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Điều kiện thời tiết vụ Đông xuân 2019 – 2020 thuận lợi cho cây trồng
sinh trưởng, phát triển; đặc biệt không khí lạnh đến sớm và kéo dài làm cho cây
lúa kéo dài thời gian sinh trưởng, phát triển, giúp tăng năng suất, nhất là đ i với
gi ng IR4625.
Tình hình dịch bệnh trên cây trồng ổn định, không xảy ra dịch rầy nâu.
2. K ó k ă
- Tuy nhiên, trong sản xuất nông dân gặp không ít khó khăn như: Giá vật
tư nông nghiệp (phân bón, thu c BVTV,…) ở mức cao; giá dịch vụ máy cày,
xới, thu hoạch tăng; khan hiếm lao động dẫn đến giá công lao động tăng làm
tăng chi phí đầu tư, lợi nhuận của nông dân bị giảm. Chuyển đổi cơ cấu cây
trồng, vật nuôi tuy có hướng tích cực nhưng chưa bền vững, do tác động nhiều
yếu t , nhất là giá cả thị trường.
- Tình hình xâm nhập mặn bắt đầu xuất hiện trên địa bàn huyện vào ngày
31/01/2020 và đạt đỉnh điểm vào ngày 11/02/2020 với độ mặn cao nhất là 1,3
g/l, đến sớm hơn so với mọi năm nhưng nhìn chung không ảnh hưởng đến sản
xuất vụ Đông xuân 2019 – 2020.
. Kết quả sả xuất
1.

á giải

á

ỉđ

sả xuất đã t

iệ

- Thường xuyên theo dõi và thông tin tình hình dịch hại, lịch gieo sạ, tình
hình chất lượng nước trên sóng truyền thanh huyện, Trạm tiếp sóng các xã đặc
biệt trong dịp Tết Nguyên đán để người dân nắm và chủ động trong sản xuất.
- Ban hành các văn bản chỉ đạo:
+ Công văn s 1431/UBND-NNPTNT ngày 04/11/2019 về việc chỉ đạo
sản xuất vụ Đông Xuân 2019 – 2020.
+ Công văn s 02/UBND-NN ngày 02/01/2020 về việc khẩn trương triển
khai công tác phòng ngừa, ứng phó xâm nhập mặn mùa khô 2019 – 2020.
- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
cử cán bộ chuyên môn theo sát đồng ruộng, hướng dẫn nông dân phòng trừ
dịch hại kịp thời.
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- Phòng Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp giao ban hàng tháng với cán
bộ nông nghiệp, thú y, khuyến nông các xã, thị trấn để kịp thời nắm bắt tình
hình sản xuất, hướng dẫn, chỉ đạo đảm bảo sản xuất.
2. Ướ kết quả sả xuất m t số ây trồ g

