
Số 02 - Năm 2017
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NỘI

1

CHỦ TRƯƠNG - CHÍNH SÁCH 

…
Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 

2020 (gọi tắt là Đề án) với những nội dung chính như sau:
I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU
1. Quan điểm
- Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện nhằm hình thành khu vực dân cư và cơ sở 

hạ tầng trên địa bàn cấp huyện phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, tái cơ cấu 
nông nghiệp và nâng cao điều kiện sống người dân nông thôn gần với điều kiện sống người dân đô thị;

- Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện gắn với mục tiêu, định hướng tái cơ cấu 
nông nghiệp, thúc đẩy sản xuất hàng hóa lớn phát triển; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi 
nông nghiệp, từng bước tạo điều kiện môi trường sử dụng tối đa lao động trên địa bàn huyện;

- Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện nhằm định hướng quy hoạch, đầu tư cơ sở 
hạ tầng, môi trường và các dịch vụ xã hội phù hợp với định hướng đô thị hóa, nhằm từng bước chuẩn bị cho việc hình thành 
đô thị trên địa bàn, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.

2. Mục tiêu
a) Mục tiêu tổng quát:
Xây dựng định hướng và đề xuất các giải pháp xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa giai đoạn 2016 - 2020 phù 

hợp với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế cả nước; xây dựng nông thôn theo các tiêu chí huyện nông thôn mới phù hợp với 
đặc điểm từng vùng miền; định hướng quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, môi trường và các dịch vụ xã hội, phù hợp với 
định hướng đô thị hóa, nhằm từng bước chuẩn bị cho việc hình thành đô thị trên địa bàn, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.

b) Mục tiêu cụ thể:
- Cụ thể hóa Quyết định, số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu 

chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 
Đến năm 2020, có 30% số huyện được lập quy hoạch xây dựng vùng huyện (ưu tiên các huyện có mức độ đô thị hóa cao);

- Xác định các định hướng của một số ngành và lĩnh vực trong quá trình xây dựng nông thôn mới nhằm phục vụ quá trình 
tái cơ cấu nông nghiệp và phục vụ dân sinh gắn với các vùng sản xuất hàng hóa lớn trên địa bàn huyện và từng tiểu vùng 
trong huyện, làm tiền đề cho việc phát triển đô thị trên địa bàn huyện;

- Xác định hướng phát triển, nguyên tắc áp dụng các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cho các khu chức năng, cơ sở hạ tầng 
nông thôn tại các huyện có tốc độ đô thị hóa cao (thuộc các đô thị lớn) để vừa đảm bảo yêu cầu xây dựng nông thôn mới 
trong giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời hạn chế đầu tư lãng phí hoặc gây bất cập cho quá trình phát triển đô thị;

- Lập kế hoạch thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa trong giai đoạn 2017 - 2020; đề xuất 
các chương trình, dự án, dự kiến kinh phí và phân công các Bộ, ngành và địa phương phối hợp tổ chức thực hiện.

II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Các định hướng theo ngành và lĩnh vực:
a) Xây dựng các trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất trên địa bàn huyện
- Hình thành các trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất cấp huyện gắn với các thị trấn, trung tâm cụm xã, các cụm công 

nghiệp và các thị tứ (hiện có hoặc dự kiến hình thành trên địa bàn huyện) gắn kết thuận lợi với hệ thống hạ tầng khung, 
đảm bảo phục vụ cho tiểu vùng trong huyện nhằm phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ, gắn với vùng 
sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn trong tiểu vùng;

- Các trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất cấp huyện gồm các chức năng: sản xuất công nghiệp (chủ yếu là chế tạo nông 
cụ, công nghiệp chế biến gắn với các vùng sản xuất chuyên canh); về thương mại (chuyên doanh bán buôn nông sản và vật 
tư nông nghiệp, chế biến bảo quản, kho bãi); về dịch vụ sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển các lĩnh vực (khuyến 
nông, bảo vệ thực vật, thú y, quản lý chất lượng), dịch vụ thị trường (phân tích, dự báo thị trường; thông tin thị trường, xúc 
tiến thương mại; quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng; bảo hiểm rủi ro, phòng chống thiên tai; bảo vệ môi 
trường) và dịch vụ thiết yếu cho cuộc sống (giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao). Đối với khu vực nông thôn trong các đô thị 
lớn có tốc độ đô thị hóa cao, cần bổ sung thêm một số chức năng khác như nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng nông nghiệp 
công nghệ cao; khai thác du lịch, thương mại kết hợp sản xuất nông nghiệp.

b) Phát triển các điểm dân cư tập trung trên địa bàn xã
Đối với khu vực nông thôn ngoài đô thị cần xác định các điểm dân cư có tiềm năng phát triển để tập trung đầu tư, xây 

dựng nhằm đáp ứng nhu cầu bố trí dân cư mới phát triển hàng năm trên địa bàn xã. Định hướng tổ chức không gian các 
điểm dân cư tập trung theo vùng: Đồng bằng sông Hồng, Trung du, Đồng bằng vùng Duyên hải Miền Trung và địa hình núi 
thấp thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc, vùng Đông Nam Bộ điểm dân cư tập trung được tổ chức trên cơ sở các thôn, 
xóm, bản; vùng Tây Nguyên, khu vực địa hình núi cao thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc, khu vực miền núi vùng Duyên 

ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA 
TRÊN ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
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hải Miền Trung được tổ chức theo mô hình cụm thôn, bản; vùng Đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức trên cơ sở thôn, 
ấp, tuyến dân cư, là sự kết hợp giữa dân cư hiện có theo tuyến và dân cư mới phát triển tập trung.

Đối với khu vực nông thôn trong đô thị cần phải có các giải pháp tiết kiệm đất xây dựng (có thể xây dựng nhà 2-3 tầng). 
Tiến hành chỉnh trang, cải tạo các điểm dân cư hiện có, mở rộng và xây dựng khu dân cư theo hướng đô thị hóa nông thôn, 
đặc biệt chú trọng vào cải tạo, mở rộng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, cấp thoát nước ... ngay 
trong điểm dân cư hiện có. Xây dựng nông thôn mới phù hợp với lộ trình, giai đoạn nâng cấp lên đô thị với mục tiêu phát triển 
kinh tế tối đa, sử dụng đất đai hiệu quả, có sự chuẩn bị cho việc lên đô thị, việc xây dựng nông thôn mới cần có sự gắn bó 
mật thiết với quá trình đô thị hóa, có sự kế thừa, tránh đầu tư lãng phí khi phát triển lên đô thị. Khi chưa có các dự án đầu 
tư phát triển đô thị - công nghiệp, thực hiện theo tiêu chí huyện nông thôn mới, nhưng phải đảm bảo phù hợp với các định 
hướng phát triển của đô thị. Khi có các dự án đầu tư phát triển đô thị - công nghiệp sẽ thực hiện theo các tiêu chí về đô thị.

c) Phát triển cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
Công nghiệp phục vụ nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tập trung vào sản xuất cung ứng phần lớn vật tư phục vụ 

nông nghiệp. Phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện có quy mô từ 30-50 ha, ưu tiên các cụm công nghiệp hình 
thành mới gắn với các điểm trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất được lựa chọn trên địa bàn huyện để tập trung đầu tư. Tại 
các làng nghề gây ô nhiễm môi trường nơi ở, cần tách các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư tập trung 
và hình thành các khu tiểu thủ công nghiệp tập trung. Quy mô các khu tiểu thủ công nghiệp này khoảng 5 ha đến 10 ha.

d) Phát triển dịch vụ thương mại
- Đến năm 2020, 56% tổng số xã trên cả nước đều có chợ đạt chuẩn nông thôn mới; từng bước hoàn thành việc cải tạo, 

nâng cấp và xây mới các chợ;
- Trong giai đoạn 2016 - 2020, từng bước xã hội hóa việc cung cấp các dịch vụ công cho sản xuất nông nghiệp và kinh 

tế nông thôn;
- Tại các điểm trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất trên địa bàn huyện hình thành mạng lưới chợ trung tâm huyện, một số 

loại hình tổ chức phân phối như siêu thị, trung tâm thương mại quy mô nhỏ và vừa (chủ yếu là hạng III), cửa hàng chuyên 
doanh, cửa hàng tiện lợi. Phát triển các loại hình tổ chức thương mại đặc thù tại các vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập 
trung hoặc vùng ven đô. Hình thành các trung tâm đấu giá và sở giao dịch hàng nông sản.

đ) Phát triển cơ sở hạ tầng khung
- Đảm bảo phục vụ cấp nước cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế. Hỗ trợ người dân nông 

thôn hoàn tất việc xây dựng các công trình vệ sinh hộ gia đình (nhà tắm, nhà vệ sinh) và hỗ trợ cộng đồng, địa phương xây 
dựng các công trình vệ sinh và môi trường công cộng (nhà vệ sinh công cộng, nhà tắm, bến nước...);

- Phát triển giao thông vận tải trên địa bàn huyện một cách bền vững, tạo sự liên kết, liên hoàn thông suốt từ mạng 
lưới giao thông quốc gia đến đường tỉnh, đường huyện, đường xã, giữa các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa lớn, vùng 
nguyên liệu với các cụm công nghiệp chế biến, tạo sự kết nối giữa sản xuất - chế biến và tiêu thụ, kết hợp giữa kinh tế với 
an ninh, quốc phòng;

- Cải tạo và phát triển đồng bộ hệ thống lưới điện, bảo đảm đủ điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; nâng cao chất 
lượng điện phục vụ sinh hoạt của dân cư nông thôn. Phát triển hệ thống bưu chính viễn thông, nâng cao khả năng tiếp cận 
thông tin, đặc biệt là miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo;

- Đối với cơ sở hạ tầng tại các huyện có tốc độ đô thị hóa cao cần rà soát, tính toán việc áp dụng các chỉ tiêu kinh tế - kỹ 
thuật của đô thị nhằm tận dụng cơ sở hạ tầng được đầu tư trong quá trình xây dựng nông thôn mới để phát triển đô thị.

e) Phát triển hệ thống hạ tầng xã hội
Phát triển hệ thống công trình giáo dục trung học phổ thông, hệ thống công trình y tế cấp huyện (cấp tiểu vùng trong 

huyện) gắn với các điểm trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất. Quy mô diện tích của các công trình được xác định dựa trên nhu 
cầu thực tế của từng vùng, từng địa phương và bảo đảm phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

2. Các giải pháp và kế hoạch thực hiện
a) Giải pháp về quy hoạch
- Đối với khu vực nông thôn ngoài đô thị tiến hành rà soát, lập quy hoạch xây dựng vùng huyện nhằm xác định các trung 

tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất trên địa bàn huyện, xác định các công trình hạ tầng khung ưu tiên đầu tư để làm cơ sở hình 
thành các điểm trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất trên địa bàn huyện. Đồng thời rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã 
nông thôn mới phù hợp với các định hướng lớn xác định trong quy hoạch xây dựng vùng huyện. Nội dung, trình tự, thẩm 
định lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng xã thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014;

- Đối với khu vực nông thôn trong đô thị cần rà soát các quy hoạch đô thị (quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) của 
các khu vực nông thôn trong đô thị, đối chiếu với các quy hoạch chung huyện, quy hoạch xã nông thôn mới tại các khu vực 
có tốc độ đô thị hóa cao (nằm trong các khu vực dự kiến phát triển đô thị). Xây dựng kế hoạch phát triển đô thị gắn với xây 
dựng nông thôn mới đối với các khu vực dự kiến phát triển đô thị ngắn hạn và dài hạn;

- Quy hoạch xây dựng các trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện được thực hiện theo quy 
định lập thẩm định phê duyệt quy hoạch khu chức năng đặc thù của Luật Xây dựng. Áp dụng có điều kiện các chỉ tiêu kinh 
tế - kỹ thuật của đô thị về đất đai, hạ tầng kỹ thuật đối với các dự án trong khu vực, làm tiền đề phát triển đô thị;

- Điều chỉnh các quy hoạch sản xuất nông nghiệp, trong đó trọng tâm là các vùng sản xuất tập trung nông, lâm, thủy 
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sản, hàng hóa chủ yếu, theo hướng hình thành một nền nông nghiệp hàng hóa lớn phù hợp với nhu cầu thị trường và điều 
kiện sinh thái của từng vùng;

- Quy hoạch phát triển công nghiệp cần chú trọng vào phát triển điện và năng lượng tái tạo ở nông thôn, phát triển mạnh 
công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu tại chỗ hoặc cần nhiều cho lao động (sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác 
mỏ, chế biến nông, lâm, thủy sản, dệt may, da giầy, cơ khí lắp ráp và sửa chữa...); phát triển ngành nghề nông thôn; bố trí, 
sắp xếp nâng cao năng lực công nghiệp cơ khí, hóa chất phục vụ cho nông nghiệp.

b) Giải pháp đầu tư xây dựng
- Nhà nước tham gia đầu tư cùng các doanh nghiệp trong xây dựng, quản lý và vận hành các công trình kết cấu hạ tầng 

nông nghiệp, nông thôn; sản xuất nông nghiệp thông qua cung cấp các dịch vụ công (khuyến nông, nghiên cứu và chuyển 
giao khoa học, công nghệ, đào tạo nhân lực, thú y, bảo vệ thực vật,...); đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự 
nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm; phân cấp mạnh mẽ cho các tổ chức nông dân và doanh nghiệp; 
phát triển các hình thức đầu tư có sự tham gia giữa nhà nước và tư nhân (đối tác công tư, hợp tác công tư,...) để huy động 
nguồn lực xã hội cho phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công;

- Rà soát, phân loại các dự án đầu tư, điều chỉnh phương thức và nguồn đầu tư để thu hút tối đa nguồn lực đầu tư xã 
hội vào lĩnh vực nông nghiệp. Nâng cao chất lượng quá trình lựa chọn dự án; ngân sách nhà nước tập trung đầu tư vào hệ 
thống hạ tầng khung hoặc các công trình mang tính động lực như cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được xác định ưu 
tiên đầu tư;

- Đối với khu vực nông thôn ngoài đô thị tập trung đầu tư vào hệ thống giao thông kết nối các xã đến các trung tâm dịch 
vụ hỗ trợ. Ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các trung tâm dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn huyện;

- Đối với khu vực nông thôn trong đô thị tập trung cải tạo khu dân cư hiện hữu (chỗ ở, hạ tầng kỹ thuật, môi trường...). 
Ưu tiên đầu tư các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị kết hợp với thương mại, dịch vụ cho 
đô thị. Lồng ghép các dự án đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị xác định tại các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch 
chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các khu vực nông thôn nằm trong Chương trình phát triển đô thị.

c) Hoàn thiện các cơ chế, chính sách
- Thực thi các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể (hợp tác xã, tổ hợp tác) các nhóm kinh tế tự nguyện 

tham gia vào sản xuất, kinh doanh nông nghiệp;
- Chuyển giao một số chức năng dịch vụ công của nhà nước cho các hiệp hội (xúc tiến thương mại, khuyến nông, dự báo 

thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, xử lý tranh chấp...); đẩy mạnh mối quan hệ liên kết giữa nhà nước, nhà nông, nhà khoa 
học, nhà doanh nghiệp;

- Xây dựng các chính sách để phát triển và giúp nông dân thay đổi tập quán canh tác và nâng cao chất lượng sản phẩm, 
giảm thất thoát sau thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. Từng bước hình thành mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng 
kết nối sản xuất, chế biến, phân phối và bán sản phẩm; kết nối công nghiệp phục vụ nông nghiệp với sản xuất nông nghiệp.

d) Kế hoạch, tiến độ thực hiện đề án
- Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lựa chọn 01 huyện để triển khai thí điểm các định hướng và giải pháp xác 

định trong Đề án với một số tiêu chí: Gắn với vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; có tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn huyện 
cao so với các huyện trong toàn tỉnh; cơ bản hoàn thành quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; có kế hoạch xây dựng huyện 
nông thôn mới trong giai đoạn 2017 - 2020;

- Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia lựa chọn 08 địa phương triển khai thí điểm gồm: Lào Cai, 
Bắc Giang, Nghệ An, Ninh Thuận lựa chọn các huyện nằm ngoài khu vực đô thị; Hà Nội, Cần Thơ, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng 
Tàu lựa chọn các huyện nằm trong đô thị và các huyện có kế hoạch trở thành đô thị năm 2020;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh còn lại lựa chọn 01 huyện đáp ứng tiêu chí lựa chọn huyện thí điểm để triển khai trong giai 
đoạn 2017 - 2020;

- Năm 2017: Tiến hành rà soát bổ sung các quy hoạch xây dựng (quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, quy hoạch xây 
dựng vùng huyện), quy hoạch phát triển ngành và lĩnh vực liên quan đến xây dựng điểm trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất 
trên địa bàn huyện. Lập quy hoạch xây dựng vùng huyện các huyện được lựa chọn thí điểm. Lập quy hoạch chi tiết xây dựng 
các điểm trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất trên địa bàn huyện;

- Giai đoạn 2018 - 2020: Thực hiện đầu tư xây dựng các điểm trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất trên địa bàn huyện. Tổ 
chức tổng kết, đánh giá và nhân rộng ra các địa phương giai đoạn sau 2020.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Vương Đình Huệ
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Tình hình thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường bất lợi cho sản xuất nông nghiệp và đời sống 

dân sinh. Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương dự báo trong cả mùa mưa bão năm 

2017 có khoảng từ 13 đến 15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên biển Đông, có khoảng 3-4 

cơn bão, ATNĐ đổ bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Hoạt động của bão và ATNĐ trong năm 2017 

tiềm ẩn yếu tố bất thường do tác động của ElNino, cần đề phòng những cơn bão mạnh, có hướng di chuyển 

phức tạp và không theo quy luật. 

Căn cứ Phương án phòng chống bão lụt số 35/PA-SNN ngày 24 tháng 4 năm 2017, Tiểu Ban Phục hồi sản 

xuất nông nghiệp xây dựng phương án phục hồi sản xuất nông nghiệp sau úng lụt năm 2017 như sau: 

Phần I

PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI SẢN XUẤT NGÀNH TRỒNG TRỌT

I. Tình hình chung 

Theo kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2017, tổng diện tích gieo trồng vụ Mùa phấn đấu đạt 118.780 ha, trong 

đó: Lúa 98.860 ha, năng suất phấn đấu đạt 55 tạ/ha, sản lượng 543.730 tấn; Rau màu 19.920 ha, gồm Ngô 

4.900 ha, năng suất 49,3 tạ/ha, sản lượng 20.295 tấn; Lạc 815 ha, năng suất 23,1 tạ/ha, sản lượng 1.330 tấn; 

Đậu tương 1.468 ha, năng suất 19,9 tạ/ha, sản lượng 3.885 tấn; Rau đậu các loại 8.965 ha, năng suất 200,5 tạ/

ha, sản lượng 179.729 tấn; Khoai lang 458 ha; hoa, cây cảnh 1.850 ha; cây khác 1.464 ha.

