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BAO CÁO
Kt qua thic hin Be an tái co câu ngành nông nghip nãm 2018
trên dja bàn huyn Minh Long (giai doin 2013 - 2020)
Nhm dánh giá k& qua dt duçc, nhüng tn ti, hn ch, khó khán trong
thirc hin Dê an tái co' câu ngành nông nghip trên dja bàn huyn trong nàm
2018. Tr do dua ra các giài pháp ci the nhàm day m.nh cong tác tái Co CaU
ngành nông nghip trên da bàn huyn trong thñ gian ti. Nay UBND huyn
báo cáo kêt qua thirc hin Dê an tái co câu ngành nông nghip trong näm 2018
nhu sau:
I. Qua trInh triên khai thtrc hiên
1. Các Quyt dnh dã ban hành
Quy& djnh s 1580/QD-UBND ngày 31/12/2014 cüa Chü tjch UBND
huyn Minh Long ye vic Ban hành kê hoch hành dng thirc hin Dê an tái co
cu ngành nông nghip theo huó'ng nâng cao giá tr gla tr gia tang và phát triên
ben vüng huyn MinE Long.
Quyêt dnh sé 86/QD-UBND ngày 31/12/2015 cüa UBND huyn MinE
Long ye vic Phê duyt Dê an Tái co câu ngành nông nghip theo hixó'ng nâng
cao giá tr gia tang và phát triên ben vU'ng, giai don 2015-2020.
Quyêt djnh s 2180/QD-UBND ngày 31/12/2015 cüa Chü tjch UBND
huyn Minh Long ye vic thành 1p Ban Chi dto thrc hin theo hurng nâng cao
giá tn. gia tang và phát triên ben vffiig, giai do.n 20 15-2020 trên dja bàn huyn
Mirth Long.
Quyt djnh s 11/QD-UBND ngày 12/2/2018 cüa UBND huyn Minh
Long ye vic Ban hành Kê hoch thirc hin Nghi. quyêt so 01-NQ-/HtJ ngày
22/12/20 17 cüa Hi nghi. Huyn üy lan thr 14 (khóa XVIII) ye Phát triên nOng,
lam nghip gàn vi xây dimg nông thôn mi và bào v mOi tru&ng ben vü'ng giai
doan 20 17-2020 và djnh hithng den näm 2025.
2. Nhn thfrc ye tái co' câu ngành nông nghip
Sau kid tip nhn the van bàn chi dao cüa các cp nhu: Chi thi s
203 9/CT-BNN-KH ngày 20/3/20 13 cüa B NN&PTNT ye vic triên khai Dé an
tái co câu ngành nông nghip theo hrnng nâng cao giá tr gia tang và phát triên
ben vU'ng; Quyêt dinh sO 148/QD-UBND ngày 25/5/20 15 cüa UBND tinE; Cong
van so 4380/IJBND-NNTN ngày 3 1/8/2015 cüa UBND tinE ye vic tp trung
triên khai thyc hin Dê an Tái co câu ngành nOng nghip; Quyet d1T1h so
627/QD-SNNPTNT ngày 29/10/2015 cüa si NN&PTNT tinh Quàng Ngài.
1

UBND huyn Mirth Long có van bàn chi dao UBNI) các xâ trin khai
th'txc hin xây dyng Dê tái cci câu ngânh nông nghiep theo hiing nâng cao giá trj
gia tang và phát triên ben vU'ng, giai doan 2015-2020; Dông thô'i giao trách
nhiêm phông NN&PTNT tong hcip so lieu, triên khai và tham mu'u xây drng Dê
tái cci câu ngành nông nghip theo huóng nâng cao giá trj gia tang và phát triên
ben vü'ng huyn Minh Long giai doan 20 15-2020, qua qua trInh xay dirng dê an
UBND huyn môi các phông ban có lien quan, UBNID các xã tham gia gop ,
chinE sira d hoàn thiên Dê an.
