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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai nhiệm vụ phát triển 

kinh tế du lịch nông nghiệp, nông 
thôn gắn với xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn thành phố Hà 
Nội giai đoạn 2022 - 2025 thực 
hiện Chương trình số 04-CTr/TU 
ngày 17/3/2021 của Thành ủy và 
Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 
11/10/2021 của UBND Thành phố 
thực hiện Chương trình số 04-CTr/
TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy 
Hà Nội về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu 
quả Chương trình mục tiêu quốc gia 
Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ 
cấu lại ngành nông nghiệp và phát 
triển kinh tế nông thôn, nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần của 
nông dân giai đoạn 2021 - 2025”.

- Đẩy mạnh phát triển du lịch 
nông thôn dựa trên cơ sở phát huy 
giá trị văn hóa truyền thống, môi 
trường cảnh quan của khu vực nông 
thôn Hà Nội, góp phần chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế nông thôn, xây dựng 
nông thôn mới bền vững.

- Tăng cường thu hút các nguồn 
lực xã hội, nhất là từ khu vực tư 
nhân, sự tham gia tích cực từ cộng 
đồng địa phương cho đầu tư phát 
triển du lịch nông thôn tại Hà Nội 
để xây dựng, phát triển sản phẩm, 
hàng hóa, dịch vụ về lĩnh vực du 
lịch có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có 
khả năng cạnh tranh trên thị trường 
trong nước và quốc tế, góp phần 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
thôn, tạo việc làm tại chỗ, tăng thu 
nhập cho người lao động.

- Nâng cao nhận thức của các 
cấp chính quyền, ý thức chấp 
hành pháp luật của người dân, 

doanh nghiệp trong việc xây 
dựng, phát triển kinh tế du lịch 
nông nghiệp, nông thôn gắn với 
xây dựng nông thôn mới.

2. Yêu cầu
- Việc triển khai thực hiện Kế 

hoạch phải bám sát nội dung 
Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2021 - 2025, Chương trình số 
04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của 
Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 
227/KH-UBND ngày 11/10/2021 
của UBND Thành phố và phù hợp 
với điều kiện thực tế để xác định 
các nội dung, công việc trọng tâm 
nhằm triển khai thực hiện một 
cách hiệu quả và đảm bảo tiến độ.

- Khai thác, làm nổi bật những 
đặc trưng riêng có về du lịch 
nông nghiệp, nông thôn trong 
định hướng phát triển du lịch Thủ 
đô và cả nước.

- Kế hoạch được triển khai trên 
cơ sở phát huy tối đa sự tham gia 
của người dân, cộng đồng và các 
thành phần kinh doanh du lịch, do 
cộng đồng bản địa quản lý, khai 
thác và hưởng lợi dưới sự hướng 
dẫn về chuyên môn của các cơ 
quan quản lý Nhà nước, chính 
quyền các cấp, chuyên gia và đơn 
vị tư vấn; phải gắn với bảo tồn, 
phát huy các giá trị lịch sử văn hóa 
truyền thống, môi trường tự nhiên 
và phải dựa trên các sản phẩm du 
lịch (vật thể và phi vật thể) để tạo 
ra giá trị kinh tế gia tăng.

- Việc xây dựng Kế hoạch phải 
gắn với bảo đảm quốc phòng an 
ninh và thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
bệnh COVID-19.

II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nông thôn theo hướng thương mại, 
dịch vụ; tăng tỷ trọng đóng góp của 
dịch vụ du lịch vào kinh tế nông 
thôn; thúc đẩy liên kết, xây dựng, 
phát triển chuỗi giá trị du lịch, nông 
nghiệp, nông thôn hiệu quả.

- Phát triển và đa dạng hóa 
kinh tế nông thôn thông qua phát 
triển kinh tế du lịch nông nghiệp, 
nông thôn với loại hình du lịch 
cộng đồng, du lịch sinh thái, du 
lịch làng nghề gắn với nông - lâm 
- ngư nghiệp có tiềm năng, lợi thế 
nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện 
đời sống vật chất và tinh thần của 
người dân nông thôn, góp phần 
thực hiện hai mục tiêu chính trị 
quan trọng là phát triển du lịch trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn và 
đạt mục tiêu quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới bền vững.

- Phát triển hệ thống điểm đến, 
sản phẩm du lịch nông thôn đặc 
trưng, hấp dẫn, chất lượng, có khả 
năng cạnh tranh cao của Hà Nội 
đáp ứng nhu cầu thị trường; thúc 
đẩy tiêu dùng các sản phẩm hàng 
hóa, dịch vụ nông nghiệp nông 
thôn trong hoạt động du lịch.

2. Chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025
- Mỗi huyện, thị xã có tiềm năng 

và thế mạnh về phát triển du lịch 
nông nghiệp nông thôn trên địa 
bàn Thành phố triển khai ít nhất từ 
01 đến 03 sản phẩm “Dịch vụ du 
lịch cộng đồng và điểm du lịch”. 
Phấn đấu có ít nhất 50% số sản 
phẩm này được bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ và công nhận OCOP 
đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên.

MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN GẮN VỚI XÂY DỰNG 
NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2022 - 2025

(Trích Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 4/3/2022 của UBND Thành phố Hà Nội)
TTKN Haø Noäi (TH)
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- Mỗi huyện, thị xã có tiềm năng 
xây dựng ít nhất 01 (một) mô hình 
chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp 
nông thôn đặc thù có sự tham gia 
của các chủ thể Nông dân - Hợp tác 
xã - Hộ kinh doanh - Doanh nghiệp.

- Đào tạo, bồi dưỡng nghề, 
bồi dưỡng kiến thức du lịch cho 
tối thiểu 80% nhân viên làm việc 
trong các cơ sở dịch vụ, làng nghề 
phục vụ du lịch, cán bộ quản lý 
du lịch tại địa phương và các chủ 
thể hoạt động kinh doanh du lịch 
nông nghiệp, nông thôn.

- Tập trung xây dựng thí điểm 
06 mô hình phát triển du lịch nông 
nghiệp, nông thôn; du lịch cộng 
đồng; làng du lịch thông minh; 
du lịch làng nghề theo hướng du 
lịch xanh, có trách nhiệm và bền 
vững tại các huyện Thường Tín, 
Đan Phượng, Thanh Trì, Mỹ Đức, 
Thạch Thất, thị xã Sơn Tây.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 
CỤ THỂ

1. Điều tra, khảo sát đánh giá 
thực trạng du lịch nông nghiệp 
nông thôn trên địa bàn thành phố

- Tổ chức điều tra, thu thập 
thông tin, số liệu về tài nguyên, thị 
trường du lịch nông nghiệp nông 
thôn Hà Nội để phân tích, đánh 
giá hiện trạng và định hướng phát 
triển du lịch nông nghiệp, nông 
thôn của thành phố.

- Nghiên cứu xây dựng phần 
mềm công nghệ thông tin để thu 
thập, xử lý các cơ sở dữ liệu về 
điều tra, đánh giá hiện trạng du 
lịch nông nghiệp nông thôn trên 
địa bàn thành phố Hà Nội phục vụ 
công tác quy hoạch, quản lý mô 
hình du lịch nông nghiệp, nông 
thôn gắn với nông thôn mới.

- Nghiên cứu, xây dựng khung 
hướng dẫn chung phục vụ cơ quan 
quản lý Nhà nước có cơ sở chỉ đạo 
thực hiện, giám sát, đánh giá quá trình 
thực hiện các kế hoạch hành động.

2. Tổ chức lựa chọn, hỗ trợ 
xây dựng và phát triển các điểm 
đến du lịch cộng đồng gắn với 
làng nghề truyền thống, ngành 
nghề nông nghiệp, nông thôn

- Tiến hành rà soát, đánh giá, 
lựa chọn phát triển một số mô 
hình điểm về du lịch cộng đồng, 
du lịch sinh thái cảnh quan nông 
nghiệp, du lịch ẩm thực, văn hóa 
lễ hội làng quê, mô hình homestay 
tại các làng nghề nông nghiệp về 
trồng trọt sạch an toàn, hữu cơ tại 
các vùng ngoại thành theo các 
nhóm: (1) Điểm đến du lịch nông 
nghiệp; (2) Điểm đến du lịch làng 
nghề, ngành nghề nông thôn; (3) 
Điểm đến du lịch văn hóa tâm linh.

- Đầu tư xây dựng thí điểm 06 
mô hình phát triển du lịch nông 
nghiệp, nông thôn; du lịch cộng 
đồng; làng du lịch thông minh; du 
lịch làng nghề theo hướng du lịch 
xanh, có trách nhiệm và bền vững 
trong đó nghiên cứu kết hợp lồng 
ghép Bộ tiêu chí đánh giá điểm 
du lịch, khu du lịch chất lượng cao 
trên địa bàn thành phố Hà Nội giai 
đoạn 2021 - 2025.

- Phát triển kinh tế trang trại, 
đầu tư xây dựng một số mô hình 
điểm ứng dụng công nghệ cao, 
công nghệ xanh, sản xuất kinh 
doanh theo chuỗi giá trị gắn với 
du lịch trải nghiệm giáo dục - du 
lịch học đường, du lịch sinh thái; 
du lịch ẩm thực... Phát triển kinh 
tế du lịch tại các xã có làng nghề, 
sản phẩm làng nghề truyền thống 
gắn với các xã có chợ truyền 
thống và chợ chuyên doanh.

- Tập trung bảo tồn, khôi phục 
và phát huy giá trị truyền thống 
trong sản phẩm du lịch. Đa dạng 
hóa sản phẩm, chú trọng phát 
triển sản phẩm mới, hiện đại, có 
tính cạnh tranh cao, phát triển 
mạnh các loại hình du lịch, dịch vụ 
tại các làng nghề trọng điểm gắn 

với du lịch; chính sách khuyến 
khích phát triển làng nghề thành 
phố Hà Nội; tiếp tục hoàn chỉnh 
chính sách hỗ trợ đầu tư công 
trình xử lý môi trường, cấp nước 
sạch nông thôn thành phố Hà Nội; 
chính sách đổi mới công nghệ 
trong sản xuất, sơ chế chế biến 
sau thu hoạch.

- Tập trung đầu tư các công 
trình công cộng tại các khu, điểm 
du lịch cộng đồng, phát triển hạ 
tầng kỹ thuật và các dịch vụ về 
giao thông, điện nước, internet, 
biển chỉ dẫn, nhà vệ sinh, bãi đỗ 
xe, khu trưng bày giới thiệu sản 
phẩm, trung tâm thông tin và điều 
hành chung cho từng mô hình.

- Hỗ trợ các điểm du lịch cộng 
đồng xây dựng các tour, tuyến du 
lịch liên kết giữa các điểm, khu, 
cụm du lịch nông thôn nhằm bổ 
sung tính đa dạng cho các loại 
hình sản phẩm du lịch; phát triển 
làng nghề và nhóm sản phẩm lưu 
niệm - nội thất - trang trí, dần đưa 
các làng nghề trở thành các trung 
tâm bán hàng lưu niệm thủ công 
truyền thống đặc trưng hấp dẫn 
khách du lịch, kết hợp cung ứng 
trải nghiệm thực tế cho du khách 
qua việc tham gia các hoạt động 
sản xuất trực tiếp.

- Đẩy mạnh quá trình chuyển 
đổi số, xây dựng các làng du lịch 
nông nghiệp, nông thôn thông 
minh tạo sự nối kết khơi dậy sức 
mạnh nội sinh của cộng đồng cư 
dân tại chỗ và liên kết bên ngoài; 
xây dựng các phần mềm phục vụ 
công tác quản lý và quảng bá các 
sản phẩm du lịch và nông nghiệp 
(phần mềm sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm của các làng nghề, 
phần mềm quản lý sản xuất, quản 
lý chất lượng sản phẩm, xây dựng 
các website, chợ giao dịch điện 
tử...); xây dựng mô hình Làng du 
lịch thông minh, số hóa Trung 
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tâm thông tin (điểm check-in, giới 
thiệu, quảng bá sản phẩm, cung 
cấp thông tin về điểm du lịch và 
cung ứng dịch vụ ẩm thực...) trong 
liên kết với các điểm du lịch lân 
cận theo tour tuyến.

- Trên cơ sở các quy hoạch, 
chương trình, kế hoạch phát triển 
du lịch nói chung và du lịch nông 
nghiệp, nông thôn nói riêng trên 
địa bàn thành phố, cần xác định 
các điểm đến du lịch nông thôn 
hiện có, đã được đầu tư, hỗ trợ 
và dự kiến phát triển những điểm 
đến du lịch nông thôn mới; tiến 
hành đánh giá ưu điểm và những 
khó khăn, vướng mắc, hạn chế 
của các điểm đến để xác định 
nội dung hỗ trợ đảm bảo phù 
hợp, hiệu quả.

- Triển khai đồng bộ các giải 
pháp đảm bảo an toàn tại các 
điểm du lịch cộng đồng theo các 
quy định, hướng dẫn về công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
của thành phố.

3. Xây dựng và phát triển sản 
phẩm OCOP “Dịch vụ du lịch 
cộng đồng và điểm du lịch”

- Rà soát, lựa chọn và tổ chức 
xây dựng sản phẩm OCOP “Dịch 
vụ du lịch cộng đồng và điểm du 
lịch”; liên kết và lồng ghép các 
địa điểm xây dựng sản phẩm 
OCOP với quy hoạch chung của 
địa phương, phù hợp với quy định 
quản lý, sử dụng đất đai.

- Hướng dẫn và hỗ trợ phát 
triển cơ sở hạ tầng trong nội bộ 
các điểm được xác định xây dựng 
OCOP du lịch.

- Định hướng cho các tổ chức 
kinh tế, hộ gia đình nâng cao chất 
lượng dịch vụ, sản phẩm và trình 
độ chuyên nghiệp theo tiêu chí 
OCOP; hỗ trợ tư vấn về tên sản 
phẩm, nhãn hiệu và sản xuất mẫu 
các sản phẩm đặc trưng đã lựa 
chọn làm sản phẩm quà tặng lưu 

niệm phục vụ bán hàng OCOP và 
quà tặng quảng bá.

- Định kỳ đánh giá xếp hạng 
sản phẩm OCOP “Dịch vụ du lịch 
cộng đồng và điểm du lịch”.

4. Xây dựng các mô hình 
chuỗi liên kết du lịch nông 
nghiệp, nông thôn đặc thù có 
sự tham gia của các chủ thể 
Nông dân - Hợp tác xã - Hộ kinh 
doanh - Doanh nghiệp

- Khảo sát hiện trạng, lựa 
chọn các sản phẩm du lịch nông 
nghiệp, nông thôn đặc thù của 
các địa phương và lựa chọn các 
chủ thể tham gia mô hình liên kết; 
xác định nhu cầu của khách du 
lịch với các sản phẩm du lịch và 
khả năng đáp ứng của mô hình.

- Xây dựng chuỗi liên kết sản 
xuất, tiêu thụ sản phẩm dịch vụ 
du lịch nông nghiệp, nông thôn 
và các hợp đồng liên kết giữa các 
chủ thể liên quan; xác định đơn vị 
chủ trì liên kết.

- Hướng dẫn triển khai thực 
hiện, hỗ trợ vận hành chuỗi liên 
kết và nguyên tắc phân chia lợi 
ích giữa các chủ thể.

- Tổ chức Hội nghị, Hội thảo 
chia sẻ, đánh giá và nhân rộng 
mô hình.

5. Quảng bá, xúc tiến sản 
phẩm du lịch gắn với làng nghề 
truyền thống, ngành nghề nông 
nghiệp, nông thôn

- Thực hiện các hoạt động 
tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, 
dịch vụ du lịch nông nghiệp, nông 
thôn dưới nhiều hình thức trên các 
phương tiện thông tin đại chúng. 
Chú trọng đầu tư quảng bá trên 
kênh truyền thông kỹ thuật số 
(các trang web du lịch, mạng xã 
hội); hỗ trợ các hiệp hội, các làng 
nghề xây dựng và duy trì trang 
web, Fanpage trên mạng xã hội 
nhằm quảng bá thương hiệu sản 
phẩm trên Internet; biên soạn các 

ấn phẩm, băng hình, phim quảng 
bá về du lịch, sách hướng dẫn, 
giới thiệu về các khu du lịch sinh 
thái, bản đồ chỉ dẫn tham quan...

- Lồng ghép quảng bá, giới 
thiệu về các sản phẩm du lịch 
nông nghiệp nông thôn trong các 
chương trình quảng cáo về du lịch 
Việt Nam, du lịch Hà Nội trên các 
kênh truyền thông quốc tế, các 
tạp chí du lịch và các ấn phẩm du 
lịch như: Sách hướng dẫn, sách 
ảnh, biển chỉ dẫn du lịch,...

- Tăng cường quảng bá du lịch 
nông nghiệp, nông thôn tại các sự 
kiện, Hội chợ du lịch trong nước 
và quốc tế; đẩy mạnh quảng bá 
tại các văn phòng lữ hành, đại lý 
du lịch trong và ngoài nước.

6. Nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực du lịch tại các 
điểm du lịch cộng đồng gắn với 
làng nghề truyền thống, ngành 
nghề nông nghiệp, nông thôn

- Tổ chức các lớp tập huấn, 
bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 
vụ về phát triển du lịch nông 
nghiệp, nông thôn cho cán bộ cơ 
sở; triển khai các khóa đào tạo, 
hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp 
vụ phục vụ du lịch và định hướng 
kinh doanh du lịch cộng đồng 
cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia 
đình tham gia đầu tư, phát triển 
du lịch tại địa phương.

- Tăng cường đào tạo cho người 
dân về các kiến thức và kỹ năng 
làm du lịch, xây dựng văn hóa du 
lịch chuyên nghiệp, thân thiện, an 
toàn, văn minh, thanh lịch.

- Tổ chức đội ngũ chuyên gia 
du lịch, nông nghiệp, nghệ nhân, 
công nhân kỹ thuật tay nghề cao 
tham gia hỗ trợ người dân khai 
thác phát triển các sản phẩm nông 
nghiệp, nông thôn, sản phẩm thủ 
công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP 
phục vụ khách du lịch.

- Xây dựng tài liệu hướng 
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dẫn triển khai hoạt động du lịch 
nông nghiệp, du lịch làng nghề, 
du lịch cộng đồng; tuyên truyền, 
vận động các tổ chức, cá nhân 
kinh doanh du lịch và người dân 
cộng đồng bản địa nâng cao 
ý thức trách nhiệm, giữ gìn vệ 
sinh môi trường, có thái độ ứng 
xử văn minh du lịch; phối hợp 
thí điểm với một số cơ sở đào 
tạo chuyên ngành về du lịch xây 
dựng giáo trình mang tính thực 
hành cao phù hợp với tính đặc 
thù của sản phẩm du lịch nông 
thôn Hà Nội.

- Tổ chức tham quan khảo sát 
học hỏi kinh nghiệm giữa các 
điểm du lịch trên địa bàn và các 
địa phương khác.

7. Xây dựng và triển khai 
chính sách hỗ trợ đầu tư phát 
triển kinh tế du lịch nông 
nghiệp, nông thôn gắn với xây 
dựng nông thôn mới trên địa 
bàn thành phố

- Đề xuất hoàn thiện, bổ sung 
và ban hành cơ chế, chính sách, 
quy định trong quản lý phát triển 
du lịch nông nghiệp, nông thôn có 
tính đặc thù của Hà Nội; nghiên 
cứu xây dựng, ban hành một số 
chính sách thu hút các tổ chức 
kinh tế, hộ gia đình, doanh nghiệp 
đầu tư phát triển du lịch nông 
nghiệp, nông thôn như hỗ trợ đầu 
tư hạ tầng, chuyển đổi mục đích 
sử dụng đất, tiếp cận các nguồn 
vốn vay ưu đãi, xúc tiến quảng bá, 
bảo tồn giá trị văn hóa; hỗ trợ đào 
tạo cho người dân nông thôn làm 
du lịch, cụ thể:

- Triển khai chính sách tín dụng 
phục vụ phát triển du lịch nông 
nghiệp, nông thôn, đặc biệt là vốn 
ưu tiên cho phát triển làng nghề 
và ngành nghề nông thôn gắn với 
du lịch; hỗ trợ cho các Hợp tác 
xã và thành viên Hợp tác xã làng 
nghề vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát 
triển Hợp tác xã để phát triển sản 
xuất, kinh doanh; xem xét hỗ trợ 
thành lập mới các hợp tác xã trong 
các làng nghề.

- Hướng dẫn, tạo điều kiện giao 
đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất theo quy 
định của pháp luật cho các làng 
nghề, cơ sở ngành nghề nông 
thôn gắn với du lịch.

- Tập trung đầu tư các công 
trình công cộng tại các khu, điểm 
du lịch cộng đồng, phát triển hạ 
tầng kỹ thuật và các dịch vụ về 
giao thông, điện nước, internet, 
biển chỉ dẫn, nhà vệ sinh, bãi đỗ 
xe, khu trưng bày giới thiệu sản 
phẩm, trung tâm thông tin...

- Hỗ trợ kinh phí lập dự án cải 
tạo, xử lý ô nhiễm môi trường 
các làng nghề; lựa chọn một số 
làng nghề tiến hành hỗ trợ đầu 
tư cải tạo, nâng cấp hoặc xây 
dựng mới hệ thống thu gom, xử lý 
nước thải, chất thải tập trung; xây 
dựng đồng bộ hệ thống cấp nước 
cho sản xuất và hệ thống xử lý 
nước thải tại các làng nghề theo 
phương châm Nhà nước và người 
dân cùng làm.

- Có chính sách hỗ trợ đối với 
các doanh nghiệp lữ hành triển 
khai xây dựng các sản phẩm và 

đưa khách du lịch đến các khu 
vực nông thôn.

- Khuyến khích các cơ sở đào 
tạo, doanh nghiệp tham gia đào 
tạo nguồn nhân lực du lịch khu 
vực nông thôn; chính sách hỗ trợ 
đào tạo nghề du lịch cho lao động 
nông thôn.

8. Tăng cường công tác tuyên 
truyền nâng cao nhận thức về 
du lịch gắn với du lịch nông 
nghiệp, nông thôn gắn với xây 
dựng nông thôn mới

- Tập trung chỉ đạo và tổ chức 
quán triệt, tuyên truyền sâu rộng 
tới cán bộ, đảng viên và nhân dân 
về mục đích, ý nghĩa, tầm quan 
trọng của kế hoạch cũng như đề 
ra những giải pháp thực hiện tốt 
các nhiệm vụ, chủ trương, chính 
sách của Trung ương, Thành phố 
về phát triển kinh tế du lịch nông 
nghiệp, nông thôn gắn với xây 
dựng nông thôn mới.

- Tăng cường tuyên truyền, thông 
tin cho người dân về quy hoạch sử 
dụng đất, quy hoạch khu du lịch, 
mô hình du lịch trên địa bàn; các 
quy định pháp luật về đất đai, xây 
dựng, bảo vệ môi trường, vệ sinh 
môi trường, an ninh trật tự an toàn 
xã hội; quy tắc ứng xử văn minh du 
lịch; quy tắc ứng xử nơi công cộng...

- Xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức 
có hành vi vi phạm về đất đai, xây 
dựng, bảo vệ môi trường trên địa 
bàn đặc biệt khu quy hoạch phát 
triển du lịch; các hành vi vi phạm 
pháp luật khác liên quan ảnh 
hưởng đến sự phát triển du lịch 
nông nghiệp, nông thôn.
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NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, 
NÔNG THÔN HÀ NỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Sôû Noâng nghieäp & PTNT Haø Noäi

Trong 5 tháng đầu năm 2022, 
trên cơ sở các văn bản 
chỉ đạo của Trung ương, 

Thành ủy, HĐND, UBND Thành 
phố, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà 
Nội đã hoàn thành xây dựng các 
kế hoạch, chương trình của đơn 
vị và tổ chức triển khai đúng tiến 
độ; phối hợp với các huyện, thị xã 
trong công tác chỉ đạo sản xuất 
nông nghiệp để phấn đấu hoàn 
thành chỉ tiêu nông nghiệp, nông 
thôn được giao năm 2022.

