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Khoùa luaän toát nghieäp naøy laø söï ñuùc keát laïi kieán thöùc ñaõ hoïc
trong suoát 4 naêm hoïc vöøa qua, laø keát quaû cuûa vieäc tieáp thu kieán
thöùc quyù baùu töø quyù thaày coâ giaùo cuûa tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh Teá -
Ñaïi Hoïc Hueá taän tình giaûng daïy.

Ñeå hoaøn thaønh khoùa luaän toát nghieäp naøy, toâi xin chaân thaønh
caùm ôn quyù Thaày, Coâ trong khoa Kinh teá vaø phaùt trieån Tröôøng Ñaïi Hoïc
Kinh Teá Hueá ñaõ truyeàn ñaït kieán thöùc trong 4 naêm hoïc taäp. Ñaëc bieät,
toâi xin baøy toû loøng bieát ôn saâu saéc ñeán thaày giaùo Th.s Nguyeãn Vaên
Laïc – ngöôøi ñaõ daønh nhieàu thôøi gian vaø taâm huyeát taän tình höôùng daãn,
goùp yù kieán vaø truyeàn ñaït kieán thöùc cho toâi hoaøn thaønh khoùa luaän toát
nghieäp naøy.

Ñoàng thôøi toâi xin ñöôïc göûi lôøi caùm ôn chaân thaønh nhaát ñeán
UBND Phöôøng Thuûy Phöông cuøng toaøn theå ngöôøi daân treân ñòa baøn
phöôøng ñaõ cung caáp soá lieäu vaø taïo moïi ñieàu kieän toát nhaát cho toâi
trong quaù trình nghieân cöùu thöïc hieän ñeà taøi naøy.

Cuoái cuøng toâi xin chaân thaønh caûm ôn nhöõng ngöôøi thaân trong
gia ñình vaø baïn beø ñaõ giuùp ñôõ, ñoäng vieân vaø taïo moïi ñieàu kieän ñeå
toâi hoaøn thaønh toát khoùa luaän naøy.

Toâi xin chaân thaønh caùm ôn!
Hueá, thaùng 05 naêm 2015

Sinh vieân thöïc hieän
Nguyeãn Thò Hueä
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KHTSCĐ Khấu hao tài sản cố định
BTC Bán thâm canh
XCCL Xen canh cá lúa
TACN Thức ăn công ngiệp
TABS Thức ăn bổ sung
TLSX Tư liệu sản xuất
XDCB Xây dựng cơ bản
BQ Bình quân
CC Cơ cấu
Ngđ Nghìn đồng
DT Diện tích
ĐVT Đơn vị tính
LĐ Lao động
UBND Uỷ ban nhân dân
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ĐƠN VỊ QUY ĐỔI

1 sào = 500 m2

1 ha = 10.000 m2

1 tạ = 100 kg

1 tấn = 1.000 kg
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TÓM TẮT NGHIÊN CỨU
Nghề nuôi cá nước ngọt từ lâu đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều

địa phương, nhiều vùng. Được thiên nhiên ưu đãi, Thừa Thiên Huế có sẵn lợi thế để

phát triển mạnh ngành nuôi cá nước ngọt, có ý nghĩa quan trọng cả về mặt kinh tế và

xã hội.

Hương Thủy là một trong những thị xã có diện tích rộng lớn của tỉnh Thừa

Thiên Huế, có diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản phá phong phú, đặc biệt là

phường Thủy Phương, có lợi thế từ nguồn nước hồ Châu Sơn, và dòng sông Lợi Nông

chảy qua địa bàn là một trong những địa phương có điều kiện thuận lợi để phát triển

ngành nuôi cá nước ngọt. Do vậy, mà mô hình nuôi cá nước ngọt ở đây rất phát triển,

đặc biệt trong vài năm trở lại đây thu hút một lực lượng lao động khá lớn. Bên cạnh

việc tận dụng những lợi thế về điều kiện tự nhiên, Thuỷ Phương còn có lực lượng lao

động dồi dào, đồng thời kĩ thuật nuôi không quá phức tạp đem lại hiệu quả cao.

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi thì ngành nuôi cá nước ngọt vẫn còn gặp

nhiều khó khăn như thiếu vốn, thiếu đất, thiếu kỹ thuật, ô nhiễm môi trường, giá cả

luôn biến động… đã làm cho nhiều hộ nông dân gặp nhiều khó khăn.

Trước những thuận lợi và khó khăn, chúng ta cần giải quyết những mặt còn tồn

tại nhằm hướng tới phát triển ngành nuôi cá nước ngọt một cách bền vững lâu dài. Xuất

phát từ thực tế đó tôi đã chọn đề tài: “Hiệu quả kinh tế nuôi cá nước ngọt ở phường

Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế” làm đề tài khóa luận tốt

nghiệp của mình.

 Mục tiêu nghiên cứu

Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về nuôi cá nước ngọt và hiệu quả

kinh tế nuôi cá nước ngọt.

Đánh giá thực trạng đầu tư sản xuất, kết quả và hiệu quả kinh tế nuôi cá nước

ngọt của các hộ nông dân trên địa bàn phường Thủy Phương, xác định và phân tích

các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả của hoạt động này.

Đánh giá tiềm năng cũng như những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động nuôi

cá nước ngọt của các hộ nông dân tại địa phương.
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Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để góp phần giải quyết những khó khăn cũng

như một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế nuôi cá nước ngọt trên địa bàn

phường trong thời gian tới .

 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả kinh tế nuôi cá nước ngọt

Phạm vi nghiên cứu:

Phạm vi thời gian: Đánh giá hiệu quả kinh tế nuôi cá nước ngọt tại phường

Thủy Phương năm 2014.

Phạm vi không gian: Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa

Thiên Huế.

 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử

Phương pháp điều tra thu thập số liệu

Phương pháp tổng hợp và phân tích

Phương pháp chuyên gia

.Phương pháp toán kinh tế

 Dữ liệu phục vụ nghiên cứu

Số liệu thứ cấp: Được thu thập tư văn phòng UBND phường Thủy Phương.

Số liệu sơ cấp: Được thu thập từ 60 hộ nông dân nuôi cá nước ngọt trên địa bàn

phường Thủy Phương.

 Kết quả nghiên cứu

Nắm bắt được tình trạng đầu tư sản xuất, kết quả và hiệu quả kinh tế nuôi cá

nước ngọt trên địa bàn.

Rút ra được những ưu điểm và hạn chế trong hoạt động nuôi cá nước ngọt và

dựa trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết khó khăn và nâng cao hiệu

quả trong thời gian tới.
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PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Nghề nuôi cá nước ngọt từ lâu đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều

địa phương, nhiều vùng như: đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng, các

vùng đầm phá duyên hải miền trung. Đây cũng là một trong những loại hình phát triển

mạnh và có bề dày lịch sử ở Thừa Thiên Huế.

Được thiên nhiên ưu đãi, Thừa Thiên Huế có sẵn lợi thế để phát triển mạnh

ngành nuôi cá nước ngọt, có ý nghĩa quan trọng cả về mặt kinh tế và xã hội trong việc

làm tăng thu nhập, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo tạo nên

bộ mặt nông thôn mới hôm nay.

Hương Thủy là một trong những Thị xã có diện tích rộng lớn của tỉnh Thừa

Thiên Huế, có diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản phá phong phú, đặc biệt là

phường Thủy Phương, có lợi thế từ nguồn nước hồ Châu Sơn, và dòng sông Lợi Nông

chảy qua địa bàn là một trong những địa phương có điều kiện thuận lợi để phát triển

ngành nuôi cá nước ngọt của thị xã Hương Thủy. Hồ Châu sơn hằng năm cung cấp

một lưu lượng nước khá lớn, rất thuận lợi cho hoạt động nông nghiệp nói chung và

nuôi cá nước ngọt nói riêng. Do vậy, mô hình nuôi cá nước ngọt ở đây rất phát triển,

đặc biệt trong vài năm trở lại đây thu hút một lực lượng lao động khá lớn. Bên cạnh

việc tận dụng những lợi thế về điều kiện tự nhiên (ao, hồ, thức ăn, giống), Thuỷ

Phương còn có lực lượng lao động dồi dào, đồng thời kĩ thuật nuôi không quá phức

tạp đem lại hiệu quả cao, các hộ nông dân luôn chú trọng đến vấn đề chất lượng, đề

cao trách nhiệm đối với môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội. Đây là

điều kiện chủ đạo nhằm phát triển nghề nuôi cá nước ngọt một cách bền vững và

mang lai hiệu quả kinh tế cao, góp phần làm cho nền kinh tế nước ta phát triển.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì ngành nuôi cá nước ngọt vẫn còn gặp

nhiều khó khăn như thiếu vốn, thiếu đất, thiếu kỹ thuật, ô nhiễm môi trường, giá cả

luôn biến động, đầu ra chưa ổn định … đã làm cho nhiều hộ nông dân gặp nhiều khó

khăn.

Trước những thuận lợi và khó khăn, cần giải quyết những mặt còn tồn tại nhằm

hướng tới phát triển ngành nuôi cá nước ngọt một cách bền vững lâu dài, trước tiên là
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phải tạo được lòng tin vững chắc của người dân vào kế hoạch phát triển chung của

ngành nuôi cá nước ngọt, nhằm tránh được hiện trạng sản xuất tự phát, gây mất ổn định

giữa cung và cầu về sản phẩm trên thị trường, tránh sự biến động giá cả.

Xuất phát từ thực tế đó tôi đã chọn đề tài: “Hiệu quả kinh tế nuôi cá nước

ngọt ở phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế” làm đề

tài khóa luận tốt nghiệp của mình.

1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về nuôi cá nước ngọt và hiệu quả

kinh tế nuôi cá nước ngọt.

- Đánh giá thực trạng đầu tư sản xuất, kết quả và hiệu quả kinh tế nuôi cá nước

ngọt của các hộ nông dân trên địa bàn phường Thủy Phương, xác định và phân tích

các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả của hoạt động này.

- Đánh giá tiềm năng cũng như những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động nuôi

cá nước ngọt của các hộ nông dân tại địa phương.

- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để góp phần giải quyết những khó khăn

hiện nay ở các hộ nuôi cũng như một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế

nuôi cá nước ngọt trên địa bàn phường trong thời gian tới .

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Địa bàn nghiên cứu: Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa

Thiên Huế.

- Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng, tình hình nuôi cá nước ngọt của

phường Thủy Phương qua các năm 2012-2014.

- Đối tượng nghiên cứu: Các hộ nuôi cá nước ngọt ở phường Thủy Phương cụ

thể điều tra 60 hộ ở phường Thủy Phương.

- Nội dung nghiên cứu: Hiệu quả kinh tế nuôi cá nước ngọt ở phường Thủy

Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

1.4.1. Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử

Là phương pháp được sử dụng xuyên suốt quá trình thực hiện đề tài nhằm nhận

thức bản chất của các hiện tượng tự nhiên, kinh tế xã hội. Nó yêu cầu các hiện tượng
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phải được nghiên cứu trong mối liên hệ bản chất chặt chẽ, tác động lẫn nhau một cách

khoa học, khách quan và lôgic, không phải đặt trong trại thái tĩnh mà là trong sự phát

triển không ngừng.

1.4.2. Phương pháp điều tra thu thập số liệu

1.4.2.1. chọn mẫu điều tra

Tổng số hộ tham gia nuôi cá nước ngọt ở phường Thủy Phương là 135 hộ,

trong đó nuôi cá theo hình thức xen canh cá lúa là 56 hộ và tập trung chủ yếu ở tổ 3,

tổ 4 và tổ 6; nuôi cá theo hình thức bán thâm canh 2 vụ cá là 79 hộ tập trung chủ yếu

vào các tổ 5, tổ 8, tổ 9, tổ 11 và 12. Căn cứ vào tình hình thực tế về tổng số hộ nuôi cá

nước ngọt của Phường, bằng phương pháp chọn ngẫu nhiên và không lặp, theo tỷ lệ và

khoảng cách được xác định trước trong danh sách hộ nuôi cá nước ngọt, tôi đã chọn

25 hộ nuôi cá nước ngọt ở hình thức xen canh cá lúa và 35 hộ nuôi cá nước ngọt theo

hình thức bán thâm canh để điều tra nghiên cứu.

1.4.2.2. Thu thập số liệu

Dựa vào số liệu điều tra của UBND phường Thủy Phương, Phòng Thống

kê thị xã Hương Thủy, Phòng Nông nghiệp thị xã Hương Thủy, Sở Thuỷ sản

Thừa Thiên Huế, số liệu trong niên giám thống kê của tổng cục thống kê Việt

Nam, niên giám thống kê năm 2013 của thị xã Hương Thủy, từ các hộ nuôi cá

nước ngọt của phường và Thị xã. Một số tạp chí, sách báo có liên quan,

internet…

1.4.3. Phương pháp tổng hợp và phân tích

1.4.3.1. Phương pháp phân tổ thống kê

Sử dụng phương pháp này để hệ thống hóa và phân tích các tài liệu điều tra, từ

đó nhận biết các quy luật kinh tế của quá trình sản xuất. Bằng phương phương này có

thể tìm hiểu mối liên hệ lẫn nhau giữa các yếu tố riêng biệt như năng suất nuôi, giá trị

gia tăng, chi phí trung gian... Từ đó đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến

kết quả và hiệu quả, phải nghiên cứu các yếu tố trong mối liên hệ với hiệu quả kinh tế.

1.4.3.2. Phương pháp thống kê so sánh

Kết quả và hiệu quả kinh tế của quá trình sản xuất được tính toán, lượng hóa

thông qua các chỉ tiêu khác nhau như năng suất, tổng giá trị sản xuất, giá trị gia tăng...
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Hệ thống chỉ tiêu đó phản ánh mức độ đạt được của từng lĩnh vực, cho nên khi đánh

giá kết quả và hiệu quả, cần so sánh mức độ đạt được các chỉ tiêu này theo thời gian

và không gian, từ đó rút ra kết luận.

1.4.4. Phương pháp chuyên gia

Trong thời gian thực hiện đề tài, tôi đã chủ động tham khảo ý kiến của các

chuyên gia Sở Thủy sản, thầy cô giáo, cán bộ lãnh đạo và hộ nuôi ở địa phương -

những người có liên quan và am hiểu sâu sắc các vấn đề nghiên cứu nhằm bổ sung,

hoàn thiện nội dung, đồng thời kiểm chứng kết quả nghiên cứu của đề tài.

1.4.5. Phương pháp toán kinh tế

Để xem xét mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đối với năng suất của

hoạt động nuôi cá nước ngọt ở phường, đề tài đã sử dụng hàm sản xuất Cobb-Douglas.

Hàm Cobb-Douglas được sử dụng để ước lượng các hệ số hồi quy biểu thị ảnh hưởng

của một số yếu tố đầu vào đến kết quả sản xuất của hộ.

Trong đề tài, tôi sử dụng hàm sản xuất Cobb-Douglas có dạng mô hình sau:

Y=AX1
1 X2

2 X3
3X4

4X5
5X6

6

Hay: LnY = LnA + α1.LnX1 + α2.LnX2 + α3.LnX3 + α4.LnX4 + α5.LnX5 +

α6.LnX6

i (i =1-6): Hệ số của các biến độc lập Xi

Trong đó: Y: Năng suất cá (tạ/ha)

A: Hệ số tự do

X1: Mật độ con giống (con/ha)

X2: Chi phí TACN (ngđ/ha)

X3: Chi phí TABS (ngđ/ha)

X4: Chi phí phòng trị bệnh (ngđ/ha )

X5: Chi phí xử lý ao (ngđ/ha)

X6: Chi phí bơm nước (ngđ/ha)
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PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Cơ sở lý luận

1.1.1. Một số vấn đề lý luận về hiệu quả kinh tế

1.1.1.1. Khái niệm, bản chất và ý nghĩa của hiệu quả kinh tế

Khi nói đến hiệu quả kinh tế có nghĩa là làm sao với một cơ sở vật chất kỹ

thuật, tài nguyên và lực lượng lao động nhất định có thể sản xuất được một khối lượng

của cải vật chất, tinh thần nhiều nhất hay nói cách khác là làm sao đạt được lợi nhuận

cao nhất trong khả nâng cho phép của mình.

Với xu thế hội nhập như hiện nay thì hiệu quả kinh tế không chỉ là môi quan

tâm của các doanh nghiệp mà còn là mối quan tâm toàn xã hội. Hiệu quả kinh tế chính

là thước đo trình độ về cách thức tổ chức, quản lí của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp

muốn tồn tại, phát triển thì yêu cầu đặt ra là phải làm ăn có hiệu quả thì khi đó mới

tính đến những bước đi tiếp theo của doanh nghiệp. Theo một cách hiểu đơn giản nhất

thì hiệu quả kinh tế biểu hiện mối quan hệ so sánh giữa kết quả kinh tế xã hội đạt được

so với chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó. Như vậy, muốn có hiệu quả kinh tế tối ưu

thì phải tối đa hoá được kết quả và làm thế nào để tối thiểu mức chi phí bỏ ra. Người

sản xuất muốn đạt được một kết quả nào đó trong sản xuất kinh doanh thì bắt buộc

phải bỏ ra chi phí nhất định để đạt được kết quả đó. Muốn có hiệu quả kinh tế thì phải

có sự tính toán trong sản xuất, phải có những kết quả nhất định so với chi phí bỏ ra.

- Theo quan điểm của kinh tế học vi mô thì hiệu quả kinh tế là: Tất cả những

quyết định sản xuất cái gì nằm trên đường năng lực sản xuất là có hiệu quả vì nó tận

dụng hết nguồn lực; số lượng hàng hóa đạt trên đường giới hạn của năng lực sản xuất

càng lớn càng có hiệu quả cao; sự thỏa mãn tối đa về mặt hàng, chất lượng, số lượng

hàng hóa theo nhu cầu của thị trường trong giới hạn của đường năng lực sản xuất cho

ta đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất; và cuối cùng là kết quả trên một đơn vị chi phí

càng lớn hoặc chi phí trên một đơn vị kết quả càng nhỏ thì hiệu quả kinh tế càng cao.

- Theo TS Nguyễn Tiến Mạnh: “Hiệu quả kinh tế là phạm trù kinh tế khách

quan phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực để đạt được mục tiêu đã xác định”.
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Còn theo TS Phan Công Nghĩa: “Hiệu quả kinh tế nền sản xuất xã hội là phạm trù

kinh tế quan trọng, biểu hiện so sánh giữa kết quả kinh tế mà xã hội đạt được với chi

phí bỏ ra để đạt được hiệu quả đó”. Tuy nhiên, bản chất của hiệu quả kinh tế đều được

thống nhất đó nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế đều được thống nhất đó

là nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm lao động xã hội. Đây là hai mặt của vấn đề

có mối quan hệ mật thiết với nhau, gắn bó với nhau, gắn liền với hai quy luật tương

ứng của nền sản xuất xã hội là quy luật tăng năng suất lao động và quy luật tiết kiệm

thời gian.

- Giáo trình kinh tế nông nghiệp cho rằng: Hiệu quả kinh tế là phạm trù kinh tế

mà trong đó sản xuất đạt được cả hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân bổ:

EE = TE*AE

Hiệu quả kỹ thuật (TE): Là số lượng sản phẩm đạt được trên một chi phí đầu

vào hay nguồn lực sử dụng sản xuất trong điều kiện cụ thể về kỹ thuật hay công nghệ.

Nó chỉ ra rằng, một đơn vị nguồn lực dùng vào sản xuất đem lại bao nhiêu đơn vị sản

phẩm. Việc xác định hiệu quả kỹ thuật là hết sức quan trọng trong hoạt động kinh tế.

Hiệu quả phân bổ (AE): Là chỉ tiêu hiệu quả trong đó các yếu tố sản phẩm thu

được trên một đơn vị chi phí thêm đầu vào hay nguồn lực. Thực chất của hiệu quả

phân bổ nguồn lực là hiệu quả kỹ thuật có tính đến các yếu tố về giá của đầu vào và

giá của đầu ra. Việc xác định hiệu quả của phân bổ nguồn lực giống như xác định các

điều kiện về lý thuyết biên tối đa hóa lợi nhuận, có ý nghĩa giá trị biên của nguồn lực

sử dụng vào sản xuất.

Hiệu quả kinh tế (EE): Là phạm trù kinh tế mà trong đó sản xuất đạt hiệu quả

kỹ thuật và hiệu quả phân bổ. Điều đó có nghĩa là cả yếu tố hiện vật và yếu tố giá trị

tính đến khi xem xét việc sử dụng nguồn lực.

