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, từ khai thác, bảo quản đến chế 

biến và tiêu thụ sản phẩm trong đó doanh nghiệp thu mua, chế biến, tiêu thụ đóng vai 

trò hạt nhân liên kết và tổ chức chuỗi sản xuất. 

- Thành lập và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, gắn với liên kết 

sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm góp phần nâng cao đời sống cộng đồng, đảm bảo an 

toàn sản xuất trên biển.  

- Đổi mới hình thức hoạt động của các Hợp tác xã hoạt động đúng Luật hợp tác 

xã. Tập trung phát triển tổ đội hợp tác khai thác thủy sản trên biển, tổ đội quản lý 

nguồn lợi thủy sản với các thành viên là chủ tàu, hộ ngƣ dân, đặc biệt chú trọng phát 

triển theo hình thức đơn vị thuyền nghề; tạo điều kiện về kinh tế cho các Hội nghề 

nghiệp, Hội nghề cá tại các địa phƣơng. 

2.4. Giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nƣớc, nguồn lực lao động  

- Đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý của Chi cục thủy sản, Trung tâm 

khuyến nông, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng kinh tế của các quận 

huyện nhằm đảm bảo đủ các cán bộ có trình độ đại học về Khai thác thủy sản và quản 

lý nghề cá.  

- Các xã, phƣờng có nghề khai thác thủy sản cần có cán bộ theo dõi về Khai thác 

và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.  

- Đào tạo lao động nghề cá phù hợp với thực tế, khuyến khích con em ngƣ dân 

theo nghề khai thác hải sản; khuyến khích ngƣ dân có kinh nghiệm tham gia đào tạo và 

truyền nghề cho lao động trẻ. 

- Thu hút các nguồn lực trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao 

cho ngành khai thác và quản lý nghề cá của thành phố. 

2.5. Giải pháp về thực thi pháp luật 

- Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành Luật Thủy sản, Nghị định 

và các thông tƣ. 

- Rà soát, điều chỉnh và bổ sung các quy định pháp luật còn thiếu nhƣ: kích thƣớc 

mắt lƣới, kích thƣớc khai thác cho phép tối thiểu, ngƣ cụ cấm khai thác và cấm có thời 

hạn các loại nghề ở vùng bờ và vùng lộng. 

- Thực thi nghiêm các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản 

theo Nghị định 42/2019/NĐ-CP, đặc biệt là các hành vi vi phạm về ngƣ trƣờng khai 

thác, nghề cấm khai thác, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình,… 

- Xử lý nghiêm các tàu không có giấy phép đăng ký, đăng kiểm theo quy định. 

- Tổng kết, đánh giá công tác thực thi pháp luật và bảo vệ nguồn lợi, xác định các 



150 

 

tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tham mƣu với UBND thành phố 

nhanh chóng thành lập lực lƣợng kiểm ngƣ trên cơ sở lực lƣợng thanh tra thủy sản 

hiện nay. Đi cùng với đó là đầu tƣ trang thiết bị, nhân lực cần thiết đảm bảo đủ năng 

lực hoạt động và hiệu quả. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tham mƣu với UBND thành phố có 

cơ chế điều tiết lại ít nhất 70% tiền xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản cho lực 

lƣợng kiểm ngƣ thành phố để duy trì hoạt động thƣờng xuyên. 

2.6. Giải pháp về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản        

- Thiết lập các khu bảo tồn biển; khu vực cấm đánh bắt có thời hạn; khu bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản. 

- Nghiên cứu thí điểm đánh đắm các tàu giải bản không đủ điều kiện hoạt động 

các nghề khác để làm rạn nhân tạo nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

- Nâng cao năng lực cho các Ban quản lý các khu bảo tồn và bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản; Tăng cƣờng đầu tƣ các nguồn lực (Kinh phí; trang thiết bị, tàu kiểm tra; 

nguồn nhân lực; …) để các Ban quản lý các khu bảo tồn hoạt động có hiệu quả hơn. 

- Ban hành các qui định chi tiết về quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong các 

khu bảo tồn; các điều khoản xử phạt đối với các tàu cá vi phạm. 

- Phối hợp với các tổ chức cộng đồng ngƣ dân; thành lập các tổ chức “Đồng quản 

lý, quản lý dựa vào cộng đồng, tổ giám sát IUU” trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

tại vùng biển ven bờ. 

- Qui định các hình thức phối hợp giữa các Ban quản lý khu bảo tồn với các tổ 

chức cộng đồng ngƣ dân trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

2.7. Giải pháp về khoa học công nghệ 

- Nghiên cứu, áp dụng các thiết bị chọn lọc cho nghề lồng bẫy ghẹ, nghề lồng bát 

quái (nghề lồng bẫy hỗn hợp), lƣới kéo để giải thoát các loài cá non, cá con chƣa 

trƣởng thành.  

- Nghiên cứu ứng dụng và hoàn thiện các quy trình công nghệ khai thác theo 

hƣớng cơ giới hóa, hiện đại hóa cho nghề lƣới chụp, lƣới rê, nghề câu,... 

- Ứng dụng, chuyển giao công nghệ bảo quản tiên tiến nhằm giảm tổn thất sau 

thu hoạch trên tàu và tăng hiệu quả kinh tế nhƣ: Hầm bảo quản bằng vật liệu PU, CPF; 

công nghệ lạnh thấm cho nghề lƣới chụp; công nghệ cấp đông cho tàu dịch vụ hậu cần; 

công nghệ bảo quản sống ghẹ, mực trên tàu lồng bẫy ghẹ, nghề câu;… 

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong công tác quản 

lý, điều tra, đánh giá nguồn lợi và hoạt động của tàu cá nhằm bảo vệ nguồn lợi và môi 

trƣờng sống của các loài thủy sinh trên các vùng biển. 

- Nghiên cứu cải hoán nghề lƣới kéo sang các nghề khác nhằm đảm bảo lộ trình 

cắt giảm nghề lƣới kéo. 
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- Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đèn LED cho nghề lƣới chụp nhằm giảm 

chi phí nhiên liệu và thân thiện hơn với môi trƣờng. 

- Nghiên cứu thả rạn nhân tạo nhằm bảo tồn, bảo vệ bền vững nguồn lợi hải sản 

vùng ven biển Hải Phòng. 

2.8. Giải pháp về cơ chế, chính sách        

Ngoài cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nhƣ đã đề xuất trong đề án này. 

Cần nghiên cứu, rà soát, xây dựng thêm một số chính sách nhƣ sau: 

- Xây dựng chính sách hỗ trợ ngƣ dân trong thời gian cấm khai thác thủy sản có 

thời hạn.  

- Xây dựng chính sách khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tƣ vào 

phát triển nghề khai thác thủy sản, bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.  

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách cho cộng đồng ngƣ dân tham gia hợp 

tác xã, tổ đội khai thác, đồng quản lý nghề cá,... 

2.9. Giải pháp nguồn lực 

- Để thực hiện hiệu quả các giải pháp của đề án cần dự báo nhu cầu vốn khi triển 

khai thực hiện các đề án/dự án ƣu tiên: Các cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch đƣợc phê 

duyệt để lập kế hoạch cụ thể, dự toán kinh phí và triển khai thực hiện theo quy định. 

- Huy động các nguồn lực đầu tƣ (vốn, cơ sở vật chất, thiết bị): Ngoài ngân sách 

Nhà nƣớc cần tăng cƣờng thu hút các nguồn vốn nƣớc ngoài (nhƣ nguồn vốn ODA, 

viện trợ của các tỏ chức, cá nhân nƣớc ngoài); Khuyến khích nguồn vốn đóng góp của 

các tổ chức, cá nhân. 

- Thực hiện các dự án/đề án, chƣơng trình phải đảm bảo nguyên tắc đó là: i) Phù 

hợp với định hƣớng phát triển kinh tế xã hội của thành phố, chiến lƣợc thuỷ sản, chiến 

lƣợc phát triển kinh tế biển, quy hoạch tổng thể quốc gia,... ii) Đảm bảo thực hiện 

đƣợc theo đúng quan điểm, mục tiêu, quy mô, phạm vi, thời gian thực hiện,…của 

chƣơng trình, dự án ƣu tiên đầu tƣ; ii) Đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội (giải quyết 

việc làm cho lao động, tăng thu nhập cho ngƣ dân...); iv) Đảm bảo về môi trƣờng, phát 

triển bền vững theo quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng và các quy định của pháp 

luật hiện hành; v) Đảm bảo tính khả thi về tài chính, năng lực thực hiện, chú trọng đến 

tính đa mục tiêu, liên ngành, liên lĩnh vực, có sự tham gia của cộng đồng; vi) Bảo đảm 

quốc phòng, an ninh gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia; chống khai thác IUU; tuân thủ 

luật pháp và điều ƣớc quốc tế. 

- Danh mục các dự án/đề án ƣu tiên đầu tƣ để đảm bảo thực hiện đề án đạt hiệu 

quả và hoàn thành theo đúng kế hoạch nhƣ sau: 
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Bảng 58: Các dự án ƣu tiên thực hiện giai đoạn 2022-2025 

TT 
Chƣơng trình, 

đề án và dự án  

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Kinh phí giai đoạn 2022-2025  

(tỷ đồng) 
Ghi chú 

Tổng 
Trung 

ƣơng 

Thành 

Phố 

Nguồn 

khác  

1 

Đề án 1: Chuyển 

đổi nghề khai 

thác thủy sản trên 

địa bàn thành phố 

Hải Phòng đến 

năm 2025. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn  

UBND các 

quận huyện, 

viện nghiên 

cứu và tổ 

chức, cá nhân 

liên quan 

200 80 80 40 

Nghị 

quyết số 

26/NQ-CP 

ngày 

5/3/2020 

của TT 

Chính phủ 

2 

Dự án 2: Tổ chức 

lại khai thác thủy 

sản theo mô hình 

tổ đội, mô hình 

hợp tác xã; tổ 

chức theo chuỗi 

giá trị. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

UBND các 

quận huyện, 

viện nghiên 

cứu và tổ 

chức, cá nhân 

liên quan 

30 - 20 10 Kế hoạch 

hành động 

thực hiến 

Quyết 

định số 

339/QĐ-

TTg ngày 

11/3/2021 3 

Dự án 3: Tổ chức 

khai thác thủy sản 

theo mô hình 

đồng quản lý kết 

hợp bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

UBND các 

quận huyện, 

viện nghiên 

cứu và tổ 

chức, cá nhân 

liên quan 

15 - 10 5 

4 

Dự án 4: Thiết 

lập và hình thành 

khu vực bảo vệ 

nguồn lợi, khu cƣ 

trú nhân tạo cho 

các loài thủy sản 

ở vùng biển Hải 

Phòng. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

UBND các 

quận huyện, 

viện nghiên 

cứu và các tổ 

chức, cá nhân 

liên quan 

100 50 50 -  

5 

Dƣ án 5: Nghiên 

cứu thí điểm đánh 

đắm các tàu giải 

bản làm rạn nhận 

tạo để bảo vệ 

nguồn lợi hải sản 

ở vùng biển Hải 

Phòng. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

UBND các 

quận huyện, 

viện nghiên 

cứu và các tổ 

chức, cá nhân 

liên quan 

10 - 10 -  

6 

Dự án 6: Cơ giới 

hóa, hiện đại hóa 

đội tàu khai thác 

thủy sản Hải 

Phòng. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

UBND các 

quận huyện, 

viện nghiên 

cứu và các tổ 

chức, cá nhân 

liên quan 

220 - 100 120  
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TT 
Chƣơng trình, 

đề án và dự án  

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Kinh phí giai đoạn 2022-2025  

(tỷ đồng) 
Ghi chú 

Tổng 
Trung 

ƣơng 

Thành 

Phố 

Nguồn 

khác  

7 

Dự án 7: Nâng 

cấp giá trị, giảm 

tổn thất sản phẩm 

sau thu hoạch 

trên các đội tàu 

khai thác. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

UBND các 

quận huyện, 

viện nghiên 

cứu và tổ 

chức, cá nhân 

liên quan 

50 20 15 15 

Nguồn 

vốn vay 

ODA 

  Tổng cộng     625 190 265 170  

   Tỷ lệ (%)     100 30,4 42,4 27,2  

- Nguồn kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí giai đoạn 2022-2025: 625 tỷ đồng. Trong đó: 

+ Ngân sách nhà nƣớc: 1) Ngân sách Trung ƣơng: 190,0 tỷ đồng (chiếm 30,4%) 

       2) Ngân sách thành phố: 255,0 tỷ đồng (chiếm 42,4%) 

+ Nguồn khác (Nguốn đối ứng, nguồn doanh nghiệp, vốn vay ODA): 170 tỷ 

đổng (chiếm 27,2%). 

2.10. Giải pháp về quản lý nhà nƣớc 

2.10.1. Tổ chức quản lý 

1) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

- Công bố, thông tin rộng rãi nội dung đề án đến các địa phƣơng, xây dựng kế 

hoạch và các biện pháp triển khai thực hiện Đề án; đề xuất những cơ chế, chính sách 

phù hợp cho phát triển ngành thủy sản đến năm 2025, thƣờng xuyên theo dõi, cập nhật 

và đánh giá các chỉ tiêu để kịp thời đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực 

tế phát triển chung của thành phố. 

- Căn cứ vào các nội dung của đề án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan tham mƣu UBND thành 

phố xây dựng Nghị quyết về chuyển đổi nghề khai thác thủy sản.  

2) UBND các quận/huyện: Căn cứ vào kết quả đề án, kiểm tra, rà soát các giải 

pháp để điều chỉnh cho phù hợp; tổ chức triển khai thực hiện đúng các nội dung của 

Đề án trên địa bàn. 

3) Các Sở ban ngành của thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao có 

trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận 

huyện tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt và đảm bảo hoàn thành Đề án đúng lộ 

trình và kế hoạch đề ra. 