Các cây trồng chính (lúa, rau, 
cây ăn quả...) phát triển tốt. Các 
hộ chăn nuôi đang đẩy mạnh việc 
tái đàn theo quy định. Tình hình 
chăn nuôi cơ bản ổn định, tình 
hình dịch bệnh trên đàn gia súc, 
gia cầm cơ bản được kiểm soát 
tốt, không có dịch bệnh lớn xảy 
ra. Tình hình nuôi trồng thủy sản 
về diện tích nuôi không biến động 
nhiều, sản lượng thu hoạch tăng là 
nuôi trồng thủy sản theo phương 
thức thâm canh và sử dụng con 
giống có năng suất… nên sản 
lượng nuôi trồng thủy sản cao hơn 
so với nuôi trồng truyền thống. 

Công tác trồng, chăm sóc và 
bảo vệ rừng được quan tâm và 
triển khai thực hiện sớm từ đầu 
năm. Sản xuất lâm nghiệp tập 
trung chủ yếu vào công tác trồng, 
chăm sóc và bảo vệ rừng.

Công tác phát triển nông thôn 
và xây dựng nông thôn mới tiếp 
tục được quan tâm đầu tư và chỉ 
đạo quyết liệt, sâu sát để phấn 
đấu đạt mục tiêu: Số xã được công 
nhận đạt tiêu chí nông thôn mới 
nâng cao tăng thêm 25 xã và xã 
được công nhận đạt tiêu chí nông 
thôn kiểu mẫu tăng thêm 15 xã.

Phát huy những kết quả đạt 

được, trong 6 tháng cuối năm 
2022, Sở Nông nghiệp & PTNT 
Hà Nội đề ra những nhiệm vụ và 
giải pháp sau: 

1. Trồng trọt
 Phối hợp với UBND các quận, 

huyện, thị xã đôn đốc, chỉ đạo các 
địa phương và nông dân thực hiện 
tốt công tác chăm sóc, phòng trừ 
dịch hại và bảo vệ cây trồng; tăng 
cường kiểm tra đồng ruộng, dự 
tính, dự báo, phát hiện sớm và xử 
lý sớm các bệnh trên cây trồng để 
không lây lan phát sinh thành dịch.

Xây dựng và thực hiện kế 
hoạch sản xuất vụ mùa, vụ Đông 
trên cơ sở có các điều chỉnh phù 
hợp về cơ cấu cây trồng, diện tích 
gieo trồng, cơ cấu giống. Cụ thể:

* Đối với sản xuất vụ Mùa
Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, 

tuyên truyền, hướng dẫn để người 
dân tập trung gieo cấy hết diện 
tích lúa trong vụ Mùa; mở rộng 
diện tích sản xuất cây rau màu 
trên diện tích cây hàng năm. 

Tổng diện tích gieo trồng phấn 
đấu đạt: 94.819,1ha, bao gồm: 
Lúa: 73.992,2ha, năng suất 58,3 
tạ/ha; Ngô: 3.398,3ha, năng suất: 
51tạ/ha; lạc: 573,4ha, năng suất: 
21 tạ/ha; đậu tương: 378ha, năng 
suất: 19,1tạ/ha; rau các loại: 
9.314,2ha, năng suất: 205tạ/ha; 
hoa hàng năm: 2.589,3ha; cây 
khác: 4.573,5ha.

Phấn đấu gieo cấy trà cực 
sớm và sớm xong trước 30/6 và 
thu hoạch trước 30/9 đạt 70% 
diện tích để tăng hiệu quả phòng 
chống úng và đảm bảo diện tích 
trồng cây vụ Đông. Mở rộng diện 
tích lúa chất lượng đạt từ 56 - 59% 
diện tích, tập trung nhiều ở các 
huyện Chương Mỹ, Sóc Sơn, Ứng 

Hòa, Thanh Oai, Ba Vì, Phúc Thọ. 
Đối với cây rau màu: Tập trung 

trồng trong tháng 6, đầu tháng 
7. Tập trung đẩy mạnh sử dụng 
giống lai, các nhóm giống ngắn 
ngày và trung ngày.

* Đối với sản xuất vụ Đông
Đảm bảo diện tích gieo trồng 

cây vụ Đông, chủ lực là cây rau, 
đậu tương, cây ngô ngắn ngày, 
tăng diện tích cây trồng như rau 
màu, khoai tây, hoa, cây cảnh… có 
năng suất, chất lượng và hiệu quả 
kinh tế cao. 

Tổng diện tích gieo trồng phấn 
đấu đạt: 29.625,9ha, bao gồm: 
Ngô: 6.071ha, năng suất: 51tạ/ha;  
lạc: 407ha, năng suất: 20,8tạ/ha; 
đậu tương: 1.290ha, năng suất: 
19,2tạ/ha; khoai lang: 1.180,6ha, 
năng suất: 106,4tạ/ha; khoai tây: 
833ha, năng suất: 141,1tạ/ha; 
rau các loại: 13.966ha, năng suất: 
225tạ/ha; hoa hàng năm: 2.712,1 
ha; cây khác: 3.000,7ha. 

Chủ yếu sử dụng giống ngắn 
ngày, chất lượng cao, các loại giống 
mới, gieo trồng tập trung, tích cực 
áp dụng tiến bộ kỹ thuật, để đạt 
năng suất và hiệu quả kinh tế cao.

Các vùng rau chuyên canh bố 
trí rải vụ các lứa rau, đặc biệt lưu ý 
lứa rau giáp vụ gieo cấy lúa Xuân. 
Mở rộng diện tích sản xuất rau an 
toàn, sản xuất rau theo VietGAP, 
rau hữu cơ… Đẩy mạnh liên kết 
chuỗi trong tiêu thụ sản phẩm. 

Tăng cường kiểm tra việc sản 
xuất, kinh doanh vật tư nông 
nghiệp trên địa bàn để đảm bảo 
chất lượng, chủng loại giống, vật 
tư phục vụ cho sản xuất.

2. Chăn nuôi:
Tập trung chỉ đạo trong hoạt 

động sản xuất trong 6 tháng cuối 
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năm 2022 để đảm bảo chỉ tiêu 
tăng trưởng lĩnh vực chăn nuôi 
năm 2022. Cụ thể:

Hướng dẫn các cơ sở chăn 
nuôi đẩy nhanh công tác tái 
đàn và áp dụng các biện pháp 
kỹ thuật để nâng cao hiệu quả 
trong sản xuất để đảm bảo 
nguồn cung thực phẩm dịp cuối 
năm 2022 và chỉ tiêu tăng trưởng 
trong lĩnh vực chăn nuôi.

Đẩy mạnh việc phát triển tổng 
đàn các loài vật nuôi theo định 
hướng năm 2022; khuyến khích 
phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên 
kết có sự tham gia đầu tư, kết nối 
thị trường của các doanh nghiệp 
để ổn định đầu ra cho sản phẩm.

Đảm bảo công tác quản lý 
chăn nuôi thú y: Tăng cường 
công tác phòng chống dịch bệnh; 
thực hiện  tiêm phòng đại trà cho 
đàn gia súc, gia cầm đối với các 
bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 
theo kế hoạch của UBND Thành 
phố; chủ động lấy mẫu giám sát 
để dự tính, dự báo sớm dịch bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm như: 
Cúm gia cầm, lở mồm long móng 
gia súc, tai xanh, dịch tả lợn châu 
Phi, bệnh dại động vật…, khoanh 
vùng, dập dịch ngay khi có dấu 
hiệu của dịch bệnh, đảm bảo 
khống chế nhanh gọn, không để 
lây lan ra diện rộng.

Tăng cường quản lý hoạt động 
giết mổ gia súc, gia cầm; tổ chức 
kiểm tra, giám sát hoạt động của 
các cơ sở giết mổ gia súc, gia 
cầm; kiên quyết xử lý các trường 
hợp vi phạm.

Xây dựng các cơ sở an toàn 

dịch bệnh; từng bước triển khai 
thí điểm xây dựng một số xã chăn 
nuôi trọng điểm thành cơ sở an 
toàn dịch bệnh để tiến tới xây dựng 
thành vùng an toàn dịch bệnh.

Quản lý tốt vật tư nông nghiệp 
trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y 
(thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, 
chế phẩm sinh học trong lĩnh vực 
chăn nuôi, thú y).

3. Thủy sản
Theo dõi tình hình dịch bệnh 

thủy sản; chỉ đạo, hướng dẫn 
người dân chăm sóc, phòng trừ 
dịch bệnh trong nuôi trồng thủy 
sản; mở rộng diện tích thâm canh, 
phát triển, mở rộng diện tích nuôi 
trồng thủy sản tại các vùng có đủ 
điều kiện.

Tăng cường bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản, thả giống tái tạo nguồn 
lợi thủy sản trên các thủy vực của 
Thành phố.

Tăng cường công tác thông 
tin, hướng dẫn các địa phương và 
người nuôi thủy sản trong công 
tác xử lý môi trường, phòng chống 
dịch bệnh và đảm bảo an toàn 
thực phẩm trong quá trình nuôi 
trồng. Hướng dẫn công tác phát 
triển sản xuất giống, nuôi cá lồng 
theo quy định. 

4. Lâm nghiệp
Tiếp tục thực hiện tốt công tác 

quản lý, bảo vệ rừng và phòng 
cháy chữa cháy năm 2022.

Thực hiện tốt công tác quản 
lý, bảo vệ rừng phòng hộ, rừng 
đặc dụng, trồng cây phân tán, 
rừng trồng mới và thực hiện đề 
án “Bảo tồn, phát triển các loài 
động vật, thực vật hoang dã có 

nguồn gen quý hiếm trên địa 
bàn thành phố Hà Nội”.

5.  Xây dựng nông thôn mới
Đẩy mạnh việc triển khai kế 

hoạch  thực hiện Chương trình số 
04 của Thành ủy

Kiểm tra, hướng dẫn các 
huyện, thị xã và các xã đẩy nhanh 
thực hiện việc xây dựng nông thôn 
mới, nông thôn mới nâng cao, 
nông thôn mới kiểu mẫu theo kế 
hoạch đề ra.

Phối hợp với các quận, huyện, 
thị xã tổ chức đánh giá phân hạng 
sản phẩm OCOP năm 2022.

6. Đê điều, thủy lợi
Triển khai công tác kiểm tra, 

đánh giá hệ thống công trình thủy 
lợi, đê điều trước mùa mưa lũ năm 
2022; Kế hoạch phòng, chống úng 
ngập khu vực ngoại thành và đảm 
bảo an toàn hồ, đập trong mùa mưa 
bão năm 2022; Kế hoạch phương 
án hộ đê và bảo vệ trọng điểm 
phòng, chống thiên tai năm 2022.

Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh 
tiến độ các công trình đê điều, thủy 
lợi phục vụ công tác phòng chống 
lụt bão, úng ngập vụ mùa.

Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã 
thực hiện nạo vét khơi thông dòng 
chảy, giải tỏa rau, bèo, đăng đó, 
các chướng ngại vật trên sông, trên 
hệ thống kênh mương tưới, tiêu.

Tăng cường công tác kiểm tra 
đê, kè, theo dõi diễn biến, phát 
hiện sớm và báo cáo kịp thời các 
sự cố đê, kè; tham mưu chỉ đạo xử 
lý kịp thời các sự cố, hư hỏng công 
trình đê điều; thường xuyên kiểm 
tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý 
vi phạm pháp luật về đê điều.
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Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội kiểm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Đan Phượng

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỐ 04-CTr/TU ngày 17/03/2021 
CỦA THÀNH ỦY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TÍNH ĐẾN HẾT QUÝ I/2022

Nguyễn Văn Chí

Ngày 17/3/2021, Thành ủy 
Hà Nội ban hành Chương 
trình số 04-CTr/TU về “Đẩy 

mạnh thực hiện hiệu quả Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới gắn với cơ cấu lại 
ngành nông nghiệp và phát triển 
kinh tế nông thôn, nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần của nông 
dân giai đoạn 2021 - 2025” với 
nhiều nét mới, hướng tới mục tiêu 
phát triển mạnh mẽ hơn nữa nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn và 
đề ra mục tiêu xây dựng nông thôn 
mới theo hướng phát triển đô thị, 
văn minh và hiện đại. 

Hết quý I/2022, Chương trình 
đã đạt được một số kết quả nổi bật, 
cụ thể như sau:

1. Về xây dựng nông thôn mới
1.1. Về xây dựng huyện nông 

thôn mới, huyện nông thôn mới 
nâng cao

- Kết quả xây dựng huyện nông 
thôn mới:

Đến nay, thành phố có 14/18 
huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn 
mới, gồm: Đan Phượng, Đông 
Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc 
Oai, Gia Lâm, Thạch Thất, Thường 
Tín, Thanh Oai, Phúc Thọ, Sóc 
Sơn, Phú Xuyên, Chương Mỹ và 
thị xã Sơn Tây. 

Còn 04 huyện chưa đạt chuẩn 
nông thôn mới, trong đó: 

+ Huyện Mê Linh: Đã được Bộ 
Nông nghiệp & PTNT trình Thủ 
tướng Chính phủ công nhận huyện 
đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Huyện Ứng Hòa, Ba Vì và 
huyện Mỹ Đức đã có 100% số xã 
đạt chuẩn nông thôn mới, đang 
tiến hành hoàn thiện các tiêu chí 
huyện nông thôn mới, phấn đấu 
đạt chuẩn vào năm 2022.

- Kết quả xây dựng huyện nông 
thôn mới nâng cao: 

Huyện Đan Phượng là huyện 
đi đầu của thành phố về xây dựng 
nông thôn mới. Đến nay đã có 

100% số xã đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao, có 5 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới kiểu mẫu. Trong 
năm 2022, huyện Đan Phượng đã 
đăng ký thêm 6 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới kiểu mẫu và đang rà 
soát theo Bộ tiêu chí huyện nông 
thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 
- 2025, hoàn thiện hồ sơ đề nghị 
Thủ tướng Chính phủ công nhận 
huyện đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao năm 2022.

1.2. Về xây dựng xã nông thôn 
mới và nông thôn mới nâng cao, 
nông thôn mới kiểu mẫu

- Xây dựng xã nông thôn mới: 
Đến hết năm 2021, thành phố 
có 382/382, đạt 100% số xã đạt 
chuẩn nông thôn mới.

- Xã nông thôn mới nâng cao: 
Hết năm 2021, thành phố có 
48 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao.

- Xây dựng nông thôn mới 
kiểu mẫu: Có 5 xã thuộc huyện 
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Đan Phượng được công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 
năm 2021, cụ thể như sau: Xã Đan 
Phượng đủ điều kiện đạt chuẩn 
NTM kiểu mẫu về các lĩnh vực: Môi 
trường, giáo dục và đào tạo, y tế, 
tổ chức sản xuất, du lịch.

Xã Thọ Xuân đủ điều kiện đạt 
chuẩn NTM kiểu mẫu về các lĩnh 
vực: Giáo dục, y tế. Xã Liên Hà 
đủ điều kiện đạt chuẩn NTM kiểu 
mẫu về các lĩnh vực: Giáo dục và 
đào tạo, y tế, tổ chức sản xuất. 
Xã Song Phượng đủ điều kiện đạt 
chuẩn NTM kiểu mẫu về các lĩnh 
vực: Văn hóa, giáo dục và đào tạo, 
y tế. Xã Tân Hội đủ điều kiện đạt 
chuẩn NTM kiểu mẫu về các lĩnh 
vực: Văn hóa, giáo dục, y tế.

2. Về cơ cấu lại ngành nông 
nghiệp và phát triển kinh tế 
nông thôn

2.1. Về cơ cấu lại ngành 
nông nghiệp

Kết quả thu hoạch cây màu vụ 
Đông đạt khá, công tác chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng được quan 
tâm chú trọng; chăn nuôi phát 
triển ổn định. Riêng sản xuất vụ 
Xuân bị ảnh hưởng bởi đợt rét 
đậm, rét hại kéo dài trong những 
tháng đầu năm nên đã ảnh hưởng 
đến sản xuất nông nghiệp. Toàn 
thành phố gieo trồng được 83 ng-
hìn ha lúa vụ Xuân, bằng 97,6% 
cùng kỳ năm trước; 3,2 nghìn ha 
ngô, bằng 88,3%; 190ha khoai 
lang, bằng 88,8%; 159ha đậu 
tương, bằng 49,7%; 1,3 nghìn ha 
lạc, bằng 83,2%; 8,3 nghìn ha 
rau, bằng 97,3%; 196ha đậu, tăng 
24,8%. Lúa và cây màu vụ Xuân 
sinh trưởng và phát triển tốt, các 
địa phương tiếp tục chỉ đạo thực 
hiện công tác gieo trồng nhằm 
đảm bảo kế hoạch và thời vụ. 
Chăn nuôi trâu, bò những tháng 
đầu năm phát triển ổn định, không 
có dịch bệnh lớn xảy ra. Chăn nuôi 
gia cầm nhìn chung ổn định, bệnh 
cúm gia cầm còn xuất hiện nhưng 
với phạm vi nhỏ. Quý I/2022, tổng 

sản lượng thủy sản đạt 25,2 nghìn 
tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 
trước, trong đó thủy sản nuôi trồng 
đạt 24,9 nghìn tấn, tăng 2,8%; 
thủy sản khai thác đạt 296 tấn, 
giảm 2,3%.

2.2. Về Phát triển kinh tế 
nông thôn

2.2.1. Phát triển kinh tế Hợp tác 
xã nông nghiệp

- Đến hết năm 2021, thành 
phố có 1.329 HTX nông nghiệp 
gồm 1.104 HTX đang hoạt động 
(chiếm 83,1%) và 225 HTX ngừng 
hoạt động, tạm ngừng hoạt động 
(chiếm 16,9%). Trong 1.104 HTX 
nông nghiệp đang hoạt động có 
652 HTX tổng hợp, 359 HTX trồng 
trọt, 61 HTX chăn nuôi, 27 HTX 
nuôi trồng thủy sản và 05 HTX 
nước sạch nông thôn. 

- Số lượng HTX nông nghiệp 
giải thể, hợp nhất từ tháng 01/2021 
đến tháng 11/2021 là 06 HTX tại 
04 quận, huyện (huyện Sóc Sơn: 
02 HTX; huyện Gia Lâm: 01 HTX; 
huyện Phú Xuyên: 02 HTX và 
quận Bắc Từ Liêm: 01 HTX).

- Về thành lập mới HTX nông 
nghiệp: Năm 2021, số lượng HTX 
nông nghiệp thành lập mới là 70 
HTX (huyện Thanh Oai: 03 HTX; 
huyện Ứng Hòa: 01 HTX; huyện 
Chương Mỹ: 05 HTX ; huyện Quốc 
Oai: 03 HTX; huyện Đan Phượng: 
07 HTX; huyện Hoài Đức: 01 
HTX; huyện Phú Xuyên: 03 HTX; 
thị xã Sơn Tây: 02 HTX; huyện 
Ba Vì: 06 HTX; huyện Đông Anh: 
06 HTX; huyện Mê Linh: 04 HTX; 
huyện Sóc Sơn: 04 HTX; huyện 
Gia Lâm: 05 HTX; huyện Thanh 
Trì: 03 HTX, huyện Thường Tín: 
03 HTX; quận Hà Đông: 03 HTX, 
quận Long Biên: 03 HTX, quận 
Bắc Từ Liêm: 02 HTX; quận Nam 
Từ Liêm: 01 HTX, quận Hoàng 
Mai: 01 HTX).  

2.2.2. Phát triển kinh tế trang trại
Hiện nay trên địa bàn thành 

phố Hà Nội có 1.701 trang trại 
(theo thông tư số 02/2020/TT-

BNNPTNT); trong đó: 33 trang 
trại trồng trọt; 1.359 trang trại 
chăn nuôi; 180 trang trại nuôi 
trồng thủy sản; 01 trang trại lâm 
nghiệp;125 trang trại tổng hợp; 
03 trang trại tham gia hoạt động 
du lịch nông nghiệp. 

Tình hình liên kết sản xuất, tiêu 
thụ sản phẩm của trang trại đang 
hình thành và phát triển. Toàn 
thành phố hiện nay có khoảng 
277 trang trại đã liên kết phát triển 
sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Trong 
đó trên 200 trang trại chăn nuôi 
(lợn, gia cầm) đã có liên kết sản 
xuất gắn với tiêu thụ với Công ty 
Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam. 
Tuy nhiên do trình độ năng lực 
của các chủ trang trại hạn chế, 
chưa tập trung xây dựng thương 
hiệu, nhãn hiệu hàng hóa nên số 
lượng trang trại liên kết còn chiếm 
tỷ lệ chưa cao.

2.2.3. Phát triển làng nghề 
Hà Nội trước đây có 1.350 

làng nghề và làng có nghề. Tuy 
nhiên do quá trình đô thị hóa và 
hội nhập kinh tế thị trường khu 
vực và quốc tế diễn ra nhanh nên 
nhiều làng nghề, làng có nghề bị 
mai một. Do vậy đến nay, Hà Nội 
hiện còn 806 làng nghề và làng 
có nghề (giảm 544 làng nghề, 
làng có nghề), trong đó 318 làng 
nghề đã được UBND Thành phố 
công nhận làng nghề Hà Nội, 
gồm (48 làng nghề truyền thống, 
270 làng nghề).

Tổng doanh thu từ 318 làng 
nghề, làng nghề truyền thống và 
các làng có nghề đạt trên 20.000 
tỷ đồng. Các làng nghề đều có sự 
tăng trưởng cả về doanh thu, giá trị 
sản xuất và giá trị xuất khẩu qua 
các năm, trong đó, có khoảng 100 
làng nghề đạt doanh thu từ 10 đến 
20 tỷ đồng/năm, gần 70 làng nghề 
đạt từ 20 đến 50 tỷ đồng/năm và 
khoảng 20 làng nghề đạt trên 50 
tỷ đồng/năm, đóng góp đáng kể 
vào ngân sách địa phương. Một số 
làng nghề có doanh thu cao như 
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làng nghề điêu khắc mỹ nghệ thôn 
Sơn Đồng đạt 2.850 tỷ đồng; làng 
nghề bánh kẹo dệt kim La Phù đạt 
1.301 tỷ đồng…

2.2.4. Phát triển cụm công nghiệp
Trên địa bàn thành phố đã có 

70 cụm công nghiệp (CCN) đi vào 
hoạt động, tổng diện tích theo quy 
hoạch là 1.686ha, trong đó hiện 
trạng có 1.392ha đã đầu tư xây 
dựng hạ tầng, hoạt động ổn định. 
Các CCN đã thu hút được 3.864 
hộ, doanh nghiệp vào đầu tư sản 
xuất kinh doanh với hơn 60.000 lao 
động. Có 41 CCN đã và đang đầu 
tư xây dựng hệ thống xử lý nước 
thải tập trung, trong đó có 30 CCN 
đã có hệ thống xử lý nước thải tập 
trung, 11 CCN được UBND Thành 
phố phê duyệt chủ trương đầu 
tư. Có 29 CCN sẽ hoàn thiện hệ 
thống xử lý nước thải trong quá 
trình hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật 
hoặc mở rộng diện tích theo quy 
hoạch được phê duyệt. Tỷ lệ cụm 
công nghiệp, cụm công nghiệp 
làng nghề (đang hoạt động và xây 
dựng mới) có trạm xử lý nước thải 
đạt 92,5%.

Đối với 43 cụm công nghiệp 
mới có quyết định thành lập, 02 
cụm đã khởi công xây dựng HTKT 
(CCN Đại Thắng và CCN Phú 
Túc); còn lại 41 cụm công nghiệp 
đang hoàn thiện các điều kiện tổ 
chức khởi công.

