
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM  XUYÊN 

 

Số:          /UBND-KT&HT 
Về việc đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu, 

ứng dụng KH&CN cấp tỉnh năm 2023 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cẩm Xuyên, ngày        tháng 4 năm 2022 
 

    
Kính gửi:    Sở Khoa học và Công nghệ 
 

Thực hiện Văn bản số 283/SKHCN-KH ngày 14/3/2022 của Sở Khoa học và 

Công nghệ về việc đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN cấp tỉnh năm 

2023. UBND huyện đã tiến hành rà soát và đề xuất thực hiện 02 nhiệm vụ nghiên 

cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 như sau:  

1. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng phát triển các mô hình kinh tế 

nông nghiệp tuần hoàn và hữu cơ tại huyện Cẩm Xuyên. 

2. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ thông tin trong cải tạo đàn bằng 

giống dê Boer và nuôi dê hữu cơ sinh sản tại huyện Cẩm Xuyên. 

(Có Tổng hợp danh mục và Phiếu đề xuất kèm theo) 

Kính đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ quan tâm, xem xét./.  

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phụ trách;  

- Trung tâm VHTT huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện;  

- Lưu: VT, KT&HT.. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 
 

TỔNG HỢP DANH MỤC 

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023 

(Kèm theo công văn số             /UBND-KT&HT ngày          tháng 4 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên) 
 

TT Tên nhiệm vụ 

đề xuất, đăng 

ký thực hiện 

Tổ chức/cá 

nhân đề 

xuất 

Mục tiêu, nội dung chủ yếu Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện 

1 Ứng dụng tiến bộ 

kỹ thuật trong 

xây dựng phát 

triển các mô hình 

kinh tế nông 

nghiệp tuần hoàn, 

hữu cơ tại huyện 

Cẩm Xuyên 

Trung tâm 

Ứng dụng 

khoa học kỹ 

thuật và bảo 

vệ cây trồng 

vật nuôi 

huyện Cẩm 

Xuyên. 

Mục tiêu chủ yếu: Xây dựng 5 mô hình 

phát triển kinh tế tuần hoàn theo hướng 

hữu cơ: 

- Mô hình nuôi lươn không bùn bằng 

giống nhân tạo trong bể xi măng: quy mô 

7500 con/30m
2
. 

- Mô hình chăn nuôi bò thịt chất lượng 

cao 5con/01 ha. 

- Mô hình nuôi trùn quế 1000kg trùn sinh 

khối/50 m
2
. 

- Mô hình nuôi gà đồi 200 con/50m
2 

- Mô hình trồng cây ăn quả: 1000 cây/01 

ha. 

Nội dung chủ yếu: 

- Khảo sát, chọn địa điểm, chọn hộ; tổ 

chức tham quan, tập huấn, hội thảo, xây 

dựng 05 mô hình (mô hình nuôi lươn 

không bùn bằng giống nhân tạo trong bể 

xi măng: quy mô 7500 con/30m
2
; mô 

hình chăn nuôi bò thịt chất lượng cao 

5con/01 ha, mô hình nuôi trùn quế 

1000kg trùn sinh khối/50 m
2
, mô hình 

nuôi gà đồi 200 con/50m
2, 

mô hình trồng 

cây ăn quả: 1000 cây/01 ha tại huyện 

Cẩm Xuyên. Theo dõi đánh giá chỉ tiêu, 

tổng kết dự án 

Tháng 02/ 

2023 đến 

tháng 

2/2024 

 “Ứng dụng tiến 

bộ kỹ thuật, công 

nghệ thông tin 

trong cải tạo đàn 

bằng giống dê 

Boer và nuôi dê 

hữu cơ sinh sản 

tại huyện Cẩm 

Xuyên 

Trung tâm 

Ứng dụng 

khoa học kỹ 

thuật và bảo 

vệ cây trồng 

vật nuôi 

huyện Cẩm 

Xuyên. 

Mục tiêu cụ thể: 

Xây dựng mô hình ‘‘Ứng dụng tiến bộ 

kỹ thuật, công nghệ thông tin trong cải 

tạo đàn bằng giống dê Boer và nuôi dê 

hữu cơ sinh sản tại huyện Cẩm 

Xuyên’’Quy mô: 44 con/2 mô hình (4 

đực, 40 cái). 

Nội dung chủ yếu: 

- Khảo sát, chọn địa điểm, chọn hộ; tổ 

chức tham quan, tập huấn, hội thảo, xây 

dựng 05 mô hình (mô hình nuôi lươn 

không bùn bằng giống nhân tạo trong bể 
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xi măng: quy mô 7500 con/30m

2
; mô 

hình chăn nuôi bò thịt chất lượng cao 

5con/01 ha, mô hình nuôi trùn quế 

1000kg trùn sinh khối/50 m
2
, mô hình 

nuôi gà đồi 200 con/50m
2, 

mô hình trồng 

cây ăn quả: 1000 cây/01 ha tại huyện 

Cẩm Xuyên. Theo dõi đánh giá chỉ tiêu, 

tổng kết dự án 
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