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Năm 2017, là năm thứ hai thực hiện kế hoạch 5 năm 
(2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XII của Đảng; năm thứ hai thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI và 
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016-2020); Nghị 
quyết số 05/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành 

phố Hà Nội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020). 
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng sản xuất nông nghiệp Thủ đô năm 2017 vẫn tiếp tục giành được 

nhiều kết quả đáng phấn khởi. Tổng giá trị sản xuất nông lâm, thủy sản năm 2017 ước đạt 35.133 tỷ đồng (giá so 
sánh 2010) tăng 2,33% so với năm 2016 và ước đạt 43.110 tỷ đồng (giá thực tế), bằng 100% so với năm 2016. 
Về cơ cấu giá trị sản xuất: trồng trọt, lâm nghiệp 44,40%; chăn nuôi, thủy sản 52,56%; dịch vụ 3,04%. Giá trị sản 
phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố đến nay đạt 25%, trong đó đối với trồng trọt 
đạt 17,9%, chăn nuôi 33,5%, thủy sản 13%. 

Năm 2017, là năm ngành Nông nghiệp & PTNT tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai các Chương trình mục 
tiêu quốc gia đảm bảo ATTP, nhiều chương trình, đề án, dự án được phê duyệt và triển khai thực hiện. Đã hình 
thành một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô lớn có giá trị kinh tế cao như vùng sản xuất lúa hàng 
hóa chất lượng cao; vùng sản xuất rau an toàn; vùng trồng cây ăn quả đặc sản; vùng trồng hoa; vùng nuôi trồng thủy 
sản tập trung; vùng chăn nuôi trọng điểm và chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư gắn với quy hoạch chăn nuôi 
và vùng chuyên canh tập trung.v.v...;hình thành một số chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở 
đó xây dựng thương hiệu sản phẩm có chất lượng, đáp ứng cơ bản yêu cầu của nhân dân, nhiều sản phẩm được 
thị trường trong nước ưa chuộng và đang hướng tới xuất khẩu như lúa chất lượng cao, sữa tươi, quả đặc sản, rau an 
toàn, hoa cây cảnh... Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả. Hạ 
tầng nông thôn ngày càng được đổi mới, nâng cấp; hệ thống đê điều, công trình thủy lợi được củng cố đảm bảo 
phục vụ sản xuất, an toàn phòng chống lụt bão và khắc phục hậu quả thiên tai; đời sống vật chất và tinh thần của 
nông dân được nâng cao một bước; góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Có được các thành tích trên là được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thành uỷ, 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố, sự phối kết hợp của các cấp, các ngành, sự nỗ lực phấn đấu 
của đội ngũ cán bộ CNVCLĐ ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội; sự vượt khó của nông dân và các doanh nghiệp 
nông nghiệp cùng với sự tham gia tích cực của các cộng tác viên, các độc giả của Tập san.

Phát huy thành tích đã đạt được, năm 2018 ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội tiếp tục nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn để tham mưu và tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp năm mới 2018 thay mặt Ban biên tập xin kính chúc các bạn độc giả, các cộng tác viên cùng toàn thể 
bà con nông dân lời chúc mừng năm mới:

                                                                          Mạnh Khỏe - An Khang - Thịnh Vượng

                                                                                         Thạc sĩ. Chu Phú Mỹ
                                                                           Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
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XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1. Kết quả sản xuất nông nghiệp năm 2017
Tổng giá trị sản xuất nông lâm, thủy sản năm 2017 

ước đạt 35.133 tỷ đồng (giá so sánh 2010) tăng 2,33% 
và ước đạt 43.110 tỷ đồng (giá thực tế), bằng 100% so 
với năm 2016. Về cơ cấu giá trị sản xuất: trồng trọt, lâm 
nghiệp 44,40%; chăn nuôi, thủy sản 52,56%; dịch vụ 
3,04%. Giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng CNC 
trên địa bàn Thành phố đến nay đạt 25%, trong đó 
đối với trồng trọt đạt 17,9%, chăn nuôi 33,5%, thủy 
sản 13%. Kết quả thực hiện trong các lĩnh vực cụ thể 
như sau:

Trong lĩnh vực trồng trọt 
Kết quả sản xuất gieo trồng năm 2017 
Cây hàng năm:
Theo số liệu thống kê sơ bộ năm 2017 của Cục thống 

kê Hà Nội tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước 
đạt 271.161 ha giảm 3,83% so với năm 2016. Kết quả 
cụ thể ước so với năm 2016 như sau:  

Cây lúa: Diện tích 189.862 ha giảm 3,7%, năng suất 
55,4 tạ/ha giảm 1,6%, sản lượng đạt 1.052 ngàn tấn 
giảm 5,2%. Cây ngô: Diện tích 19.101ha giảm 3,77%, 
năng suất 49,14% tăng 0,5%, sản lượng 93.854 tấn 
giảm 3,30%. Cây lạc: Diện tích 3.457ha giảm 6,94%, 

năng suất 22,40tạ/ha giảm 0,22%, sản lượng 7.756 
tấn giảm 7,14%. Cây đậu tương: Diện tích: 8.183 ha 
giảm 33,83%, năng suất 17,51% tăng 9,92%, sản lượng 
14.331 tấn giảm 27,24%. Khoai lang: Diện tích 3.186ha 
giảm 8,97%, năng suất 104,77 tạ/ha tăng 5,66%, sản 
lượng 33.383 tấn giảm 3,82%. Rau các loại: Diện tích 
33.537ha tăng 3,86%, năng suất 209,30 tạ/ha tăng 
0,86%, sản lượng 701.912 tấn tăng 4,75%. Trong đó có 
5.044ha sản xuất RAT, tương đương 17.850ha diện tích 
gieo trồng. Hoa, cây cảnh: 6.237 ha, bằng 105,87%.

Cây lâu năm:
Tổng diện tích cây lâu năm ước đạt: 20.881 ha và 

bằng 101,00% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó: Cây 
ăn quả 16.952ha, bằng 101,2%, sản lượng 228.411 
tấn, bằng 97,73%. Cây chè 3.326ha, bằng 99,1%, sản 
lượng chè búp tươi 25.734 tấn, bằng 103,4% so với 
cùng kỳ năm 2016. Cây gia vị, cây dược liệu 227,9ha 
bằng 124,3%. Diện tích cây lâu năm khác 362ha, bằng 
99,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Về lâm nghiệp, kiểm lâm:  
Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp 27.756,41 

ha, trong đó diện tích đất có rừng là 20.047,93 ha 
(diện tích rừng đặc dụng 10.165,06 ha; rừng phòng hộ 

4.051,22 ha; rừng sản xuất 5.325,93 ha; rừng ngoài đất 
quy hoạch cho lâm nghiệp: 505,72 ha); diện tích rừng 
trồng mới năm 2017 đạt 250 ha giảm 6,72% so với năm 
2016, trong đó rừng sản xuất trồng mới 180 ha; rừng 
phòng hộ trồng được 70 ha. 

Công tác bảo vệ rừng:
Công tác PCCCR: Năm 2017 do thời tiết diễn biến 

phức tạp, khô hanh và nắng nóng kéo dài, một phần do 
ý thức bảo vệ rừng và PCCCR của người dân chưa cao, 
từ đầu năm đến nay trên địa bàn Thành phố đã xảy ra 
18 vụ cháy rừng tại các huyện: Sóc Sơn, Chương Mỹ, 
Ba Vì, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây (giảm 03 vụ so với 
cùng kỳ năm 2016) với tổng diện tích thiệt hại đến tài 
nguyên rừng là 64,45 ha (diện tích cháy tăng 51,59 ha 
so với cùng kỳ 2016); trong đó: 01 vụ cháy tại huyện Sóc 
Sơn gây thiệt hại lớn tài nguyên rừng ước tính khoảng 
50ha; còn lại 17 vụ chủ yếu cháy thảm thực bì, lau lách 
không gây thiệt hại lớn đến tài nguyên rừng.

 Công tác xử lý vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển 
rừng: Từ đầu năm 2017 đến hết tháng 11/2017, lực 
lượng kiểm lâm Hà Nội đã phát hiện và xử lý 93 vụ vi 
phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, tịch thu 1.170 cá 
thể ĐVHD; gỗ quy tròn 39,86m3 (trong đó:  30,113 m3 
gỗ quý hiếm), phạt hành chính và bán lâm sản tịch thu 
được 2,19 tỷ đồng nộp ngân sách. Các vụ việc xử lý đều 
đúng quy định của pháp luật.

Về kết quả thực hiện ứng dụng Công nghệ cao trong 
lĩnh vực trồng trọt

Trong canh tác rau: Tại các vùng trồng rau đã có 
119ha nhà lưới; 15ha ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm; 
có 05 nhà sơ chế rau với tổng diện tích 458 m2.Trong 
canh tác hoa: Hiện nay có khoảng 110ha bước đầu ứng 
dụng công nghệ cao ở một số khâu với quy mô nhỏ. 
Tổng diện tích nhà màng, nhà lưới đạt diện tích 68,3 
ha, ứng dụng tưới tiết kiệm đạt 0,1ha. Cây ăn quả: Có 
924,5 ha sản xuất cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao. 
Cây chè: Có 306,5 ha ứng dụng công nghệ cao; trong đó 
30 ha ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm,...

Chăn nuôi, thú y, thủy sản và cứu hộ động vật 
hoang dã

Về chăn nuôi:
Tình hình chăn nuôi năm 2017 có nhiều biến động 

nhất là đối với chăn nuôi lợn. Đầu năm 2017 giá thịt 
lợn giảm sâu, người chăn nuôi bị thua lỗ do đó nhiều 
hộ chăn nuôi đã chuyển sang hình thức chăn nuôi khác 
hoặc tiến hành loại thải đàn vật nuôi. 

Tuy nhiên chăn nuôi Hà Nội đang từng bước chuyển 
đổi theo mô hình tập trung, đưa các giống chất lượng 
cao vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao nên đã 
khuyến khích được các hộ chăn nuôi. Vì vậy, chăn nuôi 
năm 2017 vẫn đạt được kết quả cao, cụ thể:

Tổng số đầu con năm 2017 tăng 4,06%, cụ thể: Đàn 
trâu 25,35 ngàn con, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 
2016; đàn bò 130 ngàn con giảm 4,20% so với cùng 
kỳ năm 2016 (trong đó bò sữa 15,675  ngàn con, tăng 
1,78% so với năm 2016); đàn lợn 1.869 ngàn con, tăng 
3,26% so với cùng kỳ năm 2016; đàn gia cầm 30,01 
triệu con, tăng 0,35% so với cùng kỳ năm 2016 (trong 
đó đàn gà 20,465 triệu con).

Sản lượng thịt gia súc, gia cầm tăng 4,01%. Cụ thể: 
Trâu 1.558 tấn, tăng 1,30% so với cùng kỳ năm 2016; 
bò 10.554 tấn, tăng 8,94% so với cùng kỳ năm 2016; 
sản lượng sữa tươi 40.186 tấn, tăng 2,01% so với cùng 
kỳ năm 2016; lợn 330.674 tấn, tăng 3,02% so với cùng 
kỳ năm 2016; gia cầm 92.100 tấn, tăng 7,23% so với 
cùng kỳ năm 2016; Sản lượng trứng gia cầm đạt 1.500 
triệu quả tăng 4,31% so với cùng kỳ năm 2016,... 

Công tác phát triển chăn nuôi theo xã, vùng trọng 
điểm và chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư 

Tính đến hết năm 2017 thành phố Hà Nội có: 15 
xã chăn nuôi bò sữa với 10.952 con, chiếm 73% tổng 
đàn bò sữa toàn Thành phố; 19 xã chăn nuôi bò thịt với 
25.811 con, chiếm 20% tổng đàn bò thịt toàn Thành 
phố; 13 xã chăn nuôi lợn trọng điểm với 210.564 
con/6.698 hộ; chiếm 15% so với tổng đàn lợn toàn 
Thành phố.

Toàn thành phố hiện có 3.941 trại/trang trại, trong 
đó có: 51 trại chăn nuôi bò sữa/913 con; 104 trại 
chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản/2.870 con; 1.086 trại 
chăn nuôi lợn/512.601 con; 2.700 trại chăn nuôi gia 
cầm/7.993.679 con. So với cùng kỳ năm 2016, trại bò 
sữa tăng 9 trại; bò thịt tăng 4 trại. Trại lợn tăng 36 trại; 
gia cầm tăng 89 trại.

Công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm
Về tình hình dịch bệnh: Từ đầu năm 2017 đến nay 

trên địa bàn thành phố có xảy ra một số ổ dịch truyền 
nhiễm nhỏ lẻ: Lở mồm long móng gia súc, tai xanh lợn, 
dại chó mèo, cúm gia cầm. Tuy nhiên, các ổ dịch đã 
được phát hiện kịp thời và khoanh vùng, bao vây không 
để lây lan ra diện rộng. Đối với các bệnh thông thường: 
ngoại sản, tiêu chảy, phó thương hàn, tụ huyết trùng, 
đóng dấu, Gumboro, tụ huyết trùng, dịch tả vịt,...dịch 
bệnh xảy ra mang tính chất địa phương, tỷ lệ ốm chết 
thấp (2,1%-5,65%), tỷ lệ chữa khỏi cao (90%-99%).

Về tiêm vắc xin phòng bệnh: Được triển khai đúng 
kế hoạch và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. Ngoài vắc 
xin thành phố hỗ trợ, Chi cục Thú y Hà Nội vận động, 
khuyến cáo người dân tự mua vắc xin tiêm phòng cho 
đàn gia súc gia cầm. Trâu bò: Tổng số đã tiêm 422.369 
lượt con (trong đó: vắc xin LMLM: 328.026 lượt con 
bằng 94,7% so cùng kỳ 2016, đạt 98,8% kế hoạch năm; 
Tụ huyết trùng: 94.343 lượt con). Lợn: Tổng số đã tiêm 

KếT quả THỰc HIệN NHIệM vụ cÔNG Tác NGàNH NÔNG NGHIệp Hà NộI 
NăM 2017, NHIệM vụ và GIảI pHáp cHủ Yếu NăM 2018

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU Ngô Thị Thanh Hằng 
thăm mô hình nuôi tảo tại Thung lũng Ngọc Linh, xã Tiến Xuân

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
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4.868.997 lượt con (trong đó: vắc xin LMLM: 528.383 
lượt con bằng 90,1% so cùng kỳ 2016, đạt 99,8% kế 
hoạch năm; vắc xin Dịch tả lợn: 2174.849 lượt con 
bằng 80,6 % so cùng kỳ 2016, đạt 72,5% kế hoạch 
năm; vắc xin Tai xanh: 513.161  lượt con bằng 96,7% 
cùng kỳ, đạt 99,5% kế hoạch năm; vắc xin Phó thương 
hàn: 833.941 lượt con; vắc xin Tụ huyết trùng: 649.864 
lượt con; vắc xin Đóng dấu: 27.383 lượt con; vắc xin 
Tụ dấu: 141.416 lượt con). Gia cầm: Tổng số đã tiêm 
37.948.899 lượt con (trong đó vắcxin Cúm: 23.888.070 
lượt con bằng 96,7% so cùng kỳ năm 2016, đạt 111,8% 
kế hoạch năm; vắcxin Newcastle: 5.351.622 lượt con; 
vắcxin Dịch tả vịt: 3.586.279 lượt con; vắcxin Tụ huyết 
trùng: 1.094.385 lượt con; vắcxin Gumboro: 4.028.543 
lượt con). Chó mèo: vắc xin dại 389.859 lượt con bằng 
95,9% cùng kỳ 2016; đạt 91,1% KH năm 2017.

Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng
Năm 2017, Chi cục Thú y Hà Nội đã phối hợp với 

các quận, huyện, thị xã tổ chức 06 đợt vệ sinh tiêu 
độc khử trùng trên địa bàn thành phố với tổng diện 
tích phun: 270.000.000 m2. Tổng số hóa chất đã cấp: 
205.300 (lít, kg). Bên cạnh đó, UBND quận, huyện thị 
xã hỗ trợ: 1.230 tấn vôi bột và  khoảng gần 1,4 tỷ đồng.

Công tác quản lý, bảo tồn và cứu hộ động vật 
hoang dã

Tính đến hết năm 2017, trên địa bàn thành phố có 
105 cơ sở đăng ký gây nuôi phát triển động vật hoang 
dã nguy cấp quý hiếm, trong đó 42.555 cá thể, trong đó 
có 53 cơ sở nuôi 253 cá thể gấu; 92 cơ sở nuôi loài động 
vật rừng thông thường, gồm 12.034 cá thể; 12 cơ sở nuôi 
động vật hoang dã khác, gồm 1.150 cá thể.

Trong năm 2017, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang 
dã Hà Nội đã tổ chức tiếp nhận 68 vụ với 1.336 cá thể 
động vật hoang dã và 56,1 kg rắn các loại (tăng so với 
năm 2016: 15 vụ, với 881 cá thể và 48,6 kg rắn) và tổ 
chức 01 đợt tái thả động vật hoang dã sau cứu hộ về 
môi trường tự nhiên với 55 cá thể, So với cùng kỳ năm 
2016, công tác tái thả động vật hoang dã về môi trường 
tự nhiên sau cứu hộ giảm 01 đợt với 38 cá thể và 2,0kg 
rắn; Chuyển giao 08 đợt với 145 cá thể động vật hoang 
dã cho Vườn Quốc gia Cúc Phương - tỉnh Ninh Bình; 
Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật; Bảo tàng Thiên 
nhiên Việt Nam.

Về nuôi trồng thủy sản 
Năm 2017 đã hình thành nhiều vùng nuôi trồng 

thủy sản tập trung (tại Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thanh Oai, 
Mỹ Đức, Ba Vì, Chương Mỹ, Thanh Trì, Thường Tín) 
theo hướng sản xuất hàng hóa với sản lượng sản phẩm 
thủy sản tương đối lớn (chiếm khoảng 40% tổng sản 
lượng sản phẩm thủy sản sản xuất ra của thành phố); 
với những đối tượng cho hiệu quả kinh tế cao như: cá 

chép lai, trắm cỏ, cá rô phi,... nhiều mô hình cho lợi 
nhuận cao từ 100-150 triệu đồng/ha/năm, ước tính năm 
2017 diện tích nuôi trồng thủy sản 21.200 ha (trong đó 
diện tích mặt nước có khả năng nuôi thâm canh, bán 
thâm canh khoảng 10.098 ha tại các huyện: Thanh Oai, 
Ứng Hòa, Ba Vì, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Thường Tín,...), 
tổng sản lượng thủy sản đạt 97.700 tấn, tăng 3,49% so 
với năm 2016. Trong đó: Sản lượng thủy sản nuôi đạt 
96.000 tấn, tăng 3,48%, sản lượng thủy sản khai thác 
1.700 tấn, tăng 4,04% so với năm 2016. Tuy nhiên đợt 
mưa lớn xảy ra từ ngày 10 - 12/10/2017 đã làm diện 
tích thủy sản bị ngập, thiệt hại khoảng 9.704ha ảnh 
hưởng lớn đến sản lượng thu hoạch thủy sản;

Kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ cao trong 
lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản

Về công tác giống: Nhập các giống gà, lợn ông bà, 
bố mẹ từ nước ngoài để cải thiện chất lượng đàn giống 
trong nước như gà D300 của Cộng hòa Séc; lợn đực 
các giống Landrace; Yorkshire,... từ Đan Mạch; lợn nái 
ngoại Landrace; Yorshire,... từ Thái Lan, Canada,....
Trong công tác giống sử dụng phương pháp thụ tinh 
nhân tạo đối với đàn bò (đạt 100% với đàn bò sữa và 
61% đối với đàn bò thịt); đối với đàn lợn đạt 79%; Công 
tác thụ tinh nhân tạo gà đang bắt đầu thử nghiệm triển 
khai thực hiện ở 5 cơ sở.

Hệ thống chuồng nuôi: Đối với chăn nuôi lợn và gà 
sử dụng hệ thống chuồng kín đạt 30% số trại chăn nuôi 
quy mô lớn; Đối với chăn nuôi bò sữa sử dụng hệ thống 
làm mát đạt trên 80%; bò thịt đạt trên 50%.

Hệ thống xử lý môi trường: 75% số trại bò sữa; 44% 
số trại chăn nuôi bò thịt; 44% số trại chăn nuôi lợn quy 
mô lớn ngoài khu dân cư đã sử dụng hầm Biogas; 65% 
số trại chăn nuôi bò sữa; 28% số trại chăn nuôi bò thịt; 
29% số trại chăn nuôi lợn và 34% số trại chăn nuôi gà 
sử dụng chế phẩm xử lý môi trường trong chăn nuôi. 
Riêng đối với chăn nuôi lợn đã có 02 trại chăn nuôi quy 
mô lớn sử dụng biện pháp xử lý môi trường theo cơ chế 
phát triển sạch CDM.

Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, ứng dụng công 
nghệ Biofloc trong nuôi trồng thủy sản được coi là công 
nghệ sinh học theo hướng mới cũng đã được triển khai 
trên địa bàn Hà Nội.