Mặc dù có nhiều khái niệm khác nhau nhưng tất cả đều thống nhất về bản chất

của nó. Hiệu quả kinh tế là mối tương quan so sánh giữa đơn vị kết quả đạt được với

chi phí bỏ ra. Có nghĩa là: người sản xuất muốn đạt được kết quả thì phải bỏ ra một

khoản chi phí nhất định như chi phí lao động, vốn, trang thiết bị, kỹ thuật, công nghệ,

trình độ quản lý... và so sánh kết quả đạt được với chi phí đã bỏ ra để đạt được kết quả
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đó sẽ cho biết hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh. Chênh lệch này càng lớn

đồng nghĩa với hiệu quả kinh tế càng cao.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, còn phải quan tâm hiệu quả về mặt xã hội cũng như

hiệu quả về mặt môi trường. Hiệu quả xã hội là tương quan so sánh giữa kết quả mà

xã hội đạt được như tăng thêm việc làm, cải tạo môi trường sinh thái, cải thiện điều

kiện sống, giảm khoảng cách giàu nghèo, phúc lợi xã hội với chi phí mà xã hội bỏ ra

để thu được kết quả đó. Hay nói cách khác, đó chính là tương quan so sánh về mặt

kinh tế và xã hội so với một đồng chi phí bỏ ra. Như vậy, quá trình phát triển kinh tế

và phát triển xã hội có mối liên hệ mật thiết với nhau, là tiền đề của nhau, mục tiêu để

phát triển kinh tế - xã hội và ngược lại. Vì thế hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội là

hai mặt thống nhất, có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Khi nói đến hiệu quả kinh tế

chúng ta cần phải đặt nó trong quan hệ với hiệu quả kinh tế xã hội.

1.1.1.2. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế

Như chúng ta đã biết hiệu quả kinh tế là mối tương quan giữa kết quả thu được

và lượng chi phí bỏ ra trong một chu kỳ sản xuất. Do đó muốn xác định được hiệu quả

kinh tế thì ta phải xác định được kết quả và chi phí bỏ ra.

Trong hệ thống cân đối quốc dân (MPS), kết quả thu được có thể là toàn bộ giá

trị sản phẩm (c+v+m) hoặc là tổng thu nhập (v+m), hoặc có thể là thu nhập thuần túy

(m). Trong hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) thì kết quả thu được có thể là tổng giá

trị sản xuất (GO), có thể là giá trị gia tăng (VA), có thể là thu nhập hỗn hợp (MI),

hoặc lãi (Pr).

Tùy theo mục đích tính toán hiệu quả kinh tế mà ta sử dụng các chỉ tiêu kết quả

cho phù hợp với nó. Riêng đối với các nông hộ sử dụng lao động gia đình, chỉ tiêu kết

quả cần quan tâm có thể là thu nhập hay thu nhập hỗn hợp.

Chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh là những chi phí cho các

yếu tố đầu vào như: đất đai, lao động, tiền vốn, nguyên nhiên vật liệu... Tùy theo

mục đích nghiên cứu mà chi phí bỏ ra có thể tính toàn bộ hay có thể tính chi phí

cho từng yếu tố.

Sau khi đã xác định được kết quả sản xuất và chi phí bỏ ra chúng ta có thể tính

được hiệu quả kinh tế. Để tính hiệu quả kinh tế, có hai phương pháp:
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- Phương pháp hiệu quả tuyệt đối:

H = Q - C

∆H = ∆Q - ∆C

- Phương pháp so sánh hiệu quả tương đối:

Dạng thuận (toàn bộ): H = Q/C

Dạng thuận (cận biên): Hb = ∆Q /∆C

Dạng nghịch (toàn bộ) : h = C/Q

Dạng nghịch (cận biên): hb = ∆C/∆Q

Trong đó:

H là hiệu quả

Q là lượng kết quả thu được

C là chi phí bỏ ra hoặc các yếu tố đầu vào

∆Q là lượng kết quả tăng thêm

∆C là lượng chi phí hoặc đầu vào tăng thêm

1.1.1.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả nuôi cá nước ngọt

1.1.1.3.1. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá mức độ đầu tư các yếu tố sản xuất

Giá trị đê đập, công trình xây dựng cơ bản bình quân trên một đơn vị diện tích

mặt nước nuôi cá nước ngọt. Chỉ tiêu này phản ánh chất lượng và độ kiên cố của

ruộng nuôi.

Chi phí xử lý, cải tạo ruộng nuôi trên một đơn vị diện tích: chỉ tiêu này phản

ánh lượng giá trị vật tư, dịch vụ đầu tư cho việc xử lý,cải tạo ruộng nuôi, tạo môi

trượng và phòng trừ dịch hại.

Mật độ nuôi: Chỉ tiêu này phản ánh lượng cá giống được thả nuôi trên một đơn

vị diện tích.

Chi phí thức ăn trên một đơn vị diện tích: Chỉ tiêu này phản ánh giá trị thức ăn

(cả thức ăn công nghiệp và thức ăn bổ sung) được đầu tư vào trên một đơn vị diện

tích, không tính lượng thức ăn tự nhiên sẵn có trong môi trường.

Mức khấu hao tài sản cố định trên một đơn vị diện tích: Trong chỉ tiêu này đối

tượng để tính khấu hao là các công trình xây dựng cơ bản của ruộng nuôi như đê, đập,
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kè, cống và các loại tài sản cố định khác phục vụ cho hoạt động nuôi cá nước ngọt như

máy bơm nước, ghe thuyền...

Chi phí trung gian trên một đơn vị diện tích: Là bộ phận cấu thành nên tổng chi

phí bao gồm chi phí vật tư và dịch vụ cho sản xuấtnhư chi phí về thức ăn, chi phí về

xử lý ao hồ, chi phí về giống, chi phí lao động...không kể khấu hao trong quá trình

nuôivà công lao động gia đình.

1.1.1.3.2. Hệ thống chỉ tiêu xác định kết quả sản xuất

Năng suất nuôi cá (N): Phản ánh trung bình trong một năm thu được bao nhiêu

kilôgam cá trên một đơn vị mặt nước nuôi trồng.

N = Q/S

Trong đó: Q: Tổng sản lượng cá thu hoach được trong năm

S: Diện tích mặt nước nuôi cá

Tổng giá trị sản xuất (GO): là chỉ tiêu biều hiện bằng toàn bộ kết quả hữu ích mà

lao động sáng tạo ra trong một thời gian nhất định (thường là một năm). Hiện nay hầu

hết các hộ nuôi cá để tiêu thụ ra thị trường nên tổng giá trị sản xuất cũng chính là tổng

doanh thu.

GO= i

n

i
iQP

1

Trong đó: Pi: Giá sản phẩm thứ i

Qi: Khối lượng sản phẩm thứ i (i = 1,n)

Giá trị gia tăng (VA): Chỉ tiêu này phản ánh giá trị tăng thêm so với chi phí sản

xuất bỏ ra (chưa trừ khấu hao). Nó được tính bằng phần chênh lệch giữa tổng doanh

thu (GO) và chi phí trung gian (IC) đầu tư ra.

VA = GO - IC

Thu nhập hỗn hợp (MI): là chỉ tiêu kết quả nuôi của gia đình khi chưa trừ công

lao động gia đình, được sử dụng trong những hộ quy mô nhỏ mang tính gia đình.

MI = VA - (KHTSCĐ + Thuế + Lệ phí)

Tổng chi phí sản xuất (TC): Là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ chi phí bỏ ra đầu tư

vào quá trình sản xuất.
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1.1.2.3.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế nuôi cá nước ngọt

Giá trị sản xuất trên chi phí trung gian (GO/IC): Chỉ tiêu này phản ánh một

đồng chi phí trung gian bỏ vào quá trình sản xuất sẽ thu được bao nhiêu đồng giá trị

sản xuất.

Giá trị gia tăng trên chi phí trung gian (VA/IC): tỷ số này phản ánh một đồng chi

phí trung gian bỏ vào quá trình sản xuất sẽ thu được bao nhiêu đồng giá trị gia tăng.

Giá trị gia tăng trên giá trị sản xuất (VA/GO): tỷ số này phản ánh trong một

đồng giá trị sản xuất thì có bao nhiêu dồng giá trị gia tăng.

Thu nhập hỗn hợp trên chi phí trung gian (MI/TC): tỷ số này phản ánh

một đồng chi phí bỏ vào quá trình sản xuất sẽ tạo ra được bao nhiêu đồng thu

nhập hỗn hợp.

1.1.2. Vị trí và vai trò của ngành nuôi cá nước ngọt

Ngày nay, nhu cầu cá của thế giới đã và đang tiếp tục gia tăng, và có xu thế

tăng trưởng cao. Vì vậy, nguồn cung cá ngày càng được chú trọng, nhất là từ khi sản

lượng từ khai thác tự nhiên bị suy giảm mạnh do tình trạng khai thác quá mức và sử

dụng phương tiện khai thác huỷ diệt. Điều này đồng nghĩa với việc nuôi trồng thủy

sản, trong đó có hoạt động nuôi cá nước ngọt sẽ đóng vai trò ngày càng to lớn trong

việc cung cấp thuỷ sản cho tiêu thụ của thế giới.

Ở Việt Nam hiện nay, nuôi cá nước ngọt đã thực sự trở thành một trong những

nghề sản xuất hàng hóa lớn. Phát triển nghề nuôi cá có ý nghĩa hết sức quan trọng đối

với nền kinh tế nước ta. Vai trò đó được thể hiện ở những khía cạnh sau đây:

 Cung cấp thực phẩm, tạo nguồn dinh dưỡng cho mọi người dân Việt Nam,

góp phần đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia.

Cá là loại thức ăn có giá trị dinh dưỡng cao, được nhiều người ưa chuộng nhờ có

hàm lượng Protein lớn. Hoạt động nuôi cá nước ngọt phát triển rộng khắp cả nước đã

từng bước chuyển đổi cơ cấu thực phẩm trong bữa ăn của người dân Việt Nam, cung cấp

nguồn dinh dưỡng dồi dào, góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho quốc gia.

 Tăng thu nhập góp phần xoá đói giảm nghèo, tạo sinh kế cho người dân.

Nuôi cá ở Việt Nam trong những năm gần đây được xem là một ngành kinh tế

có hiệu quả, góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho hàng triệu người dân.
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Các vùng nuôi cá nước ngọt rộng lớn hoạt động theo quy mô sản xuất hàng hoá lớn đã

được hình thành, một bộ phận dân cư đã giàu lên nhanh chóng, rất nhiều gia đình thoát

khỏi cảnh đói nghèo nhờ nuôi cá.

 Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn

Sự phát triển của hoạt động nuôi cá với tốc độ nhanh trong thời gian qua đã

đem lại những lợi ích kinh tế xã hội thiết thực, từng bước góp phần thay đổi cơ cấu

kinh tế ở các vùng nông thôn. Một phần lớn diện tích canh tác nông nghiệp kém hiệu

quả đã được chuyển sang nuôi cá nước ngọt, từ đó dần dần nâng cao hiệu quả sử dụng

đất đai, cải thiện cơ sở hạ tầng của địa phương, thúc đẩy sự phát triển cộng đồng nói

chung. Đồng thời kéo theo một loạt các hoạt động dịch vụ phát triển làm thay đổi bộ

mặt nông thôn.

1.1.3. Đặc điểm kỹ thuật nuôi cá nước ngọt

1.1.3.1. Đặc điểm sinh học của cá nước ngọt

Cá nước ngọt là động vật thở bằng mang. Vì vậy nó có mối quan hệ rất mật thiết với

môi trường nước và chịu ảnh hưởng trực tiếp về mặt sinh học khi các yếu tố môi trường bị

thay đổi.

Nhiệt độ là yếu tố ngoại cảnh quan trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống của cá. Hầu

hết các đối tượng nuôi thủy sản là động vật biến nhiệt, nhiệt độ cơ thể thay đổi theo nhiệt độ

của môi trường. Đối với các loại khác nhau thì có ngưỡng chịu nhiệt khác nhau. Nhiệt độ

thích hợp đối với cá nước ngọt là từ 20 – 300C. Ở nhiệt độ thấp hơn 100C khả năng

kháng bệnh kém và gây chết ngay trong một vài ngày, tuy nhiên chúng có thể sống trong

môi trường nước có nhiệt độ từ 6-10oC trong thời gian ngắnNhiệt độ thích hợp cho hầu hết

các loài các đẻ từ 20 - 290C, tốt nhất là từ 25 - 280C. Nếu nhiệt độ vượt quá mức này thì tỷ

lệ thụ tinh và tỷ lệ trứng nở thấp, có khi bị ung hoàn toàn, cá nở ra dễ bị dị hình như cong

đuôi, lệch miệng, mù mắt.

Độ pH có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến cá nuôi. Cá phát triển tốt nhất trong

môi trường trung tính hoặc kiềm nhẹ, pH từ 7 – 7,5 là phạm vi lý tưởng cho nuôi cá. Độ pH

nhỏ hơn 6 làm cho cá có khả năng bị nổi đầu ngay cả khi hàm lượng oxy hòa tan cao. Khi

pH giảm xuống dưới 5,5 và trên 9,5 thì cá không thể sinh sản được.
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Hàm lượng ôxy hòa tan là một chỉ tiêu quan trọng, quyết định tới tỷ lệ sống và sinh

trưởng của cá. Cá càng lớn, mật độ càng dày thì lượng oxy tiêu hao càng nhiều. Lượng oxy

hòa tan thích hợp cho các loại cá nước ngọt là từ 4 đến 5mg/lít. Trong môi trường có hàm

lượng oxy hòa tan thấp cá sẽ giảm tiêu thụ, giảm các hoạt động trao đổi chất và giảm tốc độ

sinh trưởng.

1.1.3.2. Yêu cầu kỹ thuật cơ bản trong nuôi cá nước ngọt

1.1.3.2.1. Chọn ao nuôi và xác định loài cá nuôi chính

 Chọn ao nuôi:

- Những ao có diện tích khoảng 1.000m2 trở lên. Có mức nước sâu từ 1,5 –2m,

chất nước có màu tốt, không bị ô nhiễm thì nên nuôi cá mè làm chính.

- Những ao đất thịt pha cát có chất dày là cát bùn thì nên nuôi cá trôi làm chính.

- Những ao diện tích rộng vài ngàn mét vuông, có nhiều rong, bèo cỏ...và ở địa

phương có nhiều cây làm thức ăn xanh thì nuôi cá trắm cỏ làm chính.

- Những ao có nguồn nước rửa chuồng lợn, thải thức ăn thừa của lợn nên thả cá

rô phi làm chính.

- Nếu là ao nhỏ nước tù, nguồn nước thay hạn chế có thể nuôi cá trê lai, hoặc cá

tra làm đối tượng chính.

 Chuẩn bị ao nuôi cá:

Ao nuôi có nền đất tốt, không phèn hoặc mức độ nhiểm phèn không đáng kể,

không bị rò rỉ nước.

+ Gần nguồn cấp nước, có thể giúp cho việc cấp và thoát nước dễ dàng.

+ Hạn chế cây xanh che bóng mát, làm giảm chất lượng nước ao nuôi.

+ Gần nhà nông hộ, dễ quản lý, phòng chống dịch hại và trộm cắp.

+ Gần đường giao thông giúp cho việc vận chuyển vật tư, trang thiết bị, con

giống, thức ăn và tiêu thụ sản phẩm được dễ dàng.

1.1.3.2.2. Giống cá và mật độ nuôi

1.1.2.3.2.1. Thời vụ thả cá giống và kích cỡ cá giống

Gồm có hai vụ: vụ xuân và vụ thu. Cá giống thả nên đạt chiều dài như sau:

Cá mè: 10 – 12cm

Cá trắm cỏ: 12 – 15cm
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Cá chép, trôi, trê lai : 7 – 10cm

Cá rô phi đơn tính, chim trắng: 3 – 5cm

Không nên thả cá giống quá nhỏ, tỷ lệ hao hụt sẽ lớn. Thả cá phải chọn những

con khỏe mạnh, cỡ giống đồng đều, không bị nhiễm bệnh, cần tranh thủ thả cá giống

sớm ngay khi thời tiết ổn định (sau 23 tháng 10 Âm lịch).

1.1.2.3.2.2. Mật độ nuôi, thành phần và tỷ lệ thả ghép

 Ao nuôi cá mè làm chính:

Mật độ thả từ 1,2 - 1,4con/m2: như vậy tổng số cá thả từ 12000 - 14000con/ha,

trong đó tỷ lệ cá mè trắng 60%, mè hoa 5%, trắm cỏ 3%, cá trôi 25%, cá chép 7%.

 Ao nuôi cả trắm cỏ làm chính:

Mật độ thả từ 0,7 – 0,8 con/m2 : như vậy tổng số cá thả từ 7000 – 8000con/ha,

trong đó tỷ lệ cá trắm cỏ 50%, mè trắng 20%, mè hoa 2%, cá trôi 18%, cá chép 4%, cá

rô phi 6%. Nếu thả cá migrân hoặc rô hu thay cá trôi thì tỷ lệ chỉ cần 14% và tăng tỷ lệ

cá khác.

 Ao nuôi cá rô phi làm chính:

Mật độ thả từ 0,9 – 1 con/m2 : như vậy tổng số cá thả từ 9.000 – 10.000con/ha,

trong điều kiện ao nuôi cá diện tích rộng nên ghép với tỷ lệ: cá cá rô phi 6%, mè trắng

20%, mè hoa 5%, cá trôi 20%, trắm cỏ 4%, cá chép 6%, . Nếu thả cá rô phi thay cá

trôi thì tỷ lệ chỉ cần 15% và tăng tỷ lệ cá khác.

 Ao nuôi cá tra làm chính thường nuôi ở ao nhỏ (tính cho 100m2 ao):

Mật độ thả từ 5 - 6con/m2, như vậy tỷ lệ thả cá ghép như sau: cá tra 500 con, cá

tai tượng 20 con, cá sặc rằn 50 con, cá mè vinh 20 con.

 Ao nuôi cá trê lai làm chính thường nuôi ở ao nhỏ (tính cho 100m2 ao):

Mật độ thả từ 20 - 22con/m2 : như vậy tỷ lệ thả cá ghép như sau: cá trê lai

2..000con, cá rô phi 200 con.

Trên đây là tiêu chuẩn chung, tuy nhiên trên thực tế sản xuất không phải gia

đình nào cũng hoàn toàn áp dụng được như vậy, mà có thể điều chỉnh lượng cá thả

cũng như tỷ lệ ghép. Nếu có cá giống nhỏ hơn qui định thì phải thả nhiều hơn để trừ

hao hụt.
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Thời gian nuôi sau một kỳ thu hoạch thấy loài cá nào lớn nhanh thì lần sau thả

tăng tỷ lệ, ngược lại thấy loài nào lớn chậm thì năm sau giảm tỷ lệ.

1.1.3.2.3. Thức ăn và kỹ thuật cho ăn

 Ao nuôi cá mè làm chính:

Thức ăn cho cá chính yếu là bón phân chuồng và lá dầm, phân đạm, phân lân.

Lượng thức ăn cho các tháng nuôi từ đầu vụ đến cuối vụ theo bảng sau:

Bảng 1.1: Lượng thức ăn cho ao nuôi cá mè làm chính

Tháng nuôi cá
Phân chuồng

(kg/ha)

Phân xanh

(kg/ha)

Đạm

(kg/ha)

Lân

(kg/ha)

Tháng 3 đến tháng 5 600 600 18 12

Tháng 6 đến tháng 8 700 700 25 15

Tháng 9 đến tháng 11 800 800 20 14

Tháng 12 đến tháng 2 600 400 40 20

(Nguồn: Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt)

Cách cho cá ăn:

Đối với phân chuồng một tháng bón 4 lần, phân được rải đều khắp ao.

Phân xanh một tháng thả 6 lần, lá xanh bó thành bó dìm ngập ở góc ao.

Phân đạm, lân bón theo tỷ lệ 1 đạm + 1 lân hoặc 1 lân hòa tan trong nước té đều

xuống ao. Những ngày thời tiết thay đổi, oi bức hoặc mưa rào thì ngừng bón phân.

 Ao nuôi cá trắm cỏ làm chính:

Thức ăn chính yếu là bèo tấm, bèo dâu, rong, cỏ, rau muống, rau lấp, cây ngô non.

Ngoài thức ăn xanh, còn cho cá ăn thêm các loại phụ phẩm nông nghiệp: cám,

bã, kho dầu, khoai lang...Khối lượng thức ăn hàng ngày bằng 10 – 25% khối lượng cá

trong ao. Vào mùa nóng ấm cá ăn nhiều, mùa đông cá ăn ít thì giảm số lượng. Thức

ăn cho cá trắm cỏ được thả vào khung nổi trên mặt nước đặt cách bờ 1,5 – 2m.

Cách cho cá ăn:

Rong cỏ cho cá ăn phải tươi và sạch, sau khi cho cá ăn xong phải dọn những

cọng già còn lại trong ao. Những ngày thời tiết thay đổi, oi bức hoặc mưa rào cần quan

sát kỹ lượng thức ăn cá sử dụng để tránh thức ăn dư thừa nhiều làm ô nhiễm ao.
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 Ao nuôi cá rô phi làm chính:

Bón phân chuồng lá dầm, phân vô cơ theo số lượng cho các tháng như bảng sau:

Bảng 1.2: Lượng thức ăn cho ao nuôi cá rô phi làm chính

Tháng nuôi cá

Phân

chuồng

(kg/ha)

Phân

xanh

(kg/ha)

Đạm

(kg/ha)

Lân

(kg/ha)

Thức ăn

tinh

(kg/ha)

Tháng 3 đến tháng 5 600 600 18 16 15

Tháng 6 đến tháng 8 800 700 28 18 20

Tháng 9 đến tháng 11 500 600 26 16 10

Tháng 12 đến tháng 2 500 400 36 20 5

Trường hợp nuôi cá kết hợp nuôi lợn (dùng nước rửa chuồng lợn thải xuống ao)

thì tùy theo màu nước tốt hay xấu mà điều chỉnh lượng phân bón bổ sung.