3. Cong tác thông tin, tuyên truyên ye dê an, kê hoch hành dông tái
co' câu ngành nông nghip
Tip tc dy rnnh và di mi cong tác tuyên truyn, phát dng phong
trào thi dua, tao quyêt tam cao trong cong tác xây drng thirc hin Dê an tái cci
câu ngành nOng nghip den các co' quan, don v, tr huyn den ca sO'; thông qua
các hInh th1rc nhu': To chiirc hi nghi; tuyên truyên, dua tin nhiêu luo't trên các
phrnng tin thông tin dai chüng nhäm thông nhât ye quan diem chi dao, to chi'rc
thuc hiên các ni dung cüa De an và xem day là nhim vi quan tr9ng và thuO'ng
xuyên cüa tmg cap üy, chinh quyên, ban, ngành và t&ng dja phuong.
II. Kt qua dit du'çrc
1. V thirc hiên các mô hInh
Trong näm 2018, tng kinh phi thrc hin các mô hInh là 2.73 1.495.800
dông. Trong do, Tram Khuyên nOng thc hin 5 mO hInh vói kinh phi
2.10 1.495.800 dông; Phông Nông nghip và PTNT thçrc hin 4 mO hInh vO'i kinh
phI 63 0.000.000 dOng.
UBND huyen chi dao tang cuOng di mO'i hoat dng khuyn nông phc
vii thiêt thrc cho yêu cau tái cci câu ngành nOng nghiêp theo huO'ng nâng cao giá
tn gia tang và phát triên ben vü'ng; Tp trung ap dyng tiên b khoa h9c k5 thut
mó'i vào san xuât dê tang nang suât, chat luçmg san phâm dü s1rc manh canE
tranh vó'i thj tntiO'ng.
2. Tái co' câu trong các linh virc
2.1 V trng trçt
- Tng san luçing luo'ng thuc có hat là: 7.002,7 tin, trong do: Thóc:
6.969,0 tan, ngO: 33,77 tan.
- San lu'cing luo'ng thirc bInh quân du nguO'i dat: 39 1,8 kg/nguO'i/nam.
a. Cay lüa
- Diên tIch cay h'ia câ nàm 1.538,53 ha, dat 101,89% KH (1.510 ha), dat
101,23% so vói cüng ki nam 2017 (1.519,8 ha); tang 48,53 ha so D an. Din
tIch hia chat lucing tOt 20 ha (gom các giOng 0M6 161, TBR225, PC6, nang sut
cao hon lüa dai trà 10-15 ta); dat 100% so Dê an (20ha).
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- Näng suit bInh quân 45,3 ta/ha, dt 101,79% KH (44,5 ta/ha), dat
101,86% so vói cling ki narn 2017 (44,47 ta/ha); tang 0,83 ta/ha, dat 58,5% so
vi Dê an (2%).
- San 1uçmg 6.969,0 thn dat 103,7% KH (6.720 tin), dat 103,12% so voi
cüng ki näm 2017 (6.758,2); dat 99,44% so Dê an ( 6.930 tan).
- Chuyên dôi co' cu cay trng: Näm 2018 dã chuyn di 10 ha din lüa 1
vi sang trông các cay trông (cay ngô, du phing, cay mì, cô lam thóc an cho gia
siic) nhu sau: (Ngô 1,325 ha: Long Son iha, Long Mai 0,325 ha); (Du phi.ing
4,35 ha: Long Mai, (cay có 2 ha: Long Hip, (cay mi 1 ha: Long Scm 0,825 ha,
Long Hip 0,5 ha); dat 50% so Dê an (20 ha/näm).
b. Cay
- Din tIch 1.181,5 ha, dat 94,52% KH (1250 ha), dat 107,31% so vi
cling k nãrn ngoái (1.10 1 ha); dat 90,8% so Dê an (1.300 ha).
- Näng suit 141,04 ta/ha, dat 100,06% KH (140,96 ta/ha), dat 100,75% so
vi cling ki näm ngoái (140,0 ta/ha); dat 100,7% SO Dê an (1.300 ha).
- San lugng 16.664,39 thn, dat 94,58% KH (17.600 thn), dat 108.11% so
vi cling ki näm ngoái (15.4 14 tan); dat 9 1,56% so Dê an (18.200 tan).
c. Cay MIa
- Din tIch 12,9 ha, dat 107,5% KM (12 ha), dat 109,32% so vth cling k
näm ngoái (11,8 ha); dat 64,5% so Dê an (20 ha).
- Näng sut 495,93 ta/ha, dat 104,41% KH (475,0 ta/ha), dat 102,38% so
vi cling k näm ngoái (484,4 ta/ha); dat 63,5% so Dê an (780 tan).