Định hướng sản xuất vụ Đông năm 2017, toàn thành phố gieo trồng 39.000 ha cây rau màu bao gồm: đậu 

tương 7.200 ha, năng suất 18 tạ/ha; ngô 9.500 ha, năng suất 49 tạ/ha; lạc 450 ha, năng suất 23 tạ/ha; khoai 

lang 2.500 ha, năng suất 106 tạ/ha; khoai tây 1.000 ha, năng suất 132,8 tạ/ha; rau đậu các loại 16.000 ha, năng 

suất 217 tạ/ha;  hoa, cây cảnh 2.500 ha, cây trồng khác 850 ha.…

II. Mục tiêu phương án khôi phục sản xuất nông nghiệp 

- Nhanh chóng khôi phục lại diện tích lúa, hoa màu và các cây trồng bị thiệt hại sau úng ngập trong trường 

hợp còn thời vụ.

- Sẵn sàng chuyển đổi thành cây trồng vụ đông khi thời vụ lúa không cho phép cấy lại. Những diện tích quá 

trũng, ngập lâu ngày có thể chuyển sang nuôi cá vụ đông.

- Bảo vệ tốt đàn gia súc, gia cầm hiện có, không để xảy ra dịch bệnh và nhanh chóng khôi phục lại tổng đàn 

sau úng lụt.

III. Phương án phục hồi sản xuất sau mưa úng 

1. Dự phòng thóc giống và mạ: Các quận, huyện có diện tích khả năng gây úng ngập khi mưa úng phải 

xây dựng phương án dự phòng giống lúa và mạ để cấy lại kịp thời khi mưa úng ngập xảy ra gây chết mạ và lúa 

mùa mới cấy.

1.1. Thóc giống dự phòng: Gồm các giống lúa thuần có thời gian sinh trưởng ngắn như: Khang dân 18, 

khang dân 28, PC 6; DT122,.. Các giống lúa lai như: TH3-3, TH3-5,...

- Thời vụ gieo cấy các giống lúa trong điều kiện khôi phục sản xuất sau úng ngập như sau:

+ Các giống có thời gian sinh trưởng tương đương và ngắn hơn giống Khang dân: Gieo mạ đến 20/7, cấy 

xong trước 5/8.

+ Các giống cực ngắn ngày: Gieo đến 25/7, cấy xong trước 15/8. 

PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP SAU ÚNG LỤT NĂM 2017

(Trích văn bản số 44/PHSX ngày 22/5/2017 của Tiểu ban phục hồi sản xuất nông nghiệp)
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Căn cứ tình hình ngập úng và dự báo khả năng thời gian nước rút, tập quán canh tác của từng địa phương 

để quyết định lựa chọn sử dụng giống lúa phù hợp trong khung thời vụ nêu trên.

1.2. Gieo cấy mạ dự phòng: 
a) Đối với trà sớm: 

- Cấy dày trên các chân ruộng cao theo phương pháp giữ nguyên hàng sông, hàng con mật độ cấy gấp 2 lần 

so với cấy thông thường, cấy 2-3 dảnh/khóm. 

- Đồng trũng bị ngập chết lúa: nhổ tỉa 1/2 số khóm theo hàng con để cấy; bón bổ sung 2 kg phân Urê/sào.

b) Gieo thẳng lúa với mật độ cao: Mật độ dày gấp 1,5 - 2 lần so với gieo thông thường, tập trung chăm sóc 

để lúa sinh trưởng đẻ nhánh tốt. Trường hợp ruộng vùng sâu bị úng gây chết lúa cấy dự phòng chưa ở giai đoạn 

làm đòng thì nhổ tỉa làm mạ đem cấy, chỉ để lại mật độ 15 x 15 cm, bón thúc thêm 3kg Urê và 2kg Kali/sào, 

ruộng lúa sẽ phát triển bình thường.

Sau 15/8 nếu không có diễn biến úng ngập thì có thể tỉa bớt ở những chân ruộng mật độ quá dày.

2. Phục hồi ruộng lúa bị chết khi úng lụt trong tháng 7:

Đây là thời gian lúa mới cấy xong bị ngập úng. Khả năng chịu úng ngập hoàn toàn của các giống lúa không 

quá 5 ngày. Sau khi nước rút cần kiểm tra bộ rễ lúa và chồi thân, nếu còn khả năng sinh trưởng tiến hành các 

biện pháp rửa lớp bùn phủ trên lá, chăm sóc để ruộng lúa phục hồi nhanh, phun bổ sung chế phẩm sinh học 

KH,... bón thêm 2-3 kg đạm Urê/sào. Nếu ruộng lúa không còn khả năng hồi phục, phải cấy lại theo 3 phương 

án sau:

- Có thể tiếp tục gieo mạ, thời vụ gieo mạ và cấy lúa như đã nêu ở phần trên; 

- Sử dụng mạ dự phòng nhổ tỉa ở các chân ruộng cấy dày, ruộng lúa gieo thẳng để cấy lại;

- Gieo thẳng lúa, sử dụng máy cấy ở những chân ruộng chủ động điều tiết nước.

3. Phục hồi ruộng lúa khi mưa úng từ 1 - 15/8:

Thời kỳ này lúa đã đẻ nhánh, cây lúa đã cao, khả năng chịu ngập úng tốt hơn, khả năng tái sinh cũng mạnh 

hơn. Phương án xử lý các tình huống cụ thể như sau:

a) Ruộng lúa bị ngập sâu ít ngày sau đó nước rút:

Khi nước rút giữ lại mực nước vừa đủ (3 - 5 cm), cây lúa mềm yếu cần được bảo vệ, chăm sóc, làm cỏ và tỉa 

dặm, bón bổ sung thêm cho mỗi sào 2 kg đạm urê, 2-3 kg Kali, lúa sẽ đẻ nhánh, tái sinh thành ruộng lúa mới.

Trường hợp lúa chết mất khoảng nhiều cần phải cấy dồn dặm hoặc cấy lại.

b) Ruộng lúa bị ngập sâu, lâu ngày kiểm tra thấy lúa đã chết:

Khi nước rút, giữ lại mực nước nông vừa đủ (3-5cm), tiến hành bừa đi, cấy lại bằng mạ gieo dự phòng hoặc 

lúa san tỉa từ ruộng cấy dày và ruộng gieo thẳng.

4. Phục hồi ruộng lúa khi mưa úng sau 15/8:

- Thời kỳ này lúa đã phân hoá đòng, chuẩn bị trỗ bông, cây lúa có khả năng vươn theo nước. Nếu nước ngập 

nông, rút sớm, quan sát thấy thân cây lúa chưa chết, đòng chưa thối, tập trung chăm sóc tốt vẫn cho thu hoạch. 

Bón thúc nuôi đòng bằng phân Urê và Kali.

- Ngập úng sau 20/8, kiểm tra thấy lúa đã chết thì chuyển sang nuôi cá vụ Đông hoặc sản xuất vụ Đông sớm.

5. Chuẩn bị các điều kiện, đẩy mạnh sản xuất vụ Đông

Sau ngày 15/8, các ruộng lúa ngập sâu, lâu ngày lúa chết thì chủ động chuyển sang trồng cây vụ đông. Cụ 

thể như sau:

- Diện tích nước rút sớm: Trồng ngô vụ Đông bằng các giống ngô lai theo phương pháp làm bầu, (thời gian 

ở bầu 7 - 10 ngày) hoặc trồng đậu tương (thời vụ chậm nhất đến ngày 10/10). 
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- Diện tích nước rút chậm sau ngày 10/10: Trồng các cây rau màu khác như: Khoai tây, các loại rau ăn lá,....

Kỹ thuật gieo trồng theo phương pháp làm đất tối thiểu.

 IV. Dự phòng giống cây trồng

 1. Kế hoạch dự phòng

 Theo kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2017, diện tích gieo cấy lúa 98.860 ha, lượng thóc giống cần khoảng 5.000 

tấn, lượng giống dự phòng cần 10% (khoảng 500 tấn thóc giống). Trong đó:

- 80% (400 tấn) phát động nông dân tự để giống dự phòng tại gia đình.

- 20% (100 tấn), đề nghị UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp & PTNT mua giống lúa dự phòng, thời gian 

hoàn thành trước 10 tháng 7.

2. Kinh phí mua giống dự phòng

Kinh phí dự phòng: khoảng 2 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí: Kinh phí dự phòng Thành phố.

3. Phương pháp bảo quản giống dự phòng

Giống lúa dự phòng được bảo quản trong kho, nếu không có úng lụt ở vụ mùa 2017 thì được chuyển sang 

làm giống dự phòng đề phòng rét hại cho vụ xuân 2018.

 Thời gian dự phòng đến 15/2 năm 2018. Đến hết thời gian trên, toàn bộ lượng giống dự phòng được bán 

thanh lý làm thóc lương thực nộp trả ngân sách Thành phố.

Phần II

PHƯƠNG ÁN KHÔI PHỤC NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN  

VÀ CHĂN NUÔI SAU NGẬP ÚNG 

I. Thuỷ sản: 

1. Tình hình nuôi trồng thuỷ sản:

 Dự kiến năm 2017, diện tích nuôi trồng thuỷ sản toàn thành phố đạt 21.200 ha, sản lượng cá nuôi đạt 110.000 

tấn; với 17 cơ sở sản xuất nhân tạo giống thuỷ sản, sản xuất 1.000 triệu cá bột, 300 triệu cá giống các loại.  

2. Phương án khôi phục nuôi trồng thuỷ sản sau ngập úng:

2.1. Sau khi nước rút, tiến hành kiểm tra đánh giá hiện trạng để xác định các biện pháp khôi 
phục sản xuất

- Sửa chữa, củng cố bờ bao, công trình cấp, tiêu nước (kênh mương, cống, đăng cống...).

- Thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường ao trước khi tiến hành sản xuất trở lại.

2.2. Khôi phục sản xuất: 
Chỉ thực hiện nuôi cá khi có đủ điều kiện về ao hồ đã được chuẩn bị kỹ và cải tạo tốt, có cá giống đảm bảo 

chất lượng; tránh nóng vội nuôi cá sớm khi cá giống còn khan hiếm và giá cao dẫn đến giảm hiệu quả sản xuất.

- Đối với diện tích bị ngập mất toàn bộ: Thực hiện tháo cạn nước, thu toàn bộ cá trong ao, bắt hết cá tạp, 

vệ sinh ao và vét bùn chỉ để lớp bùn dày 15-20 cm, sau đó dùng vôi bột để khử trùng ao nuôi với lượng 7-10 

kg/100m2, phơi nắng tối thiếu từ 5 -7 ngày trước khi lấy nước nuôi cá.

+ Đối với ao nuôi cá bố, mẹ: kiểm tra đàn cá bố mẹ, xác định lượng cá bố, mẹ còn lại, bổ sung và tổ chức 

nuôi vỗ cá theo đúng quy trình kỹ thuật.

+ Đối với ao nuôi cá thịt: tuỳ thuộc khả năng đầu tư để lựa chọn mật độ, kích cỡ thả, cơ cấu giống nuôi thích 

hợp, mật độ nuôi từ 1-1,5 con/m2, nên nuôi cá cỡ lớn để rút ngắn thời gian thu hoạch; có thể nuôi đơn hoặc 

nuôi ghép các đối tượng để tận dụng các tầng nước.

 - Đối với diện tích bị ngập mất một phần: những ao bị ảnh hưởng do nguồn nước ô nhiễm nặng, cần thực 



Số 02 - Năm 2017
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NỘI

7

CHỦ TRƯƠNG - CHÍNH SÁCH 

hiện tháo cạn nước, vệ sinh ao, dùng vôi bột để tẩy trùng với lượng 7-10 kg/100 m2, phơi nắng tối thiểu từ 

5 -7 ngày trước khi lấy nước nuôi cá.

 + Đối với ao nuôi cá bố, mẹ: kiểm tra đàn cá bố, mẹ còn lại để xác định số lượng cần bổ sung, cá bố mẹ 

được nhập bổ sung phải đảm bảo theo TCVN 9586:2014 và tổ chức nuôi vỗ theo đúng quy trình kỹ thuật.

 + Đối với ao nuôi cá thịt: kiểm tra đàn cá, xác định số lượng thất thoát, cần bổ sung đủ theo yêu cầu về mật 

độ từ 1-1,5 con/m2, cơ cấu đàn cá trong ao. Cá thả cỡ lớn từ 20-30 con/kg để có thể thu hoạch đúng thời vụ.

 - Quản lý, chăm sóc: 

+ Tăng cường sử dụng thức ăn công nghiệp, thức ăn tổng hợp, thức ăn tinh đảm bảo chất lượng, đủ số lượng 

theo yêu cầu kỹ thuật.  

+ Quản lý môi trường và phòng trị bệnh, thực hiện tốt việc bổ sung và thay nước theo yêu cầu cụ thể của 

từng ao, định kỳ bón vôi bột 2-3 tuần/lần với lượng 2-3 kg/100m3 nước ao hoặc chế phẩm sinh học, hoá chất 

(có trong danh mục cho phép sử dụng tại Việt Nam) để xử lý môi trường và phòng trị bệnh cho đàn cá nuôi. Bổ 

sung vào thức ăn cho cá Vitamin C để tăng cường sức khoẻ, đề kháng.

- Dự kiến trong mùa mưa năm 2017, diện tích nuôi trồng thuỷ sản của Thành phố bị ngập úng khoảng 13.000 

ha, trong đó: 

+ Diện tích bị ngập mất toàn bộ: 10.000 ha; nhu cầu kinh phí khôi phục: Cá giống khoảng 450 tỷ đồng (trung 

bình 1,5 con/m2, 3000đ/con). Vôi bột khử trùng: 10 tỷ đồng tương đương 5.000 tấn (10kg/100m2, 2.000đ/kg, 

hỗ trợ 50%). Hóa chất sát trùng vinadin600 để diệt phần lớn vi khuẩn có hại trong ao: 80 tỷ (133.000 lít,1 lít 

dùng cho 13.500m3 nước, sử dụng 24 lần/năm; 600.000đ/lít, hỗ trợ 50%). 

+ Diện tích bị ngập mất một phần: 3.000 ha; nhu cầu kinh phí: Cá giống khoảng 135 tỷ đồng. Vôi bột khử 

trùng 1.500 tấn, kinh phí 3,0 tỷ đồng. Hóa chất sát trùng Vinadin600: 24 tỷ (40.000 lít)

Tổng kinh phí khôi phục thủy sản cần  khoảng: 702 tỷ đồng.

 Hỗ trợ đối với nuôi thủy, hải sản thiệt hại do thiên tai và dịch bệnh

+ Diện tích nuôi cá truyền thống, các loài cá bản địa bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 7.100.000 - 10.000.000 

đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 3.000.000 - 7.000.000 đồng/ha;

+ Lồng, bè nuôi cá nước ngọt bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 7.100.000 - 10.000.000 đồng/100 m3 lồng; 

thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 3.000.000 - 7.000.000 đồng /100 m3lồng;

+ Diện tích nuôi cá rô phi đơn tính thâm canh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 20.500.000 - 30.000.000 đồng/

ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng/ha;

+ Diện tích nuôi trồng các loại thủy, hải sản khác bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 4.100.000 - 6.000.000 đồng/

ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 2.000.000 - 4.000.000 đồng/ha.

II. Chăn nuôi  gia súc, gia cầm:

1. Tình hình chăn nuôi TP Hà Nội: 

Dự kiến tổng đàn gia súc gia, cầm năm 2017: Số lượng đàn trâu, bò 175.300 con, trong đó; bò sữa 17.000 

con, bò thịt 133.000 con, trâu 25.000 con; Đàn gia cầm 28 triệu con (đàn gà 18 triệu con); Đàn lợn 1,6  triệu 

con (lợn nái 170.000 con, lợn thịt 1.430.000 con).

2. Phương án phòng ngập úng

- Rà soát, thống kê đàn gia súc, gia cầm trong diện tiêm và tổ chức tiêm phòng triệt để vaccin các bệnh 

truyền nhiễm cho đàn gia súc, gia cầm trong vùng dự kiến bị ngập lụt trước mùa mưa bão, đặc biệt vắc xin cúm 

gia cầm, Lở mồm long móng gia súc, tai xanh ở lợn.

- Chuẩn bị nguồn kinh phí và lực lượng ứng phó kịp thời khi mưa bão xảy ra.
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- Xây dựng kế hoạch các biện pháp phòng chống ngập úng và phương án di dời đàn gia súc, gia cầm; Dự 

kiến địa điểm cao để di chuyển gia súc, gia cầm khi ngập úng xảy ra và thông báo cho nhân dân biết trước mùa 

mưa bão.

- Thông tin tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân phương án phòng chống ngập úng, biện pháp di chuyển 

gia súc, gia cầm. Tiêu thụ bớt sản phẩm không để số lượng trong đàn nhiều vào mùa mưa úng hạn chế rủi ro 

xảy ra. Dự trữ thức ăn cho đàn gia súc, gia cầm, kho dự trữ phải đặt nơi cao ráo, có mái che chống mưa rột làm 

ướt, ẩm mốc thức ăn, đảm bảo có đủ lượng thức ăn cho đàn gia súc, gia cầm.

- Chuẩn bị các phương tiện như: thuyền, thúng, bè, mảng, cũi nhốt để di chuyển đàn gia súc, gia cầm nhanh 

chóng và kịp thời khi úng lụt xảy ra.

- Chi cục thú y chuẩn bị vật tư, hóa chất, thuốc chữa phòng bệnh, cử cán bộ thường trực, theo dõi, hướng 

dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường và can thiệp trong trường hợp gia súc bị bệnh, tổ chức 

phun hóa chất khử trùng, tiêu độc toàn khu vực nhốt gia súc, gia cầm.  

3. Phương án khôi phục chăn nuôi sau ngập úng:

3.1. Con giống:
- Đàn gia cầm: Khả năng cung cấp con giống trên địa bàn thành phố, mỗi tuần sản suất trên 1,0 triệu con, 

như vậy có thể đáp ứng nhu cầu giống gia cầm có thể chủ động để cung cấp cho nhu cầu con giống trên địa 

bàn Thành phố. Một số cơ sở  tin cậy là: Xí nghiệp giống gia cầm Hadico, Công ty CP - Việt Nam, Công ty giống 

gia cầm Lương Mỹ, Công ty cổ phần giống gia cầm Ba Vì, Trung tâm nghiên gia cầm Thụy Phương, Trung tâm 

nghiên cứu vịt Đại Xuyên- Viện chăn nuôi.

