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NGH! QUYET
V vic thông qua Be an "Nâng cao chat hrçrng nuôi trông thüy san
den nám 2025"
HO! BONG NHAN DAN HUYN
KHOA XVI!! - KY HQP THIY 8
Can cü Lust To chirc chInh quyn da phuang ngày 19/6/2015;
Can cir các quyêt dnh cüa U ban nhân dan tinh: Quyt djnh s 786/QDUBND ngày 18/3/2019 ye vic Co câu 1?i ngành nông nghip tinh Ha TTnh giai dotn
20 19-2020 và nhüng näm tiêp theo; Quy& dnh 3754/QD-UBND ngày 28/11/2011
ye phê duyt Dê an phát trin nuôi trng thüy san Ha TTnh giai doan 2011-2015,
djnh huóng den 11am 2020; Quyêt dnh 1523/QD-UBND ngày 30/5/2012 v phê
duyt Dê an phát triên nuôi torn trên cat Ha TTnh giai don 2012-2020, djnh huOng
dn nãm 2030; Quyêt djnh 191 0/QD-UBNID ngày 5/7/2012 v phê duyt Quy hoch
tong the nuôi torn trên cat Ha Tinh giai don 20 12-2020, dnh huâng dn nàm 2030;
ngày 25/10/2012 ye phê duyt Quy hoach nuôi trng
Quyt djnh 3198/Qthug san nrn9c ng9t tinh Ha TTnh giai don 2012-2015, djnh huàng 2020; Quyt djnh
3927/QD-UBNID ngày 26/12/2012 v phê duyt Quy hoach nuôi trng thus' san
men, ig tinh Ha Tinh giai don 2012-2015, djnh hithng 2020;
Can cü d an tái co câu ngành nông nghip huyn Cam Xuyên den nàm 2020
vá djnh hthng nhu'ng näm tip theo;
Thrc hin Nghj quyêt so 01-NQ/DH ngày 28/6/2015 cüa Di hi di biêu
dâng b huyn Cm Xuyên 1n thu XXXI, nhim kr 20 15-2020;
Sau khi xem xét Th trInh so 1578/TTr-UBND ngày 05/7/2019 cüa U' ban
nhân dan huyn v vic d nghj phê duyt Dê an "Nâng cao chat lugng nuôi trông
thüy san dn näm 2025"; Báo cáo thrn tra so 22/BC-KTXH ngây 04/7/2019 cüa
Ban KTXH và kin tháo 1un cüa dti biu Hi dông nhân dan huyn tti KST h9p,
QUYET NGH!:
Biêu 1. Thông qua Dê an "Nâng cao chat luçmg nuôi trông thüy san den nàm
2025" viii các ni dung tr9ng tam chü yeu nhu sau:
1. Quan dim và mitc tiêu chung.
Phát buy tôi da tim näng igi the cüa dja phuo'ng de nâng cao cht lugng nuôi
trng thüy san rnn ig theo hithng nâng cao giá trj gia tang, phát trien ben vüng,
san xut hiu qua gn vâi bão ye môi truông; nâng cao thu nhp yà cãi thiên di
sng cho nhân dan gn yth yiêc thirc hin tt cong quân 1 nhà nuc y quy hoach
giao dt, cho thue dt de nuôi bn yU'ng.
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2. Muc tiêu cii th
* Den nám 2025:
- On dnh din tIch nuôi trng 938 ha, tang 11,4% so vói näm 2018.
