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- Triển khai, hướng dẫn quy trình thủ tục ñể thực hiện chính sách của nhà nước
về chủ trương giao ñất, mặt nước không thu tiền hoặc cho thuê ñất, mặt nước với giá
ưu ñãi cho các tổ chức, cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã nuôi trồng thủy sản theo ñúng
quy ñịnh;
- Bố trí một phần kinh phí trong sự nghiệp nông nghiệp hỗ trợ cho công tác
khuyến nông - khuyến ngư; tranh thủ ñề xuất nguồn vốn khoa học công nghệ ưu tiên
ñầu tư hình thành ñiểm cơ sở bảo quản, chế biến thủy sản;
- Giới thiệu ñịa ñiểm các cơ sở sản xuất giống có uy tín trong và ngoài tỉnh ñến
người nuôi tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc liên hệ cung ứng nguồn giống phục vụ
nhu cầu nuôi thủy sản người dân;
- ðối với các sản phẩm cá truyền thống ổn ñịnh thị trường tiêu thụ nội huyện
phục vụ nhu cầu thực phẩm người dân và cho hoạt ñộng chăn nuôi gia súc, gia cầm,
các ñối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao; hỗ trợ triển khai hoạt ñộng quảng bá, xúc
tiến thương mại ñể tiếp cận thị trường tiêu thụ nội huyện, các tỉnh và huyện phụ cận;
- Tăng cường quản lý nhà nước trong công tác phát triển nuôi trồng thủy sản
nước ngọt; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt ñộng khai thác, ñánh bắt
thủy sản theo luật ñịnh.
ðiều 2. Giao trách nhiệm cho UBND huyện xây dựng tổ chức triển khai thực
hiện có hiệu quả Nghị quyết này.
ðiều 3. Thường trực HðND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội; các tổ ñại biểu
HðND huyện, các vị ñại biểu HðND huyện giám sát việc triển khai Nghị quyết.
Nghị quyết này ñã ñược HðND huyện Tánh Linh khóa VII, kỳ họp thứ 11
thông qua ngày 22/12/2015 và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày thông qua./.
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