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TÓM TẮT
Bài viết này phân tích các đặc điểm đặc trưng cơ bản của ngư dân nước ta về
các mặt: quá trình hình thành và truyền thống phát triển, cơ cấu ngành nghề,
trình độ và năng lực, mức sống, đặc điểm ngư trường khai thác. Kết quả cho
thấy, cộng đồng ngư dân nghề cá biển của nước ta có truyền thống khai thác
hải sản từ lâu đời. Ngư dân luôn là nhân tố đóng góp tích cực cho phát triển
ngành thuỷ sản trong suốt 60 năm qua, cũng như đã đồng hành cùng dân tộc
trong quá trình bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tuy nhiên, cộng đồng ngư dân
nước ta cũng đang bộc lộ nhiều bất cập như cơ cấu nghề còn nhiều ngư cụ có
hại, số lượng tàu khai thác quá lớn dẫn đến dư thừa cường lực khai thác, trình
độ kỹ thuật chưa cao, mức sống có xu hướng giảm. Đặc biệt, trước yêu cầu
mới về phát triển nghề cá biển bền vững và có trách nhiệm, cũng như đối mặt
với những thách thức trong bảo vệ nguồn lợi và khai thác hải sản bền vững,
năng lực và vị thế của cộng đồng ngư dân đang bộc lộ nhiều bất cập, gây ảnh
hưởng không nhỏ tới vai trò và đóng góp quan trọng của ngư dân không chỉ
trong phát triển bền vững kinh tế biển mà còn trong sự nghiệp bảo vệ chủ
quyền biển đảo của Tổ quốc. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao vị
trí và phát huy vai trò của ngư dân trong phát triển nghề cá biển bền vững và
có trách nhiệm ở nước ta. Đặc biệt nhấn mạnh đến các giải pháp: (i) Tăng
cường vai trò của ngư dân trong phát triển kinh tế biển và bảo vệ nguồn lợi
hải sản; (ii) Nâng cao vai trò của ngư dân trong hiện diện dân sự trên biển và
bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
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