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(Theo Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT)

CHỦ TRƯƠNG - CHÍNH SÁCH 

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định việc giám sát an toàn thực phẩm (ATTP) đối với sản phẩm nông lâm thủy sản lưu thông, 

tiêu thụ trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trách nhiệm của các cơ 
quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động giám sát nhằm cảnh báo, phòng ngừa và ngăn chặn sự cố ATTP 
trước khi phân phối đến người tiêu dùng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Đối tượng thực phẩm nông lâm thủy sản áp dụng của Thông tư này gồm: ngũ cốc; thịt và các sản phẩm từ 

thịt; thủy sản và sản phẩm thủy sản; rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả; trứng và các sản phẩm từ trứng; sữa tươi 
nguyên liệu; mật ong và các sản phẩm từ mật ong; muối; gia vị; đường; chè; cà phê; cacao; hạt tiêu; Điều và các 
nông sản thực phẩm được lưu thông, tiêu thụ tại: 

a) Chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản (sau đây gọi tắt là chợ); 
b) Cơ sở thu gom, phân phối nông lâm thủy sản, cơ sở chuyên doanh nông lâm thủy sản (chỉ kinh doanh các sản 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) (sau đây gọi tắt là cơ sở kinh doanh). 
2. Đối tượng không áp dụng Thông tư này gồm: các sản phẩm nông lâm thủy sản thực phẩm xuất khẩu đã được 

giám sát theo quy định nước nhập khẩu.
Điều 3. Căn cứ để thực hiện giám sát ATTP nông lâm thủy sản
Các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế ban hành và 

các quy định khác của nhà nước có liên quan về các chỉ tiêu ATTP đối với thực phẩm nông lâm thủy sản.
Điều 4. Cơ quan giám sát ATTP nông lâm thủy sản
Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản hoặc cơ quan chuyên môn do Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định đối với các tỉnh/thành phố chưa thành lập Chi cục 
Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (sau đây gọi tắt là Cơ quan giám sát): giám sát ATTP đối với các sản 
phẩm nông lâm thủy sản tại công đoạn lưu thông, tiêu thụ trong nước.

Điều 5. Phòng kiểm nghiệm thực hiện phân tích mẫu giám sát ATTP
Phòng kiểm nghiệm thực hiện phân tích mẫu giám sát ATTP là các phòng kiểm nghiệm đã được Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định là phòng kiểm nghiệm chất lượng, an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là 
Phòng kiểm nghiệm).

Điều 6. Yêu cầu đối với người lấy mẫu
1. Có chuyên môn phù hợp;
2. Có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận về lấy mẫu hoặc có chứng chỉ, giấy chứng nhận tham gia đào tạo, tập 

huấn có nội dung về lấy mẫu ATTP nông lâm thủy sản.
Điều 7. Phương thức và nội dung giám sát
Lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm nghiệm, đánh giá sự phù hợp so với quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của 

một chỉ tiêu hoặc một nhóm chỉ tiêu đối với một sản phẩm, nhóm sản phẩm cụ thể có nguy cơ cao về ATTP trong 
một Khoảng thời gian được xác định.

Điều 8. Kinh phí triển khai
Kinh phí thực hiện giám sát ATTP nông lâm thủy sản của Cơ quan giám sát thực hiện theo phân cấp ngân sách 

nhà nước hiện hành. Việc lập dự toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.
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Chương II
NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIÁM SÁT ATTP

Điều 9. Xây dựng kế hoạch lấy mẫu giám sát
Kế hoạch lấy mẫu giám sát bao gồm các nội dung sau:
1. Sản phẩm nông lâm thủy sản (sau đây gọi là sản phẩm) giám sát;
2. Địa điểm lấy mẫu giám sát;
3. Số lượng mẫu và chỉ tiêu ATTP cần kiểm nghiệm;
4. Dự kiến thời gian thực hiện lấy mẫu giám sát đối với từng sản phẩm;
5. Dự trù kinh phí triển khai hoạt động giám sát, bao gồm chi phí lấy mẫu, mua mẫu và phân tích mẫu.
Điều 10. Tiêu chí xác định sản phẩm và chỉ tiêu ATTP cần giám sát
Xác định sản phẩm và chỉ tiêu ATTP cần giám sát theo một hoặc một số tiêu chí sau:
1. Sản phẩm, chỉ tiêu bị phát hiện vi phạm quy định về ATTP theo phản ánh của người tiêu dùng, cảnh báo của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ATTP; cảnh báo của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu;
2. Sản phẩm, chỉ tiêu bị phát hiện không bảo đảm ATTP từ kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát ATTP của năm trước;
3. Sản phẩm, chỉ tiêu gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể;
4. Theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 11. Tiêu chí xác định địa Điểm lấy mẫu giám sát
Xác định địa Điểm lấy mẫu giám sát theo một hoặc một số tiêu chí sau:
1. Các chợ, cơ sở kinh doanh tại địa phương có kinh doanh sản phẩm giám sát được xác định tại Điều 10.
2. Địa Điểm lấy mẫu giám sát phải bảo đảm lấy được mẫu đại diện, truy xuất được nguồn gốc, thuận lợi cho 

việc triển khai kế hoạch giám sát.
Điều 12. Tiêu chí xác định số lượng mẫu giám sát
Xác định số lượng mẫu giám sát tương ứng với sản phẩm giám sát theo một hoặc một số tiêu chí sau:
1. Thông tin cảnh báo về chỉ tiêu ATTP của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong nước và cơ quan thẩm quyền 

nước nhập khẩu;
2. Tham khảo hướng dẫn phương pháp lấy mẫu của CODEX số CAC/GL 33-1999;
3. Theo yêu cầu quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 13. Thời gian thực hiện lấy mẫu giám sát
Thời gian thực hiện lấy mẫu giám sát tập trung vào Khoảng thời gian cụ thể được xác định trong năm hoặc theo 

yêu cầu quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 14. Phê duyệt kế hoạch lấy mẫu giám sát
1. Tháng 10 hàng năm, Cơ quan giám sát đề xuất kế hoạch lấy mẫu giám sát của năm tiếp theo (nếu cần) và 

trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kế hoạch lấy mẫu giám sát ATTP nông lâm thủy sản do Cơ 

quan giám sát đề xuất; thẩm định, phê duyệt kế hoạch lấy mẫu giám sát ATTP vào tháng 12 để thực hiện cho năm 
tiếp theo; thông báo cho Cơ quan giám sát và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Điều 15. Điều chỉnh kế hoạch lấy mẫu giám sát
Dựa trên Điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh, trong quá trình triển khai thực hiện, Cơ quan giám sát đề xuất 

Điều chỉnh kế hoạch lấy mẫu (nếu cần thiết) cho phù hợp và gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem 
xét, thông báo kế hoạch được Điều chỉnh.

Điều 16. Lấy mẫu giám sát
1. Căn cứ vào kế hoạch đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, Cơ quan giám sát tổ chức 

thực hiện lấy mẫu giám sát.
2. Bảo quản mẫu và chỉ định chỉ tiêu kiểm nghiệm cụ thể cho từng mẫu; khối lượng mẫu kiểm nghiệm phải 

đảm bảo đủ để kiểm nghiệm lần đầu và kiểm nghiệm khẳng định; Lập biên bản thu mẫu, có chữ ký của người lấy 
mẫu, đại diện cơ sở được lấy mẫu.

3. Mẫu sau khi lấy phải được niêm phong và có ký hiệu nhận biết (mã hóa). Cơ quan giám sát phải gửi mẫu đến 
các Phòng kiểm nghiệm để thực hiện kiểm nghiệm kịp thời theo yêu cầu của từng loại mẫu và chỉ tiêu phân tích.
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4. Quy trình lấy mẫu, bảo quản, giao nhận mẫu và gửi mẫu đến Phòng kiểm nghiệm của một số sản phẩm nông 
lâm thủy sản được thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 17. Giao nhận mẫu
1. Đại diện Cơ quan giám sát và Phòng kiểm nghiệm: kiểm tra, đối chiếu số lượng, chủng loại mẫu, tình trạng 

mẫu, chỉ tiêu kiểm nghiệm, thực hiện giao nhận mẫu giám sát và lập biên bản giao nhận mẫu theo nội dung tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Phòng kiểm nghiệm có quyền từ chối tiếp nhận các mẫu có thông tin sai 
hoặc trong tình trạng bao gói, bảo quản không đúng theo yêu cầu, có khả năng ảnh hưởng đến kết quả phân tích. 
Đối với trường hợp này, Cơ quan giám sát thực hiện lấy mẫu lại.

Điều 18. Kiểm nghiệm, thông báo kết quả giám sát
1. Việc kiểm nghiệm mẫu giám sát nông lâm thủy sản được thực hiện tại phòng kiểm nghiệm quy định tại Điều 5.
2. Thời gian thông báo kết quả kiểm nghiệm kể từ khi nhận mẫu theo thỏa thuận giữa Phòng kiểm nghiệm và 

Cơ quan giám sát đã gửi mẫu.
3. Định kỳ hoặc khi có yêu cầu, Cơ quan giám sát tổng hợp báo cáo kết quả giám sát gửi Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. Trường hợp kết quả không đạt, việc xử lý được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Thông tư này.
4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp và định kỳ công bố trên website của Sở kết quả giám sát 

tại địa phương.
Điều 19. Xử lý khi kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát không bảo đảm ATTP
Ngay sau khi có kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát không bảo đảm ATTP, cơ quan giám sát thực hiện nội dung sau:
1. Thông báo bằng văn bản tới cơ sở có mẫu không bảo đảm ATTP, yêu cầu truy xuất nguồn gốc, thu hồi sản 

phẩm không bảo đảm ATTP, Điều tra nguyên nhân, thực hiện hành động khắc phục và báo cáo kết quả về cơ quan 
giám sát. Việc truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không bảo đảm ATTP được thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 03/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về truy xuất 
nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản và Thông tư 
số 74/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về truy xuất nguồn gốc, 
thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn.

2. Thông báo bằng văn bản kết quả giám sát tới các cơ quan chức năng địa phương được phân công quản lý 
ATTP tại công đoạn sản xuất kinh doanh có mẫu giám sát phát hiện không bảo đảm ATTP để có biện pháp kiểm 
soát phù hợp.

3. Trường hợp quá thời hạn yêu cầu không nhận được báo cáo kết quả Điều tra nguyên nhân và thực hiện hành 
động khắc phục của cơ sở, cơ quan giám sát thông báo và đề nghị bằng văn bản tới cơ quan được giao chức năng 
thanh tra chuyên ngành để tổ chức thanh tra đột xuất và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật thanh tra.

4. Trường hợp mẫu giám sát không bảo đảm ATTP được xác định là sản phẩm nhập khẩu, cơ quan giám sát báo 
cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có văn bản thông báo tới cơ quan chức năng thuộc Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn được giao quản lý ATTP đối với sản phẩm nông lâm thủy sản nhập khẩu.

Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN 

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

Điều 20. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
1. Tổng hợp kết quả giám sát ATTP nông lâm thủy sản hàng năm của các địa phương và báo cáo Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về kết quả thực hiện; chủ trì đề xuất, kiến nghị những nội dung quy định cần sửa đổi trong Thông tư này.

2. Phối hợp với các cơ quan chuyên ngành tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ giám 
sát ATTP cho các Cơ quan giám sát.

3. Xây dựng quy trình hướng dẫn lấy mẫu, bảo quản, giao nhận mẫu của một số sản phẩm giám sát.
4. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất kiểm tra việc thực hiện Thông tư này của Cơ quan giám sát.
Điều 21. Tổng cục Thủy sản, Cục Bảo vệ Thực vật, Cục Chăn nuôi, Cục Trồng trọt, Cục Thú y
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1. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc hệ thống cấp tỉnh phối hợp với Cơ quan giám sát trong quá 
trình xử lý kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát không bảo đảm ATTP.

2. Phối hợp với Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản phổ biến, hướng dẫn triển khai cho 
các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Điều 22. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trên địa bàn tỉnh, thành phố.
2. Tổng hợp, phê duyệt kế hoạch lấy mẫu giám sát ATTP nông lâm thủy sản hàng năm của Cơ quan giám 

sát.
3. Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc tổ chức triển khai các biện pháp kiểm soát, thanh tra và xử lý vi phạm 

theo quy định của pháp luật trong trường hợp kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát không bảo đảm ATTP.
4. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, tập huấn kiến thức bảo đảm 

chất lượng ATTP cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.
5. Báo cáo định kỳ vào tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) về hoạt động giám sát ATTP nông lâm 
thủy sản tại địa phương.

Điều 23. Cơ quan giám sát
1. Chủ trì xây dựng kế hoạch lấy mẫu giám sát, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tổ 

chức triển khai theo kế hoạch được phê duyệt tại tỉnh, thành phố theo quy định tại Thông tư này.
2. Phổ biến, hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh nông lâm thủy sản, Ban quản lý chợ 

đầu mối, chợ đấu giá thực hiện quy định của Thông tư này.
3. Lưu trữ có hệ thống toàn bộ hồ sơ, dữ liệu có liên quan đến hoạt động giám sát ATTP nông lâm thủy 

sản; cung cấp hồ sơ, giải trình đầy đủ và chính xác các vấn đề có liên quan đến hoạt động giám sát khi 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản yêu cầu.

4. Chi trả chi phí mua mẫu, kiểm nghiệm mẫu .
5. Báo cáo định kỳ hàng tháng và báo cáo tổng hợp kết quả giám sát trong năm vào tháng 12 hàng năm 

về Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chủ động 
đề xuất, kiến nghị những nội dung cần sửa đổi trong thực hiện kế hoạch lấy mẫu giám sát ATTP nông lâm 
thủy sản.

6. Phối hợp tổ chức và tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ giám sát 
ATTP do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổ chức.

Điều 24. Phòng kiểm nghiệm được chỉ định kiểm nghiệm mẫu nông lâm thủy sản
1. Bảo đảm kết quả kiểm nghiệm chính xác, khách quan và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm nghiệm 

do Phòng kiểm nghiệm thực hiện.
2. Thông báo kết quả kiểm nghiệm cho Cơ quan giám sát theo thỏa thuận đã thống nhất giữa hai bên.
Điều 25. Cơ sở kinh doanh và Ban quản lý chợ
1. Cung cấp mẫu, cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc, xuất xứ của mẫu giám sát theo yêu cầu của 

Cơ quan giám sát.
2. Chấp hành các biện pháp giám sát, thực hiện truy xuất nguồn gốc, xác định nguyên nhân mẫu không 

bảo đảm ATTP, thực hiện các biện pháp khắc phục phù hợp, chủ động thực hiện thu hồi sản phẩm không 
bảo đảm ATTP và báo cáo kết quả cho Cơ quan giám sát.

3. Ban quản lý chợ có trách nhiệm xây dựng quy định nội bộ, trong đó xác định rõ trách nhiệm chung 
của chợ, trách nhiệm của từng đối tượng kinh doanh nông lâm thủy sản trong chợ về việc chấp hành quy 
định về ATTP.

…
                                                                                                                        KT. BỘ TRƯỞNG
                                                                                                                          THỨ TRƯỞNG
                                                                                                                                (Đã ký)

                                                                                                                            Vũ Văn Tám
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1. Đối tượng, phạm vi áp dụng
1.1. Việc xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn áp dụng đối với sản phẩm nông lâm thuỷ sản thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
1.2. Xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thuỷ sản an toàn được cấp cho cơ sở kinh doanh sản 

phẩm nông lâm thuỷ sản bán cho cá nhân, tổ chức tiêu dùng trực tiếp.
1.3. Việc xác nhận được thực hiện theo yêu cầu tự nguyện của chủ cơ sở kinh doanh.
2. Tiêu chí xác nhận
2. 1. Đối với chuỗi liên kết cung ứng thực phẩm giữa cơ sở sản xuất với cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh 

sản phẩm:
a) Sản phẩm bán tại cơ sở kinh doanh có đầy đủ thông tin về nguồn gốc xuất xứ theo quy định để đảm bảo truy xuất 

được nguồn gốc sản phẩm.
b) Sản phẩm được sản xuất, giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh tại các cơ sở đã được chứng nhận đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm. 
Trường hợp cơ sở sản xuất ban đầu (trồng trọt/chăn nuôi/ nuôi trồng/ khai thác) đã được chứng nhận GAP hoặc tương 

đương; cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ đã cam kết sản xuất thực phẩm an toàn thì không yêu cầu phải được chứng nhận 
đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

c) Sản phẩm tại cơ sở kinh doanh bán cho cá nhân, tổ chức tiêu dùng trực tiếp được cơ quan chức năng lấy mẫu giám 
sát và có kết quả kiểm nghiệm tại phòng kiểm nghiệm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định đáp ứng 
các quy định, qui chuẩn kỹ thuật hiện hành về an toàn thực phẩm.

2.2. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh là chủ sở hữu và quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng từ sản xuất 
ban đầu đến sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm.

a) Có quy trình và cơ chế giám sát về an toàn thực phẩm toàn chuỗi sản phẩm và được cơ quan chức năng kiểm tra 
điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đạt yêu cầu ở tất cả các công đoạn sản xuất, kinh doanh trong chuỗi cung cấp thực 
phẩm (cơ sở sản xuất ban đầu của chuỗi không yêu cầu phải có chứng nhận VietGAP, các chứng chỉ tương đương hoặc 
đủ điều kiện an toàn thực phẩm).

b) Sản phẩm tại cơ sở kinh doanh bán cho cá nhân, tổ chức tiêu dùng trực tiếp được cơ quan chức năng lấy mẫu giám 
sát và có kết quả kiểm nghiệm tại phòng kiểm nghiệm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định đáp ứng 
các quy định, qui chuẩn kỹ thuật hiện hành về an toàn thực phẩm.

3. Cơ quan xác nhận
Cơ quan xác nhận là Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản các tỉnh, thành phố hoặc cơ quan được 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản (trường 
hợp địa phương chưa thành lập Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản).

4. Kinh phí thực hiện
4.1. Kinh phí kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm được thực hiện theo qui định hiện 

hành của Bộ Tài chính;
4.2. Kinh phí lấy mẫu, kiểm nghiệm giám sát trước khi xác nhận do chủ cơ sở kinh doanh thực phẩm tự nguyện đăng 

ký để được xác nhận chi trả hoặc kinh phí nhà nước hỗ trợ (nếu có).
4.3. Kinh phí kiểm tra, giám sát sau xác nhận lấy từ nguồn ngân sách nhà nước cấp thông qua triển khai các chương 

trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại địa phương.
5. Quy trình xác nhận
5.1. Đăng ký
a) Cơ sở kinh doanh nêu tại Mục 1 có nhu cầu xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đăng ký với cơ 

quan xác nhận tại địa phương như đã nêu tại Mục 3 để được xem xét xác nhận. Thông tin đăng ký xác nhận theo mẫu 
tại Phụ lục 1 kèm theo.

b) Đăng ký xác nhận được gửi đến cơ quan xác nhận bằng một trong các hình thức như: trực tiếp, Fax, E-mail, gửi 
qua đường bưu điện.