í

Cây lúa
- Vụ ô X ân 2019 – 2020: Kết thúc gieo sạ đạt 23.485ha/KH: 23.000 ha,
đạt 102,1% so KH (diện tích gieo sạ trong lịch 20.418 ha, ngoài lịch 3.067 ha). Thu
hoạch xong, năng suất ước đạt 64 tạ/ha, ước sản lượng đạt 150.304 tấn, ước đạt
101,83% so KH (KH: 147.600 tấn). So với vụ Đông xuân năm 2018 – 2019, diện
tích gieo sạ tăng 88 ha, năng suất cao hơn 1,84 tạ/ha, sản lượng tăng 4.910 tấn.
Nguyên nhân tăng là do giá nếp IR 4625 trong vụ Hè thu 2019 ở mức cao, sản xuất
có lãi nên người dân chuyển một s diện tích trồng cây ngắn ngày sang trồng nếp.
Năng suất tăng nguyên nhân do điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây lúa, nhất là đ i
với gi ng nếp IR 4625.
Cơ cấu gi ng vụ Đông Xuân: khoảng 85% sử dụng gi ng IR 4625, khoảng
5% sử dụng gi ng OM 5451, khoảng 5% sử dụng gi ng OM 1352, 5% sử dụng các
gi ng lúa khác (OM 4900, OM 576, Nàng hoa 9, ST21, Đài thơm 8,...)
Cơ cấu gi ng chủ yếu vẫn là gi ng IR 4625, cao hơn so với năm 2019
khoảng 15%. Nguyên nhân do giá nếp IR 4625 trong vụ Hè thu 2019 ở mức cao
(khoảng 6.000 đồng/kg, cao hơn giá các loại lúa khác từ 500 đồng – 1.000
đồng/kg nên người dân chuyển sang trồng nếp.
Tình hình thu mua lúa trong vụ Đông xuân 2019-2020: giá nếp IR 4625
đạt trung bình khoảng 6.000 – 6.200 đồng/kg, đ i với các gi ng lúa thường, giá
khoảng 5.000 – 5.200 đồng/kg. (Giá thu mua được tính theo giá lúa tươi, thu
mua tại ruộng). Lợi nhuận từ sản xuất nếp IR 4625 đạt từ 20 – 25 triệu đồng/ha,
cao hơn sản xuất các gi ng lúa khoảng 5 triệu đồng/ha.
Tỉ lệ diện tích gieo sạ lượng hạt gi ng dưới 100 kg/ha đạt 1%, gieo sạ từ
100 – 150 kg/ha đạt 50%, gieo sạ trên 150 kg/ha đạt 49%.
Nông dân đã chú trọng đến công tác chọn gi ng, tỉ lệ sử dụng gi ng có
chọn lọc đạt 100%, trong đó có khoảng 85% sử dụng gi ng xác nhận 1.
Cây bắp: diện tích xu ng gi ng đạt 57 ha. Tập trung chủ yếu ở xã Mỹ
Thạnh Bắc, năng suất ước đạt 70 tạ/ha, sản lượng ước đạt 399 tấn. Giá bán bắp
hạt từ 5.000 – 5.200 đồng/kg, lợi nhuận 01 ha đạt khoảng 8 triệu đồng/ha.
Cây mè: diện tích xu ng gi ng đạt 52 ha. Tập trung chủ yếu ở xã Mỹ Quý
Tây, Bình Hòa Bắc, năng suất ước đạt 6 tạ/ha, sản lượng ước đạt 31 tấn. Giá thu
mua mè đạt bình quân khoảng 50.000 đồng/kg, lợi nhuận đạt khoảng 15 triệu
đồng/ha.
Dưa hấu: diện tích gieo trồng 248 ha, năng suất ước đạt 195 tạ/ha, ước sản
lượng đạt 4.836 tấn. Giá bán bình quân đạt khoảng 4.000 đồng/kg, tuy nhiên tình
hình tiêu thụ gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
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Khoai từ: diện tích gieo trồng 152 ha, năng suất ước đạt 220 tạ/ha, ước sản
lượng đạt 3.344 tấn. Giá bán bình quân khoảng 4.000 đồng/kg, người sản xuất
hiện bị thua lỗ khoảng 40 triệu đồng/ha. Một s diện tích đã tới thời điểm thu
hoạch nhưng người dân chưa thu hoạch do giá quá thấp.
Rau các loại (không tính dưa hấu): diện tích gieo trồng 188 ha (trong đó
thiên lý 40 ha, rau ăn lá 42 ha, rau ăn quả 52 ha, rau gia vị 46, rau khác 8), năng
suất bình quân ước đạt 150 tạ/ha, ước sản lượng đạt 2.820 tấn.
Cây chanh: Tổng diện tích chanh trên địa bàn huyện Đức Huệ đến tháng
02/2020 đạt 2.709 ha (trong đó chanh có hạt (chanh giấy): 1.458 ha, chanh không
hạt: 1.008 ha, chanh bông tím: 243 ha), diện tích cho thu hoạch 2.602 ha. So với
năm 2019 diện tích tăng 107 ha (do một s xã điều tra, th ng kê lại diện tích).
Tình hình tiêu thụ trái chanh: giá bán chanh bình quân trong vụ Đông xuân,
chanh có hạt bình quân khoảng 18.000 đồng/kg, chanh không hạt bình quân khoảng
16.000 đồng/kg.
Cây chuối: Công ty TNHH Huy Long An: trồng chu i già Nam Mỹ ứng dụng
công nghệ cao (ứng dụng tưới nhỏ giọt, sử dụng cây gi ng nuôi cấy mô), diện tích
150 ha tại ấp 3, xã Mỹ Bình, xuất khẩu đi các nước: Hàn Qu c, Nhật Bản,...
á giá,
xét: hiện giá nếp IR 4625 duy trì ở mức cao xuyên su t
vụ Đông xuân 2019-2020, người sản xuất đạt lợi nhuận cao nên khả năng trong
vụ Hè thu 2020, cơ cấu gi ng trên địa bàn huyện sẽ chiếm ít nhất là 90% gi ng
IR 4625. Về cây bắp, hiện nay công ty TNHH Smart Feed Solutions đã ngưng
thu mua bắp cây, một s diện tích đầu vụ dự định sản xuất bắp cây không bán
được, phải chuyên sang bán bắp hạt nhưng lợi nhuận từ bán bắp hạt đạt thấp.
Giá mè trong 02 năm 2019 và 2020 cao, sản xuất có lãi nên khả năng vụ Đông
xuân 2020 – 2021 người dân sẽ chuyển từ sản xuất bắp sang sản xuất mè.
3. Kết quả triể k ai xây