3. 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 năm 2021 đạt 54,07 
triệu đồng/người/năm, giảm so với 
năm 2020 do ảnh hưởng của đại 
dịch Covid-19. Các huyện có thu 
nhập bình quân đầu người cao 
như: Thạch Thất 75 triệu đồng, 
Đan Phượng 66 triệu đồng, Gia 
Lâm 65 triệu đồng, Hoài Đức 64 
triệu đồng, Chương Mỹ 62,5 triệu 
đồng,… 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 trên 
địa bàn toàn thành phố đạt 90,8%. 
Có 100% xã có điểm phục vụ bưu 
chính có người phục vụ; 75,15% 
hộ gia đình có sử dụng ít nhất 01 
điện thoại thông minh; 98% các 
thôn phủ sóng di động 3G/4G/5G 
hoặc internet băng rộng.

Cuối năm 2021, theo kết quả rà 
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 
chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 
2022 - 2025, số hộ nghèo khu vực 
nông thôn còn 3.580 hộ, chiếm tỷ 
lệ 0,29%; có 3 huyện không còn 
hộ nghèo theo chuẩn mới: Đan 
Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức. Tỷ 
lệ lao động qua đào tạo năm 2021 
đạt 71,1%.

Tính đến tháng 03/2022, thành 
phố đã giải quyết việc làm cho 
23.103 lao động (trong đó, tạo 
việc làm cho 5.275 lao động từ 
nguồn vốn ngân sách Thành phố 
ủy thác qua Ngân hàng Chính 
sách xã hội với số tiền là 261,1 
tỷ đồng; số người lao động nhận 
được việc làm sau khi phỏng vấn 
tại các phiên, sàn giao dịch việc 
làm là 2.167 lao động, số lao động 
được giải quyết việc làm qua hình 
thức xuất khẩu lao động, cung 
ứng dịch vụ việc làm của các do-
anh nghiệp và qua các hình thức 
khác là 15.661 lao động). Trung 
tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ 
chức 41 phiên giao dịch việc làm 
với 1.001 đơn vị, doanh nghiệp 
tham gia, tổng số nhu cầu tuyển 
dụng, tuyển sinh là 14.103 người; 
tổng số lao động được phỏng vấn 
là 5.288 lao động; số lao động 
được tuyển dụng tại phiên là 
2.167 lao động.

4. Chương trình mỗi xã một 
sản phẩm (OCOP)

Năm 2021, có 595 sản phẩm 
của 26 quận, huyện, thị xã được 
Hội đồng đánh giá, phân hạng 

sản phẩm OCOP Thành phố đánh 
giá, phân hạng đủ điều kiện trình 
UBND Thành phố quyết định công 
nhận, gồm 367 sản phẩm 4 sao, 
228 sản phẩm 3 sao (vượt kế 
hoạch Thành phố giao 400 sản 
phẩm OCOP năm 2021). Trong đó 
ngành thực phẩm 380 sản phẩm, 
ngành đồ uống 05 sản phẩm, 
ngành thảo dược 10 sản phẩm, 
ngành thủ công mỹ nghệ 193 sản 
phẩm, ngành vải và may mặc 7 
sản phẩm. 

Lũy kế từ năm 2019 đến nay, 
thành phố hiện có 1.649 sản phẩm 
OCOP, gồm 4 sản phẩm 5 sao, 
13 sản phẩm tiềm năng 5 sao (đã 
trình Bộ Nông nghiệp & PTNT xem 
xét đánh giá, phân hạng), 1.098 
sản phẩm 4 sao và 534 sản phẩm 
3 sao. Trong đó ngành thực phẩm 
1.071 sản phẩm, ngành đồ uống 
35 sản phẩm, ngành thảo dược 
17 sản phẩm, ngành thủ công mỹ 
nghệ 492 sản phẩm, ngành vải và 
may mặc 34 sản phẩm.

Ngoài ra, thành phố cũng 
quan tâm tổ chức các sự kiện, Hội 
chợ, Hội thảo, tuần hàng nhằm 
phục hồi, phát triển sản xuất kinh 
doanh trên cơ sở thực hiện hiệu 
quả các biện pháp phòng, chống 
dịch và thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19, thúc đẩy phục hồi, 
phát triển các hoạt động dịch vụ 
thương mại, kết nối giao thương, 
xúc tiến thương mại, kích cầu 
tiêu dùng, hỗ trợ các chủ thể sản 
phẩm OCOP sản xuất kinh doanh 
đẩy mạnh sản xuất ra các sản 
phẩm có chất lượng, khuyến 
khích phát triển sản phẩm hàng 
hóa gắn với các loại hình thương 
mại, dịch vụ điện tử, văn minh, 
hiện đại. Xây dựng được thêm 24 
điểm giới thiệu và bán sản phẩm 
OCOP, đưa tổng số điểm bán trên 
địa bàn thành phố đến nay có 42 
điểm, tạo điều kiện đưa các sản 
phẩm OCOP để người dân nhận 
diện và tiêu thụ sản phẩm.
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  I. Kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2022 
  Tổng diện tích gieo trồng phấn 

đấu đạt: 94.819,1ha, bao gồm:
 - Lúa: Diện tích 73.992,2ha, 

năng suất 58,3tạ/ha;
 - Ngô: Diện tích 3.398,3ha, 

năng suất 51tạ/ha;
 - Lạc: Diện tích 573,4ha, năng 

suất 21tạ/ha;
 - Đậu tương: Diện tích 378ha, 

năng suất 19,1tạ/ha;
 - Rau các loại: Diện tích 9.314,2 

ha, năng suất 205tạ/ha;
 - Hoa hàng năm: Diện tích 

2.589,3ha;
 - Cây khác: Diện tích 4.573,5ha.
Căn cứ vào tình hình cụ thể 

của địa phương, kế hoạch sản 
xuất vụ Mùa của thành phố, các 
địa phương rà soát, xây dựng và 
triển khai kế hoạch gieo trồng vụ 
Mùa trên địa bàn nhằm tận dụng 
tối đa các diện tích để mở rộng 
sản xuất, tập trung chỉ đạo chuyển 
đổi cơ cấu giống theo hướng phát 
triển sản xuất cây trồng chất lượng 
và giá trị kinh tế cao, phù hợp với 

điều kiện sản xuất thực tế để đảm 
bảo tăng trưởng bền vững ngành 
nông nghiệp năm 2022 theo đúng 
chỉ đạo của Thành ủy và UBND 
Thành phố.

1. Cơ cấu giống 
1.1. Đối với giống lúa: 
- Nhóm giống lúa thuần chất lượng 

(BT7, TBR225, VNR20,...), lúa nếp 
(nếp 87, nếp 97, nếp cái hoa vàng...): 
từ 56 - 59%, tập trung nhiều ở các 
huyện Chương Mỹ, Sóc Sơn, Ứng 
Hòa, Thanh Oai, Ba Vì, Phúc Thọ. 

- Nhóm giống lúa thuần năng suất 
(Khang dân, Thiên ưu 8, BC: 38 - 39%. 

- Nhóm giống lúa lai (Nhị Ưu 
838, TH3-5, GS9,…) và giống 
khác: 4 - 6%.

1.2. Giống cây rau màu:
- Sử dụng các giống ngô lai, 

nhóm giống ngắn và trung ngày: 
NK4300, NK6654, LVN4, LVN99,...; 
nhóm ngô thực phẩm: ngô nếp 
HN88, MX4, MX10, Wax 44,...

- Giống đậu tương: DT84, 
ĐT51, ĐT22, ĐT26, Đ8,... để làm 
giống cho vụ Đông.

- Giống lạc: MD7, MD9, L14, 
L18, L23,...

- Các giống rau cải ăn lá, cải bắp, 
cà rốt, bầu, bí lai, đậu đỗ các loại.

2. Thời vụ gieo trồng
2.1. Đối với cây lúa: 
- Gieo mạ trà cực sớm và sớm 

từ 01 - 10/6, cấy từ 12 - 20/6; trà 
chính vụ gieo mạ từ 10 - 20/6, 
cấy từ 20/6 - 05/7; gieo thẳng từ 
10 - 20/6. Gieo mạ dự phòng bằng 
giống cực ngắn: HN6, PC6,... để 
chủ động mạ phục hồi diện tích 
ngập úng sau mưa bão.

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

 2.2. Đối với cây rau màu: Tập trung 
trồng trong tháng 6, đầu tháng 7.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ MÙA, VỤ ĐÔNG NĂM 2022
Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Nội

Mô hình ứng dụng mạ khay cấy máy trong sản xuất lúa quy mô tập trung năm 2022 tại huyện Đông Anh
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 II. Kế hoạch sản xuất vụ 
Đông 2022

 Tổng diện tích gieo trồng phấn 
đấu đạt: 29.625,9ha, bao gồm:

 - Ngô: Diện tích 6.071ha, năng 
suất 51tạ/ha;

 - Lạc: Diện tích 407ha, năng 
suất 20,8tạ/ha;

 - Đậu tương: Diện tích 1.290 
ha, năng suất 19,2tạ/ha;

 - Khoai lang: Diện tích 1.180,6 
ha, năng suất 106,4tạ/ha;

 - Khoai tây: Diện tích 833ha, 
năng suất 141,1tạ/ha;

 - Rau các loại: Diện tích 13.966 
ha, năng suất 225tạ/ha;

 - Hoa hàng năm: Diện tích 
2.712,1ha;

 - Cây khác: Diện tích 3.000,7ha.
1. Cơ cấu giống: Sử dụng 

giống ngắn ngày, chất lượng cao 
là chủ lực:

- Đậu tương: Cơ cấu giống có 
thời gian sinh trưởng ngắn (<85 
ngày) như ĐT12, ĐVN9… chiếm 
30% diện tích; các giống có thời 
gian sinh trưởng trung bình (85 - 
95 ngày) như DT84, DT90, ĐT26, 
ĐT51… chiếm 70% diện tích.

- Ngô: Gieo trồng các giống 
ngô lai F1 năng suất cao, có thời 
gian sinh trưởng từ 95 - 115 ngày, 
như: NK4300, NK6654, LVN4,… 
Nhóm ngô thực phẩm: Ngô nếp 
HN88, ADI668, ADI688; ngô ngọt: 
Sugar 75, SW 1011, Golden Cob; 
ngô sinh khối VN5885, VN172, 
NK7328, NK6253, CP111…

- Lạc: Gieo trồng các giống 
L20, L14, L18, L27… có thời gian 
sinh trưởng 105 - 110 ngày, năng 
suất cao, kháng bệnh héo xanh 
vi khuẩn, gỉ sắt, đốm nâu để làm 
giống cho vụ Xuân năm sau.

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

- Khoai tây: Trồng các giống 
Solara, Marabel, Bellarosa, Diamon... 
có thời gian sinh trưởng 80 - 
90 ngày.

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

2. Thời vụ 
Áp dụng biện pháp không làm 

đất, làm bầu, làm đất tối thiểu, 
trồng gối đối với cây ưa ấm như 
ngô, bí xanh, khoai lang,...; dùng 
giống ngắn ngày; trên chân đất bãi 
ngoài đê, chân trồng cây rau màu 
hè thu chủ động ưu tiên gieo trồng 
cây ưa ấm, cây vụ Đông sớm, trồng 
càng sớm càng tốt. Cụ thể:

- Đậu tương: Các giống có thời 
gian sinh trưởng trung bình gieo 
xong trước 30/9; các giống ngắn 
ngày gieo đến 10/10.

- Ngô: Nhóm giống trung ngày 
gieo xong trước 25/9; nhóm giống 
ngắn ngày gieo xong trước 5/10; 
ngô nếp ăn tươi (ngô quà) gieo 
theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Lạc: Gieo xong trước 30/9. 
Chú ý làm cỏ, vun gốc và đảm bảo 
đủ nước tưới để cây sinh trưởng 
phát triển tốt ngay từ đầu vụ, cho 
năng suất và chất lượng cao.

- Khoai lang: Thời vụ trồng 
từ cuối tháng 9 đến 10/10, riêng 
giống TV1 có thể trồng đến 15/10. 

- Khoai tây: Thời vụ trồng từ 
15/10 đến 15/11. Ứng dụng kỹ 
thuật trồng khoai tây làm đất tối 
thiểu, bón phân, chăm sóc đúng 
kỹ thuật để đạt năng suất và hiệu 
quả kinh tế cao.

- Rau các loại: Căn cứ vào điều 
kiện thời tiết thuận lợi và thời điểm 
thu hoạch để xác định thời gian 
gieo hạt phù hợp với từng loại rau. 
Các vùng rau chuyên canh bố trí 
rải vụ các lứa rau, đặc biệt lưu ý 
lứa rau giáp vụ gieo cấy lúa Xuân. 
Mở rộng diện tích sản xuất rau an 
toàn, sản xuất rau theo VietGAP, 
rau hữu cơ… Đẩy mạnh liên kết 
chuỗi trong tiêu thụ sản phẩm. 

- Hoa các loại: Sử dụng các loại 
giống mới, gieo trồng tập trung để 
tiện chăm sóc, quản lý và tiêu thụ 
sản phẩm. Chú ý điều khiển hoa 
nở vào các dịp Lễ, Tết để tăng hiệu 
quả sản xuất.

III. Một số giải pháp chính
1. Công tác thủy lợi
1.1. Đối với vụ Mùa
- Đảm bảo cấp đủ nước tưới phục 

vụ sản xuất, có phương án đề phòng 
hạn đầu vụ Mùa và chủ động tiêu 
nước khi có mưa lớn xảy ra.

- Kiểm tra đánh giá chất lượng các 
công trình thủy lợi trước mùa mưa 
bão gây ngập úng tại các địa phương. 
Rà soát phương án phòng chống úng 
ngập và đảm bảo an toàn công trình 
thủy lợi đơn vị đã xây dựng. Nạo vét 
khơi thông dòng chảy các tuyến kênh 
tiêu, vận hành thử các trạm bơm tiêu, 
cống tiêu, cửa van…

- Theo dõi chặt chẽ tình hình 
khí tượng, thủy văn để thực hiện 
phương án điều tiết nước phù hợp 
nhằm đảm bảo an toàn và vận 
hành hiệu quả các hồ chứa nước 
theo quy trình đã được phê duyệt 
đồng thời có phương án tích nước 
hợp lý phục vụ sản xuất.

1.2. Đối với vụ Đông
- Tập trung chỉ đạo điều tiết nước 

đảm bảo độ ẩm của đất, rút nước 
phù hợp để sau khi thu hoạch lúa 
Mùa có thể trồng ngay được cây vụ 
Đông. Đối với các diện tích không 
chủ động tiêu, thoát nước phải chỉ 
đạo bơm tiêu nước sớm. Chủ động 
tiêu úng kịp thời nhất là giai đoạn 
cuối tháng 9 đầu tháng 10 khi cây 
vụ Đông bắt đầu gieo trồng.

- Đề phòng hạn giữa và cuối 
vụ Đông làm các cây trồng sinh 
trưởng không thuận lợi.

2. Tăng cường công tác quản lý 
Nhà nước trong sản xuất trồng trọt

- Tăng cường kiểm tra, hướng 
dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
vật tư nông nghiệp trên địa bàn để 
đảm bảo chất lượng, chủng loại 
giống, vật tư phục vụ cho sản xuất.
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- Tăng cường công tác điều 
tra dự tính, dự báo, hướng dẫn 
phòng trừ sâu bệnh bảo vệ cây 
trồng; thường xuyên kiểm tra đồng 
ruộng, phát hiện sâu bệnh hại và 
có biện pháp tổ chức phòng trừ kịp 
thời, không để lây lan thành dịch.

- Những quận, huyện có tập 
quán cấy muộn như Hoài Đức, Đan 
Phượng, Quốc Oai, Thanh Trì, Nam 
Từ Liêm, Bắc Từ Liêm… tăng cường 
đôn đốc, hướng dẫn người dân đẩy 
sớm lịch thời vụ gieo cấy vụ Xuân 
2022, phấn đấu toàn Thành phố cơ 
bản hoàn thành gieo cấy lúa Xuân 
xong trước ngày 01/03/2022.

- Các huyện, quận, thị xã: 
+ Căn cứ vào sản xuất vụ Mùa 

và vụ Đông của thành phố các địa 
phương cần xây dựng kế hoạch 
đến từng xã, phường, thị trấn phù 
hợp với điều kiện thực tế và tình 
hình cụ thể từng địa phương.

+ Chủ động ban hành và thực 
hiện các chính sách hỗ trợ khuyến 
khích người dân phát triển sản xuất 
như hỗ trợ giống, kỹ thuật canh tác 
mới, cơ giới hoá nông nghiệp, diệt 
chuột, ốc bươu vàng, chế phẩm xử 
lý rơm rạ sau thu hoạch…cho lúa; 
thuốc sinh học, phân bón hữu cơ 
vi sinh… cho phát triển rau an toàn; 
có chính sách hỗ trợ bảo quản, sơ 
chế, chế biến các sản phẩm chủ 
lực cho nông dân, thúc đẩy phát 
triển sản xuất theo hướng gia tăng 
giá trị, chất lượng nông sản và hiệu 
quả sản xuất; phát triển các mô 
hình liên kết sản xuất -  tiêu thụ 
sản phẩm nhằm tạo thị trường tiêu 
thụ ổn định, quy mô lớn.

+ Rà soát đối với các diện tích 
trồng lúa nước, trường hợp không 
đảm bảo đủ nguồn nước tưới suốt 
vụ, cần có phương án chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng sang cây trồng 
cạn sử dụng ít nước hơn.

+ Thực hiện các giải pháp cụ thể 
để khắc phục tình trạng nông dân 
bỏ ruộng; nhất là khuyến khích, hỗ 
trợ các doanh nghiệp tích tụ, thuê 
ruộng đất để sản xuất hàng hóa 
gắn liền với tiêu thụ sản phẩm.

3. Thực hiện tốt các biện pháp 
thâm canh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật

- Sử dụng hạt giống có chất 
lượng tốt, gieo mạ thưa và chăm 
sóc đúng kỹ thuật. Dược mạ chọn 
vùng tập trung, chân ruộng cao, 
tiện chăm sóc, quản lý phòng trừ 
sâu bệnh, chuột hại. Chỉ đạo chặt 
chẽ giữa khâu làm đất và gieo mạ; 
mạ nhổ đến đâu, cấy đến đó; áp 
dụng hệ thống thâm canh lúa cải 
tiến SRI (cấy 1 - 2 dảnh/khóm, mật 
độ cấy 25 - 35 khóm/m2…). 

- Mở rộng diện tích gieo cấy lúa 
bằng máy và diện tích áp dụng cơ 
giới hoá đồng bộ để giảm công lao 
động, tăng hiệu quả trong sản xuất.

- Bón phân cân đối, hợp lý, 
không bón thừa đạm, sử dụng các 
loại phân bón NPK tổng hợp, phân 
bón chuyên dùng, tăng cường bón 
phân hữu cơ, bón theo hướng dẫn 
của nhà sản xuất đối với từng loại 
phân, từng loại đất, từng giống lúa; 
bón đủ phân Kali cho lúa, nhất là 
giai đoạn đón đòng.

- Chủ động điều tiết nước theo từng 
giai đoạn sinh trưởng của cây trồng.

- Thường xuyên kiểm tra đồng 
ruộng, theo dõi diễn biến sâu bệnh 
hại, tổ chức phòng trừ kịp thời 
những diện tích có mật độ sâu, tỷ lệ 
bệnh cao theo hướng dẫn của Chi 
cục Trồng trọt và BVTV Hà Nội. 
Đặc biệt chú ý những vùng trước 
đây thường xảy ra ổ dịch đạo ôn, 
rầy nâu, sâu cuốn lá, bạc lá, sâu 
đục thân, khô vằn…  cần chủ động 
các biện pháp ngay từ đầu vụ bằng 
cách thực hiện tốt các biện pháp 
canh tác, phòng trừ dịch hại tổng 
hợp tạo cho cây lúa khỏe, tăng khả 
năng chống chịu sâu bệnh. Phòng 
trừ sinh vật hại khi đến ngưỡng và 
theo nguyên tắc 4 đúng.

- Đối với cây rau, màu: Thực hiện 
tốt các quy trình kỹ thuật của từng 
chủng loại cây trồng. Gieo, trồng 
đúng thời vụ; bón thúc, vun xới, 
đảm bảo tưới tiêu phù hợp để cây 
rau, màu sinh trưởng thuận lợi. Áp 
dụng cơ giới hóa trong sản xuất để 
giảm công lao động, tăng hiệu quả 

kinh tế. Phòng trừ sâu bệnh đúng kỹ 
thuật, chủ động áp dụng biện pháp 
phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM), 
đảm bảo an toàn thực phẩm và an 
toàn môi trường, sinh thái.

- Tiếp tục theo dõi, khảo 
nghiệm, thử nghiệm, trình diễn các 
giống cây trồng mới có triển vọng 
nhằm chọn ra giống tốt, phù hợp 
để đưa vào cơ cấu giống cây trồng 
của thành phố trong các vụ sản 
xuất tiếp theo.

4. Đẩy mạnh công tác thông 
tin tuyên truyền

- Tích cực tuyên truyền sâu 
rộng qua các phương tiện thông 
tin đại chúng các chủ trương, định 
hướng của thành phố về sản xuất 
trồng trọt năm 2022.

- Hướng dẫn thực hiện đúng cơ 
cấu giống, thời vụ; giới thiệu các 
mô hình sản xuất có hiệu quả, kỹ 
thuật thâm canh, những giống cây 
trồng mới, vấn đề an toàn thực 
phẩm, thông tin thị trường, diễn 
biến thời tiết, các vấn đề phát sinh 
trong quá trình sản xuất và biện 
pháp khắc phục. Đặc biệt, tăng 
cường tuyên truyền, hướng dẫn 
nông dân kỹ thuật canh tác tiên 
tiến, sử dụng phân bón cân đối 
và phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời 
bảo đảm an toàn cho sản xuất.

5. Làm tốt công tác cung ứng, 
quản lý vật tư nông nghiệp

- Các đơn vị trực thuộc Sở Nông 
nghiệp & PTNT, các tổ chức, cá nhân 
sản xuất, kinh doanh giống, vật tư 
phân bón, thuốc BVTV theo chức 
năng, nhiệm vụ của mình, căn cứ 
định hướng cơ cấu giống cây trồng, 
thời vụ sản xuất, chuẩn bị lượng 
giống tốt và các loại vật tư, phân bón, 
thuốc BVTV đảm bảo chất lượng, 
đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất.

- Đẩy mạnh sử dụng giống cây 
trồng có năng suất, chất lượng và 
sản xuất, nhất là giống lúa chất 
lượng để nâng cao năng suất, hạ 
giá thành sản phẩm, nâng cao giá 
trị gia tăng.
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                TROÀNG TROÏT - THUÛY LÔÏI - PHOØNG CHOÁNG THIEÂN TAI

PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG ÚNG NGẬP KHU VỰC NGOẠI THÀNH HÀ NỘI PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG ÚNG NGẬP KHU VỰC NGOẠI THÀNH HÀ NỘI 
VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN HỒ ĐẬP TRONG MÙA MƯA BÃO NĂM 2022VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN HỒ ĐẬP TRONG MÙA MƯA BÃO NĂM 2022

  Chi cục Thủy lợi và PCTT Hà Nội

Thực hiện Chỉ thị số 1652/CT-
BNN-TCTL ngày 18/03/2022 
của Bộ Nông nghiệp & PTNT 

về việc tăng cường công tác bảo 
đảm an toàn công trình thủy lợi trong 
mùa mưa, lũ năm 2022; Chỉ thị số 
07/CT-UBND ngày 07/4/2022 của 
UBND thành phố Hà Nội về công 
tác phòng, chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn năm 2022. Trên cơ sở 
Báo cáo đánh giá hiện trạng công 
trình thủy lợi trước mùa mưa lũ và 
phương án phòng, chống thiên tai, 
phương án đảm bảo an toàn hồ đập 
năm 2022 của các Công ty thủy lợi 
và UBND các quận, huyện, thị xã, 
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã 
xây dựng Phương án phòng, chống 
úng ngập khu vực ngoại thành và 
đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa 
mưa bão năm 2022.

