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Minh Long, ngày 4X tháng 3 náin 2019

BAO CÁO
TInh hInh thic hin B an Tái co' cu ngành nông nghip
trên dja bàn huyn Minh Long tfr 11am 2015 den nay
Thi.rc hin Cong van s 505/SNNPTNT ngày 06/3/2019 cüa So'
NN&PTNT tinE Quâng Ngài ye vic báo cáo tInE hInh thc hin Dê an Tái co
câu ngành nông nghip tü nàni 2015 den nay. UBND huyn báo cáo kêt qua
th1rc hin Dê an tái co câu ngành nông nghip theo hu'o'ng nâng cao giá trj gia
tang và phát triên ben vttng trên da bàn huyn tt'r nàrn 2015 den nay, nhu sau:
I. CONG TAC CR1 BO, BIEU 1JAN11 THT)C IIIN BE AN
1. Cong tác clii do:
- Sau khi tiêp nh.n CáC van bàn chi do ciia các cap nirn: CM th s6
2039/CT-BNN-KR ngày 20/3/20 13 ciia B NN&PTNT ye triên khai Dê an Tái
Co câU ngành nông nghip theo hu'ó'ng nâng cao giá tri gia tang và phát triên ben
ving; Quyêt djnh so 148/QD-UBND ngày 25/5/2015 ciia UBND tinE; Cong van
so 4380/UBND-NNTN ngày 31/8/2015 cña IJBND tinE ye vic t.p trung triên
khai Be an Tái co' câu ngành nông nghip; Quyêt djnh so 627/QD-SNNPTNT
ngày 29/10/2015 càa So' NN&PTNT tinE Quàng Ngi;
- UBND huyn MinE Long có van bàn hu'o'ng dn UBND các x. triên
khai thc hin xây dirng Be an Tái co câu ngành nông nghip theo huo'ng nâng
cao giá trj gia tang và phát trien ben vttng, giai don 2015 - 2020; giao nhim vçi
phOng NN&PTNT huyn tong hgp so 1iu, triên khai và tham miru xay dirng Be
an Tái co câu ngành nông nghip theo huo'ng nâng cao giá tr gia tang và phát
trien ben vng giai don 2015 - 2020. Qua qua trInh xây drng Be an, UBND
huyn rnO'i các phOng ban có lien quan, TJBND các x. tharn gia gop , chinE s1a
dehoanthinBean;
- T chác các Hi nghj: So kt 03 narn thrc hin B an Tái co cu ngànE
nông nghip theo huâng nâng cao giá tn. gia tang và phát trien ben vftng giai
don 2013-2015 tren da bàn huyn MinE Long; so ket 05 nam thçrc hin Be an
Tái co câU ngành nông nghip theo huóiig nâng cao giá tri gia tang và phát tniên
ben vffiig giai don 2013-2017 và triên khai nEirn vy. nãrn 2018 trên dja bàn
huyn MinE Long; so' kêt thc hin B ánTái Co câu ngànE nông nghip theo
hu&ng nâng cao giá tr gia tang và pháttriôn ben vftng nàm 2017 và tniên kEai
nhirn viii narn 2018; so ket thirc hin Be an Tái co' câu ngànE nông nghip theo
huóng nàng cao giá tnj gia tang và phát trien ben vthig narn 2018 và trien khai k
hoch narn 2019 trên dja bàn huyn MinE Long.
2. Các van bàn dã ban liành:
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- Quy& djnh s 86/QD-UBND ngày 31/12/2015 cüa UBND huyn Minh
Long ye vic Phe duyt Dê an Tái co câu ngành nông nghip theo huóng nâng
cao giá trj gia tang và phát triên ben vtng, giai doan 2015 - 2020;
- Quyt djnh s 2180/Qngày 31/12/2018 cüa Chi tjch UBND
huyn Minh Long ye vic thành 1p Ban chi dao thirc hin De an Tái co câu
ngànla nông nghip theo hithng nâng cao giá tij gia tang và phát triên ben vü'ng,
giai doan 20 15-2020 trên dja bàn huyn Minh Long;
- K hoach s 10/K}I-TJBND ngày 20/01/2017 cña UBND huyn v vic
triên khai t1c hin Dê an Tái co câu ngành nông nghip närn 2017.
- Triên khai 05 x xây drng D an Tái co can ngành nông nghip cho don
V1 CO' sö.
IL Kt qua thi'c hin B an tái co' cu ngành nông nghip
1. Tái Co' CU trong CáC linh vii'C:
a. Linh vir trông trçt:
- Tang giá trj san xut nông, lam và thüy san nãm 2015 (theo giá c6 dnh
2010) nãm 2016: 127.389,4 triu dông, tang 2.682,6 triu dông, dat 102,1% so
nàrn 2015 (127.389,4 triu dong); nãrn 2017: 131.473,09 triu dông, tang
4.083,69 triu dông, d.t 103,2% 50 nAm 2016 (127.389,4 triu dong); nàm 2018:
189.40 1 triu dông, dat 88,2% theo Dê an (2 14.765 triu dong).
- Giá trj san phrn thu dugc trên 01 ha dt trng tr9t ngày càng tang. Den
närn 2018 dat du9'c khoàng 27,17 triu dong/nam!ha, tang 1-2 triu
dông/narnlha.
- San lucing luong thirc bInh quân trên d.0 ngu'è'i nàrn 2015: 383,6
kg/ngithi/nam, nàm 2016: 380,5 kg/nguôi/nam, nàm 2017: 380,6 kg/ngu'i/nain,
näm 2018: 391 , 8kg/ngu'è'i/nam; lu'ong thc bInh quân trong giai doan 20152018: 384,125kg/ngu'ô'i/narn.
a.1) Cay láa: Nàm 2015 din tIch lüa câ nain 1.5 19,5 ha, nang sut 43,3
ta/ha, san lu'cmg 6.579,2 tan; Nain 2016 din tIch lüa 1.497 ha, nang sut 43,14
ta/ha, san lu9ng 6.458,1 tan; Nam 2017 din tIch iüa 1.5 19,8 ha, nang sut 44,47
ta/ha, san lupng 6.758,2 tan; Nam 2018 din tIch lüa 1.53 8,53 ha, nàng suit 45,3
ta/ha, san lu'çmg 6.969 tan, dat 101% so De an (6.900 tLn).
- Chuyen dôi 14,725 ha dat trông 1iia kern hiu qua sang trng cay hoa
rnàu (nam 2016: 4,6 ha ngô; näm 2017: 4,45 halac, 4,15 ha thóc an gia süc, 1 ha
rnT, 0,5 ha chuôi Va 0,1 ha khoai lang), nam 2018: 5,675 ha (ngo 1,325 ha, lac
4,35 ha), d.t 59% so D an (25ha).
- Chuyn di gieo sa ging có chit lucing cao: 28 ha, gm các ging lüa
0M6161, 0M6600, 0M4900, Bac Thnh, TBR225, dat 140% so D an (20 ha):
a.2) Cay ngô:
Nain 2015 din tIch 11,7 ha, nàng suit 25,7 ta, san luçrng 30,1 tn; nam
2017 din tIch ngô 12,5 ha, nang suât bInh quân 28,72 ta/ha, san lu'çrng 35,9 tn,