g iê kết tr

g sả xuất

Trên cây lúa: tổng diện tích thực hiện liên kết với doanh nghiệp 144 ha, cụ thể:
+ Liên kết với công ty CP ĐT NC&XK gạo thơm Ita-rice với tổng diện
tích 124 ha tại ấp 1, ấp 2 xã Mỹ Thạnh Đông và ấp 4 xã Mỹ Quý Tây. Hiện đã
thu hoạch xong, tỷ lệ thu mua đạt 100%. Giá thu mua lúa tươi tại ruộng đ i với
gi ng VD20 là 6.400 đồng/kg, năng suất ước đạt 6,5 tấn ha; gi ng OM 4900 là
5.390 đồng/kg, năng suất ước đạt 7,5 tấn ha.
+ Liên kết sản xuất lúa gi ng với công ty gi ng cây trồng Hóc Môn với
tổng diện tích 20 ha tại ấp 2, ấp 4 xã Mỹ Thạnh Đông. Thu hoạch xong, giá thu
mua đạt 5.500 đồng/kg (lúa tươi tại ruộng)
4. Công tác phòng chống hạn, xâm nhập mặn
Tình hình xâm nhập mặn bắt đầu xuất hiện trên địa bàn huyện vào ngày
31/01/2020 và đạt đỉnh điểm vào ngày 11/02/2020 với độ mặn cao nhất là 1,3 g/l
(tại đầu kênh Trà Cú giáp sông Vàm Cỏ Đông xã Bình Hòa Bắc) cao hơn cùng
kỳ năm 2016 1,3 g/l, sau đó độ mặn giảm dần, duy trì ở mức thấp hơn 1,0 g/l,
(vẫn còn phục vụ được cho việc sản xuất). Đến ngày 31/3/2020, độ mặn trên các
tuyến kênh lớn giáp với sông Vàm Cỏ Đông tại các xã Bình Hòa Bắc, Bình Hòa
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Nam, Bình Thành, Bình Hòa Hưng bắt đầu có dấu hiệu tăng trở lại, độ mặn đo
ngày 03/4/2020 cao nhất tại ngã 5 Bình Thành (1,3 g/l).
Hàng tuần, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện thực hiện kiểm tra chất
lượng nước định kỳ vào Thứ 3 và Thứ 6, kịp thời thông báo trên đài truyền
thanh huyện, trạm tiếp sóng các xã để người dân biết và chủ động trong sản
xuất. Ngoài ra, Trung tâm còn hỗ trợ đo độ mặn miễn phí cho người dân đem
mẫu nước đến Trung tâm trong giờ hành chính, bình quân khoảng 05 lượt/ngày,
tính đến ngày 07/4/2020, đã hỗ trợ đo được 180 lượt.
Thời gian qua, nhằm khẩn trương triển khai công tác phòng ngừa, ứng
phó xâm nhập mặn mùa khô 2019 – 2020, đảm bảo có nước ngọt cho người dân
sản xuất; với hiện trạng trên địa bàn huyện Đức Huệ không có các hệ th ng
c ng, đập để ngăn mặn. Các tuyến kênh nội đồng đều liên thông với nhau và
liên thông với các nguồn nhiễm mặn như sông Vàm Cỏ Đông, Trà Cú Thượng,
Kênh 62, Kênh Bo Bo,... nên các biện pháp đấp đặn tạm thời để ngăn mặn tại
các nguồn nhiễm mặn rất khó thực hiện. Vì vậy, UBND huyện đã chỉ đạo phòng
Nông nghiệp và PTNT ph i hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã thị
trấn thực hiện kiểm tra, khảo sát các tuyến kênh nội động để tạo điều kiện cho
người dân tự đấp đập tạm để ngăn mặn xâm nhập, trữ nước ngọt phục vụ cho
sản xuất. Đến nay đã khảo sát và đấp đập tạm thời được 06 tuyến kênh nội đồng
(bao gồm: kênh Bàu Ngọn, kênh Út Tình xã Mỹ Thạnh Đông; kênh Lô 9, kênh
Lô 10 xã Bình Hòa Bắc, kênh 1 Nghê, kênh song song với kênh 1 Nghê xã Bình
Hòa Nam), đảm bảo nước phục vụ cho 100 ha cây trồng, gồm: 50 ha cây ăn quả