Trong do:
+ Tng din tIch nuôi cá nuc ngot tir 540 ha näm 2019, len 597 ha vào nm 2025;
+ On djnh din tIch nuôi mn ig: 341,1 ha (Trong (16, duy trI din tIch nuôi
tom: 212,8 ha. Ci th: nuôi thâm canh theo hrn9ng cong ngh cao dat 135 ha,
chiêm 63,43%; TC, BTC dat 77,8 ha, chim 36,5%; Giãm din tIch quy hoach nuOi
torn trên cat tir 320,3ha xung 155,6ha; Din tIch nuôi ngao: 61,3 ha; Nuôi cá và
di tucmg khác: 67 ha);
- San luçmg nuOi trng 8000 tn, tang 25% so vói näm 2018;
- Giá trj san xut uc dat: 350 ti dng, tang 26,81% 50 vth nàm 2018 (tInh
theo giá so sánh 2010);
3. Nhim vu chInh cüa d an:
- Rà soát quy hoach nuôi thüy san ng9t và mn ig giai doan 20 15-2020, 1p
quy hoach nuôi thüy san ng9t và mn lçi giai doan 2020 dn 2025;
- Xây dimg thành cOng mô hInh nuOi torn Vit Gap trên dja bàn huyn và rnt
s mô hInh nuOi thüy dc san nuc ng9t và mn lçi nhu: nuOi Ca di miic, cá lang,
nuôi cá chép don, cá leo, nuOi xen ghép tOrn Ca... lam ca s d tng kt nhân din
rng trên dja bàn toàn huyn;
- Chuyn khoàng 32 ha din tIch nuoi torn ao dt hiu qua kinh tê thâp sang
nuôi các di tuqng khác có hiu qua kinh t cao hcm i các xã Cm Phüc, Cm
Hung, Cm H, Thj trn Thiên Cam;
- Soát xét d sü diing có hiu qua 118 ha dt, rnt nuó'c duçrc du tu các dir an
224 trén dja bàn toàn huyn;
- Tuxng bithc xü l các nhà du tu nuOi tOrn trin khai thrc hin trên din tIch
d.t ngoài quy hoach và các nhà du tu dã dugc chap thun chü trucmg du tu trong
vüng quy hoach nhung dã ht han chp thun nlumg vn chua thirc hin du tu
theo quy djnh.
4. Cy chê chInh sách thirc hiên:
- H trçr kinh phi ip quy hoach tng th nuôi trng thüy san toàn huyn và
quy hoach chi tit mt s vüng nuôi tp trung, quy hoach chi tit 'ai các dir an 224
giai don 2020 dn 2025: 1 ,2 t dng;
- H xây dirng rnô hinh nuOi torn Vit Gap 200 triu dng;
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- H trçl chuyn di din tIch thüng dào, thüng du, dt san xut kern hiu qua
kinh t sang phát trin thüy san cho hiu qua kinh t cao hcm: quy mô tr 0,5 ha tr&
len, h trçl 40 tr.d/ha = 15 ha x 40 tr.d/ha = 600 triu dng;
- H trq xây dirng các mô hInh chuyn giao các di tuçlng nuôi mth có giá trj
kinh th v trén dja bàn. Di,r kin 5 mô hinh x 200tr.d/mô hinh 1tr dng;
- H trV chi phi quàn 1 thirc hin d an, thuê chuyên gia, t chüc dâo tao, tp
huk, tham quan hçc tp kinh nghim, hi thào chuyên d: 0,5 tS';
Tng kinh phi d nghj h trçy giai totn 2019 dn 2025: 3,5 t ding.
Phân k)T nguôn ngân sách huyn d ngh h trçr qua các nãm
+ Närn 2020: 1,7 tSr dng.
+ Nãm 2021: 0,6 t5' dng.
+ Näm 2022: 0,5 t5r dng.
+Närn 2023: 0,5 t5' dng.
+ Närn 2024: 0,2 t5r dng.
Biu 2.
- Giao USr ban nhân dan huyn: B sung hoàn thin D an và t chirc trin
khai thirc hin dam bào tin d và các quy djnh hin hành. Hang nàrn, dir kin kinh
phI thirc hin D an trInh Hi dng nhân dan huyn xern xét phân b&
- Giao Thu?xng tr1rc HDND, các ban HDND và di biu HIDND huyn giárn
sat vic thçrc hin Nghj quy&.
Diu 3. Nghj quy& dã duçic Hi dng nhân dan huyn khóa XIX, K5' hçp thir 8
thông qua ngày 11/7/2019.!.
Noi n/i in:
- TT. HDND, UBND tinh;
- Si NN-PTNT;
- TT. Huyn ñy, TT. HDND huyn;
- Chñ tjch, các PCT UBND huyn;
- UBMTTQ và các Doàn the huyn;
- Dai biéu HDND huyn;
- Các phông, ban, dan vj cap huyn;
- TT. HDND, UBND các xã, thj trân;
-Luu:VT.
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