- Đàn lợn: Trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận có nhiều doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Giống 

vật nuôi Hà Nội, Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội, Công ty CP -Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu lợn Thuỵ 

Phương - Viện chăn nuôi, Công ty TNHH Việt Hưng, Cổ Đông, Sơn Tây, các HTX chăn nuôi như Hòa Mỹ, Hoàng 

Long,...có khả năng đáp ứng đủ nhu cầu con giống cho nông dân.

- Đàn trâu, bò: Khó khăn nhất là đảm bảo có đủ thức ăn thô và tinh cho đàn trâu, bò. Vì vậy phải có kế hoạch 

chăm sóc diện tích cỏ còn lại để tăng sản lượng bù đắp cho lượng cỏ bị hao hụt do ngập úng, tổ chức trồng thêm 

các giống cỏ chịu lạnh, gieo ngô mật độ dày, ngô lấy thân tăng nguồn thức ăn cho trâu, bò sau úng lụt vào mùa 

Đông. Số cỏ, rơm khô còn lại được chế biến (ủ Urê) tăng giá trị dinh dưỡng thức ăn. 

3.2. Dự kiến vật tư, kinh phí: 
- Phun hóa chất tiêu độc, xử lý môi trường: 1 lít hóa chất phun 1.200m2 diện tích.

- Phòng bệnh: Trâu, bò 45.000 đồng/con; Lợn 25.000 đồng/con; Gia cầm 3.000 đồng/con.

- Dự kiến hỗ trợ gia súc, gia cầm thiệt hại do ngập úng (theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 

của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do 

thiên tai, dịch bệnh).

+ Đối với gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) đến 28 ngày tuổi hỗ trợ 10.000 -20.000 đồng/con, trên 28 ngày tuổi 

hỗ trợ 21.000-35.000 đồng/con.

+ Đối với lợn: đến 28 ngày tuổi, hỗ trợ 300.000- 400.000 đồng/con; trên 28 ngày tuổi hỗ trợ 450.000- 

1.000.000 đồng/con; lợn nái và lợn đực đang khai thác hỗ trợ 2.000.000 đồng/con.

+ Bê cái hướng sữa đến 6 tháng, hỗ trợ 1.000.000-3.000.000 đồng/con; trên 6 tháng tuổi, hỗ trợ 3.000.000-

10.000.000 đồng/con.

+ Trâu, bò thịt, ngựa đến 6 tháng tuổi, hỗ trợ 500.000 - 2.000.000 đồng/con; trên 6 tháng tuổi, hỗ trợ 

2.100.000 - 6.000.000 đồng/con;
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+ Hươu, nai, cừu, dê: Hỗ trợ 1.000.000 - 2.500.000 đồng/con.

Thiệt hại do dịch bệnh: Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do 

mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức hỗ trợ: Hỗ trợ 38.000 đồng/kg hơi đối 

với lợn; Hỗ trợ 45.000 đồng/kg hơi đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai; Hỗ trợ 35.000 đồng/con gia cầm (gà, 

vịt, ngan, ngỗng).

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp & PTNT: 

- Cử cán bộ kỹ thuật tăng cường về các quận, huyện, thị xã để phối hợp chỉ đạo.

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật và tổ chức tập huấn cho hộ nông dân sớm 

phục hồi sản xuất sau mưa úng.

- Giao Chi cục Thú y chuẩn bị: Vacxin và tổ chức triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; Chuẩn bị 

hóa chất sát trùng cấp cho các quận, huyện, thị xã.

- Giao Chi cục Thủy sản, Trung tâm giống Thủy sản liên hệ và dịch vụ giống thủy sản  cho hộ nông dân.

- Giao Trung tâm Phát triển cây trồng chuẩn bị dự phòng lượng giống rau, giống lúa cần thiết để hỗ trợ  các 

quận, huyện, thị xã khi mưa úng xảy ra.

2. Các Sở, ban ngành liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở NN&PTNT tổ chức tuyên 

truyền vận động toàn dân tham gia, chuẩn bị nguồn lực, vật lực dự phòng đáp ứng kịp thời khi có mưa úng xảy 

ra, góp phần làm giảm mức thiệt hại cho nhân dân, sớm khôi phục sản xuất ổn định đời sống.

3. UBND các quận, huyện, thị xã: 

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã, phường rà soát tình hình thiệt hại, xây dựng phương án phục hồi 

sản xuất nông nghiệp sau mưa úng trên địa bàn. 

- Tổ chức thực hiện phương án phục hồi sản xuất sau khi nước rút theo sự chỉ đạo thành phố.

- Các đối tượng thiệt hại khác UBND các quận, huyện, thị xã xem xét hỗ trợ thiệt hại từ nguồn ngân sách 

cấp quận, huyện.

4. Về cơ chế chính sách: 

Hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh được thực 

hiện theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

 5. Về thông tin tuyên truyền: 

Đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã làm 

tốt tuyên truyền về công tác PCLB và tích cực chuẩn bị mọi điều kiện ứng phó kịp thời khi mưa úng xảy ra./.

KT. TRƯỞNG TIỂU BAN
PHÓ TIỂU BAN

(Đã ký)
Nguyễn Huy Đăng       
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NỘI
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PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ  XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Chương trình 02 Thành ủy kiểm tra 
tiến độ thực hiện Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” 

tại huyện Chương Mỹ và huyện Hoài Đức 

Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa 
tại xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức

Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 kiểm tra hoạt động kinh doanh 
thực phẩm tại Siêu thị Lotte, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
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PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ  XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Chương trình 02 Thành ủy kiểm tra 
tiến độ thực hiện Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” 

tại huyện Chương Mỹ và huyện Hoài Đức 

Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 kiểm tra hoạt động kinh doanh 
thực phẩm tại Siêu thị Lotte, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng 
thăm quan Trung tâm thụ tinh nhân tạo ứng dụng 
công nghệ cao tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm

TTKN Hà Nội cấp cá giống cho mô hình ứng dụng công nghệ vi sinh 
trong nuôi trồng thủy sản năm 2017 tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai

T/h: Trung tâm Khuyến nông Hà Nội
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Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trong 

xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ 

cấu sản xuất nông nghiệp đang được Bộ 

NN&PTNT triển khai trên phạm vi toàn quốc. Là vùng 

đất “trăm nghề”, thị trường tiêu thụ rộng lớn, việc triển 

khai Chương trình đang tiếp sức cho Hà Nội để phát 

triển nông thôn mới bền vững.

Khai thác tiềm năng, lợi thế 

Kết quả rà soát của Bộ NN&PTNT, khu vực nông 

thôn cả nước có 8.978 xã, trong đó có 8.911 xã xây 

dựng nông thôn mới. Do vậy, chương trình “Mỗi xã một 

sản phẩm” gắn với xây dựng nông thôn mới sẽ thúc 

đẩy kinh tế nông thôn, cơ cấu lại sản xuất, góp phần 

thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng nông thôn mới. 

Thực tiễn tại tỉnh Quảng Ninh cho thấy, sau 3 năm 

triển khai thí điểm đã phát triển được 210 sản phẩm, 

trong đó đã cấp giấy chứng nhận cho 39 sản phẩm có 

lợi thế quốc gia như: Tôm thẻ chân trắng, thủy sản 

chế biến... Tỉnh Quảng Ninh đã quy hoạch 17 vùng sản 

xuất tập trung cấp tỉnh và hơn 50 vùng sản xuất tập 

trung cấp huyện, cấp xã để khai thác tiềm năng, lợi thế 

của mỗi địa phương một cách có hệ thống. 

Tại TP Hà Nội, có hơn 1.350 làng nghề và làng có 

nghề (chiếm trên 60% số làng của thành phố). Trong 

đó, có 297 làng được UBND thành phố công nhận đạt 

tiêu chuẩn làng nghề; thu hút 175.000 hộ gia đình, 

hơn 2.060 công ty cổ phần, hơn 4.560 công ty TNHH, 

gần 1.470 doanh nghiệp tư nhân, 164 hợp tác xã và 

50 hội, hiệp hội tham gia. Năm qua, làng nghề Hà Nội 

đóng góp khoảng 15.000 tỷ đồng vào GDP của thành 

phố, tạo việc làm cho hàng triệu lao động nông thôn. 

Đơn cử như làng nghề xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm), 

năm qua, doanh thu của làng đạt gần 1.000 tỷ đồng; 

mức tăng trưởng các năm từ 10 đến 14%/năm. Làng 

nghề Bát Tràng hiện không còn người thất nghiệp, thu 

nhập bình quân của thợ kỹ thuật đạt từ 5 đến 7 triệu 

Làng nghề Bát Tràng (huyện Gia Lâm) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 
đời sống người dân được nâng cao



Số 02 - Năm 2017
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NỘI

13

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

đồng/tháng. Kinh tế phát triển, đời sống văn hóa, tinh 

thần của nhân dân được nâng cao, xã Bát Tràng đã 

được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. 

Ngoài ra, Hà Nội còn có nhiều vùng sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa chuyên canh tập trung như: Nhãn 

chín muộn Đại Thành (huyện Quốc Oai), phật thủ Yên 

Sở, Đắc Sở (huyện Hoài Đức), rau hữu cơ Thanh Xuân, 

gà đồi Nam Sơn, Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn)… Đây là lợi 

thế lớn để các địa phương xây dựng thương hiệu, nâng 

cao giá trị, tạo sản phẩm chủ lực phát triển kinh tế, làm 

giàu cho nông dân gắn với xây dựng nông thôn mới.

Gỡ nút các vấn đề dân sinh

Đánh giá về những lợi thế của Hà Nội trong phát 

triển chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, ông Lê Thiết 

Cương, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà 

Nội cho biết: Sau dồn điền đổi thửa, đưa cơ giới hóa 

vào sản xuất, Hà Nội dôi dư khá nhiều lao động cần 

chuyển sang phát triển ngành nghề tiểu thủ công ng-

hiệp để tạo việc làm tại chỗ. Thông qua dồn điền đổi 

thửa, Hà Nội đã quy hoạch lại các vùng sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa tập trung, là điều kiện thuận lợi để 

phát triển các mặt hàng nông sản chủ lực. Trên thực 

tế, xã nào có nghề, có nhiều mô hình sản xuất phát 

triển thì ở đó kinh tế và thu nhập của người dân đều 

khá. Và những kết quả này cũng góp phần không nhỏ 

vào thành công của chương trình xây dựng nông thôn 

mới. Hiện Hà Nội đã có 255/386 xã được công nhận xã 

đạt chuẩn nông thôn mới. 

Dù đã đạt được những kết quả nhất định nhưng 

nhìn lại 6 năm xây dựng nông thôn mới cả nước nói 

chung và Hà Nội nói riêng vẫn còn những hạn chế. Sản 

xuất nông nghiệp còn manh mún, chịu nhiều rủi ro bởi 

thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; khâu chế 

biến, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm còn yếu… 

Nhiều sản phẩm làng nghề vẫn “bí” đầu ra, doanh ng-

hiệp, hộ sản xuất làng nghề thiếu vốn, công nghệ...

Từ thực tế trên, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn 

Xuân Cường cho rằng, chương trình “Mỗi xã một sản 

phẩm” không chỉ mang ý nghĩa về phát triển sản xuất, 

mà còn giúp khu vực nông thôn giải quyết những vấn 

đề quan trọng và căn cơ trong phát triển như: Giảm 

nghèo, tạo việc làm, phát huy tính sáng tạo, trí tuệ của 

người dân, xây dựng mối liên kết kinh tế cộng đồng 

bền vững... Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, thực 

hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình 

Dũng tại Hội nghị “Phát triển mỗi xã một sản phẩm 

trong xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông 

nghiệp” diễn ra ngày 2-3-2017, Bộ NN&PTNT đang xây 

dựng đề cương chương trình quốc gia “Mỗi xã một 

sản phẩm giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 

2030” dự kiến sẽ trình Chính phủ trước tháng 9-2017. 

Chương trình này sẽ được phát triển trên 6 nhóm sản 

phẩm gồm: Thực phẩm (hoa quả, mật ong, gạo, thịt, 

xúc xích, trứng sữa…); đồ uống (rượu vang, rượu 

chưng cất, nước ép trái cây…); các loại thảo dược (thực 

phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc đông y); vải và may 

mặc; hàng lưu niệm, nội thất và trang trí; các dịch vụ 

du lịch ở nông thôn. Theo đó, Nhà nước có chính sách 

hỗ trợ về tín dụng, vùng sản xuất tập trung, khoa học 

kỹ thuật, phát triển sản phẩm, xúc tiến thương mại…

Cụ thể hóa chủ trương của Bộ NN&PTNT, TP Hà 

Nội đã xác định, tập trung chú trọng công tác đào tạo 

nghề, nhân cấy nghề cho lao động nông thôn, chú 

trọng đến chất lượng đào tạo để người học nghề tạo ra 

được các sản phẩm có chất lượng, nâng cao giá trị sản 

phẩm. Tập trung xây dựng và phát triển thương hiệu 

cho các làng nghề và sản phẩm làng nghề; đẩy mạnh 

các hoạt động xúc tiến thương mại, vận động khuyến 

khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại các làng 

nghề tham gia các hội chợ trong và ngoài nước cũng 

là hướng đi để sản phẩm làng nghề có chỗ đứng trên 

thị trường. Cùng với phát triển kinh tế, công tác bảo 

vệ môi trường cũng sẽ được tăng cường, tạo động lực 

cho làng nghề phát triển bền vững./.
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Theo nhận định của Trung tâm khí tượng thủy 
văn Trung ương, trong cả mùa bão năm 2017 
có khoảng 13-15 cơn bão và ATNĐ hoạt động 

trên Biển Đông, thấp hơn so với TBNN (TBNN từ 12-
13 cơn). Dự báo có khoảng 3-4 cơn bão, ATNĐ đổ bộ, 
ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, thấp hơn so 
với TBNN (TBNN từ 4-6 cơn). Thời kỳ mưa nhiều, tập 
trung có khả năng muộn và ngắn hơn so với TBNN. 
Lượng mưa trong tháng 5 và tháng 9-10/2017 thấp 
hơn TBNN từ 10-30% cùng kỳ. Nhiệt độ trung bình từ 
tháng 5-10/2017 phổ biến cao hơn TBNN, nắng nóng 
tại các khu vực trên toàn quốc có xu hướng không gay 
gắt và ít có khả năng kéo dài.

Bên cạnh những thuận lợi: Thành Ủy, HĐND, UBND 
Thành phố quan tâm chỉ đạo sát sao trong chỉ đạo 
sản xuất trồng trọt, ban hành các chính sách hỗ trợ, 
khuyến khích phát triển sản xuất của UBND thành phố 
và các cấp huyện phát huy hiệu quả cao; Các tiến bộ 
kỹ thuật mới về giống, kỹ thuật thâm canh, phân bón, 
phòng trừ sâu bệnh, cơ giới hóa trong sản xuất nhất là 
trong làm đất, chăm sóc, thu hoạch tiếp tục được ứng 
dụng nhanh trên địa bàn; Nhiều địa phương đã dồn 
thửa, đổi ruộng xong, diện tích canh tác tập trung theo 
ô thửa khá lớn thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa 
vào sản xuất. Nhiều vùng trồng cây vụ Đông đã hình 
thành vùng sản xuất lớn mang tính hàng hóa, thúc đẩy 
các địa phương khác học tập, phát triển theo.

Vụ mùa 2017, cũng sẽ có một số khó khăn như: 
Diễn biến thời tiết bất thường, nắng nóng, mưa lớn 

gây úng ngập ở đầu vụ, đổ lúa ở cuối vụ, khó trồng cây 
vụ Đông sớm; Việc áp dụng cơ giới hóa vào thu hoạch, 
làm đất và gieo cấy đã có bước chuyển biến tích cực 
tuy nhiên diện tích sử dụng máy cấy vẫn còn ít; Lực 
lượng lao động còn thiếu ở thời điểm cao độ thu hoạch 
Xuân - gieo cấy lúa Mùa và trồng cây vụ Đông.

Tuy nhiên để chủ động giành thắng lợi sản xuất 
vụ mùa năm 2017, Sở Nông nghiệp & PTNT đã có kế 
hoạch và các giải pháp kịp thời phục vụ cho sản xuất. 
Cụ thể:

Tổng diện tích gieo trồng vụ Mùa phấn đấu đạt 
118.780 ha, trong đó: Lúa 98.860 ha, năng suất phấn 
đấu đạt 55 tạ/ha, sản lượng 543.730 tấn; Rau màu 
19.920 ha, gồm: Ngô 4.900 ha, năng suất 49,3 tạ/ha, 
sản lượng 20.295 tấn; Lạc 815 ha, năng suất 23,1 tạ/
ha, sản lượng 1.330 tấn; Đậu tương 1.468 ha, năng 
suất 19,9 tạ/ha, sản lượng 3.885 tấn; Rau đậu các loại 
8.965 ha, năng suất 200,5 tạ/ha, sản lượng 179.729 
tấn; Khoai lang 458 ha; hoa, cây cảnh 1.850 ha; cây 
khác 1.464 ha.

 1. Cây lúa 
a) Tăng tỷ lệ lúa năng suất, chất lượng cao: 
Giống lúa thuần năng suất cao: KD, Thiên ưu 8, 

TBR36,45…, các giống thuần khác: 52%; 
Giống lúa chất lượng cao: lúa thơm (BT7 kháng bạc 

lá, HT1, HDT8, TL6 ...) và lúa nếp (nếp cái hoa vàng, 
nếp 97, nếp 87, nếp vàng 1..): đạt khoảng 38%

Các giống lúa lai (Nhị ưu 838, TH3-3, TH3-5, GS9, ...): 10%. 
Dự phòng giống cực ngắn ngày: DT122, PC6, 

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
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CN2...phục hồi diện tích ngập úng sau mưa bão.
b) Thực hiện đúng thời vụ:  
Thu hoạch nhanh gọn lúa xuân, làm đất cấy ngay 

lúa mùa: thực hiện khẩu hiệu “xanh nhà hơn già đồng”, 
“lúa chín hoa ngâu”, “thu hoạch đến đâu làm đất và 
gieo cấy ngay đến đó”. Phấn đấu gieo cấy trà cực sớm 
và sớm xong trước 30/6 và thu hoạch trước 30/9 đạt 
70% diện tích để tăng hiệu quả phòng chống úng và 
đảm bảo diện tích trồng cây vụ Đông.   

