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HUYỆN QUỐC OAI ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG CHUỖI LIÊN KẾT SẢN XUẤT NÔNG SẢN HÀNG HÓA
Nhằm thúc đẩy phát triển hợp tác, liên kết 

nông nghiệp, những năm qua, huyện Quốc 
Oai luôn khuyến khích và tích cực hỗ trợ các 
cơ sở, hợp tác xã sản xuất theo chuỗi liên kết. 
Qua đó đã giúp nông dân ổn định khâu tiêu 
thụ, yên tâm sản xuất, làm giàu trên chính 
mảnh đất quê hương.

Những năm gần đây, nhãn chín muộn trở thành 
loại cây đặc sản cho hiệu quả kinh tế cao. Trên địa 
bàn Thành phố Hà Nội đã hình thành những vùng 
trồng nhãn tập trung. Nói đến nhãn chín muộn, 
không thể không nhắc đến xã Đại Thành huyện 
Quốc Oai, một trong những vùng trồng nhãn chín 
muộn trọng điểm của Hà Nội. Đây cũng là một trong 
số ít xã được phép chuyển đổi toàn bộ diện tích đất 
lúa sang trồng cây ăn quả, ước tính hiện toàn xã có 
165ha trồng cây ăn quả, trong đó có khoảng 115ha 
trồng nhãn chín muộn đã cho thu hoạch.

Giống nhãn chín muộn ở Đại Thành hầu hết 
là giống HTM1, có thời gian thu hoạch muộn hơn 
so với giống nhãn đại trà khoảng 1 tháng (từ giữa 
tháng 8 đến giữa tháng 9), từ khi nhãn chín muộn 
được thành phố Hà Nội lựa chọn là cây trồng đặc 
sản của Thủ đô, huyện Quốc Oai đã phối hợp với 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố 
tích cực vào cuộc tổ chức lại sản xuất, quảng bá, 
tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Nhãn chín muộn Đại 
Thành đã được Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ khoa học 
và Công nghệ công nhận nhãn hiệu tập thể có mã 
truy xuất nguồn gốc, nên rất thuận lợi trong khâu 
tiêu thụ. Hiện sản phẩm này đã được đưa vào bán 
trong hệ thống các siêu thị lớn như: BigC, Fivimart, 
các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch. Đặc biệt, năm 
2016, nhãn chín muộn Đại Thành đã xuất khẩu sang 
Malaysia, năm 2018, được xuất khẩu sang Mỹ, Ba 
Lan và nhận được phản hồi tích cực. Những điều này 
đã giúp cho quả nhãn nơi đây tăng cả chất và lượng, 
từ đó thu nhập mang lại cho bà con nông dân cũng 
tăng lên rất nhiều.

Tận dụng địa thế đồi gò, những năm qua, người 
nông dân xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai tập trung 
phát triển cây chè. Chè trở thành cây trồng chủ lực 
của địa phương với giá trị kinh tế mang lại tăng 
nhanh qua từng năm.Theo thống kê, toàn xã Hòa 
Thạch hiện có khoảng  trên 180ha chè, tập trung 

chủ yếu tại hai thôn Long Phú và Hòa Phú, trong đó 
vùng sản xuất chè tập trung 30 ha theo tiêu chuẩn 
Vietgap tại thôn Long Phú. Giá trị kinh tế từ cây 
chè hiện chiếm trên 32% tổng giá trị sản xuất nông 
nghiệp của xã. Năng suất chè đạt khoảng 13 tấn/
ha, doanh thu đạt từ 700 - 800 triệu đồng/ha/năm. 
Nhằm hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm chè, UBND xã 
Hòa Thạch đã phối hợp với Sở NN&PTNT Hà Nội xây 
dựng và phát triển thương hiệu chè Long Phú. Bên 
cạnh đó, địa phương cũng đã xây dựng được mô 
hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ chè theo tiêu 
chuẩn VietGAP của HTX Nông nghiệp Long Phú. Đây 
là điều kiện thuận lợi để sản phẩm chè sạch xã Hòa 
Thạch tiếp tục vươn xa, đến với thị trường các tỉnh, 
Thành phố lân cận.

