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Về cơ cấu kinh tế nông nghiệp: Rà soát ñiều chỉnh, bổ sung, xây dựng quy
hoạch nông, lâm, thủy sản phù hợp giai ñoạn phát triển mới của tỉnh. Chuyển dịch
nhanh theo hướng giảm dần tỷ trọng trồng trọt, trên cơ sở bảo ñảm an ninh lương
thực trong tỉnh; phát triển mạnh chăn nuôi, thủy sản và các dịch vụ kỹ thuật chăn
nuôi.
- ðối với trồng trọt: Kiên quyết duy trì diện tích ñất lúa ổn ñịnh ñến năm 2020
khoảng 35.000 ha, ñồng thời sử dụng ñất tiết kiệm và hiệu qủa. Hình thành những
vùng chuyên canh trồng lúa chất lượng cao, vùng thâm canh rau sạch; áp dụng những
kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chế biến và bảo quản sau thu hoạch. Tiếp
tục duy trì, phát triển một cách hợp lý các loại cây mía, mỳ, cao su, cây ăn quả và cây
phục vụ nguyên liệu giấy.
- ðối với chăn nuôi: quy hoạch các vùng sản xuất tập trung chuyên canh bò thịt,
heo chất lượng cao; phát triển chăn nuôi theo hướng ña dạng, tăng cường kiểm soát
chất lượng con giống, thức ăn, môi trường nuôi, bảo ñảm các tiêu chuẩn về vệ sinh an
toàn thực phẩm từ khâu chăn nuôi, giết mổ, chế biến, bảo quản và lưu thông hàng
hóa.
- Phát triển lâm nghiệp toàn diện từ quản lý, bảo vệ, trồng, khoanh nuôi phục
hồi, làm giàu rừng ñến khai thác, chế biến lâm sản, bảo vệ môi trường sinh thái. Tập
trung công tác bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ ñầu nguồn, ven biển. Có cơ chế
khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, trong ñó chú ý quan
tâm ñồng bào miền núi tham gia vào công tác bảo vệ, phát triển rừng.
- Triển khai có kết quả chương trình phát triển toàn diện ngành thủy sản của
tỉnh trong chiến lược phát triển kinh tế biển, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, ñảo
với bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia. Bố trí lại sản xuất trên biển, từ lực lượng
ñánh bắt gần bờ, ñến phát triển nhanh, vững chắc lực lượng ñánh bắt xa bờ theo
hướng trang bị phương tiện và công nghệ, hệ thống thông tin liên lạc, tìm kiếm cứu
nạn hiện ñại. Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ biển ñánh bắt xa bờ ñể vừa bảo
ñảm sản xuất vừa bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
- Phát triển ñồng bộ cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần nghề cá, khu neo ñậu tàu
thuyền tại Sa Kỳ, Sa Cần, Cửa ðại, Cửa Lở, Sa Huỳnh, Mỹ Á. Nghiên cứu xây dựng
vũng neo ñậu tàu thuyền và trung tâm dịch vụ nghề cá Lý Sơn tầm cỡ khu vực miền
Trung. Xây dựng các cơ sở chế biến thủy sản theo quy hoạch; xây dựng ñồng bộ kết
cấu hạ tầng vùng nuôi, trồng.
- ðối với Diêm nghiệp: Duy trì diện tích ñồng muối Sa Huỳnh. Cân ñối ngân
sách thực hiện dự án ñầu tư cải tạo nội ñồng ñồng muối Sa Huỳnh theo quy hoạch chi
tiết ñã ñược UBND tỉnh phê duyệt. Có chính sách cho Diêm dân vay vốn ưu ñãi ñể
làm muối sạch trên nền xi măng; chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và chỉ ñạo xây
dựng thương hiệu muối Sa Huỳnh. Quản lý tốt hoạt ñộng mua muối nguyên liệu ở
Nhà máy chế biến muối tinh Sa Huỳnh, bảo ñảm Nhà máy thực hiện ñúng Luật
Doanh nghiệp, ñồng thời giúp cho diêm dân tiêu thụ muối nguyên liệu.