(chanh, đu đủ), 45 ha rau màu (rau má, ớt, thiên lý,...), 05 ha lúa. Nguồn kinh
phí do người dân tự thực hiện.
Các cơ quan chuyên môn huyện, UBND các xã hướng dẫn người dân các
biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây trồng khi xảy ra hạn, xâm nhập mặn (hướng
dẫn trực tiếp cho người dân, phát bản tin hàng ngày trên Đài truyền thanh).
á giá,
xét: Mặc dù xâm nhập mặn xảy ra sớm hơn so với các
năm trước nhưng do thời gian đầu mức độ xâm nhập mặn còn ở mức độ nhẹ,
nước trên các tuyến kênh vẫn đảm bảo phục vụ cho sản xuất nên không xảy ra
thiệt hại đ i với cây trồng vụ Đông xuân 2019 – 2020.
5. Công tác quản lý dịch bệnh trên cây trồng, thủy lợi và vật tư nông nghiệp
- Công tác quản lý dịch bệnh trên cây trồng: phòng Nông nghiệp và
PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp theo dõi tình hình dịch bệnh trên cây
trồng hàng tuần, kịp thời thông tin, hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng,
trừ để người dân chủ động trong sản xuất và không để dịch hại phát sinh thành
dịch.
- Thủy lợi: hệ th ng thủy lợi trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng được nhu
cầu sản xuất, đảm bảo đủ nước tưới. Xử lý các trường hợp vi phạm thuộc lĩnh
vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều. Đến nay đã xử lý 05 trường
hợp, cụ thể gồm:
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+ Trường hợp bà Trần Thị Thảo (thành ph HCM) xây dựng nhà kho
trong phạm vị bảo vệ kênh Mareng – Rạch G c, tại ấp An Hòa, xã Bình Hòa
Bắc. Hiện bà Thảo đã tháo dỡ công trình, trả lại hiện trạng ban đầu.
+ Trường hợp ông Lương Văn Tân (thị trấn Đông Thành, Đức Huệ) xây
dựng nhà xưởng trong phạm vi bảo vệ kênh Manh Manh cặp tỉnh lộ 839. Hiện
đang tiến hành xử phạt vi phạm hành chính.
+ Xử lý 01 trường hợp lấy đất bờ kênh trái phép đ i với ông Võ Văn Vũ
(xã Mỹ Quý Tây), lấy đất trái phép trên bờ kênh thuộc tuyến kênh 5 Đạt xã Mỹ
Quý Tây. Ông Vũ đã trả lại hiện trạng ban đầu.
+ Xử lý 02 trường hợp lấy đất bờ kênh trái phép đ i với ông Nguyễn Văn
Đoàn (xã Bình Hòa Nam) và ông Lê Văn Tiến (xã Bình Hòa Nam), lấy đất trái
phép trên bờ kênh thuộc tuyến kênh B2 xã Bình Hòa Nam. Ông Đoàn và ông
Tiến đã trả lại hiện trạng ban đầu.
- Quản lý vật tư nông nghiệp: Ph i hợp với Chi cục Trồng trọt, bảo vệ
thực vật và Quản lý chất lượng nông sản tỉnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh
phân bón và thu c bảo vệ thực vật, về cơ bản các cơ sở chấp hành t t. Phòng
Nông nghiệp và PTNT triển khai Công văn s 81/TTBVTVQLCL-TTBVTV
ngày 07/01/2020 của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng
nông sản tỉnh Long An về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán
phân bón đến các cơ sở kinh doanh phân bón, thu c bảo vệ thực vật trên địa bàn
huyện nắm để thực hiện đúng theo quy định.
.
1.

