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BÁO CÁO 

Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp  

và phát triển nông thôn giai đoạn 2012-2020 
 

 

Thực hiện Văn bản số 2363/SNN-KHTC ngày 26/10/2020 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo Chiến lược phát triển khoa học 

và công nghệ ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2012-2020. 

Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ báo cáo cụ thể như sau:  

I. Kết quả thực hiện chiến lược: 

1. Tình hình xây dựng các văn bản thực hiện Chiến lược 

Trong giai đoạn 2013-2020, huyện đã ban hành Đề án, kế hoạch, các 

chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt ưu tiên cho 

các mô hình ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trên địa bàn. Ngoài 

các chính sách của Trung ương, tỉnh, huyện Đức Thọ đã chủ động ban hành các 

chính sách hỗ trợ:  

- Đề án số 1202/ĐA-UBND ngày 18/4/2014 của UBND huyện về việc Đề 

án phát triển sản xuất các sản phẩm chủ lực theo hướng liên kết tại các vùng 

sinh thái, giai đoạn 2014-2015, định hướng đến năm 2020. 

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND huyện Đức 

Thọ về ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông 

nghiệp năm 2013;  

- Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND huyện Đức 

Thọ về ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông 

nghiệp năm 2014;  

- Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND huyện Đức 

Thọ về ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông 

nghiệp năm 2016 - 2017;  

- Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND huyện Đức 

Thọ về ban hành chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp năm 2018;  

- Quyết định số 3279 QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND Huyện về 

việc ban hành Đề án phát triển kinh tế vườn hộ giai đoạn 2018-2020, định 

hướng đến năm 2025. 

- Quyết định số 5360/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Đức 

Thọ về ban hành chính sách khuyến khích phát triển kinh tế vườn hộ giai đoạn 

2018-2020;  



 

 

- Hàng năm xây dựng các Kế hoạch, Đề án, Phương án, trong đó chú trọng 

đưa áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống, quy trình canh tác, các kỹ 

thuật tiến tiến vào thực tiễn sản xuất. 

2. Đổi mới hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý, hoạt động khoa học và công 

nghệ ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

a. Sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ  

- Huyện có 01 Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN được sáp nhập từ 04 đơn vị 

gồm: Trạm Thú Y; Trại giống chăn nuôi Đức Long; Trạm Bảo vệ thực vật, Trung 

tâm UDKH và Chuyển giao công nghệ. 

- Huyện có Trại cá giống Đức Long hoạt động trên địa bàn huyện. 

- Trung tâm ứng dụng KHKT và BVCTVN là đơn vị sự nghiệp được giao 

nhiệm vụ hằng năm xây dựng kế hoạch và triển khai, thực hiện các mô hình, hoạt 

động ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp (giống mới, tiến bộ 

KHKT mới...); đồng thời triển khai và phối hợp triển khai, thực hiện các dự án 

theo chương trình của ngành và đề xuất, đăng ký thực hiện các dự án, đề tài trên 

lĩnh vực nông nghiệp. Trên cơ sở báo cáo và kết quả thực hiện các hoạt động khoa 

học công nghệ và đề xuất ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. 

- Hiện nay trên địa bàn huyện đã hình thành 01 cơ sở ươm giống cây ăn quả, 

cây lâm nghiệp; 02 cơ sở thu mua và chế biến lúa gạo. 

3. Nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ 

a. Phát triển nguồn nhân lực 

Tại trung tâm ứng dụng KHKT&BVCTVN tổng số cán bộ thực hiện nhiệm 

vụ ứng dụng KHCN trên lĩnh vực nông nghiệp gồm 14 người, trong đó có 12 

người có trình độ Đại học, 02 Cao đẳng. 

b. Phát triển cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ 

Trung tâm được giao quản lý trại truyền gióng Đức Long từ năm 2013, đã 

triển khai tốt công tác thụ tinh nhân tạo cho đàn gia súc hàng năm, đặc birtj là cỉa 

tạo đàn lợn hướng siêu nạc, đàn bò theo hướng Zebu. 

4. Kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ ngành 

NN&PTNT 

4.1. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của Trung tâm 

- Triền khai và áp dụng đưa thành công một số giống lúa vào sản xuất đại trà 

trên địa bàn huyện gồm: Nếp 98, Thiên ưu 8, BT09, ADI168, BQ, Bắc Hương 9, 

Thái Bắc 1798, Gia Lộc 555…Thử nghiệm và nhân rộng thành công mô hình 

trồng Bí Xanh Tara 888, Đậu cove leo, rau hoa các loại, Cam Chanh, Bưởi Diễn 

tại các xã Tân Dân, Đức Lạng, Tân Hương, An Dũng và các xã vùng Trà Sơn, 

giống Thanh Long ruột đỏ tại Đức Lạng, Tân Dân, An Dũng, Tùng Ảnh…; mô 

hình nấm ăn tại xã An Dũng, Đức Đồng, mô hình dưa lưới, dưa chuột trong nhà 

lưới, tại Hòa Lạc. 

- Đưa vào thử nghiệm và nuôi thành công giống gà công nghiệp, gà mía, Vịt 

siêu thịt, Vịt siêu trứng…mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người chăn 



 

 

nuôi. Triển khai mô hình nuôi tôm càng xanh, cá chép lai, Cá rô phi Cát 

Phú….trên địa bàn huyện. 

- Xây dựng và lắp đặt 780 bể Biogas cho các hộ chăn nuôi nhằm xử lý chất 

thải trong chăn nuôi, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và cung cấp nguồn 

phân bón cho cây trồng. 

- Dự án trại cá giống Đức Long, đã ươm tạo và cung ứng hàng năm khoảng 

1,2 triệu con giống các loại phục vụ nhu cầu con giống của nhân dân trong và 

ngoài huyện. 

4.2. Kết quả ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện 

- Năm 2013: Huyện xây dựng mô hình sản xuất Bí Xanh 120 hộ tham gia tại 

các xã Trường Sơn, Bùi La Nhân, Thị trấn. Mô hình rau nhà lưới 12 hộ trồng hoa 

05 hộ tại Thị trấn. Mô hình rau an toàn có 200 hộ tại xã Lâm Trung Thủy, Bùi La 

Nhân, Yên Hồ, Liên Minh. Mô hình Đậu cô ve leo tại 02 xã Liên Minh và Trường 

Sơn với 200 hộ tham gia. 

- Năm 2014, triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật trại cá 

giống Đức Long với mục tiêu phát triển cơ sở sản xuất giống thủy sản, nâng cao 

chất lượng, đa dạng hóa con giống, phát triển giống mới đáp ứng cơ bản thị 

trường và phù hợp nhu cầu hiện nay, tổng kinh phí đầu tư là 4,0 tỷ đồng (trong 

đó ngân sách tỉnh 3,6 tỷ đồng, ngân sách huyện 400 triệu đồng). 

- Năm 2014, HTX sản xuất kinh doanh giống dịch vụ thu mua chế biến nông 

sản Đức Lâm đầu tư xây dựng hệ thống nhà máy xay xát tại Đức Lâm, Đức Thọ 

phục vụ công tác sản xuất, thu mua, chế biến lúa, gạo, các sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn huyện, tổng chi phí đầu tư xây dựng là 2,8 tỷ đồng. 

- Năm 2015 Trung tâm UDKHKT và BVCTVN xây dựng mô hình sản xuất 

ngô nguyên liệu, rau tổng hợp , Bí xanh Tẩ 888, Đậu cove leo vụ Đông cho kết 

quả cao và triển khai nhân rộng trên địa bàn huyện. 

- Năm 2016 Trung tâm xây dựng mô hình sản xuất lúa theo cánh đồng mẫu 

lớn với giống Nếp 98 và P6 tại xã Yên Hồ, Lâm Trung Thủy. Mô hình đưa lại 

hiệu quả kinh tế cao hơn và đã nhân rộng trên địa bàn huyện. 

- Năm 2017 Trung tâm xây dựng mô hình ứng dụng KHKT nuôi một số 

giống cá nước ngọt có hiệu quả kinh tế cao tại xã Bùi La Nhân. Mô hình thành 

công và đã nhân rộng trên địa bàn huyện, đưa lại hiệu quả kinh tế cho người 

chăn nuôi cá trên địa bàn huyện. 

- Năm 2018 Trung tâm xây dựng mô hình sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu 

tại xã An Dũng. Mô hình đã tạo công ăn việc làm cho lao động nông nhàn, tăng 

thêm thu nhập cho người dân. 

- Năm 2019 Trung tâm xây dựng mô hình ƯDKHCN trồng dưa lưới, trồng 

hoa trong nhà màng tại xã Yên Hồ, quy mô 2.000m2. Mô hình thành công hiện 

nay cơ sở đang tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất đăng ký sản phẩm O COP tại 

xã Yên Hồ. 

 Năm 2020 Trung tâm xây dựng mô hình trong nuôi tôm càng xanh tại xã 

Tân Dân. Bước đầu đánh giá tôm phát triển tốt, dự kiến sau 8 tháng nuôi sẽ thu 

hoạch  đạt trọng lượng trung bình từ 35-40 gam/con. 



 

 

* Trồng trọt: 

 - Thực hiện thành công Nghị quyết 01/NQ-HU của Ban Thường vụ 

huyện ủy về chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất nông nghiệp; từ sản 

xuất giống dài ngày IR1820, tập đoàn X trà Xuân Trung sang cơ cấu trà giống 

xuân muộn đạt gần 80%, đã sử dụng các giống lúa lai, giống chất lượng và các 

giống tiến bộ kỹ thuật gồm: P6, Nếp, Thái Xuyên 111, Bắc Thơm số 7, HT1, 

BT09… năng suất các giống lúa mới đạt 60-65 tạ/ha. Tiếp tục khảo nghiệm, sản 

xuất thử các thành tựu về giống để lựa chọn bộ giống lúa, ngô, giống rau màu… 

thích hợp trên địa bàn huyện. 

- Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nấm ăn, mộc nhĩ ở một số 

địa phương như An Dũng, Lâm Trung thủy, Đức Đồng, Thị trấn, Yên Hồ. Sản 

xuất nấm ăn, nấm dược liệu bằng các phế, phụ liệu trong nông nghiệp đã thu 

được nhiều kết quả, vừa tăng thu nhập, vừa giải quyết việc làm của ngườì dân. 

- Ứng dụng phân bón vi sinh đa chủng đa chức năng trong canh tác lúa, 

hoa màu như phân bón vi sinh cố định đạm, hòa tan lân, tổng hợp …. Bón phân 

cân đối  nhằm giảm lượng phân bón vô cơ nhập khẩu, giảm ô nhiễm môi trường 

(lúa, hoa màu, cây ăn trái…), cải tạo môi trường đất, góp phần tăng năng suất, 

sản lượng cây trồng. 

- Ứng dụng chế phẩm thuốc bảo vệ thực vật sinh học rộng rãi như thuốc 

trừ sâu sinh học, thảo dược. Các chế phẩm bả diệt chuột có hiệu lực phòng trừ 

chuột  đtạ trên 80%. 

- Bước đầu xây dựng 01 mô hình nhà lưới ứng dụng công nghệ cao quy 

mô diện tích trên 2.000 m2 /nhà lưới; sản xuất rau, củ, quả an toàn tại Yên Hồ, 

tại Hòa Lạc 700m2 nhà lưới, bước đầu thử nghiệm các giống dưa lưới, hoa có 

chất lượng, năng suất, và đưa lại hiệu quả kinh tế cao. 

- Cây ăn quả: Ứng dụng công nghệ chọn tạo cây đầu dòng, lai tạo giống 

và sản xuất giống cây ăn quả: Hiện nay, để phục vụ sản xuất giống cam, bưởi 

cho 01 vườn ươm giống trên địa bàn huyện sản xuất, dịch vụ cây giống phục vụ 

cho nhân dân đạt chất lượng, Hội Nông dân liên kết với HTX sản xuất, cung ứng 

cây ăn quả Sơn Hàm dịch vụ cây giống về cho hội viên nông dân hàng năm trên 

6.000 cây giống các loại để chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu. 

 * Chăn nuôi:  

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ sinh học vào sản xuất tuyển chọn con 

giống trong chăn nuôi, như thực hiện có hiệu quả chương trình cải tạo đàn bò 

vàng địa phương bằng công tác thụ tinh nhân tạo, sử dụng tinh bò đực giống 

chất lượng cao thụ tinh nhân tạo với bò cái vàng địa phương, bò nái lai Zê bu, 

hàng năm phối nhân tạo khoảng 2.000 con bò nái; đưa tỷ lệ đàn bò lai chiếm gần 

80% so với tổng đàn. Giá bán một con bò lai giống 3B, Bratman,... cao hơn 1,5 

lần so với bò địa phương cùng tuổi, góp phần quan trọng vào việc tăng sản 

lượng, sản phẩm ngành chăn nuôi. Từ năm 2015 đến năm 2019 có trang trại 

Chăn nuôi bò sữa Khánh Giang liên kết với Công ty Vinamilk với tổng đàn bò 

sữa tại xã An Dũng đạt 500 con, đàn bò sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất 

sữa khá, bình quân đạt 18 lít/con/ngày.  



 

 

Thực hiện thành công chương trình nạc hóa đàn lợn, đưa giống mới thuần 

ngoại như Yorkshire, Landrace, Lợn Đại bạch, lợn Duroc, lợn Payporang, Pedu. 

Đến nay toàn huyện đã có hơn 1000 con lợn nái ngoại cấp ông bà, bố mẹ nuôi 

thích nghi tại địa bàn huyện, cung ứng con giống, tăng năng suất và đem lại hiệu 

quả kinh tế cao hơn cho người chăn nuôi;  

Đàn gia cầm hiện nay trên địa bàn huyện từ các mô hình của trung tâm 

khuyến nông đã chuyển giao và ứng dụng có hiệu quả nhiều giống gia cầm có 

năng suất chất lượng tốt vào thực tiễn sản xuất như gà Lương Phượng; gà Kabir; 

Gà Ri lai, gà Sao, vịt siêu trứng, siêu thịt...Bảo tồn và phát triển một số giống gia 

cầm, gia súc địa phương có hiệu quả như gà Ri; vịt cỏ...Các giống chất lượng 

thịt ngon, siêu trứng.  

 * Thủy sản: 

Trong thủy sản, công nghệ sinh học được ứng dụng kiểm tra, thử nghiệm 

con giống, xử lý nước thải, sản xuất chế phẩm sinh học. Trên địa bàn huyện có 

trại cá giống Đức Long sau khi đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật Trại 

cá giống đã phát huy tốt công tác ươm nuôi cá giống các loại, cung ứng cho 

nhân dân 1,2 triệu con giống hàng năm cho các hộ nuôi cá. Từ chổ có nguồn 

cung cấp cá giống đảm bảo hiện nay trên địa bàn huyện các hộ có diện tích ao 

hồ đều đầu tư để nuôi cá thâm canh đưa lại hiệu quả kinh tế cao trong nuôi trồng 

thủy sản. 

* Mô hình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, VietGap:  

Trong giai đoạn vừa qua, huyện đã ban hành và chỉ đạo thực hiện đề án 

phát triển kinh tế vườn hộ, xây dựng vườn mẫu. Từ năm 2018 đến năm 2020 số 

vườn được chỉnh trang đạt trên 60% tổng số vườn hiện có trên địa bàn cách 

chính sách hỗ trợ cây giống, hỗ trợ hệ thống tưới tiên tiến cho vườn hộ được các 

hộ thực hiện có hiệu quả. 

- Hiện nay trên địa bàn huyện có trên 1000 mô hình tưới tiết kiệm áp dụng 

cho 80 ha cam, chanh, bưởi Diễn; 02 mô hình tưới tiên tiến áp dụng cho 02 ha 

cây thanh long, 02 ha Cam, Bưởi. Đưa tỷ lệ diện tích cây ăn quả được tưới chủ 

động và theo công nghệ mới trên 20%. Việc ứng dụng thành công mô hình đã 

giảm thiểu các chi phí trong sản xuất thông qua việc hạn chế chi phí tưới, điều 

hòa được lượng nước phục vụ tưới và có thể bón phân chủ động trong các vụ 

sản xuất do đó chất lượng, năng suất sản phẩm Cam, Bưởi Đức Thọ được từng 

bước nâng lên. 

 - Phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh chuyển giao phương pháp sản 

xuất lúa gạo, cây ăn quả, rau, củ quả theo VietGap.  

- Xây dựng các sản phẩm Nông nghiệp hướng đến sản phẩm OCOP như: 

Gạo hữu cơ ruộng rươi cáy, Bưỡi Diễn Trẩm Bàng, Ruốc Rươi, Ruốc Cáy, 

Nước cáy, Dưa Lưới Gia Bảo - Yên Hồ, Trà gạo lứt, Bột ngũ cố và bột ăn dăm 

Hoài Phương Tùng Ảnh… 

 II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Mặt được 



 

 

-  Đã có sự phối hợp tốt giữa các cấp trong việc ứng dụng khoa học công 

nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Có sự liên kết trong sản xuất, thu mua, chế biến 

và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp  

-  Một số đề tài thuộc chương trình khoa học công nghệ phát triển ngành 

nông nghiệp đã phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành.  

- Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp 

hàng hóa quy mô lớn đã được hình thành và nhân rộng như giống mới năng 

xuất, chất lượng, quy trình kỹ thuật đã mang lại hiệu quả thiết thực trong sản 

xuất nông nghiệp. 

 2. Hạn chế 

-  Công tác chuyển giao và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào 

thực tiễn sản xuất còn chậm. 

-  Việc ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu đã có 01 số chuyển 

biến tích cực. Tuy nhiên, việc tổng kết ứng dụng các kết quả nghiên cứu, để có 

đầy đủ cơ sở khoa học cho việc nhận định, đánh giá và rút ra những ưu, nhược 

điểm cùng các biện pháp tốt nhất để chuyển giao các kết quả nghiên cứu đến 

người nông dân, tăng được hiệu quả nghiên cứu khoa học  đối với thực tiễn sản 

xuất nông nghiệp chưa được thực hiện và  đánh giá đúng mức. 

-  Tỷ trọng các lĩnh vực nghiên cứu chưa cân đối hợp lý. Các nghiên cứu về 

lĩnh vực kinh tế, về thị trường tiêu thụ, bảo quản sau thu hoạch…vẫn còn ít cả 

về số lượng lẫn sự đồng bộ trong nghiên cứu.  

 3. Nguyên nhân 

 - Nguồn vốn, cơ chế chính sách đầu tư cho nghiên cứu khoa học, công 

nghệ chưa đồng bộ; các đề tài mang tính ngắn hạn nên việc đánh giá, tổng kết để 

áp dụng vào thực tiễn còn gặp nhiều bất cập. 

- Đội ngũ cán bộ được đào tạo để nghiên cứu về kinh tế thị trường, tiêu thụ 

sản phẩm và công nghệ bảo quản sau thu hoạch chưa đáp ứng yêu cầu; kinh 

nghiệm thực tiễn.. 

- Cơ sở vật chất phục vụ cho nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ 

còn nhiều hạn chế; trong khi đó việc ứng dụng và nghiên cứu khoa học công 

nghệ cần vốn đầu tư và kinh phí để hoạt động. 

 III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 1. Về chủ trương, đường lối 

 Đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban ngành liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ 

đạo công tác đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; 

nông nghiệp công nghệ cao; định hướng có trọng tâm, trọng điểm, mũi nhọn 

phục vụ thiết thực, hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

 2. Về cơ chế, chính sách 

- Ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, thu hút 

đầu tư trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nông 

nghiệp công nghệ cao vào sản xuất hiện nay. Xây dựng các cơ chế chính sách hỗ 



 

 

trợ phát triển các mô hình ứng dụng công nghệ cao, tiến tới thu hút doanh 

nghiệp, nguồn lực xây dựng vùng, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

- Tăng cường mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn 

nghiệp vụ, cung cấp kịp thời các tiến bộ về khoa học, công nghệ cho đội ngũ cán 

bộ chuyên môn. Xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu, đáp ứng yêu cầu 

nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ nói chung và nông nghiệp công 

nghệ cao nói riêng. 

3. Chiến lược, định hướng phát triển 

- Lĩnh vực trồng trọt: Xây dựng các mô hình nhà kính, nhà lưới ứng dụng 

công nghệ cao trong sản xuất rau củ quả trên địa bàn và. Quan tâm đến việc sản 

xuất rau củ quả, hoa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, VietGap. Lựa chọn bộ giống 

lúa chất lượng, năng suất đưa vào sản xuất. Thử nghiệm một số mô hình giống 

cây mới trên địa bàn. 

 - Lĩnh vực chăn nuôi: Quan tâm đến chương trình nạc hóa đàn lợn, lựa chọn 

các giống gia cầm có chất lượng. Nâng cao tỷ lệ lai hóa đàn bò, nhân rộng mô 

hình bò 3B. Khuyến khích phát triển mô hình chăn nuôi an toàn, sinh học. 

- Lĩnh vực thủy sản: Ươm nuôi cá giống tại Trại cá giống, đảm bảo phục vụ 

nguồn cá giống truyền thống cho bà con; nuôi mô hình thử nghiệm các loại thủy 

sản mới có giá trị kinh tế cao, khuyến cáo và nhân rộng vào sản xuất.  

- Lĩnh vực chế biến, bảo quản: Ứng dụng trong bảo quản cam phục vụ sau 

thu hoạch đối với sản phẩm Cam Đức Lạng. 

Uỷ ban nhân dân huyện Đức Thọ báo cáo để Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tổng hợp./. 
                                       

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Thường trực HU,  HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN.                                                               
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