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BÁO CÁO
Công tác tháng 04, phương hướng nhiệm vụ tháng 05
A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT
I. Đặc diểm tình hình
1. Tình hình thời tiết, thuỷ văn
Trong tháng thời tiết chủ yếu là nắng nóng. Từ ngày 08/4 – 15/4 có xuất
hiện mưa rải rác trên địa bàn huyện, lượng mưa thấp.
Độ mặn đo ngày 14/4/2020 trên sông Vàm Cỏ Đông và các tuyến kênh
nội đồng dao động trong khoảng 0,1 – 1,7 g/l, cụ thể:
- Tại cầu Trà Cú Thượng (Bình Hòa Bắc): 1,6 g/l.
- Tại cầu Bả Kiểng (Bình Hòa Nam): 1,5 g/l.
- Tại ngã 5 Bình Thành: 1,7 g/l.
- Tại cầu T4 (Bình Hòa Hưng): 1,0 g/l.
- Tại chân cầu Đức Huệ: 0,3 g/l.
2. Tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm
- Không phát sinh mới ổ bệnh Dịch tả heo Châu Phi.
- Ngày 31/03/2020 phòng Nông nghiệp và PTNT huyện nhận được thông
tin từ UBND xã Mỹ Bình, tại ấp 5 của xã có trâu, bò nghi mắc bệnh lỡ mồm
long móng (LMLM). Qua xác minh thực tế, kết quả hiện có 6 hộ có trâu, bò bị
bệnh, trong đó có 03 con đã chết trên tổng số 40 con chết (gồm 30 con trâu, 10
con bò). Chi cục Chăn nuôi thú y và Thủy sản tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm.
Theo Thông báo kết quả xét nghiệm số 4657/TYV6-TH ngày 02/4/2020 của Chi
cục Thú y Vùng VI thông báo phát hiện vi rút LMLM trong mẫu bệnh phẩm của
hộ bà Trần Cẩm Hà. Nguồn lây được xác định do các hộ mua trâu, bò từ địa
phương khác về, trong quá trình chăn nuôi có thả trâu, bò qua lại khu vực biên
giới Vương quốc Campuchia, mặc khác khi trâu, bò mang thai các hộ không cho
Thú y viên xã tiêm phòng vắc xin LMLM vì sợ ảnh hưởng đến trâu, bò.
- Tình hình dịch bệnh trên gà, vịt ổn định, không phát sinh dịch.
3. Tình hình sâu, bệnh hại chính trên cây trồng (tính đến thời điểm
14/4/2020)
- Trên cây lúa:
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+ Bệnh Đạo ôn lá: DT nhiễm 30 ha, mức độ nhẹ, tỉ lệ bệnh từ 5-10%, chủ
yếu trên trà lúa Hè thu giai đoạn đẻ nhánh.
- Trên chanh: Bệnh ghẻ: DT nhiễm 460 ha; sâu vẽ bùa: DT nhiễm 190 ha;
nhện đỏ: DT nhiễm 550 ha, nứt thân xì mủ: 485 ha, chủ yếu trên vườn chanh từ
4 năm tuổi trở lên.
II. Kết quả thực hiện
1. Trồng trọt
1.1. Cây lúa
- Vụ Đông Xuân 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 số 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 đối
với giống nếp IR 4625.
Cơ cấu giống vụ Đông Xuân: khoảng 85% sử dụng giống IR 4625, khoảng 5%
sử dụng giống OM 5451, khoảng 5% sử dụng giống OM 1352, 5% sử dụng các
giống lúa khác (OM 4900, OM 576, Nàng hoa 9, ST21, Đài thơm 8,...)
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, đối với các giống 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 giống lúa khoảng 5 triệu đồng/ha.