5.2. Xác nhận
a) Khi nhận được đăng ký của cơ sở, trong thời gian 05 ngày làm việc cơ quan xác nhận tiến hành thẩm tra và nếu 

đáp ứng đầy đủ
c) Việc xác nhận được áp dụng cho từng sản phẩm cụ thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo tiêu chí nêu tại Mục 2.
d) Lô gô xác nhận theo mẫu Phụ lục 3 kèm theo. Lô gô xác nhận được thể hiện trên giấy xác nhận và các cơ sở tham 

gia chuỗi cung ứng đã được xác nhận được phép sử dụng lô gô để in trên nhãn, tem nhận diện, bao bì quảng bá, giới 
thiệu sản phẩm.

 (Theo Quyết định số: 3075/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/7/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT)
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5.3. Nội dung, mẫu giấy xác nhận
a) Nội dung xác nhận gồm các nội dung sau: Các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia chuỗi cung ứng có đủ điều kiện 

đảm bảo an toàn thực phẩm; Sản phẩm có kết quả giám sát đạt yêu cầu an toàn thực phẩm.
b) Thông tin xác nhận phải rõ ràng, cụ thể về tên sản phẩm; tên và địa chỉ cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia chuỗi 

cung ứng. Thông tin xác nhận không được tẩy xoá, không được sửa chữa.
c) Mẫu giấy xác nhận theo Phụ lục 2 kèm theo. 
6. Kiểm tra, giám sát sau xác nhận
6.1. Việc kiểm tra, giám sát sau xác nhận được thực hiện định kỳ theo kế hoạch kiểm tra, thanh tra hoặc đột xuất của 

cơ quan xác nhận và lấy mẫu thẩm tra khi cần thiết. 
6.2. Khi kiểm tra cơ quan xác nhận có thể sử dụng các trang thiết bị kiểm tra, bộ xét nghiệm nhanh an toàn thực phẩm 

được Bộ Y tế công nhận. Nếu kết quả kiểm nghiệm nhanh phát hiện dương tính cần gửi mẫu đến phòng kiểm nghiệm 
đã được chỉ định để kiểm nghiệm khẳng định.

6.3. Trường hợp phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh trong chuỗi không tuân thủ quy định hoặc mẫu kiểm nghiệm 
khẳng định không đạt yêu cầu theo quy định về ATTP, cơ quan xác nhận thông báo huỷ bỏ xác nhận đối với sản phẩm 
phát hiện vi phạm, công khai và áp dụng biện pháp xử lý theo quy định hiện hành. Cơ sở vi phạm có trách nhiệm điều 
tra xác định nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục và đăng ký để cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá hiệu quả 
khắc phục khi xem xét,  xác nhận trở lại.

7. Quản lý việc xác nhận
7.1. Danh mục cơ sở và sản phẩm xác nhận, huỷ bỏ xác nhận được cập nhật và đăng tải công khai trên website của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
7.2. Cơ quan xác nhận có trách nhiệm tổ chức in ấn giấy xác nhận và quản lý chặt chẽ giấy xác nhận đã cấp cho cơ 

sở. Giấy xác nhận được đánh số nhận diện để quản lý. 
7.3. Trường hợp cơ sở bị mất, hỏng, thất lạc, hoặc thay đổi thông tin thì cơ quan xác nhận xem xét cấp lại cho cơ sở.
8. Tổ chức thực hiện
8.1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm
a) Căn cứ vào tiêu chí yêu cầu nêu tại Mục 2 và thực hiện việc đăng ký theo Mục 5.1 khi có nhu cầu và tự nguyện;
b) Chấp hành đầy đủ các nội dung yêu cầu quyết định này;
c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác các thông tin đăng ký để được xác nhận;
d) Chấp hành việc kiểm tra, giám sát và xử lý của cơ quan có thẩm quyền;
đ) Được sử dụng các thông tin đã xác nhận để quảng bá, giới thiệu sản phẩm; sử dụng lô gô gắn lên nhãn sản phẩm 

bao bì, quảng bá. 
8.2. Cơ quan xác nhận
a) Tiếp nhận đăng ký, hướng dẫn cơ sở thủ tục đăng ký xác nhận;
b) Thẩm tra thông tin đăng ký và cấp xác nhận theo thủ tục, quy trình trong Quyết định này.
c) Công bố danh mục cơ sở và sản phẩm xác nhận, huỷ bỏ xác nhận được cập nhật trên website của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn;
d) Tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở đã được xác nhận trong việc tuân thủ quy định và xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm quy định;
đ) Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất (khi có yêu cầu), báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý 

Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản về tình hình xác nhận và kiểm soát các cơ sở trong việc tuân thủ quy định.
8.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a) Chỉ đạo và phân công đơn vị tiếp nhận đăng ký xác nhận, tổ chức thẩm định và xác nhận cho cơ sở có nhu cầu 

và tự nguyên theo quyết định này;
b) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát cơ quan xác nhận triển khai các nội dung của Quyết định này.
8.4. Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản 
a) Phổ biến, hướng dẫn thống nhất và giải đáp việc triển khai việc xác nhận;
b) Kiểm tra việc triển khai xác nhận và kiểm soát của các địa phương.
8.5. Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Trong hoạt động kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm theo chức năng nhiệm vụ được giao, nếu các đơn vị phát hiện 

cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong chuỗi đã được xác nhận nhưng không phù hợp các nội dung trong hướng dẫn 
này thì cần cung cấp thông tin kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý Chất lượng Nông 
lâm sản và Thủy sản) để có biện pháp xử lý.

Trong quá trình thực hiện nếu có gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị có văn bản gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (qua Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản) để được hướng dẫn, phối hợp triển khai.

                                       KT. BỘ TRƯỞNG
                         THỨ TRƯỞNG
                             (Đã ký)

 
                                                                                                                            Vũ Văn Tám
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1. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
Mục tiêu chung
- Xây dựng nền nông nghiệp Thủ đô phát triển theo 

hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp đô thị sinh thái, tạo 
vành đai xanh, góp phần phát triển du lịch dịch vụ gắn với 
bảo vệ môi trường, từng bước thích ứng với biến đổi khí 
hậu toàn cầu;

- Phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, gắn 
giữa sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; tăng sản phẩm nông 
nghiệp đã qua chế biến;

- Phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông 
thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân, đảm bảo 
giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Mục tiêu cụ thể:
Phấn đấu đến hết năm 2020 đạt được những chỉ tiêu 

chính như sau:
- Giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp tăng bình quân 

mỗi năm từ 3,5% đến 4%;
- Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng bình quân 

mỗi năm 4 - 5% trở lên;
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn dưới 1,5%;
- 50% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch và 

hợp vệ sinh;
- 100% số hộ gia đình có nhà tiêu HVS;
- 80% số hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi HVS;
- Số xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM: Phấn đấu đến 

năm 2020 có 80% số xã trên địa bàn thành phố đạt chuẩn 
nông thôn mới.

2. ĐỊNH HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN
Về trồng trọt: 
Cây lương thực
* Cây lúa: Nghị quyết Chính phủ số 06/NQ-CP ngày 

9/1/2012 đã phê duyệt Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
thành phố Hà Nội đến năm 2020 xác định quỹ đất lúa của 
thành phố là 92.120 ha. Để sản xuất lúa đạt hiệu quả cao, 
cần thực hiện quy hoạch  vùng chuyên canh lúa ở những 
vùng có điều kiện đất đai phù hợp, thuận lợi tưới tiêu; bố 
trí gọn vùng để thuận lợi cho việc thực hiện cơ giới hóa các 
khâu canh tác, thu hoạch và ứng dụng đồng bộ các tiến bộ 
kỹ thuật mới.

+ Quy hoạch, tổ chức sản xuất lúa theo mô hình cánh 
đồng mẫu lớn giúp đảm bảo giá trị gia tăng của lúa gạo và 
tăng thu nhập cho nông dân.

+ Tập trung theo hướng sản xuất lúa chất lượng cao, 
nhất là đối với những vùng có điều kiện có diện tích canh 
tác tập trung, hệ thống tưới tiêu chủ động, tiến tới ứng dụng 
tưới tiêu khoa học.

+ Tiếp tục thực hiện chuyển đổi những vùng canh tác lúa 
khó khăn sang mô hình canh tác có hiệu quả kinh tế cao.

+ Thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng 
suất, chú trọng sử dụng các giống cho năng suất và chất 
lượng cao trong sản xuất, dự kiến năng suất lúa bình quân 
toàn thành phố sẽ ổn định ở mức 58-60 tạ/ha.

+ Áp dụng cơ giới hóa và các tiến bộ kỹ thuật trong 
sản xuất theo hướng bền vững, giảm chi phí sản xuất, chú 
trọng cả năng suất và chất lượng; tuân thủ các quy trình 
công nghệ trong sản xuất sản phẩm từ thu mua, bảo quản, 
xay xát, dự trữ, lưu thông; giảm tổn thất sau thu hoạch lúa.

+ Nâng cao chất lượng tưới tiêu; làm tốt công tác phòng 
trừ sâu bệnh dịch hại theo phương pháp quản lý tổng hợp 
IPM; áp dụng đồng bộ các biện pháp thâm canh từ khâu 
gieo mạ, cấy, thu hoạch và bón phân cân đối.

+ Bố trị diện tích lúa gieo trồng phù hợp với đất đai và 
sinh thái từng tiểu vùng.

+ Chuyển đổi các diện tích lúa kém hiệu quả ở một số 
huyện Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai sang 
trồng rau, hoa, ngô, đậu tương (tăng diện tích đậu tương vụ 
hè thu).

+ Diện tích lúa hay bị ngập úng chuyển sang nuôi trồng 
thủy sản tập trung chủ yếu tại các huyện Ứng Hòa, Mỹ 
Đức, Phú Xuyên.

* Cây ngô:
Trong giai đoạn đến năm 2020, bố trí ổn định diện tích 

gieo trồng khoảng 23 nghìn ha ngô, trong đó vụ đông 17-
18 nghìn ha nhằm góp phần đảm bảo mục tiêu lương thực 
và cung cấp thức ăn chăn nuôi. Để đạt hiệu quả cao trong 
việc phát triển cây ngô, cần tập trung đầu tư thâm canh, sử 
dụng các giống ngô lai năng suất cao, phù hợp gieo trồng 
vụ đông vào sản xuất đại trà trên 99% diện tích. Phấn đấu 
đến năm 2020, năng suất ngô bình quân đạt trên 50 tạ/
ha, sản lượng đạt 115 nghìn tấn; năm 2030 năng suất bình 
quân trên 55 tạ/ha, sản lượng khoảng 126 nghìn tấn.

Cây rau, đậu, thực phẩm
+ Diện tích gieo trồng rau đậu thực phẩm đến năm 

2020 là 32,1 nghìn ha.
+ Chuyển mạnh công nghệ sản xuất rau sang sản xuất 

rau an toàn. Bố trí đến năm 2020 diện tích rau an toàn vùng 
tập trung khoảng 6 nghìn ha, sản lượng khoảng 340 - 360 
nghìn tấn (chiếm khoảng 45-50% sản lượng rau đậu thực 
phẩm của Hà Nội sản xuất và đáp ứng được khoảng 30 - 
33% tổng nhu cầu rau xanh trên địa bàn Hà Nội). Vùng sản 
xuất rau an toàn tập trung trọng điểm tại một số xã thuộc 18 
huyện ngoại thành và các quận thị xã sản xuất nông nghiệp.

Hoa, cây cảnh
Diện tích gieo trồng hoa đến năm 2020 đạt 6.000 ha tăng 

16% so với năm 2015.
Cần chủ động ứng dụng công nghệ cao vào quá trình sản 

xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ trong kỹ thuật 
nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản,…

(Theo Kế hoạch số 24/SNN-KH ngày 5/4/2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội)

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

CHỦ TRƯƠNG - CHÍNH SÁCH 
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Trong cơ cấu sản xuất, các chủng loại sản phẩm chính là 
hoa cắt cành (các nhóm hồng, cúc, lay ơn, ly, huệ, loa kèn, 
đồng tiền, thược dược, mẫu đơn, đào cành, phong lan cành,…), 
các loại cây cảnh phổ thông (quất, cam cảnh, sung, lộc vừng, 
vạn tuế,…). Đồng thời chú trọng đẩy mạnh phát triển các giống 
hoa, cây cảnh nhập nội, các loại hoa cao cấp, cây thế nghệ 
thuật,… có giá trị cao. Trong cơ cấu sử dụng đất, diện tích canh 
tác hoa chuyên canh dự kiến chiếm khoảng 60-65% diện tích 
gieo trồng hoa nhằm đáp ứng nhu cầu hoa, cây cảnh thường 
xuyên của Thủ đô. 

Các vùng trồng hoa cây cảnh tập trung tại một số xã thuộc 
các huyện như Đan Phượng, Hoài Đức, Phúc Thọ, Thường Tín, 
Phú Xuyên, Chương Mỹ, Thạch Thất, Sóc Sơn, Từ Liêm, Đông 
Anh, Quận Hoàng Mai,…

Nhóm cây lâu năm
* Cây ăn quả
Cây ăn quả được xác định là một trong những sản phẩm 

chủ lực của ngành trồng trọt trong giai đoạn phát triển đến năm 
2020. Dự kiến bố trí phát triển cây ăn quả như sau:

+ Đến năm 2020, quy mô sản xuất cây ăn quả tăng 26,2% 
về diện tích và 45% về sản lượng các loại quả so với năm 2010.

+ Diện tích trồng cây ăn quả tăng thêm chuyển đổi từ diện 
tích đất hiện đang trồng sắn khoảng 900 - 1000 ha tại các 
huyện vùng đồi gò; một phần diện tích trồng màu vùng bãi ven 
sông Đáy, sông Hồng; chuyển đổi đất trồng lạc vùng gò đồi 
sang trồng cây ăn quả khoảng 1,5 - 1,8 nghìn ha.

Ngoài các sản phẩm chủ lực như bưởi Diễn, cam đường 
Canh cần chú trọng phát triển các sản phẩm khác có nhu cầu 
cao như: chuối tiêu hồng, đu đủ tím, các giống táo, ổi tiến bộ 
kỹ thuật,…

* Cây chè
Đã ổn định diện tích ở các huyện vùng gò đồi như Ba Vì, 

Chương Mỹ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất. Do vậy đây vẫn 
là sản phẩm được bố trí với diện tích như hiện tại khoảng 2.700 
ha trong giai đoạn đến 2016 - 2020. Trong giai đoạn này cần 
trồng thay thế giống chè cũ bằng các giống mới có năng suất, 
chất lượng cao nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất chè. Dự kiến 
đến năm 2020 năng suất chè búp tươi đạt từ 80 tạ/ha trở lên. 
Tích cực đẩy mạnh thâm canh tăng chất lượng chè nguyên 
liệu theo hướng “chè sạch”. Ứng dụng công nghệ cao trong sản 
xuất, chế biến chè.

Cây công nghiệp hàng năm
* Cây đậu tương
Định hướng phát triển giai đoạn đến năm 2020 diện tích 

cây đậu tương sẽ giảm dần do một phần diện tích đất sẽ được 
chuyển sang mục đích phi nông nghiệp và sẽ chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng vụ đông trên đất lúa từ trồng đậu tương sang trồng 
ngô lai (khoảng 5000 - 10000ha).

Dự kiến tới năm 2020, diện tích đậu tương 33 nghìn ha, 
đến năm 2030 diện tích giảm còn khoảng 30-31 nghìn ha. 
Trong đó chủ yếu là đậu tương vụ đông trên đất lúa chiếm 
khoảng 75-80% tổng diện tích gieo trồng. Vùng sản xuất tập 
trung đậu tương chủ yếu tại các huyện Phú Xuyên, Ứng Hòa, 
Mỹ Đức, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Thường Tín,…

Tập trung đầu tư, thâm canh; đưa giống mới vào sản xuất 
đại trà kết hợp với áp dụng quy trình chăm sóc phù hợp; phấn 
đấu tới năm 2020 đưa năng suất bình quân đạt trên 19 tạ/ha/vụ.

* Cây lạc
Định hướng đến năm 2020 bố trí diện tích trồng lạc 

khoảng 6.000 ha, đến năm 2030 diện tích gieo trồng giảm 
xuống còn khoảng 5.000 ha, diện tích gieo trồng giảm do 
định hướng chuyển đổi sang trồng cây ăn quả. Diện tích 
vùng trồng lạc chủ yếu tập trung tại các vùng gò đồi thuộc 
huyện Sóc Sơn, Ba Vì, Chương Mỹ.

Tập trung đưa giống mới vào sản xuất kết hợp biện pháp 
thâm canh, áp dụng mô hình che phủ nilon và bón phân 
cân đối. Dự kiến đến năm 2020, đưa năng suất bình quân 
đạt trên 22 tạ/ha, năm 2030 đạt năng suất trên 24 tạ/ha.

Về chăn nuôi, thú y và nuôi trồng thủy sản
Ổn định tổng đàn lợn, đàn gia cầm; tăng sản lượng thịt 

xuất chuồng, tăng nhanh các cơ sở sản xuất chăn nuôi về 
sản xuất giống, dần đưa Hà Nội trở thành trung tâm sản 
xuất công nghệ cao về giống con nuôi cung cấp cho các 
tỉnh trong vùng nhằm thu lại giá trị thặng dư cao trong quá 
trình sản xuất giống. Duy trì tăng trưởng giá trị chăn nuôi ở 
mức khá, định hướng 2016-2020 giá trị sản xuất chăn nuôi 
tăng 3,3%/năm trở lên. Tăng quy mô và tỷ trọng chăn nuôi 
trang trại, gia trại và công nghiệp từ 30% năm 2010 lên 
40% năm 2020 và trên 70% năm 2030. Tăng tỷ trọng các 
sản phẩm vật nuôi được giết mổ và chế biến công nghiệp: 
số lượng gia súc, gia cầm sống được đưa vào giết mổ, chế 
biến công nghiệp từ 12% hiện nay lên trên 23,5% năm 
2020 và định hướng sản lượng thịt giết mổ công nghiệp đạt 
trên 80% năm 2030. Cụ thể:

* Chăn nuôi lợn
Duy trì và phát triển đàn lợn theo hướng nhân rộng mô 

hình trang trại chăn nuôi lợn tập trung theo phương thức 
bán công nghiệp, từng bước đưa chăn nuôi quy mô bán 
công nghiệp và công nghiệp vùng tập trung chiếm 40% 
tổng đàn vào năm 2020 và từ 70% trở lên vào năm 2030, 
tỷ lệ sử dụng giống lợn ngoại hướng nạc trong cơ cấu đàn 
lợn từ khoảng 65% hiện tại lên 70 - 75% vào năm 2020.

- Tổng đàn lợn năm 2020 là 1,6 - 1,67 triệu con và vẫn 
giữ ổn định tổng đàn đến năm 2030. Sản lượng thịt lợn hơi 
xuất chuồng năm 2020 dự kiến đạt 337 nghìn tấn (tăng 
bình quân 3,0%/năm).

