Phát triển kinh tế biển Việt Nam
Chủ trương của Việt Nam là xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về
biển, phát triển kinh tế - xã hội vùng biển, hải đải, ven biển gắn liền với yêu cầu
bảo vệ đất nước. Cần đặt kinh tế biển trong tổng thể kinh tế của cả nước, trong
quan hệ tương tác với các vùng và xu thể hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới.
Kỳ 1: Tầm quan trọng của kinh tế biển đối với nước ta
Thế kỷ 21 được gọi là thế kỷ của biển và đại dương, khai thác biển trở thành
vấn đề quan trọng mang tính chiến lược của hầu hết các quốc gia trên thế giới, kể
cả quốc gia có biển hoặc không có biển. hai lý do mà các quốc gia danh mối quan
tâm khai thác biển là: nguồn tài nguyên trên đất liền ngày càng cạn kiệt và sự phát
triển dân số thế giới khiến không gian kinh tế truyền thống trở nên chật chội. Một
xu hướng khác là trong điều kiện phát triển khoa học công nghệ nhanh chóng, việc
đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công nghệ về biển đang là xu thế tất yếu của các
quốc gia có biển đẻ tìm kiếm và bảo đảm các nhu cầu nguyên, nhiên liệu, năng
lượng, thực phẩm và không gian sinh tồn trong tương lai.
Với phần lục địa hẹp, nước ta có vùng biển rộng lớn gấp 3 lần diện tích đất
liền với hơn 3000 đảo lớn nhỏ (diện tích nổi khoảng 1.636 Km 2), khai thác biển
trở thành tiềm năng phát triển kinh tế đầy hứa hẹn, mang tính chiến lược và có vai
trò ngày càng quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.
- Tiềm năng phát triển kinh tế biển Việt Nam được thể hiện qua các nhân tố
sau:
+Vị trí chiến lược của biển – nhân tố địa lợi của sự phát triển
Việt Nam nằm ở rìa biển Đông, vùng biển có vị trí địa kinh tế, chính trị đặc
biệt quan trọng và là nhân tố không thể thiếu trong chiến lược phát triển của các
quốc gia xung quanh biển Đông và các cường quốc hàng hải trên thế giới.

Nhiều nước và vùng lãnh thổ trong khu vực có nền kinh tế phục thuộc sống
còn vào con đường biển Đông như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan,
Singapore… Việt Nam có lợi thế là vùng biển nằm ngay trên tuyến hàng hải chính
của quốc tế qua Biển Đông trong đó có tuyến đi qua eo biển Malacca (tuyến có
lượng tàu bè qua lại lớn nhất trên thế giới) nên trong tương lai có vai trò to lớn
trong thương mại thế giới, vùng biển Việt Nam trở thành chiếc cầu nối quan trọng
để phát triển thương mại quốc tế và mở rộng giao lưu với các nước trong khu vực
và trên thế giới.
+ các nguồn tài nguyên biển có khả năng khai thác lơn, đóng góp quantrongj
cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Các nguồn tài nguyên biển có thể kể đến đầu tiên là dầu khí: gần ½ diện tích
biển nước ta nằm trong vùng triển vọng có dầu khí với trữ lượng khoảng 25% trữ
lượng dầu dưới đáy biển Đông (dự báo khoảng 10 tỷ tấn quy dầu). tiếp đến là tài
nguyên khí đốt với trữ lượng 3.000 tỷ m3/ năm cùng với các khoáng sản như:
thiếc, ti tan, ddirricon, thạch anh, nhôm, sắt, mangwgan, đồng, kền, các loại đất
hiếm, muối ăn…vùng ven biển cũng có nhiều khoáng sản có giá trị.
Nguồn lợi hải sản nước ta rất phong phú gồm cá biển, tôm, cua , mực, hải
sâm, rong biển…riêng cá biển với sản lượng khai thác hàng năm từ 1.5 – 1.8 triệu
tấn/ năm, diện tích nuôi tôm khoảng 30 vạn ha…
Với đường bờ biển dài hơn 3.200 km, tỉ lệ trung bình km2 đất liền trên km bờ
biển cao gấp 6 lần chỉ số trung bình của thế giới, dọc bờ biển nước ta có hơn 100
địa điểm có thể xây dựng hải cảng, một số có thể xây dựng cảng nước sâu, quy mô
lớn (vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, Nghi Sơn, Hòn La, Chân Mây, Đà Nẵng, Dung
Quất, Văn Phong, Cam Ranh, Vũng Tàu, Thị Vải…) khiến khả năng phát triển
cảng và vận tải biển là nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế biển.
Tài nguyên du lịch biển cũng là một ưu thế đặc biệt, mở ra triển vọng khai
thác phát triển mạnh. Dọc bờ biển Việt Nam có tới hàng trăm bãi tắm phân bố trải