- San 1u'ng 639,75 tin, dat 112,24% KM (570,0 thn), dat 111,92% so vói
cling kSr 11am ngoái (57 1,6 tan); dat 41% so Dê an (1.560 tan).
d. Cay Lac
- Din tich 8,3 ha, dat 75,45% KH (11,0 ha), dat 6 1,25% so vOi cling
nàm ngoái (13,55 ha); dat 41,5% so Dê an (20 ha).
- Nàng suit 22,05 ta/ha, dat 127,67% KM (17,27 ta/ha), dat 108,34% so
vi cling k nàm ngoái (20,3 5 ta/ha); dat 107,5% so Dê an (20 ta).
- San luo'ng 18,3 tin, dat 96,32% KM (19,0 n), dat 66,35% so vâi cling
ki närn ngoái (27,5 8 tan); dat 87,14% 50 Dê an (41 tan).
B. Cay ngô
- Din tIch 12,05 ha, dat 100,42% KM (12,0 ha), dat 96,4% so vâi cling kr
nàm ngoái (12,5 ha); dat 40,16% so Dê an (30 ha).
- Nàng sut 28,03 ta/ha, dat 109,48% KH (25,6 ta/ha), dat 97,59% so vói
cüng k näm ngoái (28,72 ta/ha), dat 107,8% so Dê an (26 ta).
- San 1ung 33,77 tn dat 110,01% KM (3 0,7 tn), dat 94,07% so vi cling
kr nãm ngoái (3 5,9 tan); dat 43,3% so Dê an (78 tan).
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e. Cay chè
Diên tIch 132,89 ha, trong do din tIch ché cü: 95 ha, trng mâi: 37,89 ha
(Tram Khuyên nông:17,03 ha, PhOng Kinh tê - Ha tang: 6 ha, xä Long Hip: 5,1
ha, xâ Thanh An: 7,67 ha); dat 131,7% so Dê an (100,5 ha).
2.2. Ye chãn nuôi
Tng dan gia stc, gia cm trên dja bàn huyn, tinh ti th?yi dim ngày
01/10/2018 nhi.i sau: (Theo so 1iu Chi ciic Thông kê ngày 01/10/2018).
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Chän nuôi trâu: Tong dan trâu 5.439/5.209 con, dat 104,42% KH, tang
470 con so vi cüng ki; dat 113,31% so dê an (4.800 con), (tang 639 con). Dan
trâu: Tang 639 con, nguyen nhân tang do dâu tu tü' các chuo'ng trInli dr an; dc
bit nàm 2018 dugc h trq 11 con trâu dixc giông (Phông Kinh tê - Ha tang 5
con, Tram Khuyên nông 6 con) dê cãi tao tam vóc (trâu cO), chông cn huyêt;
HInh thc nuôi chàn tha và ban chàn thâ trong nông h. Trong näm 2018, thai
tiêt am, It mua, dông thai nhân dan chü dng dir tr thirc an rom ra nên không
có trâu bô già, be nghé chêt do thiêu thác an.
Chän nuôi bô: Tng dan hO 2.038/2.050 con, dat 99,4% KH, tang 85 con
so vi cüng ki; dat 135,86% so dê an (1.500 con), tang 538 con. TSr 1 hO lai
51% tang 6% so iDe an (45%). Chü yêu giông hO co lai bô Zebu có t5i 1 máu lai
30%-50%; HinE thüc nuôi: Hâu hêt các h dan nuôi nhôt chuông hoc nuôi ban
chãn tha, t 1 nhôt chuông khoáng 60%. Dc bit huyn dã phôi tinh nhân tao
cho 60 con hO cái có chtta giông bO lai BRACH MAN do.
Chän nuôi 1cm: Tng dan 1ç'n 4.3 40/4.900 con (chua k 4.200 con 1cm mi
nhp vào tai trang trai chan nuôi heo sach Phü Hip thôn Tôi Lac Thucmg xà
Long Mai), dat 88,57% KH, giàm 312 con so vi cüng k5r; dat 88,71% so de an
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(5.900 con); giàm 1.560 con. Ging chü yu là nuôi 1cm lai Fl (Móng cal lai 1cm
dixc YOOCSIA, LAN DC RAT, COCVAL). Nguyen nhân giãm do giá cà thj
trung biên dng, giá thic an tang ngui chän nuôi 'cm It lãi.