2.10.2. Giám sát thực hiện đề án 

- Công bố kết quả thực hiện đề án theo quy định của pháp luật; Xây dựng kế 

hoạch thực hiện và giám sát thực hiện các nội dung của đề án. 
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- Xây dựng kế hoạch bố trí vốn, huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện 

đề án theo kế hoạch. 

- Định kỳ tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện đề án; đề 

xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện; rà soát chỉnh sửa, bổ sung các nội dung 

thực hiện phù hợp với tình hình thực tế sản xuất của thành phố và các địa phƣơng. 

- Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện đề án, giải 

quyết kịp thời các kiến nghị liên quan đến thực hiên đề án. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Để thực hiện đề án cần phải thành lập Ban chỉ đạo đề án với đầy đủ các thành 

phần có liên quan. Ban Chỉ đạo đề án sẽ điều phối các hoạt động của đề án. 

1) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tổ chức, hƣớng dẫn, triển khai thực hiện Đề án. 

- Trên cơ sở đề án đƣợc UBND thành phố phê duyệt, các cơ quan, đơn vị có liên 

quan căn cứ quy định về định mức, tiêu chuẩn và chế độ chi tiêu hiện hành xây dựng 

dự toán thực hiện Đề án tổng hợp gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm 

tra, rà soát và gửi Sở Tài chính tổng hợp vào dự toán ngân sách thành phố. 

- Phối hợp với các Ban, Ngành có liên quan, các UBND các quận, huyện ven 

biển, các đoàn thể, ngƣ dân để triển khai đề án.  

- Chỉ đạo thanh tra chuyên ngành tăng cƣờng kiểm tra, kiểm soát và xử lý 

nghiêm các tàu cá của thành phố và các tỉnh khác khai thác sai quy định về vùng khai 

thác, sử dụng các loại ngƣ lƣới cụ cấm và các quy định khác hiện hành. 

- Kịp thời tham mƣu xây dựng điều chỉnh bổ sung các cơ chế chính sách, giải 

quyết các vƣớng mắc trong quá trình thực hiện Đề án. 

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan để huy động các nguồn lực đầu tƣ thực 

hiện đề án. 

2) Sở Tài chính 

- Tham gia trong Ban chỉ đạo đề án; Trên cơ sở dự toán kinh phí thực hiện Đề án 

do Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo UBND thành phố HĐND thành phố 

phê duyệt theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nƣớc. 

- Hƣớng dẫn UBND các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

có liên quan thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ đúng mức, đúng đối tƣợng và thực hiện 

thanh quyết toán theo quy định. 

3) Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

Tham gia trong Ban chỉ đạo đề án; Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và đơn vị có liên quan cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách nhà nƣớc 

để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu và nội dung của đề án. 

4) Sở Lao động, Thƣơng binh và Xã hội 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát nhu cầu học nghề 
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của đối tƣợng theo Đề án này có nguyện vọng học nghề để chuyển đổi ngành nghề; 

thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dƣới 03 tháng cho đối 

tƣợng theo Đề án này. 

- Chỉ đạo, hƣớng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức tƣ vấn đào tạo 

nghề, việc làm sau học nghề cho ngƣ dân và ngƣời lao động có nhu cầu học nghề. 

- Hỗ trợ tƣ vấn, giới thiệu và kết nối với các chƣơng trình có nhu cầu tuyển dụng 

lao động đánh bắt hải sản để hỗ trợ bà con ngƣ dân. 

5) Sở Tƣ pháp 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đơn vị có liên quan để 

xây dựng các văn bản pháp lý liên quản đến nội dung của đề án. 

6) Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền địa phƣơng 

và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật “Đề án 

chuyển đổi nghề khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025” 

cho ngƣ dân, chủ phƣơng tiện. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và địa phƣơng kiểm tra 

ngăn chặn, xử lý đối với các trƣờng hợp phƣơng tiện vi phạm (căn cứ Danh sách 

phƣơng tiện thuộc đối tƣợng của Đề án do Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp từ các 

quận/huyện); theo dõi các đối tƣợng đã đƣợc hỗ trợ giải bản tàu cá không cho tái hoạt 

động trở lại.  

- Phối hợp với Chi cục Thủy sản thành phố kịp thời xử lý những tàu cá của các 

tỉnh/thành khác khai thác thủy sản ven bờ trên địa bàn thành phố nhằm bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản ven bờ. 

- Hỗ trợ, phối hợp với các mô hình cộng đồng và tổ giám sát IUU trong công tác 

kiểm tra, kiểm soát chống đánh bắt bất hợp pháp, bảo đảm an ninh trật tự trên biển, 

bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo của thành phố và bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản. 

7) UBND các quận, huyện 

- Chủ trì triển khai thực hiện Đề án, tổng hợp kinh phí các hạng mục liên quan 

gửi Sở NN-PTNT tổng hợp, trình UBND thành phố phê duyệt. 

- Tiến hành rà soát lại số lƣợng tàu cá chuyển đổi nghề và tàu giản bản và lao 

động làm việc trên các tàu này để việc thực hiện đảm bảo minh bạch, công bằng, đúng 

đối tƣợng của Đề án. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tiền hành phổ biến nội dung Đề án đến cộng 

đồng ngƣ dân. 

- Tổng hợp nhu cầu chuyển đổi nghề, thực hiện xét duyệt, lựa chọn các hộ ngƣ 

dân chuyển đổi nghề khai thác và giải bản tàu theo đúng quy định và kế hoạch hàng 

năm gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, tổng hợp và trình UBND 

thành phố. 



156 

 

- Tiến hành rà soát, thống kê lao động làm việc trên các tàu tham gia chuyển đổi 

nghề và tàu giả bản; Phối hợp với Sở Lao động và Thƣơng binh xã hội, Hội Nông dân 

thành phố, Hội Nghề cá thành phố, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để hƣớng 

dẫn chuyển đổi nghề, bố trí công việc cho lao động.  

- Tăng cƣờng cán bộ quản lý tàu cá tại các phƣờng/xã/thị trấn, thƣờng xuyên theo 

dõi các hộ đã đƣợc hỗ trợ giải bản. 

- Chủ trì phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Cảnh sát đƣờng 

thủy, Chi cục Thủy sản tổ chức quản lý, không để các tàu có chiều dài dƣới 6m phát 

sinh theo quy định. Chịu trách nhiệm và xử lý các phƣơng tiện phát sinh. 

- Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.  

8) UBND các xã, phƣờng, thị trấn 

- Sau khi Đề án đƣợc phê duyệt, UBND các xã, phƣờng, thị trấn tiến hành kiểm 

tra, rà soát và quản lý số lƣợng tàu tại địa phƣơng; chịu trách nhiệm quản lý số lƣợng 

tàu nằm trong danh sách chuyển đổi nghề, cắt giảm và giải bản theo lộ trình của đề án, 

hỗ trợ đúng đối tƣợng, tránh trƣờng hợp lợi dụng chính sách của Nhà nƣớc. 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động bà con ngƣ dân trên địa bàn xã/phƣờng/ thị trấn 

về nội dung của Đề án và các quy định liên quan đến chính sách giảm số lƣợng tàu 

khai thác ven bờ trên địa bàn thành phố. 

- Tổng hợp đơn đề nghị tham gia chuyển đổi nghề đúng thời hạn. 

- Tổ chức cấp Giấy chứng nhận tham gia chuyển đổi nghề cho các chủ tàu. 

9) Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng và Báo Hải Phòng 

       Hỗ trợ kịp thời, đƣa các bản tin, phóng sự, tuyên truyền cho ngƣ dân hiểu rõ đƣợc 

chủ trƣơng chính sách và mục tiêu, nội dung của đề án, nhằm tạo sự động thuận trong 

ngƣ dân. Phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức các cuộc thi về bảo vệ nguồn 

lợi, mô hình chuyển đổi nghề,... để tăng cƣờng thông tin tuyên truyền. 

10) Ngƣ dân 

       - Nhận thức rõ đƣợc tầm quan trọng và ích lợi lâu dài của đề án đối với sự phát 

triển bền vững của ngành khai thác thủy sản thành phố Hải Phòng. 

       - Hƣởng ứng và chấp hành nghiêm các chủ trƣơng, chính sách của UBND thành 

phố trong việc thực hiện đề án này. 

       - Nếu có vấn đề gì còn chƣa rõ, thắc mắc, cần đề đạt nguyện vọng cho các cấp có 

thẩm quyền. Không có những hành vi chƣa chuẩn mực. 

11) Các cơ quan, đoàn thể có liên quan khác 

       - Tích cực phối hợp, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình thực 

hiện đề án theo chức năng, nhiệm vụ và khả năng của mình. 

       - Giải thích, tuyên truyền và vận động cộng đồng ngƣ dân để họ hiểu rõ sự cần 

thiết phải triển khai thực hiện đề án. 
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IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

TT Nội dung công việc 
Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 Xây dựng dự thảo và phê duyệt đề án. x x                             

2 

Thành lập Ban điều hành đề án (UBND thành 

phố; Sở NN&PTNT; UBND các huyện, xã 

ven biển; các Ban, Ngành liên quan) 

    x                           

3 

Tổ chức các cuộc họp Ban chỉ đạo để báo cáo 

nội dung đề án và kế hoạch hoạch hoạt động 

chi tiết. 

    x                           

4 
Tổ chức thông tin, tuyên truyền về việc triển 

khai đề án “Chuyển đổi nghề”. 
  x x   x       x       x       

5 

Điều tra, thống kê; họp lấy ý kiến ngƣ dân; 

lên danh sách các tàu cần chuyển đổi và các 

tàu giải bản để có kế hoạch triển khai và hỗ 

trợ ngƣ dân (Phân theo từng năm). 

  x x   x       x       x       

6 

Triển khai việc chuyển đổi nghề cho các tàu 

thuộc diện chuyển đổi: Thẩm định hiện trạng 

tàu, ngƣ cụ, thiết bị; nguyện vọng chuyển 

nghề mới; lập phƣơng án hỗ trợ tài chính. Số 

lƣợng tàu chuyển đổi đƣợc phân ra theo kế 

hoạch chi tiết từng năm. 

    x x   x X x   x x x   x x   
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TT Nội dung công việc 
Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

7 

Triển khai công việc cho các tàu thuộc diện 

cắt giảm và giải bản tàu: Thẩm định hiện 

trạng tàu, ngƣ cụ, thiết bị; nguyện vọng 

chuyển nghề mới; lập phƣơng án hỗ trợ tài 

chính. Số lƣợng tàu giải bản đƣợc phân ra 

theo kế hoạch chi tiết từng năm. 

    x x   x X x   x x x   x x   

8 

Xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, tập huấn 

kỹ thuật nghề mới cho cộng đồng ngƣ dân 

thuộc diện chuyển đổi nghề và giải bản tàu. 

    x x   x X     x x     x x   

9 Kiểm tra, giám sát thực hiện đề án     x x   x X x   x x x   x x   

10 
Tổ chức các cuộc họp sơ kết hàng năm và hội 

nghị tổng kết cuối năm 2025. 
      x       x       x       x 
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Phần thứ tƣ: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

1) Đã đánh giá được điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội liên quan đến khai thác và bảo 

vệ nguồn lợi, gồm: 

 - Đã tổng hợp, phân tích đƣợc các thông tin, tài liệu, số liệu về nguồn lợi hải sản, 

tình hình hoạt động khai thác, các mô hình chuyển đổi nghề ở các tỉnh trong nƣớc, 

kinh nghiệm quản lý nghề cá của các nƣớc trong khu vực và trên thế giới. 

 - Đã đánh giá đƣợc khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố 

có liên quan đến khai thác thủy sản. 

2) Đã đánh giá được hiện trạng nguồn lợi thủy sản tại các vùng biển (vùng bờ, vùng 

lộng) của thành phố Hải Phòng 

- Vùng biển Hải Phòng có đa dạng sinh học cao với bắt gặp tổng số 228 loài hải 

sản nằm trong 186 giống thuộc 89 họ đã bắt gặp trong 02 chuyến điều tra. Trong đó, 

nhóm cá đáy 99 loài; nhóm nhuyễn thể, giáp xác 6 loài; nhóm cá rạn 9 loài; nhóm cá 

nổi 4 loài; nhóm chân đầu 23 loài và các nhóm khác 5 loài. 

- Trữ lƣợng nguồn lợi tức thời ở vùng bờ và vùng lộng Hải Phòng ƣớc tính 

khoảng 12.767,57 tấn và khả năng khai thác cho phép khoảng 6.383,79 tấn. Trong đó, 

ở vùng bờ là 4.846,22 tấn, khả năng khai thác cho phép khoảng 2.423,11 tấn (chiếm 

37,96%) và vùng lộng là 7.921,35 tấn, khả năng khai thác cho phép khoảng 3.960,68 

tấn (chiếm 62,04%). 

- Trứng cá, cá con ở vùng bờ và vùng lộng Hải Phòng đã xác định đƣợc tổng số 

44 loài/nhóm loài thuộc 34 họ; Mật độ TC trung đạt 2.561 TC/1000m
3
 và 630 

CC/1000m
3
. Đã xác định đƣợc 28 loài/nhóm loài tôm thuộc 15 họ tôm khác nhau ở 

vùng bờ và vùng lộng của Hải Phòng. 

- Mùa sinh sản của các loài hải sản thƣờng gặp ở vùng biển ven bờ Hải Phòng tập 

trung vào tháng 4 đến tháng 6 (mùa sinh sản chính) và từ tháng 10 đến tháng 11 (mùa 

sinh sản phụ).  

- Đã xác định đƣợc khu vực bãi đẻ, bãi ƣơng nuôi và đề xuất phạm vi khoanh 

vùng bảo vệ nguồn giống hải sản ở vùng biển Hải Phòng gồm: vùng biển Tây Nam 

Long Châu; vùng ven biển Cát Bà; vùng ven biển Hải Phòng 

3) Đã đánh giá được hiện trạng nghề khai thác thủy sản tại thành phố Hải Phòng 

 - Đã đánh giá đƣợc vị trí, vai trò khai thác thủy sản. 

 - Tổng số tàu thuyền khai thác thủy sản của Hải Phòng là 1.958 chiếc (gồm: 

1.812 chiếc tàu khai thác và 146 chiếc tàu dịch vụ hậu cần), tập trung ở các quận Thủy 

Nguyên, Cát Hải, Tiên Lãng, Đồ Sơn, Kiến Thụy. Số lƣợng tàu khai thác ở vùng bờ 

chiếm 64,4%, vùng lộng chiếm 16,3% và vùng khơi chiếm 19,3%; cơ cấu nghề tập 

trung chủ yếu là lƣới rê chiếm 36,1%, lƣới kéo chiếm 16,1%, lồng bát quái chiếm 

13,5%, lƣới chụp chiếm 11,1%, nghề câu chiếm 3,2% và các nghề khác chiếm khoảng 
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12,6%. Ngoài ra, có khoảng 17,9% tàu không có giấy đăng ký và có khoảng 496 chiếc 

tàu thuyền làm nghề cấm (chiếm 25,3%) tổng số tàu của thành phố. 

 + Tàu thuyền khai thác hải sản ở vùng bờ và vùng lộng Hải Phòng chủ yếu là vỏ 

gỗ, chất lƣợng, tuổi thọ còn khá tốt và đáp ứng đƣợc yêu cầu kỹ thuật theo qui định. 

 + Tổng vốn đầu tƣ có sự chênh lệch khá lớn giữa các nhóm chiều dài tàu và các 

nghề khai thác ở vùng bờ và vùng lộng. Trong đó, ngƣ cụ và thiết bị chiếm khoảng 25-

30% tổng vốn đầu tƣ. 

 + Kích thƣớc mắt lƣới ở bộ phận tập trung cá của các loại nghề khai thác ở vùng 

bờ và vùng lộng Hải Phòng đều vi phạm theo quy định tại Thông tƣ số 19/2018/TT-

BNNPTNT. Trong đó, lƣới kéo, lƣới chụp là 100% vi phạm. 

 + Lao động khai thác thủy sản ở Hải Phòng vẫn còn thiếu, chƣa đáp ứng đủ cho 

các tàu khai thác; trình độ học vấn chủ yếu là cấp 1, cấp 2 (chiếm 95,2%); độ tuổi lao 

động tập trung từ 18-50 tuổi (chiếm 81,8%); thu nhập của lao động khoảng 60-120 

tr.đ/ngƣời/năm, thấp hơn mức thu nhập bình quân đầu ngƣời của TP. Hải Phòng. 

+ Năng suất khai thác của đội tàu khai thác ở vùng bờ và vùng lộng thấp (đạt từ 

6,0-706,4 kg/tàu/ngày) và đều có xu hƣớng suy giảm so với 5 năm trƣớc. 

+ Tổng sản lƣợng khai thác ở vùng bờ và vùng lộng Hải Phòng trong năm 2021 

là 27.976 tấn, có xu hƣớng giảm so với các năm 2018-2020 và tăng cao hơn so với các 

năm 2016-2017. 

- Lợi nhuận trung bình của đội tàu khai thác ở vùng bờ và vùng lộng đạt từ 65,9-

670,8 tr.đ/tàu/năm và cũng có xu hƣớng giảm so với 5 năm trƣớc đây. 

4) Đã đề xuất được hạn ngạch khai thác vùng bờ, vùng lộng và giải pháp sắp xếp lại 

cơ cấu tàu thuyền, cơ cấu nghề khai thác phù hợp ở vùng biển ven bờ của thành phố 

Hải Phòng, gồm: 

- Cƣờng lực khai thác (số tàu) bền vững tối ƣu ở vùng bờ và vùng lộng Hải 

Phòng dao động từ Hải Phòng dao động từ 1.233 chiếc đến 1.235 chiếc, trong đó vùng 

bờ là 877-889 chiếc, vùng lộng là 346-356 chiếc. 

- Sản lƣợng khai thác tối đa tại vùng bờ và vùng lộng dao động từ 35.440-40.173 

tấn, trong đó vùng bờ là 19.829-24.704 tấn, vùng lộng là 15.469-15.611 tấn. 

- Lộ trình điều chỉnh, sắp xếp lại cơ cấu tàu thuyền đƣợc thực hiện từ năm 2022-

2025 (bao gồm cả đội tàu nhỏ hơn 6 mét) nhƣ sau: Năm 2022, giải bản 26 chiếc, 

chuyển đổi nghề cho 23 chiếc; năm 2023, giải bản 52 chiếc, chuyển đổi nghề cho 48 

chiếc; năm 2024, giải bản 78 chiếc, chuyển đổi nghề cho 76 chiếc; năm 2025, giải bản 

113 chiếc, chuyển đổi nghề cho 110 chiếc. 

- Tổng hạn ngạch giấy phép khai thác hải sản đề xuất ở vùng bờ và vùng lộng 

Hải Phòng là 824 giấy phép, trong đó vùng bờ là 398 giấy phép, vùng lộng là 426 giấy 

phép. 

- Đề xuất 03 vùng bảo vệ nguồn giống hải sản ở vùng biển Hải Phòng, gồm: 

vùng biển Tây Nam Long Châu; vùng ven biển Cát Bà; vùng ven biển Hải Phòng.  
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5) Đã đề xuất được các giải pháp về tổ chức, quản lý, cơ chế, chính sách phát triển đội 

tàu khai thác ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Hải Phòng và xây dựng dự 

thảo “Đề án chuyển đổi nghề khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

đến năm 2025”, gồm: 

 - Đã đánh giá đƣợc kết quả thực hiện các quy định, chƣơng trình, dự án, chính 

sách liên quan trong lĩnh vực khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai 

đoạn 2015 - 2020. 

- Đã xây dựng đƣợc dự thảo “Đề án chuyển đổi nghề khai thác thủy sản trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025”. 

- Đã đề xuất đƣợc 10 giải pháp để triển khai thực hiện đề án, gồm: giải pháp về 

công tác thông tin, tuyên truyền; giải pháp về đào tạo nghề cho ngƣ dân; giải pháp về 

tổ chức sản xuất; giải pháp về nâng cao năng lực quản lý nhà nƣớc, nguồn lực lao 

động; giải pháp về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; giải pháp về khoa học công 

nghệ; giải pháp về cơ chế, chính sách; giải pháp về nguồn lực và giải pháp về quản lý 

nhà nƣớc.        

 - Đã tổ chức 05 hội thảo, hội nghị xin ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý, doanh 

nghiệp, cá ngƣ dân,… đóng góp cho đề án. 

2. KIẾN NGHỊ 

- Thƣờng xuyên rà soát, tổ chức lại công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai 

thác thủy sản đảm bảo các tàu hoạt động đúng với nghề, đúng vùng đã đƣợc cấp phép. 

- Thực hiện điều tra thu thập số liệu nghề cá thƣơng phẩm thƣờng xuyên hàng 

năm để phục vụ cho công tác quản lý nghề cá. 

- Tăng cƣờng thanh tra, kiểm soát các đội tàu khai thác hải sản và xử lý nghiệm 

các trƣờng hợp vi phạm, đặc biệt là các đội tàu khai thác ở vùng bờ và vùng lộng. 

- Định kỳ điều tra tổng thể hiện trạng nguồn lợi, hoạt động khai thác để có cơ sở 

khoa học phục vụ công tác quản lý nghề cá của tỉnh.  

- Nghiên cứu thử nghiệm xây dựng mô hình đồng quản lý nghề cá ở một số vùng 

trọng điểm ở ven biển Cát Bà để rút kinh nghiệm, sau đó triển khai nhân rộng toàn 

vùng biển ven bờ Hải Phòng. 

- Nghiên cứu xây dựng mô hình câu cá giải trí phục vụ khách du lịch trên địa bàn 

Hải Phòng. 

- Phối hợp phân chia vùng biển khai thác theo quy định với các tỉnh Thái Bình và 

Quảng Ninh nhằm phục vụ công tác quản lý nghề cá. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Năng suất khai thác, tỷ lệ sản lƣợng của các loài hải sản bắt gặp trong 

các chuyến điều tra ở vùng biển Hải Phòng 

 

Stt 

 

Tên họ 

 

Tên loài 

ĐB 2020 TN 2021 

% 

Catch 

CPUE 

(kg/h) 

% 

Catch 

CPUE 

(kg/h) 

1 Alpheidae Alpheus digitalis 0,00 0,00 - - 

2   Alpheus longiforceps 0,01 0,00 0,06 0,01 

3 Ambassidae Ambassis buruensis 0,00 0,00 - - 

4   Ambassis dussumieri - - 0,02 0,00 

5 Antennariidae Antennarius hispidus - - 0,01 0,00 

6 Apistidae Apistus carinatus 0,33 0,02 0,24 0,04 

7 Apogonidae Apogon amboinensis 0,08 0,01 0,04 0,01 

8   Apogon ellioti 0,14 0,01 0,06 0,01 

9   Apogon kiensis 0,30 0,02 0,39 0,07 

10   Apogon lineatus 0,16 0,01 0,07 0,01 

11   Apogon niger 0,11 0,01 0,06 0,01 

12   Apogon quadrifasciatus 0,07 0,00 0,36 0,07 

13   Apogon semilineatus 0,13 0,01 - - 

14   Apogon striatus 0,01 0,00 - - 

15   Apogon truncatus 0,27 0,02 0,02 0,00 

16 Ariidae Arius thalassinus 0,01 0,00 - - 

17 Bothidae Arnoglossus macrolophus 0,06 0,00 0,09 0,02 

18   Crossorhombus kobensis 0,70 0,05 - - 

19   Engyprosopon grandisquama 0,49 0,03 0,83 0,14 

20   Laeops kitaharae 0,41 0,03 0,53 0,09 

21 Bregmacerotidae Bregmaceros japonicus - - 0,00 0,00 

22 Bursidae Bufonaria rana 0,07 0,00 - - 

23 Calappidae Calappa calappa 0,02 0,00 0,14 0,02 

24   Calappa gallus 0,04 0,00 - - 

25   Calappa hepatica 0,06 0,00 - - 

26   Calappa lophos - - 0,02 0,00 

27   Calappa philagius 0,70 0,05 0,91 0,15 

28 Callionymidae Callionymus japonicus 0,01 0,00 0,46 0,08 

29   Callionymus moretonensis - - 0,08 0,01 

30   Callionymus virgis 0,12 0,01 0,50 0,09 

31   Repomucenus huguenini 0,01 0,00 - - 

32 Carangidae Alepes djedaba - - 0,01 0,00 

33   Alepes kleinii 0,06 0,00 0,04 0,01 

34   Alepes melanoptera - - 0,01 0,00 

35   Carangoides malabaricus - - 0,01 0,00 

36   Caranx sexfasciatus - - 0,47 0,09 
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37   Decapterus maruadsi - - 0,11 0,02 

38   Selaroides leptolepis - - 0,00 0,00 

39   Seriola dumerili - - 0,03 0,00 

40   Seriolina nigrofasciata - - 0,01 0,00 

41   Trachurus japonicus - - 0,08 0,01 

42 Centrolophidae Psenopsis anomala - - 0,00 0,00 

43 Cepolidae Acanthocepola indica - - 0,01 0,00 

44   Acanthocepola krusensternii - - 0,00 0,00 

45   Acanthocepola limbata 0,03 0,00 - - 

46 Chaetodontidae Chaetodon modestus - - 0,04 0,01 

47 Champsodontidae Champsodon capensis 0,16 0,01 0,05 0,01 

48   Champsodon snyderi 0,19 0,01 - - 

49 Citharidae Brachypleura novaezeelandiae 1,64 0,12 0,20 0,03 

50 Clupeidae Ilisha melastoma 0,18 0,01 0,01 0,00 

51   Sardinella fimbriata - - 0,11 0,02 

52   Sardinella gibbosa 0,05 0,00 0,08 0,01 

53 Congridae Ariosoma anago - - 0,06 0,01 

54   Ariosoma megalops - - 0,01 0,00 

55   Gnathophis nystromi nystromi 0,02 0,00 - - 

56 Crabs Crabs 0,02 0,00 - - 

57   Scylla sp. - - 1,10 0,14 

58 Cynoglossidae Cynoglossus arel - - 0,97 0,21 

59   Cynoglossus bilineatus 0,15 0,01 - - 

60   Cynoglossus cynoglossus 0,04 0,00 - - 

61   Cynoglossus interruptus 0,43 0,03 0,00 0,00 

62   Cynoglossus itinus 0,02 0,00 - - 

63   Cynoglossus kopsii 1,31 0,09 - - 

64   Cynoglossus robustus 0,23 0,02 - - 

65   Cynoglossus sinicus - - 1,38 0,24 

66   Paraplagusia bilineata 0,00 0,00 - - 

67 Dactylopteridae Dactyloptena peterseni - - 0,00 0,00 

68 Dasyatidae Dasyatis akajei 0,10 0,01 - - 

69   Dasyatis zugei 0,14 0,01 0,05 0,01 

70 Dorippidae Dorippe facchino 0,00 0,00 - - 

71   Paradorippe granulata 0,00 0,00 - - 

72 Dromiidae Dromia dehaani 0,17 0,01 - - 

73 Engraulidae Coilia borneensis 0,01 0,00 - - 

74   Coilia dussumieri 1,22 0,09 0,01 0,00 

75   Coilia macrognathos - - 0,09 0,02 
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76   Encrasicholina heteroloba 0,12 0,01 0,02 0,00 

77   Setipinna taty - - 0,03 0,01 

78   Stolephorus commersonii 0,01 0,00 0,20 0,03 

79   Stolephorus indicus - - 0,01 0,00 

80   Stolephorus insularis 0,27 0,02 - - 

81   Thryssa mystax 0,00 0,00 - - 

82 Euryplacinae Eucrate alcocki 0,01 0,00 - - 

83 Fasciolariidae Hemifusus sp. 0,21 0,01 - - 

84 Ficidae Ficus gracilis 0,04 0,00 - - 

85 Gerreidae Gerres filamentosus - - 0,08 0,01 

86   Pentaprion longimanus 0,00 0,00 - - 

87 Gobiidae Acentrogobius caninus 0,00 0,00 - - 

88   Amblyeleotris gymnocephala 0,02 0,00 - - 

89   Oxyurichthys microlepis 0,40 0,03 0,92 0,16 

90   Oxyurichthys sp. - - 0,01 0,00 

91   Oxyurichthys tentacularis 0,01 0,00 - - 

92   Parachaeturichthys polynema 0,10 0,01 0,51 0,10 

93   Taenioides anguillaris 0,02 0,00 - - 

94   Trypauchen sp. - - 3,80 0,74 

95   Trypauchen vagina 0,06 0,00 0,09 0,02 

96   Valenciennea wardii 0,02 0,00 0,01 0,00 

97 Goneplacidae Eucrate crenata 0,04 0,00 - - 

98 Haemulidae Plectorhinchus pictus 0,00 0,00 - - 

99 Harpiosquillidae Harpiosquilla annandalei 0,01 0,00 - - 

100   Harpiosquilla harpax 6,76 0,48 6,82 1,27 

101 Labridae Halichoeres bicolor 0,02 0,00 - - 

102   Halichoeres sp. 0,00 0,00 - - 

103   Xyrichtys evides - - 0,06 0,01 

104   Xyrichtys trivittatus 0,37 0,03 0,02 0,00 

105 Lactariidae Lactarius lactarius 0,03 0,00 0,02 0,00 

106 Leiognathidae Leiognathus berbis 1,15 0,08 0,88 0,17 

107   Leiognathus bindus 0,09 0,01 0,50 0,10 

108   Leiognathus brevirostris - - 0,01 0,00 

109   Leiognathus elongatus 0,30 0,02 0,00 0,00 

110   Leiognathus equulus - - 0,02 0,00 

111   Leiognathus lineolatus - - 0,09 0,02 

112   Leiognathus splendens - - 0,01 0,00 

113   Secutor insidiator 0,79 0,06 - - 

114   Secutor ruconius 2,17 0,15 0,36 0,08 
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115 Loliginidae Loligo beka 2,54 0,18 0,35 0,06 

116   Loligo chinensis 5,23 0,37 1,16 0,20 

117   Loligo duvauceli 4,27 0,30 1,32 0,25 

118   Loliolus noctiluca 4,52 0,32 0,17 0,03 

119   Sepioteuthis lessoniana 0,29 0,02 0,00 0,00 

120 Lutjanidae Lutjanus russellii - - 0,04 0,01 

121 Malacanthidae Branchiostegus albus - - 0,13 0,02 

122   Branchiostegus argentatus - - 0,00 0,00 

123 Matutidae Matuta planipes 0,00 0,00 0,01 0,00 

124 Monacanthidae Aluterus monoceros 0,10 0,01 0,15 0,02 

125   Paramonacanthus japonicus 0,01 0,00 - - 

126 Mugilidae Mugil cephalus - - 0,01 0,00 

127   Valamugil perusii 0,00 0,00 0,02 0,00 

128 Mullidae Upeneus guttatus 0,00 0,00 - - 

129   Upeneus japonicus - - 0,00 0,00 

130   Upeneus subvitatus 0,01 0,00 - - 

131   Upeneus sulphureus - - 0,25 0,05 

132   Upeneus tragula 0,05 0,00 0,06 0,01 

133 Muraenesocidae Muraenesox cinereus 0,09 0,01 0,09 0,02 

134 Muraenidae Gymnothorax minor 0,06 0,00 - - 

135 Muricidae Murex trapa 0,03 0,00 0,01 0,00 

136 Nemipteridae Nemipterus aurora - - 0,04 0,01 

137   Nemipterus furcosus 0,05 0,00 - - 

138   Nemipterus japonicus 0,13 0,01 0,27 0,05 

139   Nemipterus mesoprion 0,21 0,01 0,16 0,03 

140   Nemipterus nemurus 0,11 0,01 0,10 0,02 

141   Scolopsis bimaculatus 0,01 0,00 - - 

142   Scolopsis taeniatus 0,06 0,00 - - 

143   Scolopsis taeniopterus 0,11 0,01 - - 

144 Octopodidae Cistopus indicus - - 0,02 0,00 

145   Octopus aegina 0,03 0,00 - - 

146   Octopus marginatus 0,08 0,01 0,11 0,02 

147   Octopus ocellatus 0,04 0,00 0,73 0,14 

148   Octopus vulgaris - - 0,06 0,01 

149 Odontodactylidae Odontodactylus japonica - - 0,01 0,00 

150 Ophichthidae Ophichthus erabo 0,11 0,01 - - 

151   Ophichthus evermanni 0,01 0,00 - - 

152 Palaemonidae Palaemonidae - - 0,11 0,02 

153 Paralichthyidae Pseudorhombus 0,03 0,00 0,01 0,00 
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dupliciocellatus 

154   Pseudorhombus javanicus - - 0,07 0,01 

155   Pseudorhombus levisquamis 0,00 0,00 - - 

156   Pseudorhombus oligodon - - 0,41 0,07 

157 Parthenopidae Parthenope longimanus 0,01 0,00 - - 

158   Parthenope validus 0,00 0,00 0,02 0,00 

159 Pectinidae Amusium pleuronectes 0,78 0,05 0,08 0,02 

160 Penaeidae Megokris pescadoreensis 0,02 0,00 - - 

161   Metapenaeopsis barbata 4,50 0,32 2,53 0,49 

162   Metapenaeopsis palmensis 0,04 0,00 0,12 0,02 

163   Metapenaeopsis stridulans 0,07 0,01 - - 

164   Metapenaeopsis tenella - - 0,11 0,02 

165   Metapenaeopsis toloensis 0,13 0,01 - - 

166   Metapenaeus affinis 0,36 0,03 0,82 0,16 

167   Metapenaeus brevicormis - - 0,59 0,12 

168   Metapenaeus ensis 0,19 0,01 0,47 0,09 

169   Metapenaeus intermedius 0,04 0,00 0,01 0,00 

170   Metapenaeus joyneri 0,26 0,02 - - 

171   Parapenaeopsis cornuta 0,00 0,00 0,01 0,00 

172   Parapenaeopsis hardwickii 2,24 0,16 0,28 0,05 

173   Parapenaeopsis hungerfordi 0,00 0,00 - - 

174   Parapenaeopsis tenella - - 0,63 0,11 

175   Penaeus japonicus - - 0,08 0,02 

176   Penaeus merguiensis 0,15 0,01 0,13 0,02 

177   Penaeus semisulcatus 0,01 0,00 0,03 0,00 

178   Trachypenaeus curvirostris 0,00 0,00 0,25 0,04 

179   Trachypenaeus granulossus 0,07 0,00 - - 

180   Trachypenaeus longipes 0,02 0,00 - - 

181   Trachypenaeus malaiana 0,29 0,02 - - 

182   Trachypenaeus sedili 0,02 0,00 - - 

183 Pinguipedidae Parapercis pulchella 0,03 0,00 - - 

184   Parapercis punctulata 0,16 0,01 - - 

185   Parapercis sexfasciata - - 0,04 0,01 

186 Platycephalidae Inegocia japonica 0,05 0,00 0,16 0,03 

187   Onigocia macrolepis 0,09 0,01 - - 

188   Onigocia spinosa 0,09 0,01 0,10 0,02 

189   Platycephalus indicus - - 0,02 0,00 

190   Rogadius asper - - 0,02 0,00 

191 Plotosidae Plotosus lineatus 0,22 0,02 - - 
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192 Polynemidae Polydactylus sextarius - - 0,02 0,00 

193 Portunidae Charybdis anisodon 0,06 0,00 - - 

194   Charybdis bimaculatus 0,01 0,00 - - 

195   Charybdis feriatus 0,13 0,01 1,01 0,18 

196   Charybdis hellerii 0,00 0,00 - - 

197   Charybdis japonica - - 0,17 0,03 

198   Charybdis miles 0,01 0,00 0,48 0,08 

199   Charybdis natator 0,09 0,01 - - 

200   Charybdis truncata 8,52 0,60 19,50 3,50 

201   Charybdis variegata - - 3,46 0,61 

202   Podophthalmus vigil 0,12 0,01 0,04 0,01 

203   Portunus argentatus 0,10 0,01 - - 

204   Portunus gladiator 0,06 0,00 - - 

205   Portunus gracilimanus 0,24 0,02 - - 

206   Portunus haanii 3,53 0,25 8,89 1,50 

207   Portunus hastatoides 0,53 0,04 4,64 0,82 

208   Portunus pelagicus 0,30 0,02 0,11 0,02 

209   Portunus sanguinolentus 0,08 0,01 0,30 0,06 

210   Portunus tenuipes 0,00 0,00 - - 

211   Portunus trimaculatus 0,04 0,00 - - 

212 Priacanthidae Priacanthus macracanthus 0,00 0,00 - - 

213 Scatophagidae Scatophagus argus - - 0,03 0,01 

214 Sciaenidae Chrysochir aureus 0,06 0,00 - - 

215   Collichthys lucidus 0,04 0,00 - - 

216   Dendrophysa russelii - - 0,01 0,00 

217   Johnius belangerii 2,57 0,18 0,10 0,02 

218   Johnius plagiostoma 0,11 0,01 - - 

219   Nibea albiflora  - - 0,01 0,00 

220   Otolithes ruber 0,02 0,00 0,05 0,01 

221   Pennahia anea 0,09 0,01 0,28 0,06 

222   Pennahia argentata - - 0,02 0,01 

223   Pennahia macrocephalus 0,00 0,00 - - 

224   Pennahia pawak 0,95 0,07 1,73 0,32 

225 Scombridae Rastrelliger kanagurta 0,02 0,00 - - 

226 Scyllaridae Thenus orientalis 0,01 0,00 - - 

227 Sepiadariidae Sepiadarium kochii 0,00 0,00 - - 

228 Sepiidae Sepia aculeata 0,18 0,01 - - 

229   Sepia brevimana 0,05 0,00 0,03 0,01 

230   Sepia esculenta 0,02 0,00 0,00 0,00 



173 

 

 

Stt 

 

Tên họ 

 

Tên loài 

ĐB 2020 TN 2021 

% 

Catch 

CPUE 

(kg/h) 

% 

Catch 

CPUE 

(kg/h) 

231   Sepia latimanus - - 0,00 0,00 

232   Sepia lycidas 0,32 0,02 0,13 0,03 

233   Sepia pharaonis 0,53 0,04 - - 

234   Sepia recuvirostris 0,09 0,01 - - 

235   Sepia sp. 0,04 0,00 0,00 0,00 

236   Sepia vietnamica - - 0,02 0,00 

237   Sepiella inermis 0,09 0,01 0,09 0,02 

238   Sepiella japonica 0,22 0,02 - - 

239 Sepiolidae Euprymna morsei 0,08 0,01 0,02 0,00 

240 Sergestidae Acetes japonicus 2,34 0,17 - - 

241 Serranidae Cephalopholis boenak - - 0,04 0,01 

242   Diploprion bifasciatum 0,01 0,00 0,01 0,00 

243   Epinephelus areolatus - - 0,02 0,00 

244   Epinephelus bruneus 0,10 0,01 - - 

245   Epinephelus sexfasciatus 0,48 0,03 0,01 0,00 

246 Sicyoniidae Sicyonia lancifera 0,00 0,00 - - 

247 Siganidae Siganus canaliculatus 0,03 0,00 0,15 0,03 

248   Siganus fuscescens 0,08 0,01 - - 

249 Sillaginidae Sillago japonica 0,00 0,00 - - 

250   Sillago sihama - - 0,23 0,04 

251 Soleidae Aseraggodes kobensis 0,04 0,00 - - 

252   Zebrias sp. 0,01 0,00 - - 

253   Zebrias zebra - - 0,03 0,01 

254 Solenoceridae Solenocera crassicornis 0,12 0,01 0,12 0,02 

255 Sparidae Dentex tumifrons - - 0,00 0,00 

256   Evynnis cardinalis 0,40 0,03 3,03 0,55 

257   Pagrus major - - 0,01 0,00 

258 Sphyraenidae Sphyraena obtusata - - 0,00 0,00 

259   Sphyraena putnamae 0,06 0,00 - - 

260 Squillidae Anchisquilla fasciata 0,03 0,00 - - 

261   Erugosquilla hesperia 0,00 0,00 - - 

262   Erugosquilla woodmasoni 0,81 0,06 0,60 0,10 

263   Miyakea nepa 2,98 0,21 3,04 0,54 

264   Oratosquilla interrupta - - 2,09 0,40 

265   Oratosquilla oratoria 0,62 0,04 0,18 0,03 

266   Oratosquilla perpensa 1,22 0,09 - - 

267   Squillidae - - 0,12 0,02 

268 Stromateidae Pampus argenteus - - 0,23 0,04 

269   Pampus chinensis - - 0,01 0,00 
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270 Synanceiidae Inimicus cuvieri - - 0,02 0,00 

271 Synodontidae Harpadon nehereus 0,06 0,00 - - 

272   Saurida elongata 0,07 0,01 - - 

273   Saurida tumbil 7,74 0,55 7,61 1,29 

274   Saurida undosquamis 9,05 0,64 2,98 0,50 

275   Synodus macrops 0,01 0,00 - - 

276   Trachinocephalus myops 0,59 0,04 0,45 0,08 

277 Terapontidae Pelates quadrilineatus - - 0,02 0,00 

278   Terapon jarbua 0,01 0,00 - - 

279   Terapon theraps 0,06 0,00 0,09 0,02 

280 Tetraodontidae Lagocephalus lunaris - - 0,02 0,00 

281   Lagocephalus spadiceus - - 0,01 0,00 

282   Lagocephalus wheeleri 0,79 0,06 0,48 0,09 

283 Trichiuridae Trichiurus lepturus 0,03 0,00 0,08 0,02 

284 Triglidae Lepidotrigla alata - - 0,37 0,06 

285   Lepidotrigla japonica 0,07 0,00 0,02 0,00 

286 Turritellidae Turritella terebra 0,92 0,06 - - 

287 Volutidae Melo melo 0,32 0,02 0,08 0,01 

288 Xanthidae Liagore rubromaculata 0,00 0,00 - - 

Ghi chú : (-) là không bắt gặp 
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Phụ lục 2: Phân bố năng suất khai thác của các nhóm nguồn lợi hải sản ở vùng 

biển Hải Phòng qua các chuyến điều tra 

ĐB(cá đáy) 