xét đá
u

giá

ợi

- Sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2019 - 2020 có sự tập trung chỉ
đạo của HU, UBND, sự tham gia hỗ trợ của các ngành, các cấp, nhất là sự nỗ
lực khắc phục khó khăn của nông dân nên năng suất, chất lượng cây trồng đạt
kết quả cao.
- Điều kiện thời tiết vụ Đông xuân 2019 – 2020 thuận lợi cho cây trồng
sinh trưởng và phát triển, đặc biệt là đ i với gi ng lúa IR 4625.
- Người dân đặc biệt chú trọng đến công tác phòng trừ dịch hại, thường
xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch hại, không mang tư tưởng chủ quan
(nhất là trong dịp Tết Nguyên đán) nên trên địa bàn huyện không xảy ra dịch
nhất là dịch rầy nâu.
- Phần lớn nông dân biết chú trọng đến việc ứng dụng khoa học – kỹ thuật
vào sản xuất: sử dụng gi ng xác nhận, gieo sạ theo lịch “né rầy”, thực hiện 3
giảm 3 tăng; 1 phải 5 giảm góp phần thắng lợi cho sản xuất.
- Hệ th ng kênh thuỷ lợi nội đồng được nông dân chú trọng nạo vét, nên
hạn chế tình trạng thiếu nước,... thông tin chất lượng nước được cung cấp thường
xuyên giúp nông dân chủ động trong sản xuất.
- Tình hình giá cả một s mặt hàng nông sản ở mức cao, người dân sản xuất
có lãi, như: nếp IR 4625, chanh, mè.
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- Tình hình giá cả một s loại nông sản vẫn ở mức thấp: khoai từ, bắp,
hoa thiên lý,...
- Tình hình công lao động ngày càng khan hiếm, giá công lao động tăng
cao gây ảnh hưởng đến sản xuất, đặc biệt là đ i với công thu hoạch chanh, thiên
lý,...
- Xây dựng liên kết trong sản xuất gặp nhiều khó khăn do đa s nông dân
sản xuất còn chuộng gi ng IR 4625 nhưng gi ng lúa này doanh nghiệp không ký
hợp đồng tiêu thụ. Tập quán nông dân sản xuất nhỏ lẻ, tự chủ nên khó liên kết.
- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn quá phụ thuộc vào giá cả thị trường,
chuyển đổi không bền vững, nhất là đ i với cây ngắn ngày.
- Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới
làm ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ một s mặt hàng nông sản của huyện, như
dưa hấu, chanh,....
P Ầ
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I. Kế

sả xuất ây trồ g vụ è t u 2020

1. Kế

sả xuất ây trồ g vụ hè thu 2020
iệ vụ

ây trồ g

TT

1

Lúa

2

Khoai từ

3
4

Diện
tích
(ha)

è t u 2019

Năng
suất
(tạ/ha)

Kế

vụ

Sản
lượng
(tấn)

Diện
tích
(ha)

2020

è t u 2020

Năng
suất
(tạ/ha)

S sá

tă g (+) , giảm (-)

Sản
lượng
(tấn)

Diện
tích
(ha)

Năng
suất
(tạ/ha)

Sản
lượng
(tấn)