Kết quả thực hiện công tác quản lý GM GSGC trên 
địa bàn Thành phố

Trên địa bàn thành phố có 1.070 cơ sở giết mổ gia 
súc, gia cầm, trong đó: Được kiểm soát là 128 cơ sở, 
bao gồm: 07 cơ sở giết mổ công nghiệp (đến thời hiện 
tại có 4/7 cơ sở hoạt động); 15 cơ sở giết mổ tập trung 
bán công nghiệp (đến thời hiện tại có 14/15 cơ sở hoạt 
động); 02 cơ sở giết mổ thủ công tập trung và 105 cơ sở 
giết mổ nhỏ lẻ; số còn lại chưa được kiểm soát của các 

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, gây ô nhiễm môi trường. So với năm 
2016, số cơ sở giết mổ được kiểm soát tăng từ 100 cơ 
sở lên 128 cơ sở/năm 2017. Tỷ lệ sản phẩm gia súc, 
gia cầm được kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y tăng từ 
47% (năm 2016) lên 60% (năm 2017).

 Về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP 
nông lâm thủy sản 

Năm 2017, công tác tăng cường quản lý chất lượng 
vật tư nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm tiếp 
tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của toàn 
ngành. Đã tổ chức 454 hội nghị/hội thảo, lớp tuyên 
truyền, tập huấn kiến thức về chất lượng vật tư nông 
nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản cho 
29.590 người tham dự. Phối hợp với các cơ quan báo, 
đài của Trung ương và Hà Nội đưa tin nhanh về kết quả 
thanh kiểm tra ATTP, viết tin, bài về thực trạng ATTP, 
tăng cường phổ biến các văn bản mới, kiến thức đảm 
bảo ATTP, phòng chống ngộ độc, lựa chọn thực phẩm 
an toàn; Phối hợp với Đài phát thanh các quận, huyện, 
xã, phường, thị trấn để xây dựng 728 bài phát thanh 
tuyên truyền về ATTP, trung bình phát 1-2 lần/tuần. In 
phát 20.200 tờ rơi, tuyên truyền trên pano, apphich...
nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về công tác 
ATTP nông, lâm, sản và thủy sản. Thực hiện chương 
trình giám sát chất lượng, ATTP nông lâm sản và thuỷ 
sản, đã tiến hành kiểm tra giám sát và lấy 1.641 mẫu 
nông lâm thủy sản, trong đó phát hiện 70 mẫu vi phạm 
chiếm 4,27% giảm 7,2% so với năm 2016. Với những 
mẫu vi phạm an toàn thực phẩm, đã tiến hành cảnh 
báo nguy cơ, yêu cầu khắc phục và truy xuất nguồn gốc, 
xác định nguyên nhân tại các cơ sở có mẫu vi phạm. 
Đối với cấp thành phố, kiểm tra xếp loại 250 lượt cơ 
sở. Trong đó, 183 cơ sở được xếp loại A/B chiếm tỷ lệ 
73,2%, 59 cơ sở xếp loại C chiếm tỉ lệ 23,6%, số cơ sở 
dừng hoạt động 3,2%. Sau khi khắc phục, 31 cơ sở xếp 
loại C đã được tái kiểm tra và lên xếp loại B đạt 52,5%, 
số còn lại tạm thời dừng hoạt động để sửa chữa, khắc 
phục sai lỗi. Tiến hành kiểm tra định kỳ 239 lượt cơ sở 
sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn 
thành phố. Kết quả xếp loại: 205 cơ sở đạt loại A/B 
chiếm 85,8%, 22 cơ sở xếp loại C chiếm 9,2%, 3 cơ sở 
dừng hoạt động, 11 cơ sở xếp loại C đã được tái kiểm 
tra và lên xếp loại B đạt 50%, số còn lại đang trong 
thời gian khắc phục tồn tại.

Công tác phân tích và kiểm nghiệm chất lượng sản 
phẩm nông

Kết quả thực hiện đến 15/11/2017 đã lấy 850 mẫu 
nông sản, thực phẩm, trong đó: đã có 726/850 mẫu kết 
quả, còn lại 124/850 mẫu đang trong quá trình kiểm 

nghiệm, cụ thể: 669/726 mẫu (92,14%) đảm bảo an 
toàn về các chỉ tiêu kiểm nghiệm; 57/726 mẫu (7,86%) 
không đảm bảo an toàn về các chỉ tiêu kiểm nghiệm.

Tính đến 15/11/2017, Trung tâm Phân tích & CN 
SPNN Hà Nội đã thực hiện đánh giá và cấp chứng nhận 
VietGAP cho 12 cơ sở trồng trọt và 10 cơ sở chăn nuôi 
trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh khác. Tổng số cơ sở 
Trung tâm đã cấp giấy chứng nhận và đang quản lý: 
76 cơ sở.

Về xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư phát triển 
nông nghiệp

Để nâng cao năng lực cạnh của các doanh nghiệp 
và sản phẩm nông nghiệp Hà Nội, Sở Nông nghiệp và 
PTNT Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu 
tư, Thương mại và Du lịch tổ chức cho các doanh nghiệp, 
hợp tác xã và các tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia 
các Hội chợ triển lãm như Hội chợ hàng nông sản do 
Liên minh hợp tác xã tổ chức; Hội chợ sản phẩm nông 
nghiệp và Phát triển bền vững; phối hợp với hệ thống 
AEON tổ chức Tuần hàng Hà Nội Việt Nam 2017 tại 
Nhật Bản,... Tổ chức kết nối giao thương đưa sản phẩm 
3 tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ về Hà Nội. 
Tiếp tục xây dựng và duy trì 60 chuỗi liên kết an toàn 
thực phẩm, gồm: 27 chuỗi có nguồn gốc động vật, 33 
chuỗi nguồn gốc trồng trọt, trong đó 07 chuỗi rau, thịt tại 
06 cơ sở sản xuất và 11 điểm bán hàng được xác nhận 
sản phẩm an toàn. Xây dựng 18 hệ thống điểm bán hàng 
và giới thiệu sản phẩm ATTP; Xây dựng 04 mô hình cơ 
giới hóa trong chăn nuôi bò sữa. Tiếp tục phối hợp với các 
tỉnh xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng rau 
an toàn, quả an toàn. 

Công tác khuyến nông: 
Năm 2017 Trung tâm khuyến nông đã triển khai 22 

dạng mô hình, trong đó, trồng trọt, cơ giới hóa 15 dạng 
mô hình; chăn nuôi 04 dạng mô hình; thủy sản 03 dạng 
mô hình và được triển khai trên toàn bộ địa bàn các 
quận, huyện, thị xã có sản xuất nông nghiệp của thành 
phố. Các mô hình triển khai đảm bảo yêu cầu, đúng tiến 
độ giao. Cụ thể như sau: 

Mô hình khuyến nông trồng trọt, cơ giới hóa: Tổng 
số được giao 15 dạng mô hình, đã thực hiện thành công 
tại 106 điểm trình diễn với 5.564 hộ tham gia. Các mô 
hình được triển khai đúng tiến độ, đáp ứng được mục 
tiêu, yêu cầu đề ra của mô hình, một số mô hình đạt 
hiệu quả cao, có sức lan tỏa được bà con nông dân đánh 
giá cao, như: Mô hình trình diễn giống lúa mới; Mô 
hình máy gặt đập liên hợp (11 máy Kubota DC 70), dây 
chuyền gieo mạ khay tự động (03 dây chuyền Kubota), 
máy cấy lúa (03 máy cấy 04 hàng; 01 máy cấy 06 hàng 
Kubota), máy làm đất đa năng công suất < 10 HP (12 
máy: In - 1WG4, 06 máy: Misubishi - TL 40MS); Mô 
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hình sản xuất mạ khay, cấy máy (40ha), triển khai tại 
02 huyện:Quốc Oai, Thanh Oai.

Mô hình chăn nuôi - thủy sản: Tổng số đã triển 
khai 07 dạng mô hình, trong đó: Chăn nuôi 04 dạng 
mô hình; Thủy sản 03 dạng mô hình tại 44 điểm với 
294 hộ tham gia. Các dạng mô hình khuyến nông chăn 
nuôi, thủy sản, đã được đông đảo bà con nông dân trên 
địa bàn các huyện đón nhận và hưởng ứng tích cực. 
Đơn cử như Mô hình chăn nuôi gà Mía thả vườn theo 
hướng ATSH được triển khai tại 5 huyện là Ba Vì, Sơn 
Tây, Thường Tín, Thạch Thất và Hoài Đức, với quy mô 
50.000 con. Sau 5 tháng nuôi, tỷ lệ sống đạt 90%, trọng 
lượng bình quân 2-2,2 kg/con. Giá bán tại thời điểm đạt 
80.000 đ/kg mang lại lợi nhuận trên 30.000 đ/con. Từ 
thành công của mô hình, Trung tâm Khuyến nông Hà 
Nội đã tham mưu Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội phối 
hợp với UBND huyện Ba Vì và Thị xã Sơn Tây tổ chức 
thành công hội thảo “Phát triển và tiêu thụ gà thả vườn 
trên địa bàn Thành phố Hà Nội” với trên 200 đại biểu 
tham dự là đại diện Cục chăn nuôi, Cục sở hữu trí tuệ, 
Hiệp hội bán lẻ Việt Nam... và các nông dân, chủ trang 
trại chăn nuôi tiêu biểu trên địa bàn Thành phố. Thông 
qua hội thảo người chăn nuôi đã được định hướng về 
kỹ thuật chăn nuôi ATSH, nắm được các chính sách hỗ 
trợ phát triển chăn nuôi, được trực tiếp trao đổi với các 
doanh nghiệp đầu vào và đầu ra cho sản phẩm, được 
hướng dẫn xây dựng và duy trì phát triển thương hiệu 
sản phẩm. Qua đó, người dân nhận thức được lợi ích 
của việc tổ chức sản xuất theo chuỗi cũng như ý nghĩa 
của việc sản xuất hướng tới sức khỏe cộng động, góp 
phần xây dựng vùng chăn nuôi bền vững của Thủ đô.

Năm 2017, trong bối cảnh giá thịt lợn xuống thấp, 
gây thua lỗ cho người chăn nuôi, Trung tâm Khuyến nông 
Hà Nội đã kịp thời tham mưu cho Sở Nông nghiệp & 
PTNT Hà Nội dừng thực hiện mô hình “Chăn nuôi lợn 
thịt ATSH” chuyển kinh phí sang xây dựng mô hình chăn 
nuôi bò sinh sản với quy mô 90 con để hỗ trợ các hộ ng-
hèo trên địa bàn 3 huyện: Ba Vì, Mỹ Đức và Thạch Thất, 
đến nayđàn bò khỏe mạnh, trung bình đạt trên 200 kg/
con, tỷ lệ sống 100%, tăng trọng trung bình 6-7kg/con/
tháng. Mô hình được đánh giá cao vì có ý nghĩa rất to 
lớn đối với các hộ nghèo. Đây vừa là tài sản, vừa là tư 
liệu sản xuất để các hộ nghèo phát triển kinh tế vươn lên 
thoát nghèo, đồng thời là nguồn động viên lớn lao về mặt 
tinh thần, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà 
nước và cộng đồng đối với các hộ nghèo. Mô hình đã góp 
phần hoàn thành các chỉ tiêu xóa đói giảm nghèo cũng 
như góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại 
các điểm triển khai, cụ thể: Tại xã Ba Trại - Ba Vì sau khi 
triển khai mô hình đã tăng 7 bậc trong thang điểm xây 
dựng nông thôn mới. Tại các xã Yên Trung, Yên Bình, 

Tiến Xuân - Thạch Thất và An Phú - Mỹ Đức đã hoàn 
thành chỉ tiêu giảm nghèo bền vững năm 2017.

Công tác quản lý, sử dụng và bảo toàn Quỹ khuyến 
nông Thành phố:

Tổng nguồn vốn Quỹ khuyến nông ước tính đến 
31/12/2016 có số dư là 184,520 tỷ đồng, trong đó 
nguồn vốn giải ngân là 174,27 tỷ đồng. Năm 2017, Quỹ 
Khuyến nông có kế hoạch giải ngân 92,178 tỷ đồng, 
trong đó cho vay phát triển cơ giới hóa 28 tỷ đồng. Đã 
tiếp nhận 294 phương án xin vay vốn Quỹ Khuyến nông 
với số tiền xin vay là 89,74 tỷ đồng. Thẩm định cấp 
cơ sở tổ chức thẩm định và lựa chọn được 291 phương 
án đủ điều kiện báo cáo Giám đốc Quỹ. Đã giải ngân 
218 phương án với số tiền là 63,465 tỷ đồng trong đó 
có 32 phương án vay để thực hiện cơ giới hóa với số 
tiền 13,25 tỷ đồng. Còn lại 08 phương án đang làm thủ 
tục thế chấp tài sản chuẩn bị cho công tác giải ngân. 
Thu hồi vốn vay đến hạn và phí quản lý dự kiến đạt 
100% kế hoạch. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền 
địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tại cơ sở 
trong việc đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, năm 2017 đã 
thu hồi được 3,347 tỷ đồng nợ quá hạn, số nợ quá hạn 
còn lại 2,429 tỷ đồng. Trong năm đã tổ chức thành công 
Hội nghị tổng kết 15 năm hoạt động Quỹ Khuyến nông 
thành phố Hà Nội (2002-2017). 

Về thủy lợi, đê điều và phòng chống lụt bão
 Công tác thủy lợi
Xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện phương án 

phòng chống hạn vụ đông xuân năm 2016-2017. Chỉ 
đạo các doanh nghiệp thủy lợi thực hiện sửa chữa, 
bảo dưỡng các thiết bị, các hư hỏng công trình thủy 
công, chuẩn bị vật tư, thiết bị lắp đặt sớm các trạm 
bơm dã chiến, đắp đập tạm theo phương án phòng, 
chống hạn dược duyệt.

Số vụ vi phạm Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công 
trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố năm 2017 giảm 
đáng kể so với năm 2016, số vụ phát sinh năm 2017: 
91 vụ (giảm 20 vụ so với cùng kỳ năm trước); đến thời 
điểm hiện tại đã giải tỏa được 42 vụ (22 vụ của các năm 
trước chuyển sang, 20 vụ phát sinh trong năm 2017), 
còn tồn tại 71 vụ.

 Công tác phòng, chống thiên tai
Tham mưu cho UBND Thành phố các văn bản 

liên quan đến công tác PCTT  năm 2017: Chỉ thị về 
công tác PCTT và TKCN; Quyết định về kiện toàn 
Ban Chỉ huy PCTT thành phố Hà Nội; khen thưởng 
thành tích trong công tác PCTT năm 2016; bổ sung, 
thay đổi thành viên Ban Chỉ huy PCTT Thành phố 
năm 2017.

Công tác quản lý đê điều
Trong năm 2017, trên địa bàn thành phố phát sinh 

15 sự cố đã được lực lượng Quản lý đê phát hiện và báo 
cáo đề nghị xử lý kịp thời (trong đó: 03 sự cố về kè địa 
bàn huyện Đan Phương, huyện Ba Vì; 02 sự cố sạt lở bờ 
sông địa bàn huyện Đan Phượng, huyện Gia Lâm; 08 sự 
cố về đê trên địa bàn huyện Thanh Trì, huyện Ứng Hoà, 
huyện Ba Vì, huyện Hoài Đức, quận Hà Đông, huyện 
Quốc Oai; 01 sự cố mạch đùn, sủi tại huyện Phúc Thọ; 
01 sự cố sạt lở và tràn đê bối Bùi 2 tại huyện Chương 
Mỹ). Công tác kiểm tra hệ thống đê, kè, cống, bờ bãi 
sông được thực hiện thường xuyên. Các sự cố, hư hỏng 
công trình đê điều được phát hiện, báo cáo và đề xuất 
xử lý kịp thời và được UBND Thành phố cho lập dự án 
đầu tư xử lý.

Năm 2017, trên địa bàn toàn Thành phố có 183 vụ 
vi phạm Luật Đê điều (năm 2016: 212 vụ), giảm 29 
vụ so với năm 2016. Các vụ vi phạm kiểm tra, phát 
hiện, lập biên bản phản ánh kịp thời tới các cấp chính 
quyền về tình hình vi phạm pháp luật về đê điêu trên 
địa bàn. Tuy nhiên, kết quả xử lý, giải tỏa các trường 
hợp vi phạm còn thấp, chính quyền các quận, huyện, 
thị xã đã xử lý được 16 vụ. Số vụ vi phạm phát sinh còn 
tồn đọng là 217 vụ.

Công tác phát triển nông thôn và xây dựng nông 
thôn mới

Về phát triển nông thôn: 
Về phát triển hợp tác xã:  Tính đến hết năm 2017, 

thành phố Hà Nội có 932 hợp tác xã nông nghiệp; trong 
đó 917 hợp tác xã tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX 
năm 2012, 05 hợp tác xã thực hiện giải thể tự nguyện, 
15 hợp tác xã nông nghiệp thành lập mới năm 2017. 

 Về ngành nghề nông thôn: Tính đến hết năm 2017, 
thành phố Hà Nội có khoảng 1.350 làng có nghề trong 
đó có 297 làng nghề được UBND Thành phố quyết định 
công nhận là làng nghề truyền thống thuộc 23 quận, 
huyện, thị xã, thu hút khoảng 739.630 lao động với thu 
nhập bình quân của người lao động ở các làng nghề 
truyền thống.

Về kinh tế trang trại và kinh tế hợp tác ở nông thôn: 
Thực hiện theo tiêu chí quy định tại thông tư 27 của 

Bộ Nông nghiệp & PTNT, trên địa bàn thành phố Hà 
Nội đến nay có 3.189 trang trại; trong đó có 29 trang 
trại trồng trọt; 2.904 trang trại chăn nuôi; 214 trang trại 
nuôi trồng thuỷ sản và 42 trang trại kinh doanh tổng 
hợp. Đến nay, việc cấp giấy chứng nhận cho các trang 
trại còn thấp (154/3.189 trang trại đạt tiêu chí chiếm 
4,82%).   

Về chương trình nước sạch và VSMT nông thôn: 
Trong khuôn khổ Chương trình nước sạch và vệ sinh 

nông thôn dựa trên kết quả 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng, 
năm 2014 và 2015 UBND Thành phố giao Sở Nông ng-
hiệp và PTNT đầu tư xây dựng 06 công trình cấp nước 

sạch quy mô xã và liên xã đến nay đã có 04 công trình 
đi vào cấp nước ổn định cho nhân dân; 02 công trình 
còn lại dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2017, gồm: 
Công trình cấp nước sạch liên xã Tam Hưng, Thanh 
Thủy huyện Thanh Oai; Công trình cấp nước sạch liên 
xã Liên Phương, Hồng Vân, Thư Phú, Hà Hồi, Vân Tảo 
huyện Thường Tín, có khả năng cấp nước cho khoảng 
20.000 hộ gia đình.

Về xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống 
nông dân 

Về chương trình xây dựng nông thôn mới 
Năm 2017 có thêm 02 huyện được công nhận huyện 

nông thôn mới nâng tổng số lên 04 huyện đạt chuẩn 
nông thôn mới trên địa bàn (Đan Phượng, Đông Anh, 
Thanh Trì, Hoài Đức). Số xã đạt chuẩn nông thôn mới 
là 285/386 xã chiếm trên 73,8% (tăng thêm 30 xã), các 
xã còn lại đều đạt từ 12 - 18 tiêu chí. 

Về nâng cao đời sống nông dân Đời sống nông dân 
không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình 
quân đầu người khu vực nông thôn đến hết năm 2017 
ước đạt 38 triệu đồng/người/năm (năm 2016: 36 triệu 
đồng/người/năm); Tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng 
nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh là 100%, trong đó có 
49% số dân được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn 
của Bộ y tế. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 
khoảng 2,5% (năm 2016 là 3,65%).

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP 
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018

1. Chỉ tiêu cụ thể
(1) Tốc độ tăng trưởng ngành  nông nghiệp tăng 2,0    

- 2,5%; (2) Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp 
theo giá cố định tăng 2,70%; (3) Giá trị sản phẩm thu 
hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 
130,08 triệu đồng, tăng 5,71% so với năm 2017; (4) 
Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng 
thêm: 26 xã.

2. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện 
kế hoạch

Quy hoạch phát triển ngành
Năm 2018, tập trung đánh giá kết quả triển khai 

thực hiện các quy hoạch, chương trình, đề án đã được 
phê duyệt phục vụ cho việc xây dựng Kế hoạch tái cơ 
cấu lại ngành nông nghiệp phù hợp với kế hoạch chung 
của cả nước, Thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính  phủ tại Quyết định số 1819/QĐ - TTg ngày 16 
tháng 11 năm 2017....

Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm
Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, dự báo 

thị trường, khuyến khích, tạo thuận lợi cho các doanh 
nghiệp, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh ký kết 
hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để phát triển 
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và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản trong nước và 
từng bước xuất khẩu. Thực hiện tốt chương trình “Liên 
kết 4 nhà” để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản thông qua 
hợp đồng.

 Xây dựng thương hiệu sản phẩm từ việc áp dụng 
kỹ thuật sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng và được 
công nhận của cơ quan kiểm định trong nước và quốc 
tế, cho tới việc quảng bá cung cấp sản phẩm tới người 
tiêu dùng.

Phát triển mạnh khoa học công nghệ và 
khuyến nông

Triển khai nhân rộng các mô hình đã được tổng kết 
và khẳng định có hiệu quả trong sản xuất như các mô 
hình: lúa chất lượng cao, mô hình hoa cây cảnh, mô 
hình cây ăn quả, chăn nuôi công nghiệp, mô hình kinh 
tế trang trại, nuôi thủy sản tập trung… 

Ưu tiên xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao trong sản xuất. Xây dựng và nhân rộng 
mô hình “nông nghiệp sinh thái”, “nông nghiệp đô thị” 
để cho nông sản phẩm sạch, hiệu qủa kinh tế cao.

Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ trong 
canh tác, chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thuỷ 
sản như sử dụng nhà lưới, nilon che phủ trong trồng trọt, 
công nghệ sản xuất cá giống trong nuôi trồng thuỷ sản.

Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản 
xuất, kinh doanh trong nông nghiệp, nông thôn

Tăng cường quản lý, củng cố, hỗ trợ và nâng cao 
chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các hợp 
tác xã nông nghiệp để góp phần hướng dẫn, giúp đỡ 
nông dân trong sản xuất nông nghiệp. Khuyến khích xây 
dựng các HTX mới trên cơ sở liên kết, hợp tác tự nguyện 
giữa các hộ, trang trại, doanh nghiệp bằng nhiều hình 
thức, quy mô.

Tiếp tục phát triển kinh tế hộ gia đình lên một bước 
mới theo hướng phát triển trang trại, gia trại sản xuất 
quy mô lớn. Tạo điều kiện cho hộ nông dân dồn điền 
đổi thửa, cho thuê đất, tích tụ tập trung đất. Đưa sản 
xuất chăn nuôi, thủy sản tập trung ra khỏi khu dân cư, 
hình thành các vùng chuyên canh hàng hóa, các vùng 
nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu.

Tổ chức hiệp hội ngành hàng nhằm liên kết phối 
hợp các hộ gia đình, các trang trại, các hộ tiểu thương 
nhỏ lẻ trong nông thôn hiện nay, giúp tăng cường quy 
mô sản xuất, thay đổi chất lượng quản lý và đầu tư của 
nông nghiệp và kinh tế nông thôn, tăng cường liên kết 
sản xuất của nông hộ với doanh nghiệp và thị trường. 

Tạo môi trường thuận lợi để hình thành và phát triển 
mạnh các loại hình doanh nghiệp nông thôn, nhất là 
các doanh nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản, sử 
dụng nguyên liệu và thu hút nhiều lao động nông nghiệp 
tại chỗ, doanh nghiệp dịch vụ vật tư, tiêu thụ nông, lâm, 

thuỷ sản cho nông dân. 
Tăng cường phát triển nguồn nhân lực 
Tăng cường công tác gửi cán bộ kỹ thuật đi đào tạo 

trong và ngoài nước.
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn để tăng khả 

năng tiếp thu các tiến bộ khoa học và công nghệ mới: 
đào tạo nghề cho bộ phận con em nông dân và những 
nông dân cần chuyển nghề .... 

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về đào tạo 
nghề, phát triển nguồn nhân lực và xã hội hoá công tác 
đào tạo nghề. 

Xây dựng đội ngũ trí thức phục vụ nông nghiệp 
nông thôn. Xây dựng quỹ cho trí thức trẻ vay lập 
nghiệp ở nông thôn (xây dựng doanh nghiệp, xây 
dựng trang trại, mở dịch vụ khoa học công nghệ, 
dịch vụ phục vụ đời sống,…). 

Giải pháp về chính sách
Tiếp tục nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, 

chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp không 
còn phù hợp.

Tham mưu, xây dựng các chính sách: chính sách 
tích tụ ruộng đất khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào 
các vùng sản xuất lớn tập trung; chính sách hỗ trợ công 
tác sau thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản; chính 
sách để thu hút sử dụng cán bộ quản lý, cán bộ khoa học 
có năng lực về công tác tại các địa bàn nông nghiệp, 
nông thôn; chính sách về phát triển trang trại, doanh 
nghiệp nông nghiệp nhằm đa dạng hoá các loại hình 
tổ chức sản xuất nông nghiệp trong cơ chế thị trường. 

Tổ chức thực hiện tốt chính sách đầu tư, xây dựng 
các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao. 

Giải pháp về bảo vệ môi trường trong nông nghiệp, 
nông  thôn

Đẩy mạnh xã hội hóa về công tác bảo vệ môi 
trường; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật 
bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp và cộng đồng 
nhằm tạo bước cải thiện mới về môi trường để phát 
triển bền vững. 

Tạo ra nguồn lực để vừa hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ 
thống xử lý môi trường ở từng cơ sở, dự án, vừa giải 
quyết các “điểm nóng” về môi trường như di dời các 
cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu vực dân cư, xử lý các 
điểm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và kinh phí phục vụ 
công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức 
cho doanh nghiệp và cộng đồng... 

Ứng dụng khoa học công nghệ để xử lý ô nhiễm môi 
trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản; xây 
dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh và xây dựng mô 
hình chăn nuôi gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường./.

1. Về Phát triển sản xuất nông nghiệp 
Trong 9 tháng đầu năm 2017 sản xuất nông nghiệp 

Thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả quan 
trọng, cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, 
giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi, dịch 
vụ. Cụ thể: Trồng trọt, lâm nghiệp chiếm 37,96%; chăn 
nuôi, thủy sản chiếm 57,82%; dịch vụ 4,22%. Giá trị 
sản phẩm nông nghiệp thu hoạch trên 01 ha đất nông 
nghiệp đạt 239 triệu đồng/ha, tăng hơn 06 triệu đồng so 
với cùng kỳ và tăng 04 triệu đồng so với kế hoạch đề ra. 
Đã hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh tập 
trung quy mô lớn có giá trị kinh tế cao; hình thành một 
số chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm trên 
cơ sở đó xây dựng thương hiệu sản phẩm có chất lượng, 
đáp ứng cơ bản yêu cầu của nhân dân như: chuỗi rau an 
toàn ở Hợp tác xã rau quả sạch Chúc Sơn, Chương Mỹ, 
chuỗi sản xuất và tiêu thụ gà đồi, chuỗi sản xuất và tiêu 
thụ rau hữu cơ, chuỗi sản xuất và tiêu thụ hoa nhài Sóc 
Sơn, chuỗi sản xuất và tiêu thụ lúa chất lượng cao tại 

huyện Ứng Hòa, chuỗi sản xuất và tiêu thụ chè an toàn 
Ba Vì,...; thu nhập và đời sống của nhân dân ngày một 
được cải thiện, an ninh trật tự an toàn xã hội nông thôn 
ngày được củng cố. Đã quản lý tốt công tác phòng trừ 
dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi. 

2. Kết quả xây dựng nông thôn mới
Kết quả xây dựng nông thôn mới toàn Thành phố
Đến nay Thành phố đã có 04 huyện được công nhận 

đạt chuẩn nông thôn mới (Đan Phượng, Đông Anh, 
Thanh Trì, Hoài Đức). Có 255/386 xã (chiếm 66,06%) 
được UBND Thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn 
mới. Trong số 131 xã còn lại, có 88 xã đạt và cơ bản 
đạt từ 15-18 tiêu chí (giảm 5 xã so với quý II/2017), còn 
42 xã đạt và cơ bản đạt từ 10-14 tiêu chí, 01 xã đạt và 
cơ bản đạt 9 tiêu chí (xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ). 

Kết quả thực hiện các tiêu chí
Nhóm tiêu chí về quy hoạch
Thực hiện Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 

17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 

KếT quả THỰc HIệN cHƯƠNG TRÌNH Mục TIÊu quỐc GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN 
MỚI 9 THáNG ĐẦu NăM, NHIệM vụ GIảI pHáp ĐếN cuỐI NăM 2017

Ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU Thành ủy Hà Nội

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU Ngô Thị Thanh Hằng 
kiểm tra khu chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại xã Tàm Xá, huyện Đông Anh
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hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai 
đoạn 2016-2020, Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 
06/10/2016 của UBND Thành phố, theo chức năng 
nhiệm vụ, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã ban hành tài 
liệu hướng dẫn các huyện, thị xã về công tác rà soát 
điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng xã, 
quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã, quy hoạch chi 
tiết điểm dân cư nông thôn thuộc quy hoạch xây dựng 
xã nông thôn mới trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, 
Sở Quy hoạch Kiến trúc đã chủ trì, phối hợp Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi 
trường thành lập Tổ công tác liên ngành để triển khai 
thực hiện. Tính đến nay, Tổ công tác đã làm việc, 
hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên 
quan đến công tác quy hoạch cho 11/18 huyện: Ba Vì, 
Thường Tín, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Thường Tín, Đan 
Phượng, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Thạch Thất, Ứng Hòa, 
Chương Mỹ. Thời gian tới, Tổ công tác tiếp tục làm 
việc, hướng dẫn các địa phương còn lại.

Nhóm tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng
Trong năm 2017 các huyện, thị xã và các xã tiếp tục 

tích cực triển khai thực hiện cải tạo, nâng cấp và xây 
dựng mới hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; đường 
làng, ngõ xóm, hệ thống thoát nước được kiên cố cơ bản 
đáp ứng yêu cầu; đầu tư xây dựng các công trình thủy 
lợi, kênh mương cấp 3 đảm bảo nhu cầu phục vụ sản 
xuất nông nghiệp; nâng cấp và xây mới các trường học 
đảm bảo nhu cầu giảng dạy và học tập tại địa phương; 
xây mới và sửa chữa, mua sắm các thiết bị cho các nhà 
văn hóa thôn đảm bảo sinh hoạt cộng đồng; cải tạo, 
nâng cấp, xây mới các trạm y tế đảm bảo nhu cầu khám 
chữa bệnh cho nhân dân,... cụ thể như sau: Giao thông: 
Đến nay, vẫn duy trì 351 xã đạt và cơ bản đạt so với quý 
II/2017, còn 35 xã chưa đạt; Thủy lợi: có 361 xã đạt và 
cơ bản đạt, tăng 3 xã so với quý II/2017; còn 25 xã chưa 
đạt; Điện: 386 xã đạt và cơ bản đạt, tăng 3 xã so với quý 
II/2017; Trường học: có 310 xã đạt và cơ bản đạt, giảm 
03 xã của huyện Phú Xuyên so với quý II/2017; còn 76 
xã chưa đạt;...

Nhóm tiêu chí về phát triển kinh tế và tổ chức 
sản xuất

Thu nhập: có 331 xã đạt và cơ bản đạt, tăng 10 xã 
so với quý II/2017 còn 55 xã chưa đạt; Hộ nghèo: Sở 

Lao động, thương binh & xã hội đôn đốc, hướng dẫn 
các quận, huyện, thị xã thực hiện cấp thẻ Bảo hiểm y tế 
cho 251.248 người nghèo, cận nghèo. Hỗ trợ tiền điện 
cho 100% hộ nghèo, mức 49.000 đồng/hộ/tháng. Tiếp 
tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng 
bảo trợ xã hội cho trên 184.700 đối tượng. Xét duyệt 
trợ cấp hàng tháng cho trên 6.500 người già yếu không 
tự phục vụ được, người mắc bệnh hiểm nghèo không 
có khả năng lao động là thành viên gia đình thuộc hộ 
nghèo mức 350.000đ/người/tháng. Đến nay, có 323 xã 
đạt và cơ bản đạt, tăng 4 xã so với quý II/2017; còn 63 
xã chưa đạt; Lao động có việc làm: 9 tháng đầu năm 
2017, toàn Thành phố giải quyết việc làm (GQVL) cho 
127.000/152.000 người, đạt 83,5% KH trong đó: Vay 
vốn quỹ GQVL: 850 tỷ với trên 3.950 dự án giải quyết 
việc làm cho 29.000 lao động. GQVL thông qua sàn 
giao dịch 18.679 người. Đưa người lao động đi làm 
việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng: 2.150 lao 
động, tự tạo việc làm 77.171 lao động. Có 385 xã đạt 
và cơ bản đạt; còn 1 xã chưa đạt; Tổ chức sản xuất: có 
369 xã đạt và cơ bản đạt, giảm 14 xã so với quý II/2017; 
còn 17 xã chưa đạt.

Nhóm tiêu chí về Văn hóa - Xã hội - Môi trường
Giáo dục và đào tạo được quan tâm và chỉ đạo 

quyết liệt, việc tuyển sinh, việc chống bỏ học, đồng 
thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để nâng 
cao chất lượng phổ cập giáo dục và xóa mù một cách 
thực chất cho các huyện, thị xã và với cả 3 cấp học. 
Công tác điều tra, cập nhật số liệu PCGD - XMC luôn 
được quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, hiệu 
quả; có các giải pháp tích cực để nâng cao tỉ lệ học 
sinh sau khi tốt nghiệp THCS tiếp tục được học ở các 
trường THPT, bổ túc, trung cấp và học nghề. Kết quả 
đến nay có 385/386 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về 
Giáo dục và đào tạo, giảm 1 xã so với quý II/2017.

- Y tế: Công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc 
sức khỏe cho nhân dân từ huyện đến xã tiếp tục được 
quan tâm chỉ đạo, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức 
khỏe cho nhân dân. Đến nay, 363 xã đạt (90,04%); còn 
23 xã chưa đạt.

- Văn hóa: Các huyện, thị xã tiếp tục duy trì tổ chức 
tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, 
thông tin, tuyên truyền nhân các ngày lễ, tết, các ngày 

kỷ niệm lớn của đất nước và phục vụ nhiệm vụ chính trị 
của địa phương. Tập trung tuyên truyền dưới nhiều hình 
thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, nhất là nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đến nay có 
319/386 xã đạt và cơ bản đạt, giảm 08 xã so với quý 
II/2017; còn 67/386 xã chưa đạt.

- Môi trường và an toàn thực phẩm: đến nay trên 
địa bàn thành phố tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng 
nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh là 100%, trong đó có 
39% số dân được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của 
Bộ y tế. Trên 84% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh. 
100% huyện đã có đơn vị vệ sinh môi trường thực hiện 
công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; tỷ lệ 
thu gom rác thải trong làng tại các xã đạt 100%. Đến 
nay, có 362/386 xã đạt và cơ bản đạt, tăng 8 xã so với 
quý II/2017; còn 24/386 xã chưa đạt.

Nhóm tiêu chí về xây dựng hệ thống chính trị xã hội 
vững mạnh

Thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy, các cấp ủy, 
chi bộ đảng ở nông thôn đã chú trọng đổi mới phương 
thức hoạt động, lãnh đạo theo hướng cụ thể, sâu sát, 
thiết thực đến từng nhiệm vụ, phân công trách nhiệm 
tới từng cấp ủy để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực 
hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.  

Cán bộ cơ sở được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, từng 
bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Số 
lượng và chất lượng cán bộ cơ sở được tăng cường một 
bước. HĐND, UBND cấp xã được kiện toàn theo luật, 
đảm bảo chặt chẽ, công khai, dân chủ; chất lượng hoạt 
động, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành được nâng 
cao; trình độ cán bộ được cải thiện, 100% số xã có máy 
tính kết nối internet.

Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội 
ở nông thôn có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức 
hoạt động; nhiều mô hình, tấm gương điển hình tiên 
tiến xuất hiện trong các phong trào thi đua sản xuất, 
phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. Các đoàn thể đã 
có nhiều hình thức tuyên truyền, vận động hội viên tích 
cực thực hiện chương trình.

Lực lượng công an, quân sự đã phối hợp, chủ động 
nắm chắc tình hình, xây dựng các phương án, kế hoạch 
bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố cũng như ở địa 

phương, cơ sở trong dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 
và Quốc khánh 2/9 và các sự kiện chính trị, văn hóa, 
kinh tế của Thủ đô. Kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính 
quyền tập trung giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện 
trong nội bộ nhân dân, trong công tác giải phóng mặt 
bằng thực hiện các dự án.

Đến nay có 386/386 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí 
hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; tiêu chí quốc 
phòng an ninh có 383/386 xã đạt và cơ bản đạt, còn 03 
xã chưa đạt.

3. Về nâng cao đời sống nông dân
Đến hết năm 2016, số hộ nghèo là 44.412 hộ, chiếm 

tỷ lệ 2,37%, giảm 20.965 hộ so với đầu năm, trong đó 
khu vực nông thôn có 40.494 hộ nghèo, giảm 19.778 
hộ, chiếm 3,65% (giảm 0,95% so với đầu năm 2016 và 
giảm 1,15% so với Kế hoạch của UBND Thành phố). 
Một số huyện có tỷ lệ hộ nghèo thấp như: Đông Anh 
(1,85%), Gia Lâm (1,3%), Thanh Trì (1,87%), Hoài Đức 
(1,92%), Quốc Oai (1,88%)... 

Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và 
nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông 
thôn đến hết năm 2016 đạt 36 triệu đồng/năm, đa số 
các hộ gia đình có nhà kiên cố, khang trang. Công tác 
y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nông 
dân có nhiều tiến bộ, 100% trạm y tế xã có bác sỹ 
công tác tại trạm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y 
tế ở một số huyện dù đã vận động người dân tham gia 
đạt kết quả tích cực, như các huyện: Đông Anh (85%), 
Chương Mỹ (81%), Phú Xuyên (81%),… nhưng vẫn chưa 
đạt được chỉ tiêu theo quy định (85%),  Trên 91% số hộ 
gia đình có vô tuyến truyền hình; 100% số xã có máy 
tính kết nối Internet; hầu hết các hộ có điện thoại.

4. Công tác dồn điền đổi thửa và cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp

Kết quả dồn điền đổi thửa: Đến nay, toàn thành phố 
đã thực hiện dồn điền, đổi thửa được 78.748,3/76.281,6 
ha (đạt 103,2%), diện tích đất dôi dư sau dồn điền đổi 
thửa là 1.836,9 ha, tạo điều kiện cho các địa phương 
quy hoạch mở rộng các công trình phúc lợi, quy hoạch 
đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn lực thực hiện xây 
dựng nông thôn mới. 

Kết quả việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất nông nghiệp: Đến tháng 9/2017 đã cấp được 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
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Tăng cường công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện các chương trình của Thành phố về xóa đói giảm 
nghèo, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, 
chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi,...

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến để 
tăng nhanh năng suất, hiệu quả của sản xuất nông 
nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Phát triển và mở rộng các khu, cụm công nghiệp và 
làng nghề để giải quyết việc làm cho nông dân, thúc 
đẩy chuyển dịch lao động nông thôn.

Phát triển hệ thống dịch vụ để từng bước chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng dần 
tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng về 
nông nghiệp.

Giải pháp thực hiện
Các sở, ban, ngành Thành phố tiếp tục tham mưu 

Thành ủy, UBND Thành phố ban hành các văn bản 
chỉ đạo về phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng 
nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai 
đoạn 2016-2020; tiếp tục rà soát các quy định, cơ 
chế chính sách của Trung ương và Thành phố; nghiên 
cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn; có 
chính sách thu hút, tạo điều kiện cho các thành phần 
kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, 
nông thôn. 

Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền bằng 
nhiều hình thức, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên 
và nhân dân, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong 
nhận thức và hành động. Cấp ủy chính quyền các cấp 
phối hợp các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động 
đến từng cộng đồng dân cư, từng người dân, tạo điều 
kiện để nhân dân được trực tiếp tham gia bàn bạc, thực 
hiện và giám sát thực hiện các tiêu chí xây dựng nông 
thôn mới. Thực hiện tốt nguyên tắc công khai, dân chủ, 
minh bạch để người dân thực sự là chủ thể trong quá 
trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường huy động đa dạng các nguồn lực xây 
dựng nông thôn mới; tập trung huy động nguồn lực từ 
đấu giá quyền sử dụng đất; huy động nguồn lực đầu tư 
và hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong 
và ngoài nước, cộng đồng dân cư, các quận.

Tiếp tục quan tâm đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học 
công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao vào phát triển 
nông nghiệp, nông thôn; quan tâm đầu tư các cơ sở 

nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào sản xuất; nâng 
cao năng lực quản lý, điều hành chuyên môn của các 
đơn vị liên quan; hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ gia đình 
tham gia sản xuất đạt hiệu quả cao.

Chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, rà 
soát, bổ sung sửa đổi các thủ tục hành chính liên quan 
đến xây dựng nông thôn mới theo hướng đơn giản, dễ 
thực hiện, tăng cường phân cấp thực hiện cho huyện và 
xã. Đặc biệt là các thủ tục liên quan tới đấu giá đất, thủ 
tục xin cấp giá sàn.

Ban Chỉ đạo Thành phố, Ban Chỉ đạo các huyện, thị 
xã tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra tại cơ sở, nhất 
là đối với các xã, các huyện đăng ký đạt chuẩn nông 
thôn mới năm 2017; chỉ đạo các xã đã đạt tiêu chí xây 
dựng nông thôn mới hoàn thiện nâng cao chất lượng các 
tiêu chí đã đạt theo hướng bền vững. 

Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc 
Ban Chỉ đạo Thành phố theo địa bàn được phân công 
và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, có kế hoạch làm 
việc với Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã để nắm bắt tình 
hình, cập nhật tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc cho cơ sở.

Các huyện, thị xã và các xã tổ chức thực hiện có 
hiệu quả Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây 
dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-
2020”.

Sở Công Thương đã có văn bản số 5015/SCT-QL-
NL ngày 05/10/2017 đề nghị UBND các huyện, thị xã, 
Tổng công ty điện lực Thành phố, Các tổ chức kinh 
doanh điện nông thôn khác thực hiện rà soát, di dời 
các vị trí cột điện gây ảnh hưởng đến giao thông nông 
thôn nguy hiểm cho người tham gia giao thông tại toàn 
bộ các địa phương. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực 
hiện.

Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố, Sở Nội vụ 
phối hợp Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng 
nông thôn mới Thành phố và đơn vị liên quan tổng 
hợp kịp thời những gương điển hình tiên tiến có nhiều 
đóng góp cho Phong trào toàn dân chung sức xây dựng 
nông thôn mới để đề xuất khen thưởng theo quy định 
tại Hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Chương trình 02 
của Thành ủy, dự kiến tổ chức vào cuối năm 2017 hoặc 
đầu năm 2018./.

611.370/625.257 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
sau dồn điền đổi thửa đạt 97,8%; một số địa phương 
đã hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho các hộ nông dân như huyện Thường Tín, 
Phúc Thọ, Thanh Trì, Thạch Thất.

5. Kết quả thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao

Đến nay toàn thành phố có 89 mô hình ứng dụng 
nông nghiệp công nghệ cao, trong đó các địa phương 
có nhiều mô hình như: Gia Lâm có 13 mô hình, Thanh 
Oai có 9 mô hình, Phúc Thọ có 8 mô hình, Đông Anh có 
8 mô hình, .... huyện Thường Tín chưa có mô hình ứng 
dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

6. Kết quả thực hiện mô hình liên kết trong sản xuất 
nông nghiệp

Việc tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản 
phẩm theo chuỗi giá trị có vai trò rất quan trọng quyết 
định tính bền vững trong sản xuất nông nghiêp. Kết quả 
đến nay toàn Thành phố có 56 mô hình liên kết trong 
sản xuất nông nghiệp, trong đó các địa phương đã có 
nhiều mô hình liên kết như: Gia Lâm 15 mô hình, Đông 
Anh có 14 mô hình, Quốc Oai có 9 mô hình, Mỹ Đức 
có 6 mô hình,...

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 3 THÁNG CUỐI NĂM 2017
Xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục tập trung, tăng 

cường và đa dạng hóa phương pháp tuyên truyền nâng 
cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân 
dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và trách 
nhiệm xây dựng nông thôn mới; Các huyện, thị xã chỉ 
đạo các xã rà soát điều chỉnh quy hoạch chung xây 
dựng xã đã được phê duyệt và bổ sung quy hoạch chi 
tiết trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn theo hướng 
dẫn của Sở Quy hoạch Kiến trúc; điều chỉnh Đề án xây 
dựng nông thôn mới các xã cho phù hợp với quy hoạch 
được duyệt; Các xã tiếp tục xây dựng và thực hiện kế 
hoạch duy trì, phát triển các tiêu chí đã đạt đồng thời 
rà soát, điều chỉnh đề án xây dựng nông thôn mới theo 
Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của 
UBND Thành phố về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã 
nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã chỉ đạo các xã phấn 
đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 tập trung quyết 
liệt tổ chức thực hiện những tiêu chí còn chưa đạt, cơ 
bản đạt; Tiến hành họp thống nhất tại các thôn, hoàn 

chỉnh hồ sơ báo cáo Ban Chỉ đạo huyện, thị xã để chấm 
phúc tra, đề nghị Tổ thẩm định Thành phố thẩm định, 
trình Hội đồng thẩm định Thành phố xem xét, công 
nhận đúng quy định.

Đối với hai huyện đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới 
năm 2017 (huyện Gia Lâm và huyện Phúc Thọ), song 
song việc chỉ đạo các xã còn lại đạt chuẩn nông thôn 
mới, cần tổ chức thực hiện các tiêu chí huyện nông 
thôn mới theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg 
ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu 
cuối năm 2017 hoàn thành hồ sơ đề nghị UBND Thành 
phố xem xét, trình Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, 
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất sau dồn điền đổi thửa cho các hộ nông dân 
trong năm 2017.

Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng 
lực lãnh đạo, quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ 
Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở.

Nâng cao đời sống nông dân
Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến 

công đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết 
định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho 
lao động nông thôn đến năm 2020.

Chi nhánh Ngân hàng chính sách thành phố Hà Nội 
phối hợp các đơn vị liên quan giải quyết hỗ trợ cho 
nhân dân vay vốn ưu đãi đã được bố trí trong kế hoạch 
thực hiện Chương trình của Thành phố để phát triển sản 
xuất, giải quyết việc làm nâng cao thu nhập.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chương trình quốc gia 
về y tế, công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe, công 
tác phòng chống dịch, bệnh, nâng cao chất lượng khám 
chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, thực hiện tốt công 
tác tuyên truyền và truyền thông nhằm giảm tỷ lệ sinh 
con thứ 3, nâng cao chất lượng dân số, giảm tỷ lệ trẻ em 
dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, nâng cao tỷ lệ người dân 
tham gia bảo hiểm y tế.

Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sống văn 
hóa mới, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 
việc tang và lễ hội, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây 
dựng làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, gia đình 
văn hóa gắn với việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch 
văn minh.
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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 thăm các

Sở NN & PTNT Hà Nội và Cục nông nghiệp tỉnh Gangwon-do - Hàn Quốc 
ký kết bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp

và dự án Gangwon-Hanwoo

Lãnh đạo hai Sở Nông nghiệp & PT 
trong phát triển

NT Hà Nội và Lào Cai ký kết hợp tác
 sản xuất nông nghiệp

Đoàn công tác Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Vĩnh Long làm việc với Sở 
Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về hợp tác, kết nối tiêu thụ nông sản

tại các địa phương

mô hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Đan Phượng và huyện Thạch Thất

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
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1. Đặc điểm tình hình 
Theo Trung tâm dự báo khí tượng quốc gia: Nhiệt 

độ trung bình các tỉnh phía bắc từ tháng 11/2017 đến 
tháng 4/2018 phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN, riêng tháng 
12/2017 ở khu vực Bắc Bộ cao hơn từ 0,5-1,00C.  Trong 
mùa đông xuân 2017-2018 rét có xu hướng xuất hiện 
muộn hơn so với trung bình, các đợt rét đậm, rét hại có 
khả năng tập trung trong tháng 01 và tháng 02/2018. 
Nhiều khả năng sẽ xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại 
kéo dài từ 7-10 ngày. Như vậy vụ đông xuân 2017-2018 
sẽ là vụ đông lạnh hơn so với vụ đông xuân trước, lạnh 
sẽ đến muộn trùng với giai đoạn gieo mạ xuân muộn, 
cấy xuân sớm.

2. Kế hoạch sản xuất vụ xuân 2018
Tổng diện tích gieo trồng phấn đấu đạt 120.000 

ha, bao gồm: 
Lúa: 97.870 ha, năng suất 62 tạ/ha, sản lượng 

609.541 tấn. 
Ngô: 5.598 ha, năng suất 52 tạ/ha, sản lượng 

29.989 tấn;
Rau các loại: 9.620 ha, năng suất 215 tạ/ha, sản 

lượng 207.067 tấn;
Lạc: 2.426 ha, năng suất 25 tạ/ha, sản lượng 

5.852 tấn;
Đậu tương 539 ha, năng suất 19 tạ/ha, sản lượng 

1.035 tấn;
Khoai lang: 510 ha; đậu các loại 261ha; hoa cây 

cảnh 1.741 ha;
Cây khác:  1.435 ha.
3. Một số giải pháp trong sản xuất vụ xuân 2018
3.1. Công tác thủy lợi 
Theo dõi chặt chẽ diễn biến của điều kiện thời tiết, 

khí hậu chuẩn bị tốt phương án chống hạn, trong đó:
Tổ chức ra quân làm thuỷ lợi mùa khô, nạo vét các 

cửa khẩu dẫn nước, bể hút trạm bơm đầu mối và hệ 
thống kênh mương, làm thủy lợi nội đồng, tu bổ, sửa 
chữa các công trình thuỷ lợi để đảm bảo cấp đủ nước 
cho cây trồng; 

Khẩn trương kiểm tra hệ thống tưới tiêu; quản lý tốt 
các nguồn nước, phát huy hệ thống tưới hiện có, điều 
tiết hợp lý, tiết kiệm nước tưới, điều chỉnh phù hợp để 
đảm bảo đủ nước cho toàn bộ diện tích lúa, màu với mọi 
tình huống xấu do thời tiết gây ra.

Tổ chức lấy nước trữ vào các kênh tiêu hồ đầm, 
ruộng trũng ngay từ đầu tháng 12/2017. Thực hiện có 
hiệu quả việc bơm tiếp nước từ sông Hồng vào sông 
Đáy, sông Thiếp - Ngũ Huyện Khê, sông Cà Lồ cụt… 
Trong thời gian nguồn nước sông Hồng thuận lợi, vận 
hành mở cống Cẩm Đình và cống Hiệp Thuận để đưa 
nước vào sông Đáy phục vụ sản xuất. 

Kế HOẠcH  SảN XuẤT vụ XuÂN NăM 2018
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

Mô hình mạ khay, cấy bằng máy tại huyện Ứng Hoà

TRỒNG TRỌT - THủY LỢI

Đối với các khu vực tưới bằng hồ chứa cần quản lý 
chặt chẽ nguồn nước, sử dụng nước hợp lý, hiệu quả, 
tranh thủ nguồn nước ở sông, suối, kênh tiêu, nguồn 
nước mưa để tưới cho cây vụ đông ưu tiên giành nước 
cho vụ xuân 2018.

Khu vực trồng lúa nước trường hợp không đảm bảo 
đủ nước tưới suốt vụ, cần có phương án chuyển sang cây 
trồng cạn sử dụng ít nước hơn; Ứng dụng công nghệ tưới 
tiết kiệm; Tranh thủ vận hành các trạm bơm lấy nước 
vào gìờ thấp điểm để tiết kiệm chi phí điện năng.

3.2. Cơ cấu giống
a) Đối với giống lúa:
Căn cứ điều kiện sinh thái và tập quán canh tác 

của từng vùng; danh mục giống lúa mới được Bộ Nông 
nghiệp công nhận; kết quả xây dựng các mô hình trình 
diễn khuyến nông và kết quả khảo nghiệm, sản xuất 
thử của Trung tâm Phát triển cây trồng. 

Đề xuất cơ cấu giống lúa vụ xuân năm 2018 như sau: 
Nhóm giống lúa năng suất: 40%; Lúa chất lượng: 45%; 
Lúa lai: 15%.

Các huyện phía Tây thành phố: (Ba Vì, Phúc 
Thọ, Thạch Thất, Đan Phương, Chương Mỹ, Quốc 
Oai): Nhóm giống  lúa năng suất: Thiên ưu 8, TBR36, 
TBR45,...; Nhóm giống lúa chất lượng: Bắc thơm số 7, 
HT1, TBR225, nếp vàng 1, nếp 97,87..; Nhóm giống 
lúa lai: Nhị ưu 838, TH3-3, TH3-5, GS9, ...

Đối với các huyện phía Bắc và Đông: (Sóc Sơn, 
Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm,.). Nhóm lúa năng suất: 
TBR45, Thiên ưu 8...; Nhóm lúa chất lượng: Bắc thơm 
số7, HT1, TBR225, nếp vàng 1, ...Nhóm lúa lai: Giống 
lúa lai: Nhị ưu 838, TH3-3, TH3-5, GS9, ...

Các huyện phía Nam Thành phố: (Phú Xuyên, Ứng 
Hòa, Mỹ Đức, Thanh Oai, Thường Tín). Nhóm lúa năng 
suất: Khang dân, Thiên ưu 8, TBR36, TBR45,.. Nhóm 
lúa chất lượng: Bắc thơm số 7, HT1, TBR225, nếp 97, 
nếp vàng 1. Giống lúa lai: Nhị ưu 838, TH3-3, TH3-5, 
GS9,..

Giống lúa thực hiện chương trình lúa chất lượng cao: 
Bắc thơm số 7 (vụ Xuân), HT1, J02, TBR225, Nếp vàng 
1,  Nếp 97,87. 

Các giống lúa có triển vọng: Giống năng suất: Kim 
cương 111, Lam Sơn 8; Giống chất lượng: HN6, LTH31, 
HDT10,  CNC11, Đại dương 2(ĐD2),...

b) Giống cây rau, màu:
Các giống ngô lai: NK6654, NK66, NK4300, 

LVN4,... ; giống ngô biến đổi gen: NK66Bt/Gt, 
NK4300Bt/Gt; các giống ngô nếp chất lượng cao: 
HN88, VN2, VN6...các giống ngô ngọt: Suger75, 
Sakita, TN801, TN115...các giống ngô rau: Pacfic 
116, LVN 23...;

Giống đậu tương: DT84, ĐT51, ĐT22, ĐT26, 
DT2008, 

Giống lạc MD7, MD9, L14, L18, L23...
Các giống cải ăn lá, cải bắp, cà rốt, bầu, bí lai, đậu 

các loại nhập khẩu.
3.3. Thời vụ gieo trồng 
* Đối với cây lúa: Gieo mạ trà xuân muộn, tập trung 

từ 25/01-5/02/2018 (Tiết Đại Hàn 20/1/2018 tức ngày 
04/12 âm lịch), 100% che phủ nilon đúng kỹ thuật, mở 
rộng diện tích mạ khay, cấy máy, làm mạ công nghiệp 

Thời vụ cấy: sau tiết Lập Xuân từ 05/02 đến 26/02, 
tập trung cấy sau Tết âm lịch (Tiết Lập Xuân 04/02/2018 
tức 19/12 âm lịch). Gieo sạ tập trung từ 19-26/2. Không 
gieo mạ hoặc cấy vào những ngày rét đậm, nhiệt độ 
không khí dưới 150C. 

Trong cùng một trà, các giống có thời gian sinh 
trưởng dài hơn bố trí đầu khung thời vụ, giống có thời 
gian sinh trưởng ngắn hơn bố trí cuối khung thời vụ. 

* Đối với cây màu: Tranh thủ đất có độ ẩm tiến hành 
gieo trồng sớm, tập trung trong tháng 2, đầu tháng 3.

Cụ thể: Cây ngô nhóm dài và trung ngày gieo xong 
trước 20/1; Nhóm giống ngắn ngày gieo xong trong 
tháng 2; Đậu tương gieo từ 21/02 đến trước 05/03; Lạc: 
gieo xong trước 10/02;

 3.4. Cung ứng đầy đủ giống cây trồng, phân bón, 
thuốc BVTV, liên kết tiêu thụ sản phẩm 

Các đơn vị sản xuất, kinh doanh giống, phân bón, 
vật tư nông nghiệp xây dựng kế hoạch cung ứng giống, 
phân bón, thuốc BVTV cho nông dân đảm bảo chất 
lượng, đúng chủng loại, kịp thời vụ, giá cả hợp lý. Đặc 
biệt đối với giống cây trồng yêu cầu các doanh nghiệp 
chỉ cung ứng các loại giống nằm trong cơ cấu giống của 
Thành phố.

Mở rộng các hình thức dịch vụ của doanh nghiệp, 
hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ nông dân trong việc 
cung ứng giống, phân bón, thuốc BVTV, làm đất, làm 
mạ tập trung, mạ khay, cấy bằng máy, phun thuốc trừ 
sâu bệnh, tưới tiêu...đảm bảo chất lượng dịch vụ, giảm 
chi phí, tăng hiệu quả sản xuất...

Tổ chức liên kết giữa các hộ nông dân; nông dân với 
mạng lưới thu gom, các thương lái, doanh nghiệp chế 
biến, tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu thông qua hợp 
đồng nhằm tạo ra thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định, 
quy mô lớn, có lợi cho nông dân, doanh nghiệp.

3.5. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật và 
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới đến hộ nông dân

Kiểm tra chất lượng giống, khả năng nảy mầm trước 
khi gieo cấy; chỉ sử dụng hạt giống có chất lượng từ cấp 
xác nhận trở lên.

Đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ từ sản xuất đến thu 
hoạch, chế biến; ưu tiên mở rộng cơ giới hóa đồng bộ ở 
vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. 
Khuyến khích mở rộng diện tích sử dụng máy cấy, gieo 
thẳng ở những nơi chủ động tưới tiêu. 

Tiếp tục mở rộng ứng dụng hệ thống thâm canh lúa 
cải tiến (SRI): cấy 1 dảnh, cấy thưa 25-35 khóm/m2, cấy 
mạ non, xúc mạ để cấy; bón phân cân đối, trọng tâm 
là giảm lượng đạm, sử dụng phân bón NPK đa yếu tố, 
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phân bón chuyên dùng; rút kiệt nước khi lúa đã đẻ đủ 
số nhánh cần thiết và khi chín, phòng trừ sâu bệnh theo 
phương pháp IPM ..

Những diện tích không trồng cây vụ Đông cần khẩn 
trương cày lật đất để ải, hoặc làm dầm; sử dụng vôi bột 
để bón trước; đồng thời vệ sinh đồng ruộng hạn chế 
nguồn dịch hại và độc hại đất khi lúa mới cấy. 

Những diện tích không chủ động nước tưới cần 
chuyển sang cây trồng cạn như: ngô, đậu tương, lạc, rau 
màu các loại...

Mở rộng vùng sản xuất chuyên canh tập trung trên 
cơ sở dồn điền đổi thửa, áp dụng giống mới, cơ giới hóa, 
theo hướng sản xuất tập trung, hàng hóa lớn gắn với 
liên kết 4 nhà, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả 
kinh tế cao.

  4. Tổ chức thực hiện
Sở Nông nghiệp & PTNT giao nhiệm vụ cho các đơn 

vị trực thuộc: Chi cục Thủy lợi, Chi cục Bảo vệ Thực 
vật, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm phát triển cây 
trồng,..: tăng cường cán bộ xuống cơ sở, phối hợp với 
các cơ quan chuyên môn của cấp huyện, các cơ sở, các 
doanh nghiệp; Tham mưu xây dựng phương án phòng 
chống hạn, cấp đủ nước cho sản xuất; Hướng dẫn kỹ 
thuật sản xuất và kiểm tra, đôn đốc thực hiện; Phối hợp 
triển khai thực hiện các chính sách, đào tạo, tập huấn 
nông dân thực hiện các mô hình ứng dụng kỹ thuật mới; 

Chủ động điều tra phát hiện sâu bệnh hại, làm tốt công 
tác dự tính dự báo sâu bệnh; thông báo, hướng dẫn, chỉ 
đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

UBND các quận, huyện, thị xã: Tăng cường cán bộ 
xuống cơ sở hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra sản xuất, 
chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Đảm bảo đủ giống, vật 
tư và các điều kiện chủ yếu cho sản xuất. Chủ động cân 
đối ngân sách để hỗ trợ giống, kỹ thuật canh tác mới, cơ 
giới hóa nông nghiệp, diệt chuột, ốc bươu vàng, hỗ trợ 
thuốc sinh học, phân bón hữu cơ vi sinh cho phát triển 
rau an toàn; 

Các doanh nghiệp thủy lợi, nông nghiệp: xây dựng 
phương án, kế hoạch chống hạn, cấp đủ nước; cung ứng 
kịp thời, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng giống, vật tư 
cho sản xuất. Các doanh nghiệp thủy lợi có kế hoạch 
tưới, hợp đồng cụ thể với cơ sở, thường xuyên thông báo 
cho các cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các huyện điều 
hành nước chống hạn, đổ ải, tưới dưỡng;

Các ngành, đoàn thể liên quan: tổ chức thông tin, 
tuyên truyền kịp thời chủ trương, chính sách, phương 
án, kế hoạch của Thành phố, cấp huyện và hướng 
dẫn kỹ thuật sản xuất vụ xuân 2018 để nhân dân biết, 
thực hiện.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, đoàn thể có 
kế hoạch tổ chức chỉ đạo, vận động nhân dân thực hiện 
các giải pháp kỹ thuật sản xuất./. 

GIảI pHáp NHÂN RộNG MÔ HÌNH NÔNG DÂN KHÔNG Sử DụNG 
THuỐc bảO vệ THỰc vậT

Nguyễn Duy Hồng 
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Hà Nội có 150.990 ha đất trồng cây nông 
nghiệp. Diện tích gieo trồng cây hàng năm 
cao nhất vùng với gần 300 nghìn ha và 

gần 20 nghìn ha cây ăn quả, cây chè. Năng suất, sản 
lượng, giá trị cây trồng chính tương đương và cao hơn 
các tỉnh trong vùng. Năm 2015, diện tích gieo trồng 
cây hàng năm đạt 294.325 ha (lúa 200.531 ha, năng 
suất 58,3 tạ/ha, sản lượng 1.169.463 tấn; rau 31.727 
ha, năng suất 205tạ/ha, sản lượng 650.434tấn,…); cây 
ăn quả 15.725,8 ha (chuối diện tích 3.370 ha, năng 
suất 257,2 tạ/ha, sản lượng 73.457 tấn; bưởi diện tích 
3,112 ha, năng suất 150,6 tạ/ha, sản lượng 37.984 
tấn,…); chè diện tích 2.876 ha,năng suất 81,5 tạ/ha, sản 
lượng 22.742 tấn,… Năm 2016, diện tích gieo trồng cây 
hàng năm đạt 281.953 ha (lúa 197.149 ha, năng suất 
56,28 tạ/ha, sản lượng 1109582 tấn; rau 32.290 ha, 
năng suất 207,5 tạ/ha, sản lượng 670.089 tấn,…); cây ăn 
quả 16.748,2 ha (chuối diện tích 3.267 ha, năng suất 
266,2 tạ/ha, sản lượng 77.050 tấn; bưởi diện tích 3.806 
ha, năng suất 149,9 tạ/ha, sản lượng 42.823 tấn,…); 
chè diện tích 3.355 ha, năng suất 77,7 tạ/ha, sản lượng 
24.884 tấn,…

Theo số liệu thống kê (2016) Việt Nam có 10,2 triệu 
ha đất trồng cây nông nghiệp, sử dụng 100 nghìn tấn 
thuốc BVTV(10 kg/ha)-chi phí khoảng 700 triệu USD 

(không kể tạm nhập tái xuất 15%). Sử dụng 11,26 triệu 
tấn phân bón chi phí khoảng 2,9 tỷ USD (1104 kg/ha 
chi phí khoảng 281 USD/ha): đạm 2,2 triệu tấn (216 kg/
ha), DAP 0,9 triệu tấn (88 kg/ha), đạm SA 0,9 triệu tấn 
(88 kg/ha), kali 0,96 triệu tấn (94 kg/ha), lân 1,8 triệu 
tấn (176 kg/ha), NPK 4 triệu tấn (392 kg/ha), phân vi 
sinh, phân bón lá 0,5 triệu tấn (49 kg/ha).