Theo nhận định của Trung tâm 
dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia: 
Dự báo xu thế nhiệt độ mặt nước 
biển tại khu vực trung tâm Thái 
Bình Dương tiếp tục trong pha lạnh 
và hiện tượng Na Nina còn duy trì 
từ nay đến khoảng giữa năm 2022 
với xác suất khoảng 65 - 70%, sau 
đó sẽ chuyển dần sang trạng thái 
trung tính trong khoảng nửa cuối 
năm 2022. Trong những năm xảy 

ra sự chuyển pha của ENSO như 
năm 2022, các hiện tượng thời tiết, 
khí hậu như bão, áp thấp nhiệt đới, 
mưa, lũ… thường có những diễn biến 
trái quy luật. Bão, áp thấp nhiệt đới 
có khả năng xuất hiên trên khu vực 
biển Đông sớm hơn so với trung 
bình nhiều năm (TBNN), dự báo có 
khoảng 11 - 13 cơn bão và áp thấp 
nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và 
05 - 06 cơn có khả năng đi vào đến 
đất liền nước ta, thấp hơn đến xấp 
xỉ so với TBNN (TBNN khoảng từ 
12 - 14 cơn, đi vào đất liền khoảng 
từ 5 - 7 cơn). Đề phòng các cơn bão 
mạnh, có hướng di chuyển phức 
tạp và gây gió mạnh trên biển trong 
các tháng mùa mưa bão năm 2022. 
Nhiệt độ trung bình trong các tháng 
04/2022 trên cả nước phổ biến thấp 
hơn 0,5 - 1,00C so với TBNN cùng 
thời kỳ. Từ tháng 5 - 08/2022, nhiệt 
độ trên cả nước phổ biến ở mức 
xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. Tháng 
09/2022 nhiệt độ trên cả nước phổ 
biến ở mức cao hơn từ 0,5 - 1,00C 
so với cùng thời kỳ. Nắng nóng tại 
khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất 
hiện tương đương với TBNN, nhưng 
không gay gắt và kéo dài. Khu vực 
Bắc Bộ từ tháng 04 - 09/2022, tổng 
lượng mưa (TLM) phổ biến xấp xỉ so 

với TBNN cùng thời kỳ, riêng tháng 
5 TLM có xu hướng thấp hơn TBNN 
cùng thời kỳ khoảng 10 - 20%. Từ 
tháng 06 đến tháng 09/2022, tình 
hình nguồn nước trên các sông Bắc 
Bộ có khả năng xấp xỉ ở mức TBNN. 
Tuy nhiên, khu vực thượng nguồn 
sông Thao vẫn có nguy cơ thiếu hụt 
từ 25 - 30% so với TBNN, hạ lưu 
sông Lô thiếu hụt từ 80 - 90%. Trên 
các lưu vực sông khu vực Bắc Bộ 
sẽ xuất hiện các đợt lũ, đỉnh lũ trên 
các sông phổ biến ở mức báo động 
(BĐ)1 - BĐ2. Nguy cơ lũ quét và 
sạt lở đất xuất hiện sớm tại vùng núi 
khu vực Tây Bắc và Việt Bắc.

Với mục tiêu “triển khai chống 
úng thắng lợi khi có mưa dưới 300 
mm trong 3 ngày vào giữa vụ, hạn 
chế đến mức thấp nhất thiệt hại do 
mưa úng gây ra; đảm bảo an toàn 
công trình thủy lợi ở mức thiết kế; 
phối hợp tiêu thoát nước nhanh cho 
khu vực nội thành”, phương án đưa 
ra 03 kịch bản, bao gồm:

- Kịch bản 1: Mưa dưới 50mm 
trong 1 ngày.

Trong trường hợp này đối với 
các giai đoạn sinh trưởng của cây 
lúa từ khi mới cấy đến khi thu hoạch 
được coi như một đợt tưới dưỡng, 
chưa phải vận hành hệ thống công 
trình tiêu úng.

- Kịch bản 2: Mưa từ 100 - 200 
mm trong 3 ngày.

Trong trường hợp này, đối với 
cây lúa ở giai đoạn đầu (cấy bén 
rễ - đẻ nhánh) phải đề phòng 
úng ngập với những chân ruộng 
thấp, tranh thủ tiêu nước đệm khi 
mực nước các sông còn thấp. Khi 
không tiêu tự chảy được phải đóng 
các cống tiêu dưới đê, vận hành 
hết công suất các trạm bơm, sẽ có 
một số diện tích thuộc các vùng 
trũng bị sâu nước, các Công ty 
thủy lợi phối hợp với địa phương 
khoanh vùng, tiêu dần từ thấp lên 

Trạm bơm tiêu Hạ Dục, huyện Chương Mỹ
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cao, vận hành các trạm bơm tiêu 
cục bộ để tiêu nước. 

- Kịch bản 3: Mưa từ 200 - 300 
mm (hoặc lớn hơn) trong 3 ngày.

Đây là kịch bản mưa bất lợi, trong 
trường hợp bất lợi này, các vùng tiêu 
phát huy hết khả năng tiêu động lực, 
khoanh vùng tiêu, có thể buộc phải 
có những biện pháp tình thế, chấp 
nhận thiệt hại cục bộ, khoanh vùng 
khép kín những lưu vực có khả năng 
chống úng hiệu quả, đồng thời phải 
đảm bảo an toàn cho các tuyến đê, 
các hồ chứa nước.

Trong trường hợp này đối với 
cây lúa ở giai đoạn đầu (bén rễ), 
khả năng chịu ngập hoàn toàn của 
các giống lúa không quá 5 ngày. 
Sau khi nước rút cần kiểm tra bộ rễ 
lúa và chồi thân, nếu còn khả năng 
sinh trưởng tiến hành các biện 
pháp rửa lớp bùn trên lá, chăm 
sóc để ruộng lúa phục hồi nhanh. 
Nếu ruộng lúa không còn khả năng 
phục hồi, phải cấy lại. Bố trí gieo 
mạ dự phòng tại các chân ruộng 
cao. Thời kỳ lúa đã đẻ nhánh, khả 
năng chịu ngập úng tốt hơn, khi rút 
nước giữ lại mực nước vừa đủ (3 - 5 
cm) để lúa phát triển. 

Với kịch bản này, giải pháp là 
tranh thủ tiêu kiệt nước đệm ngay 
khi có dự báo bão hoặc áp thấp 
nhiệt đới, huy động toàn bộ các 
trạm bơm điện hiện có để chống 
úng kịp thời; tăng cường tuần tra, 
kiểm tra, chỉ đạo kịp thời và có 
biện pháp xử lý ngay giờ đầu sự 
cố, đặc biệt là việc đảm bảo an 
toàn hồ chứa nước.

Phương án phòng, chống úng 
ngập ngoại thành và đảm bảo an 
toàn hồ, đập trong mùa mưa bão 
năm 2022 đã đưa ra các giải pháp 
chi tiết cho từng phân vùng thủy 
lợi thuộc thành phố là vùng Tả 
sông Đáy, vùng Hữu sông Đáy và 
vùng Bắc Hà Nội. Trong đó, một 
số trạm bơm lớn được huy động 
phục vụ tiêu nước, cụ thể: Trạm 
bơm Hiệp Thuận (Phúc Thọ), 
Phụng Châu, An Vọng, Phụ Chính 
(Chương Mỹ), An Mỹ (Mỹ Đức), 

Đào Nguyên (Hoài Đức), Vân 
Đình, Ngoại Độ (Ứng Hòa), Yên 
Nghĩa (Hà Đông)… tiêu ra sông 
Đáy; trạm bơm Săn, Bình Phú 
(Thạch Thất), Thông Đạt, Vĩnh 
Phúc, Trại Ro, Cấn Hạ (Quốc Oai), 
An Sơn, Đông Sơn, Yên Duyệt, Hạ 
Dục (Chương Mỹ)… tiêu ra sông 
Tích, sông Bùi; trạm bơm Đông 
Mỹ (Thanh Trì), Bộ Đầu (Thường 
Tín), Khai Thái (Phú Xuyên),… tiêu 
ra sông Hồng; các trạm bơm Khê 
Tang (Thanh Oai), Nhân Hiền, 
Xém, Vĩnh Mộ (Thường Tín), Lễ 
Nhuế (Phú Xuyên)… tiêu ra sông 
Nhuệ; các trạm bơm Dương Hà, 
Thịnh Liên, Phù Đổng (Gia Lâm),… 
tiêu ra sông Đuống; các trạm bơm 
Cẩm Hà, Tăng Long, Tiên Tảo 
(Sóc Sơn)… tiêu ra sông Cầu.

Về nội dung phương án đảm 
bảo an toàn hồ đập, mục tiêu là 
đảm bảo an toàn công trình hồ đập 
trong mùa mưa lũ và trong trường 
hợp công trình có nguy cơ xảy ra 
sự cố; đảm bảo an toàn cho dân 
cư vùng hạ du đập. Các Công ty 
Thuỷ lợi, tổ chức được giao quản lý 
hồ, đập có trách nhiệm lập phương 
án bảo vệ đập, hồ chứa nước; lập 
và rà soát, điều chỉnh, bổ sung 
hàng năm phương án ứng phó 
thiên tai, phương án ứng phó với 
tình hình khẩn cấp theo quy định 
tại Điều 23, Điều 25, Nghị định số 
114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 
của Chính phủ về quản lý an toàn 
đập, hồ chứa nước. Các kịch bản 
giả định bao gồm: (1) Kịch bản 1: 
Mực nước trong hồ ở mực nước 
dâng bình thường và trên thượng 
nguồn có mưa, lũ lớn; (2) Kịch bản 
2: Mực nước trong hồ ở mực nước 
gia cường và trên thượng nguồn 
có mưa, lũ lớn; (3) Kịch bản 3: 
Mực nước hồ cao bằng đỉnh đập.

Để đảm bảo triển khai phương 
án phòng, chống úng ngập khu 
vực ngoại thành và đảm bảo an 
toàn hồ đập trong mùa mưa bão 
năm 2022, Sở Nông nghiệp & 
PTNT Hà Nội đề nghị các Công 
ty Thủy lợi và UBND các quận, 

huyện, thị xã tập trung triển khai 
các nội dung như sau:

1. Đối với các công ty thủy lợi 
- Triển khai các Phương án 

phòng, chống úng khu vực ngoại 
thành và đảm bảo an toàn hồ đập 
trong mùa mưa bão năm 2022. 
Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương 
tiện, nhân lực đáp ứng yêu cầu của 
phương án.

- Theo dõi diễn biến tình hình 
thời tiết, thủy văn, chủ động vận 
hành hệ thống công trình tiêu úng 
theo các kịch bản, phương án 
chống úng ngập đã được xây dựng.

- Thực hiện nghiêm túc các 
nội dung Chỉ thị số 1652/CT-
BNN-TCTL ngày 18/03/2022 của 
Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc 
tăng cường công tác bảo đảm an 
toàn công trình thủy lợi trong mùa 
mưa, lũ năm 2022; Chỉ thị số 07/
CT-UBND ngày 07/04/2022 của 
UBND Thành phố Hà Nội về công 
tác phòng, chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn năm 2022. Tiến hành 
tu bổ, sửa chữa hư hỏng của các 
trạm bơm, cống tiêu, hồ đập, thiết 
bị cơ điện; nạo vét các trục tiêu bị 
bồi lắng; giải toả vi phạm, bèo rác 
trên các trục kênh tiêu; vận hành 
thử các trạm bơm.

- Tổ chức vận hành hệ thống 
công trình thủy lợi mà Công ty 
được giao quản lý; phối hợp chặt 
chẽ với chính quyền địa phương 
trong công tác quản lý, vận hành 
hệ thống công trình trên địa bàn 
từng quận, huyện, thị xã, đặc biệt 
là các công trình phục vụ tiêu 
nước; phối hợp với các ban quản 
lý dự án đang triển khai thực hiện 
các dự án thủy lợi và các dự án có 
hoạt động nằm trong phạm vi bảo 
vệ công trình thủy lợi để xây dựng, 
thực hiện phương án bảo vệ công 
trình, hạng mục công trình đảm 
bảo cao trình chống lũ, vượt lũ 
an toàn theo quy định hiện hành. 
Trong mọi điều kiện phải đảm bảo 
công trình sẵn sàng phục vụ sản 
xuất, phòng chống úng ngập trong 
mùa mưa bão.
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Chi cục Thủy lợi và PCTT Hà Nội

- Thực hiện Quy chế về chế 
độ thông tin, báo cáo, họp chỉ 
đạo, triển khai ứng phó với lũ, 
bão, úng ngập trên địa bàn thành 
phố Hà Nội.

- Khi có tình huống bất khả 
kháng xảy ra do thời tiết cực đoan 
vượt quá khả năng kinh phí, báo 
cáo đề xuất BCH Phòng, chống 
thiên tai và TKCN Thành phố 
ra lệnh cho các đơn vị tham gia 
ứng cứu và trình các cấp có thẩm 
quyền cấp kinh phí, vật tư, để kịp 
thời xử lý.

2. Đối với UBND các quận, 
huyện, thị xã

- Chủ động xây dựng phương án 
vận hành, khai thác và bảo vệ các 
công trình thủy lợi được phân cấp lại 
cho UBND các quận, huyện, thị xã 
quản lý, đặc biệt là các công trình 
phục vụ tiêu úng; tăng cường công 
tác thông tin, tuyên truyền, phổ 
biến chính sách, pháp luật về thủy 
lợi; kiểm tra thường xuyên, phát 
hiện kịp thời, kiên quyết ngăn chặn 
và xử lý có hiệu quả các trường hợp 
vi phạm Luật Thủy lợi, đặc biệt đối 
với các hồ chứa, công trình tiêu úng 
theo chỉ đạo của UBND Thành phố 
tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 
30/03/2021 về công tác phòng 
ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm 
pháp luật về đê điều, thủy lợi trên 
địa bàn thành phố.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức, 
phân công nhiệm vụ cụ thể cho 
các thành viên BCH Phòng, 
chống thiên tai và TKCN. Các địa 
phương thành lập các Hội đồng 
tiêu úng để chỉ đạo điều hành, 
phối hợp xây dựng phương án 
điều hành thống nhất để nâng 
cao hiệu quả tiêu úng.

- Đôn đốc các xã, phường, thị 
trấn sau khi thu hoạch vụ Xuân, 
tiến hành gieo cấy lúa Mùa đúng 
thời vụ, đặc biệt là các xã vùng 
trũng để hạn chế thiệt hại khi mưa 
úng xảy ra; chuẩn bị sẵn giống dự 
phòng để chủ động gieo cấy lại khi 
có mưa úng lớn đầu vụ, ảnh hưởng 
mạ, lúa mới cấy bị ngập chết.

1. Tổng quan đê điều thành 
phố Hà Nội

Thủ đô Hà Nội là một trong 
những tỉnh, thành phố có địa bàn 
rộng với diện tích 3.340km2, dân 
số trên 8,2 triệu người; địa hình 
đa dạng, phức tạp, hệ thống sông 
ngòi hồ đập nhiều. Thành phố có 
2 hệ thống sông chính là sông 
Hồng và sông Thái Bình với 7 con 
sông chảy qua: Sông Đà, sông 
Hồng, sông Đuống, sông Công, 
sông Cầu, sông Cà Lồ, sông Đáy 
và các sông nội địa: Sông Tích, 
sông Bùi, sông Thanh Hà... Thành 
phố hiện có tổng số 626,513km 
đê được phân cấp (37,709km đê 
cấp đặc biệt; 249,578km đê cấp 
I; 45,004km đê cấp II; 72,165km 
đê cấp III; 160,016km đê cấp IV; 
62,041km đê cấp V); và 43 tuyến 
đê bao, đê bối, đê chuyên dùng 
chưa được phân cấp với tổng 
chiều dài 144,153km.

Hiện nay, cùng với quá trình 
phát triển kinh tế, xã hội, tốc độ đô 
thị hóa trên địa bàn thành phố Hà 
Nội diễn ra nhanh chóng, dân số đô 
thị phát triển mạnh, các công trình 
xây dựng tăng mạnh cả về số lượng 
và quy mô, đa dạng về nguồn vốn, 
làm thay đổi diện mạo đô thị và các 
vùng nông thôn. Sự phát triển đó 
đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong 
công tác quản lý đô thị nói chung và 
công tác quản lý đất đai, trật tự xây 
dựng nói riêng ở khu vực bãi sông, 
ven đê của các cấp, các ngành trên 
địa bàn thủ đô Hà Nội.

2. Tình hình vi phạm pháp 
luật về đê điều trên địa bàn 
thành phố 5 tháng đầu năm 2022

Với số lượng km đê các loại trên 
địa bàn thành phố lớn, cùng với tốc 
độ đô thị hóa, xây dựng nông thôn 
mới, phát triển kinh tế xã hội sôi 
động tại các vùng ven sông, ven 
đê, nhu cầu về vật liệu xây dựng, 
đất đai rất lớn; trong khi đó việc tổ 
chức di dời công trình, nhà ở trong 
phạm vi bảo vệ đê điều theo quy 
định của Luật Đê điều chưa được 
thực hiện, đã dẫn đến tình hình vi 
phạm pháp luật về đê điều trên 
địa bàn Thành phố diễn biến phức 
tạp. Bên cạnh đó, nhiều năm gần 
đây không có lũ lớn, đã dẫn đến tư 
tưởng chủ quan, một số cấp chính 
quyền xã, huyện coi việc xử lý giải 
tỏa vi phạm chỉ là hình thức, không 
dứt điểm làm cho vi phạm lại tái 
diễn sau xử lý. Mặt khác, công tác 
quản lý trật tự xây dựng tại một 
số địa phương còn lỏng lẻo, công 
tác ngăn chặn và xử lý, giải tỏa 
vi phạm chưa được chính quyền 
địa phương cơ sở thực sự quan 
tâm do còn có tư duy nhiệm kỳ, 
bầu cử, quan hệ kinh tế, quan hệ 
họ hàng, làng xã dẫn đến tỷ lệ vi 
phạm được xử lý thấp, vi phạm tồn 
đọng nhiều. Đặc biệt, đã xảy ra 
các vụ việc vi phạm nghiêm trọng 
ảnh hưởng đến an toàn đê điều, 
thoát lũ, an toàn giao thông, gây 
ra nhiều bức xúc trong dư luận: 
tình trạng tập kết, trung chuyển 
vật liệu xây dựng, khai thác cát 
không phép, trái phép; tình trạng 
xây dựng công trình kiên cố trong 
phạm vi bảo vệ đê điều; tình trạng 
đổ thải, san lấp lạch sông, lấn 
chiếm lòng sông, bãi sông với quy 
mô lớn; tình trạng xây dựng công 
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cao trình bãi sông, lấp lạch sông 
Hồng, quây tôn làm hàng rào, san 
gạt tạo mặt bằng để mua bán, xây 
dựng công trình, đổ đất màu trồng 
cây lâu năm, dùng máy xúc san 
gạt làm đường đi qua lạch sông..., 
vi phạm pháp luật về đê điều, đất 
đai, trật tự xây dựng và môi trường.

 - Vi phạm trên địa bàn huyện 
Thường Tín: Vi phạm xây dựng 
công trình, nhà xưởng trong phạm 
vi bảo vệ đê, ở bãi sông với quy 
mô lớn (ông Nguyễn Thế Hinh và 
ông Phạm Văn Bẩy); bãi tập kết, 
trung chuyển vật liệu xây dựng 
ở bãi sông của Công ty Cổ phần 
Thương Mại và Sản xuất Hoàng 
Gia; đổ chất thải ở bãi sông, lòng 
sông, xây dựng các công trình 
trái phép ở bãi sông của Công ty 
TNHH Vật liệu xây dựng Phong 
Cảnh và ông Nguyễn Văn Chiến, 
thôn Giáp Long, xã Thống Nhất.

 - Vi phạm trên địa bàn huyện 
Phú Xuyên: Xây dựng công trình 
quy mô lớn ở bãi sông, tương 
ứng K106+105-K106+500 đê 
hữu Hồng, xã Hồng Thái (ông 
Lê Đức Trịnh); vụ việc vi phạm 
xây dựng công trình như nhà 
kho, nhà xưởng, lắt đặt trạm trộn 
bê tông không phép tại thị trấn 
Phú Minh, xã Thụy Phú, địa bàn 
xã Văn Nhân (ông Hoàng Văn 
Bưng), tập kết vật liệu xây dựng 
ở bãi sông gây cản trở dòng 
chảy và thoát lũ, sử dụng xe quá 
tải trọng cho phép ra vào khu 
vực vận chuyển vật liệu đi trên 
đê hữu Hồng.

 - Vi phạm trên địa bàn huyện 
Đông Anh: Đổ đất, phế thải xây 
dựng san lấp mặt bằng, lấn chiếm 
lòng sông Cà Lồ, thuộc địa bàn 
xã Xuân Nộn (ông Nguyễn Trọng 
Thư), xã Thụy Lâm (ông Lê Quang 
Hùng) huyện Đông Anh, làm cản 
trở trực tiếp đến dòng chảy, tiêu 
thoát lũ sông Cà Lồ, tình trạng 

đổ phế thải xây dựng với khối 
lượng rất lớn tại khu vực tương 
ứng K57+820 đê tả Hồng (Công 
ty TNHH Diệp Trang); khu vực 
tương ứng K53+150 đê tả Hồng, 
xây dựng công trình tại bãi sông 
khu vực xã Đại Mạch; xây dựng 
công trình, nhà xưởng tại khu vực 
K52+500 đê tả Hồng, tại khu vực 
thượng, hạ lưu cầu Thăng Long 
(trong đó có hoạt động kinh doanh 
dịch vụ ăn uống); đổ đất, phế 
thải xây dựng, san lập mặt bằng, 
xây dựng công trình tại khu vực 
K56+000 đê tả Hồng. 

- Vi phạm trên địa bàn huyện 
Sóc Sơn: Tại khu vực bãi sông 
(ngã ba sông Công - sông Cầu), 
phía bờ hữu sông Cầu tương ứng 
K17+300 đê hữu Cầu, thuộc địa 
bàn xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn 
đang xảy ra tình trạng đổ đất, phế 
thải san lấp mặt bằng với khối 
lượng lớn (đối tượng vi phạm là ông 
Lương Ngọc Long); và tình trạng 
tập kết vật liệu, lắp dựng trạm trộn 
bê tông thương phẩm sản xuất 
vật liệu xây dựng, sản xuất ống 
cống bê tông đúc sẵn (đối tượng 
vi phạm là ông Vũ Trung Hiếu), 
đã vi phạm pháp luật về đất đai, 
trật tự xây dựng, môi trường và đê 
điều; ảnh hưởng đến an toàn thoát 
lũ tuyến sông Cầu, gây bức xúc 
trong dư luận.

 - Vi phạm trên địa bàn huyện 
Gia Lâm: Lắp đặt trạm trộn bê 
tông không phép tại khu vực cầu 
Thanh Trì, xã Đông Dư (Công ty 
Trọng Phụng); tình trạng sử dụng 
bãi sông Đuống thuộc địa bàn xã 
Yên Viên để làm nơi tập kết cát, 
mố cẩu, than, bê tông, nhà xưởng… 
vi phạm pháp luật về đê điều, đất 
đai, trật tự xây dựng, môi trường.

- Vi phạm trên địa bàn quận Hai 
Bà Trưng: Tình trạng đổ trạc thải, 
tập kết vật liệu, máy móc thiết bị 
và xây dựng công trình trái phép 

trình trái phép ở lòng sông, bãi 
sông… diễn biến phức tạp.