đều từ Bắc tới Nam, đủ điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch biển, có thể kể
đến như: Trà Cổ, Cửa Tùng, Lăng Cô, Mỹ Khê, Nha Trang….trong đó có các bãi
địa danh du lịch biển được biết đến trên phạm vi toàn cầu như Vịnh Hạ Long, Đà
Nẵng, Nha Trang…
Hệ thống đảo và quần đảo nước ta phong phú, trải dài từ Quảng Ninh tới Kiên
Giang với hơn 2700 đảo lớn, nhỏ tổng diện tích 1.700 km2. Ba đảo có diện tích
trên 100km2.Các tỉnh ven biển nước ta có nhiều thế mạnh khác trong đất liền như
các di tích, danh lam thắng cảnh, các làng nghề truyền thống, lễ hội.
+ Nguồn nhân lực dồi dào ven biển là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định
kết quả khai thác tiềm năng nguồn lợi biển
Với số dân hơn 20 triệu người sinh sống, các vùng ven biển và đảo của nước
ta đang có lực lượng lao động khoảng 12,8 triệu người chiếm hơn 35 % lao động
cả nước. Đây là nguồn nhân lực quan trọng đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước
- Chính sách phát triển kinh tế biển Việt Nam
Kinh tế biển bao gồm
Các hoạt động kinh tế diễn ra trên biển như kinh tế hàng hải, hải sản, khai
thác dầu khí ngoài khơi, du lịch biển, dịch vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, kinh tế
đảo.
Các hoạt động kinh tế trực tiếp liên quan đến khai thác biển gồm đóng và sửa
chữa tàu biển, công nghiệp chế biến dầu, khí, công nghiệp chế biển thủy, hải sản,
cung cấp dịch vụ biển, thông tin liên lạc biển, nghiên cứu khoa học công nghệ
biển, đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, điều tra cơ bản tài nguyên
môi trường biển.
Trong những năm gần đây, Đảng và nhà nước ta đề ra các chủ trương chính
sách , biện pháp quan trọng đối với hoạt động kinh tế biển như:

Nghị quyết 03- NQ/TWvề một số nhiệm vụ phát triển kinh tế biển khẳng định
đẩy mạnh kinh tế biển đi đôi với tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền và lợi ích
quốc gia và bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái biển, phấn đấu trở thành nước
mạnh về biển vào năm 2020.
Chỉ thị 20-CT/TW để đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo hướng công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đưa ra một số quan điểm trong phát triển kinh tế biển và
cụ thể hóa bằng các giải pháp như đầu tư thích đáng cho khoa học công nghệ, tawg
cường năng lực điều tra khảo sát, nghiên cứu khí tượng, thủy văn và môi trường,
thực trạng tài nguyên và dự báo xu thế biến động trong những thập kỷ tới.
Trong các kỳ Đại hội Đảng lần thứ IX, X, XI đều khẳng định mục tiêu xây
dựng chiến lược phát triển kinh tế biển và hải đảo phát huy thế mạnh đặc thù của
1,2 triệu km2 thềm lục địa.
Việc thực hiện những chủ trương, chính sách nêu trên đã đạt được một số
thành tựu quan trọng như: kinh tế biển đóng góp 50%GDP của cả nước với quy mô
tăng nhanh, cơ cấu ngành nghề chuyển dịch theo hướng phục vụ xuất khẩu đem về
một lượng ngoại tệ lớn, hình thành một số trung tâm phát triển để hướng ra
biển…Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy việc khai thác lợi thế từ biển còn
không ít hạn chế, khó khăn, yếu kém như quy mô kinh tế biển và vùng ven biển
chưa tương xúng với tiềm năng, giá trị tổng sản phẩm hàng năm còn nhỏ bé, chưa
có chiến lược tổng thể, thiếu căn cứ quy hoạch ở các địa phương, tính đồng bộ của
các chủ trương chính sách ở tầm vĩ mô còn kém, nhận thức về vai trò, vị trí của
biền còn hạn chế, đến trước kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa XII chưa có cơ quan
chuyên trách giúp điều hành quản lý chung, hoạt động đầu tư manh mún, hiệu quả
thấp, kinh tế biền phát triển chậm, thiếu bền vững, cơ cấu kinh tế chưa hợp lý…
Hội nghị lần 4 BCH TW Đảng thông qua nghị quyết về chiến lược biển Việt
Nam đưa ra quan điểm chỉ đạo là nước ta phải trở thành quốc gia mạnh về biển,