Thời vụ: Trà cực sớm và sớm chiếm 70% diện tích 
(79.200 ha), gieo mạ từ 5-15/6, cấy 17/6-23/6; trà 
trung (30%) gieo mạ từ 10-20/6, cấy 25/6-5/7; gieo 
thẳng từ 15-30/6. Phấn đấu đến 5/7 toàn thành phố 
cấy cơ bản xong lúa vụ Mùa.  

c) Thực hiện tốt các biện pháp thâm canh:  
Mở rộng diện sử dụng hạt giống có chất lượng tốt, 

gieo mạ thưa và chăm sóc đúng kỹ thuật. Chỉ đạo chặt 
chẽ giữa khâu làm đất và gieo mạ để cấy mạ non, khi 
mạ có 2,5 - 3 lá, cấy 1-2 dảnh/khóm, mật độ cấy 25-35 
khóm/m2. Mở rộng diện tích lúa cấy bằng máy. Làm cỏ, 
bón phân thúc sớm, bón phân cân đối, hợp lý, không 
bón thừa đạm, đặc biệt ở các huyện có diện tích chân 
trũng (Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Oai). 
Sử dụng các loại phân bón NPK tổng hợp, phân bón 
chuyên dùng. Chủ động điều tiết nước theo từng giai 
đoạn sinh trưởng của cây trồng. 

d) Chuẩn bị tốt phương tiện phòng chống úng: 
Đẩy mạnh công tác duy tu duy trì, quản lý vận hành 

an toàn, khai thác tối đa năng lực của hệ thống công 
trình thủy lợi hiện có. Chuẩn bị đủ vật tư, phương tiện, 
nhân lực đáp ứng yêu cầu xử lý sự cố theo phương 
châm “4 tại chỗ”. Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, 
đặc biệt là hồ chứa và hệ thống cống dưới đê. 

Triển khai công tác ứng trực, theo dõi chặt chẽ 
diễn biến thời tiết, mực nước trên các sông, hồ; chủ 
động tiêu kiệt nước đệm trong đồng và các trục kênh, 
mương, sông, ao, hồ, đầm v.v.. trước khi có mưa úng. 
Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, nguồn nước 
và tình hình thực tiễn để xây dựng kế hoạch chống hạn 
đầu vụ Mùa 2017 chủ động đối phó với các yếu tố cực 
đoan có thể xảy ra đối với vùng cao (khu vực Sóc Sơn, 
Thạch Thất, Quốc Oai, Phúc Thọ).

Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để kịp 
thời điều tiết nước tưới, tiêu một cách linh hoạt và 
chủ động đảm bảo công tác chống hạn đầu vụ. Trong 
công tác phòng, chống úng, ngập đảm bảo sản xuất vụ 
Mùa 2017 thực hiện phương châm lấy phòng là chính, 
chống phải kịp thời và có hiệu quả, khẩn trương tiêu 

kiệt nước đệm trên mặt ruộng và trên các tuyến kênh 
tiêu khi có dự báo bão, áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn 
trên địa bàn Thành phố; Chuẩn bị sẵn sàng phương 
tiện, vật tư, lực lượng… và xây dựng biện pháp cụ thể 
phòng, chống úng đối với từng vùng, từng công trình 
trọng điểm. 

Tổ chức kiểm tra, đánh giá toàn bộ các công trình 
thuỷ lợi trước mùa mưa lũ; triển khai việc sửa chữa 
các công trình chống úng, bảo dưỡng máy móc, thiết 
bị; giải toả ách tắc dòng chảy trên các sông, trục tiêu, 
kênh; nạo vét, khơi thông bể hút các trạm bơm tiêu, 
vận hành thử các trạm bơm tiêu, các cống tiêu. Chuẩn 
bị đủ vật tư, phương tiện, nhân lực đáp ứng yêu cầu 
xử lý sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”. 

2. Cây màu 
Đậu tương: gieo trồng các giống đậu tương DT84, 

ĐT26, ĐT51, Đ8, .. để làm giống cho vụ Đông. 
Ngô: sử dụng giống ngô lai, nhóm giống ngắn và 

trung ngày: NK4300, LVN4, LVN99,…; nhóm giống dài 
ngày gồm: LVN10, LVN98, CP999, NK6326,...nhóm 
ngô thực phẩm: ngô nếp HN88, MX4, MX10, Wax44.

Thực hiện tốt các quy trình kỹ thuật của từng 
cây trồng.

3. Những giải pháp chủ yếu
Để thực hiện tốt kế hoạch diện tích, năng suất cây 

trồng vụ Mùa, cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các 
giải pháp giải pháp về kỹ thuật như sau:

Thực hiện cơ cấu giống lúa phù hợp trong vụ Mùa: 
ổn định tỷ lệ giống lúa chất lượng cao chống chịu khá 
với sâu bệnh, nhất là chống chịu bệnh bạc lá và rầy 
nâu. Những vùng thường xuyên bị nhiễm bệnh bạc 
lá cần giảm cơ cấu giống lúa Bắc thơm 7, thay thế 
bằng những giống lúa khác (HT1, HDT8, TBR225, nếp 
vàng1, …) 

Đảm bảo thời vụ gieo cấy: gieo cấy trà cực sớm và 
sớm xong trước 30/6 để tăng hiệu quả phòng chống 
úng, phòng tránh sâu đục thân hại lúa khi trỗ, thu 
hoạch trước 30/9 đạt 70% diện tích để đảm bảo diện 
tích cây trồng vụ Đông. 

Về chăm sóc: Khai thác mọi nguồn phân hữu cơ 
bón lót cho lúa, những chân ruộng chua bón thêm vôi 
bột từ 10-15kg/sào khi bừa cấy. 

Sử dụng các loại phân bón NPK tổng hợp loại chuyên 
dùng cho lúa, bón theo hướng dẫn của nhà sản xuất 
từng loại phân, từng loại đất, từng giống lúa; Bón đủ 
phân Kali cho lúa, nhất là giai đoạn đón đòng. Thăm 
đồng thường xuyên, dự tính, dự báo sâu bệnh chính 
xác, sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng./.
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Dân số Hà Nội hiện nay trên 7,4 triệu người, 
lao động nông nghiệp chiếm gần 60%. 
Diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu 

hẹp do được quy hoạch cho giao thông, đô thị và các 
ngành sản xuất phi nông nghiệp khác. Vì vậy, sản xuất 
nông nghiệp nói chung và trong trồng trọt, chăn nuôi, 
thủy sản, phòng trừ dịch hại, dịch bệnh nói riêng cần 
có đội ngũ cán bộ kỹ thuật được đào tạo chuyên môn 
về trồng trọt, bảo vệ thực vật, khoa học cây trồng, 
chăn nuôi, thủy sản,…để giúp quản lý nhà nước về lĩnh 
vực chuyên môn tại cơ sở, giúp nông dân áp dụng các 
tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhằm nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm, góp phần tăng thu nhập cho 
nông dân, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phát triển 
nông nghiệp theo hướng sinh thái bền vững.

Sau hơn một năm thực hiện các Quyết định số 
67/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND, 
Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND và Quyết định số 
72/2008/QĐ-UBND qui định tổ chức và hoạt động của 
nhân viên Khuyến nông, Bảo vệ thực vật, Thú y và mức 
phụ cấp cán bộ chuyên ngành các xã, phường, thị trấn. 
Tuy đạt được một số kết quả và có sự chuyển biến 
nhất định nhưng chưa đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ 
quản lý nhà nước và phát triển nông nghiệp-nông thôn 
thành phố Hà Nội. Mặt khác, việc quản lý, chỉ đạo hệ 
thống nhân viên cơ sở như hiện nay còn nhiều bất cập, 
hiệu quả chưa cao, chưa phát huy được hết chuyên 
môn cũng như vai trò, trách nhiệm của từng thành 
viên và các tổ chức có liên quan, sự phối hợp giữa cơ 
quan quản lý nhà nước về chuyên môn với UBND các 
quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn có sản 
xuất nông nghiệp còn có sự chồng chéo trách nhiệm, 
nhất là trong chỉ đạo điều hành về công tác chuyên 
môn, làm ảnh hưởng đến hiệu quả phát triển sản xuất 
trên địa bàn. Ngày 28/9/2011, Thành ủy Hà Nội ban 
hành Chương trình số 02/CTr-TU về Phát triển nông 
nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao 
đời sống nông dân giai đoạn 2011-2015, trong đó nêu 
nhiệm vụ xây dựng Đề án theo hướng mỗi xã có sản 
xuất nông nghiệp được bố trí 01 viên chức thực hiện 

nhiệm vụ về kỹ thuật trồng trọt, bảo vệ thực vật và 01 
viên chức thực hiện nhiệm vụ về kỹ thuật chăn nuôi, 
thú y để tham mưu cho UBND cấp xã về quản lý nhà 
nước, phát triển sản xuất nông nghiệp, hướng dẫn và 
chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản 
xuất nông nghiệp cho hộ nông dân. 

Trước khi phê duyệt Đề án: Hệ thống nhân viên 
kỹ thuật tuy đã tuyển dụng được một số có trình độ 
chuyên môn nhưng số chưa qua đào tạo khá cao. 
Năm 2011, tổng số nhân viên kỹ thuật nông nghiệp có 
3.831 người, trong đó: nhân viên BVTV có 441/453 xã, 
phường, thị trấn có sản xuất nông nghiệp đạt 97%; 
nhân viên khuyến nông có 450 người/453 xã, phường, 
thị trấn; nhân viên thú y có 2.940 người. Chất lượng 
phân theo trình độ đào tạo: đại học 263 người (7%), 
cao đẳng 632 người (16%), trung cấp 1504 người 
(39%), sơ cấp 797 người (21%), chưa qua đào tạo 
635 người (17%).

Qua hơn một năm thực hiện các quyết định của 
Thành phố, nhìn chung đội ngũ nhân viên kỹ thuật 
trồng trọt-BVTV đã tích cực điều tra phát hiện, dự tính 
dự báo sâu bệnh, hướng dẫn phòng trừ,…Tuy nhiên so 
với yêu cầu vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại: chưa tham 
mưu và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ 
và kiểm dịch thực vật, quản lý chất lượng vật tư nông 
nghiệp và an toàn thực phẩm; trình độ chuyên môn 
của hệ thống nhân viên kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu 
theo qui định của UBND Thành phố; tỷ lệ nhân viên có 
trình độ sơ cấp và lao động phổ thông chưa qua đào 
tạo còn cao (gần 40%); tuổi đời bình quân cao, còn sử 
dụng người hết tuổi lao động, chưa xác định rõ vai trò 
vị trí công tác của nhân viên kỹ thuật; việc giao cho xã, 
phường quản lý và trực tiếp thanh toán phụ cấp chưa 
kịp thời, chưa đúng Quyết định số 72/2008/QĐ-UBND 
đã ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng của nhân viên 
cũng như kết quả chuyên môn; cơ chế hoạt động, tổ 
chức bộ máy, trách nhiệm quản lý, điều hành không rõ 
ràng; chính sách đãi ngộ đối với hệ thống nhân viên 
này còn thấp và không còn phù hợp.

Vì vậy, để đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động, 

  Nguyễn Duy Hồng 
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đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển sản xuất nông 
nghiệp, nông thôn trong giai đoạn mới rất cần phải 
kiện toàn về tổ chức, quản lý, bố trí, sử dụng đội ngũ 
nhân viên kỹ thuật nông nghiệp các xã, phường, thị 
trấn có sản xuất nông nghiệp đảm bảo số lượng, chất 
lượng, khắc phục những bất cập như hiện nay. Ngày 
23/11/2012, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 
34/2012/QĐ-UBND về việc chuyển giao nguyên trạng 
tổ chức bộ máy, biên chế làm công tác kỹ thuật chăn 
nuôi thú y, thú y viên thôn bản; kỹ thuật trồng trọt 
bảo vệ thực vật thuộc các xã phường, thị trấn về Sở 
Nông nghiệp & PTNT quản lý. Thực hiện Quyết định số 
34/2012/QĐ-UBND và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp 
& PTNT Hà Nội, Chi cục Bảo vệ thực vật đã được tiếp 
nhận, quản lý và sử dụng đội ngũ nhân viên kỹ thuật 
trồng trọt BVTV (gọi tắt là nhân viên BVTV cấp xã).

Từ khi được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng đội ngũ 
nhân viên trồng trọt-BVTV cấp xã, Chi cục BVTV đã ng-
hiêm túc thực hiện việc tuyển chọn đảm bảo đúng quy 
trình hướng dẫn của Sở Nông nghiệp & PTNT. Tăng 
cường cán bộ văn phòng Chi cục phụ trách việc công 
khai tuyển dụng nhân viên trồng trọt-BVTV cấp xã tại 
các huyện và chỉ đạo các Trạm BVTV thực hiện tốt 
công tác tuyển dụng, đảm bảo công khai, minh bạch 
và thuận tiện, không gây phiền hà, sách nhiễu từ khâu 
nhận hồ sơ đến giải quyết và ký hợp đồng lao động với 
nhân viên trồng trọt-BVTV. Tổng số xã, thị trấn được 
bố trí nhân viên trồng trọt – BVTV cấp xã: 423/446 xã 
(chiếm 94,8% số xã có sản xuất nông nghiệp). Đến 
tháng 11/2013, tổng số các xã, phường, thị trấn đã 
bố trí nhân viên BVTV là 414/423, trong đó: số nhân 
viên BVTV đã được ký HĐLĐ có thời hạn là 260 người 
(thạc sỹ 02 người, đại học 174 người, cao đẳng: 84 
người), số nhân viên trồng trọt-BVTV có trình độ trung 
cấp được ký HĐLĐ là 105 người, số nhân viên BVTV 
đang đi học đáp ứng yêu cầu đề án, số nhân viên trồng 
trọt-BVTV có trình độ kinh tế nông nghiệp tạm thời 
được bố trí làm việc và hưởng phụ cấp là 49 người, số 
nhân viên trồng trọt-BVTV còn thiếu là 9 người; đến 
tháng 6/2017, tổng số các xã, phường, thị trấn đã bố 
trí nhân viên trồng trọt-BVTV là viên chức và được ký 
HĐLĐ có thời hạn là 403/407 (13 thạc sỹ; 235 đại học; 
155 cao đẳng).    

Chi cục đã tổ chức họp với từng trạm BVTV huyện 
với thành phần: phòng Tổ chức cán bộ Sở, Phòng Kinh 
tế huyện cùng toàn thể cán bộ trạm và nhân viên trồng 
trọt-BVTV cấp xã để phổ biến cụ thể, chi tiết về tổ 
chức bộ máy của Chi cục; về vị trí, nhiệm vụ, quyền 

hạn của nhân viên trồng trọt-BVTV cấp xã, đặc biệt 
là các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bảo vệ và kiểm 
dịch thực vật, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp 
và an toàn thực phẩm mà nhân viên trồng trọt-BVTV 
phải thực hiện.

 Tổ chức tập huấn cho nhân viên trồng trọt-BVTV về 
công tác chuyên môn như: điều tra phát hiện, dự tính 
dự báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh, công tác kiểm 
dịch thực vật, công tác quản lý rau, quả, chè, công 
tác quản lý vật tư nông nghiệp và soạn thảo văn bản 
quản lý nhà nước, tổng hợp tình hình và báo cáo...Qua 
các đợt tập huấn, trình độ, nhận thức của nhân viên 
trồng trọt-BVTV được nâng lên, nhận biết được một số 
đối tượng sâu bệnh trên lúa, rau màu, hoa, quả; tham 
mưu cho UBND cấp xã văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, 
tuyên truyền phòng chống sinh vật hại, diệt chuột và 
xử lý các tình huống khi sâu bệnh phát sinh ở cơ sở 
kịp thời, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản 
lý nhà nước về trồng trọt, BVTV ở cơ sở. Đến nay, đa 
số cán bộ trạm và nhân viên trồng trọt-BVTV đã nhận 
thức được vai trò, vị trí, nhiệm vụ quản lý nhà nước và 
môi trường công tác mới. Nhận thức của chính quyền 
địa phương về quyền hạn và trách nhiệm đã có thay 
đổi trong phối hợp tuyển hợp đồng ngắn hạn, tạo điều 
kiện về địa điểm làm việc, về tham mưu, chỉ đạo thực 
hiện nhiệm vụ và quyền lợi khác của nhân viên trồng 
trọt, bảo vệ thực vật cấp xã.

Kết quả hoạt động công tác chuyên môn: nhân viên 
trồng trọt-BVTV đã thực hiện tốt công tác tham mưu 
cho UBND cấp xã về xây dựng kế hoạch sản xuất, chỉ 
đạo phòng chống sinh vật hại, an toàn thực phẩm,…
Nhân viên trồng trọt-BVTV đã thường xuyên bám sát 
đồng ruộng, thực hiện công tác điều tra sinh vật hại 
định kỳ 7 ngày/lần và tăng cường điều tra 2-3 ngày/lần 
vào các thời kỳ cao điểm sâu bệnh,  tham mưu kịp thời 
cho UBND cấp xã chỉ đạo phòng trừ, tuyên truyền trên 
đài truyền thanh để nhân dân biết, thực hiện. Định kỳ 
gửi các thông báo, báo cáo tình hình cây trồng và sâu 
bệnh trên địa bàn phụ trách về trạm BVTV. Thực hiện 
đúng phương pháp điều tra phát hiện sinh vật hại theo 
quy định. Khi địa phương có những vấn đề đột xuất 
về sâu bệnh, nhân viên trồng trọt-BVTV đã báo cáo 
về trạm BVTV để trạm cử cán bộ xuống địa bàn cùng 
điều tra, chỉ đạo, hướng dẫn phòng trừ. Hướng dẫn, 
kiểm tra nông dân sử dụng phân bón, nước tưới và 
thuốc BVTV theo quy định để đảm bảo ATTP. Giám sát 
việc tuân thủ thời gian cách ly đối với thuốc BVTV của 
nông dân khi thu hái sản phẩm. Đôn đốc công tác giữ 
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gìn vệ sinh đồng ruộng nhất là thu gom bao bì thuốc 
BVTV đúng nơi qui định. Một số nhân viên trồng trọt-
BVTV cấp xã tham gia tích cực tổ công tác ATTP, tham 
gia các đoàn kiểm tra lấy mẫu kiểm tra chất lượng, lập 
biên bản vi phạm đối với các hộ nông dân không chấp 
hành đúng các quy định của sản xuất RAT (thu hoạch 
không đảm bảo thời gian cách ly, dùng phân tươi, bao 
bì thuốc BVTV để không đúng nơi qui định,...) và báo 
cáo chính quyền địa phương xử lý. Tham gia gắn tem 
nhận diện “Rau an toàn Hà Nội” bán buôn, bán lẻ tại 
các vùng RAT tập trung. Hướng dẫn và triển khai áp 
dụng mô hình kiểm tra cộng đồng (PGS) cho 20 chuỗi 
sản xuất và tiêu thụ rau an toàn. Điều tra, thống kê 
các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp (thuốc 
BVTV, giống, phân bón) trên địa bàn. Nắm được các 
văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ, kiểm dịch thực 
vật và an toàn thực phẩm. Hiểu biết được trách nhiệm 
tham mưu cho UBND cấp xã thành lập đoàn kiểm tra 
về quản lý việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV tại địa 
phương. Nắm được một số nội dung cơ bản trong việc 
lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính và 
đề xuất Chủ tịch UBND xã xử lý vi phạm hành chính 
theo thẩm quyền. Phối hợp với Đài truyền thanh xã 
tuyên truyền các văn bản về quản lý kinh doanh và sử 
dụng thuốc BVTV. Tham gia các đoàn kiểm tra hoạt 
động kinh doanh thuốc BVTV, kiểm tra các cơ sở sản 
xuất, sơ chế rau, quả, chè an toàn trên địa bàn. Tham 
gia giám sát dịch hại kiểm dịch thực vật trên các loại 
cây trồng mới nhập khẩu tại địa phương.  