Tổng số vụ vi phạm phát sinh 
trong 5 tháng đầu năm 2022 là 
34 vụ. Trong đó: Tây Hồ: 03 vụ; 
Ba Đình: 01 vụ; Thanh Trì: 01 vụ; 
Mê Linh: 01 vụ; Đông Anh: 01 vụ; 
Long Biên: 02 vụ; Ba Vì: 02 vụ; 
Phúc Thọ: 01 vụ; Thường Tín: 13 
vụ; Phú Xuyên: 02 vụ; Quốc Oai: 
06 vụ; Ứng Hòa: 01 vụ.

Kết quả xử lý vi phạm: Tổng số 
vụ vi phạm được xử lý từ đầu năm 
2022 đến nay: 03 vụ, còn tồn tại: 
31 vụ; Số vụ vi phạm năm trước 
được xử lý: 05 vụ.

- Một số vi phạm nghiêm trọng, 
nổi cộm đề nghị quan tâm xử lý

Một số vi phạm nghiêm trọng, 
nổi cộm thời gian qua đã được Bộ 
Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo ngăn 
chặn, xử lý tại Văn bản số 3555/
BNN-PCTT ngày 10/06/2021, 
UBND Thành phố có nhiều văn 
bản chỉ đạo xử lý như: 

 + Vi phạm trên địa bàn huyện 
Phúc Thọ: Xây dựng các hạng mục 
công trình với quy mô lớn ở bãi 
sông khu vực lòng hồ Vân Cốc, xây 
dựng công trình trong phạm vi bảo 
vệ kè Phương Độ, thuộc địa bàn xã 
Phương Độ (ông Nguyễn Văn Bình 
và ông Đoàn Văn Cường).

- Vi phạm trên địa bàn quận 
Tây Hồ: Vi phạm tại khu vực cuối 
các ngõ 1,5,9, 11 khu tập thể 
F361 An Dương, phường Yên 
Phụ. Tình trạng trồng cây, dựng 
lều lán, xây dựng công trình tạm, 
xâm phạm vào công trình kè Phú 
Gia, phường Phú Thượng; khu vực 
bãi sông, sát bờ sông các phường 
Phú Thượng, Nhật Tân; khu dân 
cư ngõ 124 Âu Cơ, ngõ 310 Nghi 
Tàm, cuối ngõ 76 An Dương; khu 
vực bãi giữa sông Hồng... tiếp tục 
diến ra tình trạng đổ phế thải, rác 
thải xây dựng, san lấp mặt bằng 
với khối lượng đặc biệt lớn, tôn cao 
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tại bờ vở sông Hồng, thuộc khu 
vực Cảng Hà Nội, địa bàn phường 
Thanh Lương; vi phạm pháp luật 
về đê điều, đất đai, trật tự xây 
dựng và môi trường.

 - Vi phạm xây dựng công trình 
kiên cố trong phạm vi bảo vệ đê 
(mặt đê, mái đê và 5 m chân đê) 
còn tồn đọng nhiều trên tuyến đê 
tả Đáy, địa bàn huyện Ứng Hòa; 
tuyến đê hữu Cầu, tả Cà Lồ, địa 
bàn huyện Sóc Sơn.

- Vi phạm về quản lý sử dụng 
đất đai, trật tự xây dựng tại khu 
vực bãi giữa sông Hồng, thuộc 
địa bàn các quận: Tây Hồ, Hoàn 
Kiếm, Long Biên: Tình trạng người 
dân chiếm dụng đất bãi, quây 
hàng rào tôn, lưới thép, dựng lều 
lán trái phép, xây dựng nhà cấp 4 
bằng gạch, nhà khung thép, mái 
bê tông và vách tôn, cổng sắt, 
đường bê tông, mua bán đất trái 
pháp luật tại khu vực này… nguy 
cơ mất an toàn vào mùa lũ, nhất 
là khi có xả lũ hồ chứa hoặc xuất 
hiện lũ lớn trên sông và làm ảnh 
hưởng đến không gian thoát lũ 
của sông Hồng. 

3. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, 
đôn đốc, kiến nghị xử lý vi phạm

Công tác quản lý Nhà nước 
trong lĩnh vực đê điều luôn được 
các cấp, các ngành từ Trung ương 
đến địa phương thường xuyên 
quan tâm, chỉ đạo. Trong công tác 
thi hành pháp luật xử lý vi phạm 
hành chính về lĩnh vực đê điều, Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ 
thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 
về việc tăng cường xử lý vi phạm 
pháp luật về đê điều. Bộ Nông 
nghiệp & PTNT ban hành Chỉ 
thị số 1651/CT-BNN-PCTT ngày 
18/3/2022 về việc tăng cường 
công tác quản lý đê điều và chuẩn 
bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão 
năm 2022. UBND Thành phố Hà 
Nội đã ban hành: (1)- Chỉ thị số 

07/CT-UBND ngày 30/03/2021 về 
công tác phòng ngừa, ngăn chặn 
và xử lý vi phạm pháp luật về đê 
điều, thủy lợi trên địa bàn thành 
phố Hà Nội; (2)- Chỉ thị số 07/CT-
UBND ngày 07/04/2022 về công 
tác phòng, chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn năm 2022; (3)- Và 
các văn bản cá biệt chỉ đạo xử lý 
một số vụ việc vi phạm nghiêm 
trọng trên địa bàn một số quận, 
huyện như Tây Hồ, Thường Tín.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp 
& PTNT, UBND Thành phố, với 
chức năng nhiệm vụ được giao, 
Sở Nông nghiệp & PTNT đã ban 
hành 17 văn bản phục vụ công tác 
quản lý cũng như đôn đốc xử lý 
vi phạm, gửi UBND quận, huyện, 
thị xã và các đơn vị có liên quan, 
đồng thời báo cáo UBND Thành 
phố. Chi cục Thủy lợi và Phòng, 
chống thiên tai Hà Nội đã có 55 
văn bản gửi và đề nghị chính 
quyền địa phương xử lý vi phạm 
theo thẩm quyền, quy định pháp 
luật, báo cáo Sở Nông nghiệp & 
PTNT, UBND Thành phố. Đồng 
thời thường xuyên chỉ đạo, đôn 
đốc các Hạt Quản lý đê thực hiện 
tốt công tác kiểm tra, phát hiện 
sớm các vụ vi phạm và gửi hồ sơ 
vi phạm kịp thời tới các cấp chính 
quyền đề nghị xử lý vi phạm Luật 
Đê điều xảy ra trên địa bàn.

4. Một số nhiệm vụ thực hiện 
trong thời gian tới

Thực hiện nghiêm túc ý kiến 
chỉ đạo của các cấp, các ngành về 
công tác quản lý Nhà nước về đê 
điều, Chi cục Thủy lợi và Phòng, 
chống thiên tai Hà Nội tiếp tục 
thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, 
hướng dẫn các Hạt Quản lý 
đê trong việc thiết lập hồ sơ vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực 
đê điều.

- Tham mưu Sở Nông nghiệp 
& PTNT văn bản gửi UBND các 
quận, huyện, thị xã đề nghị triển 
khai Chỉ thị số 1651/CT-BNN-
PCTT ngày 18/03/2022 của Bộ 
Nông nghiệp & PTNT về việc tăng 
cường công tác quản lý đê điều và 
chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống 
lũ, bão năm 2022; Chỉ thị số 07/
CT-UBND ngày 07/04/2022 của 
UBND Thành phố về công tác 
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn năm 2022.

- Tiếp tục tham mưu triển khai 
thực hiện chỉ đạo của UBND 
Thành phố tại Chỉ thị số 07/CT-
UBND ngày 30/03/2021 về công 
tác phòng ngừa, ngăn chặn và 
xử lý vi phạm pháp luật về đê 
điều, thủy lợi trên địa bàn thành 
phố Hà Nội.

- Các đồng chí lãnh đạo Chi cục 
chỉ đạo các Hạt Quản lý đê thuộc 
địa bàn phụ trách tăng cường phối 
hợp với chính quyền địa phương 
trong công tác phòng ngừa, xử lý 
vi phạm pháp luật về đê điều theo 
Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND 
ngày 13/08/2020 của UBND Thành 
phố ban hành “Quy chế phối hợp 
trong công tác phòng ngừa, xử lý vi 
phạm pháp luật về đê điều trên địa 
bàn thành phố Hà Nội”. 

- Các Hạt Quản lý đê thực hiện 
chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn 
của lực lượng chuyên trách quản 
lý đê trong công tác kiểm tra, 
phát hiện, ngăn chặn, kiến nghị 
xử lý và giám sát quá trình xử lý 
vi phạm về lĩnh vực đê điều quy 
định Luật Đê điều; tăng cường 
công tác kiểm tra, phát hiện và 
kiến nghị xử lý kịp thời các hành 
vi vi phạm; phối hợp chặt chẽ với 
chính quyền địa phương và các 
đơn vị liên quan thiết lập hồ sơ vi 
phạm; tuân thủ yêu cầu về thành 
phần, trình tự, thời hạn và biểu 
mẫu quy định.
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Để nâng cao hiệu quả công 
tác quản lý bảo vệ rừng, năm 
2021, Chi cục Kiểm lâm Hà 

Nội đã hoàn thành lắp đặt hệ thống 
camera theo dõi, cảnh báo sớm 
cháy rừng thông minh trên địa bàn 
huyện Sóc Sơn và bắt đầu đưa vào 
hoạt động thí điểm trong năm 2022.

Mùa nắng nóng năm nay, cán bộ 
Hạt Kiểm lâm Sóc Sơn được hỗ trợ 
đắc lực nhờ hệ thống quan sát, quản 
lý rừng qua hệ thống camera theo 
dõi cảnh báo sớm cháy rừng thông 
minh chuyên dụng. Hệ thống có độ 
phân giải cao, tính năng xoay 360 
độ, hỗ trợ giám sát rừng cả ngày và 
đêm trong phạm vi bán kính khoảng 
10km. Máy chủ đặt tại trụ sở Chi cục 
Kiểm lâm Hà Nội, dữ liệu được truyền 
về rõ nét và có khả năng phóng to 
chi tiết để quan sát, phát hiện các vệt 
khói hoặc điểm phát lửa.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện 
Sóc Sơn Nguyễn Văn Hải cho biết, 
dù mới đang trong giai đoạn chạy 
thử, song ứng dụng thực tiễn cho 
thấy hệ thống camera 360 độ đã 
góp phần giảm áp lực cho lực lượng 
bảo vệ rừng trong mùa nắng nóng. 
Trước đây để giám sát, cảnh báo 
cháy rừng sớm trên địa bàn, đơn vị 
phải phối hợp với địa phương tổ chức 
lực lượng trực gác 24/24 giờ (khi 
cảnh báo cháy rừng ở mức độ 3 trở 
lên). Tuy nhiên, khi lắp đặt camera 
thì công tác trực phòng cháy, chữa 
cháy rừng đã bớt áp lực hơn.

“Không chỉ thường xuyên cập 

nhật, phát hiện sớm các 
điểm có dấu hiệu cháy 
rừng, khắc phục những 
hạn chế nhất định về tầm 
nhìn, hệ thống camera 360 
độ còn phục vụ cho công 
tác giám sát người ra, vào 
những khu vực rừng trọng 
điểm, dễ cháy. Qua đó 
vừa giảm bớt khó khăn, 
vất vả cho lực lượng bảo 
vệ rừng vừa giúp cho 

các chủ rừng (nhận giao 
khoán) và người dân địa phương 
yên tâm hơn, nhất là trong mùa 
nắng nóng và mùa hanh khô” - ông 
Nguyễn Văn Hải chia sẻ.

Thực tế cho thấy, việc lắp đặt hệ 
thống camera 360 độ chuyên dụng đã 
góp phần quan trọng trong công tác bảo 
vệ, phòng cháy chữa cháy rừng. Một 
số vụ người dân phát đốt thực bì hoặc 
khách du lịch đốt lửa cắm trại ở vùng 
ven rừng có nguy cơ cháy cao đã được 
lực lượng kiểm lâm kịp thời cảnh báo, 
dập lửa, không để cháy rừng xảy ra.

Bước tiến chuyển đổi số ngành 
lâm nghiệp

Hà Nội hiện có hơn 27.000ha rừng 
và đất lâm nghiệp, trong đó chủ yếu là 
rừng trồng (thông, keo, bạch đàn…) dễ 
cháy. Để công tác phòng chống cháy 
được thực hiện kịp thời, hiệu quả, cùng 
với đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý 
thức cho người dân, từ năm 2022, Chi 
cục Kiểm lâm Hà Nội đã tiến hành lắp 
đặt hệ thống camera theo dõi, cảnh 
báo sớm cháy rừng thông minh thí 
điểm tại huyện Sóc Sơn.

Hệ thống camera 360 độ tích hợp, 
truyền hình ảnh về màn hình lớn đặt 
tại Chi cục Kiểm lâm hoặc qua điện 
thoại smart phone, máy tính bảng của 
từng cá nhân có kết nối internet. Khi 
phát hiện cháy rừng, việc xác định 
vị trí, loại rừng, công tác huy động 
lực lượng tham gia chữa cháy được 
thực hiện nhanh chóng, kịp thời.

Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng 
và phát triển rừng (Chi cục Kiểm lâm 
Hà Nội) Nguyễn Tiến Lâm cho biết, hệ 

thống camera 360 độ là bước tiến mới 
trong chuyển đổi số của ngành lâm 
nghiệp Hà Nội. Sắp tới khi hệ thống 
đi vào hoạt động chính thức, dữ liệu 
giám sát sẽ được tích hợp vào Trung 
tâm điều hành và giám sát thông 
minh của Sở Nông nghiệp & PTNT 
và thành phố. Qua đó, tạo thuận lợi 
cho lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Sở 
Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo, điều 
hành, nâng cao hiệu quả công tác 
bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng 
trong mùa nắng nóng.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm 
lâm Hà Nội Lê Minh Tuyên, với hiệu quả 
bước đầu mang lại, Chi cục Kiểm lâm 
Hà Nội sẽ tiến hành khảo sát và tham 
mưu cho Sở Nông nghiệp & PTNT đề 
xuất thành phố cho lắp đặt thêm camera 
theo dõi cảnh báo sớm cháy rừng thông 
minh tại 7 huyện, thị xã có rừng trên địa 
bàn thành phố. Những đợt nắng nóng 
cao điểm hay vào mùa hanh khô, lực 
lượng bảo vệ rừng ở Hà Nội luôn phải 
căng mình phòng chống cháy. 

Việc thí điểm tiến tới nhân rộng 
hệ thống camera theo dõi cảnh báo 
sớm cháy rừng thông minh thực sự 
là giải pháp tích cực, hiệu quả, góp 
phần giữ màu xanh cho những cánh 
rừng, đồng thời giảm bớt áp lực cho 
lực lượng kiểm lâm trong bối cảnh 
số lượng kiểm lâm viên trên địa bàn 
thành phố còn mỏng.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm 
lâm Hà Nội Lê Minh Tuyên cho biết, 
rừng Hà Nội chủ yếu là rừng trồng 
với các loài thực vật dễ cháy, lại gắn 
liền với các khu di tích lịch sử, danh 
lam thắng cảnh có lượng khách đến 
tham quan đông. Trong khi đó, lực 
lượng kiểm lâm còn quá mỏng so 
với yêu cầu về chức năng, nhiệm 
vụ được giao. Do đó, việc lắp đặt hệ 
thống camera theo dõi, cảnh báo 
sớm cháy rừng thông minh cần được 
nhân rộng. Đây cũng được coi là 
công cụ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng 
kiểm lâm và địa phương có rừng 
hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý bảo 
vệ và phòng cháy chữa cháy rừng.

THEO DOÕI, CAÛNH BAÙO CHAÙY RÖØNG NHÔØ CAMERA 360 ÑOÄ
Chi cuïc Kieåm laâm Haø Noäi

Cán bộ Chi cục Kiểm lâm Hà Nội quan sát, 
theo dõi rừng qua hệ thống camera
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                                                                       CHAÊN NUOÂI - THUÛY SAÛN

     CHAÊN NUOÂI BOØ SÖÕA TAÏI HAØ NOÄI:

  KHOÙ KHAÊN, THAÙCH THÖÙC VAØ GIAÛI PHAÙP   
  TRONG THÔØI GIAN TÔÙI

Nguyeãn Ngoïc Sôn

Thủ đô Hà Nội có nhiều tiềm 
năng, lợi thế phát triển 
chăn nuôi bò sữa do một 

số huyện có diện tích tự nhiên 
rộng, nhiều vùng bãi ven sông 
để tận dụng trồng cỏ, ngô, cây họ 
đậu dành cho chăn nuôi bò sữa 
như Ba Vì, Quốc Oai, Phúc Thọ... 
Đồng thời, với dân số trên 10 triệu 
người thường xuyên có mặt sinh 
sống nên nhu cầu tiêu thụ thực 
phẩm lớn trong đó có các sản 
phẩm từ sữa bò. Với sự quan tâm 
của các cấp, các ngành, những 
năm qua, chăn nuôi bò sữa đã 
đạt được những kết quả nhất định, 
đặc biệt chất lượng ngày càng 
được cải thiện đáng kể. 

Hiện nay, tổng đàn bò sữa 
trên địa bàn thành phố 15.504 
con (tăng 50% so với năm 2010), 
năng suất sữa đạt 5000kg/con/
chu kỳ (tăng 8,8% so với năm 
2010) . Tỷ lệ đàn bò sữa Holstein 
Friesian (HF) phát triển theo 
hướng tiệm cận với chất lượng 
giống thuần chủng (cơ cấu giống 
chủ yếu là đàn bò sữa có tỷ lệ 
máu lai 7/8 trở lên chiếm trên 
90%). Sản lượng sữa đạt 38,7 
nghìn tấn/năm (tăng 46% so với 
năm 2010). Có 29 trại chăn nuôi 
bò sữa quy mô lớn ngoài khu dân 
cư với tổng đàn 747 con. Chăn 
nuôi bò sữa ổn định ở 2 vùng 
trọng điểm là Ba Vì và Gia Lâm 

với tổng đàn 12.213 con (chiếm 
79% đàn bò sữa toàn thành phố). 
Đàn bò sữa được lai tạo giống 
bằng tinh của các giống bò sữa 
cao sản, tinh phân ly giới tính. 
Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, 
hệ thống chuồng trại, xử lý môi 
trường, phòng chống dịch bệnh 
được các hộ chăn nuôi quan tâm 
và đầu tư. Công tác chọn giống 
cũng thường xuyên được cải thiện 
để loại những con sinh sản kém, 
sản lượng sữa thấp, tỷ lệ TTNT 
trên đàn bò sữa đạt 100%, tỷ lệ 
thụ thai đạt 65%. Trọng lượng bê 
sơ sinh bình quân 35kg, tỉ lệ đực/
cái là 52/48, bê ngoại hình đẹp, 
khối lượng bê cái bình quân lúc 

Chăn nuôi bò sữa tại huyện Ba Vì
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3 tháng đạt 110kg/con, 6 tháng 
khối lượng bê cái bình quân đạt 
195kg/con. 

Công tác lai tạo giống bằng 
tinh phân ly giới tính được tăng 
mạnh. Đến tháng 12/2021 đã 
có khoảng 5.400 con bò, bê sữa 
sinh ra từ tinh phân ly giới tính (tỷ 
lệ bê cái đạt 90%). Bê sữa sinh 
ra từ tinh phân ly giới tính có khối 
lượng sơ sinh từ 30 - 45kg (bò mẹ 
không phải mổ đẻ) khỏe mạnh, 
sinh trưởng, phát triển tốt, ít bệnh 
tật, có ngoại hình đẹp, mang đặc 
trưng phẩm giống bò sữa. Bò cái 
sữa sinh ra từ tinh phân ly giới 
tính đã cho khai thác sữa, sản 
lượng sữa lứa 1 trung bình đạt 
5.400 kg/con/chu kỳ, cao hơn 
600kg/con/chu kỳ so với bò sữa 
sinh ra từ tinh không phân ly giới 
tính (4.800kg/con/chu kỳ). Một số 
con có sản lượng sữa đạt 6.500 
kg/con/chu kỳ và đang khai thác 
sữa ở lứa thứ 2.

Về thức ăn trong chăn nuôi bò 
sữa, Hà Nội có tổng diện tích đất 
nông nghiệp là 187.232,86ha. 
Ngoài diện tích trồng cỏ làm thức 
ăn chủ lực cho phát triển chăn 
nuôi bò sữa, các sản phẩm phụ 
trong nông nghiệp sử dụng làm 
thức ăn cho bò như rơm, cám 
gạo, cây ngô, khoai lang, đậu 
tương, lạc, cây rau… là những cây 
giàu đạm và là nguồn thức ăn 
quan trọng cho phát triển chăn 
nuôi bò sữa. 

Về việc thu gom tiêu thụ sữa 
tươi, Hà Nội hiện có 7 công ty 
cùng với 3 nhà máy chế biến sữa 
hoạt động thu mua sữa với trên 
32 trạm thu gom. Ngoài ra còn 
có nhiều các cơ sở/hộ chế biến, 
kinh doanh sữa tươi và các sản 
phẩm chế biến từ sữa như bánh 
sữa, sữa chua hoạt động trên địa 

bàn huyện Ba Vì và tuyến đường 
Quốc lộ 32, 21, đại lộ Thăng 
Long kéo dài. Sản lượng sữa bò 
tươi trên địa bàn Thành phố mới 
chỉ đáp ứng được gần 30% nhu 
cầu tiêu thụ của người dân Thủ 
đô. Như vậy có thể thấy dư địa 
cho chăn nuôi bò sữa của Hà Nội 
vẫn còn rất lớn. 

Tuy nhiên bên cạnh kết quả 
đạt được, khó khăn, thách thức đối 
với chăn nuôi bò sữa trên địa bàn 
thành phố hiện nay cũng rất lớn. 
Đó là do dịch bệnh Covid-19 diễn 
biến phức tạp đã ảnh hưởng đến 
nguồn nguyên liệu nhập khẩu 
phục vụ cho sản xuất thức ăn 
chăn nuôi, dẫn đến giá thức ăn 
chăn nuôi liên tục tăng cao trên 
30%. Thành phố đã quy hoạch 
các vùng chăn nuôi tập trung, 
song tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn 
cao (chiếm 60%). Nhiều trang 
trại chăn nuôi phát triển theo 
hướng tự phát. Người chăn nuôi 
bước đầu mới chỉ chú trọng tăng 
năng suất. Các chuỗi khép kín, 
chuỗi liên kết còn chưa nhiều, 
lượng sản xuất và quy mô còn 
nhỏ chưa đáp ứng tiềm năng lợi 
thế của Thủ đô. Cơ chế, chính 
sách phát triển chăn nuôi đã 
ban hành, tuy nhiên còn nhiều 
bất cập và chưa phù hợp với 
điều kiện thực tiễn. Đồng thời, 
chưa có chính sách đột phá 
khuyến khích doanh nghiệp đầu 
tư vào phát triển chăn nuôi, đặc 
biệt là ứng dụng công nghệ cao 
trong chăn nuôi, giết mổ, chế 
biến sâu các sản phẩm từ sữa. 
Do tốc độ đô thị hóa nhanh, nên 
diện tích đất sử dụng để trồng 
cỏ cho bò đang dần bị thu hẹp 
dẫn tới nguồn thức ăn thô xanh 
phục vụ chăn nuôi bò còn hạn 
chế, thiếu hụt (diện tích ít chưa 

được 500m2/con bò, trong khi đó 
các nước phát triển như Úc 1,8 
ha/con bò; Mỹ, Canada 01ha/
con bò và Thái Lan 01ha/6 con 
bò). Đầu tư cho sản xuất chăn 
nuôi bò sữa của doanh nghiệp 
thu hồi vốn dài, nhiều rủi ro về 
thiên tai, thời tiết, trong khi đó 
chính sách về tập trung, tích tụ 
ruộng đất còn là nút thắt chưa 
được tháo gỡ nên nhà đầu tư 
còn ngần ngại. Phát triển chuỗi 
liên kết tiêu thụ sản phẩm chăn 
nuôi, việc xây dựng thương hiệu 
sản phẩm sữa bò còn hạn chế 
chưa tương xứng với xu thế hội 
nhập quốc tế. Năng suất sữa 
trong nước thấp, trung bình chỉ 
đạt 5 tấn/chu kỳ và bằng 2/3 so 
với các nước đang phát triển 
(Đài Loan 7 tấn/chu kỳ). Những 
hộ chăn nuôi bò sữa nhỏ lẻ, hạn 
chế đầu tư và kỹ thuật chăn nuôi  
nên môi trường trong chăn nuôi 
vẫn bị ô nhiễm, xử lý chất thải, 
dịch bệnh gặp nhiều khó khăn; 
thiếu điều kiện vệ sinh nên ảnh 
hưởng đến chất lượng sữa. Giá 
cả thị trường không ổn định, 
việc đầu tư phát triển chăn nuôi 
bò sữa của các tổ chức cá nhân 
cũng hạn chế. Chưa có nhà máy 
chế biến thức ăn cho gia súc  
lớn (TMR, TMF …) phục vụ cho 
chăn nuôi đại gia súc.