Chän nuôi gia cam: Tong s 52.340/53.000 con, dat 98,75% KH, giãm
1830 con so véd cüng ki; dat 100,6% so Dê an (52.000 con). Chü yêu nuôi vjt
thjt chy dông, gà thjt thã vun (chuong trInh phát triên yang ho trçm 7.000 con
t l song 60-70%) và mt so ngan ngng nhân dan tr tüc nuôi câi thin büa an
hang ngày.
Cong tác giêt mô: Trên da bàn huyn có 5 co sâ gist m nhO lé, chua có
co sm giêt mO tp trung.
2.3. V lam nghip: Tng din tich dt tçr nhiên: 23.734,59 ha; Trong do
rung tir nhiên: 8.527,23 ha, ruing trông 12.453,25, din tIch ngoài quy hoach cho
lam nghiêp 2.754,11 ha. D che phü ruing 65,03% theo Quyêt djnh so 108/QD —
UBND ngay 28/2/20 17 cüa UBND huyn Minh Long, dat 100,04% theo Dê an
(65%). Dâu tu phát triên cong tác trông rü'ng kêt hçp khoanh nuOi phiic hôi
chäm soc bào v ruing, dc bit là ruing dâu nguôn, gän vfmi khai thác hcmp l, dat
100% theo Dê an.
2.4. V thüy san: Tng diên tich ao, ho: 20,6 ha (ao nuôi: 3,9 ha, ho cháa
16,7 ha), dat 100% kê hoach, so Dê an dat 100% (20,6 ha); San hrgng nuOi trông
nãm 2018 là 32,7 tan, dat 100% KH, dat 65,4% so Dê an (50 tan). Giá trj san
xuât thüy san nám 2018 là 1.635 triu dông, dat 0,86% so vâi bInh quân giá trj
san xuât nông lam nghip thüy san näm 2018 (189.40 1 triu dong).
2.5. V cong tác thüy lqi và phông chng thiên tai
- Tng din tIch ducmc tithi näm 2018 là: 1.538,53 ha. Trong do din tIch
duçic tuâi bang cong trInh kiên cô là 1.212,74 ha, dat 78,8%.
- Duy trI nâng cao hiu qua quân l, khai thác h thkg cong trInh thüy li
tur huyn den xã; Phân rO trách nhim quàn l nba nuâc, quàn l khai thác cong
trInh thüy lgi.
- Nâng cao m'Lrc bào dam an toàn h chua: Vn hành h chira hçmp l, nâng
cao khã nang xà lü cho ho chiira, tiêp tic tic hin Chucmng trinh an toàn Ho
chuia nhât là Ho chua Biêu Qua xà Long San, ho Dông Can xã Thanh An.
- Nâng cao näng lirc phông chng thiên tal: Tang cithng cong tác tuyên
truyên dê ngithi dan nhân thuic rô tác hai cüa thien tai, chü yeu theo phuang
châm "4 tai chô" (chi huy tai chô, lirc luçing tai ch, phuo'ng tin — vt tu — kinh
phI tai ch và hu cântai ch) và "3 sn sang" (chü dng phông tránh, lrng phó
kp thui, khac phic khân trucmng — hiu qua).
3. Tái c câu gán vó'i xây duyng nông thôn m&i
Chucmg trInh xây drng nOng thôn mâi dä tp hçmp sTrc manE doàn kt, huy
dng sr tham gia cüa cà h thông chinh tr, các to chuc, doanh nghip và toàn
the than dan. Xay dirng duô'ng giao thông nOng thôn dugc day math, tao thành
phong trào lan tôa den trng thOn và ngui dan; den nay co bàn các xà có dung
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nhira hoc be tong dn trung tam xã, tao diu kin thun igi cho giao thuang
hang hóa. Phát triên san xuât nông, lam nghip gici' duçic miirc tang truô'ng on
dnh, näng suât chat luçing cüa cay trông, vt nuôi dugc nâng len. Diii song cüa
ngui dan nông thOn dugc cãi thin rö ret, ti l h nghèo giàm.
Trong nãm 2018 dä t chilic, tham gia các Rip tp hun cho can b lam
cong tác xây drng nông thOn mdii.