- Sử dụng các giống lợn có chất lượng và có khả năng 
mang lại giá trị kinh tế cao như giống lợn lai móng cái 
lợn siêu nạc, khuyến khích sử dụng con giống có tổ hợp 
lai 3 đến 4 máu nuôi thương phẩm, nuôi theo hướng công 
nghiệp đạt tỷ lệ nạc 55-59%; chú trọng phát triển đàn nái 
ngoại nuôi công nghiệp đạt tỷ lệ nạc cao (hiện đàn nái 
ngoại đạt khoảng 13-14%, phấn đấu đạt khoảng 30% đàn 
nái ngoại vào năm 2020 đạt khoảng 60% đàn nái ngoại 
vào năm 2030).

* Chăn nuôi bò
Bò thịt: Định hướng tới năm 2020, quy mô đàn bò thịt 

toàn Thành phố là 150.000 con, sản lượng thịt hơi xuất 
chuồng khoảng 12.900 tấn. Nhân rộng quy mô trên địa 
bàn các vùng có điều kiện thuận lợi, tiếp tục phát triển bò 
thịt tại các xã vùng quy hoạch bò thịt và các xã thuộc huyện 
Ba Vì, Sơn Tây, Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh, Chương Mỹ, 
Mỹ Đức, Ứng Hòa,… Hướng bố trí đàn bò có sản lượng thịt 
hơi chiếm 86-88% tổng đàn.

Bò sữa: Định hướng tới 2020, quy mô đàn bò sữa là 
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20.000 con, sản lượng cũng như chất lượng sữa được nâng 
cao, năm 2020 khoảng 96 nghìn tấn trở lên.

Trong những năm tới, phát triển sản xuất chăn nuôi bò 
sữa theo phương thức mới, áp dụng kỹ thuật công nghệ cao 
đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng tại một số vùng tập trung 
lớn, có nhiều tiềm năng trong phát triển chăn nuôi bò như 
Ba Vì, Gia Lâm, Mê Linh, Quốc Oai, Đan Phượng,…

Tiếp tục nhân rộng quy mô chăn nuôi ra những vùng 
có điều kiện thuận lợi trong phát triển bò sữa, đặc biệt là 
những vùng có địa hình đồi gò, vùng bãi ven sông Hồng, 
sông Đuống, sông Đáy, sông Cà Lồ như Gia Lâm, Ba Vì, 
Quốc Oai, Mê Linh, Đông Anh, Đan Phượng.

Đàn trâu: Dự kiến đàn trâu trên toàn thành phố Hà Nội 
là 20 nghìn và năm 2030 là 16 nghìn con, sản lượng thịt 
hơi xuất chuồng năm 2020 khoảng 1.200 - 1.300 tấn/năm.

Bố trí quy hoạch vùng chăn nuôi trâu tập trung chủ yếu 
tại các huyện: Ba Vì, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Mỹ Đức,…

* Chăn nuôi gia cầm
Đến năm 2020 tổng đàn gia cầm ổn định vào khoảng 

27-28 triệu con/năm. Áp dụng biện pháp nuôi thâm canh 
tập trung, tăng số lứa gia cầm xuất chuồng. Đưa sản lượng 
thịt gia cầm xuất chuồng từ 52,2 nghìn tấn năm 2010 tăng 
lên khoảng 85,5 nghìn tấn năm 2020.

* Thủy sản
Giai đoạn 2016 - 2020, duy trì diện tích nuôi trồng thủy 

sản khoảng 24.000 ha, năng suất bình quân 9,5 tấn/ha, 
sản lượng 212 nghìn tấn trở lên.

Phát triển nuôi cá lồng, bè ở một số sông, hồ chứa nước 
để khai thác tiềm năng: ổn định khoảng 500 lồng nuôi 
trong giai đoạn đến năm 2020. 

Trong giai đoạn tới, sản xuất thủy sản Hà Nội chuyển 
mạnh theo hướng thâm canh trên cơ sở ứng dụng nhanh, 
rộng các tiến bộ khoa học công nghệ về giống, kỹ thuật 
nuôi, thức ăn, phòng trừ dịch bệnh... nhằm tăng năng suất 
và đa dạng hóa loài nuôi. Giai đoạn 2016-2020, về cơ bản 
các ao, hồ nuôi thủy sản vùng nông thôn được đầu tư nuôi 
theo phương thức bán thâm canh, thâm canh nuôi theo mô 
hình sinh thái VAC. Dự kiến đến năm 2020, quy mô nuôi 
trồng thủy sản tăng 16,7% về diện tích và 122,7% về sản 
lượng so với năm 2010.

Về lâm nghiệp
Tổ chức quản lý, bảo vệ 25.080 ha rừng hiện có; Thực 

hiện bảo vệ và khai thác rừng có hiệu quả, gắn với tận 
dụng môi trường để phát triển du lịch - dịch vụ; gắn bảo 
vệ với phòng chống cháy rừng, ngăn chặn không để xảy 
ra cháy rừng.

Cải tạo, nâng cấp một số rừng đã trồng chưa đạt tiêu 
chuẩn rừng phòng hộ, diện tích cây ăn quả chất lượng 
kém; trồng rừng mới trên đất chưa có rừng. Tăng tỷ lệ có 
rừng trong rừng phòng hộ từ 93,7% hiện nay lên > 95% 
diện tích rừng phòng hộ.

Ngăn chặn phá rừng, buôn bán, vận chuyển trái phép 
lâm sản và động vật hoang dã. Triển khai thực hiện chi trả 
dịch vụ môi trường rừng, đề án chuyển đổi rừng keo, bạch 
đàn sang trồng rừng sinh thái.

Xây dựng nông thôn mới
Phấn đấu đến năm 2020 có thêm từ 4-5 huyện đạt 

huyện nông thôn mới; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 
80% trở lên; tỷ lệ lao động nông nghiệp còn dưới 20% lao 
động xã hội; tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo đạt 
70-75%; thu nhập dân cư khu vực nông thôn đạt từ 40-45 
triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,5% (theo 
cách tính tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016-2020).; 100% số 
hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh; 
90-95% rác thải khu vực nông thôn được thu gom, xử lý đạt 
tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.

Cơ bản hoàn thành xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã 
hội ở nông thôn gồm: hệ thống đường giao thông, trường 
học, trạm y tế, hệ thống điện... theo chuẩn nông thôn mới.

Về thủy lợi, đê điều
Chỉ đạo tổ chức quản lý, vận hành, khai thác có hiệu 

quả hệ thống công trình thủy lợi; tu sửa máy móc, thiết bị, 
sửa chữa công trình, nạo vét kênh mương đảm bảo phục vụ 
sản xuất, phòng chống hạn, úng ngập.

Thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng đê điều đảm bảo 
an toàn đê điều và phục vụ phòng chống lụt bão; thực hiện 
thí điểm xây dựng các đoạn, tuyến đê xanh sạch làm cơ sở 
nhân rộng thực hiện trên toàn thành phố.

Kiểm tra phát hiện, ngăn chặn tình trạng vi phạm Luật 
Đê điều, Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; 
phối hợp với chính quyền địa phương ngăn chặn không để 
phát sinh vi phạm mới và tổ chức thực hiện giải tỏa các vi 
phạm Luật Đê điều, Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công 
trình thủy lợi.

Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện phương án 
chống hạn vụ đông xuân, phương án phòng chống lụt bão, 
phòng chống úng ngập vụ mùa năm trong từng năm của 
giai đoạn (2016-2020); kiểm tra vật tư dự phòng, chuẩn bị 
đủ vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương châm 4 tại 
chỗ theo phương án phòng chống lụt bão.

Về xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại
Phát triển thị trường trong nước: Tập trung chỉ đạo làm 

tốt công tác thị trường, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đảm 
bảo cung cấp đủ, kịp thời các loại vật tư nông nghiệp; tạo 
mối liên kết chặt chẽ với các tỉnh lân cận và các tỉnh trong 
vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ; khuyến khích các tổ chức, 
cá nhân và các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh 
tế đầu tư hoặc góp vốn với thành phố xây dựng chợ đầu mối 
thu mua sản phẩm nông nghiệp nhằm thúc đẩy lưu thông 
hàng hóa, phát triển thị trường trên địa bàn nông thôn.

Phát triển thị trường ngoài nước: Đẩy mạnh việc triển 
khai các chương trình xúc tiến thương mại; xây dựng chính 
sách hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm, duy trì việc tổ 
chức và tham gia các hội chợ, triển lãm, quảng cáo, giới 
thiệu sản phẩm, chắp nối bạn hàng và đối tác kinh doanh.

Tổ chức các hội chợ triển lãm chuyên ngành như hội 
chợ giới thiệu sản phẩm chăn nuôi, rau quả an toàn... và 
hội chợ giới thiệu sản phẩm nông lâm sản và làng nghề Hà 
Nội hàng năm. Tham gia các hội chợ thường niên khác do 
Bộ Nông nghiệp & PTNT và Thành phố Hà Nội tổ chức. 

Xây dựng và phát triển chuỗi liên kết từ sản xuất đến 
tiêu thụ sản phẩm nhằm kiểm soát chất lượng, nâng cao giá 
trị sản phẩm, điều tiết hài hòa lợi ích giữa các khâu trong 
chuỗi liên kết..../. 
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PHAÙT TRIEÅN NOÂNG NGHIEÄP VAØ XAÂY DÖÏNG NOÂNG THOÂN MÔÙI 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải 
thăm và làm việc tại huyện Sóc Sơn

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu kiểm tra tiến độ
 thi công một số công trình dự án đê kè trên sông Đuống

Ông Chu Phú Mỹ -  TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội 
và lãnh đạo huyện Quốc Oai kiểm tra lô hàng nhãn chín muộn 

trước khi xuất khẩu sang Malaysia

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Ngô Thị Doãn Thanh 
thăm, làm việc với huyện Đan Phượng về công tác dân vận 

trong xây dựng nông thôn mới
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PHAÙT TRIEÅN NOÂNG NGHIEÄP VAØ XAÂY DÖÏNG NOÂNG THOÂN MÔÙI 

Ông Chu Phú Mỹ -  TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội 
và lãnh đạo huyện Quốc Oai kiểm tra lô hàng nhãn chín muộn 

trước khi xuất khẩu sang Malaysia

Đoàn cán bộ Cục Khuyến nông Thái Lan tham quan 
mô hình tại vườn sinh thái Đầm Bạc, 

xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Ngô Thị Doãn Thanh 
thăm, làm việc với huyện Đan Phượng về công tác dân vận 

trong xây dựng nông thôn mới

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng 
kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Chương Mỹ
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Bà Ngô Thị Doãn Thanh - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm, làm việc với huyện Đan Phượng 
về công tác dân vận trong xây dựng NTM

Minh Phú 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

Phát triển nông nghiệp là một trong 3 nội 
dung lớn của Chương trình 02- Ctr/TU của 
Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây 

dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân 
giai đoạn 2016-2020”. Sau thành công lớn từ chương 
trình dồn điền đổi thửa (DĐĐT), một trong những 
nội dung quan trọng đó chính là hoàn thành việc cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CGCNQSDĐ) 
nông nghiệp và ứng dụng KHKT, đưa công nghệ cao 
vào sản xuất để nâng cao đời sống người dân. Vấn 
đề này đang được Ban Chỉ đạo Chương trình nỗ lực 
triển khai.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, Hà Nội có 17 
huyện, 1 thị xã và 6 quận còn sản xuất nông nghiệp, 
toàn Thành phố có 386 xã. Tổng diện tích đất sản 
xuất nông, lâm nghiệp trên 188 nghìn ha, dân số 

khu vực nông thôn trên 3,7 triệu người chiếm trên 
50% dân số Thành phố, đây là nguồn cung cấp nhân 
lực xây dựng Thủ đô, đất đai cho xây dựng hạ tầng 
và phát triển đô thị. Sản xuất nông nghiệp cung cấp 
lương thực, thực phẩm cho nhân dân Thủ đô, giải 
quyết công ăn việc làm và nâng cao đời sống nông 
dân, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng 
và phát triển Thủ đô.

Theo ông Lê Thiết Cương, Chi cục trưởng Chi cục 
Phát triển nông thôn Hà Nội: Phát huy kết quả đạt 
được, Chương trình 02 giai đoạn 2016-2020 tiếp tục 
đặt ra mục tiêu: Tập trung phát triển nông nghiệp theo 
hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, giá 
trị cao, bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm. Phấn 
đấu tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 
3,5-4%/ năm trở lên; giá trị sản xuất nông nghiệp 
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thực tế đạt 250 triệu đồng/ha trở lên. Các mô hình sản 
xuất nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao 
được chú trọng; phấn đấu đưa tỷ trọng giá trị sản phẩm 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ 25% lên 35% 
trở lên trong tổng giá trị sản xuất NN của thành phố.

Mục tiêu đặt ra rất lớn, song một trong những hạn 
chế lớn của nông nghiệp Hà Nội hiện nay đó là sản 
xuất nông nghiệp vẫn còn manh núm chủ yếu vẫn là 
quy mô nhỏ, phạm vi hộ gia đình; mức độ ứng dụng 
công nghệ cao còn thấp nên năng suất, chất lượng sản 
phẩm còn hạn chế; việc hợp tác liên kết trong sản 
xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm còn yếu... Trong khi 
đó, mặc dù hoàn thành DĐĐT đã lâu nhưng tiến độ 
CGCNQSDĐ lại quá chậm chạp.

Trước những khó khăn trên, triển khai Chương 
trình 02, lãnh đạo thành phố đã thể hiện quyết tâm 
rất cao nhất là vấn đề CGCNQSDĐ. Ban Chỉ đạo 
Chương trình đã thành lập Tổ công tác liên ngành do 
Sở NN&PTNT chủ trì có sự tham gia của các sở Tài 
nguyên Môi truờng (TNMT), Quy hoạch và Kiến trúc, 
Tài chính kiểm tra hướng dẫn, giúp đỡ, vừa đôn đốc, 
đánh giá về công tác CGCNQSDĐ nông nghiệp tại 
18 huyện, thị xã. Về cơ bản, những vướng mắc của 
cơ sở đã được giải đáp, tháo gỡ. Công tác cấp giấy sẽ 
được thực hiện trên cơ sở đo đạc bản đồ, trong trường 
hợp các địa phương chưa kịp đo đạc bàn đồ, việc cấp 
giấy sẽ được thực hiện theo phương án DĐĐT của 
từng hộ để đẩy nhanh tiến độ. Hiện các điều kiện 
cần thiết để CGCNQSDĐ nông nghiệp cho nông dân 
như kinh phí, thủ tục pháp lý đã đầy đủ, thuận lợi, 
không còn vướng mắc, Thành phố phấn đấu quyết 
liệt hoàn thành công tác này trong năm 2016.

Cùng với cấp giấy, sau DĐĐT mấu chốt là phải 
đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
sản xuất; ứng dụng công nghệ cao để nâng cao đời 
sống nông dân. Tại hội nghị Ban Chỉ đạo Chương 
trình 02-CTr/TU về “Phát triển sản xuất nông 

nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân” 
mới đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị 
Thanh Hằng nhấn mạnh: Thành phố sẽ đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện Khu nông nghiệp công nghệ cao 
Yên Nghĩa (quận Hà Đông), phấn đấu khởi công trong 
quý 3 hoặc quý 4 năm nay. Dự án Khu nông nghiệp 
công nghệ cao Yên Nghĩa. Dự án do Vineco (thuộc 
Tập đoàn VinGroup) đầu tư có quy mô giai đoạn 1 là 
75,95ha tập trung ở khu vực bãi sông Đáy trên địa 
bàn phường Yên Nghĩa. Việc này, không chỉ nhằm 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông 
nghiệp, phát triển các mô hình sản xuất có năng 
suất, chất lượng cao, mà còn nhằm giải quyết vấn 
đề bức xúc hiện nay về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cùng với quyết tâm cao của Thành phố, nhiều 
huyện cũng đã xác định sẽ dành ưu tiên cho phát 
triển sản xuất để nông cao đời sống người dân hơn 
so với đầu tư cho cơ sở hạ tầng Phó Chủ tịch UBND 
huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng cho biết, sau 
khi đã về đích huyện NTM, Đan Phượng huyện sẽ tập 
trung đẩy mạnh sản xuất, đặc biệt là phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao trên các vùng trồng rau, hoa, 
cây ăn quả và chăn nuôi để nâng cao thu nhập cho 
người dân. Tại Phúc Thọ, trong nhiệm kỳ 2015-2020 
huyện đã xây dựng chương trình riêng của huyện về 
chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, ứng dụng mạnh 
mẽ tiến bộ KHKT vào sản xuất, tập trung xây dựng 
và nâng cao chất lượng xây dựng NTM. Theo Chủ 
tịch UBND huyện Hoàng Mạnh Phú, việc chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng vật nuôi để nâng cao giá trị canh 
tác là hết sức cần thiết. Trong giai đoạn tới, huyện 
Phúc Thọ sẽ phát triển sản xuất nông gnhiệp hàng 
hóa đồng thời xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho 
hàng nông sản. Huyện cũng sẽ mời gọi các nhà đầu 
tư trong lĩnh vực nông nghiệp, tạo điều kiện về đất 
đai, thủ tục hành chính, lao động… để các doanh ng-
hiệp nông nghiệp sản xuất hiệu quả./. 
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Thanh Trì là một trong những huyện ven đô, chịu nhiều 
tác động từ môi trường nội đô. Thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Thanh Trì 
xác định, phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với bảo vệ và 
từng bước cải thiện môi trường. Từ đó, năm 2010, huyện 
đã xây dựng và ban hành Đề án: “Nâng cao năng lực quản 
lý và bảo vệ môi trường huyện Thanh Trì đến năm 2015 
và định hướng đến năm 2020”. 5 năm sau khi triển khai 
Đề án, huyện Thanh Trì đã đạt được những kết quả nổi bật 
theo hướng: Sáng, xanh, sạch, đẹp.

Dọc theo các tuyến đường vào thôn, xóm trên địa bàn 
các xã của huyện Thanh Trì đều đã được bê tông hóa, cây 
xanh hai bên đường được trồng và chăm sóc cẩn thận, 
nhiều ao hồ được cải tạo sạch đẹp. Theo Phó Chủ tịch 
UBND huyện Thanh Trì Đặng Đức Quỳnh, huyện có địa 
hình trũng, dễ ngập úng. Môi trường lại bị ảnh hưởng nặng 
nề từ khu vực nghĩa trang Văn Điển và hệ thống sông qua 
địa bàn, nơi chứa và tiêu nước thải của thành phố Hà Nội. 
Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hoá nhanh và việc xây dựng, 
chỉnh trang đô thị, cơ sở hạ tầng cũng ảnh hưởng nhiều 
đến môi trường chung của huyện. Hệ thống xử lý chất thải 
còn lạc hậu, thiếu đồng bộ đặc biệt ở 2 cụm công ng-
hiệp Văn Điển và Cầu Bươu và các làng nghề thủ công 
dệt nhuộm, thu gom tái chế phế liệu, làm miến bánh, mây 
tre đan... là những thách thức lớn đối với môi trường của 
huyện. Nắm được những “điểm yếu” đó, từ năm 2010, 
huyện đã xây dựng và ban hành Đề án: “Nâng cao năng 
lực quản lý và bảo vệ môi trường huyện Thanh Trì đến năm 
2015 và định hướng đến năm 2020”. Theo đó, nhiệm vụ 
của Đề án tập trung giải quyết vấn đề nước sinh hoạt phục 
vụ nhân dân; công tác thu gom rác thải; nâng cấp, cải tạo 
giao thông nông thôn; cải tạo, nạo vét, làm sạch hệ thống 
thoát nước và kè, làm sạch ao, hồ trong các khu dân cư.