- Vụ Hè thu 2020: tiến độ gieo sạ: 160 ha/KH: 19.000 ha, chủ yếu ở giai đoạn
đẻ nhánh, lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Tập trung chủ yếu ở xã Mỹ Quý Đông và
Mỹ Quý Tây tại những khu vực gò cao, những năm trước không bị ảnh hưởng của
hạn mặn. Mặc dù phòng Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp cùng trung tâm Dịch vụ
nông nghiệp huyện và UBND các xã thị trấn đã tích cực tuyên truyền, vận động
người dân không xuống giống vụ Hè Thu vì tình hình xâm nhập mặn năm 2020 rất
phức tạp, có khả năng xâm nhập sâu hơn so với năm 2016, những khu vực này có
khả năng sẽ bị ảnh hưởng nhưng người dân vẫn còn mang tính chủ quan, tự ý xuống
giống không theo khuyến cáo do giá nếp vụ Đông xuân ở mức cao, khoảng 6.500
đồng/kg nên người dân tăng cường xuống giống.
1.2. Cây trồng khác
a. Cây bắp: diện tích xuống giống vụ Đông xuân 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.
b. Cây dưa hấu: Kế hoạch vụ Đông Xuân: 280 ha, 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
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khoảng 4.000 đồng/kg, tuy nhiên tình hình tiêu thụ gặp không ít khó khăn do ảnh
hưởng của dịch bệnh Covid-19.
c. Cây mè: diện tích xuống giống vụ Đông xuân 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.
d. 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 số diện tích đã tới thời điểm thu hoạch
nhưng người dân chưa thu hoạch do giá quá thấp.
e. Cây thiên lý: Diện tích trồng: 40 ha, cho thu hoạch 40 ha. Tập trung ở
các Mỹ Thạnh Đông, Bình Hòa Bắc, Mỹ Thạnh Bắc.
f. Cây chuối: Công ty TNHH Huy Long An: trồng chuối già Nam Mỹ ứng
dụng công nghệ cao (ứng dụng tưới nhỏ giọt, sử dụng cây giống nuôi cấy mô), diện
tích 150 ha tại ấp 3, xã Mỹ Bình, xuất khẩu đi các nước: Hàn Quốc, Nhật Bản,...
1.3. 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 số xã điều tra, thống kê lại diện tích).
Tình hình tiêu thụ trái chanh: giá bán chanh bình quân: chanh có hạt bình
quân khoảng 20.000 đồng/kg, chanh không hạt bình quân khoảng 18.000 đồng/kg.
2. Chăn nuôi
Tổng đàn gia súc (trâu, bò, heo) ước số liệu thống kê tại thời điểm
01/10/2019 của đạt 26.300 con, so với thống kê ngày 01/10/2018 tổng đàn gia
súc giảm 795 con; tổng đàn gia cầm 117.000 con tăng 6.970 con.
1. Tổng đàn trâu:
2. Tổng đàn bò:
3. Tổng đàn heo:
4. Tổng đàn gà:
5. Tổng đàn vịt:

3.700 con,
12.300 con,
10.400 con,
66.000 con,
51.000 con,

tăng
giảm
giảm
tăng
giảm

8 con so với thống kê 01/10/2018.
501 con so với thống kê 01/10/2018.
202 con so với thống kê 01/10/2018.
11.630 con so với thống kê 01/10/2018.
4.660 con so với thống kê 01/10/2018.

Nguyên nhân tổng đàn chăn nuôi giảm do giá cả xuống thấp, người chăn
nuôi không tái đàn. Ngoài ra bệnh Dịch tả heo Châu Phi diễn biến phức tạp nên
người dân không tái đàn chăn nuôi.
- Triển khai thực hiện công tác tiêm phòng lở mồm long móng và phun
thuốc sát trùng chuồng trại tại các hộ chăn nuôi trâu, bò tại xã Mỹ Bình và các
xã vùng bị dịch uy hiếp (Mỹ Thạnh Đông, Bình Hòa Bắc, Bình Thành, Bình
Hòa Hưng, Mỹ Thạnh Tây), đảm bảo không để bệnh lây lan và phát sinh thành
dịch.
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3. Lâm nghiệp
- Diện tích rừng thống kê năm 2019, toàn huyện có 5.375 ha, chủ yếu là
rừng tràm, tăng 190 ha so với năm 2018; độ che phủ rừng của huyện đạt 9,9%.