Hà Nội sử dụng ít thuốc BVTV: năm 2014, 2015, 
2016 sử dụng tương ứng là 251-287-316 tấn, chi phí 
khoảng 1,8-2 triệu USD chỉ bằng 0,25-0,32% so với 
toàn quốc. Lượng thuốc BVTV sử dụng cho 01 ha trồng 
cây nông nghiệp từ 1,7-2,1 kg (trung bình toàn quốc 
10 kg/ha, gấp 4,8-6 lần Hà Nội), hàng năm tiết kiệm 
khoảng 8,7 triệu USD (200 tỷ đồng). Có những huyện sử 
dụng rất ít thuốc BVTV, có tỷ lệ cao nông dân không sử 
dụng thuốc sâu bệnh thuộc huyện Thanh Oai, Mỹ Đức, 
Chương Mỹ, Ứng Hòa, Thường Tín, Phú Xuyên, có xã 
sử dụng rất ít thuốc BVTV (Đỗ Động, Đại Nghĩa, Hợp 
Tiến,…). So với Hà Nội, toàn quốc đang lãng phí khoảng 
80% lượng thuốc BVTV, tăng chi phí sản xuất, giảm hiệu 
quả kinh tế, có nguy cơ cao đến ATTP, ảnh hưởng sức 
khỏe và môi trường.

Hà Nội sử dụng ít phân bón: năm 2015 sử dụng 
51988 tấn - chi phí khoảng 13 triệu USD (346 kg/ha 
chi phí khoảng 90 USD/ha): đạm 13.756 tấn (92 kg/ha), 
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lân 16.800 tấn (112 kg/ha), kali 11.840 tấn (79 kg/ha), 
NPK+phân khác 11.223 tấn (75 kg/ha); trung bình toàn 
quốc gấp 3,1 lần Hà Nội cả về lượng và giá trị, hàng 
năm tiết kiệm khoảng 29 triệu USD (670 tỷ đồng). So 
với Hà Nội, toàn quốc đang lãng phí khoảng 70% lượng 
phân bón, tăng chi phí sản xuất, giảm hiệu quả kinh tế, 
có nguy cơ cao đến sức khỏe của đất, sâu bệnh, ATTP, 
sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Trên địa bàn Thành phố có 95 doanh nghiệp sản 
xuất - kinh doanh thuốc BVTV, trong đó có 03 xưởng sản 
xuất, gia công sang chai đóng gói, 35 doanh nghiệp có 
kho lưu chứa thuốc BVTV, cấp 92/95 giấy chứng nhận 
đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV cho doanh nghiệp; 
có 1.779 cửa hàng buôn bán vật tư nông nghiệp (giống, 
phân bón và thuốc BVTV), trong đó có 1.219 cửa hàng 
bán thuốc BVTV (chiếm 68%), cấp 641 giấy chứng 
nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV cho cửa hàng, 
đại lý (chiếm 53%).

Lượng thuốc BVTV kinh doanh và sử dụng của các 
quận, huyện, thị xã năm 2014, 2015, 2016 có huyện rất 
thấp, tương ứng với các năm như: Mỹ Đức (1,7-3,9-3,5 
tấn), Thanh Oai (1,7-1,1-2,9 tấn), Chương Mỹ (3,3-4,1-
3,6 tấn),…có những huyện rất cao như: Mê Linh (55,5-
81,6-94,6 tấn), Hoài Đức (39,4-21,3-15,6 tấn), Đông 
Anh (29,9- 35,4-34,8 tấn), Từ Liêm (7,2-25,7-38 tấn), 
Ba Vì (23,3-22,9-22,2 tấn),…Lượng thuốc sử dụng cho 
01 ha gieo trồng của các quận huyện thị xã cũng có 
huyện rất thấp, tương ứng với các năm như: Mỹ Đức 
(0,08-0,18-0,17 kg/ha), Thanh Oai (0,11-0,07-0,2 kg/
ha), Chương Mỹ (0,13-0,16-0,14 kg/ha), Thường Tín 
(0,27-0,37-0,43 kg/ha), Phú Xuyên (0,23-0,45-0,73 kg/
ha),…có những huyện rất cao như: Từ Liêm (2,2-7,8-14,3 
kg/ha), Mê Linh (3,3-4,9-5,7 kg/ha),Hoài Đức (4,9-2,7-
1,9 kg/ha), Long Biên (2,2-1,6-4,6 kg/ha), Đan Phượng 
(1,9-1,3-1,7kg/ha),…

Nguyên nhân Hà Nội sử dụng ít thuốc BVTV, 
phân bón:

(1) Nông dân, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý được 
tiếp cận kiến thức kỹ năng canh tác và nhận thức về hệ 
sinh thái:

Để nâng cao kiến thức kỹ năng canh tác, nhận thức 
về hệ sinh thái cho nông dân, cán bộ kỹ thuật, cán 
bộ quản lý, Chi cục BVTV đã triển khai đồng bộ các 
hoạt động: đào tạo giảng viên, lớp học đồng rộng, tờ 
hướng dẫn, đĩa CD, VCD, hội nghị đầu bờ, báo, truyền 
thanh, truyền hình,…trong đó cốt lõi là tổ chức lớp học 
đồng rộng về quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), hệ thống 
thâm canh lúa cải tiến (SRI) trên lúa, rau, hoa, quả cho 
nông dân: tổ chức 5011 lớp học đồng ruộng về IPM cho 
124.703 nông dân; trong đó: lúa 1709 lớp, rau 1641 
lớp, hoa 46 lớp, ngô 2 lớp, lạc 2 lớp, đậu tương 2 lớp, 
chè 3 lớp, cây ăn quả 6 lớp. Tổ chức 953 lớp nghiên 
cứu về canh tác, không sử dụng thuốc BVTV: che phủ 
nilon, bẫy chua ngọt, Flykill, ngâm nước ruộng, bón khô 
dầu đậu tương,...và 205 mô hình SRI (từ 4 đến 50 ha) 
với diện tích 4.272 ha. Đến nay, diện tích ứng dụng 
từng phần và toàn phần SRI đạt cao (60%); diện tích 

rau được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đạt trên 
5000 ha, rau hữu cơ trên 50 ha giúp giảm giống, giảm 
đạm, giảm sâu bệnh, giảm sử dụng thuôc BVTV, giảm 
nước tưới, tăng năng suất, giảm chi phí, hiệu quả kinh tế 
cao: có trên 1000 ha lúa nếp cái hoa vàng hiệu quả rất 
cao (100 triệu đồng/ha/vụ), trên 1200 ha RAT giá trị sản 
xuất đạt 1 tỷ đồng/ha/năm, rau Hà Nội cơ bản an toàn 
(chỉ có 1-2% mẫu vượtdư lượng tối đa cho phép thuốc 
BVTV). Diện tích nhiễm và mức độ hại do sâu bệnh rất 
thấp, góp phần liên tục được mùa, là một trong những 
địa phương có năng suất cây trồng chính cao nhất vùng. 
Đánh giá của tiến sĩ Jonathan Pincus Đại học Luân Đôn 
nghiên cứu những thay đổi của nông dân trước và sau 
khi tham gia lớp học đồng ruộng (trong 3 năm 1996-
1997-1998) trên 79 nông dân của 17 xã (11 huyện) với 
235 thửa ruộng cho thấy: nông dân sau khi học đã thay 
đổi tập quán canh tác, giảm số lần sử dụng thuốc (từ 1,1 
lần xuống 0,2 lần/vụ) trong đó thuốc trừ sâu giảm 80% 
(từ 0,74 lần xuống 0,1 lần/vụ), số thửa không sử dụng 
thuốc BVTV từ 40% tăng lên 82%, chi phí thuốc BVTV  
giảm từ 106 xuống 23 nghìn đồng/ha.

(2) Hướng dẫn cho nông dân sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật theo nguyên tắc “6 đúng”: 

Với tổ chức BVTV đồng bộ từ thành phố đến xã, Chi 
cục BVTV chỉ đạo hệ thống BVTV dự tính dự báo chính 
xác, phối hợp với địa phương hướng dẫn cho nông dân 
sử dụng thuốc theo nguyên tắc “6 đúng”: đúng địa điểm 
(nơi chuột cư trú, sâu bệnh có mật độ, tỷ lệ cao), đúng 
thời điểm (chuột không có thức ăn, sâu non rộ, bệnh 
mới phát sinh có nguy cơ gây hại), đúng thuốc (có hiệu 
quả cao), đúng liều lượng, nồng độ, đúng cách và đúng 
thời gian cách ly. Ví dụ năm 2017, Chi cục BVTV tham 
mưu với Sở Nông nghiệp & PTNT 14 văn bản, ban hành 
15 văn bản chỉ đạo, 56 bài, chuyên đề tuyên truyền 
trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam, kênh 1 Đài 
PTTH Hà Nội, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội mới, 
các Trạm BVTV tham mưu với UBND cấp huyện 238 
văn bản, ban hành 373 văn bản chỉ đạo, 500 bài tuyên 
truyền; nhân viên TT-BVTV tham mưu với UBND cấp 
xã 2.648 văn bản, ban hành 2.852 hướng dẫn,  4.075 
bài tuyên truyền.

(3) Tác động của chỉ đạo, điều hành sản xuất: xây 
dựng kế hoạch sản xuất cả 3 cấp, chỉ đạo điều hành cơ 
cấu giống, thời vụ gieo trồng, tưới tiêu nước; hướng dẫn, 
khuyến khích áp dụng kỹ thuật mới như SRI, không sử 
dụng thuốc BVTV trên rau quả; tuyên truyền kế hoạch 
sản xuất trên đài truyền thanh xã, huyện và các phương 
tiện thông tin đại chúng. 

(4) Tác động của các qui định, chính sách: Quyết 
định 2582/2015/QĐ-UBND về phân công, phân cấp 
quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực 
phẩm cụ thể  cho cả 3 cấp (thành phố, huyện, xã). Nghị 
quyết số 04/2012/NQ-HĐND, số 25/2013/NQ-HĐND,  
số 03/2015/NQ-HĐND có chính sách về nhân lực, kinh 
phí cho tuyên truyền, đào tạo nông dân, tập huấn cho 
các cá nhân, tổ chức kinh doanh vật tư nông nghiệp; 
cho thanh tra, kiểm tra vật tư nông nghiệp, an toàn thực 
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Đây là dự án hỗ trợ kỹ thuật từ Chính 
phủ Nhật Bản thông qua cơ quan hợp 
tác quốc tế Nhật Bản (JICA); Tham gia 

dự án có 4 tỉnh chính là Hà Nội, Hưng Yên, Hải 
Dương và Hà Nam; 3 tỉnh vệ tinh là Thái Bình, 
Phú Thọ và Vĩnh Phúc với mục tiêu tổng thể là 
sản phẩm nông nghiệp của khu vực miền Bắc 
Việt Nam được cải thiện về mức độ an toàn và 
độ tin cậy.

Trong khuôn khổ dự án sẽ giải quyết những 
vấn đề:

(I) Xây dựng mô hình về sản xuất cây trồng an 
toàn theo chuỗi cung ứng (tổ chức sản xuất, liên 
kết với thị trường, xây dựng các mối quan hệ giữa 
người sản xuất và người tiêu dùng).

(II) Thúc đẩy phát triển sản xuất cây trồng an 
toàn theo GAP (GAP cơ bản, VietGAP, GAP khác ) 
ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam.

 (III) Tăng cường năng lực tổ chức và quản lý 
sản xuất cây trồng an toàn cho các tỉnh trong khu 
vực dự án.

(IV) Nâng cao nhận thức của cán bộ khuyến 
nông, cán bộ kỹ thuật và nông dân trong vùng dự 
án và một số đối tượng người tiêu dùng về sản xuất 
nông nghiệp an toàn và an toàn thực phẩm.

Đối tượng hưởng lợi trực tiếp: Các Hợp tác xã 
Nông nghiệp, Doanh nghiệp Nông nghiệp (Sản 
xuất và Chế biến), Nhóm hộ Nông dân và các Cơ 
sở Vận chuyển tại các tỉnh được nêu ở trên.

Thành phố Hà Nội được xác định là thị trường 
tiêu thụ lớn và tiềm năng, vì vậy hoạt động kết nối 
kênh tiêu thụ, quảng bá, tiêu thụ rau an toàn và 
hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận 
thức cho cộng đồng là một hoạt động quan trọng 
của dự án taị Hà Nội; Năm 2017, trong giai đoạn 
khởi động dự án Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội 
đã triển khai một số hoạt động như sau:

1. Hoạt động tuyên truyền giáo dục
Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Sở 

Giáo dục và đào tạo thực hiện truyền thông trong 
trường học cho khối tiểu học, kết quả:

- Phát tờ rơi tuyên truyền cách nhận biết về rau 
an toàn cho 191 trường tiểu học khối lớp 4 thuộc 
12 quận nội thành; 

- Tuyên truyền chuyên sâu về rau an toàn cho 10 
trường lớp 4 và thu thập phản hồi phụ huynh học 
sinh về rau an toàn (khoảng 4.000 người); 

- Phát động lễ hội vẽ tranh cho 10 lớp 4 thuộc 
hai quận Thanh Xuân và Hà Đông. Tham dự lế hỗi 
vẽ tranh có gần 2.000 học sinh tham gia; 

- Tổ chức lễ trao giải hội thi vẽ tranh với chủ đề 
“Rau an toàn vì một tương lai tươi sáng” cho 30 học 
sinh đoạt giải;

Với mục tiêu thông qua sự nhận thức của các 
em học sinh tiểu học về rau an toàn sẽ lan tỏa, 
tác động đến người thân trong gia đình, hoạt động 
tuyên truyền về rau an toàn và lễ hội vẽ tranh trong 
trường học đã được đông đảo các em học sinh 
cùng thầy cô giáo và phụ huynh học sinh nhiệt 
liệt hưởng ứng tham gia. Sở Nông nghiệp và PTNT 
nhận được phản hồi tích cực về hoạt động hoạt 
động này. Truyền thông trong trường học thật sự 
đã góp phần nâng cao nhận thức về an toàn thực 
phẩm nói chung và rau an toàn nói riêng.

2. Hoạt động kết nối tiêu thụ
Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Trung 

tâm xúc tiến thương mại và du lịch Hà Nội tổ chức 
hội nghị “Kết nối cung cầu nông sản thực phẩm an 
toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội” với sự tham 
dự hội nghị khoảng 200 đại biểu đến từ các doanh 
nghiệp sản xuất và phân phối tại Hà Nội, Hà Nam, 
Hưng Yên, Hải Dương và người tiêu dùng Hà Nội.

Hội nghị kết nối đã tạo cơ hội để các cơ sở sản 
xuất tiêu biểu của Hà Nội và các tỉnh Hà Nam, 
Hưng Yên, Hải Dương có dịp giới thiệu các sản 
phẩm chất lượng của mình đến doanh nghiệp 
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phẩm. Hàng năm Chi cục BVTV ban hành văn bản chỉ 
đạo các trạm BVTV tham mưu cho UBND cấp huyện và 
UBND cấp xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tổ 
kiểm tra của địa phương kiểm tra các tổ chức, cá nhân 
buôn bán vật tư nông nghiệp, sản xuất, sơ chế, kinh 
doanh rau, quả, chè; kiểm tra việc sử dụng thuốc, xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm và thông báo công khai 
trên đài truyền thanh của địa phương.

(5) Sự tâm huyết, trách nhiệm và kỹ thuật chuyên 
sâu của cán bộ kỹ thuật, cùng với phương thức tiếp cận 
“cầm tay chỉ việc” thực tế, hiệu quả của lớp học đồng 
ruộng, khuyến cáo áp dụng bằng thực hành, cách tiếp 
cận hướng dẫn phòng trừ đến hộ, đến ruộng.

Tuy nhiên, Hà Nội sử dụng thuốc BVTV năm 2016 
tăng 10,1-25,5% so với năm 2014, 2015. Một số huyện 
lượng thuốc BVTV sử dụng/ha gieo trồng cao:

(1) Nguyên nhân nguy cơ tăng cao thuốc BVTV do 
bất cập của chính sách đào tạo nghề không phù hợp 
thực tiễn, cùng với thiếu thể chế đào tạo nông dân 
thông qua lớp học đồng ruộng. Năm 1992-1996 FAO 
hỗ trợ kỹ thuật, kinh phí đào tạo giảng viên, lớp học 
đồng ruộng về IPM cho toàn quốc. Các tỉnh kết thúc 
sau đó do không có kinh phí, số ít tỉnh được hỗ trợ của 
FAO cho IPM cộng đồng 3-4 năm, chỉ Hà Nội có kinh 
phí của Thành phố, của các huyện và một phần của 
ADDA, DANIDA, Oxfam. Hà Nội đã sử dụng lực lượng 
giảng viên để đào tạo nông dân, nông dân được học tập 
và lợi ích mang lại rất lớn như trên.Tuy nhiên, hiện nay 
nhiều giảng viên, nông dân học IPM nhiều tuổi, nghỉ 
hưu, nghỉ việc, cùng với kỹ thuật, công nghệ thay đổi 
nhanh chóng. Nông dân không được tiếp cận kiến thức 
kỹ năng canh tác và nhận thức về hệ sinh thái, có nguy 
cơ cao lệ thuộc vào thuốc BVTV, phân bón vô cơ. Cho 
nên, nông dân Hà Nội, nông dân toàn quốc rất cần được 
đào tạo nghề thông qua lớp học đồng ruộng về IPM.

(2) Bất cập của đăng ký thuốc BVTV gây khó khăn 
cho các Chi cục hướng dẫn sử dụng và nguy cơ cao vi 
phạm qui định trong danh mục thuốc BVTV, nông dân 
khó lựa chọn thuốc: do chưa có qui định chặt chẽ về 
đăng ký thuốc nên số hoạt chất và tên thương phẩm 
thuốc BVTV quá nhiều, ví dụ như hoạt chất Abamec-
tin có 543 tên thương phẩm (đơn chất 305 tên thương 
phẩm, hỗn hợp từ 2 đến nhiều hoạt chất có 238 tên 
thương phẩm); sản phẩm hỗn hợp 2-3 hoạt chất gấp 
gần 5 lần sản phẩm 01 hoạt chất. Có nhiều tỷ lệ hoạt 
chất, như hoạt chất Abamectin (đơn chất) có 61 tỷ lệ 
hoạt chất. Và ma trận đối tượng khảo nghiệm và đăng 
ký vào danh mục thuốc BVTV: ví dụ như cùng loài sinh 
vật hại, cùng hoạt chất, cùng tỷ lệ hoạt chất, cùng dạng 
chế phẩm nhưng khác cây trồng phải khảo nghiệm để 
đăng ký vào danh mục.

(3) Lượng thuốc BVTV, phân bón vô cơ, hữu cơ tổng 
hợp có nguy cơ tăng cao trong thời gian tới do bất cập 
của quản lý thuốc BVTV, phân bón, nhất là các qui định 
về chứng nhận điều kiện kinh doanh thuốc BVTV, phân 
bón, chứng nhận điều kiện ATTP trong sản xuất, sơ chế, 
kinh doanh. Thủ tục hành chính tăng lên nhưng không 

kiểm soát được chất lượng, gây cản trở doanh nghiệp, 
kiểm tra doanh nghiệp nhiều lần/năm, cơ quan quản lý 
các cấp tăng gấp bội việc nhưng không có ý nghĩa trong 
kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP.

(4) Các công ty kinh doanh thuốc BVTV dành nguồn 
lực lớn cho công tác khuyến nông bằng nhiều hình thức 
khuyến nông (tập huấn, hội thảo, trình diễn,…), liên tục 
quảng cáo trên báo (hình, nói, viết), tạp chí, tài liệu 
(sổ tay, tờ hướng dẫn), baner, bảng biển, mũ, túi, quần, 
áo,…; chính sách chiết khấu cao, khuyến mại hấp dẫn: 
cho sản phẩm sử dụng thử, ứng sản phẩm đầu vụ cuối 
vụ trả tiền,...

(5) Thời gian tiếp xúc, mật độ tiếp xúc, phương pháp 
tiếp xúc trực tiếp của cửa hàng thuốc nhiều hơn cán bộ 
kỹ thuật và các thành phần khác. Trong khi đó các hoạt 
động khuyến nông nhà nước rất hạn chế, nhất là các lớp 
học đồng ruộng về IPM đó là sức ép lớn để nông dân 
ứng xử theo khuyến cáo của cửa hàng thuốc.