Theo ông Nguyễn Danh Huy, Trưởng phòng Tài nguyên 
và Môi trường huyện Thanh Trì: Nếu như trước kia, rác 
thải được coi là vấn đề nhức nhối của các xã trên địa bàn 
huyện thì sau 5 năm thực hiện Đề án, toàn huyện đã có 
64 điểm tập kết và trung chuyển rác; trong đó có 29 điểm 
đã được xây dựng theo quy hoạch, 35 điểm trung chuyển 
khác được bố trí trên các trục đường giao thông của các 

xã, thị trấn; khoảng 161 tấn rác thải phát sinh trong ngày 
(chiếm 98%) đã được thu gom, vận chuyển đến nơi quy 
định. 

Đặc biệt, để tạo môi trường xanh, UBND huyện đã 
chỉ đạo các xã tổ chức nạo vét, cải tạo, kè bờ các ao, hồ, 
giếng, trong các điểm di tích lịch sử văn hóa, quanh các 
khu dân cư, với diện tích 67,8 ha, kinh phí thực hiện hơn 
116 tỷ đồng. Phối hợp thực hiện triển khai Dự án thoát 
nước giai đoạn II của Thành phố đã nạo vét, kè bờ cơ 
bản hoàn thành dọc hai bên bờ sông Tô Lịch đoạn chảy 
qua địa phận huyện; dự án kè bờ Tả sông Nhuệ góp phần 
hạn chế tình trạng xả rác thải xuống sông. Từ đó, môi 
trường trong các khu dân cư đã được cải thiện; tình trạng 
ngập úng cục bộ, xả rác, gây ô nhiễm môi trường đã từng 
bước giải quyết. Bà Nguyễn Thị Thu, thôn Cổ Điển A, xã 
Tứ Hiệp cho biết: Những năm gần đây, hạ tầng của thôn 
đã được xây dựng khang trang. Hằng năm, chúng tôi đều 
đóng góp một phần kinh phí để thôn thuê người chăm sóc 
cây xanh, làm sạch đường làng, ngõ xóm... 

Sau khi môi trường được cải thiện, nhiều xã đã triển 
khai trồng cây xanh và hoa nhằm tạo hành lang, không 
gian xanh. Tại xã Tứ Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Trương Đức 
Long cho biết: Xã đã trồng 600 cây sấu, cắt tỉa 450 cây 
xanh; gần 3 tấn hoa mười giờ và 5.500 hoa tóc tiên 2 bên 
đường. Các xã Yên Mỹ cũng đã trồng 600 cây xanh, xã Đại 
Áng trồng 2.000 cây, xã Vĩnh Quỳnh trồng 1.400 cây, xã 
Hữu Hòa trồng 500 cây. Cũng tại tuyến đường liên xã Vĩnh 
Quỳnh - Đại Áng, gần 1 tấn hoa mười giờ đã được trồng 
làm đẹp đường làng... Không chỉ vậy, Thanh Trì là huyện 
đầu tiên của Thành phố xóa bỏ 100% các điểm giết mổ lợn 
nhỏ lẻ không đảm bảo quy định, nằm xen kẽ trong khu dân 
cư. Tất cả được chuyển đến điểm giết mổ tập trung xã Vạn 
Phúc với công suất giết mổ trung bình 1.500 con lợn/ngày, 
góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Đặng Đức 
Quỳnh: Có những thay đổi lớn vậy do Thanh Trì đã xã 
hội hóa, huy động nhân dân vào cuộc. Thực hiện đề án 
ngoài nguồn ngân sách, huyện còn huy động từ đóng góp 
của nhân dân hơn 137 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp giao 
thông nông thôn, cải tạo kênh mương, ao, hồ; ngoài ra toàn 
huyện đã huy động nhân dân các xã hiến 11.380m2 đất 
để mở rộng đường giao thông nông thôn đồng bộ với hệ 
thống cấp nước, thoát nước. Đặc biệt, tuyến đường đã được 
các hội, đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu 
chiến binh, Đoàn thanh niên tự quản... chăm sóc, giữ gìn 
phát huy hiệu quả, tạo cảnh quan sáng- xanh- sạch- đẹp. 
Để duy trì môi trường, huyện Thanh Trì đã chỉ đạo các 
xã, thị trấn phối hợp với lực lượng công an tăng cường các 
biện pháp thanh tra, kiểm tra, quản lý nhà nước về môi 
trường; kiên quyết xử lý các sai phạm trong việc xử lý rác 
thải của các cơ sở sản xuất kinh doanh và môi trường xung 
quanh để duy trì sáng, xanh, sạch, đẹp, là điểm sáng về 
xây dựng nông thôn mới của Hà Nội./.

Nguyễn Mai 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 



Số 03 - Năm 2016
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NỘI

15

TRỒNG TRỌT - THỦY LỢI 

Thu hoạch khoai tây vụ đông tại xã Hương Ngải,  huyện Thạch Thất

Vụ Đông hiện nay đã trở thành vụ sản xuất 
thứ 3 trong năm, là vụ sản xuất quan trọng 
góp phần tăng thêm giá trị thu nhập trên 

một đơn vị diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa 
bàn Thành phố. Sau đây là đánh giá kết quả sản xuất 
vụ Đông năm 2015, Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 
2016: 

I.  Đánh giá kết quả sản xuất vụ Đông năm 2015 
1. Về diện tích, năng suất, sản lượng 
Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông năm 2015 đạt 

42.074 ha, trong đó diện tích gieo trồng cây vụ Đông 
trên đất lúa 26.927 ha (chiếm 60%), diện tích đất 
chuyên màu và đất bãi 15.147 ha (36%). Bao gồm 
một số cây trồng:

- Rau, đậu các loại: 14.696 ha, năng suất 207,7 tạ/
ha; sản lượng 305.281 tấn. 

- Đậu tương: 10.586 ha, năng suất đạt 15,39 tạ/ha, 
sản lượng đạt 16.289,73 tấn. Cơ cấu giống đậu tương 
chủ yếu DT84, ĐT26, ĐT 22...

- Cây Ngô: diện tích đạt 10.004 ha, năng suất đạt 
47,15 tạ/ha, sản lượng 47.169,18 tấn. Cơ cấu giống 
chủ yếu: LVN4, NK4300, NK6654... Nhóm ngô thực 
phẩm: ngô nếp HN88, ngô rau... 

- Khoai lang: diện tích 2.698 ha, năng suất đạt 
99,69 tạ/ha, sản lượng đạt 26.896,07 tấn. Cơ cấu 
giống chủ yếu VX-37, Hoàng Long, TV1.

- Lạc: Diện tích 464 ha, năng suất đạt 19,14 tạ/
ha, sản lượng 888 tấn, tập trung các giống MD7, L23, 

L14, VD116...
- Hoa, cây cảnh: 2.170 ha, diện tích cây hàng năm 

khác 1.456 ha. 
2. Một số mô hình sản xuất vụ Đông điển hình
Mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trên cây 

hoa: sử dụng giống hoa mới có màu sắc đẹp và đáp 
ứng nhu cầu thị hiếu (lily, đào, hồng, thược dược) triển 
khai tại các huyện Chương Mỹ, Phúc Thọ, Từ Liêm. Kết 
quả mô hình cho giá trị cao hơn từ 15 -20% so với sử 
dụng giống cũ.

Mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản 
xuất cây ăn quả: bao trái quả bưởi, chuối sử dụng giống 
nuôi cấy mô áp dụng tại huyện Phúc Thọ, Thường Tín. 

Mô hình áp dụng đồng bộ kỹ thuật mới trên cây ngô 
(Giống biến đổi gen, gieo bầu bằng máy, tăng mật độ 
trồng, kỹ thuật thâm canh): Năm 2015, diện tích trồng 
ngô biến đổi gen NK66 Bt/Gt: 30 ha tại huyện Chương 
Mỹ. Bước đầu đánh giá đây là giống ngô có thời gian 
sinh trưởng phù hợp với cơ cấu thời vụ 100 - 110 ngày; 
Ngô có bộ rễ chân kiềng khỏe, thân cây thon nhỏ, lá 
khép gọn, chống đổ tốt và có khả năng kháng sâu đục 
thân tốt; Năng suất trung bình đạt 60 tạ/ha, hiệu quả 
kinh tế tăng 6,1 triệu đồng/ha so với ngô thường.

3. Cơ chế, chính sách áp dụng
Năm 2015, Sở Nông nghiệp & PTNT giao Trung 

tâm phát triển cây trồng triển khai sản xuất 210 ha đậu 
tương giống vụ hè thu tại các huyện Phúc Thọ, Đan 
Phượng (hỗ trợ 30% chi phí sản xuất), năng suất đạt 23 
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tạ/ha, sản lượng đạt 486 tấn giống đậu tương xác nhận, 
đáp ứng nhu cầu làm giống cho 50% diện tích gieo 
trồng đậu tương vụ Đông; 

Trung tâm Khuyến nông, Chi cục BVTV, Trung tâm 
phát triển cây trồng triển khai các mô hình ứng dụng 
các tiến bộ kỹ thuật mới như: Giống đậu tương mới, 
trồng khoai tây làm đất tối thiểu, trồng ngô nếp lai bằng 
các giống mới…Trong đó hỗ trợ 100% giống, 30% vật tư, 
phân bón và hỗ trợ 100% kinh phí cho công tác tuyên 
truyền, tập huấn.

Ngoài chính sách của Thành phố, UBND các huyện 
hỗ trợ cho diện tích cây vụ Đông với kinh phí trên 7 
tỷ đồng, tập trung ở một số huyện: Thạch Thất, Sóc 
Sơn, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Thường Tín, Ba Vì…Nội 
dung hỗ trợ gồm giống ngô, giống rau mới, kinh phí diệt 
chuột vụ Đông…

II. Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2016
1. Tổng diện tích gieo trồng: 40.000 ha. Bao gồm: 

Đậu tương 10.870 ha, năng suất: 15 tạ/ha; Ngô 9.579 
ha, năng suất: 51,3 tạ/ha; Lạc: 473 ha, năng suất: 19,92 
tạ/ha; Khoai lang: 2.832 ha, năng suất: 98 tạ/ha; Khoai 
tây: 1.160 ha, năng suất: 132,8 tạ/ha; Rau đậu các loại: 
13.124 ha, năng suất: 195 tạ/ha;  Hoa, cây cảnh: 1.255 
ha; Cây trồng khác: 707 ha.

2. Giải pháp để giành vụ Đông thắng lợi
a.  Chủ động tiêu, tưới nước
Tập trung chỉ đạo điều tiết nước, đảm bảo độ ẩm 

đất, rút nước đệm phù hợp để sau khi thu hoạch lúa 
mùa là trồng ngay cây vụ Đông. Đối với các diện tích 
không tiêu, thoát nước được bằng tự chảy phải chỉ đạo 
bơm tiêu thoát nước sớm từ 15/9. Chủ động tiêu úng kịp 
thời, nhất là cuối tháng 9 đầu tháng 10 khi cây vụ Đông 
đang gieo và mới gieo.

b. Sử dụng cơ cấu giống ngắn ngày là chủ lực 
+ Đậu tương: cơ cấu giống có thời gian sinh trưởng 

ngắn (<85 ngày) như: ĐT-12, Đ8, ĐVN9 chiếm 30% 
diện tích; các giống có thời gian sinh trưởng trung 
bình (85-95 ngày) như: DT84, ĐT26, ĐT51, ĐVN5, ... 
chiếm 70% diện tích. 

+ Ngô: gieo trồng các giống ngô lai F1 năng suất 
cao, có thời gian sinh trưởng từ 95-115 ngày, như: 
NK4300, NK6654, LVN4,… Nhóm ngô thực phẩm: ngô 
nếp HN88, Wax44, MX10…sản xuất thử một số giống 
ngô biến đổi gen

+ Lạc: gieo trồng các giống MD7, L23, L14… có thời 
gian sinh trưởng 105-110 ngày, năng suất cao, kháng 
bệnh héo xanh vi khuẩn, gỉ sắt, đốm nâu để làm giống 
cho vụ Xuân năm sau.

+ Khoai lang: trồng các giống Hoàng Long, VX-37, 
TV1,...có thời gian sinh trưởng 80-100 ngày.

+ Khoai tây: trồng các giống Solara, Marabel, Bel-
larosa, Diamon.... có thời gian sinh trưởng 80-90 ngày.

+ Rau: Mở rộng diện tích cây rau thực phẩm, nhất 
là cây ưa lạnh; duy trì và phát triển vùng trồng và cây 
trồng truyền thống, cây có giá trị kinh tế cao có thị 
trường tiêu thụ. Sử dụng các giống hạt lai F1 nguồn gốc 
trong nước hoặc nhập nội.

c. Thực hiện đúng thời vụ gieo trồng
Áp dụng biện pháp không làm đất, làm bầu, làm đất 

tối thiểu, trồng gối đối với cây ưa ấm như ngô, bí xanh, 
dưa hấu,...; dùng giống ngắn ngày; thực hiện “sáng lúa, 
chiều cây vụ Đông” để đảm bảo khung thời vụ thích 
hợp cho từng loại cây trồng. Trên chân đất bãi ngoài đê, 
chân trồng cây rau màu hè thu chủ động ưu tiên gieo 
trồng cây ưa ấm, cây vụ Đông sớm, trồng càng sớm càng 
tốt.Cụ thể:

Đậu tương: các giống có thời gian sinh trưởng trung 
bình: DT84, ĐT26, ĐVN5, ĐVN6,...gieo xong trước 
30/9. Các giống ngắn ngày: ĐT12, Đ8, ĐVN9 gieo đến 
10/10. 

Ngô: nhóm trung ngày gieo xong trước 25/9; nhóm 
giống ngắn ngày gieo xong trước 5/10; các giống ngô 
nếp ngắn ngày gieo đến 10/10. Áp dụng biện pháp làm 
ngô bầu để tranh thủ thời gian xuống giống.

Lạc: các giống MD7, L23, L14 gieo xong trước 30/9 
Khoai lang: trồng cuối tháng 9 đến 10/10, riêng 

giống TV1 trồng đến 15/10. 
Khoai tây: Thời vụ trồng từ 15/10 đến 05/11.
Rau các loại: căn cứ vào điều kiện thời tiết thuận lợi 

và thời điểm thu hoạch để xác định thời gian gieo hạt 
phù hợp với từng loại rau.

d. Các biện pháp khác
+ Chỉ đạo nông dân ủ phân hữu cơ, thu gom rơm rạ 

sau thu hoạch lúa mùa, chuẩn bị mùn, trấu, đất bột, bùn 
ao làm bầu, nilon, túi bầu để chủ động cho trồng cây vụ 
Đông trên nền đất ướt.

+ Chủ động liên hệ, hợp đồng sớm, huy động và tận 
dụng sức kéo, máy phay đất để làm đất nhanh phục vụ 
cho gieo trồng kịp thời vụ.

+ Tăng cường đầu tư phân bón, bón đủ lượng, cân 
đối NPK (tăng kali) để nâng cao chất lượng sản phẩm; 
tận dụng phân hữu cơ, sử dụng phân hữu cơ vi sinh; thực 
hiện quy trình sản xuất rau an toàn.

Phòng trừ sâu bệnh kịp thời : Coi trọng công tác 
phòng trừ sâu bệnh bảo vệ cây trồng vụ Đông, làm tốt 
công tác dự tính, dự báo: Thường xuyên kiểm tra đồng 
ruộng, phát hiện sâu bệnh hại và có biện pháp tổ chức 
phòng trừ kịp thời, không để lây lan thành dịch. Chú 
ý các đối tượng như: sâu khoang, sâu xanh... nhất là ở 
những nơi năm trước đã có ổ dịch./.  

TRỒNG TRỌT - THỦY LỢI 
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Cây chè vốn không phải là thế mạnh của 
Hà Nội, tuy nhiên cây chè lại là cây trồng 
chủ lực của một số xã như Bắc Sơn (huyện 

Sóc Sơn), Ba Trại (Ba Vì), Hòa Thạch (Quốc Oai),... 
Vốn có lợi thế về tự nhiên, có lao động để sản xuất 
nhưng việc đầu tư, áp dụng tiến bộ KHKT mới, cơ 
giới hóa vào sản xuất, chế biến còn hạn chế … nên 
hiệu quả kinh tế của cây chè tại các xã này còn 
thấp. Để giúp các xã trung du ngoại thành Hà Nội 
phát huy giá trị kinh tế từ cây chè, trong những 
năm qua, Sở NN&PTNT Hà Nội đã thực hiện đề án 
“Phát triển sản xuất và tiêu thụ chè an toàn thành 
phố Hà Nội đến năm 2016, định hướng đến năm 
2020” của UBND Thành phố, qua đó xây dựng 
nhiều mô hình sản xuất, thâm canh chè an toàn; 
thực hiện quy hoạch, chọn giống chè năng suất, 

chất lượng cao để xây dựng thương hiệu chè an 
toàn Hà Nội.