4. Kết quả xây dựng vùng sản xuất chuyên canh, xây dựng liên kết
trong sản xuất
4.1. Vùng sản xuất chuyên canh
- Vùng sản xuất chuyên canh lúa chất lượng cao: Tiến độ thực hiện đạt
1.347 ha/1.200 ha, đạt 112,3% so NQ; tập trung ở các xã Mỹ Thạnh Đông (315
ha), Mỹ Quý Tây (200 ha), Mỹ Thạnh Tây (142 ha), Bình Thành (200 ha), Mỹ
Bình (270 ha), Bình Hòa Bắc (220 ha).
- Vùng sản xuất chuyên canh cây chanh: thực hiện 1.830 ha/2.000 ha, đạt
91,5% so NQ; tập trung tại các xã Bình Hòa Nam 1.600 ha, Bình Thành 230 ha.
Ngoài ra, cây chanh còn phát triển ở các xã như: Bình Hòa Bắc 205 ha, Mỹ Bình
185 ha, Bình Hòa Hưng 150 ha,…
4.2. Liên kết trong sản 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 đối với
giống VD20 là 6.400 đồng/kg, năng suất ước đạt 6,5 tấn ha; giống OM 4900 là
5.390 đồng/kg, năng suất ước đạt 7,5 tấn ha.
+ Liên kết sản xuất lúa giống với công ty giống 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)
5. Kết quả thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới
- Đánh giá các tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định 1243/QĐ-UBND ngày
07/4/2017 của UBND tỉnh Long An về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới
tỉnh Long An đến 2020, trên địa bàn huyện Đức Huệ đến tháng 12 năm 2019 có 01
xã đạt 19 tiêu chí (Mỹ Thạnh Đông), hiện đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận
xã đạt chuẩn nông thôn mới (UBMTTQ Việt Nam huyện đang tổ chức lấy ý kiến
đánh giá sự hài lòng của người dân), 01 xã đạt 16 tiêu chí (Bình Hòa Nam), 03 xã đạt
14 tiêu chí (Mỹ Quý Tây, Mỹ Thạnh Tây, Bình Thành), còn lại các xã khác đạt từ 10
đến 12 tiêu chí. Số tiêu chí đạt trung bình trên một xã là 13,3 tiêu chí, tăng 1,3 tiêu
chí/xã so với cuối năm 2018. Không có xã đạt dưới 10 tiêu chí.
- Hoàn chỉnh các hồ sơ cần thiết, trình UBND tỉnh xem xét, thẩm định xã Mỹ
Thạnh Đông đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
6. Kết quả thực hiện Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp
6.1. Xây dựng mô hình điểm (do tỉnh thực hiện)
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- Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản triển khai chương trình chăn nuôi
bò thịt theo tiêu chuẩn VietGAP cho các thành viên THT chăn nuôi bò CNC ấp
5 xã Mỹ Thạnh Bắc.
6.2. Nhân rộng mô hình (tính đến 14/4/2020)
- Thực hiện gieo tinh nhân tạo đạt 738 con/KH 2020: 700 con, đạt 105,4%
so KH, số con bò được sinh ra 473 con/KH: 1.000 con, đạt 47,3% so KH. 1
7. Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
- Theo dõi tình hình khí tượng, thủy văn, xâm nhập mặn kịp thời thông tin
đến người dân để chủ động trong sản xuất.
- 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.
- Trong tháng, trên địa bàn huyện xảy ra 02 vụ cháy, tổng diện tích 20,5
ha, chủ yếu là đồng cỏ, đất mọc cây bụi, cây tràm đã qua khai thác tái sinh chồi
nên thiệt hại không đáng kể, cụ thể:
+ 12h, ngày 02/4/2020: Ấp 1, Bình Hòa Hưng, diện tích cháy 01ha;
nguyên nhân cháy do cháy lan từ Campuchia sang.