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nàin 2018 din tIch 13,05 ha, nàng sut 28,03 tv., san hrçng 36,7 tan, dt 47% So
vói Dê an (78 tan). Các giông ngô lai duçic trông phô biên hin nay nhu: CP3Q,
CP333 CP888, B06, LVN1O.....
Cay ngô chu'a thirc si tr& thành cay nông nghip san xut hang hóa, din
tIch san xuât con nhO lé, ri rác, phân tan, ngui dan chü yêu trông xen canhvâi
cac 1oi cay trông hang nàrn ldi.ác. Din tIch cay ngô nãrn 2018 dat 43,5% Dê an
(30 ha), nàng suât dt 108,8% Dê an (26 ta/ha).
a.3) Cay lçic:
Nin 2015: din tIch 2 ha, nàng sut 20,5 ta/ha, san lu'cmg d.t 4,1 thn; nàm
2016 din tIch 2,2 ha, nàng suât 15,2 ta/ha, san luçrng dat 3,34 tan; nàm 2017
din tIch 13,55 ha, näng suât 20,35 ta/ha, san luçmg dat 27,58 tan; närn 2018
din tIch 8,3 ha dat 41,15% so Dê an (20ha), nàng suât 22,05 ta/ha thng 1,55%
so Dê an (20,5 ta/ha), san lu'Q'ng 18,3 tan d.t 45% so Dê an (41 tan). Cáo giông
lçtc du'çc trông phô biên hin nay: Lao sé, Lao sê Gia Lai L14.
Tirn nàng d.t dai phát trin cay lao cOn rt nhiu nhung nguO'i dan chua
ohü trçng tia lao nhärn dern iai hiu qua kinh tê trong san xuât nông nghip.
a.4) Gay mici:
Närn 2016 din tIch 14,5 ha, nàng sut 682,2 ta/ha, san luçmg 470,5 tn;
Närn 2017 din tich 11,8 ha, nàng suât 484,4 ta/ha, san 1ung 571,6 tan; Nàm
2018 din tIch 13,9 ha, nàng suât 495,93 ta/ha, san luçing 639,75 tan.
Din tIch giárn dat 69,5% so D an (20 ha), nàng sut dat 63,6%t'ha so
Dê an (780 tan), san lugng dat 41% so Dê an (1.560 tan).
Nguyen nhân din tIch giàm là do giá Ca cay mia bp bênh, h thng giao
thông, thüy 1çi ohua hoàn chinh nên g.p nhiêu khó khàn trong san xuât; phân
lou. din tIch dat trông mia & vüng dat cao, dat go dôi, thiêu rntho tu&i.
a.5) Cay inj): Nàrn 2015 din tIch 1.360 ha, nàng sut 140 ta/ha, san
lu'çrng 19.040 tan; nàrn 2016 din tIch 1120 ha, nàng suât 140 ta/ha, san luçrng
15.680 tan; nàrn 2017 là 1.101 ha, nàng suât 140 ta/ha, san luçng 15.414 tan;
nàrn 2018 din tIch 1.181,5 ha, nàng suât 141,04 ta/ha, san luçmg 16.663 .9 tan.
Din tIch dat 91% 50 Fê an (1.3 00 ha), nng suât 141,04 ta/ha dat 100,45% theo
Dê an 140 ta), san lu'çing dat 9 1,56% so Dê an (18.200 tan).
a.6) Cay rau các loçzi: Näm 2015 din tIch 26,1 ha, nng sut 68,5 ta/ha,
san 1ung 178,9 tan; nàrn 2016 din tIch 29,3ha, nãng suat 69,15 ta/ha, San
lixgng dat 202,6 tan; Nàrn 2017 diên tIch 33,8 ha, nàng suât 68,2 ta/ha, san lugng
230 tan; Nàrn 2018 din tIch 31,3 ha, nàng suat 68,71 ta/ha, san lugng 215,07
