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Phần thứ nhất 
TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2022 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Trong năm 2022, đầu năm thời tiết không được thuận lợi đã ảnh hưởng tình 

hình sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại về hoa màu, đặc biệt là cây lúa: Sau tết 

Nguyên đán, vào thời điểm lúa làm đòng và trỗ (khoảng từ ngày 20/02 đến ngày 
05/3) không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp kéo dài và từ ngày 30/3/2022 đến 

ngày 01/4/2022 trời mưa lớn trái mùa, kết hợp lốc xoáy đã làm thiệt hại đáng kể về 
cây lúa và rau màu trên địa bàn (cây lúa có 3.882ha/6.714,09 ha = 57,82% diện tích 
lúa bị ngập nước, giảm năng suất; hoa màu bị đổ ngã, ngập nước 113,5 ha; tổng 

thiệt hại về nông nghiệp trên 12 tỷ 686 triệu đồng) . Các yếu tố thời tiết bất lợi trên đã 
ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây lúa nên giá trị sản xuất toàn ngành nông 

nghiệp giảm so với năm 2021. Vụ Hè –Thu thời tiết tương đối thuận lợi cho sự sinh 
trưởng và phát triển cây lúa; hoa màu và các cây trồng khác… diện tích và năng suất 

có tăng so cùng kỳ. 

Nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện; sự nỗ 

lực của UBND xã, thị trấn; các Hợp tác xã Nông nghiệp KD DV trên địa bàn nên sản 

xuất nông nghiệp năm 2022 tương đối ổn định, giá trị sản xuất đạt kế hoạch năm. 

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá so sánh 2010) ước thực 

hiện năm 2022  đạt 1.169 tỷ 446 triệu đồng tăng 0,71%% so với năm 2021. Trong đó: 
Nông nghiệp  1.123 tỷ 926 triệu  đồng, tăng 0,56%;  lâm nghiệp 41 tỷ 320 triệu đồng, 

tăng 3,82% và thuỷ sản 4 tỷ 200 triệu đồng, tăng 10,53% so cùng kỳ năm 2021.  

 1. Trồng trọt:  

Giá trị sản xuất ngành trồng trọt (giá so sánh năm 2010) ước thực hiện năm 
2022 đạt 698 tỷ 232 triệu đồng, bằng 98,84% so với năm 2021. 

 1.1. Cây lương thực có hạt: Dự ước năm 2022 đạt 13.729,9 ha, bằng 99,62% 
so năm 2021, trong đó: Cây lúa 13.237,5 bằng 99,63%; cây bắp 492,4 ha, bằng 

99,43% so với năm 2021. Tổng sản lượng cây lương thực có hạt dự ước năm 2022 
đạt 96.585 tấn, bằng 92,94% so năm 2021. Trong đó: Thóc 93.675 tấn, bằng 92,71% 

so với năm 2021. 
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1.1.1. Cây lúa: 

   a. Về công tác chỉ đạo: 

- Ngay từ đầu vụ, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT, 

UBND các xã, thị trấn đôn đốc các Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV hướng dẫn bà 
con nông dân gieo sạ đúng lịch thời vụ; tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, 

theo dõi, dự báo tình hình sâu bệnh gây hại, … 

- Chỉ đạo UBND và các Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV trên địa bàn triển khai 

thực hiện tốt các Kế hoạch của UBND huyện về thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và tiếp tục thực hiện Chương trình 
MTQG về xây dựng nông thôn mới; về đầu tư hạ tầng nông nghiệp nông thôn, ứng 

dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; về triển khai thực hiện chính sách 
hỗ trợ chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm; về thực hiện chính sách hỗ 

trợ phát triển lúa giống và thực hiện giảm lượng giống gieo sạ, tăng tỷ lệ sử dụng 
giống cấp xác nhận trong sản xuất lúa. 

 b. Kết quả sản xuất: 

         + Lúa vụ 12: đã gieo sạ được 54 ha, bằng 26,3% so cùng kỳ năm 2021, năng 

suất 57,2tạ/ha, sản lượng 309 tấn, bằng 30,9% so cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân 
diện tích sản xuất giảm tập chủ yếu ở xã Hòa Thịnh: 199,7 ha chuyển sang chuyển 

sang gieo sạ sớm ở vụ Đông - Xuân và một số diện tích còn lại chuyển sang làm dự 
án Hồ chứa nước Mỹ Lâm. 

+ Lúa vụ Đông - Xuân năm 2021-2022:  Diện tích gieo sạ 6.714,1 ha, năng 
suất 69,5 tạ/ha, sản lượng 46.662,7 tấn, bằng 88,28% so với vụ Đông - Xuân năm 
2021, năng suất giảm 10,34 tạ/ha so vụ Đông - Xuân năm 2021. Nguyên nhân năng 

suất giảm do thời gian lúa đang trỗ trùng vào thời điểm không khí lạnh tăng cường 
trời nhiều mây, âm u kéo dài. Trong thời gian lúa chín xảy ra mưa, gió lốc trái mùa 

(từ ngày 30/3 đến 01/4/2022) làm nhiều diện tích bị đổ ngã và ngập nước.   

+ Lúa vụ Hè - Thu năm 2022: Diện tích gieo sạ 6.478,96 ha tăng 0,13%; năng 
suất 72,2 tạ/ha, sản lượng 46.769 tấn, tăng 0,96%  so vụ Hè - Thu năm 2021. Thời 

tiết vụ Hè - Thu thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt từ lúc gieo sạ đến 
lúc lúa trỗ. Đồng thời, triển khai nhiều mô hình liên kết sản xuất giống thuần chuẩn 

và giống cấp xác nhận với diện tích mở rộng hơn so cùng kỳ năm trước.  

Kết quả sản xuất cây lúa năm 2022: 
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1 Đông - Xuân 6.714,09 6.714,09 - 69,50 69,50 46.662,7 

2 Hè - Thu 6.478,96 6.478,96 - 72,20 72,02 46.796,0 

3 Vụ Mùa 54 54 - 57,20 57,20 309,0 

Cộng 13.247,05 13.247,05  70,78 70,78 93.767,7 
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1.1.2. Cây bắp: Diện tích 492,4 ha  bằng 99,43%, ước năng suất đạt 59,1 tạ/ha, 

sản lượng 2.910 tấn, tăng 1,15% so với năm 2021; cây bắp sinh khối 526 ha, tăng 
17,6%. 

1.2. Cây thực phẩm:  
- Rau các loại: Diện tích gieo trồng cả năm 1.158,5 ha tăng  1,34%, so kế hoạch. 

- Đậu các loại: Diện tích gieo trồng 70 ha, tăng 2,94% so kế hoạch. 
1.3. Cây công nghiệp ngắn ngày: 

1.3.1. Cây sắn: Diện tích sắn niên vụ 2022-2023 trồng đạt 2.863,4 ha, tăng 
1,89% so với cùng kỳ năm 2021; thu hoạch cây sắn niên vụ 2021-2022 được 2.932 
ha, ước năng suất bình quân 21 tấn/ha, sản lượng 61.572 tấn, tăng 2,5% so với niên 

vụ trước.  
1.3.2. Cây mía: Diện tích sản xuất niên vụ 2022-2023 là 400 ha,  tăng 5% so 

cùng kỳ năm 2021. Trong đó diện tích trồng mới 70 ha. Diện tích mía thu hoạch niên 
vụ 2021-2022 được 381 ha, ước năng suất đạt 50 tấn/ha, sản lượng 19.050 tấn, tăng 

7,6% so cùng kỳ niên vụ trước, cây mía Nhà máy đường thu mua giá bình quân 
1.130.000 đồng/tấn.   

1.4. Cây công nghiệp dài ngày: 
Cây tiêu: Diện tích trồng  năm 2022 là 278,6 ha, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 

2021. Trong đó: Diện tích trong thời kỳ kinh doanh là 231,6 ha, diện tích thu hoạch 
231,6 ha, năng suất 15 tấn/ha, sản lượng 347,4 tấn, tăng 49,4% so cùng kỳ năm trước. 

2. Về chăn nuôi: 
Giá trị sản xuất (giá so sánh 2010 ) dự ước năm 2022 đạt 345 tỷ 554 triệu đồng 

tăng 4,3% so năm 2021. 

2.1. Tình hình phát triển đàn gia súc, gia cầm và công tác  tiêm phòng: 
- Tổng đàn lợn: 14.550 con. 

- Tổng đàn bò: 27.400 con, trong đó bò lai chiếm tỉ lệ 89% so tổng đàn. 
- Tổng đàn trâu: 1.470 con. 

- Tổng đàn gia cầm: 685.000 con 

- Từ đầu năm đến nay, được sự quan tâm hỗ trợ thực hiện những chính sách của 

Nhà nước về phát triển chăn nuôi. Công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 
được huyện chỉ đạo tích cực, công tác thú y luôn được quan tâm, ý thức phòng chống 

dịch bệnh của các hộ chăn nuôi thường xuyên được coi trọng, tổ chức tiêm phòng các 
loại vắc xin được triển khai đồng bộ ở các xã, thị trấn nên cơ bản đàn gia súc, gia cầm 

phát triển ổn định theo hướng đẩy mạnh chất lượng sản phẩm. Sản phẩm chăn nuôi gia 
súc và gia cầm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của dân cư trên địa bàn huyện. 

Sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng 3.061 tấn bằng 92,6%, sản lượng thịt lợn hơi 
xuất chuồng 2.257 tấn, tăng 2,8%, sản lượng thịt gia cầm các loại xuất chuồng 1.365 
tấn bằng 98,2% so năm 2021. Trứng gia cầm các loại 36,1 triệu quả, tăng 15,9% so 

năm 2021.  

- Vận động người chăn nuôi mua vắc xin Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng, 

Viêm da nổi cục và cúm gia cầm để tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; phân bổ 
thuốc sát trùng Bencokid và Iodine cho các xã, thị trấn phun tiêu độc, khử trùng môi 

trường chăn nuôi. 

- Kết quả tiêm phòng các đợt như sau:  
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+ Đợt 1: Vắc xin LMLM gia súctiêm được 11.425 con/12.388 con, đạt tỉ lệ 

92,2%; Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bòtiêm được 6.200 con/13.388 con, đạt tỉ lệ 
50%. 

+ Đợt 2: Vắc xin LMLM gia súc tiêm được: 10.000 con/10.899 con, đạt tỉ lệ 
91,7%; Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò tiêm được: 6.025 con/10.899 con, đạt tỉ lệ 

55,3%. 

+ Vắc xin cúm gia cầm H5N1: Tiêm cho gà>35 ngày tuổi được: 31.700 con; 
Tiêm cho vịt >35 ngày tuổi được: 11.500 con. 

+ Vắc xin LMLM TypO: Tiêm cho heo được 150 con. 

+ Vắc xin Viêm da nổi cục trên trâu, bò: Tiêm được: 7.645 con trên tổng đàn 
13.032 con, đạt tỉ lệ 58,6%. 

- Tiêm phòng Dại chó đến 24/10/2022 được 1.520 con. 

2.2. Công tác phòng, chống dịch bệnh: 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện có liên quan triển khai thực hiện tốt nội 
dung phối hợp quản lý, thực hiện tốt quy hoạch cơ sở nuôi chim yến; rà soát đề nghị 

cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch vùng, làng nghề nuôi chim yến trên 
địa bàn huyện. Tiếp tục kiểm tra, rà soát các hộ nuôi yến trên địa bàn huyện; thông 

báo việc triển khai thực hiện quy hoạch theo Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 
27/10/2017 của UBND tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 85 cơ sở nuôi chim yến 

của các hộ gia đình, cá nhân, rải rác ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, nhiều 
nhất là xã Hòa Bình 1.  

- Chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp Trạm Chăn nuôi và Thú y tăng 
cường công tác kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là bệnh 

Lở mồm long móng (LMLM) gia súc, bệnh dịch tả lợn Châu phi, bệnh Viêm da nổi 
cục (VDNC) trên trâu, bò; kiểm tra, kiểm soát giết mổ, vệ sinh an toàn thực phẩm; 

kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập, xuất trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện tốt công tác tiêu độc, khử trùng chuồng trại và môi trường chăn 
nuôi, phân bổ 2.900 lít thuốc sát trùng Benkocid, 650 lít Iodine và 65 lít thuốc diệt 

côn trùng cho UBND các xã, thị trấn, thực hiện “tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc 
môi trường” phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y 
huyện tổ chức  01 lớp tập huấn tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm cho cán 

bộ Thú y và cán bộ tham gia tổ tiêm phòng của các xã, thị trấn (số lượng 30 người 
tham gia).  

3. Về lâm nghiệp: 
Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp (giá so sánh 2010) dự ước năm 2022 đạt 41 

tỷ 320 triệu đồng, tăng 3,82% so với năm 2021.  

- Thường xuyên phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện và UBND các xã có rừng 

hướng dẫn thực hiện công tác chăm sóc và bảo vệ rừng; phối hợp tuyên truyền, ngăn 
chặn và xử lý triệt để tình trạng phá rừng làm rẫy; tăng cường công tác kiểm tra, mua 

bán vận chuyển lâm sản trái phép; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. 

        - Hướng dẫn nhân dân thực hiện công tác trồng rừng, chăm sóc rừng theo quy 

hoạch. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Lễ phát động: “Tết trồng cây 
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đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022, phân bổ 520 cây 

(Giáng hương 150 cây, 350 cây Sao đen và 20 cây Bằng lăng) cho các xã trồng nhân 
dịp Xuân Nhâm Dần.  

- Lập Phương án gieo ươm cây lâm nghiệp trồng phân tán năm 2022 và phân bổ 
160.000 cây cho các xã, thị trấn trồng đúng thời vụ. Tổ chức kiểm tra vườn ươm cây 

giống lâm nghiệp trên địa bàn huyện; có 20 cơ sở sản xuất, kinh doanh cây giống lâm 
nghiệp, sản lượng trên 3,5 triệu cây/năm; số lượng hộ, cá nhân trồng rừng trên địa 

bàn khoảng 570 hộ, diện tích trồng trên 500 ha.  
4. Nuôi trồng thủy sản:  

- Giá trị sản xuất thủy sản (Giá so sánh năm 2010 ) dự ước năm 2022  đạt 4 tỷ 
200 triệu đồng, tăng 10,51% so với năm 2021.  

- Diện tích thả nuôi 63 ha, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2021, nuôi cá quy 
mô hộ gia đình gồm các giống như: Cá trắm, cá Lóc, Rô phi, Mè, Trê… ngoài ra còn 

thả nuôi cá lăng, nuôi chình… ở một số lồng bè tại các hộ tự nhiên trên địa bàn. Sản 
lượng khai thác từ ao nuôi 163,2 tấn, tăng 11,2%; sản lượng đánh bắt tự nhiên 21 tấn 

bằng 87,5% so với năm 2021. 

5. Công tác giống cây trồng, vật nuôi và công tác khuyến nông: 

5.1. Công tác giống cây trồng:  

Kết quả thực hiện cánh đồng mẫu lớn theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 
05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết 

trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: Phòng Nông nghiệp và PTNT phối 
hợp cùng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông, UBND các xã, thị 

trấn; các Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV triển khai một số mô hình: 

- Vụ Đông - Xuân 2021 - 2022, diện tích 710 ha, trong đó: Liên kết sản xuất lúa 

hữu cơ chất lượng cao: 200 ha; liên kết sản xuất giống 50 ha; sản xuất giống nông hộ 
60 ha; mô hình giảm lượng giống gieo sạ 400 ha. 

- Vụ Hè - Thu 2022, triển khai thực hiện mô hình cánh đồng mẫu sản xuất lúa 
chất lượng ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa, diện tích 580 ha; trong đó, thực 

hiện liên kết sản xuất lúa hữu cơ chất lượng cao diện tích 145 ha; sản xuất giống nông 
hộ 170 ha; mô hình liên kết sản xuất giống 165 ha. 

+ Ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 22/9/2022 về việc xây dựng 

phát triển liên kết sản xuất vùng lúa, gạo chất lượng cao đạt tiêu chuẩn GAP và theo 
hướng hữu cơ (Organic) trên địa bàn huyện Tây Hòa; chỉ đạo phòng Nông nghiệp và 

PTNT phối hợp với UBND các xã, các HTX nông nghiệp rà soát diện tích tham gia 
thực hiện liên kết sản xuất với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung 

An thực hiện Dự án liên kết sản xuất: Năm 2023, diện tích là 1.500 ha; năm 2024 
diện tích là 3.000 ha; định hướng phát triển đến năm 2025 diện tích từ 5.000 ha đến 
5.500 ha/vụ (đạt khoảng 80% tổng diện tích lúa 02 vụ). 

5.2. Công tác khuyến nông: 

- Thực hiện mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ: vụ Đông – Xuân diện tích 

10 ha, vụ Hè – Thu diện tích 6 ha các xã: (Hòa Mỹ Đông, Hòa Bình 1, Hòa Phong, 

Hòa Mỹ Tây, Hòa Phong). 

- Thực hiện kế hoạch của UBND huyện về phát triển diện tích cây sen cung cấp  

cho Công ty Cổ phần thực phẩm Sen Đại Việt, các Hợp tác xã đã trồng mới 15 ha (xã 
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Hòa Phú, Hòa Tân Tây, thị trấn Phú Thứ), diện tích hiện có trên địa bàn huyện là 

54,6 ha. Mô hình trồng nấm sò, nấm rơm, 03 hộ (xã Hòa Phú, Hòa Đồng, Hòa Bình 
1).  

- Mô hình trồng thâm canh bưởi theo GAP, diện tích 03 ha (xã Sơn Thành Tây). 
Mô hình trồng thâm canh cây bơ, diện tích 6 ha (Sơn Thành Đông 2,5 ha, Hòa Mỹ 

Tây 3,5 ha). Mô hình trồng thâm canh cây mít, diện tích 4 ha (xã Hòa Mỹ Tây). Mô 
hình sản xuất bắp lai với quy mô: 05 ha (23 hộ gia đình tại thị trấn Phú Thứ). 

- Mô hình chăn nuôi: Mô hình nuôi chình thương phẩm trong ao đất (xã Sơn 

Thành Tây) với quy mô: 1.450 m2, 02 hộ tham gia. Mô hình nuôi lươn thương phẩm 
năm 2022 (xã Hòa Bình 1), diện tích 30m2, có 01 hộ tham gia.  

- Mô hình cơ giới hóa hỗ trợ máy thái cỏ triển khai tại thị trấn Phú Thứ, số hộ 
tham gia 8 hộ/8 máy thái cỏ.  

- Tổ chức 07 lớp tập huấn chuyên đề phổ cập kiến thức về trồng trọt và chăn nuôi 

trên địa bàn huyện Tây Hòa. Tổ chức Hội nghị về hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm 
sóc cây ca cao theo mô hình liên kết sản xuất cho 120 nông dân ở các xã: Sơn Thành 

Đông, Sơn Thành Tây. 
7. Công tác bảo vệ thực vật: 

7.1. Công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh: 
Chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật, UBND các xã, thị trấn hướng dẫn các Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV 

thường xuyên thăm đồng, kiểm tra tình hình sâu, bệnh gây hại và có biện pháp 
phòng, trừ kịp thời. Trong năm, tình hình sâu, bệnh gây hại có xảy ra nhưng ở mức 

độ nhẹ, không ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa và một số cây trồng khác. 
7.2. Công tác điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo: 

- Đầu vụ sản xuất, căn cứ vào cơ cấu giống và lịch thời vụ, UBND huyện đã chỉ 
đạo phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

xây dựng kế hoạch điều tra, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh gây hại cho mỗi vụ 
đối với các cây trồng chính (lúa, mía, sắn, hồ tiêu...) và kiểm tra đồng ruộng để kịp 

thời hướng dẫn biện pháp phòng trừ; theo dõi, dự tính, dự báo các đối tượng sâu gây 
hại làm cơ sở cho công tác chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Thông báo dự báo 

tình hình sâu, bệnh gây hại từ đầu vụ, hướng dẫn phòng, trừ dịch hại ở các thời kỳ 
xung yếu của cây trồng để chỉ đạo và phối hợp thực hiện. 

- Triển khai “Tháng diệt chuột năm 2022” trong tháng 5/2022, mua 800 gói 

thuốc trừ chuột hóa học Racumin 0.75TP cấp cho các xã, thị trấn để diệt chuột.  

7.3. Công tác kiểm dịch thực vật: 

Phối hợp với Trạm Kiểm dịch thực vật thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 
vật, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện và các cơ sở sản xuất theo dõi các 

giống cây trồng nhập nội, các giống cây trồng mới được gieo trồng trên địa bàn 
huyện. Trong thời gian qua, chưa phát hiện đối tượng gây hại thuộc diện kiểm dịch 

thực vật. 

8. Về cơ giới hóa trong nông nghiệp: 

Tập trung vào công tác tổ chức, chỉ đạo sản xuất, áp dụng các biện pháp canh 
tác tiên tiến nhằm giảm giá thành, nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập, thất thoát 
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sau thu hoạch: Toàn huyện đã áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, như 

sau: 

- Khâu làm đất, vận chuyển, đối với: Cây lúa; cây mía; cây sắn, thực hiện cơ 

giới hóa 100%. 

- Khâu thu hoạch đối với cây lúa 100%; cây Hồ tiêu khâu làm đất và khâu vận 

chuyển 80%.  

- Trên 16% diện tích gieo sạ bằng công cụ sạ hàng và máy gieo hạt. 

- Tổ chức Hội nghị, hội thảo chuyên đề ứng dụng cơ giới hóa và tưới nước tiết 
kiệm trong sản xuất nông nghiệp có 100 hộ dân tham gia.  

9. Kinh tế trang trại: 

Các trang trại sản xuất có quy mô nhỏ, phát triển theo mô hình nông - lâm kết 
hợp, trồng rừng kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm; nuôi thả cá, sản xuất dựa vào 

điều kiện tự nhiên sẵn có là chính, chưa có sự đầu tư với quy mô lớn có thu nhập cao 
nên chưa đạt chuẩn. Hiện tại, trên địa bàn huyện có 03 trang trại nông lâm kết hợp và 

03 trang trại chăn nuôi đạt tiêu chuẩn theo Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 
28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

10. Công tác thủy lợi và phòng, chống thiên tai: 

- Tiến hành tu sửa, nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng, sửa chữa thường 

xuyên các công trình thủy lợi, thực hiện kiên cố hóa kênh mương nội đồng từ nguồn 
vốn nhà nước hỗ trợ phát triển đất trồng lúa trong năm 2022 đảm bảo phục vụ sản 

xuất. 

- Tổ chức điều tiết, bơm, tưới, cắt nước hợp lý đảm bảo tạo điều kiện cho Nhân 
dân sản xuất, thu hoạch 2 vụ lúa trong năm được thuận lợi, nhanh, gọn, hạn chế rơi 

vãi. 
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Những mặt đã đạt được: 

Tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện tiếp tục ổn định và đạt được nhiều 
kết quả tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, cố gắng sản xuất hết diện tích; một 

số diện tích sản xuất cây trồng, sản phẩm vật nuôi năm 2022, giảm so cùng kỳ năm 
2021 do yếu tố khách quan; đã thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch 

bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công tác 
giống cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp ngày càng được chú trọng, bước 

đầu đã hình thành một số mô hình sản xuất có hiệu quả. 

2. Những hạn chế, khuyết điểm: 

- Thực hiện việc ứng dụng tiến bộ công nghệ cao vào lĩnh vực sản xuất nông 

nghiệp còn chậm; việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện tuy 
có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.   

- Việc xây dựng các mô hình sản xuất nâng cao thu nhập, công tác  giống, 

chuyển đổi diện tích trồng lúa nước kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác như: 
ngô, đậu, rau các loại để có hiệu quả cao hơn còn hạn chế.  

2. Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm 

2.1. Nguyên nhân khách quan: 
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- Sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng lớn của điều kiện thời tiết; sự tác động 

của cơ chế thị trường: giá cả vật tư đầu vào (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực 
vật,…) phục vụ sản xuất trồng trọt ngày càng gia tăng; thị trường tiêu thụ nông sản 

thiếu tính ổn định, không bền vững.  

- Phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nông thôn chưa mạnh. 

Tham mưu việc ứng dụng tiến bộ công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp còn chậm 
so với yêu cầu nhiệm vụ đề ra.  

2.2. Nguyên nhân chủ quan: 

- Sự phối hợp giữa các ngành có liên quan của huyện với UBND một số xã, 
HTX chưa tốt nên có mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao trên địa bàn huyện nhưng 

khó nhân rộng cho xã khác. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để mở rộng, 
phát triển sản xuất còn bị động về đầu ra; nông dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại 

vào sự hỗ trợ của nhà nước.  
- Một số Dự án đầu tư phát triển sản xuất về lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn 

huyện chưa triển khai nên việc thực hiện liên kết sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi còn chậm; việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp (về 
lĩnh vực trồng trọt) chưa đạt yêu cầu nhiệm vụ đề ra. 

Phần thứ hai 
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

1. Trồng trọt: 

- Tổng sản lượng lương thực có hạt 109.542 tấn (lúa 106.757 tấn; bắp 2.785 
tấn); tổng diện tích gieo trồng 13.764 ha, trong đó: Cây lương thực có hạt:  13.764 ha 

(lúa 13.114 ha, bắp 650 ha). 

- Cây sắn: 2.900 ha. 

- Cây công nghiệp ngắn ngày: cây mía 500 ha. 

 - Cây công nghiệp dài ngày: cây tiêu 280 ha. 

2. Chăn nuôi:  

- Tổng đàn lợn 16.449 con. 

- Tổng đàn bò 28.428 con; trong đó, tỷ lệ bò lai chiếm 90% tổng đàn. 

- Tổng đàn trâu 1.500 con. 

- Tổng đàn gia cầm 919.600 con. 

- Thịt hơi các loại 8.487 tấn. 

 

3. Lâm nghiệp: 

- Trồng rừng tập trung: 402 ha. 

- Trồng cây phân tán: 265.000 cây. 

- Tỷ lệ che phủ rừng 58,5%. 

4. Nuôi trồng thủy sản:  
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- Diện tích nuôi trồng thủy sản 70 ha. 

- Sản lượng khai thác thủy sản từ ao nuôi 165 tấn. 

- Sản lượng đánh bắt tự nhiên 27 tấn. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2023 
1.Về dự báo tình hình thời tiết, thủy văn: 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia (tại Bản tin dự báo, 
cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 4 năm 

2023) thì trạng thái La Nina tiếp tục duy trì trong thời kỳ từ nay đến tháng 01/2023 
với xác suất khoảng từ 80-90%, có khả năng tiếp tục duy trì từ tháng 02-3/2023 với 
xác suất khoảng 50-60%, sau đó chuyển dần sang trạng thái trung tính. Từ nay đến 

tháng 4/2023, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông còn có khả 
năng xuất hiện khoảng 2-3 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.  

Đề phòng xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới và mưa lớn dồn dập tại khu vực miền 
Trung từ nay đến cuối năm 2022. Có khả năng tháng 01/2023 vẫn xuất hiện xoáy 

thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông. Tháng 11/2022, tổng lượng mưa 
(TLM) tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 30-60%, có nơi trên 

70% so với TBNN cùng thời kỳ. Từ tháng 12/2022-03/2023, tổng lượng mưa khu 
vực Nam Trung Bộ cao hơn từ 20-40% so với TBNN cùng thời kỳ. Tháng 4/2023, 

TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Từ nửa cuối tháng 10 đến tháng 
12/2022, trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 2-

3 đợt lũ vừa và lớn. Mực nước đỉnh lũ năm 2022, các sông từ Quảng Bình đến Bình 
Thuận và khu vực Tây Nguyên ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3. Trên các sông 
suối nhỏ, vùng thượng lưu các sông khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất. 

Tháng 01/2023, trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên xuất hiện 1-2 đợt 
dao động; mực nước trên các sông xu thế xuống dần. Lưu lượng dòng chảy trên các 

sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên ở mức cao hơn 4 TBNN từ 20-60%. Từ 
tháng 02 đến tháng 4/2023, trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến 

đổi chậm theo xu thế giảm dần. Lượng dòng chảy trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ 
An, Quảng Trị, Phú Yên, Bình Thuận và khu vực Nam Tây Nguyên thấp hơn TBNN 

từ 5-25%. Do đó, cần tích nước và sử dụng nước hợp lý nhằm phục vụ sản xuất vụ 
Đông Xuân 2022-2023 đạt kết quả thắng lợi.  

2. Định hướng sản xuất trồng trọt năm 2023: 

- Chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các 

Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV vận động Nhân dân thực hiện việc giảm lượng giống 
gieo sạ, tăng tỷ lệ sử dụng giống cấp xác nhận trong sản xuất lúa. 

- Khuyến khích mở rộng, phát triển diện tích các mô hình sản xuất nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lúa. 

- Đối với cây công nghiệp ngắn ngày và rau, đậu các loại: Chỉ đạo sản xuất rau 

màu vụ Đông đảm bảo đạt các chỉ tiêu về diện tích và năng suất nhằm đạt chỉ tiêu kế 

hoạch năm 2022 đã đề ra. Đẩy mạnh sản xuất các cây công nghiệp ngắn ngày, rau 
màu thực phẩm và các loại hoa phục vụ nhu cầu tiêu dùng, nhất là dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão năm 2023, chú trọng sử dụng giống mới, luân xen canh, sản xuất theo 
quy trình VietGAP, sản phẩm hữu cơ sạch… 
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- Hướng dẫn bà con nông dân thực hiện đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống; vận 

động bà con sử dụng giống lúa đảm bảo chất lượng để gieo sạ, tổ chức gieo sạ tập 
trung hết diện tích theo từng vùng, từng xứ đồng; hướng dẫn nông dân các biện pháp 

canh tác tiên tiến, thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp trong sản xuất 
lúa. Bố trí các giống có thời gian sinh trưởng tương đương nhau để thuận lợi trong 

việc tưới, tiêu khi có hạn hán và lũ lụt xảy ra. 

- Phối hợp với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An triển 

khai việc phát triển hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm lúa, gạo chất lượng 
cao đạt tiêu chuẩn GAP theo hướng hữu cơ diện tích 1.500 ha. Tạo điều kiện thuận 

lợi theo quy định pháp luật để doanh nghiệp đầu tư, mở rộng vùng sản xuất, chế biến 
và tiêu thụ lúa, gạo chất lượng cao trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các xã, thị trấn, các 

Hợp tác xã Nông nghiệp KD DV trong việc triển khai thực hiện liên kết sản xuấtvới 
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An. 

3. Một số nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện: 
3.1. Đối với sản xuất lúa vụ Mùa 2022: 

- Tiếp tục chăm sóc các trà lúa theo hướng thâm canh tăng năng suất (bón 
phân, tưới tiêu nước, phòng trừ dịch hại...) để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt tạo  

tiền đề cho năng suất cao.  
- Khi lúa chín chủ động thu hoạch nhanh, gọn; cần áp dụng cơ giới hóa để hạn 

chế thất thoát sau thu hoạch, tận thu sản phẩm và thực hiện tốt các khâu làm đất sớm 

ngay sau thu hoạch, vệ sinh đồng ruộng để diệt mầm mống sâu bệnh lây lan sang vụ 
Đông Xuân 2022-2023.  

3.2. Đối với sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2022-2023: 

Vụ Đông - Xuân là vụ sản xuất chính trong năm, diện tích sản xuất lớn, nhưng 

cũng là vụ thường bị các yếu tố thời tiết, sâu, bệnh gây hại làm giảm năng suất, sản 
lượng đáng kể. Vì vậy, phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị trấn, các 

Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân 
thực hiện đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống; vận động bà con sử dụng lúa giống đảm 

bảo chất lượng để gieo sạ; tổ chức gieo sạ tập trung hết diện tích theo từng vùng, 
từng xứ đồng; hướng dẫn nông dân các biện pháp canh tác tiên tiến, thực hiện các 

biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp.  
a) Tiến hành rà soát, khoanh vùng sản xuất trồng trọt và chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng, mùa vụ  

Cần rà soát diện tích sản xuất lúa để chủ động cân đối nguồn nước, khoanh 
vùng sản xuất, tập trung chỉ đạo theo từng vùng (xứ đồng) theo các nguyên tắc sau 

đây:  
- Chủ động và an toàn về nguồn nước cần chỉ đạo gieo sạ gọn, tập trung, áp 

dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh cao. Vùng có nguy cơ thiếu nước cần xây 
dựng phương án phòng, chống hạn để chủ động khai thác sử dụng nguồn nước tiết 

kiệm hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất tác động xấu do hạn gây ra vào cuối vụ.  
- Đối với những vùng có thể chuyển đổi từ đất lúa sang cây trồng cạn ngắn 

ngày khác: Các xã, Hợp tác xã hướng dẫn, tuyên truyền người dân chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng trên đất trồng lúa để tăng hiệu quả sản xuất, hạn chế thiệt hại năng suất do 

thiếu nước tưới.  
- Đối với những vùng có khả năng thiếu nước tưới vào cuối vụ cần thực hiện 

chuyển đổi mùa vụ hoặc dừng sản xuất để tránh thiệt hại do nắng hạn gây ra.  
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- Trên đất lúa thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng sen và một số 

cây trồng khác cần quy hoạch bố trí gieo trồng tập  trung để dễ điều tiết nguồn nước 
tưới và áp dụng cơ giới hoá.  

b) Thời vụ gieo sạ  

Tập trung công tác cày dầm sớm, kết hợp tu sửa, nạo vét kênh mương nội 

đồng; tổ chức các đợt ra quân đồng loạt diệt chuột, ốc bươu vàng và vệ sinh đồng 
ruộng trước khi gieo sạ. Ruộng gieo sạ cần đánh mương rãnh sâu để tiêu, thoát nước 

tốt khi gặp mưa. Các địa phương, cơ sở sản xuất cần theo dõi sát tình hình thời tiết và 
căn cứ điều kiện cụ thể từng vùng để xác định lịch thời vụ phù hợp; chỉ đạo xuống 
giống tập trung, gọn, lưu ý khả năng gặp mưa thời kỳ gieo sạ để chủ động tiêu thoát 

nước.  
Khung thời vụ gieo sạ khuyến cáo sau đây:  

- Khu vực chủ động tưới trong hệ thống thuỷ nông Đồng Cam, tập trung gieo 
sạ từ ngày 20/12 đến 10/01/2023. Tùy theo thời gian sinh trưởng của từng giống lúa 

và điều kiện cụ thể bố trí gieo sạ gọn, tập trung theo từng vùng; để thu hoạch lúa 
khoảng trung tuần tháng 4.  

- Đối với diện tích, ngoài hệ thống thuỷ nông Đồng Cam thuộc các xã: Hòa 
Thịnh, Hòa Mỹ Đông, Hòa Mỹ Tây, Hòa Đồng, Hòa Tân Tây có thể tiến hành gieo 

sạ từ đầu tháng 12.  
- Đối với các vùng trũng thấp, cuối nguồn nước thuộc các xã Hòa Đồng, Hòa 

Mỹ Đông khuyến cáo lịch gieo sạ từ ngày 01-10/01 để tránh lũ lụt, ngập úng gây hư 
hại, mất giống.  

 - Tùy theo thời gian sinh trưởng của từng loại giống và điều kiện canh tác từng 

vùng, các xã, thị trấn, các Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV chủ động hướng dẫn bố trí  
gieo sạ nhanh gọn theo vùng để lúa trổ bông tập trung sau tiết Kinh trập. Các giống 

có thời gian sinh trưởng ngắn ngày (< 105 ngày), các vùng trũng thấp, cuối nguồn 
nước cần bố trí lịch thời vụ vào trà cuối từ ngày 01/01 đến 10/01/2023, dùng giống 

ngắn ngày để tránh mưa, lũ ngập úng gây hư hại, mất giống sau khi gieo sạ. 

- Các xã có diện tích sản xuất ngoài hệ thống Thủy nông Đồng Cam gieo sạ từ 

ngày 01/01 đến ngày 10/01/2023 là kết thúc để tránh mưa lũ ở đầu vụ và hạn hán 
cuối vụ. 

c) Cơ cấu giống lúa  

- Đẩy mạnh sử dụng giống lúa đạt tiêu chuẩn, tối thiểu từ cấp xác nhận hoặc 

tương đương trở lên; các giống lúa ngắn ngày và trung ngày có năng suất, chất lượng 
khá, ngon cơm, cứng cây, chống đổ ngã, chống chịu sâu bệnh chính, có khả năng 

chịu hạn… cụ thể như sau:  

- Về cơ cấu giống lúa:  

+ Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ 

chức vận động, hướng dẫn nông dân sử dụng các giống lúa có thời gian sinh trưởng 
ngắn và trung ngày, chống chịu với bệnh đạo ôn. Khuyến khích sử dụng các giống 

lúa lai đã được khảo nghiệm cho kết quả tốt, phù hợp với điều kiện từng vùng. Các 
Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV chủ động triển khai sản xuất giống nông hộ trên diện 

tích đăng ký để sản xuất lúa giống cung ứng cho địa phương. 

+ Giống chủ lực: ĐV108, OM2695-2, ML48, ML49, PY… 
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+ Giống bổ sung: ANS1, CH133, BĐR27, QN9, DH815-6,…và các bộ giống 

lúa chất lượng đã qua sản xuất thử nhiều năm tại tỉnh Phú Yên hoặc các giống lúa đã 
được cơ quan có thẩm quyền cho phép sản xuất thử nghiệm tại khu vực Duyên hải 

Nam Trung bộ; ưu tiên sử dụng các giống lúa chất lượng cao. 
+ Các giống lúa có triển vọng: PY8, PY10, QNg13, QNg128, BĐR57, BĐR87, 

Hà Phát 3, TBR 45, TBR225, TBR97, ĐH12, Quảng Nam 9 (QN9)... 
+ Các giống lúa đã được phép sản xuất kinh doanh, lưu hành trong sản xuất. 

Ưu tiên sử dụng các giống lúa chất lượng cao, chiếm tỷ lệ khoảng 25-30% diện tích; 
sử dụng giống lúa chịu hạn ở những vùng thường bị thiếu nước.  

 - Các xã, thị trấn, các Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV chủ động bố trí 3-5% 

diện tích để sản xuất lúa giống cung ứng cho nhu cầu tại địa phương. 
d) Về lượng giống lúa gieo sạ 

- Áp dụng các phương pháp sạ theo hàng, sạ thưa hợp lý, giảm lượng giống 6 
sạ ít hơn 100 kg/ha; vùng chủ động tưới tiêu nước có thể sạ theo hàng, sạ thưa với 

lượng giống 60-80 kg/ha và lượng 40-50 kg/ha đối với giống lúa lai.  
- Đẩy mạnh áp dụng cơ giới hoá trong các khâu của sản xuất, đặc biệt sử dụng 

máy cấy, máy gieo hạt để giảm lượng giống gieo.  
đ) Về phân bón và cách bón  

- Phân hữu cơ: Hướng dẫn và vận động nông dân tận dụng tối đa nguồn phân 
hữu cơ tại chỗ để bón ruộng, cải tạo độ phì, lượng bón 5-10 tấn/ha đã ủ hoai mục; 

hoặc sử dụng phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh… theo khuyến cáo của nhà sản xuất.  
- Phân vô cơ: Bón phân theo đúng qui trình kỹ thuật, bón cân đối hợp lý, đúng 

loại, đúng liều lượng, đúng thời kỳ. Đối với lúa thuần, bón cho một hecta là 200-220 

kg đạm urea, 300-320 kg lân, 80-100 kg kali; đối với lúa lai, bón tăng thêm 10-15%. 
Lượng phân bón có thể tăng giảm tùy giống và tình hình sinh trưởng, phát triển của 

ruộng lúa (có thể tăng lượng phân kali đối với giống dài ngày). Nếu sử dụng các loại 
phân bón chuyên dùng cho lúa, thì liều lượng bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất. 

Tập trung 4 lần bón, gồm bón lót và 3 lần thúc, thời gian bón tuỳ thuộc thời gian sinh 
trưởng của mỗi giống, chú ý không bón lót phân đạm vì dễ bị rửa trôi. Khuyến cáo sử 

dụng các loại phân đơn để giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất.  
e) Về phòng trừ sinh vật gây hại 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo thực hiện công tác phòng trừ 
sinh vật gây hại. Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng các chương trình Quản lý dịch hại tổng 

hợp (IPM), “Ba giảm ba tăng”, “Một phải năm giảm”, “Công nghệ sinh thái”; tích 
cực hưởng ứng chiến dịch “Tháng diệt chuột” hàng năm.  

- Tập trung quản lý cỏ dại, chuột, ốc bươu vàng và sâu năn ngay từ đầu vụ; phổ 
biến các biện pháp quản lý các đối tượng này để nông dân biết, phòng trừ có hiệu 
quả.  

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết khí hậu, giai đoạn sinh trưởng phát triển 
của cây lúa và các đối tượng dịch hại để chủ động quản lý và phòng trừ kịp thời, hiệu 

quả. Cụ thể là rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn, bệnh thối thân…Về 
khảo nghiệm, trình diễn các loại vật tư nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật...)  
- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân du nhập giống mới về khảo nghiệm nhằm 

tuyển chọn được các giống mới có năng suất và chất lượng cao thay thế dần các 
giống cũ đã thoái hoá; các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh phân bón và thuốc 
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BVTV đưa các sản phẩm phân bón hữu cơ, thuốc BVTV sinh  học vào thị trường tỉnh 

Phú Yên; khảo nghiệm cho từng loại đất và từng loại cây trồng, đưa vào các vùng sản 
xuất nông sản hữu cơ, rau an toàn…  

3.3. Đối với các cây trồng nông nghiệp khác  

- Phổ biến các biện pháp phòng chống hạn, tưới nước tiết kiệm, sử dụng giống 

mới có khả năng kháng bệnh, thích nghi với biến đổi khí hậu đối với cây công nghiệp 
và cây ăn quả.  

- Tiếp tục theo dõi, quản lý chặt chẽ tình hình sinh vật gây hại cây trồng; đặc 
biệt quản lý tốt bệnh khảm lá sắn thông qua quản lý tốt nguồn giống sạch bệnh; theo 
dõi và phòng trừ sâu keo mùa thu kịp thời trên cây ngô.  

- Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây 
trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các sản phẩm phục vụ trồng trọt trên địa 

bàn tỉnh nhằm bảo đảm hàng hoá cung cấp cho sản xuất đạt chất lượng, tiêu chuẩn 
theo quy định, giá cả hợp lý.  

- Các xã, Hợp tác xã phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan chủ động lập 
phương án phòng chống hạn, phòng chống bão lũ nhằm hạn chế tác động của thời 

tiết, thuỷ văn bất thuận đối với sản xuất trồng trọt, chủ động bố trí kinh phí và nguồn 
giống dự phòng cho sản xuất khi có thiên tai.  

4. Cây rau, màu, đậu các loại: 
- Bố trí vụ Đông - Xuân hay Xuân - Hè để gieo trồng ngô, rau đậu các loại trên 

các chân đất phù sa ven sông, đất xám bạc màu hay đất cát pha. Sử dụng các giống có 
năng suất cao, phù hợp với thị trường tiêu thụ, phát triển theo hướng cánh đồng lớn 
và có liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ nông sản. Tăng cường biện pháp luân canh, 

thúc đẩy đầu tư công nghệ cao, nhà màng, nhà lưới vào sản xuất nhằm tăng hiệu quả 
sản xuất.  

- Áp dụng phương thức sản xuất theo các tiêu chuẩn GAP, hữu cơ để bảo đảm 
an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc cây trồng phù hợp với quy trình của từng loại 

cây để hạn chế sinh vật gây hại và đạt năng suất cao.  

 - Vụ Đông - Xuân thời tiết thuận lợi cho cây rau, màu phát triển nhưng cũng 

thường xảy ra lũ lụt gây thiệt hại cho sản xuất; do đó, UBND các xã, thị trấn, các 
Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV cần hướng dẫn bà con nông dân tổ chức sản xuất 

phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để tránh thiệt hại do lũ, lụt ở đầu vụ và 
nắng hạn xảy ra ở cuối vụ. 

5. Cây công nghiệp ngắn và dài ngày: 

5.1. Cây sắn: 

Vận động nông dân không mở rộng diện tích trồng sắn, thực hiện đầu tư thâm 
canh, sử dụng các giống sắn cho năng suất cao; luân canh, xen canh với cây họ đậu 
kết hợp với bón phân hợp lý để cải tạo đất. Tăng cường theo dõi, điều tra phát hiện 

bệnh rệp sáp bột hồng, bệnh khảm lá hại sắn... để kịp thời tiêu hủy, phòng ngừa, 
không để lây lan ra diện rộng.  

5.2. Cây mía: 

- UBND các xã phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần mía đường Tuy Hòa 

trong việc phát triển và quản lý vùng nguyên liệu, khuyến khích mở rộng diện tích 
mía theo kế hoạch; tạo điều kiện phát triển cây mía có tưới, giống mới, năng suất cao 

hơn, tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích để khuyến khích người trồng mía. 
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- Vận động, hướng dẫn bà con nông dân đầu tư thâm canh, áp dụng các biện 

pháp canh tác tiên tiến như: cày sâu, trồng thưa kết hợp với bón phân, xen canh với 
cây họ đậu,... sử dụng giống mới có năng suất, chữ đường cao, kiên quyết xử lý 

nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất rừng, phát, đốt rừng làm nương rẫy để trồng 
mía. 

5.3. Cây hồ tiêu: 

Phát triển diện tích cây hồ tiêu chú trọng đầu tư thâm canh và phòng trừ sâu 

bệnh để tăng năng suất, sản lượng, hướng tới khuyến khích nông dân mở rộng diện 
tích ở những vùng có điều kiện phát triển thuộc các xã: Sơn Thành Đông, Sơn Thành 
Tây, Hòa Mỹ Tây.  

6. Cây ăn quả: 

Thực hiện công tác cải tạo vườn tạp, phát triển các loại cây lâu năm như: bơ, mít 

thái, mãng cầu, cam, bưởi,… ở những nơi phù hợp, nhất là trên vùng đất vườn đồi ở 

các xã miền núi theo mô hình nông lâm kết hợp, góp phần tăng thu nhập, tạo mô hình 

mới trong phát triển kinh tế vườn cho Nhân dân. 

7. Công tác chăn nuôi, thú y: 

- Phát triển chăn nuôi theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã, thị 

trấn; chú trọng phát triển đàn bò lai, nâng trọng lượng xuất chuồng; đẩy mạnh mô 

hình trồng cỏ nuôi bò, khuyến khích chăn nuôi tập trung theo hướng công nghiệp, 

bán công nghiệp ở những vùng quy hoạch nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi, kiểm 

soát dịch bệnh. Đối với gia cầm, các xã, thị trấn cần vận động chăn nuôi tập trung 

theo vùng quy hoạch đã được phê duyệt đặc biệt là thủy cầm, nhằm đảm bảo vệ sinh 

môi trường và đảm bảo kiểm soát được dịch bệnh. 

- Tăng cường các biện pháp phòng, chống đói, rét cho gia súc, gia cầm; vận 

động, hướng dẫn người chăn nuôi tự sản xuất, chế biến, dự trữ thức ăn cho gia súc, 

gia cầm trong mùa mưa, làm chuồng trại, chống rét cho gia súc, gia cầm hiện có. 

Triển khai và nhân rộng mô hình chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, có sử dụng 

đệm lót sinh học. 

- Phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tổ chức quán triệt thực hiện tốt 

Luật Thú y; theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; 

tuyên truyền và vận động hộ chăn nuôi tích cực hưởng ứng công tác tiêm phòng vắc 

xin; chỉ đạo tiêm phòng định kỳ đảm bảo đúng kế hoạch. Nếu xảy ra ổ dịch, phải 

nhanh chóng khoanh vùng và báo cáo ngay cho UBND huyện để có hướng chỉ đạo 

xử lý kịp thời. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh, tiêu độc, sát trùng nhất là các 

điểm giết mổ, mua bán gia súc, gia cầm; tăng cường kiểm tra, kiểm soát vệ sinh thú y 

đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

8. Nuôi trồng thủy sản: 

Phối hợp với các cơ quan chức năng mở các lớp tập huấn về nuôi cá nước ngọt 

nhằm chuyển giao kỹ thuật cho Nhân dân; khuyến khích phát triển và nhân rộng các 

mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao.  
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9. Về lâm nghiệp: 

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về bảo vệ rừng và phòng cháy, 
chữa cháy rừng cho Nhân dân, vận động Nhân dân tự giác thực hiện việc bảo vệ 

rừng, không khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách của Nhà nước về bảo vệ và 

phát triển rừng. Khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế, hộ gia đình có diện 
tích đất rừng đẩy mạnh đầu tư trồng rừng theo hướng nông - lâm kết hợp gắn với 

công nghiệp chế biến nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường. Hướng 
dẫn, vận động Nhân dân trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng; tăng cường công tác 

kiểm tra, quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp phá rừng, khai thác, vận chuyển 
lâm sản trái phép; quản lý chặt chẽ và hướng dẫn, nhắc nhở các xưởng chế biến gỗ 

mộc dân dụng, vựa gỗ hoạt động đúng quy định; có kế hoạch tổ chức kiểm tra rừng 
hằng năm để đánh giá phân loại và có kế hoạch phát triển rừng bền vững.  

10. Thủy lợi: 
- Thực hiện nạo vét các kênh mương, bờ vùng, bờ thửa; gia cố các bờ đập, tiến 

hành kiểm tra và sửa chữa, tu bổ công trình. Thường xuyên theo dõi tình hình thời 

tiết, nguồn nước để điều chỉnh việc cấp nước và sản xuất phù hợp với thực tế.  

- Triển khai việc tu sửa kênh mương nội đồng để phục vụ sản xuất vụ Đông- 

Xuân năm 2022 - 2023. 

- Sửa chữa thiết bị bơm tưới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật phục vụ bơm tưới; sửa 

chữa và nghiệm thu các công trình trên kênh đưa vào sử dụng đảm bảo phục vụ sản 
xuất. 

- Kiểm tra, đôn đốc việc điều tiết nước tưới, triển khai công tác chống hạn phục 
vụ sản xuất trên địa bàn huyện. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2022 và phương hướng 
nhiệm vụ năm 2023 của UBND huyện Tây Hòa./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh;  

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;  

- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;  

- Các cơ quan, đơn vị TW, Tỉnh đóng trên địa bàn huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Các HTX Nông nghiệp KD&DV; 

- Lưu: VT, PNN&PTNT. 

 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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