Nếu nuôi bằng nước thải sinh hoạt thành phố thì cứ 100m2 ao, ngày cấp nước

một lần, mỗi lần từ 5 – 10m3 nước thải.

Nếu nuôi công nghiệp có thể tự chế biến thức ăn với hàm lượng đạm theo các giai

đoạn như sau: Tháng thứ nhất 20 – 30%. Tháng thứ hai từ 10 – 20%. Tháng thứ ba từ 10 –

15%. Cho cá ăn thêm nên nắm từng nắm cho từ từ xuống để cá ăn hết lại cho ăn tiếp. Ngày

cho ăn hai lần: sáng sớm và chiều mát. Lượng thức ăn theo mức cá ăn hết.

Một số hộdân đã dùng cơm nguội nuôi rô phi hiệu quả kinh tế cũng rất cao.

 Ao nuôi cá tra:

Nuôi cá tra thường cho ăn trực tiếp phân hữu cơ (như phân cầu, phân heo, trâu

bò). Phân của 10 – 15 con héôc thể nuôi đủ một ao ruộng 100m2 và thả 600 con cá cá

loại. Thức ăn chế biến gồm: bột cá, cá vụn, đầu, ruột cá, đầu tôm chế phẩm lò mổ đem

nấu với cám gạo, cám ngô, bánh dầu... để nguội cho cá ăn ngày hai lần. Thả thức ăn

xuống sàn, sàn đan bằng tre hoặc bằng nong nia treo gần bờ. Số lượng cho ăn phải

theo dõi mức ăn hàng ngày để điều chỉnh cho vừa đủ sao cho cá ăn hết.

 Ao nuôi cá trê lai:

Cho thức ăn tương tự như cá tra, có thể sử dụng các loại thực phẩm như: cám

gạo, ngô, bã rượu, bột cá nhạt, cá tạp, tôm, cua, ốc,...Cá càng lớn càng ăn tạp, khả

năng tiêu hóa mạnh. Cần phối hợp các loại thức ăn. Chất bột cần nấu chín.
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Lượng đạm cần tháng thứ nhất 20 – 30%, tháng thứ hai từ 10 – 20%, tháng thứ

ba từ 10- 15% tổng số thức ăn. Cho cá ăn thêm nắm cho từ từ xuống để cá ăn hết lại

cho ăn tiếp. Ngày cho ăn hai lần: sáng sớm và chiều mát. Lượng thức ăn theo mức cá

ăn hết, thường từ 4 – 6 % khối lượng cá/ngày.

1.1.3.2.4. Chăm sóc, thu hoạch

1.1.3.2.4.1. Chăm sóc ao

Phải thường xuyên giữ đủ nước quy định, hàng ngày kiểm tra bờ, cống rãnh,

chuẩn bị trước đăng mành, cọc để đề phòng lũ lụt, cá đi mất.

Mỗi tháng đùa khuấy ao một lần, hàng tuần vớt sạch rác, thức ăn thừa. Sau khi

đùa ao, kết hợp cấp thêm nước mới. Đặc biệt đối với trắm cỏ nên thường xuyên vớt

hết thức ăn thừa khỏi ao để phòng bệnh cho cá.

Thường xuyên theo dõi màu nước để quyết định tăng hay giảm thức ăn và

phân bón.

Khi trời nắng, oi bức, màu nước quá béo cá dễ bị nổi đầu do thiếu oxy, nếu

thấy cá nổi đầu khắp ao, nghe tiếng động mạnh cũng không lặn xuống, vẫn cứ bơi lờ

đờ trên mặt nước, màu sắc trên lưng cá mè, trắm cỏ ngả sang hơi vàng, môi dưới của

cá dài ra, đó là hiện tượng nổi đầu nghiêm trọng. Như vậy phải bơm nước mới vào ao

và tạm ngừng bón phân cho đến khi cá trở lại bình thường.

1.1.3.2.4.2. Thu hoạch cá

Sau khi thả cá từ 8 – 9 tháng có thể dùng lưới đánh tỉa những con đủ tiêu chuẩn

cá thịt. Riêng cá rô phi, chim trắng nuôi sau 4 tháng có thể bắt đầu đánh tỉa cá thịt.

Tháo cạn và thu hoach toàn bộ cá ao vào các tháng sau:

- Cá thả tháng 2 - 5 tháng thu hoạch từ tháng 12 đến tháng 2 (thường thu trước

tết âm lịch).

- Cá thả tháng 8 – 9 thu hoạch tháng 9 – 10 năm sau. Trước khi thu hoạch 10

ngày phải ngừng bón phân và trước một ngày phải ngừng cho thức ăn trực tiếp. Khi

thu hoạch phải rút bớt nước, dùng lưới đánh bớt cá, sau đó tháo cạn ao, thu toàn bộ.

Chọn những cá giống nuôi lưu thả vào ao riêng, thống kê sản lượng theo số con

và trọng lượng từng loài để rút kinh nghiệm cho vụ nuôi năm sau.
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1.1.3.2.4.3. Phòng và trị bệnh cho cá

Phòng và trị bệnh cho cá là một vấn đề không thể coi thường, nhiều địa phương

và gia định nuôi cá, nhất là ương cá giống đã nhận rõ tác hại to lớn của nó phát hiện

được bệnh cá đã khó, chữa bệnh cho cá lại càng khó hơn. Vì cá sống trong nước

không thể tiêm cho hàng vạn con, hàng triệu con cá hoặc cho chúng uống thuốc được,

mà chỉ bằng cách cho

Vì vậy việc phòng bệnh cho cá là hết sức quan trọng. Nếu khi cá đã mắc bệnh thì

phải phát hiện kịp thời và chuẩn đoán đúng bệnh, lúc đó việc điều trị mới có kết quả.

1.1.4. Các hình thức nuôi cá nước ngọt hiện nay

1.1.4.1.  Nuôi quảng canh (QC)

Hay còn gọi là nuôi cá sinh thái, đây là hình thức nuôi cá sơ khai nhất, dựa

hoàn toàn vào nguồn cá tự nhiên, không thả thêm con giống nhân tạo và không

cho ăn thêm. Nguồn thức ăn chủ yếu là tự nhiên, người nuôi giống chỉ đắp đê, khoanh

khu vực, nuôi thành những ao đầm có diện tích khá lớn rồi tận dụng được diện tích

mặt nước hoang hóa vào sản xuất. Với hình thức nuôi quảng canh thì chi phí bỏ ra ít,

trang bị đơn giản, cần ít lao động cho một đơn vị sản xuất. Tuy nhiên nuôi cá theo

hình thức này năng suất và lợi nhuận rất thấp, phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện tự

nhiên, thích hợp với những người sản xuất ít vốn.

1.1.4.2. Nuôi quảng canh cải tiến (QCCT)

Nuôi cá quảng canh cải tiến là hình thức nuôi phù hợp với những người sản

xuất ít vốn. Người nuôi thu hẹp diện tích khoảng 0,2 – 2ha, sữa chữa quy cách cống,

làm bờ ao chắc chắn, mua thêm con giống để thả với mật độ 1 – 2con/m2 và bổ sung

thêm thức ăn cho cá. Đây là phương thức mà mức độ thiếu ôxy và ô nhiễm nguồn

nước không trở thành vấn đề lớn, không phải chăm sóc nhiều, quản lý còn đơn giản.

Đồng thời, do mật độ cá còn thấp nên chi phí thức ăn ít.

1.1.4.3. Nuôi bán thâm canh (BTC)

Hình thức này đòi hỏi người nuôi cá phải am hiểu về kỹ thuật nuôi và có kinh

nghiệm trong tổ chức quản lý. Đây là hình thức nuôi chủ yếu dựa vào nguồn thức ăn

từ bên ngoài, có thể là thức ăn viên kết hợp với thức ăn tươi sống, cho ăn thường

xuyên và có kế hoạch. Tùy theo đặc điểm của từng vùng mà số con giống được thả
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cho phù hợp, thông thường mật độ thả thừ 3 – 6 con/m2. Nuôi bán thâm canh đòi hỏi

vốn đầu tư lớn, công tác xây dựng ao hồ, đê đập phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật để

chủ động điều hòa, xử lý môi trường nước. Hiện nay, đây là hình thức nuôi phổ biến ở

nước ta, đòi hỏi người nuôi phải am hiểu về kỹ thuật nuôi và có kinh nghiệm trong tổ

chức quản lý, như vậy mới có thể đạt năng suất cao.

1.1.4.4. Nuôi thâm canh (TC)

Nuôi cá thâm canh hay còn gọi là nuôi cá công nghiệp. Đây là cách nuôi đòi

hỏi phải có đầu tư vốn 100%, cung cấp hoàn toàn giống cá nhân tạo và thức ăn công

nghiệp, mật độ thả giống cao. Các khâu chọn giống, xử lý ao, phòng bệnh và thức ăn

cho cá được thực hiện theo một quy trình kỹ thuật đảm bảo tuyệt đối, người nuôi cá

phải có trình độ chuyên môn cao, trang thiết bị cơ sở vật chất tốt. Nếu nuôi đúng quy

trình kỹ thuật, đúng khoa học, có kinh nghiệm và đầu tư đúng đối tượng thì sẽ thu lợi

nhuận cao, ngược lại, dễ bị thua lỗ.

1.2. Cơ sở thực tiễn

1.2.1. Tình hình nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế có đường bờ biển dài 126km và hệ đầm phá Tam Giang- Cầu

Hai kéo dài từ cửa sông Ô Lâu đến chân núi Vĩnh Long, là một tỉnh miền trung có hệ

đầm phá lớn nhất cả nước. Đây là tiềm năng vô cùng quý giá mà thiên nhiên đã ban

tặng cho địa phương để phát triển kinh tế. Ở đây không chỉ phát triển trong lĩnh vực

nuôi trồng thủy sản mà còn có tiềm năng lớn về du lịch và một số lĩnh vực quan trọng

khác. Nhờ những ưu thế đó, trong những năm qua tỉnh Thừa Thiên Huế đã không

ngừng đẩy mạnh phát triển ngành thủy sản, mỗi năm đóng góp nguồn thu lớn cho

ngân sách của tỉnh. Hiện nay, các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao như: cá, tôm, cua,

ốc… đã được đưa vào nuôi trồng có hiệu quả. Trong đó, có nhiều loại cá có giá trị

dinh dưỡng cao được nuôi ở môi trường nước lợ là cá dìa, cá chẽm, cá kình… Các loại

thủy sản này không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà nó là công cụ hữu hiệu trong

công cuộc xóa đói giảm nghèo đối với các địa phương trong tỉnh.
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Bảng 1.3: Tình hình nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 –2013

Chỉ tiêu ĐVT
2011 2012 2013 So Sánh (%)

SL CC(%) SL CC(%) SL CC(%) 2012/2011 2013/2012

1. Diện tích Ha 5.551 100,00 5.706 100,00 5.449 100,00 2,79 -4,60

- Diện tích nuôi nước ngọt Ha 1.802 32,46 1.882 32,99 1.836 33,68 4,45 -2,47

- Diện tích nuôi lợ, mặn Ha 3.749 67,54 3.824 67,01 3.614 66,32 2,00 -6,49

- Trong đó: Tôm các loại Ha 2.092 37,69 1.610 28,21 1.611 51,68 -23,05 0,09

- Nuôi cá lồng Lồng 2.820 - 2.299 - 3.958 - -18,44 72,09

2. Sản lượng Tấn 9.895 100,00 10.916 100,00 11.554 100,00 10,31 5,85

- Thủy sản nước ngọt Tấn 4.236 42,80 4.542 41,61 4.504 38,98 7,22 -0,85

- Thủy sản nước lợ Tấn 5.659 57,20 6.374 58,39 7.051 61,02 12,63 10,61

- Trong đó: Tôm các loại Tấn 4.63 46,79 3.486 31,93 5.212 45,11 -24,72 49,51

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế)
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Quan sát bảng 1.3 ta nhận thấy rằng, diện tích được đem vào thả nuôi của tỉnh

năm 2012 tăng so với năm 2011 tăng từ 5.551 ha lên đến 5.70 ha tương ứng với

1,89%. Thế nhưng đến năm 2013 mặc dù kế hoạch của tỉnh dự kiến đem vào thả nuôi

5.800 ha thì mức thả lại thấp hơn dự kiến rất nhiều chỉ đạt 93,95% so với kế hoạch và

so với năm 2012 thì diện tích thả nuôi giảm đi 4,60. Đầu tiên ta thấy rằng, diện tích

nuôi thủy sản nước ngọt có xu hướng tăng dần qua ba năm, hàng năm diện tích nuôi

được đưa vào nuôi trồng tăng đáng kể đồng thời tỉ lệ trong cơ cấu diện tích nuôi cũng

tăng lên. Thứ hai đối với diện tích nuôi nước mặn, đây là phần chiếm một tỉ trọng lớn

trong tổng cơ cấu diện tích nuôi trồng thủy sản trong ba năm. Nếu như có sự gia tăng

diện tích nuôi trồng thủy sản từ năm 2011 đến năm 2013 từ 3.749 ha lên đến 3.428 ha

thì sau đó diện tích thả nuôi lại giảm mạnh vào năm 2013 cụ thể giảm so với năm

2012 là 2,46%. Theo kết quả từ một số nghiên cứu , nguyên nhân một phần do ảnh

hưởng từ điều kiện khí hậu, nhưng sâu xa hơn đó là sự thất bại của các hoạt động nuôi

trồng thủy sản nước lợ. Chính điều này làm cho diện tích thả nuôi giảm, người dân thì

tìm giải pháp và nghề mới, trong đó có nuôi cá lồng là sự lựa chọn của người dân vào

lúc này. Qua bảng số liệu cho thấy, quy mô cá lồng liên tục tăng qua các năm, nếu như

năm 2011 là 2.820 lồng thì đến năm 2013 số lồng được thả nuôi là 3.958 lồng.

Về mặt sản lượng, kết quả thu được từ hoạt động nuôi trồng nước ngọt cho thấy

liên tục tăng, chứng tỏ việc nuôi trồng ở môi trường nước ngọt giảm được rủi ro và là

hướng lựa chọn đúng đắn. Rất nhiều mô hình nuôi xen ghép ở điều kiện nước ngọt đã

được ứng dụng thành công. Tiêu biểu như mô hình lúa-cá ở địa bàn phường Thủy

Phương Thị xã Hương Thủy, xã Vĩnh Thái , thị trấn Thuận An huyện Phú Vang. Một

tín hiệu đáng mừng nữa là, mặc dù quy mô thả nuôi có xu hướng giảm đi nhưng việc

chuyển đổi mô hình nuôi thích hợp đã mang lại kết quả khả quancho ngư dân ở tỉnh

Thừa Thiên Huế, cụ thể mức sản lượng thu hoạch thủy sản nước lợ qua ba năm đều

tăng khá.. đây là kết quả từ sự chỉ đạo đúng đắn của các cơ quan, ban ngành từ phía

tỉnh cho đến địa phương. Kết quả cụ thể cho thấy mức tăng sản lượng thu hoạch về

thủy sản nước lợ như sau, năm 2012 kết quả thu được cao hơn 715 tấn hay 12,60% so

với cùng kì năm 2011 năm 2013 củng có kết quả đáng mừng, cụ thể đã tăng 10,61%

so với năm 2012.
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Nói tóm lại NTTS tỉnh Thừa Thiên Huế mặc dù có những khó khăn nhưng nó

củng đã dần được tháo gỡ, bằng chứng là hoạt động này đã bắt đầu năng động trở lại

và chúng ta có quyền hy vọng về những kết quả tốt đẹp trong thời gian tới. Hiện tại,

nghề nuôi cá nước ngọt thu hút sự chú ý của người dân và chính quyền các cấp trong

chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Để phát triển nghề nuôi cá bền vững, tỉnh đang định

hướng nuôi cá theo một cơ cấu cân đối hợp lý giữa diện tích quảng canh cải tiến, bán

thâm canh và thâm canh, đồng thời khuyến khích xây dựng các vùng nuôi tập trung

phục vụ xuất khẩu, tăng cường sự tham gia của cộng đồng để đảm bảo nâng cao chất

lượng, sản lượng.

1.2.2. Khái quát tình hình nuôi cá nước ngọt ở thị xã Hương Thủy

Thị xã Hương Thủy là một trong những thị xã lớn của Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy khá phong phú, tổng diện tích nuôi trồng thủy

sản của toàn thị xã là 556 ha (năm 2013) trong đó: ao hồ, mặt nước: 196 ha, ruộng

trũng 360 ha. Trong những năm trở lại đây, thủy sản có bước phát triển nhanh cả về

diện tích, năng suất và sản lượng, chủ yếu là nuôi cá nước ngọt. Việc nuôi các đối

tượng nước ngọt đem lại thu nhập ổn định, tăng hiệu quả kinh tế trên 1 đơn vị sản xuất

nông nghiệp mà ít thay đổi tập quán sản xuất của bà con nên diện tích nuôi phát triển

mạnh tại các địa phương của phường Thủy Phương, Thủy Tân... của thị xã Hương

Thủy. Công tác dồn điền đổi thửa cũng được triển khai kịp thời tại các địa phương này

nhằm chuyển đổi một số diện tích trồng lúa vùng trũng năng suất thấp, không hiệu quả

kinh tế vào nuôi thủy sản nước ngọt. Đến nay, nuôi nước ngọt phát triển với nhiều

hình thức như: nuôi chuyên cá, nuôi 1 vụ cá + 1 vụ lúa, nuôi cá xen trong ruộng lúa...

Nuôi cá nước ngọt của thị xã đã đáp ứng được nhu cầu cung cấp thực phẩm tại

chỗ, quy trình sản xuất ổn định,có thể tận dụng được lao động phụ trong gia đình,

chính vì vậy nhiều năm qua diện tích nuôi cá ao hồ đã phát triển, đặc biệt ở các

phường Thủy Phương, Thủy Tân... đã chuyển dần diện tích ruộng trũng sang nuôi cá

mang lại hiệu quả kinh tế.
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Bảng 1.4 : Diện tích, năng suất, sản lượng nuôi cá nước ngọt thị xã Hương Thủy
Năm 2013

Chỉ tiêu Đvt 2011 2012 2013

2012/2011 2013/2012 Tốc độ

phát triển

BQ (%)
+/- % +/- %

1. DT nuôi cá

nước ngọt

ha 544,00 556,00 556,00 12,00 2,21 - - 1,11

2. Sản lượng

nuôi cá nước

ngọt

tấn 1.789,00 1.949,00 2.090,00 160,00 8,94 141,00 7,23 0,16

3. Năng suất

nuôi cá nước

ngọt

tấn/ha 3,29 3,51 3,76 0,22 6,69 0,25 7,12 6,91

(Nguồn: Niêm giám thống kê thị xã Hương Thủy năm 2013

Qua số liệu ta thấy giá trị sản xuất ngành thủy sản qua 3 năm 2011 – 2013

chiếm tỷ trọng cao. Năm 2012 tổng diện tích nuôi trồng là 556 ha tăng 12 ha so với

năm 2011, với diện tích đó thì sản lượng năm 2012 củng tăng từ 1.789 tấn lên 1.949

tấn, tăng 160 tấn ứng với 8,94%. Năm 2013 thì diện tích nuôi cá nước ngọt không thay

đổi nhưng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm các hộ nuôi cá nước

ngọt đã đẩy sản lượng tăng lên vượt bậc, năm 2012 sản lượng chỉ ở mức là 1.949 tấn

thì qua năm 2013 sản lượng ở mức là 2.090 tấn, tăng 141 tấn so với năm 2012, tương

ứng với 7,23%. Năng suất nuôi cá nước ngọt của toàn thị xã không ngừng tăng qua

các năm. Năm 2011 với năng suất là 3,29 tấn/ha thì tới năm 2012 con số này lên tới

3,51 tạ/ ha, tăng  0,22 tạ/ha tương ứng với 0,22%. Qua năm 2013 mức năng suất củng

đả đánh dấu tăng vượt bậc từ 3,51 tấn/ha năm 2012 lên 3,76 tấn/ha, tăng 0,25 tấn/ha

ứng với 7,12%.

Với tốc độ phát triển như vậy, ngành cá nước ngọt đã góp phần không nhỏ vào

sự phát triển chung của toàn Thị xã. Đây là ngành kinh tế mũi nhọn, sự phát triển thủy

sản tạo điều kiện cho các ngành khác của Thị xã cũng phát triển theo như ngành chế

biến, sữa chữa tàu thuyền, sản xuất ngư cụ... Có được kết quả này, ngoài sự quan tâm

đầu tư của Thị xã, yếu tố chủ yếu mang tính chất quyết định ở đây là sự cố gắng vươn
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lên làm giàu của các hộ nông dân. Họ đã không ngần ngại vay vốn với để mua sắm

trang thiết bị phục vụ cho đánh bắt cũng như nuôi trồng thủy sản nói chung và sản

xuất cá nước ngọt nói riêng.

