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CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI PHÂN LŨ SÔNG ĐÁY SẴN SÀNG VẬN HÀNH CHUYỂN LŨ NĂM 2021

Cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy 
có vai trò rất quan trọng trong công tác phòng 
chống lũ của thủ đô. Để đảm bảo cho cụm công 
trình vận hành tốt khi gặp tình huống cần phân 
lũ trong mùa mưa bão, hàng năm Ban quản lý và 
dịch vụ thủy lợi Hà Nội đều thực hiện vận hành 
công trình, kiểm tra nội bộ nhằm đảm bảo yêu 
cầu cắt lũ, chuyển lũ của cụm công trình. 

Cụm công trình phân lũ sông Đáy hiện nay 
gồm công trình Đập Đáy, kênh dẫn Cẩm Đình - 
Hiệp Thuận và 3 cống (Vân Cốc, Cẩm Đình, Hiệp 
Thuận). Theo Quy trình vận hành cụm công trình 
đầu mối phân lũ sông Đáy ban hành kèm theo 
Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 
của UBND Thành phố Hà Nội, việc vận hành cụm 
công trình đầu mối phân lũ sông Đáy phải bảo 
đảm thực hiện nhiệm vụ chủ động đưa nước 
sông Hồng vào sông Đáy trong mùa kiệt với lưu 
lượng tối đa 100m3/s; đưa nước thường xuyên 
trong mùa lũ với lưu lượng tối đa 450m3/s nhưng 
không làm ngập các bãi sông, không làm ảnh 
hưởng tới tiêu nước mùa mưa. Đồng thời, thoát 
được lưu lượng tối đa 2.500m3/s khi xuất hiện lũ 
lớn có chu kỳ lặp lại hơn 500 năm trên hệ thống 
sông Hồng.

Để cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy 
bảo đảm ổn định và sẵn sàng thực hiện lệnh 
chuyển lũ từ sông Hồng vào sông Đáy trong mùa 
lũ năm 2021, ngay khi kết thúc mùa lũ năm 2020, 
Ban quản lý và dịch vụ thủy lợi Hà Nội đã chủ 
động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai 
thực hiện công tác kiểm tra, vận hành, duy tu, 
bảo dưỡng toàn diện cụm công trình.

Đối với công trình Đập Đáy Ban đã tiến hành 
vệ sinh và tra dầu mỡ cho các trục ắc cửa phụ, 

bánh xe cữ, cối quay của 6 cửa quạt. Thay thế các 
thanh giằng chân, dàn dầm, cạo gỉ, sơn chống gỉ 
phần chân, toàn bộ gầm dàn ngang, phần ngập 
nước của các cửa quạt. Toàn bộ phần tôn bưng 
bên ngoài của cửa quạt số 5, số 6 được sơn phủ 
bằng sơn nhũ. Đồng thời tiến hành bảo dưỡng 
toàn bộ hệ thống thiết bị cung cấp, điều khiển 
tín hiệu từ nhà điều khiển trung tâm đến phòng 
máy các cửa đập; Kiểm tra cách điện toàn bộ cáp 
lực, cáp động cơ, kiểm tra thông mạch các chế 
độ vận hành, chuyển cấp đặc tính. Bảo dưỡng 
bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS; Vệ sinh, bảo 
dưỡng 12 động cơ điện 7,5KW, hạ cửa van và các 
động cơ điện dự phòng; Bảo dưỡng bảo trì tổ 
máy phát điện xoay chiểu 3 pha 200KVA và các 
loại máy công cụ. 

Đối với công trình cống Vân Cốc, Ban quản lý 
và dịch vụ thủy lợi Hà Nội đã tiến hành vệ sinh, 
bảo dưỡng hệ thống máy tời 6 tấm (26 máy), tra 
dầu mỡ bánh xe cữ; Siết cáp và thay thế 64m cáp 
các cửa cống. Ban cũng đã tiến hành bảo dưỡng 
tủ điện phân phối, tủ điện điều khiển. Cạo gỉ, sơn 
toàn bộ tủ điện phân phối và điều khiển tại nhà 
điều khiển trung tâm; Bảo dưỡng động cơ điện 
1,7KW ngoài cầu (26 động cơ), máy phát điện 
xoay chiều 3 pha 130 KVA. Đồng thời tiến hành 
kiểm tra hệ thống thiết bị cung cấp, điều khiển, 
hệ thống thông tin liên lạc, ánh sáng, hệ thống 
tiếp địa, chống sét…  

Thực hiện quy trình vận hành cụm công trình 
đầu mối phân lũ sông Đáy ban hành theo Quyết 
định số 2140/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của 
UBND TP Hà Nội, từ ngày 16-18/6 vừa qua, Sở 
Nông nghiệp & PTNT tổ chức tổng kiểm tra vận 
hành cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy. 
Trong 3 ngày tổng kiểm tra vận hành cụm công 
trình, đối với công trình đập Đáy, Ban Quản lý 
công trình phân lũ sông Đáy đã hạ 6 cửa từ cao 
trình 10,35m xuống cao trình 9,0m; nâng 6 cửa 
từ cao trình 9,0m lên cao trình 13,9m; hạ 6 cửa 
từ cao trình 13,9m xuống cao trình 12,9m. Đối 
với công trình Vân Cốc, đã nâng toàn bộ 26 cửa 
từ cao trình 12,0m lên cao trình 14,2m; đồng 
thời, hạ 26 cửa từ cao trình 14,2m xuống cao 
trình 12,0m. Sử dụng nguồn điện lưới, nguồn 
điện Điezen dự phòng để ở chế độ tự động.

Qua kiểm tra vận hành cho thấy, trong quá 



2 Số 19 - Ngày 10 tháng 7 năm 2021

trình vận hành đập Đáy không chịu áp lực nước, 
6 cửa van xuất hiện tiếng kêu to, 12 cụm puly 
hố thế thượng lưu đập Đáy bị kẹt, không hoạt 
động. Hệ thống thiết bị điện tại 2 công trình Đập 
Đáy, cống Vân Cốc đã được lắp đặt từ lâu, thiết 
bị điện đã cũ và lạc hậu nên rất dễ phát sinh sự 
cố trong quá trình vận hành. Do được xây dựng 
từ lâu nên kết cấu thép cửa van một số vị trí bị 
gỉ rỗ. Vật liệu thép cửa van cũng không đồng bộ. 
Trong quá trình vận hành cống Hiệp Thuận đã 
xảy ra sự cố cong trục vít me cửa thông truyền, 
bệ máy đóng mở bị đội lên khỏi sàn bê tông lắp 
máy dẫn đến hệ thống bị rung lắc mạnh khi vận 
hành nâng, hạ cửa van. 

Theo Giám đốc Ban quản lý và dịch vụ thủy 
lợi Hà Nội Nguyễn Văn Hữu: Cụm công trình đầu 
mối phân lũ sông Đáy được xây dựng từ thời 
Pháp thuộc nên nhiều hạng mục đã xuống cấp, 
có nguy cơ ảnh hưởng tới quy trình vận hành an 
toàn, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn 

biến khôn lường. Để bảo đảm hoạt động của cụm 
công trình đầu mối phân lũ sông Đáy về lâu dài, 
Giám đốc Ban Quản lý công trình phân lũ sông 
Đáy đề nghị UBND TP Hà Nội, Bộ Nông nghiệp 
&PTNT quan tâm, bố trí kinh phí thực hiện đầu tư 
cải tạo, nâng cấp đập Đáy và cống Vân Cốc trong 
năm 2021 và những năm tiếp theo.

Qua kết quả tổng kiểm tra, vận hành thử cho 
thấy, Ban quản lý và dịch vụ thủy lợi Hà Nội đã 
thực hiện tốt công tác quản lý vận hành, kiểm tra 
kỹ thuật, bảo dưỡng, tu sửa 4 công trình theo 
đúng quy trình quy phạm. Quá trình quản lý, vận 
hành Ban quản lý công trình phân lũ Sông Đáy 
đã khắc phục dần những nhược điểm, cố tật và 
hư hỏng của máy móc, thiết bị. Tuy một số trang 
thiết bị đã có phần xuống cấp nhưng cụm công 
trình ổn định, sẵn sàng vận hành chuyển lũ năm 
2021./. 

Nguyễn Vàn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT KIỂM TRA SẢN XUẤT TẠI THỊ XÃ SƠN TÂY

Vừa qua, Đoàn công tác của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng 
Trần Thanh Nam làm trưởng đoàn đã đi thực 
tế, kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp 
trên địa bàn thị xã Sơn Tây (Hà Nội)…

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND thị xã Sơn 
Tây Nguyễn Huy Khánh, thị xã có 6 xã thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông 
thôn mới là: Cổ Đông, Xuân Sơn, Sơn Đông, Đường 
Lâm, Thanh Mỹ và Kim Sơn. Đến năm 2019, thị xã 
Sơn Tây được Thủ tướng Chính phủ công nhận thị 
xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trong sản xuất nông nghiệp, thị xã đặc biệt coi 
trọng phát triển theo hướng chuyên canh và tăng 
cường ứng dụng khoa học - công nghệ, mang lại 
giá trị kinh tế cao. Thị xã đã hình thành được mô 

hình liên kết chuỗi từ khâu sản xuất đến khâu tiêu 
thụ gà Mía của Hội chăn nuôi và tiêu thụ gà Mía 
Sơn Tây; mô hình nuôi ong lấy mật của Tổ hợp 
tác nuôi ong lấy mật Kim Sơn. Ngoài ra, thị xã còn 
một số mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả 
cao như: Trồng hoa, rau an toàn theo tiêu chuẩn 
VietGAP tại phường Viên Sơn; chăn nuôi bò sữa tại 
xã Kim Sơn; nuôi cá trắm đen tại xã Thanh Mỹ...

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Bộ 
NN&PTNT đã tham quan trại gà Mía giống của 
Xí nghiệp chăn nuôi gia cầm (Công ty TNHH một 
thành viên Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà 
Nội) và cánh đồng 5ha trồng sâm Bố Chính của 
Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Phúc Lâm.

Thăm thực tế mô hình sản xuất, Thứ trưởng 
Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam đánh giá cao hiệu 
quả của các mô hình. Những mô hình này cần 
được chính quyền các cấp hỗ trợ từ khâu giống, 
quy trình sản xuất và thị trường... để phát triển 
hơn nữa.

Với mô hình chăn nuôi gà Mía, Bộ NN&PTNT 
sẽ chỉ đạo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông 
thôn phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Hà Nội 
nghiên cứu, chuyển giao đến các hợp tác xã khu 
vực miền núi phía Bắc có địa hình gần giống vùng 
thị xã Sơn Tây để phát triển chăn nuôi gà Mía. Đối 
với mô hình trồng sâm Bố Chính, Thứ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và PTNT cho rằng, Hợp tác xã nông 
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CẤP GIỐNG MÔ HÌNH SỬ DỤNG THẢO DƯỢC TRONG CHĂN NUÔI GÀ THẢ VƯỜN
THEO HƯỚNG AN TOÀN SINH HỌC

NĂM 2021: HUYỆN THANH TRÌ PHẤN ĐẤU MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG 
NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐẠT 3,9%

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, Trạm 
Khuyến nông Quốc Oai tổ chức cấp 10.000 con 
gà mía 01 ngày tuổi cho 11 hộ tham gia mô hình 
sử dụng thảo dược trong chăn nuôi gà thả vườn 
theo hướng an toàn sinh học tại xã Đông Yên và 
Phú Cát. 

Tại điểm cấp giống có sự tham gia của lãnh 
đạo Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, Trạm Khuyến 
nông Quốc Oai, Phòng Kinh tế, Hội Nông dân, 

Trạm Chăn nuôi thú y. Về  phía xã Phú Cát và Đông 
Yên có đại diện lãnh đạo xã, Hội nông dân, Khuyến 
nông viên, thú y và các hộ tham gia mô hình.

Tại buổi cấp gà giống, các đại biểu đều kiểm 
tra và đánh giá giống Gà mía 01 ngày tuổi khỏe 
mạnh, lông bông, không dị hình, không dị tật, có 
trọng lượng 30 - 35 gam/con và được tiêm phòng 
Marek đầy đủ.

Các hộ tham gia mô hình được Trung tâm 
Khuyến nông Hà Nội hỗ trợ 50% con giống, 50% 
thức ăn và 50% kinh phí còn lại do hộ dân tự đối 
ứng. Đặc biệt trước khi cấp giống các hộ tham 
gia mô hình đã được Trạm khuyến nông Quốc Oai 
tập huấn kỹ thuật sử dụng thảo dược trong chăn 
nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học. 
Đồng thời Trạm Khuyến nông đã cử cán bộ bám 
sát cơ sở hướng dẫn các hộ kỹ thuật úm, chăm 
sóc, phòng bệnh bằng thảo dược cho gà nhằm 
tăng sức đề kháng, tăng tỷ lệ sống, tăng hiệu quả 
khinh tế cho người nuôi./.   

Kiều Minh Khuê

Những năm qua tình hình kinh tế gặp nhiều 
khó khăn đặc biệt đầu năm 2021, dịch bệnh 
Covid-19 bùng phát lần thứ tư, thời tiết diễn biến 
phức tạp, song UBND huyện Thanh Trì đã ban 
hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất 
nông nghiệp, đồng thời ban hành các nội dung 
hỗ trự phát triển kinh tế năm 2021, trong đó chú 
trọng các nội dung hỗ trợ trực tiếp các hộ nông 
dân phát triển sản xuất nông nghiệp.

5 tháng đầu năm 2021, UBND huyện đã giải 
ngân 1,4 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển sản xuất, 

nghiệp công nghệ cao Phúc Lâm nên nghiên cứu 
các phương thức tích tụ ruộng đất, trong đó có 
việc nông dân sử dụng chính thửa đất của mình 
để góp cổ phần với hợp tác xã. Có cổ phần, kinh 
doanh hiệu quả, nông dân sẽ hào hứng tham gia 
hợp tác xã. 

Từ hiệu quả của các mô hình, Thứ trưởng Trần 
Thanh Nam đề nghị thị xã Sơn Tây cần tiếp tục 

khai thác lợi thế địa phương để phát triển nông 
nghiệp, xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị 
nông sản, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao 
cho bà con nông dân. Đối với thành phố Hà Nội, 
cần tiếp tục xác định lợi thế của Thủ đô để chọn 
giống cây trồng, vật nuôi vừa có giá trị cao, vừa 
bảo đảm về cảnh quan, môi trường của Thủ đô./.

Lưu Phượng
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Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí 
tượng thủy văn quốc gia, năm 2021, có khoảng 
11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển 
Đông, trong đó, có 5-7 cơn bão ảnh hưởng trực 
tiếp đến đất liền nước ta. Nhiều khả năng, bão và 
áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc 
Bộ và Trung bộ trong các tháng 8-10. Cùng với 
đó là tình trạng ngập úng tiếp tục diễn ra do ảnh 
hưởng mưa lớn cục bộ... 

Để bảo đảm an toàn cho công trình hồ, đập 
trong mùa mưa bão và trong trường hợp công 

trình có nguy cơ sự cố, Sở Nông nghiệp & PTNT 
Hà Nội đã xây dựng 3 kịch bản ứng phó. Kịch 
bản 1, mực nước trong hồ ở mực nước dâng bình 
thường và trên thượng nguồn có mưa, lũ lớn. 
Kịch bản 2, mực nước trong hồ ở mực nước gia 
cường và trên thượng nguồn có mưa, lũ lớn. Kịch 
bản 3, mực nước hồ cao bằng đỉnh đập. 

Kèm theo các kịch bản trên, Sở đã có các giải 
pháp chung đó là, yêu cầu các doanh nghiệp 
thủy lợi thành phố, tổ chức được giao quản lý hồ, 
đập có trách nhiệm lập phương án bảo vệ đập, 

RÁO RIẾT BẢO ĐẢM AN TOÀN HỒ, ĐẬP THỦY LỢI MÙA MƯA LŨ

trong đó tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất 
nông nghiệp, kết quả sản xuất nông nghiệp trên 
địa bàn huyện phát triển ổn định, cây trồng sinh 
trưởng, phát triển tốt, chăn nuôi có chuyển biến 
tích cực, chăn nuôi lợn phục hồi sau dịch bệnh 
tả lợn Châu Phi. Giá trị sản xuất nông nghiệp, 
thủy sản đạt 294 tỷ 580 triệu đồng, tăng 1,9% 
so với cùng kỳ, cụ thể: Toàn huyện, gieo trồng 
1.135,2 ha lúa, năng suất ước đạt 65,5 tạ/ha, sản 
lượng dự kiến đạt 7.445 tấn, giảm 5% so với cùng 
kỳ. Gieo trồng 1,225,6 ha rau màu các loại, giảm 
62,4% so với cùng kỳ, năng suất ước đạt 217,5 tạ/
ha, sản lượng dự kiến đạt 26.658 tấn, giảm 2% 
so với cùng kỳ. Diện tích cây ăn quả đạt 247,59 
ha trong đó vùng trồng cam, quất, bưởi tập trung 
tại xã  Vạn Phúc là 100ha, diện tích cây cảnh lâu 
năm 14,29ha trong đó cây cảnh bon sai tập trung 
nhiều tại xã Vạn Phúc với khoảng 10 hộ, diện tích 
3.000 – 5.000 m2/hộ có giá trị kinh tế cao, cho 
thu nhập ổn định cao hơn hẳn so với trồng lúa và 
rau mùa 4 – 4,5 lần.

Duy trì vùng sản xuất lúa chất lượng cao tập 
trung tại 3 xã: Tả Thanh Oai, Vĩnh Quỳnh, Đại 
Áng; vùng sản xuất rau an toàn tại 2 xã Yên Mỹ, 
Duyên Hà; vùng cây ăn quả tại xã Vạn Phúc và 
vùng trồng đào tại xã Yên Mỹ. Duy trì chuỗi liên 
kết sản xuất tiêu thụ thịt lợn theo tiêu chuẩn 
VietGAP giữa trang trại Tiến Thành tại xã Đại Áng 
và Công ty Cổ phần Thực phẩm Song Đạt với sản 
lượng trung bình 12 tấn thịt/tháng, cung cấp cho 
thị trường nguồn thực phẩm đảm bảo an toàn, có 
nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản quản lý 
môi trường ao nuôi, phòng chống dịch bệnh cho 
796,3 ha nuôi trồng thủy sản. Sản lượng thủy sản 
6 tháng đầu năm dự kiến đạt 2.373,8 tấn, tăng 
1,3% so với cùng kỳ.

Để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng ngành 
nông nghiệp, thủy sản năm 2021 đạt 3,9%. Giá trị 
sản phẩm thu hoạch/ha đất trồng trọt và thủy sản 
đạt 247 triệu đồng/năm. Từ nay đến cuối năm, 
UBND huyện sẽ tập trung chỉ đạo các xã và các 
hộ nông dân thực hiện tốt công tác chăm sóc, 
phòng trừ dịch hại và bảo vệ cây trồng. Hỗ trợ 
50% kinh phí cây máy để mở rộng mô hình cơ giới 
hóa đồng bộ trong sản xuất lúa. Hỗ trợ 50% kinh 
phí cho các HTX đầu tư máy móc để cơ giới hóa 
đồng bộ trong sản xuất lúa, tập trung vào khâu 
gieo cấy. Hỗ trợ duy trì vùng sản xuất rau an toàn 
theo tiêu chuẩn VietGAP,… Tăng cường công tác 
phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thực 
hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch. 
Tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm phòng đại trà 
và tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường 
phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm 
đạt hiệu quả. Chủ động theo dõi tình hình dịch 
bệnh thủy sản; chỉ đạo, hướng dẫn người dân 
chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh trong nuôi thủy 
sản. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho các hộ 
nuôi thủy sản về kỹ thuật nuôi thủy sản thâm 
canh, nuôi thủy sản theo hướng VietGAP đảm bảo 
năng suất, chất lượng và an toàn thực phẩm,…/. 

TX (TH)
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Theo UBND thành phố Hà Nội, từ nay đến cuối 
năm, thành phố tiếp tục rà soát trồng mới, cải 
tạo, chỉnh trang, trồng bổ sung thay thế cây xanh 
tạo không gian xanh, cảnh quan xanh tại một số 
tuyến đường có giải phân cách lớn và vỉa hè rộng 
và tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Hiện nay, Sở Xây dựng đã hoàn thiện Kế hoạch 
trồng mới 500.000 cây xanh đô thị, cải tạo, nâng 
cấp 45 công viên, vườn hoa.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ động lập 
kế hoạch cắt tỉa cây bóng mát năm 2021, tăng 
cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các 
đơn vị thực hiện quản lý, duy trì cây bóng mát 
trên địa bàn theo phân cấp, rà soát, kịp thời cắt 
sửa cây có cành ảnh hưởng đến giao thông, nặng 
tán, chặt hạ cây sâu mục thân, nổi rễ, nghiêng và 
gia cố cọc chống chưa đảm bảo kỹ thuật đối với 
cây mới trồng.

Tính đến cuối tháng 5/2021, trên toàn thành 
phố đã trồng mới được 162 nghìn cây, trong đó: 
99,4 nghìn cây đô thị, 62,5 nghìn cây lấy gỗ. Phân 
theo khu vực: 47,4 nghìn cây khu vực đô thị và 
114,6 nghìn cây khu vực nông thôn (đạt 64,8% 
theo Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 9/2/2021 
của UBND Thành phố, trong đó phấn đấu năm 

2021 trồng mới 200.000 - 250.000 cây bóng mát, 

lấy gỗ).

Từ đầu năm đến tháng 6/2021, Hà Nội đã có 

19,5 nghìn cây bóng mát được cắt tỉa, trong đó 

2,6 nghìn cây bóng mát cắt hạ độ cao, làm thấp 

tán; gần 17 nghìn cây được cắt cành khô, vén tán, 

đảm bảo mỹ quan đô thị.

Từ nay đến cuối năm, bên cạnh việc rà soát 

trồng mới, cải tạo, chỉnh trang, trồng bổ sung 

thay thế cây xanh tạo không gian xanh, cảnh 

quan xanh tại một số tuyến đường có giải phân 

cách lớn và vỉa hè rộng và tuyến đường sắt Cát 

Linh - Hà Đông, UBND cấp huyện trên địa bàn 

Hà Nội sẽ tăng cường công tác trồng bổ sung 

cây xanh. Đặc biệt tại các huyện Hoài Đức, Đan 

Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

tiếp tục lựa chọn nhà thầu triển khai sửa chữa, 

cải tạo chống xuống cấp vật kiến trúc trong công 

viên, vườn hoa. Duy trì thực hiện công tác cắt tỉa 

cây bóng mát kết hợp chỉnh trang đồng bộ trên 

các tuyến đường, nâng cao tính thẩm mỹ và hạn 

chế cây gãy đổ trong mùa mưa bão…/.

 NT (Theo Chinhphu.vn)

HÀ NỘI TIẾP TỤC TRỒNG MỚI CÂY XANH

hồ chứa nước; lập, rà soát, điều chỉnh, bổ sung 
phương án ứng phó thiên tai và tình hình khẩn 
cấp. Còn về giải pháp cụ thể, trong trường hợp 
mực nước trong hồ ở mực nước dâng bình thường 
và trên thượng nguồn có mưa, lũ lớn sẽ tổ chức 
ứng trực kiểm tra 24/24 giờ, báo cáo theo quy 
định; mở cửa van tràn xả lũ đối với các hồ chứa 
tràn xả lũ có cửa van; phát hiện kịp thời và xử lý 
các sự cố theo phương châm “4 tại chỗ” đối với 
một số tình huống cụ thể… Khi mực nước trong hồ 
ở mực nước gia cường và trên thượng nguồn có 
mưa, lũ lớn, ngoài thực hiện các phương án như 
kịch bản 1, khi mực nước hồ dâng cao có nguy cơ 
vỡ đập, các cơ quan, đơn vị liên quan phải thông 
báo ngay với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai 
và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện để tổ chức di dời 
người dân đên vị trí an toàn; huy động lực lượng 
xung kích và các đơn vị bộ đội tổ chức ứng cứu 

xử lý các sự cố bảo đảm an toàn công trình…
Còn khi mực nước hồ cao bằng đỉnh đập, phải 

thông báo ngay với Ban Chỉ huy Phòng chống 
thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện để tổ 
chức di dời dân đến vị trí an toàn; huy động lực 
lượng xung kích và các đơn vị bộ đội tổ chức ứng 
cứu bảo đảm an toàn đập. Cùng với đó, tổ chức 
ứng trực kiểm tra 24/24 giờ, báo cáo theo quy 
định; đồng thời phát hiện kịp thời và xử lý các sự 
cố theo phương châm “4 tại chỗ”; thực hiện các 
biện pháp khẩn cấp nhằm hạ thấp mực nước hồ 
như: Mở tràn sự cố (nếu có), xả nước qua tràn và 
qua cống lấy nước; lập phương án chủ động cho 
tràn qua một phần đập để bảo đảm an toàn cho 
đập, cho khu vực dân cư chịu ảnh hưởng phía hạ 
du đập…/.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)
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KỸ THUẬT XÂY DỰNG CHUỒNG NGAN THỊT 

Ðể ngan phát triển tốt, hạn chế dịch bệnh thì 
yếu tố kỹ thuật trong xây dựng chuồng trại là vô 
cùng quan trọng mà người nuôi phải nắm được.

Ðiều kiện chung
Xây dựng chuồng trại đảm bảo thông thoáng về 

mùa hè, ấm áp về mùa đông đối với chuồng nuôi 
hở hoặc tốt nhất là xây dựng chuồng nuôi khép kín 
nuôi sàn hoặc nuôi nền vì hạn chế được sự tiếp 
xúc gữa con người và gia cầm cũng như gia cầm 
và các loài khác.

Nền chuồng nên láng phẳng bằng xi măng, mỗi 
chuồng cần có hiên rộng 1 - 1,5 m để tránh mưa 
gió hắt vào.

Chuồng nuôi và sân chơi đảm bảo khô ráo, đặc 
biệt phải có ánh nắng chiếu vào. Khu vực chăn 
nuôi phải tách riêng với khu vực phục vụ chăn nuôi 
khác như kho thức ăn, trạm ấp trứng, kho đựng 
chất độn chuồng.

Ðặc biệt là khu vực chứa phân phải có mái che, 
cách xa khu chăn nuôi và phải ở cuối hướng gió.

Nếu chăn nuôi với số lượng lớn thì xây dựng 
hệ thống Biogas. Xây dựng hệ thống đường đi và 
thoát nước theo hệ thồng chuồng nuôi.

Phải có khu vực xử lý các con ốm, chết, tốt nhất 
là xây lò thiêu xác gia cầm thủ công. Khu vực này 
phải phun thuốc sát trùng thường xuyên.

Có hàng rào hoặc tường bao chắn xung quanh 
khu vực chăn nuôi cũng như có hệ thống cổng ra 
vào, hệ thống hố sát trùng, tắm gội thay quần 
áo bảo hộ trước khi vào khu vực chăn nuôi. Nếu 
chăn nuôi ở hộ gia đình thì phải có quần áo ở khu 
chăn nuôi và phải có bảo hộ lao động như ủng, 
khẩu trang.

Chuẩn bị điều kiện nuôi
Trước khi nuôi gia cầm phải tẩy rửa vệ sinh, 

phun thuốc sát trùng có thể dùng: Biocid 0,3%, 

formol 2%, virkon 0,5%, bka 0,3%, dung dịch 
hoạt hóa điện hóa Anolít nguyên chất.

Nếu khu đã chăn nuôi thì phải có thời gian để 
trống ít nhất 2 tuần (sau khi đã dọn rửa phun khử 
trùng và quét vôi) thì mới đưa gia cầm vào nuôi.

Các dụng cụ chăn nuôi như máng ăn, máng 
uống, máng quây gia cầm… phải được tẩy rửa, 
phun thuốc sát trùng và phơi nắng cho khô.

Máng ăn và uống
Dùng máng ăn bằng tôn có kích thước 70 cm - 

2,5 m sử dụng cho 70 - 100 con/máng. Giai đoạn 
1 - 2 tuần tuổi sử dụng máng uống tròn loại 2 lít. 
Giai đoạn 3 - 12 tuần tuổi sử dụng máng uống tròn 
loại 5 lít. Dùng cho 20 - 30 con/máng đảm bảo 
cung cấp 0,3 - 0,5 lít nước mỗi con 1 ngày. Ðảm 
bảo cung cấp đủ nước sạch cho ngan.

Chụp sưởi
Có thể dùng hệ thống lò sưởi hoặc bóng điện 

đảm bảo cung cấp nhiệt cho đàn con. Dùng bóng 
điện 75 W/quây (60 - 70 ngan). Mùa đông 2 bóng 
1 quây, ở nhiều nơi không có điện dùng bếp than 
lò ủ trấu… Cần phải có ống thông khí thải của bếp 
trấu và lò ủ trấu ra ngoài chuồng. Nếu không hàm 
lượng khí độc cao gây ảnh hưởng tới sức khỏe 
đàn ngan.

Quây ngan
Dùng cót ép làm quây, chiều cao 0,5 m; Dài 4,5 

m; Sử dụng cho 60 - 70 con/quây, từ ngày thứ 5 
tăng dần diện tích quây để cho ngan vận động, ăn 
uống. Từ cuối tuần thứ 3, đầu tuần thứ 4 trở đi bỏ 
quây để cho ngan vận động, ăn uống được thoải 
mái. Dùng vải bạt, cót ép hoặc phên liếp che xung 
quanh chuồng nuôi ngan con để giữ nhiệt và tránh 
gió lùa.

Chất độn chuồng
Phải đảm bảo khô, sạch, không ẩm mốc sử 

dụng phôi bào, trấu, nếu không có dùng cỏ, rơm 
khô băm nhỏ… Phun thuốc sát trùng bằng formol 
2%. Chất độn chuồng nuôi ngan phải thay thường 
xuyên.

Sân chơi
Cần có sân hoặc vườn với mương nước sạch cho 

ngan vận động và tắm từ giữa tuần thứ 3 trở đi. 
Hàng ngày rửa thay mương nước 2 lần đảm bảo 
ngan luôn được tắm nước sạch./.

     Theo tapchigiacam.vn
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SỬ DỤNG THẢO DƯỢC TRONG CHĂN NUÔI
Một số chế phẩm từ các loại cây thuốc khi bổ 

sung vào thức ăn chăn nuôi sẽ giúp vật nuôi tăng 
sức đề kháng tự nhiên. Bên cạnh đó nhiều loại 
thảo dược còn tạo ra được hiệu quả kích thích 
tiêu hóa (như tỏi và gừng) và giúp gia tăng chất 
lượng sản phẩm (tinh dầu hồi và quế tạo mùi 
thơm).

Một số cây thuốc nam có chứa thành phần 
phytoncid có khả năng ức chế tốt sự phát triển 
của vi khuẩn. Do vậy việc sử dụng các cây thuốc 
nam có thể giúp hạn chế kháng sinh cho cả hai 
mục đích là phòng bệnh và điều trị nhiễm khuẩn.

1. Cây bồ công anh Việt Nam
Bộ phận dùng: toàn cây, trừ rễ.
Tác dụng: trị viêm vú, tắc tia sữa cho gia súc 

đẻ lứa đầu, kích sữa, giải độc, tiêu viêm.
Phương pháp: sắc đặc lấy nước cho động vật 

uống, hoặc giã nát rồi đắp vào ổ viêm. Khi dùng 
đắp bên ngoài có thể trộn thêm mồng tơi giã nát 
để tăng hiệu quả.

2. Cây sim
Bộ phận dùng: nụ hoa, búp non, quả.
Tác dụng: trị đau bụng do trúng độc, ỉa chảy, 

lỵ, tiêu chảy ra máu
Phương pháp: sắc đặc lấy nước cho động 

vật uống.
3. Cây gừng
Bộ phận dùng: Thân củ
Tác dụng: Kháng khuẩn, kích thích tiêu hóa, 

chữa đau bụng lạnh, đầy trướng, không tiêu, kém 
ăn, ỉa chảy, lỵ ra máu, nhức đầu, cảm cúm, chân 
tay lạnh, mạch yếu, ho mất tiếng.

Phương pháp: dùng tươi, cho động vật ăn 
trực tiếp.

4. Cây tỏi
Bộ phận dùng: toàn cây nhưng tốt nhất là dùng 

củ, có thể dùng tươi hay phơi khô.
Tác dụng: chữa lị amip, lị trực khuẩn. Cồn tỏi 

ngâm dùng chữa ho, trị cảm cúm, trướng búng, 
đầy hơi.

Phương pháp: cho động vật ăn tươi hoặc ngâm 
trong nước, cồn rồi cho uống.

5. Cam thảo dây
Bộ phận dùng: dùng toàn cây: rễ, thân, lá, 

trong đó tốt nhất là phần thân.
Tác dụng: chữa ho, sốt, hoàng đản do viêm 

gan siêu vi trùng, giải độc.

Phương pháp: sắc đặc cho động vật uống.

6. Cây lựu

Bộ phận dùng: vỏ quả,  vỏ rễ, vỏ thân.

Tác dụng: chữa giun sán, cầm tiêu chảy.

Phương pháp: sặc đặc lấy nước cho động 

vật uống

7. Cây diếp cá 

Bộ phận dùng: Phần thân lá trên mặt đất.

Tác dụng: chữa viêm ruột, đau mắt đỏ hoặc 

mắt nhiễm khuẩn, viêm tai giữa.

Phương pháp: ăn trực tiếp hoặc giã nhỏ lấy 

nước cho động vật uống, rửa vết thương.

8. Cây na

Bộ phận dùng: ngoài tác dụng dinh dưỡng của 

quả thì lá và hạt được dùng làm thuốc.

Tác dụng: lá tươi sắc uống dùng trị ký sinh 

trùng đường máu. Hạt quả chín trị ngoại ký sinh 

trùng thú y: ve, chấy, rận, ghẻ.

Phương pháp: lá tươi sắc uống; hạt giã nhỏ 

ngâm nước sôi chờ nguội tắm cho động vật nuôi 

(tránh cho thuốc vào mắt).

9. Cây ngải cứu

Bộ phận dùng: dùng toàn cây.

Tác dụng: dùng cho chó, mèo, lợn và bò bị 

động thai, hoặc trị ho, giải cảm, đau bụng.

Phương pháp: giã nhỏ vắt lấy nước cho động 

vật uống

10. Cây ngưu tất (cây cỏ xước)

Bộ phận dùng: toàn cây, chủ yếu là rễ, thu hái 

quanh năm.

Tác dụng: củ chữa khớp xương, kích thích tiêu 

hóa; các phần khác chữa tiêu chảy ở lợn con, đau 

lưng, đái buốt.

Phương pháp: sắc đặc cho động vật uống./.

Theo Sổ tay hướng dẫn sử dụng kháng 

sinh có trách nhiệm trong chăn nuôi
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NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2021)

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo 
Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, 
lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ 
khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19.

Bộ Tài chính cho biết đã nhận được công văn 
của Bộ Nông nghiệp &  PTNT về rà soát giảm phí, 
lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19 và công văn của Hiệp hội 
Chăn nuôi gia cầm Việt Nam kiến nghị giải pháp 
tháo gỡ khó khăn cho ngành gia cầm.

Căn cứ Luật Phí và lệ phí, để tiếp tục và kịp 

thời hỗ trợ, giảm khó khăn cho đối tượng chịu ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính dự thảo 
Thông tư quy định giảm 50% mức thu phí kiểm 
dịch gia cầm; lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch 
động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản 
nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho 
ngoại quan), chuyển cửa khẩu và lệ phí cấp chứng 
chỉ hành nghề dịch vụ thú y quy định tại Thông 
tư số 101/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y./.

NT (Theo Hà Nội mới)

Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư 02/2021/
TT-BNNPTNT hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, 
chống thiên tai các cấp ở địa phương.

Bộ NN&PTNT cho biết, Luật Phòng, chống thiên 
tai năm 2013 có hiệu lực từ ngày 1/5/2014, kế hoạch 
phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương được 
quy định tại các Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 
15. Trong giai đoạn 2016-2020 các địa phương đã 
xây dựng và duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai 
cấp tỉnh, tuy nhiên nội dung kế hoạch không thống 
nhất. Theo thống kê báo cáo, trong giai đoạn này 
có 56/63 tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch, 
tuy nhiên chỉ có 42/63 tỉnh, thành phố xây dựng 

kế hoạch phòng, chống thiên tai 5 năm, còn lại xây 
dựng kế hoạch hằng năm. Rất ít tỉnh, thành phố có 
báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phòng, chống 
thiên tai hằng năm và cả giai đoạn về Bộ NN&PTNT.

Để giúp các địa phương thực hiện hiệu quả báo 
cáo kết quả thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên 
tai, Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư 02/2021/
TT-BNNPTNT hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, 
chống thiên tai các cấp ở địa phương. Trong đó 
hướng dẫn cụ thể kế hoạch phòng, chống thiên tai 
cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Cụ thể, thông tư nêu rõ 
nội dung kế hoạch phòng, chống thiên tai bao gồm 
các căn cứ pháp lý để lập kế hoạch; mục đích, yêu 

1. Xu thế thời tiết 10 ngày: 
Ngày 11, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối 

với vùng áp thấp nóng phía Tây. Ngày 12,13 khu 
vực chịu ảnh hưởng của rìa Đông nam vùng áp 
thấp nóng phía Tây. Khoảng từ ngày 14-16 ảnh 
hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết 
hợp với hội tụ gió trên cao. Từ ngày 17, rãnh áp 
thấp suy yếu, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu 
hướng phát triển trở lại.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Ngày 11-13: Mây thay đổi, ngày nắng, từ ngày 

12 có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào 
và dông vài nơi. Gió Đông nam cấp 2.

Ngày 14-16: Nhiều mây, có mưa rào và dông. 
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió 
giật mạnh. Gió Đông nam cấp 2.   

Ngày 17-20: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi 
nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông 
vài nơi. Gió Đông nam cấp 2.

Nhiệt độ trung bình: 28.5 - 29.50C.
Nhiệt độ cao nhất:    35 - 370C.
Nhiệt độ thấp nhất:  26 - 280C.
Lượng mưa phổ biến:   50 - 80mm. Có nơi cao hơn.
Độ ẩm trung bình:    80 - 85%.
Tổng số giờ nắng:    50 - 55 giờ.  

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ

GIẢM 50% PHÍ KIỂM DỊCH GIA CẦM

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CÁC CẤP 
Ở ĐỊA PHƯƠNG THEO CHU KỲ 5 NĂM
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cầu; đặc điểm về tự nhiên, dân sinh, kinh tế-xã hội, 
cơ sở hạ tầng; đánh giá hiện trạng công tác phòng, 
chống thiên tai; xác định đánh giá rủi ro thiên tai, 
các biện pháp phòng, chống thiên tai, lồng ghép nội 
dung phòng, chống thiên tai…

Trong đó nêu rõ, kế hoạch phòng, chống thiên 
tai các cấp ở địa phương được xây dựng và phê 
duyệt theo chu kỳ 5 năm tương ứng với kế hoạch 
phát triển kinh tế-xã hội và được cập nhật, điều 
chỉnh hằng năm.

Sau khi kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp 
được phê duyệt, UBND các cấp báo cáo UBND, ban 
chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
cấp trên. UBND cấp tỉnh báo cáo kế hoạch phòng, 
chống thiên tai với Bộ NN&PTNT và Bộ Quốc phòng 
để tổng hợp, chỉ đạo.

UBND các cấp có trách nhiệm tổ chức triển khai 
thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 
phòng, chống thiên tai hằng năm của địa phương. 
Nội dung báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 
phòng, chống thiên tai các cấp bao gồm: Tình hình, 
ảnh hưởng thiên tai tại địa phương; công tác chỉ 

đạo, triển khai thực hiện kế hoạch hoạch phòng, 
chống thiên tai tại địa phương; kết quả, tiến độ 
thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại kế hoạch phòng, 
chống thiên tai tại địa phương và danh mục nhiệm 
vụ, chương trình, đề án, dự án phòng, chống thiên 
tai tại địa phương; đánh giá thuận lợi, khó khăn và 
nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị.

Thời gian chốt số liệu báo cáo và thời hạn gửi 
báo cáo được nêu rõ như sau: Thời gian chốt số 
liệu báo cáo định kỳ hằng năm tính từ ngày 15/12 
năm trước năm báo cáo đến ngày 14/12 của năm 
báo cáo; thời hạn UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương gửi báo cáo bằng văn bản cho Bộ 
NN&PTNT, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống 
thiên tai chậm nhất vào ngày 25/12 năm báo cáo. 
UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình cụ thể và nội dung 
yêu cầu báo cáo để xác định thời hạn gửi báo cáo 
của UBND cấp huyện, cấp xã cho phù hợp.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 
25/7/2021./.

Theo Chinhphu.vn

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công 
văn số 2048/UBND-KT về ngăn chặn, xử lý tình 
trạng vi phạm pháp luật về đê điều ở bãi sông trên 
địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, thực hiện kiến nghị của Bộ 
Nông nghiệp & PTNT về việc ngăn chặn, xử lý tình 
trạng vi phạm pháp luật về đê điều ở bãi sông 
trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND thành phố 
giao UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối 
hợp với các sở: Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên 
và Môi trường, Xây dựng khẩn trương kiểm tra, 
rà soát toàn bộ khu vực bãi sông, bãi nổi trên địa 
bàn, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với 
các hành vi vi phạm pháp luật; tập trung xử lý dứt 
điểm các vụ việc vi phạm, nhất là vụ việc vi phạm 
nghiêm trọng, nổi cộm, kéo dài.

UBND thành phố cũng giao Chủ tịch UBND các 
quận, huyện, thị xã chỉ đạo, tổ chức quản lý chặt 
chẽ hành lang bảo vệ đê điều, đất bãi sông, bãi nổi 
theo đúng quy định của pháp luật về đê điều; chịu 
trách nhiệm trước UBND thành phố để các vụ việc 
vi phạm pháp luật về đê điều tồn tại kéo dài hoặc 
để xảy ra những vụ việc vi phạm mới trên địa bàn 
không bị xử lý kịp thời, kiên quyết, dứt điểm, đúng 
quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 28/6, UBND thành phố Hà Nội 
đã ban hành Công văn số 2032/UBND-KT về triển 
khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT 

ngày 7/6/2021 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về 
việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống 
thiên tai các cấp ở địa phương. 

Để triển khai thực hiện theo đúng quy định, 
UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, 
thị xã chỉ đạo phòng chuyên môn được giao quản 
lý nhà nước về phòng, chống thiên tai chủ trì, phối 
hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan theo 
chức năng, nhiệm vụ tham mưu: Triển khai thực 
hiện thông tư của Bộ Nông nghiệp & PTNT; xây 
dựng, phê duyệt, thực hiện và cập nhật điều chỉnh, 
bổ sung kế hoạch phòng, chống thiên tai của địa 
phương theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo, hướng 
dẫn UBND cấp xã triển khai thực hiện thông tư 
trên theo quy định.

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, 
phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT xây dựng và 
rà soát, điều chỉnh kế hoạch phòng, chống thiên 
tai thành phố. Trong đó, Sở Nông nghiệp & PTNT 
chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên 
quan tham mưu xây dựng, phê duyệt, thực hiện 
và cập nhật, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 
phòng, chống thiên tai thành phố 5 năm và kế 
hoạch thực hiện hằng năm; xây dựng bản đồ rủi ro 
thiên tai, mô tả mức độ rủi ro thiên tai đối với từng 
loại hình thiên tai cụ thể trên địa bàn thành phố./.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)
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MIẾN DONG DƯƠNG KIÊN VỚI THƯƠNG HIỆU OCOP 4 SAO

TÌNH HÌNH ỐC BƯƠU VÀNG HẠI LÚA VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

Miến dong Dương Kiên là một trong những cơ 
sở kinh doanh có thâm niên làm nghề miến dong 
lâu đời của huyện Quốc Oai. Cơ sở đang từng 
bước góp phần gìn giữ, bảo tồn nghề làm miến 
truyền thống của quê hương và gia đình. Với sự 
giúp đỡ của các cấp lãnh đạo ở địa phương, anh 
Dương Đình Khôi – chủ cơ sở đã thành lập Công 
ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Dương Kiên.

Sinh ra ở làng So, xã Tân Hòa, huyện Quốc 
Oai, TP Hà Nội một làng nghề có truyền thống 
làm miến lâu đời, gia đình anh cũng vậy, có truyền 
thống làm nghề miến từ thời cha ông để lại. Nên 
từ nhỏ, trong anh đã thấm đẫm tình cảm, sự lao 
động vất vả của người làng quê làm ra sợi miến 
từ lúc nào không  hay. Ngay từ khi còn nhỏ, anh 
Khôi đã tự ý thức tìm hiểu và được dậy những bí 
quyết, kinh nghiệm riêng làm miến từ khâu đánh 
chín bột, cách chế biến, cách phơi miến…một cách 
tỉ mỉ sao cho sợi miến giòn dai.

Anh nhớ lại: “những năm 2000, tất cả các sản 
phẩm miến thường như nhau, ai có hàng đều đẩy 
mạnh tiêu thụ dẫn đến thị trường nhiều lúc bão 
hòa”. Từ tình yêu, niềm tự hào của địa phương đã 
giúp anh có hướng đi riêng cho mình. Năm 2010 
anh đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng thương hiệu, 
mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất hiện đại để thay 
thế việc sản xuất bằng thủ công.

Năm 2016, anh đã đầu tư trên 2 tỷ đồng mua 
sắm máy móc. Từ đó, Miến dong Dương Kiên đã 
chuyển từ sản xuất thủ công sang sản xuất bằng 
máy, theo dây chuyền khép kín từ khâu lọc bột, 
làm chín đến tráng miến. Hiện cơ sở của anh có 
4 nhà xưởng (mỗi xưởng rộng 250m2) đã tạo việc 
làm cho hơn 40 lao động thường xuyên với mức 
thu nhập 4 – 6 triệu/tháng.  Nhờ có công nghệ 
máy móc hiện đại và kinh nghiệm làm nghề lâu 
năm, nên hiện nay sản phẩm miến dong Dương 
Kiên của anh Khôi đã có chỗ đứng vững chắc trên 
thị trường, có mặt ở hầu khắp các tỉnh, thành phố 
lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM…đặc biệt, cứ 
vào mùa vụ cận Tết Nguyên đán, sản phẩm Miến 
dong Dương Kiên làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến 
đó. Những ngày cao điểm xuất xưởng từ 3 đến 4 
tấn miến dong. Sau khi trừ chi phí mỗi năm Miến 
dong Dương Kiên thu về từ 1- 1,5 tỷ đồng.

Sự khác biệt của Miến dong Dương Kiên luôn 
được người tiêu dùng ưa chuộng, vì miến làm bằng 
bột dong riềng nguyên chất, nguồn nước được lấy 
từ nguồn đá ong tại gia đình nên sản phẩm bảo 
đảm chất lượng. Sau khi sản xuất, miến được phơi 
nắng tự nhiên ở cánh đồng, cách xa khu dân cư, 

Theo Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Nội, đến 
ngày 29/6, toàn thành phố đã gieo cấy lúa vụ mùa 
được 53.024,5 ha. Ốc bươu vàng (OBV) đã phát 
sinh và gây hại trên lúa mới cấy ở các chân ruộng 
trũng, mật độ phổ biến 0,5-1 con/m2, cao 3-4 con/
m2, cục bộ 6-8 con/m2, ốc non – trưởng thành; Tỷ 
lệ hại trung bình 0,3-0,5% số dảnh, cao 2-3% số 
dảnh. Diện tích nhiễm nhẹ 172,2ha, nhiễm trung 
bình 28,5ha, nhiễm nặng 6ha.

Dự kiến trong thời gian tới OBV sẽ tiếp tục gây 
hại tăng trên lúa giai đoạn mới cấy – đẻ nhánh, đặc 
biệt trên những chân ruộng trũng, lưu nước.

Biện pháp phòng trừ:
- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, chú ý 

những diện tích lúa mới cấy, những chân ruộng 
trũng, lưu nước.

- Tổ chức thu gom, trứng ốc và ốc (trên mặt 
ruộng và rãnh thoát nước,…) đem tiêu hủy, làm phên 
chắn ở những cửa cống lấy nước; Phòng trừ OBV ở 
những diện tích có mật độ ốc > 3 con/m2 bằng một 
trong các loại thuốc có chứa hoạt chất Metaldehyde, 
Niclosamide,… như Molluska 700WP; Baycide 70WP; 
Bolis 12GB, Dioto 250EC, Pazol 700 WP,…/.

TX (TH)

ĐỊA CHỈ XANH:
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Câu hỏi: Bổ sung chế phẩm vi sinh hữu ích vào 
thức ăn của vịt, ngan như thế nào là đúng?

Trả lời: Bổ sung chế phẩm vi sinh hữu ích (lợi 
khuẩn) vào thức ăn cho vịt, ngan nhằm mục đích 
tăng cường tiêu hóa và hấp thu chất dinh dưỡng, 
giúp vịt, ngan sinh trưởng tốt hơn, tăng khả năng 
đề kháng, giảm tỷ lệ mắc bệnh và góp phần hạn 
chế sử dụng kháng sinh.

Bổ sung lợi khuẩn vào thức ăn sẽ làm giảm vi 
sinh vật có hại trong đường tiêu hóa từ đó làm giảm 
các bệnh đường ruột; tăng chiều cao của nhung 
mao ruột (nơi hấp thu dưỡng chất), hỗ trợ tăng 
chuyển hóa thức ăn.

Các chế phẩm vi sinh hữu ích có thể chứa các 
lợi khuẩn, cũng có thể chứa cả lợi khuẩn và men 
tiêu hóa.

Nếu tự trộn chế phẩm vi sinh vào thức ăn, người 
chăn nuôi cần lưu ý:

Nên bổ sung chế phẩm vi sinh vào thức ăn 
trong những lúc thời tiết bất lợi, sau khi điều trị 
bệnh bằng kháng sinh.

Chỉ trộn chế phẩm vi sinh vào thức ăn k hông 
chứa kháng sinh.

Trộn đều chế phẩm vi sinh vào thức ăn và cho 
vịt, ngan ăn hết trong một ngày.

Trong quá trình điều trị vịt, ngan bệnh bằng 
kháng sinh thì tạm ngưng bổ sung chế phẩm vi sinh 
vào thức ăn./.

Theo Sổ tay hỏi đáp về thực hành tốt và 
ATSH trong chăn nuôi vịt, ngan thịt 

quy mô vừa và nhỏ

HỎI ĐÁP KỸ THUẬT:

không bụi bẩn, không sử dụng chất bảo quản, chất 
tẩy mùi hoặc bất cứ phụ gia thực phẩm nào khác 
nên bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sản phẩm Miến dong Dương Kiên được đóng 
gói tiêu chuẩn 500g/túi, có tem, nhãn mác, với đầy 
đủ thông tin về thành phần dinh dưỡng, tiêu chuẩn 
chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đang từng 
bước khẳng định được thương hiệu trên thị trường.

Chia sẻ về sự thành công anh Khôi cho biết 
thêm: “Thành công hôm nay phải kể đến sự hỗ 
trợ không nhỏ của Sở Nông nghiệp & PTNT, đặc 
biệt là Văn Phòng Điều phối Nông thôn mới của 
Hà Nội, Phòng Kinh tế của huyện luôn tạo điều 
kiện để Miến dong Dương Kiên tham gia các Hội 
chợ trên cả nước, năm 2019 tại Hội chợ diễn ra tại 
Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Miến dong Dương 
Kiên được vinh dự khi Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc tới thăm gian hàng; Ngày 06/6/2021, Miến 
dong Dương Kiên là một trong mười doanh nghiệp 

được Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội 
bán hàng trực tuyến”…Chính vì có sự giúp đỡ, hỗ 
trợ to lớn của Sở Nông nghiệp & PTNT nên Miến 
dong Dương Kiên được nhiều người tiêu dùng trên 
cả nước biết đến. Với những thành công đó, cuối 
năm 2019 miến dong Dương Kiên  được UBND 
thành phố Hà Nội công nhận sản phẩm OCOP 4 
sao, tiềm năng 5 sao, đây là cơ sở để sản phẩm 
miến dong Dương Kiên xuất sang Nhật Bản 1 
công miến (tương đương 7 tấn), tháng 5/2021 
xuất sang Đức chuyến đầu tiên với 3 tấn. Hiện 
miến dong Dương Kiên đã có mặt ở các nước 
Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Campuchia và 
đang đàm phán với đối tác Canada. Tất cả những 
thành công đó, nó như là một nguồn động viên rất 
lớn để miến dong Dương Kiên tiếp tục vượt khó, 
phát triển thương hiệu của làng nghề và xây dựng 
quê hương giàu đẹp./.

Đặng Diện

GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH:

HỢP TÁC XÃ SƠN DU THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU VỀ PHÁT TRIỂN TRỒNG RAU SẠCH
Hợp tác xã Sơn Du có địa chỉ thôn Sơn 

Du, xã Nguyễn Khê, huyện Đông Anh, thành 
phố Hà Nội đang thành công bước đầu về 
phát triển trồng rau sạch, khi sản phẩm đầu 
tiên mướp hương được UBND thành phố Hà 
Nội công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

 Hợp tác xã (HTX) Sơn Du được thành lập năm 
2016 trên cơ sở Hợp tác xã Nông nghiệp từ thời 
bao cấp, HTX khi đó có hơn 300 hội viên, có gần 
80ha đất canh tác. Sau khi chuyển đổi, HTX Sơn 
Du chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và 
cung cấp các sản phẩm nông nghiệp, cây dược 
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liệu. Việc phát triển sản xuất nông sản theo hướng 
an toàn sinh học đã phát huy hiệu quả vượt trội, 
đáp ứng nhu cầu sử dụng nông sản an toàn với 
sức khỏe của người tiêu dùng, vừa thân thiện với 
môi trường, đồng thời đảm bảo lợi ích, đời sống 
kinh tế cho người nông dân.

Với điều kiện tự nhiên, thuận lợi, các thành 
viên trong HTX đã xây dựng và phát triển nghề 
rau truyền thống thành các mô hình sản xuất rau 
an toàn trên diện tích 70 ha. Năm 2016, nhận thấy 
cây mướp hương có giá trị kinh tế cao hơn  các 
loại cây rau màu khác, thời gian sinh trưởng ngắn, 
cây mướp hương thuộc cây leo giàn, cây phát triển 
phù hợp với nắng nóng ở miền Bắc, đặc biệt giống 
mướp hương có nguồn gốc từ xưa để lại, có vị 
thơm đặc trưng nên Hợp tác xã Sơn Du đã mạnh 
dạn đầu tư trồng nhiều hơn so với các loại hoa 
màu khác.

Theo anh Tô Văn Định – Giám đốc Hợp tác xã 
Sơn Du cho biết “mướp hương Sơn Du được trồng 
trong vùng đất đủ điều kiện sản xuất rau an toàn, 
không bị ảnh hưởng bởi các nguồn gây ô nhiễm. 
Nguồn nước tưới được sử dụng đảm bảo các tiêu 
chuẩn theo quy định. Quá trình chăm sóc tỉ mỉ, 
trong đó chỉ sử dụng các loại phân bón có nguồn 
gốc rõ ràng. Để mướp hương cho hiệu quả cao, 
ít sâu bệnh, HTX xử lý đất bằng cách cày phơi 
ải, hoặc ngâm nước rắc vôi bột, bón phân (phân 
chuồng ủ và phân vi sinh) vào thời điểm cây bắt 
đầu bám giàn, đầu tư dây và cọc rào để làm giàn 
chắc chắn. Cùng với đó, tưới đầy đủ nước trong 
ngày nắng nóng, nhất là giai đoạn ra hoa, vì vậy 
mướp cho quả nhiều, thu hoạch liên tục. Hiện tại, 
mướp đang vào vụ thu hoạch đúng thời điểm nắng 
nóng, giá mướp hương trung bình 5.000 đồng/kg. 
Chưa kể những lúc thị trường khan hiếm mướp 
được đẩy lên 8.000 – 10.000 đồng/kg”. 

Trồng mướp hương vốn đầu tư không nhiều, 
mướp chịu được hạn rất tốt, cho thu nhập hàng 

ngày, lại có thể thu liên tục từ 2 – 3 tháng. Mỗi 
một sào khoảng 5 tấn/vụ. Với giá cả như hiện nay, 
mỗi sào mướp cho năng suất 10 – 12 triệu đồng/
sào. Đây thực sự là loại cây màu giúp người dân 
trong HTX có thêm thu nhập, góp phần giảm bớt 
khó khăn cho các thành viên trong HTX.

Trải qua nhiều năm hình thành phát triển, đến 
nay HTX Sơn Du có hơn 400 hội viên, 70 ha đất 
trong đó có 50ha sản xuất rau an toàn, trong đó 
mướp hương chiếm khoảng trên 10 ha. Cây mướp 
hương ở Sơn Du cho kích cỡ quả vừa phải, dài hơn 
25cm chỉ nhỉnh hơn cổ tay, quả đều hai đầu, không 
bị bóp ở giữa. Do chất đất, sự chăm sóc khoa học 
nên mướp hương ở đây mang hương vị đặc trưng 
có vị ngọt mát, hương vị thơm như cơm nếp khi 
sào, nấu và luộc nên rất được ưa chuộng trong 
những ngày nắng.

Đặc biệt, hàng năm HTX Sơn Du được Chi Cục 
trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Hà Nội – Sở Nông 
nghiệp & PTNT phối hợp với Trạm Trồng trọt và 
Bảo vệ Thực vật huyện Đông Anh thường xuyên 
mở 3 đến 4 lớp tập huấn cho các hội viên áp dụng 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất về trồng và chăm 
sóc rau an toàn. Bên cạnh đó, năm 2019 HTX còn 
được ngành nông nghiệp đầu tư máy GPS để theo 
dõi quy trình sản xuất các loại rau, củ, quả, kiểm 
tra chéo các hộ sản xuất, chính vì vậy chất lượng 
mướp ngày càng được đảm bảo.

Với những nỗ lực của HTX, sản phẩm mướp 
hương Sơn Du đã được UBND thành phố Hà Nội 
cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 
2019. Từ khi mướp hương được công nhận sản 
phẩm OCOP, nhiều khách hàng đã tìm đến để đặt 
mua, người tiêu dùng biết đến nhiều hơn, sản 
phẩm mướp hương bán ra luôn cao hơn so với thị 
trường. Đây là niềm vui, niềm tự hào và sự động 
viên rất lớn cho HTX Sơn Du phấn đấu để các loại 
rau khác được công nhận sản phẩm OCOP. Với giá 
trị cây mướp hương đem lại, HTX đang khuyến 
khích các hộ thành viên mở rộng thêm diện tích để 
tạo ra đặc sản của địa phương, nâng cao thu nhập.

Bên cạnh chú trọng sản phẩm mướp hương, 
HTX Sơn Du còn đầu tư 2,5 ha trồng rau hữu cơ 
chủ yếu là su hào, cải bắp, súp lơ, rau ăn lá; Đầu 
tư 5 ha rau VietGAP giúp các hộ viên có thu nhập 
từ 4,5 – 5 triệu đồng/tháng.

Đặng Diện
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Năm 2020 khối lượng xuất khẩu gạo của Thái 
Lan giảm xuống mức thấp nhất trong hai thập kỷ 
qua, lượng ngũ cốc xuất khẩu chỉ đạt 5,72 triệu 
tấn, giảm 24,5% so với năm 2019. Kết quả là Thái 
Lan đã rơi xuống vị trí xuất khẩu gạo lớn thứ ba 
trên thế giới, sau Ấn Độ và Việt Nam.

Để giải quyết vấn đề này và để tăng cường xuất 
khẩu gạo, Chính phủ Thái Lan đã và đang phối hợp 
chặt chẽ với Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái 
Lan thực hiện chiến dịch “Nghĩ về gạo, nghĩ đến 
Thái Lan”. Mục tiêu của chiến dịch nhằm thúc đẩy 
xuất khẩu gạo thông qua các kênh và hoạt động 
trực tuyến, như mời các người viết trên các trang 
mạng trên khắp thế giới chia sẻ trải nghiệm gạo 
Thái Lan, và hợp tác với các bên khác để nâng cao 
nhận thức về ngũ cốc ở các quốc gia khác nhau.

Chính phủ Thái Lan cũng làm việc với các 
trường dạy nấu ăn của Canada để nâng cao nhận 

thức về gạo Thái ở nước này. Do đó, gạo Thái Lan 
được biết đến nhiều hơn ở Canada, xuất khẩu gạo 
tăng 50%, từ 80.000 tấn năm 2019 lên 120.000 
tấn năm 2020. Một sáng kiến thành công khác để 
thúc đẩy xuất khẩu gạo là việc ký kết thỏa thuận 
giữa Thái Lan và Indonesia, theo đó mỗi năm Thái 
Lan sẽ bán tới một triệu tấn gạo trắng từ 15% đến 
25% cho Indonesia trong 4 năm.

Chính phủ Thái Lan hiện đang đàm phán về 
các thỏa thuận tương tự với các nước khác như 
Bangladesh, Trung Quốc và Iraq. Các thương vụ 
này cùng với chiến dịch quảng bá hình ảnh gạo 
Thái Lan sẽ giúp nước này đạt mục tiêu xuất khẩu 
6 triệu tấn trong năm nay, đồng thời mở rộng thị 
trường trong tương lai./.

Theo TTKNQG

THÁI LAN: NHIỀU HOẠT ĐỘNG THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU GẠO

Đối với mặt hàng lương thực: Tại các chợ 
trên địa bàn thành phố Hà Nội, giá bán lẻ các mặt 
hàng gạo tuần qua duy trì ổn định như sau: Gạo 
tám Thái có giá từ 18.000 - 20.000 đ/kg, gạo Điện 
Biên, Hải Hậu dao động từ 16.000 - 17.000 đ/kg, 
gạo nếp cái hoa vàng giá dao động từ 26.000 - 
28.000 đ/kg. Đậu xanh tách vỏ có giá từ 42.000 
- 45.000 đ/kg, đậu đen có giá từ 55.000 - 56.000 
đ/kg, lạc nhân vẫn dao động quanh mức từ 55.000 
- 60.000 đ/kg,.. 

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Tuần 
qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại 
một số tỉnh thành phía Nam, trong khi thành phố 
Hà Nội và một số địa phương lân cận đã được nới 
lỏng quy định giãn cách xã hội nên các nhà hàng, 
bếp ăn tập thể được hoạt động trở lại, nhu cầu 
tiêu dùng thực phẩm đã tăng so với thời điểm cùng 
kỳ tháng trước.Giá lợn hơi tại thị trường Hà Nội 
ghi nhận ở mức từ 63.000 – 65.000 đ/kg, với mặt 
hàng thịt lợn bán lẻ tại các chợ phổ biến như sau: 
Thịt mông sấn giá từ 115.000 – 125.000 đ/kg, thịt 
ba chỉ giá 130.000 – 140.000 đ/kg, xương sườn có 
giá 150.000 đ/kg. Trái với sự ổn định của giá lợn, 
thì giá các mặt hàng gia cầm, thủy cần tuần qua 
lại tăng đáng kể như: Gà ta hơi bán tại các chợ 
đang dao động từ 120.000 – 130.000 đ/kg, vịt hơi 
trắng có giá từ 64.000-68.000 đ/kg, mặt hàng vịt 
nguyên con làm sẵm tại các chợ có giá dao động 
từ 80.000 – 85.000 đ/kg, mức giá này đã tăng từ 
10.000 – 15.000 đ/kg so với cùng kỳ tháng trước. 
Bên cạnh đó giá bán các mặt hàng trứng cũng 
tăng đáng kể, điển hình như: Trứng gà Ai Cập có 
giá từ 2.400 – 2.600 đ/quả, trứng vịt có giá từ 
2.500 -2.800 đ/quả, trứng gà ta có giá từ 4.000- 
4.500 đ/quả (tăng trung bình khoảng 300đ/quả). 
Đối với mặt hàng thủy hải sản giá bán ổn định, 
cá trắm giá từ 60.000 - 65.000 đ/kg, cá rô phi giá 
40.000 - 45.000 đ/kg, cá chép từ 50.000 – 60.000 
đ/kg, ngao có giá 18.000- 22.000 đ/kg, cua đồng 

có giá từ 180.000 – 220.000 đ/kg,...
Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Nguồn 

cung đối với các mặt hàng rau, củ, quả luôn được 
duy trì đảm bảo nên giá bán lẻ các mặt hàng này 
ổn định như sau: Rau cải mơ, cải ngọt có giá 
từ 14.000 – 16.0000 đ/kg, rau ngót, rau muống 
có giá từ  4.000-5.000 đ/mớ, cà chua có giá từ 
25.000 – 28.000 đ/kg, mướp hương có giá 12.000- 
14.000 đ/kg, bí đao giá từ 10.000 – 13.000 đ/kg, 
dưa chuột giá từ 15.000 – 16.000 đ/kg,... Đối với 
những mặt hàng trái cây trên thị trường hiện nay 
đa dạng với các loại trái cây ở cả hai miền nên giá 
bán cũng được giữ ổn định như sau:  Dưa hấu 
miền Nam có giá 15.000-18.000 đ/kg, mận hậu, 
đào giá có giá từ  20.000 – 25.000 đ/kg, dưa lê 
có giá 15.000 – 20.000 đ/kg, chôm chôm có giá 
25.000 – 30.000 đ/kg,  xoài cát giá từ 35.000 – 
40.000 đ/kg,..

Về vật tư nông nghiệp: Do ảnh hưởng của 
dịch bệnh Covid – 19 kéo dài đã gây đứt gãy chuỗi 
cung ứng làm cho giá nguyên liệu sản xuất phân 
bón như: khí NH3, lưu huỳnh, cùng với giá xăng, 
dầu, chi phí vận chuyển thời gian qua tăng cao 
dẫn đến giá thành sản xuất tăng khiến giá các 
loại phân urê, DAP, kali trên thế giới cũng như 
thị trường trong nước tăng theo. Theo tính toán 
của các chuyên giá trong lĩnh vực nông nghiệp thì 
phân bón chiếm khoảng 30% chi phí sản xuất, còn 
thuốc BVTV đối với vùng thâm canh lúa thì chiếm 
khoảng 40% hoặc cao hơn, tùy vào tình hình dịch, 
bệnh. Do vậy, để đảm bảo duy trì sản xuất, các 
chuyên gia cũng khuyến cáo người dân nên cân 
nhắc lượng phân bón cho cây trồng ở mức phù 
hợp để tiết kiệm chi phí; đối với cây lúa, cần áp 
dụng các biện pháp khoa học tiến tiến như: “3 
giảm 3 tăng” và “1 phải 5 giảm” nhằm giảm tối đa 
giá thành, tăng năng suất từ đó mới đem lại lợi 
nhuận cho bà con nông dân./.

NB (TH)
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Ngày  08  tháng 7  năm 2021
 (ĐVT: đ/kg)

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

TT
Mặt hàng 

và 
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
Đan 

Phượng

Chợ 
Vồi  

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm  
Long 
Biên

Chợ 
Tó 

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai  

Thanh 
Trì

1 Lúa Khang Dân loại 1 7.400 7.500 8.000 7.200 8.000 8.000 8.000 8.000 7.500

2 Gạo Khang Dân loại 1 12.500 12.500 12.500 12.000 13.500 11.500 12.500 12.000 12.500 12.000

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

4 Gạo Xi 23 loại 1 13.000 13.500 14.000 13.000 12.500 13.500 14.000 14.000 13.500

5 Gạo Điện Biên loại 1 16.000 19.000 20.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.500

6 Gạo Hải Hậu loại 1 18.000 20.000 19.000 18.000 17.500 18.000 17.000 17.000

7 Gạo tám Thái loại 1 19.000 20.000 18.500 20.000 20.000 18.000 18.500 18.000 18.000 18.500

8 Gạo nếp cái 
hoa vàng loại 1 27.000 28.000 25.000 25.000 27.000 26.000 29.000 26.000 28.000 26.000

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

10 Đậu tương loại 1 29.000 29.000 24.000 25.000 25.000

11 Đậu xanh có vỏ loại 1 50.000 50.000 47.000 45.000 40.000 42.000 50.000 40.000 40.000 45.000

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

13 Đậu đen loại 1 55.000 55.000 52.000 50.000 45.000 55.000 45.000 45.000 50.000

14 Ngô hạt loại 1 7.200 7.200 7.500 7.000 7.800 7.500 7.500 7.500 7.500
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày  08  tháng 7  năm 2021
 (ĐVT: đ/kg)

TT
Mặt hàng 

và quy 
cách

Loại Mê 
Linh

Hà 
Đông

Sơn 
Tây

Ứng 
Hoà

Đan 
Phượng

Thường 
Tín

Từ 
Liêm

Đông 
Anh

Thanh 
Trì

Thanh 
Trì

1 Đạm urê ngoại Loại 1 9.000 10.000 10.000 9.000 9.500 9.500 10.000 10.000 9.500 9.500

2 NPK 5.10.3 
Văn Điển Loại 1 5.500 5.500 5.000 5.000 5.000 4.800 5.500 4.800 4.500 4.500

3 Kali Loại 1 10.000 9.500 9.500 9.500 9.500 9.000 9.500 9.500 9.500 10.000

4 Lân Văn Điển Loại 1 4.000 4.500 5.000 3.900 3.800 3.800 4.000 4.000 3.800 4.000

5 Lúa giống 
Khang dân Loại 1 20.000 20.000 15.000 18.000 23.000 16.000 16.000 15.000

Lúa giống 
Thiên ưu 8 30.000 33.000 20.000 21.000

6 Lúa giống
Bắc thơm Loại 1 25.000 22.000 22.000 23.000 23.000

7 Lúa nếp 97 Loại 1 27.000 20.000 22.000 25.000 23.000

8 Giống cây mít 
siêu sớm Loại 1 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000 60.000 60.000 45.000 45.000 50.000

9 Giống cây Xoài 
(Cát, Đài Loan) Loại 1 25.000 30.000 40.000 40.000 45.000 35.000 40.000 35.000 35.000 35.000

10 Giống cây 
Na Thái Loại 1 30.000 25.000 40.000 30.000 30.000 40.000 35.000 35.000 35.000

11 Giống cây 
bưởi Diễn Loại 1 25.000 20.000 25.000 35.000 30.000 30.000 20.000 20.000 25.000

12 Cây chanh tứ
quý, không hạt Loại 1 30.000 17.000 25.000 30.000 20.000 30.000 25.000 25.000 30.000

13 Ổi Đài Loan Loại 1 20.000 30.000 30.000 20.000 30.000 15.000 15.000 20.000

14 Nhãn chín 
muộn Loại 1 40.000 35.000 40.000 35.000 35.000 25.000 30.000 40.000

15 Lợn giống
(7-8kg) Loại 1 1.900.000 2.500.000 2.500.000 1.800.000 2.000.000 1.700.000 2.000.000

16 Vịt giống 
lai bơ Loại 1 8.000 13.000 9.000 18.000 5.000 8.500 9.000

17 Giống ngan 
Pháp Loại 1 15.000 13.000 13.000 13.000 14.000 14.000

18 Giống gà con 
lông màu Loại 1 9.000 8.000 7.000 7.000 10.000 8.000 5.000 9.500 10.000

19 Giống Gà con 
trứng Loại 1 13.000 15.000 10.000 13.000 13.000 12.000
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Ngày  08  tháng 7  năm 2021
 (ĐVT: đ/kg)

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

TT
Mặt hàng 

và 
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
Đan 

Phượng

Chợ 
Vồi  

Thường 
Tín

Chợ
Cầu 
Diễn 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm  
Long 
Biên

Chợ 
Tó 

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai  

Thanh 
Trì

1 Thịt lợn 
mông sấn loại 1 100.000 120.000 120.000 100.000 120.000 115.000 120.000 120.000 110.000 110.000

2 Thịt lợn nạc 
thăn loại 1 120.000 130.000 130.000 110.000 130.000 130.000 140.000 130.000 115.000 120.000

3 Thịt lợn ba 
chỉ loại 1 130.000 140.000 140.000 120.000 140.000 135.000 150.000 140.000 120.000 120.000

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

5 Thịt bò 
mông loại 1 250.000 260.000 250.000 250.000 260.000 240.000 260.000 250.000 250.000 230.000

6 Gà ta hơi loại 1 100.000 120.000 110.000 100.000 115.000 95.000 130.000 120.000 110.000 110.000

7
Gà ta 

nguyên con 
làm sẵn

loại 1 130.000 150.000 135.000 130.000 140.000 140.000 160.000 140.000 140.000 140.000

8 Gà công 
nghiệp hơi loại 1  33.000 34.000 33.000 35.000 32.000 31.000 36.000 36.000

9
Gà CN 

nguyên con 
làm sẵn

loại 1 55.000 62.000 60.000 60.000 60.000 55.000 65.000 60.000 60.000 62.000

10 Vịt hơi loại 1 55.000 70.000 60.000 55.000 60.000 55.000 70.000 60.000 60.000 58.000

11 Vịt nguyên 
con làm sẵn loại 1 75.000 85.000 80.000 75.000 80.000 75.000 85.000 80.000 80.000 75.000

12 Ngan hơi loại 1 80.000 70.000 68.000 75.000 65.000 80.000 70.000 70.000 72.000

13
Ngan 

nguyên con 
làm sẵn

loại 1 85.000 95.000 85.000 85.000 90.000 85.000 95.000 85.000 85.000 85.000

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

15 Trứng vịt 
(quả) loại 1 2.500 3.000 3.000 2.800 2.800 2.500 3.000 2.800 2.800 2.500

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

17 Cá trắm > 
2kg loại 1 65.000 68.000 60.000 60.000 62.000 65.000 70.000 70.000 65.000 60.000

18 Cá quả loại 1 95.000 110.000 95.000 120.000 120.000 90.000 110.000 110.000 100.000

19 Ngao loại 1 18.000 20.000 22.000 18.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

20 Tôm sú loại 1 650.000 750.000 600.000 680.000 650.000 550.000 560.000

21 Cua đồng loại 1 200.000 220.000 170.000 200.000 180.000 200.000 220.000 200.000 170.000 200.000
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Ngày  08  tháng 7  năm 2021
 (ĐVT: đ/kg)

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

TT
Mặt hàng 

và 
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
Đan 

Phượng

Chợ 
Vồi  

Thường 
Tín

Chợ
Cầu 
Diễn 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm  
Long 
Biên

Chợ 
Tó 

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai  

Thanh 
Trì

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

2 Dưa hấu Miền 
Nam loại 1 16.000 18.000 14.000 12.000 17.000 15.000 20.000 15.000 10.000 18.000

3 Chôm chôm loại 1 25.000 30.000 25.000 25.000 30.000 25.000 35.000 25.000 30.000 25.000

4 Hồng xiêm loại 1 35.000 45.000 40.000 35.000 40.000 40.000 35.000 35.000 35.000 45.000

5 Dứa (quả) loại 1 8.000 10.000 10.000 8.000 10.000 8.000 10.000 10.000 8.000 8.000

6 Dưa lê loại 1 20.000 25.000 20.000 18.000 20.000 15.000 25.000 20.000 18.000 20.000

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

8 Mận hậu Loại 1 22.000 25.000 20.000 20.000 22.000 20.000 30.000 20.000 20.000 20.000

9 Thanh long loại 1 25.000 30.000 30.000 25.000 30.000 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000

10 Xoài cát Loại 1 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000 45.000 35.000 35.000 35.000

11 Cà chua loại 1 20.000 25.000 25.000 20.000 22.000 20.000 28.000 25.000 25.000 25.000

12 Bí đao loại 1 12.000 13.000 13.000 12.000 14.000 9.000 13.000 14.000 14.000 12.000

13 Khoai tây loại 1 14.000 15.000 14.000 15.000 14.000 13.000 15.000 14.000 15.000 14.000

14 Rau cải ngọt loại 1 16.000 18.000 16.000 17.000 17.000 18.000 16.000 16.000 17.000

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

16 Rau mùng tơi loại 1 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000 5.000 5.000 5.000

17 Dưa chuột loại 1 15.000 18.000 15.000 16.000 14.000 14.000 20.000 16.000 15.000 17.000

18 Rau cải mơ
 (mớ) loại 1 5.000 5.000 5.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000

19 Mướp hương loại 1 10.000 14.000 12.000 10.000 12.000 8.000 15.000 14.000 12.000 14.000

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

21 Hoa ly hồng 
(cành) loại 1 25.000 30.000 27.000 30.000 35.000 27.000 30.000 27.000 30.000 27.000

22 Hoa cúc vàng
(bông) loại 1 2.000 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000 5.000 5.000 4.000 4.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày  08  tháng 7  năm 2021

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

STT Mặt hàng và quy cách Loại Sơn La Vĩnh Phúc Hải Dương

1 Thóc tẻ (KD, Q5) loại 1 7.200 7.400 7.500

2 Đậu t ương loại 1 28.000 27.000 28.000

3 Đậu xanh tách vỏ loại 1 52.000 50.000 50.000

4 Lạc nhân loại 1 55.000 58.000 60.000

5 Miến dong loại 1 70.000 70.000 70.000

6 Thịt lợn hơi loại 1 66.000 65.000 64.000

7 Thịt mông sấn loại 1 115.000 110.000 110.000

8 Gà ta hơi loại 1 120.000 100.000 100.000

9 Vịt hơi loại 1 70.000 55.000 55.000

10 Thịt bò thăn loại 1 250.000 240.000 240.000

11 Trứng gà ta (quả) loại 1 4.500 4.000 4.000

12 Trứng chim cút (10 quả) loại 1 6.500 6.000 6.000

13 Dưa hấu Miền Nam loại 1 15.000 15.000 15.000

14 Đào loại 1 25.000 25.000 25.000

15 Xoài Thái loại 1 30.000 30.000 30.000

16 Cà rốt loại 1 17.000 16.000 16.000

17 Hành tây loại 1 15.000 15.000 14.000

18 Chanh (quả tươi) loại 1 25.000 25.000 25.000

19 Hành củ ta khô loại 1 60.000 60.000 60.000

20 Tỏi ta khô loại 1 60.000 60.000 60.000

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

TT
Đơn vị,

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

1

Hộ kinh doanh 
Lê Văn Sinh 
Đại diện:

Lê Văn Sinh

Thôn Long Phú, 
xã Hòa Thạch, 

huyện Quốc Oai, Hà Nội 
ĐT: 0988656214

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

2

Cơ sở sản xuất 
kinh doanh 

Nguyễn Danh Dự 
Đại diện: 

Nguyễn Danh Dự

Xã Tân Hòa, 
huyện Quốc Oai, Hà Nội 

ĐT: 0989301975

Chuyên cung cấp sản phẩm miến dong. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.

3

Công ty Cổ phần rau 
an toàn Hải Anh 

Đại diện: 
Nguyễn Thế Hanh

Xã Vân Nội, 
Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 036.622.2577

Chuyên cung cấp sản phẩm rau an toàn 
các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.

4

Cơ sở sản xuất 
miến sạch Anh Khang

Đại diện: 
Anh Khang

Xã Tân Hòa, 
huyện Quốc Oai, 

Hà Nội.
ĐT: 0987682512

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

TT
Đơn vị,

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

1

Công ty CP 
sản xuất và dịch vụ 

thương mại 
An Huy 

Đại diện:
Đỗ Hùng Chiêu

Xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, 

Hà Nội 
ĐT: 0243 376 8475

Chuyên cung cấp sản phẩm thủ công mỹ 
nghệ gia dụng. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP. 

2

HTX nông sản thực 
phẩm Thành An

Đại diện: 
Vương Đắc Nguyên

 Xã Cộng Hòa,
huyện Quốc Oai, 

Hà Nội
ĐT: 0984136666

Chuyên cung cấp sản phẩm trứng gà. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.

3

Cơ sở sản xuất miến 
dong Thảo Chính

 Đại diện: 
Vương Xuân Thảo

Xã Tân Hoà, 
huyện Quốc Oai, 

Hà Nội 
ĐT: 0387850054

Chuyên cung cấp sản phẩm  miến dong 
các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.

4

Hộ kinh doanh Lê 
Đình Tuấn
Đại diện: 

Lê Đình Tuấn

Xã Tả Thanh Oai, 
huyện Thanh Trì, Hà Nội 

 ĐT: 0982716617

Chuyên cung cấp sản phẩm trà hoa mẫu 
đơn Mộc Sắc. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất, kinh 
doanh

1

Cửa hàng kinh doanh 
vật tư nông nghiệp

Đại diện: 
Nguyễn Văn Chiến

Xã Phù Lưu Tế, 
huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0867698266

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

2

Đại lý cung cấp thức ăn 
chăn nuôi, thuốc thú y

Đại diện: 
Lê Văn Đức 

Xã Phúc Tiến, 
huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0914373652

Chuyên cung cấp thức ăn gia súc, 
gia cầm các loại phục vụ địa bàn 
huyện Phú Xuyên và một số khu vực 
lân cận  

3

Đại lý cung cấp thức ăn 
gia súc, gia cầm

Đại diện: 
Nguyễn Văn Bằng

Thị trấn Phú Xuyên, 
huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0912789178

Chuyên cung cấp thức ăn gia súc, 
gia cầm các loại phục vụ địa bàn 
huyện Phú Xuyên và một số khu vực 
lân cận  

4

Cửa hàng kinh doanh 
lương thực Hoa Sản

Đại diện: 
Hoa Sản

Xã Phúc Tiến, 
huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0915042546

Chuyên cung cấp các loại gạo như: 
Bắc thơm, nàng xuân, tám Thái... 
phục vụ địa bàn huyện Phú Xuyên 
và và một số khu vực lân cận 
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TT
Đơn vị,

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

1

Trại giống 
cây trồng Mạnh Yến

Đại diện: 
Nguyễn Thị Yến 

Thị trấn Trâu Quỳ, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT: 0973324846

Chuyên cung cấp các loại giống cây 
ăn quả, cây công trình, cây lấy gỗ…; 
nhận tư vấn kỹ thuật. 

2

Cơ sở sản xuất 
chè búp khô

Đại diện: 
Nguyễn Hoàng Vững

Xã Yên Bài, 
huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0969623173

Chuyên sản xuất, chế biến và kinh 
doanh sản phẩm chè búp khô. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc 
Oai và các vùng lân cận.   

3

HTX rau quả sạch 
Huy Hùng
Đại diện: 

Nguyễn Quang Hùng

Xã Chu Minh, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0971.009.373

Chuyên sản xuất và cung cấp các sản 
phẩm rau, củ, quả sạch.  Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp huyện khu vực Ba 
Vì và các vùng lân cận. 

4
Hộ trồng rau an toàn

Đại diện: 
Nguyễn Văn Hợi

Xã Tiền Yên, 
huyện Hoài Đức, Hà Nội 

ĐT: 0364311562

Chuyên sản xuất và cung cấp các sản 
phẩm rau, củ, quả an toàn theo mùa. 
Thị trường tiêu rộng khắp huyện Phúc 
Thọ và các vùng lân cận.
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TT
Đơn vị,

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

1

Hội nông dân xã 
Trạch Mỹ Lộc

Đại diện: 
Cao Ngọc Hảo

Xã Trạch Mỹ Lộc, 
huyện Phúc Thọ, 

Hà Nội
ĐT: 0963089686

Chuyên cung cấp ếch theo quy chuẩn 
VietGAP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
huyện Phúc Thọ và các khu vực lân cận. 

2
Trang trại chăn nuôi   

Đại diện: 
Nguyễn Thị Hà

Xã Minh Châu, 
huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0349683345

Chuyên cung cấp sữa bò tươi. Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các vùng 
lân cận. 

3
Trang trại chăn nuôi   

Đại diện: 
Nguyễn Đức Vượng

Xã Sơn Đà, 
huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0962354722

Chuyên cung cấp gà thịt thương phẩm. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và 
các vùng lân cận. 

4
Trang trại chăn nuôi   

Đại diện: 
Đoàn Văn Định

Xã Phúc Lâm, 
huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0969318168

Chuyên cung cấp trứng gà đẻ, trứng gà, 
trứng chim cút. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp Hà Nội và các vùng lân cận. 



24 Số 19 - Ngày 10 tháng 7 năm 2021

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

Doanh nghiệp tư 
nhân sản xuất thực 
phẩm Linh Hương

Đại diện:
Lê Hữu Hảo

Tổ 13, 
phường Bắc Sơn, 

Thành phố Tam Điệp, 
tỉnh Ninh Bình

ĐT: 0977891051

Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm 
cơm cháy. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
các tỉnh, thành trong cả nước.

2

Công ty CP thực 
phẩm xuất khẩu 

Đồng Giao
Đại diện: 

Nguyễn Văn Gần

Tổ 16, 
phường Trung Sơn, 

Thành phố Tam Điệp, 
tỉnh Ninh Bình

ĐT: 02293864039

Chuyên sản xuất và cung cấp rau, quả 
đóng hộp, nước trái cây... Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả 
nước và xuất khẩu sang thị trường các 
nước châu Âu, Mỹ.

3

Công ty Cổ phần 
tổng công ty giống 
cây trồng con nuôi 

Ninh Bình 
Đại diện:

Vũ Văn Nga

Km3, Quốc lộ 10, 
xã Ninh Phúc, 

thành phố Ninh Bình, 
tỉnh Ninh Bình

ĐT: 0961946999

Chuyên cung cấp sản phẩm gạo các loại. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, 
thành trong cả nước và xuất khẩu sang 
nhiều nước trên thế giới

4

Hợp tác xã nông 
nghiệp Khánh Thành

Đại diện:
Phạm Văn Thẫn

Xã Khánh Thành, 
huyện Yên Khánh, 

tỉnh Ninh Bình
ĐT: 0397096424

Chuyên cung cấp rau, của, quả các loại. 
Sản phẩm được sản xuất theo quy trình 
VietGAP