Quốc Oai là một trong những huyện chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, vật nuôi diễn ra mạnh mẽ. Đến 
nay, toàn huyện đã chuyển đổi được trên 1.088ha 
đất trồng lúa kém hiệu quả, đất trũng, vùng bãi sông 
Đáy và đồi gò sang phát triển kinh tế trang trại, 
trồng cây ăn quả, chăn nuôi tập trung và nuôi trồng 
thủy sản. Tại vùng chuyên canh tập trung, huyện 
tích cực hỗ trợ các cơ sở, hợp tác xã sản xuất theo 
chuỗi liên kết, điển hình như Chuỗi sản xuất và cung 
cấp sản phẩm thịt lợn sinh học Quốc Oai do Hợp tác 
xã Chăn nuôi và Dịch vụ Đồng Tâm xã Cấn Hữu tổ 
chức. Với quy mô chăn nuôi thường xuyên đạt 400 
con lợn thương phẩm, thời gian qua, Chuỗi sản xuất 
và cung cấp sản phẩm thịt lợn sinh học Quốc Oai đã 
mang lại hiệu quả rõ rệt. 100% thức ăn chăn nuôi 
sử dụng trong chuỗi này là thức ăn tự phối trộn có 
bổ sung men sinh học. Mặc dù chi phí chăn nuôi cao 
hơn từ 20-30% so với thông thường nhưng bù lại, 
mô hình này lại giúp Hợp tác xã đảm bảo an toàn 
dịch bệnh, chất lượng sản phẩm thịt lợn thơm ngon. 
Nhờ xây dựng thành công chuỗi sản xuất và cung 
cấp thịt lợn sinh học, giá lợn của HTX luôn ổn định, 
không bị chi phối bởi biến động giá cả thị trường, 
ngay cả thời điểm giá lợn bị giảm sâu do ảnh hưởng 
của bệnh dịch tả lợn châu Phi thì thịt lợn an toàn 
sinh học của HTX vẫn bán được giá tốt. “Hiện, trung 
bình mỗi ngày, HTX Đồng Tâm xuất bán ra 4 - 5 tạ 
thịt lợn an toàn sinh học. Để đáp ứng nhu cầu thị 
trường, HTX còn đầu tư dây chuyền chế biến thịt 
lợn thành các sản phẩm như xúc xích, giò, chả… bảo 
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đảm tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực 
phẩm, trở thành đối tác tin cậy cho các siêu thị, cửa 
hàng thực phẩm sạch trên địa bàn thành phố”. Ông 
Nguyễn Đình Tường – Giám đốc Hợp tác xã Chăn 
nuôi và Dịch vụ Đồng Tâm cho biết.

Phát huy lợi thế đất đai rộng lớn, đến nay, huyện 
Quốc Oai đã phát triển gia cầm được hơn 4 triệu 
con, đứng thứ 2 thành phố về tổng đàn với nhiều xã 
chăn nuôi gia cầm quy mô lớn, như: Nuôi gà đẻ siêu 
trứng ở xã Cấn Hữu, gà H’Mông thả đồi ở xã Đông 
Yên. Tại xã Đông Yên, nghề nuôi gà đồi đã tạo sinh 
kế, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc 
sống của người dân và góp phần xây dựng nông 
thôn mới cho địa phương này.

Năm 2016, Hợp tác xã Chăn nuôi Yên Hòa Phú 
được thành lập với 53 thành viên. Hoạt động chính 
của HTX là chăn nuôi gà thịt, gà đẻ thương phẩm 
với quy mô thường xuyên 30.000 con gà H’Mông; 
20.000 con gà Mía lai Ri và khoảng 1,5 triệu con gà 
đẻ trứng. Năm 2019, HTX được Sở Nông nghiệp & 
PTNT Hà Nội lựa chọn là một trong những đối tượng 
chính tham gia Dự án Chuỗi sản xuất và cung cấp 
sản phẩm chăn nuôi đảm bảo ATTP trên địa bàn 
thành phố Hà Nội với mục tiêu chính là hoàn thiện 
mô hình chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm “Gà 
đồi Đông Yên” đảm bảo an toàn thực phẩm, truy 
xuất được nguồn gốc. Qua đó, nghề chăn nuôi gia 
cầm ở địa phương đã được quy hoạch, mở rộng, 
nâng cao về nhận thức, khoa học kỹ thuật, sản 
lượng, chất lượng, ngày càng tốt hơn.