Nuôi cá nước ngọt được xem là một hướng đi mới mà mà hiện nay nhiều người

dân cho là chiếc chìa khoá để mở ra cơ hội mới cho địa phương, giúp phường Thuỷ

Phương dần dần phát triển, đưa cuộc sống người dân đi lên một cách rõ rệt.
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Chương II: HIỆU QUẢ NUÔI CÁ NƯỚC NGỌT Ở PHƯỜNG

THỦY PHƯƠNG, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

2.1. Tình hình cơ bản của phường Thủy Phương

2.1.1. Điều kiện tự nhiên

2.1.1.1. Vị trí địa lý

Phường Thuỷ Phương nằm phía Tây thị xã Hương Thuỷ, vị trí trung tâm giữa

thành phố Huế và phường Phú Bài, có đường sắt Bắc Nam, đường quốc lộ 1A và

đường tránh Huế đi qua, ngoài ra còn có tỉnh lộ 7 và tỉnh lộ 10A thuận lợi cho việc

giao thông và giao lưu buôn bán với các xã, phường khác trong Thị xã và các địa

phương khác trong tỉnh và cả nước.

Địa giới hành chính của phường như sau:

- Phía Bắc giáp xã Thuỷ Thanh

- Phía Nam giáp xã Phú Sơn

- Phía Đông giáp phường Thuỷ Châu

- Phía Tây giáp phường Thuỷ Dương

Tổng diện tích tự nhiên của phường là 2.825 ha chiếm 6,16% diện tích đất tự

nhiên của thị xã Hương Thủy.

2.1.1.2. Điạ hình, địa mạo

Toàn bộ diện tích phường Thuỷ Phương được chia thành 2 vùng với đặc điểm

khác biệt về điều kiện địa hình.

Vùng đồng bằng nằm phía Bắc của đường Quốc Lộ 1A, chiếm 25% diện tích

đất tự nhiên. Độ cao bình quân 1 – 1,5m, độ dốc <5%. Đây là vùng sản xuất nông

nghiệp chính của phường, chủ yếu là đất lúa nước 2 vụ, bên cạnh đó là nuôi cá nước

ngọt.

Vùng gò đồi nằm phía Nam quốc lộ 1A, chiếm 75% diện tích tự nhiên. Địa

hình chủ yếu là gò đồi, độ cao bình quân 20-50m, độ dốc bình quân 5-20o. Đặc biệt có

núi Đá Nài cao 142m, núi Mổ Câu cao 203m thoải về sườn Đông và Đông Bắc. Nằm

phía Đông trên ranh giới phường Thuỷ Châu, có những đỉnh cao hơn 100m. Phần lớn

diện tích gò đồi đã được trồng rừng.
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2.1.1.3. Thời tiết, khí hậu

Khí hậu phường Thủy Phương mang đặc thù chung của khí hậu tỉnh Thừa

Thiên Huế, nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng của khí hậu chuyển

tiếp giữa miền Bắc và miền Nam nước ta. Với những đặc điểm cơ bản sau:

Chế độ nhiệt: Nhiệt độ trung bình năm là 24 – 250C. Mùa khô do chịu ảnh

hưởng của gió mùa Tây Nam nên khô hạn. Nhiệt độ trung bình của các tháng mùa khô

là 290-320, chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

Chế độ mưa: Mùa mưa kéo dài từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau, lượng mưa

bình quân là 2.500mm. Mưa tập trung vào ba tháng là tháng 10, 11, 12, lượng mưa

trong những tháng này chiếm hơn 50% lượng mưa năm. Số ngày mưa trong năm

khoảng 150 ngày.

Độ ẩm bình quân năm là 85%, độ ẩm cao nhất là 90% (tháng 10, 11, 12) độ ẩm

thấp nhất là 72% (tháng 5, 6, 7)

Nhìn chung, khí hậu có nền nhiệt độ cao, lượng mưa lớn thuận lợi cho sinh

trưởng và phát triển của cây trồng. Tuy nhiên, mưa tập trung, cường độ lớn, gây nhiều

khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, bên cạnh đó còn làm ngập úng các công trình

giao thông thủy lợi gây cản trở lớn đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân

trên địa bàn phường.

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội

2.1.2.1. Tình hình đất đai của phường Thuỷ Phương

Phường Thuỷ Phương có tổng diện tích đất tự nhiên 2.825 ha. Trong đó: Diện

tích đất sản xuất nông nghiệp là 576.36 ha chiếm 20,40% trong tổng diện tích đất tự

nhiên. Diện tích đất lâm nghiệp 833,75 ha chiếm 29,51% tổng diện tích đất tự nhiên.

Diên tích đất nuôi trồng thủy sản 47,27 ha chiếm 1,67% tổng diện tích đất tự nhiên.

Đây là một nguồn lực cơ bản và quan trọng nhất đối với một phường nông nghiệp như

Thuỷ Phương, trong khi đó các ngành nghề phi nông nghiệp còn phát triển chậm.



Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Văn Lạc

SVTH: Nguyễn Thị Huệ 27

Bảng 2.5: Tình hình đất đai của phường Thủy Phương năm 2014

Chỉ tiêu
Diện tích

(ha)

Cơ cấu

(%)

Tổng diện tích đất tự nhiên 2.825,00 100,00

I. Đất nông nghiệp 1.457,38 51,58

- Đất sản xuất nông nghiệp 576,36 20,40

- Đất nuôi trồng thủy sản 47,27 1,67

- Đất lâm nghiệp 833,75 29,51

II. Đất phi nông nhiệp 1.360,46 48,16

III. Đất chưa sử dụng 7,16 0,26

(Nguồn: Báo cáo tình hình sử dụng đất phường Thuỷ Phương)

Nhìn vào bảng ta thấy, đất nuôi trồng thủy sản năm 2014 là 47,27 ha, chiếm

1,67%. Điều này cho ta biết phong trào nuôi trồng thuỷ sản có bước phát triển đáng

kể. Bên cạnh đó thì diện tích dùng cho nông nghiệp là 576,26 ha, chiếm 20,40%, cao

gấp 12,19 lần so với diện tích nuôi trồng thủy sản, trên diện tích đất sản xuất nông

nghiệp này người dân trồng lúa là chính, trong khi hiệu quả kinh tế sản xuất nông

nghiệp không cao. Điều đó phải được thay đổi, chính quyền địa phương nên phân bổ

lại đất đai để có cơ cấu đất đai hợp lý.

Đất nuôi trồng thủy sản chỉ chiếm 47,27 ha, chiếm 1,67% là quá ít, diện tích

đất này chủ yếu được sử dụng để nuôi cá nước ngọt, đã và đang mang lại những hiệu

quả nhất định cho người dân phường Thủy Phương. Hiện nay công tác dồn điền đổi

thửa đang được triển khai kịp thời tại các địa phương này nhằm chuyển đổi một số

diện tích trồng lúa vùng trũng năng suất thấp, không hiệu quả kinh tế vào nuôi thủy

sản nước ngọt mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Qua bảng 2.5 thì ta thấy đất chưa sử dụng vẫn còn 7,16 ha. Đây là một tiềm

năng lớn nếu biết khai thác và sử dụng đúng mục đích. Diện tích đồi núi có thể phát

triển trồng rừng, trồng cây nguyên liệu, đất đồng bằng phát triển chuyển thành đất sản

xuất, chăn nuôi. Nghiên cứu và có chính sách khuyến khích để sử dụng đất đai phù

hợp sẽ góp phần đáng kể vào việc cải thiện đời sống của người dân, làm cho nền kinh

tế - xã hội ngày càng phát triển.
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2.1.2.2. Về dân số và lao động

Tính đến ngày 31/12/2014 trên địa bàn phường Thủy Phương gồm có 16 tổ dân

phố với tổng số dân là 14.172 người (3.419 hộ). Trong đó: Nam có 7.054 người,

chiếm 51,90%. Tổng số hộ trong phường ngày càng được tăng lên do có sự quan tâm

của địa phương đến việc quy hoạch đất ở cho nhân dân để các hộ được cấp đất ở khi

tách ra ở riêng.

Lao động là chỉ tiêu quan trọng nhất cho sự phát triển của một Quốc Gia nói

chung và một địa phương nói riêng. Lao động trên địa bàn phường Thủy Phương

trong những năm qua củng có sự chuyển biến đáng kể, sự phân công lao động nông

nghiệp nông thôn đang chuyển dịch theo xu hướng tích cực nhưng bên cạnh đó chính

quyền địa phương cần phải có một chính sách phát triển dân số và lao động hợp lý, để

cùng với đó là có một cơ cấu lao động trong các ngành nghề khoa học để tăng cường

sự phát triển của địa phương.

Bảng 2.6: Tình hình nhân khẩu và lao động của phường Thuỷ Phương

qua 3 năm (2012 - 2014)

Chỉ tiêu ĐVT 2012 2013 2014
So sánh (%)

2013/2012 2014/2013

1. Tổng số hộ hộ 3.399,00 3.382,00 3.419,00 -0,50 1,09

- Hộ SX nông nghiệp hộ 1.545,00 1.515,00 1.465,00 -1,94 -3,30

- Các hộ còn lại Hộ 1.854,00 1.940,00 1.954,00 4,64 0,72

2. Tổng số nhân khẩu khẩu 13.509,00 13.130,00 14.172,00 -2,81 7,94

Trong đó : Nam người 6.760,00 6.665,00 7.054,00 -1,41 5,84

Nữ người 6.749,00 6.465,00 7.114,00 -4,21 10,04

3. Tổng số lao động nông nghiệp Lao động 3.000,00 2.892,00 2.697,00 -3,60 -6,74

- LĐ thuần nông % 37,00 35,00 32,00 -5,41 -8,57

- LĐ kiêm ngành nghề % 63,00 65,00 68,00 3,17 4,62

4. Bình quân nhân khẩu/hộ Lao động 4,20 4,10 4,00 -2,38 -2,44

5. Bình quân lao động/hộ Lao động 2,10 2,10 2,00 - -4,76

(Nguồn : Báo cáo tình hình dân số và lao động của phường Thuỷ Phương)

Qua bảng 2.6 ta thấy, tổng số hộ của toàn phường năm 2012 là 3.399 hộ, năm

2013 là 3.382 hộ, giảm 0,50% so với 2012. Năm 2014 tăng lên 3.419 hộ, tương đương

với tăng 1,09% so với năm 2013. Trong thời gian này địa phương đang hoàn tất việc
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cấp đổi sổ hộ khẩu nên trong dịp này nhiều hộ tách ra riêng nên tổng số hộ trong toàn

phường tăng. Năm 2013 hộ nông nghiệp có giảm hơn nhiều so với năm 2012 là

3,60%, nhưng so với năm 2014 đã có chiều hướng giảm con số lên tới 6,74%, điều đó

cho thấy phường đã chú trọng phát triển các ngành nghề dịch vụ, cộng với tiểu thủ

công nghiệp, làng nghề Dạ Lê, Thanh Lam của phường nên lao động nông nghiệp

giảm.

Tình hình nhân khẩu không có sự biến động lớn, năm 2012 là 13.509 khẩu,

năm 2013 là 13.130 khẩu. Có được điều đó là do địa phương chú trọng công tác kế

hoạch hoá gia đình nên dân số chỉ tăng trong phạm vi chỉ tiêu mà Nghị quyết của Hội

đồng nhân dân đã đề ra. Đây là nguồn lao động chủ yếu của các nông hộ, do vậy muốn

tăng thu nhập cho người lao động phải tạo cho họ công ăn việc làm bằng nhiều hình

thức khác nhau như: Hỗ trợ vay vốn để phát triển sản xuất, mở rộng ngành nghề dịch

vụ... nên cần có sự tác động từ các cấp chính quyền trên cơ sở các mục tiêu kinh tế,

định hướng cụ thể cho quá trình phát triển sản xuất.

2.1.2.3. Về xây dựng kết cấu hạ tầng

Kết cấu hạ tần là yếu tố quan trọng tạo nên chỉnh thể thống nhất của phường

Thủy Phương, phát triển cơ sở hạ tầng là tạo điều kiện vật chất quan trọng phục vụ

cho nhu cầu phát triển kinh tế và phúc lợi xã hội. Trong những năm qua được sự quan

tâm và đầu tư của nhà nước, hệ thống cơ sở hạ tầng của phường có những chuyển biến

đáng kể so với trước. Điều đó được thể hiện như sau:

Về công tác quy hoạch: trong năm 2014 này Phường đã quy hoạch với tổng

diện tích: 13.177,4 m2. Trong đó 9.577,4m2 để thực hiện đổi đất lấy hạ tầng, 3.600m2

để cấp đất cho nhân dân. Đến nay đã bán đấu giá tất cả các lô thuộc khu vực tổ 8, tổ 6.

Trong năm 2014, được sự hỗ trợ của chương trình Phát Triển Nông Thôn Thừa

Thiên Huế đã đầu tư xây dựng mới, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn

tại các tổ 1, 4, 5, 9, 10 với tổng chiều dài 5.900m với giá trị 72.523.000 và khảo sát

mở các tuyến còn lại trên địa bàn với chiều rộng từ 6 – 8m để làm cơ sở cho bê tông

hóa sau này. Hạng mục san mặt bằng khu trung tâm văn hóa xã đã được nghiệm thu

hoàn thành tổng kinh phí 1,1 tỷ đồng, đền thờ Liệt sĩ đã hoàn thành với tổng kinh phí

931 triệu đồng. Sữa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 1, 4, 5 thị giá 62 triệu đồng đã
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nghiệm thu hoàn thành. Duy tu bảo dưỡng tuyến đường chợ, bản cầu Lợi nông 108

triệu đồng đã giải tỏa chuẩn bị thi công. Xây dựng nhà lánh nạn giá trị 70 triệu đồng.

Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản trên địư bàn xã: 30 tỷ đồng. Trong đó: ngân sách

của TW, Tỉnh, Thị xã ước khoảng 12 tỷ đồng. Ngân sách xã xây dựng cơ bản trong

dân và cụm công nghiệp và làng nghề ước khoảng 18 tỷ đồng.

2.1.2.4. Công trình thuỷ lợi

Thủy lợi là yếu tố vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển nông nghệp.

Nhìn chung trên địa bàn phường Thuỷ Phương, các công trình phục vụ tưới tiêu tương

đối phát triển. Sông Lợi Nông ở phía Bắc và hồ Châu Sơn ở phía Đông của phường có

khả năng cung cấp đủ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp,kênh mương đả được chú ý

cải tạo ngày một có chất lượng hơn.

- Hệ thống kênh mương có chiều dài 21,10 km, phân bố tương đối hợp lý, trong đó:

Kênh mương bê tông: 5,8 km, chiếm 27,49%

Kênh mương đất: 15,3km, chiếm 72,51%

- Trên toàn xã có 4 trạm bơm điện, tổng công suất 7.800m3/h, khả năng tưới

4000ha và tiêu 460ha. Trong đó :

Hai trạm kiên cố: 5.400m3

Hai trạm dã chiến: 2.400m3

- Hệ thống đê bao 4,40km, gồm các tuyến: Nam sông Hương, đê bao ranh giới

giữa hai hợp tác xã, đê Dương Phương. Hiện nay đã kiên cố được 1,20km của tuyến

Nam sông Hương.

2.1.2.5. Giáo dục, y tế

Về giáo dục: Sự nghiệp giáo dục đào tạo của phường trong những năm gần đây

đả có những chuyển biến rất đáng khích lệ, chất lượng giảng dạy không ngừng được

nâng cao. Công tác giáo dục phổ cập được duy trì thường xuyên, đến nay đả được

công nhận phổ cập THCS đúng độ tuổi.

Trong năm 2014 trên toàn phường có 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 1

trường THCS, ngoài ra còn có 1 trường THPT và một trung tâm giáo dục thường

xuyên của thị xã đóng trên địa bàn.
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Về y tế: Trạm y tế phường Thủy Phương đả được xây dựng kiên cố, bố trí khá

hợp lý tại khu vực trung tâm phường, đảm bảo cho việc khám chữa bệnh thường

xuyên và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Chương trình tiêm chủng mở rộng bảo

vệ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em được thực hiện khá tốt. Được sở y tế chọn làm

thí điểm của tỉnh, đả được bộ y tế công nhận trạm đạt chuẩn quốc gia.

2.1.3. Thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội đến hoạt động

nuôi cá

2.1.3.1. Thuận lợi

- Phường Thủy Phương có diện tích rộng, lực lượng lao động dồi dào, là nơi

tiêu thụ mạnh các hàng hóa và dịch vụ.

- Có hệ thống kênh mương kiên cố, thuận lợi cho việc cung cấp nước trong quá

trình nuôi cá nước ngọt.

- Có lợi thế từ nguồn nước hồ Châu Sơn và dòng sông Lợi Nông chảy qua địa

bàn, hằng năm cung cấp một lượng nước khá lớn phục vụ cho việc nuôi trồng.

2.1.3.2. Khó khăn

- Trình độ dân trí chưa cao, không đồng đều, đội ngủ cán bộ quản lý chuyên

môn còn thiếu chất lượng.

- Điều kiện khí hậu diễn biến thất thường làm cho người nuôi trồng cá nước

ngọt  nhiều lúc không xử lý kịp gây nên những thiệt hại nặng.

2.2. Tình hình nuôi cá nước ngọt ở phường Thủy Phương

Thuỷ Phương là một phường có truyền thống sản xuất nông nghiệp, ngoài sản

xuất cây lúa nước, cây công nghiệp ngắn ngày, hoa màu thì chăn nuôi cũng khá phát

triển như lợn, trâu bò... mang lại một nguồn thu nhập rất lớn cho các hộ trong phường.

Toàn phường  có 3.099 hộ với trên 47,00% số hộ làm nông nghiệp, số lao động

thuần nông đang chiếm tỷ lệ lớn. Sự phân công lao động trong nông nghiệp diễn ra

chậm làm cho hiệu quả sản xuất còn thấp, vai trò ngành nghề dịch vụ chưa chiếm

được vị trí quan trọng trong sự phát triển chung của toàn phường.

Nghề nuôi cá nước ngọt ở Thuỷ Phương đã có sự phát triển lớn cả về diện tích

cũng như sản lượng cá, hiệu quả kinh tế thu được từ nghề nuôi cá cũng được tăng

đáng kể, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân địa phương.
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Phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế có lợi thế từ

nguồn nước hồ Châu Sơn, hằng năm cung cấp một khối lượng nước lớn rất thuận lợi

cho việc phát triển nghề nuôi cá nước ngọt. Nghề cá vừa giúp người nông dân tận

dụng thời gian nhàn rỗi, vừa góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm hộ

gia đình. Hằng năm, bình quân mỗi hộ có lãi từ 20-50 triệu đồng/ha. Phong trào nuôi

cá hiện giờ rất phát triển, các hộ sau mỗi năm vay Ngân hàng đều hoàn trả đầy đủ

hoặc trả được phần lớn số tiền đã vay. Đó là cơ sở để phường Thuỷ Phương tự tin

quyết định mở rộng diện tích nuôi cá nước ngọt trên địa bàn.

Trong tổng diện tích đất nông nghiệp, phường Thuỷ Phương đã chuyển đổi 59

ha đất năng suất thấp sang nuôi cá nước ngọt. Thực tế hiệu quả mang lại khá cao, đều

này cho thấy chủ trương của địa phương hoàn toàn đúng đắn và hợp lý để nhân dân

phường Thuỷ Phương tự tin làm giàu cho chính bản thân địa phương và Thị xã Hương

Thuỷ.

Phường Thuỷ Phương có 135 hộ đầu tư nuôi cá nước ngọt như cá rô phi, cá

trắm cỏ, trê, mè, gáy, thát lát... để cải thiện đời sống và thoát nghèo. Chỉ riêng tổ 10,

doanh thu từ nghề nuôi cá năm 2013 đã đạt khoảng 1,3 tỷ đồng. Đến mùa thu hoạch,

1kg cá bán cho thương nhân có giá từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng.

Bảng 2.7: Diện tích, năng suất, sản lượng cá năm 2011 - 2013

Chỉ tiêu ĐVT 2011 2012 2013
2012/2011 2013/2012

+/- % +/- %

1. Diện tích Ha 60,00 70,00 77,00 10,00 16,67 7,00 10,00

2. Năng suất Tấn/ha 1,70 1,72 1,74 0,20 1,18 0,02 1,16

3. Sản lượng Tấn 204,00 235,20 267,96 31,20 15,29 32,76 13,93

(Nguồn :Báo cáo tình hình kinh tế xã hội hằng năm của phường Thủy Phương)

Nhìn vào bảng 2.7 ta thấy năm 2011 diện tích nuôi cá nước ngọt đã được phát

triển, tuy nhiên diện tích vẫn còn khiêm tốn 60 ha và các giá trị vẫn còn thấp 1,70

tấn/ha, do sự quan tâm đầu tư chưa cao, đồng thời vẫn còn thiếu thông tin về mô

hình nuôi cá nước ngọt. Do đó, mô hình này có phát triển nhưng vẫn còn hạn chế.