làm giàu từ biển…Để đạt được các mục tiêu tổng quát trên cần thực hiện tốt các
nhiệm vụ chiến lược quan trọng: kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội
với đảm bảo quốc phòng – an ninh, hợp tác quốc tế và bảo vệ môi trường.
Kỳ 2: Phát triển kinh tế biển – chủ trương và giải pháp
Nghị quyết TW 4 (khóa X) về chiến lược biển là bước tiến lớn, đặc sắc về
lĩnh vực này. Để thực hiện thắng lợi chiến lược biển, cần nâng cao nhận thức của
toàn Đảng, toàn dân về vị trí, vai trò của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
tổ quốc, xây dựng cơ sở luật pháp và lực lượng nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền
và an ninh trên biển, đẩy mạnh điều tra cơ bản và phát triển khoa học công nghệ
biển, triển khai công tác quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
quốc phòng an ninh các vùng biển và ven biển, tiếp tục xây dựng đồng bộ khung
pháp lý về biển và hệ thống cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển các
lĩnh vực liên quan đến biển và vùng ven biển, xây dựng cơ quan quản lý nhà nước
có hiệu lực, hiệu quả đối với mọi vấn đề liên quan đến biển, tăng cường công tác
đối ngoại và hợp tác quốc tế về biển, phát triển nguồn nhân lực và phát triển một số
tập đoàn kinh tế mạnh trong lĩnh vực kinh tế biển.
Những chủ trương, biên pháp trên cần được cụ thể hóa trong từng lĩnh vực
kinh tế biển, trong lĩnh vực kinh tế biển nước ta có bước chuyển biến đáng kể : cơ
cấu ngành nghề có sự thay đổi lớn tuy còn gặp không ít vấn đề đặc biệt đang chứa
đựng những tiềm năng phát triển chưa khai thác, thực trạng các lĩnh vực kinh tế
biển quan trọng và các chủ trương, biện pháp nhằm đẩy mạnh sự phát triển của các
lĩnh vực này được nêu cụ thể như sau:
- Kinh tế hàng hải:
+ Đội tàu biển quốc gia Việt Nam tăng bình quân 10%/ năm về số lượng tàu
và 10%/ năm về trọng tải. Năng lực vận tải, cơ cấu, chất lượng đội tàu tăng tạo
thêm thị trường và trực tiếp tham gia thị trường khu vực.tuy nhiên, đội tàu Việt

nam còn nhỏ bé, kém đa dạng so với các nước trong khu vực như Singapore,
Indonesia, Campuchia,… Nguyên nhân của thực trạng trên là: các doanh nghiệp
thiếu nguồn hàng chuyên chở nên không đầu tư mua, đóng tàu lớn; chính sách
nước ta cho phép các công ty liên doanh sản xuất được đầu tư khép kín từ sản xuất,
kinh doanh đến vận tải biển làm cho cạnh tranh trong vận tải biển khá phức tạp;
bảo hộ ngành đóng tàu trong nước khiến các doanh nghiệp khó khăn trong việc đầu
tư tàu lớn, chất lượng tốt; đội ngũ thuyền viên, quản lý tàu còn yếu kém, ít người
theo đuổi.
+ Về cảng biển và dịch vụ cảng biển: Việt Nam có tiểm năng về cảng biển to
lớn. Hệ thống cảng biển gồm 100 cảng biển lớn nhỏ, trong đó có một số cảng đã và
đang nâng cấp và mở rộng như Hải Phòng, Cái Lân, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha
Trang, Sài Gòn, Cần Thơ. Khối lượng hàng hóa thông quan cảng biển Việt Nam
tăng nhanh chóng (năng lực thông qua đặt trên 326 triệu tấn, số lượt tàu rời cảng là
trên 85 nghìn lượt ). Nhưng nhìn chung các cảng biển ở trong tình trạng kém hiệu
quả, thiếu sức cạnh tranh do quy mô cảng nhỏ, thiết bị xếp dỡ lạc hậu, thiếu cảng
nước sâu, cảng tàu container, mặt bằng chật hẹp, thiếu hệ thống đường bộ và
đường sắt nối vào mạng lưới giao thông quốc gia. Xu thế hiện nay là sử dụng tàu
có trọng tải lớn, áp dụng công nghệ vận tải tiên tiến, đặc biệt là vận tải đa phương
thức. Do vậy, việc xây dựng cảng nước sâu với trang thiết bị hiện đại, công nghệ
quản lý điều hành tiên tiến là yêu cầu bức xúc. Nhận thức được vai trò quan trọng
của cảng biển nhà nước tập trung vào các cảng trọng điểm như: Hải Phóng, Cái
Lân, Sài Gòn, Dung Quất, Nghi Sơn, Cát Lái, Cái Mép, Lạnh Huyện… Để đáp ứng
nhu cầu vận tải biển ngày một tăng trong bối cạnh hội nhập, thủ tướng đã phê
duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030 gồm 6 nhóm cảng là NHóm phía bắc, nhóm Bắc Trung
Bộ, nhóm Trung Trung Bộ, Nhóm Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Nhóm đồng
bằng song Cửu Long. Bên cạnh cảng biển, dịch vụ Logistics trong vận tải biển Việt

