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SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM - NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
Mặc dù chịu tác động của dịch Covid 19, 

nhưng nhờ sự  linh hoạt phát huy lợi thế trong 
sản xuất nông nghiệp, 6 tháng đầu năm 2021, 
ngành Nông nghiệp Hà Nội vẫn gặt hái được 
nhiều kết quả nổi bật. 

Về sản xuất trồng trọt, các cây trồng chính (lúa, 
rau, cây ăn quả,…) phát triển tốt; dự kiến năng suất 
lúa xuân năm nay đạt 61,19 tạ/ha bằng 102,55% so 
với năm 2020. Trong chăn nuôi, đàn trâu ước tính 
có 27 nghìn con, bằng 108% so cùng kỳ; đàn bò 
130,4 nghìn con bằng 100,63%; đàn gia cầm 40,18 
triệu con, bằng 103,18% so với cùng kỳ năm trước; 
đàn lợn khoảng 1,337 triệu con bằng 113,67% so 
với cùng kỳ. 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. Tổng sản lượng thủy sản ước 
đạt 53,590 nghìn tấn (bằng 102,96% so với cùng kỳ 
năm trước). Trong đó: Sản lượng nuôi trồng thủy 
sản ước đạt 52,91 nghìn tấn (bằng 103% so với 
cùng kỳ năm trước).

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 tăng 
thêm 14 xã đạt tiêu chí nông thôn mới; số xã được 
công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao 
tăng thêm 20 xã và xã được công nhận đạt tiêu chí 
nông thôn kiểu mẫu tăng thêm 5 xã.

Đối với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP): Năm 2021, tổ chức đánh giá, phân hạng 
các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP 
cấp thành phố theo đúng quy định, phấn đấu có 
khoảng 400 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên và 10 sản 
phẩm tiềm năng 5 sao tham gia đánh giá và phân 
hạng sản phẩm cấp quốc gia; phát triển mới 30-40 
điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn 

thành phố. Hướng dẫn, hỗ trợ 1.054 sản phẩm của 
255 chủ thể đã được thành phố phê duyệt kết quả 
đánh giá, phân hạng cấp thành phố tham gia các 
hoạt động kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm.

 Đồng thời, ngành đã tham mưu triển khai 
Chương trình 04 của Thành ủy “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”; trình UBND Thành phố phê duyệt, 
ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP 
năm 2021; Kế hoạch thực hiện chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021; 
Kế hoạch phát triển nông nghiệp theo chuỗi trên địa 
bàn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025, định hướng 
đến năm 2030.

Trong 6 tháng cuối năm, ngành Nông 
nghiệp & PTNT Hà Nội tập trung thực hiện 
các 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.

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 cường hiệu quả phòng chống úng và 
đảm bảo diện tích trồng cây vụ Đông; chuyển dịch 
cơ cấu giống phù hợp với điều kiện sản xuất và thị 
trường tiêu thụ.
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Thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh bảo 
vệ cây trồng, làm tốt công tác dự tính, dự báo và 
phòng trừ sinh vật hại khi đến ngưỡng và theo 
nguyên tắc 4 đúng; phát hiện sớm và xử lý sớm 
các bệnh trên cây trồng để không lây lan phát sinh 
thành dịch.

* 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.

Sử dụng cơ cấu giống ngắn ngày, chất lượng 
cao là chủ lực đối với các loại cây trồng như đậu 
tương, ngô, lạc, khoai lang và khoai tây. 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.

Về 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; thực hiện “sáng lúa, chiều cây vụ Đông” để 
đảm bảo khung thời vụ thích hợp cho từng loại cây 
trồng. Trên chân đất bãi ngoài đê, chân trồng cây 
rau màu hè thu chủ động ưu tiên gieo trồng cây ưa 
ấm, cây vụ Đông sớm, trồng càng sớm càng tốt.

Đối với 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… và 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 năm 2021 để đảm bảo chỉ tiêu 
tăng trưởng lĩnh vực chăn nuôi năm 2021. 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 2021 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 2021; 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 
các lồng theo quy định.

4. Lâm nghiệp
Tiếp tục thực hiện tốt quản lý, bảo vệ rừng và 

phòng cháy chữa cháy năm 2021.
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 
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các loài động vật, thực vật hoang dã có nguồn gen 
quý hiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

5. Phát triển nông thôn, xây dựng nông 
thôn mới

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phát triển 
làng nghề, ngành nghề nông thôn; có giải pháp hỗ 
trợ đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật để bảo vệ môi 
trường, vệ sinh môi trường và giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường làng nghề; gắn hoạt động kinh tế của 
các làng nghề với dịch vụ du lịch và bảo tồn, phát 
triển văn hóa truyền thống.

Thúc đẩy kinh tế hợp tác (đặc biệt là HTX) phát 
triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu 
thụ nông sản theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu 
thụ sản phẩm.

Phối hợp với các quận, huyện, thị xã tổ chức 
đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021.

6. Quản lý chất lượng nông, lâm sản và 
thủy sản

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. 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.

Duy trì và phát triển “Hệ thống truy xuất nguồn 
gốc nông lâm thủy sản thực phẩm thành phố Hà 
Nội” (www.check.hanoi.gov.vn). Ứng dụng công 
nghệ thông tin nâng cao hiệu lực hiệu quả trong 
công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và 
ATTP nông lâm thủy sản.

Tiếp tục phát triển các chuỗi giá trị nông sản an 
toàn, tăng cường khuyến khích các cơ sở, doanh 
nghiệp sản xuất kinh doanh kết nối, liên kết đảm 
bảo sản phẩm của chuỗi được kiểm soát chất lượng 
tốt, chú trọng chế biến sâu, nâng cao giá trị gia 
tăng đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT 21 tỉnh, 
thành phía Bắc thực hiện tốt hoạt động của Ban 
điều phối chương trình phát triển chuỗi cung cấp 
rau, thịt, nông sản an toàn cho Hà Nội.

7. 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 
2021; Kế hoạch phòng, chống úng ngập khu vực 
ngoại thành và đảm bảo an toàn hồ, đập trong mùa 
mưa bão năm 2021; Kế hoạch Phương án hộ đê và 
bảo vệ trọng điểm phòng, chống thiên tai năm 2021 
– thành phố Hà Nội.

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./.

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ
Thời gian qua, các hợp tác xã nông nghiệp trên 

địa bàn thành phố Hà Nội đã, đang phát huy hiệu 
quả, giúp nâng cao giá trị sản xuất, đóng góp đáng 
kể trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn 
mới. Cùng với sự nỗ lực của các hợp tác xã, thành 
phố Hà Nội đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp 
nhằm đổi mới, tạo động lực phát triển, nâng cao 
chất lượng hoạt động của mô hình kinh tế này.

Sau quá trình chuyển đổi theo Luật HTX năm 

2012, ngoài các dịch vụ truyền thống như bảo vệ 
thực vật; bảo vệ đồng ruộng; thủy lợi, khuyến 
nông, một số HTX còn mở rộng thêm một số dịch 
vụ mới như cung ứng giống, vật tư, sơ chế, chế 
biến, tiêu thụ sản phẩm,.... Thông qua các dịch vụ 
của HTX, đời sống của thành viên HTX, thành viên 
liên kết và người lao động trong HTX được ổn định 
và ngày càng được nâng cao; góp phần ổn định, 
phát triển sản xuất, kinh tế tại địa phương. 
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Đến nay, Ngành nông nghiệp đã xây dựng được 
141 chuỗi cung cấp nông, lâm, thủy sản (chiếm 8,8% 
tổng số chuỗi của cả nước) với 70 điểm bán hàng. 
Ngoài ra, Hà Nội và 21 tỉnh, thành phố cung cấp 
nông sản cho Hà Nội cũng xây dựng được 786 chuỗi, 
chiếm 48% tổng số chuỗi trên cả nước, với 670 điểm 
bán hàng. Đây là kết quả rất đáng khích lệ trong 
việc triển khai chương trình phối hợp chuỗi cung cấp 
nông, lâm, thủy sản cho Hà Nội giai đoạn 2015-2020.

Công tác xây dựng và phát triển chuỗi bước đầu 
đã tạo ra các sản phẩm chăn nuôi, trồng trọt an 
toàn, thực phẩm được kiểm soát chất lượng ở tất cả 
các khâu; giúp các nhà sản xuất nâng cao ý thức sản 
xuất đảm bảo an toàn, có trách nhiệm đối với người 
sử dụng, đó là một trong những khâu quan trọng 
trong phát triển nông nghiệp tại Hà Nội. Việc tạo 
ra sản phẩm ATTP được quản lý, sản xuất theo quy 
trình rõ ràng, minh bạch và được tuyên truyền rộng 
rãi từ đó người tiêu dùng yên tâm về chất lượng sản 

phẩm giúp ra tăng giá trị sản phẩm (gia tăng giá trị 
sản phẩm từ 15-20% so với sản phẩm khi chưa được 
sản xuất theo chuỗi) và mở rộng thị trường, nhiều 
chuỗi đã thiết lập được hệ thống các đại lý, nhà phân 
phối, cửa hàng tiện tích trên địa bàn cả nước.

Giai đoạn 2021-2025, Thành phố đưa ra mục tiêu 
hỗ trợ phát triển, xây dựng liên kết cho 50 liên kết 
chuỗi trong sản xuất nông nghiệp đối với các sản 
phẩm nông nghiệp chủ lực gắn với các vùng sản 
xuất chuyên canh tập trung của Thành phố. 100% 
các chủ thể tham gia liên kết chuỗi được đào tạo, tập 
huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật 
sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi 
và phát triển thị trường. 100% liên kết chuỗi sản 
xuất tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn ứng dụng 
công nghệ thông tin truy xuất nguồn gốc sử dụng 
mã QR, minh bạch thông tin đến người tiêu dùng…/.

                                                 Lưu Phượng

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết 
định về việc công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt 
lở bờ hữu sông Bùi đoạn qua địa bàn xã Hồng Phong, 
huyện Chương Mỹ; sự cố sạt lở chân đê hữu Đáy, 
đoạn đi qua địa bàn xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai.

Theo đó, sự cố sạt lở bờ hữu sông Bùi đoạn qua 
địa bàn xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ xảy ra 
tại 03 khu vực thuộc bờ hữu sông Bùi với tổng chiều 
dài 1.337m trên địa bàn xã Hồng Phong. Sự cố sạt lở 
đang diễn biến phức tạp, nếu không được xử lý kịp 
thời có thể tiếp tục gây sạt lở, uy hiếp an toàn các 

công trình của Nhà nước, người và tài sản các hộ dân 
sinh sống ở bờ hữu sông Bùi.

Sự cố sạt lở chân đê hữu Đáy, đoạn đi qua địa bàn 
xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai xảy ra tại chân đê hữu 
Đáy, đoạn từ K5+770 đến K5+990 và đoạn K6+020 
đến K6+310, thuộc địa bàn xã Sài Sơn đã xảy ra sự 
cố sạt lở chân đê, ăn sâu vào phía thân đê 1-2m với 
tổng chiều dài khoảng 510m. Hiện các vị trí sạt lở này 
tiếp tục có xu hướng phát triển, mở rộng, đe dọa an 
toàn mái đê, thân đê.