Trang bị cho toàn bộ nhân viên trồng trọt-BVTV cấp 
xã một số thiết bị làm việc cần thiết như: bàn, ghế, 
ấm đun nước; bảo hộ lao động: quần áo, mũ, quần 
áo mưa, khẩu trang...; dụng cụ phục vụ công tác điều 
tra phát hiện: kính lúp cầm tay, khay, vợt, trên 300 bộ 
máy vi tính,…đảm bảo điều kiện làm việc và phục vụ 
tốt việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên trồng trọt-
BVTV cấp xã.

Trên cơ sở chỉ tiêu viên chức được phân bổ và 
hướng dẫn của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, Chi 
cục đã công khai hướng dẫn các Trạm BVTV huyện phổ 
biến quán  triệt đến nhân viên trồng trọt-BVTV cấp xã 
về kế hoạch tuyển dụng viên chức. Đến nay đã tuyển 
dụng đặc cách được 19 viên chức cấp xã.

Đa số các địa phương, cơ sở đã phối hợp, tạo điều 
kiện tốt cho nhân viên BVTV hoạt động. Các nhân viên 
trồng trọt, BVTV đã phát huy rõ vai trò của mình trong 
việc tham mưu cho chính quyền địa phương trong 
công tác quản lý nhà nước về bảo vệ và kiểm dịch thực 

vật, trong việc thực hiện các nhiệm vụ của địa phương 
về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
Quản lý nhân viên kỹ thuật trồng trọt-BVTV theo 
chuyên môn ngành dọc đã tạo điều kiện cho nhân viên 
kỹ thuật nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, 
thực hiện trách nhiệm, hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà 
nước về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, an toàn thực 
phẩm tại địa phương; là lực lượng chủ đạo tham mưu 
và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn 
thực phẩm tại địa phương trong những năm qua. Nhân 
viên trồng trọt-BVTV đã thực hiện tốt các nhiệm vụ 
cụ thể: tích cực học tập, bám sát đồng ruộng, chủ 
động điều tra phát hiện, dự tính dự báo sâu bệnh; 
tham mưu với  UBND cấp xã chỉ đạo, hướng dẫn, đôn 
đốc phòng trừ sâu bệnh, nhất là cao điểm diệt chuột, 
phòng trừ bệnh bạc lá, rầy nâu, rầy lưng trắng đạt hiệu 
quả kinh tế, kỹ thuật cao, hạn chế thấp nhất thiệt hại 
do sâu bệnh gây ra góp phần liên tục được mùa, năng 
suất, hiệu quả kinh tế cao, sử dụng ít thuốc BVTV (chỉ 
bằng 0,3% lượng thuốc sử dụng so với toàn quốc). 
Hàng năm, nhân viên BVTV cấp xã đã ra trên 1.000 
thông báo về tình hình sinh vật hại trên cây trồng 
và văn bản chỉ đạo phòng trừ. Ra trên 300 trăm bài 
viết tuyên truyền về quản lý, sử dụng thuốc BVTV,…
Thường xuyên tổng hợp tình hình, tiến độ sản xuất vụ 
mùa, vụ đông; tình hình sinh vật hại, tình hình thiên 
tai, tình hình sử dụng, kinh doanh thuốc bảo vệ thực 
vật. Tích cực kiểm tra, hướng dẫn nông dân thực hiện 
các biện pháp kỹ thuật và chấp hành các quy định về 
sản xuất, sơ chế rau an toàn góp phần chứng nhận đủ 
điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất rau cho 
trên 5000 ha, rau cơ bản đảm bảo an toàn thực phẩm 
(chỉ 1-2% mẫu phân tích vượt giới hạn tối đa cho phép 
về dư lượng thuốc BVTV), năng suất tăng 28%, sản 
lượng tăng 34%, hiệu quả kinh tế cao (đa số đạt 300-
500 triệu đồng/ha, có trên 1200 ha đạt 01 tỷ đồng/
ha). Nắm được các văn bản quy phạm pháp luật, trình 
tự, thủ tục tham mưu cho UBND xã thành lập đoàn 
kiểm tra về bảo vệ, kiểm dịch thực vật và an toàn thực 
phẩm. Nắm được tình hình kinh doanh, sử dụng vật tư 
nông nghiệp. Tích cực tuyên truyền các qui định của 
pháp luật về kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV. Tham 
gia các đoàn kiểm tra của Chi cục BVTV, của UBND 
huyện và UBND xã trong việc quản lý thuốc BVTV 
góp phần làm lành mạnh thị trường thuốc BVTV, hiện 
tượng kinh doanh thuốc ngoài danh mục, thuốc cấm, 
thuốc giả rất ít. Nhận thức được trách nhiệm trong việc 
theo dõi diện tích giống cây trồng mới nhập nội, nắm 
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được các kho lưu chứa, bảo quản nông sản trên địa 
bàn; bước đầu hiểu biết về giám sát sinh vật hại trên 
cây trồng mới nhập nội và sản phẩm thực vật lưu trữ 
trong kho theo hướng dẫn của trạm BVTV, trạm KDTV 
góp phần không để cho đối tượng kiểm dịch thực vật 
của Việt Nam xâm nhập và lây lan trên địa bàn Hà Nội. 
Hầu hết nhân viên trồng trọt-BVTV đã tích cực tham 
gia công tác xây dựng nông thôn mới, dồn điền đổi 
thửa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; phối hợp 

thực hiện các chương trình, dự án phát triển sản xuất 
nông nghiệp trên địa bàn xã. Từ khi nhân viên trồng 
trọt-BVTV được bàn giao về Sở Nông nghiệp & PTNT 
quản lý mới được thời gian ngắn nhưng đã khẳng định 
được vị trí, vai trò trong công tác quản lý Nhà nước về 
bảo vệ và kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm ở địa 
phương. Đội ngũ nhân viên trồng trọt-BVTV đã phấn 
khởi, yên tâm công tác./. 

Ứng Hòa là địa phương hình thành và phát 
triển lâu đời trên nền phù sa được bồi đắp 
của hai con sông Nhuệ và sông Đáy, là địa 

phương có truyền thống sản xuất nông nghiệp, đặc 
biệt là canh tác lúa nước, thường xuyên đứng ở vị trí 
nhất nhì thành phố về cả sản lượng và năng suất lúa. 
Chính vì đặc điểm này, đặt vấn đề chuyển dịch cơ cấu 
sản xuất nói chung và cơ cấu ngành nông nghiệp nói 
riêng cho huyện Ứng Hòa là một vấn đề khó khăn. Tuy 
nhiên, đây lại là yêu cầu bức thiết nếu muốn nâng cao 
giá trị gia tăng của sản xuất nông nghiệp. Để có thể 
đáp ứng yêu cầu này một cách hợp lý nhất, đòi hỏi 

có các đánh giá khoa học về chất lượng và tiềm năng 
đất đai để làm cơ sở định hướng chuyển đổi cơ cấu sử 
dụng đất hiệu quả nhất. 

Năm 2016, Sở Nông nghiệp &PTNT đã phối hợp với 
Viện Thổ nhưỡng nông hóa thực hiện đánh giá chất lượng 
đất nông nghiệp nhằm phục vụ công tác chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng tại huyện Ứng Hòa, kết quả như sau:

1. Kết quả xây dựng bản đồ đất 
Căn cứ vào kết quả phân tích đất, kết quả điều tra 

thực địa, trên địa bàn huyện chỉ có một nhóm đất là 
đất Phù sa (ký hiệu: P; tên theo FAO-UNESCO là Fluvi-
sols); bao gồm 4 loại đất và 7 loại phụ đất.

TT Ký hiệu Tên đất Việt Nam Tên đất theo 
FAO-UNESCO

Diện tích 
(ha)

Tỷ lệ so 
DTĐT

Tỷ lệ so 
DTTN

Pg Đất phù sa glây Gleyic Fluvisols 2005,11 13,31 10,66
1 Pgj Đất phù sa glây, úng nước Stagnic Gleyic Fluvisol 2.005,11 13,31 10,66

Pj Đất phù sa úng nước Stagnic Fluvisols 7.147,61 47,43 37,98

2 Pjg Đất phù sa úng nước, 
glây Gleyic Stagnic Fluvisol 4.937,42 32,77 26,24

3 Pjc Đất phù sa úng nước, 
chua Dystric Stagnic Fluvisol 2.210,19 14,67 11,75

Pb Đất phù sa được bồi Anofluvic Fluvisols 491,48 3,26 2,61

4 Pba Đất phù sa được bồi, cơ 
giới phân dị

Geoabruptic Anofluvic 
Fluvisol 84,40 0,56 0,45

5 Pbe Đất phù sa được bồi, 
trung tính ít chua Eutric Anofluvic Fluvisol 407,08 2,70 2,16

Nguyễn Thị Thoa 
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Đất phù sa không được 
bồi Orthofluvic Fluvisols 5.424,10 36,00 28,82

6 Pc Đất phù sa không được 
bồi, chua

Dystric Orthofluvic 
Fluvisol 3.460,00 22,96 18,39

7 Pe Đất phù sa không được 
bồi, trung tính ít chua Eutric Orthofluvic Fluvisol 1.964,10 13,03 10,44

Diện tích điều tra 15.068,30 100,00 80,07
Tổng diện tích tự nhiên 18.818,00

Đất phù sa không được bồi chiếm diện tích lớn nhất 
trong 4 loại đất phù sa huyện Ứng Hòa với 5.424,10 
ha, chiếm 36% diện tích điều tra hay 28,82% tổng 
diện tích tự nhiên của huyện. Loại đất này được chia 
thành hai loại phụ: đất phù sa không được bồi chua, 
chiếm gần 2/3 diện tích loại đất với 3.460,0 ha; chiếm 
22,96% diện tích điều tra, hay 18,39% tổng diện tích 
tự nhiên, phân bố chủ yếu ở các xã Hoa Sơn, Sơn 
Công, Hòa Phú và Đội Bình. Đất phù sa không được 
bồi trung tính ít chua có 1.964,1 ha, chiếm 13,03% 
diện tích điều tra hay 10,44% tổng diện tích tự nhiên, 
phân bố chủ yếu ở các xã Hồng Quang, Đồng Tiến, Đại 
Hùng, Viên An và Đội Bình. Đất có các tính chất lý hóa 
học khá thích hợp cho nhiều cây trồng, kể cả cây lâu 
năm cũng như cây ngắn ngày. 

Đất phù sa được bồi huyện Ứng Hòa chỉ có gần 
500 ha ven sông Đáy và sông Nhuệ, chiếm 3,26% diện 
tích điều tra hay 2,61% tổng diện tích tự nhiên huyện, 
phân bố chủ yếu ở phía ngoài đê các xã Phù Lưu, 
Viên Nội, Hòa Xá, Hòa Phú. Đất thích hợp với nhiều 
cây trồng ngắn ngày, ưa đất thịt nhẹ và không đòi hỏi 
nguồn dinh dưỡng quá lớn như cây họ đậu, cây ngô.

Đất phù sa glây trên địa bàn huyện Ứng Hòa có 
diện tích hơn 2.000 ha, chiếm 13,13% diện tích điều 
tra hay 10,66% tổng diện tích tự nhiên huyện; phân bố 
trên địa bàn các xã trũng nhất vùng nội đồng huyện, 
tập trung ở các xã như: Hòa Lâm, Minh Đức, Trầm 
Lộng và Đồng Tân, Trung Tú. Mặc dù giàu về dinh 
dưỡng, nhưng các hạn chế không thể khắc phục về 
đặc tính glây, úng nước của đất khiến cho đất phù sa 
glây hầu như chỉ có thể sử dụng để canh tác lúa hoặc 
trong cơ cấu lúa - cá, lúa - vịt.

2. Chất lượng đất và biến động theo thời gian
Đất nông nghiệp huyện Ứng Hòa phần lớn là đất 

phù sa không được bồi, gồm cả loại đất phù sa úng 

nước và phù sa glây thì chiếm trên 95% diện tích đất 
nông nghiệp huyện. Đất phát triển trên nền địa hình 
thấp, có thành phần cơ giới tầng mặt nặng (chủ yếu 
là thịt pha sét), khả năng tiêu thoát nước trung bình. 
Các đặc tính này là hạn chế đối với nhiều cây trồng, 
tuy nhiên cây lúa nước vẫn có thể thích nghi tốt; do 
đó, ngoài vùng nội đồng và các khu vực trũng thấp, 
huyện chỉ có một diện tích nhỏ có thể sử dụng cho các 
cây trồng đa dạng hơn ngoài hệ thống hai vụ lúa hoặc 
lúa - cá.

Độ phì tầng mặt được đánh giá ở mức trung bình. 
Riêng chỉ tiêu kali tổng số thấp trên toàn bộ diện tích 
nông nghiệp huyện; ngược lại, lân tổng số đều ở mức 
cao. Đây là chỉ tiêu có sự thay đổi rất nhanh theo thời 
gian do chịu tác động trực tiếp từ các hoạt động sản 
xuất của con người. 

So với các kết quả từ năm 2005 và 2010; độ chua 
của đất có sự chuyển dịch tích cực từ chua vừa sang 
chua nhẹ cho đến chua nhẹ và gần trung tính điều này 
phản ánh trong quá trình sản xuất nông dân đã quan 
tâm hơn đến việc sử dụng vôi và các loại phân bón 
phù hợp với đặc điểm địa hình thấp, đất đai ngập úng 
quanh năm của huyện. 

Lượng hữu cơ và đạm tổng số có xu thế tăng, lân 
tổng số không tăng nhưng lân dễ tiêu giảm mạnh và 
liên tục. Kali tổng số giảm mạnh. Kali dễ tiêu ở mức 
thấp đến trung bình cho thấy để tăng năng suất và 
chất lượng cây trồng cũng cần phải chú ý bổ sung 
thêm kali theo đúng thời kì và số lượng. 

3. Đề xuất định hướng sử dụng đất sản xuất 
nông nghiệp huyện Ứng Hòa

Về chất lượng đất của Ứng Hòa hầu hết đều phù hợp 
với cơ cấu hai vụ lúa, chỉ có một diện tích nhỏ có thể dùng 
cho cây ăn quả, chuyên rau hoặc lúa - màu. Qua kết quả 
phân tích, đánh giá đã đưa ra một số đề xuất như sau:
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Vụ xuân năm 2017, Trung tâm Khuyến nông 
Hà Nội triển khai mô hình trình diễn 5 giống 
lúa mới năng suất chất lượng với quy mô 

200ha tại 15 điểm thuộc 10 huyện ngoại thành, qua đó  
giúp cho các địa phương so sánh các giống lúa mới này 
với giống lúa Khang Dân 18 về khả năng thích ứng, 
tính chống chịu và hiệu quả kinh tế để lựa chọn được 

giống lúa phù hợp  bổ sung vào cơ cấu cây trồng của 
địa phương. Đồng thời với trình diễn các giống lúa mới, 
Trung tâm còn xây dựng một số mô hình áp dụng cơ 
giới hóa trong sản xuất lúa, để đánh giá hiệu quả của 
việc áp dụng cơ giới hóa so với phương thức sản xuất 
thủ công trước đây. 

Các huyện triển khai mô hình trình diễn giống lúa 
mới chất lượng gồm: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, 
Chương Mỹ, Phúc Thọ, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, 
Phú Xuyên, Mê Linh. Các giống lúa mới được lựa chọn 
đưa vào trình diễn tại các địa phương đều là các giống 
lúa thuần có thời gian sinh trưởng ngắn tương tự như 
Q5, KD18, có khả năng chống chịu tốt với sâu bệnh, 
có tính thích ứng rộng, cho năng suất cao, chất lượng 
tốt hơn so với KD18. Đó là các giống: Kim Cương 111, 
Vật tư - NA2, Đại Dương 2 (ĐD2), J02, Nếp thơm Hưng 
Yên. Các mô hình  đều được hỗ trợ 100% giống và 
30% vật tư gồm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, 
thuốc trừ cỏ và tập huấn kỹ thuật cho nông dân. Việc 
triển khai các mô hình đều đúng tiến độ, một số điểm 
trình diễn đã gắn với áp dụng cơ giới hóa, cấy máy 
nhằm so sánh với cấy tay và đánh giá hiệu quả về 
giống và cơ giới hóa của mô hình.

Giống lúa J02 được triển khai 30 ha cấy tay tại 
huyện Mê Linh, với 306 hộ tham gia. Đây là giống lúa 

 

Kết quả đánh giá thích hợp cho thấy trên 99% 
diện tích thích hợp cao nhất với cây lúa; với cây lạc có 
46,66% diện tích thích hợp mức S1 và 53,34% diện 
tích thích hợp mức S2; khoảng 80% diện tích thích hợp 
mức S2 với cây bắp cải. Toàn bộ diện tích thích hợp 
ở mức S2 với cây đậu đỗ và cây ngô. Với cây ăn quả, 
12% diện tích thích hợp ở mức S1, 88% thích hợp ở 

mức S2. 
Từ kết quả đánh giá nêu trên đã đề xuất huyện Ứng 

Hòa thời gian tới giảm khoảng 2.000 ha đất chuyên 
lúa chuyển sang trồng xen màu và rau an toàn, trong 
đó quy hoạch trên 825 ha trồng rau an toàn; tăng 
diện tích đất trồng cây ăn quả thêm 300 ha lên trên 
460ha./.

ĐỀ XUẤT CÁC KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CHÍNH

Kí hiệu Kiểu sử dụng đất  đai chính Diện tích (ha) Tỷ lệ (%)
RAT Rau an toàn 825,79 7,27

CAQ Cây ăn quả 464,14 4,09
LUA-M Đất lúa xen màu 1.904,10 16,77

LUA Đất chuyên trồng lúa 8.159,45 71,87
Tổng diện tích đất đề xuất 11.353,48 100,00
Tổng diện tích đất nông nghiệp 13.586,00

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội
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thuần có nguồn gốc từ Nhật Bản. Đặc điểm nổi bật 
của giống lúa J02 đẻ nhánh khá, lá có màu xanh đậm, 
cứng cây, chống đổ tốt, chịu rét tốt, chịu thâm canh 
cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Đây là giống 
lúa chất lượng cao, cơm mềm, vị đậm, mùi thơm, ăn 
ngon. Năng suất có thể đạt  6,0- 6,5 tấn/ha, thâm 
canh cao có thể đạt trên 7,5 tấn/ha, giá bán gấp 1,5 
lần lúa KD 18 nên hiệu quả kinh tế rất cao. Đánh giá 
thực tế tại mô hình trình diễn giống  J02 có thể đạt 
năng suất 64 tạ/ha, hiệu quả đạt 31,6 triệu đồng/ha, 
cao hơn giống lúa KD 18 khoảng 12 triệu đồng/ha.