Các xä dang tin hành trin khai thirc hin dir an phát trin san xut lien
kêt theo chuOi giá trj gän san xuât vi tiêu th san phâm thuc Chuo'ng trInh
MTQG xây dimg NTM giai doan 2018 —2020.
Närn 2018, trên da bàn huyn m thrcic 3 Rip tp hun v 1p k hoach
san xuât phát triên kinh te hQ cho han 120 can b xä, thôn, Hi doàn the ca s
tham gia (nguôn kinh phi 135 näm 2018 chü dâu tu Ban dan tc tinh Quáng
Ngãi h9p dông vâi dan vj TTGDTX và day nghê huyn Mirth Long giàng day);
Kt qua dat 120% ke hoach Dê an (100 nguè'i/nàm).
Dy ngh cho lao dng nông thôn: K hoach mi 02 Rip ngh phông
chông dch bnh gia süc gia cam, nhung qua mt thè'i gian 4n dng hin nay
chua dü so luçmg ngu?ñ däng k h9c.
III. Dánh giá tInh hInh thiyc hin
1.
lfu diem

Co sr thng nht trong chi dao, diu hành tIi huyn dn ca sO' v ljch thO'i
vi, ca cu giông, diêu tiêt nuác tuO'i và các bin pháp to chirc san xuât khac dã
dê ra (thâm canh, luân canh, xen canh). Chü dng thirc hin các giãi pháp dông b
chuyên dôi ca câu müa vi, chuyên dOi ca câu cay trông 4t nuôi (din tIch dat lüa
kern hiu qua hoc thiêu nuO'c sang trông cay hoa màu khác), han chê dugc djch
bnh gia siic, gia cam.
Trong chãn nuOi Co sr chuyn bin tich cIc; tr chän nuôi tha rông, nay
nguO'i dan nuôi nhôtchuOng, biêt trông CO và dir tr ram ra lam thüc an them
cho trâu, ho. Han chê trâu, bO già và be, nghé chêt trong müa dông; chuông trai
hau hêt có mái che chän xung quanh và nhôt trau bô trong nhthig ngày mua ló'n,
ret dam
Cong tác thii y duçc chii , thu?mg xuyên kim tra kim soát git m, 4n
chuyên gia sñc, gia cam; chat luçing giOng, phân bón, thuOc BVTV duçic thirc
hin thuO'ng xuyen.
COng tác quàn 1, trng rrng, chãm sóc, báo v, PCCC rung duçic chü
trpng.
Trong nam 2018, giã cay chè n dnh, din tIch cay ché ngay càng dugc
mO' rng, thông qua các chuang trInh ho trg tü' các mô hInh Khuyên nông, dir an
30a, 135,...
2.Ton tai
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Nàng suât, san hrcmg cay trông hang näm có tang nhung con chm chua
dat chi tiêu Dê an dê ra.
Mo hInh khuyen nông cótriên khai nlurng tinh duy tn mô hInh con han
ché; Cong tác nghiên ciru, chuyên giao khoa h9c cong ngh con chm, chua tao
buâc dt phá trong nâng cao näng suât, chat luçing. Mo hInh chua có sir tham
gia cüa các doanh nghip trong qua trInh nghiên ctru t'rng ding chuyên giao khoa
h9c k5 thut; chua có mô hInh thirc hin chuOi lien kêt san xuât nhu: dóng gói,
chê biên và bão quàn san phâm,...
NguOn vn h trçi cho phát trin san xut cOn dan trãi chü yu là h trg
cay giông.
Dào tao ngh lao dung nông thôn gp nhiu khó khän bi ngui dan chua
thiêt tha vói nhu câuh9c nghê; Trong närn qua huyn day manh cOng tác vn
dng, tuyên truyên bang mi hInh thtrc den tmg h gia dInE, nhung cOng tác
hyc nghê trng bthc chua mang 'ai hiu qua.
3. Nguyen nhân cila nhfi'ng tim ti, hin ch
Xut phát dim kinh t khu v1rc nông thôn cüa huyn thp, nguimn 1rc du
tu cüa Nlhà nithc và nhân dan cOn rat han hçp.