Định hướng phát triển chăn 
nuôi bò sữa thời gian tới: Tiếp 
tục thực hiện phát triển chăn 
nuôi tập trung theo vùng, xã 
trọng điểm, xa khu dân cư, trong 
đó, tập trung phát triển ở một 
số huyện có nhiều tiềm năng, 
lợi thế (Ba Vì, Quốc Oai, Đan 
Phượng, Phúc Thọ ...). Riêng 
huyện Gia Lâm có lộ trình giảm 
dần chăn nuôi bò sữa do đã có 
định hướng lên quận. Duy trì 
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ổn định đàn bò sữa tại các xã 
chăn nuôi trọng điểm với tổng 
đàn khoảng 15 ngàn con, chủ 
yếu nâng cao về chất lượng, 
sản lượng sữa đạt gần 39 nghìn 
tấn/năm. Áp dụng công nghệ 
cao trong chăn nuôi bò sữa đặc 
biệt công tác cấy truyền phôi, 
lai tạo giống bằng tinh bò sữa 
cao sản nhập ngoại, tinh phân ly 
giới tính nhằm tăng nhanh tiến 
bộ di truyền, năng suất và chất 
lượng sữa. Phấn đấu tất cả các 
cơ sở sơ chế, chế biến sữa đảm 
bảo đúng quy định về an toàn 
thực phẩm, có áp dụng chương 
trình quản lý chất lượng tiên 
tiến (HACCP, ISO…). 100% sản 
phẩm sữa được chứng nhận sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. 70% 
cơ sở chăn nuôi bò sữa ngoài 
khu dân cư đạt tiêu chuẩn chăn 
nuôi an toàn, ứng dụng công 
nghệ cao. Tập trung phát triển 
các hộ chăn nuôi xa khu dân cư 
có quy mô bình quân 10 con/hộ, 
chăn nuôi theo hướng VietGAP, 
hữu cơ, sinh học. Tập trung chủ 
yếu ở các xã Tản Lĩnh, Vân hòa, 
Yên Bài, Minh Châu (Ba Vì) và 
Phượng Cách (Quốc Oai). 

Về giải pháp: Chuyển phần 
lớn diện tích ở những nơi phù hợp 
và một phần diện tích đất nông 
nghiệp hiệu quả thấp sang thâm 
canh trồng cỏ và cây làm thức 
ăn chăn nuôi. Xây dựng, hình 
thành các vùng chăn nuôi tập 
trung với phương thức chăn nuôi 
công nghiệp hiện đại, chuyên 
môn hóa cao. Ứng dụng rộng rãi 
công nghệ số hóa trong công tác 
quản lý hoạt động chăn nuôi. Đề 
xuất chính sách, giải pháp, xây 
dựng mô hình chăn nuôi bò sữa 
tập trung, tích tụ ruộng đất nông 
nghiệp, tạo tiền đề thu hút do-

anh nghiệp đầu tư vào phát triển 
chăn nuôi bò sữa.  Tập trung các 
giải pháp về sản xuất con giống, 
phòng bệnh, vệ sinh môi trường 
để đảm bảo an toàn dịch bệnh. 
Khuyến khích các doanh nghiệp 
đầu tư xây dựng chợ đầu mối, 
trung tâm đấu giá, sàn giao dịch 
thương mại điện tử nhằm giới 
thiệu, quảng bá, đấu giá giống 
vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi.

Về khoa học công nghệ, thực 
hiện công tác quản lý giống bằng 
phần mềm 4.0. Tăng cường 
tuyển chọn, giữ lại các con giống 
có năng suất từ 18kg sữa tươi/
ngày trở lên. Tiếp tục cải tiến 
năng suất, chất lượng đàn bò 
bằng phương pháp thụ tinh nhân 
tạo với tinh phân ly giới tính, tinh 
bò sữa cao sản nhập ngoại, ổn 
định cơ cấu giống 90% HFF3 
trở lên. Đẩy mạnh nghiên cứu, 
chuyển giao, ứng dụng khoa 
học - công nghệ vào chăn nuôi, 
đặc biệt là công nghệ cấy truyền 
phôi. Khuyến khích chăn nuôi bò 
sữa áp dụng công nghệ cao: Hệ 
thống phối trộn thức ăn TMR, sử 
dụng giàn máy vắt sữa, hệ thống 
phun tưới cỏ tự động,...

Dành quỹ đất trồng cỏ, chủ 
động tạo ra nguồn thức ăn thô 
xanh cho đàn bò đủ về số lượng 
và chất lượng, trồng các giống 
cỏ mới năng suất, chất lượng 
cao. Áp dụng công nghệ chế 
biến, bảo quản thức ăn thô xanh 
để nâng cao giá trị dinh dưỡng, 
khả năng tiêu hóa và hấp thu. 
Tăng cường công tác quản lý 
dịch bệnh, xây dựng vùng, cơ 
sở an toàn dịch bệnh. Đẩy mạnh 
chương trình khuyến nông chăn 
nuôi theo chuỗi khép kín, kinh tế 
tuần hoàn, bảo đảm người chăn 
nuôi bò sữa có thể làm chủ được 

kỹ thuật để sản xuất sản phẩm 
chăn nuôi an toàn và hiệu quả, 
chuyển giao quy trình, công 
nghệ chăn nuôi cho nông hộ, 
trang trại phù hợp với từng đối 
tượng vật nuôi và vùng sinh thái. 
Làm tốt hơn công tác đào tạo 
nguồn nhân lực và cho các hộ 
chăn nuôi bò sữa. Xây dựng hệ 
thống xử lý môi trường, sử dụng 
các chế phẩm xử lý môi trường. 
Xây dựng hệ thống thu gom chất 
thải chăn nuôi để sản xuất phân 
hữu cơ.  

Xây dựng chuỗi liên kết sản 
xuất giữa hộ chăn nuôi, gia trại, 
trang trại, HTX với các doanh 
nghiệp trong chế biến và tiêu 
thụ sữa bò. Tập trung phát triển 
thương hiệu, thị trường tiêu thụ 
sữa và các sản phẩm chăn nuôi 
của Hà Nội. Khuyến khích các 
tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 
trong và ngoài thành phố đầu tư 
vào chăn nuôi, chế biến và tiêu 
thụ sữa bò. Xây dựng các vùng 
chuyên canh sản xuất giống, sử 
dụng tinh bò sữa cao sản nhập 
ngoại, tinh phân ly giới tính vào 
sản xuất. Tạo điều kiện cho các hộ 
vay vốn với lãi suất thấp từ nguồn 
quỹ khuyến nông. Hình thành các 
nhóm, hợp tác xã trong liên kết 
sản xuất để trao đổi về công tác 
quản lý, kinh nghiệm trong chăn 
nuôi. Đồng thời, có đủ cơ sở pháp 
lý để ký hợp đồng vay vốn. Rà 
soát, đề xuất bổ sung chính sách 
đặc thù đối với phát triển chăn 
nuôi bò sữa, nhằm thúc đẩy phát 
triển ổn định, bền vững phù hợp 
với từng giai đoạn. 

Chắc chắn với những giải pháp 
trên được triển khai đồng bộ, chăn 
nuôi bò sữa trên địa bàn thành 
phố tiếp tục có bước chuyển tích 
cực trong thời gian tới.
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Tình hình dịch bệnh Covid 
19 trên địa bàn thành phố 
cơ bản được kiểm soát nên 

các cấp, các ngành, địa phương, 
doanh nghiệp, cả hệ thống chính 
trị và nhân dân đã và đang khắc 
phục khó khăn để khôi phục sản 
xuất phát triển kinh tế. Ngay khi 
các hoạt động kinh tế, xã hội trở 
lại bình thường, nhu cầu sử dụng 
thực phẩm từ gia súc, gia cầm của 
người dân tăng mạnh. Ngành Nông 
nghiệp & PTNT Hà Nội đang tích 
cực phối hợp với chính quyền địa 
phương, lực lượng chức năng siết 
chặt công tác quản lý, giám sát 
hoạt động vận chuyển và giết mổ 
gia súc, gia cầm để đảm bảo nguồn 
cung thực phẩm an toàn trong bối 
cảnh dịch Covid -19 còn đang diễn 
biến phức tạp cũng như đảm bảo 
tình hình dịch bệnh trên đàn vật 
nuôi được giám sát chặt chẽ.

1. Công tác kiểm soát hoạt 
động vận chuyển động vật, sản 
phẩm động vật

Hiện nay, tổng đàn gia súc, gia 
cầm trên địa bàn thành phố tương 

đối lớn và có xu hướng tăng lên 
trong giai đoạn tiếp theo khi tình 
hình dịch bệnh cơ bản được kiểm 
soát với tổng đàn trâu bò trên 160 
nghìn con, đàn lợn trên 1,3 triệu 
con, đàn gia cầm trên 32 triệu con, 
đàn chó mèo nuôi trên 430 nghìn 
con. Tổng đàn gia súc, gia cầm 
lớn cùng với nhu cầu sử dụng thực 
phẩm có nguồn gốc từ động vật 
phục vụ cho đời sống của người 
dân thành phố tăng lên. Chính vì 
vậy, các cấp, các ngành, cơ quan 
chức năng luôn quan tâm, chú trọng 
công tác kiểm soát hoạt động vận 
chuyển động vật, sản phẩm động 
vật ra, vào Thành phố.

Thực hiện thông tư số 25/2016/
TT-BNNPTNT ngày 30/06/2016 
của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy 
định về kiểm dịch động vật, sản 
phẩm động vật trên cạn, Sở Nông 
nghiệp & PTNT Hà Nội đã chỉ đạo 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng 
cường công tác kiểm soát vận 
chuyển động vật, sản phẩm động 
vật tại các cửa ngõ ra, vào thành 
phố, công tác kiểm dịch ngoại tỉnh 

trên địa bàn cũng như thực hiện tốt 
việc trao đổi thông tin kiểm dịch 
động vật, sản phẩm động vật đối 
với 62 tỉnh thành trên cả nước. Theo 
số liệu thống kê, kiểm dịch nhập về 
Hà Nội 05 tháng đầu năm 2022 : 
Động vật trên 6.5 triệu con (trong 
đó trâu bò trên 21 nghìn con; lợn 
trên 365 nghìn con; gia cầm gần 
6,2 triệu con); sản phẩm động vật: 
trên 44 nghìn tấn (thịt trâu bò: Trên 
11 nghìn tấn; thịt lợn: gần 15 nghìn 
tấn; thịt gia cầm: Trên 17 nghìn tấn; 
sản phẩm động vật khác làm thực 
phẩm: Trên 1 nghìn tấn). Kiểm dịch 
xuất ra khỏi thành phố 05 tháng đầu 
năm 2022: Động vật: Trên 16 triệu 
con (trâu bò: 424 con; lợn: Trên 146 
nghìn con; gia cầm: Trên 16 triệu 
con; động vật khác: Trên 9 nghìn 
con); sản phẩm động vật: Trên 35 
nghìn tấn (thịt trâu bò: Gần 4 nghìn 
tấn; thịt lợn: Trên 9 nghìn tấn; thịt gia 
cầm: Trên 13 nghìn tấn; sản phẩm 
động vật khác làm thực phẩm: Trên 
7 nghìn tấn; sản phẩm động vật 
khác làm không thực phẩm: Trên 2 
nghìn tấn). Hiện nay, Chi cục Chăn 
nuôi và Thú y đã ủy quyền kiểm 
dịch cho 13 kiểm dịch viên thuộc 11 
đơn vị trực thuộc là các Trạm chăn 
nuôi và thú y các quận, huyện thực 
hiện công tác kiểm dịch vận chuyển 
ngoại tỉnh. Đảm bảo kiểm soát chặt 
chẽ việc vận chuyển động vật, sản 
phẩm động vật an toàn đi các tỉnh, 
thành phố khác.

Với số lượng kiểm dịch vận 
chuyển động vật, sản phẩm động 
vật ngoại tỉnh tương đối lớn. Hơn 
nữa, Hà Nội là địa bàn trung 
chuyển, tiêu thụ sản phẩm gia súc, 
gia cầm lớn, là nút giao của nhiều 
tuyến đường quốc lộ nên việc kiểm 
soát vận chuyển gia súc, gia cầm, 

TAÊNG CÖÔØNG KIEÅM SOAÙT HOAÏT ÑOÄNG VAÄN CHUYEÅN, GIEÁT MOÅ 
GIA SUÙC, GIA CAÀM TREÂN ÑÒA BAØN THAØNH PHOÁ HAØ NOÄI

Chi cuïc Chaên nuoâi vaø Thuù y Haø Noäi

Kiểm tra công tác vận chuyển gia cầm tại chợ đầu mối Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm
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sản phẩm động vật gặp rất nhiều 
khó khăn. Cơ quan chuyên môn đã 
tham mưu UBND Thành phố thành 
lập và duy trì hoạt động 07 chốt kiểm 
dịch liên ngành (trong đó 03 chốt 
tại đường quốc lộ và 04 chốt tại các 
cơ sở giết mổ). Hiện nay, các chốt 
kiểm dịch liên ngành hoạt động 
tương đối hiệu quả, kiểm soát chặt 
chẽ các phương tiện vận chuyển 
động vật, sản phẩm động vật ra, 
vào thành phố để đảm bảo nguồn 
thực phẩm an toàn cho người dân, 
cũng như xử lý nghiêm các trường 
hợp vận chuyển động vật ốm, chết, 
mắc bệnh..., vận chuyển sản phẩm 
động vật không rõ nguồn gốc. Tuy 
nhiên, ngoài các tuyến đường quốc 
lộ ra, vào Thủ đô còn có rất nhiều 
con đường ven, đường tắt khác nên 
với lực lượng mỏng, các chốt kiểm 
dịch liên ngành thưa thớt nên việc 
kiểm soát hoạt động vận chuyển 
động vật, sản phẩm động vật chưa 
thực sự triệt để. Bên cạnh đó, do 
sợ ảnh hưởng tới lợi nhuận, một 
số hộ chăn nuôi, buôn bán, vận 
chuyển động vật, sản phẩm động 
vật còn cố tình không khai báo, 
trốn tránh công tác làm kiểm dịch 
vận chuyển, gây khó khăn cho lực 
lượng chức năng trong công tác 
quản lý, kiểm soát.

2. Công tác kiểm soát giết mổ 
gia súc, gia cầm

Hiện nay trên địa bàn thành phố 
có 730 cơ sở, điểm, hộ giết mổ gia 
súc, gia cầm. Cụ thể: 11 cơ sở giết 
mổ công nghiệp, 50 cơ sở giết mổ 
bán công nghiệp, 670 cơ sở giết 
mổ thủ công. Cơ sở giết mổ công 
nghiệp, bán công nghiệp, thủ công 
tập trung đang hoạt động đa số 
chưa hết công suất. Có cơ sở giết 
mổ công nghiệp đầu tư dây truyền 
giết mổ hiện đại chỉ hoạt động được 
15 - 30% công suất thiết kế (Cơ 
sở Vinh Anh thuộc huyện Thường 
Tín), có cơ sở phải tạm ngừng hoạt 
động giết mổ (Cơ sở Foodex thuộc 

huyện Đan Phượng, cơ sở Hapro 
thuộc huyện Gia Lâm) hoặc chuyển 
sang giết mổ trên sàn (giết mổ bán 
công nghiệp) để duy trì hoạt động 
(Cơ sở Minh Hiền thuộc huyện 
Thanh Oai). Một số cơ sở giết mổ 
bán công nghiệp hoạt động hiệu 
quả, nhưng sau khi thực hiện rà 
soát đã không đạt đủ các tiêu chí 
để đưa vào mạng lưới giết mổ của 
thành phố (theo QĐ 761/QĐ-UBND 
ngày 17/02/2020 của UBND Thành 
phố Hà Nội) như: Công ty CP 
Thịnh An (Thanh Trì), Công ty CP 
Thương mại Lan Vinh (Gia Lâm), 
HTX Hoàng Long (Thanh Oai) và 
Cơ sở Nguyễn Bá Dư (Chương Mỹ). 
Cùng với đó, các cơ sở giết mổ gia 
súc, gia cầm nhỏ lẻ, thủ công còn 
tồn tại số lượng lớn, hoạt động giết 
mổ rất đa dạng, phương thức chủ 
yếu là thủ công. Đa số các điểm, hộ 
giết mổ này đều không được chính 
quyền địa phương cấp phép hoạt 
động nên nguy cơ gây mất an toàn 
vệ sinh thực phẩm rất cao. 

Tổng lượng thịt gia súc, gia cầm 
hàng ngày từ các cơ sở giết mổ gia 
súc, gia cầm được kiểm soát trên 
địa bàn thành phố đạt trên 320 tấn/
ngày; cộng thêm nguồn thịt nhập 
vào Hà Nội được kiểm dịch khoảng 
trên 150 tấn/ngày. Do đó, khoảng 
trên 60% lượng thịt tiêu thụ trên 
địa bàn Thành phố được kiểm soát 
nguồn gốc ngay từ cơ sở. Còn lại là 
do các cơ sở giết mổ nhỏ, lẻ cung 
cấp ra thị trường. Trong tổng số 
730 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm 
đang hoạt động, hiện có 10 cơ sở 
đủ điều kiện được đưa vào mạng 
lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm 
tập trung trên địa bàn thành phố 
tại quyết định số 761/QĐ-UBND 
ngày 17/02/2020. Có 81 cơ sở được 
chính quyền cấp phép hoạt động 
hoặc cho phép hoạt động có thời 
hạn. Có 649 cơ sở không được cấp 
phép hoạt động. Điểm giết mổ phần 
lớn nằm trong khu dân cư nên việc 

kiểm soát nguồn gốc thực phẩm 
sau giết mổ từ các cơ sở này gặp rất 
nhiều khó khăn. Tại các cơ sở giết 
mổ không được cấp phép, chủ cơ 
sở chưa quan tâm đầu tư trang thiết 
bị, dụng cụ giết mổ đảm bảo cũng 
như hệ thống xử lý chất thải, nước 
thải; việc giết mổ thực hiện trực tiếp 
trên sàn, chưa có khu giết mổ riêng 
biệt, không đảm bảo điều kiện vệ 
sinh an toàn thực phẩm và tiềm ẩn 
nguy cơ phát sinh trên đàn vật nuôi, 
ô nhiễm môi trường...

Để làm tốt công tác quản lý kiểm 
dịch vận chuyển, kiểm soát giết 
mổ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã 
chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng 
cường công tác kiểm dịch động vật, 
sản phẩm động vật; tăng cường 
kiểm soát việc giết mổ, vệ sinh thú 
y và phối hợp với lực lượng chức 
năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát 
nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các 
trường hợp vận chuyển động vật, 
sản phẩm động vật không rõ nguồn 
gốc ra, vào địa bàn. Đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền vận động, 
nâng cao nhận thức, ý thức trách 
nhiệm phòng chống dịch cho các 
tiểu thương kinh doanh buôn bán 
tại chợ và người dân khi tham gia 
mua bán thực phẩm có nguồn gốc 
động vật.

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội 
đã và đang phối hợp với các sở, 
ngành liên quan, UBND các huyện 
tháo gỡ những khó khăn, xây dựng 
chính sách thu hút đầu tư... trong 
lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm 
nhằm quản lý triệt để nguồn thực 
phẩm từ động vật cung cấp cho 
người dân Thủ đô.

Quan trọng hơn hết, để đảm 
bảo an toàn cho sức khỏe bản 
thân và cả gia đình, mỗi người 
dân hãy là những người tiêu dùng 
thông minh, mua thực phẩm là thịt 
gia súc, gia cầm từ các cơ sở giết 
mổ được cấp phép và có nguồn 
gốc thực phẩm rõ ràng.
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Trong thời gian qua, nuôi 
trồng thủy sản tại thành phố 
Hà Nội ngày càng được chú 

trọng và đầu tư mạnh nhằm mục 
tiêu hướng tới phát triển bền vững, 
mang lại hiệu quả cho người nuôi 
trồng thủy sản; góp phần nâng cao 
thu nhập, cải thiện đời sống và sản 
xuất các sản phẩm thủy sản đảm 
bảo chất lượng cho người dân Thủ 
đô; đóng góp quan trọng trong 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn. 

Tuy nhiên, phát triển nuôi trồng 
thủy sản đang gặp nhiều khó khăn 
về thời tiết, môi trường và dịch 
bệnh. Nguyên nhân chính là do: 

1. Nguồn nước cấp lấy từ các 
con sông ngày càng bị ô nhiễm, 
đặc biệt là sông Nhuệ, sông Đáy.

2. Một số vùng nuôi đã chuyển 
đổi diện tích nông nghiệp sang 
nuôi trồng thủy sản nhưng đầu tư 
chưa thỏa đáng về cơ sở hạ tầng.

3. Công tác quan trắc và cảnh 
báo môi trường nuôi trồng được 
thực hiện trên quy mô và diện tích 
nhỏ so với tổng diện tích nuôi.

4. Ý thức phòng chống dịch 
bệnh của người nuôi chưa cao.

5. Tại cấp huyện, cấp xã, các 
cán bộ quản lý thú y, thủy sản đều 
hoạt động kiêm nhiệm nhiều công 
việc, chưa có chuyên môn sâu về 
thủy sản; chưa bố trí kinh phí thích 
đáng cho công tác phòng, chống 
dịch bệnh thủy sản. 

Thực hiện Kế hoạch số 40/
KH-UBND ngày 07/02/2022 của 
UBND thành phố Hà Nội - Kế 
hoạch phòng, chống dịch bệnh 
động vật thủy sản trên địa bàn 
thành phố Hà Nội năm 2022 và 
chỉ đạo của lãnh đạo Sở Nông 
nghiệp & PTNT triển khai văn bản 
số 1549/BNN-TY ngày 16/03/2022 
của Bộ Nông nghiệp & PTNT về 
việc chỉ đạo tăng cường công tác 
thú y, thủy sản và phòng, chống 
dịch bệnh động vật thủy sản, Chi 
cục Thủy sản thực hiện công tác 
tuyên truyền, hướng dẫn cơ quan 
quản lý về thú y, thủy sản cấp 
huyện và người nuôi trồng thủy 
sản trong công tác phòng, chống 
dịch bệnh động vật thủy sản; lấy 

mẫu cá nuôi tại các cơ sở sản 
xuất, ương dưỡng giống và các 
cơ sở nuôi thương phẩm để phân 
tích tác nhân gây bệnh nhằm phát 
hiện và hướng dẫn, cảnh báo kịp 
thời tới người nuôi.