nam cũng kém phát triển.Theo ước tính chi phí cho hoạt động Logistics khoảng 8 –
12 tỷ USD trong đó 60% là vận tải biển.tuy nhiên chủ yếu lợi nhuận là của các
công ty nước ngoài, các công ty Việt Nam chủ yếu là công ty vệ tinh, làm thuê cho
nước ngoài. Những yếu kém nêu trên kìm hãm năng lực cạnh tranh cũng như sự
phát triển kinh tế hàng hải Việt Nam.
- Về công nghệ đóng tàu: đã đạt được những bước phát triển đáng khích lệ,
đưa Việt Nam trở thành quốc gia có công nghiệp đóng tàu đứng thứ 11 thế giới.
qua chương trình phát triển công nghiệp tàu thủy 2002 đến 2010 đưa đóng tàu trở
thành ngành xuất khẩu mũi nhọn đạt doanh thu tiêu thụ trong nước 251 triệu USD
và xuất khầu là 71 triệu USD (năm 2003). Các nhà máy đóng tàu đã có thể đóng
tàu container trọng tải 14. 000 tấn theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương các nước
trong khu vực và quốc tế. Việt Nam cũng thay đổi chiến lược phát triển ngành
đóng tàu với mục tiêu trở thành một quốc gia đóng tàu mạnh trong khu vực và trên
thế giới; nâng tỷ lệ nội địa hóa lên 60%, nâng mức sản lượng lên 3 triệu tấn. tuy
nhiên theo các chuyên gia kinh tế, kế hoạch này quá tham vọng bởi các lý do sau:
Giá nhân công rẻ nhưng không thể thấp hơn Trung Quốc
Nhà nước không thể trợ cấp mãi khi Việt nam gia nhập WTO
Không có các nước phương Tây hỗ trợ
Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế
Việc phát triển ngành phụ trợ là thách thức khó vì thị trường hẹp, không nằm
trong một liên minh.
Để đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hóa ngành vận tải biển phải được đầu tư
phát triển nhang chóng và toàn diện về hệ thống cảng biển, đội tàu, công nghiệp
đóng mới và sửa chữa tàu biển, dịch vụ cảng biển, dịch vụ hàng hải theo hướng
công nghiệp hóa, hiện đại hóa với sự tham gia của nhiều tahnhf phần kinh tế và mở
rộng hợp tác với nước ngoài. Cụ thể: xây dựng đội tàu quốc gia hoàn chỉnh có đủ
số lượng và chất lượng cạnh tranh; xây dựng hệ thống cảng biển trên cơ sở quy

hoạch tổng thể về phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, tập trung vào các cụm
công nghiệp đóng tàu nhiều lợi thế…
- Đánh bắt, nuôi trồng và chế biến hải sản
+ Về khai thác hải sản: từ năm 1993, thủy sản được coi là ngành kinh tế mũi
nhọn và ngành khai thác hải sản có bước tăng trưởng đáng kể (tăng sản lượng bình
quân 7,7% / năm, tạo việc làm chi hơn 5 vạn lao động trực tiếp, 10 vạn lao động
nghệ cá, tàu cá tăng 4,7 lần vè số lượng, 5,7 lần về công suất). tuy nhiên nghề khai
thác thủy sản đứng trước nhiều khó khăn và bất cập như sự dễ dãi tiếp cận khai
thác nguồn lợi hải sản, bất cập trong quản lý, kiểm soát khai thác, hạn chế về tài
chính, đội tàu cá thiếu quy hoạch, nguồn lợi thủy sản có biến động vì khai thác tập
trung, nhiều dẫn đến giảm năng suất, sản lượng khai thác, tăng thời gian khai thác
trên biển, thời gian tìm kiến ngư trường và giá thành sản phẩm.
Đội tàu cá chưa được đầu tư tương thích với ngư trường, với nguồn lợi hải
sản, chủ yếu là thuyền công suất nhỏ. Thực tế hoạt động khai thác tốn nhiều thời
gian, chi phí, làm rút ngắn tuổi thọ của tàu thuyền. Chất lượng đội tàu, lao động
trên tàu còn nhiều bất cập, sô vụ tai nạn tàu cá trên biển có xu hướng tăng. Tàu cá
bị các nước bắt, bị cướp biển cũng tăng làm ảnh hướng đến quan hệ láng giềng với
các quốc gia vùng biển giáp ranh.Thực trạng trên cho thấy cần phải sớm cải thiện
để nghề cá trên biển được phát triển bền vững.
+ Về nuôi trồng hải sản: là lĩnh vực có nhiều tiềm năng và lợi thế với diện tích
có khả năng nuôi trồng hải sản lên tới 400.000 ha vùng vịnh và đầm phá với nhiều
vùng biển có điều kiện phát triển như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên, Huế,
Bà Rịa, Vũng Tàu, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Văn phong…. Giống loài thủy
sản nuôi phong phú, đối tượng chủ yếu là tôm hùm, cá song, cá giò, cá cam, ngao,
rong sụn, sứa đỏ, san hô, hải sâm, cua, ghẹ, bào ngư, trai lấy ngọc…nhà nước cũng
ban hành nhiều chính sách khuyến khích tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế
trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản đồng thời đầu tư,