tan. Din tIch, näng suat, san 1u9'ng dat theo De an.
a.7) Cay cIu ctã cdc loçii: Din tIch nàrn 2015 là 3,3 ha, n.ng sut 7,9
ta/ha, san 1u9ng dat 2,6 tan, Nàrn 2016 din tIch 3,5 ha, nàng suat 7,63 ta/ha,
san lu'qng 2,7 ta, Nàrn 2017 din tIch 33,8 ha, nàng suat 68,2 ta/ha, san lucrng
23 0,6 tan; Din tIch, nãng suât, san luçng dat theo Dê an.
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b) Cay cue: Tang din tIch trên dja bàn huyn: Din tIch 132,89 ha; din
tich nàrn 2016: 92 ha, 11am 2017: 95 ha, nàm 2018: 132,89 ha, trong do trông
rnó'i 3 7,89 ha, dt 124,2% so Dê an (107 ha).
b LTnh vrc chàn nuôi:
b.1 Dan Lin: Nàrn 2015: dan 1on 4.276 con; 11am 2016: 4.387 con; nàrn
2017: 4.652 con; nàrn 2018: 8.610 con, dt 145,93% so vri Dê an (5.900 con).
Chü yêu giông nuôi 1cm lai Fl (Heo Móng cái lai 1cm dirc YOOC SIA, LAN DC)
RAT, COC VAL). Do giá th trung biên dng, giá thOc an cao nguè'i chan nuôi
dâu tu' It có lii, ben cnh do djch bnh xáy ra räi rác clic b, de d9a quanh nàm.
b.2 Bàn Trâu: Nàrn 2015: 4482 con, nàrn 2016: 4.664 con, nàm 2017:
4.969 con, närn 2018: 5.439 con, d.t 113,31% so vó'i Dê an (4.800 con). Chat
lu'9'ng dan: Tam vóc nhó (trâu cO), nuôi theo hinh thic chàn thà và ban chàn thà
trong nông h. Nárn 2017-2018 Dr an M trcm trâu dirc giông cüa tinh cap 31 con
ti-au drc giông dê lai to dan trâu da phu'o'ng.
b.3 Bàn Ba: Nãrn 2015: 1467 con, nàrn 20161: 1.812 con, nm 2017:
1.953 con, närn 2018: 2.038 con, dt 135,86% 50 Dê an (1.500 con), trong do bô
lai chiêrn t 1 52,4% d.t 116,4% theo Dê an (45%). Chat lu'gng giông bô: Sü
diing bô cái nên (bO cO) hoc hO cái lai Fl, F2 cho phôi giông dirc lai Fl t.o ra
dan be lai 50 - 75% máu ngoti.
b.4 Bàn gia cinz
- Näm 2015: 22.859 con, näm 2016: 47.939 con, nàm 2017: 51.313 con,
nãm 2018: 52.340 con; dt 186,9% so Dê an ( 28.000 con).
Chü yu nuôi vjt dan d 1.y thjt, It phát trin dan vjt dê d thy trü'ng, chü
yêu các 1oi giông vjt: Vjt bâu (vjt Ha Lan), vjt rnt ran tinJa Long An và vt có.
Ging gà ta thá vu'On, gà Tarn Hong, Luo'ng Phu9'ng, gà ta Va mt so It
giông gà lông dü màu nhu' gà ta ciXa Cong ty Cao Khanh (Binh Djnh).....
- Hinh thtirc san xu.t chan nuôi: Nuôi nhO lé, quy mô 20 — 100 con gia
câniIh; Vjt dan quy rnô 200 — 1000 conlhO.
c. Linh virc lam nghip: Tang din tIch d.t ti.r nhiên: 23.734,59 ha. D
che phiX rrng 65,03% dt 100% theo Dê an. Theo Quyêt djnh so 108/QD-UBND
ngày 28/2/20 17 cüa UBND huyn Minh Long nhu sau:

Loi rIrng

Tong cEng

DT rfrng quy hoch
cho lam nghip
Phông h

San xuât

DT rfrng
ngoài quy
hoach cho
lam nghiêp

Din tIch cO rfrng

20.980,48

8.948,57

7.724,09

4.307,82

1.Rungtnhien

8.527,23

8.136,44

316,58

74,21

12.453,25

812,13

7.407,51

4.233,61

2. Rixngtrng
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Cong tác quãn 1 rung: Thumg xuyên xét ch9n khoãng 449 hI5 x. tharn
gia báo v rü'ng và k kêt hçip dông nguyêntàc ngay tr dâu nàm; Lông ghép
tuyên truyên Lut Bào v và Phát triên riirng den $n cci so' thôn; cong tác tuân tra
truy quét báo v rmg du'9'c duy trS'. Dâu tu phát triên cOng tác trông rmg kêt
h9p khoanh nuôi phiic hôi chàrn soc bào v rfxng, dc bit là rung dâu nguôn,
gàn vó'i khai thác h9p 1, d.t 100% theo Dê an.
Tng giá trj san xu& ngành Lam nghip nàrn 2016: 17.179,16 triu dng,
dat 100% so närn 2015(17.179,16 triêu dOng); nàrn 2017: 48.33 8,73 triu dông,
tang 31.159,57 triu dông, dat 281,14% so närn 2016 (17.179,16 triu dong);
nàrn 2018: u'ó'c dt 52.000 triu dông, d.t 100% theo Dê an.
Chuyn djch sang phát trin mnh cay nguyen lieu giy, bInh quân ini
nàrn k.hai thác và trông 1i k.hoãng 800 — 1.000 ha keo, trong do chuyên dan 10
ha dat trông keo lai giârn horn sang trông cay keo lai cay rnO. Cong tác trOng
riling cay bàn dja, cay du'9'c lieu du'ó'i tan rilrng chu'a dt theo ke hoch cüa dê an
tái Co. cãu ngành nOng nghip.
d. Linh v1rc thüy sail
- Nàrn 2015 d&i 2016 din tIch: 20,6 ha, chia ra: Din tIch ao nuôi 3,9 ha,
h chifia: 16,7 ha, sn lucmg 33,9 tAn;
- Nàm 2017-2018 din tIch ao nuôi: 20 ha, chia ra: Din tIch ao nuôi 3,3
ha, ho chóa: 16,7 ha, san lucmg 34,6 tAn, dt 69,2% theo Dê an (50 tan).
- Các di tu'çlng ging cá ahu: Ca Trrn cO là chInh ghép vói cá chép, me,
Rô phi phi dan tInh, cá me, Trôi, Diêu HOng,... San phâm thiXy san chü yêu cài
thin bih an hang ngày, giài quyêt mt phân thu câu thirc phâm cho than dan.
d. V phát trin ngành nghê nông thôn
Nàm 2015-2017: mO' du'çic 5 lóp dy ngh nOng thôn có khoáng 150 hoc
viên tham gia; närn 2018 giao cho trung tam huo'ng nghip dy nghê huyn tO
chirc tuyên sinh nhung trong qua trIiih tuyên sinh khó khän trong vic thirc hin
nhix: dOi tu'9ng h9c, kinh phi h9c t.p thap chu'a thu hiXt nguo'i h9c tham gia,..
Ngành ngh nOng thOn lâu nay chua di.rcic chü tr9ng phát trin nhu ngh
rèn, may tre dan, nghê mc, nuôi ong,. . .M.c dà huyn d. quy hoch c11m lang
nghê ti x. Long Mai nhung den nay chua cO chInh sách khuyên khich thu hiXt