Qu5 dt dành cho san xut nOng nghip manh rnün, khó thirc hin dimn
din dimi thüa; Chiia manh dan thay dôi theo phuo'ng thc san xuât mdi.
Co s& ha tng nOng thôn cOn thiu, do dja hInh chia cat, dan cu phân tan.
H thng kt cu ha tng dã dugc du tu, cài tao song chtra dáp ng yêu câu de
ra.
Vic 1rng diing tin b k thut vào san xut chua manh dan; tp quán
canh tác lac hâu nên san xuât cOn manh miin.
ChInh sách khuyn khich h trq san xut nông nghip chü yu tp trung
hO trg trirc tiêp cho nông dan phic vi,i mc tiêu xóa dói giàm nghèo. Do nguôn
içrc han chê nên chua có chInh sách dü manE trong lien kêt tiêu thi san phâm,
khuyên khIch doanh nghip dâu tu vào san xuât nông nghip nông thôn.
Phong tc tp quán cüa mt sé, b phn cu dan nông thOn san xut theo
hInh thirc xâm canE, tnInh d nhn thirc han ché, ành huO'ng rat ion den vic tiêp
thu tiên bô khoa hoc k thut và thçrc hin các chü truang, duO'ng lôi, chInh sách
pháp iut cüa nhà nuOc.
IV. Các giãi pháp dê dy mnh thurc hin tái cr câu ngành nông
nghip trong thO'i gian den
1. Cay lila: Sü ding hu h& các giimng nguyen chüng, ging xác nhn d
gieo sa, chuyên dôi dan mt so din san xuat 1a kern hiu qua sang cay trông
can; âu tu xây drng dOng b kêt câu hatâng 0 các vi1ng san xuât lüa, bao gôrn
giao thOng, thüy igi kênh muo'ng ni dOng thun tin trong vic vn chuyen
phân bón, vt tu hang hóa, tuOi tiêu dü din tIch. On djnh din tIch dat tnông iüa
1.520 ha/nàm, san lugng luo'ng thçrc có hat näm 2019 dat 7.200 tan. Thirc hin
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chuyn d6i din tIch gieo trng lita 2 vi sang 1 vu, luân canh lüa vi cay trông
cn nhàm dt hiu qua kinh tê cao han so vd san xuât lüa 2 vi/näm tr 30 - 40
ha.
2. Cay mSi: Dua các giông mr mi có nàng suit cao nhu KM14O, SM937
- 26, KM98 - 1 to ra nguôn thu nhp dáng kê cho ngthi dan, to duçc các
diem vüng m chuyên canh tp trung. Nhü'ng vüng trông m trên ehân dat có d
doe thâp nên thâm canh tang nãng suât, có chê dO câi to dat hcip 1 dê tang t' 1
bôtm.
3. Cay ngô: Dua các ging ngô lai dugc trng ph biên hin nay nhu:
MK668, LVN17, LVN146, LVNO92, LVN10, PAC339, CP333, CP888,
PAC999. . .TrInh diên các mô hInh ngO lai có nàng suit cao. Mo rung din tich
trông ngô trên din tich yen song, trông xen các loi cay trông hang näm khác
(xen 1c, khoai lang, du các 1oi,...) dê phçic V11 phát triên chän nuôi. Do do,
trong giai don20 19 - 2020 can dâu tu phát triên mO rng din tIch dê cay ngô
trO thành cay trông có the manh trong Co eâu cay trOng cüa huyn.
4. Cay Ic: Hin nay, sCr ding các ging lac ph bin nhu: Lac sé Gia
Lai, L14,.. .dâu tu thâm earth tang náng suât, dua các mô hInh khuyên nông d
huOng dn ye k5 thi4t. Khai thác tiêm näng dat dai 0 yen sOng suôi, dat rung 1
viii,. .dê trOng cay lac, tuyên truyên 4n dng nhân dn khai thác sir ding mOt each
trit dê nhàrn dem 1i hiu qua kinh tê trong san xuât nOng nghip.
5. Cay chè: Tip trc lam vic vOi the ngành cO lien quan dê gi0i thiu
quàng cáo, quàng bá thuong hiu cay chè MinE long, mO rng din tIch cay chè
bInh quân mOi näm tr 3 - 5 ha; Triên khai vüng chuyên canE cay chè trên dja
bàn huyn giai doan 2016 - 2023 v6i din tIch là 505 ha. Trong näm 2019, dir
kiên trin khai trên 50 ha.