Nhằm tăng cường bảo vệ đảm bảo an toàn 

ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP AN TOÀN

KHẨN CẤP XỬ LÝ SỰ CỐ SẠT LỞ TẠI CÁC HUYỆN CHƯƠNG MỸ VÀ QUỐC OAI

Để nâng cao giá trị trên diện tích đất canh tác 
các HTX trên địa bàn Thành phố đang dần đổi mới 
phương thức canh tác, đưa cơ giới hóa, ứng dụng 
tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Đặc biệt 
là cùng với chính sách dồn điền đổi thửa các HTX 
đã đang hình thành liên kết với doanh nghiệp để 
tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp. Hiện 
nay, Thành phố có 73 HTX tham gia liên kết chuỗi 
trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp; 50 HTX ứng dụng nông nghiệp công nghệ 
cao; 64 HTX với 282 sản phẩm OCOP được Thành 
phố đánh giá, phân hạng (143 sản phẩm 3 sao, 138 
sản phẩm 4 sao và 01 sản phẩm 5 sao).

Năm 2021 này, cùng với việc tăng cường tổ 
chức tập huấn, đẩy mạnh hỗ trợ các mô hình, Hà 
Nội sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy các 
hợp tác xã nông nghiệp phát triển theo hướng 
ứng dụng công nghệ cao, kết hợp với du lịch nông 
thôn. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hợp 
tác xã; xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp 
tác xã nông nghiệp điển hình, tiên tiến, nhất là 
các lĩnh vực ngành nghề mới, tạo điều kiện để các 
hợp tác xã mở rộng quy mô, phạm vi, địa bàn hoạt 
động.../.

  Lưu Phượng



Sản xuất & Thị trường 5

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 
15/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý bảo vệ 
rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn 
thành phố Hà Nội.

Theo đó, để tăng cường hơn nữa công tác quản 
lý, bảo vệ rừng, chủ động ngăn chặn, hạn chế tới 
mức thấp nhất các vụ cháy rừng, bảo vệ tài nguyên 
rừng và giữ gìn môi trường sinh thái của Thủ đô, 
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, 
địa phương có rừng khẩn trương, nghiêm túc thực 
hiện có hiệu quả trách nhiệm quản lý nhà nước về 
lâm nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 102 Luật 
Lâm nghiệp. Các địa phương xác định công tác quản 
lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng trên 
địa bàn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường 
xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Đặc biệt, các địa phương căn cứ Quyết định số 
1676/QĐ-UBND ngày 9/4/2021 của UBND thành 
phố Hà Nội về việc phê duyệt “Quy định thời gian 
cao điểm xảy ra cháy rừng trong năm, các vùng 
trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng và bảng tra cấp 
dự báo cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội” 
để bố trí nguồn lực, nhân lực, vật lực, trang thiết bị 
chữa cháy rừng nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các 
tình huống cháy rừng phát sinh, không để xảy ra 
cháy rừng lớn.

UBND thành phố chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, 
công an, quân đội thực hiện quy chế phối hợp trong 
công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; 
xây dựng kịch bản di dời nhân dân cùng tài sản, 
kho tàng của lực lượng vũ trang ra khỏi khu vực 
nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của 
Nhân dân và nhà nước khi xảy ra cháy rừng trên 

diện rộng.
UBND các huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã có 

rừng, các chủ rừng rà soát, hoàn thiện phương án 
phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “4 
tại chỗ” nhằm kịp thời khống chế nhanh nhất các 
vụ cháy rừng, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn.

Các địa phương có rừng tăng cường kiểm tra, 
thanh tra, kiên quyết thu hồi diện tích đất rừng bị 
lấn chiếm, sử dụng sai mục đích theo quy định của 
pháp luật; tập trung xác định, truy quét, xóa bỏ các 
“đầu nậu”, các “điểm nóng” về phá rừng, cháy rừng 
và khai thác lâm sản trái pháp luật. Bên cạnh đó, 
lực lượng chức năng xử lý nghiêm các tổ chức, cá 
nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong bảo vệ và 
phát triển rừng, đặc biệt là người có thẩm quyền 
nhưng thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng phá 
rừng, cháy rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm 
sản trái pháp luật; kiểm soát chặt chẽ các dự án 
có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 
khác...

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có rừng chịu 
trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để 
xảy ra tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa 
bàn quản lý. Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Sở 
Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tổ 
chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn 
chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp ngay 
từ cơ sở. Các hạt kiểm lâm phối hợp với UBND các 
huyện, thị xã có rừng và lực lượng công an, quân 
đội trên địa bàn ứng trực 24/24 giờ trong thời gian 
nắng nóng ở cấp dự báo cháy rừng từ cấp III trở lên 
và xử lý khi xảy ra cháy rừng.../.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

công trình và đảm bảo an toàn về người và tài sản 
của nhân dân, UBND thành phố giao UBND huyện 
Chương Mỹ, huyện Quốc Oai thực hiện việc cảnh 
báo, cắm biển báo sự cố công trình, hạn chế người 
dân qua lại tại khu vực sự cố. Phối hợp với Chi cục 
Phòng, chống thiên tai theo dõi chặt chẽ diễn biến 
sự cố công trình. Trường hợp phát hiện sự cố tiếp 
tục phát triển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đến 
người và tài sản của nhân dân phải báo ngay về Ban 
chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
Thành phố. Xây dựng phương án tổ chức xử lý giờ 
đầu các sự cố theo phương châm “4 tại chỗ” đảm 
bảo tuyệt đối an toàn cho tuyến đê hữu Đáy, khu vực 
dân cư ven sông Bùi; sẵn sàng xử lý khi sự cố phát 

triển, thực hiện biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế 
sự phát triển của các sự cố.

UBND Thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp 
& PTNT tổ chức thực hiện ngay việc khoanh vùng 
phạm vi có nguy cơ sạt lở, thường xuyên cập nhật, 
báo cáo tình hình diễn biến sạt lở và tiến độ khắc 
phục sự cố. Chỉ đạo Chi cục Phòng, chống thiên tai 
chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Chương 
Mỹ, huyện Quốc Oai trong việc theo dõi chặt chẽ 
diễn biến sự cố, tổ chức xử lý giờ đầu theo phương 
châm “4 tại chỗ”; thực hiện biện pháp gia cố phù hợp 
để hạn chế sự phát triển của các sự cố công trình…/.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)
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TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN TRÂU, BÒ
Cuối năm 2020, Việt Nam đã xuất hiện bệnh viêm 

da nổi cục trên đàn trâu, bò, trong đó có Hà Nội. 
Theo thông tin từ Cục Thú y đến thời điểm hiện 
tại (tháng 5/2021) trên địa bàn cả nước hiện có 25 
tỉnh, thành phố có trâu, bò mắc bệnh Viêm da nổi 
cục chưa qua 21 ngày, tổng số gia súc mắc bệnh là 
khoảng 42 ngàn con, số gia súc đã phải tiêu hủy là 5 
nghìn con. Tại Hà Nội, từ cuối năm 2020 ổ dịch đầu 
tiên đã xảy ra tại huyện Phú Xuyên, mặc dù đã được 
các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo áp dụng quyết 
liệt các giải pháp song đến nay bệnh đã xuất hiện 
bệnh ở 10 hộ/06 xã/03 huyện (Phú Xuyên, Chương 
Mỹ, Đan Phượng), số trâu bò mắc bệnh 19 con, tiêu 
hủy 03 con. 

Trong thời gian tới nguy cơ bùng phát dịch bệnh 
này là rất cao do thời tiết khí hậu đang diễn biến 
phức tạp, khó lường, đặc biệt những ngày qua nắng 
nóng đã xuất hiện kèm theo các đợt giông, lốc mưa 
lớn tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển, lây lan từ 
vùng này sang vùng khác. Mặt khác việc vận chuyển, 
lưu thông động vật và sản phẩm động vật trên địa 
bàn lớn do nhu cầu tiêu dùng cao. Hiện tại đàn trâu, 
bò chưa được tiêm phòng vác xin viêm da nổi cục 
đồng loạt. Mặt khác đàn trâu, bò trên địa bàn Thành 
phố lớn nhưng quy mô chăn nuôi còn nhỏ lẻ, chủ yếu 
vẫn là chăn nuôi nhỏ lẻ ở nông hộ. Thời điểm tháng 
4/2021 tổng đàn trâu, bò trên địa bàn Thành phố 
khoảng 164 ngàn con trong đó 14 ngàn con bò sữa 
nên việc quản lý dịch bệnh trong đó có bệnh viêm da 
nổi cục còn gặp nhiều khó khăn.

Để chủ động ngăn chặn, khống chế không để 
bệnh viêm da nổi cục phát sinh, người chăn nuôi cần 
hiểu rõ về nguyên nhân, triệu chứng, đường truyền 
lây để áp dụng các giải pháp hiệu quả.

1. Về nguyên nhân và đường lây bệnh
Bệnh Viêm da nổi cục do Vi rút (giống Capripoxvirus-

genus) gây nên vì vậy gặp điều kiện thuận lợi vi rút 
phát tán làm bệnh lây lan nhanh. Vi rút có sức để 
kháng cao song xử lý nhiệt các sản phẩm sữa và sản 
phẩm động vật trong 2 giờ ở 56˚C hoặc 30 phút ở 
64˚C có thể vô hoạt được vi rút.

Đường lây truyền chủ yếu qua côn trùng hút máu 
(như một số loài ruồi, muỗi, hoặc bọ ve, mòng …); 
qua tiếp xúc trực tiếp; thức ăn, nước uống, dụng cụ 
mang mầm bệnh. Bệnh có thể lây truyền qua nhau 
thai, bê con sinh ra bị tổn thương trên da, bê con 
đang theo mẹ có thể bị nhiễm bệnh qua sữa, hoặc 
do tổn thương da ở núm vú. Lây truyền qua kim tiêm 

bị ô nhiễm trong quá trình điều trị hoặc trong quá 
trình tiêm phòng. Lây truyền qua đường giao phối tự 
nhiên hoặc qua thu tinh nhân tạo.

2. Cách nhận biết và triệu chứng lâm sàng 
của bệnh

Bệnh rất dễ nhận biết so với các bệnh khác, thấy 
con vật có biều hiện mệt mỏi, bỏ ăn hoặc ăn kém, 
thường con vật chỉ kém ăn, khi trâu bò đã bỏ ăn thì 
có thể đã kế phát với các bệnh khác. Con vật có biểu 
hiện sốt do nhiễm trùng nhưng không biểu hiện rõ. 
Gia súc non là đối tượng dễ mắc nhất, xuất hiện các 
cục phát triển nhanh trên toàn thân, đặc biệt ở vùng 
hầu, yếm, hai bên cổ. Thực tế con nhiều con bị phù 
thũng ở vùng yếm rất nặng làm con vật đi lại khó 
khăn. Các nốt nổi lên thường có hình tròn, rắn chắc 
xuất hiện nhiều nhất ở đầu, cổ, bầu vú, mông. đối 
với bò sữa thấy giảm sản lượng sữa, ăn kém, hạn 
chế nhai lại.

Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 5 tuần, tỷ lệ mắc bệnh 
rộng từ 5 – 80%, tỷ lệ chết thường thấp 1- 5%, nếu 
thành dịch thì tỷ lệ chết có thể lên tới trên 20%. Tất 
cả các độ tuổi trâu, bò đều có nguy cơ mắc bệnh 
viêm da nổi cục, bò sữa, bò đang tiết sữa và bò non, 
bê con có biến chứng nặng hơn bò thịt trưởng thành.

Bệnh viêm da nổi cục có một số triệu trứng lâm 
sàng giống với một số bệnh khác trên trâu bò nên 
cần chẩn đoán phân biệt một số bệnh khác nhất 
là nhưng con mới mắc bệnh, chưa biểu hiện triệu 
chứng rõ ràng, điển hình (chưa xuất hiện nổi cục 
nhiều, nhất là ở gia súc non) như bệnh viêm loét vú 
bò, bệnh khô da, nấm ngoài da, côn trùng hoặc ve 
bọ cắn, bệnh viêm chân móng ở trâu bò, viêm da dị 
ứng.

3. Các biện pháp phòng chống bệnh 
Về nguyên tắc chung cần tuân thủ về công tác 

phòng bệnh đó là phát hiện bệnh sớm, cùng cộng 
đồng, chính quyền đia phương áp dụng tốt các biện 
pháp phòng chống bệnh để hạn chế lây nhiễm trên 
diện rộng. Tuân thủ nghiêm việc không cho trâu bò 
đi chăn thả, để gia súc tại nhà để chăm sóc nuôi 
dưỡng, nâng cao sức đề kháng, trường hợp phải tiêu 
huỷ thì thực hiện tốt quy trình tiêu huỷ theo hướng 
dẫn của cơ quan chuyên môn. Tuyệt đối không được 
bán chạy, vận chuyển lưu thông gia súc nhiễm bệnh. 
Thực hiện tiêm phòng khi có vác xin viêm da nổi cục 
và kiểm soát các côn trùng (vector) truyền bệnh.

Tổ chức phun phòng, khử trung tiêu độc định kỳ 
toàn bộ khu vực chuồng nuôi, hiện tại các loại thuốc 
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PHÒNG TRỪ BỆNH LÙN SỌC ĐEN HẠI LÚA VỤ HÈ THU, VỤ MÙA
Hiện nay tại các tỉnh, thành phố phía Bắc (từ Thừa 

Thiên - Huế trở ra), lúa vụ Hè Thu, vụ Mùa 2021 đã 
gieo cấy được 196.700 ha. Lúa đang trong giai đoạn 
mạ - hồi xanh, đẻ nhánh nên rất mẫn cảm với bệnh 
lùn sọc đen. Bài viết giới thiệu quy trình kỹ thuật 
quản lý bệnh lùn sọc đen hại lúa như sau:

1.Triệu chứng
a) Giai đoạn mạ
Triệu chứng rất khó phát hiện, thường chỉ xuất 

hiện triệu chứng thấp lùn, còi cọc và xanh đậm.
b) Giai đoạn lúa đẻ nhánh
Cây lúa xanh đậm và thấp lùn; một số lá xoắn đầu 

lá hoặc xoắn lá, rách mép lá. Mặt dưới lá có thế xuất 
hiện các u sáp nổi gồ chạy dọc đứt đoạn theo gân lá. 
Các u sáp trắng thường được quan sát thấy rõ hơn ở 
dọc gân lá chính và bẹ lá. Một số dảnh lúa xuất hiện 
các nhánh phụ mọc lên từ đốt thân và có nhiều rễ 
bất định tại gốc nhánh phụ.

c) Giai đoạn phân hóa đòng
Các triệu chứng như mô tả ở giai đoạn đẻ nhánh 

nhưng biểu hiện điển hình hơn, cây thấp lùn khác 
biệt rõ ràng với cây lúa khỏe. Gân bẹ lá nổi rõ, phiến 
lá bắt đầu chuyến vàng, khô đầu lá sau đó các vết gỉ 
sắt, đốm nâu xuất hiện trên lá. Khi cây lúa vươn lóng, 
một số lóng sát gốc có thể xuất hiện triệu chứng u 
sáp trắng nối gồ và chạy dọc lóng thân phía sát gốc, 
ra nhiều rễ mọc ngược ở đốt thân. Rễ bắt đầu bị hủy 
hoại, thối đen, có thể nhổ cả khóm lúa lên rất dễ 
dàng; nhìn mặt ruộng thấy nhấp nhô, lồi lõm.

d) Giai đoạn lúa trỗ bông:
Những khóm lúa bị nhiễm bệnh sớm sẽ thối rễ 

từ giai đoạn phân hóa đòng và bị lùn, lụi; những 
khóm lúa bị nhiễm bệnh muộn hơn có hiện tượng trỗ 
nghẹn đòng (lá đòng bị gập, xoắn, ngắn) hoặc không 
trỗ thoát; những bông trỗ thoát nhiều hạt bị lép đen. 
Các u sáp trên lóng thân chuyển từ màu trắng sang 

khử trùng tiêu độc cơ bản sử dụng an toàn cho người 
và gia súc vì vậy thực hiện ngay việc phun phòng 
trong, ngoài chuồng nuôi. Sử dụng các loại thuốc 
diệt côn trùng (như hantox) để hạn chế ruồi, muỗi, 
ve, mòng. Phun trên diện rộng cả ở khu vực (thôn, 
xã), nhất là khu vực có mức độ ô nhiễm môi trường 
cao, khu vực chăn nuôi nhiều, bãi chăn thả, các khu 
vực có ổ dịch cũ, bãi rác, cống rãnh thoát nước. Để 
nâng cao hiệu quả của các loại thuốc sát trùng trước 
khi phun phòng cần làm tốt các biện pháp vệ sinh cơ 
giới, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, nơi 
đọng nước bẩn.

Các địa phương (thôn, xã) thực hiện tốt việc lập 
chốt kiểm dịch khi có gia súc mắc bệnh, ngăn chặn 
việc vận chuyển lưu thông gia súc bệnh (bán chạy), 
hạn chế người qua lại khu vực đang có dịch, xử lý vi 
phạm chủ hộ, người kinh doanh gia súc không tuân 
thủ công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. 
Tổ chức tiêu huỷ đối với các trường hợp gia súc bệnh 
nặng buộc phải tiêu huỷ theo đúng hướng dẫn của 
cơ quan chuyên môn. 

Thực hiện tốt việc tuyên truyền để các chủ hộ 
chăn nuôi chủ động áp dụng ngay từ hộ gia đình, 
cùng cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp về phun 
phòng, tiêm phòng và không vận chuyển và lưu 
thông vận chuyển gia súc bệnh. Tuyên truyền để 
người tiêu dùng thực hiện tốt vệc sử dụng sản phẩm 
động vật rõ nguồn, đảm bảo an toàn thực phẩm 
đồng thời góp phần tích cực trong công tác phòng 
chống dịch bệnh. 

4. Can thiệp gia súc nhiễm bệnh 
Bệnh Viêm da nổi cục do Vi rút gây nên do vậy về 

nguyên tắc chủ yếu thực hiện việc cách ly, không để 
lây nhiễm và nâng cao sức đề kháng để con vật khoẻ 
mạnh không nhiễm bệnh. Vì vậy biện pháp chăm sóc 
hộ lý là rất quan trọng từ khâu nhập giống đến khâu 
chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh chuồng trại đến giám 
sát dịch bệnh để phát hiện con vật bệnh cần được 
chú y làm thường xuyên, hàng ngày. 

Trường hợp trâu, bò bị nhiệm bệnh, thể hiện triệu 
chứng không bình thường cần báo ngay với cán bộ 
chuyên môn, chính quyền địa phương để áp dụng 
ngay các biện pháp phòng bệnh. Thực hiện ngay việc 
khoanh vùng, tách riêng gia súc nhiễm bệnh, dừng 
ngay việc chăn thả, phun thuốc phòng kết hợp dùng 
thuốc bổ trợ, kháng viêm để nâng cao sức đề kháng. 
Gia súc phục hồi tốt nếu được chăm sóc và hộ lý tốt, 
đặc biệt đảm bảo chế độ ăn uống tốt, chuồng trại 
sạch sẽ, thông thoáng, hạn chế tối đa mức độ xâm 
nhiễm của các loại côn trùng trong khu vực chuồng 
nuôi và xung quanh chuồng nuôi. Trường hợp con 
vật nhiễm bệnh, tuỳ thuộc vào mức độ bệnh lý có 
thể sử dụng thuốc kháng viêm, hạ sốt, tăng sức đề 
kháng và điều trị ngăn ngừa nhiễm trùng kế phát. 
Cần thực hiện theo đúng chỉ dẫn của cán bộ thú y 
cơ sở để con vật sớm trở lại trạng thái bình thường. 

Tóm lại trong công tác phòng bệnh gia súc nói 
chung và phòng bệnh viêm da nổi cục nói riêng, điều 
quan trọng là người chăn nuôi cần chủ động, tích 
cực. Thực hiện tốt việc khai báo với chính quyền địa 
phương, cán bộ chuyên môn để áp dụng các biện 
pháp phòng chống dịch bệnh có hiệu quả./.

Nguyễn Ngọc Sơn
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màu nâu, đen; mặt dưới lá, bẹ lá nổi rõ các nốt sần. 
Những dảnh nhiễm bệnh muộn sẽ biểu hiện các triệu 
chứng giống như giai đoạn đẻ nhánh ở trên các lá 
phía trên, nhất là lá đòng.

2. Biện pháp quản lý bệnh lùn sọc đen trong 
vụ Hè thu, vụ Mùa

a)Vệ sinh đồng ruộng
Vệ sinh đồng ruộng bằng cách cày vùi gốc rạ lúa 

Đông Xuân ngay sau khi thu hoạch để ngăn ngừa lúa 
chét, lúa tái sinh phát triển; tiêu hủy ký chủ phụ của 
rầy và bệnh lùn sọc đen, đặc biệt là tại các vùng đã 
từng bị bệnh lùn sọc đen hại nặng.

b) Bố trí thời vụ
Căn cứ vào khung thời vụ chung của địa phương 

chỉ đạo gieo cấy tập trung, đồng loạt nhưng đảm bảo 
thời gian cách ly với vụ Đông Xuân ít nhất 20 ngày.

c) Giám sát rầy lưng trắng di trú bằng bẫy đèn
- Mỗi huyện đặt ít nhất một bẫy đèn ở những nơi 

bệnh phát sinh sớm và bị hại nặng ở các vụ trước, 
năm trước.

