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Ngày 04 /11/2015, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình sản
xuất nông nghiệp năm 2015 và triển khai nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2016, trước mắt
là vụ sản xuất Đông Xuân 2015 – 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Dưới sự chủ trì của đ/c
Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Thành phần tham dự: Đại diện Thường trực tỉnh ủy,
Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ
nữ, Đoàn Thanh niên CSHCM tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng
Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành ở
tỉnh, đ/c Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng phòng Nông
nghiệp và phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế) các huyện, thị xã, thành phố.
Qua báo cáo tổng kết, kết quả thực hiện: Sản xuất nông, lâm ,thủy, hải sản năm 2015 với tổng
giá trị sản xuất (GTSX) ước đạt 11.794 tỷ đồng (theo giá trị cố định năm 2010), tăng 4,5% so
với năm 2014, đạt 101,67% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt cả năm 2015 ước
đạt 520.838 tấn, đạt 100,4% kế hoạch. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 97.800 tấn, đạt
108,7% kế hoạch. Diện tích rừng trồng tập trung ước đạt 12.549 ha. Về Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới: đến nay có 204/204 xã đã phê duyết Đồ án xã quy hoạch
nông thôn mới, đạt 100%, đến cuối tháng 10/2015 các tiêu chí nông thôn mới ở các xã bình
quân đạt 11,38 tiêu chí/xã, tăng 2,7 tiêu chí/xã so với cuối năm 2014...
*Một số chỉ tiêu năm 2016:
- Phấn đấu đạt giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 12.290 tỷ đồng (theo giá cố định năm
2010), đảm bảo tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên 4,2%;
- Tăng độ che phủ rừng đạt trên 50,6%;
- Phấn đấu đạt trên 85,5% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh;
- Phấn đấu đạt 30% số xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới (62 xã/204 xã);
- Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm: 154.00 ha;
- Sản lượng lương thực cây có hạt: 516.655 tấn;
- Sản lượng khai thác thuỷ sản: 77.500 tấn;
* Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2016;
- Tập trung chỉ đạo điều hành nhiệm vụ sản xuất nông, lâm, thủy sản theo mục tiêu kế hoạch
đề ra năm 2016;
-Tập trung triển khai nhiệm vụ kế hoạch hành động tái cơ cấu, ổn định và duy trì tốc độ tăng
trưởng của ngành nông nghiêp trên 4,2%;
- Nâng cao hiệu quả đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn theo hướng có trọng tâm, trọng điểm;
-Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển thủy sản, tháo gỡ vướng mắc khó khăn để thực hiện
chính sách về thủy sản có hiệu quả (theo nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của
Chính phủ);
- Thực hiện mục tiêu tăng cường và bảo vệ vốn rừng, tăng độ che phủ trên 50,60% vào năm
2016;
-Triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách về nông nghiệp, nông thôn;
-Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về khai
thác lâm sản trái phép, phá rừng tự nhiên để sản xuất;
Qua đó đề nghị các địa phương, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn theo chức năng, nhiệm vụ cần có biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện đạt kết quả năm
2016 tốt nhất ./.
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