Huyện Phúc Thọ và Chương Mỹ là 2 địa phương 
được chọn trình diễn giống lúa mới Vật tư – NA2 gắn 
với cấy bằng máy. Mỗi điểm triển khai 20 ha và có tổng 
số 259 hộ tham gia. Giống lúa Vật tư – NA2 là giống lúa 
thuần chất lượng cao do Tổng Công ty CP Vật tư Nông 
nghiệp Nghệ An chọn tạo, có thời gian sinh trưởng vụ 
xuân từ 120-127 ngày. Ông Nguyễn Duy Miên - GĐ 
HTX Nông nghiệp Thụy Hương, huyện Chương Mỹ cho 
biết: Đặc điểm nổi trội của giống lúa này là gạo trắng, 
chất lượng cơm ngon, mềm, ăn đậm, độ dẻo vừa thích 
hợp cho việc tổ chức sản xuất hàng hóa. Năng suất 
tiềm năng vụ xuân có thể đạt 68-70 tạ/ha. Tại HTX 
Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, lúa Vật tư – NA2 sinh 
trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh, dự kiến năng suất 
đạt trên 63,7 tạ/ha, hiệu quả đạt trên 25,5 triệu đồng/
ha, cao hơn lúa KD 18 trên 4 triệu đồng/ha.

Giống lúa nếp thơm Hưng Yên được triển khai 10 
ha tại HTX Xuân Dương, huyện Thanh Oai, với 119 
hộ tham gia. Đây là giống lúa nếp có các ưu điểm có 
thể gieo cấy được cả 2 vụ trong năm, thời gian sinh 
trưởng ngắn (vụ xuân 125 – 130 ngày, vụ mùa 105 
– 115 ngày), đẻ nhánh khỏe, tập trung, thân cây to, 
gọn, chống đổ, chống rét, chống chịu sâu bệnh tốt. 
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - GĐ HTX Nông nghiệp Xuân 
Dương, huyện Thanh Oai chia sẻ: Giống lúa nếp thơm 
Hưng Yên tuy là lần đầu tiên được gieo trồng trên 
đồng đất Thanh Oai song lúa sinh trưởng, phát triển 
tốt, đẻ nhánh khỏe, dự kiến năng suất đạt 200 kg/sào, 
tương đương 55,4 tạ/ha, đạt giá trị trên 27 triệu đồng/
ha, cao hơn KD18 khoảng 12,5 triệu đồng/ha.

Giống lúa ĐD2 được triển khai 30 ha tại Phú Xuyên 
và Quốc Oai cũng là một trong những giống lúa thuần 
chất lượng đang được trồng tại nhiều địa phương, với 
399 hộ tham gia. Đây là giống có khả năng đẻ nhánh 
khỏe, có khả năng chịu rét, chống đổ tốt và chống 
chịu tốt với bệnh bạc lá và đạo ôn. Khả năng thích 
ứng rộng, tỷ lệ hạt chắc trên bông cao, bông to dài, 
trỗ nhanh, chất lượng gạo tốt, không bạc bụng, cơm 
mềm dẻo, đậm cơm. Điểm mô hình giống lúa ĐD2 tại 
HTX Yên Sơn, huyện Quốc Oai được đánh giá có thể 
đạt năng suất 66 tạ/ha, hiệu quả đạt 17,4 triệu đồng/
ha, cao hơn KD 18 trên 7 triệu đồng/ha.

Giống lúa Kim Cương 111 là giống lúa được đánh 
giá có nhiều ưu thế về năng suất và chất lượng so với 
các giống khác nên được triển khai tại 5 huyện Ba Vì, 
Ứng Hòa, Thanh Oai, Quốc Oai, Thạch Thất với tổng 
diện tích 90ha và 739 hộ tham gia. Kim cương 111 
là giống lúa mới do Công ty cổ phần Giống cây trồng 
miền Nam chọn tạo. Giống lúa này đang được trồng 
thử nghiệm tại rất nhiều địa phương, bước đầu cho 
thấy những đặc tính vượt trội so với các giống lúa 
thuần chủng khác. Lúa Kim cương 111 có đặc điểm 
chiều cao trung bình khoảng 108 cm, dạng hình gọn lá, 
cứng màu xanh đậm, góc lá đòng hẹp, chịu thâm canh 
tốt, đẻ nhánh nhanh, cây cứng chống đổ tốt, trổ thoát 
cổ bông, bông to, hạt tròn dài, tỷ lệ bông hữu hiệu cao. 
HTX Liên Thôn, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai triển 
khai 10 ha lúa Kim cương 111 cấy máy và HTX Hương 
Ngải, huyện Thạch Thất có  10 ha cấy máy, 10 ha cấy 
tay đều đánh giá cao giống lúa Kim cương 111 về tính 
chống chịu sâu bệnh, chịu rét khá, sinh trưởng phát 
triển mạnh và khả năng cho năng suất cao hơn so với 
lúa Khang dân 18. Đặc biệt khi thực hiện cấy bằng máy 
đã góp phần giải phóng sức lao động, giảm chi phí sản 
xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất. Năng suất giống 
lúa Kim cương 111 tại các điểm mô hình đạt từ 60-72 
tạ/ha, đạt giá trị tương đương 13,5 -25,5  triệu đồng/
ha, cao hơn lúa KD 18 từ 10-15,3 triệu đồng/ha.

Qua công tác chỉ đạo và nghiệm thu mô hình, Trung 
tâm Khuyến nông đánh giá cao kết quả đạt được tại các 
điểm mô hình. So với giống KD18, Q5 làm đối chứng, 
các giống lúa tham gia trình diễn đều có khả năng sinh 
trưởng, phát triển tương đương, đẻ nhánh khoẻ, gọn 
khóm, trỗ bông tập trung. Đều là giống ngắn ngày, 
phù hợp với cơ cấu 3 vụ của thành phố. Các giống trình 
diễn đều là những giống chịu thâm canh cao hơn KD18 
(trừ giống nếp thơm Hưng Yên) và đều cho năng suất 
cao hơn so với giống KD18 từ 2,3 – 18,2 tạ/ha, giống 
kim cương 111 cho năng suất cao nhất, trung bình 
66,8 tạ/ha, cao hơn so với đối chứng trên 10 tạ/ha;  Về 
Hiệu quả kinh tế: Các giống lúa tham gia mô hình đều 
cao hơn giống KD18 từ 4 triệu - 15,3 triệu đồng/ha. 
Đặc biệt là 2 giống Nếp thơm Hưng Yên và J02 với giá 
bán cao nên đã đem lại hiệu quả vượt trội cao gần gấp 
2 lần so với đối chứng ; giống Kim cương 111 ở điểm 
Ba Vì và Ứng Hòa cho năng suất cao trên 70 tạ/ha, nên 
cũng cho lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với đối chứng.

Với kết quả được đánh giá của mô hình trình diễn 
các giống lúa chất lượng vụ xuân năm 2017 tại các 
địa phương sẽ là cơ sở để Trung tâm Khuyến nông Hà 
Nội tiếp tục thực hiện trong vụ mùa. Qua đó có cơ sở 
để đề xuất với Sở NN&PTNT Hà Nội đưa các giống lúa 
mới, chất lượng phù hợp bổ sung vào cơ cấu cây trồng, 
giúp cho sản xuất lúa của Hà Nội nâng cao chất lượng 
và hiệu quả./. 
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Theo số liệu thống kê, thành phố Hà Nội hiện 
có tổng đàn gia súc, gia cầm lớn đứng ở tốp 
đầu cả nước. Đàn trâu, bò khoảng 159.669 

con; Ngựa, dê, cừu khoảng 8.303 con; Lợn khoảng 
1.809.941 con (trong đó nái, đực giống 229.672 con); 
đàn gia cầm khoảng 28,874 triệu con và đàn chó 
khoảng 442.440 con.

Trên địa bàn thành phố còn có các cơ sở chăn nuôi 
lợn và gia cầm của các công ty liên doanh nước ngoài 
như Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam, Công 
ty cổ phần Giống gia cầm Lương Mỹ, RTD, Trung tâm 
thực nghiệm và bảo tồn vật nuôi, Trung tâm nghiên 
cứu gia cầm Thụy Phương, Công ty TNHH Đầu tư và 
Phát triển Chăn nuôi gia công, Trung tâm nghiên cứu 
và Huấn luyện Chăn nuôi, Công ty cổ phần Việt Pháp 
Pro Conco...).

Toàn thành phố có 919 trang trại chăn nuôi trong 
đó có 305 trang trại chăn nuôi tổng hợp (33,19%); 398 
trang trại gà (33,19%); 216 trang trại lợn (23,5%). 
Chăn nuôi trang trại chiếm gần 40% tổng đàn, còn trên 
60% chăn nuôi nhỏ lẻ, tận dụng tại các hộ gia đình, 
cung cấp khoảng 70% sản lượng thịt cho thị trường. 

Tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt khảng 390 
ngàn tấn/năm, sản lượng sữa bò khoảng 19.000 tấn, 
trứng gia cầm 1.100 triệu quả. Nhu cầu sử dụng động 
vật, sản phẩm động vật ước khoảng 324.000 tấn (900 
tấn/ngày), trong đó thịt trâu, bò là 38.880 tấn (12%), 
thịt lợn là 210.600 tấn (65%), thịt gia cầm là 74.520 
tấn (23%). Lượng thịt qua giết mổ hàng ngày tại các 

cơ sở, điểm giết mổ gia súc, gia cầm ở Hà Nội khoảng 
204.100 tấn/năm, đáp ứng 65% nhu cầu tiêu thụ. 
Lượng thịt gia súc, gia cầm nhập khẩu vào Hà Nội 
khoảng 48.000 tấn/năm, đáp ứng khoảng 15,2% nhu 
cầu tiêu thụ. Lượng thịt gia súc, gia cầm do các địa 
phương khác cung cấp vào Hà Nội khoảng 61.900 tấn/
năm (chiếm 19,8%). Hệ thống kho bảo quản: 66 kho 
bảo quản sản phẩm chăn nuôi.

Trên địa bàn Thành phố có khoảng 82 siêu thị, 311 
cửa hàng, 429 chợ có quy hoạch và 134 chợ cóc, chợ tạm 
có kinh doanh sản phẩm chăn nuôi. Trong đó ước tính 
khoảng 80% sản lượng chăn nuôi cung cấp tại các chợ.

Thành phố đã hình thành và phát triển được 21 
chuỗi liên kết chăn nuôi - tiêu thụ sản phẩm gồm 09 
chuỗi liên kết về lợn thịt; 11 chuỗi liên kết về gia cầm; 
01 chuỗi liên kết về bò sữa. Sản lượng bình quân của 
21 chuỗi này cung cấp cho thị trường hàng ngày đạt 
31 tấn thịt lợn; 0,4 tấn thịt bò; 11 tấn thịt gia cầm; 
339.000 quả trứng gia cầm và khoảng 78 tấn sữa tươi.

Giá thành sản xuất và tiêu thụ đối với các sản phẩm 
thịt trâu, bò và gia cầm không có nhiều biến động. Tuy 
nhiên, đối với sản phẩm thịt lợn giá thành sản xuất và 
tiêu thụ có biến động mạnh. Giá lợn hơi trên thị trường 
trong 6 tháng trở lại đây trung bình là 25.000 đồng/
kg trong khi giá sản xuất trung bình là 33.000 đồng/kg 
(đôi với các hộ phải mua lợn giống thì giá sản xuất là 
39.000 đồng/kg). Do vậy, người chăn nuôi bị thiệt hại 
khoảng 1.000.000 đồng/con  và 1.6000.000 đồng/con 
đối với các hộ phải mua lợn giống.

Khách hàng lựa chọn thực phẩm tại siêu thị Big C
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Bên cạnh đó, theo dự báo trong 3 đến 4 tháng tới 
giá lợn giống và thịt lợn hơi vẫn rất thấp do vào mùa 
hè sức tiêu thụ sản phẩm thịt lợn thấp. Do đó người 
chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn.

Nguyên nhân biến động giá thịt lợn trong thời gian 
qua: Chăn nuôi nhỏ lẻ tự phát không theo quy hoạch, 
chiếm khoảng trên 60%. (Người chăn nuôi tự thấy có 
lãi là đầu tư, mở rộng quy mô, không theo kế hoạch) 
dẫn tới khi đầu ra giảm dẫn đến mất cân đối (cung 
vượt cầu); Thị trường thu mua lợn của Trung Quốc qua 
con đường tiểu ngạch giảm mạnh. Do đó sản lượng lợn 
xuất chuồng tồn kho tại các hộ chăn nuôi lớn, người 
chăn nuôi buộc phải giám giá bán, xuất chuồng để thu 
lại phần vốn gốc; Khâu giết mổ, chế biến còn rất yếu, 
sản phẩm thịt chủ yếu bán “nóng”, chưa có nhiều nhà 
máy chế biến các sản phẩm thịt cấp đông để bảo quản, 
tích trữ sản phẩm thịt; Khâu tổ chức thị trường kém, thị 
trường tiêu thụ chủ yếu trong nước, xuất khẩu không 
đáng kể (chủ yếu xuất sang Trung Quốc và Campuchia 
qua đường tiểu ngạch); Bên cạnh đó việc chăn nuôi 
nhỏ lẻ chiếm số lượng lớn. Do vậy người chăn nuôi 
gặp nhiều rủi ro trước những biến động thị trường, 
việc nhận định và tiếp cận thị trường gặp nhiều khó 
khăn và hạn chế.

Giải pháp để tăng cường tiêu thụ trong chăn nuôi
Giải pháp trước mắt: Giảm số lượng đàn nái, đồng 

thời khuyến cáo cơ sở loại thải những con giống kém 
chất lượng (Hà Nội cần giảm đàn lợn nái xuống còn 
180.000-200.000 con. Vận động các doanh nghiệp giết 
mổ, chế biến: Tăng cường thu mua lợn cho các trại 
chăn nuôi, mở các cửa hàng bán thịt lợn và phát huy 
hoạt động của các cửa hàng bình ổn giá; Giảm giá 
bán thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y từ 10-15%. Sử 
dụng thức ăn tự phối trộn để giảm giá thành và tận 
dụng nguồn thức ăn có sẵn; chăn nuôi theo hướng 
sử dụng thức ăn sinh học, hữu cơ. Liên kết chăn nuôi 
theo chuỗi khép kín; Các ngân hàng, tổ chức tín dụng 
khoanh nợ, giãn nợ, giảm nợ cho người chăn nuôi, cơ 
sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y. Quỹ 
bình ổn giá của Thành phố cho các Trại chăn nuôi quy 
mô lớn, cơ sở giết mổ, chế biến vay vốn để duy trì chăn 
nuôi trong giai đoạn hiện nay, loại thải con giống kém 
chất lượng và thực hiện thu mua lợn về giết mổ, chế 
biến và cấp đông thịt lợn; Các Bộ, ngành đẩy mạnh tìm 
kiếm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm chăn nuôi. 
Tạm dừng nhập khẩu sản phẩm thịt và phủ tạng vào 
thị trường nội địa.

Trong thời gian tới, phát triển chăn nuôi theo Quy 
hoạch chăn nuôi, theo vùng xã trọng điểm... chăn nuôi 
an toàn, công nghệ cao và định hướng chăn nuôi theo 
hướng sản xuất giống nhằm tạo con giống chất lượng 

cao và giảm giá thành sản xuất; Liên kết doanh nghiệp 
sản xuất thức ăn, thuốc thú y, cơ sở chăn nuôi với cơ 
sở chế biến, tiêu thụ sản phẩm để hình thành chuỗi 
liên kết; Tuyên truyền tiêu dùng các sản phẩm thịt 
mát, thịt cấp đông được sản xuất đúng quy trình; Phát 
huy vai trò của các Hội chăn nuôi, hợp tác xã chăn nuôi 
– tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi.