Năm 2012 diện tích có sự gia tăng nhiều hơn năm 2011 là 11ha, theo đó sản lượng
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cũng tăng lên nhanh chóng, đưa năng suất từ 1,70 tấn/ha năm 2011 lên 1,72 tấn/ha

năm 2012, tức tăng 1,18%. Bước sang năm 2013, với sự quan tâm đầu tư đúng mức

về vốn, kỹ thuật, đặc biệt là có sự chuyển giao công nghệ của các Trung tâm khuyến

nông, khuyến ngư và các dự án đầu tư của các trường đại học đã chuyển giao cho

người nông dân những kỹ thuật, công nghệ, thêm vào đó giá cả của con cá cao hơn,

từ đó đem lại hiệu quả kinh tế. Do đó người dân đã chuyển đổi diện tích đất sản xuất

nông nghiệp năng suất thấp sang nuôi cá nước ngọt hiệu quả cao hơn. Từ 70,00

tấn/ha năm 2012 lên 77,00 tấn/ha vào năm 2013 đưa năng suất tăng lên 10,00% với

sản lượng 267,96 tấn/ha.

Hiện nay, trong 16 tổ của phường Thuỷ Phương có 8 tổ có hồ nuôi cá nước

ngọt. Nuôi tốt có lãi khoảng 45,00%, thấp nhất củng 19,00%. Vấn đề là phải biết sản

xuất hợp lý. Có hộ còn kết hợp mô hình V.A.C nhằm tận dụng nguồn thức ăn, giảm

chi phí. Có hộ còn xây dựng hẳn một quy trình khép kín từ cá giống đến sản xuất thức

ăn, vừa hạ được giá thành cá giống, vừa chủ động nguồn giống, tăng thu nhập. Nổi

tiếng trong làng cá phường Thuỷ Phương có các ông Nguyễn Tấn Phương, Hồ Văn

Phúc, Lê Hồng Cư, Võ Văn Tý... Những hộ này đều có số  năm kinh nghiệm cao, có

hộ lên tới 24 năm kinh nghiệm, đây là điều kiện thuận lợi để các hộ này phát triển

nghề nuôi cá nước ngọt, mang lại lợi nhuận cao hơn so với các hộ nuôi khác.

Hầu hết các hộ nuôi đều gia nhập Chi hội nuôi cá trực thuộc Hội nông dân.

Những hội viên nghề cá được tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, các lớp

tập huấn học hỏi kinh nghiệm do phường tổ chức nên nghề nuôi cá ở Thuỷ Phương ít

gặp rủi ro, cá ít dịch bệnh. Hằng năm, ngoài vốn vay ngân hàng, hội nông dân còn

giúp hội viên nuôi cá bằng vốn ưu đãi, lãi suất thấp, để người dân trong phường Thuỷ

Phương tự tin làm giàu trên chính quê hương của họ. Đồng thời giúp cho nghề cá

Thuỷ Phương có thêm nhiều triệu phú trong tương lai.

2.3. Tình hình nuôi cá nước ngọt của các hộ điều tra ở phường Thủy Phương

2.3.1. Thông tin chung về các hộ điều tra

Nhìn vào bảng 2.8, ta thấy tuổi trung bình của các hộ nuôi cá là 50,23 tuổi, có

thể nói đây là độ tuổi mà các hộ có thể đã có nhiều kinh nghiệm. So sánh giữa hai hình

thức nuôi ta thấy bình quân tuổi của các hộ nuôi xen canh cá lúa cao hơn so với hình
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thức bán thâm canh, nhưng kinh nghiệm của chủ hộ ở hình thức nuôi bán thâm canh

cao hơn so với nuôi xen canh cá lúa, vì thế đây là một lợi thế của hình thức nuôi bán

thâm canh. Theo điều tra số người dưới độ tuổi 35 chỉ có 4 người, chiếm một tỷ lệ

thấp, đây là độ tuổi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm nuôi. Mặc khác nuôi cá đòi hỏi sự

bền bỉ, kiên trì, do vậy nó không hợp lắm với độ tuổi này. Chiếm tỷ lệ cao nhất là

những hộ nuôi có độ tuổi từ 35-50 tuổi, trong số này thì những người có độ tuổi xấp xỉ

50 chiếm phần lớn, khả năng tiếp thu có chọn lọc, mạnh dạn đầu tư và ứng dụng cái

mới vào sản xuất là rất lớn. Số người có độ tuổi trên 50 cũng chiếm tỷ lệ khá cao. Đây

là độ tuổi đã có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi cá, nhưng nhóm người ở độ tuổi

này khá bảo thủ, ít tiếp thu thêm kỹ thuật.

Bảng 2.8: Thông tin chung về các hộ điều tra

Chỉ tiêu Đvt Bán thâm

canh (BTC)

Xen cá lúa

(XCCL)

BQ chung

1. Số hộ điều tra Hộ 35,00 25,00 30,00

2. Tuổi BQ chung của chủ hộ Tuổi 50,23 53,00 51,61

3. Năm kinh nghiệm nuôi cá BQ

của chủ hộ
Năm 12,09 7,12 9,60

4. Trình độ văn hóa của chủ hộ Lớp 7,77 7,56 7,67

5. Số nhân khẩu BQ/hộ Khẩu/hộ 4,71 4,80 4,76

6. BQ lao động /hộ LĐ/hộ 2,94 2,92 2,93

7. Vốn vay BQ của các hộ Trđ 20,71 5,40 13,06

(Nguồn : Số liệu điều tra Tháng 3 năm 2015)

Số liệu cho thấy, trong 165 nhân khẩu ở hình thức nuôi bán thâm canh thì có

103 lao động, trong 120 nhân khẩu ở hình thức nuôi xen canh cá lúa thì có 73 lao

động, lao động bình quân/hộ chung của cả hai hình thức là 2,93 lao động/hộ. Nhìn

chung số lao động trong mỗi gia đình cũng không phải ít. Cụ thể là nhóm hộ nuôi cá

xen lúa có 2,92 lao động bình quân/hộ, còn nhóm hộ nuôi thâm canh có 2,92 lao động

bình quân/hộ. Với lực lượng lao động dồi dào hơn, nhóm hộ nuôi bán thâm canh sẽ có

ưu thế hơn trong quá trình sản xuất, tiết kiệm được chi phí lao động thuê ngoài. Số lao
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động bình quân/hộ ở cả 2 hình thức là 2,93 lao động trong khi số nhân khẩu bình quân

lên đến 4,76 nhân khẩu. Như vậy trung bình mỗi hộ phải nuôi thêm 2 nhân khẩu, trong

đó ở hình thức xen cá lúa thì số người phụ thuộc có thấp hơn, bởi qua điều tra cho

thấy ở địa bàn nghiên cứu phần lớn là những hộ lớn tuổi nên con cái đã trưởng thành

và đi làm ăn xa, hay một số hộ trẻ tuổi nên gia đình chưa có nhiều con. Đa số các hộ

đều có 2 lao động chính trong gia đình, một số hộ thì cả hai lao động đều hoạt động

nuôi cá nhưng một số thì chỉ có một lao động thường xuyên trong hoạt động nuôi, còn

lại làm công việc khác để tăng thu nhập. Thực tế điều tra cho thấy gia đình ở nông

thôn sinh nhiều con, do vậy mỗi lao động chính bình quân phải nuôi thêm hơn 1 người

phụ thuộc. Đây là nhược điểm làm cho đời sống của người dân còn nhiều khó khăn.

Trình độ văn hoá của các chủ hộ nuôi cá là khá thấp. Đó cũng là một trong

những hạn chế lớn mà có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả và hiệu quả nuôi cá của hộ.

Phần đông chủ các hộ nuôi cá là biết chữ nhưng số chủ hộ có trình độ tiểu học cũng

chiếm một tỷ lệ rất cao 37,50%. Những người nuôi cá có trình độ cấp 1 thì cũng chỉ có

thể biết đọc, biết viết khó có thể tiếp thu các kiến thức khoa học kỹ thuật. Để có thể

tiếp thu các kiến thức từ các lớp tập huấn thì cần phải có trình độ văn hoá cấp 2-3.

Trong 60 hộ điều tra thì có 50,00% số chủ hộ có trình độ cấp 2-3. Cụ thể là trình độ

văn hóa bình quân của chủ hộ là lớp 7,67. Nghiên cứu cho thấy nhóm hộ nuôi bán

thâm canh có trình độ văn hóa cao hơn nhưng chênh lệch nhau không đáng kể. Trong

khi nhóm hộ nuôi bán thâm canh phổ cập được cấp 2 (lớp 7,77) thì nhóm hộ nuôi cá

xen lúa chỉ mới được phổ cập cấp 1 (lớp 7,56).

2.3.2. Năng lực sản xuất của các hộ nuôi cá nước ngọt

Trong sản xuất thì năng lực của người sản xuất có tính chất quan trọng, quyết định

tới khả năng thành công, cũng như khả năng đầu tư nuôi cá để mang lại hiệu quả cao.

Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tư liệu sản xuất là điều kiện quan trọng đầu

tiên để có thể tiến hành hoạt động nuôi cá. Quá trình này quyết định quy mô sản xuất

của các hộ nuôi, hộ nào đầu tư càng nhiều thì quy mô càng lớn và ngược lại. Tùy vào
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hình thức nuôi mà mức độ đầu tư xây dựng cơ bản, tư liệu sản xuất khác nhau giữa

các nhóm hộ này.

Bảng 2.9: Năng lực sản xuất của các hộ nuôi cá nước ngọt

Chỉ tiêu Đvt
Bán thâm

canh (BTC)

Xen canh cá

lúa (XCCL)

Bình quân

chung

Diện tích nuôi cá Ha 24,40 13,00 18,70

Diện tích nuôi cá BQ/hộ Ha/hộ 0,70 0,52 0,61

Vốn đầu tư TLSX Ngđ 510.990,00 92.900,00 301.945,00

TLSX/hộ Ngđ/hộ 14.599,71 3.716,00 9.157,86

TLSX/ha Ngđ 510.990,00 92.900,00 301.945,00

Vốn đầu tư XDCB Ngđ 2.884.155,00 212.770,00 1.548.462,50

XDCB/hộ Ngđ/hộ 82.404,43 8.510,80 45.457,61

XDCB/ha Ngđ 118.203,07 16.366,92 67.285,00

(Nguồn : Số liệu điều tra )

Nhìn vào bảng 2.9 ta thấy: với diện tích bình quân là 0,70 ha/hộ ở hình thức nuôi

bán thâm canh thì trung bình các hộ phải bỏ ra mức đầu tư khoảng 82.404,43 nghìn

đồng vào tư liệu sản xuất , trong khi đó mức đầu tư cho tư liệu sản xuất ở hình thức nuôi

cá xen lúa là 8.510,80 nghìn đồng với diện tích là 0,52 ha/hộ. Điều này cho ta thấy ở

hình thức nuôi bán thâm canh có sự đầu tư lớn về tư liệu sản xuất, phục vụ tốt cho sản

xuất hơn so với hình thức xen canh cá lúa. Tình hình đầu tư tư liệu sản xuất tập trung

chủ yếu hầu hết vào trang bị máy bơm, lưới, ghe thuyền, xe cải tiến. Theo như điều tra

thực tế thì các hộ nuôi không đầu tư vào bình phun thuốc, máy đo nồng độ pH hay máy

nghiền thức ăn. Điều đó cho thấy dù ở hình thức nuôi bán thâm canh nhưng các hộ vẫn

chưa thực sự chú ý đến công tác chăm sóc theo hướng khoa học đối với mô hình nuôi cá

mà vẫn dựa nhiều vào kinh nghiệm truyền thống. Các loại ngư cụ khác cũng được quan

tâm đầu tư và có xu hướng ngày càng nhiều như: ghe thuyền, xe cải tiến. Có thể nói, các

hộ nuôi cá bán thâm canh chưa có đầy đủ các phương tiện thật tiên tiến để phục vụ cho
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hoạt động sản xuất, nhưng nhìn chung các hộ đã trang bị khá đầy đủ các tư liệu sản xuất

cần thiết hơn các hộ nuôi xen canh cá lúa.

Chi phí xây dựng cơ bản BQ/hộ ở hình thức xen canh cá lúa là 8.510,80 nghìn

đồng, ở hình thức nuôi bán thâm canh là 82.404,43 nghìn đồng. Ta thấy các hộ nuôi

theo hình thức bán thâm canh đầu tư xây dựng cao gấp 9,80 lần so với hình thức nuôi

xen canh cá lúa. Bởi có sự chênh lệch lớn như vậy là do các hộ nuôi bán thâm canh

đầu tư nhiều vào việc đào ao và tu bổ ao, còn hình thức xen canh cá lúa thì người dân

chỉ cần đầu tư với một lượng chi phí nhỏ. Hình thức nuôi bán thâm canh có diện tích

nuôi tương đối lớn, các hộ đã đầu tư xây dựng ao hồ kiên cố, nhằm tránh sự rò rỉ nước

qua bờ ao, giữ được nước, giữ được cá nuôi, ngăn chặn được khả năng lây lan của

mầm bệnh giữa các ao, từ đó giảm được chi phí xử lý, cải tạo hằng năm.

Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tư liệu sản xuất là điều kiện quan trọng đầu

tiên có thể tiến hành hoạt động nuôi cá. Với diện tích tương đối lớn, nguồn vốn ban

đầu còn hạn chế thì cần phải có sự đầu tư hợp lý trong việc xây dựng ao hồ và mua

trang thiết bị phục vụ sản xuất.

2.4. Kết quả và hiệu quả nuôi cá nước ngọt của các hộ điều tra ở phường Thủy Phương

2.4.1. Đầu tư nuôi cá nước ngọt của các hộ nuôi

Chi phí đầu tư trong quá trình sản xuất nó là yếu tố đầu tiên nhưng quyết định

đến tất cả kết quả và hiệu quả của quá trình sản xuất đó. Nếu đầu tư đúng mức và hợp

lý thì chi phí đầu tư thường quan hệ thuận với kết quả sản xuất.

Theo số liệu bảng 2.10 cho chúng ta thấy cơ cấu chi phí vật chất của hai hình

thức nuôi chênh lệch nhau khá cao, cụ thể là để nuôi 1 ha theo hình thức bán thâm

canh thì tổng chi phí vật chất lên đến 282.701,70 nghìn đồng, trong khi đó nuôi cá

theo hình thức xen canh cá lúa chỉ mất 118.068,22 nghìn đồng, khoảng chênh lệch này

lên tới 164.633,48 nghìn đồng. Như vậy, mức chi phí để nuôi 1 ha cá theo hình thức

bán thâm canh có thể nuôi được 2,39 ha cá theo hình thức xen canh cá lúa.
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Bảng 2.10: Chi phí sản xuất của các hộ điều tra năm 2014 (BQ/ha)

Chỉ tiêu

Bán Thâm canh

(BTC)

Xen canh cá lúa

(XCCL)
BTC/XCCL

SL (Ngđ) CC(%) SL (Ngđ) CC(%) +/- Lần

Tổng chi phí vật chất 282.701,70 100,00 118.068,22 100,00 164.633,48 2,39

1. Chi phí bằng tiền 275.615,15 97,49 111.266,31 94,24 164.348,84 2,48

a. Chi phí trung gian 270.753,68 98,24 107.638,62 96,74 163.115,06 2,52

- Giống 44.360,25 16,38 10.520,38 9,77 33.839,86 4,22

- Thức ăn công nghiệp 202.325,82 74,73 79.126,92 73,51 123.198,90 2,56

- Thức ăn bổ sung 21.024,59 7,77 10.467,69 9,72 10.556,90 2,01

- Xử lý ruộng nuôi 2.506,35 0,93 300,00 0,28 2.206,35 8,35

- Chi phí bơm nước 487,87 0,18 192,00 0,18 295,87 2,54

- Phòng bệnh 24,40 0,01 56,31 0,05 -31,91 0,43

- Chi phí khác 24,40 0,01 600,00 0,56 -575,60 0,04

- Tổng chi phí sản xuất lúa - - 6.375,31 5,92 - -

b. Lao động thuê ngoài 4.861,48 1,76 3.627,69 3.07 1.233,78 1,34

2. Khấu hao TSCĐ 4.686,55 1,66 4.201,91 3,56 484,64 1,12

3. Lệ phí 2.400,00 0,85 2.600,00 2,20 -200,00 0,92

( Nguồn: Số liệu điều tra )

Chi phí trung gian chiếm tỷ trong cao nhất trong tổng chi phí vật chất của hai

hình thức nuôi này, hình thức bán thâm canh chiếm 98,24% và xen canh cá lúa chiếm

96,74%. Điều này cho thấy, các hộ nuôi cá theo hình thức bán thâm canh đả mạnh dạn

đầu tư về nhiều mặt, đặc biệt là thức ăn. So sánh chi phí đầu tư cho thức ăn ở hai hình

thức nuôi này ta thấy, đầu tư thức ăn công nghiệp cho 1 ha ở hình thức bán thâm canh

là 202.325,82 nghìn đồng chiếm 74,73% trong tổng chi phí trung gian, cao gấp 2,56

lần ở hình thức xen canh cá lúa tương đương 123.198,90 nghìn đồng. Qua điều tra

thực tế cho thấy, ngoài thức ăn công nghiệp, các hộ nuôi cá còn dùng thêm nguồn thức

ăn bổ sung có sẳn ở địa phương như các loại cá nhỏ đầu tôm phế thải đông lạnh, rau,

cám, bèo… Chi phí thức ăn bổ sung chiếm một phần không nhỏ trong tổng chi phí

trung gian của quá trình nuôi cá nước ngọt ỏ ruộng lúa. Chi phí thức ăn bổ sung trên 1
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ha bình quân là 10.467,69 nghìn đồng chiếm 9,72% trong tổng chi phí đối với hình

thức xen canh cá lúa. Đầu tư chi phí thức ăn bổ sung đối với hình thức nuôi bán thâm

canh cao gấp 2,01 lần so với hình thức xen canh cá lúa. Đó là điều tất yếu vì nuôi cá

theo hình thức xen canh cá lúa một mặt do nuôi với mật độ thấp, mặt khác ngoài thức

ăn bổ sung cá còn có thể tận dụng thức ăn có sẵn trong ruộng lúa.

Xét về chi phí đầu tư con giống ta thấy, các hộ nuôi cá theo hình thức bán thâm

canh đả đầu tư với số lượng lớn con giống trên một đơn vị diện tích ruộng nuôi. Điều

này dẩn tới chi phí con giống củng chiếm một tỷ trọng khá cao trong chi phí trung

gian. Chiếm 16,38% trong cơ cấu chi phí trung gian đối với hình thức bán thâm canh

và 9,77% đối với hình thức xen canh cá lúa. Nhìn chung các khoản chi phí trung gian

của hình thức bán thâm canh đều cao hơn so  với hình thức xen canh cá lúa. Trong chi

phí trung gian thì chi phí phòng bệnh của hình thức bán thâm canh thấp hơn xen canh

cá lúa, sở dỉ có sự chênh lệch này là vì theo tôi điều tra được rằng các hộ nuôi xen

canh cá lúa nhiều hộ chưa nắm vững được quy trình nuôi xen canh cá lúa đúng kỹ

thuật nên trong quá trình chăm sóc ruộng lúa chưa thực sự đúng cách nên đã dẫn tới

bùng phát dịch bệnh cho cá. Điều này làm tăng thêm phần chi phí phòng bệnh cho mô

hình xen canh cá lúa. Còn các hộ nuôi bán thâm canh họ đã biết kịp thời phát hiện

bệnh và điều trị sớm làm cho chi phí giảm đi đáng kể.

Ngoài ra, chi phí khấu hao tài sản cố định của hình thức nuôi bán thâm canh

cao gấp 1,12 lần. Ngược lại các khoản lệ phí nông nghiệp của hình thức nuôi xen canh

cá lúa lại cao hơn hình thức bán thâm canh. Điều này là hiển nhiên vì qua điều tra cho

thấy, nuôi cá theo hình thức bán thâm canh đầu tư đê đập, cống rảnh kiên cố hơn và

được thực hiện trên diện tích đất ngập úng xấu hơn. Hơn nữa nuôi cá bán thâm canh

các hộ nuôi trả một khoản phí điều tiết thủy lợi và điều tiết mùa vụ ít hơn sơ với các

hội nuôi theo hình thức xen canh cá lúa.