19.450

46,0

89.468

19.000

46,0

87.400

-450

0

-2.068

34

220

748

0

0

0

-34

-220

-748

Rau các loại

140

169

2.366

100

180

1.800

-40

+11

-566

Dưa hấu

137

190

2.603

150

190

2.850

+13

0

+247

2. D kiế t ời gia xuố g giố g

STT

ơ vị

tí

ổ g iệ
gie s

1

TT. Đông Thành

2

Xã Mỹ Quý Đông

2.700

3

Xã Mỹ Quý Tây

3.400

4

Xã Mỹ Thạnh Tây

1.500

5

Xã Mỹ Thạnh Bắc

2.150

Diệ tí
kiế xuố g
giố g tr g
tháng 4/2019

350

Diệ tí
kiế xuố g
giố g tr g
tháng 5/2019

Diệ tí
kiế xuố g
giố g tr g
tháng 6/2019

200

150

100

1.700

900

200

2.400

800

500

1.000

800

1.300

50

6

6

Xã Mỹ Thạnh Đông

2.250

1.000

1.250

7

Xã Bình Hòa Bắc

2.250

1.000

1.250

8

Xã Bình Hòa Nam

1.000

300

700

9

Xã Bình Thành

1.150

300

850

10

Xã Bình Hòa Hưng

700

200

500

11

Xã Mỹ Bình

1.550

850

700

9.250

9.400

Ổ

. á giải

19.000

á t

350

iệ

- Thực hiện đúng nội dung, tiến độ theo kế hoạch năm 2020. Theo dõi
tình hình sâu bệnh hại cây trồng, theo dõi diễn biến thời tiết, chất lượng nước,
tình hình hạn và xâm nhập mặn,… thông tin kịp thời, đảm bảo sản xuất.
- Tiếp tục hướng dẫn thực hiện các mô hình, chương trình, dự án chuyển
đổi cơ cấu cây trồng.
- Tăng cường công tác ph i hợp thanh tra, kiểm tra chuyên ngành quản lý,
kiểm tra các cơ sở dịch vụ phân bón, thu c BVTV, gi ng cây trồng… kiên quyết
xử lý các trường hợp buôn bán hàng gian, hàng giả, hàng cấm; đảm bảo cho
người dân yên tâm sản xuất.
- Tổ chức kiểm tra, xếp loại, xử lý cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông
nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản theo quy định của Thông tư s
38/2018/TT-BNNPTNT; tập trung th ng kê, lập danh sách và tổ chức cho các cơ
sở sơ chế, chế biến nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn.
- Tiếp tục vận động người dân tham gia xây dựng liên kết trong sản xuất,
chuyển đổi phương thức sản xuất sang kinh tế hợp tác để góp phần năng cao giá
trị nông sản.
- Tăng cường công tác mời gọi công ty, doanh nghiệp bao tiêu tiêu thụ và
đầu tư vào cánh đồng lớn, vùng sản xuất chuyên canh. Hỗ trợ các công ty, doanh
nghiệp mở rộng diện tích liên kết sản xuất.
- Tăng cường công tác quản lý về công trình thủy lợi, xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm.
- Tiếp tục ra soát, lập danh mục công trình các tuyến kênh cần nạo vét để
đảm bảo phục vụ sản xuất.
P Ầ
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- Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, hỗ trợ huyện kinh phí vận hành
Trạm bơm Bà Mùi do thu nhập của người dân trong khu vực Trạm bơm còn hạn
chế, phần lớn dựa vào canh tác lúa, diện tích đất của từng hộ dân ít, đời s ng còn
khó khăn nên việc thu phí để vận hành Trạm rất khó thực hiện.

7

- Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi: tiếp tục hỗ trợ đào tạo cho các
cán bộ chuyên môn cấp xã vì hiện trạng cán bộ nông nghiệp, khuyến nông xã
thường xuyên bị thay đổi, đội ngũ cán bộ mới thì không nắm hết được nội dung
về kinh tế hợp tác nên rất khó trong công tác triển khai, vận động người dân
tham gia.
Trên đây là báo cáo của UBND huyện Đức Huệ về sơ kết sản xuất vụ
Đông Xuân 2019 - 2020./.
Nơi nh n:
- Sở NN&PTNT Long An;
- CC. TTBVTV& QLCLNS;
- TT. Huyện ủy;
- CT, PCT. UBND huyện;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- TT DVNN huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NN.
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