Ngày 31/3, UBND TP à Nng ã ký Quyt nh s 1142/Q-UBND phê duyt án "Bo tn làng ngh nc
mm Nam Ô gn vi phát trin du lch thành ph à Nng" nhm bo tn và phát huy giá tr làng ngh nc
mm Nam Ô, gn vi phát trin du lch - di sn vn hóa phi vt th quc gia, tr thành sn phm du lch
tiêu biu, c sc ca à Nng. Trong ó tp trung t sn lng nc mm tiêu th t 200.000 - 250.000 lít/nm.
Nâng cao cht lng, mu mã bao bì, nhãn mác ca sn phm to thng hiu riêng, c sc ca vùng min, t
ó nâng cao giá tr thng mi ca sn phm nc mm Nam Ô, to vic làm n nh cho lao ng ti a phng, tng
bc nâng cao i sng vt cht và tinh thn cho nhân dân.

PCT UBND TP N Lê Trung Chinh i kho sát thc t ti làng ngh mm Nam Ô

Ngi dân làng ngh Nam Ô ang mui mm
án hng n khôi phc li i tàu ánh cá t 3 - 4 chic ch ng ngun nguyên liu; khuyn khích và to iu
kin cho ngi dân óng mi tàu thuyn, tham gia ánh bt cá nhm tng qui mô và sn lng cá phc v
cho ngh mm c n nh. c bit u tiên ng dng tin b khoa hc - k thut vào qun lý, sn xut sn phm làm
ra có tính cnh tranh. Tng kinh phí u t cho làng ngh gn 4,67 t ng t ngân sách Nhà nc.

DN Mm Làng C Hng ang gii thiu quy trình sn xut mm cho du khách

Nhng chum mm ang ch ngày ra sn phm
c bit, B Vn hóa, Th thao và Du lch ã có Quyt nh s 2974 ngày 27/8/2019 a Ngh làm nc mm
Nam Ô vào Danh mc di sn vn hóa phi vt th quc gia.

Hng Ngha.