2.4.2. Kết quả nuôi cá nước ngọt ở phường Thủy phương

Trong nền kinh tế thị trường, kết quả hoạt động sản xuất của một ngành nghề

chịu tác động của rất nhiều yếu tố, các yếu tố này có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp,

chủ quan hoặc khách quan.
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Bảng 2.11: Kết quả và hiệu quả nuôi cá nước ngọt của các hộ điều tra năm 2014

Chỉ tiêu ĐVT

Nuôi bán

thâm

canh

(BTC)

Nuôi xen

canh cá lúa

(XCCL)

BTC/XCCL

+/_
Cơ Cấu

(%)

1. Tổng giá trị sản xuất

(GO)

Ngđ/ha

400.000,00 151.583,08 248.416,92 263,88
- Cá Ngđ/ha 400.000,00 132.923,08 267.076,92 -
- Lúa Ngđ/ha - 18.660,00 -18.660,00 -
2. Tổng chi phí vật chất Ngđ/ha 282.701,70 118.068,22 164.633,48 239,44
a. Chi phí trung gian (IC) Ngđ/ha 270.753,68 107.638,62 163.115,06 251,54
- Cá Ngđ/ha 270.753,68 101.263,31 169.490,37 267,38
- Lúa Ngđ/ha - 6.375,31 -6.375,31 -
b.   Lao động thuê ngoài 4.861,48 3.627,69 1.233,78 134,01
c. Khấu hao tài sản cố định Ngđ/ha 4.686,55 4.201,91 484,64 111,53
d.   Lệ phí Ngđ/ha 2.400,00 2.600,00 -200,00 92,31
3. Giá trị gia tăng (VA) Ngđ/ha 129.246,32 43.944,46 85.301,86 294,11
4. thu nhập hổn hợp (MI) Ngđ/ha 122.159,77 37.142,55 85.017,22 328,89
5. GO bình quân hộ Ngđ 11.428,57 6.063,32 5.365,25 188,49
6. VA bình quân hộ Ngđ 3.692,75 1.757,78 1.934,97 210,08
7. MI bình quân lộ Ngđ 3.490,28 1.485,70 2.004,58 234,92

(Nguồn số liệu điều tra)

Qua bảng 2.11 ta thấy, bình quân 1 hecta nuôi cá nước ngọt theo hình bán thâm

canh của vùng nghiên cứu đã mang lại 400.000 nghìn đồng  giá trị sản xuất. trong lúc

đó nuôi xen canh cá lúa chỉ đạt 151.583,08 nghìn đồng, cao hơn 248.416,92 nghìn

đồng. hay nói cách khác giá trị thu được trên 1 ha của hình thức bán thâm canh cao

gấp 2,63 lần (263,88%)  so với hình thức nuôi xen canh cá lúa. Mức chênh lệch giũa

giá trị sản xuất và chi phí trung gian của hai hình thức nuôi làm cho giá trị gia tăng,

thu nhập hỗn hợp thu được trên 1 đơn vị hecta của hình thức bán thâm canh cao hơn

hình thức nuôi xen canh cá lúa. Giá trị gia tăng bình quân trên 1 ha ở địa bàn nghiên

cứu của hình thức nuôi bán thâm canh đạt 129.246,32 nghìn đồng cao gấp 2,94% so
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với nuôi xen canh cá lúa, tương đương 85.301,86 nghìn đồng. tương tự thu nhập hỗn

hợp thu được bình quân trên 1 đơn vị ha của hình thức bán thâm canh đạt 122.159,77

nghìn đồng, cao gấp 3,28 lần so với hình thức xen canh cá lúa, tương đương với

85.017,22 nghìn đồng. qua số liệu điều tra thực tế tôi nhận thấy rằng các hộ nuôi theo

hình thức xen canh cá lúa vẫn nặng theo phương thức truyền thống, thả cá trong lúa

chỉ để lợi dụng môi trường lúa để nuôi cá, xem như tận dụng nguồn thức ăn là chính

còn rất ít chăm sóc nên hiệu quả mang lại thấp.

Xét cơ cấu tổng giá trị sản xuất và chi phí trung gian của hình thức nuôi xen

canh cá lúa ta thấy, trong 151.583,08 nghìn đồng tổng giá trị sản suất thì lúa chỉ chiếm

18.660 nghìn đồng chiếm 12,31%. Trong chi phí trung gian thì  chi phí cho lúa chiếm

5,92%. Các chi phí đê kè, lệ phí sử dụng trong quá trình sản xuất chênh lệch nhau

không đáng kể, nếu biết tận dụng kỹ thuật và đầu tư tốt hơn hoặc chuyển từ hình thức

xen canh cá lúa qua hình thức bán thâm canh thì hiệu quả sẻ mang lại cao hơn rất

nhiều. Tuy nhiên một phần do tập quán canh tác, một phần người nông dân chưa mạnh

dạn đầu tư về vốn và các trang thiết bị, kỹ thuật nên vẫn còn nhiều hạn chế, chưa

mạnh dạn đầu tư để làm ăn.

Khi xét đến chỉ tiêu kết quả sản xuất của một hộ, chúng ta thấy giá trị sản xuất,

giá trị gia tăng, thu nhập hỗn hợp bình quân trên một hộ của hình thức nuôi bán thâm

canh cao hơn nhiều so với hình thức nuôi xen canh cá lúa. Cụ thể là giá trị sản xuất

bình quân trên hộ nuôi bán thâm canh cao gấp 1,88 lần so với hình thức xen canh cá

lúa; giá trị gia tăng cao gấp 2,10 lần và thu nhập hỗn hợp cao gấp 2,34 lần. Điều này

qua điều tra thực tế tôi nhận thấy rằng do diện tích nuôi bình quân trên hộ của hình

thức nuôi bán thâm canh cao hơn hình thức nuôi xen canh cá lúa, hơn nữa các hộ nuôi

xen canh cá lúa chủ yếu nuôi các loại cá có giá trị kinh tế thấp hơn.

Sở dĩ kết quả thu được giữa hai hình thức nuôi có sự chênh lệch đáng kể như

vậy là do giá trị thu được từ 1kg cá  cao gấp 6,70 lần so với 1kg lúa. Giá bán bình

quân 1kg lúa năm 2014 là 6.000đ/kg còn giá bán bình quân 1kg cá năm 2014 là

40.000 đồng.
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2.4.3. Hiệu quả kinh tế nuôi cá nước ngọt ở phường Thủy Phương

Qua quá trình điều tra thu thập số liệu, tôi đả tính toán được một số chỉ tiêu phản

ánh hiệu quả kinh tế nuôi cá nước ngọt ở phường Thủy Phương. Kết quả được thể hiện ở

bảng 2.12. Qua số liệu ở bảng thì ta thấy năng suất bình quân chung ở mô hình bán thâm

canh là 142,30 tạ/ha còn năng suất bình quân mô hình xen canh cá lúa là 70,52 tạ/ha.

Tổng giá trị sản xuất mô hình nuôi bán thâm canh  cao hơn mô hình xen canh cá lúa là

248.416,92 nghìn đồng ứng với cao gấp 2,64 lần.

Bảng 2.12: Một số chỉ tiêu hiệu quả nuôi cá nước ngọt ở phường thủy phương

Chỉ tiêu
Đvt

Nuôi bán

thâm canh

(BTC)

Nuôi xen

canh cá lúa

(XCCL)

BTC/XCCL

+/- (%)

1. Năng suất Tạ/ha 142,30 70,52 71,78 98,25

2. Giá trị sản xuất (GO) Ngđ/ha 400.000,00 151.583,08 248.416,92 263,88

3. Giá trị gia tăng (VA) Ngđ/ha 129.246,32 43.944,46 85.301,86 294,11

4. Thu nhập hỗn hợp (MI) Ngđ/ha 122.159,77 37.142,55 85.017,22 328,89

5. GO/IC Lần 1,48 1,41 0,07 104,91

6. VA/IC Lần 0,48 0,41 0,07 116,93

7. MI/IC Lần 0,45 0,35 0,11 130,75

( Nguồn: Số liệu điều tra )

Qua các chỉ tiêu như GO/IC, VA/IC, MI/IC chúng ta thấy được đối với hình thức

nuôi xen canh cá lúa thì cứ 1 đồng chi phí trung gian bỏ ra thì tạo ra được 141 đồng giá

trị sản xuất, 41 đồng giá trị gia tăng và 35 đồng thu nhập hỗn hợp. Còn ở hình thức nuôi

bán thâm canh thì cứ 1 đồng chi phí trung gian bỏ ra thu được 148 đồng giá trị sản xuất,

48 đồng giá trị gia tăng và 45 đồng thu nhập hỗn hợp. Qua số liệu trên chứng tỏ rằng ở

phường Thủy Phương thì hình thức nuôi cá bán thâm canh là phù hợp hơn so với mô hình

nuôi xen canh cá lúa.
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2.5. Vận dụng hàm sản xuất Cobb – Douglas nghiên cứu mối quan hệ của
các yếu tố đầu vào với  năng suất nuôi cá nước ngọt theo hình thức bán thâm
canh ở phường Thủy Phương

Để đánh giá mối liên hệ và mức độ  ảnh hưởng của một số yếu tố đầu vào tới năng
suất cá nước ngọt của các hộ điều tra đối với mô hình bán thâm canh, nhằm đưa ra các
biện pháp hổ trợ các hộ nông dân nuôi cá nước ngọt, đề tài đã sử dụng hàm sản xuất Cobb
– Douglas. Mô hình có dạng:

Y = AX1
1 X2

2 X3
3X4

4X5
5X6

6

Hay: LnY = LnA + α1.LnX1 + α2.LnX2 + α3.LnX3 + α4.LnX4 + α5.LnX5 + α6.LnX6
i (i =1-6): Hệ số của các biến độc lập Xi
Trong đó: Y: Năng suất cá (tạ/ha)

A: Hệ số tự do
X1: Mật độ con giống (con/ha)
X2: Chi phí TACN (ngđ/ha)
X3: Chi phí TABS (ngđ/ha)
X4: Chi phí phòng trị bệnh (ngđ/ha )
X5: Chi phí xử lý ao (ngđ/ha)
X6: Chi phí bơm nước (ngđ/ha)

Thực hiện hồi quy bằng phần mềm Excel 5.0 với mức ý nghĩa α = 0,05% ta có
kết quả được thể hiện qua bảng 2.13.

Bảng 2.13: Kết quả ước lượng hàm sản xuất của các hộ nuôi cá nước ngọt mô
hình bán thâm canh

Biến Hệ số ảnh hưởng (αi) P-value
Hệ số tự do 0,139 0,410
Mật độ con giống - LnX1 0,664 0,000
Chi phí TACN - LnX2 0,111 0,000
Chi phí TABS - LnX3 0,070 0,048
Chi phí phòng trị bệnh - LnX4 0,088 1,036
Chi phí xữ lý ao - LnX5 0,024 0,011
Chi phí bơm nước - LnX6 -0,003 0,776
F 74,021
R2 0,797
Số mẫu quan sát (n) 35

(Nguồn: Số liệu điều tra và kết quả ước lượng bằng Excel)
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Mức ý nghĩa thống kê F = 74,021 có nghĩa với độ tin cậy 95% bác bỏ giả thiết

H0 (cho rằng các biến độc lập Xi không ảnh hưởng tới năng suất nuôi của các hộ).

Điều này có nghĩa là các yếu tố đầu vào trong mô hình có ảnh hưởng tới năng suất cá.

Hệ số xác định (R2) cho biết phần trăm biến động của biến phụ thuộc Y (năng

suất) do biến độc lập Xi (các yếu tố đầu vào) trong mô hình gây ra. Với R2 = 0,797 có

ý nghĩa là 79,70% sự biến động năng suất của các hộ nuôi cá nước ngọt là do ảnh

hưởng bởi các yếu tố đầu vào đã được đưa vào mô hình, 20,30% còn lại là do tác động

của các yếu tố khác. R2 ở mức tương đối cao, điều này cho thấy có sự tương quan

mạnh giữa năng suất và các yếu tố mật độ con giống, chi phí thức ăn công nghiệp, chi

phí thức ăn bổ sung, chi phí phòng trị bệnh, chi phí xử lý ao.

Kết quả hàm sản xuất cho thấy: Mật độ con giống, chi phí thức ăn công nghiệp,

chi phí thức ăn bố sung, chi phí phòng trị bệnh, và chi phí xữ lý ao là những yếu tố có ảnh

hưởng tích cực đến năng suất cá với mức ý nghĩa thống kê cao (1%). Trong điều kiện các

yếu tố khác không đổi, nếu tăng 1% mật độ con giống so với mức trung bình sẽ làm cho

năng suất cá tăng lên 0,664%. Như vậy ta thấy được rằng các hộ nuôi cá ở phường thả với

mật độ thấp, chưa đạt yêu cầu kỹ thuật. Nếu thả đúng mật độ, đúng yêu cầu kỹ thuật thì sẽ

thu được năng suất cao hơn.

Kết quả mô hình còn chỉ ra rằng: Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi nếu

tăng thêm 1% chi phí thức ăn công nghiệp sẽ làm cho năng suất cá trung bình tăng thêm

0,111%. Vì vậy, năng suất cá sẽ tăng khi các hộ có sữ dụng nhiều thức ăn công nghiệp.

Ngoài ra, thức ăn bổ sung còn có tác động tích cực đến năng suất của cá, mặc dù mức độ

ảnh hưởng ít hơn thức ăn công nghiệp. Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, nếu

tăng 1% chi phí thức ăn bổ sung sẽ làm cho năng suất cá trung bình tăng 0,070%. Đây

củng là điểm mà các hộ nuôi cá cần quan tâm. Nếu biết sữ dụng hợp lý, cân đối giữa thức

ăn công nghiệp và thức ăn bổ sung thì không những làm cho năng suất cá tăng mà còn

làm giảm được chi phí dẫn đến hiệu quả kinh tế sẻ cao hơn.

Ngoài ra, chi phí phòng bệnh và chi phí xữ lý ao cũng có tác động rất tích cực đến

năng suất cá mặc dù chiếm tỷ trọng nhỏ trong chi phí trung gian. Kết quả mô hình chỉ ra

rằng, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, nếu tăng 1% chi phí phòng bệnh thì năng

suất trung bình sẽ tăng 0,088%; tăng 1% chi phí xữ lý ao sẽ làm cho năng suất trung bình

tăng 0,024%.
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Hệ số chi phí bơm nước trong quá trình nuôi không có ý nghĩa thống kê, bởi vì

trong quá trình điều tra thực tế cho thấy, năm 2014 thời tiết khá là thuận lợi cho công tác

nuôi cá nước ngọt, không có tình trạng hạn hán lũ lụt xãy ra. Sự khác bệt giữa các hộ nuôi

cá về chi phí bơm nước trong quá trình nuôi hầu như không đáng kể.

2.6. Phân tích chuổi cung sản phẩm

2.6.1. Chuổi cung các yếu tố đầu vào

 Con giống:

Con giống là vấn đề cốt lõi quyết định đến năng suất, sản lượng trong sản xuất

nông nghiệp. Do đó yếu tố con giống đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất.

Một số hộ nuôi cá ở phường Thủy Phương đã tự ương giống cá để phục vụ cho sản

xuất cá của hộ. Bên cạnh đó thì các hộ nuôi đã mua giống tại các gia đình tự ương

được cá giống ở các địa phương khác như các hộ nuôi tại trại giống Cư Chánh xã

Thủy Bằng, hay ở huyện Phong Điền, huyện Hương Trà… Nguồn cung cấp giống chủ

yếu cho các nông hộ được thể hiện như sau:

Bảng 2.14. Nguồn cung cấp cá giống ở phường Thủy Phương.

Nguồn cung cấp
giống

Tổng
số hộ

Tỷ lệ
(%)

< 5.000
(m2)

5.000 – 10.000
(m2)

>10.000
(m2)

Nông hộ tự ương 22,00 36,67 15,00 7,00 -
Trại, nông hộ ở thị xã
Hương Thủy 21,00 35,00 9,00 10,00 2,00

Trại giống, nông hộ ở
huyện lân cận 17,00 28,33 - 10,00 7,00

Tổng 60,00 100,00 24,00 27,00 9,00

(Nguồn số liệu điều tra)

Từ bảng trên cho chúng ta thấy, trong 60 hộ điều tra nguồn cung cấp giống cá

chủ yếu cho các nông hộ nuôi cá tại phường chủ yếu là do các nộng hộ tự ương được

cá giống phục vụ cho hoạt động nuôi trồng cuả mình, chiếm 36,67% trong tổng số hộ

nuôi cá nước ngọt. Với nguồn giống tự ương được nông hộ sẽ giảm đi được một

khoản chi phí lớn trong quá trình sản xuất cuả mình. Nguồn cá giống được cung cấp

tại địa bàn thị xã Hương Thủy củng tương đối lớn, chiếm 35,00% trong tổng số các hộ

nuôi cá nước ngọt. Trong địa bàn thị xã Hương Thủy thì các hộ thường mua giống
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trực tiếp tại trại giống Cư Chánh ở xã Thủy Bằng và một số khác thì mua ở các nông

hộ khác trong thị xã. Nguồn cung cấp cá giống từ trại giống ở các huyện, Thị lân cận

chiếm 28,33%. Chủ yếu là các hộ nuôi có diện tích lớn từ 5.000 m2 trở lên họ mới có

nhu cầu mua giống từ nơi khác, vì diện tích của các hộ nuôi này tương đối lớn nên

nguồn giống trên địa bàn không đáp ứng được nhu cầu về số lượng của các nông hộ.

Nguồn cá giống được hộ nuôi tới tại địa điểm để mua trực tiếp chứ không trải qua

khâu mua bán trung gian nào. Theo điều tra thực tế cho thấy thì giá trung bình trên

một con giống mà hộ nuôi mua là 1.700 đồng, mức giá này khá phù hợp cho hộ nông

dân đầu tư vào con giống. Mức giá không có sự chênh lệch giữa các vùng cung cấp

con giống.

 Thức ăn

Nguồn thức ăn đối với các hộ nuôi nuôi có quy mô nhỏ dưới 5.000 m2 thì họ

tận dụng nguồn thức ăn của gia đình như cám gạo, bột ngô, phân gia cầm… để nuôi là

chủ yếu. Bên cạnh đó kết hợp với một lượng nhỏ nguồn thức ăn công nghiệp. Đối với

các hộ nuôi có quy mô lớn từ 5.000 m2 trở lên thì nguồn thức ăn cung cấp cho cá chủ

yếu là thức ăn công nghiệp. Với các hộ nuôi này thì đòi hỏi các hộ phải bỏ ra một

khoản chi phí lớn đầu tư vào thức ăn. Theo điều tra thực tế thì giá một bao thức ăn

công nghiệp bình quân là 350.000 đồng. Bên cạnh đó các nông hộ còn mua thêm

nguồn thức ăn bổ sung tại các lò mổ ở trên địa bàn thị xã Hương Thủy, nguồn thức ăn

này được bán với giá trung bình là 30.000 đồng/bao.

Hình 1. Sơ đồ nguồn cung cấp thức ăn cho cá nước ngọt của phường Thủy  Phương

Nguồn thức ăn có
sẵn của nông hộ

Nguồn TABS mua tại các
lò mổ, các hộ nông dân trên
địa bàn thị xã Hương Thủy

Nguồn TACN mua tại
các đại lý trên địa bàn
thị xã Hương Thủy

Các nông hộ nuôi cá ở
phường Thủy Phương
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Hộ nuôi cá Người tiêu dùng

Hộ nuôi cá

Hộ nuôi cá

Người tiêu dùng

Người tiêu dùngThương lái Chợ

Thương lái 2Thương lái 1 Chợ

2.6.2. Chuổi cung các sản phẩm đầu ra

Thị trường tiêu thụ là khâu cuối cùng của một quá trình sản xuất kinh doanh

nói chung và nuôi cá nước ngọt nói riêng. Nó đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực

tiếp tới hiệu quả kinh tế của hoạt động nuôi cá nước ngọt.

(1)

(2)

(3)

Hình 2: sơ đồ kênh tiêu thụ cá nước ngọt của các hộ điều tra tại Thủy Phương

Qua sơ đồ biểu diễn về các kênh tiêu thụ và bảng tình hình tiêu thụ sản phẩm

của hộ nhận thấy:

Với kênh 1: Sản lượng thu hoạch được của các hộ nuôi chủ yếu được hộ nuôi bán

trực tiếp cho người tiêu dùng mà không qua một khâu mua bán trung gian nào, nhưng với

kênh này đòi hỏi hộ nuôi phải bỏ ra nhiều thời gian mới phân phối hết sản lượng của

mình đến tay người tiêu dùng. Hộ nuôi tiêu thụ theo kênh này chiếm tỷ lệ nhỏ mặc dù giá

bán theo kênh này cao hơn so với hai kênh còn lại và không bị ép giá, mức sản lượng tiêu

thụ theo kênh này chiếm 15,04% trong tổng sản lượng tiêu thụ cá nước ngọt của hộ nuôi.

Với kênh 2: Theo điều tra thực tế cho thấy thì đa số các hộ nuôi đều bán theo
kênh 2, chiếm 55,88% trong cơ cấu tiêu thụ sản phẩm. Thương lái đến tận nơi để mua,
thường kênh này các hộ nuôi bị ép giá, mức giá kênh 2 chênh lệch tương đối cao so
với kênh 1 là 5 nghìn đồng/kg. Tuy nhiên họ lại ưa thích kênh này nhiều hơn vì hình
thức bán đơn giản, nhanh, không mất nhiều thời gian, họ không phải lo đến cách vận
chuyển cá, tránh được tỷ lệ hao hụt và việc thu hoạch một lần này ít mất thời gian.