6. Thüy 19i: Tiirng buOc nâng cp, sira chüa và xây dirng các cOng trInh
thüy lgi (ho chra, dp dâng, kênh muang) và kiên cô hóa các tuyên kênh muong
do dja phuang quàn 1; phân dâu den näm 2020 kênh miio'ng trên da bàn huyn
duqc kien cô hóa dat khoàng 80%.
7. Chán nuôi: On djnh và tang nEc dan trâu, phát trin manE dan bO, ng
dyng các bin pháp thâm canE, dua các giông CO m0i (CO voi VA 06, các cO hç
du,...) có chat luçmg cao vào trOng dê phic vii chän nuOi gia sñc, bào dam näng
suât cO dat tr 200 - 240 tân!halnäm. Khuyen khIch trông CO gn lien v0i phát
triên chan nuôi gia sic theo huOng hang hóa, 4n dng nuOi nhOt chuOng, han
chê chan thà, kiêm soát djch bnE và giàm thieu 0 nhiêm mOi trumg. Nâng t 1
bô lai 60%.
Câi tao ging:
+ H trq them trâu dirc ging tm vóc lOn (dr an trâu) d lai tao dn dan
trâu cO dia phuong.
+ Bô: H trç bô dirc ging (bô Brahman, Red Sind, Sahiwal), däc bit là
day manE cOng tác thii tinE nEân tao bO. Chuyen dan các giOng bO thjt:
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Charolaise, Limousine, Red Angus, Drought Master, Brahman (Üc),... d dan bô
tht có chat lucrng cao.
+ Heo sir dng dirc: YOOCSIA, COCVAL, DUROC, PIETRAN, PIDU,...
tao con lai tST lê nac.
+ Gia cam: sü dyng các ging gà kim dyng (gà Tam Hoàng, Luong
phugng) dê phát triên chãn nuôi phü h9p vd th hiêu ngiRii tiêu dung.
+ Thtrc an: Sfr dyng các lOai thtrc an da phuang phi hçTp thjirc an Cong
nghip, dê phôi trn thirc an nhàm giám giá thành.
8. Thüy san: Dy mnh thâm canE, tang näng suât thông qua vic cài to
ao, hO, kháo sat dánh giá li các loai ao, ho trên dja bàn huyn ye diêu kin
nguôn nuóc dê có kê hoch chäm soc quãn 1, bào v (Ho Biêu Qua, hO Dông
Can). Khuyên khich nhân dan dào ao nuôi cá trên nhU'ng chân rung trông 1ia
kern hiu qua, có khà näng chü dng nuc. Den närn 2020, din tIch nuôi cá ao,
hO chira tang 1 - 2 ha. Dua các giông cá có giá trj kinh tê cao vào san xuât nhu
cá rô phi dan tInE, cá Diêu HOng, cá Lóc Bong...
9. Lam nghip: Dua ging keo lai cy mô d cài to thay th dn các
giông keo lai giâm horn, vi giông keo cay mô hin nay có tôc d sinh tru&ng
cao, chat luçmg g tot, it ngà do; Mo rng din tIch trông cay bàn dia phic vi
trông rmg cay go iOn nhu: dâu rái, urn xanh, sao,...Chii trçng cOng tác nghiên
ciru bâo ton và phát triên các giông cay lam san ngoài go, cay duçc 1iu.
10. Dào to ngh cho lao dng nông thôn: Phông LDTB&XH, Trung
tam HuóTig nghip - Dy nghê huyn rnOi närn mO các lOp dào to nghê nông
thôn thu hñt khoàng 100 h9c viên'nãm. Khuyên khIch phát triên các loai hInh
san xuât hInh thành to, nhóm, lien kêt trong san xuât, tiêu thii nông san, xüc tiên
thumg rni san phâm.
Trên day là báo cáo kt qua thyc hin Dê an tái ca câu ngành nOng nghip
trong näm 2018 trên dja bàn huyn MinE Long.!.
No'i nhân:
-TT. HIJ; TT. HDND;
- CT, các PCT;
- Các don vi trixc thuôc;
- UBND các xã;
- VP: C, PCVP;
-Lu'u:VT.
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Dinh Van Diet
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