Theo ông Lê Đình Bình, Giám đốc HTX Chăn nuôi 
Yên Hòa Phú, thương hiệu gà đồi Đông Yên nổi bật 
trên thị trường với nhiều ưu điểm về sản phẩm như 
thịt chắc, thơm và có vị ngọt đặc trưng. Đặc biệt 
người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm 
dễ dàng. Hàng tháng HTX cung ứng cho thị trường 
30 triệu quả trứng gà thương phẩm, 190 tấn gà đẻ 
loại, 5 tấn gà đen H’Mông và 3 tấn gà Mía lai ri. Trong 
thời gian tới, HTX sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng về 
lao động, môi trường để mở rộng hợp tác và hoàn 
chỉnh chuỗi liên kết ổn định; Tích cực ứng dụng khoa 
học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất theo hướng sinh 
học và hữu cơ để nâng cao giá trị sản phẩm, bảo vệ 
uy tín thương hiệu, nhãn hiệu gà đồi Đông Yên

Sau khi hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, 
phát triển sản xuất rau an toàn được huyện Quốc 
Oai xác định là một trong những thế mạnh để tăng 
giá trị sản xuất nông nghiệp. Toàn huyện có 244ha 
sản xuất rau, trong đó có 66ha sản xuất rau an toàn 

tập trung ở 5 xã; Tân Phú, Cộng Hòa, Nghĩa Hương, 
Yên Sơn và Phượng Cách, cung ứng cho thị trường 
12 tấn rau/ngày.

Tại xã Cộng Hòa, mô hình sản xuất rau an toàn 
của hộ gia đình anh Vương Sỹ Thành đem lại hiệu 
quả kinh tế cao; với 3 ha diện tích đất thuê thầu 
của các hộ gia đình trong xã, anh Thành quy hoạch 
vùng RAT diện tích 2,5 ha trồng chủ yếu là cải xanh, 
cải ngọt, rau muống, mồng tơi, rau dền, cải cúc, rau 
thơm các loại… Toàn bộ diện tích được thực hiện 
theo mô hình khép kín, hệ thống tưới tự động. Bên 
cạnh đó, để làm ra sản phẩm rau đảm bảo an toàn 
thực phẩm, anh Thành tuân thủ nghiêm ngặt quy 
trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP từ khâu làm 
đất, tưới nước, bón phân đến thu hoạch.  

Anh Vương Sỹ Thành - xã Cộng Hòa, huyện Quốc 
Oai cho biết: Trung bình mỗi ngày cung cấp ra thị 
trường 400 kg rau, chủ yếu cho các bếp ăn, trường 
học trên địa bàn huyện. Tổng doanh thu từ mô hình 
ước đạt 80 triệu đồng/tháng. Trong thời gian tới, 
anh Thành sẽ phát triển mô hình theo chuỗi liên kết 
từ sản xuất đến tiêu thụ nhằm đảm bảo đầu ra và 
đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Theo ông Nguyễn Quang Thắm - Trưởng phòng 
Kinh tế huyện Quốc Oai: Để đạt mục tiêu tăng 
trưởng ngành nông nghiệp đạt 5,5% trở lên năm 
2021, UBND huyện quan tâm triển khai các chương 
trình, dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; Đẩy mạnh 
việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành 
nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, 
thủy sản và dịch vụ nông nghiệp. Tăng cường áp 
dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến và cơ giới hóa 
trong sản xuất. Chủ động phòng, chống dịch bệnh 
gia súc, gia cầm. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ 
phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là các 
mô hình chuyên canh tập trung, sản xuất theo chuỗi 
giá trị với các nông sản có thế mạnh của huyện. 

Từ thực tế sản xuất cho thấy, xây dựng và phát 
triển chuỗi giá trị nông sản là xu hướng tất yếu, là 
nhân tố quan trọng thay đổi mô hình tăng trưởng kinh 
tế, giúp ngành nông nghiệp tái cơ cấu theo hướng 
nâng cao giá trị giá tăng và phát triển bền vững. Phát 
huy lợi thế, trong thời gia tới huyện Quốc Oai tiếp 
tục chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp theo 
hướng nông nghiệp sạch, sản xuất chuyên canh tập 
trung, cung cấp nông sản chất lượng cao. Qua đó, 
tăng cường khả năng tiếp cận thị trường, xây dựng 
thương hiệu và hướng tới xuất khẩu./.

Huy Hoàng
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Nhằm tăng cường liên kết sản xuất, kinh doanh 
hoa, cây cảnh theo hướng nâng cao giá trị gia 
tăng, phát triển bền vững gắn với mục tiêu bảo 
vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây 
dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, Sở Nông 
nghiệp & PTNT Hà Nội phối hợp với Viện Khoa học 
Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phát triển 
hoa, cây cảnh - ngành kinh tế sinh thái trong xây 
dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Tham dự 
hội thảo là 250 đại biểu thuộc các cơ quan quản lý 
nhà nước, nhà khoa học, chuyên gia, chủ vườn sản 
xuất, kinh doanh hoa, cây cảnh từ các tỉnh, thành 
phố trong cả nước.