+ 17h, ngày 03/4/2020: Ấp Vinh, xã Mỹ Thạnh Tây, diện tích cháy
19,5ha; chưa xác định được nguyên nhân cháy.
8. Công tác quản lý vật tư nông nghiệp
- Trong tháng không tiếp nhận hội thảo.
- Tham gia phối 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 thuốc bảo
vệ thực vật, về cơ bản các cơ sở chấp hành tốt.
9. Công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm
- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên không thực hiện.
10. Tình hình phát triển kinh tế hợp tác
10.1. Hợp tác xã
Lũy kế giai đoạn 2017 – 2020:
- Xây dựng 04 mô hình điểm/KH: 04 MHĐ, đạt 100% so KH.
- Thành lập THT: 12 THT/KH: 10THT, đạt 120% so KH. Tổng số 163 thành viên, tổng số bò
1.025 con, trong đó có 644 con cái sinh sản.
- Gieo tinh nhân tạo: 2.226 con/KH: 2.500 con, đạt 89% so KH.
- Số con bò được sinh ra: 765 con/ KH: 1.800 con, đạt 42,5% so KH.
- Hỗ trợ cơ giới hóa: 73 máy băm, 65 máy cắt (trong đó nguồn tỉnh hỗ trợ 50 máy băm, 24
máy cắt; huyện 23 máy băm, 41 máy cắt).
- Mô hình trồng cỏ: 57 mô hình, tổng diện tích 8,5 ha.
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- Tính đến tháng 04/2020, toàn huyện có 08 HTX nông nghiệp (trong đó
thành lập mới 01 HTX, 02 HTX đã ngưng hoạt động, đang chờ giải thể).
- Hiện tại các HTX chủ yếu hoạt động cầm chừng, chưa có hiệu quả.
10.2. Tổ hợp tác
- Tính đến tháng 04/2020, trên địa bàn huyện có 67 THT với tổng số 724
thành viên, trong đó:
+ 43 THT thành lập có chứng thực theo Nghị định số 151/2007/NĐ-CP
ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp
tác, 601 thành viên.
+ 10 THT do UBND xã ban hành quyết định thành lập, 125 thành viên;
+ 14 THT chưa có hồ sơ thành lập, 154 thành viên.
- Hiện tại, các THT hoạt động còn rời rạc, hiệu quả hoạt động chưa cao. Hoạt
động chủ yếu là chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ công lao động cho nhau.
B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 05 NĂM 2020
- Thường xuyên cập nhật, thông tin tình hình xâm nhập mặn, chất lượng
nước các tuyến kênh nội đồng trên Đài phát thanh cho người dân biết để chủ
động trong sản xuất.
- Thực hiện công tác phòng chống hạn, xâm nhập mặn, đảm bảo không
ảnh hưởng đến sản xuất.
- Tập trung tuyên truyền, vận động người dân gieo sạ trồng vụ Hè thu
đúng lịch thời vụ theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.
- Theo dõi tình hình, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp hướng
dẫn phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, dịch bệnh gia súc, gia cầm. Theo dõi diễn
biến thời tiết, chất lượng nước,… thông tin kịp thời, đảm bảo sản xuất.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống bệnh Dịch tả heo Châu
Phi trên địa bàn huyện. Tổ chức thực hiện tốt tiêm phòng lở mồm long móng.
- Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
(tập trung hỗ trợ cho xã Bình Hòa Nam), chương trình xây dựng vùng chăn nuôi bò
thịt tập trung ứng dụng công nghệ cao, vùng sản xuất chuyên canh,… cho các xã.
- Tiếp tục công tác mời gọi các công ty, doanh nghiệp liên kết đầu tư bao
tiêu sản phẩm nông nghiệp.
- Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng.
- Triển khai thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày
25/12/2018 và Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển
kinh tế./.
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Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Sở NN&PTNT;
- CC TTBVTV&QLCLNS;
- CC PTNT&TL;
- Huyện ủy;
- UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- TT DVNN;
- Lưu: VT, Thịnh.

Phạm Văn Luốc
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