hỗ trợ đầu tư quy hoạch nuôi hải sản trên biển, hải đảo. chính nhờ những hỗ trợ
đầu tư như trên mà nuôi trồng hải sản đã phát triển khá mạnh ở nhiều địa phương
trong cả nước (ví dụ như hình thức nuôi lồng bè). Thủy sản nuôi trên biển có chất
lượng và giá trị hàng hóa cao, thị trường tiêu thụ được mở rộng, được khách hàng
thế giới ưa thích. Nghệ nuôi trồng thủy sản cũng đã góp phần tăng thu nhập cho
người dân, xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần bảo vệ an
ninh vùng biển và hải đảo. Tuy nhiên, nuôi trồng hải sản nước ta mới tập trung vảo
một sô doah nghiệp, xí nghiệp liên doanh và các hộ có vốn lớn, sản xuất mang tính
tự phát ở một số cùng ven biển, việc sử dụng mặt nước biển còn nhiều bất cập, sản
lượng nuôi chưa nhiều, giống loại thủy sản tham gia sản xuất còn ít, giá trị kim
ngạch xuấ khẩu so với tiềm năng còn thấp, chính sách khuyến khích đầu tư, phát
triển công nghệ và xây dựng cơ sở hạ tầng hầu như chưa đáng kể.
+ Về chế biển hải sản: nhận được sự chú trọng đặc biệt của các cấp, các
ngành, các địa phương với nhiều chương trình, dự án. Chế biển xuất khẩu thủy sản
là động lực cho tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu trong khai thác và nuôi trồng
thủy sản. Đến nay số lượng doanh nghiệp chế biến thủy hải sản và doanh nghiệp
đạt tiêu chuẩn thị trường EU tăng cao. Hàng thủy sản Việt Nam có mặt trên 140
nước và vùng lãnh thổ trên thế giới với tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu trên 3,75
tỉ USD. Các chủ trương và biện pháp phát triển ngành chế biến thủy hải sản hiện
nay là: tiến hành nghiên cứu, đánh giá, đầy đủ về sự phát triển của lĩnh vực khai
thác hải sản, tiến hành cơ cấu lại đội tàu khai thác hải sản xa bờ theo phương pháp
đánh bắt phù hợp với cơ cấu và hiện trạng nguồn lợi hải sản xa bờ; tiến hành quy
hoạch xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho khai thác, nuôi trồng và
chế biến hải sản; tiến hành quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ đóng, sửa tàu
thuyền; thực hiện chính sách khuyến khích nuôi trồng hải sản; quy hoạch hệ thống
chế biến hải sản gắn với xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, gắn với nhu cầu thị trường

và khả năng cung ứng nguyên liệu; xây dựng thương hiệu cho sản phẩm thủy sản
Việt Nam
- Khai thác và chế biến dầu khí
Hiện nay Việt Nam đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á về sản lượng dầu
mỏ (trữ lượng thăm dò có thể lên đến 4,5 tỷ thùng dầu). Việt Nam có 6 mỏ dầu
đang khai thác là: Bạch Hổ, Rạng Đông, Ruby, Đại Hùng….trữ lượng khí đốt có
thể lên tới 651 tỷ m3. Việc sản xuất và tiêu thụ khí đốt tự nhiên của Việt Nam đang
tăng lên. Việt Nam cũng có các chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài trong
lĩnh vực dầu và khí đốt (hiện có 25 công ty dầu khí, 27 dự án , 7 tỷ USD ). Không
chỉ tập trung ở thị trường nội địa, khai thác dầu khí ở Việt Nam còn tăng cường các
hoạt động tìm kiếm và khai thác trên thị trường quốc tế (Cu Ba, Peru, Nigeria,
Kazastan…). Sản lượng dầu mỏ khai thác và xuất khẩu của Việt nam gia tăng bình
quân 15%/năm. Sản lượng khí tăng 3-4 triệu m3/ ngày. Tuy nhiên, sản lượng dầu
khai thác ở Việt Nam có xu hướng giàm, một số mỏ đang khai thác không thể gia
tăng công suất vì đảm bảo sơ đồ công nghệ khai thác, các mỏ lại có cấu tạo tương
đối phức tạp mà nếu không tìm kiếm được những nguồn mới, sản lượng khai thác
dầu khí của Việt Nam sẽ còn tiếp tục giảm. Về chế biến dầu hiện chỉ có nhà máy
lọc dầu Dung Quất nên phần lớn dầu thô đều được đem xuất khẩu.các dự án xây
dựng nhà máy lọc dầu bị chậm tiến độ.
Quan điểm chủ đạo trong phát triển ngành dầu khí Việt Nam là kết hợp đảm
bảo an ninh năng lượng với đảm bảo an ninh quốc gia, tăng cường sức mạnh bảo
vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Hướng phát triển là dựa trên nguồn tài nguyên sẵn
có trong nước, đồng thời tích cực mở rộng ra nước ngoài, phát triển ngành dầu khí
một cách đồng bộ, hiệu quả, an toàn mang tính đa ngành và liên ngành, đi đôi với
bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, tiết kiệm năng lượng cho sự phát triển bền
vững của đất nước. Các biện pháp chủ yếu là: xây dựng Petro Việt Nam trở thành
tập đoàn dầu khí mạnh ở khu vực, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ

thuật có trình độ; tiếp tục các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển
dầu khí; đầu tư xây dựng các cơ sở vật chất kỹ thuật và phát triển các dịch vụ kỹ
thuật chuyên ngành; khai thác xây lắp bảo dưỡng các công trình biển; đẩy mạnh
các hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ, giải quyết các vấn đề
kỹ thuật phục vụ điều tra cơ bản, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các nhà máy
lọc dầu và các dự án hóa dầu, từng bước hình thành và phát triển thị trường dầu khí
cạnh tranh.
- Du lịch biển
Hàng năm vùng biển thu hút 73% số lượt khách du lịch quốc tế với tốc độ
tăng trưởng bình quân 12,6%/năm với nhiều tuyến điểm du lịch biển có thể nói là
vượt trội về độ hấp dẫn so với các tuyến điểm du lịch của khu vực. Du lịch biển là
ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều địa phương, là động lực thúc đẩy phát triển các
ngành kinh tế đầu tư, thương mại, văn hóa, xã hội.các cơ sở lưu trú vùng ven biển
tăng lên (trên 1.400 cơ sở lưu trú đạt chỉ tiêu 3 sao). Du lịch biển cũng thu hút lao
động trực tiếp làm du lịch (tới 60%) và tạo việc làm gián tiếp cho 60 vạn lao động
là cư dân ven biển. tuy nhiên khai thác những lợi thế của vùng biển cho phát triển
du lịch còn nhiều hạn chế như tỷ trọng khách du lịch, thu nhập từ du lịch biển
không thay đổi nhiều, chưa tạo sự hấp dẫn đặc biệt đối với khách du lịch. Nguyên
nhân được đưa ra là do hầu hết các cảng biển Việt Nam đều là cảng biển hàng hóa,
chưa có cảng chuyên biệt cho tàu du lịch. Công tác tuyên truyền quảng cáo về du
lịch biển chưa được quan tâm đúng mức.Các chiến lược phát triển du lịch thiếu
tính bền vững, trùng lặp, thiếu quy hoạch chi tiết, tính thương mại hóa cao, không
có sự khác biệt và bản sắc riêng.
Để đạt mục tiêu của du lịch biển góp phần đạt 14-15% GDP của nền kinh tế
biển quốc gia, cần có các giải pháp đồng bộ như quy hoạch phát triển du lịch biển,
đầu tư phát triển các loại hình du lịch, bảo vệ môi trường biển, củng cố mở rộng thị
trường khách du lịch tàu biển , xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực

phục vụ du lịch biển, cạnh tranh trong phát triển du lịch, sự tham gia của cộng
đồng và hoạt động phát triển du lịch, quản lý tổng hợp sự phát triển của các ngành
kinh tế biển. cụ thể là các biện pháp sau: đẩy mạnh xúc tiến du lịch, đa dạng hóa
các sản phẩm và dịch vụ du lịch biển, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lĩnh
vực hữu quan để khai thác triệt để lợi thế này, đặc biệt là ngành vận tải biển, nâng
cao nhận thức của cộng đồng dân cư sống ven biển về tài nguyên du lịch biển.
- Nghề làm muối
Là nghề có truyền thống lâu đời của Việt nam, gắn với biển và phụ thuộc
nhiều vào điều kiện tự nhiên, thời tiết. Hiện cả nước có 20 tỉnh thành có nghề sản
xuất muối với tổng diện tích 12 nghìn ha sản lượng bình quân 1,2 triệu tấn muối/
năm tạo việc làm cho hơn 90 nghìn lao động. Hoạt động đầu tư về vốn, công nghệ
sản xuất có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng xã hội hóa. Tuy nhiên ngành
muối chưa hội tụ đủ các yếu tố để phát triển ổn định và bền vững vì nhiều nguyên
nhân: diện tích quy hoạch các vùng sản xuất muối luôn thay đổi, các địa phương
không mặn mà với nghề muối, đời sống người sản xuất bếp bênh, nguồn thu ngân
sách từ muối không nhiều, địa phương chưa quan tâm đầy đủ đến chỉ đạo và tạo
nguồn vốn đầu tư phát triển ngành, nhiều sức ép cạnh tranh về chất lượng và giá
cả, phương tiện sản xuất lạc hậu, thủ công, quy mô nhỏ, phân tán, năng suất và
chất lượng sản phẩm thấp. Chủ trương, chính sách của nhà nước đối với ngành
muối hiệu lực thấp, bất cập, thiếu đồng bộ.Đầu ra của sản phẩm muối còn khó
khăn, sự hợp tác bốn nhà còn mang tính hình thức.
Trong tương lai, nhu cầu muối cho dân sinh và công nghiệp sẽ tăng cao, để
nhanh chóng phát triển nghề muối đáp ứng nhu cầu trong nước và tiến tới xuất
khẩu cần thực hiện các biện pháp sau: tiếp tục hoàn thiện, bổ sung chính sách về
đầu tư, khoa học và công nghệ, đào tạo nhận lực xúc tiến thương mại cho ngành
muối; rà soát, quy hoạch các đồng muối và xây dựng đề án chuyển đổi những đồng