- Dùng các loại bẫy đèn phù hợp với điều kiện 
thực tế ở địa phương để phát hiện và thu được rầy 
lưng trắng di trú.

- Theo dõi rầy vào đèn từ trước khi gieo mạ, sạ; 
thu mẫu rầy lưng trắng vào đèn hoặc ở những nơi có 
nguồn sáng khác để giám định vi-rút gây bệnh lùn 
sọc đen bằng Test KIT, phương pháp Elisa hoặc PCR 
ít nhất ở 3 thời điểm sau:

+ Trước khi gieo mạ 5-10 ngày
+ Sau cấy hoặc sạ 5-7 ngày
+ Sau cấy hoặc sạ 15-20 ngày
Sau các thời điểm trên, căn cứ vào tình hình thực 

tế ở địa phương để hướng dẫn thu mẫu bổ sung.
Trong trường hợp phát hiện nguồn rầy lưng trắng 

di trú cao bất thường phải tiến hành thu mẫu rầy 
lưng trắng giám định vi-rút ngay.

d) Bảo vệ mạ
- Không gieo mạ ven đường giao thông, nơi có 

nguồn sáng mạnh sẽ thu hút rầy lưng trắng đến 
truyền bệnh.

- Che phủ lưới (mắt lưới dày) để chống rày lưng 
trắng xâm nhập lây truyền bệnh hoặc xử lý hạt giống 
(nếu không che phủ lưới) bằng thuốc BVTV; phun 
tiễn chân mạ trước khi cấy 2-3 ngày ở những vùng 
đã từng bị bệnh và vùng có nguy cơ bị bệnh cao.

- Khi phát hiện bệnh lùn sọc đen trên ruộng mạ thì 
tiến hành tiêu hủy toàn bộ, gieo mạ khác thay thế.

đ) Biện pháp canh tác
- Hạn chế gieo cấy các giống nhiễm nặng rầy lưng 

trắng, đặc biệt ở những vùng bị nhiễm bệnh nặng vụ 
trước hoặc vùng có nguy cơ cao.

- Áp dụng biện pháp kỹ thuật “Hệ thống thâm 
canh lúa cải tiến (SRI)”, “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 

giảm”; không phun kích thích sinh trưởng khi lúa đã 
bị bệnh.

- Không bón quá thừa phân đạm.
e) Trừ rầy lưng trắng và tiêu hủy nguồn bệnh
- Ngay từ khi gieo mạ, sạ hoặc cấy lúa: nếu phát 

hiện rầy lưng trắng di trú mang vi-rút gây bệnh lùn 
sọc đen cần phải phun thuốc trừ rầy ngay (nếu có 
rầy lưng trắng trên ruộng) để diệt nguồn rầy mang 
vi-rút, hạn chế lan truyền bệnh.

- Giai đoạn lúa đẻ nhánh: tiếp tục kiểm tra, nếu 
phát hiện rầy lưng trắng non (rầy cám) thì phun 
thuốc khi rầy lưng trắng đa số ở tuổi 1-3 để hạn chế 
số lượng môi giới lan truyền bệnh.

* Tiêu hủy cây lúa bị bệnh: Thăm ruộng thường 
xuyên để phát hiện và nhổ tỉa tiêu hủy (vùi xuống 
bùn) ngay các khóm, dảnh lúa bị bệnh; ruộng lúa 
giai đoạn trước đứng cái có trên 30% số dảnh lúa 
bị bệnh thì tiến hành tiêu hủy ngay cả ruộng bằng 
cách cày vùi diệt mầm bệnh; trước khi cày vùi phải 
phun thuốc trừ rầy lưng trắng (nếu có) để ngăn chặn 
nguồn bệnh phát tán sang ruộng khác. Chỉ cấy, sạ lại 
nếu còn kịp lịch thời vụ do cơ quan chuyên môn và 
chính quyền địa phương quy định.

- Giai đoạn lúa đứng cái trở đi: Những ruộng, khu 
vực đã phát hiện rầy lưng trắng mang vi-rút cần 
phun trừ thì phải phun thuốc khi rầy cám lứa kế tiếp 
nở rộ; những ruộng, khu vực còn lại thường xuyên 
tổ chức điều tra, khoanh vùng, chỉ đạo phun thuốc 
trừ rầy lưng trắng những nơi có mật độ từ 1.000 con/
m2 trở lên (đối với lúa trước trỗ) hoặc có mật độ từ 
2.000 con/m2 trở lên (đối với lúa sau trỗ) khi rầy đa 
số tuổi 1 -3. Thường xuyên kiểm tra, nhổ vùi dảnh, 
khóm lúa bị bệnh.

* Tiêu hủy cây lúa bị bệnh: Trường hợp ruộng 
lúa bị bệnh ở mức độ nhẹ và rải rác thì tiến hành 
nhổ và tiêu hủy cây lúa, khóm lúa bị bệnh; phun 
thuốc trừ rầy lưng trắng (nếu có) để hạn chế lây lan 
nguồn bệnh sang ruộng khác; trường hợp ruộng lúa 
bị nhiễm bệnh nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
năng suất thì phải tiêu hủy bằng cách cày vùi cả 
ruộng, trước khi cày phải phun thuốc trừ rầy lưng 
trắng (nếu có) để hạn chế lây lan nguồn bệnh sang 
ruộng khác./.

Theo TTKNQG
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NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2021)

Bộ Nông nghiệp & PTNT vừa ban hành văn 
bản số 3721/TB-BNN-VP thông báo kết luận của 
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị trực tuyến 
“Sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021; triển 
khai kế hoạch vụ Hè Thu, vụ Mùa và định hướng 
vụ Đông 2021 các tỉnh phía Bắc”.

Để đảm bảo sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa và vụ 
Đông 2021 đạt thắng lợi trong điều kiện diễn biến 
bất thường thời tiết khí hậu và dịch Covid-19, cần 
phải tập trung chỉ đạo một số việc sau: 

a) Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương: 

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất chung của 
Bộ, các địa phương theo điều kiện cụ thể của địa 
phương mình xây dựng xây dựng sớm, linh hoạt kế 
hoạch sản xuất, chỉ đạo thực hiện nhằm đảm bảo 
về diện tích, sản lượng gắn với kế hoạch sản xuất 
vụ Đông 2021. 

- Xây dựng kế hoạch điều tiết nước, dự trữ 
nước đảm bảo đủ nước cho gieo, cấy, yêu cầu sinh 
trưởng phát triển lúa Hè Thu, lúa Mùa. Thu hoạch 
đến đâu làm đất đó; triển khai gieo cấy lúa Hè 
Thu và lúa Mùa đúng lịch thời vụ theo phương án 
đã được xây dựng, tăng cường sử dụng các giống 
cực ngắn, ngắn ngày năng suất cao, chất lượng 
tốt, chống chịu được với sâu bệnh và điều kiện 
bất thuận. Không khuyến khích sử dụng giống Bắc 

Thơm số 7 và những giống dễ nhiễm bạc lá, nhất 
là những vùng nguy cơ nhiễm bệnh bạc lá cao; 
gieo cấy tập trung theo vùng để thuận lợi cho việc 
quản lý sâu bệnh, điều tiết nước và áp dụng các 
TBKT, hạn chế diện tích sạ. 

- Chủ động rà soát diện tích không chủ động 
nước, nguy cơ thiếu nước để chuyển đối sang cây 
rau màu, dược liệu nhằm nâng cao hiệu quả sản 
xuất. Tuy nhiên, chuyển đổi phải gắn liền với liên 
kết chuỗi tiêu thụ sản phẩm, theo nhu cầu thị 
trường... 

- Làm tốt công tác điều tra, dự báo phát hiện 
sâu bệnh hại, chỉ đạo phòng trừ kịp thời, đặc biệt 
rầy các loại, bệnh lùn sọc đen, bệnh bạc lá. 

- Tăng cường công tác khuyến nông, chuyển 
giao các TBKT mới, xây dựng các mô hình trình 
diễn liên kết theo chuỗi giá trị, cơ giới hóa trong 
sản xuất, ứng dụng mạ khay, máy cấy.

- Chủ động đa dạng hóa các nhóm cây trồng 
vụ Đông; mở rộng diện tích cây trồng có thị trường 
tiêu thụ tốt, ổn định; bố trí hợp lý cơ cấu nhóm cây 
ưa ấm, ưa lạnh và nhóm trung tính, các cây có giá 
trị kinh tế cao, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ.

 - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc 
sản xuất, kinh doanh giống, phân bón, thuốc BVTV, 
đảm bảo cung cấp nguồn vật tư nông nghiệp chất 
lượng cho sản xuất. 

1. Xu thế thời tiết 10 ngày: 
Từ ngày 01 - 04 ảnh hưởng của rìa Đông nam 

vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng 
về phía Đông nam. Đêm 04 ngày 05 và từ ngày 
8 đến ngày 10, ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối 
với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén yếu bởi bộ 
phận áp cao lục địa ở phía Bắc. Ngày 06 và 07, 
ảnh hưởng của rãnh áp thấp suy yếu và dịch dần 
lên phía Bắc

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Từ ngày 01 - 04: Mây thay đổi, ngày nắng 

nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa vài 
nơi. Gió Nam đến Tây nam cấp 2.

Đêm 04 ngày 05 và từ ngày 8 - 10: Mây thay 
đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và 

đêm có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn 
dông cần đề phòng gió giật mạnh. Gió Đông nam 
cấp 2 - 3.

Ngày 06, 07: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, 
đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông nam 
cấp 2 - 3.

Nhiệt độ trung bình:       29.5 - 30.5OC.
Nhiệt độ cao nhất:         36 - 38OC.
Nhiệt độ thấp nhất:        25 - 27OC.
Lượng mưa phổ biến:   60 - 90 mm. Có nơi 

lớn hơn.
Độ ẩm trung bình:          80 - 85%.
Tổng số giờ nắng:          50 - 60 giờ.  

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ

TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO ĐỂ ĐẢM BẢO SẢN XUẤT VỤ HÈ THU, 
VỤ MÙA VÀ VỤ ĐÔNG 2021 ĐẠT THẮNG LỢI
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TẠM DỪNG NHẬP KHẨU LỢN SỐNG TỪ THÁI LAN VÀO VIỆT NAM
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có 

công văn về việc tạm dừng nhập khẩu lợn sống để 
giết mổ làm thực phẩm từ Thái Lan vào Việt Nam.

Theo thông báo của cơ quan kiểm dịch thuộc 
Cục Thú y Việt Nam, ngày 19/5, trong quá trình 
thực hiện kiểm dịch nhập khẩu lô lợn sống 980 
con từ Thái Lan vào Việt Nam để giết mổ làm thực 
phẩm, cơ quan kiểm dịch đã phát hiện lô lợn bị 
nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Để ngăn ngừa bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm 
nhập vào Việt Nam làm lây lan dịch bệnh cho đàn 
lợn nuôi trong nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã thông báo tới Đại sứ quán Thái Lan 
tại Hà Nội. Theo đó, Việt Nam tạm dừng nhập 
khẩu lợn sống để giết mổ làm thực phẩm từ Thái 
Lan kể từ ngày 30/6.

Đối với những lô lợn sống đã được doanh 
nghiệp hai nước ký hợp đồng mua bán và sẽ vận 
chuyển về Việt Nam đến hết ngày 29/6, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn cho phép nhập 

khẩu vào Việt Nam và sẽ chỉ đạo cơ quan thú y tổ 
chức kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm an toàn dịch 
bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao 
Cục Thú y phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của 
Thái Lan đánh giá tình hình dịch bệnh trên đàn lợn 
để giết mổ làm thực phẩm của Thái Lan, xem xét 
cho phép nhập khẩu trở lại khi các điều kiện về an 
toàn dịch bệnh được bảo đảm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 
biết, từ 12/6/2020 đến hết năm 2020, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đã cho phép thực 
hiện kiểm dịch nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan về 
giết mổ làm thực phẩm. Trong giai đoạn này có 
khoảng 35 công ty và hộ kinh doanh nhập khoảng 
450.000 con lợn thịt về giết mổ. Riêng gần nửa 
tháng 1/2021, Việt Nam đã nhập trên 53.000 con 
lợn thịt từ Thái Lan.

Theo tuoitrethudo.com.vn

- Các địa phương tiếp tục thực hiện các chính 
sách đã được Trung ương, địa phương ban hành, 
đồng thời tham mưu đề xuất các chính sách của 
địa phương nhằm khuyến khích và tạo điều kiện 
thuận lợi cho các Doanh nghiệp, Hợp tác xã Dịch 
vụ nông nghiệp và các tổ hợp tác, mở rộng các loại 
hình dịch vụ, nhất là dịch vụ tiêu thụ nông sản. - 
Xây dựng các phương án phòng chống thiên tai, 
dịch bệnh để chủ động đối phó với diễn biến bất 
thường của thời tiết và dịch hại xảy ra.

b) Các đơn vị thuộc Bộ: 
- Cục Trồng trọt: 
+ Chủ trì phối hợp với Tổng Cục Thủy lợi và Sở 

Nông nghiệp và PTNT các địa phương xây dựng kế 
hoạch sản xuất cụ thể về diện tích, thời vụ, cơ cấu 
giống, bảo vệ thực vật phù hợp theo từng trà lúa, 
từng vùng, từng khu vực phù hợp với điều kiện địa 
phương; 

+ Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết khí 
hậu, chỉ đạo kịp thời các địa phương ứng phó với 
những điều kiện bất thường của thời tiết khí hậu. 

+ Tổng hợp các TBKT mới, đặc biệt những 
giống có chất lượng, khả năng chống chịu sâu 
bệnh khá… nhằm khuyến cáo kịp thời, có hiệu quả 
vào sản xuất. 

- Cục Bảo vệ thực vật: Tổ chức tập huấn, hướng 
dẫn các địa phương làm tốt công tác dự tính dự 
báo, phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt quan tâm tới 

biện pháp phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh 
lùn sọc đen phương Nam, bệnh bạc lá,... 

- Tổng cục Thủy lợi: Theo dõi sát tình hình thời 
tiết, phối hợp với Tập đoàn Điện lực có kế hoạch 
tiêu úng, cung cấp nước kịp thời đảm bảo sản xuất 
vụ Hè Thu, vụ Mùa và vụ Đông 2020 đạt hiệu quả; 
tổng hợp kịp thời các kiến nghị, đề xuất hỗ trợ kinh 
phí chống hạn, tiêu úng của các địa phương.

 - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: Tăng 
cường công tác khuyến nông, chuyển giao các tiến 
bộ kỹ thuật mới nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng 
thu nhập cho nông dân, phối hợp với địa phương 
xây dựng các mô hình trình diễn liên kết theo chuỗi 
giá trị, cơ giới hóa trong sản xuất, ứng dụng mạ 
khay, máy cấy.

- Các Viện, Học Viện: Tập trung nghiên cứu, đề 
xuất một số tiến bộ kỹ thuật có hiệu quả kinh tế 
cao, có khả năng ứng dụng và mở rộng để khuyến 
cáo kịp thời vào sản xuất; tăng cường công tác 
nghiên cứu về giống, gói kỹ thuật phù hợp cho 
từng loại giống, từng vùng sinh thái cụ thể để 
khuyến cáo cho sản xuất. 

- Hiệp Hội thương mại Giống cây trồng Việt 
Nam: Chuẩn bị đủ lượng giống cây trồng đảm 
bảo chất lượng, cung ứng kịp thời cho người dân 
với giá hợp lý để người dân có thể tiếp cận được 
nguồn hạt giống có chất lượng tốt./.

TX (TH)
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CÔNG TY CỔ PHẦN KMS ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI: CÓ 5 SẢN PHẨM NẤM ĐƯỢC CẤP 
GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM OCOP 4 SAO 

HOÀN THÀNH KHỬ TRÙNG, TIÊU ĐỘC MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI ĐỢT 1-2021

Công ty Cổ phần KMS Đầu tư sản xuất và 
thương mại (Công ty KMS) là đơn vị đầu tư công 
nghệ, công nghiệp hóa trong ngành sản xuất nấm 
ăn và nấm  dược liệu, với vốn đầu tư mua sắm 
trang thiết bị máy móc, công nghệ của giai đoạn 
đầu là gần 30 tỷ đồng. Năm 2018, công ty KMS mở 
rộng xưởng sản xuất lên 5.000m2, năm 2019, sản 
xuất 350 tấn nấm, doanh thu đạt 36 tỷ, lợi nhuận 
trung bình khoảng 25%. 

Công ty KMS không chỉ là nơi lai tạo các giống 
nấm mới mà còn là nơi đầu tiên áp dụng những 
công nghệ nuôi trồng, chăm sóc nấm, nhân giống 
theo công nghệ kỹ thuật của Hàn Quốc, mang lại 
giá trị kinh tế cao và hiệu quả sản xuất kinh doanh 
đạt mức tăng trưởng bền vững. Khi nhân rộng mô 
hình sẽ mang lại lợi nhuận cao cho bà con nông 
dan các vùng thích hợp cho nuôi trồng nấm, tận 
dụng được các phế phẩm trong nông nghiệp để 
sản xuất nuôi trồng nấm như: Rơm rạ, cám gạo, 
cám ngô, lõi ngô, cây ngô, thân cây sắn,…Hiện 
công ty đang sản xuất 4 loại nấm gồm sò yến, đùi 

gà, ngọc châm và linh chi. So với những mô hình 
sản xuất nấm truyền thống, nấm sản xuất theo 
phương thức công nghiệp cho sản lượng và chất 
lượng đồng đều hơn. Đó là bởi quy trình sản xuất 
được xây dựng hoàn toàn khép kín, từ công đoạn 
trộn, ủ nguyên liệu, cấy giống, ươm sợi tới nuôi 
trồng và thu hoạch.

Với những giá trị và chất lượng như vậy, Công 
ty KMS đã được Ủy UBND thành phố Hà Nội cấp 
giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao cho 5 sản 
phẩm.

Khách hàng, doanh nghiệp có nhu cầu liên kết, 
tiêu thụ sản phẩm xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần KMS Đầu tư sản xuất và 
thương mại 

Địa chỉ: Thôn Thanh Sơn, xã Minh Phú, huyện 
Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Đại diện: Triệu Quang Trung
Điện thoại: 0975311846

Thu Trang (TH)

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội cho biết, hiện 
nay, các đơn vị đã hoàn thành đợt phun diệt ruồi, 
côn trùng mùa nắng nóng và vệ sinh, khử trùng 
tiêu độc môi trường chăn nuôi và đợt sau tiêm 
phòng đại trà (đợt 1-2021). Tổng số hóa chất 
đã cấp là 103.000 lít, số hóa chất đã sử dụng 
là 102.920 lít (trong đó, 55.950 lít GoodFarm.L; 
17.000 lít Hantox; 29.950kg Hankon WS); diện tích 
phun đạt hơn 150 triệu mét vuông... Cùng với đó, 
các quận, huyện, thị xã hỗ trợ 305,9 tấn vôi bột và 
gần 937 triệu đồng thực hiện vệ sinh tiêu độc môi 
trường trong chăn nuôi.

Nhìn chung, các địa phương triển khai tốt công 
tác vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường, tập trung 
vào khu dân cư, nơi có ổ dịch cũ, các khu vực chăn 
nuôi tập trung, nơi trung chuyển, buôn bán gia cầm 
và sản phẩm gia cầm, đường làng, khu chợ... Các 
địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến 
sâu rộng trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa của 
công tác vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường 
trong phòng, chống dịch bệnh ở đàn vật nuôi; công 
tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi./.

NT (Theo Hà Nội mới)

Câu hỏi: Nuôi, chăm sóc và sử dụng gà trống 
giống như thế nào để có tỷ lệ phôi, ấp nở tốt nhất?

Trả lời: Gà trống được nuôi đến 42 ngày đối 
với gà thịt, 53 ngày đối với gà kiêm dụng và 60 
ngày đối với gà hướng trứng, cũng phải chọn lọc 
và nuôi riêng với gà mái.

Trong thời gian được nuôi riêng đến 20 tuần 
tuổi được ăn khẩu phần hạn chế 125g/con/ngày 
với thức ăn nghèo đạm 15% protein và 2800 
kcal/1 kg thức ăn cho tới khi gà đạt được trọng 
lượng đủ tiêu chuẩn giống thì phải chọn lựa lại lần 
nữa, loại bỏ những gà không đạt phẩm chất giống.

Thông thường, gà trống phát dục sớm hơn gà 

mái, chúng có thể đạp mái lúc 21-22 tuần tuổi. Khi 
ghép với gà mái, cần chuyển gà trống đến trước, 
sau đó chuyển gà mái lên sau với tỷ lệ 1 trống/ 
8-9 mái.

Sau khi chuyển và ghép đàn được 2-3 tuần, 
chúng ta phải tiếp tục loại thải những gà trống 
nhút nhát hay đậu trên ổ đẻ hoặc chui và nằm 
trong ổ đẻ, cần loại thải những gà trống ngả mào, 
yếu ớt, thiếu mạnh mẽ hoặc có dị tật,...

Quá trình phát triển khả năng sinh dục của gà 
trống phụ thuộc rất nhiều yếu tố: bản chất giống, 
kết quả của quá trình sinh trưởng, chế độ chăm 
sóc nuôi dưỡng trong các giai đoạn. Nếu giai đoạn 

ĐỊA CHỈ XANH:

HỎI ĐÁP KỸ THUẬT:
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GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH:
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÒA BÌNH

lúc gà nhỏ, nuôi trong điều kiện kém dinh dưỡng 
nhưng đến giai đoạn gà dò lại chăm sóc tốt sẽ dẫn 
đến gà trống béo hơn, chân ngắn và sẽ nhảy đực 
kém hơn những con chân dài.

Để sử dụng gà trống được hiệu quả cần phải 
cho ăn hạn chế trong thời gian sử dụng bằng cách 
máng ăn phải có lồng lưới úp với khoảng cách 
(kích cỡ lỗ hổng) sao cho chỉ có con mái ăn được 

và ngược lại phải treo cao sao cho chỉ có con trống 
ăn được. Sau 40 tuần tuổi cần phải tăng lượng 
thức ăn cứ 1 gam/ngày liên tục trong 4 tuần nhằm 
đảm bảo chất lượng tinh trùng, từ đó cho tỷ lệ phôi 
và ấp nở tốt hơn./.

Theo tài liệu “130 câu hỏi và đáp quan trọng 
dành cho cán bộ Thú y và Người chăn nuôi gà”

Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Hòa Bình được thành 
lập từ thời gian bao cấp. Khi mới thành lập có tên gọi Hợp 
tác xã Nông nghiệp Hòa Bình hoạt động chủ yếu dịch vụ 
nông nghiệp, thủy lợi nội đồng và bảo vệ đồng ruộng. 

Năm 2008, Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hòa 
Bình (Hợp tác xã Hòa Bình) chuyển đổi mô hình sản 
xuất sang kinh doanh dịch vụ tổng hợp. Hợp tác xã 
được UBND quận Hà Đông đầu tư xây dựng Hạ tầng 
để phát triển vùng trồng rau an toàn. HTX có 11,7ha 
đất sản xuất gồm nhà lưới, hệ thống nước tưới và sơ 
chế rau an toàn (nguồn nước tưới khai thác ở giếng 
khoan có độ sâu hơn 60m, được xử lý bằng công 
nghệ lắng lọc, bảo đảm đạt tiêu chuẩn nước sinh 
hoạt). Hiện nay Hợp tác xã có 248 hộ thành viên.

Theo ông Trịnh Văn Vĩnh – Giám đốc Hợp tác xã 
chia sẻ “khi mới chuyển đổi mô hình Hợp tác xã gặp 
nhiều khó khăn, tháng 10 năm 2008 do ảnh hưởng 
của trận mưa lớn đã làm hỏng toàn bộ diện tích rau 
đã gieo trồng, sau đó, Thành phố Hà Nội tiếp tục hỗ 
trợ giống cho nông dân trên phạm vi rộng nên sản 
phẩm của Hợp tác xã khó tiêu thụ, Hợp tác xã chưa 
có kinh nghiệm tiếp cận thị trường nên sản phẩm dư 
thừa, trong khi đó người dân vẫn chưa hiểu hết về 
rau an toàn, giá sản phẩm bán ra thị trường chưa 
tương xứng với chất lượng của rau an toàn.

Để khắc phục những khó khăn đó, năm 2012, 
được sự hỗ trợ của Trạm Bảo vệ thực vật Quận Hà 
Đông, Hợp tác xã đã tuyên truyền thông qua các Hội 
nghị của các phường trên địa bàn quận, Phối hợp với 
Phòng Giáo dục và Đào tạo của quận lồng ghép  các 
Hội nghị trong các nhà trường về vai trò, chất lượng, 
ý nghĩa của rau an toàn. Tuyên truyền trên truyền 
thông báo chí nên sản phẩm rau an toàn của Hợp 

tác xã Hòa Bình đến nay được nhiều người tiêu dùng 
biết tới. Hiện nay, các loại rau an toàn của Hợp tác xã 
được cung cấp cho 30 trường học mầm non trên địa 
bàn quận Hà Đông và một số công ty, cửa hàng trên 
địa bàn Thành phố. Mỗi ngày Hợp tác xã Hòa Bình 
xuất bán từ tám tạ đến một tấn sản phẩm. Sau khi trừ 
các chi phí, mỗi một sào thu về 20 đến 25 triệu đồng 
mang lại thu nhập ổn định cho các hộ thành viên. 

Để đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm, 
Hợp tác xã Hòa Bình đã phối hợp với Chi cục Trồng trọt 
và Bảo vệ thực vật Hà Nội – Sở Nông nghiệp & PTNT, 
Phòng Kinh tế quận và các cơ quan chuyên môn khác, 
tổ chức các lớp tập huấn kiến thức cho các hộ thành 
viên về cách sử dụng chế phẩm vi sinh, thuốc bảo vệ 
thực vật sinh học đúng liều lượng, thời gian cách ly…
nên chất lượng sản phẩm của Hợp tác xã ngày càng 
được người tiêu dùng đánh giá cao. 

Với sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo phường 
Yên Nghĩa, của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, sản 
phẩm của HTX đã từng bước tạo được niềm tin cho 
người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội và kết quả là có 
6 sản phẩm:  Rau mồng tơi, su hào, rau cải mơ, rau 
bắp cải, đậu trạch, cà chua của Hợp tác xã Hòa Bình 
đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cấp 
Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Khi được hỏi trong thời gian tới của Hợp tác xã, 
ông Trịnh Văn Vĩnh chia sẻ thêm: “Hợp tác xã Hòa 
Bình sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động hộ thành viên 
tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, giảm phân 
bón hóa học, tăng cường sử dụng thuốc sinh học 
thay dần thuốc hóa học, qua đó thay đổi nhận thức 
của nông dân và vùng trồng rau an toàn của Hợp tác 
xã Hòa Bình, tăng giá trị, tạo ý thức cho người sản 
xuất về an toàn thực phẩm. Đồng thời, Hợp tác xã sẽ 
liên kết với các Hợp tác xã ở Sơn La để có nguồn rau 
trái vụ phân phối trên địa bàn Hà Nội…”

Bên cạnh vùng trồng rau an toàn (11,7ha) 
của Hợp tác xã Hòa Bình sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGap, còn 40 ha sản xuất các loại cây ăn quả như: 
Bưởi, táo, ổi cũng được Hợp tác xã Hòa Bình quan 
tâm, tổ chức các lớp tập huấn quy trình kỹ thuật sản 
xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Đặng Diện 
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Hơn 3 tấn vải thiều Bắc Giang vừa được sàn 
Thương mại điện tử Vỏ Sò xuất khẩu và thông 
quan thuận lợi tại sân bay Frankfurt (Cộng hòa 
Liên bang Đức) ngày 22-6. Lô hàng này đánh 
dấu lần đầu tiên nông sản Việt xuất khẩu sang thị 
trường châu Âu theo mô hình thương mại điện tử 
xuyên biên giới trên nền tảng thương mại điện tử 
do Việt Nam phát triển và vận hành.

Đây là chương trình hợp tác giữa Cục Thương 
mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) với 
sàn thương mại điện tử Voso và Tổng công ty Bưu 
chính Viettel (Viettel Post) để từng bước ứng dụng 
thương mại điện tử xuyên biên giới cho doanh 
nghiệp xuất khẩu Việt Nam. 

Để bảo đảm vận hành luồng hàng thương mại 
điện tử xuyên biên giới đối với mặt hàng nông sản 
tươi, sàn thương mại điện tử Vỏ Sò đã xây dựng 
gian hàng quốc tế Vỏ Sò Global từ tháng 3-2021. 

Theo đại diện Vỏ Sò, người tiêu dùng nước 
ngoài sau khi đặt hàng trên Vỏ Sò Global, trực tiếp 
thanh toán đơn hàng thông qua hệ thống thanh 
toán quốc tế được kết nối với Vỏ Sò. Sàn thương 
mại điện tử Vỏ Sò sẽ gom đơn hàng, thu hoạch 
trái vải tại Việt Nam và vận chuyển bằng đường 
hàng không sang Đức, thông qua các đối tác vận 
tải của Viettel Post tại Đức và giao tận nhà người 
tiêu dùng. 

Quả vải thiều của huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 
Giang xuất khẩu đến Đức dịp này đạt chuẩn 
GlobalGAP, đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật 
và kiểm định chất lượng tại Việt Nam và tại châu 
Âu. Đồng thời, được dán tem truy xuất nguồn gốc 
qua ứng dụng được cung cấp bởi Công ty cổ phần 
Icheck Việt Nam.

Bên cạnh đó, Vỏ Sò đã tận dụng hệ thống 
logistics thông minh của Viettel Post để đưa ra 
phương án tối ưu về thủ tục, thời gian di chuyển 
và chi phí nhằm đưa quả vải đến tay người tiêu 
dùng nước ngoài nhanh nhất, chi phí thấp nhất, 
nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam.

Để thông luồng xuất khẩu thương mại điện 
tử xuyên biên giới, Bộ Công Thương đã giao Cục 
Thương mại điện tử và Kinh tế số chủ trì, phối 
hợp cùng sàn Thương mại điện tử Vỏ Sò, cùng các 
bộ, ngành liên quan như: Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông để 
hỗ trợ hoàn tất các thủ tục xuất nhập khẩu, thủ 
tục kiểm dịch và kiểm định chất lượng cho hàng 
hóa, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe của 
nước sở tại./.

Theo Báo Hà Nội mới 

LẦN ĐẦU TIÊN XUẤT KHẨU TRÁI VẢI SANG CHÂU ÂU QUA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Đối với mặt hàng lương thực: Hiện nay, các 
địa phương đã thu hoạch xong lúa vụ đông xuân 
nên giá lúa gạo tại các tỉnh phía Bắc nói chung và 
tại Hà Nội nói riêng có xu hướng giảm nhẹ trong 
cuối tháng 6. Giá bán lẻ một số mặt hàng gạo như 
sau: Gạo tám Thái có giá từ 18.000 – 20.000 đ/
kg, các loại gạo như gạo J02,  Điện Biên, Hải Hậu 
dao động từ 16.000 - 17.000 đ/kg, gạo nếp cái 
hoa vàng giá dao động từ 26.000 - 28.000 đ/kg. 
Đối với một số mặt hàng đậu đỗ có lượng tiêu thụ 
cũng tăng cao hơn so với tuần trước, tuy nhiên giá 
bán cũng không biến động nhiều, đậu xanh tách 
vỏ có giá từ 42.000 - 45.000 đ/kg, đậu đen có giá 
từ 55.000 –56.000 đ/kg, lạc nhân vẫn dao động 
quanh mức từ 55.000 - 60.000 đ/kg,.. 

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Giá lợn 
hơi trên địa bàn cả nước hiện giảm nhẹ, trong đó, 
giá tại miền Bắc giảm 1.000 đ/kg so với tuần trước, 
dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đ/kg. Cụ 
thể: tại Hà Nội giá dao động trong khoảng 67.000 - 
68.000 đ/kg. Còn tại chợ dân sinh, giá thịt lợn vẫn 
dao động trong khoảng 120.000 - 150.000 đ/kg 
tùy từng loại, trong đó, thịt ba chỉ có giá 140.000 
- 150.000 đ/kg; thịt mông sấn 120.000 đ/kg; sườn 
non 140.000 - 150.000 đ/kg, thịt vai 130.000 – 
140.000 đ/kg...

Giá gia cầm, thủy cầm không biến động nhiều: 
Gà ta hơi 110.000 - 120.000 đ/kg; gà công nghiệp 
nguyên con làm sẵn 65.000 – 70.000 đ/kg; vịt 

nguyên con làm sẵn 75.000 – 80.000 đ/kg. Mặt 
hàng thủy, hải sản giá bán ổn định như sau: 
Cá trắm 55.000 - 60.000 đ/kg; Cá chép 50.000 
– 55.000 đ/kg; Cá rô phi 40.000 - 45.000 đ/kg; 
Cua đồng 160.000 – 200.000 đ/kg; Ngao 20.000 
– 25.000 đ/kg.

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Tuần 
qua, các loại rau ăn lá có giá ổn dịnh trong khi đó 
một số loại củ, quả tăng giá mạnh như cà chua 
có giá từ 25.000 – 28.000 đ/kg, dưa chuột có 
giá 13.000 - 15.000 đ/kg, bí đao giá từ 12.000 
– 13.000 đ/kg, cà pháo giá từ 20.000 – 25.000 
đ/kg,... Một số mặt hàng trái cây đã giảm mạnh 
so với thời điểm đầu vụ như:  Mận hậu giá chỉ 
từ  15.000 – 20.000 đ/kg, dưa lê có giá 13.000 – 
15.000 đ/kg, vải thiều có giá từ 15.000 – 18.000 
đ/kg, dưa hấu miền nam có giá 15.000 - 18.000 
đ/kg, chôm chôm có giá 25.000 – 30.000 đ/kg,...

Về vật tư nông nghiệp: Hiện nay, nhiều địa 
phương đã bước vào gieo cấy lúa vụ mùa nên nhu 
cầu sử dụng các loại vật tư nông nghiệp (VTNN) 
vào sản xuất của bà con nông dân tăng cao. Tuy 
nhiên, trên thị trường nguồn cung các mặt hàng 
vật tư nông nghiệp được đảm bảo nên giá bán lẻ 
các mặt hàng duy trì ổn định như sau: Đạm urê 
ngoại có giá từ 8.500 – 9.500 đ/kg, NPK Văn Điển 
5.10.3 giá bán 4.200 – 4.500 đ/kg, Kali giá 9.000 - 
10.000 đ/kg; lân Văn Điển có giá 3.800 đ/kg. 

TX (TH)
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Ngày 28 tháng 6  năm 2021
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT
Mặt hàng 

và 
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
Đan 

Phượng

Chợ 
Vồi  

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm  
Long 
Biên

Chợ 
Tó 

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai  

Thanh 
Trì

1 Lúa Khang Dân loại 1 8.500 8.500 7.000 7.500 8.000 8.000 8.000

2 Gạo Khang Dân loại 1 12.000 12.500 12.500 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

3 Gạo bắc thơm loại 1 15.000 16.000 16.000 15.000 15.000 15.000 16.000 15.000 16.000 15.500

4 Gạo Xi 23 loại 1 13.000 14.000 15.000 13.000 13.500 13.000 14.000 14.000

5 Gạo Điện Biên loại 1 16.000 18.000 17.000 16.000 17.000 18.000 17.000 17.000

6 Gạo Hải Hậu loại 1 19.000 19.000 19.000 18.000 16.000 16.000 17.000 17.000

7 Gạo tám Thái loại 1 20.000 20.000 18.000 20.000 20.000 18.000 18.000 18.000

8 Gạo nếp cái 
hoa vàng loại 1 26.000 26.000 22.000 25.000 25.000 22.000 28.000 26.000 28.000 25.000

9 Gạo nếp cẩm loại 1 30.000 30.000 28.000 27.000 34.000 35.000 30.000 32.000

10 Đậu tương loại 1 28.000 29.000 24.000 25.000 29.000 22.000

11 Đậu xanh có vỏ loại 1 50.000 50.000 50.000 45.000 45.000 45.000 50.000 45.000

12 Lạc nhân loại 1 55.000 60.000 60.000 55.000 55.000 55.000 60.000 55.000 55.000

13 Đậu đen loại 1 60.000 60.000 60.000 55.000 50.000 55.000 55.000

14 Ngô hạt loại 1 7.000 8.000 7.600 7.000 8.000 7.500 7.500 7.500
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 28 tháng 6  năm 2021
 (ĐVT: đ/kg)

TT
Mặt hàng 

và quy 
cách

Loại Mê 
Linh

Hà 
Đông

Sơn 
Tây

Ứng 
Hoà

Đan 
Phượng

Thường 
Tín

Từ 
Liêm

Đông 
Anh

Thanh 
Trì

1 Đạm urê 
ngoại

Loại 
1 10.000 9.500 10.000 9.000 10.000 9.000 10.000 9.500 9.500

2 NPK 5.10.3 
Văn Điển

Loại 
1 5.000 4.500 5.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

3 Kali Loại 
1 9.500 9.000 9.500 10.000 9.000 9.000

4 Lân Văn 
Điển

Loại 
1 4.000 4.000 3.900 3.800 4.000 4.500 4.000 3.600

9 Giống cây 
mít siêu sớm

Loại 
1 40.000 60.000 55.000 55.000 60.000 60.000 60.000 45.000 60.000

10
Giống cây 
Xoài (Cát, 
Đài Loan)

Loại 
1 35.000 40.000 40.000 40.000 35.000 40.000 45.000 35.000 35.000

Giống cây 
Xoài Thái

Loại 
1 40.000 50.000 45.000 45.000 40.000 50.000 40.000 45.000

11 Giống cây 
Na Thái

Loại 
1 35.000 30.000 40.000 40.000 35.000 40.000 35.000 35.000

12 Giống cây 
bưởi Diễn

Loại 
1 20.000 30.000 20.000 25.000 30.000 30.000 30.000 20.000 20.000

Giống cây 
bưởi da xanh Loại 20.000 30.000 25.000 25.000 25.000 30.000 20.000 20.000

13
Giống cây 
chanh tứ 

quý, không 
hạt

Loại 
1 25.000 20.000 25.000 30.000 20.000 30.000 25.000 30.000

14 Giống cây Ổi 
Đài Loan

Loại 
1 30.000 20.000 30.000 30.000 20.000 30.000 20.000 20.000

15
Giống cây 
Nhãn chín 

muộn
Loại 
1 40.000 40.000 35.000 40.000 35.000 35.000 30.000 30.000

Giống cây 
táo đại Đài 

Loan
Loại 
1 25.000 20.000 25.000 25.000 25.000 30.000 25.000 25.000

Giống cây đủ 
đủ Đài Loan

Loại 
1 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

16 Lợn giống 
(8-10kg)

Loại 
1 2.200.000 2.200.000 2.500.000 2.200.000 2.200.000 2.500.000 2.600.000

17
Giống vịt 

Super 
(1 ngày tuổi)

Loại 
1 14.000 11.000 10.000 10.000 12.000

18
Giống ngan 

đực
(1 ngày tuổi)

Loại 
1 15.000 13.000 14.000 12.000 14.000 14.000

19
Giống gà con 

lông màu
(1 ngày tuổi)

Loại 
1 8.000 7.000 6.000 5.000 8.000 8.000 5.000 8.000

20
Gà con giống 

trứng
(1 ngày tuổi)

Loại 
1 13.000 15.000 14.000 13.000 14.000 13.000
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Ngày 28 tháng 6  năm 2021
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT
Mặt hàng 

và 
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
Đan 

Phượng

Chợ 
Vồi  

Thường 
Tín

Chợ
Cầu 
Diễn 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm  
Long 
Biên

Chợ 
Tó 

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai  

Thanh 
Trì

1 Thịt lợn 
mông sấn loại 1 100.000 120.000 120.000 110.000 120.000 110.000 130.000 120.000 110.000 110.000

2 Thịt lợn nạc 
thăn loại 1 130.000 150.000 150.000 120.000 140.000 125.000 140.000 140.000 120.000 120.000

3 Thịt lợn ba 
chỉ loại 1 140.000 150.000 150.000 130.000 140.000 130.000 150.000 140.000 130.000 130.000

4 Thịt bò thăn loại 1 280.000 280.000 260.000 260.000 270.000 250.000 270.000 260.000 250.000 260.000

5 Thịt bò 
mông loại 1 260.000 260.000 250.000 250.000 270.000 240.000 260.000 250.000 250.000 240.000

6 Gà ta hơi loại 1 120.000 100.000 90.000 120.000 100.000 120.000 120.000 110.000 100.000

7
Gà ta 

nguyên con 
làm sẵn

loại 1 140.000 160.000 140.000 130.000 155.000 150.000 160.000 150.000 140.000 150.000

8 Gà công 
nghiệp hơi loại 1 30.000 40.000 30.000 40.000 35.000 32.000 45.000 40.000

9
Gà CN 

nguyên con 
làm sẵn

loại 1 60.000 65.000 60.000 65.000 65.000 55.000 70.000 60.000 65.000

10 Vịt hơi loại 1 48.000 55.000 50.000 48.000 54.000 48.000 55.000 55.000 48.000

11 Vịt nguyên 
con làm sẵn loại 1 70.000 80.000 75.000 75.000 80.000 75.000 80.000 75.000 80.000 75.000

12 Ngan hơi loại 1 60.000 55.000 60.000 65.000 55.000 65.000 60.000 60.000 55.000

13
Ngan 

nguyên con 
làm sẵn

loại 1 85.000 80.000 80.000 85.000 80.000 85.000 80.000 85.000 80.000

14 Trứng gà ta 
(quả) loại 1 4.000 4.500 3.500 4.000 4.000 3.500 4.000 4.000 3.500

15 Trứng vịt 
(quả) loại 1 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.700 3.000 2.600 2.800 2.800

16 Cá chép > 
1kg loại 1 55.000 60.000 50.000 50.000 60.000 55.000 60.000 60.000 60.000

17 Cá trắm > 
2kg loại 1 60.000 65.000 60.000 60.000 65.000 60.000 65.000 65.000 65.000

18 Cá quả loại 1 120.000 120.000 120.000 130.000 140.000 110.000 110.000 110.000

19 Ngao loại 1 19.000 25.000 25.000 18.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

20 Tôm sú loại 1 550.000 600.000 600.000 450.000 450.000 500.000

21 Cua đồng loại 1 200.000 200.000 160.000 180.000 200.000 170.000 200.000 180.000 150.000
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Ngày 28 tháng 6  năm 2021
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT
Mặt hàng 

và 
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
Đan 

Phượng

Chợ 
Vồi  

Thường 
Tín

Chợ
Cầu 
Diễn 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm  
Long 
Biên

Chợ 
Tó 

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai  

Thanh 
Trì

1 Cam sành loại 1 35.000 40.000 35.000 35.000 40.000 35.000 35.000 40.000 35.000 35.000

2 Dưa hấu Miền 
Nam loại 1 15.000 15.000 12.000 12.000 14.000 14.000 16.000 12.000 12.000 13.000

3 Ổi loại 1 15.000 15.000 13.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

4 Dưa lê loại 1 15.000 20.000 18.000 18.000 20.000 13.000 20.000 16.000 15.000 15.000

5 Dứa (quả) loại 1 10.000 12.000 15.000 10.000 10.000 10.000 14.000 10.000 12.000 10.000

6 Mận hậu loại 1 25.000 30.000 25.000 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 20.000

7 Quýt Sài Gòn loại 1 40.000 45.000 35.000 40.000 40.000 45.000 40.000 45.000 40.000 40.000

8 Xoài Thái Loại 1 25.000 30.000 30.000 30.000 35.000 35.000 35.000 30.000 30.000

9 Chôm chôm loại 1 35.000 40.000 35.000 40.000 35.000 35.000 40.000 35.000 35.000 35.000

10 Vải thiều Loại 1 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000

11 Cà chua loại 1 25.000 25.000 20.000 20.000 20.000 18.000 25.000 25.000 25.000 25.000

12 Bí đao loại 1 10.000 15.000 12.000 12.000 10.000 13.000 12.000 15.000 12.000

13 Khoai tây loại 1 12.000 15.000 15.000 15.000 15.000 12.000 15.000 15.000 15.000 14.000

14 Rau cải ngọt loại 1 15.000 20.000 15.000 17.000 15.000 20.000 20.000 18.000 18.000 20.000

15 Rau muống (mớ) loại 1 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000 6.000 5.000 5.000 5.000

16 Rau mùng tơi 
(mớ) loại 1 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

17 Dưa chuột loại 1 10.000 15.000 15.000 12.000 10.000 12.000 15.000 12.000 15.000 14.000

18 Cà pháo loại 1 18.000 20.000 20.000 22.000 18.000 18.000 20.000 18.000 20.000 18.000

19 Mướp hương loại 1 10.000 12.000 12.000 15.000 12.000 10.000 15.000 12.000 10.000 12.000

20 Hoa hồng đỏ 
(bông) loại 1 1.000 5.000 4.000 5.000 3.000 4.000 4.000 4.000 3.000 3.000

21 Hoa ly hồng 
(cành) loại 1 20.000 25.000 25.000 25.000 22.000 20.000 25.000 20.000 25.000

22 Hoa cúc vàng
(bông) loại 1 2.000 4.000 3.000 4.000 3.000 3.000 4.000 5.000 3.000 4.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 28 tháng 6  năm 2021

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN,THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

STT Mặt hàng và quy cách Loại Tuyên Quang Phú Thọ Vĩnh Phúc

1 Thóc tẻ (KD, Q5) loại 1 8.000 8.000 8.000

2 Đậu t ương loại 1 26.000 26.000 25.000

3 Đậu xanh tách vỏ loại 1 50.000 50.000 52.000

4 Lạc nhân loại 1 55.000 60.000 60.000

5 Miến dong loại 1 80.000 85.000 80.000

6 Thịt lợn hơi loại 1 67.000 66.000 68.000

7 Thịt mông sấn loại 1 120.000 115.000 120.000

8 Gà ta hơi loại 1 100.000 100.000 110.000

9 Vịt hơi loại 1 48.000 48.000 50.000

10 Thịt bò thăn loại 1 260.000 250.000 260.000

11 Trứng gà ta (quả) loại 1 4.000 4.000 4.000

12 Trứng chim cút (10 quả) loại 1 6.000 6.000 6.000

13 Dưa hấu Miền Nam loại 1 13.000 14.000 13.000

14 Vải thiều loại 1 20.000 20.000 20.000

15 Dưa lê loại 1 20.000 20.000 18.000

16 Cà rốt loại 1 15.000 15.000 15.000

17 Hành tây loại 1 15.000 15.000 14.000

18 Chanh (quả tươi) loại 1 25.000 28.000 25.000

19 Hành củ ta khô loại 1 55.000 55.000 55.000

20 Tỏi ta khô loại 1 60.000 60.000 60.000

21 Bí đao loại 1 12.000 13.000 12.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ kinh doanh 
Phùng Thị Quế

Đại diện:
Phùng Thị Quế

Số 17 Hoàng Diệu, 
phường Quang Trung, 
thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0966831988

Chuyên cung cấp sản phẩm giò, chả. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.  

2

Hộ gia đình 
Ngô Xuân Cường

Đại diện: 
Ngô Xuân Cường

Xã Xuân Đình, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội 

ĐT: 0989301975

Chuyên cung cấp sản phẩm thịt lợn rừng 
sinh học. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.

3

HTX chăn nuôi, 
thương mại và đầu 

tư Đoài Phương
Đại diện: 

Nguyễn Huy Ba

Xã Đường Lâm, 
thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0963962190

Chuyên cung cấp sản phẩm thịt gà Mía 
Sơn Tây. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.

4

HTX dịch vụ tổng 
hợp Hòa Bình

Đại diện: 
Trịnh Văn Vĩnh

Phường Yên Nghĩa, 
quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 0979121209

Chuyên cung cấp sản phẩm rau an toàn 
các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty TNHH 
đậu phụ sạch 
truyền thống 

Việt Nam Visoy 
Đại diện:

Trần Văn Quân

Xã Liên Hồng, 
huyện Đan Phượng, 

Hà Nội 
ĐT: 0943094386

Chuyên cung cấp sản phẩm đậu phụ 
sạch… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.  

2

HTX sản xuất và 
tiêu thụ nông sản 

sạch Viên Sơn
Đại diện: 

Nguyễn Văn Minh

Phường Viên Sơn, 
thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 02433830234

Chuyên sản xuất và cung cấp rau, củ các 
loại… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.

3

Công ty cổ phần 
dược liệu và thực 
phẩm Việt Nam

 Đại diện: 
Nguyễn Thế Hùng

Xã Hạ Mỗ, 
huyện Đan Phượng, 

Hà Nội 
ĐT: 0938270485

Chuyên cung cấp sản phẩm nước uống 
thảo dược … Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.

4

Hộ kinh doanh 
Lê Văn Cường

Đại diện:
Lê Văn Cường

Xã Phụng Thượng, 
huyện Chương Mỹ, 

Hà Nội 
 ĐT: 0988084660

Chuyên cung cấp sản phẩm trứng gà sạch. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cửa hàng kinh doanh 
vật tư nông nghiệp

Đại diện: 
Nguyễn Thị Lương

Thị trấn Quốc Oai, 
huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0987340813

Chuyên cung cấp lúa giống, thuốc 
BVTV, phân bón, giống  cây trồng các 
loại. Cơ sở đã được cấp giấy chứng 
nhận đủ điều kiện buôn bán vật tư, 
phân bón.

2

Cửa hàng kinh doanh 
vật tư nông nghiệp

Đại diện: 
Nguyễn Văn Định

Xã Ngọc Mỹ,
huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0915042546

Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân 
bón, giống  cây trồng các loại. Cơ sở 
đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều 
kiện buôn bán vật tư, phân bón.

3

Đại lý cung cấp thức 
ăn gia súc, gia cầm

Đại diện: 
Trần Thị Thảo

Xã Hợp Tiến, 
huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0366358974

Chuyên cung cấp thức ăn gia súc, gia 
cầm các loại phục vụ huyện Mỹ Đức và 
một số khu vực lân cận.  

4

Đại lý cung cấp thức 
ăn gia súc, gia cầm

Đại diện: 
Đặng Văn Phúc

Xã Hợp Tiến, 
huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0375397328

Chuyên cung cấp thức ăn gia súc, gia 
cầm các loại phục vụ huyện Mỹ Đức và 
một số khu vực lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh 

doanh

1
Hộ trồng rau 

Đại diện: 
Nguyễn Thị Huệ

Xã Sen Chiểu, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội 

ĐT: 0354894896

Chuyên bán buôn, bán lẻ rau muống, 
cà chua... đảm bảo chất lượng. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc 
Thọ và một số khu vực lân cận.  

2
Hộ sản xuất nấm

Đại diện: 
Chu Văn Yến

Xã Phú Cát, 
huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0913304951

Chuyên sản xuất và kinh doanh các 
loại nấm (nấm sò, mộc nhĩ, nấm linh 
chi...). Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
huyện Quốc Oai và các vùng lân cận.   

3
Hộ trồng rau

Đại diện: 
Nguyễn Thị Thủy

Xã Nghĩa Hương, 
huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0971009373

Chuyên cung cấp rau an toàn các 
loại với số lượng lớn phục vụ khu vực 
Quốc Oai và các vùng lân cận. 

4
Hộ trồng hoa

Đại diện: 
Nguyễn Văn Quỳnh 

Xã Thượng Cốc, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội 

ĐT: 0944915750

Chuyên trồng và cung cấp hoa các 
loại. Thị trường tiêu rộng khắp huyện 
Phúc Thọ và các vùng lân cận.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Đinh Văn Thắng

Xã Đốc Tín, 
huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0375328388

Chuyên cung cấp ngan, gà, vịt thịt. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức 
và các khu vực lân cận. 

2
Hộ chăn nuôi gà đẻ 

Đại diện: 
Nguyễn Quang Minh 

Xã Cấn Hữu,
huyện Quốc Oai, 

Hà Nội
ĐT: 0915151394

Chuyên cung cấp trứng gà. Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và các 
vùng lân cận. 

3
Hộ chăn nuôi gà đẻ 

Đại diện: 
Nguyễn Khắc Phúc

Xã Nghĩa Hương,  
huyện Quốc Oai, 

Hà Nội
ĐT: 0976969169

Chuyên cung cấp trứng gà. Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và các 
vùng lân cận. 

4
Hộ chăn nuôi gà đẻ 

Đại diện: 
Ngô Văn Toán

Xã Phú Cát,
huyện Quốc Oai, 

Hà Nội
ĐT: 0915454494

Chuyên cung cấp trứng gà. Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và các 
vùng lân cận. 
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty TNHH trà 
Phan Nhất
Đại diện:

Phan Trọng Nhất

Tổ 16, 
phường Thanh Bình, 
TP Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 
ĐT: 0912600113

Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm chè 
khô, trà nhúng. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp tỉnh Điện Biên và các tỉnh, thành trong 
cả nước.

2

Công ty TNHH thực 
phẩm Safe Green

Đại diện: 
Hoàng Thị Hiên

Đội 5, xã Thành An, 
huyện Điện Biên,

tỉnh Điện Biên
ĐT: 0946113323

Chuyên sản xuất và cung cấp rau, quả an 
toàn, gạo Điện Biên và một số sản phảm 
nông sản khác. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp tỉnh Điện Biên và các tỉnh, thành trong 
cả nước.

3

Công ty TNHH 1 
thành viên thương 

mại Hùng Thái 
Đại diện:

Đỗ Mạnh Hùng

Xã Hùng Sơn, 
huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên 
ĐT: 0975696007

Chuyên cung cấp các sản phẩm trà. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Thái Nguy 
và các tỉnh, thành trong cả nước.

4

Hợp tác xã dịch vụ 
tổng hợp Thanh Yên

Đại diện:
 Quản Bá Mười

Đội 2, xã Thanh Yên, 
huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên
ĐT: 0915128118

Chuyên cung cấp các loại gạo Điện Biên. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Điện 
Biên và các tỉnh, thành trong cả nước.