(6) Nhận thức, hiểu biết, trách nhiệm, xử lý nghiêm 
vi phạm kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV của UBND 
cấp xã, cấp huyện còn hạn chế.

(7) Ảnh hưởng cực đoan của biến đổi khí hậu.
(8) Khả năng đánh giá hiệu lực, hiệu quả thuốc BVTV 

của nông dân rất hạn chế.
Để quản lý chặt chẽ, hiệu quả chất lượng vật tư nông 

nghiệp, ATTP và nhân rộng mô hình nông dân không sử 
dụng thuôc BVTV, nhân rộng cơ sở, địa phương giảm 
thiểu sử dụng thuốc BVTV, phân bón vô cơ ở Hà Nội và 
toàn quốc cần các giải pháp chính sau:

(1) Tổ chức lớp học đồng ruộng về quản lý dịch hại 
tổng hợp trên các cây trồng cho các tỉnh trên toàn quốc.

(2) Có chính sách để nông dân được học tập, tiếp 
cận với kỹ thuật mới không sử dụng thuốc BVTV.

(3) Qui định chặt chẽ về đăng ký thuốc BVTV.
(4) Tổ chức BVTV đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã.
(5) Qui định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất 

lượng vật tư nông nghiệp, ATTP của cấp huyện, cấp xã.
Để thực hiện được các giải pháp trên đề nghị Bộ 

Nông nghiệp&PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình 
Chính phủ Dự án: “Tổ chức lớp học đồng ruộng về quản 
lý dịch hại tổng hợp Việt Nam giai đoạn 2018-2028” 
với kinh phí khoảng 700 triệu USD (01 triệu USD/tỉnh/
năm trong 10 năm) bằng nguồn vốn vay WB.

Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Thông tư về đăng 
ký thuốc BVTV, trong đó cần quan tâm: cơ quan quản 
lý có trách nhiệm khảo nghiệm đối tượng phòng trừ, 
không đăng ký đặc cách, không hỗn hợp hoạt chất, một 
tỷ lệ hoạt chất, tỷ lệ hoạt chất, không đăng ký đối tượng 
cho từng sản phẩm, qui định thời gian đánh giá lại để 
loại bỏ, qui định số lượng tối thiểu kinh doanh để loại 
bỏhoặc không đăng ký, các thông tin về nguy cơ ảnh 
hưởng mãn tính, các thông tin về thời gian cách ly của 
các cây trồng.

Bỏ thủ tục hành chính chứng nhận, xếp loại cơ sở đủ 
điều kiện kinh doanh thuốc BVTV, phân bón, điều kiện 
ATTP trong sản xuất, sơ chế, kinh doanh./.

DỰ áN “TăNG cƯờNG Độ TIN cậY TRONG SảN XuẤT cÂY TRỒNG 
AN TOàN KHu vỰc MIềN bắc” 

Nguyễn Thị Thoa

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội 
và Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội trao giải cho các cá 

nhân đạt giải trong hội thi vẽ tranh với chủ đề
“ Rau an toàn cho tương lai tươi sáng”

TRỒNG TRỌT - THủY LỢI
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phân phối và người tiêu dùng; Các doanh nghiệp 
phân phối có dịp tìm kiếm các cơ sở sản xuất uy 
tín để liên doanh liên kết; Người tiêu dùng có dịp 
tiếp cận với các sản phẩm chất lượng, từ đó tăng 
cường kỹ năng nhận diện sản phẩm an toàn và 
kênh phân phối uy tín;

Tại hội nghị cũng diễn ra đối thoại (World 
café) giữa các bên: Đây là một hình thức tổ chức 
các hoạt động nhóm với mục đích giúp các nhà 
sản xuất, các doanh nghiệp cung ứng trong nông 
nghiệp, nhà phân phối, cơ quan quản lý nhà 
nước, người tiêu dùng tạo ra cách thức thúc đẩy 
thực hành kinh doanh trong sản xuất và phân 
phối rau an toàn.

Kết quả của hoạt động kết nối kinh doanh đã 
có 14 doanh nghiệp, hộ sản xuất và nhà phân 
phối ký kết Biên bản hợp tác tiêu thụ sản phẩm 
trên địa bàn Hà Nội trong thời gian tới.

Trong các hoạt động năm 2017, dự án đã cử 

đoàn công tác tham quan và học tập tại Nhật Bản, 
gồm có Cục trồng trọt và đại diện Sở Nông nghiệp 
và PTNT 4 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, 
Hải Dương và Hà Nam. Đoàn đã đi thăm các tỉnh 
Ybaraki, Chiba, Tsubaki với các nội dung: Thực 
hành sản xuất rau an toàn và hệ thống phân phối 
rau an toàn; Hệ thống chứng nhận GAP (tổ chức 
và quản lý) tại Nhật Bản; Các hoạt động của nhà 
sản xuất; Các hợp tác xã nông nghiệp và chuỗi 
cung cấp rau an toàn tại Nhật Bản. Dự kiến các 
hoạt động tiếp theo sẽ xây dựng bộ phim tài liệu 
về hoạt động giáo dục trong trường và lễ hội vẽ 
tranh về rau an toàn; Các bức tranh đạt giải cao 
tại Hội thi sẽ được treo tại bếp ăn tập thể của các 
trường tiểu học công lập trên địa bàn Thành phố; 
Các năm tiếp theo sẽ mở rộng tuyên truyền về 
nông sản an toàn đến các em ở các bậc học phổ 
thông cơ sở và trung học phổ thông./.

Trong chuyến công tác tham quan và học tập 
tại Nhật Bản vừa qua, Cục trồng trọt và Sở 
Nông nghiệp và PTNT 4 tỉnh, thành phố Hà 

Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hà Nam đã đến thăm 
Hợp tác xã Nông nghiệp sản xuất hành lá“Yawaraka” 
nổi tiếng tại vùng Mito, thuộc tỉnh Ybaraki, Nhật Bản. 

Theo đó, hành lá “Yawaraka” là loại hành được 
trồng bởi các Hợp tác xã Nông nghiệp Nhật Bản tại 
vùng Mito, Ibaraki Prefecture. “Yawaraka” có nghĩa là 
mềm và ngọt. So với các loại hành lá thông thường, đặc 
trưng của hành này là: hình dạng thẳng (ít đường cong) 
và ngay cả phần màu xanh cũng rất ngon.

Hành lá “Yawaraka”  có tính chất và hương vị như 
sau: Chỉ số về độ cứng là thấp; Hàm lượng đường Glucose 
cao; Hàm lượng Axít Pyruvica gây ra vị cay là thấp

Với các chỉ tiêu như vậy, hành lá được trồng tại vùng 
Mito, Ibaraki mềm, ngọt và ít vị cay, nổi tiếng so với các 
vùng khác tại Nhật Bản. 

Về tổ chức: Hợp tác xã sản xuất hành lá “Yawaraka” 
đăng kí thương hiệu vào tháng 12 năm 2013. Hiện nay, 
HTX có diện tích canh tác 3,5 ha với 21 thành viên, 
các thành viên trong HTX sản xuất hành lá an toàn và 
đảm bảo thông qua việc đăng kí “Sản xuất Đặc biệt tại 
Ibaraki Prefecture” và áp dụng các hoạt động GAP.

Về biện pháp canh tác

Lựa chọn giống: Để chọn được loại giống tốt nhất, họ 
tiến hành trồng thử nghiệm các loại giống thông thường, 
so sánh điều kiện phát triển và năng suất, v.v, và lựa 
chọn loại giống có thể thích nghi với khí hậu, điều kiện 
đất, nước và các điều kiện khác trong vùng. Họ tiến 
hành lựa chọn giống hàng năm.

Biện pháp canh tác: Hàng năm HTX lấy mẫu đất 
đem phân tích các chỉ tiêu dinh dưỡng trong đất, sau đó 
căn cứ vào các chỉ tiêu đó để lựa chọn chủng loại phân 
bón phù hợp; kết quả phân tích này cũng là căn cứ để 
các công ty sản xuất loại phân bón phù hợp, sử dụng 
riêng cho cây hành hàng năm

Để sản xuất ra sản phẩm có chất lượng cao, các 
thành viên của Hợp tác xã chỉ được phép trồng và thu 
hoạch từ tháng 11 đến tháng 7 sang năm. Các thành 
viên được yêu cầu phải canh tác trong nhà phủ màng 
nhựa Vinyl. Biện pháp canh tác truyền thống thường 
vun đất vào hốc cây để hình thành phần mềm và trắng 
cho cây, Hợp tác xã “Yawaraka” không sử dụng biện 
pháp đó mà sử dụng vật liệu che phủ. Kết quả là hành 
“Yawaraka” thẳng hơn, trắng hơn và dài hơn.

Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được kiểm soát 
nghiêm ngặt, và đây là ý thức mang tính cộng đồng. 
HTX chỉ sử dụng các loại thuốc cho phép sử dụng đối 
với cây hành, các cơ quan quản lý tại địa phương thường 

HỌc Tập MÔ HÌNH HỢp Tác Xã NÔNG NGHIệp SảN XuẤT HàNH Lá“YAwARAKA” 
NổI TIếNG TẠI vùNG MITO, NHậT bảN

Nguyễn Thị Thoa

cHăN NuÔI - THủY SảN

xuyên lấy mẫu phân tích dư lượng, cảnh báo nguy cơ 
ảnh hưởng.

Sau thu hoạch
Hành sau khi thu hoạch, toàn bộ việc tước vỏ, loại 

bỏ các bộ phận ngoài của than cây hành đều được thực 
hiện bằng máy. Sau đó hành được cho vào túi plastic để 
giữ độ tươi cho cây (gọi là túi FG). Hợp tác xã kiểm tra 
mức độ dập của thân, độ dài của rễ, độ dập của lá, phần 
cong, các vết đen và chỗ dập nát do côn trùng và sâu 
bệnh gây ra. Sau khi các tiêu chuẩn trên được làm rõ thì 
có thể vận chuyển hàng đi.

Lấy mẫu thử nghiệm chất lượng Hành lá “Yawaraka”
Vào vụ thu hoạch lứa chính, thông thường vào tháng 

6,7 hàng năm, HTX lấy mẫu để phân tích các chỉ tiêu 
chất lượng, bao gồm: 

Hàm lượng đường và độ cứng. Phân tích hàm lượng 
đường Glucose và độ cứng của hành lá thông thường 
được trồng tại cánh đồng và Hành lá “Yawaraka”. 

Hàm lượng Axít Pyruvic gây ra vị đắng trong hành. 
Hoạt động này được thực hiện bởi Trung tâm nghiên cứu 
của Hiệp hội Dược sỹ. Kết quả sẽ được so sánh giữa hàm 
lượng Axít Pyruvic trong Hành lá “Yawaraka” và hành 
lá thông thường được trồng trên cánh đồng. 

Nếm thử vị ngọt và độ mềm. Thực hiện nếm thử độ 
ngọt, mềm, vị đắng và vị ngon của hành lá thông thường 
được trồng tại cánh đồng và Hành lá “Yawaraka”. Các 
mẫu được thu hoạch vào cùng một ngày để phân tích. 
Đối với vị vgọt và mềm, mẫu được làm nóng bằng lò vi 
sóng. Đối với vị đắng, mẫu rau tươi được cắt thành các 
miếng nhỏ. Đối với vị ngon, dựa trên đánh giá tổng hợp 
của các vị trên. 

Với các hoạt động nêu trên HTX tiến hành thường 
xuyên và gửi tới người tiêu dùng với thông điệp: “Mềm, 
ngọt và không cay” Hành lá với chất lượng tốt như thế 
này có thể đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng./.

cHI cục THú Y Hà NộI: vỚI các GIảI pHáp ĐảM bảO AN TOàN THỰc pHẩM 
TRONG Dịp TếT DƯƠNG LịcH, TếT NGuYÊN ĐáN và MùA Lễ HộI

Nguyễn Ngọc Sơn 

Năm 2017, mặc dù thời tiết khí hậu quá nhiều 
bất lợi, nguy cơ bùng phát dịch bệnh đàn 
gia súc, gia cầm là rất cao. Song với sự quan 

tâm của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của người 
dân, ngành Thú y Hà Nôi đã có nhiều cố gắng tạo được 
những điểm nhấn đáng ghi nhận. Đó là thời điểm đầu 
năm không để dịch Cúm A/H7N9 lây sang người và các 
chủng cúm gia cầm khác xảy ra; thời điểm lợn rớt giá 
(tháng 4/2017); thời điểm mùa mưa lũ bất thường (tháng 
10/2017) một số huyện bị mưa lũ ngập úng lớn (như 

Chương Mỹ, Mỹ Đức, Ứng Hòa ...) đã không để dịch 
bệnh xảy ra, không để bùng phát các loại dịch bệnh 
nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm (như bệnh dại, tai 
xanh, lở mồm long móng ....). Về lĩnh vực An toàn thực 
phẩm (ATTP) đối với động vật và sản phẩm động vật là 
sự tổng hợp của nhiều khâu trong quá trình tổ chức sản 
xuất; từ chăn nuôi giết mổ, chế biến đến tiêu thụ sản 
phẩm. Từ quản lý giống, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi 
đến vệ sinh môi trường tiêu thụ sản phẩm đều trực tiếp 
ảnh hưởng đến vệ sinh thú y an toàn thực phẩm. Bằng 
những giải pháp tích cực, ngành Thú y đã tăng cường 
công tác thanh tra kiểm tra để từ đó không để xảy ra các 
vụ ngộ độc lớn về sản phẩm động vật. 

Tuy nhiên với điều kiện thời tiết có nhiều biến đổi 
bất thường như hiện nay cùng với việc vận chuyển, 
lưu thông động vật và sản phẩm động vật trong dịp tết 
Dương Lịch, tết Nguyên Đán, đặc biệt mùa Lễ hội ở 
các nơi sắp đến thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh gia 
súc, gia cầm là rất lớn. Theo ước tính lượng gia súc, gia 
cầm xuất nhập vào địa bàn thành phố thời điểm trên (từ 
tháng 12/2017 đến tháng 3/2018) tăng khoảng trên 30 
% so với trung bình các tháng trong năm. Cùng với việc 
gia tăng động vật, sản phẩm động vật, sản phẩm nhập 

Cán bộ thú y kiểm tra sản phẩm động vật tại các chợ 
trên địa bàn Hà Nội
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lậu khi giá cả biến động bất thường cũng là nguyên 
nhân lớn gia tăng dịch bệnh và mất vệ sinh ATTP. Hà 
Nội với dân số thường xuyên có mặt khoảng trên 10 
triệu người, nhu cầu sử dụng thịt gia súc, gia cầm của 
khoảng 324.000 tấn/năm (khoảng 900 tấn/ngày). Lượng 
thịt gia súc, gia cầm hàng ngày được cung cấp từ các 
cơ sở giết mổ được kiểm soát trên địa bàn Thành phố 
khoảng 435 tấn/ngày, nguồn thịt nhập khẩu có kiểm 
soát khoảng 100 tấn/ngày. Như vậy lượng thịt tiêu thụ 
trên địa bàn Thành phố được kiểm soát khoảng 535 tấn/
ngày đáp ứng 60% nhu cầu tiêu thụ thì thời điểm Tết 
Dương Lịch, Tết Nguyên Đán và dịp Lễ hội truyền thống 
sẽ gặp không ít khó khăn, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ 
bùng phát dịch bệnh, mất ATTP. 

Xác định được những nguyên nhân đó, để đảm bảo 
ATTP, bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời đảm bảo không 
để dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra, ngành Thú y Hà 
Nội đã và đang tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể:

Một là: Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều 
hình thức

Làm tốt việc tuyên truyền để người dân chủ động áp 
dụng các giải pháp về phòng chống dịch bệnh đó là 
tiêm phòng, tổng tẩy uế môi trường làm trong lành môi 
trường sống từ chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ 
sản phẩm. Đồng thời nâng cao nhận thức cho người dân 
chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong lĩnh vực 
Thú y, ATTP. Vấn đề cơ bản vẫn là sự đồng thuận của 
người dân để cùng vào cuộc ngay từ cơ sở mới giải quyết 
được những căn nguyên về ATTP. Năm 2017, Chi cục 
Thú y Hà Nội đã làm tốt khâu tuyên truyền đến các đối 
tượng là hộ chăn nuôi, kinh doanh buôn bán nâng cao 
kiến thức chuyên môn và quản lý nhà nước cho các đối 
tượng có liên quan với tổng số 9.147 người tham dự. Tổ 
chức xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho 549 
người. Đặc biệt để chủ động phòng chống dịch bệnh 
cúm gia cầm lây nhiễm sang người, tháng 3/2017 đã 
phối hợp với ngành Y tế tổ chức diễn tập phòng chống 
cúm A/H7N9. Theo kế hoạch từ nay đến đầu năm 2018 
ngành Thú y tiếp tục cùng các cơ quan truyền thông đẩy 
mạnh các hình thức tuyên truyền để người dân cùng vào 
cuộc phòng chống dịch bệnh cho người và gia súc gia 
cầm. Tiếp tục triển khai tập huấn và xác nhận kiến thức 
ATTP cho gần 200 người hiện đang hoạt động cho các 
cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm.  

Hai là: Tăng cường thanh tra, kiểm tra
Một thực tế cho thấy là bên cạnh tuyên truyền phải 

đi đôi với công tác thanh tra, kiểm tra để hướng các chủ 
hộ kinh doanh động vật, sản phẩm động vật tuân thủ 
pháp luật. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc 
về nhân lực, điều kiện trang thiết bị, mặt khác theo quy 
định mới của Luật Thú y việc bãi bỏ kiểm dịch nội tỉnh 
nên việc xác định nguồn gốc động vật tại các cơ sở, 
chợ đầu mối là rất khó khăn song cán bộ thú y từ các 
cơ sở, quận huyện đã và đang tập trung phối  hợp với 
các ngành liên quan như Công an, Quản lý thị trường 
để kiểm tra, xử lý vi phạm. Với chức năng quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực thú y, đây là một nhiệm vụ được Chi 
cục Thú y Hà Nội tập trung cao độ vừa để chấn chỉnh, 
vừa để ngăn chặn hành vi, vừa tạo điều kiện để các cơ 
sở kinh doanh yên tâm tuân thủ pháp luật. Từ đầu năm 
2017 đến nay, ngành Thú y phối hợp với các ngành liên 
quan đã có 4.933 buổi kiểm tra với số cơ sở được kiểm 
tra là 18.496 lượt cơ sở. Đã xử lý vi phạm 1.530 trường 
hợp (tăng 9,4% so với năm 2016) trong đó cảnh cáo 400 
trường hợp; phạt tiền 846 trường hợp với tổng số tiền 
phạt lên tới trên 2.5 tỷ đồng. Do tăng cường hoạt động 
thanh tra, kiểm tra nên trên địa bàn Thành phố đã ngăn 
chặn được việc sử dụng chất cấm, chất tạo nạc và thuốc 
an thần trong chăn nuôi giết mổ, sơ chế, chế biến. Theo 
kế hoạch, trong dịp tới, Chi cục Thú y sẽ tiếp tục tăng 
số lượng và số lượt kiểm tra, trong đó tập trung vào việc 
xác định nguồn gốc sản phẩm. Sử dụng xe chuyên dụng 
và dụng cụ chuyên ngành, test thử nhanh để kiểm tra 
chất cấm, chất tạo nạc, tồn dư kháng sinh nhằm xử lý 
vi phạm và đưa ra những cảnh báo giúp cho người dân, 
người tiêu dùng yên tâm sử dụng sản phẩm động vật. 

Tăng cường kiểm dịch động vật và sản phẩm động 
vật tại các đầu mối giao thông, nâng cao năng lực hoạt 
động của 09 chốt kiểm dịch liên ngành, đặc biệt tại các 
chốt đặt tại các cơ sở giết mổ (như Vạn Phúc, Hà Vĩ, Hải 
Bối, Minh Hiền …) nhằm ngăn chặn gia súc, gia cầm 
không đủ điều kiện vào các lò mổ và vào trong thành 
phố. Về quản lý hoạt động giết mổ, ngành Thú y sẽ tập 
trung cao độ và bố trí đủ cán bộ Thú y để kiểm tra kiểm 
soát chặt chẽ tại các cơ sở giết mổ đã được chính quyền 
cho phép, đồng thời cũng tăng cường hướng dẫn các cơ 
sở nhỏ lẻ hướng các cơ sở vào tập trung giết mổ để từng 
bước giảm giết mổ nhỏ lẻ tự phát. 
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Ba là: Tập trung thực hiện tốt việc tổng vệ sinh, tiêu 
độc môi trường

Một giải pháp hữu hiệu giảm nguy cơ ô nhiễm môi 
trường, ngăn chặn mầm bệnh tái nhiễm, phát sinh. 
Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm huy động 
sức dân cùng cộng đồng vào cuộc. Thời gian qua, các 
quận, huyện, thị xã đã thực hiện tốt chiến dịch tổng vệ 
sinh tiêu độc môi trường, Từ đầu năm 2017 đến nay đã 
thực hiện 06 đợt với quy mô lớn, đồng loạt trên địa bàn 
thành phố với tổng diện tích phun khoảng 270 triệu m2. 
Tổng số hóa chất thành phố đã cấp 205.300 (lít, kg). 
Bên cạnh đó, UBND quận, huyện thị xã hỗ trợ 1.230 
tấn vôi bột. Từ tháng 12/2017 đến tháng 3/2018, ngành 
Thú y tiếp tục tham mưu để Thành phố phát động đợt 
ra quân đồng loạt về tổng vệ sinh tiêu độc môi trường 
toàn Thành phố nhằm làm sạch môi trường ngăn chặn 
dịch bệnh, đảm bảo ATTP và đón chào năm mới với khí 
thế mới.