các nhà dau tu, chi có nghê mc, nghê, tx phát trong dan.
e. Trang tri
- Närn 2015 dn 2017: trên da bàn huyn có 01 trang trai chàn nuôi heo
o' thôn Yen Ngira xa Long San quy mô khoàng 300 conll(ra nuôi, nhung do chua
dai bào v sinh rnôi tru'O'ng ket h9p giá bap beth nguO'i chàn nuôi It có lãi, nay
d giài the;
- Narn 2018 có 01 trang tri chän nuOi ign s.ch Phü Hip o' thôn T& L.c
Thugng xã Long Mai, quy mô 4.000 conldpt nuOi, den nay d. du'a vào hot
dng.
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g. Công tác thfly Iqi; phát trin hj tng
- K& qua phát trin h?. tng: Tèng kinh phi 29.5 07,97 triu dng; chia ra:
+ Nàrn 2015: 3.641 triu dng (lam mâi và sira chüa nâng cap du môi
dp Lang Hinh xã Thanh An; kênh rnl.rang E)ông Nguyen, Dông Vông xã Long
Hip, Lang Trôi, Dông Can xâ Thanh An).
+ Näm 2016: 1.116,97 triu cIng (Kênh rnuang, d.p ]Juang Chan x
Thanh An, dp Lang Ren,Làng Loia xA Long Môn, d.p xà Hoen H x. Long
S an).
+ Nàm 2017: 13.638 triu dng/10 cong trinh thüy lgi (sra cha các dp
và nôi dài cá kênh mu'ang).
+ Närn 2018: 11.112 triu dông/12 cong trInh thüy igi (xâ.y rni dp La
Ta, suôi Lnh, Hoc Trüi; nâng cap, sira chtta và duy tu, bào duöng 9 cong trInh).
Tuó'i bng cong trInh kiên c có din tich là 1.212,74 ha/näm dt 79,78%
so vi din tIch lüa cà nàm (1.520,0 ha).
- Nâng cao hiu qua quân l, khai thác h thng cong trinh thüy igi: v
quàn 1 nhà nu'ó'c, quàn 1 khai thác cong trinh thiXy lçii ttr cap huyn den x,
phân rô trách nhiin quán l n]aà nu'óc, quãn l khai thác cong trInh thüy lcii, tiêt
kirn nuó'c tuói, tuói theo các phu'ang pháp: tithi thâm, tuói luân phiên.
- Nâng cao rnirc bào dam an toàn h chira: Vn hành ha chra hgp li', nâng
cao ldià nàng xà lfl cho ho chtra, tiêp tiic thirc hin Chuong trtnh an toàn HO
cháa nhat là HO chira Biêu Qua xã Long San, ho Bong Can xä Thanh An.
- Nang cao näng 1irc phông chang thiên tai: Tang ci.ràng cOng tác tuyên
truyên dê ngu'ô'i dan nhn thirc rö tác hi cüa thiên tai, chü yêu theo phuo'ng
châm "4 ti chô" (chi huy t?.i chô, 1irc lu9ng ti chô, phu'ang tin - 4t tu - kinh
phi ti ch và hu can tai ch) và "3 sn sang" (chü dng phông tránh, ing phó
kjp thi, khäc phiic khân truang - hiu qua).
2.2 Dánh giá nhfrng mt dirqc, chira dirqc và giãi pháp:
a. Mat du'o'c:
Co s1r thang nht trong chi do, diu hành quyt 1it ti'x huyn dn ca s v
ljch thOi v11, ca câu giOng, diêu tiêt nuOc tLxó'i và các bin pháp to chóc san xu.t:
thâm canh, luân canh, xen canh. ChiX dng thrc hin các giái pháp dông b