Hà Nội hiện có 3.200 ha chè, tập trung chủ yếu 
ở các huyện Ba Vì, Sóc Sơn, Quốc Oai, Chương Mỹ. 
Trước đây việc sản xuất chè tại các địa phương còn 
mang tính chất tự phát, quy mô nhỏ, trồng phân tán 
và xen kẽ; chưa hình thành các vùng sản xuất tập 
trung quy mô lớn, chưa có các giống chè chất lượng 
cho năng suất cao. Các hộ nông dân còn chưa coi 
trọng việc sản xuất tạo ra sản phẩm chè an toàn từ 
khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ, đặc biệt vẫn còn 
tình trạng sử dụng phân bón, thuốc BVTV không đúng 
kỹ thuật dẫn đến chất lượng chè có nguy cơ không 
đảm bảo an toàn…Để phát huy giá trị kinh tế từ cây 
chè và xây dựng thương hiệu chè an toàn Hà Nội, 
từ 2014, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã giao 

Lưu Phượng 

Sản xuất chè an toàn theo hướng VietGAP tại xã 
Hòa Thạch, huyện Quốc Oai

TRỒNG TRỌT - THỦY LỢI 
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cho Trung tâm PTCT Hà Nội xây dựng mô hình, đẩy 
mạnh phát triển sản xuất chè an toàn theo hướng sản 
xuất hàng hóa tập trung, đầu tư thâm canh, áp dụng 
tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất. Năm 
2014, Trung tâm PTCT triển khai xây dựng 220 ha 
chè an toàn tại 6 xã của 4 huyện là Sóc Sơn, Ba Vì, 
Chương Mỹ, Quốc Oai. Trong đó, diện tích trồng mới 
là 80 ha, trồng thay thế năm thứ 2 là 50 ha; diện 
tích thâm canh chè theo VietGAP là 30 ha; diện tích 
áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất là 60 ha. Các mô 
hình đã thu hút 751 hộ tham gia. Năm 2015, từ kết 
quả đạt được của mô hình trong các năm trước, Trung 
tâm đã triển khai tại các xã, HTX trồng mới, trồng 
thay thế 90ha chè (trong đó xã Ba Trại (Ba Vì) 50ha, 
xã Bắc Sơn (Sóc Sơn) 30ha, xã Trần Phú (Chương Mỹ) 
10ha), thực hiện 2 mô hình thâm canh chè VietGAP 
với diện tích 20ha tại xã Bắc Sơn và Ba Trại; 6 mô 
hình mô hình áp dụng đồng bộ từ giống, TBKT trong 
sản xuất với diện tích 18ha tại 3 xã Bắc Sơn, Ba Trại 
và Hòa Thạch. Các mô hình thực hiện theo quy trình 
sản xuất được kiểm soát chặt chẽ từ khâu chăm sóc, 
BVTV, thu hái, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Mô 
hình chè VietGAP tại xã Bắc Sơn và Ba Trại cho năng 
suất chè bình quân đạt 1,8 tấn/ha/năm, theo đó giá 
trị sản phẩm tăng 20 - 30% so với sản xuất chè đại 
trà. Hiệu quả kinh tế đạt 248 triệu đồng/ha/năm. Mô 
hình đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert 
kiểm tra, đánh giá và cấp giấy chứng nhận VietGAP.

Kết quả thực hiện đề án đến nay, Trung tâm phát 
triển cây trồng Hà Nội đã triển khai trồng mới và trồng 
thay thế được 182 ha chè tại vùng đồi gò và vùng bán 
sơn địa các xã: Trần Phú - Chương Mỹ; Yên Bài, Ba 
Trại, Thuần Mỹ, Cẩm Linh - Ba Bì; Bắc Sơn - Sóc 
Sơn; Hòa Thạch - Quốc Oai bằng những giống chè 
mới có năng suất, chất lượng tốt như: LDP1, LDP2, 
Phúc Vân Tiên. Phát triển chăm sóc, thâm canh Chè 
an toàn được 345 ha tại các xã Trần Phú - Chương 
Mỹ; Yên Bài, Ba Trại, Thuần Mỹ, Cẩm Linh - Ba Bì; 
Bắc Sơn - Sóc Sơn; Hòa Thạch, Hòa Phú, Long Phú - 
huyện Quốc Oai. Trong đó 110 ha chè sản xuất theo 
VietGAP. Áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đưa cơ giới hóa 

vào sản xuất, chế biến chè được 100 ha. Ứng dụng 
các TBKT trong sản xuất chè đã từng bước tạo ra sản 
phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu 
nhập cho bà con nông dân các vùng trung du miền 
núi, đồng thời, cung cấp sản phẩm đảm bảo an toàn 
cho người tiêu dùng Thủ đô.

Xác định công tác đào tạo, tập huấn cho nông 
dân là khâu có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao 
trình độ, năng lực mới trong sản xuất chè an toàn 
theo hướng hàng hóa, đến nay, Trung tâm PTCT đã 
tổ chức nhiều lớp tập huấn, cho hàng nghìn lượt cán 
bộ, nông dân về công tác quản lý, quy trình kỹ thuật 
thâm canh chè theo hướng VietGAP, kỹ thuật trồng 
mới, trồng thay thế giống chè mới, áp dụng kỹ thuật 
cơ giới hóa vào sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu 
thụ chè sạch an toàn. Ngoài ra Trung tâm còn triển 
khai các lớp đào tạo chuyên sâu về kiến thức xúc tiến 
thương mại, tiêu thụ chè sạch an toàn và tổ chức các 
đoàn thăm quan học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các 
tỉnh, thành khác.

Đến nay, Đề án “Phát triển sản xuất và tiêu thụ 
chè an toàn Hà Nội” đã nâng cao nhận thức của 
người dân về quy trình sản xuất chè an toàn, Viet-
GAP, thay đổi dần cơ cấu giống mới có chất lượng cao 
và ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất để nâng cao 
chất lượng chè Hà Nội. Từ Đề án, các loại chè truyền 
thống như: chè Bắc Sơn, chè Long Phú, chè Ba Trại 
đang dần khẳng định thương hiệu trên thị trường Thủ 
Đô và các tỉnh thành lân cận. 

Để đạt mục tiêu xây dựng các vùng chuyên canh 
tập trung và từng bước xây dựng thương hiệu chè an 
toàn Thủ đô, qua đó nâng cao đời sống cho bà con 
nông dân vùng núi trung du ngoại thành Hà Nội, 
năm 2016, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo 
Trung tâm PTCT triển khai hỗ trợ các vùng chè tập 
trung trên địa bàn về trồng mới, trồng thay thế các 
nương chè già cỗi bằng các giống chè mới cho năng 
suất, chất lượng cao. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng 
tiến bộ KT đồng bộ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ 
cao vào sản xuất chè an toàn để nâng cao giá trị sản 
phẩm chè Hà Nội trên thị trường./.

TRỒNG TRỌT - THỦY LỢI 
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1. Ba nhu cầu hàng đầu: Hiện nay Hệ thống nông 
nghiệp nước ta được tổ chức quốc tế OECD đánh giá 
là “phú dưỡng” “thoái tiến bộ” với việc lạm dụng 
thuốc trừ sâu, bệnh, trừ cỏ; kháng sinh, hoóc môn 
sinh trưởng, phân hóa học, ô nhiễm đô thị, ô nhiễm 
công nghiệp và làng nghề nông thôn… đồng thời là 
hệ thống kém hiệu quả, hệ số sử dụng tài nguyên lớn, 
giá thương mại thấp. Sức chịu tải của môi trường ở hai 
đồng bằng lớn đã đến mức báo động. Nhân dân bất 
an về an toàn thực phẩm (ATTP). ATTP đã trở thành 
vấn đề lớn nhất của nước ta, chúng ta cần trịnh trọng 
đặt ATTP lên bàn nghị sự.

Hiện nay nhu cầu thị trường thương mại rau quả 
thế giới khoảng 100 tỷ USD/năm, nhưng nếu là chất 
lượng cao, có thương hiệu thì giá trị thương mại này 
còn cao hơn gấp nhiều lần (năm 2015 nước ta đã 
xuất khẩu đột phá mặt hàng này khoảng 2 tỷ USD, 
mới chiếm 2% thị phần thế giới). Ở trong nước đặc 
biệt là Hà Nội (10 triệu dân) và các đô thị (sẽ chiếm 
50% dân số) thì nhu cầu phân khúc thị dân trung lưu, 
thượng lưu (sẽ chiếm 10 - 20% dân số ) với các thực 
phẩm nông sản chất lượng cao ngày càng tăng (định 
lượng khoảng 100kg rau, 100kg quả, 100 quả trứng, 
100 lít sữa, 100kg thịt, 100kg gạo chất lượng cao…/ 
người/năm)

Quy luật phát triển bền vững là trở lại chu trình 
thuận với tự nhiên, kinh tế, xã hội không gây ra ô 
nhiễm (đất, nước, không khí, sinh học…)

Như vậy, ba yêu cầu: Sức khỏe, thị trường, môi 
trường đã trở nên cấp bách của cuộc sống.

2. Xây dựng mô hình phát triển: 
Hiện nay ngành nông nghiệp có hai thách thức lớn: 

Chất lượng nông sản thực phẩm với giá cạnh tranh và 
phát triển bền vững. Vì vậy ngành nông nghiệp cần 
hai điều kiện để phát triển: Hội nhập (cần) và “tái 
cấu trúc” lại ngành (đủ). Tái cấu trúc được coi như là 
“Đổi mới” lần hai.

“Tái cấu trúc” cần xác định cốt lõi là giảm bớt 
sản xuất lúa chuyển sang các cây con khác có giá trị 
và giá trị gia tăng cao hơn khi chúng ta về cơ bản đã 
đảm bảo được an ninh lương thực. “Tái cấu trúc” cần 
coi việc sản xuất ra thực phẩm an toàn là mục đích 
cuối cùng của ngành công nghiệp - nông nghiệp.

* Vùng Ba Vì đã có một số điều kiện thực tiễn:
- Có thương hiệu: Chè Ba Vì, sữa Ba Vì, rau muống 

tiến vua Phúc Thọ, khoai lang Đồng Thái, dứa Suối Hai, 
sữa Dê Ba Vì, bưởi Diễn…

- Địa bàn thuận lợi gần Thủ đô và các tỉnh Phú 
Thọ, Vĩnh Phúc… với định hướng phát triển nông sản 
hàng hóa chất lượng cao: Thịt, trứng, sữa, rau, hoa, 
quả, gạo đặc sản, chất lượng cao… 

- Nông nghiệp Hà Nội về cơ bản đã dồn điền đổi 
thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .

- Có Liên minh nhà sản xuất hữu cơ Ba Vì, HXT 
thuốc nam, trang trại đồng quê, HTX chăn nuôi Cổ 
đông, Công ty Hòa Lạc, Trung tâm Đà Điểu, Trung 
tâm Dê Thỏ,…

- Có nhà máy chế biến rau quả Sơn Tây, nhà máy 
dứa, nhà máy sữa, nhà máy chè,…

- Hà Nội đã có hàng trăm siêu thị, Trung tâm 
thương mại, chợ đầu mối,…

- Hà Nội là trung tâm tam giác phát triển ĐBSH và 
“hai hành lang một vành đai”

* Các điều kiện khoa học công nghệ:



20
Số 03 - Năm 2016
NÔNG NGHIỆP & NÔNG THÔN  HÀ NỘI

TRỒNG TRỌT - THỦY LỢI 

- Vùng Ba Vì có nhiều Trung tâm giống và khoa 
học công nghệ của Bộ NN&PTNT như: Bò, Gà, Dê 
Thỏ, Đà Điểu, Ngô, Đậu tương, Lúa,…

- Bộ NN&PTNT đã xây dựng một số tiêu chuẩn 
GAP(Good Agricultural  Practice - thực hành nông 
nghiệp tốt): tám quy trình chăn nuôi (Dê, Ong, Bò 
sữa, Bò thịt…) năm quy trình Việt GAP (rau, chè, quả, 
cà phê, lúa gạo).

- Lực lượng dịch vụ khoa học công nghệ tập trung 
đứng hàng đầu cả nước 

- Nông dân vùng Hà Nội có trình độ học vấn khá, 
hạ tầng nông thôn xếp hạng hàng đầu.

Các điều kiện này đảm bảo cho việc đổi mới công 
nghệ thành công

3. Kiến nghị và cách làm:
(1) Bộ NN&PTNT, cùng liên kết với UBND thành 

phố Hà Nội xây dựng vùng mô hình điểm thực phẩm 
hữu cơ, có chủ trương, có Nghị quyết, có Quyết định 
cơ chế chính sách lôi kéo doanh nghiệp (chính sách 
chuỗi hữu cơ, chính sách khởi nghiệp hữu cơ) phân 
công tổ chức thực hiện, sơ tổng kết nhân rộng mô 
hình trước mắt ở vùng Ba Vì sau đó ra toàn bộ vùng 
ngoại thành lân cận đủ điều kiện. Phân công một 
Cục (của Bộ) và Sở NN&PTNT Hà Nội là nhạc trưởng 
quản lý chủ trì xây dựng mô hình điểm.

Mô hình an toàn thực phẩm này dựa trên sự liên 
kết chuỗi của doanh nghiệp (thương mại, chế biến) với 
cộng đồng (HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ nông dân) và 
tổ chức, cá nhân khoa học công nghệ

Mô hình này cần tháo gỡ 3 “nút thắt” hiện nay là 
khâu tiêu thụ, khâu vùng sản xuất lớn và xây dựng tiêu 
chuẩn kỹ thuật, công nghệ.

Cần xây dựng các dự án khuyến nông, dự án xúc 
tiến thương mại về vùng thực phẩm hữu cơ cho mô hình

(2) Coi các doanh nghiệp là lực lượng chủ lực, là 
nhạc công trong việc lựa chọn xây dựng các tuyến, 
kênh sản phẩm vệ sinh an toàn thực phẩm “từ đồng 
ruộng đến bàn ăn” thuê đất,  xây dựng cánh đồng 
(an toàn, hữu cơ); liên kết, ký kết, cam kết với HTX, 
tổ hợp tác, nông trại, hộ nông dân tiêu thụ sản phẩm 
với giá cạnh tranh. Doanh nghiệp tổ chức mạng lưới 

thương lái, chủ vựa cùng “bắt tay” với nông dân. 
UBND các cấp là trọng tài, giám sát.

(3) Các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, dịch vụ khoa 
học công nghệ tham gia vào các tuyến, các kênh sản 
phẩm trên đây bằng sản phẩm khoa học công nghệ 
phù hợp: các dự án, chương trình, đề tài, R&D…

(4) Mô hình nên đặt ra hai mức: sản phẩm hữu cơ 
và sản phẩm an toàn;  mô hình nên làm chắc một số 
sản phẩm qua thăm dò thị trường; có lộ trình mở rộng 
dần mức độ thị phần từ thấp đến cao: từ an toàn đến 
hữu cơ.

- Có thể chọn một số sản phẩm hữu cơ như: thuốc 
nam, măng, nấm, mật ong, chè, rau gia vị, khoai 
lang, rau muống, bưởi Diễn, thanh long, quả…

- Có thể chọn một số sản phẩm an toàn như: Cá, 
trứng, gà ri lai, đà điểu, thịt bò BBB, thịt lợn rừng, 
dứa, rau, quả, sữa bò, sữa dê, gạo, chè…

(5) Việc chứng nhận tiêu chuẩn vệ sinh an toàn 
thực phẩm nên theo hai kênh:

+ Kênh khoa học công nghệ: căn cứ vào tiêu 
chuẩn đã có và đề nghị các Bộ NN&PTNT,  Bộ Y tế, 
tiếp tục xây dựng, hoàn thiện theo cam kết hội nhập 
và trong nước (hữu cơ, an toàn).

+ Kênh thị trường: Không nên quá cứng nhắc theo 
GAP 24/64 chỉ tiêu mà nên theo thị trường (trong, 
ngoài nước), gọi là Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, ví 
dụ: vải thiều vào Mỹ hiện nay chỉ cần qua chiếu xạ, 
vào Nhật cần qua sử lý hơi nước nóng, vào Úc không 
có một loại hóa chất, vào Trung Quốc chỉ cần màu 
đẹp, quả to,…

(6) Ngành nông nghiệp nên trở lại phổ cập IPM(in-
tegrated Pests Management - quản lý dịch hại tổng 
hợp) bởi vì yếu tố quan trọng nhất mà ta yếu kém là 
quản lý(Management: quản lý thuốc, hóa chất; quản 
lý phòng trừ dịch bệnh; quản lý dịch bệnh; quản lý 
đối tượng sinh học…)

(7) Vùng Ba Vì là vùng phát triển du lịch với các 
sản phẩm: Du lịch sinh thái, tín ngưỡng, văn hóa, 
nghỉ dưỡng… Nếu mô hình này thành công sẽ hình 
thành du lịch canh nông, phát triển công nghiệp thực 
phẩm, ẩm thực an toàn.
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Thủ đô Hà Nội hiện có 30 quận, huyện, thị xã 
và 584 xã, phường, thị trấn với tổng dân số 
khoảng gần 10 triệu người (gồm cả ngụ cư và 

khách vãng lai). Lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP) là 
lĩnh vực liên quan đến nhiều lĩnh vực trong hoạt động 
xã hội. Hiện Thành phố có số cơ sở sản xuất, kinh do-
anh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố rất 
lớn và ngày càng tăng (theo nguồn tin từ năm 2011 có 
47.840 cơ sở, năm 2015 có 58.092 cơ sở). Nhu cầu về 
thực phẩm trung bình mỗi năm cần khoảng 890 nghìn 
tấn gạo, 139 nghìn tấn thịt lợn, 42 nghìn tấn thịt gà, 900 
triệu quả trứng các loại, 54 nghìn tấn hải sản tươi sống 
và chế biến, 900 nghìn tấn rau… trong đó Hà Nội cung 
cấp khoảng 69% nhu cầu thịt gia súc các loại, 32% cá 
các loại, 97,7% trứng gia cầm, 19% sữa, 38% gạo tẻ, 
60% rau củ tươi và 18% quả tươi các loại…, số còn lại là 
từ nguồn nhập khẩu và từ các tỉnh khác. Diện tích rau 
an toàn là 5.500 ha/12.000 ha diện tích trồng rau. Có 
7 cơ sở giết mổ công nghiệp; 17 cơ sở giết mổ tập trung 
bán công nghiệp; 04 cơ sở giết mổ tập trung thủ công; 
Hiện có 1.047 điểm giết mổ nhỏ lẻ, thủ công, có 425 
chợ (trong đó có 03 chợ đầu mối, không có chợ đấu giá 
nông sản) phân bố tại 30/30 quận, huyện, thị xã, 117 
siêu thị, 22 trung tâm thương mại trên địa bàn. Về bộ 
máy quản lý, nhân lực, cơ sở vật chất trang thiết bị giúp 
UBND các cấp quản lý ATTP: khoảng 11.946 người 
tham gia công tác bảo đảm ATTP (trong đó chuyên trách 
ATTP 254 người).

Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, các 
ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác 

quản lý ATTP đã và đang có chuyển biến tích cực. Về 
chỉ đạo, UBND Thành phố đã phân rõ và gắn trách 
nhiệm đứng đầu về công tác ATTP, kiện toàn Ban chỉ 
đạo (BCĐ) Thành phố do Chủ tịch UBND Thành phố là 
trưởng BCĐ. Duy trì hiệu quả đường dây nóng về ATTP 
các tuyến. Tập trung chỉ đạo và triển khai quyết liệt 
thực hiện Luật ATTP và các văn bản của Trung ương. 
Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai đến cả hệ 
thống chính trị trên địa bàn toàn Thành phố về ATTP. 
Triển khai thực hiện Kế hoạch An toàn thực phẩm giai 
đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030. 

Về quản lý hoạt động chuyên môn, tập trung thực 
hiện nhóm giải pháp tổ chức sản xuất, trong đó tập 
trung rà soát, quy hoạch vùng sản xuất, phát triển mô 
hình quản lý theo chuỗi sản phẩm cung ứng, thông qua 
các Chương trình đề án lớn. Cụ thể đã có đề án sản 
xuất và tiêu thụ rau an toàn, Chương trình phát triển 
sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, Đề án phát triển 
chăn nuôi, Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản. 
Đặc biệt đã xây dựng phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ 
sản phẩm với 27 chuỗi có nguồn gốc động vật, 33 chuỗi 
nguồn gốc trồng trọt. Hình thành và phát triển các vùng 
sản xuất lúa chất lượng cao với 157 cánh đầu mẫu lớn ở 
14 huyện; 5.500ha rau an toàn được quản lý; 76 xã chăn 
nuôi trọng điểm với 3.232 trang trại quy mô lớn ngoài khu 
dân cư, 25 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung (1690ha).