Một số nội dung thành phố Hà Nội đã triển 
khai thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn: Theo dõi 
sát lượng cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng 
để tham mưu, chỉ đạo sát việc hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn 
cho các hộ chăn nuôi và bình ổn thị trường; Tổ chức 
kết nối, ký kết hợp đồng giữa các đơn vị sản xuất, chế 
biến, kinh doanh (nhất là các doanh nghiệp tham gia 
chương trình bình ổn thị trường) với các trang trại, hộ 
chăn nuôi; Rà soát thống kê hệ thống kho lạnh, các 
cơ sở giết mổ, các bếp ăn tập thể... để hỗ trợ tăng 
lượng thu mua đầu vào (giết mổ, chế biến, cấp đông, 
tiêu thụ hàng ngày...) đề xuất giải pháp triển khai phát 
triển mô hình chuỗi để ổn định thị trường từ khâu sản 
xuất, chế biến, tiên thụ, cân đối được cung cầu. Hỗ 
trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ; Kêu gọi các doanh 
nghiệp sản xuất đầu vào của ngành chăn nuôi (thức 
ăn, thuốc thú y...) giảm giá thành, giá bán sản phẩm, 
khuyến nghị doanh nghiệp chia sẻ khó khăn cùng với 
người chăn nuôi; Tăng cường công tác kiểm tra giám 
sát, kiểm soát giá khâu trung gian, giá bán lẻ... nhằm 
giảm thiểu tối đa sự chênh lệch giữa giá mua và giá 
bán, đảm bảo quyền lợi cho các hộ chăn nuôi và người 
tiêu dùng; Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp 
hạ giá thành, không tính lãi, kích thích tiêu dùng, hỗ 
trợ tối đa qua các kênh phân phối (siêu thị, chợ, bếp 
ăn tập thể, các điểm kinh doanh...) việc tiêu thụ thịt 
lợn cho người nông dân, thông tin đến các hộ chăn 
nuôi về các giải pháp và sự vào cuộc của các cơ quan 
trong việc tháo gỡ khó khăn cho các hộ chăn nuôi; vận 
động nhân dân tiêu thụ mặt hàng thịt lợn để ủng hộ 
người chăn nuôi, ngăn chặn những tin đồn thất thiệt 
gây hoang mang, lo lắng cho người chăn nuôi và tiêu 
dùng trên địa bàn; Chỉ đạo các tổ chức tín dụng đưa ra 
các gói tín dụng cho các hộ chăn nuôi có nhu cầu vay 
vốn được vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ các hộ chăn 
nuôi trong việc giãn nợ, trả nợ và vay vốn để tiếp tục 
phục hồi sản xuất, đảm bảo nguồn cung lâu dài, cân 
đối được cung cầu trong thời gian tới; Yêu cầu các sở 
ngành chỉ đạo các bếp ăn tập thể của trường học, đơn 
vị công an, bộ đội và các khu công nghiệp, khu chế 
xuất hỗ trợ tối đa việc tiêu thụ sản phẩm thịt lợn cho 
các hộ dân trong thời điểm khó khăn. Tạo điều kiện 
cho doanh nghiệp đưa sản phẩm thịt lợn vào bếp ăn 
tập thể./.
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Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 1.075 
cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. Trong đó 
số cơ sở giết mổ công nghiệp có 07 cơ sở 

nhưng 04 cơ sở đang hoạt động với sản lượng giết mổ 
đạt khoảng 12 tấn thịt gia súc, 47 tấn thịt gia cầm/
ngày, 03 cơ sở còn lại hoạt động giết mổ rất thấp 
hoặc đã ngừng hoạt động giết mổ dây chuyền. Số cơ 
sở giết mổ tập trung bán công nghiệp có 15 cơ sở tuy 
nhiên chỉ có 13/15 cơ sở giết mổ đang hoạt động với 
tổng công suất giết mổ đạt khoảng 151 tấn thịt gia 
súc/ngày và 7 tấn thịt gia cầm/ngày. Số cơ sở giết mổ 
thủ công tập trung có 02 cơ sở với công suất giết mổ 
khoảng 34 tấn thịt gia súc/ngày và 6 tấn thịt gia cầm/
ngày. Tuy nhiên số lượng các cơ sở giết mổ gia súc, 
gia cầm được kiểm soát giết mổ trên địa bàn Thành 
phố là 116 cơ sở, chiếm tỷ lệ còn thấp, lượng thịt giết 
mổ gia súc, gia cầm được kiểm soát khoảng 57% nhu 
cầu tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm của người tiêu dùng 
Thủ đô (tăng 10% so với năm 2016). Số điểm giết mổ 
còn lại chưa được kiểm soát của cơ quan thú y, đây là 
những điểm, cơ sở giết mổ nhỏ lẻ nằm trong khu dân 
cư, không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm 
(ATTP), ô nhiễm môi trường. 

Hoạt động giết mổ nhỏ lẻ, thủ công rất đa dạng, 

không có địa điểm cố định rải rác ở hầu hết các huyện, 
thị xã trên địa bàn Thành phố (trừ huyện Thanh Trì 
không còn giết mổ nhỏ lẻ, 100% các hộ chăn nuôi 
lợn đưa gia súc đến giết mổ tại cơ sở giết mổ tập 
trung thuộc xã Vạn Phúc). Một số chủ cơ sở giết mổ 
hoạt động theo mùa vụ nên việc kiểm tra, kiểm soát 
gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo các điều kiện vệ 
sinh theo quy định. Đa số các điểm, hộ giết mổ này 
không được phép hoạt động, không được cơ quan thú 
y kiểm tra, kiểm soát theo quy định. Đây là nguồn gây 
ô nhiễm môi trường, gây mất ATTP và dễ lây truyền 
dịch bệnh.

Nguyên nhân chủ yếu là do:
Các cơ sở giết mổ công nghiệp không có nguồn 

cung cấp nguyên liệu ổn định, thiếu hệ thống phân 
phối sản phẩm, thiếu sự hỗ trợ của chế biến sau giết 
mổ, chi phí giết mổ cao nên giảm tính cạnh tranh. Quy 
mô chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán còn đang chiếm đa số 
(khoảng gần 70 %), thiếu các cơ sở tập trung giết mổ 
là nguyên nhân chính cho sự tồn tại của phương thức 
giết mổ nhỏ lẻ, thậm chí giết mổ tại nhà người chăn 
nuôi. Sự tồn tại giết mổ nhỏ lẻ với chí phí giết mổ thấp 
dẫn tới khó kiểm soát và gây khó khăn cho các cơ sở 
giết mổ công nghiệp.

Sự vào cuộc của cấp chính quyền cơ sở chưa quyết 
liệt, chưa chú trọng triển khai quy hoạch giết mổ; thiếu 
chỉ đạo, kiểm tra và xử lý vi phạm trong quản lý giết 
mổ, kinh doanh, tiêu thụ động vật, sản phẩm động 
vật không đảm bảo vệ sinh, mất ATTP. Việc thực hiện 
Quy hoạch giết mổ tại một số địa bàn còn gặp nhiều 
khó khăn, vướng mắc: Đối với nhiều điểm giết mổ đã 
được quy hoạch, chính quyền địa phương chưa kêu gọi 
được nhà đầu tư, không bố trí được quỹ đất xây dựng, 
không bố trí được vốn đầu tư, gặp khó khăn trong quá 
trình giải phóng mặt bằng, các thủ tục triển khai dự 
án còn phức tạp. Bên cạnh đó, năng lực của các cán 
bộ quản lý ATTP ở cấp xã, phường, thị trấn còn yếu và 
thiếu. Vì vậy, việc quản lý kiểm dịch, kiểm soát giết mổ 

Cán bộ thú y kiểm tra sản phẩm thịt bò sau giết mổ tại Lò mổ 
Đông Thành, huyện Đông Anh

CHĂN NUÔI - THỦY SẢN 

Nguyễn Ngọc Sơn 
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tại các cơ sở nhỏ lẻ gặp rất nhiều khó khăn. Các chính 
sách khuyến khích, hỗ trợ hoạt động giết mổ, kinh do-
anh, vận chuyển gia súc, gia cầm chưa đồng bộ, hiệu 
quả. Nhận thức, thói quen của người tiêu dùng còn dễ 
dãi chấp nhận sản phẩm giết mổ không đảm bảo vệ 
sinh thú y, ATTP đã trực tiếp nuôi dưỡng cho sự tồn tại 
của các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo vệ sinh 
thú y, vệ sinh môi trường và ATTP. 

Với nhu cầu sử dụng thịt gia súc, gia cầm của thành 
phố Hà Nội năm 2017 ước khoảng 324 ngàn tấn/năm 
(900 tấn/ngày), trong đó thịt trâu bò là 38.880 tấn 
(12%), thịt lợn là 210.600 tấn (65%), thịt gia cầm là 
74.520 tấn (23%). Tính đến tháng 5/2017, lượng thịt 
gia súc, gia cầm hàng ngày được cung cấp từ các cơ 
sở giết mổ gia súc, gia cầm được kiểm soát trên địa 
bàn Thành phố khoảng 391,8 tấn/ngày, nguồn thịt 
nhập khẩu có kiểm soát khoảng 130 tấn/ngày. Như vậy 
lượng thịt tiêu thụ trên địa bàn Thành phố được kiểm 
soát khoảng 521,8 tấn/ngày (đáp ứng 57 % nhu cầu 
tiêu thụ, tăng 10% so với năm 2016). Còn lại là lượng 
thịt gia súc, gia cầm được giết mổ tại các hộ, điểm giết 
mổ nhỏ lẻ và nhập từ các tỉnh (tương ứng khoảng 43% 
nhu cầu tiêu thụ). 

Như  vậy việc giảm các điểm giết mổ nhỏ lẻ nâng 
các cơ sở giết mổ tập trung lên để quản lý được gia súc, 
gia cầm qua giết mổ chính là giải pháp căn nguyên, 
hữu hiệu để đảm bảo ATTP cho người tiêu dùng. Tuy 
nhiên nhiệm vụ này không thuộc trách nhiệm của riêng 
ai mà đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống 
chính trị và các cấp chính quyền, sự đồng thuận, lên 
tiếng của cả xã hội, người dân, người tiêu dùng mới 
thực hiện được. Theo luật Thú y hiện hành (có hiệu 
lực từ ngày 01/7/2016) thì yêu cầu đối với cơ sở giết 
mổ động vật tập trung phải đảm bảo 05 điều kiện đó 
là địa điểm phải theo quy hoạch của chính quyền địa 
phương; Thiết kế các khu vực riêng biệt để ngăn ngừa 
ô nhiễm chéo;  Trang thiết bị, dụng cụ, nước cho việc 
giết mổ động vật phải bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú 
y; Có hệ thống xử lý nước thải, chất thải bảo đảm an 
toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo 
vệ môi trường; Người trực tiếp tham gia giết mổ động 
vật phải tuân thủ quy định về sức khỏe và thực hiện 
các quy trình vệ sinh trong quá trình giết mổ.

Để tạo những chuyển biến tích cực trong công tác 
quản lý giết mổ, nâng cao tỷ lệ sản phẩm gia súc, gia 

cầm được kiểm soát đồng thời giảm điểm giết mổ nhỏ 
lẻ trong thời gian tới để đảm bảo ATTP. Thành phố Hà 
Nội đã và đang tập trung thực hiện một số giải pháp 
trọng tâm. Trước hết thực hiện việc điều chỉnh bổ sung 
quy hoạch giết mổ (theo Quyết định 5791/QĐ-UBND 
ngày 12/12/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch hệ 
thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên 
địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020) để phù hợp 
với tốc độ phát triển chăn nuôi trong những năm qua 
và phù hợp với quy hoạch phát triển nông thôn mới. 
Một số huyện  đang tập trung đề xuất UBND Thành 
phố cho phép điều chỉnh để thực hiện như Thanh Oai, 
Đông Anh, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Mê Linh, Phúc Thọ, 
Đan Phượng, thị xã Sơn Tây …. . Thu hút các doanh 
nghiệp, cá nhân đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ 
tập trung đảm bảo vệ sinh thú y, ATTP và vệ sinh môi 
trường; từng bước đưa các hộ, điểm giết mổ nhỏ lẻ 
vào giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung (giống như 
huyện Thanh Trì đã làm). Nâng cao nhận thức về vệ 
sinh thú y của cộng đồng để người dân hiểu rõ vai trò 
của việc tập trung giết mổ trong lĩnh vực ATTP. 

Đồng thời tăng cường sự phối kết hợp giữa các sở, 
ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã trong công 
tác quản lý giết mổ, đặc biệt trong công tác đánh giá 
các cơ sở giết mổ để đề nghị UBND Thành phố hỗ trợ 
chi phí giết mổ theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND 
ngày 06/7/2012 và Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố. Đối với các 
huyện, thị xã đẩy nhanh việc triển khai Kế hoạch số 
90/KH-UBND ngày 06/5/2016 của UBND thành phố về 
việc quản lý giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2016 
– 2020. Quản lý tốt hoạt động giết mổ, kinh doanh 
động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn gắn với 
xây dựng chuỗi liên kết từ chăn nuôi đến giết mổ và 
tiêu thụ sản phẩm có kiểm soát, đảm bảo vệ sinh thú 
y, ATTP.  Làm tốt hơn nữa các hình thức tuyên truyền 
để người dân có thói quen sử dụng sản phẩm động vật 
rõ nguồn gốc, xuất phát từ các cơ sở giết mổ tập trung 
có kiểm soát. Có như vậy mới tạo sự động thuận cao 
từ quản lý đến người tiêu dùng.   

Với các giải pháp trên được triển khai đồng bộ cùng 
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận 
cao của người dân chắc chắn trong thời gian tới các 
điểm giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn Thành phố tiếp tục 
giảm để đảm bảo ATTP cho người tiêu dùng Thủ Đô./.
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Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm 
A(H7N9) tại Trung Quốc và những biến đổi 
độc lực của vi rút, thực hiện chỉ đạo của 

Trung ương, Thành phố, Chi cục Thú y Hà Nội đã 
chủ động tham mưu và triển khai đồng bộ, nghiêm 
túc các giải pháp nhằm ngăn chặn dịch cúm gia cầm 
A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác xâm 
nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, giảm 
thiểu thiệt hại kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên 
địa bàn Thành phố.

Dịch cúm A(H7N9) bắt đầu được ghi nhận tại Trung 
Quốc từ tháng 3/2013 với 5 đợt dịch, trong đó đợt dịch 
thứ 5 diễn ra từ tháng 10/2016 tới nay là đợt dịch lớn 
nhất từ trước tới nay cả về quy mô, số lượng mắc và 
tốc độ lây lan tạo thành đợt dịch thứ 5 với 541 trường 
hợp mắc. Dịch đạt đỉnh vào tháng 2/2017 với khoảng 
50-60 trường hợp mắc mới/tuần, sau đó từ tháng 
3 đến nay có xu hướng giảm dần với khoảng 18-34 
trường hợp mắc mới/tuần. Từ tháng 3/2017 đến nay 
đã ghi nhận thêm 3 địa phương thuộc khu vực Cam 
Túc, Tây Tạng và Thiểm Tây có trường hợp bệnh mới. 
Như vậy trong đợt dịch thứ 5 đã ghi nhận các trường 
hợp mắc cúm A(H7N9) tại 17 tỉnh của Trung Quốc.

Để chủ động ngăn chặn dịch cúm gia cầm A/H7N9 
và các chủng vi rút cúm gia cầm khác xâm nhiễm, ảnh 
hưởng đến sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu thiệt hại 
kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành 
phố. Chi cục Thú y Hà Nội đã chủ động tham mưu kịp 
thời và tổ chức, triển khai đồng bộ Kế hoạch ứng phó 
với vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm 
khác trên địa bàn Thành phố. 

Một số kết quả chính được tóm tắt như sau:
Thứ nhất: Công tác tham mưu và chỉ đạo, 

điều hành
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Chi 

cục Thú y Hà Nội đã chủ động tham mưu UBND Thành 
phố, Sở Nông nghiệp & PTNT kịp thời, có hiệu quả 
về việc chỉ đạo, quản lý và tổ chức triển khai các giải 
pháp phòng chống dịch cúm gia cầm. Đến thời điểm 
hiện nay, về cơ bản Thành phố đã ban hành đầy đủ 
các văn bản quan trọng chỉ đạo các Ban, ngành và các 
địa phương chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp 
phòng và ngăn chặn sự xâm nhiễm của các loại vi rút 
cúm nói chung và vi rút cúm A/H7N9 nói riêng.

Thứ hai: Quản lý, giám sát dịch bệnh
Đây là giải pháp quan trọng giúp cảnh báo về tình 

Cấn Xuân Minh
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hình dịch bệnh, cũng như làm cơ sở khoa học quan 
trọng để đưa ra các giải pháp phòng, chống dịch, trong 
đó có việc quyết định lựa chọn từng chủng loại vắc xin 
phù hợp trong từng giai đoạn. Hàng năm, Chi cục Thú 
y đều chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp cùng 
các chương trình, dự án (FAO, CDC…) tổ chức giám 
sát sự lưu hành của virus cúm gia cầm tại các chợ kinh 
doanh gia cầm đầu mối trên địa bàn Thành phố. Tính 
đến thánh 4/2017, tổng số mẫu đã lấy là 2.965 mẫu 
swab đơn (593 mẫu swab gộp). Kết quả chưa có mẫu 
nào dương tính với vi rút cúm A/H7N9.

Cùng với đó, công tác giám sát dịch bệnh trên đàn 
gia cầm được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và 
duy trì chế độ báo cáo hàng ngày về đường dây nóng 
của Chi cục. Chỉ đạo hệ thống Thú y cơ sở giám sát 
chặt chẽ biến động đàn, giám sát diễn biến dịch bệnh 
tới hộ chăn nuôi nhằm phát hiện, báo cáo kịp thời để 
khoanh vùng, xử lý không để lây lan diện rộng.

Thứ ba: Tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm
Bệnh cúm gia cầm là một bệnh truyền nhiễm cấp 

tính có tốc độ lây lan nhanh, với tỷ lệ chết cao trong 
đàn gia cầm nhiễm bệnh do các phân týp (subtype) 
của nhóm virus cúm A gây ra. Đặc biệt nguy hiểm, 
nhóm virus cúm A có 16 phân type HA (H1 - H16) và 
9 phân type NA (N1 - N9) có khả năng tái tổ hợp để 
tạo nên hàng trăm phân type khác nhau về độc tính 
và khả năng gây bệnh. Virus cúm gia cầm thể độc lực 
cao (HPAI) vẫn đang là mối đe dọa cho chăn nuôi, sức 
khỏe cộng đồng và hiện nay chưa có vắc xin phòng 
chống cúm gia cầm A/H7N9.

Do vậy, tiêm phòng là giải pháp phòng bệnh chủ 
động và hiệu quả nhất trong công tác phòng chống 
dịch bệnh động vật. Trên địa bàn Thành phố, công tác 
tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm được triển khai đúng 
kế hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Ngoài ra, hàng 
tháng, các đơn vị đều triển khai tiêm phòng bổ sung 
vắc xin cúm cho đàn gia cầm mới nhập, hết miễn dịch. 
Tiêm phòng đại trà đợt 1/2017, Thành phố đã hỗ trợ 
12.521.424 liều vắc xin cúm gia cầm cho đối tượng là 
đàn gia cầm sinh sản. Kết quả: tiêm được 9.711.950 
lượt con, đạt 98,7% KH 6 tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, các đơn vị thường xuyên khuyến cáo, 
hướng dẫn người dân tự mua vắc xin phòng bệnh cúm 

cho đàn gia cầm không thuộc đối tượng hỗ trợ của 
Thành phố, kết quả tiêm vắc xin tự mua được 593.690  
lượt con.

Thứ tư: Vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường
Từ đầu năm đến nay, toàn Thành phố đã thực hiện 

03 đợt vệ sinh tiêu độc định kỳ và hưởng ứng phát 
động tháng vệ sinh tiêu độc của Bộ Nông nghiệp & 
PTNT với tổng số hóa chất đã sử dụng 120.592 lít, kg. 
Trong thời điểm nguy cơ cao, Chi cục đã đề nghị UBND 
các quận, huyện, thị xã chủ động hỗ trợ hoặc đề nghị 
Sở Nông nghiệp & PTNT hỗ trợ bổ sung hóa chất thực 
hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc 2 ngày/lần tại các chợ 
kinh doanh, giết mổ gia cầm, sản phẩm gia cầm. Phân 
tách riêng khu vực bán gia cầm sống và giết mổ gia 
cầm; vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực bán và giết 
mổ gia cầm, sản phẩm gia cầm sau mỗi buổi chợ; vệ 
sinh và khử trùng phương tiện, dụng cụ vận chuyển, 
chứa đựng gia cầm, sản phẩm gia cầm.

Ngoài ra, UBND các quận, huyện, thị xã và UBND 
các xã, phường, thị trấn hỗ trợ thêm 698,1 tấn vôi bột; 
kinh phí hỗ trợ trên 686 triệu đồng.

