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KẾ HOẠCH  

Khảo sát chọn hộ thực hiện chương trình khuyến nông năm 2021  

thuộc chương trình Khuyến nông giai đoạn 2021-2025. 

 
Căn cứ Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh về việc 

Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch Khuyến nông năm 2021 

thuộc chương trình Khuyến nông giai đoạn 2021-2025. 

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-TTKN ngày 29/9/2021 của Trung tâm Khuyến 

nông về việc tổ chức thực hiện chương trình khuyến nông năm 2021 thuộc chương 

trình Khuyến nông giai đoạn 2021-2025. 

Trung tâm Khuyến nông xây dựng kế hoạch khảo sát chọn hộ thực hiện chương 

trình khuyến nông năm 2021 thuộc chương trình Khuyến nông giai đoạn 2021-2025 

(chương trình khuyến nông) với nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần tham gia: 

- Đại diện địa phương:  

+ Đại diện phòng Kinh tế (thị xã, Thành phố), phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện (mỗi địa phương 01 người). 

+ Đại diện UBND các xã, phường có hộ dân được khảo sát mô hình (mỗi địa 

phương 01 người). 

- Đại diện Trung tâm Khuyến nông:  

+ BGĐ Trung tâm Khuyến nông: 01 người;  

+ Đại diện Phòng Nghiệp vụ Khuyến nông: 01 người;   

+ Cán bộ kỹ thuật thực hiện mô hình. 

2. Nội dung: 

Tiêu chí chọn điểm, chọn hộ thực hiện mô hình. (chi tiết đính kèm phụ lục I ). 

3. Số lượng mô hình: 

- Mô hình nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn (quy mô 3.000 con/điểm/03 hộ);  

- Mô hình nuôi heo thương phẩm an toàn sinh học (quy mô 30 con/điểm/01 hộ); 

- Mô hình nuôi heo rừng lai hướng thịt an toàn sinh học (quy mô 30 

con/điểm/03 hộ);  

- Mô hình nuôi cá chẽm trong ao (quy mô 2.000m
2
 /điểm/01 hộ);  

- Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trong nhà lưới (quy mô 2.000m
2
/điểm/01 

hộ);  

- Mô hình nuôi lồng ghép cá nước ngọt (quy mô 5.000m
2
 /điểm/02 hộ);  

- Mô hình nuôi các thát lát trong ao (quy mô 2.000m
2
 /điểm/01 hộ);  

- Mô hình nuôi cá hồng mỹ trong ao (quy mô 2.000m
2
/điểm/01 hộ);  

- Mô hình nuôi cá bè trắng trong ao (quy mô 1.500m
2
 /điểm/01 hộ);  

- Mô hình trồng thâm canh cây nhãn xuồng cơm vàng (quy mô 05 ha/5 - 10 hộ);  

- Mô hình trồng đậu đen xanh lòng (quy mô 04 ha/4 - 8 hộ);  

- Mô hình thâm canh cây bưởi da xanh (quy mô 05 ha/5 - 10 hộ).  

4. Thời gian và địa điểm:  

- Thời gian thực hiện: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 11/10/2021; 



 
 

- Địa điểm: các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc, Thị xã Phú 

Mỹ, Thành phố Bà Rịa, TP Vũng Tàu. 

(chi tiết đính kèm Phụ lục II ) 

5. Tổ chức thực hiện.  
5.1. Phòng Nghiệp vụ Khuyến nông:  

- Tham mưu kế hoạch khảo sát chọn hộ; tiêu chí chọn điểm, chọn hộ tham gia 

thực hiện mô hình. 

- Phối hợp khảo sát chọn địa điểm triển khai mô hình, thông báo địa điểm xây 

dựng mô hình sau khi có kết quả lựa chọn.  

- Chuẩn bị biên bản khảo sát và các hồ sơ liên quan. 

5.2. Trạm Khuyến nông các huyện.  

- Thông báo kế hoạch và chủ động liên hệ với địa phương mời tham dự, phối 

hợp với UBND các xã, phường, thị trấn thông báo công khai về nội dung, kế hoạch 

khảo sát.  

- Thực hiện khảo sát chọn địa bàn, chọn hộ và lập biên bản chọn hộ tham gia 

mô hình theo đúng tiêu chí chương trình Khuyến nông.  

5.3. Địa phương phối hợp thực hiện:  

- Hỗ trợ đề xuất hộ theo đúng tiêu chí và tham gia khảo sát chọn hộ trên địa 

bàn.  

- Xác nhận các hộ có đủ điều kiện tham gia chương trình.  

- Thông báo công khai danh sách các hộ được chọn tham gia chương trình 

khuyến nông tại trụ sở UBND xã, thị trấn,... nơi triển khai chương trình để nhân dân 

được biết.  

5.4. Chủ hộ tham gia Mô hình.  

- Hộ nông dân có nguyện vọng tham gia thực hiện mô hình và chứng minh có 

đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến nông theo tiêu chí chọn điểm.  

- Cam kết và thực hiện đúng yêu cầu và nội dung chương trình khuyến nông.  

 Để kế hoạch khảo sát chọn hộ thực hiện chương trình khuyến nông đạt hiệu quả 

và chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay. Trung tâm 

Khuyến nông đề nghị các đơn vị tham gia đầy đủ, người tham gia khảo sát có giấy xét 

nghiệm kiểm tra covid -19 âm tính trong vòng 5 ngày và đảm bảo thực hiện 5K của Bộ 

Y tế. Trong quá trình khảo sát các đơn vị tuân thủ thực hiện đầy đủ các quy định về 

phòng chống dịch bệnh Covid 19 tại địa phương. 

Trên đây là kế hoạch khảo sát chọn hộ thực hiện chương trình khuyến nông 

năm 2021 thuộc chương trình Khuyến nông giai đoạn 2021-2025 của Trung tâm 

Khuyến nông tỉnh BR-VT./.  
 

Nơi nhận: 
- BGĐ Trung tâm (Chỉ đạo, tham dự); 

- Phòng: NVKN(thực hiện); 

- Các Trạm  KN (thực hiện); 

- Lưu: VT, NVKN(thanh), Vỹ (11b). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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