 

TN(cá đáy) 

 

ĐB(cá nổi) 

 

TN(cá nổi) 

 

ĐB(cá rạn) 

 

TN(cá rạn) 

 

ĐB(chân đầu) TN(chân đầu) 
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ĐB(nhuyễn thể, giáp xác) 

 

TN(nhuyễn thể, giáp xác) 

 

 

Phụ lục 3: Thành phần loài trứng cá, cá con bắt gặp ở vùng biển Hải Phòng  

STT Tên khoa học 

Mùa gió ĐB Mùa gió TN 

Trứng 

cá 

Cá 

con 

Trứng 

cá 

Cá 

con 

1 Họ cá sơn biển - Ambassidae 

  

 + 

1 Ambassis gymnocephalus (Lacepède, 1802) 

  

 + 

2 Họ cá sơn - Apogonidae 

  

 + 

2 Apogon lineatus Temminck & Schlegel, 1842 

  

 + 

3 Apogon sp. 

  

 + 

4 Jaydia ellioti (Day, 1875) 

  

 + 

3 Họ cá suốt - Atherinidae 

  

 + 

5 Atheria sp. 

  

 + 

6 Atherinomorus lacunosus (Forster, 1801) 

  

 + 

4 Họ cá bống - Bothidae 

  

+ + 

7 Arnoglossus sp. 

  

 + 

8 Psettina sp. 

  

 + 

5 Họ cá đàn lia - Callionymidae 

 

+  + 

9 Callionymus sp. 

 

+  + 

6 Họ cá khế - Carangidae 

 

+  + 
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STT Tên khoa học 

Mùa gió ĐB Mùa gió TN 

Trứng 

cá 

Cá 

con 

Trứng 

cá 

Cá 

con 

10 Atule mate (Cuvier, 1833) 

  

 + 

11 Caranx sexfasciatus (Quoy & Gaimard, 1825) 

  

 + 

12 Naucrates ductor (Linnaeus, 1758) 

  

 + 

13 Seriola sp. 

  

 + 

7 Họ cá trích - Clupeidae + 

 

+ + 

14 Escualosa thoracata (Valenciennes, 1847) + 

   15 Sardinella sp. 

  

+ 

 8 Họ cá bơn lƣỡi - Cynoglossidae + + + + 

16 Cynoglossus sp. 

 

+ 

 

+ 

9 Họ cá trỏng - Engraulidae + + + + 

17 Encrasicholina heteroloba (Rüppell, 1837) + 

 

+ + 

18 Encrasicholina punctifer (Fowler, 1938) + 

 

+ 

 19 Stolephorus commersonnii (Lacepède, 1803) 

  

+ + 

10 Họ cá chuồn - Exocoetidae 

  

 + 

20 Hirundichthys sp. 

  

 + 

11 Họ cá bống - Gobiidae 

 

+  + 

21 Trypauchen sp. 

  

 + 

12 Họ cá sơn đá - Holocentridae 

  

 + 

13 Họ cá bàng chài - Labridae 

  

 + 

14 Họ cá liệt - Leiognathidae 

   

+ 

15 Họ cá đối - Mugilidae + + + + 

22 Liza sp. 

  

 + 

23 Mugil sp. 

  

 + 

16 Họ cá phèn - Mullidae 

 

+  + 

24 Upeneus japonicus (Houttuyn, 1782) 

  

 + 

25 Upeneus sp. 

  

 + 

17 Họ cá đổng - Nemipteridae 

  

 + 

18 Họ - Nomeidae 

  

 + 

19 Họ cá chình - Ophichthidae + 

 

+ 

 20 Họ cá bơn vỉ - Paralichthyidae 

  

 + 

26 Pseudorhombus sp. 

  

 + 

21 Họ cá giả bống - Pinguipedidae 

  

 + 

27 Parapercis sp. 

  

 + 

22 Họ cá chai - Platycephalidae  +  + 

23 Họ cá đù - Sciaenidae  +  + 

24 Họ cá thu ngừ - Scombridae 

  

 + 
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STT Tên khoa học 

Mùa gió ĐB Mùa gió TN 

Trứng 

cá 

Cá 

con 

Trứng 

cá 

Cá 

con 

28 Scomberoides lysan (Forsskål, 1775) 

  

 + 

29 Scomberomorus guttatus (Bloch & Schneider, 1801) 

  

 + 

25 Họ cá mú - Serranidae 

  

 + 

30 Epinephelus sp. 

  

 + 

26 Họ cá đục - Sillaginidae  +  + 

31 Sillago sihama (Forsskål, 1775)  

 

 + 

32 Sillago sp.  +  + 

27 Họ cá bơn trứng - Soleidae + 

 

+ 

 33 Zebrias zebra (Bloch, 1787) + 

   28 Họ cá tráp - Sparidae 

 

+  + 

29 Họ cá nhồng - Sphyraenidae 

  

 + 

34 Sphyraena sp. 

  

 + 

30 Họ cá mối - Synodontidae + 

 

+  

35 Saurida elongata (Temminck & Schlegel, 1846) 

  

+  

36 Saurida tumbil (Bloch, 1795) + 

 

+  

37 Saurida undosquamis (Richardson, 1848) 

  

+  

31 Họ cá căng - Teraponidae 

 

+  + 

38 Terapon theraps (Cuvier, 1829) 

  

 + 

32 Họ cá hố - Trichiuridae 

  

+ + 

39 Trichiurus lepturus (Linnaeus, 1758) 

  

 + 

33 Họ cá tuyết tê giác - Bregamacerotidae  +  + 

40 Bregmaceros mcclellandi (Thompson, 1840)  

 

 + 

41 Bregmaceros sp.  +  + 

34 Họ cá chồn - Blenniidae   + + + 

42 Omobranchus elegans (Steindachner, 1876)  

 

+ + 

43 Omobranchus sp.  + 

  44 Petroscirtes sp.  + 

  

 

Chƣa xác định + 

 

+ 

  

Phụ lục 4: Thành phần loài tôm ở vùng bờ và vùng lộng Hải Phòng năm 2020-2021 

TT 

 

Tên khoa học 

 

Vùng biển Hải Phòng 

Mùa gió ĐB Mùa gió TN 

A Bộ tôm chân miệng - Stomatopoda 

  I Họ tôm Tít bọ ngựa - Harpiosquillidae + + 

II Họ tôm Tít - Squillidae + + 

1 Oratosquilla oratoria (De Haan, 1844) 

 

+ 
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TT 

 

Tên khoa học 

 

Vùng biển Hải Phòng 

Mùa gió ĐB Mùa gió TN 

B Bộ mƣời chân - Decapoda 

  

 

Phân bộ mang nhánh - Dendrobranchia 

  III Họ tôm Moi - Sergestidae + + 

2 Acetes intermedius Omori, 1975 + 

 3 Acetes japonicus Kishinouye, 1905 + + 

 

Phân bộ tôm bơi - Natantia 

  IV Họ tôm Lửa - Solenoceridae 

 

+ 

4 Solenocera crassicornis (H. Milne Edwards, 1837) 

 

+ 

V Họ tôm He - Penaeidae + + 

5 Atypopenaeus stenodactylus (Stimpson, 1860) + + 

6 Megokris granulosus (Haswell, 1879) 

 

+ 

7 Metapenaeopsis barbata (De Haan, 1844) + + 

8 Metapenaeopsis palmensis (Haswell, 1879) 

 

+ 

9 Metapenaeopsis sp. + + 

10 Mierspenaeopsis hardwickii (Miers, 1878) + + 

11 Parapenaeopsis sp. + + 

12 Parapenaeopsis tenella (Spence Bate, 1888) + + 

13 Penaeus sp. + + 

14 Trachysalambria curvirostris (Stimpson, 1860) + + 

 

Phân bộ chân bò - Reptantia 

  VI Họ tôm Kính - Pasiphaeidae + + 

15 Leptochela sp. + + 

VII Họ tôm Gõ mõ - Alpheidae + + 

16 Alpheus sp. + + 

VIII Họ tôm Gai - Palaemonidae + + 

17 Latreutes sp. + 

 18 Leander sp. + + 

19 Leandrites indicus Holthuis, 1950  + + 

20 Macrobrachium sp. 

 

+ 

21 Palaemonetes sp. 

 

+ 

22 Periclimenes tosaensis Kubo, 1951 + 

 X Họ - Atyidae + + 

23 Caridina sp. 

 

+ 

XI Họ - Callianassidae + + 

XII Họ - Crangonidae + + 

24 Glyphocrangon spp. + + 

XIII Họ - Hippolytidae + + 
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TT 

 

Tên khoa học 

 

Vùng biển Hải Phòng 

Mùa gió ĐB Mùa gió TN 

25 Eretmocaris sp. + + 

XIV Họ - Ogyrididae + + 

26 Ogyrides striaticauda Kemp, 1915 + + 

XV Họ - Pandalidae + + 

27 Chlorotocella gracilis Balss, 1914 + 

 28 Heterocarpus sp. 

 

+ 

 

Phụ lục 5: Mức độ xâm các đối tƣợng hải sản kinh tế của một số loại nghề  

Loại nghề Tên Việt Nam 

Chiều dài 

trung bình 

(L; CW, cm) 

Chiều dài 

Lm50 

(cm) 

Số cá thể 

dƣới 

Lm50 

(con) 

Số cá thể 

CPKT 

(con) 

Mức độ 

xâm hại 

(%) 

Lƣới kéo 

đơn 

  

  

  

Cá trích 10,5 12,5
(1)

 40 0 100 

Ghẹ 03 chấm 5,1 7,3
(1)

 354 1 99,7 

Mực ống 7,2 7,5
(1)

 350 6 98,3 

Cá cơm mõn nhọn 5,5 10,6
(1)

 766 18 97,7 

  Mực nang 7,6 4,9
(1)

 243 16 93,8 

  Tôm he Nhật Bản 11,8 11
(1)

 593 47 92,7 

  Ghẹ xanh 7,7 9,6
(1)

 620 54 92 

  Cá mối thƣờng 15,5 17
(1)

 1.283 455 73,8 

  Cá đối 13,4 13,6
(1)

 67 26 72 

  Cá bơn 14,4 15
(2)

 28 56 66,7 

  Cá đục  13,5 14,4
(1)

 58 31 65,2 

  Cá đù 12 14
(1)

 1.492 999 59,9 

  Cá lƣợng 13 13,8
(2)

 57 39 59,4 

  Cá lẹp 16,9 16,5
(2)

 102 106 49 

  Tôm choán 7,5 8,2
(1)

 200 220 47,6 

  Tôm sắt 5,3 6
(1)

 453 3.642 11,1 

  Tôm tít (bề bề) 12 15
(3)

 8.118 60 99,2 

  Trung bình         75,2 

Lƣới chụp 

  

  

  

Cá nục 9,01 18,7
(1)

 98.070 0 100 

Cá sòng 8,5 20,6
(1)

 79.900 0 100 

Mực ống 9,7 7,5
(1)

 860 1.684 33,8 

Trung bình         77,9 

Lƣới rê Cá bơn 16,5 15
(2)

 3 38 7,31 

  Cá đù 17,13 14
(1)

 112 375 22,99 

  Cá lƣợng 15,25 13,8
(2)

 1 13 7,14 

  Cá mòi 23,36 20
(4)

 3 105 2,77 

  Cá nục 17,61 18,7
(1)

 3 36 7,69 
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Loại nghề Tên Việt Nam 

Chiều dài 

trung bình 

(L; CW, cm) 

Chiều dài 

Lm50 

(cm) 

Số cá thể 

dƣới 

Lm50 

(con) 

Số cá thể 

CPKT 

(con) 

Mức độ 

xâm hại 

(%) 

  Cá trích 20,28 12,5
(1)

 36 355 9,21 

  Cá mú 13,66 20
(5)

 6 0 100 

  Ghẹ đỏ 7,3 7,3
(1)

 44 27 61,97 

  Ghẹ xanh 15 9,6
(1)

 0 6 0 

  Tôm tít (bề bề) 17 15
(3)

 77 118 39,48 

  Trung bình         25,8 

Câu tay Mực ống 11,78 7,5
(1)

 571 3.364 14,51 

Câu vàng 

tầng đáy 

Cá dƣa 46,88 30
(7)

 - 39 0 

Cá lƣợng 16 13,8
(2)

 - 35 0 

Cá mú 24,5 20
(5)

 7 29 19,44 

Trung bình         6,5 

Lồng bẫy 

hỗn hợp 

(bát 

quái/lú/rập) 

  

  

  

Mực ống 7,5 7,5
(1)

 28 10 73,7 

Cá lƣợng 12,0 13,8
(2)

 6.006 908 86,9 

Tôm choán 7,0 8,2
(1)

 30 5 85,7 

Cá đù 11,7 14
(1)

 16.070 3.055 84 

Cá đối 14,5 13,6
(1)

 31 6 83,8 

  Ghẹ đỏ 9,2
 
 7,3

(1)
 440 8.331 5,1 

  Ghẹ xanh 9,1 9,6
(1)

 4.473 2.411 65 

  Cá cơm 5,5 10,6
(1)

 43 45 48,9 

  Tôm sắt 5,9 6
(1)

 9712 10582 47,9 

  Cá đục 15,5 15
(6)

 8 27 22,9 

  Cá bơn 17,0 15
(2)

 54 486 10 

  Tôm tít (bề bề) 13,0 15
(3)

 27.170 5.898 82,1 

  Trung bình         58 

Lồng bẫy 

ghẹ 

  

 

Ghẹ xanh 10,3 - 14,5 9,6
(1)

 0 98 48,9 

Ghẹ 03 chấm 7,1 - 11,5 7,3
(1)

 0 2.079 50,2 

Trung bình         100 

Lƣới đáy Cá đù 8,5 14
(1)

 1.998 - 100 

  Ghẹ xanh 8,5 9,6
(1)

 604 233 72,1 

  Mực nang 5,5 9
(1)

 4.046 - 100 

  Tôm sắt 8,5 6
(1)

 5.199 82.926 5,9 

  Trung bình         69,5 

Te/xiệp Cá chim trắng 9,5 30
(7)

 16 - 100 

  Cá đù 6,5 14
(1)

 2.666 - 100 

  Cá nục 9,5 18,7
(1)

 53 - 100 

  Mực ống  8,5 7,5
(1)

 42 14 78,5 
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Loại nghề Tên Việt Nam 

Chiều dài 

trung bình 

(L; CW, cm) 

Chiều dài 

Lm50 

(cm) 

Số cá thể 

dƣới 

Lm50 

(con) 

Số cá thể 

CPKT 

(con) 

Mức độ 

xâm hại 

(%) 

  Tôm đất 6,5 6
(1)

 8.870 19.407 31,3 

  Trung bình         81,9 

Ghi chú: L là chiều dài thân cá; CW là độ rộng của mai ghẹ; Lm50 là chiều dài thân cá trưởng thành; CPKT là cho phép khai thác.  

