
Số 01 - Năm 2018
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NỘI

1

CHỦ TRƯƠNG - CHÍNH SÁCH 

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018

(Trích Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2018 của UBND Thành phố Hà Nội)
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tập 

huấn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm 
của người dân và cộng đồng trong việc thực hiện các 
biện pháp chăn nuôi, giết mổ an toàn và phòng chống 
dịch bệnh gia súc, gia cầm tại cơ sở.

2. Nắm bắt thông tin chính xác tình hình dịch bệnh 
trong và ngoài nước; giám sát chặt chẽ tình hình dịch 
bệnh tại cơ sở, nhằm cảnh báo, khuyến cáo phát hiện 
sớm, thông tin kịp thời tình hình dịch bệnh và khống 
chế dịch trong diện hẹp, ngăn chặn sự xâm nhập, lây 
lan của dịch bệnh. 

3. Tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ và tiêm 
phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm đảm bảo 
chất lượng và hiệu quả của công tác tiêm phòng.

4. Tổ chức thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc 
khử trùng trên địa bàn Thành phố đảm bảo vệ sinh 
môi trường, hạn chế dịch bệnh phát sinh.

5. Tăng cường quản lý hoạt động giết mổ, đẩy 
nhanh tiến độ triển khai thực hiện Quy hoạch hệ 
thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm.

6. Tăng cường quản lý con giống, thức ăn chăn 
nuôi, thuốc thú y, công tác kiểm dịch, kiểm soát giết 
mổ và kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn Thành phố.

7. Hướng dẫn việc phát triển chăn nuôi theo xã, 
vùng trọng điểm, xa khu dân cư và xây dựng các cơ 
sở an toàn dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong 
lĩnh vực thú y.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tuyên truyền, tập huấn
- Phổ biến các văn bản pháp luật về chăn nuôi, thú 

y và quản lý thức ăn chăn nuôi; cơ chế, chính sách 
hỗ trợ người chăn nuôi về phòng chống dịch bệnh gia 
súc, gia cầm; thông tin kịp thời chính xác về tình hình 
dịch bệnh, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh động 
vật, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về thực 
hiện biện pháp phòng, chống dịch; kịp thời phát hiện, 
biểu dương gương điển hình về phòng, chống dịch; 
phê phán các tổ chức, cá nhân, địa phương còn chủ 
quan trong việc thực hiện phòng, chống dịch.

- Tổ chức tuyên truyền chuyên sâu, trọng điểm 
về: Công tác tiêm phòng vắc xin, tiêu độc khử trùng 
môi trường chăn nuôi; các biện pháp phòng ngừa lây 
nhiễm dịch bệnh từ động vật sang người; các chế độ, 
chính sách trong lĩnh vực giết mổ; các quy định đối 
với người sản xuất, kinh doanh về hoạt động giết mổ 
và định hướng người tiêu dùng thay đổi thói quen tiêu 
dùng chuyển sang lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc 
rõ ràng và được kiểm soát về chất lượng.

- Duy trì và cung cấp các tin bài cho chuyên mục 
chăn nuôi, thú y trên Cổng thông tin điện tử của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bản tin về 
nông nghiệp và nông thôn, sản xuất và thị trường... để 
hướng dẫn về chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh.

- Nâng cao trình độ chuyên môn cho hệ thống thú y 
về giám sát, xác minh dịch bệnh, triển khai kế hoạch 
phòng chống dịch; bồi dưỡng kiến thức thú y cho cán 
bộ làm công tác thú y tại các xã, phường, thị trấn.

2. Giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm
- Duy trì số điện thoại tiếp nhận thông tin 

(024.33800115) về tình hình dịch bệnh gia súc, gia 
cầm trên địa bàn Thành phố.

- Củng cố hệ thống giám sát, khai báo và thông tin 
dịch bệnh gia súc, gia cầm ở mỗi cấp, đảm bảo giám 
sát dịch bệnh tới tận thôn, xóm, hộ chăn nuôi. Công 
khai các địa chỉ để tiếp nhận thông tin khai báo dịch 
bệnh ở cấp xã, huyện để người dân biết, chủ động 
cung cấp thông tin; tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt 
việc xuất, nhập động vật và sản phẩm động vật trên 
địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm theo quy định.

- Thực hiện giám sát chủ động bằng việc lấy mẫu 
xét nghiệm định kỳ sự lưu hành của các mầm bệnh 
nguy hiểm như: Cúm gia cầm, lở mồm long móng... 
để dự tính, dự báo sớm nguy cơ dịch bệnh. Khi có 
động vật có dấu hiệu bệnh truyền nhiễm cần nhanh 
chóng xác định nguyên nhân và chủ động phương 
án phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện các biện pháp 
khẩn cấp chống dịch khi xác định là dịch bệnh nguy 
hiểm; đảm bảo khống chế nhanh gọn, không để lây lan 
ra diện rộng.
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- Lấy mẫu huyết thanh định kỳ kiểm tra hiệu giá 
kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng vắc xin để theo 
dõi, kiểm soát hiệu quả và chỉ đạo công tác của tiêm 
phòng vắc xin cho đàn vật nuôi.

3. Phòng bệnh bằng vắc xin cho đàn gia súc, 
gia cầm

- Phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin cho đàn gia 
súc, gia cầm theo quy định tại Thông tư số 07/2016/
TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch 
bệnh động vật trên cạn; Nghị quyết số 25/2013/NQ-
HDND ngày 04/12/2013 của HĐND Thành phố; Kế 
hoạch UBND Thành phố giao năm 2018 cùng với chỉ 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

- Phạm vi: Thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Thời gian: Tổ chức 02 đợt tiêm phòng đại trà cho 

đàn vật nuôi (Đợt 1: Tháng 3-4/2018 và Đợt 2: Tháng 
9-10/2018). Ngoài ra, hàng tháng tổ chức tiêm phòng 
bổ sung cho đàn vật nuôi chưa được tiêm phòng hoặc 
hết miễn dịch.

- Loại vắc xin, đối tượng tiêm phòng, liều lượng và 
cách sử dụng, bảo quản vắc xin theo hướng dẫn của 
cơ quan thú y và nhà sản xuất.

- Tỷ lệ tiêm phòng đối với các bệnh bắt buộc tiêm 
phòng phải đạt trên 80% tổng đàn và đối với bệnh 
dại chó mèo phải tiêm phòng đạt 100% diện tiêm. Tỷ 
lệ bảo hộ sau tiêm phòng phải đạt trên 70%.

- Ngoài các loại vắc xin bắt buộc phải tiêm phòng 
theo quy định, tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến 
cáo người chăn nuôi chủ động phòng bệnh bằng vắc 
xin cho đàn vật nuôi ngoài đối tượng được hỗ trợ vắc 
xin của Thành phố. Xử lý nghiêm những tổ chức cá 
nhân không thực hiện tiêm phòng theo quy định.

4. Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng
- Triển khai, thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử 

trùng theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2016/TT-
BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn.

- Tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại các ổ dịch cũ, 
các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, chế biến, vận 
chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật 
trên địa bàn Thành phố (dự kiến 5 đợt/năm). Ngoài 
ra, có bổ sung các đợt vệ sinh tiêu độc khi có dịch 
bệnh nguy hiểm; phát động các Tháng vệ sinh tiêu 

độc, khử trùng theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn.

- Tuyên truyền vận động người chăn nuôi, buôn 
bán, giết mổ gia súc, gia cầm thường xuyên làm tốt 
công tác vệ sinh chuồng trại, vệ sinh môi trường, tiêu 
độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ, 
khu vực buôn bán gia súc, gia cầm.

5. Tăng cường công tác quản lý hoạt động 
giết mổ và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực 
hiện Quy hoạch giết mổ và chế biến gia súc, 
gia cầm

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Quy hoạch hệ 
thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên 
địa bàn Thành phố đến năm 2020 (đã được UBND 
Thành phố phê duyệt tại các Quyết định: số 5791/
QĐ-UBND ngày 12/12/2012, số 5146/QĐ-UBND 
ngày 26/8/2013, số 2193/QĐ-UBND ngày 23/4/2014, 
số 5003/QĐ-UBND ngày 28/7/2017) và Kế hoạch 
số 90/KH-UBND ngày 06/5/2016 của UBND Thành 
phố về việc quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa 
bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

- Xây dựng lộ trình đóng cửa hoạt động của các hộ, 
điểm giết mổ nhỏ lẻ, không đảm bảo vệ sinh thú y, an 
toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; đưa các điểm, 
hộ giết mổ nhỏ lẻ vào giết mổ tại các khu giết mổ tập 
trung theo quy hoạch; nghiên cứu theo xây dựng các 
cơ sở giết mổ tập trung theo hướng chuỗi liên kết từ 
chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các 
cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn quản lý 
theo phân cấp; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ đủ điều 
kiện theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 
03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh 
doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ 
sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm và Quyết định số 2582/QĐ-
UBND ngày 05/6/2015 của UBND Thành phố về phân 
công, phân cấp nhiệm vụ quản lý vật tư nông nghiệp 
và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm 
vi quản lý của thành phố Hà Nội; kiên quyết xử lý các 
trường hợp vi phạm.

- Thu hút, tạo điều kiện, xây dựng chính sách hỗ trợ 
các nhà đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ tập công 
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nghiệp sử dụng dây chuyền giết mổ hiện đại, thân 
thiện môi trường và gắn với chế biến.

6. Tăng cường quản lý giống, thức ăn chăn 
nuôi, thuốc thú y, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ 
và kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn Thành phố

- Thực hiện công tác quản lý giống, thức ăn chăn 
nuôi, thuốc thú y theo các quy định pháp luật.

- Rà soát, thống kê, lập danh sách quản lý các cơ sở 
chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, 
thuốc thú y trên địa bàn Thành phố.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh thú y đối với động 
vật, sản phẩm động vật. Kiểm tra, kiểm dịch, kiểm 
soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và sản phẩm 
động vật ra, vào địa bàn Thành phố. Tăng cường hiệu 
quả hoạt động của các trạm, chốt kiểm dịch động vật 
và đội kiểm dịch lưu động. Xử lý nghiêm các trường 
hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật chưa 
qua kiểm dịch thú y.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và đánh 
giá phân loại các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, 
giống vật nuôi trên địa bàn Thành phố theo Nghị 
định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính 
phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Thông 
tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và theo phân 
cấp của UBND Thành phố.

7. Phát triển chăn nuôi theo quy hoạch và xây 
dựng các cơ sở an toàn dịch bệnh trên địa bàn 
Thành phố

- Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo quy hoạch và 
chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư; chăn nuôi 
ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi an toàn, nâng 
cao chất lượng con giống và xây dựng các chuỗi sản 
xuất và cung cấp sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an 
toàn thực phẩm.

- Tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích các cơ sở 
chăn nuôi xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh theo 
quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 
02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tổ chức thẩm định, kiểm tra, đánh giá và giám sát 
dịch bệnh, lập hồ sơ công nhận cơ sở an toàn dịch 
bệnh; công bố danh sách cơ sở an toàn dịch bệnh 
trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn.

- Xây dựng kế hoạch và từng bước triển khai thí 

điểm xây dựng một số quận trung tâm là vùng an 
toàn dịch bệnh đối với bệnh dại.

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 
trong lĩnh vực thú y

- Thành lập các đoàn tiến hành thanh tra liên ngành 
kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh truyền 
nhiễm nguy hiểm của các quận, huyện, thị xã.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra các hoạt động đối 
với công tác thú y trên địa bàn Thành phố như: Quản 
lý sử dụng vật tư, vắc xin, hóa chất và kiểm tra, đánh 
giá các cơ sở ấp nở, giết mổ, sơ chế, chế biến kinh 
doanh thực phẩm để kịp thời phát hiện và xử lý các 
hành vi vi phạm.

- Phối hợp các tỉnh, thành phố trong công tác phòng 
chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm 
tra vệ sinh thú y, đặc biệt kiểm soát việc vận chuyển 
kinh doanh gia súc, gia cầm lưu thông trên địa bàn 
Hà Nội. Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm 
theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp
- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật 

được thành lập theo đúng quy định tại Quyết định 
số 16/2016/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định về thành lập và tổ chức hoạt 
động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động 
vật các cấp.

- Chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch 
bệnh động vật có hiệu quả, đảm bảo khống chế, dập 
dịch không để dịch bệnh gia súc, gia cầm lây lan ra 
diện rộng, tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển và 
bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thị xã
- Căn cứ Kế hoạch phát triển chăn nuôi, phòng, 

chống dịch bệnh và quản lý giết mổ gia súc, gia cầm 
trên địa bàn Thành phố, xây dựng kế hoạch của địa 
phương; chủ động kinh phí phục vụ phát triển chăn 
nuôi, phòng, chống dịch và quản lý giết mổ gia súc, 
gia cầm, cấp kinh phí và chỉ đạo các ngành liên quan 
thu hồi tiêu hủy vỏ lọ vắc xin, bao bì theo đúng quy 
định, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường; chuẩn 
bị đủ lực lượng, vật tư, hóa chất chủ động ứng phó khi 
có dịch bệnh xảy ra và chỉ đạo UBND các xã, phường, 
thị trấn, các đơn vị trực thuộc triển khai công tác phát 
triển chăn nuôi, phòng chống dịch và quản lý giết mổ 
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gia súc, gia cầm có hiệu quả, đúng quy định.
- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, 

phường, thị trấn phối hợp cơ quan thú y quản lý chặt 
đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn; đẩy mạnh việc 
triển khai thực hiện các quy hoạch chăn nuôi, giết 
mổ gia súc, gia cầm tập trung, đảm bảo vệ sinh môi 
trường; tổ chức giám sát tình hình dịch bệnh, phát 
hiện sớm các ổ dịch nhằm kịp thời bao vây, khống chế 
không để dịch lây lan; thực hiện giám sát dịch bệnh 
gia súc, gia cầm đến tận hộ chăn nuôi; thường xuyên 
vệ sinh, khử trùng môi trường đảm bảo an toàn dịch 
bệnh. Xử lý nghiêm trường hợp vận chuyển, giết mổ, 
kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia 
cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

- Thông tin trên hệ thống truyền thanh của địa 
phương để nâng cao nhận thức của người dân về 
công tác phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch 
bệnh và quản lý giết mổ gia súc, gia cầm.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các 
trang trại, hộ gia đình chăn nuôi tự giác, tích cực 
tham gia việc tiêm phòng cho gia súc, gia cầm; chăn 
nuôi an toàn sinh học, chủ động giám sát và thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, 
gia cầm; ký cam kết không sử dụng chất cấm trong 
chăn nuôi, giết mổ và kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện các quy định về phòng, chống dịch...

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo, tổ chức 

triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả, 
đúng quy định.

- Là đầu mối chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên 
quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các quận, 
huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ phát triển chăn 
nuôi, phòng chống dịch bệnh, quản lý giết mổ gia 
súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.

- Chủ động phối hợp UBND các huyện, thị xã chuyển 
giao kỹ thuật, công nghệ khoa học mới trong chăn 
nuôi, xây dựng mô hình điểm về chăn nuôi an toàn và 
xây dựng các chuỗi thực phẩm an toàn trên địa bàn 
Thành phố.

- Phối hợp Sở Y tế trong việc hướng dẫn các địa 
phương giám sát và phòng chống các bệnh động vật 
lây sang người theo Thông tư liên tịch số 16/2013/

TTLT-BYT-BNNPTNT ngày 27/5/2013 của liên Bộ: Y tế 

- Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn 

phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật 

sang người.

- Chỉ đạo Chi cục Thú y Hà Nội:

+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án, 

chuẩn bị đầy đủ và cung ứng kịp thời vắc xin, vật tư, 

hóa chất, trang thiết bị phòng dịch phục vụ công tác 

phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn 

Thành phố.

+ Tiêm phòng đại trà và vệ sinh, tiêu độc khử trùng 

theo Kế hoạch của UBND Thành phố. Lấy mẫu giám 

sát dịch bệnh, chẩn đoán, xác minh ổ dịch..

+ Giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm và xử lý triệt 

để các ổ dịch, không để dịch lan ra diện rộng, đặc biệt 

đối với các bệnh truyền lây sang người. Kiểm soát chặt 

chẽ hoạt động kinh doanh, vận chuyển động vật, sản 

phẩm động vật nhập vào địa bàn Thành phố (đặc biệt 

là kiểm tra, kiểm dịch đối với động vật làm giống phục 

vụ các chương trình, dự án, hộ chăn nuôi); thực hiện 

tốt công tác kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ 

sinh thú y đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước 

khi cho phép lưu hành trên thị trường. Kiên quyết xử 

lý các trường hợp vi phạm.

+ Phối hợp, hướng dẫn UBND các quận, huyện thị 

xã trong công tác quản lý giết mổ, phòng chống dịch 

bệnh động vật và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch 

bệnh theo quy định.

+ Phối hợp các cơ quan truyền thông hướng dẫn, 

thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác về tình hình 

dịch bệnh gia súc, gia cầm, nguy cơ phát dịch và các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh.../.

                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                        KT. CHỦ TỊCH

                                        PHÓ CHỦ TỊCH

                                      (Đã ký)
                                        Nguyễn Văn Sửu  

CHỦ TRƯƠNG - CHÍNH SÁCH 
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XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 15/2008/QH12
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng kiểm tra tiến độ thực hiện 
Chương trình 02-CTr/TU tại huyện Ứng Hòa

Ngay sau khi Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 

29/5/2008 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh 

địa giới hành chính thành phố Hà Nội (01/8/2008-

01/8/2018), Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT Hà 

Nội luôn quan tâm coi trọng công tác giáo dục chính 

trị t ư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên. Đã tổ 

chức cho toàn thể cán bộ đảng viên tham gia các 

đợt học tập chính trị, triển khai các nghị quyết của 

Trung ương, nghị quyết của Thành ủy, của Đảng ủy 

Khối các cơ quan Thành phố. Sau khi học tập và 

quán triệt, đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức 

thảo luận, xây dựng các ch ương trình, kế hoạch 

hành động của đơn vị và tổ chức triển khai thực 

hiện nhằm đạt kết quả cao.

Kết quả thực hiện Nghị quyết 15/2008/

QH12 của Quốc Hội

1. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, 

đảm bảo quốc phòng, an ninh

1.1. Về phát triển kinh tế

Để sản xuất nông nghiệp phát triển nhanh, bền 

vững theo hướng sản xuất hàng hóa, giá trị, hiệu 

quả kinh tế cao; xây dựng nông thôn mới phát triển 

theo quy hoạch, cơ sở hạ tầng được từng bước đầu 

tư đồng bộ, hiện đại đảm bảo môi trường sinh thái, 

đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nông 

thôn không ngừng được nâng cao, Ban Chấp hành 

Đảng bộ Thành phố đã xây dựng các Chương trình 

số 02-CTr/TU về phát triển nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn qua 03 giai đoạn: 2009-2012, 2012-

2016, 2016-2020.

Trong thời gian vừa qua, Thành phố đã ban hành 

nhiều Nghị quyết về chính sách khuyến khích phát 

triển nông nghiệp: Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND 

ngày 05/4/2012 về việc thí điểm một số chính sách 

khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây 

dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 

2012-2016; Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 
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02/12/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 

của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc 

thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển 

sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn 

thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016; Nghị quyết 

số 25/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 về chính 

sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông 

nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội 

giai đoạn 2014-2020; Chính sách khuyến khích phát 

triển làng nghề thành phố Hà Nội; Chính sách hỗ 

trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn trên 

địa bàn thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 03/2015/

NQ-HĐND ngày 08/7/2015 về việc Ban hành một số 

chính sách thực hiện Chương trình phát triển nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hà Nội, 

giai đoạn 2016-2020;

Tổng giá trị sản xuất nông lâm, thủy sản năm 

2017 ước đạt 35.133 tỷ đồng (giá so sánh 2010) 

và ước đạt 43.110 tỷ đồng (giá thực tế). Về cơ cấu 

giá trị sản xuất: Trồng trọt, lâm nghiệp 44,40%; 

chăn nuôi, thủy sản 52,56%; dịch vụ 3,04%. Giá 

trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng CNC trên địa 

bàn Thành phố đến nay đạt 25%, trong đó đối với 

lúa, ngô, rau, hoa, cây ăn quả, chè đạt 17,9%, chăn 

nuôi 33,5%, thủy sản 13%.

a. Trồng trọt

* Kết quả sản xuất gieo trồng năm 2017

- Cây hàng năm:

Theo số liệu thống kê năm 2017 của Cục thống 

kê Hà Nội tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 

ước đạt 271.161 ha tăng 40% so với năm 2008 

(192.720,7 ha), trong đó: 

Cây lúa: Diện tích 189.862 ha giảm 8,1% so 

với năm 2008 (206.643 ha), năng suất 55,40 tạ/ha 

giảm 2,8% so với năm 2008 (57 tạ/ha), sản lượng 

đạt 1.052 ngàn tấn giảm 10,7% so với năm 2008 

(1.177.812 tấn). Cây ngô: Diện tích 19.101ha giảm 

26,1% so với năm 2008 (25.861 ha), năng suất 

49,14tạ/ha tăng 15,51% so với năm 2008 (42,54 

tạ/ha), sản lượng 93.854 tấn giảm 14,68% so với 

năm 2008 (110.011 tấn). Cây lạc: Diện tích 3.457 

ha giảm 58,5% so với  năm 2008 (8.331 ha), năng 

suất 22,40tạ/ha tăng 20,95% so với năm 2008 

(18,52 tạ/ha), sản lượng 7.756 tấn giảm 49,7% so 

với năm 2008 (15.428 tấn). Cây đậu tương: Diện 

tích: 8.183 ha giảm 76,5% so với năm 2008 (34.815 

ha), năng suất 17,51tạ/ha tăng 38,9% so với năm 

2008 (12,61 tạ/ha), sản lượng 14.331 tấn giảm 

67,36% so với năm 2008 (43.917 tấn). Rau các loại: 

Diện tích 33.537ha tăng 10,07% so với năm 2008 

(30.468 ha), năng suất 209,30 tạ/ha tăng 29,53% 

so với năm 2008 (161,59 tạ/ha), sản lượng 701.912 

tấn tăng 42,57% so với năm 2008 (492.343 tấn). 

- Cây lâu năm:

Diện tích cây lâu năm toàn Thành phố hiện có 

21.281 ha, tăng 36.3% so với năm 2008 (15.616,6 

ha). Trong đó: Cây xoài 516 ha tăng 17% so với 

năm 2008 (441 ha); Cam, quýt và các loại quả có 

múi khác 6.262 ha, tăng 97,7% so với năm 2008 

(3.167 ha); cây nhãn đạt 1.809 ha, giảm 18,8% so 

với năm 2008 (2.227 ha); vải 890 ha, giảm 48,7% 

so với năm 2008 (1.735 ha); 

Về sản lượng: Cây xoài sản lượng đạt 4.349 

tấn tăng 16,8% so với năm 2008 (3.722 tấn); cam 

đạt 6.008 tấn, tăng 3,8% so với năm 2008 (5.790 

tấn); bưởi 48.372 tấn, tăng 92.8% so với năm 2008 

(25.087 tấn); nhãn đạt 12.575 tấn, giảm 38,13% 

so với năm 2008 (20.325 tấn); vải 5.793 tấn, giảm 

67,88% so với năm 2008 (18.038 tấn),…

* Về kết quả thực hiện ứng dụng CNC trong lĩnh 

vực  trồng trọt

+ Trong canh tác rau: Tại các vùng trồng rau 

đã có 119ha nhà lưới; 15ha ứng dụng công nghệ 

tưới tiết kiệm; có 05 nhà sơ chế rau với tổng diện 

tích 458 m2.

+ Trong canh tác hoa: Hiện nay mới có khoảng 

110ha bước đầu ứng dụng CNC ở một số khâu và với 

quy mô nhỏ. Tổng diện tích nhà màng, nhà lưới của 

các vùng hoa hiện nay mới có 68,3 ha, mới chỉ có 

0,1ha bước đầu ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm.

+ Cây ăn quả: Có 924,5 ha sản xuất cây ăn quả 
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ứng dụng CNC (chiếm 6,2% tổng diện tích cây ăn 

quả toàn thành phố); trong đó: 634 ha ứng dụng 

giống chất lượng cao; 372 ha chuối ứng dụng 02 

tiêu chí sản xuất nông nghiệp CNC (giống nuôi cấy 

mô và bao buồng);... 

b. Chăn nuôi

* Số lượng, sản lượng chăn nuôi:

Hà Nội sau khi sáp nhập trở thành một trong 

những tỉnh thành có số lượng gia súc, gia cầm lớn 

nhất cả nước.

Đàn trâu: 25.351 con, giảm 12,3% so với năm 

2008; đàn bò: 129.539 con, tăng 27% so với năm 

2008; đàn lợn: 1.869.008 con, tăng 12% so với năm 

2008; đàn gia cầm: 30.014.000 con, tăng 91,9 % so 

với năm 2008.

Sản lượng thịt trâu: 1.658 tấn, tăng 27% so với 

năm 2008; thịt bò: 10.552 tấn, tăng 53,8% so với 

năm 2008; thịt lợn: 330.674 tấn, tăng 146,1% so với 

năm 2008; thịt gia cầm: 92.160 tấn, tăng 470,1% 

so với năm 2008; sản lượng trứng: 1.285.084 nghìn 

quả, tăng 382,8% so với năm 2008; sản lượng sữa: 

40.186 tấn, tăng 255,6% so với năm 2008.

* Cơ cấu và phương thức sản xuất chăn nuôi: 

Giá trị GDP chăn nuôi tăng từ 47% năm 2008 lên 

53,3% năm 2017.

Chăn nuôi được chuyển dần từ phương thức 

chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi trang trại, chăn 

nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư. Tỷ lệ chăn nuôi 

trong khu dân cư hiện nay chiếm khoảng 60%.

* Cơ cấu giống vật nuôi:

Hà Nội định hướng phát triển chăn nuôi theo 

hướng sản xuất con giống, do đó, đã đẩy mạnh việc 

nhập ngoại đàn giống chất lượng cao để về cải tạo 

đàn giống vật nuôi trong nước. Cho đến nay sau gần 

10 năm triển khai đã đạt được những kết quả như sau:

- Đối với đàn lợn: tỷ lệ lợn nái ngoại thuần và 

nái ngoại lai chiếm 86%; tỷ lệ lợn thịt giống ngoại 

chiếm trên 90%.

- Đối với đàn gà: Tỷ lệ gà công nghiệp chiếm 

45%, gà ta là 55%. 

- Đối với đàn bò sữa: là bò lai cao sản HFF3 trở 

lên (chiếm 65%), bò HFF2 chiếm (18%), bò HFF1 

(7%), bò HF thuần chủng (10%). 

- Đối với đàn bò thịt: có trên 90% bò được phối 

giống với tinh bò ngoại chất lượng cao (Lai Sind, 

Brahman, Droughmaster, BBB,…), bò cóc dưới 10%.

Đặc biệt, Hà Nội đã triển khai thực hiện thành 

công dự án Lai tạo giống bò thịt BBB trên nền đàn 

bò lai Sind thành đàn bò lai F1 hướng thịt trên địa 

bàn thành phố Hà Nội với những kết quả đột phá: 

Đã lai tạo thành công giống bò F1 BBB, với trọng 

lượng bê sơ sinh đạt 25-30kg/con, trong khi đó, 

giống bò lai sind bình thường bê sơ sinh chỉ đạt 

từ 15-17kg/con, trọng lượng hơi xuất chuồng ở 18 

tháng tuổi bò lai F1 BBB cao hơn bò lai sind trung 

bình 200kg/con. Dự án đã tạo ra trên 60.000 bê F1 

BBB, trong đó, 50% được xuất bán con giống đi các 

tỉnh với giá bán cao hơn các giống bò hiện có từ 5-6 

triệu đồng/1 con bê.  

* Phát triển chuỗi liên kết chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm

Đã xây dựng được 23 chuỗi liên kết chăn nuôi 

tiêu thụ sản phẩm (gồm 08 chuỗi liên kết về lợn 

thịt; 8 chuỗi liên kết về gia cầm; 05 chuỗi liên kết 

gồm cả lợn và gia cầm; 01 chuỗi liên kết về bò sữa; 

01 chuỗi liên kết bò thịt). Các chuỗi đã thu hút được 

gần 3.000 hộ và gần 100 cơ sở bán hàng, doanh 

nghiệp tham gia. Hàng ngày, các chuỗi đã cung cấp 

cho thị trường khoảng 25,4 tấn thịt lợn, 0,35 tấn 

thịt bò, 13,3 tấn thịt gia cầm, 296.000 quả trứng gia 

cầm và 78 tấn sữa tươi.

c. Thủy sản

- Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 21.001 ha tăng 

17,43% so với năm 2008 (năm 2008: 17.883ha).

- Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 93.623 tấn  

tăng 169,6% so với năm 2008 (năm 2008: 34.717 

tấn) (năm 2008 sản lượng thấp do xảy ra ngập lụt; 

năm 2017 sản lượng đạt 38.281 tấn).

- Năng suất trung bình đạt 4,45 tấn/ ha  tăng 

129,3 % so với năm 2008 (năm 2008: 1,94 tấn/ha). 

- Có 18 cơ sở sản xuất giống sản xuất được 988 

triệu con cá bột, 30 triệu con ếch giống ( năm 2008 

có 17 cơ sở sản xuất giống sản xuất được 700 triệu 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 



8
Số 01 - Năm 2018
NÔNG NGHIỆP & NÔNG THÔN  HÀ NỘI

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

con cá bột).

- Số lượng nuôi cá lồng bè là 531 lồng tăng 

40,1% so với năm 2008 ( năm 2008: 379 lồng).

d. Lâm nghiệp

- Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp của 

Thành phố năm 2017: 27.756,41 ha tăng 15% so 

với năm 2008 (24.046,8 ha), trong đó diện tích đất 

có rừng là 20.047,93 ha (diện tích rừng đặc dụng 

10.165,06 ha; rừng phòng hộ 4.051,22 ha; rừng sản 

xuất 5.325,93 ha; rừng ngoài đất quy hoạch cho 

lâm nghiệp: 505,72 ha); 

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 1685/CT-TTg ngày 

23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường các biện pháp Bảo vệ rừng ngăn chặn tình 

trạng chặt phá rừng và chống người thi hành công 

vụ. Công văn số 8539/UBND-NN ngày 06/10/2011 

của UBND Thành Phố Hà Nội v/v tăng cường các 

biện pháp Bảo vệ rừng ngăn chặn tình trạng chặt 

phá rừng và chống người thi hành công vụ.

- Đẩy mạnh công tác PCCCR: Tiếp tục xây dựng 

và củng cố lực lượng chữa cháy tại chỗ, xây dựng 

nội quy, quy chế, trang bị phương tiện, huấn luyện, 

ứng cứu khi có sự cố xảy ra...

e. Cơ giới hóa nông nghiệp

Tại thời điểm năm 2008, việc ứng dụng cơ giới 

hóa trong sản xuất nông nghiệp còn rất hạn chế 

hoặc mang tính tự phát, thiếu đồng bộ, bộc lộ nhiều 

hạn chế. Các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản 

phần lớn đầu tư theo hướng quảng canh, thủ công, 

chưa đầu tư cơ giới hóa theo hướng khép kín, đồng 

bộ nên chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất 

chưa cao, ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường. 

1.2. Về phát triển nông nghiệp, xây dựng 

nông thôn mới

- Về xây dựng huyện nông thôn mới: Tính đến hết 

năm 2017, thành phố Hà Nội được Thủ tướng Chính 

phủ công nhận 04 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 

gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì và Hoài Đức.

- Về xây dựng xã nông thôn mới: Tính đến hết 

năm 2017, Hà Nội có 255/386 xã (chiếm 66,06%) 

được UBND Thành phố công nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới. Đến nay, Tổ công tác giúp việc Hội đồng 

thẩm định Thành phố đã tiến hành thẩm định 45 

xã/14 huyện, thị xã trong đó có 39 xã đủ điều kiện 

trình Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2017. Trong số 92 xã còn 

lại, có 61 xã đạt và cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí, còn 

31 xã đạt và cơ bản đạt từ 10-14 tiêu chí.

- Về nâng cao đời sống nông dân:

+ Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông 

thôn đến hết năm 2017 đạt 38 triệu đồng/ người/

năm cao gấp 4,6 lần so với thời điểm năm 2008 (8,2 

triệu đồng/người/năm).

+ 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 86,06%.

+ Trên 91% số hộ gia đình có vô tuyến truyền 

hình; 100% số xã có máy tính kết nối Internet; hầu 

hết các hộ có điện thoại.

+ Có 100% các huyện, thị xã và 100% các xã đều 

đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 

phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo 

dục trung học cơ sở và công tác xóa mù chữ.

1.3. Về công tác quy hoạch lĩnh vực nông nghiệp

Thành phố đã rà soát, xây dựng, điều chỉnh, 

bổ sung các Quy hoạch: Qui hoạch tổng thể phát 

triển nông nghiệp TP Hà Nội đến năm 2020, tầm 

nhìn 2030; Qui hoạch hệ thống thủy lợi TP Hà Nội 

đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch hệ thống 

đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội; Qui hoạch 

phòng chống lũ chi tiết cho từng tuyến sông có đê 

trên địa bàn TP Hà Nội; Rà soát, bổ sung qui hoạch 

các khu dân cư nông thôn vùng thường xuyên bị 

ảnh hưởng bởi thiên tai TP Hà Nội giai đoạn 2010-

2015 và định hướng đến 2020; Qui hoạch bảo vệ, 

phát triển tài nguyên rừng và sự đa dạng sinh học 

TP Hà Nội giai đoạn 2010-2020; Qui hoạch tổng thể 

cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông 

thôn Hà Nội giai đoạn 2010-2020 định hướng đến 

năm 2030; Qui hoạch phát triển vùng nuôi trồng 
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thủy sản ổn định đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030; Qui hoạch chăn nuôi đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030; Qui hoạch, bảo tồn và 

phát triển bền vững khu rừng đặc dụng Hương Sơn 

đến năm 2020…

1.4. Về nhiệm vụ mở rộng hoạt động đối 

ngoại và hợp tác phát triển, hội nhập kinh tế 

khu vực, quốc tế

Đến thời điểm hiện tại Sở Nông nghiệp & PTNT 

đã được UBND Thành phố giao nhiệm vụ hỗ trợ 

Thủ đô Viêng Chăn và Tỉnh Luangprabang (nước 

CHDCND Lào) phát triển sản xuất nông nghiệp. Các 

nội dung công việc đã thực hiện cụ thể:

a. Hỗ trợ thủ đô Viêng Chăn

Thành phố đã phê duyệt nội dung hỗ trợ của 

Thủ đô Hà Nội (CHXHCN Việt Nam) cho Thủ đô 

Viêng Chăn (CHDCND Lào) phát triển sản xuất 

nông nghiệp tại Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 

28/02/2014 của UBND Thành phố. Đến nay các 

nhiệm vụ được giao hỗ trợ Thủ đô Viêng Chăn đã 

hoàn thành, cụ thể:

+ Xây dựng “Quy hoạch phát triển nông lâm 

nghiệp thủ đô Viêng Chăn đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

+ Đào tạo cán bộ quản lý cho sở Nông lâm 

nghiệp thủ đô Viêng Chăn.

b. Kết quả hợp tác với tỉnh Luangprabang

Thành phố đã phê duyệt nội dung hỗ trợ 

của Thủ đô Hà Nội (CHXHCN Việt Nam) cho tỉnh 

Luangprabang (CHDCND Lào) phát triển sản xuất 

nông nghiệp tại Quyết định số 5935/QĐ-UBND ngày 

01/10/2013 của UBND Thành phố. Đến nay các 

nhiệm vụ được giao hỗ trợ tỉnh Luangprabang đã 

hoàn thành, cụ thể:

+ Nhân giống cam nậm bạc tại tỉnh Luangprabang;

+ Hỗ trợ phát triển sản xuất hoa, cây cảnh năm 

2014-2015;

+ Hỗ trợ đào tạo, tập huấn công tác quản lý, 

nghiệp vụ quản lý về trồng trọt, chăn nuôi, nông 

nghiệp nông thôn cho cán bộ Sở Nông lâm nghiệp 

tỉnh Luangprabang.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng và xây dựng hệ thống chính trị cũng được Sở 

Nông nghiệp & PTNT thực hiện tốt. 

Đánh giá chung và bài học kinh nghiệm

1. Đánh giá chung những kết quả, chuyển 

biến sau khi thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc 

Hội

- Giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng CNC 

trên địa bàn Thành phố đến nay đạt 25%, đã có 01 

doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp sản 

xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đã hình 

thành một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung 

quy mô lớn có giá trị kinh tế cao như: Vùng sản xuất 

lúa chất lượng cao giá trị thu nhập tăng thêm so với 

sản xuất lúa truyền thống từ 25-30%; vùng sản xuất 

rau an toàn giá trị đạt từ 400-500 triệu đồng/ha/

năm; vùng trồng cây ăn quả giá trị từ 0,5-01 tỷ/ha/

năm; vùng trồng hoa, cây cảnh giá trị từ 0,5-1,5 tỷ/

ha/năm, có nơi đạt 02 tỷ/ha/năm; vùng chăn nuôi 

tập trung xa khu dân cư giá trị từ 1-2 tỷ/ha/năm; 

vùng nuôi trồng thủy sản giá trị từ 200-300 triệu 

đồng/ha/năm…; hình thành một số chuỗi liên kết từ 

sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở đó xây 

dựng thương hiệu sản phẩm có chất lượng, đáp ứng 

cơ bản yêu cầu của nhân dân. Thu nhập và đời sống 

của nhân dân ngày một được cải thiện, an ninh trật 

tự an toàn xã hội nông thôn ngày được củng cố. Đã 

quản lý tốt công tác phòng trừ dịch bệnh đối với cây 

trồng, vật nuôi. 

- Kết quả dồn điền, đổi thửa được 78.751,3/76.281,6 

ha (đạt 103,2%), vượt 2.468,4 ha so với kế hoạch 

Thành phố giao, đã góp phần thúc đẩy đưa cơ giới 

hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ 

cao vào sản xuất. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và 

chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp có nhiều tiến 

bộ. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo 

hướng tích cực. 

- Đã có 04 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 

có 255 xã  được công nhận đạt chuẩn nông thôn 

mới và 39 xã đã được Tổ công tác giúp Thành phố 

thẩm định đủ điều kiện báo cáo Hội đồng thẩm định 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 
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XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HÀ NỘI: 
“CHẠY ĐUA” CÙNG MỤC TIÊU MỚI

Sau 7 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, từ 

xuất phát điểm không xã nào đạt đủ 19 tiêu chí, đến 

nay toàn thành phố đã có 4 huyện và 294 xã đạt chuẩn 

nông thôn mới. Đây là quá trình phấn đấu không mệt 

mỏi của cả hệ thống chính trị và người dân Thủ đô. 

Nhưng Hà Nội chưa bằng lòng, mà vẫn quyết tâm 

“chạy đua” cùng những mục tiêu mới trong xây dựng 

nông thôn mới.

Nâng chất lượng các tiêu chí

Yên Sở (huyện Hoài Đức) là một trong những 

xã thuộc tốp đầu đạt chuẩn nông thôn mới trên 

địa bàn TP Hà Nội. Trở lại địa phương này sau 4 

năm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 

nơi đây đã có nhiều đổi thay theo hướng đi lên. 

Chủ tịch UBND xã Yên Sở Nguyễn Đình Khoa cho 

biết, hằng năm xã đều rà soát, đánh giá lại các tiêu 

chí nông thôn mới, kết quả các tiêu chí vẫn được 

duy trì và phát triển bền vững, không bị tụt hậu. 

Hiện thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã 

đạt 44 triệu đồng/người/năm, cao hơn bình quân 

chung của khu vực nông thôn toàn thành phố 6 

triệu đồng. Các công trình hạ tầng được xây dựng 

giúp người dân địa phương thuận lợi hơn trong sản 

xuất, kinh doanh. Yên Sở cũng là một trong số các 

địa phương làm tốt công tác xây dựng làng văn 

hóa. Hiện xã đang lắp đặt biển chỉ dẫn tên đường 

và đánh số nhà... 

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà 

Nội, các xã được công nhận đạt chuẩn đã và đang 

quan tâm chỉ đạo thực hiện việc duy trì, nâng chất 

lượng các tiêu chí nông thôn mới của địa phương 

mình theo bộ tiêu chí mới. Tại Đan Phượng, dù đã 

được công nhận là huyện nông thôn mới nhưng địa 

phương vẫn tiếp tục xây dựng đề án nâng cao chất 

Con đường bích họa tại xã Song Phượng, huyện Đan Phượng

Nguyễn Mai

Thành phố xem xét trình Chủ tịch UBND Thành phố 

công nhận.

- Trình độ lý luận và thực tiễn của cán bộ làm 

công tác xây dựng nông thôn mới từ Thành phố 

đến cơ sở được nâng lên rõ rệt, nhân dân tin tưởng 

vào đường lối, lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và Nhà 

nước; đời sống vật chất và tinh thần của người dân 

được nâng cao, gìn giữ và phát huy những giá trị 

văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Thành phố thường xuyên bám sát cơ sở, nắm 

bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương tổ chức 

thực hiện đảm bảo mục tiêu đề ra.

2. Bài học kinh nghiệm

Một là: Cấp uỷ Đảng phải thật sự quan tâm 

chỉ đạo, coi việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, chức 

năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc theo hướng 

rõ người, rõ việc tránh để chồng chéo trong quá 

trình thực thi nhiệm vụ. 

Hai là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự 

phối hợp, tạo điều kiện của các đoàn thể đối với 

hoạt động của tổ chức công đoàn và các phong 

trào thi đua.

Ba là: Tổ chức Công đoàn cần làm tốt hơn công 

tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính 

đáng của công nhân, lao động.../.
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lượng tiêu chí thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 

và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 

3 xã: Song Phượng, Đan Phượng và Liên Trung.

Cùng với phát triển kinh tế, các tiêu chí liên quan 

đến đời sống văn hóa, tinh thần cũng được nhiều 

địa phương khu vực ngoại thành rất quan tâm. Hệ 

thống chính trị ở cơ sở vào cuộc quyết liệt tuyên 

truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh”. Nhiều địa phương đã phát động 

phong trào thực hiện đường có hoa, nhà có số, phố 

có tên như các huyện: Đan Phượng, Thanh Trì, Phú 

Xuyên; phát động phong trào thực hiện việc tang 

văn minh điển hình như các huyện Đan Phượng và 

Đông Anh...

Theo cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương 

trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông 

nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời 

sống nông dân giai đoạn 2016-2020”, tính đến hết 

năm 2017, số xã đạt thêm từng loại tiêu chí về xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố vẫn 

tăng so với năm 2016. Cụ thể, tiêu chí giao thông, 

có 356 xã đạt và cơ bản đạt, tăng 23 xã; tiêu chí 

thủy lợi có 377 xã đạt và cơ bản đạt, tăng 43 xã; 

tiêu chí trường học có 318 xã đạt và cơ bản đạt, 

tăng 14 xã...

Không chủ quan, lơ là

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà 

Nội, bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai 

đoạn 2016-2020 đòi hỏi xã đạt chuẩn nông thôn 

mới phải đáp ứng các tiêu chí ngày một cao hơn: 

Vẫn 19 tiêu chí nhưng số chỉ tiêu tăng từ 39 lên 49 

chỉ tiêu. Nếu các địa phương không quan tâm, duy 

trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí thường xuyên 

sẽ bị tụt hậu. Dù được đánh giá cao nhưng Chủ 

tịch UBND xã Yên Sở Nguyễn Đình Khoa vẫn băn 

khoăn: “Sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn 

mới, địa phương vẫn tiếp tục đầu tư thêm một số 

công trình xây dựng cơ bản. Tuy vậy, do kinh phí 

hạn hẹp nên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất 

là tiêu chí chợ”.

Tại huyện Đông Anh, sau khi được công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới, các xã đã xây dựng kế hoạch 

duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, nâng cao 

chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người 

dân, bảo đảm sự tăng trưởng, phát triển bền vững. 

Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Đông Anh Hoàng 

Mạnh Lâm nhấn mạnh, đối với các xã đạt chuẩn đã 

bổ sung thêm các tiêu chí mới, nhưng trước mắt 

tập trung rà soát, duy trì và nâng cao chất lượng 

các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn 

mới đã có. Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa nhanh đã 

và đang tác động lớn đến sự phát triển của huyện. 

Nhiều tiêu chí nông thôn mới ở các xã trước đây 

chấm điểm đã đạt nhưng hiện nay đang gặp khó 

khăn. Ví như, tiêu chí trường học tại các xã Uy Nỗ, 

Việt Hùng, do dân số tăng nên số học sinh cũng 

tăng theo, trong khi trường, lớp lại không tăng đã 

gây áp lực lớn trong việc dạy và học. Trong khi đó, 

nếu xây dựng các trường học mới cần một nguồn 

đầu tư lớn và phải có lộ trình mới thực hiện được... 

Trước những khó khăn của thực tiễn, ông Lê 

Thiết Cương, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới Hà Nội khẳng định, thành phố đề nghị các 

địa phương thường xuyên quan tâm, hoàn thiện 

các tiêu chí còn thiếu; duy trì, nâng cao chất lượng 

những tiêu chí đã đạt trong xây dựng nông thôn 

mới. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch, 

đặt ra nhiệm vụ cụ thể để có kế hoạch thực hiện 

từng năm và cả giai đoạn. Các địa phương không 

được lơ là, chủ quan bởi Bằng công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới chỉ có giá trị trong 5 năm, sau đó 

thành phố sẽ rà soát, đánh giá, chấm điểm lại. Nếu 

không đạt đủ tiêu chí, danh hiệu nông thôn mới của 

địa phương đó sẽ rơi./.
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PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ  XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng 
thăm mô hình thực nghiệm nông nghiệp tại xã Trầm Lộng, 

huyện Ứng Hòa

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cùng đoàn 
công tác của Thành phố Hà Nội thăm cơ sở sản xuất gỗ tại                                           

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải gặp gỡ, tiếp xúc với 
nông dân Thủ đô tại huyện Chương Mỹ

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tìm hiểu 
quy trình sản xuất tại HTX rau, quả sạch Chúc Sơn,                                                                                                                                             

                        huyện Chương Mỹ

xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất
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XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ  XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cùng đoàn 
công tác của Thành phố Hà Nội thăm cơ sở sản xuất gỗ tại                                           

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng 
thăm mô hình nuôi cá thương phẩm tại xã Trầm Lộng, 

huyện Ứng Hòa

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn 
Văn Sửu kiểm tra sản xuất tại xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tìm hiểu 
quy trình sản xuất tại HTX rau, quả sạch Chúc Sơn,                                                                                                                                             

                        huyện Chương Mỹ

xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất

T/h: Trung tâm Khuyến nông Hà Nội
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MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ CƠ CẤU LẠI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 
TRỒNG TRỌT THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2018-2020

Nguyễn Thị Thoa
1. Tình hình chung về sản xuất trồng trọt 

năm 2017
Theo số liệu của Cục thống kê Hà Nội, tổng diện 

tích gieo trồng cây hàng năm đạt 271.161 ha giảm 
3,83% so với năm 2016, trong đó: Cây lúa diện tích 
189.862 ha giảm 3,7%, năng suất 55,4 tạ/ha giảm 
1,6%, sản lượng đạt 1.052 ngàn tấn; rau các loại 
33.537 ha tăng 3,86%, năng suất 209,30 tạ/ha tăng 
0,86%, sản lượng 701.912 tấn tăng 4,75% so với 
năm 2016 (có 5.044ha sản xuất RAT, tương đương 
17.850ha diện tích gieo trồng; 224 ha rau VietGAP, 50 
ha rau hữu cơ); cây ngô 19.101 ha giảm 3,77%, năng 
suất 49,14 tạ/ha, tăng 0,5%, sản lượng 93.854 tấn; 
cây lạc 3.457 ha giảm 6,94%, năng suất 22,40tạ/
ha giảm 0,22%, sản lượng 7.756 tấn; cây đậu tương 
8.183 ha giảm 33,83%, năng suất 17,51% tăng 
9,92%, sản lượng 14.331 tấn; hoa, cây cảnh: 6.237 
ha, bằng 105,87% so với cùng kỳ năm 2016; 

Diện tích cây lâu năm toàn Thành phố hiện có 
21.281 ha, tăng 3% so với năm 2016. Trong đó: Cam, 
quýt và các loại quả có múi khác 6.262 ha, tăng 8%; 
cây nhãn đạt 1.809 ha, giảm 4%; chuối 3.288 ha, tăng 

0,7%; đu đủ 963 ha, tăng 10,4%; chè 2.790 ha, giảm 
16,8% so với cùng kỳ 2016;

Đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa chất 
lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao thu 
nhập và đời sống nông dân, giá trị thu được có vườn 
đạt 1,5 tỷ đồng/ha; đến nay xây dựng được 16 nhãn 
hiệu tập thể (gạo Bồ Nâu, Nếp cái hoa vàng Sóc Sơn, 
Nếp cái hoa vàng Đông Anh, Gạo thơm Bối khê, Bưởi 
tôm vàng Đan Phượng, Bưởi đường Quế Dương, cam 
canh Kim An, bưởi Phúc Thọ, bưởi Chương Mỹ, bưởi 
Sóc Sơn, Phật Thủ Đắc Sở, nhãn muộn Đại Thành, 
nhãn muộn Hoài Đức, chuối Cổ Bi, chuối Vân Nam, ổi 
Đông Dư).

2. Đánh giá về chuyển dịch cơ cấu cây trồng 
trong sản xuất 

Trong thời gian qua, sau khi hoàn thành dồn điền 
đổi thửa, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng có sự 
chuyển đổi tích cực, chuyển từ diện tích sản xuất lúa 
kém hiệu quả sang cây trồng khác (rau, cây màu, hoa) 
cho hiệu quả kinh tế tăng từ 3-8 lần so với cấy lúa.

Diện tích chuyển đổi năm 2016 là 2.911 ha, năm 
2017 là 1.762,3 ha. Trong đó, diện tích chuyển đổi 

Đoàn cán bộ Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội tham quan mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao tại 
huyện Đan Phượng
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nhiều nhất sang cây rau, giá trị sản xuất tăng gấp 8 
lần so với cấy lúa. 

Về phương thức chuyển đổi có thể nhận thấy xu 
hướng khá rõ nét về chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo 
hướng gia tăng các nhóm, các loại cây trồng có giá 
trị kinh tế cao, theo hướng gia tăng giá trị sản phẩm: 
Tăng diện tích, sản lượng sản xuất các sản phẩm có 
giá trị kinh tế cao, cụ thể như sau:

- Diện tích sản xuất rau tăng nhanh từ 31.727,17 
ha năm 2015 đến 33.537 ha năm 2017, tuy nhiên diện 
tích  RAT ổn định 5.044 ha. Sản lượng RAT tăng không 
đáng kể.

- Diện tích lúa giảm nhưng diện tích lúa chất lượng 
cao tăng từ 34.000 ha năm 2015 đến 42.000 ha năm 
2017, sản lượng tăng 4.400 tấn.

- Diện tích hoa, cây cảnh tăng từ 5.484,45 ha năm 
2015 lên 6.237 ha năm 2017. Đặc biệt, so với trước 
năm 2012, cơ cấu chủng loại hoa sản xuất đã thay đổi 
đáng kể. Diện tích hoa chất lượng cao (lily, lan, hồng 
chất lượng) chiếm trên 13%, trong đó diện tích hoa 
lan, lily từ 14,4 ha tăng lên khoảng 250 - 274 ha; diện 
tích hoa hồng chất lượng cao tại riêng xã Văn Khê - 
huyện Mê Linh cũng tăng từ 23 ha lên trên 100 ha, 
diện tích hồng của Hà Nội từ 770 ha lên đến 1.828 ha. 

3. Kết quả hình thành các vùng sản xuất tập 
trung chuyên canh

a. Sản xuất lúa chất lượng cao: Đến năm 2017, 
duy trì 154 cánh đồng lớn có quy mô trên 100ha tại 86 
HTX NN của 14 huyện ngoại thành. Đã xây dựng 04 
nhãn hiệu tập thể cho gạo chất lượng cao.

b. Sản xuất RAT, rau hữu cơ: Đã hình thành 
được 101 vùng sản xuất tập trung với quy mô từ 20 
ha/vùng trở lên tại các huyện Thường Tín, Phúc Thọ, 
Chương Mỹ, Sóc Sơn. 

c. Sản xuất hoa, cây cảnh: Đã hình thành được 
50 vùng sản xuất tập trung với quy mô từ 20 ha/vùng 
trở lên tại các huyện Từ Liêm, Mê Linh, Tây Hồ, Đan 
Phượng, Thường Tín.

d. Sản xuất cây ăn quả: Đến năm 2017 diện tích 
cây ăn quả đạt 16.700 ha, tăng 1200 ha so với năm 
2016. Trong đó tập trung phát triển một số loại cây ăn 
quả giá trị kinh tế cao bao gồm bưởi, cam, chuối sử 
dụng giống nuôi cấy mô. Đã xây dựng 12 nhãn hiệu 
tập thể cho các loại quả (bưởi, cam, nhãn, chuối).

4. Kết quả ứng dụng cơ giới hoá trong sản 
xuất lúa

a. Khâu làm đất: Toàn Thành phố có 5.676 máy, 
tăng 938 máy so với trước năm 2012, nâng tỷ lệ cơ giới 

hóa khâu làm đất từ 69% diện tích năm 2012 lên đến 
97% năm 2017. 

b. Khâu gieo cấy: Hiện nay có 281 máy cấy, tăng 
276 máy so với năm 2012, đưa tỷ lệ CGH khâu gieo cấy 
tăng từ 0,04% năm 2012 lên 2,55%. Tỷ lệ đạt thấp 
nhất trong các khâu áp dụng cơ giới hóa.

c. Khâu phun thuốc BVTV có động cơ: Toàn 
Thành phố có 990 máy phun thuốc BVTV có động cơ, 
tăng 470 máy so với năm 2012, đưa tỷ lệ cơ giới hóa 
khâu phun thuốc BVTV có động cơ từ 10,2% năm 
2012, lên 46%.

d. Khâu thu hoạch bằng máy GĐLH: Toàn 
thành phố có 877 máy, tăng 481 máy so với năm 2012, 
đưa tỷ lệ cơ giới hóa khâu thu hoạch bằng máy tăng từ 
7,8% diện tích năm 2012,  lên đến 85%.

Tính theo số lượng đầu máy hiện có thì các huyện 
có tỷ lệ cơ giới hóa trong ngành trồng trọt cao là: Ba 
Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Sóc Sơn, Đông 
Anh, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Thanh Oai, Thường Tín, 
Mỹ Đức. 

5. Đề xuất cơ cấu lĩnh vực trồng trọt trong 
thời gian tới

5.1. Căn cứ thực tiễn sản xuất nông nghiệp 
trồng trọt trong năm 2017 và thời gian qua, đề 
xuất một số sản phẩm chủ lực cần được ưu tiên 
phát triển trong thời gian tới như sau: 

- Rau an toàn, rau hữu cơ: Tăng quy mô, tăng 
chất lượng; hình thành chuỗi sản xuất - tiêu thụ, đẩy 
mạnh liên kết với doanh nghiệp, xây dựng và phát 
triển thương hiệu.

- Sản phẩm cây ăn quả đặc sản: (bưởi, nhãn, chuối): 
Tăng quy mô, tăng chất lượng; hình thành chuỗi sản 
xuất - tiêu thụ; xây dựng và phát triển thương hiệu; 
gắn với chỉ dẫn địa lý; bước đầu phát triển các sản 
phẩm chế biến. 

- Lúa gạo chất lượng cao: tăng cơ cấu giống chất 
lượng, giống đặc sản, giống Japonica phục vụ nội tiêu, 
hướng tới xuất khẩu; áp dụng cơ giới hóa, kỹ thuật 
thân thiện môi trường, giảm tổn thất sau thu hoạch, 
phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu của lúa 
gạo Hà Nội. 

- Phát triển sản xuất hoa, cây cảnh theo hướng 
tăng trưởng bền vững hiệu quả sản xuất, chú trọng 
bảo vệ môi trường sinh thái; 

5.2. Cơ cấu lại các vùng sản xuất đến 2020
(1) Vùng sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ: Vùng 

sản xuất rau an toàn chuyên canh tập trung: Với quy 
mô diện tích 5.000 ha canh tác; hình thành, phát triển 
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1. Bệnh lùn sọc đen phương Nam
Bệnh lùn sọc đen Phương Nam hại lúa do Virus 

Southern Rice Black Streaked Dwarf Virus gây ra và rất 
nguy hiểm, bệnh lây lan nhanh, có thể truyền từ vụ lúa 
này sang vụ lúa tiếp theo và không có thuốc đặc trị. 

Bệnh do rầy lưng trắng là môi giới truyền bệnh chính 
trên đồng ruộng, cả rầy non và rầy trưởng thành đều 
tham gia truyền bệnh, rầy sau khi đã nhiễm virus có 
thể truyền bệnh đến khi chết. Virus tồn tại trong cơ thể 
rầy lưng trắng ở những nơi bị bệnh di chuyển rất xa 

CHỦ ĐỘNG PHÒNG TRỪ BỆNH LÙN SỌC ĐEN PHƯƠNG NAM 
VÀ BỆNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA

  Nguyễn Duy Hồng

50 chuỗi sản xuất - tiêu thụ với diện tích khoảng 3.200 
ha; Vùng sản xuất rau hữu cơ với diện tích 100 ha, tại 
các huyện: Ba Vì, Sóc Sơn, Thạch Thất.

(2) Vùng sản xuất cây ăn quả chuyên canh tập trung 
với quy mô diện tích 9.000 ha canh tác, bao gồm:

- Vùng sản xuất bưởi: Diện tích tăng thêm 1.000 
ha; cơ cấu giống rải vụ, thời gian thu hoạch từ tháng 7 
đến tháng 3 năm sau; tại các huyện vùng đồi gò, vùng 
bãi ven sông và một phần đất trồng lúa kém hiệu quả 
sang trồng cây ăn quả. 

- Vùng sản xuất nhãn: Diện tích nhãn ổn định 
2.000 ha; cơ cấu 20-25% giống chín muộn, tại các 
huyện vùng bãi ven sông Đáy và một phần đất trồng 
lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả.

- Vùng sản xuất chuối: Diện tích chuối 2.200 ha, sử 
dụng giống nuôi cấy mô, tại các huyện vùng bãi ven 
sông Hồng, sông Tích, sông Đáy, sông Đuống.

 (3) Vùng sản xuất hoa chuyên canh tập trung với 
quy mô diện tích 3.000 ha canh tác tại các huyện Mê 
Linh, Đan Phượng, Phúc Thọ và một phần đất trồng 
lúa kém hiệu quả sang trồng hoa giá trị kinh tế cao.

(4) Diện tích lúa chất lượng cao trên địa bàn thành 
phố đạt từ 55.000 - 60.000 ha canh tác (chiếm khoảng 
55 - 60% tổng diện tích gieo trồng lúa), bao gồm cả 
giống nếp, Japonica; giống năng suất cao khoảng 40-
45% diện tích gieo trồng; sử dụng hạt giống cấp xác 
nhận trở lên đạt trên 80%, diện tích gieo cấy tập trung 
chủ yếu tại các huyện trọng điểm lúa của Thành phố 
là: Ứng Hòa, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Ba Vì, Phú Xuyên, 
Mỹ Đức, Thanh Oai, Đông Anh. 

Một số nhiệm vụ và giải pháp, trong đó 
chú trọng: 

- Xác định vùng sản xuất chuyên canh có lợi thế; 
đảm bảo quỹ đất ổn định để khuyến khích, thu hút các 
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, dịch vụ hỗ trợ 
nông nghiệp.

- Chuyển đổi diện tích trồng lúa chuyển sang nuôi 
trồng cây, con khác có hiệu quả cao hơn (rau, hoa, cây 

ăn quả, cây dược liệu, cây làm thức ăn chăn nuôi). Tốc 
độ chuyển đổi 1500 ha/năm.

- Tập trung chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 
và cơ giới hóa trong sản xuất, cụ thể: 

+ Đối với cây lúa: Ứng dụng cơ giới hoá đồng bộ 
(từ khâu làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch); 
quy trình thâm canh lúa cải tiến (SRI); ứng dụng công 
nghệ cao vào trồng trọt và phát triển các vùng sản 
xuất tập trung ứng dụng công nghệ cao, mở rộng 
diện tích trồng rau trong nhà lưới; sản xuất chế biến 
an toàn theo chuỗi, quy trình thực hành sản xuất tốt 
(GAP) hoặc các tiêu chuẩn, quy chuẩn tương đương; 
giảm thuốc BVTV, hóa chất nhằm giảm chi phí tăng 
năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm và bảo vệ 
môi trường, triển khai các mô hình tưới tiết kiệm.

+ Đối với cây rau: Áp dụng quản lý dịch hại tổng 
hợp IPM trên toàn bộ diện tích gieo trồng rau; tỷ lệ 
sử dụng thuốc BVTV sinh học, thảo mộc trên rau đạt 
khoảng 70% diện tích; giảm số lần sử dụng thuốc 
BVTV trên cây trồng xuống ít nhất 35% so với hiện 
nay; áp dụng VietGAP hoặc GAP khác hoặc tiêu chuẩn 
hữu cơ theo yêu cầu thị trường. 

+ Đối với sản xuất hoa, cây cảnh: Ứng dụng đồng 
bộ các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất, thu hoạch, 
bảo quản: Nhà màng, nhà lưới, tưới phun mưa, kỹ 
thuật điều khiển vi khí hậu, kho lạnh bảo quản....

- Đẩy mạnh chế biến, bảo quản, áp dụng cơ giới 
hóa, giảm tổn thất sau thu hoạch. Khuyến khích các tổ 
chức, cá nhân có điều kiện xây dựng hệ thống cơ sở hạ 
tầng sản xuất, bảo quản, chế biến theo hệ thống quy 
chuẩn kỹ thuật đảm bảo an toàn thực phẩm

- Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ tận 
dụng triệt để các chế phụ phẩm trong sản xuất nông 
nghiệp (như trấu, cám, rơm rạ....) để tạo các sản phẩm 
làm thức ăn trong chăn nuôi và bảo vệ môi trường./.
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theo gió và bão để gây bệnh cho lúa và cây trồng khác 
ở những nơi chưa bị bệnh. 

Cây lúa ở giai đoạn đẻ nhánh bị nhiễm virus sẽ 
không trỗ được và giảm mạnh năng suất. Cây lúa bị 
bệnh có triệu chứng chung là thấp lùn, lá xanh đậm 
hơn bình thường. Lá lúa bị bệnh có thể xoăn ở đầu 
lá hoặc toàn bộ lá. Gân lá ở mặt sau bị sưng lên. Khi 
cây còn non gân chính trên bẹ lá cũng bị sưng phồng. 
Từ giai đoạn làm đòng và khi lúa có lóng, cây bị bệnh 
thường nảy chồi trên đốt thân và mọc nhiều rễ bất 
định. Trên bẹ và lóng thân xuất hiện nhiều u sáp và sọc 
đen. Bị bệnh nặng cây lúa không trỗ bông được hoặc 
trỗ bông không thoát và hạt thường bị đen.

Hà Nội là địa phương hầu như không bị bệnh lùn sọc 
đen gây hại (nhiễm 0,4 ha) do canh tác hợp lý (tổ chức 
được nhiều lớp học đồng ruộng, nhiều mô hình về Hệ 
thống thâm canh lúa cải tiến (SRI)), diện tích ứng dụng 
SRI khoảng 60%; công tác dự báo, chỉ đạo, hướng dẫn 
phòng trừ kịp thời; lượng sử dụng thuốc BVTV thấp (chỉ 
bằng 16-20% so với trung bình của cả nước). 

Tuy nhiên, bệnh lùn sọc đen có nguy cơ bùng phát 
thành dịch, gây hại nghiêm trọng năm 2018 và các 
năm tới nếu không chỉ đạo phòng chống quyết liệt do: 
(1) còn 40% diện tích lúa chưa áp dụng SRI, cây lúa 
sẽ yếu dễ nhiễm bệnh từ việc cấy dày, nhiều dảnh/
khóm, bón thừa đạm; (2) có những diện tích sử dụng 
nhiều thuốc BVTV làm mất cân bằng sinh thái, nguy cơ 
rầy lưng trắng phát sinh sớm với mật độ cao và truyền 
bệnh khi lúa đẻ nhánh; (3) thiếu trang thiết bị phát 
hiện và dự báo bệnh lùn sọc đen; (4) kỹ năng phát 
hiện, dự báo hạn chế; (5) tư tưởng chủ quan, thiếu 
kinh nghiệm trong chỉ đạo sản xuất và phòng chống 
dịch bệnh. 

* Biện pháp phòng trừ: 
- Thu dọn tàn dư, làm sạch cỏ bờ,... Làm đất sớm, 

cày vùi gốc rạ để ngăn ngừa lúa chét, lúa tái sinh phát 
triển. Nơi có trồng ngô vụ đông cần dọn sạch tàn dư 
cây ngô. Gieo mạ có che phủ nilon để chống rét đồng 
thời ngăn chặn rầy lưng trắng xâm nhập truyền bệnh, 
không gieo mạ ở nơi có nguồn bệnh. Bảo vệ cây lúa 
non từ gieo/cấy đến kết thúc phân hóa đòng: Những 
vùng đã nhiễm bệnh vụ trước tiến hành phun thuốc 
nội hấp cho mạ trước khi cấy để trừ rầy. Thường 
xuyên kiểm tra tỷ lệ rầy lưng trắng mang virus trên 
đồng ruộng để phun trừ kịp thời. Gieo cấy giống lúa 
ít bị nhiễm rầy. Ứng dụng hệ thống canh tác lúa cải 
tiến (SRI), nhất là cấy 1dảnh/khóm, cấy thưa 25-35 
khóm/m2, giảm bón đạm giúp cây lúa khỏe, tăng tính 
chống chịu. 

- Khi bệnh phát sinh trên đồng ruộng phải thường 
xuyên thăm đồng, kết hợp với theo dõi bẫy đèn để dự 
báo mật độ rầy trên đồng ruộng, phân tích mẫu xác 
định rầy có virus, tổ chức phun triệt để nơi rầy di trú. 
Những ruộng lúa nhiễm bệnh dưới 30% số khóm cần 
nhổ bỏ, tiêu hủy lúa bị bệnh (vùi sâu xuống bùn) và 
tỉa dặm bằng lúa không bị bệnh. Phun thuốc trừ rầy, 
chăm sóc để lúa hồi phục. Những diện tích lúa nhiễm 
bệnh trên 30% số khóm ở giai đoạn dưới 40 ngày 
sau cấy, sạ: Với những ruộng lúa có khả năng phục 
hồi cần nhổ bỏ, tiêu hủy lúa bị bệnh và tỉa dặm bằng 
lúa không bị bệnh. Phun thuốc trừ rầy, chăm sóc để 
cây lúa hồi phục. Những ruộng lúa không có khả năng 
phục hồi cần tiêu hủy toàn bộ ruộng, phun thuốc trừ 
rầy có tác động tiếp xúc. Nếu còn thời vụ nên gieo, cấy 
lại bằng các giống ngắn ngày. Nếu không còn thời vụ 
nên chuyển đổi cây trồng khác. Giai đoạn lúa trên 40 
ngày sau cấy, sạ: Nhổ bỏ, tiêu hủy lúa bị bệnh và tỉa 
dặm bằng lúa không bị bệnh, phun thuốc trừ rầy. Nếu 
ruộng bị quá nặng phải tiêu hủy toàn bộ ruộng, trước 
khi tiêu hủy cần phun thuốc trừ rầy để ngăn ngừa rầy 
phát tán sang ruộng khác.

2. Bệnh đạo ôn 
Bệnh Đạo ôn do nấm Pyricularia oryzae hay P. 

grisea gây ra. Bệnh lây lan bằng bào tử và phát tán 
nhờ gió. Bào tử nấm nảy mầm và xâm nhiễm gây hại 
khi gặp những giọt nước đọng trên các bộ phận của 
cây lúa (lá, cổ bông, cổ áo lá,…). Bệnh phát sinh gây 
hại mạnh ở điều kiện ấm, ẩm (nhiệt độ từ 18 - 200C, 
ẩm độ không khí trên 90%), đặc biệt khi thời tiết có 
mưa phùn. Bệnh hại ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng 
của lúa từ giai đoạn mạ đến chín và trên các bộ phận 
của cây như lá, cổ lá, cổ bông, cổ gié, hạt; bệnh trên 
lá ban đầu vết bệnh chỉ là những chấm nhỏ, màu xanh 
xám, sau lớn lên có dạng hình thoi đặc trưng, viền nâu, 
tâm vết bệnh có màu xám trắng, bệnh nặng các vết 
bệnh liên kết lại làm lá bị cháy khô; trên cổ bông, cổ 
gié vết bệnh ban đầu là một chấm nhỏ màu đen đoạn 
cổ giáp tai lá về sau lớn dần làm cổ bông héo, bông lúa 
trắng hoặc lép lửng. 

Hà Nội là địa phương bị bệnh đạo ôn gây hại nhẹ: 
Vụ xuân năm 2017 bệnh đạo ôn lá phát sinh gây hại 
trên giống nhiễm nặng: J02, BC15, nếp, TBR225,...từ 
10-15/3, cao điểm gây hại 10 - 20/4, diện tích nhiễm 
706 ha, nặng 15 ha (năm 2016: 216 ha, nặng 2,6 ha); 
bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại từ  đầu tháng 
4, cao điểm gây hại 05 - 15/5, diện tích nhiễm 326 
ha, nặng 30 ha (năm 2016: 1 ha). Trong khi đó ở  Hà 
Tĩnh bệnh đạo ôn lá nhiễm 2.024 ha, nhiễm nặng 124 
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1. Nguyên nhân bùng phát dịch chuột
Thứ nhất, do các loài thiên địch của chuột bị suy 

giảm nghiêm trọng không đủ khả năng khống chế sự 
gia tăng số lượng của chuột. Trong đó việc sử dụng 
thuốc hóa học cấp tính làm cho mèo, rắn, cú lợn, cú 
mèo,... đều bị chết hoặc việc phá rừng, săn bắn quá 
mức để làm thức ăn đặc sản hay xuất khẩu lậu ra nước 
ngoài dẫn tới số lượng thiên địch của chuột bị suy giảm 
đáng kể.

Thứ hai, do sự đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, xen 
canh, gối vụ làm cho nguồn thức ăn trên đồng ruộng 
luôn dồi dào cả về số lượng và chất lượng tạo điều kiện 

cho cường độ sinh sản của chuột tăng lên.
Thứ ba, do công tác diệt chuột tại các địa phương 

chưa liên tục, chưa hiểu biêt sâu sắc về chuột, kỹ thuật 
diệt chuột còn hạn chế dẫn đến hiệu quả diệt chuột 
chưa cao.

2. Đặc điểm chính và vấn đề cần quan tâm
Chuột chia thành khoảng 35 họ, mỗi họ có khoảng 

350 loài. Ở Việt Nam họ chuột có 43 loài, ở Hà Nội họ 
chuột có khoảng trên 10 loài . Trong đó chuột đồng lớn 
và chuột đồng nhỏ chiếm khoảng 80% là hai loài gây 
hại chính. Chuột đồng có một số đặc điểm chính sau: 

Một là, chuột sinh sản rất nhanh: Theo khảo sát, 

TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG DIỆT CHUỘT BẢO VỆ SẢN XUẤT VÀ 
SỨC KHỎE CON NGƯỜI

Nguyễn Duy Hồng

ha; đạo ôn cổ bông nhiễm 20.782 ha, nhiễm nặng 
7.633 ha, mất trắng 13.149 ha chủ yếu trên giống 
lúa Thiên ưu 8).  

Bệnh đạo ôn gây hại nhẹ do canh tác hợp lý, diện 
tích giống nhiễm rất nặng (J02) ít (khoảng 300 ha chủ 
yếu Ứng Hòa), nhiều diện tích ứng dụng SRI, công tác 
dự báo chính xác, chỉ đạo và hướng dẫn phòng trừ kịp 
thời, thời điểm lúa trỗ thời tiết nắng nóng không thích 
hợp cho bệnh đạo ôn gây hại.

Tuy nhiên, bệnh đạo ôn có nguy cơ bùng phát thành 
dịch, gây hại nghiêm trọng lúa vụ xuân năm 2018 và vụ 
xuân các năm tới nếu không chỉ đạo, thực hiện quyết 
liệt kế hoạch sản xuất nhất là sử dụng giống chống 
chịu, cơ cấu hợp lý các loại giống, một địa phương 
không được gieo cấy một loại giống với diện tích quá 
lớn (quản lý bệnh tốt nhất là giống kháng, giống chống 
chịu); còn phần lớn diện tích chưa áp dụng SRI, cây 
lúa yếu dễ nhiễm bệnh do cấy dày, nhiều dảnh/khóm, 
bón thừa đạm; tư tưởng chủ quan, thiếu kinh nghiệm 
trong chỉ đạo sản xuất và phòng chống dịch bệnh; thời 
tiết ấm, ẩm trùng với giai đoạn lúa đẻ nhánh rộ, trỗ 
bông (rất mẫn cảm) tạo điều kiện thuận lợi cho nấm 
bệnh đạo ôn phát sinh, lây lan, gây hại.

* Biện pháp phòng trừ:
- Sử dụng giống chống chịu, cơ cấu hợp lý các loại 

giống, một địa phương không được gieo cấy một loại 
giống với diện tích quá lớn. Tuyệt đối không lấy giống 
từ ruộng đã từng bị đạo ôn ở vụ trước. Ứng dụng hệ 
thống canh tác lúa cải tiến (SRI), nhất là cấy 1dảnh/
khóm, cấy thưa 25-35 khóm/m2, bón giảm đạm,... để 
có cây lúa khỏe, tăng tính chống chịu với bệnh. Vệ 
sinh đồng ruộng: Thu dọn tàn dư, làm sạch cỏ bờ,...; 

làm đất sớm, cày vùi gốc rạ để ngăn nguồn bệnh trên 
đồng ruộng.

- Xử lý hạt giống khi gieo mạ; gieo, sạ thưa, che 
phủ nilon chống rét, không bón đạm cho mạ để mạ 
khỏe tăng khả năng chống chịu với bệnh. Kiểm tra 
ruộng mạ thường xuyên, phát hiện và phòng trị bệnh 
kịp thời. 

- Đối với đạo ôn lá: Điều tra, theo dõi diễn biến của 
bệnh đạo ôn trên đồng ruộng, đặc biệt chú ý những 
diện tích cấy giống nhiễm nặng (J02, BC15, nếp, 
TBR225, Thiên ưu 8,,...), diện tích bón thừa đạm, đã 
bị bệnh ở vụ trước, năm trước,… khi lúa bị bệnh >5% 
số lá phải phun trừ bệnh kịp thời. Nếu bệnh nặng cần 
ngắt lá bệnh đem tiêu hủy trước khi phun thuốc; có 
thể phun kép, lần 2 cách lần 1 từ 5-7 ngày.

- Đối với bệnh đạo ôn cổ bông: Điều tra, theo dõi 
diễn biến của bệnh đạo ôn trên đồng ruộng, đặc biệt 
chú ý những diện tích lúa ở giai đoạn đòng già và 
chuẩn bị trỗ bông, những giống nhiễm nặng (J02, 
BC15, nếp, TBR225, Thiên ưu 8,…), những diện tích bị 
bệnh đạo ôn lá gây hại, thời tiết ấm, ẩm (âm u, mưa 
phùn). Phải phòng trừ những diện tích lúa có ≥ 1% 
số lá đòng hoặc cổ áo lá áp đòng bị bệnh. Nếu áp lực 
bệnh nhẹ chỉ phun 1 lần khi lúa bắt đầu trỗ, nếu áp 
lực bệnh nặng phải phun kép (lúc bắt đầu trỗ và sau 
đó 5-7 ngày).

- Sử dụng các loại thuốc đặc hiệu:  Tricyclazole  
(Beam 75WP, Fillia 525SE, Bemsuper 750WP,…), 
Isoprothiolane (Fujione 40 EC,…),.../.
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chỉ trong một năm, một cặp chuột tạo ra cả một bày 
đàn cộng lại có thể tới hàng nghìn con; nguyên nhân 
là chuột phát dục nhanh, số lần đẻ nhiều, thời gian 
mỗi lứa đẻ ngắn, số con mỗi lần đẻ đông. Ở điều kiện 
bình thường, trong một năm chuột có thể đẻ từ 2-8 
lứa; mỗi lứa 4-8 con, nhiều là 12-17 con. Chuột con chỉ 
sau 20 ngày tuổi có thể rời mẹ để sống độc lập; chuột 
sau 2 tháng tuổi là có thể bắt đầu mang thai, khoảng 
cách giữa các lứa đẻ từ 41- 60 ngày, một đời chuột có 
khả năng đẻ từ 3-4 lứa. Thời gian sống trung bình của 
chuột trên 1 năm.

Từ đặc điểm sinh học này cần phải diệt chuột 
thường xuyên, liên tục không nên thỏa mãn với kết 
quả đã diệt chuột hiện tại và cần nhận thức rằng “số 
chuột diệt được rất quan trọng, nhưng vấn đề quan 
tâm là số chuột còn lại”.

Hai là, chuột rất đa nghi: Do thính giác, khứu giác, 
xúc giác và vị giác của chuột rất phát triển, chúng có 
thể nghe được các âm thanh cao tần tốt hơn tai người. 
Ria mép dài hay lông mọc quanh mồm chuột là xúc 
giác rất nhạy bén. Khứu giác cực kỳ tinh tế có thể 
là nguyên nhân của nhiều câu chuyện về sự “thông 
minh” của chuột.

Chuột có thể phát hiện mùi hóa chất với hàm lượng 
rất thấp, không dễ gì ăn hoặc gặp vật lạ nếu chưa xem 
xét kỹ. Thức ăn lạ ít khi chuột ăn ngay mà thường phải 
thăm dò 1-2 ngày. Răng cửa của chuột rất lợi hại không 
những để gặm nhấm, đào bới, đánh nhau mà còn để 
thử thức ăn. Chuột không dễ gì ăn nhiều ngay một lúc, 
mà chúng thường thử với một lượng rất ít, nếu có dấu 
hiệu khác lạ hoặc thấy đồng loại chết chúng sẽ không 
ăn nữa. Cho nên có thể nói “chuột rất tinh ranh, muốn 
diệt được chúng ta phải tinh ranh hơn chúng”.

Đặc điểm sinh học này có liên quan đến kỹ thuật 
diệt chuột. Các loại bả sử dụng thuốc hóa học độc cấp 
tính gây chết ngay như phosphua kẽm,... hiệu quả diệt 
chuột rất thấp, số lượng chuột chết thấp, không đáng 
kể so với lượng chuột hiện có. Các loại bẫy có tiết diện 
vật cản lớn như: bẫy lồng, bẫy chém,... không có hiệu 
quả. Chỉ nên sử dụng các loại bả làm chuột chết chậm 
như: Rat-K, Ranpart, Biorat,... bẫy bán nguyệt.

Ba là, chuột di chuyển xa, di chuyển nhiều trong 
sinh hoạt hàng ngày. Bình thường chuột di chuyển vài 
trăm mét xa nơi trú ngụ, nhưng khi gặp khó khăn về 
điều kiện sống hoặc có thể vì lý do nào khác chuột có 
thể di cư xa nhiều kilômet. Đây là đặc điểm khác với 
các loài dịch hại khác. Chuột không chỉ gây hại một 
nơi, mà có thể gây hại nhiều nơi. Cho nên một người, 
một nhóm người không thể diệt chuột và hạn chế sự 

gây hại của chuột mà phải cả cộng đồng diệt chuột. Tổ 
chức FAO đã tổng kết: “Sự gây hại của chuột lan rộng 
là biểu hiện của cộng đồng thiếu lãnh đạo”.

Bốn là, chuột đi lại hàng ngày theo một đường, cố 
định ven bờ ruộng cỏ dại che khuất, nếu gặp vật cản 
chuột sẽ tránh sang lối khác. Do đó khi sử dụng các bả 
hoặc các bẫy có mồi không nên đặt đúng vào đường đi 
mà cần phải đặt cạnh đường đi của chuột hoặc không 
nên sử dụng các loại bẫy có tiết diện lớn.

Năm là, chuột sinh sản quanh năm, nhưng sinh 
sản nhiều nhất vào tháng 4, 5 và tháng 8, 9 từ khi lúa 
làm đòng - chín. Vụ mùa chuột sinh sản nhiều hơn vụ 
xuân. Số lượng chuột tăng dần từ đầu năm đến cuối 
năm, đạt đỉnh cao vào cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 
và cao nhất vào tháng 10, thời gian giữa 2 vụ và đầu 
vụ kế tiếp số lượng chuột giảm; thấp nhất ở tháng 01, 
2, đầu tháng 3, cuối tháng 6, đầu tháng 7, tháng 12; 
đặc biệt từ tháng 01 do thiếu thức ăn, nơi cư trú và rét 
chuột giảm số lượng rất mạnh. Sự biến động của quần 
thể chuột liên quan đến thời điểm diệt chuột, đặc biệt 
diệt được 01 con chuột đầu vụ xuân bằng hàng trăm 
con ở các vụ sau.

Sáu là, chuột hoạt động mạnh ở những nơi cư trú 
hoặc đào hang: gò, đống, nghĩa địa, đường mương 
lớn, những khu đất xen kẹt bỏ hoang,... Những nơi 
có nhiều hang ổ, dấu chân, lông, phân chuột, nơi cây 
trồng, đồ vật bị cắn phá nhiều là dấu hiệu có nhiều 
chuột. Việc diệt chuột cũng phải tập trung vào những 
địa điểm và dấu hiệu trên.

Bảy là, chuột sử dụng thức ăn chính là chất bột 
như: các loại hạt, củ, quả cho nên mồi để bẫy, bả cũng 
sử dụng các loại chất bột là chính. Từ khi làm đất đến 
lúa đứng cái sở thích của chuột là mộng mạ, mộng 
ngô, thóc luộc, khoai lang, chuối xanh,... Từ khi lúa 
làm đòng đến chín chuột cần ăn thêm thức ăn có chất 
đạm như tôm, cua, cá,... Sử dụng mồi để bẫy bả phải 
căn cứ vào sở thích của chuột trong từng giai đoạn.

Tám là, chuột leo trèo giỏi, có khả năng nhảy cao 
trên 50 cm, nên đa số rào cản bằng nilon với chiều cao 
như hiện nay đều không có tác dụng.

Chín là, yếu tố hạn chế sự phát triển của chuột là 
thức ăn, nơi cư trú và nhất là thiên địch của chuột. Các 
loài động vật hoang dã như: cú lợn, cú mèo, trăn, rắn 
sọc dưa, rắn ráo, mèo rừng, cầy hương,... động vật 
nuôi như mèo, chó. trong đó quan trọng nhất là mèo, 
cú và rắn. Cần bảo vệ các loài động vật hoang dã cấm 
săn bắt, nhân nuôi đàn mèo là biện pháp tốt nhất hạn 
chế sự phát triển và gây hại của chuột.
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3. Sự cần thiết phải tổ chức cộng đồng 
diệt chuột

Chuột sinh sản nhanh, gây hại lớn do luôn phải mài 
răng cửa nên phải diệt chuột thường xuyên, liên tục với 
phương châm “số chuột diệt được không quan trọng 
bằng số chuột còn lại”: một đôi chuột đồng sinh con, 
cháu, chắt sau 1 năm được  2000 con; một đôi chuột 
cống sau 1 năm sinh được 800 con, sau 3 năm được 20 
triệu con; 1 con chuột ăn 13-20 kg thóc/năm (Hà Nội 
năm cao nhất trên 10 triệu con chuột ăn khoảng 100 
nghìn tấn nông sản tương đương 1000 nghìn tỷ đồng), 
nhưng lượng nông sản bị làm bẩn, vương vãi không 
sử dụng được gấp 10 lần; chuột còn gây hại nguyên 
liệu, vật liệu, vật nuôi, vật dụng gia đình, công trình: 
văn hoá, giao thông, thuỷ lợi, nhà cửa, đặc biệt chuột 
là nguyên nhân lây truyền 30% bệnh nguy hiểm cho 
người như dịch hạch, sốt chuột, hoàng đản xuất huyết, 
suy gan, suy thận cấp hiện chưa có thuốc đặc trị và 
vắc xin phòng cho nên phải diệt chuột cả ngoài đồng 
và khu dân cư. Sử dụng thuốc diệt chuột độc mãn tính, 
chết chậm, an toàn với người, vật nuôi (như Wafarin,..) 
không sử dụng thuốc diệt chuột độc cấp tính (như 
phosphua kẽm,…), hiệu quả thấp, không an toàn.

4. Biện pháp diệt chuột chính
Cần phải diệt chuột tổng hợp bằng các biện pháp. 

Tuy nhiên theo điều kiện kinh tế, khả năng tổ chức và 
nhận thức của địa phương mà lựa chọn biện pháp phù 
hợp với từng thời điểm. Lựa chọn biện pháp cần dựa 
vào các tiêu chí: Hiệu quả diệt chuột cao, chi phí thấp, 
an toàn cho người, vật nuôi và dễ tổ chức đồng loạt cả 
cộng đồng như: thuốc diệt chuột độc mãn tính (Rat-K, 
Ranpart,…), bẫy bán nguyệt,... Đồng thời khuyến 
khích khả năng của từng cá nhân trong việc diệt chuột 
với mục đích khác nhau như: làm thực phẩm, làm thức 
ăn chăn nuôi,...

-  Diệt chuột bằng bẫy bán nguyệt.
- Diệt chuột bằng thuốc độc mãn tính (RatK, 

Ranpart,..): Rat-K, Ranpart,... là thuốc diệt chuột thuộc 
nhóm “chống đông máu”, chứa 2% chất chống đông 
máu Wafarin, không có mùi, gây chết chậm; chuột 
không chết tại chỗ nên không làm chuột tránh bả; sau 
khi ăn bả chuột bị xuất huyết toàn thân, xù lông, lờ đờ, 
bò vào hang hoặc nơi kín và chết sau đó từ 4-7 ngày; ít 
độc hơn so với nhiều loại thuốc hóa học trước đây (đánh 
bả theo hướng dẫn chưa có hiện tượng chết vật nuôi). 

5. Tổ chức cộng đồng diệt chuột
Diệt chuột không chỉ có yếu tố kỹ thuật mà phải 

có yếu tố xã hội, yếu tố cộng đồng. Hiện nay đã tổng 
kết được những biện pháp diệt chuột hiệu quả như: 

bẫy bán nguyệt, thuốc diệt chuột độc mãn tính (RatK, 
Ranpart,…), nhưng tổ chức được cả cộng đồng diệt 
chuột mới có ý nghĩa quyết định. Công tác chỉ đạo diệt 
chuột phải được thống nhất và quan tâm đầu tư của 
các cấp, các ngành và của cả cộng đồng. Huy động 
cộng đồng trực tiếp tham gia diệt chuột nên thực hiện 
hình thức giao khoán chỉ tiêu diệt chuột có thưởng 
phạt đến từng hộ gia đình, gắn trách nhiệm của mọi 
người, của khu đa canh, của doanh nghiệp, của các 
dự án công nghiệp, đô thị với công tác diệt chuột. Huy 
động gián tiếp cộng đồng tham gia diệt chuột bằng 
hình thức xây dựng quỹ diệt chuột cơ sở. Quỹ diệt 
chuột sử dụng cho mua bẫy, mua mèo, mua thuốc, chi 
trực tiếp hoặc hình thức bảo hiểm cho đội chuyên diệt 
chuột, cho tập huấn, hướng dẫn,... Chuyên môn hóa 
con người và kỹ thuật diệt chuột trên cơ sở thành đội 
chuyên diệt chuột kết hợp với trách nhiệm đóng góp 
của mọi người bằng phương pháp xây dựng quỹ diệt 
chuột và thực hiện với hình thức bảo hiểm theo quy 
mô thôn, đội hoặc HTX. Tổ chức và nâng cao vai trò 
của tổ đội diệt chuột tại các địa phương, tùy từng nơi 
có thể kết hợp đội chuyên diệt chuột với sự tham gia 
của các đoàn thể, trường học và toàn dân ở những 
thời điểm nhất định. Tổ chức diệt chuột tập trung, 
đồng loạt toàn thành phố mỗi vụ một lần bằng thuốc 
diệt chuột độc mãn tính. Chỉ đạo quyết liệt, gắn trách 
nhiệm diệt chuột, đền bù thiệt hại của doanh nghiệp, 
của các hộ ở các khu công nghiệp, khu đô thị, xen kẹp 
bỏ hoang, khu đa canh, của trang trại chăn nuôi, thuỷ 
sản, trồng rau, hoa, quả. Tập trung diệt chuột ở diện 
tích chuột hại nặng, sau chiến dịch diệt chuột phải diệt 
chuột bằng các biện pháp thủ công. Bảo vệ và phát 
triển thiên địch của chuột như chim cú, rắn, mèo,… kết 
hợp với những quy định chặt chẽ về kinh doanh và sử 
dụng thuốc hóa học tại cơ sở. Diệt chuột cả ngoài đồng 
và trong dân cư, tổ chức diệt chuột bảo vệ sản xuất kết 
hợp với bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Cần thành lập ban chỉ đạo diệt chuột các cấp, phân 
công trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, khu dân 
cư. Tổ chức tập huấn cho nhóm nòng cốt hoặc nông 
dân và tuyên truyền nhiều lần trên đài truyền thanh 
của địa phương. Tính toán lượng bả, phân phối bả 
hoặc thuốc và mồi cho các tổ, đội, khu đồng. Theo dõi 
thời tiết để quyết định ngày rải bả phù hợp với tình 
hình thực tế của địa phương. Triển khai, kiểm tra, giám 
sát và tổng kết việc thực hiện./.
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Có thể nói năm 2017 mặc dù có nhiều khó khăn do 
diễn biến thời tiết khí hậu bất thường, giá cả thị trường 
quá nhiều biến động, nhất là thời điểm quý I/2017 giá 
thịt lợn giảm sâu chưa từng có trong lịch sử. Tuy nhiên, 
với sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, chăn 
nuôi của thành phố vẫn tiếp tục phát triển tăng cả về 
số lượng và chất lượng. Để có được kết quả trên có 
những đóng góp không nhỏ của ngành Thú y Hà Nội 
đã được ghi nhận, đó là không để dịch bệnh lớn xảy 
ra trên địa bàn thành phố, công tác kiểm dịch, kiểm 
soát giết mổ động vật và sản phẩm động vật được 
tăng cường làm tốt, công tác tuyên truyền, thanh tra 
chuyên ngành được tăng cường. Tuy nhiên, hiện nay, 
thời tiết khí hậu thường có những biến động khó lường, 
lượng động vật và sản phẩm động vật lưu thông trên 
địa bàn quá lớn. Bên cạnh đó, giá cả thị trường, giá 
thịt, trứng, sản phẩm động vật các loại, thức ăn chăn 
nuôi, thuốc thú y, việc xuất nhập động vật, sản phẩm 
động vật thường có những biến động bất thường làm 
ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình dịch bệnh đàn gia 
súc, gia cầm trên địa bàn thành phố. 

Để tiếp tục duy trì và phát triển chăn nuôi hiệu quả 
bền vững trong năm 2018, ngành Thú y đã tham mưu 
Sở Nông nghiệp & PTNT một số giải pháp trọng tâm 
trong công tác phòng chống dịch bệnh đàn gia súc, 
gia cầm, đó là:

Thứ nhất: Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo 
về thời tiết khí hậu, tốc độ phát triển, tình hình 
chăn nuôi, giá cả thị trường tại các địa phương

Năm 2017, ngành chăn nuôi gặp không ít khó khăn 
do những biến động bất thường, khó lường đó là diễn 
biến thời tiết khí hậu nắng nóng, rét đậm, rét hại. 
Tháng 4/2017 giá thịt lợn xuống thấp chưa từng có 
trong lịch sử (12 - 15.000 đồng/kg) làm người chăn 
nuôi điêu đứng. Xuất phát từ thực tế trên việc dự tính, 
dự báo để tuyên truyền hướng dẫn cho người chăn 
nuôi chủ động đối phó với những biến động trên là rất 
cần thiết. Năm 2018, ngành Thú y phối hợp với các 
ngành liên quan làm tốt hơn công tác cập nhật thông 
tin, tuyên truyền cho người chăn nuôi chủ động nắm 
bắt thông tin. Chỉ đạo mạng lưới thú y cơ sở thực hiện 
tốt việc thống kê đàn gia súc, gia cầm, phân loại các 

GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM NĂM 2018
Nguyễn Ngọc Sơn
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đối tượng theo mục đích chăn  nuôi, gia súc, gia cầm 
sinh sản, gia súc, gia cầm thương phẩm để dự báo cân 
đối việc sử dụng gia súc, gia cầm trên địa bàn, góp phần 
tích cực cân đối cung cầu hạn chế tình trạng dư thừa 
thịt thương phẩm làm hạ giá thành như năm 2017. 

Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc sở Nông 
nghiệp & PTNT (Trung tâm Phát triển chăn nuôi, Trung 
tâm Khuyến nông ...) và các doanh nghiệp tăng cường 
tổ chức hội nghị, hội thảo đối với các hộ chăn nuôi lớn 
để cung cấp thông tin, giá cả thị trường (trong nước, 
thế giới) giúp các hộ chăn nuôi ký kết hợp tác tạo 
chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm hiệu quả hơn nữa. 

Thứ hai: Tham mưu các cấp chính quyền cụ 
thể hóa kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên 
địa bàn Thành phố

Ngay từ đầu năm, Chi cục Thú y Hà Nội đã tham 
mưu thành phố ban hành Kế hoạch phòng chống dịch 
bệnh trên địa bàn toàn thành phố (Kế hoạch số 23/KH-
UBND ngày 23/1/2018). Theo đó các nội dung cụ thể là 
đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân 
dân về phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch bệnh, 
tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc, thanh tra, kiểm tra, quản 
lý giống, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi. Tăng cường 
hoạt động kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y 
và quản lý, phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng 
điểm ngoài khu dân cư. Để các nội dung được triển 
khai có hiệu quả, thời gian tới, ngành Thú y sẽ tập 
trung đôn đốc UBND các quận huyện căn cứ kế hoạch 
phòng chống dịch của UBND Thành phố xây dựng chi 
tiết kế hoạch của địa phương và chỉ đạo UBND các xã, 
phường, thị trấn, các đơn vị trực thuộc triển khai công 
tác phòng chống dịch có hiệu quả, đúng quy định. 

Thứ ba: Nâng cao tỷ lệ tiêm phòng vắc xin 
cho đàn gia súc, gia cầm và giám sát dịch bệnh 
tại các địa phương

Đây là một trong những giải pháp nhằm tạo miễn 
dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm và cũng là giải 
pháp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người 
dân thực hiện theo quy định tại thông tư 07/2016/TT-
BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT. 
Năm 2018, Chi cục Thú y Hà Nội sẽ tổ chức tiêm phòng 
đại trà 02 đợt/năm (đợt 1 vào tháng 3-4/2018, đợt 2 vào 
tháng 9-10/2018). Ngoài 2 đợt đại trà nêu trên, chỉ đạo 
thú y viên tiêm phòng bổ sung và tuyên truyền để người 
chăn nuôi chủ động mua vắc xin tiêm phòng bổ sung 

hàng tháng cho đàn gia súc, gia cầm mới nhập về nuôi 
chưa tiêm phòng; đàn đã tiêm nhưng hết thời gian bảo 
hộ theo quy định của Cục Thú y. Kiên quyết xử lý những 
tổ chức, cá nhân không thực hiện tiêm phòng theo quy 
định. Một số loại vắc xin sẽ tiến hành tiêm phòng đó là 
với đàn trâu bò sẽ tiêm phòng 02 loại vắc xin là tụ huyết 
trùng và LMLM, đàn lợn tiêm phòng LMLM, tai xanh, tụ 
huyết trùng, dịch tả, đóng dấu. Đàn gia cầm tiêm phòng 
các loại vắc xin cúm, newcatstle, gumboro ...

Tỷ lệ tiêm phòng đối với các bệnh phải tiêm phòng 
bắt buộc phải đảm bảo tiêm phòng trên 80 % tổng 
đàn. Đối với bệnh dại, tiêm phòng cho đàn chó, mèo 
trong diện phải tiêm đạt 100 %. Tỷ lệ bảo hộ sau tiêm 
phòng phải đảm bảo trên 70 %. Trong thời gian tổ chức 
các đợt tiêm phòng đại trà, Chi cục Thú y sẽ phối hợp 
với các ngành liên quan tham mưu thành phố kiểm 
tra việc triển khai tại các quận, huyện, đồng thời làm 
tốt công tác tuyên truyền để giúp người dân nâng cao 
nhận thức và thấy rõ hiệu quả của việc tiêm phòng.

Giám sát dịch bệnh là một trong những khâu quan 
trọng để chủ động đối phó khi có dịch. Những năm 
qua, công tác này đã được quan tâm hơn so với trước 
đây. Phát huy kết quả đạt được, năm 2018, Chi cục Thú 
y sẽ tăng cường chỉ đạo mạng lưới thú y cơ sở thường 
xuyên giám sát dịch bệnh đến tận thôn xóm, hộ chăn 
nuôi để kịp thời phát hiện xử lý nhanh gọn, không để 
dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Thường xuyên tổ chức 
lấy mẫu chủ động giám sát lưu hành vi rút để dự tính, 
dự báo sớm dịch bệnh. Khi có động vật ốm chết, có 
dấu hiệu nghi ngờ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải 
kịp thời lấy mẫu xét nghiệm để chẩn đoán xác định 
nguyên nhân. Thông báo và áp dụng khẩn cấp các 
biện pháp chống dịch khi xác định là bệnh dịch nguy 
hiểm. Đảm bảo khống chế nhanh gọn, không để lây 
lan ra diện rộng. Lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng để 
đánh giá hiệu quả bảo hộ của vắc xin đã tiêm phòng 
cho đàn vật nuôi. 

Thứ tư: Tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, 
tổng tẩy uế môi trường

Năm 2018 sẽ thực hiện 06 đợt, trong đó tập trung 
vệ sinh tiêu độc vào thời điểm nguy cơ cao trước và 
sau Tết Nguyên đán, sau tiêm phòng 2 đợt đại trà và 
vệ sinh tiêu độc sau mùa mưa lũ. Ngoài ra, thực hiện 
vệ sinh tiêu độc khi có ổ dịch hoặc khi có phát động 
tháng vệ sinh tiêu độc của Bộ Nông nghiệp & PTNT. 
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Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã chủ động 
bố trí kinh phí và tổ chức phát động vệ sinh tiêu độc 
khử trùng định kỳ tại các khu vực có nguy cơ cao theo 
hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Cấp kinh phí và 
chỉ đạo các ngành liên quan thu hồi tiêu hủy vỏ lọ, bao 
bì theo đúng quy định, đảm bảo không gây ô nhiễm 
môi trường sinh thái. Dự kiến năm 2018 sẽ có diện tích 
khoảng 300 triệu m2 trên địa bàn thành phố được phun 
thuốc sát trùng vệ sinh tiêu độc. 

Thứ năm: Thực hiện tốt hơn công tác kiểm 
dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y 
động vật và sản phẩm động vật

Thực hiện kiểm dịch tận gốc đối với động vật và 
sản phẩm động vật; kiểm soát chặt chẽ việc vận 
chuyển động vật và sản phẩm động vật ra, vào địa 
bàn tỉnh theo Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 
30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định về 
kiểm dịch động vật trên cạn. Phối hợp với các tỉnh, 
thành phố kiểm soát việc vận chuyển kinh doanh gia 
súc, gia cầm ra vào địa bàn Hà Nội. Kiên quyết xử lý 
những trường hợp vi phạm các quy định của nhà nước 
về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Tập trung triển khai các nội dung về quản lý giết mổ 
tại Quyết định số 5003/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 về 
việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5791/QĐ-UBND 
ngày 12/12/2012 của UBND thành phố về việc phê duyệt 
quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia 
cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020. Theo 
đó, có 16 điểm giết mổ thuộc 07 huyện được bổ sung 
quy hoạch (gồm Mỹ Đức, Thanh Oai, Chương Mỹ, Đan 
Phượng, Ứng Hòa, Mê Linh, thị xã Sơn Tây). 

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

Thứ sáu: Tăng cường quản lý giống và các cơ 
sở chăn nuôi

Hà Nội hiện có tổng đàn gia súc gia cầm đứng tốp 
đầu cả nước, tuy nhiên chăn nuôi trang trại, chăn nuôi 
quy mô lớn mới chiếm gần 40% tổng đàn, còn trên 
60% chăn nuôi nhỏ lẻ, tận dụng tại các hộ gia đình. 
Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố còn có các cơ sở 
chăn nuôi trọng điểm của các công ty liên doanh, quốc 
doanh (như Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam, 
Công ty cổ phần Giống gia cầm Lương Mỹ, RTD, Trung 
tâm Thực nghiệm và bảo tồn vật nuôi....). Vậy nên các 
cơ sở chăn nuôi nếu không được quản lý tốt cũng ảnh 
hưởng không nhỏ tới dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm. 
Năm 2018, Chi cục Thú y sẽ tập trung hướng dẫn để 
các cơ sở chăn nuôi đăng ký xây dựng cơ sở an toàn 
dịch để từ đó tạo sản phẩm đầu ra có chất lượng, đảm 
bảo an toàn, xuất xứ rõ nguồn gốc. Như vậy sẽ vừa 
quản lý được các cơ sở chăn nuôi vừa tạo điều kiện để 
các cơ sở chăn nuôi dần hình thành các chuỗi liên kết 
từ chăn nuôi, giết mổ, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. 

Thứ bảy: Tăng cường quản lý hoạt động kinh 
doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y

Đi đôi với số lượng, quy mô chăn nuôi lớn thì Hà Nội 
hiện cũng có số lượng cửa hàng kinh doanh buôn bán 
thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y cũng rất lớn. Theo 
thống kê trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 1.400 
cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, 735 cơ sở 
buôn bán kinh doanh thuốc thú y, khoảng 60 các trung 
tâm, cơ sở khám chữa bệnh gia súc gia cầm. Năm 
2018, ngành Thú y sẽ tập trung kiểm tra về điều kiện 
hành nghề, điều kiện vệ sinh thú y trong kinh doanh, 
buôn bán, kiểm tra chất lượng sản phẩm lưu thông 
trên thị trường nhằm ngăn chặn các chất cấm sử dụng 
trong chăn nuôi, chất tạo nạc và các loại thuốc không 
nằm trong danh mục được phép lưu hành đáp ứng cho 
ngành chăn nuôi phát triển sản xuất và đảm bảo an 
toàn thực phẩm. 

Thứ tám: Tăng cường thanh tra, kiểm tra 
chuyên ngành

Với chức năng quản lý nhà nước mặc dù còn gặp 

nhiều khó khăn về nhân lực, điều kiện trang thiết bị, 

song cán bộ thú y từ các cơ sở, quận, huyện đã và 

đang khắc phục khó khăn thực hiện đúng quy định. 

Phối hợp với các ngành liên quan như công an, quản 

lý thị trường, cơ quan thanh tra để kiểm tra, xử lý 

các đối tượng vi phạm. Năm 2017 ngành Thú y phối 
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Theo thống kê thời điểm tháng cuối năm 2017, 
tổng đàn chó mèo trên địa bàn thành phố Hà Nội 
là 421.751 con, trong đó số lượng chó, mèo của 18 
huyện, thị xã là 377.331 con; số lượng chó, mèo nuôi 
tại các quận nội thành là 44.420 con. 

Về phương thức nuôi, đặc thù nuôi chó, mèo là 
nuôi trong các hộ dân với mục đích nuôi làm cảnh, nuôi 
để trông giữ nhà, nhiều hộ nuôi làm thương phẩm vì 
vậy số lượng nuôi thông thường từ 1 đến 3 con. Với 
phương thức này nên công tác giám sát dịch bệnh 

và công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của 
người dân trong việc khai báo với chính quyền và quản 
lý chó, mèo gặp không ít khó khăn, bất cập. Mặt khác, 
nuôi chó, mèo ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói 
riêng là nuôi với mục đích thương phẩm chiếm tỷ lệ 
còn khá cao, phong tục ăn thịt chó, mèo của người dân 
Việt Nam vẫn còn nhiều, thậm chí có người còn coi việc 
sử dụng thịt chó như một món ăn ưa thích.

Việc nuôi chó mèo theo phương thức thả rông 
chiếm tỷ lệ cao, đặc biệt ở các vùng nông thôn, vùng 
xa đô thị. Trong quá trình nuôi chưa có ý thức đăng 
ký nuôi chó, số chó nuôi nhiều nhưng đăng ký ít; nơi 
nào làm tốt việc tuyên truyền thì người dân chỉ đăng 
ký định kỳ, không đăng ký mới khi phát sinh thêm  
như việc mua mới hoặc chó, mèo sinh sản tại gia đình. 
Chưa ý thức được việc nuôi nhốt, xích chó, đeo rọ 
mõm, nên chất thải được thải ra ngoài môi trường gây 
ô nhiễm môi trường mất cảnh quan đường làng, ngõ 
xóm nhất là tại các vùng nông thôn. Với chính quyền 
địa phương một thực trạng đó là nhiều nơi chưa quản 
lý tốt chó nuôi nhất là chó mới phát sinh, việc quản lý 
hiện mới chủ yếu là thống kê để thực hiện việc tiêm 
phòng vắc xin dại. Nhiều nơi chưa làm tốt công tác 
tuyên truyền nên người dân chưa thực hiện nghiêm 
việc quản lý chó nuôi, chưa tự giác khai báo khi nhập 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 
VỀ QUẢN LÝ CHÓ NUÔI TẠI HÀ NỘI

Nguyễn Ngọc Sơn

Tiêm phòng vắc xin dại cho chó nuôi tại huyện Chương Mỹ

hợp với các ngành liên quan đã có 4.933 buổi kiểm 

tra với số cơ sở được kiểm tra là 18.496 lượt cơ sở; 

đã xử lý vi phạm 1.530 trường hợp (tăng  9,4% so với 

năm 2016). Dự kiến trong năm 2018 sẽ nâng cao hơn 

nữa chất lượng các cuộc thanh tra nhất là nâng cao số 

lượng xử lý các vi phạm (khoảng trên 10 % so với năm 

2017) để tiếp tục hướng cho các đối tượng chấp hành 

tốt hơn các quy định của pháp luật. Nội dung thanh 

tra kiểm tra năm 2018 sẽ tập trung vào việc xác định 

nguồn gốc sản phẩm, kiểm dịch kiểm soát giết mổ. Sử 

dụng xe chuyên dụng và dụng cụ chuyên ngành, test 

thử nhanh để kiểm tra chất cấm, chất tạo nạc, tồn dư 

kháng sinh nhằm xử lý vi phạm và đưa ra những cảnh 

báo giúp cho người dân, người tiêu dùng yên tâm sử 

dụng sản phẩm động vật. 

Thứ chín: Nâng cao năng lực cho cán bộ thú y 
cơ sở

Theo kế hoạch, năm 2018 ngành Thú y sẽ phối hợp 
với các ngành liên quan tập trung đào tạo cho cán bộ, 
công chức thực hiện các chức năng về thanh tra chuyên 
ngành. Đào tạo cho cán bộ cơ sở thực hiện tốt hơn chức 
năng lấy mẫu, giám sát dịch bệnh và chức năng quản lý 
nhà nước tại cơ sở. Tổ chức Hội thi ”Trưởng thú y cơ sở 
giỏi” dự kiến trong quý III/2018 vừa để nâng cao năng 
lực ho cán bộ cơ sở vừa để động viên khuyến khích cán 
bộ chuyên môn tâm huyết gắn bó với nghề. 

Với các giải pháp cụ thể trên, ngành Thú y rất mong 
nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính 
quyền, sự đồng thuận của người dân để năm 2018 

không để dịch bệnh lớn xảy ra góp phần thúc đẩy chăn 

nuôi phát triển ổn định./. 
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đàn. Việc buôn bán, giết mổ chó mèo gần như tự do 
chưa có sự quản lý của cấp chính quyền, chưa có quy 
trình giết mổ chó nên cơ quan thú y cũng rất khó kiểm 
tra, quản lý đối với các cơ sở, điểm giết mổ chó trên 
địa bàn.  

Đối với các quận nội thành, các khu chung cư, đô 
thị, thị trấn, hiện nay, số người thích nuôi chó cảnh 
ngày càng tăng, nhất là các gia đình có điều kiện đã 
nhập những giống chó có giá trị kinh tế cao. Thực tế 
những hộ nuôi chó cảnh (thú cưng) thì có ý thức rất tốt 
trong việc quản lý chó nuôi và tiêm phòng vắc xin dại, 
hơn nữa họ thực hiện tốt việc nuôi nhốt trong khuôn 
viên gia đình và rất có ý thức trong việc đưa chó ra nơi 
công cộng (trừ trường hợp cá biệt). 

Đến nay, nhận thức về sự nguy hiểm của bệnh dại 
của người dân khá cao, nhất là ở khu đô thị, những 
nơi đã xảy ra bệnh dại ở người (có người chết vì bệnh 
dại). Tuy nhiên, bên cạnh đó, một thực trạng là nhiều 
hộ dân vẫn còn chủ quan, lơ là, coi thường việc bị chó 
cắn, nhiều người chưa thực hiện tốt việc tiêm phòng 
cho đàn chó mèo. Có rất nhiều lý do để người dân cố 
tình không tiêm phòng vì vậy một thực trạng là ở đâu 
không may có người chết về bệnh dại do bị chó cắn thì 
tỷ lệ tiêm phòng cho đàn chó ở đó ngay lập tức tăng 
nhanh. Những năm gần đây, hầu như năm nào trên địa 
bàn thành phố Hà Nội cũng có người chết do chó dại 
cắn. Cụ thể năm 2016 có 01 trường hợp người chết do 
chó dại cắn ở Hoài Đức và 01 trường hợp người chết 
tại Ba Vì. Năm 2017 có trường hợp 01 người chết do 
bệnh dại tại Quốc Oai do chó lạ cắn, ở huyện Ba Vì có 
01 trường hợp mắc bệnh dại không rõ nguyên nhân. Ở 
Bắc Từ Liêm có 05 người bị chó dại cắn nhưng người 
bị chó cắn đã được tiêm phòng kịp thời, không có 
người bị tử vong. Điều đáng nói là hầu hết chó bị dại 
cắn người đều là chó thả rông, chó lạ. Một thực trạng 
nữa là có những nơi nhiều người nuôi chó làm thương 
phẩm thì việc chấp hành tiêm phòng vắc xin dại chưa 
triệt để, chưa thực hiện việc tiêm phòng bổ sung khi 
nhập đàn. Người bị chó mèo cắn còn coi nhẹ việc tiêm 
phòng, tư vấn của y tế, cán bộ thú y. 

Trong việc quản lý chó nuôi, trên thực tế hiện nay 
chính quyền các cấp ở nhiều nơi chưa quyết liệt, cụ 
thể chưa cương quyết yêu cầu chủ nuôi chỉ nuôi trong 
khuôn viên gia đình, quản lý nuôi xích, nhốt hoặc đeo 
rọ mõm khi đưa chó ra nơi công công và tổ chức tiêm 
phòng vắc xin bắt buộc cho chó theo quy định; Chưa 
công khai và chưa có biện pháp xử lý nghiêm các hộ 

không đăng ký chó nuôi, thả rông chó, không chấp 
hành tiêm phòng vắc xin dại cho chó. Chưa thực hiện 
việc thông tin trên các phương tiện truyền thông của 
địa phương (loa, đài) và niêm yết tại trụ sở của UBND 
xã, phường, khu dân cư, tổ dân phố đối với các hộ có 
nuôi chó. Chưa thành lập tổ bắt chó thả rông theo quy 
định và chưa áp dụng chế tài xử phạt vi phạm hành 
chính đối với chủ nuôi không chấp hành quy định về 
quản lý chó nuôi. Vẫn còn quá nhiều việc nể nang chưa 
quyết liệt trong việc quản lý chó nuôi. Chưa xử lý chủ 
nuôi chó vi phạm Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y có 
hiệu lực từ ngày 15/9/2017.  

Trước thực trạng và khó khăn trong công tác quản 
lý và phòng, chống bệnh dại trên đàn chó nuôi, Chi cục 
Thú y Hà Nội đã có nhiều cố gắng thực hiện các giải 
pháp để phòng chống và ngăn chặn bệnh dại. Những 
năm qua đã thực hiện được nhiều kết quả đáng ghi 
nhận đó là tham mưu thành phố hỗ trợ vắc xin dại tiêm 
phòng cho đàn chó, mèo tại các huyện và thị xã (quận 
nội thành tự túc do thành phố không khuyến khích 
nuôi chó, mèo). Tham mưu cho UBND Thành phố kế 
hoạch thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và 
tiến tới loại trừ bệnh dại trên địa bàn thành phố Hà Nội 
giai đoạn 2018- 2021. Chỉ đạo hệ thống mạng lưới thú 
y cơ sở giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn 
chó, phát hiện và xử lý kịp thời theo quy định. Hàng 
năm, chỉ đạo các đơn vị tham mưu cho chính quyền 
địa phương quản lý và tổ chức thống kê tổng đàn chó, 
mèo, theo dõi rà soát biến động đàn chó, mèo trên địa 
bàn. Chỉ đạo hệ thống thú y cơ sở giám sát tại thôn, 
xóm, hộ chăn nuôi. Hướng dẫn lập sổ sách theo dõi số 
lượng chó, mèo từng hộ gia đình (nắm bắt thông tin 
về độ tuổi, màu lông, giống, loài…). Kiểm dịch, kiểm 
soát vận chuyển chó, mèo, các điểm kinh doanh chó 
mèo, thịt chó mèo theo đúng quy định. Thông tin phối 
hợp giữa y tế và thú y, thông báo của người dân về 
các trường hợp chó cắn người, người mắc dại. Trong 
trường hợp cần thiết lấy mẫu gửi xét nghiệm, đồng 
thời thực hiện tốt việc thông tin báo cáo kịp thời. 

Công tác tiêm phòng vắc xin dại, hàng năm giao chỉ 
tiêu tiêm phòng và chỉ đạo các đơn vị triển khai tiêm 
phòng đại trà vắc xin dại cho đàn chó, mèo vào tháng 3 
- 4 hàng năm và tiêm bổ sung vào các tháng còn lại. Cụ 
thể năm 2016 tiêm 418.383 lượt con, đạt 95% so tổng 
đàn; năm 2017 tiêm phòng 393.462 lượt con, đạt 93,3%  
so tổng đàn; 



26
Số 01 - Năm 2018
NÔNG NGHIỆP & NÔNG THÔN  HÀ NỘI

CHĂN NUÔI - THỦY SẢN 

 Thành phố Hà Nội có hệ thống sông, hồ khá dày 
đặc; cùng với nhiều ao, ruộng trũng nên nguồn lợi thủy 
sản khá phong phú và đa dạng. Trong đó có các hệ 
thống sông, hồ lớn như: sông Đà, sông Hồng, sông Đáy, 
sông Tích, hồ Đồng Mô, hồ Suối Hai,... Tuy nhiên, trong 
những năm gần đây, nguồn lợi thủy sản trên địa bàn 
Thành phố có dấu hiệu bị suy giảm do nhiều nguyên 
nhân khác nhau; các mối đe dọa và xung đột trong bảo 
tồn nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội 
hiện nay có những đặc trưng riêng và cần có sự chung 
tay của các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ và 
phát triển nguồn lợi thủy sản:

1. Những mối đe dọa đến nguồn lợi thủy sản 
trên địa bàn Hà Nội

Thực tế cho thấy, nguồn nước tại các thủy vực cũng 
ngày càng bị ô nhiễm do nước xả thải từ các làng nghề, 
khu công nghiệp, khu dân cư,… chứa nhiều hóa chất, 
độc tố (hóa chất khử trùng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, 
phân bón hóa học,…) chưa được xử lý tốt, làm cho chất 
lượng nước xấu đi, không đảm bảo cho đời sống của 
nhiều đối tượng thủy sản. Việc ngăn sông làm đập thủy 
lợi, thủy điện làm mất đường di cư của các loài thủy sản 
bản địa cũng làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản. 

Bên cạnh đó, việc khai thác quá mức và khai thác 
bằng các phương pháp hủy diệt như xung điện, các 
loại lưới có kích thước mắt lưới nhỏ hơn qui định là một 
trong những nguyên nhân làm cho nguồn lợi thủy sản 
không chỉ tại các sông, hồ lớn mà ngay cả nguồn lợi 
thủy sản nội đồng tại các kênh, mương nhỏ cũng giảm 
sút một cách nghiêm trọng. Mặc dù vấn đề này đã được 
các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương 

tuyên truyền, cảnh báo song nhiều người dân vì lợi ích 
trước mắt mà chưa tuân thủ theo quy định.

Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, có một bộ phận 
người nuôi chưa có ý thức nên vẫn sử dụng các loại 
hóa chất không theo quy định dẫn đến nguồn nước bị 
ô nhiễm do để lại tồn dư trong nước; nước ao nuôi có 
thủy sản chết do bệnh được xả trực tiếp ra môi trường  
khiến lây lan dịch bệnh cho động vật thủy sản ngoài 
tự nhiên,... 

2. Những xung đột trong công tác bảo tồn 
nguồn lợi thủy sản tại Thành phố Hà Nội

a. Xung đột giữa khai thác, nuôi trồng thủy 
sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

Đối với Hà Nội, việc lấy khai thác thủy sản là nghề 
mưu sinh chính của người dân còn rất ít, các làng nghề 
khai thác thủy sản phần lớn đã chuyển đổi sang các 
nghề khác, chỉ còn một số hộ dân sống ven các sông, hồ 
còn có hoạt động này. Tuy nhiên trong các khu vực nội 
đồng việc khai thác cá, tôm bằng xung điện; các công 
cụ khai thác như đơm, đụt, lưới bát quái (có kích thước 
mắt lưới quá nhỏ) còn diễn ra làm hủy diệt các loài thủy 
sinh vật, tiêu diệt các đối tượng kế cận làm suy giảm 
quần thể nghiêm trọng, mất cân bằng sinh thái,...

Việc phát triển nuôi trồng thủy sản không theo quy 
hoạch sẽ phá vỡ môi trường tự nhiên, thu hẹp môi 
trường sống của các loài thủy sản bản địa dẫn tới mất 
cân bằng sinh thái; việc phát triển lồng bè trên các sông 
hồ một phần để phát triển kinh tế nhưng cũng dẫn đến 
nguy cơ phá vỡ nơi cư trú tự nhiên của một số loài thủy 
sản; việc khai thác con giống ngoài tự nhiên để đưa vào 
nuôi, trong khi khâu sản xuất giống nhân tạo các đối 

CÁC MỐI ĐE DỌA VÀ XUNG ĐỘT TRONG BẢO TỒN 
NGUỒN LỢI THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tạ Văn Sơn

Thời gian tới, ngành Thú y tham mưu thành phố 
triển khai việc quản lý chó nuôi và phòng chống bệnh 
dại, trong đó tập trung tập huấn, thông tin tuyên truyền, 
nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho mạng 
lưới thú y, chú trọng các dịch bệnh nguy hiểm, đặc biệt 
là bệnh dại trên đàn chó, mèo. Chỉ đạo các đơn vị tham 
mưu cho UBND quận, huyện, thị xã tổ chức thông tin 
tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh dại động vật, 
nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bệnh dại. 
Phối hợp với y tế trong thông tin dịch bệnh, xử lý ổ dịch, 
tập huấn phổ biến kiến thức cho thú y, y tế cơ sở và 
người dân tại các quận, huyện, thị xã. Phối hợp với các 

cơ quan thông tấn báo chí thông tin tuyên truyền tính 
chất nguy hiểm của bệnh dại và biện pháp phòng chống 
hiệu quả. Các văn bản chỉ đạo chính quyền địa phương 
vào cuộc, quyết liệt có biện pháp quản lý chó mèo, cấm 
thả rông, tiêm phòng triệt để, xử phạt vi phạm. Phối 
hợp với Hiệp hội “Bản năng sống” và tổ chức Soidog 
thực hiện chương trình công tác ngăn chặn việc buôn 
bán thịt chó, mèo tại Hà Nội. Nâng cao năng lực cho 
cán bộ thú y cơ sở, cán bộ các phòng khám trên địa 
bàn để quản lý tốt đàn chó nuôi trên địa bàn trong thời 
gian tới./.
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tượng thủy sản này chưa tốt dẫn đến suy giảm số lượng 
cá thể ngoài tự nhiên,...

b. Xung đột giữa sản xuất nông nghiệp và bảo 
tồn đa dạng sinh học các loài thủy sinh vật

Trong sản xuất lúa và rau màu người dân dùng một 
lượng tương đối lớn các loại thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ 
thực vật với chủng loại, liều lượng chưa được kiểm soát 
tốt, mặt khác một bộ phận người dân chưa ý thức hết 
tác hại của chúng nên vỏ bao bì, chai lọ còn tồn dư các 
chất độc hại này không được người dân thu dọn chúng 
triệt để, còn có hiện tượng ném vỏ bao bì thuốc bảo 
vệ thực vật xuống kênh, mương, khi trời mưa sẽ theo 
nguồn nước chảy xuống các ao, hồ, sông suối từ đó ảnh 
hưởng rất lớn đến đời sống của các loài thủy sinh vật 
cũng như môi trường sinh thái.

Trong chăn nuôi, chất thải của các loài động vật 
nuôi phổ biến của các trang trại chăn nuôi như: lợn, 
gà, trâu, bò,... không được kiểm soát gây ra tình trạng 
ô nhiễm môi trường, chúng theo nguồn kênh rạch chảy 
ra các con suối, sông nhỏ gây ra tình trạng ô nhiễm 
hữu cơ, ô nhiễm hóa học nghiêm trọng mà một số vùng 
chăn nuôi, hiện nay đang gặp phải, từ đó môi trường 
sống của các loài tôm, cá bản địa cũng bị suy giảm 
nghiêm trọng do ô nhiễm nguồn nước.

c. Xung đột giữa thủy sinh vật ngoại lai và các 
loài thủy sản bản địa

Các đối tượng thủy sản được nhập về Việt Nam để 
phát triển kinh tế, làm cảnh,... sau đó do thiếu sự kiểm 
soát đã tràn ra môi trường tự nhiên, cạnh tranh với các 
loài bản địa về thức ăn, nơi ở. Một số loài thủy sinh vật 
ngoại lai xâm hại, đe dọa đến môi trường sống của các 
loài thủy sinh vật như: Ốc bươu vàng, tôm càng đỏ, 
rùa tai đỏ, ... cũng là mối nguy hại với đa dạng sinh 
học và sự tồn tại của các loài thủy sinh bản địa trên 
địa bàn Hà Nội.

d. Xung đột giữa phát triển đô thị và ô nhiễm 
nguồn nước

Thành phố Hà Nội với khoảng 10 triệu dân (bao 
gồm cả khách vãng lai), việc phát triển đô thị là điều tất 
yếu để đảm bảo nơi ở và sinh sống cho người dân, tuy 
nhiên do công tác quy hoạch chưa đảm bảo nên việc 
san lấp ao, hồ làm nhà ở; việc thiếu các nhà máy xử lý 
nước thải; việc xả thải trực tiếp ra các ao hồ, sông, suối 
dẫn tới ô nhiễm nguồn nước trong các khu vực nội đô, 
các vùng đô thị ngày càng nghiêm trọng. Các sông, hồ 
từng một thời có rất nhiều các loài thủy sản sinh sống 
và là nguồn sống của người dân thì hiện nay đang bị 

ô nhiễm và suy giảm nghiêm trọng như: Sông Tô Lịch, 
sông Nhuệ, sông Đáy,...

e. Xung đột giữa phát triển kinh tế và bảo vệ 
môi trường

Cùng với tốc độ đô thị hóa, tốc độ phát triển công 
nghiệp cũng diễn ra mạnh mẽ, đem lại công ăn, việc 
làm và đẩy mạnh phát triển kinh tế cho thành phố, 
tuy nhiên mặt trái của phát triển công nghiệp là ô 
nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường nước diễn 
ra ngày một nghiêm trọng. Tại một số vùng phát triển 
mạnh về làng nghề tiểu thủ công nghiệp (Thạch Thất, 
Chương Mỹ, Phú Xuyên,...) hệ thống các kênh rạch, 
ao, hồ, bị ô nhiễm nghiêm trọng, các loài tôm, cá xuất 
hiện ở đó rất ít.

3. Nâng cao công tác Bảo vệ và  phát triển 
nguồn lợi Thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 17/9/2015, UBND thành phố ban hành Kế 
hoạch số 178/KH-UBND thực hiện Chương trình bảo vệ 
và phát triển nguồn lợi thủy sản thành phố Hà Nội giai 
đoạn 2015-2020 đây là cơ sở để các Sở, ban ngành, 
UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện việc bảo vệ, tái 
tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố. UBND 
thành phố đã ban hành văn bản số 1791/UBND-NNNT 
ngày 28/3/2016 về tăng cường quản lý ngăn chặn chất 
nổ, xung điện, chất độc, ngư cụ cấm để khai thác thủy 
sản,... Ngoài ra, theo sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp & 
PTNT, hàng năm Chi cục Thủy sản đều có những văn 
bản hướng dẫn, đôn đốc tới cấp huyện về công tác bảo 
vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn.

Theo nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, 
Chi cục Thủy sản đã tiến hành công tác tuyên truyền tới 
đông đảo người dân về công tác này dưới nhiều hình 
thức như: mít tinh, tờ rơi, phát thanh, phóng sự truyền 
hình,…; tiến hành thả cá tái tạo nguồn lợi và tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra về tình hình sử dụng xung 
điện để khai thác thủy sản trên địa bàn Thành phố. 

Để góp phần giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh 
tế và bảo tồn nguồn lợi thủy sản cần làm tốt một số nội 
dung như: Nâng cao nhận thức và hành động của toàn 
xã hội về bảo vệ môi trường nguồn nước tại các thủy 
vực, bảo tồn nguồn lợi thủy sản; huy động sự tham gia 
của cả hệ thống chính trị, các ngành, địa phương, các 
cơ quan, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể xã 
hội, cộng đồng dân cư, các đối tác phát triển trong thực 
hiện các mục tiêu bảo vệ môi trường nguồn nước, bảo 
tồn nguồn lợi thủy sản; tiến hành thả cá tái tạo nguồn 
lợi thủy sản,/.
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I. ĐẶC ĐIỂM
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy trình kỹ thuật trồng thâm canh chè an toàn 

này quy định các yêu cầu kỹ thuật về mức đầu tư 
trồng, chăm sóc, kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu 
bệnh hại đối với các giống chè năng suất, chất lượng 
cao trồng trên địa bàn Hà Nội.

2. Đối tượng áp dụng
Quy trình kỹ thuật trồng thâm canh chè an toàn 

này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động 
liên quan đến các nội dung về áp dụng hướng dẫn 
trong sản xuất an toàn nhằm nâng cao hiệu quả kinh 
tế và chất lượng sản phẩm chè.

3. Điều kiện sinh thái
- Khí hậu: Nhiệt độ không khí trung bình hàng 

năm: 18-230C. Độ ẩm không khí trung bình hằng năm:  
>80%. Lượng mưa hàng năm:  >1.200mm. 

- Đất trồng: Đất có tầng canh tác từ 50cm trở lên; 
mạch nước ngầm ở sâu dưới mặt đất từ 100cm trở 
lên. Độ pH từ 4-6, tỷ lệ mùn tổng số từ >2%. Độ dốc 
bình quân đồi không quá 250. Không có các nguy cơ ô 
nhiễm hóa học, sinh học, vật lý.

II. KỸ THUẬT SẢN XUẤT
1. Thời vụ trồng
- Vụ xuân: Trồng tháng 3 - 4 
- Vụ thu: Trồng tháng 8 - 10

2. Tiêu chuẩn cây giống 
- Sử dụng cây giống chè đã được khảo nghiệm, 

chọn lọc chất lượng cao, có nguồn gốc rõ ràng, khả 
năng thích ứng cao, được cung ứng từ các đơn vị có 
uy tín.

- Chiều cao cây phải đạt từ 25 - 30 cm, đường kính 
3-5 mm, số lá có từ 6 - 8 lá thật trở lên, lá cứng cáp 
sạch sâu bệnh và được bấm ngọn.

3. Chuẩn bị đất, trồng cây
a) Thiết kế nương chè:
- Đất trồng phải đảm bảo đủ điều kiện cho sản xuất 

chè an toàn theo qui định tại mục II của quy trình này.
- Nương chè phải nằm trong qui hoạch thiết kế 

tổng thể chung toàn vùng. Thiết kế đồng bộ ngay từ 
đầu hệ thống đường, các công trình phụ trợ, cây che 
bóng, cây phân xanh và đai rừng chắn gió.

- Nơi có độ dốc bình quân < 80 thiết kế hàng chè 
thẳng theo hàng dài nhất, song song với đường bình 
độ chính, hàng cụt bố trí ở phía rìa lô.

- Nơi có độ dốc bình quân > 80 thiết kế hàng chè 
theo đường đồng mức, hàng cụt bố trí xen kẽ và tập 
trung thành nhóm số chẵn.

b) Làm đất:
- Đất trồng chè phải được cày sâu 20-25cm, vùi 

lớp đất mặt có nhiều cỏ xuống dưới, sau đó san ủi các 
điểm dốc cục bộ.

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHÈ AN TOÀN

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

(Ban hành kèm theo QĐ số 2661/QĐ - SNN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội)
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c) Kỹ thuật đốn tạo hình:
Nương chè có 70 % số cây cao 65 - 70 cm, đường 

kính gốc 1,0 cm trở lên bắt đầu đốn tạo hình.
- Lần 1: Khi cây chè 2 tuổi, đốn thân chính cách 

mặt đất 20 - 25 cm, đốn cành cách mặt đất 30 - 35 cm.
- Lần 2: Khi cây chè 3 tuổi, đốn cành chính cách mặt 

đất 30 - 35 cm, đốn cành tán cách mặt đất 40 - 45 cm.
Dụng cụ đốn chè: Đối với đốn chè KTCB nên dùng 

dao chuyên dụng hoặc kéo để đốn chè.
4.2. Thời kỳ kinh doanh:

a) Kỹ thuật chăm sóc:
- Phòng trừ cỏ dại: Hàng năm nên làm cỏ từ 2-3 

lần, xới sạch cỏ dại vào 2 thời kỳ chính là vụ đông xuân 
và vụ hè thu. 

- Tưới nước cho chè: Cần thường xuyên tưới nước, 
giữ ẩm cho nương chè. Nên tưới theo phương pháp 
phun mưa cho hiệu quả cao và hạn chế sâu bệnh hại, 
nhất là nhện đỏ.

b) Bón phân: 
Bón phân cân đối, hợp lý, theo nhu cầu của sinh 

trưởng của cây:

Tuổi 
chè Loại phân Lượng phân 

(kg/ha)
Số lần 

bón
Thời gian 

bón (tháng) Phương pháp bón

Tuổi 1

Phân hữu cơ ủ hoai
(hoặc khô dầu đậu tương)

N
P205

K20

20.000 - 25.000
(1000)

40
30
30

1
(1)
2
1
1

2-3
(2-3)

2-3 và 6-7
2-3
2-3

Trộn đều các loại phân, bón rạch 
sâu 6 - 8 cm, cách gốc 25 - 30 cm, 

sau đó lấp kín.

Tuổi 2
N

P205

K20

60
30
40

2
1
1

2-3 và 6-7
2-3
2-3

Trộn đều, bón sâu 6-8 cm, cách 
gốc 25 - 30 cm, sau đó lấp kín.

Đốn tạo 
hình lần 1 
(2 tuổi)

Hữu cơ
(hoặc khô dầu đậu tương)

P205

15.000- 20.000
(800)
100

1
(1)
1

11 - 12
(11-12)
11-12

Trộn đều, bón rạch sâu 15 - 20 cm, 
cách gốc 30 - 40 cm,  sau đó lấp 

kín.

Tuổi 3
N

P205

K20

80
40
60

2
1
2

2-3 và 6-7
2-3

2-3 và 6-7

Trộn đều, bón sâu 6 - 8 cm cách 
gốc 30 - 40 cm, sau đó lấp kín.

- Bón phân lót: Phân hữu cơ ủ hoai 20-30 tấn/ha, 
phân super lân 100-150 kg/ha.

c) Trồng cây:
- Khoảng cách trồng: Nơi có độ dốc >150 trồng 

hàng cách hàng 1,4-1,5m, cây cách cây 0,4-0,5m, mật 
độ khoảng 18.500 cây/ha; nơi có độ dốc <150 trồng 
hàng cách hàng 1,2-1,3m, cây cách cây 0,3-0,4m, mật 
độ khoảng 22.000 cây/ha.

- Cách trồng: Cuốc hố rộng 20 - 30cm, khoảng 
cách hốc cách hốc 50cm. Trồng vào những ngày trời 
dâm mát hoặc sau khi trời  mưa. Đặt cây, lấp đất lèn 
chặt quanh bầu, trồng xong che, tủ gốc chè (nguyên 
liệu tủ bằng rơm rạ, cỏ khô,...). 

4. Kỹ thuật chăm sóc 
4.1. Thời kỳ kiến thiết cơ bản:
a) Kỹ thuật chăm sóc:

- Trồng dặm: Chuẩn bị cây dự phòng trên nương 
chè, những chỗ mất khoảng cần trồng dặm ngay từ 
những năm đầu vào tháng 2 và tháng 8. 

- Trồng xen: Giai đoạn cây còn nhỏ có thể trồng 
xen các loại cây như: đậu, đỗ vào các khoảng trống 
giữa hai hàng chè để cải tạo đất, chống cỏ dại và giữ 
ẩm cho đất trồng.   

- Phòng trừ cỏ dại: Làm cỏ bằng tay ở gốc chè 1 
năm tuổi, hàng năm xới xáo 2-3 lần.

- Biện pháp giữ ẩm cho chè: Tủ cỏ, rơm rác xung 
quanh gốc chè, trồng cây phân xanh, bóng mát có đốn 
tỉa hợp lý (mật độ cây bóng mát từ 200 - 250 cây/ha) 
và thường xuyên tưới nước giữ ẩm cho cây 

b) Bón phân: 
Lượng bón và phương pháp bón cho chè thời kỳ 

kiến thiết cơ bản (2- 3 năm sau trồng):
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   * Ghi chú: Ngừng bón các loại phân trước khi thu 
hoạch 21 ngày

c) Kỹ thuật đốn chè:
- Đốn phớt: Hai năm đầu, mỗi năm đốn trên vết 

đốn năm trước 5 cm, sau đó mỗi năm đốn cao thêm 
3 cm, khi vết đốn dưới cùng cao 60 cm so với mặt đất 
thì hàng năm chỉ đốn cao thêm 1 cm so với vết đốn 
cũ. Quá trình đốn tuyệt đối không cắt tỉa cành lá để 
đảm bảo độ che phủ, khép tán nương chè. Đối với 
nương chè sinh trưởng yếu, tán lá thưa mỏng, có thể 
áp dụng chu kỳ đốn cách năm: 1 năm đốn phớt như 
trên, 1 năm đốn sửa bằng tán chỉ cắt phần cành xanh.

 - Đốn lửng: Khi đã đốn phớt nhiều năm, vết đốn cao 
quá 90 cm so với mặt đất, chè nhiều cành tăm hương, 
u bướu, búp nhỏ năng suất giảm nên đốn lửng cách 
mặt đất 55 - 60 cm, hoặc chè năng suất khá nhưng 
cây cao quá cũng đốn lửng cách mặt đất 70 - 75 cm để 
thuận tiện cho việc thu hoạch.

- Đốn đau: Những đồi chè đã đốn lửng nhiều năm, 
cành nhiều u bướu, cây sinh trưởng kém, năng suất 
giảm rõ rệt nên đốn đau cách mặt đất 40 - 45 cm.

- Đốn trẻ lại: Những nương chè già, cằn cỗi đã được 
đốn đau nhiều lần năng suất giảm nghiêm trọng nên 
đốn trẻ lại cách mặt đất 10 - 15 cm. Thời vụ đốn từ 
giữa tháng 12 đến hết tháng 1.

Chú ý: Đốn đau trước, đốn phớt sau. Đốn tạo hình 
chè con trước, đốn chè trưởng thành sau. Đối với vùng 
đảm bảo độ ẩm, hoặc có chủ động tưới nước có thể 
đốn một phần diện tích vào tháng 4 - 5 sau đợt chè 

xuân, để rải vụ thu hoạch chè.
- Cách đốn và dụng cụ đốn chè: Đốn tạo tán sao cho 

mặt tán chè phẳng nghiêng trên sườn dốc, không được 
làm dập cành chè và xây sát vỏ cành.

+ Đốn đau, đốn lửng, đốn tạo hình lần đầu sử dụng 
dao đốn. Đốn phớt, đốn tạo hình lần 2 dùng kéo đốn 
hoặc dao. Đốn trẻ hóa cây chè, sửa cành lớn đối với 
chè giống dùng cưa đốn cắt cành.

+ Đối với những giống chè có phân cành nhiều, mật 
độ cành lớn, sinh trưởng đỉnh đều có thể sử dụng máy 
đốn để nâng cao năng suất lao động.

5. Phòng trừ sâu bệnh
Các đối tượng sâu bệnh hại chính: Rầy xanh, nhện 

đỏ, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, bệnh phồng lá chè, bệnh 
chấm xám,...

5.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học:
Chăm sóc cho cây sinh trưởng tốt, vệ sinh đồi chè, 

tạo tán ngay từ khi cây còn nhỏ giúp vườn cây thông 
thoáng; cắt bỏ các cành, lá, thu gom, tiêu hủy để hạn 
chế nguồn sâu bệnh. 

Tăng cường sử dụng phân hữu cơ, khô dầu đậu 
tương ủ với EM kết hợp với nấm đối kháng Trichoderma; 
bón phân cân đối, hợp lý, bổ sung đủ yếu tố trung, vi 
lượng, bón thúc cho lộc non ra tập trung giúp cây sinh 
trưởng khỏe mạnh, tăng sức chống chịu, hạn chế sự 
phá hại của sâu bệnh. 

Trồng đúng mật độ, khoảng cách. Thường xuyên 
theo dõi quan sát, để bảo vệ các búp non vào các giai 
đoạn cao điểm phát triển của sâu bệnh. Ngắt bỏ lá bị 

Loại chè Loại phân Lượng phân 
(kg)

Số lần 
bón

Thời gian bón 
(tháng) Phương pháp bón

Các loại hình 
kinh doanh 3

năm 1 lần

Phân hữu cơ ủ hoai
(hoặc khô dầu đậu tương)

P205

25.000 - 30.000
(1200)

100

1
(1)
1

12 -1
(12 -1)
12-1

Trộn đều, bón rạch sâu 
15 - 20 cm, giữa hàng, 
sau đó lấp kín.

Năng suất đạt 
dưới 60 tạ/ha

N
P205

K20

100 - 120
40 - 60
60 - 80

3 - 4
1
2

2,4 ; 6,8
2

2, 4

Trộn đều, bón sâu 6-8 
cm, lấp kín. Bón 40-20-
30-10 % hoặc 40 - 30-
30% N, 100 % P205, 60 
- 40 % K20

Năng suất đạt 
60 - dưới 80 

tạ/ha

N
P205

K20

120 - 180
60 - 100
80 - 120

3-4
1
2

2;4;6;8
2
2

Trộn đều, độ sâu 6 - 8 
cm, giữa hàng lấp kín. 
Bón 40 - 20 - 30 - 10 
% hoặc 40 - 30 - 30 % 
N, 100 % P205, 60 - 40 
% K20

Năng suất đạt 
từ 120 tạ/ha 

trở lên

N
P205

K20

300 - 600
160 - 200
200 - 300

3 - 5
1

2 -3

1,3,5,7,9
1

1,5,9

Trộn đều bón sâu 6 - 8 
cm, giữa hàng, lấp kín. 
Bón 30 - 20 - 30 20 - 10 
% hoặc 30 - 20 - 30 - 
20 %N, 100 % P205, 60 
- 30 - 10 % K20
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bệnh, sâu gây hại, bắt giết sâu non, trưởng thành khi 
mật độ thấp. Trường hợp bị hại nặng nên cắt bỏ các 
chồi lá bị sâu bệnh đem tiêu hủy. 

Bảo vệ thiên địch tự nhiên như bọ rùa, bọ cánh cộc, 
ong ký sinh.   

Thường xuyên kiểm tra nương chè, phát hiện và 
phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

Trồng cây chắn gió, cây bóng mát với mật độ hợp lý 
để đảm bảo độ ẩm trên nương chè.

5.2. Biện pháp sử dụng thuốc BVTV:
Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm 

bệnh, điều tra phát dục sâu hại, dự tính thời gian 
trưởng thành, sâu non rộ. Dự báo mức độ bệnh hại để 
phòng trừ đúng thời điểm. Sử dụng thuốc khi mật độ 
sâu, tỷ lệ bệnh cao, theo nguyên tắc 4 đúng và đảm 
bảo thời gian cách ly.

Xử lý các loại thuốc khi sâu bệnh hại đến ngưỡng: 
Rầy xanh >15% số lá, búp, nhện đỏ tỷ lệ > 20% số lá, 
búp, bọ cánh tơ tỷ lệ > 5% búp, bọ xít muỗi tỷ lệ hại 
>10%, bệnh chấm xám tỷ lệ hại >15%,  bệnh phồng 
lá chè tỷ lệ >10%....

- Rầy xanh: Matrine (Sokupi 0.36AS, Marigold 
0.36AS, ...), Thiamethoxam ( Actara 25WG, Fortaras 
25WG, ...), Nitenpyram (Elsin 10EC, 20EC, 500SL...), 
Emamectin benzoate (Hoatox 2ME, Tasieu 1.9EC, 
Emaben 3.6EC, ...),...

- Nhện đỏ: Matrine (Agri-one 1SL, Sokupi 0.36SL...), 
Emamectin benzoate (Rolam 50WP, Silsau super 5WP, 
Dylan 2EC, Susupes 1.9EC, ...),...

- Bọ cánh tơ: Matrine (Agri-one 1SL, Sokupi 
0.36SL...), Emamectin benzoate (Dylan 2EC, Susupes 
1.9EC, ...), hoạt chất Abamectin (Susupes 1.9EC, 
Kuraba 3.6EC...),...

- Bọ xít muỗi: Etofenprox (Trebon 10EC...); 
Thiamethoxam (Actara 25WC...); Citrus oil (Map Green 
3SL...),...

- Bệnh phồng lá chè: Ningnanmycin (Diboxylin 
4SL....), Kasugamycin  +  Polyoxin (Starsuper 
20WWP....),...

- Bệnh chấm xám: Cymoxanil 8% + Mancozeb 
64% (Carozate 72WP, Xanized 72WP, ...), hoạt chất 
Difenconazole (Score 250EC, ...),...

6. Thu hoạch và bảo quản chè búp tươi
6.1. Kỹ thuật hái chè:
a) Hái chè tạo hình thời kỳ kiến thiết cơ bản:
- Đối với chè 1 tuổi: Từ tháng 10 hái bấm ngọn 

những cây cao từ 60 cm trở lên để hạn chế phát triển 
chiều cao cho chè sinh trưởng phát triển bề ngang.

- Đối với chè 2 tuổi: Hái trên những cây to khỏe cách 
mặt đất từ 50 cm trở lên.

b) Hái chè thời kỳ kinh doanh: Hái đọt có 1 tôm 
và 2-3 lá và có thể áp dụng 1 trong 2 hình thức hái 
chè như sau:

+ Hái san trật, khi trên tán có 30% số đọt đủ tiêu 

chuẩn thì hái, hái không bỏ sót, không để quá lứa, cứ 
7 ngày hái một lần và hái tận thu các đọt mù xòe.

+ Hái theo lứa, khoảng 35 - 42 ngày hái một lần, 
chú ý hái tất cả số búp có trên tán chè.

- Kỹ thuật hái:
+ Đối với chè vụ xuân (tháng 3 - 4): Hái đọt để lại 

2 lá thật và 1 lá cá, tạo tán bằng. Những đọt vượt cao 
hơn mặt tán thì hái sát lá cá.

+ Đối với chè vụ hè thu (tháng 5 - 10): Hái đọt để 
lại 1 lá thật và 1 lá cá, tạo tán bằng. Những đọt vượt 
cao hơn mặt tán thì hái sát lá cá.

+ Đối với vụ thu đông (tháng 11 - 12): Tháng 11 hái 
đọt để lại 1 lá cá, tháng 12 hái cả lá cá.

- Đối với các giống chè có phân cành nhiều, mật độ 
cành mau, sinh trưởng đỉnh đều thì có thể áp dụng 
biện pháp hái bằng kéo hay hái bằng máy hái chè để 
nâng cao năng suất lao động.

Chú ý: Không để chè quá lứa, hái không được bỏ 
sót, hái cả búp mù, hái đúng kỹ thuật, các lứa tiếp theo 
kiểm tra khi vườn chè có khoảng 35-40% số búp đủ 
tiêu chuẩn thì hái.

6.2. Bảo quả chè búp tươi:
Chè đọt tươi thu xong phải để nơi râm mát, bỏ trong 

sọt không nén chặt, không đựng trong bao kín, không 
để héo, lẫn bẩn với vật lạ, tạp chất, đưa đến cơ sở chế 
biến không quá 4 tiếng.

III. YÊU CẦU VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT VÀ AN 
TOÀN THỰC PHẨM 

1. Chất lượng sản phẩm 
- Mức giới hạn tối đa về kim loại nặng trong chè theo 

quy định tại QCVN 8-2:2011/BYT.
- Mức giới hạn tối đa về thuốc bảo vệ thực vật và 

hoá chất khác theo Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 
30/12/2016 quy định giới hạn tối đa dư lượng trong 
thực phẩm.

2. Đất trồng
- Hàm lượng một số kim loại nặng trong đất dưới 

ngưỡng cho phép: Asen (As): ≤ 15,0 mg/kg đất khô; 
Cadimi (Cd): ≤ 1,5 mg/kg đất khô; Chì (Pb): ≤ 70,0 
mg/kg đất khô; Đồng (Cu): ≤ 100,0 mg/kg đất khô; 
Kẽm (Zn): ≤ 200 mg/kg đất khô; Crom (Cr): ≤ 150,0 
mg/kg đất khô.

- Đất trồng không chịu ảnh hưởng trực tiếp của các 
nguồn gây ô nhiễm như bãi rác, khu dân cư, nghĩa 
trang, bệnh viện,... 

3. Nước tưới
Hàm lượng của một số kim loại nặng trong nước 

dưới ngưỡng cho phép: Thủy ngân (Hg): ≤ 0,001 mg/
lít; Cadimi (Cd): ≤ 0,01 mg/lít; Asen (As): ≤ 0,05 mg/
lít; Chì (Pb): ≤ 0,05 mg/lít./.
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