Để giảm thiểu thiệt hại do 
dịch bệnh thủy sản gây nên, 
các hộ nuôi trồng thủy sản cần 
chú ý biết và thực hiện một số 
nội dung như sau:

1. Quy định về mức hỗ trợ đối 
với thủy, hải sản trong trường hợp 
bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Thực hiện theo quy định tại 
Khoản 3 Điều 2 Quyết định 
số 07/2019/QĐ-UBND ngày 
11/04/2019 của UBND Thành phố 
Hà Nội về việc ban hành cơ chế, 
chính sách hỗ trợ sản xuất nông 
nghiệp để khôi phục sản xuất 
vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch 
bệnh trên địa bàn thành phố Hà 
Nội cụ thể như sau:

a) Diện tích nuôi tôm quảng 
canh (nuôi tôm lúa, tôm sinh thái, 
tôm kết hợp) bị thiệt hại trên 70%, 
hỗ trợ 6.000.000 đồng/ha; thiệt hại 
từ 30% - 50%, hỗ trợ 3.000.000 
đồng/ha; thiệt hại từ trên 50% - 
70%, hỗ trợ 4.000.000 đồng/ha;

b) Diện tích nuôi cá truyền 
thống, các loài cá bản địa (mè, trôi, 
trắm, chép) bị thiệt hại trên 70%, 
hỗ trợ 10.000.000 đồng/ha; thiệt 
hại từ 30% - 50%, hỗ trợ 5.000.000 
đồng/ha; thiệt hại từ trên 50 - 70%, 
hỗ trợ 7.000.000 đồng/ha;

c) Diện tích nuôi cá tra thâm 
canh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 
30.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 
30% - 50%, hỗ trợ 15.000.000 
đồng/ha; thiệt hại từ trên 50% - 
70%, hỗ trợ 20.000.000 đồng/ha;

d) Lồng, bè nuôi nước ngọt 

QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 
THỦY SẢN ĐỐI VỚI CƠ SỞ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

Chi cuïc Thuûy saûn Haø Noäi

Mô hình nuôi cá lồng tại huyện Ba Vì
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bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 
10.000.000 đồng/100m3 lồng; thiệt 
hại từ 30% - 50%, hỗ trợ 5.000.000 
đồng/100m3 lồng; thiệt hại từ trên 
50% - 70%, hỗ trợ 7.000.000 
đồng/100m3 lồng;

đ) Diện tích nuôi cá rô phi đơn 
tính thâm canh bị thiệt hại trên 
70%, hỗ trợ 30.000.000 đồng/
ha; thiệt hại từ 30% - 50%, hỗ 
trợ 15.000.000 đồng/ha; thiệt 
hại từ trên 50% - 70%, hỗ trợ 
20.000.000 đồng/ha;

e) Diện tích nuôi trồng các 
loại thủy, hải sản khác bị thiệt 
hại trên 70%, hỗ trợ 6.000.000 
đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 50%, 
hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha; thiệt 
hại từ trên 50% - 70%, hỗ trợ 
4.000.000 đồng/ha.

2. Các quy định về phòng, 
chống dịch bệnh động vật thủy sản

 Thực hiện theo Luật Thú y năm 
2015; Thông tư số 04/2016/TT-
BNNPTNT ngày 10/05/2016 của 
Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định 
về phòng, chống dịch bệnh động 
vật thủy sản và Kế hoạch số 40/
KH-UBND ngày 07/02/2022 của 
UBND thành phố Hà Nội kế hoạch 
phòng, chống dịch bệnh động vật 
thủy sản trên địa bàn thành phố 
Hà Nội năm 2022 cụ thể như sau: 

- Thực hiện các biện pháp 
phòng bệnh, chẩn đoán, chữa 
bệnh; quan trắc, cảnh báo môi 
trường nuôi; giám sát, dự báo, 
cảnh báo dịch bệnh; điều tra dịch 
bệnh; phân tích nguy cơ; khống 
chế dịch bệnh động vật thủy sản.

- Thực hiện vệ sinh, khử trùng, 
tiêu độc môi trường nuôi trồng 
thủy sản.

- Xây dựng vùng, cơ sở an toàn 
dịch bệnh động vật thủy sản; thực 
hiện chương trình, kế hoạch khống 
chế, thanh toán một số bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm ở động 
vật thủy sản, bệnh truyền lây giữa 
động vật thủy sản và người.

- Thông tin chính xác, đầy 
đủ, kịp thời về dịch bệnh động 
vật, chính sách hỗ trợ trong 
phòng, chống dịch bệnh động 
vật thủy sản.

- Tuyên truyền, phổ biến, tập 
huấn các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh động vật thủy sản.

- Nơi nuôi trồng thủy sản, dụng 
cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản 
phải được vệ sinh, khử trùng, tiêu 
độc, diệt vật chủ trung gian định kỳ 
và sau mỗi đợt nuôi; nơi nuôi trồng 
thủy sản phải theo quy hoạch của 
địa phương hoặc được cơ quan có 
thẩm quyền cho phép.

- Nguồn nước phải được xử lý 
mầm bệnh, kiểm soát các yếu tố 
môi trường, bảo đảm đủ điều kiện 
vệ sinh thú y trước khi đưa vào sản 
xuất. Chất thải trong nuôi trồng 
thủy sản phải được xử lý theo 
quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường. Đối với hệ thống nuôi 
trồng thủy sản kín, nguồn nước 
nuôi phải bảo đảm chất lượng; 
nước thải, chất thải phải được xử 
lý trước khi xả thải bảo đảm vệ 
sinh thú y và theo quy định của 
pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Con giống, thức ăn sử dụng 
trong nuôi trồng thủy sản phải bảo 
đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú 
y và theo quy định của pháp luật.

Sử dụng giống thủy sản:
+ Phải có nguồn gốc rõ ràng, 

khỏe mạnh, đảm bảo an toàn 
dịch bệnh và đáp ứng các Quy 
chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống 
thủy sản;

+ Giống thủy sản từ cơ sở sản 
xuất ngoài tỉnh, nhập khẩu phải có 
Giấy chứng nhận kiểm dịch; kiểm 
tra chất lượng theo quy định.

- Động vật thủy sản phải được 
phòng bệnh bắt buộc đối với 
bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 
theo yêu cầu của cơ quan quản 
lý chuyên ngành.

- Chủ cơ sở nuôi có trách nhiệm:

+  Chủ cơ sở nuôi, người phát 
hiện động vật thủy sản mắc bệnh, 
có dấu hiệu mắc bệnh, chết do 
bệnh hoặc chết nhiều không rõ 
nguyên nhân hoặc chết do môi 
trường, thời tiết có trách nhiệm 
báo cho cơ quan quản lý thủy sản 
tại địa phương.

+ Chỉ sử dụng các loại thuốc 
thú y, hóa chất, chế phẩm sinh 
học có trong Danh mục thuốc thú 
y dùng trong thú y thủy sản được 
phép lưu hành tại Việt Nam, đồng 
thời sử dụng đúng liều lượng của 
thuốc theo hướng dẫn của nhà sản 
xuất, cơ quan chuyên ngành thú 
y thủy sản; ghi chép quá trình sử 
dụng các loại sản phẩm này.

+ Thực hiện đăng ký kê khai 
ban đầu được Ủy ban nhân dân 
cấp xã xác nhận theo quy định 
tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP 
ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

+  Chủ động chữa bệnh động 
vật thuỷ sản mắc bệnh theo 
hướng dẫn của cơ quan quản lý 
chuyên ngành; 

+  Về khử trùng sau thu hoạch, 
tiêu hủy đối với ổ dịch, chủ cơ sở 
thực hiện: Khử trùng nước trong 
bể, ao, đầm; khử trùng công cụ, 
dụng cụ, lồng nuôi, lưới; xử lý nền 
đáy, diệt giáp xác và các vật chủ 
trung gian truyền bệnh bằng hoá 
chất được phép sử dụng sau khi 
thu hoạch hoặc tiêu hủy động vật 
thủy sản, đảm bảo không còn mầm 
bệnh, dư lượng hóa chất và đảm 
bảo vệ sinh môi trường; thông báo 
cho cơ sở nuôi liền kề, có chung 
nguồn cấp thoát nước để áp dụng 
các biện pháp phòng bệnh, ngăn 
chặn dịch bệnh lây lan. 

- Những người tham gia quá 
trình xử lý, tiêu huỷ động vật 
thủy sản phải thực hiện việc vệ 
sinh cá nhân để tiêu diệt mầm 
bệnh, không làm phát tán mầm 
bệnh ra ngoài môi trường và cơ 
sở nuôi khác.

NN&PTNT                                                                       CHAÊN NUOÂI - THUÛY SAÛN
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Tháng hành động vì an toàn 
thực phẩm (ATTP) năm 
2022 với chủ đề “Tiếp tục 

nâng cao vai trò, trách nhiệm 
của người sản xuất, kinh doanh 
và người tiêu dùng nông sản 
thực phẩm trong tình hình mới”, 
Sở Nông nghiệp và PTNT đã 
chủ động chỉ đạo các đơn vị trực 
thuộc Sở tăng cường triển khai 
các giải pháp triển khai hiệu quả 
công tác quản lý về ATTP lĩnh vực 
nông nghiệp trong bối cảnh dịch 
Covid-19 cơ bản đã được kiểm 
soát, Sở đã chỉ đạo thúc đẩy phát 
triển sản xuất nông nghiệp gắn 
với công tác đảm bảo chất lượng, 
ATTP nông, lâm, thủy sản theo 
chuỗi, qua đó trong Tháng hành 
động vì ATTP, ngành nông nghiệp 
đã đạt được những kết quả tốt.

1. Công tác thông tin, tuyên 
truyền, giáo dục, nâng cao 
nhận thức về ATTP được đổi 
mới, linh hoạt 

Các đơn vị của Sở đã phối hợp 
với các cơ quan báo, đài của Trung 
ương và Hà Nội đưa 105 tin, bài, 
phóng sự về công tác bảo đảm 
ATTP, phát triển sản xuất, tuyên 
truyền về các mô hình, cách làm 
tốt trong sản xuất kinh doanh nông, 
lâm, thủy sản. Viết 65 tin, bài về 
công tác quản lý ATTP, hướng dẫn 
kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh, 
quảng bá, xúc tiến thương mại các 
sản phẩm chủ lực của thành phố 
đăng trên các website của Sở và 
các đơn vị trực thuộc. 

Tổ chức 25 Hội nghị, Hội thảo, 
lớp tuyên truyền, tập huấn kiến 
thức về chất lượng vật tư và ATTP 

nông, lâm, thủy sản bằng hình 
thức trực tuyến  với trên 2.500 
người tham dự. Trong đó, tập 
trung phổ biến điều kiện, quy định 
trong sản xuất kinh doanh nông, 
lâm, thủy sản, hướng dẫn quy 
trình giết mổ đảm bảo vệ sinh thú 
y, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, 
sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 
IPM, TOT, áp dụng chương trình 
quản lý chất lượng tiên tiến GMP, 
HACCP, truyền thông về nước 
sạch và vệ sinh môi trường nông 
thôn, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, 
cập nhật văn bản mới cho cán bộ 
quản lý, hướng dẫn kiến thức bảo 
đảm ATTP, lựa chọn, sử dụng, 
bảo quản thực phẩm an toàn cho 
người tiêu dùng, tập huấn quy định 
các quy định kiểm soát thực phẩm 
xuất nhập khẩu, tuyên truyền về 

KEÁT QUAÛ COÂNG TAÙC ÑAÛM BAÛO AN TOAØN THÖÏC PHAÅM
LÓNH VÖÏC NOÂNG NGHIEÄP TRONG THAÙNG HAØNH ÑOÄNG VÌ AN TOAØN THÖÏC PHAÅM NAÊM 2022

Chi cuïc QLCL Noâng laâm saûn vaø Thuûy saûn Haø Noäi  

Sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm tại Công ty CP Công nghệ thực phẩm Vinh Anh, huyện Thường Tín
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các hiệp định FTA, EVFTA, CTPP, 
các rào cản thị trường nước ngoài.

Phối hợp đài truyền thanh 18 
huyện, thị xã triển khai tuyên 
truyền về Tháng hành động vì an 
toàn thực phẩm với hơn 60 tin bài 
tuyên truyền.

2. Công tác hỗ trợ kết nối sản 
xuất tiêu thụ, xây dựng chuỗi 
cung ứng nông sản thực phẩm 
an toàn 

Ngành Nông nghiệp đã chủ 
động, phối hợp với các quận, 
huyện, thị xã nhằm phục hồi, phát 
triển sản xuất nông nghiệp đảm 
bảo an toàn thực phẩm, tiếp tục 
thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu 
thụ và xuất khẩu nông sản trong 
bối cảnh phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 theo Chỉ thị số 26/CT-
TTg ngày 21/09/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ, kịp thời tháo gỡ 
những khó khăn vướng mắc của 
các cơ sở sản xuất kinh doanh 
vật tư nông nghiệp, thực phẩm 
nông, lâm, thủy sản theo phân 
công, phân cấp quản lý nhằm duy 
trì, phát triển các chuỗi cung ứng 
thực phẩm nông lâm thủy sản an 
toàn phục vụ người tiêu dùng.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp & 
PTNT của 21 tỉnh, thành phố trong 
Ban điều phối đã tích cực, chủ 
động trong công tác kết nối sản 
xuất, quản lý chất lượng và phát 
triển chuỗi cung ứng thực phẩm 
nông lâm thủy sản. Tính đến nay 
đã xây dựng và phát triển được 
786 chuỗi cung ứng thực phẩm an 
toàn, trong đó có 253 chuỗi cung 
ứng thực phẩm an toàn được xác 
nhận theo tiêu chí của Bộ Nông 
nghiệp & PTNT, những chuỗi này 
góp phần cung ứng nông sản thực 
phẩm an toàn cho thành phố Hà 
Nội. Thành phố tiếp tục duy trì và 
phát triển 141 chuỗi liên kết an 

toàn thực phẩm từ sản xuất đến 
tiêu thụ sản phẩm. Các chuỗi đã 
thu hút nhiều doanh nghiệp, hợp 
tác xã, hộ nông dân tham gia hợp 
tác xây dựng chuỗi. Đã xây dựng 
được trên 40 nhãn hiệu được bảo 
hộ như gà đồi Ba Vì, gà đồi Sóc 
Sơn, gà Mía Sơn Tây, vịt Vân 
Đình, nhãn Đại Thành, gạo thơm 
Bối Khê... Đồng thời tiếp tục hỗ 
trợ để nâng cao chất lượng, mẫu 
mã các sản phẩm trong chuỗi và 
nhận rộng các mô hình chuỗi an 
toàn thực phẩm từ sản xuất đến 
tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn 
thành phố. 

Tăng cường hướng dẫn cơ sở 
thiết lập hệ thống truy xuất nguồn 
gốc tại cơ sở: 100% cơ sở được cấp 
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm đã thiết lập hệ 
thống truy xuất nguồn gốc đảm bảo 
nguyên tắc 1 bước trước, 1 bước sau 
theo quy định của Bộ Nông nghiệp 
& PTNT. Bên cạnh đó, ngành Nông 
nghiệp đã chủ động ứng dụng công 
nghệ thông tin để thực hiện truy xuất 
nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, 
thủy sản với “Hệ thống truy xuất 
nguồn gốc nông, lâm, thuỷ sản thực 
phẩm thành phố Hà Nội” (www://
check.hanoi.gov.vn). Hệ thống truy 
xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản 
thực phẩm Hà Nội đã hỗ trợ hướng 
dẫn và cấp tài khoản tham gia quản 
lý và duy trì hệ thống quản lý cho 
3.135 cơ sở là các hợp tác xã, các cơ 
sở sản xuất, chế biến, sơ chế, đóng 
gói nông, lâm sản và thủy sản với 
hơn 11.204 bộ mã truy xuất nguồn 
gốc các sản phẩm nông, lâm, thủy 
sản đủ các tiêu chí về An toàn thực 
phẩm lên Hệ thống. 

Xây dựng, vận hành 43 mô hình 
áp dụng hệ thống đảm bảo có sự 
tham gia (PGS) trong sản xuất rau, 
diện tích áp dụng 1806ha. Hệ thống 

đảm bảo cùng tham gia (PGS: Par-
ticipatory Guarantee system) là hệ 
thống đảm bảo chất lượng nội bộ. 
Hệ thống này dựa trên sự tham gia 
tích cực của các bên liên quan như: 
Người tiêu dùng - Công ty phân 
phối - Cơ quan quản lý Nhà nước - 
các đối tượng quan tâm khác. Quá 
trình sản xuất và thu hoạch thường 
xuyên được giám sát, điều tra đảm 
bảo phát hiện, khắc  phục những 
sai phạm nhỏ và loại bỏ ngay lập 
tức các nhóm sản xuất, các sản 
phẩm mắc sai phạm nghiêm trọng.

3. Công tác giám sát an toàn 
thực phẩm tập trung vào nhóm 
những sản phẩm có nguy cơ cao

Hoạt động lấy mẫu, giám sát 
chất lượng, ATTP trong Tháng 
hành động vì ATTP năm 2022 tiếp 
tục được tăng cường và tập trung 
vào các sản phẩm tươi sống tiêu 
dùng hàng ngày của người dân 
tại các công đoạn có nguy cơ 
cao. Tổng số mẫu được lấy mẫu 
kiểm tra trong đợt là 10 mẫu, hiện 
các mẫu đã được gửi đi phân tích 
chuyên sâu chưa có kết quả.

Công tác tiếp nhận hồ sơ tự 
công bố được thực hiện thường 
xuyên, Chi cục Quản lý Chất lượng 
Nông lâm sản và Thủy sản đã tiếp 
nhận và kiểm tra hồ sơ của 211 bộ 
hồ sơ và đăng tải lên website bản tự 
công bố chất lượng sản phẩm thực 
phẩm chế biến bao gói sẵn thuộc 
ngành nông nghiệp, đạt 100% hồ 
sơ đã tiếp nhận, lũy kế từ đầu năm 
tiếp nhận 706 bộ hồ sơ tự công bố 
thực phẩm chế biến nông, lâm, 
thủy sản. Việc tổ chức hậu kiểm, 
kiểm tra chất lượng sản phẩm tự 
công bố đã được các đơn vị của Sở 
kết hợp thông qua việc kiểm tra, lấy 
mẫu giám sát và việc thanh kiểm 
tra chuyên ngành, đột xuất. 

Ngoài ra, Chi cục Trồng trọt và 

QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM NOÂNG NGHIEÄP



Soá 02 - Naêm 2022

NOÂNG NGHIEÄP & NOÂNG THOÂN HAØ NOÄI
28

NN&PTNT

lượng, ATTP trong thời gian 
tới được hiệu quả, ngành nông 
nghiệp cần triển khai hiệu quả 
các nhóm nhiệm vụ sau:

Tiếp tục chỉ đạo điều hành gắn 
kết chặt chẽ công tác quản lý chất 
lượng vật tư nông nghiệp, an toàn 
thực phẩm nông, lâm, thủy sản 
với các nhiệm vụ tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp và xây dựng nông 
thôn mới. Phổ biến rộng rãi các 
chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật quản lý chất 
lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo 
ATTP tạo môi trường thuận lợi cho 
người dân, doanh nghiệp đầu tư 
sản xuất, kinh doanh, liên kết phát 
triển các chuỗi giá trị nông sản 
chất lượng cao, đảm bảo ATTP.

Phối hợp với các báo, đài của 
Trung ương và Hà Nội, Hội Nông 
dân Thành phố, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Thành phố… tuyên truyền, 
phổ biến chính sách, pháp luật 
đảm bảo chất lượng vật tư nông 
nghiệp, ATTP nông, lâm, thủy 
sản. Truyền thông, quảng bá các 
địa chỉ sản xuất, kinh doanh nông 
lâm thủy sản chất lượng, an toàn.

Tăng cường lấy mẫu giám sát 
thực phẩm nông, lâm, thủy sản 
trên diện rộng, phát hiện, truy 
xuất nguồn gốc và yêu cầu khắc 
phục triệt để các vi phạm. Tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm 
tra, chuyển mạnh sang kiểm tra, 
thanh tra đột xuất, xử lý kịp thời, 
nghiêm túc các vi phạm về chất 
lượng, ATTP.

 Chủ động xử lý các sự cố mất 
an toàn thực phẩm. Kiểm soát 
chặt chẽ, giám sát chất lượng 
ATTP các mặt hàng nông, lâm, 
thủy sản, sản phẩm OCOP. Nâng 
cao hoạt động quản lý Nhà nước 
về tự công bố sản phẩm nông, 
lâm, thủy sản. Tăng cường giám 

sát chất lượng, cảnh báo nguy cơ, 
truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Kiện toàn, tổ chức lực lượng 
quản lý chất lượng, ATTP, chế 
biến và phát triển thị trường từ 
Thành phố đến quận, huyện, thị 
xã đáp ứng yêu cầu tình hình mới. 
Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng 
cao cho cán bộ quản lý chất lượng 
vật tư nông nghiệp, ATTP. Nâng 
cấp hệ thống trang thiết bị kiểm 
nghiệm hiện đại, tiếp tục mở rộng 
một số chỉ tiêu kiểm nghiệm, nâng 
cao chỉ tiêu được công nhận, chỉ 
định phục vụ công tác quản lý 
Nhà nước về chất lượng, ATTP.

Duy trì và phát triển ứng dụng hệ 
thống thông tin điện tử sử dụng mã 
QRcode truy xuất nguồn gốc nông, 
lâm, thủy sản an toàn trên địa bàn 
thành phố Hà Nội. Quản lý, phát 
triển chợ Thương mại điện tử tiêu 
thụ sản phẩm nông, lâm sản, thủy 
sản an toàn. Hỗ trợ xây dựng thương 
hiệu, quảng bá sản phẩm nông sản 
bảo đảm chất lượng ATTP.

Tăng cường công tác quản lý 
chế biến, thương mại nông sản, 
kết nối tiêu thụ sản phẩm nông, 
lâm, thủy sản an toàn. Trọng tâm 
tham mưu xây dựng Kế hoạch và 
triển khai Chương trình phối hợp 
giữa Bộ Nông nghiệp & PTNT và 
UBND Thành phố Hà Nội “Đảm 
bảo an toàn thực phẩm, nâng cao 
chất lượng, giá trị chuỗi cung ứng 
nông, lâm, thủy sản giữa thành phố 
Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong 
cả nước giai đoạn 2021 - 2025“.

Tăng cường triển khai Chương 
trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp 
& PTNT và UBND Thành phố Hà Nội 
“Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng 
cao chất lượng, giá trị chuỗi cung ứng 
nông, lâm, thủy sản giữa thành phố 
Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong 
cả nước giai đoạn 2021 - 2025“.

Bảo vệ thực vật cũng tiến hành lấy 
171 mẫu rau, 09 mẫu quả tại các 
vùng trồng trọng điểm trên địa bàn 
thành phố để phân tích dư lượng 
thuộc bảo vệ thực vật, hiện các 
mẫu đã gửi đi phân tích chưa có kết 
quả; Trung tâm phân tích và Chứng 
nhận chất lượng sản phẩm nông 
nghiệp tiếp nhận và phân tích 223 
mẫu thực phẩm nông, lâm, thủy 
sản (trong đó thịt và sản phẩm từ 
thịt 51 mẫu, thủy sản và sản phẩm 
thủy sản 31 mẫu, trái cây 20 mẫu, 
sản phẩm rau 4 mẫu, chè 05 mẫu, 
rau 104, nước chấm 8 mẫu) phục 
vụ công tác chứng nhận chất lượng 
sản phẩm, các mẫu đều đảm bảo 
ATTP đối với chỉ tiêu phân tích.

4. Công tác thanh tra, kiểm 
tra được thực hiện có trọng tâm, 
trọng điểm

 Nhằm tăng cường công tác kiểm 
tra, kiểm soát vật tư nông nghiệp và 
sản phẩm nông, lâm, thủy sản, xử 
lý kịp thời các vi phạm trong Tháng 
hành động vì ATTP năm năm 2022, 
các lực lượng thanh tra ngành nông 
nghiệp đã tổ chức thanh tra, kiểm tra 
tại 141 cơ sở sản xuất kinh doanh 
vật tư nông nghiệp và sản phẩm 
nông lâm thủy sản, kết quả có 07 
cơ sở vi phạm xử phạt với số tiền là 
141.927.500 đồng.