 (1) Trần Văn Cường, 2021 - Báo cáo tổng kết dự án I8; (2) Nguyễn Viết Nghĩa. 2021 - Báo cáo tổng kết dự án I9; (3) Bùi Nguyên 

Toàn, 2016; (4) Nguyễn Quang Hùng, 2011; (5) Đỗ Văn Khương, 2002; (6) Nguyễn Sĩ Đoàn, 2016; (7) Mai Công Nhuận, 2011.  

 

Phụ lục 6: Mức độ xâm hại một số đối tƣợng hải sản kinh tế có tính mùa vụ 

Loại nghề Tên Việt Nam 
Mức xâm hại mùa 

gió Đông Bắc (%) 

Mức xâm hại mùa 

gió Tây Nam (%) 

Lƣới kéo 

Cá đù 24,0 - 

Cá đối 80,9 - 

Cá đục 41,0 - 

Ghẹ đỏ 99,2 66,6 

Ghẹ xanh - 100,0 

Mực nang 15,7 73,1 

Mực ống  95,2 100,0 

Tôm tít (Bề bề) - 99,2 

Tôm he Nhật Bản 92,6 - 

Tôm đất 11,4 - 

Trung bình 57,5 87,8 

Lƣới rê 

Cá đù 8,4 68,6 

Cá lƣợng - 9,1 

Cá mòi 4,1 - 

Cá trích 23,3 0,4 

Trung bình 8,9 19,5 

Lƣới chụp 

Cá nục 100 57,8 

Cá sòng Nhật 100 100,0 

Mực ống 100 55,1 

Trung bình 100 70,9 

Lồng bẫy hỗn hợp 

(bát quái/rập/lú) 

Cá đù - 84,0 

Tôm tít (bề bề) 100 82,1 

Trung bình 100 83,1 

Te/xiệp 

Cá đù 100,0 100,0 

Mực ống 54,8 60,0 

Tôm đất 27,5 37,5 

Trung bình 60,7 65,8 
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Phụ lục 7: Số lƣợng tàu thuyền theo địa phƣơng và nhóm chiều dài 

TT Quận/huyện Xã/phƣờng Nghề khai thác <6m 
Chƣa đăng ký Đã đăng ký Tổng 

6-<12m 6-<12m 12-<15m ≥15m <6m 6-<12m 12-<15m ≥15m Tổng 

  Cát Hải 

Đồng Bài 
Nghề khác 0 34 0 0 0 0 34 0 0 34 

Lƣới rê 31 0 0 0 0 31 0 0 0 31 

Hoàng Châu Lƣới rê 99 0 0 0 0 99 0 0 0 99 

Gia Luận 
Lƣới kéo 0 5 0 0 0 0 5 0 0 5 

Lƣới rê 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

Nghĩa Lộ 

Nghề khác 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

Lƣới kéo 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

Lƣới rê 14 0 0 0 0 14 0 0 0 14 

Phù Long 

Lƣới rê 76 0 0 0 0 76 0 0 0 76 

Nghề khác 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

Dịch vụ 0 0 2 0 1 0 2 0 1 3 

TT Cát Bà 

Câu 0 1 1 1 0 0 2 1 0 3 

Lƣới chụp 0 0 0 1 8 0 0 1 8 9 

Lƣới kéo 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

Dịch vụ 0 0 9 4 15 0 9 4 15 28 

Lƣới rê 68 0 2 0 0 68 2 0 0 70 

TT Cát Hải 
Lƣới rê 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 

Dịch vụ 0 0 2 4 3 0 2 4 3 9 

Trân Châu 

Câu 19 1 0 0 0 19 1 0 0 20 

Lƣới kéo 5 2 0 0 0 5 2 0 0 7 

Lƣới rê 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Nghề khác 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Dịch vụ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
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TT Quận/huyện Xã/phƣờng Nghề khai thác <6m 
Chƣa đăng ký Đã đăng ký Tổng 

6-<12m 6-<12m 12-<15m ≥15m <6m 6-<12m 12-<15m ≥15m Tổng 

Văn Phong Lƣới rê 4 0 1 0 0 4 1 0 0 5 

Xuân Đám Lƣới kéo 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

  Đồ Sơn 

Bàng La 

Lồng bát quái 26 25 0 0 0 26 25 0 0 51 

Lƣới rê 7 8 1 0 0 7 9 0 0 16 

Nghề khác 8 0 14 0 0 8 14 0 0 22 

Hải Sơn 

Lƣới rê 11 19 0 1 0 11 19 1 0 31 

Nghề khác 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

Lƣới kéo 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

Dịch vụ 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Ngọc Xuyên 

Lƣới rê 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Lƣới kéo 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

Nghề khác 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Dịch vụ 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 

Hợp Đức 
Lƣới rê 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

Nghề khác 0 0 7 0 0 0 7 0 0 7 

Ngọc Hải 

Lƣới kéo 0 0 2 0 1 0 2 0 1 3 

Lƣới rê 0 0 1 4 8 0 1 4 8 13 

Nghề câu 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Lƣới chụp 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

Nghề khác 0 0 7 6 0 0 7 6 0 13 

Dịch vụ 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 

Vạn Hƣơng 

Lƣới kéo 1 0 1 1 0 1 1 1 0 3 

Lƣới rê 18 3 2 4 9 18 5 4 9 36 

Nghề câu 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
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TT Quận/huyện Xã/phƣờng Nghề khai thác <6m 
Chƣa đăng ký Đã đăng ký Tổng 

6-<12m 6-<12m 12-<15m ≥15m <6m 6-<12m 12-<15m ≥15m Tổng 

Lồng bát quái 0 8 0 0 0 0 8 0 0 8 

Nghề khác 2 1 1 0 0 2 2 0 0 4 

  Dƣơng Kinh 

Hòa Nghĩa 

Lƣới kéo 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

Lƣới rê 0 2 1 0 1 0 3 0 1 4 

Nghề khác 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 

Hải Thành 

Lƣới kéo 0 0 22 3 0 0 22 3 0 25 

Lƣới rê 0 0 5 1 1 0 5 1 1 7 

Lƣới chụp 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

Lồng bát quái 20 0 0 0 0 20 0 0 0 20 

Nghề khác 0 0 21 2 0 0 21 2 0 23 

Dịch vụ 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 

Tân Thành 
Lƣới rê 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

Nghề khác 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

  Hải An 

Đông Hải 
Lƣới rê 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

Dịch vụ 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 

Nam Hải 

Lƣới rê 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 

Nghề câu 10 0 0 0 0 10 0 0 0 10 

Lồng bát quái 38 0 0 0 0 38 0 0 0 38 

Tràng Cát 

Lƣới kéo 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 

Lƣới rê 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

Nghề câu 12 0 0 0 0 12 0 0 0 12 

Lồng bát quái 34 0 0 0 0 34 0 0 0 34 

Dịch vụ 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

Đằng Hải Dịch vụ 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
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TT Quận/huyện Xã/phƣờng Nghề khai thác <6m 
Chƣa đăng ký Đã đăng ký Tổng 

6-<12m 6-<12m 12-<15m ≥15m <6m 6-<12m 12-<15m ≥15m Tổng 

Đằng Lâm Dịch vụ 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

Hồng Bàng 

Hạ Lý 

Lƣới kéo 0 0 8 0 0 0 8 0 0 8 

Lƣới rê 0 0 6 2 0 0 6 2 0 8 

Nghề khác 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3 

Hoàng Văn Thụ Lƣới chụp 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

Quang Trung 
Lƣới kéo 0 0 3 1 0 0 3 1 0 4 

Lƣới rê 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Thƣợng Lý Lƣới kéo 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

  Bạch Long Vĩ   
Lƣới rê 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

Dịch vụ 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 

  Kiến An Văn Đẩu Lƣới rê 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

  Kiến Thụy 

Đại Hợp 

Lƣới kéo 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 

Lƣới rê 1 27 0 0 14 1 27 0 14 42 

Lƣới kéo moi 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 

Nghề khác 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 

Đoàn Xá 

Lƣới kéo 0 0 14 0 0 0 14 0 0 14 

Lƣới rê 4 9 5 1 0 4 14 1 0 19 

Lƣới kéo moi 0 13 0 0 0 0 13 0 0 13 

Nghề khác 0 0 8 0 0 0 8 0 0 8 

Dịch vụ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

Đông Phƣơng Lƣới kéo 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

Ngũ Đoan 

Lƣới kéo 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

Lƣới rê 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Nghề khác 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
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TT Quận/huyện Xã/phƣờng Nghề khai thác <6m 
Chƣa đăng ký Đã đăng ký Tổng 

6-<12m 6-<12m 12-<15m ≥15m <6m 6-<12m 12-<15m ≥15m Tổng 

Tân Trào 
Lƣới kéo 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5 

Nghề khác 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

Thanh Sơn 

Lƣới kéo 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

Lồng bát quái 8 0 0 0 0 8 0 0 0 8 

Dịch vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hữu Bằng Lƣới rê 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

Kiến Quốc 
Lƣới rê 0 7 0 0 0 0 7 0 0 7 

Lƣới kéo moi 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

Ngũ Phúc Lồng bát quái 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

  Lê Chân 

Vĩnh Niệm 
Lƣới rê 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

Dịch vụ 0 0 0 1 5 0 0 1 5 6 

Đông Hải Dịch vụ 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

Hồ Nam Dịch vụ 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

  Ngô Quyền   Dịch vụ 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 

  Thủy Nguyên 

An Lƣ 

Lƣới kéo 0 18 0 5 0 0 18 5 0 23 

Lƣới rê 0 1 0 2 1 0 1 2 1 4 

Câu 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

Lƣới chụp 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Lồng bát quái 0 9 0 0 0 0 9 0 0 9 

Nghề khác 0 19 1 5 1 0 20 5 1 26 

Dịch vụ 0 0 2 1 0 0 2 1 0 3 

Dƣơng Quán Lƣới kéo 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

Gia Đức 
Lƣới kéo 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

Lƣới rê 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
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TT Quận/huyện Xã/phƣờng Nghề khai thác <6m 
Chƣa đăng ký Đã đăng ký Tổng 

6-<12m 6-<12m 12-<15m ≥15m <6m 6-<12m 12-<15m ≥15m Tổng 

Hoa Động 
Lƣới kéo 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 

Lƣới chụp 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

Hoàng Động 
Lƣới kéo 0 1 1 4 0 0 2 4 0 6 

Lƣới rê 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 

Lập Lễ 

Lƣới kéo 0 0 13 58 27 0 13 58 27 98 

Lƣới rê 0 0 8 30 44 0 8 30 44 82 

Lƣới chụp 0 0 2 42 134 0 2 42 134 178 

Nghề câu 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

Nghề khác 0 0 7 27 12 0 7 27 12 46 

Dịch vụ 0 0 7 21 35 0 7 21 35 63 

Ngũ Lão Lƣới kéo 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

Phục Lễ Lƣới chụp 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

Tam Hƣng 

Lƣới kéo 0 16 1 0 0 0 17 0 0 17 

Lƣới rê 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 

Lƣới chụp 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Phả Lễ 

Lƣới kéo 0 3 1 33 7 0 4 33 7 44 

Lƣới rê 0 3 3 16 11 0 6 16 11 33 

Lƣới chụp 0 0 1 10 10 0 1 10 10 21 

Lồng bát quái 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 

Nghề khác 0 4 1 5 2 0 5 5 2 12 

Dịch vụ 0 0 1 4 5 0 1 4 5 10 

Tân Dƣơng 
Lƣới kéo 0 0 6 0 0 0 6 0 0 6 

Lƣới rê 0 0 6 0 0 0 6 0 0 6 

Thủy Triều Lƣới kéo 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
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TT Quận/huyện Xã/phƣờng Nghề khai thác <6m 
Chƣa đăng ký Đã đăng ký Tổng 

6-<12m 6-<12m 12-<15m ≥15m <6m 6-<12m 12-<15m ≥15m Tổng 

Lƣới rê 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 

Lƣới chụp 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 

Nghề khác 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 

Trung Hà Lƣới rê 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

  Tiên Lãng 

Đoàn Lập 
Lƣới kéo 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 

Lồng bát quái 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 

Đông Hƣng 

Lƣới kéo 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 

Lƣới rê 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 

Lồng bát quái 18 15 0 0 0 18 15 0 0 33 

Nghề khác 5 4 0 0 0 5 4 0 0 9 

Tây Hƣng 

Lƣới rê 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 

Lồng bát quái 4 1 0 0 0 4 1 0 0 5 

Nghề khác 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Vinh Quang 

Lƣới kéo 0 20 1 1 0 0 21 1 0 22 

Lƣới rê 39 25 2 1 0 39 27 1 0 67 

Lồng bát quái 37 16 0 0 0 37 16 0 0 53 

Nghề khác 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

Tiên Cƣờng 

Lƣới rê 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Nghề câu 14 0 0 0 0 14 0 0 0 14 