Với kênh 3: Một số ít thương lái tại địa phương sau khi thu mua xong giao cho
thương lái khác đi tiêu thụ rồi thu được tiền hoa hồng. Ở kênh này thương lái 2 thường
là thương lái lớn và ít có đầu mối để thu mua cá tận tay bà con nông dân nên họ chấp
nhận thu mua lại qua tay những thương lái 1. Mức giá mà các hộ nuôi nhận được từ
thu mua của thương lái 1 là 36 nghìn đồng/kg.
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Bảng 2.15. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của hộ nuôi cá nước ngọt theo kênh.

Kênh tiêu thụ Sản lượng
(kg)

Đơn giá
(1000đ/kg)

Cơ cấu
(%)

Kênh (1) 43.200 42 15,10
Kênh (2) 160.500 37 55,88
Kênh (3) 83.500 36 29,10

Tổng cộng 287.200 - 100,00
(Nguồn số liệu điều tra)

Hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có một cơ sở chế biến nào, cũng không có
một hệ thống bao tiêu sản phẩm nào được tổ chức chặt chẽ khoa học và hoạt động có
hiệu quả. Thông tin về giá cả không ổn định, phải qua nhiều khâu trung gian lại không
có một hợp đồng mua bán nào cũng là một trong những nguyên nhân làm người nông
dân bị ép giá, mức giá cá mà người nuôi nhận được dao động từ 36- 42 nghìn đồng/kg.
Mức giá cao hay thấp thường phụ thuộc nhiều vào thời điểm thu hoạch cá và kích cỡ
của cá thương phẩm. Quá trình thu mua có sự tham gia của nhiều tư thương. Các tư
thương này chính là lực lượng làm đầu mối thu gom và phân phối lại cho các đối
tượng khác trong và ngoài tỉnh. Cá to chủ yếu được tiêu thụ bởi các tư thương lớn vì
những người này thường nhập lại sản phẩm cho các  khách sạn, nhà hàng, doanh nghiệp.
Còn cá nhỏ do các tư thương nhỏ tiêu thụ. Cách thức và phương tiện bảo quản còn khá
đơn giản cho nên ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sản phẩm cũng như lượng cá bị hao
hụt đáng kể trong quá trình vận chuyển.
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CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO

HIỆU QUẢ NUÔI CÁ NƯỚC NGỌT Ở PHƯỜNG THỦY PHƯƠNG

3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển

Nghề nuôi cá nước ngọt đang có điều kiện phát triển ở phường Thuỷ Phương,

sản lượng và diện tích nuôi cá nước ngọt đang tăng lên qua từng năm, góp phần giải

quyết công ăn việc làm cho người dân địa phương cũng như nâng cao đời sống ngày

càng tốt hơn. Do đó để tiếp tục khai thác các thế mạnh về nuôi cá nước ngọt ở địa

phương thì cần có sự định hướng một cách rõ ràng và hợp lý.

Phải tập trung khai thác các nguồn lực có sẵn trong địa phương như lao động

dồi dào, đất dành cho nông nghiệp còn nhiều và đặc biệt là tận dụng tốt diện tích đất

còn lại của phường. Chuyển dịch cơ cấu đất nông nghiệp không có hiệu quả sang nuôi

cá. Chuyển lao động thuần nông nhiều thời gian nhàn rỗi sang các ngành nghề có thu

nhập cao hơn sang nuôi cá nước ngọt. Tiếp tục thực hiện chính sách giao đất, diện tích

mặt nước cho người dân để có thể sản xuất lâu dài. Tổ chức các mô hình sản xuất có

hiệu quả như VAC, các hình thức sản xuất như nông lâm ngư kết hợp.

Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống thuỷ lợi, nâng cao hiệu quả hoạt động của

các trạm cấp thoát nước, xây dựng hệ thống kênh mương khoa học nhằm đảm bảo

được sự chủ động trong tưới tiêu, cung cấp nước cho các hồ, ao cá, sắp xếp lại hệ

thống ao hồ một cách hợp lý cùng với đó là sự phát triển hồ ao phải gắn với sự phân

bố dân cư hợp lý nhằm tạo ra sự phát triển bền vững lâu dài.

Xác định các đối tượng nuôi một cách kỹ lưỡng để xem các loại thuỷ sản có

phù hợp với điều kiện địa phương, phù hợp với năng lực, kiến thức của nhân dân trên

địa bàn. Có sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật, công nghệ để giúp cho nông dân nắm vững các

kiến thức kỹ thuật về nuôi cá nước ngọt.

Xây dựng một chiến lược quy hoạch phát triển nghề nuôi cá khoa học, tăng sản

lượng, diện tích phải đi đôi với nhu cầu của thị trường, tránh tình trạng cá không có

đầu ra, gây thiệt hại cho bà con nông dân. Mục tiêu trong những năm tới của phường

là mở rộng diện tích và bên cạnh đó là việc tăng năng suất cá thu được trong năm tiếp

theo.
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3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả nuôi cá nước ngọt ở

phường Thuỷ Phương

3.2.1. Giải pháp về quy hoạch và quản lý quy hoạch

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch là một công tác rất phức tạp. Đây là

một vấn đề khó khăn và bức xúc trong cả nước, các ngành. Việc xây dựng một công

tác quy hoạch khoa học và hợp lý là rất khó khăn. Ngay cả ở những thành phố phát

triển bậc nhất của Việt Nam như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì công tác quy

hoạch và quản lý quy hoạch cũng là một vấn đề hết sức nhạy cảm. Do vậy, quy hoạch

và quản lý quy hoạch là một việc hết sức quan trọng. Đối với ngành thuỷ sản cũng

vậy, nhiều địa phương đã không có một đề án quy hoạch và quản lý quy hoạch hợp lý,

nên dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường. Chính quyền địa phương phải có một kế

hoạch xây dựng và phát triển công tác quy hoạch thật hợp lý và khoa học nhằm phát

triển ngành nghề một cách đúng đắn.

Nghề nuôi cá nước ngọt đang có bước phát triển nhanh về mặt diện tích và

năng suất. Phát huy đà phát triển đó thì chính quyền địa phương nên xây dựng nhiệm

vụ của công tác quy hoạch. Đó là sử dụng nguồn đất đai một các hợp lý, đầy đủ, tận

dụng triệt để diện tích mặt nước có sẵn. Vùng nào điều kiện thuận lợi thì tập trung

phát triển. Tổ nào phù hợp với việc đào hồ nuôi cá, tổ nào phù hợp với việc phát triển

nuôi cá xen với lúa để có sự phân bổ đất đai phù hợp. Diện tích nuôi bao nhiêu là vừa,

phù hợp với sự phát triển tổng thể các ngành nghề trong địa phương. Đặc biệt phải

quy định những tổ nào, những vùng nào không được nuôi, hạn chế nuôi nhằm ngăn

chặn sự ảnh hưởng đến cảnh quan của phường, ảnh hưởng đến sinh thái môi trường.

Quy hoạch lại tất cả hệ thống thuỷ lợi, kênh mương, hệ thống cấp thoát nước một cách

khoa học, nhằm chủ động được nguồn nước.

Đất đai là nguồn tài nguyên quan trọng của đất nước, là tư liệu sản xuất chủ

yếu của ngành nông nghiệp nói chung và nghề nuôi cá nói riêng, Do đó việc giao đất

phải có căn cứ vào quy hoạch chi tiết, phải có sự thẩm định rõ ràng trước khi giao đất.

Uỷ ban Nhân dân dân thị xã có quyền giao đất cho các hộ gia đình sử dụng vào mục

đích nuôi cá, và cũng có quyền cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho các hộ.
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Hiện nay, đất đai không còn đơn thuần là tư liệu sản xuất đặc biệt của nuôi cá

mà nó còn là một tài sản thế chấp quan trọng cho các hộ nông dân vay vốn để phát

triển nghề cá. Do đó việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất là một công việc quan

trọng cần phải thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Nó sẽ làm cho người nông dân yên

tâm sản xuất, đầu tư xây dựng cơ bản quy mô, chất lượng. Mặt khác đó là điều kiện

thuận lợi để giúp các hộ có điều kiện vay vốn nhanh chóng, nhằm tận dụng các tiềm

năng sẵn có, tận dụng tốt các cơ hội để sản xuất làm giàu.

Cùng với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kịp thời, Nhà nước cũng

nên thường xuyên kiểm tra rà soát tình hình sử dụng đất đã cấp. Kiên quyết thu hồi lại

đất xin cấp nhưng không sử dụng đúng mục đích, quy hoạch của Nhà nước trong một

thời gian dài cũng như những đối tượng sử dụng đất vào những mục đích không phù

hợp với kế hoạch phát triển của địa phương. Chính quyền địa phương nên thường

xuyên làm công tác kiểm tra tình hình sử dụng đất. Phải xử lý nghiêm đối với những

đối tượng ngăn sông, phá đập để nuôi cá gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường,

đến quy hoạch phát triển.

Bên cạnh đó, quy hoạch phát triển hợp lý mạng lưới chợ nông thôn. Nó có ý

nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường lưu thông hàng hoá, đưa kinh tế nông thôn

phát triển toàn diện, đẩy mạnh quá trình phân công lao động trong nông thôn, góp

phần giải quyết tốt đầu vào và đầu ra cho sản xuất, nâng cao mức sống dân cư. Song

trong quy hoạch hệ thống chợ nông thôn, cần phân bố một cách hợp lý các chợ chuyên

doanh, đồng thời bố trí các chợ tổng hợp để người dân có thể bán nông sản và cũng có

thể mua vật tư cho sản xuất. Cần phải đầu tư cải tạo theo hướng kiên cố, bán kiên cố

với các trang thiết bị cần thiết phục vụ mua bán, thông tin tiếp thị ngày càng văn minh,

hiện đại.

3.2.2. Giải pháp về vốn

Trong quá trình sản xuất thì vốn là yếu tố cơ bản quyết định đến tình hình đầu

tư của các hộ. Trong nuôi cá nước ngọt cũng vậy, vốn có vai trò đặc biệt quan trọng.

Tuy nhiên các hộ nông dân nuôi cá thì không có được nguồn vốn đủ để đầu tư thâm

canh, xây dựng cơ bản. Hầu hết những hộ nuôi cá là những người đi lên từ hai bàn tay

trắng. Nhờ sự giúp đỡ về vốn mà các hộ mới có điều kiện để phát triển nghề. Ở địa
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bàn phường Thuỷ Phương thì các hộ nông dân đều có nguồn vốn tự có nhỏ, chỉ

khoảng 10-20% tổng số vốn đầu tư. Do đó phần lớn vốn đầu tư vào nuôi cá đều là vay

ở ngân hàng, vay từ các nguồn ưu đãi.

Theo số liệu điều tra thực tế thì có khoảng 50% số hộ nông dân phải vay vốn để

đầu tư phát triển nghề nuôi cá. Hầu hết các hộ phải vay từ 20-25 triệu đồng từ ngân

hàng chính sách xã hội hoặc vay từ quỹ xoá đói giảm nghèo. Nhưng nguồn vốn từ các

ngân hàng này lại có hạn, nên số vốn được vay không được như nhu cầu của các hộ.

Mặt khác để vay được tiền ở ngân hàng chính sách xã hội Thị xã thì phải trải qua

nhiều thủ tục. Trước hết bà con viết đơn đưa lên chính quyền xã phê duyệt, nếu được

phê duyệt thì phải về tại ngân hàng để mua các mẫu đơn, rồi phải viết lại theo mẫu của

ngân hàng, quá trình này mất rất nhiều thời gian. Bên cạnh đó là do trình độ văn hoá

của các hộ vay thấp, nên thường xuyên viết đơn sai, sửa đi sửa lại. Chưa kể thời gian

mất do địa phương tổ chức bình bầu các hộ được vay vốn từ các quỹ như xoá đỏi giảm

nghèo, thương binh xã hội... và nguy hiểm nhất là thái độ làm việc quan liêu, hách

dịch của các cán bộ ngân hàng. Có nhiều hộ vay 10 triệu đồng nhưng phải mất hơn

một tháng vẫn chưa vay được gây ảnh hưởng đến quá trình sản xuất.

Nhà nước phải giảm bớt được các khâu hành chính rườm rà, làm sao để vốn

đến với bà con nông dân nhanh nhất. Nuôi cá là một nghề mang tính chu kỳ, nếu lỡ

thời gian thì vụ nuôi đó coi như bỏ đi. Điều đó không những làm cho bà con mất đi cơ

hội sản xuất kinh doanh mà còn làm cho tâm lý của họ không còn tốt nữa. Ý chí và

niềm tin của họ mất đi, như vậy sản xuất sẽ không hiệu quả nữa.

3.2.3. Giải pháp về thị trường

Sản phẩm làm ra được thì phải có nơi tiêu thụ, tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối

cùng của quá trình sản xuất. Có tiêu thụ sản phẩm thì mới có cơ sở để đánh giá thành

quả lao động của người nông dân, cũng như đánh giá được giá trị lao động mà người

nông dân bỏ ra. Thị trường tiêu thụ cá của Việt Nam hiện nay rất rộng lớn, với một thị

trường trong nước rộng lớn và một thị trường ngoài nước với gần 100 quốc gia và vùng

lãnh thổ. Tuy nhiên đối với bà con nông dân thì họ không phải là những người bán sản

phẩm của mình trực tiếp cho người tiêu dùng, mà phải qua các thương lái bán buôn, qua

rất nhiều khâu trung gian. Các nhà bán buôn này thường cấu kết với nhau để độc quyền
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quyết định về giá cả. Họ là những người thao túng được giá cả ở các địa phương. Trong

những năm trở lại đấy thì các hộ nông dân vẫn có tham khảo, theo dõi giá cả thị trường

ở trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng vẫn chỉ mang tính chất tham khảo.

Còn giá cá thì vẫn do các thương lai thao túng, quyết định. Có những hộ nông dân bán

cá cho thương lái rồi nhưng cả tháng sau vẫn không nhận được tiền. Mặt khác do buôn

bán không có hợp đồng nên thường xuyên nảy sinh những mâu thuẩn giữa người mua

và người bán, thậm chí tư thương còn quỵt luôn tiền của bà con. Tất nhiên đó là những

trường hợp ít ỏi, còn phần lớn các tư thương buôn bán rất đàng hoàng.

Để khắc phục tình trạng cá được bán với giá rẻ, bị ép giá thì chính quyền địa

phương, các tổ chức như Hội cá của phường... phải có những hoạt động tích cực để

tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm cá. Chính quyền, Hội cá nên có những hợp đồng tiêu

thụ với các công ty có uy tín, các nhà máy đông lạnh để bà con yên tâm sản xuất. Về

phần các hộ nông dân thì họ phải đảm bảo được chất lượng cá của mình, tạo ra uy tín

lớn về mặt hàng, chất lượng để có những hợp đồng lâu dài với giá bán hợp lý.

Nhà nước cũng tạo điều kiện cho những người nông dân có điều kiện tốt khi đi

bán cá ở ngoài tỉnh. Khi sản phẩm cá tiêu thụ trong vùng tỉnh không hết thì bà con đi

bán tiêu thụ ở các cùng khác, tỉnh khác. Cần phải có những chính sách hợp lý giúp cho

việc tiêu thụ cá dễ dàng, không nên đánh thuế cao đối với những người đi tiêu thụ cá ở

tỉnh khác. Nhà nước nên có chính sách xây dựng các chợ đầu mối lớn. Đây là thị

trường quan trọng cho việc tiêu thụ cá cho bà con nông dân.

3.2.4. Giải pháp về kỹ thuật công nghệ

Ngày nay, khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh chóng và được ứng dụng

nhiều vào trong tất cả các lĩnh vực của đời sống. Biết ứng dụng khoa học kỹ thuật

chính là chìa khoá thành công trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Nghề

nuôi cá nước ngọt cũng vậy, nó đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc, xây dựng xử lý ao hồ, công

tác chọn giống một cách kỹ lưỡng, do vậy cần phải biết tiếp thu và ứng dụng những

thành tựu, công nghệ mới nhằm đạt được năng suất cao. Tập trung đầu tư trang thiết bị

kiểm tra các dư lượng chất kháng sinh, hóa chất độc hại trong quá trình nuôi của ngư

dân, nhằm tiến đến các mô hình nuôi vệ sinh, sinh thái, an toàn thực phẩm.
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Xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ trong nông nghiệp, mà

trước hết là công nghệ sinh học tạo ra các loại giống mới thích hợp với từng vùng, cho

năng suất, chất lượng sản phẩm cao; công nghệ sản xuất, chế biến và bảo quản sản

phẩm; công nghệ quản lý chất lượng sản phẩm... Giống là một khâu quan trọng quyết

định đến sự thành công của quá trình nuôi cá, chúng ta cần phải có những trại giống

được xây dựng theo quy mô hiện đại, được kiểm dịch chặt chẽ, có chất lượng. Cần

phải tăng thêm mật độ con giống đúng với kỹ thuật nuôi cá nước ngọt nhằm đạt năng

suất cao hơn. Xây dựng các quy trình sản xuất giống cá khoa học và hợp lý nhằm có

một nguồn giống đảm bảo chất lượng. Nâng cao chất lượng các trại sản xuất giống

trong nước, khuyến khích các cơ sở sản xuất giống tư nhân, củng cố mở rộng đi đôi

với việc xã hội hóa công tác giống. Tăng cường công tác quản lý chất lượng, tập trung

quản lý nguồn gốc, lý lịch đàn cá bố mẹ.

Hiện nay có rất nhiều loại thức ăn công nghiệp được sản xuất theo các công

nghệ hiện đại đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng đầy đủ cho cá, tăng trưởng nhanh, ít có hại

cho môi trường. Các hộ nông dân cần áp dụng một cách có hiệu quả tăng thêm số

lượng thức ăn trên ha để các loại cá hấp thụ tốt chất dinh dưỡng và phát triển đồng

đều. Hộ nuôi biết cách cân bằng giữa thức ăn công nghiệp và thức ăn bổ sung cho cá

sẻ mang lại lợi ích kinh tế cao hơn và giảm thiểu chi phí.

Cần phải xây dựng các nhà máy đông lạnh hiện đại, để có thể lưu trữ được cá

mà không làm giảm đi chất lượng của cá. Ở Huế nói chung và ở địa bàn phường Thuỷ

Phương nói riêng không có các nhà máy đông lạnh hiện đại. Bà con nông dân vẫn

thường bảo quản cá bằng các biện pháp thủ công dơn giản như ướp đá đã làm cho chất

lượng, giá trị của cá giảm đáng kể.

3.2.5. Giải pháp về khuyến ngư

Vấn đề bức thiết hiện nay là làm thế nào để đào tạo và sử dụng được một đội

ngũ cán bộ khuyến nông giỏi về chuyên môn, sâu sát với thực tế và thực sự tâm huyết,

tận tuỵ với công việc nhà nông. Mặt khác phải có sự phối hợp hoạt động của các tổ

chức khuyến nông với các tổ chức kinh tế hợp tác và hỗ trợ phát triển ở nông thôn,

từng bước xã hội hoá công tác khuyến nông, thu hút sự tham gia đông đảo nhân dân

và những người sản xuất - kinh doanh nông nghiệp vào hoạt động này.
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Thực tế hiện nay ở địa bàn nghiên cứu việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào

sản xuất đang còn gặp nhiều khó khăn. Do chưa có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa cấp

chính quyền và người nông dân, công tác khuyến nông chưa được đảm bảo, đang còn

nhiều bất cập cần được tháo gỡ và giải quyết.

Qua điều tra thực tế thì hầu hết các hộ nông dân đều có mong muốn chung là

được tập huấn nhiều hơn. Mặc dù chính quyền phường Thuỷ Phương rất cố gắng tổ

chức các lớp tập huấn hàng năm nhưng rất hạn chế. Hằng năm hầu như chỉ tổ chức tập

huấn 1-2 lần, có năm không có, do đó nên khả năng chuyển giao công nghệ mới còn

hạn chế. Mặt khác vai trò của các trung tâm khuyến ngư rất mờ nhạt. Ở địa phương

cũng có trạm khuyến ngư nhưng hầu như tổ chức này được thành lập rồi để không,

hoạt động kém hiệu quả.

Để cho bà con có thể nắm bắt kịp thời về các kỹ thuật mới thì đòi hỏi các cán

bộ khuyến ngư phải hoạt động tích cực hơn nữa. Phải tổ chức nhiều hơn nữa các lớp

tập huấn kỹ thuật cho bà con. Phối hợp với các tổ chức khác để đẩy mạnh công tác

kiểm dịch, phòng trị bệnh cho cá. Khuyến cáo các loại bệnh mới cho bà con để kịp

thời phòng tránh. Cần phải hỗ trợ các hộ nông dân trong việc phát hiện, xử lý các dịch

bệnh nhanh chóng, tránh để lây lan, gây thiệt hại cho bà con.

3.2.6. Giải pháp về môi trường

Vấn đề môi trường đang là đề tài nóng hổi của toàn cầu trước tình trạng xuống

cấp của môi trường. Nghề nuôi cá cần  phát triển nhưng phát triển phải đi đôi với bảo

vệ môi trường.