muối không hiệu quả, thực hiện đầu tư các dự án nâng cấp cải tạo khu vực sản xuất
muối; nghiên cứu xây dựng một số khu công nghiệp hóa học biển.
- Kinh tế đảo
Với hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ phân bố tập trung ven bờ và các quần đảo
ngoài khơi, nước ta có tiềm năng phát triển kinh tế hải đảo.bên cạnh các giá trị
cảnh quan nổi, quang đảo quy tụ các hệ sinh thái quan trọng đối với nguồn lợi hải
sản, đối với phát triển nghề cá và du lịch sinh thái biển. Ngoài ra một số hòn đảo
còn có lợi thế vị trí địa lý để phát triển dịch vụ cảng biển hàng hải.tuy vậy, chưa có
nghiên cứu đầy đủ, toàn diện về hiện trạng, tiềm năng và khả năng phát triển của
hải đảo, thế mạnh của các hải đảo chưa được đặt đúng vị trí . một số đảo có điểu
kiện phát triển kinh tế thì chưa được quy hoạch, thiếu nguồn vốn và lao động. một
số đảo tiền tiêu chưa có đan sinh sống, chưa có chính sách khuyến khích thích
đáng đối với người lao động ra sinh sống ở tuyến đảo. trình độ văn hóa, đời sốn
của nhân dân trên đảo còn thấp kém, thiếu các cơ sở hạ tầng (nhà trẻ, trường học,
bệnh viện, điện, nước ngọt…) còn thiếu.
Kinh tế hải đảo tiến triển một cách tự phát theo nhu cầu mưu sinh của người
dân mà thiếu chiến lược rõ ràng của nhà nước. Hiện tượng phá rừng, khai thác hải
sản quá mức diễn ra khá phổ biến.có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên
như: thiếu quy hoạch tổng thể cũng như quy hoạch chi tiết phát triển kinh tế - xã
hội hải đảo, việc áp dụng mang tính dập khuôn mô hình quản lý kinh tế xã hội
trong đất liền dẫn đến phát triển kinh tế hải đảo không thành công.
Để phát triển kinh tế hải đảo cần xây dựng quy hoạch tổng thể và quy hoạch
chi tiết phát triển kinh tế hải đảo, từ đó đưa ra những chính sách và biện pháp quản
lý phù hợp riêng cho từng hệ thống đảo và từng hòn đảo đảo, tiến hành xây dựng
chiến lược phát triển kinh tế hải đảo gắn với an ninh quốc phòng, chính sách thu
hút đầu tư, mở cửa cho cả nhà đầu tư nước n goài, áp dụng những tiến bộ khoa học

công nghệ cho các lĩnh vực kinh tế biển trong đó cod việc giải quyết nguồn nước
ngọt và sử dụng các nguồn năng lượng gió, mặt trời .
Căn cứ vào vị trí địa lý, điều kiện khí hậu, dân cư tập quán và tổ chức sản
xuất có thể chia thành 3 nhóm đảo: nhóm đảo tiền tiêu, nhóm đảo ven bờ và nhóm
đảo có diện tích lớn, cơ sở hạ tầng và dân cư tương đối ổn định. Đối với từng nhóm
đảo cần có định hướng phát triển riêng.
- Các lĩnh vực kinh tế biển khác
Một số lĩnh vực kinh tế biển khác như cứu nạn trên biển, thông tin liên lạc
biển, khoa học, giáo dục, đào tạo biển … đã được quan tâm đầu tư, tạo cơ hội phát
triển. Tuy nhiên, các lĩnh vực này còn kém phát triển chưa đóng góp nhiều cho
phát triển kinh tế biển.để thực hiện mục tiêu đưa Viêt Nam trở thành quốc gia
mạnh về biển, lĩnh vực này đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy việc hoạch
định và thực hiện các chủ trương , chính sách , biện pháo phát triển kinh tế biển,
cần quan tâm thỏa đáng đến phát triển những ngành này, nâng cao đóng góp của
chúng vào phát triển kinh tế biển
Kỳ 3: Chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế vùng ven biển và quản lý,
khai thác vùng biển quốc gia
- Phát triển kinh tế vùng ven biển
vùng ven biển Việt Nam có 29 tỉnh thành phố với khoảng 20 triệu người sống
ven bờ và 17 vạn người sống ở các đảo. Để phát triển kinh tế biển, cần thực hiện
chủ trương, biện pháp phát triển mạnh các lĩnh vực kinh tế biển , mặt khác cần
thwuc hiện tốt quy hoạch, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế vùng ven
biển. Cụ thể:
+ Thực hiện công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
quốc phòng an ninh các vùng biển và ven biển: tiến hành quy hoạch các trung tâm
phát triển ra biển và các khu vực biển, đảo có khả năng đột phá trong phát triển