Nghề khác 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 

Tổng 650 350 260 320 378 650 610 320 378 1.958 
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Phụ lục 8: Tổng sản lƣợng khai thác ở vùng bờ và vùng lộng Hải Phòng 

Nhóm 

nghề 

Vùng 

biển 

Nhóm 

chiều dài 

Tổng sản lƣợng khai thác hải sản (tấn) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nghề 

lƣới kéo 

Vùng 

bờ 

<6 0 0 0 0 0 0 

6-<12 3.467 2.197 1.644 2.613 1.766 1.568 

12-<15 294 322 276 297 86 85 

≥15 140 202 274 219 80 89 

Tổng 3.901 2.721 2.194 3.129 1.932 1.742 

Vùng 

lộng 

<6 0 0 0 0 0 0 

6-<12 1.095 694 519 825 558 495 

12-<15 7.045 7.723 6.620 7.132 2.072 2.021 

≥15 1.744 2.527 3.427 2.743 999 1.107 

Tổng 9.884 10.944 10.566 10.700 3.629 3.623 

Nghề 

lƣới rê 

Vùng 

bờ 

<6 1.823 1.637 1.608 1.523 2.979 2.651 

6-<12 269 299 328 449 891 694 

12-<15 0 0 0 0 0 0 

≥15 0 0 0 0 0 0 

Tổng 2.092 1.936 1.936 1.972 3.870 3.345 

Vùng 

lộng 

<6 0 0 0 0 0 0 

6-<12 5 6 7 9 18 14 

12-<15 225 337 1.084 1.705 668 531 

≥15 275 806 1.204 1.213 1.301 1.199 

Tổng 505 1.149 2.295 2.927 1.987 1.744 

Nghề 

câu 

Vùng 

bờ 

<6 89 82 33 20 10 23 

6-<12 3 2 1 1 0 1 

12-<15 4 6 2 1 6 3 

≥15 0 0 0 0 0 0 

Tổng 96 90 36 22 16 27 

Vùng 

lộng 

<6 0 0 0 0 0 0 

6-<12 1 1 1 0 0 1 

12-<15 4 6 2 1 6 3 

≥15 0 0 0 0 0 0 

Tổng 5 7 3 1 6 4 

Nghề 

lƣới 

chụp 

Vùng 

bờ 

<6 0 0 0 0 0 0 

6-<12 0 0 0 0 0 0 

12-<15 175 197 142 115 365 315 

≥15 0 0 0 0 0 0 

Tổng 175 197 142 115 365 315 

Vùng <6 0 0 0 0 0 0 
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Nhóm 

nghề 

Vùng 

biển 

Nhóm 

chiều dài 

Tổng sản lƣợng khai thác hải sản (tấn) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

lộng 6-<12 0 0 0 0 0 0 

12-<15 526 592 426 344 1.096 3.180 

≥15 87 103 214 254 257 3.182 

Tổng 613 695 640 598 1.353 6.362 

Lồng 

bát quái 

Vùng 

bờ 

<6 1.466 531 661 575 1.067 1.078 

6-<12 1.928 727 942 832 1.216 693 

12-<15 36 15 25 25 38 23 

≥15 0 0 0 0 0 0 

Tổng 3.430 1.273 1.628 1.432 2.321 1.794 

Vùng 

lộng 

<6 0 0 0 0 0 0 

6-<12 0 0 0 0 0 0 

12-<15 292 121 204 203 307 189 

≥15 0 0 0 0 0 105 

Tổng 292 121 204 203 307 294 

Nghề 

khác 

Vùng 

bờ 

<6 1.218 1.141 1.381 1.105 1.847 2.240 

6-<12 2.675 2.489 3.188 618 3.499 5.268 

12-<15 86 72 302 905 2.061 609 

≥15 508 579 2.861 2.683 2.173 0 

Tổng 4.487 4.281 7.732 5.311 9.580 8.117 

Vùng 

lộng 

<6 0 0 0 0 0 0 

6-<12 0 0 0 0 0 0 

12-<15 86 72 302 905 2.061 609 

≥15 1.523 1.737 8.582 8.048 6.520 0 

Tổng 1.609 1.809 8.884 8.953 8.581 609 

Tổng 

Vùng 

bờ 

<6 4.596 3.391 3.683 3.223 5.903 5.992 

6-<12 8.342 5.714 6.103 4.513 7.372 8.224 

12-<15 595 612 747 1.343 2.556 1.035 

≥15 648 781 3.135 2.902 2.253 89 

Tổng 14.181 10.498 13.668 11.981 18.084 15.340 

Vùng 

lộng 

<6 0 0 0 0 0 0 

6-<12 1.101 701 527 834 576 510 

12-<15 8.178 8.851 8.638 10.290 6.210 6.533 

≥15 3.629 5.173 13.427 12.258 9.077 5.593 

Tổng 12.908 14.725 22.592 23.382 15.863 12.636 

Tổng 02 vùng biển 27.089 25.223 36.260 35.363 33.947 27.976 
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Phụ lục 9: Số lƣợng tàu chuẩn khai thác ở vùng bờ và vùng lộng Hải Phòng 

Nhóm 

nghề 
Vùng biển 

Nhóm 

chiều dài 

Số tàu chuẩn (chiếc) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nghề 

lƣới kéo 

Ven bờ 

<6 0 0 0 0 0 0 

6÷12 51 33 30 41 99 63 

12÷15 4 5 5 5 5 4 

≥15 2 3 6 4 5 5 

Vùng lộng 

<6 0 0 0 0 0 0 

6÷12 16 10 9 13 31 20 

12÷15 106 118 121 114 117 103 

≥15 29 43 69 49 63 61 

Tổng 

<6 0 0 0 0 0 0 

6÷12 68 44 39 54 130 83 

12÷15 110 123 126 119 122 107 

≥15 31 46 75 53 68 65 

Nghề 

lƣới rê 

Ven bờ 

<6 136 113 64 58 304 303 

6÷12 36 37 23 31 162 127 

12÷15 0 0 0 0 0 0 

≥15 0 0 0 0 0 0 

Vùng lộng 

<6 0 0 0 0 0 0 

6÷12 1 1 0 1 3 3 

12÷15 18 25 46 70 73 80 

≥15 22 60 51 50 142 150 

Tổng 

<6 136 113 64 58 304 303 

6÷12 36 38 24 31 165 129 

12÷15 18 25 46 70 73 80 

≥15 22 60 51 50 142 150 

Nghề 

câu 

Ven bờ 

<6 55 55 55 55 55 55 

6÷12 2 2 2 2 2 3 

12÷15 1 2 2 1 12 3 

≥15 0 0 0 0 0 0 

Vùng lộng 

<6 0 0 0 0 0 0 

6÷12 1 1 1 1 1 2 

12÷15 1 2 2 1 12 3 

≥15 0 0 0 0 0 0 

Tổng 
<6 55 55 55 55 55 55 

6÷12 3 3 3 3 3 5 
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Nhóm 

nghề 
Vùng biển 

Nhóm 

chiều dài 

Số tàu chuẩn (chiếc) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

12÷15 2 3 3 2 24 7 

≥15 0 0 0 0 0 0 

Nghề 

lƣới 

chụp 

Ven bờ 

<6 0 0 0 0 0 0 

6÷12 0 0 0 0 0 0 

12÷15 3 4 6 6 6 5 

≥15 0 0 0 0 0 0 

Vùng lộng 

<6 0 0 0 0 0 0 

6÷12 16 16 16 16 15 15 

12÷15 9 12 17 18 19 51 

≥15 1 2 9 14 4 49 

Tổng 

<6 0 0 0 0 0 0 

6÷12 16 16 16 16 15 15 

12÷15 12 17 23 24 26 56 

≥15 1 2 9 14 4 49 

Lồng 

bát quái 

Ven bờ 

<6 185 185 185 185 185 185 

6÷12 211 220 229 232 183 94 

12÷15 4 5 7 8 6 4 

≥15 0 0 0 0 0 0 

Vùng lộng 

<6 0 0 0 0 0 0 

6÷12 0 0 0 0 0 0 

12÷15 36 41 55 63 51 31 

≥15 0 0 0 0 0 0 

Tổng 

<6 185 185 185 185 185 185 

6÷12 211 220 229 232 183 94 

12÷15 40 46 62 71 58 35 

≥15 0 0 0 0 0 0 

Nghề 

khác 

Ven bờ 

<6 26 27 27 26 26 25 

6÷12 152 155 164 39 131 121 

12÷15 3 2 8 31 42 9 

≥15 16 20 81 92 45 8 

Vùng lộng 

<6 0 0 0 0 0 0 

6÷12 0 0 0 0 0 0 

12÷15 3 2 8 31 42 9 

≥15 48 59 242 277 134 25 

Tổng <6 26 27 27 26 26 25 
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Nhóm 

nghề 
Vùng biển 

Nhóm 

chiều dài 

Số tàu chuẩn (chiếc) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

6÷12 152 155 164 39 131 121 

12÷15 5 5 17 61 83 18 

≥15 63 79 323 369 179 33 

Tổng 

Ven bờ 

<6 402 380 331 324 570 568 

6÷12 452 446 447 345 576 408 

12÷15 15 18 27 50 71 25 

≥15 18 23 86 96 50 13 

Vùng lộng 

<6 0 0 0 0 0 0 

6÷12 34 28 27 31 50 39 

12÷15 172 200 249 297 314 277 

≥15 100 164 371 389 343 285 

Tổng 

<6 402 380 331 324 570 568 

6÷12 486 474 474 375 626 447 

12÷15 187 218 277 348 386 303 

≥15 118 187 458 485 393 298 

 

Phụ lục 10: Số tàu cần điều chỉnh trong bƣớc 1 

Nhóm 

nghề 

Nhóm 

chiều 

dài tàu 

(m) 

Số tàu bền 

vững tối 

đa (chiếc) 

Số tàu cần 

điều chỉnh 

ở bƣớc 1 

(chiếc) 

Số tàu còn 

lại  sau 

bƣớc 1 

(chiếc) 

Số tàu cần 

giải bản 

(chiếc) 

Số tàu cần 

chuyển đổi 

nghề 

(chiếc) 

Nghề lƣới 

kéo 

<6 0 0 0 0 0 

6÷12 112 -62 112 0 62 

12÷15 224 0 107 0 0 

Tổng 336 -62 219 0 62 

Nghề lƣới 

rê 

<6 289 0 385 0 0 

6÷12 121 0 164 0 0 

12÷15 39 0 80 0 0 

Tổng 449 0 629 0 0 

Nghề câu 

<6 13 0 55 0 0 

6÷12 2 0 5 0 0 

12÷15 5 +1 5 0 0 

Tổng 20 +1 65 0 0 

Nghề lƣới 

chụp 

<6 0 0 0 0 0 

6÷12 4 0 3 0 0 

12÷15 32 -24 32 0 24 
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Nhóm 

nghề 

Nhóm 

chiều 

dài tàu 

(m) 

Số tàu bền 

vững tối 

đa (chiếc) 

Số tàu cần 

điều chỉnh 

ở bƣớc 1 

(chiếc) 

Số tàu còn 

lại  sau 

bƣớc 1 

(chiếc) 

Số tàu cần 

giải bản 

(chiếc) 

Số tàu cần 

chuyển đổi 

nghề 

(chiếc) 

Tổng 36 -24 35 0 24 

Lồng bát 

quái 

<6 63 -122 63 110 12 

6÷12 34 -60 34 41 19 

12÷15 32 0 29 0 0 

Tổng 129 -182 126 151 31 

Nghề khác 

<6 37 +12 37 0 0 

6÷12 202 +81 202 0 0 

12÷15 24 +9 24 0 0 

Tổng 263 +102 263 0 0 

Tổng 

<6 402 -110 540 110 12 

6÷12 475 -41 520 41 81 

12÷15 356 -14 277 0 24 

Tổng 1.233 -165 1.337 151 117 

 (Ghi chú: “+” tăng thêm; “-” giảm đi) 

 

Phụ lục 11: Số tàu cần điều chỉnh trong bƣớc 2 

Nhóm 

nghề 

Nhóm 

chiều 

dài tàu 

(m) 

Số tàu còn 

lại  sau 

bƣớc 1 

(chiếc) 

Số tàu cần 

điều chỉnh 

ở bƣớc 2 

(chiếc) 

Số tàu còn 

lại sau bƣớc 

2 (chiếc) 

Số tàu cần 

giải bản 

(chiếc) 

Số tàu cần 

chuyển đổi 

nghề (chiếc) 

Nghề lƣới 

kéo 

<6 0 0 0 0 0 

6÷12 112 -112 0 55 57 

12÷15 107 0 107 0 0 

Tổng 219 -112 107 55 57 

Nghề lƣới 

rê 

<6 385 0 385 0 0 

6÷12 164 0 164 0 0 

12÷15 80 0 80 0 0 

Tổng 629 0 629 0 0 

Nghề câu 

<6 55 0 55 0 0 

6÷12 5 0 5 0 0 

12÷15 5 0 5 0 0 

Tổng 65 0 65 0 0 

Nghề lƣới 

chụp 

<6 0 0 0 0 0 

6÷12 3 -3 0 0 3 

12÷15 32 0 32 0 0 
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Nhóm 

nghề 

Nhóm 

chiều 

dài tàu 

(m) 

Số tàu còn 

lại  sau 

bƣớc 1 

(chiếc) 

Số tàu cần 

điều chỉnh 

ở bƣớc 2 

(chiếc) 