Về công tác thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm, tính 
riêng 6 tháng đầu năm 2016 có 63.898 lượt cơ sở được 
thanh kiểm tra, phát hiện 11.546 cơ sở vi phạm ATTP, 
phạt tiền 3.672 cơ sở, các cơ sở vi phạm đã được xử lý 
đúng theo quy định của pháp luật. Lấy 1.764 mẫu thực 
phẩm (cùng kỳ năm 2015: 960 mẫu) gửi xét nghiệm, 
phát hiện 107 mẫu không đạt về chỉ tiêu vi sinh vật, hóa 
học và theo hồ sơ cơ sở tự công bố. Xét nghiệm nhanh 
đạt 137.531/152.693 mẫu (90,1%) (cùng kỳ năm 2015 
xét nghiệm 141.722 mẫu). Xét nghiệm 191 mẫu nước 
tiểu lợn phát hiện 7/191 mẫu dương tính với Salbutamol. 
Đã triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành tại 10 xã/
phường theo Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg và hướng 
dẫn của Bộ Y tế. Kết quả sau 06 tháng thực hiện thí 
điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm 2563 
cơ sở được kiểm tra. Tỷ lệ cơ sở vi phạm bị xử lý vi phạm 
hành chính cao hơn so với 6 tháng cùng kỳ trước khi 
thực hiện thí điểm (21,2% so với 17,6%), số tiền phạt 
cao hơn (750.300.000 đồng so với 222.980.000 đồng).

Thời gian qua, công tác tuyên truyền Thành phố 
tập trung chỉ đạo có nhiều đổi mới, sáu tháng đầu năm 
2016, toàn Thành phố đã tổ chức phổ biến kiến thức/

CHĂN NUÔI - THỦY SẢN 

Chi cục Thú y Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất công 
tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại lễ hội chùa Hương.
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xác nhận kiến thức ATTP cho chủ cơ sở và công nhân 
1107 lớp/64936 người. Tổ chức tuyên truyền cho các 
hội viên đoàn thể và người tiêu dùng 2355 lớp/149711 
người, phát 167.623 tờ gấp. Tổ chức ký cam kết ATTP 
32789 cơ sở. Loa đài của các phường xã thị trấn phát 
thanh về ATTP tổng số 48105 lượt. Báo Hà Nội mới phát 
động cuộc thi viết “Chung tay vì ATTP”, tổ chức tọa đàm 
trực tuyến về ATTP.       

Về quản lý trong lưu thông về lĩnh vực ATTP, đã tăng 
cường thực hiện việc đẩy mạnh các chương trình liên 
kết, hợp tác, giao thương giữa Hà Nội và các tỉnh lân 
cận, giữa các đơn vị sản xuất thực phẩm và đơn vị kinh 
doanh, phân phối sản phẩm thực phẩm an toàn. Tăng 
cường kiểm tra, kiểm soát các tuyến đường vận chuyển 
thực phẩm vào Thành phố gắn với các chốt kiểm dịch 
động vật liên ngành của Thành phố nhằm phát huy vai 
trò trách nhiệm của các chốt kiểm dịch này tránh việc 
kiểm soát hình thức. Tăng cường công tác hậu kiểm sau 
cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Bên cạnh đó, 
Thành phố đã tăng cường công tác quản lý nhà nước, 
thông tin truyền thông, thí điểm các mô hình xác nhận 
thực phẩm an toàn. Tăng nhân lực chuyên trách cho các 
tuyến và đào tạo cán bộ có chuyên môn sâu về ATTP.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản 
lý ATTP cũng gặp không ít khó khăn đó là hệ thống các 
văn bản, thông tư hướng dẫn thay đổi thường xuyên, 
chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế công tác quản lý 
ATTP. Việc phân cấp quản lý ATTP bị phân đoạn, chưa 
liên tục, còn chồng chéo, gây khó khăn cho công tác 
quản lý cũng như phân công trách nhiệm giữa các bộ, 
ngành và UBND các cấp; nhiều thông tư mang tính chất 
quản lý chuyên ngành còn có nội dung mở, khó hiểu 
dẫn đến việc xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng 
gặp nhiều khó khăn. 

Về tổ chức bộ máy, con người, các đơn vị còn thiếu 
phương tiện đi lại, trang thiết bị phục vụ thanh tra, kiểm 
nghiệm, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Đội ngũ cán 
bộ, công chức làm công tác an toàn thực phẩm ở các 
tuyến còn thiếu, trình độ quản lý chuyên môn về an 
toàn thực phẩm còn hạn chế so với khối lượng và yêu 
cầu công việc đòi hỏi đáp ứng ngày càng cao. Việc kiểm 
soát, ngăn chặn các sản phẩm không rõ nguồn gốc và 
bảo đảm an toàn thực phẩm tuy có chuyển biến nhưng 
chưa chặt chẽ, kết quả chưa cao. Nhiều cơ sở sản xuất, 
kinh doanh chạy theo lợi nhuận không tính đến quyền 
lợi của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, số lượng cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm nhiều, hoạt động di động, 
thời vụ, ở nhiều tỉnh thành nhập về. Nhiều cơ sở nhỏ lẻ 
manh mún, nhiều chợ cóc, chợ tạm, cơ sở giết mổ nhỏ 
lẻ không đảm bảo vệ sinh. Chưa có cách thức hữu hiệu 
để nhận biết bằng cảm quan thực phẩm tươi sống an 
toàn ngoài việc lựa chọn cơ sở rõ nguồn gốc nên rất khó 
quản lý, kiểm soát.

Mục tiêu cụ thể về công tác quản lý ATTP của Thành 
phố đã được đặt ra là đến năm 2020 về cơ bản, việc 

kiểm soát an toàn thực phẩm trên địa bàn Thủ đô được 
thực hiện đồng bộ có hiệu quả; năm 2016 có 80% người 
sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh 
vực y tế; 90% người quản lý; 80% người tiêu dùng có 
kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm. 
Phấn đấu 100% các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm nắm được quy trình, điều kiện sản 
xuất kinh doanh thực phẩm an toàn. Diện tích sản xuất 
rau an toàn đạt 5.500 ha; số sản phẩm gia súc, gia cầm 
tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn Thành phố được kiểm 
soát đạt 50%, đến năm 2020 đạt 80%. Có 50% vùng 
nuôi thủy sản tập trung được giám sát dư lượng hóa chất 
độc hại và đạt 80% vào năm 2020. 

Những giải pháp cơ bản Thành phố tập trung thực 
hiện trong thời gian tới  đó là đưa các tiêu chí về công 
tác ATTP vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của 
địa phương và chỉ tiêu khen thưởng. Ban hành các văn 
bản chỉ đạo, cơ chế chính sách về công tác ATTP phù 
hợp với điều kiện thực tế của Thành phố. Bổ sung hệ 
thống quy định, quy chế cần thiết và các cơ chế, chế 
tài thưởng phạt nghiêm minh. Nâng cao chất lượng hoạt 
động của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP từ 
Thành phố tới các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị 
trấn, tổ chức tốt các hoạt động phối hợp liên ngành 
trong đó ngành y tế làm đầu mối, Chủ tịch UBND các 
cấp trực tiếp làm trưởng ban.

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt công tác an toàn thực 
phẩm theo chuỗi đối với từng ngành hàng, từ khâu sản 
xuất nuôi trồng, giết mổ, sơ chế, đến vận chuyển, tiêu 
thụ; có giải pháp xử lý với từng phân khúc, đưa ra các 
khuyến nghị đối với chuỗi an toàn thực phẩm đảm bảo 
tiêu chuẩn, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo; 
hình thức, bỏ trống địa bàn kinh doanh. Tập trung đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của 
cả hệ thống chính trị, vận động giáo dục nâng cao nhận 
thức, ý thức, trách nhiệm của người sản xuất, kinh do-
anh và người dân về tầm quan trọng và tác dụng của 
công tác đảm bảo an toàn thực phẩm với mọi người, mọi 
gia đình và cộng đồng xã hội. Đẩy mạnh công tác giám 
sát hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp 
luật về an toàn thực phẩm. 

Về nguồn nhân lực: Tăng cường biên chế cho đội 
ngũ chuyên trách an toàn thực phẩm của các tuyến, đủ 
khả năng quản lý và điều hành các hoạt động bảo đảm 
an toàn thực phẩm tại các tuyến. Tăng cường đầu tư 
kinh phí cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Xã 
hội hoá, đa dạng các nguồn lực tài chính và từng bước 
tăng mức đầu tư cho công tác bảo đảm an toàn thực 
phẩm 8000 đ/dân. 

Với những giải pháp trên cùng với sự vào cuộc đồng 
bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các 
tầng lớp nhân dân, công tác quản lý ATTP trên địa  bàn 
Thủ đô sẽ tiếp tục có chuyển biến mạnh mẽ, bền vững, 
hiệu quả trong thời gian tới góp phần thúc đẩy xã hội 
phát triển./.



Số 03 - Năm 2016
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NỘI

23

Kiểm tra vệ sinh thú y và đóng dấu kiểm dịch trước khi đưa gia cầm đi tiêu thụ nhằm 
ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
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Hà Nội là Trung tâm của cả nước với dân số 
khoảng gần 10 triệu người tham gia sinh 
sống vì vậy an toàn thực phẩm là vấn đề 

nóng đã và đang được các cấp, các ngành quan tâm. 
Theo tính toán, trung bình nhu cầu tiêu thụ thịt gia súc, 
gia cầm của Hà Nội năm 2015 khoảng 314.002 tấn 
(872,2 tấn/ngày), trong đó thịt trâu bò là 36.011 tấn 
(100 tấn/ngày), thịt lợn là 205.970 tấn (572,1 tấn/ngày), 
thịt gia cầm là 72.021 tấn (200,1 tấn/ngày). Như vậy 
thịt lợn vẫn là nguồn thực phẩm cung cấp chủ yếu trong 
bữa ăn hàng ngày của người dân Thủ đô. Tuy nhiên việc 
quản lý giết mổ, quản lý vận chuyển, kinh doanh buôn 
bán động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành 
phố hiện còn nhiều hạn chế, phần lớn động vật đưa vào 
giết mổ chưa kiểm soát được tận gốc.

Thành phố hiện đang có nhiều loại hình giết mổ gia 
súc, gia cầm như công nghiệp, bán công nghiệp, tập 
trung, nhỏ lẻ. Có 06 cơ sở giết mổ công nghiệp (01 cơ 
sở giết mổ trâu bò, 01 cơ sở giết mổ gia cầm và 04 cơ sở 
giết mổ lợn), 17 cơ sở giết mổ bán công nghiệp (05 cơ sở 
giết mổ trâu bò, 03 cơ sở giết mổ lợn, 08 cơ sở giết mổ 
gia cầm và 01 cơ sở giết mổ thỏ) và 04 cơ sở giết mổ tập 
trung thủ công (03 cơ sở giết mổ lợn và 1 cơ sở giết mổ 
gia cầm). Các cơ sở công nghiệp và bán công nghiệp 

hiện nay đang hoạt động cầm chừng hoặc đã ngừng giết 
mổ với nhiều nguyên nhân như đầu ra không ổn định, 
không có sự liên kết giữa chăn nuôi giết mổ và chế biến, 
giá thành, chi phí giết mổ cao chưa thu hút được các hộ 
chăn nuôi vào giết mổ. Trong khi đó vẫn tồn tại khoảng 
1.047 điểm giết mổ nhỏ lẻ, thủ công, sản lượng giết mổ 
khoảng 396 tấn thịt/ngày (chiếm tỷ lệ 55,3%).

 Các điểm, hộ giết mổ nhỏ lẻ chủ yếu nằm rải rác 
trong khu dân cư, hoạt động đa dạng dưới nhiều hình 
thức khác nhau như giết mổ tại nhà, giết mổ tại hộ chăn 
nuôi, một số cơ sở không có địa điểm cố định, hoạt động 
theo mùa vụ. Các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ thường không đáp 
ứng về điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, đặc 
biệt nguồn nước thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm 
môi trường ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt tại các hộ 
xung quanh. Đi đôi với việc ô nhiễm môi trường công 
tác quản lý cũng gặp quá nhiều khó khăn. Chỉ tính riêng 
trên địa bàn huyện Chương Mỹ số hộ giết mổ nhỏ lẻ giai 
đoạn 2010-2014 là 150 hộ.  Đầu năm 2015, được sự hỗ 
trợ của Dự án Lipsap đã xây dựng được cơ sở giết mổ tập 
trung tại xã Hồng Phong cơ sở này đi vào hoạt động đã 
thu gom 20 hộ giết mổ nhỏ lẻ ở địa phương và một số xã 
lân cận, hình thành 01 khu tập trung giết mổ tại Phụng 
Châu đã thu hút các hộ giết mổ của xã Tiên Phương, thị 
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trấn Chúc Sơn, xã Ngọc Hòa và số hộ giết mổ nằm rải 
rác ở 15 xã vì vậy theo thống kê cuối năm 2015 số hộ 
giết mổ giảm xuống còn khoảng 80 hộ kinh doanh giết 
mổ gia súc, gia cầm.

Từ thực trạng trên, thành phố Hà Nội phấn đấu giai 
đoạn 2016-2020 số cơ sở giết mổ nhỏ lẻ giảm xuống 
còn dưới 30% so với hiện nay. Thực hiện tốt mục tiêu 
này cần có những giải pháp cụ thể đó là:

 Thứ nhất: Sự vào cuộc đồng bộ của các cấp các 
ngành về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư xây dựng 
các cơ sở giết mổ đảm bảo vệ sinh thú y, ATTP, đồng 
thời khuyến khích các cơ sở giết mổ công nghiệp, bán 
công nghiệp hoạt động có hiệu quả. Thực tế những 
năm qua triển khai thực hiện Quyết định số 16/2012/
QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND thành phố 
Hà Nội đã giúp cho một số cơ sở giết mổ công nghiệp 
và bán công nghiệp hoạt động có hiệu quả, Cụ thể như 
cơ sở giết mổ Vạn Phúc (Thanh Trì, Hà Nội) từ 1.500 
con lợn/ngày nâng lên 1.700 con/ngày vào thời gian cao 
điểm lên tới 2.000- 2.200 con/ngày; cơ sở giết mổ gia 
cầm Lan Vinh (Gia lâm - Hà Nội) nâng sản lượng giết 
mổ từ 700 đến 3.000 con/ngày; cơ sở giết mổ gia cầm 
Luyện Hà (Gia Lâm - Hà Nội) sản lượng giết mổ từ 300 
lên tới 900 con/ngày. Các cơ sở này phát triển đã giúp 
cho các địa phương giảm tối đa giết mổ nhỏ lẻ, hiện 
nay huyện Thanh Trì đã không còn giết mổ nhỏ lẻ trên 
địa bàn huyện. 

Thứ hai: Tập trung thực hiện tốt việc Quy hoạch quỹ 
đất phục vụ hoạt động giết mổ phù hợp với đặc điểm 
của từng địa phương. Hiện thành phố đã có quyết định 
về quy hoạch giết mổ cho các địa phương (tại Quyết 
định 5791/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND 
Thành phố) tuy nhiên việc thực hiện còn gặp nhiều khó 
khăn. Các địa phương cần tập trung chỉ đạo để quyết 
định có tính khả thi cũng là một giải pháp hữu hiệu để 
giảm các cơ sở, điểm nhỏ lẻ. 

Việc hình thành đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ 
sở tập trung giết mổ sẽ là bước chuyển biến tích cực trong 
việc quản lý có hiệu quả hoạt động giết mổ, giảm số hộ 
giết mổ nhỏ lẻ đã tồn tại nhiều năm qua trên địa bàn.

Thứ ba: Nhân rộng mô hình tập trung giết mổ gia 
súc, gia cầm đang hoạt động có hiệu quả trên địa bàn 
thành phố (như cơ sở giết mổ Vạn Phúc là một điển 

hình). Sự hình thành các cơ sở tập trung giết mổ trên 
địa bàn TP nói chung sẽ quy tụ các điểm giết mổ ở 
gần nhau (trong một huyện hoặc một cụm xã) vào 
một cơ sở để giảm bớt số lượng cơ sở phải kiểm soát 
giết mổ ở các địa phương, nhờ vậy hoạt động kiểm 
soát giết mổ thuận lợi hơn. Các cơ sở tập trung giết 
mổ có quy mô đủ lớn, đủ năng lực thực hiện các quy 
định về vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm sẽ là 
nơi các hộ giết mổ nhỏ lẻ thực hiện hoạt động giết 
mổ được kiểm soát thay thế các điểm giết mổ nhỏ lẻ 
không đảm bảo các quy định về vệ sinh an toàn thực 
phẩm tại mỗi gia đình - nơi mà hoạt động giết mổ 
của họ không được kiểm soát. 

Thứ tư: Tăng cường công tác thanh kiểm tra hoạt 
động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản 
phẩm động vật, phát hiện và xử lý những cơ sở vi 
phạm quy định. Công khai các trường hợp vi phạm 
trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thứ năm: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức đối với người chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, 
kinh doanh động vật, sản phẩm động vật đảm bảo 
vệ sinh thú y, an toàn vệ sinh thực phẩm trên các 
phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình 
thức như truyền hình, báo, phát thanh, tờ rơi. Bên 
cạnh đó đẩy mạnh truyên truyền nhằm thay đổi tập 
quán cho người tiêu dùng sử dụng những sản phẩm 
đã qua các cơ quan  quản lý kiểm tra giám sát có 
như vậy bản thân người kinh doanh sản phẩm động 
vật sẽ nhập từ các cơ sở giết mổ tập trung để đảm 
bảo ATTP. 

Thứ sáu: Việc xây dựng chuỗi liên kết từ chăn 
nuôi - giết mổ - chế biến - tiêu thụ sản phẩm cũng là 
giải pháp mạnh để giảm giết mổ nhỏ lẻ vì việc hình 
thành chuỗi liên kết bắt buộc phải là giết mổ lớn, tập 
trung để gắn các mắt xích trong quá trình cho ra các 
sản phẩm sạch, an toàn.

Chắc chắn với các giải pháp trên được các cấp 
các ngành quan tâm vào cuộc đồng bộ cùng sự đồng  
thuận của người kinh doanh, người tiêu dùng hoạt 
động giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn TP Hà Nội sẽ giảm 
nhanh trong thời gian tới để người dân Thủ Đô yên 
tâm sử dụng sản phẩm động vật đảm bảo an toàn vệ 
sinh thực phẩm./.  