Khuyến cáo bà con nông dân tác hại của các loại thuốc hoá học, gây ô nhiễm

môi trường, nên sử dụng một cách hợp lý các loại thuốc diệt tạp, các loại thức ăn có

thể gây ảnh hưởng đến nguồn nước, không khí cảnh quan chung trên toàn địa bàn

phường, khuyến khích nuôi những loại cá vừa có lợi về kinh tế vừa có lợi về môi

trường, có thể tiêu diệt được các loại côn trùng gây bệnh.

Phòng Tài nguyên môi trường huyện cần phải thường xuyên kiểm tra, nghiên

cứu hiện trạng của tài nguyên mặt nước, vấn đề ô nhiễm môi trường do nuôi cá gây ra,

từ đó có các biện pháp phòng chống và khắc phục những hậu quả đối với môi trường.
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Các hộ nuôi cá phải biết sử dụng các loại thức ăn cho cá như thế nào thì phù

hợp, tránh tình trạng ăn thừa, dẫn đến các hậu quả về môi trường. Phải biết bảo vệ

nguồn tài nguyên nước lâu dài, thường xuyên tu bổ, bồi dưỡng tạo môi trường sạch

cho đất đai. Quy hoạch các hệ thống thuỷ lợi hợp lý đảm bảo cho cấp thoát nước một

cách an toàn và chủ dộng. Tránh để tình trạng nước trong ao hồ ảnh hưởng xấu đến

các ngành khác.

3.2.7. Giải pháp về kết cấu hạ tầng

Các hồ nuôi cá đều được phát triển một cách tự phát, không dựa trên quy hoạch

chi tiết nên cả cơ sở này đều nằm ở những khu vực có sở sở hạ tầng kém.

Đường sá đi lại, vận chuyển cá khó khăn, đặc biệt là trong mùa thu hoạch, có

những hồ cá không có đường cho xe vào thu mua cá. Do đó phải có các giải pháp

nhằm quy hoạch lại hệ thống các hồ nuôi cá, cũng như cơ sở hạ tầng.

Những hồ nuôi cá thường gặp khó khăn trong việc dùng điện. Vì những hồ này

thường xa khu dân cư nên điện rất thiếu. Muốn dùng điện thì phải kéo dây vài trăm

mét, rất tốn kém mà lại không an toàn. Do vậy quy hoạch mạng lưới điện cũng rất

quan trọng.

3.2.8. Giải pháp về quản lý
Nghề nuôi cá đang trên đà phát triển, và cũng từng bước ứng dụng thành tựu kỹ

thuật vào trong quá trình nuôi. Do vậy đội ngũ cán bộ quản lý từ địa phương phải có

trình độ quản lý tốt, nhằm định hướng kịp thời và đúng đắn hướng đi cho các hộ nông

dân để đi đến sự phát triển hoàn thiện

Nếu nghề nuôi cá muốn phát triển hơn nữa thì việc ứng dụng tiến bộ khoa học

là điều bắt buộc, phải phát triển nuôi cá theo mô hình công nghiệp. Mà muốn tiếp thu

và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất thì chính quyền phải thật vững mạnh, cán bộ

phải có trình độ cao thì mới là đầu tàu cho bà con nông dân được. Bên cạnh đó tình

hình dịch bệnh ngày càng nhiều và nguy hiểm, cán bộ chính quyền phải nắm vững

kiến thức khoa học để ngăn chặn dịch bệnh, giúp bà con xử lý kịp thời những dịch

bệnh xảy ra gây thiệt hại về kinh tế. Việc cần làm trước mắt đó là phải xây dựng đội

ngũ cán bộ phường thật tốt, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt. Tổ chức các lớp

đào tạo ngắn hạn nhưng có chất lượng về nuôi cá cho cán bộ địa phương. Gửi những
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cán bộ nhất là cán bộ trẻ đi học tập ở những tỉnh có nghề cá phát triển, cũng như đào

tạo cho họ những kiến thức vững chắc để những hạt nhân này có thể đi đầu trong phát

triển nuôi cá.

Việc kiện toàn, tinh giản bộ máy quản lý là rất quan trọng. Phải từng bước kiện toàn

bộ máy hành chính, đơn giản hoá các thủ tục hành chính mà đặc biệt là thủ tục vay vốn.

Một công việc cũng hết sức quan trọng đó là phải đảm bảo được an ninh trật tự

xã hội. Tránh tình trạng để các hộ nuôi cá có xích mích, mâu thuẩn về đất đai, tiêu thụ

sản phẩm... Khi có các mâu thuẩn thì giải quyết một cách công bằng và hợp lý.

Tóm lại, việc xây dựng bộ máy quản lý là hết sức quan trọng vì đó là nền tảng

cho sự phát triển tốt của nền kinh tế nói chung và nghề nuôi cá nói riêng.
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PHẦN III
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận
Cùng với xu hướng phát triển chung của đất nước, nhờ tác động tích cực của

hàng loạt chính sách của Đảng và nhà nước, nền nông nghiệp nông thôn đã có những
chuyển biến tích cực và thu lại những kết quả đáng kể. Qua quá trình thực hiện đề tài:

“Hiệu quả kinh tế nuôi cá nước ngọt ở phường Thủy Phương, thị xã Hương
Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế” tôi rút ra một số kết luận sau:

Thứ nhất: Nuôi cá nước ngọt ở ruộng lúa đả trở thành ngành kinh tế quan trọng
của phường Thủy Phương. Trong năm 2014 hoạt động nuôi cá nước ngọt đã đạt được
những thành công nhất định, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của các
hộ nông dân trên địa bàn phường.

Thứ hai: Các nông hộ nuôi cá nước ngọt chủ yếu dựa vào những kinh nghiệm
đúc kết được qua những vụ nuôi cùng với kiến thức tiếp thu được từ những lớp tập
huấn kỹ thuật do các cán bộ thuộc Trung tâm Khuyến nông, phòng thủy sản thị xã
Hương Thủy triển khai. Hiện nay trên địa bàn phường thì hình thức nuôi bán thâm
canh 2 vụ cá là hình thức nuôi chuyên canh chủ yếu. Bên cạnh đó do đặc điểm của
ruộng lúa, khả năng đầu tư còn hạn chế của các hộ nuôi nên hình thức xen canh cá lúa
vẫn còn duy trì trên địa bàn phường. Có thể khẳng định rằng nuôi cá nước ngọt theo
hình thức bán thâm canh mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn hình thức xen canh cá lúa.
Do đó nên khuyến cáo các hộ nông dân đầu tư nuôi theo hình thức này.

Thứ ba: Ngành nuôi cá nước ngọt theo hình thức bán thâm canh mang lại hiệu
quả kinh tế tương đối cao. Một ha nuôi cá bình quân mang lại 400.000 nghìn đồng giá
trị sản xuất, 129.246,32 nghìn đồng giá trị gia tăng và 122.159,77 nghìn đồng thu nhập
hỗn hợp. Mức sinh lợi chi phí khá cao, nếu đầu tư một đồng vào sản xuất sẽ thu được
148 đồng giá trị sản xuất, 48 đồng giá trị gia tăng và 45 đồng thu nhập hỗn hợp. So
với hình thức nuôi xen canh cá lúa thì những chỉ tiêu trên cao hơn rất nhiều. Cụ thể là:
Tổng giá trị sản xuất cao hơn 263,88%, giá trị gia tăng cao hơn 294,11% và thu nhập
hỗn hợp cao hơn 328,89%.

Thứ tư: Năng suất nuôi cá chịu tác động của nhiều yếu tố mà chủ yếu là: Mật
độ con giống, chi phí thức ăn công nghiệp, chi phí thức ăn bổ sung, chi phí phòng trị
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bệnh, chi phí xữ lý ao. Trong đó yếu tố mật độ con giống và chi phí thức ăn công
nghiệp có ảnh hưởng lớn nhất đối với năng suất cá. Việc tăng các yếu tố này để tăng
cường năng suất cá là có ý nghĩa về mặt kinh tế.

Thứ năm: Phong trào nuôi cá nước ngọt ở ruộng lúa phát triển mạnh ở địa bàn
phường Thủy Phương đã phát huy mọi tiềm năng về thế mạnh của vùng, đã sử dụng
có hiệu quả nguồn lực của hộ, chuyển đổi nhanh chóng cơ cấu kinh tế lao động, việc
làm và tăng thu nhập cho người lao động. Bên cạnh mặt tích cực còn tồn tại những bất
cập cần được giải quyết như: mật độ nuôi, thức ăn tổng hợp, dịch vụ chế biến… ảnh
hưởng tiêu cực đến hiệu quả nuôi cá của địa phương.

Thứ sáu: Đề tài nghiên cứu “Hiệu quả kinh tế nuôi cá nước ngọt ở phường
Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế” đã xuất phát từ thực tế khách
quan để đưa ra các định hướng và hệ thống các giải pháp có tính khả thi, vừa mang
tính kinh tế, vừa mang tính xã hội nhân văn sâu sắc. Tất cả các giải pháp đề cập tới
đều nhằm mục đích làm cho phường Thủy Phương tăng trưởng kinh tế, thực hiện mục
tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh mà đất nước ta đang hướng tới.

2. Kiến nghị
Qua quá trình nghiên cứu đề tài, dựa trên cơ sở đánh giá khách quan về điều

kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tiềm năng và hạn chế về tình hình nuôi cá nước ngọt
của địa bàn phường, tôi đã rút ra một số kiến nghị sau:

 Đối với nhà nước:
- Có các chính sách hổ trợ cho vay vốn với lãi suất thấp để các hộ nuôi yên tâm

trong quá trính sản xuất. những đối tược hộ trong quá trình sản xuất cá làm ăn thua lỗ thì
nên có chính sách thích hợp hơn như giãn nợ cho vay để người dân tái đầu tư sản xuất.

- Ban hành các chính sách kịp thời để hỗ trợ người dân trong quá trình tiếp cận
với nguồi vốn.

 Đối với chính quyền địa phương:
- Công tác chuyển giao kỹ thuật cần gắn với thông tin thị trường để giúp

nông dân có đủ các thông tin kinh tế, kỹ thuật tự lập kế hoạch sản xuất phù hợp

với điều kiện của mình và đáp ứng yêu cầu thị trường sản phẩm không bị ứ đọng.

- Tạo điều kiện tốt nhất cho bà con ngư dân phát triển sản xuất, tăng cường cho

vay vốn phục vụ sản xuất nuôi trồng với lãi suất thấp.
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- Mở rộng và nâng cao chất lượng của các lớp tập huấn kỹ thuật, chuyển giao

khoa học công nghệ và các tiến bộ trong nuôi trồng, đưa ra các phương pháp sản xuất

hiệu quả hay đưa các giống mới vào thử nghiệm,…

- Xây dựng các trại sản xuất giống ngay trên địa bàn phường để chủ động được

nguồn giống tại chỗ đồng thời tránh hiện tượng thoái hoá các nguồn giống có chất

lượng tốt của địa phương và giảm thiểu rủi ro do dịch bệnh và sốc môi trường khi vận

chuyển từ các địa phương khác về thả nuôi.

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị máy móc, tăng cường tập huấn sử dụng

công nghệ hiện đại trong nuôi trồng thủy sản.

Về phía hộ nuôi trồng thủy sản:

- Nâng cao về trình độ củng như hiểu biết về kỹ thuật và những vấn đề liên

quan đến việc nuôi trồng thủy sản. tham gia các lớp học tập huấn kỹ thuật hội thảo để

hiểu biết, học hỏi kinh nghiệm.

- Tuân thủ đúng lịch thời vụ, tránh thả sớm hoặc muộn so với chỉ thị hướng

dẫn của chi cục NTTS.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình kỹ thuật nuôi, công tác chăm sóc,

quản lý hồ nuôi, kịp thời phát hiện nhứng hiện tượng bất thường, có biện pháp xử lý

nhanh chóng để ngăn chặn dịch bệnh.

- Củng cố ao nuôi, cần có cống thoát nước riêng biệt bảo đảm vệ sinh môi

trường cho ao nuôi. Xử lý nước thải trước khi đổ ra ngoài môi trường để tránh lây lan

dịch bệnh ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sinh hoạt dân cư. Thực

hiện nghiêm túc pháp lệnh bảo vệ nguồn lợi thủy sản để hạn chế ô nhiễm môi trường

và suy giảm tài nguyên.
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PHỤ LỤC I

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO ĐẾN NĂNG SUẤT CÁ MÔ HÌNH BÁN THÂM CANH

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0,847015128
R Square 0,796837654
Adjusted R Square 0,741719591
Standard Error 0,056406971
Observations 35

ANOVA
df SS MS F Significance F

Regression 6 11,02929658 1,575474282 74,0212748 1,01787E-35
Residual 37 0,293001914 0,008670782
Total 42 12,28017621

Coefficients
Standard
Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercep
t 0,138748772 0,186995667

0,97288855
7

0,41002113
1

0,05624259
6

0,27138063
2 0,056242596

0,27138063
2

LnX1 0,664256985 0,058300893
11,3835988

0 1,66551E-18
0,56047543

1
0,70606288

1 0,560475431
0,70606288

1

LnX2 0,110579739 0,040528822 2,74029535 2,04854E-05
0,06197396

6
0,06982461

7 0,061973966
0,06982461

7

LnX3 0,070494236 0,027202315
0,59148251

8
0,04834057

4
0,25038286

4
0,05355111

2 0,250382864
0,05355111

2

LnX4 0,087622468 0,006228536
0,69120190

3
1,03593199

2 0,07494864 0,00201954 0,07494864 0,00201954

LnX5 0,024153722 0,01399568 0,73378242
0,01149181

5
0,42516215

7
0,20089525

5 0,425162157
0,20089525

5
LnX6 - 0,007822367 -2,73041723 0,77591931 -0,00369243 -0,00057942 - -0,00057942
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0,003135833 0 0,00369243
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PHỤ LỤC II

PHIẾU ĐIỀU TRA
PHẦN A. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ ĐIỀU TRA

I. THÔNG TIN VỀ CHỦ HỘ:
Người được phỏng vấn:……………………….Giới tính: Nam/Nữ
Tuổi:………….Địa chỉ:…………………………………………………………………
Trình độ văn hóa:………………………………………………………………………..
Trình độ chuyên môn:…………Số năm kinh nghiệm nuôi:……………………………

II. THÔNG TIN VỀ HỘ:
1. Nhân khẩu và lao động:

Tổng số nhân khẩu:….…….. Trong đó: Nam….……Nữ……........................................
Tổng số lao động:……….......Trong đó: Nam…...…..Nữ………………………………

- Lao động nông nghiệp:………..
- Lao động phi nông nghiệp:……

2. Đất đai:
2.1. Đất trồng trọt, đất ở:

Loại đất Diện tích
(ha)

Của hộ
(ha)

Đi thuê
(ha)

Đấu thầu
(ha)

- Cây hàng năm
+ Lúa
+ Màu
- Cây lâu năm
- Đất lâm nghiệp
- Ao hồ chưa sử dụng
nuôi cá
- Đất thổ cư
+ Nhà
+ Vườn
- Khác
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2.2. Diện tích nuôi cá nước ngọt:
ĐVT: Ha

Chỉ tiêu Diện tích Ao hồ Ruộng trũng Ghi chú
(*)

- Bán thâm canh 2 vụ cá
- 1 vụ lúa + 1 vụ cá
- Thả cá trong ruộng lúa (XCCL)
- Đất có thể chuyển sang nuôi cá
Ghi chú (*): 1. Của hộ;           2. Đi thuê;            3. Đấu thầu

3. Tư liệu sản xuất:
Loại TLSX Đvt Số lượng Giá trị (1000đ)

- Máy bơm nước Cái
- Máy sục khí
- Ghe, thuyền
- Lưới
- Xe cải tiến
- Bình phun thuốc
- Máy nghiền thức ăn thủy sản
- Máy đo nồng độ pH
-
-

4. Vốn:
Có vay  Không vay 

- Vốn dùng vào sản xuất (1000đ):…………………………………………
- Vốn vay (1000đ):………………………………………………………….
Lãi suất:………………%/tháng
Vay ở đâu:………………………Thời gian vay:…………………………….
- Vay để:

Đầu tư nuôi cá nước ngọt 
SX nông nghiệp 
SX khác 
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PHẦN B. TÌNH HÌNH NUÔI CÁ NƯỚC NGỌT CỦA HỘ TRONG NĂM 2014

I. LOẠI CÁ VÀ THỜI GIAN NUÔI:
- Vụ 1: Nuôi cá………………,……….ha, từ tháng……..đến tháng……….
- Vụ 2: Nuôi cá………………,……….ha, từ tháng……..đến tháng……….

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT:
1. Bán thâm canh 2 vụ cá:

Chỉ tiêu Diện tích

(ha)

Năng suất

(tạ/ha)

Sản lượng

(tạ)

Đơn giá

(1000đ)

1. Vụ 1:

- Cá……

- Cá ……

- Cá ……

2. Vụ 2:

- Cá ……

- Cá ……

- Cá ……

2. Thả cá trong lúa (XCCL):
Chỉ tiêu Diện tích

(ha)

Năng suất

(tạ/ha)

Sản lượng

(tạ)

Đơn giá

(1000đ)

1. Cá:

- Cá……

- Cá ……

- Cá ……

2. Lúa:

- ….……

- ….……
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III. CHI PHÍ SẢN XUẤT:
1. Chi phí XDCB ban đầu:

Chỉ tiêu Đvt Số lượng Đơn giá (1000đ/kg)

- Đào đắp bờ đê bao

ruộng

- Thuê máy cày đất

- Chi phí xử lý ruộng

- Vôi, hóa chất

+

+

- Tre, nứa

- Tấm lót bạt bờ đê

- Máy bơm nước

- Khác

2. Bán thâm canh 2 vụ cá:
Chỉ tiêu Đvt Số lượng Đơn giá (1000đ/kg)

- Giống

- Thức ăn công nghiệp

- Thức ăn bổ sung

- Bơm nước

- Xử lý ruộng nuôi

- Lao động thuê

- Thuốc phòng bệnh

- Khác



Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Văn Lạc

SVTH: Nguyễn Thị Huệ

3. Thả cá trong lúa (XCCL):
Chỉ tiêu Đvt Số lượng Đơn giá (1000đ/kg)

1. Cá:
- Giống
- Thức ăn
- Bơm nước
- Xử lý ruộng nuôi
- Lao động thuê
- Thuốc phòng bệnh
- Khác
2. Lúa:
- Giống
- Phân bón
- Thuốc BVTV
- Làm đất
- Khác

4. Sản xuất lúa:
Chỉ tiêu Đvt Số lượng Đơn giá (1000đ/kg)

- Giống
- Phân bón
- Thuốc BVTV
- Làm đất
- Bơm nước
- Khác

PHẦN C: NGUỒN CUNG CẤP GIỐNG VÀ THỨC ĂN
I. NGUỒN CUNG GIỐNG

Nông hộ tự ương 

Trại, nông hộ ở thị xã Hương Thủy 

Trại giống, nông hộ ở các huyện lân cận 
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II. NGUỒN CUNG THỨC ĂN

Nguồn thức ăn có sẵn của nông hộ 

Nguồn TABS mua tại các lò mổ, các hộ nông dân khác trên địa bàn 

Nguồn TACN mua tại các đại lý trên địa bàn 

PHẦN D: TÌNH HÌNH TIÊU THỤ
Hiện nay ông (bà) sản xuất cá để bán cho:
Kênh 1: Hộ nuôi cá  Người tiêu dùng
Kênh 2: Hộ nuôi cá  Thương lái  Chợ  Người tiêu dùng
Kênh 3: Hộ nuôi cá  Thương lái 1  Thương lái 2 Người tiêu dùng

Kênh tiêu thụ Sản lượng
(kg)

Đơn giá
(1000đ/kg)

Kênh (1)
Kênh (2)
Kênh (3)

PHẦN E: CÁC Ý KIẾN PHỎNG VẤN
Câu 1: Ông (bà) có thiếu vốn sản xuất không?

Không  Có 
(Nếu thiếu thì tiếp tục trả lời các câu hỏi 2,3,4; nếu đủ thì bỏ qua các câu này)

Câu 2: Ông (bà) cần vay thêm bao nhiêu?........................................................................
Câu 3: Ông bà mong muốn vay từ:

Ngân hàng tín dụng  Từ các dự án 
Từ các hội ( hội phụ nữ…)  Nguồn khác 

Câu 4: Theo Ông (bà) lãi suất bao nhiêu là phù hợp?.......................................................
Câu 5: Ông (bà) đã được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ nghề nuôi cá nước ngọt?

Có  Không 
Thời gian…………do cơ quan……………………………………Tổ chức.

Câu 5: Ông (bà) có dự định gì trong tương lai cho hoạt động nuôi cá nước ngọt?
Mở rộng quy mô  Tăng năng suất  Khác 

Câu 6: Ông (bà) có đề xuất gì trong vấn đề phát triển ngành nuôi cá nước ngọt tại
phường Thủy Phương?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Xin chân thành cám ơn ông (bà) đã tham gia phỏng vấn




