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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
V/v xin chủ trương xây dựng Đề án phát triển Nuôi trồng thủy sản vùng ven
biển và các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025,
định hướng đến năm 2030
Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Căn cứ Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây
dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX,
nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 20/4/2015 của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, định
hướng đến năm 2025 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả
năng cạnh tranh và phát triển bền vững; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông
nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 29/5/2020của UBND tỉnh ban
hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020
của Chính phủ và Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 15/01/2019 của Tỉnh ủy Thanh
Hóa về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 11/5/2018
của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động phát triển ngành tôm tỉnh Thanh
Hóa đến năm 2025;
Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ
trương xây dựng Đề án phát triển Nuôi trồng thủy sản vùng ven biển và các hồ
chứa nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến
năm 2030, với các nội dung sau:
1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng Đề án phát triển Nuôi trồng thủy sản vùng ven
biển và các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, định
hướng đến năm 2030.
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- Căn cứ pháp lý:
Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính
phủ và Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 15/01/2019 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về thực
hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2045, trong đó: giao Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Chương
trình phát triển nuôi trồng thủy sản vùng ven biển và khu vực đảo Hòn Mê trong giai
đoạn 2020-2025.
- Căn cứ thực tiễn:
Vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa có trên 5.300ha đang nuôi và nhiều diện tích
trồng lúa nhiễm mặn, trồng cói, đất làm muối có thể chuyển đổi để phát triển nuôi
trồng thủy sản. Với tỷ trọng chiếm 47,8% về sản lượng, 51% về giá trị trong tổng
giá trị NTTS năm 2020, nuôi trồng thủy sản ven biển đã và đang là lĩnh vực quan
trọng trong sản xuất thủy sản nói riêng và nông nghiệp nói chung. Trong đó: tôm
chân trắng, ngao, cá lồng biển là đối tượng có ưu thế nếu áp dụng nuôi thâm canh,
siêu thâm canh có thể cho giá trị 1,5 tỷ đồng/ha/năm đối với nuôi tôm chân trắng;
500 triệu/ha/năm đối với nuôi ngao và 200 triệu/100m3/năm đối với nuôi lồng biển.
Tuy nhiên, nuôi thủy sản ven biển đang gặp một số khó khăn, tồn tại như: tỷ lệ diện
tích nuôi tôm thâm canh thấp (chỉ chiếm 12% tổng diện tích nuôi tôm), việc áp dung
công nghệ cao gặp khó khăn, cơ sở hạng tầng tuy đã được đầu tư nhưng vẫn chưa
đáp ứng được yêu cầu thực tế; nuôi ngao, nuôi cá lồng không theo quy hoạch, tổ
chức sản xuất nhỏ lẻ, phân tán thiếu sự liên kết, hiện tượng ô nhiễm môi trường,
dịch bệnh, tác động của biến đổi khí hậu theo hướng ngày càng xấu, đã và đang là
thách thức rất lớn trong quá trình sản xuất.
Ở lĩnh vực nuôi cá lồng trên hồ chứa, toàn tỉnh có 610 hồ chứa thủy lợi, thủy
điện có thế phát triển nuôi trồng thủy sản kết hợp với các nhiệm vụ chính như thủy
lợi, thủy điện trong lòng hồ, nuôi cá lồng có ưu thế lớn nhất (năng suất nuôi cá lồng từ
2-3 tấn/100m3 lồng/năm, tương đương với nuôi 1ha trong ao), nếu đưa toàn bộ hồ
chứa vào nuôi thủy sản thì sản lượng sẽ đạt trên 5.000 tấn/năm. Hồ chứa có ưu thế là
nước sạch, nuôi cá trong hồ ít bị bệnh, chất lượng thịt thơm ngon, chi phí nuôi thấp,
hiệu quả sản xuất cao hơn so với nuôi trong ao. Tuy nhiên, hiện nay việc nuôi cá trên
hồ chứa nước tự phát, nhỏ lẻ, manh mún đang gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn
đối tượng nuôi, dịch vụ con giống, thức ăn, thị trường tiêu thụ, tiềm ẩn nhiều rủi ro…
Để phát huy những lợi thế, khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, việc xây
dựng Đề án là thực sự cần thiết. Với mục tiêu của Đề án là: Phát triển nuôi trồng thủy
sản khu vực ven biển, trên hồ chứa thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung,
quy mô lớn, giá trị cao và bền vững.
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Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho chủ
trương xây dựng “Đề án phát triển Nuôi trồng thủy sản vùng ven biển và các hồ
chứa nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến
năm 2030”.
2. Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa.
3. Thời gian trình: Quý IV năm 2021.
4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCTS.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường

