Sáng ngày 29 tháng 3 nm 2016, UBND phng Hòa Quý t chc Hi ngh tng kt công tác sn xut nm nm
2015 và trin khai công tác sn xut nm 2016.
Hin nay trên a bàn phng Hòa Quý có 02 Hp tác xã (HTX) sn xut nm là HTX Nông nghip 1 và HTX
Dch v thng mi Tây An, 01 t hp tác sn xut nm ti khu vc bình K 2, vi gn 30 h tham gia, ch yu là sn xut
nm sò, duy trì thng xuyên t 10.000 n 15.000 bch nm, sn lng thu hoch bình quân khong
100kg/ngày. Ngoài ra, có 30 h sn xut nm ti nhà, ây cng là nhng h thành viên ca 2 HTX và t hp tác
nên ngoài vic tham gia ti HTX, mi h luôn duy trì n nh ti nhà t 1.500 n 3.000 bch.
Trng nm có u im là có th tn dng c thi gian nhàn ri ca các thành viên trong gia ình, lng nhân công
phù hp vi nhiu tui, vn u t không nhiu nhng em li hiu qu kinh t cao.
Qua ánh giá t các mô hình trên cho thy vic trng nm Hòa Quý cho nng sut và thu nhp không kém gì
các a phng khác. T nhng hiu qu và giá tr kinh t trên, nm 2016, phng Hòa Quý s phi hp vi các n v
chc nng tp hun chuyn giao k thut trng nm cho khong 100 h, tip tc tìm kim th trng tiêu th n nh cho sn
phm nm ca phng, t chc u mi thu mua và tiêu th sn phm cho các h, nhân dân yên tâm m rng quy
mô sn xut; tip tc kêu gi u t, h tr và nhân rng mô hình trng nm và sn xut nm trên a bàn phng, phát
trin nhiu chng loi c bit là nm dc liu tng ngun thu nhp cho nhân dân./.
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