Ngoài ra trong Tháng hành động 
Sở Nông nghiệp & PTNT được giao 
chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành số 
02, kiểm tra công tác quản lý ATTP 
tại 08 quận, huyện, qua kiểm tra 
đoàn kiểm tra cũng đôn đốc việc 
triển khai Tháng hành động vì 
ATTP của các địa phương, đồng 
thời tổ chức kiểm tra thực tế việc 
tuân thủ các quy định của pháp luật 
về ATTP tại các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm trên địa bàn 
các quận, huyện được kiểm tra. 

Để công tác quản lý chất 
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Nguyeãn Bình Minh

Thành phố Hà Nội có diện 
tích đất tự nhiên 3.345,0km2, 
với 30 đơn vị hành chính cấp 

quận, huyện, thị xã (trong đó có 17 
huyện, 1 thị xã và 6 quận có sản 
xuất nông nghiệp). Diện tích đất 
nông nghiệp của Hà Nội hiện nay có 
1.886,0km2 chiếm 56,34% tổng diện 
tích đất tự nhiên. Dân số của Hà Nội 
có khoảng trên 10 triệu người dân 
đang cư trú và công tác, học tập, 
trong đó có trên 3 triệu người đang 
độ tuổi lao động ở khu vực nông thôn. 
Chăn nuôi cũng là ngành chủ lực, do 
đó, nhu cầu sử dụng thực phẩm và 
vật tư nông nghiệp của thành phố 
Hà Nội là rất lớn. Nhằm kiểm soát 
tốt “đầu vào” sản xuất, một nhiệm vụ 
được Sở Nông nghiệp & PTNT Hà 
Nội đặc biệt chú trọng là đẩy mạnh 
thanh tra, kiểm tra.

Trên địa bàn thành phố hiện có 
16.473 tổ chức, cá nhân hoạt động 
sản xuất, kinh doanh trong lĩnh 
vực nông, lâm nghiệp, thủy sản 
với ngành nghề đa dạng. Các mặt 
hàng về thực phẩm và vật tư nông 
nghiệp đa dạng, dồi dào là điều kiện 
thuận lợi cho người dân Thủ đô lựa 
chọn để tiêu dùng và đầu tư phát 
triển sản xuất. Hầu hết các cơ sở, 
doanh nghiệp thực hiện tốt các quy 
định sản xuất, kinh doanh theo quy 
định của Nhà nước. Tuy nhiên vẫn 
còn một số cơ sở không đảm bảo 
các điều kiện về an toàn thực phẩm; 

không đủ điều kiện kinh 
doanh các loại phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật và 
thuốc thú y nhưng vẫn hành 
nghề, bán sản phẩm không 
đảm bảo chất lượng theo 
tiêu chuẩn công bố hoặc 
còn bán sản phẩm đã hết 
hạn sử dụng… đã ảnh hưởng 
đến năng suất, chất lượng 
nông sản, gián tiếp gây ô 
nhiễm môi trường khi nông 

dân sử dụng các vật tư đó. 
Trước tình trạng đó, Sở Nông 

nghiệp & PTNT Hà Nội đã chỉ đạo 
Thanh tra Sở, các Chi cục có chức 
năng thanh tra chuyên ngành thuộc 
Sở chủ động và phối hợp các cơ 
quan, đơn vị trên địa bàn thành phố 
như công an thành phố, quản lý thị 
trường, UBND các quận, huyện, thị 
xã tổ chức triển khai công tác thanh 
tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột 
xuất, công tác chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả thuộc 
lĩnh vực quản lý của ngành, nhằm 
tuyên truyền, nhắc nhở và kịp thời 
chấn chỉnh các sai phạm, đồng thời 
xử lý triệt để các vi phạm pháp luật 
trong lĩnh vực quản lý của ngành. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực 
lượng thanh tra ngành Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn Hà Nội đã chủ 
động tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 
609 tổ chức, cơ sở kinh doanh vật tư 
nông nghiệp và an toàn thực phẩm. 
Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 
và xử phạt 114 trường hợp với số 
tiền 964.557.000 đồng. Ngoài ra các 
Chi cục còn tham gia các Đoàn liên 
ngành kiểm tra 1.233 buổi với tổng 
số lượt cơ sở được kiểm tra là 4.025 
lượt, trong đó số cơ sở vi phạm là 
173 trường hợp. Đã hủy 02 trường 
hợp (02 con lợn thương phẩm tổng 
lượng là 60kg, 70kg thịt gia cầm), 
cảnh cáo 33 trường hợp, xử phạt vi 
phạm hành chính 134 trường hợp với 
số tiền 265.359.750 đồng.

Nhằm tăng cường công tác kiểm 
tra, kiểm soát vật tư nông nghiệp và 
sản phẩm nông, lâm, thủy sản, xử 
lý kịp thời các vi phạm trong “Tháng 
hành động vì an toàn thực phẩm 
năm 2022”, các lực lượng thanh 
tra ngành Nông nghiệp đã tổ chức 
thanh tra, kiểm tra tại 141 cơ sở sản 
xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp 
và sản phẩm nông, lâm, thủy sản, 
kết quả có 07 cơ sở vi phạm, xử phạt 
số tiền 141.927.500 đồng.

Việc tăng cường công tác thanh 
tra, kiểm tra trên các lĩnh vực thuộc 
ngành quản lý đã góp phần nâng 
cao hiệu lực quản lý Nhà nước của 
ngành. Các đơn vị, tổ chức, cá 
nhân đang tham gia hoạt động sản 
xuất, kinh doanh các lĩnh vực thuộc 
ngành quản lý đã nâng cao nhận 
thức về trách nhiệm trong sản xuất, 
kinh doanh phải đúng quy định 
pháp luật; quan tâm đúng mức đến 
việc đảm bảo chất lượng sản phẩm 
hàng hóa, đáp ứng được lợi ích của 
người dân. 

Cũng qua công tác thanh tra, 
kiểm tra lực lượng thanh tra của 
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội 
đã yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cá 
nhân sai phạm phải đến các cơ 
quan quản lý Nhà nước thuộc Sở 
Nông nghiệp & PTNT Hà Nội như 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trồng 
trọt và Bảo vệ thực vật, Thủy sản, 
Quản lý chất lượng nông lâm sản và 
thủy sản... để làm thủ tục xin cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất kinh doanh, chứng nhận hợp 
chuẩn và hợp quy, thực hiện công 
bố tiêu chuẩn chất lượng, khắc 
phục sửa chữa nhãn hàng hoá ghi 
sai quy định... Đề xuất, kiến nghị 
với các cơ quan có thẩm quyền sửa 
đổi, bổ sung quy định, quy chế nhất 
là các văn bản quy phạm pháp luật 
trong quản lý chuyên môn và xử lý 
vi phạm hành chính về phân bón, 
thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, 

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ cá 
Yên Sở, quận Hoàng Mai
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thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản, quản 
lý giống cây trồng, vật nuôi và vệ 
sinh an toàn thực phẩm để khắc 
phục những bất cập trong công 
tác quản lý, giúp công tác quản lý 
Nhà nước được tốt; giúp cho các 
đơn vị được thanh tra, kiểm tra rà 
soát lại việc thực hiện các quy định 
của pháp luật của đơn vị mình. Tuy 
nhiên việc thanh tra, kiểm tra, xử lý 
vi phạm trong sản xuất, kinh doanh 
thuộc ngành nông nghiệp và phát 
triển nông thôn quản lý vẫn còn gặp 
nhiều khó khăn do số lượng cơ sở 
sản xuất, kinh doanh mặt hàng này 
lớn và phân bố rộng khắp trên địa 
bàn Thành phố, trong khi lực lượng 
thanh tra của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn còn mỏng; một 
số đơn vị, tổ chức, cá nhân trong 
sản xuất, kinh doanh thuộc ngành 
nông nghiệp quản lý vẫn chưa tự 
giác, nghiêm túc chấp hành đầy đủ 
các quy định của pháp luật.

Để nâng cao hiệu quả trong quản 
lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh 
thuộc ngành quản lý, thời gian tới, 
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội 
tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Sở và 
các Chi cục có chức năng thanh 
tra chuyên ngành thuộc Sở tăng 
cường thanh tra, kiểm tra theo kế 
hoạch và đột xuất đối với các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm và 
vật tư nông nghiệp; xử phạt nghiêm 
minh những trường hợp vi phạm; 
tăng cường công tác thông tin 
tuyên truyền, phối hợp với các lực 
lượng Công an, Quản lý thị trường 
và UBND các quận, huyện, thị xã 
trong quá trình thanh tra, kiểm tra. 
UBND các quận, huyện, thị xã cần 
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền nâng cao ý thức cho người 
dân trong việc lựa chọn thực phẩm 
an toàn, vật tư nông nghiệp tại các 
cơ sở đã được cơ quan quản lý Nhà 
nước công bố, chứng nhận đạt tiêu 
chuẩn. Đối với người dân, khi phát 
hiện các cơ sở sản xuất kinh doanh 
thực phẩm và vật tư nông nghiệp 
không đảm bảo các quy định của 
pháp luật cần báo cho cơ quan 
chức năng có thẩm quyền biết để 
xử lý theo quy định.

NHÖÕNG ÑAËC ÑIEÅM CAÀN LÖU YÙ KHI 
SAÛN XUAÁT NOÂNG NGHIEÄP HÖÕU CÔ 

Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSPNN Hà Nội 

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ 
là một quy trình áp dụng mới 
theo xu hướng của nền nông 

nghiệp hiện nay và đang hoàn toàn 
áp dụng tự nguyện nhằm đảm bảo 
nâng cao chất lượng sản phẩm 
nông nghiệp, bảo vệ môi trường, 
bảo vệ sức khỏe con người và giúp 
cho vấn đề truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm được rõ ràng.

Hiện nay, theo quy định về nông 
nghiệp hữu cơ, toàn bộ quá trình 
sản xuất được thực hiện theo tiêu 
chuẩn nông nghiệp hữu cơ TCVN 
11041:2017, trong đó cần lưu ý 
những điểm chính trong quá trình 
triển khai sản xuất nông nghiệp 
hữu cơ như sau:

- Về nhân sự của cơ sở:
+ Cần có nhân sự am hiểu các 

kiến thức nhất định về sản xuất 
cho đối tượng cây trồng của cơ sở 
và Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu 
cơ TCVN 11041-2:2017 (Kỹ sư 
chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ 
thực vật…); 

+ Cơ sở nên thành lập thành 
bộ phận riêng cho quản lý, giám 
sát quá trình áp dụng nông 
nghiệp hữu cơ. Trong đó: có 
quản lý về mối nguy ô nhiễm, 
vật tư đầu vào, giám sát hoạt 

động và thu hoạch, ghi nhãn cho 
sản phẩm.

- Về quản lý hoạt động sản xuất:
* Phải bố trí vùng đệm hoặc hàng 

rào vật lý bao quanh vùng sản xuất: 
- Trồng các loại cây trồng thích 

hợp để làm vùng đệm:
- Xây dựng tường bao, hàng 

rào B40…
- Yêu cầu vùng đệm: Chiều dài 

vùng đệm tính theo chiều dài tiếp 
xúc với các vùng lân cận. Chiều 
rộng vùng đệm được xác định là 
10m kể từ mép ruộng sản xuất; phải 
có ranh giới xác định vùng đệm; 

- Tại vùng trồng tiếp giáp với 
vùng đồi có cây cối mọc tự nhiên thì 
không cần bố trí vùng đệm;

- Tại vùng trồng tiếp giáp với 
vùng đồi có trồng cây hoa màu, 
cây ăn quả của người dân thì tiếp 
tục bố trí vùng đệm. 

* Cần xác định các mối nguy 
cơ ô nhiễm xung quanh có thể 
ảnh hưởng đến chất lượng, an 
toàn của sản phẩm:

- Lấy mẫu đất trồng, nước tưới để 
lấy mẫu và kiểm nghiệm tại phòng 
thử nghiệm được công nhận Vilas;

- Vùng sản xuất tách biệt với khu 
vực không sản xuất hữu cơ; cách xa 
khu vực môi trường bị ô nhiễm hoặc 

Vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ
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khu tập kết, xử lý chất thải sinh 
hoạt, công nghiệp, bệnh viện, giữ 
khoảng cách an toàn với khu vực 
dân cư đảm bảo không bị ô nhiễm 
lên sản phẩm. 

* Phải xác định thời điểm áp dụng 
và thời gian chuyển đổi hữu cơ:

Giai đoạn chuyển đổi áp dụng 
trên một phần hoặc toàn bộ diện tích 
sản xuất phải ít nhất là:

- Đối với cây hàng năm: 12 tháng 
cho đến khi gieo hạt hoặc trồng cây;

- Đối với cây lâu năm: 18 tháng 
cho đến khi thu hoạch vụ đầu tiên.

Thời điểm bắt đầu chuyển đổi 
là ngày ghi nhận việc quản lý sản 
xuất hữu cơ trong hồ sơ hoặc ngày 
mà tổ chức chứng nhận chấp nhận 
đơn đăng ký.

Giai đoạn chuyển đổi có thể 
kéo dài hoặc rút ngắn trên cơ sở 
nhận diện và đánh giá các nguy 
cơ có liên quan tuy nhiên thời gian 
chuyển đổi sau khi rút ngắn không 
được ít hơn 06 tháng.

* Cần chuẩn bị giống hữu cơ 
cho các vụ sản xuất:

- Mua giống hữu cơ: Phải mua 
giống được chứng nhận hữu cơ;

- Tự sản xuất giống: Mỗi vụ sản 
xuất, cơ sở phải để lại giống bằng 
cách bảo quản, tích trữ sử dụng cho 
vụ sau (có ghi chép đầy đủ thông tin 
về lượng, phương pháp bảo quản…);

- Đối với giống hữu cơ là cây dài 
ngày như cây ăn quả thì giống hữu 
cơ được tính như thời gian chuyển 
đổi ở trên.

* Phải xây dựng Kế hoạch sản 
xuất và quy trình sản xuất hữu cơ:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất 
hữu cơ: Kế hoạch sản xuất phải đáp 
ứng đầy đủ nội dung theo đúng quy 
định của tiêu chuẩn như

+ Phải mô tả được các biện pháp, 
quy trình thực hiện của cả quá trình 
sản xuất, phải nêu rõ tần xuất thực 
hiện biện pháp, quy trình đó;

+ Phải lập Danh sách vật tư, 
nguyên liệu đầu vào, bao gồm 
thông tin về thành phần, nguồn 
cung cấp, địa điểm sử dụng và tài 
liệu kèm theo;

+ Phải mô tả các biện pháp thực 

hành và các quy trình giám sát cần 
thực hiện;

+ Phải xây dựng hệ thống hồ sơ 
lưu trữ;

+ Phải mô tả các biện pháp thực 
hành và các rào cản vật lý được thiết 
lập để phân tách sản phẩm hữu cơ 
và sản phẩm không hữu cơ và để 
ngăn ngừa sự tiếp xúc của quá trình 
sản xuất hữu cơ và sản phẩm hữu 
cơ với các chất không được phép sử 
dụng trong sản xuất hữu cơ.

- Cơ sở phải tự Xây dựng quy 
trình sản xuất hữu cơ đối với từng 
loại cây trồng hiện đang sản xuất.

* Quản lý và kiểm soát các dịch 
hại trong sản xuất hữu cơ:

- Quản lý sinh vật hại
Cỏ dại: các loại cỏ dại được xử lý 

như sau:
+ Nhổ, cắt tỉa bằng tay; thu gom 

về các bể chưa, khu vực ủ phân 
hoặc phơi khô đốt tại nơi cách xa 
không ảnh hưởng đến hệ sinh thái 
đất trong vùng;

+ Có thể cho trâu, bò gặm cỏ tại 
khu vực chỉ có cỏ;

+ Sau mỗi vụ thu hoạch cày ải, 
đảo đất. 

- Kiểm soát sinh vật gây hại:
+ Không bắt giết các loài thiên 

địch như nhện, bọ rùa, kiến ba kho-
ang, chim sâu, chim sẻ 

+ Khuyến khích các hộ trồng 
cây cúc vạn thọ tại khu vực xung 
quanh vùng trồng để thu hút sâu 
và thiên địch;

+ Khuyến khích các hộ dùng bẫy 
đèn để bẫy bướm. ngài của sâu hại 
các loại.

+ Sử dụng các loại thuốc Bảo 
vệ thực vật sinh học có thành phần 
từ vi khuẩn, vi rút, nấm đối kháng... 
trong danh mục bảng A2 của TCVN 
11041-2:2017 để trừ sâu trong 
trường hợp phát sinh mạnh. 

Kiểm soát dịch bệnh:
+ Phát hiện dịch bệnh; sử dụng 

biện pháp thu gom, tiêu hủy cây bị 
bệnh để tránh lây lan;

+ Trường hợp dịch bệnh phát 
sinh mạnh gây hại nghiêm trọng 
đến năng suất cây trồng. Sử dụng 
các loại thuốc Bảo vệ thực vật sinh 

học có thành phần từ vi khuẩn, vi rút, 
nấm đối kháng... trong danh mục 
bảng A2 của TCVN 11041-2:2017 
để trừ sâu trong trường hợp phát 
sinh mạnh. 

* Phải kiểm soát chặt chẽ ô 
nhiễm trong vùng sản xuất hữu cơ:

Phải có biện pháp phòng ngừa 
tối đa, kiểm tra chặt chẽ việc sử 
dụng các thiết bị cơ giới hóa trong 
vùng sản xuất, đặc biệt các loại sử 
dụng xăng, dầu là nguyên liệu hoạt 
động; tuyệt đối không sử dụng các 
thiết bị cơ giới hóa bị rò rỉ hoặc có 
khả năng rò rỉ vào trong đất xăng, 
dầu mỡ, hóa chất.

Tất cả các trang thiết bị sử dụng 
trong vùng sản xuất thông thường 
như cuốc, xẻng, rổ rá, bao tải, thùng 
phun thuốc Bảo vệ thực vật thì tuyết 
đối không được sử dụng trong vùng 
hữu cơ. Toàn bộ các loại bao bì 
nilon hay vật liệu dùng che chắn, 
che phủ trong quá trình sản xuất 
từ khi cây còn nhỏ cho đến khi thu 
hoạch phải được thu gom, xử lý triệt 
để tại khu vực thu gom rác của địa 
phương hoặc hộ gia đình.

* Xác định các công nghệ 
không thích hợp:

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ 
tuyệt đối không sử dụng  mọi sản 
phẩm, vật tư, nguyên liệu có nguồn 
gốc GMO ở tất cả các giai đoạn 
sản xuất hữu cơ; không trồng cây 
trồng GMO như đậu tương, ngô 
GMO; giống cây trồng xen phải là 
giống bản địa hoặc giống không 
phải GMO;

* Ghi chép, lưu giữ hồ sơ, truy xuất 
nguồn gốc và thu hồi sản phẩm:

Tất cả các hồ sơ của quá trình 
sản xuất nông nghiệp hữu cơ phải 
được lưu giữ (ít nhất 05 năm). 

Trên đây là một số điểm yêu cầu 
trong sản xuất hữu cơ cần nhấn 
mạnh để  giúp cơ sở thực hiện một 
cách dễ dàng hơn. Việc áp dụng là 
lâu dài và bền vững, cơ sở cần tuân 
theo áp dụng để xây dựng nền nông 
nghiệp hữu cơ bền vững nhằm cung 
cấp sản phẩm an toàn đáp ứng được 
nhu cầu của người tiêu dùng thông 
minh thế hệ mới.
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STT NOÄI DUNG TAÙC GIAÛ, ÑÔN VÒ TRANG

I CHUÛ TRÖÔNG - CHÍNH SAÙCH

1
Moät soá noäi dung chính cuûa Keá hoaïch phaùt trieån kinh teá du lòch 
noâng nghieäp, noâng thoân gaén vôùi xaây döïng noâng thoân môùi treân 
ñòa baøn thaønh phoá Haø Noäi giai ñoaïn 2022 - 2025

TTKN Haø Noäi (TH) 1

2 Nhieäm vuï vaø giaûi phaùp phaùt trieån noâng nghieäp, noâng thoân Haø 
Noäi 6 thaùng cuoái naêm 2022

Sôû Noâng nghieäp & PTNT 
Haø Noäi

5

II XAÂY DÖÏNG NOÂNG THOÂN MÔÙI

3
Keát quaû thöïc hieän Chöông trình soá 04-CTr/TU ngaøy 
17/03/2021 cuûa Thaønh uûy treân ñòa baøn thaønh phoá Haø Noäi 
tính ñeán heát quyù I/2022

Nguyeãn Vaên Chí
Phoù Chaùnh vaên phoøng Thöôøng 
tröïc Vaên phoøng Ñieàu phoái chöông 
trình XDNTM TP. Haø Noäi

7

III TROÀNG TROÏT – THUÛY LÔÏI – PHOØNG CHOÁNG THIEÂN TAI

4 Keá hoaïch saûn xuaát vuï Muøa, vuï Ñoâng naêm 2022 Chi cuïc Troàng troït vaø Baûo 
veä thöïc vaät Haø Noäi 10

5
Phöông aùn phoøng, choáng uùng ngaäp khu vöïc ngoaïi thaønh Haø 
Noäi vaø ñaûm baûo an toaøn hoà ñaäp trong muøa möa baõo naêm 2022

Chi cuïc Thuûy lôïi vaø PCTT 
Haø Noäi 13

6
Coâng taùc phoøng ngöøa, ngaên chaën vaø xöû lyù vi phaïm phaùp luaät 
veà ñeâ ñieàu treân ñòa baøn thaønh phoá Haø Noäi naêm 2022

Chi cuïc Thuûy lôïi vaø PCTT 
Haø Noäi 15

7 Theo doõi, caûnh baùo chaùy röøng nhôø camera 360 ñoä Chi cuïc Kieåm laâm Haø Noäi 18

IV CHAÊN NUOÂI - THUÛY SAÛN

8 Chaên nuoâi boø söõa taïi Haø Noäi: Khoù khaên, thaùch thöùc vaø giaûi 
phaùp trong thôøi gian tôùi

Nguyeãn Ngoïc Sôn
Chi cuïc tröôûng Chi cuïc 
Chaên nuoâi vaø Thuù y Haø Noäi

19

9
Taêng cöôøng kieåm soaùt hoaït ñoäng vaän chuyeån, gieát moå gia suùc, 
gia caàm treân ñòa baøn thaønh phoá Haø Noäi

Nguyeãn Vaên Quang
Tröôûng phoøng Quaûn lyù dòch 
beänh, Chi cuïc Chaên nuoâi vaø 
Thuù y Haø Noäi

22

10
Quy ñònh veà phoøng, choáng dòch beänh ñoäng vaät thuûy saûn 
ñoái vôùi cô sôû nuoâi troàng thuûy saûn

Leâ Thò Dung 
Tröôûng phoøng Quaûn lyù chaát 
löôïng, Chi cuïc Thuûy saûn Haø Noäi

24

V QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM NOÂNG NGHIEÄP

11
Keát quaû coâng taùc ñaûm baûo an toaøn thöïc phaåm lónh vöïc noâng nghieäp 
trong thaùng haønh ñoäng vì an toaøn thöïc phaåm naêm 2022 

Nguyeãn Thò Thu Haèng
Chi cuïc tröôûng Chi cuïc Quaûn 
lyù Chaát löôïng Noâng laâm saûn vaø 
Thuûy saûn Haø Noäi

26

12 Coâng taùc thanh tra, kieåm tra vaø xöû lyù vi phaïm ñoái vôùi caùc cô sôû 
saûn xuaát, kinh doanh trong lónh vöïc noâng nghieäp

Nguyeãn Bình Minh
Thanh tra Sôû Noâng nghieäp 
& PTNT Haø Noäi

29

VI KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ

13 Nhöõng ñaëc ñieåm caàn löu yù khi saûn xuaát noâng nghieäp höõu cô
Trung taâm Phaân tích vaø 
chöùng nhaän chaát löôïng saûn 
phaåm noâng nghieäp Haø Noäi

30
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