kinh tế; công tác quy hoạch phải dựa trên cơ sở của kinh tế thị trường, có tầm nhìn
dài hạn, hiện đại, theo tiêu chuẩn quốc tế và khu vực; trong quy hoạch cần quán
triệt quan điểm coi vùng duyên hải gắn với kinh tế biển là động lực ,ở cửa, thúc
đẩy phát triển toàn bộ nền kinh tế quốc dân, đẩy mạnh phát triển cơ sở công nghiệp
chế biến các sản phẩm từ biển.
+ chính sách khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế ven biển : tập trung đầu tư
cho phát triển kinh tế ven biển, đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư cho phát triển
kinh tế vùng ven biển.
+ hình thành các trung tâm kinh tế biển mạnh ở mỗi vùng miền: như Móng
Cái, Hải Hà, Vân Đồn, Hạ Long, Hải Phòng (miền Bắc), Vân Phong, Đà nẵng,
Dung Quất… (miền Trung), Phú Quốc…
+ Chính sách khuyến khích người dân ra biển làm kinh tế: cần có các chính
sách tạo điều kiện thuận lợi, thu hút mạnh mẽ nhân dân ra làm ăn, sinh sống lâu dài
trên các đảo và lao động dài ngày trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo
quốc gia.
+ Chính sách đảm bảo an toàn, an ninh cho các hoạt động kinh tế biển: đầu tư
cho hệ thống dự báo thời tiết khí hậu, hình thành các trung tâm tránh bão, các trung
tâm quan sát và cung cấp thông tin cho người dân hoạt động trên biển và cư dân
ven biển, hình thành lực lượng cứu hộ đủ mạnh để hỗ trợ tích cực cho ngư dân khi
gặp nạn, đầu tư cho hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển
- Quản lý và khai thác vùng biển quốc gia
Biển Việt Nam có tiềm năng to lớn cho phát triển kinh tế, tuy nhiên chúng ta
chưa khai thác biển có hiệu quả.Hoạt động kinh tế biển chỉ xoay quanh bó hẹp ở
ven bờ, chưa tham gia và mở rộng hoạt động ra khỏi hải phận quốc tế.hoạt động
kinh tế biển còn tự phát, manh mún, tác động xấu đến tính bền vững của vùng biển
và ven biển. có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên như: trình độ kỹ thuật

của các ngành kinh tế biển còn thấp, nền khoa học công nghệ biển chưa có quy
hoạch, kế hoạch và thiếu sự quản lý chặt chẽ của nhà nước, chất lượng nghiên cứu
khoa học thấp, môi trường biển và vùng ven bờ bị ô nhiễm, hiện tượng đánh bắt
hải sản bằng chất nổ vẫn xảy ra đe dọa sự phát triển bền vững của môi trường biển.
Vấn đề cấp bách là cần đổi mới tư duy có giải pháp hữu hiệu về khai thác và
quản lý biển một cách hiệu quả như:
+ xây dựng chiến lược bao quát về quản lý, khai thác biển hiệu quả.
+ Hoạch định và thực hiện đầy đủ, đồng bộ có hiệu quả các chính sách
khuyến khích phát triển kinh tế vùng ven biển
+ ưu tiên giải quyết vấn đề thiết chế tổ chức quản lý nhà nước về biển đẻ sơm
có một chủ thể quản lý biển đủ quyền lực, khắc phục hiện tượng đàu tư kém hiện
quả.
+ xác định rõ nhiệm vụ cho các lĩnh vực kinh tế biển then chốt và nhiệm vụ
các ngành phụ trợ cho kinh tế biển.
Để Việt nam trở thành quốc gia mạnh về biển cần tập trung vào một số định
hướng biện pháp chính sau:
- Huy động và phát huy tất cả các nguồn lực để khai thác tối đa tiềm năng và
lợi thế nhiều mặt của biển, tạo sự chuyển biến cơ bản, toàn diện về kinh tế biển,
hướng mạnh về xuất khẩu, góp phần tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền và lợi
ích quốc gia biển
- Tạo bước nhảy vọt trong phát triển kinh tế biển, kết hợp kinh tế ven biển và
kinh tế hải đảo theo chương trình liên kết có hiệu quả và hiệu lực cao.
- Phát triển và hiện đại hóa có trọng tâm, trọng điểm và bước đi thích hợp có
tính tới hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế

- Kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng
xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với an nình quốc gia, đảm bảo sự
phát triển bền vững của vùng biển, ven biển và các hải đảo ./.