Số tàu còn 

lại sau bƣớc 

2 (chiếc) 

Số tàu cần 

giải bản 

(chiếc) 

Số tàu cần 

chuyển đổi 

nghề (chiếc) 

Tổng 35 -3 32 0 3 

Lồng bát 

quái 

<6 63 -63 0 63 0 

6÷12 34 -34 0 0 34 

12÷15 29 -29 0 0 29 

Tổng 126 -126 0 63 63 

Nghề khác 

<6 37 0 37 0 0 

6÷12 202 0 202 0 17 

12÷15 24 0 24 0 0 

Tổng 263 0 263 0 0 

Tổng 

<6 540 -63 477 63 0 

6÷12 520 -149 371 55 111 

12÷15 277 -29 248 0 29 

Tổng 1.337 -241 1.096 118 140 

 (Ghi chú: “+” tăng thêm; “-” giảm đi) 

 

Phụ lục 12: Số tàu cần điều chỉnh trong bƣớc 3 

Nhóm nghề 

Nhóm 

chiều dài 

tàu (m) 

Số tàu còn lại 

sau bƣớc 2 

(chiếc) 

Số tàu cần điều 

chỉnh ở bƣớc 3 

(chiếc) 

Số tàu còn lại 

sau bƣớc 3 

(chiếc) 

Nghề lƣới kéo 

<6 0 0 0 

6-<12 0 0 0 

12-<15 107 0 107 

Tổng 107 0 107 

Nghề lƣới rê 

<6 385 0 385 

6-<12 164 0 164 

12-<15 80 0 80 

Tổng 629 0 629 

Nghề câu 

<6 55 0 55 

6-<12 5 0 5 

12-<15 5 +108 113 

Tổng 65 +108 173 

Nghề lƣới chụp 

<6 0 0 0 

6-<12 0 0 0 

12-<15 32 0 32 
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Nhóm nghề 

Nhóm 

chiều dài 

tàu (m) 

Số tàu còn lại 

sau bƣớc 2 

(chiếc) 

Số tàu cần điều 

chỉnh ở bƣớc 3 

(chiếc) 

Số tàu còn lại 

sau bƣớc 3 

(chiếc) 

Tổng 32 0 32 

Lồng bát quái 

<6 0 0 0 

6-<12 0 0 0 

12-<15 0 0 0 

Tổng 0 0 0 

Nghề khác 

<6 37 0 37 

6-<12 202 0 202 

12-<15 24 +29 53 

Tổng 263 +29 292 

Tổng 

<6 477 0 477 

6-<12 371 0 371 

12-<15 248 +137 385 

Tổng 1.096 +137 1.233 

 (Ghi chú: “+” tăng thêm; “-” giảm đi) 
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Phụ lục 13: Ma trận thông tin đánh giá đội tàu theo các tiêu chí sắp xếp đội tàu 

Nhóm nghề 
Nhóm chiều 

dài tàu (m) 

Số tàu năm 

2021 (chiếc) 

Bị cấm hoạt 

động theo quy 

định 

Tỷ lệ đối tƣợng nhỏ 

hơn kích thƣớc quy 

định (%) 

Mức độ xâm 

hại nguồn lợi 

Lợi nhuận 

(Tr.đồng/tàu/năm) 

Nghề lƣới kéo 

<6 0 x 

75,2 Gây hại cao 

- 

6-<12 238 x 147,8±42,6 

12-<15 116   283,7±94,9 

Nghề lƣới rê 

<6 412   

25,8 Gây hại thấp 

92,8±28,6 

6-<12 110   138,5±99,0 

12-<15 65   670,8±102,2 

Nghề câu 

<6 22   

6,5-14,5 Gây hại thấp 

96,0±32,5 

6-<12 2   109,8±45,2 

12-<15 3   264,4±83,0 

Nghề lƣới 

chụp 

<6 0 x 

77,9 Gây hại cao 

- 

6-<12 6 x - 

12-<15 54   251,6±51,5 

Lồng bát quái 

<6 179 x 

58 Gây hại cao 

65,9±21,2 

6-<12 115 x 211,6±32,8 

12-<15 29   347,9±127,4 

Nghề khác 

<6 37   

69,5-81,9 Gây hại cao 

- 

6-<12 87   117,9±51,8 

12-<15 17   358,4±152,2 
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Phụ lục 14: Tổng số tàu khai thác hải sản cần phải điều chỉnh trong giai đoạn 

2022-2025 

Giai đoạn 
Phƣơng án xử 

lý 

Nghề khai 

thác 

Tổng số tàu (chiếc) 

<6m 6-<12m 12-<15m Tổng 

2022 

(10% tổng số 

tàu cả giai 

đoạn) 

Tàu giải bản 

Nghề lƣới kéo 0 5 0 5 

Nghề lƣới rê 0 0 0 0 

Nghề câu 0 0 0 0 

Nghề lƣới chụp 0 0 0 0 

Lồng bát quái 17 4 0 21 

Nghề khác 0 0 0 0 

Tổng 17 9 0 26 

Tàu chuyển 

đổi nghề 

Nghề lƣới kéo 0 12 0 12 

Nghề lƣới rê 0 0 0 0 

Nghề câu 0 0 0 0 

Nghề lƣới chụp 0 0 2 2 

Lồng bát quái 1 5 2 8 

Nghề khác 0 1 0 1 

Tổng 1 18 4 23 

2023 

(20% tổng số 

tàu cả giai 

đoạn) 

Tàu giải bản 

Nghề lƣới kéo 0 10 0 10 

Nghề lƣới rê 0 0 0 0 

Nghề câu 0 0 0 0 

Nghề lƣới chụp 0 0 0 0 

Lồng bát quái 34 8 0 42 

Nghề khác 0 0 0 0 

Tổng 34 18 0 52 

Tàu chuyển 

đổi nghề 

Nghề lƣới kéo 0 24 0 24 

Nghề lƣới rê 0 0 0 0 

Nghề câu 0 0 0 0 

Nghề lƣới chụp 0 1 4 5 

Lồng bát quái 2 10 4 16 

Nghề khác 0 3 0 3 

Tổng 2 38 8 48 

2024 

(30% tổng số 

tàu cả giai 

đoạn) 

Tàu giải bản 

Nghề lƣới kéo 0 15 0 15 

Nghề lƣới rê 0 0 0 0 

Nghề câu 0 0 0 0 

Nghề lƣới chụp 0 0 0 0 

Lồng bát quái 51 12 0 63 

Nghề khác 0 0 0 0 

Tổng 51 27 0 78 
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Giai đoạn 
Phƣơng án xử 

lý 

Nghề khai 

thác 

Tổng số tàu (chiếc) 

<6m 6-<12m 12-<15m Tổng 

Tàu chuyển 

đổi nghề 

Nghề lƣới kéo 0 36 0 36 

Nghề lƣới rê 0 0 0 0 

Nghề câu 0 0 0 0 

Nghề lƣới chụp 0 1 6 7 

Lồng bát quái 4 15 9 28 

Nghề khác 0 5 0 5 

Tổng 4 57 15 76 

2025 

(Số tàu còn lại) 

Tàu giải bản 

Nghề lƣới kéo 0 25 0 25 

Nghề lƣới rê 0 0 0 0 

Nghề câu 0 0 0 0 

Nghề lƣới chụp 0 0 0 0 

Lồng bát quái 71 17 0 88 

Nghề khác 0 0 0 0 

Tổng 71 42 0 113 

Tàu chuyển 

đổi nghề 

Nghề lƣới kéo 0 47 0 47 

Nghề lƣới rê 0 0 0 0 

Nghề câu 0 0 0 0 

Nghề lƣới chụp 0 1 12 13 

Lồng bát quái 5 23 14 42 

Nghề khác 0 8 0 8 

Tổng 5 79 26 110 

Cả giai đoạn 

Tàu giải bản 

Nghề lƣới kéo 0 55 0 55 

Nghề lƣới rê 0 0 0 0 

Nghề câu 0 0 0 0 

Nghề lƣới chụp 0 0 0 0 

Lồng bát quái 173 41 0 214 

Nghề khác 0 0 0 0 

Tổng 173 96 0 269 

Tàu chuyển 

đổi nghề 

Nghề lƣới kéo 0 119 0 119 

Nghề lƣới rê 0 0 0 0 

Nghề câu 0 0 0 0 

Nghề lƣới chụp 0 3 24 27 

Lồng bát quái 12 53 29 94 

Nghề khác 0 17 0 17 

Tổng 12 192 53 257 
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Phụ lục 15: Tổng số lao động làm nghề khai thác hải sản cần phải chuyển đổi 

nghề trong giai đoạn 2022-2025 

Giai 

đoạn 

Phƣơng 

án xử lý 
Nghề khai thác 

Tổng số lao động (ngƣời) 

<6m 6-<12m 12-<15m Tổng 

2022 

(10% 

tổng số 

lao động 

cả giai 

đoạn) 

Tàu giải 

bản 

Nghề lƣới kéo 0 12 0 12 

Nghề lƣới rê 0 0 0 0 

Nghề câu 0 0 0 0 

Nghề lƣới chụp 0 0 0 0 

Lồng bát quái 26 8 0 34 

Nghề khác 0 0 0 0 

Tổng 26 20 0 46 

Tàu 

chuyển đổi 

nghề 

Nghề lƣới kéo 0 30 0 30 

Nghề lƣới rê 0 0 0 0 

Nghề câu 0 0 0 0 

Nghề lƣới chụp 0 0 13 13 

Lồng bát quái 2 10 10 22 

Nghề khác 0 3 0 3 

Tổng 2 43 23 68 

2023 

(20% 

tổng số 

lao động 

cả giai 

đoạn) 

Tàu giải 

bản 

Nghề lƣới kéo 0 25 0 25 

Nghề lƣới rê 0 0 0 0 

Nghề câu 0 0 0 0 

Nghề lƣới chụp 0 0 0 0 

Lồng bát quái 50 16 0 66 

Nghề khác 0 0 0 0 

Tổng 50 41 0 91 

Tàu 

chuyển đổi 

nghề 

Nghề lƣới kéo 0 60 0 60 

Nghề lƣới rê 0 0 0 0 

Nghề câu 0 0 0 0 

Nghề lƣới chụp 0 5 25 30 

Lồng bát quái 3 20 21 44 

Nghề khác 0 8 0 8 

Tổng 3 93 46 142 

2024 

(30% 

tổng số 

lao động 

cả giai 

đoạn) 

Tàu giải 

bản 

Nghề lƣới kéo 0 37 0 37 

Nghề lƣới rê 0 0 0 0 

Nghề câu 0 0 0 0 

Nghề lƣới chụp 0 0 0 0 

Lồng bát quái 77 25 0 102 

Nghề khác 0 0 0 0 

Tổng 77 62 0 139 
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Giai 

đoạn 

Phƣơng 

án xử lý 
Nghề khai thác 

Tổng số lao động (ngƣời) 

<6m 6-<12m 12-<15m Tổng 

Tàu 

chuyển đổi 

nghề 

Nghề lƣới kéo 0 89 0 89 

Nghề lƣới rê 0 0 0 0 

Nghề câu 0 0 0 0 

Nghề lƣới chụp 0 5 38 43 

Lồng bát quái 6 31 47 84 

Nghề khác 0 13 0 13 

Tổng 6 138 85 229 

2025 (Số 

lao động 

còn lại) 

Tàu giải 

bản 

Nghề lƣới kéo 0 62 0 62 

Nghề lƣới rê 0 0 0 0 

Nghề câu 0 0 0 0 

Nghề lƣới chụp 0 0 0 0 

Lồng bát quái 107 35 0 142 

Nghề khác 0 0 0 0 

Tổng 107 97 0 204 

Tàu 

chuyển đổi 

nghề 

Nghề lƣới kéo 0 117 0 117 

Nghề lƣới rê 0 0 0 0 

Nghề câu 0 0 0 0 

Nghề lƣới chụp 0 5 75 80 

Lồng bát quái 8 47 73 128 

Nghề khác 0 21 0 21 

Tổng 8 190 148 346 

Cả giai 

đoạn 

Tàu giải 

bản 

Nghề lƣới kéo 0 136 0 136 

Nghề lƣới rê 0 0 0 0 

Nghề câu 0 0 0 0 

Nghề lƣới chụp 0 0 0 0 

Lồng bát quái 260 84 0 344 

Nghề khác 0 0 0 0 

Tổng 260 220 0 480 

Tàu 

chuyển đổi 

nghề 

Nghề lƣới kéo 0 296 0 296 

Nghề lƣới rê 0 0 0 0 

Nghề câu 0 0 0 0 

Nghề lƣới chụp 0 15 151 166 

Lồng bát quái 19 108 151 278 

Nghề khác 0 45 0 45 

Tổng 19 464 302 785 
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Phụ lục 16: Danh sách các loài phân tích tần xuất chiều dài 

Stt Tên loài Tên Việt nam Ghi chú 

1 Coilia dussumieri  Cá dớp  

2 Evynnis cardinalis Cá bánh đƣờng  

3 Harpiosquilla harpax  Tôm tít  

4 Johnius belangerii  Cá đù  

5 Loligo beka  Mực ống beka  

6 Loligo chinensis  Mực ống trung hoa  

7 Loligo duvauceli Mực ống ấn độ  

8 Metapenaeopsis barbata  Tôm đất  

9 Metapenaeus affinis  Tôm bộp  

10 Metapenaeus ensis  Tôm rảo  

11 Miyakea nepa  Tôm tít  

12 Nemipterus japonicus  Cá lƣợng nhật  

13 Oratosquilla interrupta  Tôm tít  

14 Oratosquilla oratoria  Tôm tít  

15 Parapenaeopsis hardwickii  Tôm sắt  

16 Pennahia pawak  Cá đù pawak  

17 Portunus haanii  Ghẹ  

18 Saurida tumbil  Cá mối thƣờng  

19 Saurida undosquamis  Cá mối mối vạch  

20 Sillago sihama  Cá đục trắng  

21 Trachinocephalus myops  Cá mối hoa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