chuyên dôi ca cau giông, ca cau miXa v1i, chuyên dôi din tIch dat lüa kern hiu
qua hoc thiêu nu'óc sang trông cay hoa màu khác, áp diing nhiu tin b khoa
h9c k5 thut thông qua các mO hInh trInh din san xut lüa, khuyn kIch gieo s.
các giông ch.t luvng, nàng suât vi.rpt tri, d.0 tu thârn canh, h?n ch duçc các ô
djch bnh gia süc, gia cam.
Din tich trang cO nuôi trau - bO ngày càng duc m& rng, da s6 hO bi&
dir tr rorn r lam thic an them cho trâu - ho. Hn ch trâu - bO già và be - nghé
chêt trong miXa dOng, chuong tr?i h.0 h& có mái che chn xung quanla và nhat
tiau bO trong nlaftng ngày rnua ion, ret dam.
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Cong tác ThU y du'gc chU tr9ng, thuông xuyên kirn tra kirn soát vic
giêt rnô, v.n chuyên gia sUe, gia cam, chat hxcrng giOng, phân bón, thuOc BVT.
Cong tác quart 1, trng rUng, chàm sóc, bào v, PCCC rUng du'çic chU
tr9ng.
b) Mat chu'a du'o'c:
M.c dU nàng su.t san lugng lUa trong nhfing näm qua tang len nhimg cOn
chm, chua thirc sr tucmg xirng vó'i tiêm nàng hin có, thâm canE chua dUng
inUc phân hun co' hin có ti các chuông nuôi nhung chu'a tQ.n d1ing trit dê, hang
näm có rnt sO din tIch lUa chân cao không chU dng nuóc khi gp thO'i tiêt bat
igi cOn bO trOng chu'a có kê hoch chuyên dôi cay trông khác có giá tri kinh tê
cao hon. Dc bit din tIch cay Lc, mIa, rau du các 1oi chua d.t theo Dê an
tái CO' Call.
thUc san xut cUa ngu'O'i dan cOn CO tu tu'O'ng trOng chO', I li vào Nba
nu'ó'c. Hiu qua san xuât lUa trong nhung nàm qua chua cao do ãnh huOng bi
các yêu to C1IC doan cUa thii tiêt nhu: gió bâo, lfl 1iit, các d't suo'ng muôi, các
d9tnàng nóng nit so din tIch chân cao It chU dng nuOt cOn thiêu nithc tithi,
nhiêm sâu bnh, chuOt gay h.i, xày ra lam giàm nàng suât và CG s& h. tang dông
rung nhu': kênh mu'cmg tmi tiêu, duOng giao thông ni dông chu'a hoàn thin
d lam tang chi phI san xuât.
San phm nông nghip chU 1irc It, Ung dyng khoa h9c k thut vào sn
xuât cOn hn chê; Mo hInh khuyên nông có triên khai ahung tlnh duy trI và nhan
rng rnO hInh cOn chrn.
Các ngun vn du In' phát trin cay con ging chU yu là h trç ging:
Keo, cau, chuOi mOe, trâu, bO,... tU nhiêu nguôn dir an cOn mang tinh dan trâi,
bmnh quan, khâu to chUc quàn l theo döi chua chat ch trong suôt qua trInh dau
tu. Tiêu thU cOng nghip cOn & quy mô nhó, chU yêu là thU cOng; Trang tri It
phát triên, chua có nguOn vOn kêu gçi dâu hr ho trçY tU các doanh nghip.
c) Gãi pháp:

- Cay láa: Tang cuO'ng cong tác tuyên truyn 4n dng nhân dan tn dyng
nguOn phân chuông dâu tu thâm canh, str dirng giông lUa chat 1u9ng cao dê gieo
s, nhàrn tang chat lucmg san phâm, tang nang suat, giàm giá thành; M rng mO
hInh khuyên nOng, cOng tác tp huan dê nâng cao kiên thUc cho ngu'O'i dan trong
san xuat, chU phát triên m rng din tIch, cay 1c, mia, rau du,. . .trên chân
dat lUa kern hiu qua du'a vào san xuât cay màu tr thành cay trông có the rnnh
trong co' eu chuyên dôi cay trông cUa huyn.
Dua the ging rni mó'i có näng suit cao nhu KM140, SM937 — 26,
KM98 — 1 t.o ra nguOn thu nEp dáng kê cho ngui dan, trOng rnS' trên chân dat
có dQ doe thãp n6n thãrn canh tng näng suât, cal t.o dat h9p l dè thng t' l bQt
ink.
- Trâu, Ba: Tang nE dn trau, phát trin rnnh dn bO, Ung dyng eác bin
pháp tham canE, dua các giông cO mi (CO voi VA 06, các cO h9 du,...) có chat
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li.rgng cao vào trng d phiic vii chän nuoi gia sc, bào dam näng sut co dt tà
200 — 240 tânlha/nàrn. Khuyên khIch trông Co gãn lien vth phát triên chàn nuôi
gia sue theo huóiig hang hóa, vn dng nuôi nhôt chuông, hn chê chàn thâ,
kim soát djch bnh và giãrn thiêu ô nhiêm rnôi tru'O'ng.
- Lçrn: Tang séi luçmg co' dan 8000-10.000 con, dt 147% so D an (6.800
con) thông qua phát triên trang tri chãn nuôi 1cm tht.
- Tháy san: Dy rnnh thârn canh, tang nàng sut thông qua vic cài t.o
ao, h, khão sat dánh giá 1i the 1oi ao, ho trên dja bàn huyn ye diêu kin
nguôn nuó'c dê có kê ho.ch chärn soc quân 1, bào v (Ho Biêu Qua, ho Dông
Can). Khuyên khich nhân dan dào ao nuôi cá ti-en nhUng chân rung trông lña
kern hiu qua, có kha nàng chü dng nixó'c.
- Cay eke: Xây dirng di an d.0 tu' phát trin yang chuyên canh cay chè
giai don 2019-2023, quy mô 500ha, kinh phi khoàng 82 t doug.
- Thüy lçyi: Tü'ng bu'ó'c nâng Cap, sira chiia Va xây dirng các cong trInh
thuy igi (ho chiira, dp dâng, kênh rnuo'ng) và hen cô hóa các tuyên kênh rnuo'ng
do dja phu'ong quân 1; phân dâu den nàrn 2020 keith rnu'o'ng trên dia bàn huyn
duçic kiên cô hóa d.t khoãng 80-85%.
- Lam nghip: Dua ging keo cy rnô d cai t.o thay th d.n các ging
keo lai giârn horn, vi giông keo cay mo hin nay có tOe d sinh trung cao, chat
lu'gng g tOt, It ngä d; M& rng din tIch trông cay bn dja phc vçi trông rirng
cay g lou nhu': dâu mái, urn xanh, sao,. . .Chü tr9ng cong tác nghiên ciru bào ton
và phát triên các giông cay lârn san ngoài go, cay dugc lieu.
- Dào 4w ngh cho lao tt3ng nông thôn
To diu lcin, co'hi cho ngui lao dng có thu nhp cao, cai thin kinh
te gia dInh. The nhu'ng dôi vói các dja phixo'ng cOn nghèo vic vn dng ngu'O'i di
h9c nghe cOn khó khn bO'i ngu'i dthi chua thiet tha vO'i nhu câu h9c nghe;
trong thai gian den huyn tiep tçic day rnnh cOng tac 4n dng, tuyên truyen
bng rnpi hInh thuc den trng h gia dlnh, d tim kin thuc h9c ngh trng bu'ót
mang li hiu qua.
Mi nàrn rn& các lop dào to ngh nOng thôn thu hut khoang 60 h9c vien
tharn gia. Khuyen khIch phat trien cac nghe theo cac 1oi hInh t, nhóm, lien kt
trong san xuat, tieu thii nOng san, xüc tien thi.ro'ng rn.i san phrn.
Ill. BE XCAT, MEN NGH
D tip timc tm-in khai hiu qua D an tái co' cu ngành nOng nghip trong
thai gian tó'i, kinh d nghj cac cap s& ngành tinh Quãng Ngäi rnOt s nOi dung
sau:
1. H trg huyn keu gi, thu hut du tu yào nông nghip, nOng thôn, du
tu co' s& h tang và dch vçi nOng nghip.
2. H trg phát trin kinh t trang tri và gia tm-i, có chInh sách uu dãi rieng
cho cho lTnh vic kinh tê trang tri và gia tri.
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3. Tip tçic xây dçrng dir an cài t.o dan trâu theo hung tlijt cho huyn,
nhárn nâng cao tarn vóc dan trâu cüa dja phiwng.
4. Giñp huyn Minh Long quàng bá, tIm thj truèng tiêu thçi san phm Chè
xanh Minh Long trong thi gian tó'i.
Trên day là Báo cáo tInh hInh thirc hin D an tái ca cu ngành nông
nghip tr nàrn 2015 den 2018 trên da bàn huyn MinE Long.!.
I'/o'i n/ian:
- Sô NN&PTNT tinh;
- TT. HU, HDND huyên (BC);
- CT, cáo PCT;
- Phông NN&PTNT huyn;
-VP: C,PCVP;
- Luu: VT.

TM. UY BAN NEJAN DAN
KT. CIIIJ T!CH
P110 CHU T!CII

inh Van Diet