Bốn là: Tăng cường quản lý các cơ sở chăn nuôi
Tổng số đầu con năm 2017 tăng 4,06%, cụ thể: 

Đàn trâu 25,35 ngàn con, đàn bò 130 ngàn con, trong 
đó bò sữa 15,675  ngàn con,  đàn lợn 1.869 ngàn 
con, đàn gia cầm 30,01 triệu con, trong đó đàn gà 
20,465 triệu con, với số lượng trang trại 919 trang 
trại. Tuy nhiên, chăn nuôi trang trại chỉ chiếm gần 
40% tổng đàn, còn trên 60% chăn nuôi nhỏ lẻ, tận 
dụng tại các hộ gia đình. Bên cạnh đó, trên địa bàn 
thành phố còn có các cơ sở chăn nuôi trọng điểm 
của các công ty liên doanh, quốc doanh (như Công ty 
cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam, Công ty cổ phần 
Giống gia cầm Lương Mỹ, RTD, Trung tâm Thực ng-
hiệm và bảo tồn vật nuôi, Trung tâm Nghiên cứu gia 
cầm Thụy Phương....). Các cơ sở chăn nuôi nếu không 
được quản lý tốt cũng ảnh hưởng không nhỏ tới lĩnh 
vực ATTP. Chi cục Thú y Hà Nội đang tập trung hướng 
dẫn để các cơ sở chăn nuôi đăng ký xây dựng cơ sở an 
toàn dịch để từ đó tạo sản phẩm đầu ra có chất lượng, 
đảm bảo an toàn, xuất xứ rõ nguồn gốc. Như vậy sẽ 
vừa quản lý vừa tạo điều kiện để các cơ sở chăn nuôi 
dần hình thành các chuỗi liên kết từ chăn nuôi, giết 
mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 

Năm là: Tăng cường quản lý thức ăn chăn nuôi, 
thuốc thú y

Trên thực tế thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y cũng là 

đối tượng liên quan trực tiếp đến lĩnh vực ATTP các sản 
phẩm động vật. Đi đôi với số lượng, quy mô chăn nuôi 
lớn thì Hà Nội hiện có số lượng cửa hàng kinh doanh 
buôn bán thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y cũng rất lớn. 
Hà Nội hiện có khoảng trên 1400 cửa hàng kinh doanh 
thức ăn chăn nuôi và 735 cơ sở buôn bán kinh doanh 
thuốc thú y. Trong đó các cơ sở sản xuất kinh doanh thức 
ăn chăn nuôi trên địa bàn có giấy đăng ký kinh doanh 
do Thành phố cấp 99 cơ sở, thời gian qua đã được Chi 
cục Thú y kiểm tra đánh giá phân loại. Thẩm định cấp 
giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cho 66 cơ 
sở, cấp chứng chỉ hành nghề 251 cơ sở. Kiểm tra và 
cấp 235 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện buôn bán 
thuốc thú y. Số còn lại được các quận, huyện kiểm tra 
thẩm định và tăng cường quản lý. Kế hoạch trong những 
tháng tới ngành Thú y sẽ tập trung kiểm tra về điều 
kiện hành nghề, chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị 
trường nhằm ngăn chặn các chất cấm, sử dụng trong 
chăn nuôi, chất tạo nạc và các loại thuốc không nằm 
trong danh mục được phép lưu hành đáp ứng cho ngành 
chăn nuôi phát triển sản xuất và đảm bảo ATTP. 

Sáu là: Nâng tỷ lệ tiêm phòng và giám sát dịch bệnh 
đàn gia súc gia cầm

Nếu dịch bệnh xảy ra, hệ lụy tất yếu ảnh hưởng đến 
chất lượng sản phẩm vì vậy ngành Thú y trong những 
tháng tới sẽ chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động chuyên 
môn để nâng cao tỷ lệ tiêm phòng. Đó là tuyên truyền, 
chỉ đạo cán bộ thú y thôn bản quản lý nhập, xuất gia súc 
gia cầm, tiêm bổ sung ngay gia súc gia cầm mới nhập 
đàn. Đồng thời giám sát chặt chẽ, phát hiện kịp thời khi 
có dâu hiệu dịch bệnh, tăng cường thực hiện việc kiểm 
tra, lấy mẫu các địa bàn có nguy cơ lây nhiễm dịch 
bệnh cao, nơi có ổ dịch cũ, nơi có kinh doanh, buôn 
bán động vật, sản phẩm động vật. Thực hiện tốt chế độ 
báo cáo hàng ngày để xử lý ngay những vấn đề mới phát 
sinh không để lây lan dịch bệnh. 

Các giải pháp trên sẽ được Chi cục Thú y Hà Nội 
triển khai đồng bộ trong thời gian tới cùng với sự quan 
tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của 
người dân chắc chắn sẽ góp phần đảm bảo an toàn dịch 
bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố./.
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Thành phố Hà Nội có diện tích tự nhiên là 
3.328,89km2, gồm 30 quận, huyện, thị xã, 
trong đó có 18 huyện, thị xã có sản xuất nông 

nghiệp. Lợi thế là Thủ đô của cả nước, Hà Nội vừa có 
điều kiện giao thông thuận lợi lại vừa có điều kiện tự 
nhiên phong phú với 150 nghìn hecta đất đồi gò, 125 
nghìn hecta đất bãi phù sa, 35 nghìn hecta đất đồng 
bằng và còn lại là đất trũng. Vì vậy, ngành chăn nuôi 
của Thành phố có điều kiện phát triển cả về số lượng 
và chất lượng. Tổng đàn gia súc, gia cầm luôn đứng tốp 
đầu cả nước, tỷ trọng chăn nuôi chiếm trên 50% giá trị 
GDP trong sản xuất nông nghiệp. 

Nhằm khai thác thế mạnh và phát huy lợi thế từng 
vùng, những năm qua, Hà Nội đã phát triển chăn nuôi 
gắn với quy hoạch để khai thác một cách tối đa lợi thế 
về điều kiện tự nhiên và xã hội của địa phương, giúp 
phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, quy mô lớn, 
tạo ra lượng sản phẩm có giá trị, đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao của thị trường. Thủ đô Hà Nội dù đang trong 
quá trình đô thị hoá mạnh mẽ nhưng vùng ngoại thành 
chiếm tới 85% diện tích tự nhiên. Những vùng đất bãi 
rộng lớn ven sông Hồng, sông Đuống, sông Đà, sông 
Đáy, sông Cà Lồ, cùng các loại đất rừng xen kẽ đồi gò 
(vùng Sơn Tây, Ba Vì, Sóc Sơn, Đông Anh...) là điều 
kiện tự nhiên hết sức thuận lợi cho phát triển chăn nuôi 

nói chung, cho chăn nuôi gà (đặc biệt là gà thả vườn) 
nói riêng. Hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội chăn 
nuôi gà thả vườn phát triển mạnh chiếm 58,7%/tổng 
đàn gà của thành phố. Tập trung tại các huyện chăn 
nuôi gà trọng điểm như : Ba Vì, Sóc Sơn, Thạch Thất, 
Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Sơn Tây... Giống gà 
thả vườn chủ yếu là các giống gà lông màu, gà đông tảo, 
gà đông tảo lai, gà ri, gà ri lai, gà Mía, gà Mía lai,…  Gà 
được nuôi theo hình thức chăn thả tại vườn, đồi, gò với 
thức ăn thường được tận dụng từ tự nhiên hoặc các phụ 
phẩm nông nghiệp như ngô, cám, rau xanh nên gà có 
chất lượng thịt thơm, ngon và ngày càng được người tiêu 
dùng đánh giá cao. Hướng tới lợi ích chăn nuôi lâu dài 
và bền vững đối với người chăn nuôi gà thả vườn, những 
năm qua, Sở NN&PTNT Hà Nội đã phối hợp với chính 
quyền địa phương xây dựng thành công nhãn hiệu tập 
thể “Gà Mía Sơn Tây”, “Gà đồi Ba Vì” và “Gà đồi Sóc 
Sơn”, giúp người chăn nuôi gà thả vườn có thêm những 
điều kiện thuận lợi để phát triển thương hiệu, đồng thời 
đây cũng là cơ hội để người dân địa phương nâng cao 
giá trị kinh tế. 

Một trong những giống gà phát triển mạnh trên địa 
bàn Thành phố vì chất lượng thịt thơm, ngon và mang 
lại giá trị kinh tế cho nông dân phải kể đến là giống gà 
Mía Sơn Tây. Giống gà này có nguồn gốc ở xã Đường 

pHáT TRIểN cHăN NuÔI Gà THả vƯờN TRÊN ĐịA bàN Hà NộI
Trung tâm Khuyến nông Hà Nội 

Mô hình chăn nuôi gà mía thả vườn theo hướng an toàn sinh học tại huyện Thạch Thất

Lâm, thị xã Sơn Tây đã được Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn công nhận là giống gốc quốc gia và đưa 
vào danh mục nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn 
và phát triển theo Quyết định số 88 (ngày 27/12/2005). 
Giống gà Mía xưa kia nổi tiếng khắp vùng bởi đặc điểm 
hình dáng và chất lượng thịt thơm, ngon. Gà mái có 
màu lông đẹp, vóc dáng nhỏ xinh xắn, gà trống nổi trội 
với “mào cờ, cánh tím, đầu công, mình cốc”, đặc biệt, 
gà trống khi trưởng thành ở má ngoài chân gà có một 
vệt màu đỏ từ trên xuống đến ngón chân trông giống như 
sợi chỉ là giống gà chuyên dùng để tiến vua. Giống gà 
này đang được Xí nghiệp chăn nuôi gia cầm trực thuộc 
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp 
Hà Nội (HADICO) duy trì, phát triển và bảo tồn gà mía 
giống “bố mẹ”, “ông bà” và nhân giống để cung cấp 
cho thị trường. Hiện, Xí nghiệp đang sở hữu khoảng 
10.000 con gà bố mẹ, ông bà giống gốc thuần, có 24 
chuông nuôi chăn thả, diện tích chuồng nuôi là 600m2/
chuồng với tổng đàn gà đang nuôi giữ trên 72.600 con. 
Tại Xí nghiệp chăn nuôi gia cầm của công ty HADICO, 
gà được chăm sóc theo một quy trình khép kín và chăm 
sóc bài bản theo quy trình nhân giống của Viện Chăn 
nuôi, đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn dịch bệnh. Khu 
lò ấp được Xí nghiệp đầu tư 24 máy ấp nở công nghiệp 
tự động, công suất 14.000 quả trứng/máy, mỗi năm cung 
ứng trên 1,5 - 2 triệu gà Mía giống 1 ngày tuổi, cung cấp 
cho các hộ nông dân, trang trại, gia trại tại các vùng 
chăn nuôi gia cầm trọng điểm ở ngoại thành Hà Nội 
như Ba Vì, Sóc Sơn và Sơn Tây theo chương trình chăn 
nuôi của ngành nông nghiệp Hà Nội và các tỉnh thành 
phía Bắc.

Gà Mía là giống gà ta bản địa, chất lượng thịt thơm 
vị đậm ngọt, da giòn, săn chắc và ít mỡ dưới da tỷ lệ 
thuận với những bước chạy thường ngày của con gà. 
Vì vậy, với gà Mía, sân chơi rộng và bóng mát quan 
trọng hơn chuồng đẹp. Thị trường hiện nay có nhu cầu 
ngày càng lớn đối với thực phẩm chất lượng cao nên gà 
Mía Sơn Tây có nhiều lợi thế tiếp cận người tiêu dùng 
Thủ đô. Nhằm nâng cao chất lượng và giá trị kinh tế 
giống gà quý này, Sở NN&PTNT Hà Nội đã giao cho 
các đơn vị chuyên môn như Trung tâm Khuyến nông 
Hà Nội, Trung tâm Phát triển chăn nuôi,… hỗ trợ người 
dân xây dựng mô hình chăn nuôi gà Mía theo hướng an 
toàn sinh học, đồng thời phối hợp với chính quyền địa 
phương xây dựng chuỗi liên kết và nhãn hiệu tập thể 
“Gà Mía Sơn Tây” cũng như tăng cường quảng bá sản 
phẩm đến tay người tiêu dùng. 

Năm 2017, Trung tâm khuyến nông Hà Nội đã triển 
khai mô hình chăn nuôi gà Mía theo hướng an toàn sinh 
học tại 5 huyện, thị xã có điều kiện thuận lợi về chăn 
nuôi gà thả vườn nhằm giúp cho nông dân áp dụng các 
TBKT mới vào chăn nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh 

và nâng cao chất lượng gia cầm. Mô hình chăn nuôi gà 
mía thả vườn theo hướng an toàn sinh học có quy mô 
50.000 con được thực hiện tại 5 huyện: Ba Vì, Thạch 
Thất, Thường Tín, Hoài Đức và thị xã Sơn Tây. Các hộ 
tham gia thực hiện mô hình được hỗ chợ 100% con 
giống, 30% thức ăn, được tập huấn kỹ thuật và thăm 
quan mô hình trước khi triển khai. Mô hình giúp cho 
người chăn nuôi áp dụng các TBKT mới trong chăn nuôi 
gia cầm theo hướng an toàn sinh học nhằm tạo ra môi 
trường chăn nuôi an toàn, không phát sinh dịch bệnh 
và làm thay đổi tập quán chăn nuôi trước đây. Mô hình 
đã được người dân và chính quyền địa phương đánh 
giá cao.

Việc thực hiện mô hình chăn nuôi gà Mía thả vườn 
theo hướng ATSH tại các địa phương do Trung tâm Khuyến 
nông Hà Nội triển khai vừa giúp cho nông dân chăn nuôi 
đảm bảo an toàn dịch bệnh, giảm ô nhiễm môi trường, vừa 
nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế. Mặt khác cũng 
giúp cho nông dân các địa phương thay đổi tập quán chăn 
nuôi do áp dụng các TBKT mới. Điều đó cho thấy các địa 
phương rất cần được phổ biến nhiều mô hình áp dụng các 
TBKT mới để nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi 
luôn gắn với an toàn dịch bệnh.

Xác định chăn nuôi gà Mía không chỉ nhằm bảo tồn 
giống gà quý của địa phương mà còn giúp người dân 
phát triển kinh tế, những năm qua, Trung tâm Phát triển 
chăn nuôi Hà Nội (Sở NN&PTNT Hà Nội) đã phối hợp, 
hỗ trợ Hội chăn nuôi và tiêu thụ gà Mía Sơn Tây xây 
dựng chuỗi sản xuất và tiêu thụ gà Mía Sơn Tây. Hiện 
Hội duy trì quy mô chăn nuôi thường xuyên của chuỗi là 
100.000 con, trong đó 80.000 gà đẻ và 20.000 gà thịt. 
Hội đã chuẩn hóa quy trình chăn nuôi đảm bảo an toàn 
sinh học và xây dựng được quy chế quản lý chuỗi và 
chất lượng sản phẩm. Nhờ gà Mía, thu nhập của người 
dân tại địa phương đang ngày càng được nâng lên.

Từ năm 2015 đến nay, Sở NN&PTNT Hà Nội đã xây 
dựng và phát triển được 4 mô hình chuỗi chăn nuôi - 
tiêu thụ sản phẩm gà đảm bảo an toàn thực phẩm, đó 
là: Mô hình chuỗi chăn nuôi và tiêu thụ gà Mía Sơn Tây, 
Chuỗi chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Ba Vì, Chuỗi chăn 
nuôi và tiêu thụ gà đồi Sóc Sơn và chuỗi chăn nuôi và 
tiêu thụ thực phẩm sạch 3F. Việc tiêu thụ sản phẩm của 
các chuỗi đã đi vào ổn định thông qua các ràng buộc 
hợp đồng trách nhiệm giữa các nhóm tác nhân tham gia 
chuỗi, góp phần thúc đẩy phát triển chăn nuôi gà thả 
vườn theo hướng bền vững, hiệu quả.  Phát triển chăn 
nuôi nói chung và chăn nuôi gà nói riêng theo chuỗi liên 
kết từ chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm là một hướng 
đi đúng, đã được Thành phố quan tâm. Tuy nhiên, cho 
đến nay còn thiếu cơ chế, chính sách cụ thể để phát 
triển chuỗi liên kết, nhất là chích sách hỗ trợ trực tiếp 
cho các doanh nghiệp, đơn vị đầu tàu của chuỗi. Bên 
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Nỗ LỰc THAY ĐổI TƯ DuY TIÊu DùNG củA NGƯờI DÂN
Nguyễn Thành Trung

Lâu nay, người tiêu dùng vẫn luôn quan niệm: 
Thịt gia súc, gia cầm phải tự tay giết mổ hoặc 
phải mới được đưa từ cơ sở giết mổ ra bán tại 

chợ truyền thống, chợ cóc và có màu hồng tươi mới là 
thịt tươi ngon. Trong khi đó, sản phẩm thịt bán tại các 
chợ truyền thống, chợ cóc đa phần không chứng minh 
được nguồn gốc sản phẩm; không được bảo quản đúng 
cách, từ đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm khuẩn và gây 
ngộ độc thực phẩm cho người tiêu dùng.

Đứng trước bối cảnh đó, ngành chăn nuôi Hà Nội 
những năm gần đây đã hướng tới phương thức chăn nuôi 
theo chuỗi khép kín bảo đảm an toàn từ khâu đầu vào, 
khâu chăn nuôi, giết mổ đến khâu phân phối tại các cửa 
hàng tiện ích, nhà máy, siêu thị, nhà hàng có đủ thiết bị 
bảo quản, có tem nhãn mác rõ nguồn gốc... Vì vậy người 
tiêu dùng cần thay đổi tư duy khi lựa chọn sản phẩm; 
nên tìm những sản phẩm được sản xuất theo chuỗi, có 
nhãn hiệu với nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản đúng 
cách, thay vì chỉ lựa chọn người bán như trước kia. Vì 
những sản phẩm này được sản xuất theo quy trình từ 
khâu nuôi đến giết mổ, sơ chế do đó sản phẩm đảm bảo 
chất lượng tươi, ngon. Để thúc đẩy phát triển các chuỗi 
sản xuất và cung cấp sản phẩm thịt mát, thịt cấp đông 
đảm bảo an toàn thực phẩm, bên cạnh việc tiếp tục tư 
vấn, hỗ trợ các chuỗi sản xuất ra những sản phẩm đảm 
bảo chất lượng, Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội 
cũng rất chú trọng vào việc thay đổi nhận thức, tư duy, 
thói quen tiêu dùng về việc sử dụng thịt mát, thịt cấp 
đông của người dân.

Thời gian qua, Trung tâm Phát triển chăn nuôi đã 
phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội 
thực hiện triển khai phát triển chuỗi sản xuất - cung 
cấp sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an toàn và giới thiệu 
sản phẩm thịt mát, thịt cấp đông của chuỗi tới người 
tiêu dùng Thủ đô năm 2017. Theo đó, hai bên đã phối 
hợp tốt việc tổ chức các hội nghị, hội thảo giới thiệu 
sản phẩm chăn nuôi an toàn, sản xuất theo chuỗi đến 
người tiêu dùng Thủ đô và thu hút hàng nghìn lượt người 

dân tham dự. Trong khuôn khổ các hội nghị, một trong 
những hoạt động được người tiêu dùng đánh giá cao 
đó là hoạt động trình diễn chế biến và thử sản phẩm. 
Người tiêu dùng được trực tiếp so sánh, đánh giá chất 
lượng thịt mát, thịt cấp đông với miếng thịt được chọn 
mua ngẫu nhiên ngoài chợ. Các bà nội trợ đã phải công 
nhận các sản phẩm thịt mát, thịt cấp đông thật sự có 
chất lượng tốt hơn so với sản phẩm bán tại chợ.

Một trong những nội dung phối hợp tiêu biểu khác 
giữa Trung tâm Phát triển chăn nuôi với Hội Liên hiệp 
Phụ nữ thành phố Hà Nội là giới thiệu sản phẩm thịt 
mát, thịt cấp đông tại sự kiện lớn của Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Thành phố: “Ngày hội sáng tạo”, được tổ chức 
thường niên vào các dịp lễ: Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 
và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Trung tâm Phát triển 
chăn nuôi đã bố trí một khu gồm các gian hàng hội chợ 
tiêu chuẩn để trưng bày và giới thiệu các sản phẩm thịt 
mát, thịt cấp đông được sản xuất theo chuỗi khép kín, 
đúng quy trình và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Các gian hàng thịt mát, thịt cấp đông đã thu hút đông 
đảo đại biểu tham dự, khách tham quan tại sự kiện cũng 
như các đơn vị thông tấn báo chí uy tín của Trung ương 
và Thành phố đến đưa tin. 

