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NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Chương trình phát triển bền vững ngành thuỷ sản
ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến 2015
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
KHOÁ IV - KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết ñịnh số 32/2007/Qð-UBND ngày 22/10/2007 của UBND tỉnh
Quảng Ngãi về việc phê duyệt Chương trình phát triển toàn diện ngành thuỷ sản giai
ñoạn 2006 - 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2015;
Thực hiện Chương trình hành ñộng số 20-CTr/HU ngày 13/8/2007 của Huyện
uỷ Lý Sơn về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá X) về chiến lược
biển Việt Nam ñến năm 2020;
Xét Tờ trình số 29/TTr- UBND ngày 07 tháng 7 năm 2008 của UBND huyện
Lý Sơn về việc xin thông qua Chương trình phát triển toàn diện ngành thuỷ sản ñến
năm 2010 và ñịnh hướng ñến 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội
HðND huyện và ý kiến của ñại biểu HðND huyện,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Nhất trí thông qua Chương trình phát triển bền vững ngành thuỷ sản
ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến 2015 với các nội dung sau:
1. ðịnh hướng
Xác ñịnh phát triển kinh tế thuỷ sản phải nằm trong chiến lược phát triển kinh
tế biển của tỉnh, gắn với việc phát triển ñồng bộ các ngành giao thông, du lịch trên
vùng biển; ñồng thời phát triển kinh tế thuỷ sản phải gắn với sự ổn ñịnh và bền vững,
an ninh trật tự xã hội. Trong giai ñoạn từ 2005 ñến 2010 và tầm nhìn ñến 2015, kinh
tế biển của huyện Lý Sơn tập trung vào việc ñẩy mạnh phát triển kinh tế thuỷ sản,
dịch vụ hậu cần nghề cá, chế biến hải sản.
2. Mục tiêu
ðến năm 2010, số lượng tàu thuyền lên 420 chiếc, ñưa công suất bình quân từ
71,6 CV/chiếc (năm 2007) lên ñến 86,3 CV/chiếc, tổng công suất ñạt 36.250 CV, giá
trị sản xuất 198.100 triệu ñồng. Dự kiến diện tích nuôi trồng thuỷ sản các loại ñạt 10
ha, với sản lượng 100 tấn.
3. Nhiệm vụ phát triển ngành thuỷ sản ñến 2010
3.1. Về khai thác thuỷ sản:

