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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 
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.

* 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 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 
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- 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).  

Bệnh đạo ôn gây hại nhẹ do canh tác hợp lý, 
diện tích giống nhiễm rất nặng (J02) ít (khoảng 
300 ha chủ yếu ở 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 
(JO2, 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,…),.../.

Nguyễn Duy Hồng

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
“Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng 
ngày càng xuân” đồng thời gắn trách nhiệm bảo 
vệ, chăm sóc cây sinh trưởng, phát triển tốt, vừa 
qua, tại trường mầm non xã Văn Bình, Huyện ủy 
- HĐND- UBND huyện Thường Tín đã tổ chức lễ 
phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 
xuân Mậu Tuất 2018.

Về dự có đồng chí Lê Ngọc Thắng - Phó chủ 
tịch Hội nông dân Thành phố Hà Nội cùng các 
đồng chí văn phòng Hội nông dân Thành phố; Phía 
huyện có đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy 

HUYỆN THƯỜNG TÍN TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG 
“TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ”

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy 
phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”



Sản xuất & Thị trường 3

Vừa qua, đoàn cán bộ Trung tâm Khuyến 
nông Hà Nội đã tham quan mô hình sản xuất mạ 
khay tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ do HTX 
Dịch vụ nông nghiệp Hợp Đồng triển khai. 

Thành lập từ tháng 1/2016, đến nay, HTX Dịch 
vụ nông nghiệp Hợp Đồng đã khẳng định được vai 
trò của HTX kiểu mới trong việc thực hiện dịch vụ 
ở khâu gieo cấy và gặt cho bà con nông dân. Với 
diện tích khu sản xuất mạ khay là 3.000 m2, trong 
đó có 2.500 m2 nhà màng, HTX chủ yếu cung cấp 
mạ khay cho bà con nông dân trên địa bàn huyện 
Chương Mỹ. Số lượng mạ khay cung cấp cho gieo 
cấy đáp ứng đủ diện tích 150 ha/năm.  

Hiện tại, HTX đã trang bị 3 máy cấy, trong 
đó có 1 máy cấy dắt tay, 2 máy cấy 6 hàng (một 
máy được huyện hỗ trợ 100%, một máy là HTX tự 

bỏ vốn đầu tư). Năng suất cấy đạt trên 100 ha/
vụ. Ngoài cấy dịch vụ mạ do đơn vị sản xuất, HTX 
còn kết hợp với các HTX ở các địa phương lân cận 
để cấy thuê. Theo tính toán, cả mạ và công cấy là 
220.000 đồng/sào.  

Bên cạnh đó, HTX cũng đầu tư 01 máy gặt 
đập liên hợp Kubota để thực hiện dịch vụ gặt đập 
theo mùa vụ cho nông dân trên địa bàn.  

Thực hiện chủ trương cơ giới hóa đồng bộ 
trong sản xuất nông nghiệp, trong thời gian tới, 
huyện Chương Mỹ định hướng đầu tư xây dựng hệ 
thống dàn máy sấy tự động, liên kết với HTX Dịch 
vụ nông nghiệp Hợp Đồng để lắp đặt hệ thống 
máy sấy tại đây. HTX sẽ thuê dài hạn đất canh tác 
của nông dân và thu mua toàn bộ thóc tươi, trả 
bằng thóc khô cho bà con với giá thành hợp lý.  

Kết thúc buổi tham quan, lãnh đạo Trung tâm 
Khuyến nông Hà Nội đánh giá cao kết quả mô hình 
sản xuất mạ khay do HTX Dịch vụ nông nghiệp 
Hợp Đồng triển khai. Trong thời gian tới, Trung 
tâm Khuyến nông sẽ phối hợp cùng công ty Kubota 
Việt Nam để hỗ trợ giúp HTX thành lập trung tâm 
sản xuất mạ khay tiêu chuẩn Kubota. Với lợi thế 
là địa phương có nhiều tiềm năng đưa cơ giới hóa 
vào sản xuất, hi vọng mô hình này sẽ được nhân 
rộng trên địa bàn huyện Chương Mỹ nói riêng và 
thành phố Hà Nội nói chung./.

Nguyễn Thúy

viên - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phùng Văn Quốc 
- Phó Bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND huyện; 
đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy - 
Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực 
Huyện ủy- HĐND - UBND huyện; đại diện các ban, 
ngành, đoàn thể huyện; các cơ quan đơn vị trên 
địa bàn huyện; Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND các 
xã, thị trấn; Ban Giám hiệu, giáo viên trường mầm 
non xã Văn Bình; Ban Giám hiệu, giáo viên chủ 
nhiệm và 100 học sinh Trường THCS xã Văn Bình. 

Tại buổi lễ, đồng chí Kiều Xuân Huy - Chủ tịch 
UBND huyện nhấn mạnh: Để phong trào trồng cây 
năm 2018 đạt hiệu quả cao, các cấp, các ngành, 
các địa phương trong huyện cần tiếp tục tuyên 
truyền sâu rộng từng bước thay đổi nhận thức, 
nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể và 
từng cá nhân về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của 
việc trồng cây xanh để từ đó các cấp, các ngành 
và địa phương tích cực tham gia trồng mới, chăm 
sóc và bảo vệ cây tại các khu vực trụ sở cơ quan, 

xí nghiệp, trường học, các trục đường giao thông, 
khu di tích lịch sử, vườn tạp trong các hộ gia đình 
… Đây không chỉ là hoạt động tiếp tục hưởng ứng 
lời phát động Tết trồng cây của chủ tịch Hồ Chí 
Minh mà còn là hành động thiết thực bảo vệ môi 
trường sống, góp phần xây dựng huyện Thường 
Tín ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.

Sau lễ phát động, đồng chí Lê Ngọc Thắng - 
Phó chủ tịch Hội nông dân Thành phố Hà Nội cùng 
các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy- HĐND- UBND 
huyện, các đồng chí lãnh đạo các ngành, địa 
phương, lực lượng vũ trang, các thầy cô giáo và 
học sinh tham gia trồng cây tại khuôn viên trường 
mầm non xã Văn Bình.

Tết trồng cây năm nay, huyện Thường Tín 
phấn đấu trồng 20.000 cây xanh các loại, góp 
phần cải thiện môi trường, điều hòa khí hậu, nâng 
cao chất lượng cuộc sống, đáp ứng nhu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện./.

Lê Văn Phúc

THAM QUAN MÔ HÌNH SẢN XUẤT MẠ KHAY TẠI HUYỆN CHƯƠNG MỸ
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Vừa qua, Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn 
đã tổ chức hội nghị đầu bờ mô hình trình diễn 
sản xuất rau an toàn áp dụng công nghệ Nhật 
Bản. Tham dự hội nghị có các chuyên gia nông 
nghiệp đến từ tỉnh Ibaraki – Nhật Bản, đại diện 

lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, phòng 
Kinh tế huyện cùng bà con sản xuất rau trên địa 
bàn huyện Chương Mỹ. 

Sau khi được các chuyên gia Nhật Bản chuyển 
giao kỹ thuật về quy trình canh tác chủng loại rau; 
lựa chọn và chăm sóc cây trồng; cách phòng trừ 
sâu bệnh theo Dự án “Hỗ trợ thúc đẩy nâng cao 
thu nhập và ổn định sản xuất kinh doanh nông 
nghiệp cho khu vực lân cận thành phố Hà Nội” do 
JICA, Nhật Bản hỗ trợ thông qua Liên minh Hợp 
tác xã Nông nghiệp Trung ương tỉnh Ibaraki, với 
mô hình trồng rau theo công nghệ Nhật Bản, quy 
mô 1.000m2 tại thôn Giáp Ngọ, thị trấn Chúc Sơn, 
vụ đông năm 2017, Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc 
Sơn đã triển khai thực hiện mô hình điểm 1.000m2. 

HỘI NGHỊ ĐẦU BỜ SẢN XUẤT RAU AN TOÀN THEO CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN

Trạm khuyến nông huyện Quốc Oai vừa tổ 
chức cấp phát mạ khay và trình diễn cấy bằng máy 
tại xã Ngọc Mỹ. Tới dự buổi trình diễn có lãnh đạo 
phòng kinh tế huyện; ban giám đốc các HTX Nông 
nghiệp trên địa bàn huyện; lãnh đạo xã Ngọc Mỹ 
cùng các hộ xã viên đăng ký mạ khay cấy máy.

Vụ xuân 2018, xã Ngọc Mỹ đăng ký mạ khay 
cấy máy với diện tích gần 9 ha giống lúa Thiên ưu 
8. Tại buổi trình diễn, bà con xã viên rất hài lòng 
khi thấy các khay mạ đều xanh, đẹp, rảnh mạ to; 
mật độ cấy phù hợp. Đặc biệt là cấy bằng máy 
nhanh hơn gấp nhiều lần so với cấy bằng tay.

Được biết vụ xuân năm nay, Trạm khuyến 
nông huyện Quốc Oai tổ chức sản xuất mạ khay các 

loại giống Thiên ưu 8, TBR 225 và BC15 để cấy cho 
diện tích 50 ha lúa ở 08 xã gồm: Đông Xuân, Ngọc 
Mỹ, Liệp Tuyết, Sài Sơn, Phượng Cách, Tân Phú, 
Đồng Quang và Yên Sơn với giá 250.000 đồng/sào 
bao gồm cả mạ khay và cấy máy. So với giá cấy 
thông thường thì phương pháp mạ khay cấy máy 
rẻ hơn từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng/sào. 
Hơn nữa, cấy bằng máy rút ngắn thời gian sinh 
trưởng của cây lúa từ 5 đến 7 ngày, ruộng thông 
thoáng ít sâu bệnh, lúa đẻ nhánh khỏe, năng suất 
lúa đạt cao hơn so với cấy tay từ 7 - 10%. 

Để việc gieo mạ khay và cấy máy được diễn 
ra thuận lợi, Trạm khuyến nông huyện đã phân 
công nhiệm vụ cụ thể tới từng cán bộ, nhân viên; 
tổ chức khảo sát nắm bắt tập quán canh tác của 
các địa phương để đưa máy cấy cho phù hợp; cử 
cán bộ theo dõi dây chuyền sản xuất mạ khay 
tại Trại giống Khoai Ròi ở thôn Yên Nội, xã Đồng 
Quang từ khâu gieo mạ đến khâu chăm sóc, tưới 
dưỡng để mạ sinh trưởng và phát triển tốt.

Thông qua việc dịch vụ cung ứng mạ khay và 
cấy máy giúp các địa phương trên địa bàn huyện 
quy hoạch các vùng sản xuất lúa hàng hóa tập 
trung, giảm chi phí sản xuất, góp phần tăng thu 
nhập cho bà con nông dân./

Vương Long

TRẠM KHUYẾN NÔNG QUỐC OAI CẤP PHÁT MẠ KHAY VÀ TRÌNH DIỄN CẤY BẰNG 
MÁY TẠI XÃ NGỌC MỸ
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UBND huyện Chương Mỹ vừa ban hành Chỉ 
thị số 03/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo 
phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; phòng, 
chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản; an 
toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn 
huyện năm 2018.

Theo đó, cơ quan phòng, ban chuyên môn, 
UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện 
nghiêm chỉ đạo của thành phố và huyện về công 
tác thú y, phát triển chăn nuôi, an toàn thực phẩm 
nông, lâm, thủy sản; chăn nuôi, nuôi trồng thủy 
sản, giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông, 
lâm, thủy sản theo quy hoạch, vùng chăn nuôi 
trọng điểm, vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, 
phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương... 
Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng 
dẫn của thành phố, huyện về phát triển chăn nuôi, 
nuôi trồng thủy sản, phòng chống dịch bệnh vật 
nuôi và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản; 
quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, giống 
vật nuôi, giống thủy sản.

Quản lý tốt tình hình chăn nuôi, giết mổ gia 
súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản theo thời vụ; dự 

báo tình hình phát triển chăn nuôi, thủy sản và khả 
năng biến động của giá cả thị trường về giống, 
thức ăn chăn nuôi, khả năng tiêu thụ và giá các 
loại sản phẩm. Từ đó, giúp người chăn nuôi chủ 
động trong sản xuất tổ chức tiêm phòng cho đàn 
vật nuôi và đôn đốc việc chấp hành tiêm phòng các 
bệnh bắt buộc; tiêu độc khử trùng theo quy định. 

Thực hiện kiểm tra cơ sở kinh doanh vật tư 
nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở kinh 
doanh nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm. Tổ chức ký cam kết sản xuất ban đầu 
nhỏ lẻ theo Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT 
ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT. 
Thông báo công khai trên các phương tiện thông 
tin đại chúng danh sách các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh không đủ điều kiện về chất lượng, an toàn 
thực phẩm theo quy định thuộc phạm vi quản lý để 
nhân dân biết giám sát và lựa chọn.

Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống 
dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và việc giết 
mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật, sản 
phẩm động vật, an toàn thực phẩm nông lâm thủy 
sản và các hoạt động sử dụng chất nổ, xung điện, 
chất độc và ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản 
tại các ao, hồ ngoài tự nhiên; xử lý nghiêm những 
vi phạm theo quy định của pháp luật. Phối hợp với 
các cơ quan chức năng của huyện tăng cường kiểm 
tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trong 
giết mổ gia súc, gia cầm; sử dụng các chất cấm và 
kháng sinh không có trong danh mục chăn nuôi.../.

  TT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

HUYỆN CHƯƠNG MỸ: SIẾT CHẶT QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ HOẠT ĐỘNG
 CHĂN NUÔI

Các loại rau được trồng là: cải bắp, cải bó xôi, 
cải chíp, cải canh, củ cải tròn và rau Mizuna. Quá 
trình trồng rau được áp dụng theo quy trình sản 
xuất của Nhật Bản. Phân bón được sử dụng trong 
sản xuất rau chủ yếu là phân chuồng đã trải qua 
quá trình ủ, đảm bảo hoai mục hoàn toàn và một 
số loại phân bón vô cơ có nguồn gốc rõ ràng. Toàn 
bộ quá trình trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh 
đến khi thu hoạch rau đều áp dụng theo đúng quy 
trình kỹ thuật và hướng dẫn của các chuyên gia 
nông nghiệp đến từ tỉnh Ibaraki - Nhật Bản. Theo 

đánh giá tại hội nghị, các loại rau lựa chọn để 
trồng đều phù hợp với điều kiện của địa phương, 
cây rau sinh trưởng và phát triển tốt; Các hộ nông 
dân đều tiếp thu và thực hiện đúng quy trình trồng 
rau theo công nghệ Nhật Bản. Các loại rau được 
trồng đảm bảo an toàn thực phẩm và được khách 
hàng chấp nhận. Bước đầu Hợp tác xã rau quả 
sạch Chúc Sơn đã tiêu thụ sản phẩm của mô hình 
tại một số trường học trên địa bàn huyện và siêu 
thị BigC, T-Mart…/.   

                                           Lưu Phượng                  
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Kỹ thuật chăm sóc đào, quất cảnh sau Tết 
đang được rất nhiều người quan tâm, vừa tiết kiệm 
được tiền mua cây lại vừa giữ cây ưng ý. Để có 
đào, quất cảnh chơi Tết năm sau đòi hỏi phải có 
một quá trình trồng và chăm sóc hết sức tỉ mỉ. 
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia xin giới thiệu 
một số biện pháp để người trồng đào, quất cảnh 
tham khảo.

1. Trồng và chăm sóc đào sau Tết
Chọn loại đất thịt pha sét có độ pH 7-8. Khu 

vực trồng là khu đất cao ráo, thoát nước hoặc chậu 
to đã xử lý thoát nước ở đáy chậu. Trước khi trồng 
đào phải bón lót bằng phân hữu cơ hoai mục hoặc 
phân hữu cơ vi sinh. Khi trồng lấp đất vừa ngang 
cổ rễ, lèn nhẹ đất từ xung quanh dồn vào bầu cho 
chặt, tưới nước đẫm. Sau đó luôn tưới đủ độ ẩm 
cho đến khi cây ra lá non.

Thời gian thích hợp để trồng lại đào là ngay 
sau Tết, đem trồng càng sớm càng tốt. Sau khi 
trồng bạn cần cắt tỉa đau cành lần thứ nhất ngay 
theo hình dáng phù hợp, để cành mới phát sinh 
nhiều. Sau đó, mỗi tháng phải cắt nhẹ một vài lần 
cho đến tháng 7 âm lịch, mỗi lần cắt để lại đoạn 
phân cành dài 15 - 20 cm.

Sau mỗi lần cắt, cần bón phân hữu cơ cho 
cây. Các tháng tiếp theo cũng làm tương tự, tuy 
nhiên, tháng 8, 9 cần tưới bón nhiều để thúc cho 
cây nảy nhiều hoa và to hơn. Đào ưa phân bắc đã 
ủ kỹ hoặc ngâm ngấu, nước tiểu, đạm urê nhưng 
không bón nhiều đạm để cây quá xanh tốt.

Thiến đào: Theo kinh nghiệm dân gian thì 
thường “thiến” đào vào trung tuần tháng 8 âm lịch, 
bằng cách dùng dao sắc cắt sâu 1 đường tròn khép 
kín xung quanh thân ở các gốc cành chính dưới 
chỗ phân cành hoặc thân chính; sau đó một tuần, 
lá đào sẽ chuyển từ màu xanh đậm sang vàng nhạt 
và hơi rủ xuống. Nếu lá vẫn xanh tươi, thì tiếp 
tục khoanh thêm một đường khác nữa ở bên cạnh 
nhưng làm đau hơn đường cũ. Nếu thấy lá đào 
chuyển vàng và hơi rủ là đạt yêu cầu.

Từ tháng 10 âm lịch, bà con cần hạn chế bón 
các loại phân bón có hàm lượng đạm cao. Từ giữa 
đến cuối tháng 11 âm lịch, bà con nên dừng bón phân 
vào gốc đào và hạn chế tưới nước để chuẩn bị tuốt lá.

Tiếp đó là đến giai đoạn tuốt lá. Thời gian 
tuốt lá tùy theo thời tiết lạnh hay ấm từng năm và 
thế cây xanh tốt hay trung bình, thường từ mùng 5 
đến 10/11 âm lịch đối với đào bích và từ mùng 10 
đến 15/10 âm lịch đối với đào phai. Nếu thời tiết 
lạnh, cây xanh tốt thì tuốt sớm hơn; ngược lại thời 
tiết ấm, cây trung bình thì tuốt muộn hơn. Khi tuốt 
cần phải bảo vệ mắt hoa ở cuối nách lá. Nên bứt 
từng lá, không được tuốt lá thẳng từ đọt xuống, 
làm như vậy tổn thương đến mầm hoa.

Ngoài ra nếu gặp rét, hoa sẽ ra chậm và 
ngược lại gặp thời tiết ấm hoa sẽ ra sớm hơn. Do 
đó, vào khoảng đầu tháng 12 âm lịch, nếu thấy các 
nụ hoa chưa nhú một cách rõ ràng, báo hiệu hoa 
sẽ nở chậm, cần phải thúc bằng cách: Tưới nước 
ấm 35 - 400C thường xuyên kết hợp với tưới phân 
đạm loãng. Nếu trời giá rét có thể dùng nilon chùm 
kín toàn cây và thắp bóng điện 75 – 100W bên 
trong để sưởi ấm cho cây.

Vào hạ tuần tháng 11 âm lịch nếu thấy nụ hoa 
nhú to, có thể hoa nở sớm, cần áp dụng các biện 
pháp hãm là che ánh nắng, tạo bóng tối cho cây 
cả ngày trong thời gian 10 - 15 ngày. Vừa che vừa 
theo dõi thời tiết và tiếp tục nghiên cứu cây, bởi 
thúc hãm chỉ làm trong trường hợp thật cần thiết, 
vì cả hai trường hợp đều ảnh hưởng đến phẩm 
chất của hoa.

2. Chăm sóc quất sau Tết
Khoảng mồng 3-5 Tết, (trước khi trồng lại 10 

ngày), cần dùng sản phẩm siêu ra rễ hoặc một số 
chế phẩm tăng trưởng như chế phẩm Vườn sinh 
thái; A-H502; Orgamin pha với nước sạch, nồng độ 
theo hướng dẫn trên bao bì sản phẩm, phun ướt 
đẫm tán lá, tưới ướt đẫm gốc cây.

Sau 10 ngày xử lý, bộ rễ cây quất đã được 
phục hồi, các rễ mới được hình thành, dùng tay vặt 
1/2 đến 2/3 số lá trên cây, tiến hành trồng, tưới ẩm 
như những cây quất bình thường.

Khoảng 5 - 7 ngày tiếp đó, cần xới xáo quanh 
gốc (cách gốc 30 cm) cho đất tơi xốp và tưới hoặc 
bón phân khoáng (mỗi gốc bón 0,5 kg NPK), bón 
đều xung quanh cách gốc 30 cm cho quất nhanh 
phát triển cành lá. Có thể tưới, bón thêm nước 
hoặc phân chuồng hoai mục cho quất tốt bền và 

KỸ THUẬT CHĂM SÓC ĐÀO, QUẤT CẢNH SAU TẾT
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giảm sâu, bệnh hại. Sau đó, dùng phân hữu cơ, 
phân vi lượng bón thay phân chuồng kết hợp với 
phân bón lá để phun (nồng độ 5ml/15 lít nước khi 
lá non nhiều và 5ml/10 lít nước khi lá già, lá bánh 
tẻ) khoảng 15-20 ngày/lần. Tiếp đó, khi cắt tỉa tạo 
thế chú ý phải dùng kéo sắc chuyên dùng, tiến 
hành công việc vào những ngày nắng ráo. Việc tỉa 
cành tạo thế cần làm định kỳ 7-10 ngày/lần.

Vào trung tuần tới hạ tuần tháng 5 dương 
lịch, bạn cần phải đảo quất. Trước khi đảo phải tưới 
đủ ẩm, dùng đầm để đầm nhẹ xung quanh gốc 
(cách gốc 20-30cm) cho phần đất đó liên kết với 
nhau, hạn chế nứt, vỡ bầu khi đào, đánh.

Khi đảo quất nên dùng xẻng, thuổng cắt đứt 
xung quanh gốc với đường kính 40 – 50 cm tùy 
theo cây to hay nhỏ. Đào đất xung quanh thành 

rãnh sâu 40 cm, rộng 20 cm theo đường kính 

bầu đã định. Cắt đứt rễ cái ăn sâu bằng xẻng xắn 

ngang hoặc chuyển bầu cây sang bên cạnh. Muốn 

có tán vừa có quả chín, quả xanh, vừa có lộc hoa, 

sau khi đánh bầu đảo quất cần che bóng mát 7-10 

ngày sao cho tán cây héo rụng bớt 1/2 lá rồi lấp 

đất trồng lại. Khi trồng lại, tiếp tục bón thêm mỗi 

gốc 0,5 kg NPK đều xung quanh gốc.

Khi cây kết quả ở lứa hoa đầu và lứa hoa thứ 

hai (tháng 6 - 8), bạn nên vặt bớt 1/2 lượng quả, 

cắt ngọn non, vặt 1/2 số lá bánh tẻ, bón thúc phân 

đạm + kali hoặc phân bón lá để cây lại tiếp tục ra 

hoa, kết quả, phát lộc những lứa sau./.

TT (Theo TTKNQG)

Khí hậu nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho 
nấm phát triển. Trong chăn nuôi gia cầm, cần chú 
ý phòng bệnh, sớm phát hiện và điều trị kịp thời 
bệnh nấm phổi.

1. Nguyên nhân
Chủ yếu do nấm Aspergillus Fumigatus, 

Mucoraceae gây bệnh cho gia cầm và các loài 
chim, trong đó vịt, ngan và ngỗng mẫn cảm nhất.

2. Triệu chứng
Bệnh thường xảy ra quá cấp tính hoặc cấp 

tính đối với gia cầm con. Gia cầm 5 ngày tuổi đã có 
thể phát bệnh do hít bào tử nấm từ máy ấp, máy 
nở, thông thường bệnh xảy ra ở 2-4 tuần tuổi, tỷ lệ 
chết có thể đến 80%.

Lúc đầu, gia cầm chết đột ngột, thể trạng 
bình thường, sau đó một số có biểu hiện như kém 
ăn, thở khó, nhịp thở tăng, khi bắt gia cầm lên thấy 
rõ tiếng thở lách tách từ phổi.

Gia cầm khô chân, khô mỏ, tiêu chảy, một 
số con có triệu chứng co giật (do độc tố nấm ảnh 
hưởng đến thần kinh); gia cầm gầy dần và chết.

3. Bệnh tích
Bệnh tích chủ yếu trên phổi: Các hạt nấm màu 

trắng xám hoặc vàng trên phổi, hạt nấm có thể như 
hạt gạo, rắn; nếu bệnh nặng, cắt phổi thấy hạt nấm 
lan hết các phế nang, phế quản làm phổi đặc, chắc, 
khi thả xuống nước, phổi lơ lửng hoặc chìm.

Một số trường hợp, nấm lan sang màng phổi, 
túi khí, kế phát vi khuẩn gây viêm.

4. Phòng bệnh

Thường xuyên vệ sinh, định kỳ khử trùng môi 
trường khu ấp, nở, chuồng nuôi, các dụng cụ, thiết 
bị chăn nuôi, đặc biệt mùa mưa ẩm, không để nấm 
mốc phát triển.

Sử dụng chất độn chuồng mới, sạch, không 
nấm mốc, bụi bẩn; được phơi khô, phun hoặc xông 
khử trùng.

Chăm sóc nuôi dưỡng tốt, gia cầm khỏe mạnh 
sẽ hạn chế mắc bệnh.

5. Trị bệnh
Tìm và cắt đứt nguồn bệnh, nếu nấm trong 

chất độn chuồng thì phải thay ngay chất độn 
chuồng mới, khô, sạch, không nấm mốc.

Loại những con gia cầm mắc bệnh nặng vì 
điều trị không hiệu quả.

Chọn riêng những con có biểu hiện khó thở 
ra 1 ô để điều trị tích cực và chăm sóc riêng sẽ 
tốt hơn.

Dùng 1 trong các loại thuốc sau để điều trị 
cho gia cầm mắc bệnh: Nistatin, Mycostatin, nếu 
thuốc thú y thì dùng liều theo hướng dẫn của 
nhà sản xuất, nếu thuốc Nistatin của nhân y, loại 
500.000 UI/viên, dùng 1 viên/2-3 kg khối lượng 
gia cầm, dùng 5-7 ngày liên tục tùy mức độ của 
bệnh (nên cân gia cầm để tính liều lượng thuốc 
cho chính xác).

Kết hợp bổ sung vitamin, thuốc trợ sức, trợ 
lực cho gia cầm..../.

Thu Trang (Theo TTKNQG)

BỆNH NẤM PHỔI TRÊN GIA CẦM VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ
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1. Xu thế thời tiết 10 ngày: 

Ngày 11 đến ngày 13/3, khu vực chịu ảnh 
hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu, biến 
tính và lệch đông. Từ ngày 14 đến ngày 16 kết hợp 
với hoạt động của rãnh gió tây trên cao. Những 
ngày còn lại chịu ảnh hưởng của rìa đông nam 
vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển 
và mở rộng về phía đông nam.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng: 

Từ ngày 11 - 13/3: Nhiều mây, đêm và sáng 
mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác, trưa 
chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. 
Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 14 - 16/3: Nhiều mây, có ngày có 
mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió 
đông nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 17 - 20/3: Mây thay đổi, ngày nắng, 
đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải 
rác. Gió đông nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ trung bình:    20.5 - 21.50C.

Nhiệt độ cao nhất:        30 - 330C.

Nhiệt độ thấp nhất:      15 - 170C.

Lượng mưa phổ biến:  10 - 20 mm.

Độ ẩm trung bình:        65 - 70%.

Tổng số giờ nắng:        45 - 50 giờ.  

NT (Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ)                                          

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa ban hành 
công văn về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản 
xuất vụ Xuân năm 2018.

Theo đó, để đảm bảo sản xuất vụ Xuân đạt 
kết quả, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị một số 
nội dung sau:

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã:

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ gieo cấy 
đảm bảo khung thời vụ tốt nhất.

- Đối với trà lúa xuân sớm cần chăm sóc kịp 
thời, bón thúc sớm ngay khi lúa bắt đầu đẻ nhánh, 
bón tập trung, cân đối NPK tạo điều kiện cho lúa 
sinh trưởng, phát triển tốt.

- Đối với trà lúa mới cấy cần hướng dẫn nông 

dân bón thúc kịp thời, sử dụng phân chuyên dùng, 
bón tập trung, nặng đầu, nhẹ cuối, bón sớm kết 
hợp với làm cỏ, sục bùn, làm sạch cỏ bờ... nhằm tạo 
điều kiện cho cây lúa sinh trưởng cân đối, đẻ nhánh 
sớm, hạn chế sâu bệnh hại.

- Đối với cây rau màu: Tỉa dặm, trồng lại cây 
bị chết rét, xới xáo phá váng, bón thúc, vun nhẹ để 
cây nhanh hồi phục. Cần chú ý bón đủ lân với cây 
họ đậu; lân và đạm với ngô; phun thêm phân qua 
lá và các chất hỗ trợ sinh trưởng. Phun thuốc phòng 
trừ sâu, bệnh hại theo hướng dẫn của Chi cục BVTV.

- Tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, 
phát hiện và xử lý nhanh, kịp thời các ổ bệnh, chuột 
hại. Đặc biệt lưu ý đối với sâu bệnh phát sinh trong 
điều kiện mưa ẩm kéo dài.

Đối với các đơn vị:

- Chi cục Bảo vệ thực vật: Chỉ đạo nhân viên 
kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, theo dõi đồng 
ruộng, đưa ra dự tính, dự báo, chủ động phối hợp 
với chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng 
dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh 
kịp thời.

- Trung tâm Khuyến nông: Tăng cường tuyên 
truyền các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu 
quả; biện pháp thâm canh trong sản xuất vụ Xuân 
năm 2018.

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
(TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 03 NĂM 2018)

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VỤ XUÂN NĂM 2018
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Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành 
Công văn số 1494/VP-KT đề nghị sở, ngành liên 
quan hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch 
xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao giai đoạn 2018-2020. 

Công văn nêu rõ, thực hiện Văn bản số 1345/
BNN-VPĐP ngày 8/2/2018 của Bộ Nông nghiệp & 
PTNT về việc hướng dẫn xây dựng và triển khai kế 
hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao 
giai đoạn 2018- 2020. Trong đó cho biết, một số 
nội dung trọng tâm của kế hoạch xây dựng xã đạt 
chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020 đối với 
lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội gồm: Có hạ tầng 
kinh tế - xã hội đồng bộ, phù hợp với tiến trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 
thôn, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống thiên 
tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện 
quản lý, sử dụng, duy tu, bảo trì, nâng cấp đảm 
bảo hiệu quả sử dụng các công trình hạ tầng kinh 
tế - xã hội đã được đầu tư.

Lĩnh vực Phát triển kinh tế nông thôn, nâng 
cao đời sống nhân dân: Có ít nhất 1 hợp tác xã 
thành lập theo Luật Hợp tác xã năm 2012 hoạt 
động hiệu quả và được nhân rộng; thực hiện liên 
kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản 
phẩm chủ lực của xã đảm bảo chất lượng, ATTP và 
gắn với định hướng phát triển dịch vụ, du lịch... 
của địa phương.

Thực hiện cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp 
đối với cây trồng chủ lực; có mô hình ứng dụng 
công nghệ cao trong sản xuất và chế biến sản 
phẩm an toàn, sạch hoặc mô hình sản xuất theo 
hướng hữu cơ. Giải quyết việc làm cho lao động 
nông thôn thông qua các mô hình chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nông thôn và tổ chức lại sản xuất. Đảm 

bảo thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm 
xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao phải 
cao gấp 1,2 lần trở lên so với thu nhập bình quân 
đầu người của xã tại thời điểm được công nhận 
đạt chuẩn NTM. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 
0,5 lần trở xuống so với mức quy định đối với vùng 
(trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo 
quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, 
hoặc do bệnh hiểm nghèo).

Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa: Nâng cao 
trình độ dân trí của người dân đạt chuẩn xóa mù 
chữ mức độ 2; đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ 
cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 
3; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt từ 
65% trở lên.

Lĩnh vực cảnh quan, môi trường: Có hệ thống 
cung cấp nước sinh hoạt tập trung đảm bảo cung 
cấp nước sạch cho 100% số hộ dân trên địa bàn 
toàn xã. Cảnh quan, không gian nông thôn sáng 
- xanh - sạch - đẹp, giữ gìn được bản sắc văn 
hóa tốt đẹp của địa phương trên địa bàn toàn xã; 
có mô hình phân loại rác tại nguồn. 70% trở lên 
lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn xã 
được thu gom và xử lý theo đúng quy định...

Về nội dung trên, UBND thành phố giao Sở 
Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp các sở, 
ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương 
tổ chức thực hiện đúng quy định; kịp thời tham 
mưu, đề xuất báo cáo UBND thành phố xem xét, 
chỉ đạo nội dung vượt thẩm quyền.../.

TT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

- Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT: Tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử 
lý nghiêm những trường hợp vi phạm, kiên quyết 

không để vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng 
lưu hành trên địa bàn thành phố./.

NT (TH)                                            

KHẨN TRƯƠNG ĐỀ XUẤT XÉT, CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

ĐÔN ĐỐC TUẦN TRA CANH GÁC BẢO VỆ ĐÊ ĐIỀU TRONG MÙA MƯA LŨ

Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa ban 

hành công văn đề nghị sở, ngành liên quan, UBND 

quận, huyện, thị xã có đê đôn đốc tuần tra canh 

gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ.

Theo đó, UBND thành phố nhận được Văn 

bản số 1330/BNN-PCTT ngày 7/2/2018 của Bộ 

Nông nghiệp & PTNT về thực hiện nghiêm công 

tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa 
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lũ. Trong đó cho biết, theo quy định tại khoản 2, 
Điều 24 Luật Đê điều, khi có báo động lũ từ cấp 
1 trở lên đối với tuyến sông có đê, UBND cấp xã 
nơi có đê phải huy động lực lượng lao động tại địa 
phương, phối hợp với lực lượng chuyên trách quản 
lý đê điều để tuần tra, canh gác và thường trực 
trên các điếm canh đê, phát hiện và xử lý kịp thời 
các sự cố đê điều. Nội dung tuần tra, canh gác, bảo 
vệ đê điều trong mùa lũ đã được Bộ Nông nghiệp & 
PTNT quy định, hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 
01/2009/TT-BNN ngày 6/1/2009.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra thực tế tại 
các tuyến đê trong mùa lũ năm 2017, công tác 
tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ tại 
nhiều địa phương chưa được quan tâm đúng mức, 
chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng quy 
định của pháp luật về đê điều. Việc không tổ chức 
tuần tra, canh gác đê điều theo đúng quy định sẽ 

dẫn đến tình trạng không phát hiện và xử lý kịp 

thời các sự cố về đê điều, là nguy cơ dẫn đến thảm 

họa vỡ đê.

Để đảm bảo an toàn cho các tuyến đê khi có 

lũ, Bộ Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các tỉnh, 

thành phố có đê chỉ đạo UBND các huyện có đê 

phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT quán triệt, 

hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các xã, phường ven 

đê tổ chức lực lượng và thực hiện nghiêm công tác 

tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa 

lũ theo đúng quy định của pháp luật về đê điều.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Nông 

nghiệp & PTNT, UBND quận, huyện, thị xã có đê khẩn 

trương, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

ĐIỀU CHỈNH NHIỆM VỤ DỰ ÁN QUY HOẠCH ĐÊ ĐIỀU HÀ NỘI
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết 

định số 917/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung đề cương 
nhiệm vụ dự án Quy hoạch đê điều trên địa bàn 
thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, bổ sung Điểm 2.2, Khoản 2, 
Điều 1, phạm vi lập quy hoạch: Bổ sung hệ thống 
đê sông Đáy, đê Ngọc Tảo, đê La Thạch, đê Tiên 
Tân. Bổ sung Khoản 6, Điều 1, kinh phí bổ sung 
(tạm tính): 1,212 tỷ đồng; ủy quyền cho Sở Nông 
nghiệp & PTNT phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí 
bổ sung lập quy hoạch. Bổ sung Khoản 8, Điều 1, 
tiến độ thực hiện: Hoàn thành trong năm 2018 (6 
tháng sau khi Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của 
từng tuyến sông có đê trên địa bàn TP Hà Nội rà 
soát điều chỉnh được phê duyệt). Các nội dung khác 
tại Quyết định số 5164/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 
của UBND thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội có trách nhiệm 
tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán bổ 
sung đề cương nhiệm vụ Quy hoạch đảm bảo chính 
xác, đúng quy định pháp luật; triệt để tiết kiệm, 
hiệu quả cao; tuyệt đối không được để xảy ra lãng 
phí, thất thoát vốn đầu tư.

Thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán vốn đầu 
tư đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật 
hiện hành có liên quan; tập trung chỉ đạo, đôn đốc, 

giám sát chặt chẽ đơn vị tư vấn trong suốt quá trình 
thực hiện để hoàn thành quy hoạch đúng tiến độ, 
đảm bảo chất lượng cao, tuyệt đối không để xảy ra 
thất thoát vốn đầu tư.

Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư, đơn vị 
tư vấn phải điều tra, sưu tầm, tổng hợp, đánh giá 
để tận dụng cao nhất những tư liệu, tài liệu đã có từ 
quy hoạch đê điều đã thực hiện, quy hoạch phòng 
chống lũ trên các tuyến sông trên địa bàn thành 
phố đã được rà soát điều chỉnh, các quy hoạch 
và dự án khác của thành phố có liên quan để đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành dự án; đầu tư 
tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả cao; không để xảy ra 
trùng lặp, lãng phí vốn đầu tư.

Toàn bộ các nội dung thiết kế quy hoạch phải 
được rà soát, cập nhật đảm bảo tuân thủ quy định; 
phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ chi tiết các 
tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố rà soát 
điều chỉnh; cập nhật kết nối, thống nhất với quy 
hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch sử dụng 
đất, quy hoạch giao thông và các quy hoạch chuyên 
ngành khác có liên quan. Các nội dung quy hoạch 
cần được rà soát, cập nhật để tuân thủ tiêu chuẩn 
thiết kế đê sông và các tiêu chuẩn, quy định kỹ 
thuật hiện hành liên quan mới được ban hành./.

TT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)
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Câu hỏi: Cách phòng trừ bệnh phấn 
trắng trên cây bưởi Diễn thời kỳ ra hoa, đậu 
quả?

Trả lời: 
Thời kỳ ra hoa, đậu quả của cây bưởi diễn 

cần chú ý phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh 
hại, trong đó có bệnh phấn trắng (do nấm Oidium 
sp.)

Triệu chứng bệnh: Bệnh gây hại trên cành 
lộc non, lá, hoa, quả non. Trên các bộ phận của 
cây bị bệnh xuất hiện những đám màu phấn màu 
trắng. Nấm gây bệnh phấn trắng thường phát triển 
trên bề mặt các bộ phận của cây. Bệnh này lây lan 
rất nhanh phải phòng trị kịp thời.

Biện pháp phòng trừ:
+ Biện pháp canh tác: Cắt tỉa cành tạo độ thông 

CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP

Giữa năm 2016, trong một lần gặp gỡ, giao 
lưu giữa các cửa hàng thực phẩm an toàn trên địa 
bàn Hà Nội, ý tưởng thành lập Hội những nhà sản 
xuất và bán lẻ thực phẩm sạch Hà Nội đã được 
hình thành. 

Mục đích ban đầu của nhóm là cùng nhau 
bảo vệ chính mình trong vấn nạn cung cấp thực 
phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc tràn 
lan. Ngay sau đó, được sự khích lệ của các cơ quan 
chức năng của thành phố Hà Nội, Hội thực phẩm 
sạch Hà Nội ra đời.

Với 27 thành viên gồm các nhà sản xuất, nhà 
phân phối và nhà bán lẻ thực phẩm sạch, thực 
phẩm an toàn, mục tiêu của Hội là đi đầu trong 
cuộc chiến đẩy lùi thực phẩm bẩn và phát triển nền 
nông nghiệp sạch Việt Nam. Cùng với các thương 
hiệu bán lẻ là gần 100 cửa hàng thực phẩm trên 
khắp các quận nội thành Hà Nội hoạt động theo 
mô hình kinh doanh thực phẩm an toàn, thực 
phẩm sạch và hữu cơ có nguồn gốc xuất xứ rõ 
ràng, phục vụ tốt nhất nhu cầu bữa ăn hàng ngày 
của người tiêu dùng từ rau, củ, quả, thịt cá, trái 
cây tới các loại đồ khô và thực phẩm thiết yếu,... 
như Chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Cleverfood, 
ngôi sao Việt, Green Life, Sơn Trại sạch, Hải sản 
Khánh Phú Quốc, Thực phẩm sạch ông Mai...

Nguyên tắc hoạt động của Hội là cung cấp 
các sản phẩm/dịch vụ đáp ứng 6 tiêu chí: An toàn - 
Trách nhiệm - Nghĩa vụ - Cộng đồng – Minh bạch – 
Bền vững; liên kết chuỗi cung ứng gồm các thương 
hiệu uy tín nhất; nói không với thực phẩm Trung 
Quốc và không phát triển nóng khiến chất lượng 
sản phẩm bị suy giảm.

Ngay sau khi được thành lập, Hội đã có những 
hoạt động xúc tiến thương mại tới các vùng miền 

để tìm nguồn hàng và kết nối với các nhà sản xuất 
lớn uy tín, đàm phán và ký kết hợp đồng bao tiêu 
cho các thương hiệu Thanh long xứ Đoài, nhãn chín 
muộn Đại Thành, dưa lưới công nghệ cao TP.HCM, 
nho xanh Ninh Thuận, Hợp tác xã Vĩnh Kim (Tiền 
Giang), bơ sáp Tây Nguyên… Khi các cửa hàng tự 
hoạt động riêng lẻ, việc đàm phán để có nguồn 
cung cấp hàng hóa ổn định, chất lượng đạt chuẩn 
với giá thành cạnh tranh là điều khó thực hiện bởi 
mỗi cửa hàng thường lấy số lượng ít nên không 
được các nhà sản xuất ưu tiên, nhưng khi nhiều 
cửa hàng trong Hội cùng liên kết nguồn hàng thì 
giảm được rất nhiều chi phí nhập hàng hóa cũng 
như rủi ro về chất lượng. Bên cạnh đó, các nhà bán 
lẻ không chỉ được lợi về nguồn hàng mà còn được 
bảo vệ quyền lợi một cách chính thống và nâng 
cao uy tín trên thị trường.

Cùng với việc đẩy mạnh liên kết nguồn hàng 
nhập, Hội cũng tích cực quảng bá để người dân 
trong từng khu vực biết đến những địa chỉ cửa 
hàng mua thực phẩm sạch uy tín thông qua các 
hoạt động thương mại giới thiệu sản phẩm tại các 
khu vực có cửa hàng của các thành viên trong hội 
để thu hút khách hàng và tuyên truyền để người 
tiêu dùng sử dụng thực phẩm sạch đảm bảo chất 
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

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

Hội thực phẩm sạch Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 6, 92 Võ Thị Sáu, quận Hai Bà 
Trưng, Hà Nội

Đại diện: Ông Nguyễn Xuân Thủy - Chủ tịch hội

ĐT: 0989.149.930
Thanh Tuyền

ĐỊA CHỈ XANH
HỘI THỰC PHẨM SẠCH HÀ NỘI: CHIA SẺ, GẮN KẾT, BỀN VỮNG CHUNG TAY 

ĐẨY LÙI THỰC PHẨM BẨN

TS. CAO VĂN CHÍ - PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 
VÀ PHÁT TRIỂN CÂY CÓ MÚI 
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thoáng cho vườn. Vệ sinh vườn cây và thu dọn các 
bộ phận bị bệnh đem tiêu hủy để diệt nguồn bệnh. 
Chăm sóc vườn cho cây sinh trưởng phát triển tốt, 
khống chế để cho cây ra lộc tập trung.

+ Biện pháp hóa học: Dùng thuốc Anvin 5SC,  
Aliette 800WG, Ridomil Gold 68WG . Phun kép 2 
lần cách nhau 5 ngày, phun ướt cả mặt trên và 
mặt dưới lá. 

- Phun phân bón lá cho cây bưởi Diễn: Sử 
dụng một số chất điều hòa sinh trưởng, phun hoặc 
tưới cho cây vào thời kỳ trước hoặc sau khi nở hoa, 
đậu quả.

+ Trước lúc ra hoa 15 - 20 ngày phun phân 
bón lá Growth 15WP + Flower 94 hoặc phân bón 

lá cao cấp Feed-DT02 kích bông (theo khuyến cáo 
của nhà sản xuất). 

+ Chuẩn bị ra hoa phun phân bón lá Flower 
95 (15g/8 lít) + Bo-Lak, Canbo-Lak hoặc Phân bón 
lá cao cấp Feed-DT02 kích bông (theo khuyến cáo 
của nhà sản xuất)...

+ Khi hoa nở rộ 50 – 70% phun phân bón lá 
cao cấp Breed-DT02 đậu trái; Phân bón lá cao cấp 
Breed-DT02 siêu Bo chống rụng trái cam quýt.

+ Sau khi tắt hoa phun: phun phân bón lá 
cao cấp Breed-DT02 trái lớn, phân bón lá Trimix – 
DT siêu lớn trái, đẹp trái (theo khuyến cáo của nhà 
sản xuất)..../.

Trong những ngày này đến thôn Việt Yên (xã 
Yên Bài, huyện Ba Vì), cán bộ và nhân dân trong 
thôn rất vui mừng, phấn khởi vì thôn được công 
nhận làng văn hóa cấp huyện giai đoạn (2015-
2017), đặc biệt là nhà văn hóa thôn sắp được khởi 
công xây dựng. Để có thể xây dựng nhà văn hóa 
thôn thì phải kể đến ông Đỗ Văn Quý, là một cựu 
chiến binh, người đã tự nguyện hiến 1.200 m2 đất 
để xây dựng nhà văn hóa thôn.

Ông Quý cho biết: “Thôn Việt Yên gốc là đội 
2, nông trường Việt Mông trước đây, khi các hộ 
dân được chuyển về xã Yên Bài quản lý thì nhân 
dân trong thôn hội họp vẫn nhờ hội trường cũ của 
nông trường, vừa nhỏ, lại không có sân chơi cho 
các cháu thanh thiếu niên và nhân dân trong thôn, 
vì vậy, khi nhà nước có chủ trương đầu tư xây 
dựng nhà văn hóa cho thôn, tôi đã quyết định hiến 
1.200 m2 đất để làm nhà văn hóa”. 

Ông Quý cho biết thêm, việc xây dựng nhà 
văn hóa rất có ý nghĩa, để nhân dân hội họp, có 
sân chơi cầu lông, bóng chuyền, nhân dân vui chơi 
thể thao hàng ngày, nên ông đã hiến đất, muốn 
làm một cái gì đó cho thôn. Khi việc hiến đất này 

về nói với gia đình, gia đình ông Quý đã ủng hộ 
ngay. Diện tích đất ông Quý hiến là diện tích đất 
mà Giám đốc nông trường Việt Mông giao cho 
ông trước đây để làm chuồng bò, trồng cây, thuộc 
quyền sở hữu của ông. Theo giá đất thị trường 
thôn Việt Yên thì 1.200 m2 đất ông hiến thì khoảng 
200 triệu đồng đến 300 triệu đồng, hàng năm trên 
diện tích đất này, ông cho thuê để các hộ trồng cỏ, 
trồng các loại cây khác cũng được 1 triệu đến vài 
triệu đồng. 

Chia sẻ thêm ông Quý cũng cho biết “Nhà văn 
hóa thôn ở Việt Yên được khởi công xây dựng tới 
đây là sự mong mỏi của ông khi về tuổi già”. 

Ông Nguyễn Danh Hồng, Trưởng ban Công 
tác Mặt trận thôn Việt Yên nói thêm: “Khu đất ông 
Quý hiến rất vuông vắn, khi xây dựng lên thì sẽ 
đáp ứng nhu cầu hội họp, văn hóa, văn nghệ, thể 
dục, thể thao của nhân dân trong thôn, đây là việc 
làm rất đáng quý mà bản thân tôi thấy rất vui”.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ tịch 
UBND xã Yên Bài đồng quan điểm với ông Hồng, 
“xã Yên Bài có 3 thôn, là các đội của nông trường 
cũ là Phú Yên, Việt Yên và Quảng Phúc, việc ông 
Quý hiến đất đã giúp dự án xây dựng nhà văn hóa 
thôn Việt Yên được hoàn thành trong năm 2018, 
góp phần vào tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa của 
xã, từ đó góp phần vào phong trào chung sức xây 
dựng nông thôn mới ở xã Yên Bài”.

Có thể nói, ông Quý đã có đóng góp rất lớn 
cho cộng đồng dân cư thôn. Ông thực sự là một 
cựu chiến binh, một công dân tiêu biểu ở Việt Yên, 
góp phần xây dựng Việt Yên ngày càng phát triển 
về mọi mặt./.

Hồng Đạt 

GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH
BA VÌ: CỰU CHIẾN BINH HIẾN 1.200 M2 ĐẤT LÀM NHÀ VĂN HÓA THÔN
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Đối với mặt hàng lương thực: Sau Tết, giá 
cả các mặt hàng lúa, gạo trên thị trường Hà Nội 
tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể như sau:  Gạo Xi 
dẻo có giá từ 12.500 - 14.000 đ/kg, gạo Bắc thơm 
số 7 có giá từ 16.000 - 18.000 đ/kg, gạo tám Thái 
18.000 - 20.000 đ/kg, gạo nếp cái hoa vàng đang 
có giá bán dao động từ 25.000 đ/kg - 27.000 đ/
kg. Đối với các mặt hàng đậu đỗ có giá bán như 
sau: Đậu xanh có vỏ giá phổ biến ở mức 42.000 
- 45.000đ/kg, đậu xanh tách vỏ giá từ 50.000 - 
55.000 đ/kg, đậu đen giá dao động từ 45.000 - 
50.000 đ/kg, lạc nhân 50.000 - 55.000 đ/kg.  

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Nhìn 
chung thị trường giá thịt lợn hơi tương đối ổn định 
do đã qua rằm tháng giêng, mức tiêu thụ thịt giảm 
và nguồn cung thì vẫn tương đối lớn. Giá lợn hơi 
duy trì ở mức 33.000-35.000 đồng/kg. Giá bán lẻ 
các mặt hàng thực phẩm như sau: Thịt lợn ba chỉ 
có giá từ 70.000 - 80.000 đ/kg, thịt lợn mông sấn 
giá từ 65.000 - 70.000 đ/kg; Thịt bò hiện có giá 
từ 230.000 - 250.000 đ/kg; gà ta hơi giá 110.000 
- 120.000 đ/kg. Giá bán các mặt hàng thủy, hải 
sản giữ ổn định: Cá trắm (loại 2kg trở lên) có giá 
từ 65.000 - 70.000 đ/kg, cá chép giá từ 55.000 - 

60.000 đ/kg, tôm đồng có giá từ 180.000 - 200.000 
đ/kg; ngao 16.000 - 20.000 đ/kg.  

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Với 
mặt hàng rau xanh, do thời tiết nồm, ẩm kéo dài, 
nguồn cung rau xanh trong những ngày này khá 
dồi dào. Giá một số mặt hàng rau xanh giữ ổn 
định. Cụ thể như sau: Cà chua 15.000 - 20.000 
đồng/kg, rau cải ngọt có giá 15.000 - 20.000 đ/
kg, bắp cải giá 12.000 - 15.000 đ/kg, su hào có giá 
3.000 - 5.000 đ/củ. Đối với các mặt hàng trái cây, 
do nhu cầu đi lễ đầu năm của người dân tăng cao 
nên giá bán một số loại trái cây vẫn ở mức cao: 
Cam Cao Phong giá từ 30.000 - 35.000đ/kg, cam 
đường Canh giá 30.000 - 35.000 đ/kg, thanh long 
giá 30.000 - 35.000 đ/kg.

Về vật tư nông nghiệp: Tuần qua, nhiều 
địa phương đã hoàn thành gieo cấy vụ xuân. Hiện 
tại, giá bán lẻ một số mặt hàng phân bón giữ ổn 
định: Đạm urê ngoại có giá từ 8.500 - 8.700 đ/kg, 
NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 4.100 - 4.500 đ/kg, 
Kali giá 9.000 - 10.500 đ/kg; lân Lâm Thao có giá 
3.800 - 4.000 đ/kg./.  

NT (TH)

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Hà 
Công Tuấn, năm nay, Việt Nam có khả năng xuất 
khẩu được 6,5 triệu tấn gạo.

Để giữ vững giá trị gạo Việt Nam trong xuất 
khẩu, cơ cấu gạo chất lượng cao vẫn chiếm chủ 
yếu, gạo thường không quá 20% trong xuất khẩu. 

Trong hai tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất 
khẩu được 861.000 tấn gạo với 419 triệu USD, 
tăng 17% về khối lượng và 34% về giá trị so với 
cùng kỳ năm 2017.

Philippines là thị trường đứng đầu nhập khẩu 
gạo Việt Nam với thị phần 26,9%. Trung Quốc 
đứng thứ hai với 23,5% thị phần. 

Đặc biệt, tình hình xuất khẩu gạo rất tốt và 
giá gạo của Việt Nam cao hơn Thái Lan. Nếu như 
giá gạo xuất khẩu bình quân trong năm 2016 chỉ 
đạt 435 USD/tấn thì năm 2017 là 450 USD/tấn và 
giá gạo trong đợt xuất khẩu đầu năm 2018 đạt 
475 USD/tấn. 

Theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn, giá xuất 
khẩu gạo có xu hướng tăng nhờ chất lượng gạo 
Việt Nam đang tăng lên. Trước đây, Việt Nam chủ 
yếu xuất khẩu gạo thường như IR 50404, nhưng 
nay chủ yếu là gạo nếp, gạo thơm, jasmine... Năm 
2017, trong cơ cấu gạo xuất khẩu 81% là gạo chất 
lượng cao. 

Bên cạnh đó, gạo thường sẽ vẫn chiếm một 
tỷ lệ nhất định. Mặc dù hiện giá lúa IR50404 đang 
tốt, nhưng không vì giá tốt trước mắt mà quay trở 
lại tăng sản xuất loại lúa gạo này. Với lúa IR 50404, 
Bộ Nông nghiệp & PTNT đã chỉ đạo không sản xuất 
trong vụ Mùa, chỉ sản xuất một phần trong các vụ 
còn lại. 

Năm 2017, Việt Nam xuất khẩu được 5,8 triệu 
tấn gạo với 2,6 tỷ USD./. 

NT (Theo Vietnamplus)

VIỆT NAM CÓ THỂ XUẤT KHẨU 6,5 TRIỆU TẤN GẠO TRONG NĂM 2018
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 8 tháng 3 năm 2018

TT
Mặt hàng 

và quy 
cách

Loại

Chợ 
Yên 
-Mê 
Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi- 

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ Tó-
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Lúa Khang 
Dân loại 1 6.500 7.000 6.500 7.000 8.000 7.000 7.000 7.000 7.000

2 Gạo Khang 
Dân loại 1 10.000 12.500 10.000 12.500 11.000 11.500 11.000 12.500 11.000 11.000

3 Gạo bắc 
thơm loại 1 13.500 15.000 15.000 16.000 15.000 15.500 18.000 17.000 15.000 16.000

4 Gạo Xi dẻo loại 1 12.000 12.000 12.500 12.500 15.000 13.000 13.500 13.000 12.500 13.000

5 Gạo Điện 
Biên loại 1 15.000 18.000 16.500 16.000 16.000 16.000 19.000 17.000 17.000

6 Gạo Hải 
Hậu loại 1 18.000 17.500 16.000 16.500 17.000 16.000 13.500 16.000 16.000

7 Gạo tám 
Thái loại 1 20.000 18.000 18.000 17.000 22.000 19.500 20.000 18.500 19.000 18.000

8 Gạo nếp cái 
hoa vàng loại 1 25.000 26.000 27.000 25.000 27.000 25.000 27.000 30.000 30.000 27.000

9 Gạo nếp 
cẩm loại 1 38.000 28.000 30.000 32.000 35.000 32.000 35.000

10 Đậu tương loại 1 25.000 24.000 20.000 20.000 20.000 21.000 22.000 26.000

11 Đậu xanh 
có vỏ loại 1 45.000 45.000 40.000 50.000 40.000 48.000 45.000 44.000 48.000

12 Lạc nhân loại 1 40.000 50.000 48.000 50.000 50.000 53.000 55.000 50.000 48.000 50.000

13 Đậu đen loại 1 42.000 48.000 40.000 40.000 50.000 50.000 40.000 42.000 45.000

14 Đạm urê 
ngoại loại 1 7.200 8.500 8.500 8.700 9.000 8.500 9.000 10.000 9.000 9.000

15
NPK 5.10.3 
Văn Điển 

(giá tại Đlý)
loại 1 4.000 5.500 5.000 4.100 4.500 5.000 4.000 5.500 4.500 4.500

16 Kali loại 1 7.800 9.000 9.000 10.500 8.000 9.500 10.500 12.000 10.000 10.000

17 Lân Văn 
Điển loại 1 3.000 5.000 4.000 3.800 4.000 4.000 3.800 4.500 4.000 4.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 8 tháng 3 năm 2018

TT
Mặt hàng 

và quy 
cách

Loại

Chợ 
Yên 
-Mê 
Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi-

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-Từ 
Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ Tó-
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Thịt lợn hơi 
(lợn siêu nạc) loại 1 32.000 32.000 32.000 33.000 34.000 34.000 33.000 34.000 35.000

2 Thịt lợn mông 
sấn loại 1 60.000 60.000 45.000 75.000 60.000 55.000 70.000 70.000 65.000 70.000

3 Thịt lợn nạc 
thăn loại 1 70.000 70.000 55.000 85.000 80.000 70.000 90.000 75.000 70.000 80.000

4 Thịt lợn ba 
chỉ loại 1 70.000 75.000 60.000 85.000 70.000 70.000 90.000 65.000 70.000 80.000

5 Thịt bò thăn loại 1 240.000 230.000 250.000 250.000 270.000 230.000 260.000 260.000 220.000 240.000

6 Thịt bò mông loại 1 220.000 250.000 240.000 240.000 270.000 210.000 240.000 250.000 230.000 220.000

7 Gà ta hơi loại 1 100.000 115.000 122.000 120.000 140.000 110.000 120.000 120.000 110.000 100.000

8 Gà ta nguyên 
con làm sẵn loại 1 115.000 125.000 135.000 155.000 160.000 150.000 140.000 135.000 130.000

9 Gà công 
nghiệp hơi loại 1 45.000 43.000 45.000 38.000 40.000 55.000 45.000

10
Gà CN 

nguyên con 
làm sẵn

loại 1 55.000 55.000 67.000 70.000 52.000 70.000 65.000 75.000 65.000

11 Vịt hơi loại 1 50.000 45.000 45.000 52.000 46.000 55.000 55.000 52.000 50.000

12 Vịt nguyên 
con làm sẵn loại 1 65.000 60.000 72.000 60.000 85.000 70.000 75.000 70.000

13 Ngan hơi loại 1 55.000 60.000 58.000 55.000 62.000 56.000 65.000 60.000 55.000 60.000

14 Ngan nguyên 
con làm sẵn loại 1 65.000 70.000 75.000 80.000 90.000 70.000 95.000 75.000 75.000 80.000

15 Cá chép > 
1kg loại 1 65.000 60.000 55.000 55.000 75.000 50.000 60.000 75.000 55.000

16 Cá trắm > 
2kg loại 1 70.000 65.000 50.000 65.000 75.000 55.000 70.000 85.000 75.000 70.000

17 Cá quả loại 1 90.000 140.000 130.000 120.000 100.000 100.000 140.000 100.000 100.000

18 Ngao loại 1 20.000 17.000 18.000 20.000 18.000 20.000 17.000 20.000 18.000

19 Tôm sú loại 1 480.000 400.000 400.000 400.000 380.000 400.000

20 Tôm  đồng loại 1 170.000 220.000 200 000 200.000 230.000 200.000 250.000 200.000 200.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 8 tháng 3 năm 2018

tt Mặt hàng 
và quy cách Loại

Chợ 
Yên 
-Mê 
Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Hà Vĩ-

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-Từ 
Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ Tó-
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Cam Canh loại 1 45.000 55.000 40.000 36.000 45.000 45.000 50.000

2 Dưa hấu Miền 
Nam loại 1 15.000 18.000 16.000 18.000 15.000 12.000 20.000 20.000 20.000 18.000

3 Cam Cao 
Phong loại 1 45.000 40.000 40.000 35.000 45.000 40.000 35.000 40.000

4 Xoài cát chu loại 1 20.000 50.000 35.000 30.000 30.000 25.000 40.000 40.000 40.000 40.000

5 Ổi loại 1 20.000 25.000 18.000 20.000 25.000 20.000 25.000 30.000 25.000 20.000

6 Táo ta loại 1 30.000 35.000 20.000 30.000 40.000 30.000 30.000 40.000

7 Táo TQ loại 1 25.000 35.000 30.000 35.000 30.000 35.000

8 Vú sữa loại 1 55.000 50.000 50.000 40.000 55.000 55.000 40.000

9 Hồng xiêm loại 1 40.000 55.000 40.000 45.000 30.000 35.000 35.000 40.000 45.000 35.000

10 Thanh long loại 1 25.000 35.000 25.000 10.000 40.000 30.000 25.000 35.000 25.000 35.000

11 Cà chua loại 1 10.000 13.000 18.000 12.000 12.000 10.000 20.000 15.000 20.000 15.000

12 Cà rốt loại 1 12.000 14.000 8.000 12.000 14.000 10.000 12.000 15.000

13 Khoai tây loại 1 12.000 14.000 12.000 12.000 14.000 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000

14 Rau cải ngọt loại 1 11.000 11.000 15.000 10.000 7.000 12.000 15.000 10.000 15.000

15 Súp lơ (cây) loại 1 7.000 8.000 5.000 6.000 5.000 8.000 12.000 8.000 10.000

16 Bắp cải loại 1 7.000 8.000 8.000 10.000 5.000 6.000 12.000 10.000 12.000 8.000

17 Su hào(củ) loại 1 2.000 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000 3.000 3.000 4.000 3.000

18 Rau cải cúc
 (mớ) loại 1 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5.000 4.000 3.000

19 Rau cần (mớ) loại 1 5.000 6.000 6.000 7.000 5.000 8.000 8.000 6.000 7.000

20 Hoa hồng đỏ 
(bông) loại 1 5.000 6.000 5.000 5.000 13.000 10.000 12.000 7.000 7.000 10.000

21 Hoa ly hồng 
(cành) loại 1 15.000 25.000 25.000 30.000 25.000 25.000 25.000 15.000 20.000

22 Hoa cúc vàng
(bông) loại 1 4.000 4.000 5.000 3.000 3.000 5.000 5.000 4.000 4.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 8 tháng 3 năm 2018

STT Mặt hàng và quy cách Loại Sơn La Bắc Giang Hưng Yên

1 Thóc tẻ (KD, Q5) loại 1 7.000 6.000 6.500

2 Gạo Xi dẻo loại 1 12.500 12.000 12.500

3 Đậu t ương loại 1 26.000 25.000 25.000

4 Đậu xanh tách vỏ loại 1 50.000 50.000 52.000

5 Lạc nhân loại 1 45.000 50.000 50.000

6 Miến dong loại 1 72.000 75.000 75.000

7 Thịt lợn hơi loại 1 33.000 32.000 33.000

8 Thịt mông sấn loại 1 80.000 75.000 75.000

9 Gà Tam hoàng hơi loại 1 70.000 65.000 70.000

10 Gà ta hơi loại 1 120.000 110.000 110.000

11 Gà Ai cập hơi loại 1 75.000 75.000 75.000

12 Vịt hơi loại 1 50.000 45.000 45.000

13 Thịt bò thăn loại 1 255.000 240.000 250.000

14 Trứng gà ta (quả) loại 1 3.500 3.000 3.000

15 Trứng chim cút (10 quả) loại 1 6.500 6.500 6.500

16 Tôm sú loại 1 450.000 450.000 450.000

17 Cá quả loại 1 100.000 95.000 90.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 8 tháng 3 năm 2018

STT Mặt hàng và quy 
cách Loại Hà Giang Bắc Ninh Hải Dương

1 Dưa hấu Miền Nam loại 1 15.000 14.000 15.000

2 Bưởi da xanh loại 1 90.000 85.000 85.000

3  Xoài Thái loại 1 40.000 40.000 40.000

4 Lê loại 1 32.000 30.000 35.000

5 Thanh long loại 1 35.000 35.000 35.000

6 Cà rốt loại 1 12.000 10.000 10.000

7 Hành tây loại 1 17.000 15.000 15.000

8 Khoai  tây loại 1 12.000 10.000 10.000

9 Cà chua loại 1 13.000 13.000 12.000

10 Rau cải cúc (mớ) loại 1 3.000 3.000 3.000

11 Chanh (quả tươi) loại 1 30.000 25.000 25.000

12 Tỏi ta khô loại 1 50.000 50.000 50.000

13 Cải thảo loại 1 12.000 12.000 12.000

14 Dưa chuột loại 1 15.000 15.000 15.000

15 Hành củ ta khô loại 1 65.000 60.000 60.000

16 Bí đỏ loại 1 18.000 15.000 15.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

1

Cơ sở sản xuất rau 
hữu cơ công nghệ cao

Đại diện:
Đặng Thị Cuối

Thôn Đoài Khê - xã 
Đan Phượng - huyện 
Đan Phượng - Hà Nội

ĐT:0986.758.153

Chuyên sản xuất rau các loại: Khoai tây, bắp 
cải, su hào, su hào ăn lá.... Sản phẩm đảm bảo 
an toàn, chất lượng, có tem truy xuất nguồn 
gốc. 

2

Cửa hàng 
kinh doanh rau

Đại diện: 
Nguyễn Thị Nguyệt

Chợ Phùng - thị trấn 
Phùng - huyện Đan 
Phượng - Hà Nội
ĐT:0915.463.299

Chuyên kinh doanh rau các loại: Cải xanh, cải 
ngọt, bắp cải, su hào, cà chua... đảm bảo chất 
lượng.  

3

HTX Nông nghiệp 
Dũng Tiến
Đại diện:

Nguyễn Thông Thạo 

Xã Dũng Tiến - 
huyện Thường Tín 

- Hà Nội
ĐT:02433.755.958

Chuyên cung cấp các loại rau an toàn theo 
mùa vụ. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 
Thường Tín và các vùng lân cận.  

4

HTX Nông nghiệp 
Văn Phú
Đại diện: 

Lưu Xuân Trọng

Xã Văn Phú - huyện 
Thường Tín - Hà Nội
ĐT:02433.763.613

Chuyên cung cấp các loại rau an toàn theo 
mùa vụ. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 
Thường Tín và các vùng lân cận.  
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

1

Công ty cổ phần đầu 
tư liên doanh Việt 

Anh (VIAVET)
Đại diện: 

Trần Văn Dũng 

Khu công nghiệp 
Liên Phương - huyện 
Thường Tín - Hà Nội
ĐT:02433.765.468

Thành lập năm 2002, VIAVET là nhà máy sản 
xuất thuốc thú y theo tiêu chuẩn GMP-WHO 
(GMP-GLP-GSP).
Hiện nay, VIAVET được phép sản xuất và lưu 
hành trên 200 sản phẩm thuốc thú y, trong có 
nhiều sản phẩm độc đáo chất lượng cao như: 
VIA.FLOR LA, VILIMOX, AZ.QUINOTEC, AZ.DOXY 
50S, AZ.MOXY 50S, AZ.FLORTEC 23%, các thuốc 
kháng sinh ở dạng hạt siêu tan:Ampi-Coli extra, 
GENTA-TYLOSIN, VIAMOXYL 15S... 

2

Công ty thuốc thú y - 
thủy sản Thịnh Phú

Đại diện:
Vũ Văn Nhân

B2 khu văn phòng 
và chung cư cao cấp 
Vinaconex1 - 289A 
Khuất Duy Tiến - 

phường Trung Hòa 
- quận Cầu Giấy - 

Hà Nội
ĐT:0243.26466490

Chuyên bán buôn, bán lẻ thuốc thú y các loại 
với số lượng lớn đảm bảo uy tín, chất lượng. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các 
vùng lân cận.  

3

Cửa hàng kinh doanh 
thuốc thú y
Đại diện:

Nguyễn Hồng Thủy

Xã Thủy Xuân Tiên - 
huyện Chương Mỹ - 

Hà Nội
ĐT:0974.731.990

Chuyên bán buôn, bán lẻ thuốc thú y các loại 
với số lượng lớn đảm bảo uy tín, chất lượng. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các 
vùng lân cận.  

4

Cửa hàng kinh doanh 
thuốc thú y
Đại diện:

Trịnh Thị Thu Hiền

Phố Chợ - xã Quảng 
Bị - huyện Chương 

Mỹ - Hà Nội
ĐT:0984.537.882

Chuyên bán buôn, bán lẻ thuốc thú y các loại 
với số lượng lớn đảm bảo uy tín, chất lượng. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các 
vùng lân cận.  
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

1

Hộ kinh doanh
 thuốc BVTV

Đại diện:
Đinh Thị Tuyết

Xã Xuân Phú - huyện 
Phúc Thọ - Hà Nội
ĐT:0988.024.286

Kinh doanh thuốc BVTV, phân bón phục vụ sản 
xuất nông nghiệp đảm bảo chất lượng. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và 
các vùng lân cận.  

2

Hộ sản xuất giống và 
cung ứng cây giống 

các loại
Đại diện:

Đỗ Xuân Nhung

Thôn Cao Thiên - xã 
Kim Quan - huyện 

Thạch Thất - Hà Nội
ĐT:0983.661.430

Chuyên sản xuất và kinh doanh cây giống 
các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 
Thạch Thất và các vùng lân cận.  

3

Cửa hàng cung ứng 
vật tư nông nghiệp

Đại diện:
Nguyễn Văn Trung 

Thị trấn Liên Quan - 
huyện Thạch Thất - 

Hà Nội
ĐT:0917.288.919

Kinh doanh các loại vật tư nông nghiệp phục 
vụ sản xuất đảm bảo chất lượng. Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp huyện Thạch Thất và các 
vùng lân cận.  

4

Cửa hàng cung ứng 
vật tư nông nghiệp

Đại diện:
Phùng Văn Bằng

Thôn 4 - xã Hạ Bằng 
- huyện Thạch Thất - 

Hà Nội
ĐT: 0984.765.653

Kinh doanh các loại vật tư nông nghiệp, giống 
cây trồng đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp huyện Thạch Thất và các vùng 
lân cận.  
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Trang trại 
chăn nuôi lợn

Đại diện:
Đặng Thị Tuyết

Xã Trung Châu - 
huyện Đan Phượng 

- Hà Nội
ĐT: 0946.636.378

Chuyên bán buôn, bán lẻ lợn thịt với số lượng lớn 
đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp huyện Đan Phượng và các vùng lân cận. 

2
Trang trại chăn nuôi 

Đại diện:
Vũ Văn Ngọc

Xã Cẩm Lĩnh - huyện 
Ba Vì - Hà Nội

ĐT: 0983.960.737

Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại lợn giống và 
các loại gà thịt chất lượng. Thị trường tiêu thụ 
rộng khắp huyện Ba Vì và các vùng lân cận. 

3

Trang trại
chăn nuôi gà

Đại diện:
Phùng Công Phương

Xã Cẩm Lĩnh - huyện 
Ba Vì - Hà Nội

ĐT:01634.519.673

Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại gà thịt chất 
lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba 
Vì và các vùng lân cận. 

4

Trang trại
chăn nuôi gà

Đại diện: 
Phùng Viết Đồng

Xã Cẩm Lĩnh - huyện 
Ba Vì - Hà Nội

ĐT:01699.791.590

Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại gà thịt chất 
lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba 
Vì và các vùng lân cận. 
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ sản xuất và 
cung ứng chè lam 

Đại diện: 
Nguyễn Thu Thủy

Thôn Thạch - xã 
Thạch Xá - huyện 

Thạch Thất - Hà Nội
ĐT:0987.393.305

Nhận đặt hàng và cung cấp chè lam với số 
lượng lớn theo yêu cầu của khách hàng. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thạch Thất 
và các vùng lân cận.

2

Hộ sản xuất và cung 
ứng chè lam 

Đại diện:
Nguyễn Thu Trang

Xã Lại Thượng - 
huyện Thạch Thất 

- Hà Nội
ĐT:0979.147.238

Nhận đặt hàng và cung cấp chè lam với số 
lượng lớn theo yêu cầu của khách hàng. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thạch Thất 
và các vùng lân cận. 

3

Siêu thị mỹ nghệ 
Trọng Nghĩa

Đại diện:
Nguyễn Trọng Nghĩa

Xã Chuyên Mỹ - 
huyện Phú Xuyên - 

Hà Nội
 ĐT:0902.446.669

Chuyên bán buôn, bán lẻ sản phẩm đồ gỗ 
nội thất đảm bảo chất lượng. Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành 
trong cả nước. 

4

Cơ sở sản xuất đồ gỗ 
mỹ nghệ
Đại diện:

Nguyễn Thị Lý

Xã Tân Dân - huyện 
Phú Xuyên - Hà Nội
ĐT:01657.266.999

Chuyên bán buôn, bán lẻ sản phẩm tranh gỗ 
cao cấp với số lượng lớn, đảm bảo uy tín và 
chất lượng cao. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

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

1

Công ty cổ phần 
giống cây trồng - 

nông sản xuất khẩu 
Kiên Giang
Đại diện:

Nguyễn Mạnh 
Cường

Phường Thạch Khôi - 
Thành phố Hải Dương 

- tỉnh Hải Dương
ĐT:0904.486.999

Chuyên sản xuất rau các loại: Cà rốt, bí đỏ, 
cà chua, ớt, cải xanh, cải bắp, su hào... Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số VietGAP-
TT-13-07-30-0026.

2

Công ty TNHH MTV 
rau củ quả an toàn 

Thanh Hà
Đại diện:

Phạm Công Tới

Xã Hồng Lạc - huyện 
Thanh Hà - tỉnh 

Hải Dương
ĐT:0904.699.730

Chuyên sản xuất rau các loại: Cải bắp, su hào, 
cà rốt, củ cải. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số 
VietGAP-TT-13-07-30-0001.  

3
Trang trại chăn nuôi

Đại diện:
Trần Văn Phú

Thôn 3 - xã Quảng 
Châu - thành Phố Hưng 

Yên - tỉnh Hưng Yên
ĐT:0974.816.743

Chuyên cung cấp lợn thịt và lợn nái. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số VietGAP-
CN-12-01-33-0004.

4
Trang trại chăn nuôi

Đại diện:
Trần Văn Chính

Thôn 1 - xã Quảng 
Châu - thành Phố Hưng 

Yên - tỉnh Hưng Yên
ĐT:0974.599.429

Chuyên cung cấp lợn thịt và lợn nái. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số VietGAP-
CN-12-01-33-0003.


