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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tánh Linh, ngày 19 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Về việc phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2014
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Sau khi xem xét Tờ trình số 176/TTr-UBND ngày 28/11/2013 của UBND
huyện Tánh Linh về việc phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2014; Báo cáo thẩm tra
của các ban của HðND huyện và ý kiến của các ñại biểu HðND huyện,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Nhất trí thông qua kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2014,
gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu:
- Mục tiêu chung:
Phấn ñấu phát triển diện tích mặt nước nuôi thủy sản năm 2014: 200 ha; trong
ñó, duy trì diện tích ao, bàu, vùng trũng hiện có 120 ha, khoảng 40 ha diện tích cải
tạo ao, bàu hoang hóa xã Gia An và ổn ñịnh 40 ha diện tích mặt nước nuôi lồng bè tại
khu vực Hồ Biển Lạc.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Diện tích nuôi ao, bàu phân bổ tại các ñịa phương cụ thể như sau: ðức Phú 1
ha, Nghị ðức 32 ha, ðức Tân 2 ha, Măng Tố 1 ha, Bắc Ruộng 7 ha, Huy Khiêm 9 ha,
ðồng Kho 6 ha, ðức Bình 3 ha, ðức Thuận 1 ha, Lạc Tánh 3 ha, Gia An 84 ha, Gia
Huynh 10 ha, Suối Kiết 1 ha và ổn ñịnh 40 ha diện tích mặt nước nuôi lồng bè tại khu
vực Hồ Biển Lạc;
+ Hình thành và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của các HTX nuôi trồng thủy
sản, củng cố và nâng cao năng lực câu lạc bộ khuyến nông, chi hội nghề cá, các nhóm
nông dân cùng sở thích nuôi trồng thủy sản.

