Theo ó, thành ph y mnh tái c cu, xây dng nn nông nghip theo hng hin i, giá tr
gia tng và hiu qu, to sn phm nông nghip hu c, sinh thái, bo m an toàn thc phm.
Xây dng nông thôn mi gn vi ô th hóa nông thôn; phát trin các hình thc t chc sn
xut, nâng cao thu nhp, ci thin iu kin sng ca c dân nông thôn.
Phát trin kt cu h tng nông nghip nông thôn; nâng cao nng lc phòng chng, gim
nh thiên tai, ng phó hiu qu vi bin i khí hu; bo v, s dng hiu qu, bn vng các ngun
tài nguyên và môi trng. Thành y ch o tp trung phát trin 3 lnh vc mi nhn chính to
s tng trng bn vng gm: nông nghip ng dng công ngh cao, nông nghip hu c; khai
thác hi sn xa b gn vi dch v hu cn ngh cá; bo v và phát trin rng gn vi trng rng
thâm canh cây g ln.
V nhim v và gii pháp, Thành y yêu cu rà soát, quy hoch phát trin các vùng sn
xut nông nghip tp trung, chuyên canh phát trin vùng, khu nông nghip ng dng
công ngh cao phù hp vi quy hoch chung ca thành ph n nm 2030 và tm nhìn n
nm 2045; y nhanh tin quy hoch chi tit và u t h tng các vùng nông nghip công
ngh cao trên a bàn huyn Hòa Vang, hình thành Khu nông nghip ng dng công
ngh cao à Nng…
Tp trung trin khai tt các chng trình phát trin kinh t thy sn bn vng, phát trin khai
thác xa b gn vi bo v ch quyn bin, o; tip tc y mnh các hot ng khai thác hi sn xa b,

chuyn dch c cu tàu thuyn, c cu ngh khai thác hi sn xa b, chuyn dch c cu tàu
thuyn, c cu ngh khai thác theo hng hiu qu, bn vng, bo m các quy nh ca khu vc
và quc t.
ng thi, y mnh phát trin sn xut nông thôn, chuyn dch c cu kinh t nông thôn hng n
phát trin nông nghip bn vng; tp trung qun lý, bo v rng gn vi các gii pháp nâng
cao che ph rng, tng din tích rng c dng, phòng h và h tr trng rng nguyên liu cây
g ln; nâng cao nng lc phòng chng thiên tai, dch bnh; tng cng công tác qun lý,
bo m v sinh an toàn thc phm. Song song, tng cng s lãnh o ca ng, nâng cao nng
lc qun lý Nhà nc, phát huy vai trò ca Mt trn và các oàn th chính tr - xã hi, s
tham gia ca nhân dân trong phát trin nông nghip, nông thôn…
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