Thứ năm: Phối hợp giữa TP Hà Nội và các tỉnh 
phía Bắc trong công tác Thú y

 Đến nay, Hà Nội đã ký kết với 24 tỉnh, thành phố 
phía Bắc trong công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm 
dịch, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật. 
Hàng năm đều tổ chức tổng kết, đánh giá và triển 
khai phương hướng, kế hoạch thời gian tới. Qua đó đã 
giúp: (1) Phối hợp kiểm soát động vật, sản phẩm động 
vật được lưu thông, tiêu thụ từ Hà Nội tới các tỉnh và 
ngược lại từ các tỉnh vào Hà Nội; (2) Nâng cao trách 
nhiệm quản lý của Hà Nội và các tỉnh trong phòng 
chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động 
vật, sản phẩm động vật; (3) Mở rộng thị trường tiêu 
thụ động vật và sản phẩm động vật đảm bảo an toàn 
thực phẩm của các tỉnh, Thành phố tại Hà Nội; nâng 
cao hiệu quả sản xuất chăn nuôi…..

Thứ sáu: Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh, 
đủ điều kiện vệ sinh ATTP

Chi cục đã chủ động tham mưu cấp trên đôn đốc 
quy hoạch các điểm, khu chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, 
chế biến đảm bảo an toàn sinh học, an toàn vệ sinh 
thực phẩm. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá 
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nhân tham gia đầu tư phát triển chăn nuôi, giết mổ an 
toàn sinh học và an toàn thực phẩm.

Tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích các cơ sở 
chăn nuôi gia súc, gia cầm đầu tư cơ sở, trang thiết bị 
hạ tầng, mặt bằng, con giống…đảm bảo đủ điều kiện 
để dần đưa vào xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh và 
mở rộng thành vùng an toàn dịch bệnh theo quy định 
tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 
của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Đến nay, trên địa bàn 
Thành phố vẫn còn duy trì trên 40 cơ sở an toàn dịch 
bệnh các loại.

Thứ bảy: Thanh tra, kiểm tra
Công tác thanh, kiểm tra đã được đẩy mạnh, bám 

sát chủ trương chỉ đạo của cấp trên và Chi cục: Phân 
công lãnh đạo, cán bộ tham gia đầy đủ, nghiêm túc 
việc kiểm tra theo Quyết định số 1736/QĐ-UBND 
ngày 15/03/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc 
thành lập 04 đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố tổ 
chức kiểm tra công tác phòng, chống vi rút cúm gia 
cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác 
trên địa bàn thành phố Hà Nội; Chi cục chủ động ban 
hành Quyết định thành lập 04 đoàn kiểm tra công tác  
phòng, chống dịch cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng 
vi rút cúm khác do lãnh đạo Chi cục làm trưởng đoàn.

Thứ tám: Truyền thông và tập huấn
Diễn tập quy trình ứng phó cúm gia cầm: Chi cục 

Thú y  phối hợp với Cơ quan Y tế tổ chức diễn tập 
chống dịch cúm gia cầm A/H7N9 tại Thường Tín với 
các biện pháp phòng, chống cúm A/H7N9, bao gồm: 
cách ly khu vực chợ gia cầm, lập chốt kiểm soát, đóng 
cửa chợ, tổ chức tiêu hủy gia cầm, tiêu độc khử trùng 
khu vực chợ Hà Vỹ, phong tỏa khu vực nhà người 
bệnh, tổ chức điều tra dịch tễ ca bệnh, tiêu độc khử 
trùng khu vực xung quanh nhà người bệnh, cấp cứu 
bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Thường Tín, cách 
ly bệnh nhân và tiến hành các biện pháp xử lý y tế 
theo quy định. Qua công tác diễn tập đã giúp nâng 
cao năng lực tổ chức, chỉ đạo và điều hành của Ban 
chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm các cấp và các 
cấp chính quyền, các tổ chức, hội đoàn thể của địa 
phương trong công tác huy động lực lượng tham gia 
chống dịch tại địa phương. Huấn luyện, nâng cao năng 
lực chuyên môn của cơ quan thú y, y tế trong việc 

triển khai các biện pháp tổ chức bao vây, khống chế và 
dập tắt dịch, tổ chức tốt công tác tiêm phòng bao vây 
và các biện pháp kỹ thuật chống dịch tại địa phương. 
Kết quả diễn tập đã được Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & 
PTNT, Bộ Y tế, UBND Thành phố Hà Nội ghi nhận và 
đánh giá cao về nội dung, chất lượng.

Tập huấn về phòng chống cúm gia cầm A/H7N9: 
Chi cục đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cho 
Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, đại diện phòng kinh tế 
và toàn bộ nhân viên kỹ thuật thú y cấp xã trên địa bàn 
Thành phố. Đợt tập huấn đã được triển khai nghiêm 
túc, đầy đủ, kịp thời đảm bảo các nội dung theo chỉ 
đạo của Trung ương và Thành phố về tình hình, các 
biện pháp ứng phó, phòng chống dịch Cúm gia cầm A/
H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác. 

Thông tin truyền thông: Chủ động phối hợp chặt 
chẽ với cơ quan truyền thông của Trung ương, địa 
phương thông tin tuyên truyền các biện pháp phòng 
bệnh, chính sách hỗ trợ của nhà nước, quy định trong 
công tác phòng chống dịch bệnh.... để cộng đồng chủ 
động khai báo khi có dịch, không dấu dịch, không bán 
chạy và giết mổ gia cầm bệnh; tự giác thực hiện các 
biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của cơ quan 
thú y. Thực hiện trực 24/24h tiếp nhận thông tin qua 
đường dây nóng tại Chi cục.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được cũng 
còn những khó khăn, bất cập, hạn chế cần khắc 
phục trong thời gian tới:

Các địa phương cần quy hoạch được các điểm chăn 
nuôi, giết mổ tập trung, xa khu dân cư, đảm bảo điều 
kiện vệ sinh thú y. Tăng cường truyền thông nâng cao 
nhận thức và thay đổi hành vi cộng đồng về kinh do-
anh, buôn bán, giết mổ và tiêu thụ gia cầm – sản phẩm 
gia cầm. Tăng cường phối hợp liên ngành thanh, kiểm 
tra việc tổ chức, triển khai các giải pháp phòng chống 
dịch tại cơ sở và kinh doanh, buôn bán, giết mổ và tiêu 
thụ gia cầm – sản phẩm gia cầm trên địa bàn. Kiên 
quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy 
định về lĩnh vực Thú y. Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật 
chất cho hệ thống thú y xã, phường. Các địa phương 
chủ động hỗ trợ kinh phí tổ chức, triển khai các giải 
pháp phòng chống dịch bệnh./.

CHĂN NUÔI - THỦY SẢN 
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Nguyễn Thúy

Với mục đích giúp bà con nông dân có thêm 
những kỹ năng cần thiết để áp dụng vào sản 
xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao, góp phần 

nâng cao giá trị canh tác và thu nhập, Sở Nông nghiệp 
& PTNT Hà Nội phối hợp với UBND các huyện, thị xã tổ 
chức hội thảo “Nhịp cầu nhà nông”.      

Cầu nối liên kết 4 nhà           
Trong những năm qua, Thành phố Hà Nội luôn 

quan tâm đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn 
với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Do vậy, việc tổ chức Hội 
thảo “Nhịp cầu nhà nông” là cơ hội liên kết một cách 
hiệu quả nhất giữa bà con nông dân với các nhà khoa 
học, nhà quản lý, các chuyên gia giúp nông dân tiết 
kiệm chi phí, thời gian tiếp cận và áp dụng tiến bộ khoa 
học kĩ thuật phục vụ sản xuất; giải đáp các câu hỏi của 
nông dân về các lĩnh vực trong sản xuất nông nghiệp.    

Tại mỗi địa phương, hội thảo “Nhịp cầu nhà nông” 
đã thu hút hàng trăm nông dân trên địa bàn tham dự. 
Các đại biểu tham dự hội thảo được tư vấn trực tiếp từ 
các nhà khoa học, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh 
vực nông nghiệp ở Việt Nam như Chuyên gia Nguyễn 
Lân Hùng – Tổng thư ký hội các ngành sinh học Việt 
Nam, TS Ngô Vĩnh Viễn - Nguyên Viện trưởng Viện Bảo 
vệ thực vật, PGS.TS Lê Văn Năm - Uỷ viên Ban thư 
ký Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước; Phó chủ 
tịch Hiệp Hội sản xuất kinh doanh thuốc Thú y Việt 
Nam, TS Bùi Quang Tề - Viện Nghiên cứu nuôi trồng 
thủy sản 1; TS Cao Văn Chí - Phó Giám đốc Trung tâm 
Nghiên cứu và Phát triển cây có múi; PGS.TS Đặng 
Văn Đông - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu rau quả; 
TS. Nguyễn Thị Tân Lộc - Trưởng bộ môn Kinh tế thị 

trường, Viện Nghiên cứu rau quả; PGS.TS Phạm Ngọc 
Thạch - nguyên giảng viên Khoa Chăn nuôi - Thú y, 
Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

Bên cạnh đó, đại diện các doanh nghiệp, các nhà 
quản lý cũng giải đáp những vướng mắc của bà con 
nông dân liên quan đến thị trường, chính sách phát 
triển sản xuất nông nghiệp. 

Theo PGS.TS Lê Văn Năm - Uỷ viên Ban thư ký 
Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước; Phó chủ tịch 
Hiệp Hội sản xuất kinh doanh thuốc Thú y Việt Nam 
“Hội thảo “Nhịp cầu nhà nông” là cơ hội để nhà sản 
xuất, nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp có 
dịp trao đổi các vấn đề trong quá trình sản xuất, chăn 
nuôi và tiêu thụ sản phẩm. Với tư cách là chuyên gia về 
chăn nuôi - thú y, tôi nhận thấy đây là dịp để trao đổi 
trực tiếp với người sản xuất về những vấn đề họ đang 
vướng mắc, truyền tải trực tiếp những kiến thức, kinh 
nghiệm cho bà con nông dân để họ chủ động phòng 
bệnh trong chăn nuôi. Tôi cho rằng hội thảo “Nhịp 
cầu nhà nông” là hướng đi đúng của Sở Nông nghiệp 
& PTNT Hà Nội, nên tiếp tục duy trì, không chỉ ở các 
huyện mà còn mở rộng tại các vùng chăn nuôi, trồng 
trọt trọng điểm”.

Giúp nông dân tiếp cận tiến bộ KHKT
Tùy theo nhu cầu của từng địa phương, hội thảo 

“Nhịp cầu nhà nông” sẽ được tổ chức theo chuyên 
đề tổng hợp (trồng trọt - BVTV, chăn nuôi - thú y, 
nuôi trồng thủy sản và thông tin thị trường, chính sách 
phát triển nông nghiệp) hoặc tập trung theo chuyên đề 
trồng trọt - BVTV, chuyên đề chăn nuôi - thú y - thủy 
sản. Đã có hàng trăm câu hỏi được đặt ra tại các cuộc 
hội thảo với nội dung da dạng, phong phú.

KHOA HỌC KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ 

Hội thảo nhịp cầu nhà nông tại huyện Thanh Trì
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Đối với lĩnh vực trồng trọt - BVTV, bà con nông dân 
được các chuyên gia giải đáp những vướng mắc liên 
quan đến sản xuất lúa, hoa, rau màu, cây ăn quả. Với 
những địa phương có thế mạnh về hoa, rau, cây ăn 
quả như Mê Linh, Phúc Thọ, Đan Phượng..., các câu 
hỏi tập trung chủ yếu về kỹ thuật trồng, chăm sóc, 
phòng trừ sâu bệnh trên hoa hồng, hoa cúc, hoa lily; 
cách bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho 
hoa; cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây bưởi 
diễn để đạt năng suất cao... 

Đối với lĩnh vực chăn nuôi - thú y, các câu hỏi với 
nhiều nội dung đa dạng về kỹ thuật chăn nuôi gia súc, 
gia cầm như cách điều trị bệnh tai xanh, phó thương 
hàn, dịch tả lợn, cách điều trị bệnh gà rù, bệnh ký sinh 
trùng máu ở vịt…; quy trình chăn nuôi gia súc, gia cầm 
an toàn sinh học...

Ở lĩnh vực thủy sản, các chuyên gia đã giải đáp 
những vấn đề liên quan đến cách phòng và trị bệnh 
cho cá trắm cỏ, cá chép, cá rô phi..., trong đó nhấn 
mạnh công tác cải tạo môi trường ao trước khi nuôi cá 
có ý nghĩa quyết định đến năng suất, chất lượng. Sự 
giải đáp ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ của các chuyên gia 
đã giúp bà con nông dân có thêm kiến thức kỹ thuật để 
áp dụng vào thực tiễn sản xuất, từ đó phòng và điều 
trị các loại bệnh có hiệu quả.

Tại hội thảo “Nhịp cầu nhà nông”, các vấn đề về 
chính sách phát triển nông nghiệp của thành phố và 
địa phương cũng được nhiều bà con nông dân quan 
tâm. Các vấn đề được đưa ra trong hội thảo như: Quy 
hoạch các vùng chuyên canh tập trung, các chính sách 
hỗ trợ của thành phố nói chung và của địa phương 
nói riêng về khuyến khích phát triển sản xuất nông 
nghiệp... cũng được lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT 
Hà Nội, lãnh đạo UBND huyện, thị xã trực tiếp giải đáp.

Theo ông Đoàn Văn Trọng, Chủ tịch UBND huyện 
Mê Linh, hội thảo “Nhịp cầu nhà nông” là cơ hội để tư 
vấn cho người nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ 
thuật mới đạt được hiệu quả trong quá trình sản xuất, 
tư vấn để người nông dân lựa chọn giống cây trồng 
phù hợp, cho hiệu quả kinh tế cao. 

Ngoài ra, với vai trò là chuyên gia đầu ngành về 
lĩnh vực nông nghiệp, tại các cuộc hội thảo, chuyên gia 
Nguyễn Lân Hùng – Tổng thư ký hội các ngành sinh 
học Việt Nam cũng đã giới thiệu các giống cây con mới 
hiệu quả đã được chuyển giao nuôi trồng thử nghiệm 
và có triển vọng mở rộng tại các địa phương.

Là đại diện cho doanh nghiệp kinh doanh phân bón, 
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển luôn 
đồng hành cùng hội thảo “Nhịp cầu nhà nông”. Trả lời 
những câu hỏi về phân bón: “Tôi rất muốn dùng phân 
lân Văn Điển nhưng không biết mua ở đâu? Phân Văn 
Điển có các loại phân bón nào? Cách bón phân Văn 
Điển có khác với các loại phân khác không? Nên bón 
phân vào thời điểm nào thì hiệu quả nhất?”, ông Chu 
Văn Thước - Phó tổng giám đốc  Công ty cổ phần Phân 
lân nung chảy Văn Điển đã giải đáp ngắn gọn, rõ ràng 
và dễ hiểu. Những chia sẻ bổ ích của ông Thước đã 

góp phần giúp bà con phân biệt được phân bón Văn 
Điển với các loại phân bón khác, tránh mua phải hàng 
giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho 
sản xuất.

Sẽ tiếp tục duy trì hội thảo “Nhịp cầu nhà nông”
Hội thảo “Nhịp cầu nhà nông” là một trong những 

hoạt động trọng tâm của Trung tâm Khuyến nông Hà 
Nội. Bắt đầu được tổ chức từ năm 2014, đến nay Trung 
tâm Khuyến nông đã tổ chức gần 50 cuộc “Nhịp cầu 
nhà nông” với số lượng tăng dần theo các năm (năm 
2014: 5 cuộc, năm 2015: 14 cuộc, năm 2016: 19 cuộc 
và năm 2017: đã tổ chức 13/25 cuộc). Tùy theo nhu 
cầu của địa phương, hội thảo được phân bổ phù hợp 
cho các huyện, thị xã để bà con nông dân trên toàn 
thành phố đều có cơ hội tiếp cận.

Tại mỗi cuộc hội thảo, Trung tâm Khuyến nông đều 
có phát phiếu khảo sát đánh giá về nhu cầu tham dự 
hội thảo, chủ đề hội thảo và kiến nghị, đề xuất để hội 
thảo đạt hiệu quả hơn. Kết quả, phần lớn bà con nông 
dân đều đánh giá cao tính hiệu quả của “Nhịp cầu nhà 
nông”. Đồng thời mong muốn, hội thảo sẽ được tổ 
chức thường xuyên hơn, thời gian dài hơn để chuyên 
gia có thể trả lời được nhiều câu hỏi hơn cũng như đề 
xuất các cấp chính quyền sẽ đưa hội thảo về thôn, xã. 
Điều đó giúp cho bà con nông dân ở các xã vùng sâu 
vùng xa có điều kiện tiếp cận với các tiến bộ kỹ thuật 
mới. Từ đó góp phần tích cực trong việc chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao chất lượng đời sống 
nhân dân, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo.

Bà Nguyễn Thị Thính (xã Đông Dư, huyện Gia Lâm) 
chia sẻ: “Hội thảo “Nhịp cầu nhà nông” đã cung cấp 
nhiều kiến thức bổ ích, qua đó chúng tôi có thêm kiến 
thức kỹ thuật để áp dụng vào thực tiễn sản xuất. Bên 
cạnh đó, chúng tôi có cơ hội được giao lưu, học hỏi, 
chia sẻ kinh nghiệm để nắm vững thêm kỹ thuật chăn 
nuôi và trồng trọt. Tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều 
hội thảo hơn nữa, đưa đến tận các thôn, xã để người 
dân chúng tôi có cơ hội tiếp cận”. 

Bà Nguyễn Thị Thoa, Trưởng phòng Trồng trọt, 
Sở Nông nghiệp & PTNT cho biết: “Xuất phát từ định 
hướng của UBND Thành phố là làm thế nào để mỗi 
hộ nông dân có thể nâng cao giá trị trên một đơn vị 
diện tíchA đất canh tác, từ năm 2014, Sở Nông nghiệp 
& PTNT tổ chức hội thảo “Nhịp cầu nhà nông” tại các 
huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Tại hội thảo, 
chúng tôi đã mời các chuyên gia đầu ngành trong mọi 
lĩnh vực của sản xuất nông nghiệp để trao đổi trực tiếp 
với bà con nông dân về những vướng mắc trong quá 
trình sản xuất. Đến nay, hội thảo “Nhịp cầu nhà nông” 
ngày càng được mở rộng về quy mô và được bà con 
nông dân phấn khởi đón nhận. Trong thời gian tới, 
chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì tổ chức hội thảo đồng thời 
đổi mới về hình thức, tập trung chuyên sâu theo từng 
thế mạnh của các địa phương để giúp bà con nông dân 
có thêm cơ hội áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới 
vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất 
và thu nhập”./.

KHOA HỌC KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ 
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