CHĂN NUÔI - THỦY SẢN 
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Thành phố Hà Nội hiện có tổng đàn gia súc, 
gia cầm đứng ở tốp đầu cả nước với đàn trâu 
bò gần 170 ngàn con, trong đó bò sữa gần 15 

ngàn con, đàn lợn trên 1,8 triệu con, đàn gia cầm, thủy 
cầm hiện có trên 23 triệu con. Về các cơ sở kinh doanh 
thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, có tới 787 cửa hàng 
buôn bán thuốc thú y trong đó 545 cửa hàng buôn bán 
thuốc dược phẩm, 218 cửa hàng buôn bán thuốc dược 
phẩm và vắc xin, 15 cửa hàng buôn bán hóa chất. Có 
gần 100 công ty sản xuất thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi 
đóng trên địa bàn. Với số lượng đàn gia súc gia cầm lớn, 
môi trường chăn nuôi bị ô nhiễm nên người dân vẫn 
dùng kháng sinh với lượng lớn. Đối tượng dùng nhiều 
kháng sinh để phòng bệnh là gia cầm từ 1 đến 35 ngày 
tuổi và lợn từ sơ sinh đến cai sữa.  

Lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi có thể phá vỡ 
cân bằng tự nhiên của hệ vi sinh vật đường ruột gây rối 
loạn quá trình tiêu hóa. Mối nguy hại chính của việc lạm 
dụng kháng sinh trong chăn nuôi không đúng nguyên 
tắc, liều lượng, liệu trình dẫn đến vấn đề nhờn thuốc, 
tạo cơ hội cho vi sinh vật kháng lại thuốc. Lạm dụng 

kháng sinh gây ra sự tồn dư kháng sinh có trong thực 
phẩm không chỉ ảnh hưởng đến vật nuôi mà còn gây 
nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng khi tiêu thụ thực 
phẩm do sự tồn dư kháng sinh. Đặc biệt, một số kháng 
sinh, hóa dược có thể gây ung thư cho người tiêu dùng.

Nguyên nhân người chăn nuôi lạm dụng kháng 
sinh là do phương thức chăn nuôi trên địa bàn thành 
phố vẫn chủ yếu là nhỏ lẻ nên ý thức, hiểu biết của 
người dân còn hạn chế. Việc chăn nuôi nhỏ lẻ cũng 
là một nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh, việc quản lý 
dịch bệnh khó khăn. Vì vậy, để chủ động phòng bệnh, 
người dân dùng kháng sinh để phòng bệnh. Bên cạnh 
đó, việc tập huấn nâng cao trình độ chăn nuôi hiểu 
sâu về tác hại của kháng sinh còn hạn chế. Nhiều 
doanh nghiệp kinh doanh thuốc thú y vì lợi nhuận 
vẫn tăng cường quảng bá để bán được hàng mà không 
giới thiệu sâu về những tác hại, cơ chế ảnh hưởng 
của kháng sinh để người dân hiểu. Trên thực tế, nhiều 
người chăn nuôi biết tác hại song vẫn dùng vì lý do lợi 
nhuận. Bên cạnh đó, công tác quản lý kháng sinh trên 
thị trường còn có sự chồng chéo. Do vậy, nếu không có 

Nguyễn Ngọc Sơn

CHĂN NUÔI - THỦY SẢN 
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giải pháp mạnh, hữu hiệu sẽ có hậu quả nghiêm trọng.
Một số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới đó 

là, trước mắt tập trung kiểm soát hoạt động kinh doanh, 
buôn bán thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi trên địa bàn. 
Quản lý hoạt động hành nghề thú y, cấp giấy chứng 
nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y và các hoạt động kinh 
doanh, buôn bán, hành nghề thú y theo quy định. Tập 
huấn phổ biến cho đội ngũ cán bộ thú y màng lưới từ 
huyện đến thú y thôn bản các văn bản quy phạm pháp 
luật về vấn đề sử dụng và hạn chế việc lạm dụng kháng 
sinh trong chăn nuôi. Tổ chức lấy mẫu kiểm tra nhanh 
sự tồn dư các chất cấm, kháng sinh tồn dư tại các lò mổ, 
lấy mẫu kiểm tra, phân tích các mẫu thức ăn chăn nuôi 
đóng  trên địa bàn thành phố. 

Tăng cường hướng dẫn tới hộ chăn nuôi kỹ thuật 
chăn nuôi, tham mưu các cấp chính quyền đầu tư kinh 
phí tập huấn cho các hộ chăn nuôi lớn về các chính 
sách hỗ trợ vắc xin phòng bệnh để hạn chế dịch bệnh.

Triển khai thực hiện Thông tư 06 của Bộ Nông nghiệp & 
PTNT ngày 31/5/2016 ban hành danh mục, hàm lượng, 
kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi 
gia súc, gia cầm. Tiếp tục thực hiện ký cam kết với các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi; các hộ 
chăn nuôi không sử dụng kháng sinh, chất cấm không 
được phép sử dụng. 

Các giải pháp nêu trên phải thực hiện đồng bộ song 
phải có lộ trình thực hiện, vừa tăng cường quản lý vừa 
đẩy mạnh tuyên truyền, trong đó tăng cường phương thức 
tuyên truyên nguy cơ tác hại của việc lạm dụng kháng 
sinh để người chăn nuôi hiểu sâu và hạn chế sử dụng. 

Trường hợp bất khả kháng vẫn phải dùng, người 
chăn nuôi cần lưu ý một số nguyên tắc cơ bản đó là: 
Dùng kháng sinh càng sớm càng tốt: Nên dùng kháng 
sinh với liều cao ngay từ đầu, không được dùng liều 
nhỏ tăng dần để tránh hiện tượng vi khuẩn nhờn thuốc. 
Thuốc kháng sinh phải dùng đủ liều lượng, nếu dùng 
không đủ liều sẽ không đủ lượng kháng sinh để tiêu diệt 
vi khuẩn. Khi đó gia súc, gia cầm không những không 
khỏi bệnh và còn gây hiện tượng vi khuẩn nhờn thuốc, 
con vật kháng kháng sinh, lần sau sử dụng kháng sinh 
sẽ ít hoặc không có hiệu quả điều trị. Phải dùng kháng 
sinh ít nhất 3 ngày liên tục cho đến khi hết các biểu 

hiện nhiễm khuẩn, sau đó dùng thêm 1- 2 ngày nữa 
rồi mới ngừng thuốc. Trong thực tế có nhiều người theo 
thói quen trong điều trị là khi tiêm 1 -2 mũi kháng sinh, 
thấy con vật bắt đầu ăn trở lại là ngừng ngay việc dùng 
thuốc, như vậy vi khuẩn bị nhờn kháng sinh và rất có 
khả năng tái nhiễm bệnh. Nếu sau một liều trình dài 5 
-6 ngày dùng kháng sinh mà không thấy khỏi bệnh nên 
đổi loại kháng sinh khác hoặc xem lại việc chẩn đoán 
bệnh. Hiện nay có nhiều người khi thấy con vật bỏ ăn 
là dùng ngay kháng sinh, điều này sẽ rất nguy hiểm vì  
chính kháng sinh có thể làm cho con vật biểu hiện triệu 
chứng nặng hơn. Cần phải có chẩn đoán chắc chắn con 
vật đó đang có biểu hiện bệnh, đặc biệt biểu hiện viêm 
nhiễm trong cơ thể mới nên sử dụng kháng sinh. Không 
nên phối hợp quá nhiều loại kháng sinh, chỉ nên dùng 
kết hợp 2 loại kháng sinh cùng lúc, nếu sử dụng phối 
hợp quá nhiều loại kháng sinh thì vừa không có hiệu 
quả điều trị lại vừa gây cho vi khuẩn nhờn thuốc. Không 
nên lạm dụng thuốc kháng sinh: Trong thực tế hiện nay 
do trên thị trường quá sẵn các loại kháng sinh nên nhiều 
người dùng tràn lan, tuỳ tiện, cứ thấy con vật ốm là dùng 
ngay kháng sinh mà không chú ý đến chẩn đoán đúng 
bệnh. Nhiều trường hợp dùng kháng sinh trộn vào thức 
ăn để phòng bệnh, với liều phòng như vậy sẽ là nguy 
hiểm vì con vật rơi vào trạng thái nhờn kháng sinh, hoặc 
chính kháng sinh đó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình 
sinh trưởng và phát triển của con vật.  Điều quan trọng 
khi dùng kháng sinh là phải kết hợp với chẩn đoán bệnh 
mới đảm bảo an toàn và có hiệu quả. 

Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không nên 
mổ thịt gia súc, gia cầm ngay sau khi dùng kháng sinh 
mà phải sau một thời gian để con vật thải hết lượng thuốc 
tồn dư trong thịt. Thời gian này khác nhau tuỳ thuộc loại 
kháng sinh theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Mặt khác 
khi con vật bệnh phải dùng kháng sinh sẽ gầy yếu, giảm 
cân nên phải có thời gian nuôi để con vật hồi sức trở lại 
trạng thái khỏe bình thường mới đưa vào giết mổ để vừa 
đảm bảo an toàn thực phẩm vừa đạt được khối lượng 
tăng trọng khi xuất bán. Khi sử dụng kháng sinh cần kết 
hợp với bổ sung các loại Vitamim, các loại thuốc bổ trợ 
và đảm bảo khâu hộ lý, chăm sóc nuôi dưỡng tốt để nâng 
cao sức đề kháng cho con vật./. 
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Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội phối hợp với Chi cục 
Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra hoạt động sản xuất phân bón tại 

xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ

Lưu Phượng 
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Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Nông 
nghiệp và PTNT Hà Nội, Thanh tra 
Thành phố, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, sự nỗ lực phấn đấu với những giải pháp quyết 
liệt và trọng tâm, 9 tháng đầu năm 2016, Thanh tra 
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã khắc phục được 
khó khăn, tích cực hoàn thành các nhiệm vụ chính 
trị, chuyên môn được giao và đạt được những kết quả 
đáng kể trên các mặt công tác, trong đó phải kể đến 
kết quả nổi bật về công tác thanh tra trên một số lĩnh 
vực: vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất, kinh doanh 
vật tư nông nghiệp và trên lĩnh vực Đề điều và phòng 
chống lụt bão (PCLB), thủy lợi.

Ngay từ đầu năm 2016, Thanh tra Sở đã chủ động 
tham mưu cho Giám đốc Sở  ban hành các Quyết định, 
Kế hoạch chỉ đạo hoạt động thanh tra, kiểm tra về công 
tác thanh, kiểm tra chống buôn lậu thương mại và hàng 
giả; vệ sinh an toàn thực phẩm dịp trước, trong, sau Tết 
Nguyên đán Bính Thân và cả năm 2016 trên địa bàn 
Thành phố Hà Nội…

9 tháng đầu năm 2016, Thanh tra Sở Nông nghiệp và 
PTNT Hà Nội đã tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên 
ngành đối với 252 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 
trong lĩnh vực nông nghiệp. Qua thanh tra đã phát hiện 
71 tổ chức, cá nhân có vi phạm, đã xử phạt vi phạm 
hành chính với số tiền gần 727 triệu đồng. Ngoài ra còn 
tịch thu, tiêu hủy, khắc phục nhãn hàng hóa vi phạm  

với tổng số tiền là 99.242.000 đồng.  Đối với hoạt động 
thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Sở đã tập trung tiến 
hành thanh tra trọng tâm, trọng điểm vào các nội dung 
sau:

- Thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 
(VSATTP):  Thanh tra Sở đã tiến hành thanh, kiểm tra 
28 tổ chức, cá nhân, phát hiện lập biên bản và ra quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 tổ chức, 
cá nhân số tiền 103.200.000 đồng. Với các hành vi vi 
phạm chủ yếu: không có giấy chứng nhận đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm, không bảo quản thực phẩm theo 
hướng dẫn của nhà sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
không rõ nguồn gốc xuất xứ, không khám sức khỏe cho 
nhân viên, không bảo quản riêng biệt từng loại thực 
phẩm dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm chéo; sử dụng nhân 
viên chưa được cấp giấy chứng nhận kiến thức an toàn 
thực phẩm. Ngoài xử phạt hành chính, Thanh tra Sở 
Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành tịch thu, tiêu hủy 
1.347 kg nội tạng động vật, thủy sản các loại, 29 kg thịt 
và 259,4 kg rau củ với tổng giá trị là 21.242.000 đồng; 
niêm phong chờ xử lý 21 hộp cá kìm nguyên con đông 
lạnh (10kg/hộp) đã hết hạn sử dụng.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 2782/QĐ-UBND, 
ngày 31/5/2016 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về việc 
thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm 
trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016; Kế hoạch 
số 102/KH-UBND, ngày 31/5/2016 của UBND TP. Hà 
Nội về kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên 
địa bàn thành phố Hà Nội, Thanh tra Sở Nông nghiệp 
và PTNT Hà Nội đã tổ chức triển khai thực hiện Đoàn 
kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm của thành phố 
do Chánh thanh tra Sở làm Trưởng Đoàn, đã tổ chức làm 
việc với UBND quận Hoàn Kiếm, Mê Linh, Gia Lâm, 
Sóc Sơn về tình hình quản lý Nhà nước về an toàn 
thực phẩm 6 tháng đầu năm 2016 để nắm bắt tình hình 
trên cơ sở đó có kế hoạch kiểm tra các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh ATTP trên địa bàn Quận. Đã tiến hành kiểm 
tra 03 cơ sở, 01 Trung tâm kinh doanh Chợ đầu mối 
phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 54.100.000 
đồng với các hành vi kinh doanh, cho thuê cơ sở giết 
mổ gia cầm không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh thú y; người 
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trực tiếp lao động không mang trang phục bảo hộ; bảo 
quản măng đã đóng gói ở nơi không đảm bảo vệ sinh; 
sản phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn công bố... Về 
hoạt động kinh doanh, vận chuyển, giết mổ động vật, 
sơ chế, chế biến bảo quản sản phẩm động vật, thủy hải 
sản: tiến hành kiểm tra 44 đơn vị và đã tiến hành xử 
phạt vi phạm hành chính 01 đơn vị giết mổ về hành 
vi bảo quản thực phẩm không theo hướng dẫn của nhà 
sản xuất; 01 đơn vị vận chuyển sản phẩm động vật về 
hành vi không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng số tiền là 
4.000.000 đồng.

Qua các đợt thanh, kiểm tra đã kịp thời phát hiện 
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về mất 
an toàn VSTP, góp phần từng bước nâng cao chất lượng 
công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn Thành phố, qua 
đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ 
chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp 
luật về sản xuất, kinh doanh đảm bảo vệ sinh ATTP. 

- Thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh 
vật tư nông nghiệp:

+ Về hoạt động kiểm tra thuốc thú y, thức ăn chăn 
nuôi, thức ăn chăn nuôi bổ sung: Thanh tra Sở Nông 
nghiệp và PTNT Hà Nội Đã tiến hành kiểm tra 47 
tổ chức, cá nhân, phát hiện lập biên bản và ra quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính 11 đơn vị số tiền 
193.150.000 đồng với hành vi như không có giấy đủ 
điều kiện kinh doanh thuốc thú y, kinh doanh sản phẩm 
thức ăn chăn nuôi bổ sung không có trong danh mục, 
sai nhãn hàng hóa, kinh doanh không đúng địa điểm 
ghi trong đăng ký kinh doanh, kinh doanh dưới hình 
thức hộ kinh doanh nhưng không có giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh; Không có chứng chỉ hành nghề 
kinh doanh thuốc thú y; không có giấy đủ điều kiện 
kinh doanh thuốc thú y; Kinh doanh thuốc thú y không 
có trong Danh mục thuốc được phép lưu hành tại Việt 
Nam; Bày bán thuốc thú y chung với thức ăn chăn nuôi; 
kinh doanh thuốc thú y hết hạn sử dụng ...

+ Về hoạt động kinh doanh rau, quả và sản phẩm 
chè: Đã kiểm tra 11 cơ sở, phát hiện và xử lý 04 cơ sở 
số tiền 57.500.000 đồng với các hành vi kinh doanh 
hàng hoá sai quy định về nhãn và không đáp ứng quy 
chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về tác nhân 
gây ô nhiễm, kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc 
xuất xứ.

+ Về hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ 
thực vật: Đã tiến hành kiểm tra 49 cơ sở, phát hiện và 
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 cơ 

sở số tiền 37.000.000 đồng với hành vi có nhãn không 
đúng quy định, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật không 
đạt tiêu chuẩn chất lượng.

+ Về hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây 
trồng: Thanh tra Sở đã kiểm tra tại 20 cơ sở, tiến hành 
xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 cơ sở số tiền 
107.500.000 đồng với hành vi kinh doanh giống cây 
trồng không có tên trong danh mục giống cây trồng 
được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam; nhãn 
không đúng quy định. Ngoài ra buộc tiêu hủy 5.200 
kg hạt giống không có tên trong danh mục với giá trị là 
78.000.000 đồng.

+  Về hoạt động hành nghề trong lĩnh vực thú y: Đã 
tiến hành kiểm tra tại 16 cơ sở, không phát hiện các 
hành vi vi phạm.

Trên lĩnh vực Đê điều & PCLB, thủy lợi:
+ Thực hiện Quyết định số 212/QĐ-SNN ngày 

30/02/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội về 
việc thành lập Đoàn thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất, 
kinh doanh xả thải vào hệ thống công trình thủy lợi gây 
ô nhiễm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. 
Thanh tra Sở đã tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai 
thực hiện. Qua thanh tra, kiểm tra tại 16 tổ chức, cá 
nhân và lấy 20 mẫu nước thải để khảo sát và phân tích 
chất lượng nước thải. Đoàn đã phát hiện và lập biên 
bản vi phạm hành chính đối với 01 cá nhân số tiền 
7.500.000 đồng về hành vi xả thải vào công trình thủy 
lợi thuộc diện phải xin phép mà không có giấy phép 
với lưu lượng nhỏ hơn 500 m3/ngày đêm. Bên cạnh đó, 
Thanh tra Sở cũng tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời 
phát hiện vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn 
huyện Phúc Thọ, Ba Vì, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Ứng Hòa, 
quận Tây Hồ…

- Tiến hành kiểm tra việc cấp phép lắp đặt trạm 
trộn bê tông nhựa tạm thời tại bãi sông Đuống thuộc 
địa bàn xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm theo Quyết 
định số 7065/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của 
UBND thành phố Hà Nội.

- Làm việc với UBND huyện Đông Anh; UBND 
huyện Ứng Hòa để kiểm tra tình hình vi phạm pháp 
luật về đê điều và đề nghị huyện Đông Anh, Ứng Hòa có 
biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm 
pháp luật về đê điều.

- Kiểm tra đối với việc đổ đất trạc, phế thải xây dựng 
tôn nền bãi sông Đuống của Công ty TNHH Việt Anh 
trên địa bàn xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

- Ngày 12/4/2016, Giám đốc Sở ban hành văn bản 
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số 741/SNN-TTr gửi UBND các quận, huyện, thị xã; Chi 
cục Đê điều & PCLB; Chi cục Thủy lợi; Văn phòng Sở 
tăng cường công tác quản lý đê điều, thủy lợi trên địa 
bàn thành phố.

