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NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Chương trình phát triển ngành Thủy sản
giai ñoạn 2006-2010
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHOÁ X - KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 1407/TTr-UBND ngày 15/5/2007 của UBND tỉnh về việc ñề
nghị thông qua Chương trình phát triển toàn diện ngành Thủy sản giai ñoạn 20062010; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HðND tỉnh và ý kiến của ñại
biểu HðND tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Nhất trí thông qua chương trình phát triển ngành Thủy sản giai ñoạn
2006 – 2010, với các nội dung chính sau:

1. ðịnh hướng
Xác ñịnh kinh tế thuỷ sản tỉnh nằm trong kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế
biển của ñịa phương và khu vực, phải ñáp ứng yêu cầu phát triển ñồng bộ, bền vững,
gắn kết giữa khai thác, nuôi trồng với chế biến và dịch vụ thủy sản. Chuyển dịch cơ
cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng giá trị nuôi trồng; khai thác ñi ñôi với bảo vệ
nguồn lợi thủy sản, kết hợp bảo vệ chủ quyền lãnh hải Tổ quốc. Phát triển nuôi trồng
thủy sản trên cơ sở quy hoạch hợp lý mặt nước, diện tích ñất có khả năng nuôi trồng
theo hướng công nghiệp bền vững phù hợp với nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất
khẩu. Tạo ñiều kiện cho các thành phần kinh tế ñầu tư phát triển mạnh các khu dịch
vụ hậu cần nghề cá, các cơ sở chế biến thuỷ sản, tăng nhanh sản phẩm xuất khẩu. ðẩy
mạnh ñầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thủy sản trước hết là các công trình
cảng, bến, thông luồng, vũng neo ñậu tàu thuyền trú bão và các công trình thủy lợi
phục vụ thủy sản.
2. Mục tiêu
- Tốc ñộ tăng trưởng toàn ngành bình quân hàng năm 6-7%.

- ðến năm 2010 có cơ cấu sản xuất: khai thác chiếm 64,93%, nuôi trồng
chiếm 35,07%.
- ðến năm 2010 sản lượng thủy sản khai thác ñạt 90.000 tấn; diện tích
nuôi trồng thủy sản 2.040 ha, trong ñó: diện tích nuôi nước lợ 1.100 ha, nước
ngọt 920 ha, nước mặn 20 ha; sản lượng nuôi trồng thủy sản 7.200 tấn, trong
ñó: sản lượng nuôi nước lợ 5.900 tấn, nước ngọt 1.200 tấn, nước mặn 100 tấn;