Tuy nhiên, điểm nhấn nổi bật nhất trong việc thay 
đổi tư duy người tiêu dùng từ thịt nóng sang sử dụng thịt 
mát, thịt cấp đông của Trung tâm Phát triển chăn nuôi 
Hà Nội đó là hoạt động tổ chức các đoàn tham quan 
thực tế cho người tiêu dùng tới tận trại chăn nuôi, cơ sở 
giết mổ, chế biến, bảo quản sản phẩm thịt mát, thịt cấp 
đông của các chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm chăn 
nuôi đảm bảo an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
Trong năm 2017, Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà 
Nội đã tổ chức thành công 16 đoàn tham quan thực tế 
các chuỗi. Trong khuôn khổ các đoàn tham quan chuỗi, 
đại biểu được đến tham quan và nghe giới thiệu về quy 
trình chăn nuôi, giết mổ, pha lóc chế biến và đóng gói 
sản phẩm; Cùng với đó là các hoạt động thử nếm sản 
phẩm, đánh giá chất lượng sản phẩm và trao đổi, hỏi 

cạnh đó, chăn nuôi chủ yếu vẫn là chăn nuôi nhỏ lẻ và 
việc áp dụng khoa học công nghệ còn hạn chế, ít các 
mô hình chăn nuôi đảm bảo ATTP. Trong thời gian tới, 
Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị 
chuyên môn hỗ trợ người chăn nuôi trong công tác thú y 
phòng trừ dịch bệnh, nhân rộng các mô hình chăn nuôi 
gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học, đồng thời, đẩy 
mạnh xây dựng thương hiệu và phát triển chuỗi liên kết 
chăn nuôi - tiêu thụ sản phẩm…

Ngày nay, thị trường có nhu cầu ngày càng lớn đối 

với thực phẩm chất lượng cao, vì vậy, ứng dụng khoa 
học kỹ thuật và phát triển theo chuỗi giá trị được coi là 
chìa khóa để phát triển chăn nuôi bền vững trong bối 
cảnh hiện nay, không chỉ góp phần tăng năng suất, chất 
lượng, hạ giá thành sản phẩm mà còn đảm bảo ATTP. 
Những năm qua, do được đầu tư và từng bước xây dựng 
thương hiệu nên hiện nay, chăn nuôi gà Mía nói riêng và 
gà thả vườn nói chung ngày càng phát triển, góp phần 
nâng cao hiệu quả, mở ra hướng phát triển bền vững cho 
ngành chăn nuôi của Thủ đô./.

đáp những thắc mắc của người tiêu dùng. Có thể nói, 
hoạt động tham quan thực tế đã đem lại hiệu quả rõ rệt 
đó là: (1) người tiêu dùng được tiếp cận và được sử dụng 
các sản phẩm chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm; (2) người dân Thủ đô hiểu được quy trình chăn 
nuôi, quy trình sản xuất ra các sản phẩm thịt mát, thịt 
cấp đông. Nhận thức được lợi ích của việc sử dụng thịt 
mát, thịt cấp đông, từ đó từng bước thay đổi tư duy tiêu 
dùng truyền thống, từ sử dụng thịt “nóng” sang sử dụng 
thịt mát, thịt cấp đông được sản xuất đúng quy trình, trở 
thành những “người tiêu dùng thông minh”. 

Trong tương lai, sản xuất thịt cấp đông theo quy 
chuẩn quốc tế sẽ từng bước xóa bỏ tình trạng sử dụng 
“thịt nóng” không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tránh được tình 
trạng giết mổ nhỏ lẻ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng 

ngày như hiện nay mà thay vào đó là sự xuất hiện của 
những chuỗi sản xuất thịt mát, thịt cấp đông với các lò 
mổ hiện đại, công suất lớn, đảm bảo vệ sinh thực phẩm 
như các nước tiên tiến trên thế giới. Tuy nhiên, để sớm 
đạt được điều đó, rất cần sự đồng thuận, thay đổi tư duy 
từ phía người tiêu dùng để sản phẩm thịt mát, thịt cấp 
đông rõ nguồn gốc xuất xứ có chỗ đứng vững chắc trên 
thị trường. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải tập 
trung nghiên cứu, xây dựng hệ thống cấp đông hiện đại, 
giảm chi phí để có giá thành sản phẩm cạnh tranh với 
thực phẩm cấp đông nhập khẩu. Có như vậy, các doanh 
nghiệp chăn nuôi, chế biến sản phẩm theo phương thức 
chuỗi khép kín mới đáp ứng được xu thế phát triển trong 
thời gian tới./.

THANH TRA Sở NN&pTNT Hà NộI ĐổI MỚI và NÂNG cAO cHẤT LƯỢNG 
cÔNG Tác THANH TRA

Lưu Phượng

Với các giải pháp tăng cường đổi mới và nâng 
cao chất lượng trong công tác thanh tra năm 
2017, Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT Hà 

Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong đó, công tác 
thanh tra được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phát 
hiện nhiều vi phạm, công tác xử lý đạt kết quả cao; công 
tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
được tập trung quyết liệt và nâng cao trách nhiệm trong 
giải quyết nên không có vụ việc tồn đọng, phức tạp, 
kéo dài; công tác phòng, chống tham nhũng được tăng 
cường. Công tác Thi đua, khen thưởng cũng đã được 
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức phát động 
nhằm động viên cán bộ công chức ra sức thi đua, phấn 
đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2017, Thanh tra Sở Nông nghiệp &PTNT Hà 
Nội đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị 
liên quan thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra, qua 
đó, phát hiện kịp thời và xử lý đúng pháp luật các hành 
vi vi phạm quy định của nhà nước trong sản xuất, kinh 
doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng, 
không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh ATTP, góp 
phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sản 
xuất, cũng như người tiêu dùng. 

Có được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2017, Thanh 
tra Sở đã chủ động tham mưu cho Giám đốc Sở ban 
hành các Quyết định, Kế hoạch để chỉ đạo hoạt động 
thanh tra, kiểm tra về công tác thanh tra, kiểm tra chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; về vệ sinh an 
toàn thực phẩm dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán và 
cả năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hà Nội; về công 
tác phòng chống tham nhũng năm 2017 và triển khai 
thực hiện tốt các chương trình kế hoạch đã được Giám 
đốc Sở giao. 

Năm 2017, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Hà 
Nội đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 503 tổ chức, cá 
nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, chế 
biến trên các lĩnh vực thuộc ngành nông nghiệp & 
PTNT quản lý. Qua thanh tra đã phát hiện 126 tổ chức, 
cá nhân vi phạm và đã xử phạt vi phạm hành chính với 
số tiền gần 1,251 tỷ đồng; tịch thu, tiêu hủy và khắc 
phục nhãn hàng hóa vi phạm với tổng giá trị hàng hóa 
73.680.000 đồng. Cụ thể:

Về hoạt động thanh, kiểm tra thuốc thú y, thức ăn 
chăn nuôi: Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra theo kế 
hoạch 17 tổ chức, đột xuất 01 tổ chức. Qua thanh tra đã 
phát hiện và xử phạt 08 tổ chức với số tiền 153.000.000 

Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội kiểm tra hoạt 
động sản xuất, sơ chế, đóng gói các sản phẩm chè của 

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Gia

cHăN NuÔI - THủY SảN KHOA HỌc KỸ THuậT cÔNG NGHệ
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đồng với các hành vi vi phạm: kinh doanh không đúng 
địa điểm trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 
kinh doanh không có giấy đủ điều kiện; vi phạm nhãn 
hàng hóa; sản xuất thức ăn chăn nuôi không có trong 
danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, kinh do-
anh thuốc thú y... không có trong danh mục được phép 
lưu hành tại Việt Nam, sản xuất sản phẩm hàng hóa 
không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng...; 
buộc khắc phục nhãn trị giá trên 100.000.000 đồng. 
Đã ban hành 18 kết luận thanh tra đối với 18 tổ chức, 
cá nhân.

Ben cạnh đó, đã tiến hành kiểm tra 100 tổ chức, 
cá nhân, phát hiện lập biên bản 23 tổ chức cá nhân 
vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
đối với 18 tổ chức, cá nhân và cảnh cáo 05 tổ chức, cá 
nhân với tổng số tiền gần 139 triệu đồng với hành vi vi 
phạm về nhãn hàng hóa, sản xuất, kinh doanh, buôn 
bán sản phẩm hàng hóa không phù hợp với công bố đã 
áp dụng,... đồng thời buộc khắc phục về nhãn trị giá 
trên 50 triệu đồng.

Qua các đợt thanh, kiểm tra đã kịp thời phát hiện 
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, góp 
phần từng bước nâng cao chất lượng công tác sản xuất, 
kinh doanh thức ăn chăn nuôi trên địa bàn Thành phố, 
đồng thời cũng ghi nhận rất nhiều cơ sở, doanh nghiệp 
đã chấp hành tốt công tác đảm bảo chất lượng cam 
kết trong sản xuất, kinh doanh. Quan trọng, từ các đợt 
thanh, kiểm tra đã nâng cao nhận thức, ý thức trách 
nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành 
chính sách, pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thức 
ăn chăn nuôi. 

Về lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực 
vật: Đã tiến hành thanh tra tại 06 cơ sở, kiểm tra tại 33 
cơ sở. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử phạt vi 
phạm hành chính 26 cơ sở số tiền 219.675.000 đồng 
với hành vi không duy trì đầy đủ các điều kiện về buôn 
bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định; kinh doanh 
thuốc bảo vệ thực vật có nội dung nhãn không đúng 
quy định; sản xuất thuốc BVTV có nội dung nhãn không 
đúng với nội dung của giấy chứng nhận đăng ký; kinh 
doanh thuốc không đúng địa điểm, trụ sở ghi trong giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Về lĩnh vực sản xuất, sơ chế, kinh doanh rau, quả, 
chè: Đã tiến hành thanh tra tại 08 cơ sở, kiểm tra tại 06 
cơ sở. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử phạt 
03 đơn vị với số tiền 18.000.000 đồng về hành vi ghi 
không đủ các nội dung phải thể hiện trên nhãn theo tính 
chất hàng hóa; sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ 
chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng 
theo quy định nhưng vượt quá giới hạn cho phép.

Về lĩnh vực sản xuất kinh doanh giống cây trồng: 

Tiến hành Thanh tra tại 12 cơ sở, kiểm tra tại 71 cơ 
sở, lấy 145 mẫu kiểm tra chất lượng. Qua thanh tra, 
kiểm tra phát hiện 02 cơ sở kinh doanh có nhãn không 
đúng quy định. Đã ra Quyết định xử phạt với tổng số 
tiền 1.500.000 đồng. Trình UBND Thành phố ra quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 tổ chức 
kinh doanh giống cây trồng sử dụng tên giống cây trồng 
trùng với tên giống cây trồng đã được bảo hộ cho giống 
cây trồng cùng loài để sản xuất, kinh doanh với số tiền 
80.000.000 đồng.

Về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, thu gom thủy sản: 
Tiến hành kiểm tra tại 50 tổ chức, cá nhân và lấy 70 
mẫu nước thủy sản; 85 mẫu sản phẩm thủy sản để 
kiểm tra chất lượng; Về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh 
phân bón: đã tuến hành thanh tra theo kế hoạch 09 tổ 
chức, lấy 02 mẫu phân bón gửi phân tích kiểm tra chất 
lượng và kiểm tra tại 32 tổ chức và 07 cá nhân, lấy 90 
mẫu phân bón để gửi kiểm tra phân tích. Qua kiểm 
tra phát hiện 01 tổ chức không có giấy phép sản xuất 
phân bón, đã trình UBND ban hành quyết định xử phạt 
70.000.000 đồng.

Đặc biệt, các hoạt động thanh tra về VSATTP được 
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức thường 
xuyên trong năm và tập trung cao điểm vào thời điểm 
trước và sau Tết Nguyên đán, cũng như các “tháng 
hành động vì chất lượng ATVSTP” do Bộ Nông nghiệp 
và PTNT, UBND Thành phố phát động. Trong năm 
2017, qua thanh tra tại 15 tổ chức và kiểm tra tại 40 
tổ chức, cá nhân đã phát hiện lập biên bản và ra quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính đối với 30 tổ chức, cá 
nhân số tiền gần 301 triệu đồng với hành vi kinh doanh 
thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không khám sức 
khỏe cho nhân viên, sử dụng nhân viên chưa được cấp 
giấy chứng nhận kiến thức an toàn thực phẩm. Ngoài 
ra buộc khắc phục nhãn hàng hóa đối với 130 kg táo 
Canada, lê Hàn Quốc; buộc tiêu hủy 1040 kg nầm lợn; 
360 kg rau, củ; 700 kg giò jăm bông không rõ nguồn gốc 
xuất xứ dùng làm thực phẩm với giá trị 73.680.000 đồng.  

Trong lĩnh vực Đê điều & PCLB, thủy lợi: Thực hiện 
Quyết định số 618/QĐ-SNN ngày 19/4/2016 của Giám 
đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về việc kiểm tra 
đối với hoạt động tập kết, kinh doanh, trung chuyển vật 
liệu xây dựng ở khu vực bãi sông và khai thác cát trong 
mùa mưa bão trên địa bàn các quận, huyện, thị xã Bắc 
Từ Liêm, Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Đông 
Anh, Mê Linh. Qua kiểm tra đã phát hiện, lập biên bản 
vi phạm hành chính, ra Quyết định xử phạt 17 tổ chức, 
17cá nhân với số tiền 199.500.000 đồng.

Thực hiện Quyết định 617/QĐ-SNN ngày 19/4/2017 
của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội về việc 
kiểm tra đối với hoạt động sản xuất kinh doanh xả thải 

vào hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố 
Hà Nội. Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra 09 tổ chức, 
11 cá nhân. Qua kiểm tra đã lập biên bản và xử phạt vi 
phạm hành chính 01 tổ chức và 03 cá nhân với số tiền 
37.500.000 đồng với hành vi xả thải không phép vào hệ 
thống công trình thủy lợi. Bên cạnh đó, tiến hành thanh 
tra đối với 05 tổ chức, đã phát hiện 04 tổ chức có hành 
vi chất tải vật liệu ở lòng sông, bãi sông gây cản trở dòng 
chảy thoát lũ với số tiền 32.000.000 đồng.

Ngoài ra, Thanh tra Sở còn phối hợp với Chi cục Đê 
điều & PCLB Hà Nội tiến hành rà soát đối với các trường 
hợp mở bến bãi tập kết, kinh doanh, trung chuyển vật 
liệu xây dựng ở khu vực bãi sông và khai thác cát trong 
mùa mưa bão trên địa bàn các quận, huyện, thị xã: Bắc 
Từ Liêm, Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Đông 
Anh, Mê Linh.

Có thể nói, năm 2017, được sự chỉ đạo tập trung, 
sát sao của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, 
Thanh tra Sở đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất 
sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. 
Thanh tra Sở đã tham mưu đề xuất với Giám đốc Sở ban 
hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo về công tác thanh 
tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng 
chống tham nhũng góp phần nâng cao hiệu quả quản 
lý Nhà nước trong ngành Nông nghiệp & PTNT trên địa 
bàn thành phố; Công tác thanh tra tiếp tục được đẩy 
mạnh đã tạo ra kết quả và chuyển biến nhất định, trong 
đó việc xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình công 
tác thanh tra được chú trọng, việc triển khai các cuộc 
thanh tra đảm bảo đúng theo nội dung, yêu cầu và định 
hướng. Việc phối hợp trao đổi thông tin giữa Thanh tra 
Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh bạn được quan tâm. 
Qua thanh tra, đã phát hiện, xử lý nhiều vi phạm, đồng 
thời kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ 
hở trong quản lý; Công tác tiếp dân được duy trì và thực 
hiện có hiệu quả; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 
được tăng cường và thực tế cho thấy ý thức trách nhiệm 
trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo được nâng lên rõ rệt chính vì vậy không phát sinh 
mới các vụ việc phức tạp, đông người; phần lớn các vụ 
việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh đã được tập trung 
giải quyết; Công tác phòng, chống tham nhũng đã tham 
mưu cho Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch chung và triển 
khai đến các đơn vị trực thuộc Sở trong đó các giải pháp 
phòng ngừa tham nhũng được quan tâm thực hiện. Tuy 
nhiên, do một số nguyên nhân như: địa bàn hoạt động 
rộng, quản lý đa lĩnh vực nhưng biên chế cán bộ quá ít, 
nhất là biên chế công chức so với số lượng, khối lượng 
và tính chất phức tạp của công việc; Kinh phí, phương 
tiện và thiết bị phục vụ cho công tác thanh, kiểm tra đã 
được quan tâm nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu 

thực tế; Nhiều lĩnh vực còn thiếu những văn bản pháp 
lý làm cơ sở cho xử lý sau thanh tra hoặc có nhưng còn 
nhiều bất cập, không thống nhất; Chưa có sự phối hợp 
chặt chẽ và thông tin kịp thời trong hoạt động thanh tra, 
kiểm tra giữa các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên 
ngành thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội. Dẫn đến 
công tác tuyên truyền pháp luật về thanh tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và PCTN chưa được thực hiện tốt; Việc 
phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm tra 
kết quả còn hạn chế,…

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Ông Phạm 
Khắc Diến - Chánh Thanh tra Sở NN & PTNT Hà Nội 
cho biết: năm 2018, với quyết tâm đổi mới cách nghĩ, 
cách làm, năng động, sáng tạo, tiếp tục nâng cao hiệu 
quả công tác thanh tra, Thanh tra Sở Nông nghiệp và 
PTNT đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 
cho năm 2018. Theo đó, Thanh tra Sở NN&PTNT sẽ 
tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo điều 
hành trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo và phòng, chống tham nhũng. Nâng cao chất lượng 
xây dựng kế hoạch cho từng cuộc thanh tra, xác định rõ 
trách nhiệm, công việc của từng thành viên đoàn thanh 
tra, thời gian, cách thức, nội dung tiến hành, biện pháp 
tổ chức thực hiện. Thực hiện nghiêm túc quy chế tổ 
chức và hoạt động của Đoàn thanh tra; Quy chế giám 
sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra; chế độ thông 
tin báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo và phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, phối hợp 
chặt chẽ với các ban, ngành của Thành phố trong hoạt 
động thanh tra, kiểm tra. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp 
giữa Thanh tra sở với các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp 
& PTNT Hà Nội trong xây dựng và thực hiện kế hoạch 
thanh tra chuyên ngành hàng năm, tránh chồng chéo, 
trùng lắp trong hoạt động thanh tra theo đúng thông 
tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh 
tra Chính phủ. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Kế 
hoạch thanh tra đã được Giám đốc sở phê duyệt hàng 
năm đối với các chi cục theo đúng quy định; chú trọng 
thực hiện việc sơ kết, tổng kết từng cuộc thanh tra, từng 
lĩnh vực thanh tra để kịp thời rút kinh nghiệm. Tăng 
cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội 
ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra của Sở.

Với các giải pháp thực hiện trên Thanh tra Sở 
NN&PTNT Hà Nội tin tưởng năm 2018 tiếp tục là 
năm gặt hái nhiều thành công, tập thể cán bộ công 
chức Thanh tra Sở sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
thanh tra, góp phần vào thắng lợi chung của ngành 
nông nghiệp Thủ đô và xây dựng hoạt động thanh tra 
thực sự đáp ứng yêu cầu đổi mới, bảo vệ lợi ích của 
Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân 
trên địa bàn Thành phố./.
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STT NộI dUNG TÁC GIẢ, ĐƠN Vị TrANG

I THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI
ThS. Chu Phú Mỹ
Giám đốc Sở Nông nghiệp &
PTNT Hà Nội

1

II XÂY dỰNG NÔNG THÔN MỚI

1
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác ngành Nông 
nghiệp Hà Nội năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp chủ 
yếu năm 2018

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội 2

2
Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải 
pháp đến cuối năm 2017

Ban chỉ đạo Chương trình 02
Thành ủy Hà Nội 9

3 Trang ảnh: Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông 
thôn mới Trung tâm Khuyến nông Hà Nội 14

III TrỒNG TrỌT - THỦY LỢI

4 Kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2018 Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội 16

5 Giải pháp nhân rộng mô hình nông dân không sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật

TS. Nguyễn duy Hồng
Chi cục trưởng Chi cục BVTV Hà Nội 18

6 Dự án “Tăng cường độ tin cậy trong sản xuất cây trồng 
an toàn khu vực miền Bắc” 

ThS. Nguyễn Thị Thoa
TP. Trồng trọt - Sở NN&PTNT Hà Nội 21

7 Học tập mô hình Hợp tác xã Nông nghiệp sản xuất hành 
lá“Yawaraka” nổi tiếng tại vùng Mito, Nhật Bản

ThS. Nguyễn Thị Thoa
TP. Trồng trọt - Sở NN&PTNT Hà Nội 22

IV CHĂN NUÔI - THỦY SẢN

8
Chi cục Thú y Hà Nội với các giải pháp đảm bảo An 
toàn thực phẩm trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên 
Đán và mùa Lễ hội

ThS. Nguyễn Ngọc Sơn
Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội 23

9 Phát triển chăn nuôi gà thả vườn trên địa bàn Hà Nội Trung tâm Khuyến nông Hà Nội 26

10 Nỗ lực thay đổi tư duy tiêu dùng của người dân Nguyễn Thành Trung
Trung tâm PTCN Hà Nội 28

V KHOA HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

11 Thanh tra Sở NN&PTNT Hà Nội đổi mới và nâng cao 
chất lượng công tác thanh tra

Lưu Phượng
Trung tâm Khuyến nông Hà Nội 29

Mục Lục