- Tiến hành kiểm tra đối với việc xả thải vào công 
trình thủy lợi (kênh Thụy Đức) theo nội dung văn bản 
số 317/UBND-KT ngày 04/3/2016 của UBND huyện 
Thạch Thất và tuyến kênh tiêu Đồng Bùn theo nội dung 
văn bản số 181/UBND-KT ngày 08/3/2016 của UBND 
huyện Quốc Oai.

- Đoàn thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động tập 
kết, kinh doanh, trung chuyển vật liệu xây dựng ở khu 
vực bãi sông và khai thác cát trong mùa mưa bão trên 
địa bàn các quận, huyện: Long Biên, Gia Lâm, Thường 
Tín, Phú Xuyên theo Quyết định số 859/QĐ-SNN ngày 
21/4/2016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà 
Nội đã tiến hành kiểm tra tại 33 tổ chức, cá nhân; phát 
hiện lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết 
định xử phạt đối với 17 tổ chức và 10 cá nhân số tiền 
163.000.000 đồng với các hành vi để vật liệu ở lòng 
sông bãi sông gây cản trở dòng chảy thoát lũ.

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người 
sản xuất, cũng như người tiêu dùng. Thanh tra Sở Nông 
nghiệp &PTNT Hà Nội đã tăng cường thanh, kiểm tra 
trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời phối hợp chặt 
chẽ với các đơn vị liên quan như công an thành phố Hà 
Nội, cảnh sát giao thông, chi cục quản lý thị trường Hà 
nội, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT,…
thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra, qua đó, phát hiện 
kịp thời và xử lý đúng pháp luật các hành vi vi phạm 
quy định của nhà nước trong sản xuất, kinh doanh, sử 
dụng vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng, không 
rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh ATTP. Theo đó, 
Thanh tra Sở đã chủ trì, phối hợp với Chi cục quản lý 
thị trường, Phòng an ninh kinh tế - PA81, Chi cục tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng, phòng trồng trọt Sở triển 
khai kế hoạch, Quyết định số 39/QĐ-BCĐ389/TP ngày 
24/6/2015 của Ban chỉ đạo 389 Thành phố kiểm tra 
hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh phân bón, 
thức ăn chăn nuôi và đã hoàn thiện hồ sơ trình chủ tịch 
UBND thành phố Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính 
đối với 3 cơ sở số tiền 490.000.000 đồng với các hành 
vi sản xuất phân bón không đạt mức sai số định lượng 
cho phép so với mức công bố tiêu chuẩn áp dụng. 

Có được kết quả trên, có thể nói, 9 tháng đầu năm 
2016, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã 
làm tốt công tác tham mưu đề xuất với Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và PTNT để ban hành các văn bản, kế 
hoạch chỉ đạo về công tác thanh tra; tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng góp 
phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong ngành 
Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn Thành phố. Bên 
cạnh đó, công tác thanh tra được triển khai thực hiện 
đúng trọng tâm, trọng điểm và được đẩy mạnh đã tạo ra 
kết quả và chuyển biến tích cực, trong đó việc xây dựng 
kế hoạch thực hiện chương trình công tác được Thanh 
tra Sở đặc biệt chú trọng. Việc phối hợp trao đổi thông 
tin giữa Thanh tra Sở với các tỉnh bạn được quan tâm. 
Qua thanh tra, đã phát hiện, xử lý nhiều vi phạm, đồng 
thời kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ 
hở trong quản lý.

Ông Phạm Khắc Diến - Chánh Thanh tra Sở NN & 
PTNT Hà Nộị cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt 
được, 3 tháng cuối năm 2016, Thanh tra Sở Nông nghiệp 
và PTNT Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra việc thực hiện 
Kế hoạch thanh tra được Giám đốc Sở phê duyệt hàng 
năm theo đúng quy định; chú trọng thực hiện việc sơ 
kết, tổng kết từng cuộc thanh tra, từng lĩnh vực thanh tra 
để kịp thời rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, Thanh tra Sở 
sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo điều 
hành trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo và phòng chống tham nhũng. Nâng cao chất lượng 
xây dựng kế hoạch cho từng cuộc thanh tra, xác định rõ 
trách nhiệm, công việc của từng thành viên đoàn thanh 
tra, thời gian, cách thức, nội dung tiến hành, biện pháp 
tổ chức thực hiện. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các 
ban, ngành của Thành phố trong hoạt động thanh tra, 
kiểm tra. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Thanh tra 
Sở với các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà 
Nội trong xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra 
chuyên ngành hàng năm, tránh chồng chéo, trùng lắp 
trong hoạt động thanh tra... 

Trong thời gian tới, với những giải pháp cụ thể, 
Thanh tra Sở quyết tâm đổi mới cách nghĩ, cách làm, 
năng động, sáng tạo, đoàn kết nhất trí, nỗ lực hết mình 
tập trung vào nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, phòng chống tham nhũng, đồng thời tiếp tục 
tăng cường hoàn thiện thể chế, củng cố tổ chức, bộ máy, 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ ngày càng khó khăn, phấn đấu nâng cao 
hiệu quả trong hoạt động thanh tra, làm cho hoạt động 
thanh tra thực sự đáp ứng yêu cầu đổi mới, nhằm bảo 
vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của 
nhân dân./.
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Hiện nay, Bộ Nông nghiệp & PTNT chưa ban 
hành quy trình sản xuất rau hữu cơ. Tuy nhiên 
trong thực tế tại Hà Nội đã có những mô hình 

sản xuất hữu cơ thành công, được tổ chức GPS của quốc 
tế chứng nhận. Để đáp ứng nhu cầu thực tế sản xuất, Sở 
Nông nghiệp & PTNT ban hành quy trình tạm thời sản 
xuất rau hữu cơ

1. Khái niệm về sản xuất rau hữu cơ: Là phương 
pháp canh tác chủ yếu dựa vào quy luật tự nhiên của 
một hệ sinh thái cân bằng trong đó sức khoẻ vật nuôi, 
đất đai, con người và môi trường sinh thái luôn được bảo 
vệ và duy trì bền vững. Quá trình sản xuất dựa vào tiến 
trình sinh thái, tăng cường đa dạng sinh học và khép kín 
chu trình dinh dưỡng phù hợp với điều kiện địa phương. 
Không được phép sử dụng các chất hoá học tổng hợp 
trong các vật tư đầu vào.

2. Yêu cầu về vùng sản xuất
- Phải nằm trong vùng đủ điều kiện sản xuất an toàn, 

không có nguy cơ ô nhiễm, đạt tiêu chuẩn theo thông tư 
07/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2013 của Bộ Nông 
nghiệp & PTNT.

- Phải có thời kỳ chuyển đổi sang sản xuất rau hữu 
cơ, đặc biệt là phải dừng hoàn toàn việc sử dụng chất 
vô cơ, chất hoá học trong phân bón, thuốc bảo vệ thực 
vật, chất phụ gia không được sử dụng trong sản xuất 
rau hữu cơ. Thời gian chuyển đổi phải kéo dài ít nhất 6 
tháng nếu diện tích sản xuất được cấp chứng nhận đủ 
điều kiện sản xuất rau an toàn hoặc VietGAP hoặc kéo 
dài 12 tháng nếu không có chứng nhận. Trong quá trình 
chuyển đổi sản phẩm không được ghi là sản phẩm hữu 
cơ (Thời gian chuyển đổi được tính từ khi bắt đầu nhận 

được hồ sơ đề xuất hoặc có hồ sơ ghi chép chứng minh 
thời điểm bắt đầu chuyển đổi)..

- Phải có vùng đệm hoặc trồng cây rào chắn để tránh 
nguy cơ tiềm ẩn của việc phun thuốc bảo vệ thực vật 
hoặc các nguồn nhiễm bẩn từ bên ngoài. Nếu có nguy 
cơ ô nhiễm do ảnh hưởng của việc phun thuốc bảo vệ 
thực vật thì phải có rào chắn cây trồng, nếu nguy cơ 
xâm nhiễm xảy ra qua đường nước thì phải tạo mô đất 
hoặc đào rãnh làm vùng đệm để tránh nước nhiễm bẩn 
chảy tràn qua.

3. Nước tưới
- Chỉ sử dụng nguồn nước mặt, nước ngầm đạt tiêu 

chuẩn theo thông tư số 07/2013/TT-BNNPTNT ngày 
22/01/2013 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

- Không sử dụng nước thải công nghiệp, nước thải đô 
thị, nước thải từ bệnh viện, khu dân cư tập trung, trang 
trại chăn nuôi, lò giết mổ gia súc để tưới cho rau.

4. Giống, cây con và vườn ươm
- Nguồn giống: Khuyến khích sử dụng các giống địa 

phương, sử dụng các giống đạt tiêu chuẩn chất lượng 
giống đã quy định của cơ quan có thẩm quyền, có nguồn 
gốc rõ ràng, chọn giống kháng sâu bệnh được cung ứng 
từ các cơ sở có uy tín, được phép sản xuất giống. Trước 
khi sử dụng rửa hạt giống bằng nước sạch để loại bỏ 
hoá chất.

- Tuyệt đối không được sử dụng các giống biến đổi gen.
- Khuyến khích sử dụng các giống bản địa có tính 

thích ứng cao với điều kiện địa phương.
- Cây con và vườn ươm: Nên bố trí vườn ươm cây con 

nằm trong khu vực sản xuất rau hữu cơ. Nếu không bố trí 
được có thể sử dụng các nguồn cây con gieo trồng thông 

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội 
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thường nhưng cấm không được sử dụng phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật hoá học cho cây giống trước khi trồng.

5. Phân bón
5.1. Loại phân bón
- Chỉ sử dụng phân hữu cơ đã ủ hoai mục, phân vi 

sinh (trừ những phân vi sinh có chứa thành phần vô cơ), 
phân khoáng từ nguồn tự nhiên (Tro thực vật, vôi, bột 
đá...) để bón cho rau. 

- Tuyệt đối không sử dụng phân tươi, phân ủ từ rác 
thải đô thị, rác thải sinh hoạt, các loại phân hóa học 
trong sản xuất rau hữu cơ. Nghiêm cấm xây các bể chứa 
phân tươi trên đồng, ruộng để bón, tưới cho rau.

- Khuyến khích sử dụng các chế phẩm sinh học (Emina, 
Bioem, EM,...) để ủ phân và ngâm đậu tương, ốc,...hoai 
mục để bón cho rau.

5.2. Lượng bón 
- Căn cứ vào từng loại cây trồng khác nhau, từng 

chân đất khác nhau để quyết định lượng phân ủ hoai 
mục cho phù hợp:

+ Đối với rau ăn lá: Lượng bón 8 - 12 tấn/ha (tương 
đương 300 - 500 kg/sào). Bón lót 1 lần ngay từ khi chuẩn 
bị đất trước khi gieo trồng.

+ Đối với rau ăn củ, quả: Lượng bón 20 - 28 tấn/ha 
(tương đương 700-1.000 kg/sào). Bón làm 2 đợt: Đợt 1 bón 
2/3 lượng, đợt 2 bón thúc lượng còn lại khi bắt đầu ra hoa.

- Tuỳ theo tình trạng của cây trồng, mà có thể bổ 
sung dinh dưỡng cho cây bằng cách ngâm phân hữu 
cơ ủ hoai mục với nước và chắt dịch ngâm hoà loãng 
với nước để tưới bổ sung cho cây hoặc dùng nước đậu 
tương ngâm hay nước ốc, cá ngâm để làm nguồn hữu 
cơ tự nhiên. 

6. Công tác bảo vệ thực vật
6.1. Biện pháp canh tác, thủ công
- Chăm sóc tốt cho cây trồng để tạo cây khỏe, tăng 

khả năng chống chịu sâu bệnh hại. Thường xuyên kiểm 
tra đồng ruộng để phát hiện kịp thời các đối tượng sâu, 
bệnh hại.

- Nên trồng luân canh, xen canh với các chủng loại 
rau khác họ để hạn chế sâu bệnh chuyển tiếp, phân tán 
các loại sâu hại và hạn chế cạnh tranh của cỏ dại.

- Trồng xen hỗn hợp vào các luống rau hoặc các đầu 
luống hoặc những nơi cạnh hàng rào các loại cây xua 
đuổi như húng bạc hà, hành, tỏi, xả, gừng,...

- Trồng các loại cây dẫn dụ như hoa hướng dương, 
cúc vạn thọ, sen cạn,...hoặc khi thu hoạch để lại một 
phần diện tích (3 - 5 m2) các loại rau ra hoa như rau 
cải, cải cúc, cần tây, thì là,...để thu hút côn trùng và các 
loại thiên địch.

- Làm cỏ bằng biện pháp thủ công, cơ giới; kết hợp 
che phủ đất bằng rơm rạ hoặc màng phủ để khống chế 
cỏ dại, tạo nơi trú ẩn cho thiên địch và giảm thoát hơi 
nước (lưu ý: rơm phải được phơi khô kỹ để hạn chế 

nguồn nấm bệnh)..
-  Áp dụng biện pháp thủ công để khống chế sâu, 

bệnh ngay từ khi sâu bệnh mới phát sinh với mật độ 
thấp như: Thu gom tàn dư thực vật trên ruộng, ngắt 
bỏ lá bị bệnh hại, ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non đem 
tiêu hủy,...

- Sử dụng bẫy pheromone, bẫy bả Protein, bẫy 
dính vàng, xanh để quản lý một số đối tượng gây hại 
(như: Sâu tơ, sâu xanh hại hành, sâu khoang, ruồi 
đục quả, bọ nhảy, rệp, ruồi đục lá,...) và kết hợp với 
bắt thủ công.

6.2. Biện pháp sử dụng thuốc BVTV
- Chỉ được sử dụng các loại thuốc BVTV thảo mộc, 

sinh học khi sâu, bệnh phát sinh mạnh không thể 
khống chế bằng biện pháp thủ công. Một số thuốc 
BVTV sinh học như Bt (Delfin WG, Crymax 35WP, 
TP - Thần tốc 16.000IU, Bitadin WP, Aizabin WP,...), 
thuốc BVTV thảo mộc như hoạt chất Matrine (Sokupi 
0.36AS, Marigold 0.36SL,...). Khuyến khích sử dụng 
các chế phẩm tự nhiên như gừng, tỏi, giềng,...

- Không được phép sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 
hóa học, thuốc kích thích sinh trưởng, thuốc trừ cỏ, 
các vật liệu biến đổi gen trong sản xuất rau hữu cơ.

7. Về ghi chép hồ sơ
Tổ chức, cá nhân sản xuất rau hữu cơ phải lập 

biểu mẫu, ghi chép đầy đủ thông tin và lưu hồ sơ về 
toàn bộ quá trình sản xuất.

8. Quản lý thu hoạch - sơ chế
- Địa điểm, nhà xưởng, nước sơ chế, thu gom và 

xử lý chất thải, vệ sinh cá nhân; thiết bị, dụng cụ 
sơ chế,...phải tuân thủ theo quy định tại thông tư 
số 07/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2013 của Bộ 
Nông nghiệp & PTNT.

- Không sử dụng chất bảo quản, phụ gia trong sản 
phẩm rau hữu cơ; trong quá trình thu hoạch, sơ chế 
đóng gói và vận chuyển không được để sản phẩm rau 
hữu cơ lẫn với sản phẩm rau sản xuất theo quy trình 
thông thường.

9. Quản lý chất thải đồng ruộng
- Tuyệt đối không được vứt vỏ bao bì thuốc bảo vệ 

thực vật, giống, phân bón bừa bãi ngoài đồng, phải 
để vào thùng hoặc bể chứa vỏ bao bì.

- Tàn dư cây trồng sau khi thu hoạch không được 
vứt bừa bãi, phải thu gom gọn lại để ủ làm phân 
xanh hoặc đem tiêu huỷ để tránh lây lan sâu, bệnh. 
Khuyến khích sử dụng chế phẩm sinh học (Emina, 
Bioem, EM,...) để xử lý tàn dư làm phân bón.

- Các loại rác thải khác: Nilon, mồi, bẫy bả,...tuỳ 
thuộc vào chất liệu của từng loại rác thải mà có biện 
pháp thu gom, xử lý cho phù hợp./.  

KHOA HỌC KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ 
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STT Nội dung Tác giả, đơn vị Trang

CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH

1
Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy 
sản (Theo Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 
01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT)

Bộ Nông nghiệp & PTNT 1

2

Hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực 
phẩm an toàn (Theo Quyết định số: 3075/QĐ-BNN-QL-
CL ngày 20/7/2016
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Bộ Nông nghiệp & PTNT 5

3 Kế hoạch phát triển nông nghiệp - nông thôn 5 năm 
2016 - 2020 Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội 7

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

4 Trang ảnh: Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông 
thôn mới Trung tâm Khuyến nông Hà Nội 10-11

5 Đẩy mạnh Chương trình 02- Ctr/TU của Thành ủy giai 
đoạn 2016-2020: Gỡ khó cho sản xuất nông nghiệp

Nhà báo Minh Phú
Báo Hà Nội mới 12

6 Sáng, xanh, sạch, đẹp- kinh nghiệm từ Thanh Trì Nhà báo Nguyễn Mai
Báo Hà Nội mới 14

TRỒNG TRỌT - THỦY LỢI

7
Kết quả sản xuất vụ Đông năm 2015, kế hoạch triển 
khai vụ Đông năm 2016 của ngành Nông nghiệp - 
Hà Nội

Th.s Nguyễn Thị Thoa
Phòng Trồng trọt - Sở Nông nghiệp & 
PTNT Hà Nội

15

8 Hiệu quả Đề án Phát triển sản xuất và tiêu thụ chè an 
toàn Hà Nội

Lưu Phượng
Trung tâm Khuyến nông Hà Nội 17

9 Xây dựng vùng thực phẩm hữu cơ Ba Vì trong hệ thống 
nông nghiệp tiến hóa kiểm soát ô nhiễm

TS. Lê Hưng Quốc
Nguyên Cục trưởng Cục Khuyến nông - 
Bộ Nông nghiệp & PTNT

19

CHĂN NUÔI - THỦY SẢN

10 Công tác quản lý an toàn thực phẩm tại Hà Nội: Thực 
trạng và giải pháp

Th.s Nguyễn Ngọc Sơn
CCP Chi cục Thú y Hà Nội 21

11 Giải pháp hạn chế giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn thành 
phố Hà Nội

Nguyễn Thị Minh Thắng 
Chi cục Thú y Hà Nội 23

12 Giải pháp hạn chế việc lạm dụng kháng sinh trong chăn 
nuôi gia súc gia cầm tại Hà Nội

Th.s Nguyễn Ngọc Sơn
CCP Chi cục Thú y Hà Nội 25

13 Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội: Phát huy 
hiệu quả công tác thanh tra 9 tháng đầu năm

Lưu Phượng
Trung tâm Khuyến nông Hà Nội 27

KHOA HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

14 Quy trình kỹ thuật tạm thời về sản xuất rau hữu cơ Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội 30