Theo thống kê, cả nước có khoảng 35.000 ha 
hoa, cây cảnh được trồng tập trung chuyên canh. 
Nhiều mô hình sản xuất hoa, cây cảnh đạt từ 800 
triệu đồng đến 2,5 tỷ đồng/ha/năm. Trong đó, Hà 
Nội có trên 6.000 ha chuyên canh hoa, cây cảnh, 
10 làng nghề truyền thống chuyên sản xuất hoa, 
cây cảnh. Thành phố cũng đã xác định 4 sản phẩm 
hoa, cây cảnh là sản phẩm chủ lực để khuyến 
khích đầu tư gồm: Hoa lan, hoa hồng, hoa lily và 
hoa đào. Giá trị sản xuất bình quân đạt 0,5-1,5 

tỷ đồng/ha/năm; nhiều mô hình đạt từ 1,3-2,2 tỷ 
đồng/ha/năm.

Trong những năm qua, hoạt động sản xuất và 
kinh doanh hoa, cây cảnh góp phần chuyển dịch 
cơ cấu cây trồng, tạo thêm công ăn việc làm, cải 
thiện môi trường sống trong lành, tạo điểm nhấn 
trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Dù đã đạt được những kết quả bước đầu, tuy nhiên 
việc phát triển hoa, cây cảnh tại Hà Nội nói riêng, cả 
nước nói chung vẫn còn những khó khăn, bất cập. 

Tại hội thảo, các tham luận cũng chỉ ra nhiều 
hạn chế trong phát triển ngành sản xuất, kinh 
doanh hoa, cây cảnh. Đó là, hoạt động sản xuất và 
kinh doanh hoa, cây cảnh còn manh mún, tự phát; 
Ứng dụng khoa học công nghệ còn hạn chế; Hoạt 
động liên kết còn lỏng lẻo; Thị trường hoa, cây 
cảnh xuất hiện những diễn biến phức tạp.

Từ thực tiễn đó, để phát triển ngành hoa, cây 
cảnh là ngành nghề kinh tế sinh thái, các đại biểu 
đã đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn như: 
Tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, 
chính sách phát triển lĩnh vực hoa, cây cảnh; Tăng 
cường công tác nghiên cứu khoa học; Quy hoạch 
các vùng sản xuất chuyên canh, đầu tư hỗ trợ cơ 
sở hạ tầng; Tăng cường xúc tiến thương mại về 
hoa, cây cảnh; Khuyến khích các doanh nghiệp 
tham gia đầu tư, sản xuất hoa, cây cảnh xuất khẩu.

Trong khuôn khổ hội thảo cũng diễn ra các hoạt 
động: Ký cam kết đồng hành Chương trình trồng 
mới 1 tỷ cây xanh của Chính phủ, ra mắt Ban Vận 
động thành lập Hiệp hội sản xuất và kinh doanh 
hoa lan Việt Nam và tôn vinh những nghệ nhân, 
doanh nhân, chủ nhà vườn tiêu biểu./.

Nguyễn Thúy

Vừa qua, trong khuôn khổ Hội chợ Giới thiệu 
các sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ và 
sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP) Hà Nội tại huyện Thạch Thất, Sở Nông 
nghiệp và PTNT Hà Nội đã phối hợp với UBND 
huyện Thạch Thất tổ chức Hội thảo Kết nối giao 
thương các sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ 
nghệ và sản phẩm OCOP thành phố.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở 
NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, Hà 
Nội có 313 làng nghề, làng nghề truyền thống đã 

PHÁT TRIỂN HOA - CÂY CẢNH LÀ NGÀNH KINH TẾ SINH THÁI

KẾT NỐI GIAO THƯƠNG SẢN PHẨM LÀNG NGHỀ, THỦ CÔNG MỸ NGHỆ VÀ OCOP
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Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội phối hợp 
với UBND huyện Gia Lâm tổ chức Diễn đàn 
“Khuyến nông @ liên kết sản xuất và tiêu 
thụ sản phẩm nông nghiệp”. Diễn đàn có sự 
tham gia của hơn 200 đại biểu là các hộ nông 
dân, chủ trang trại, giám đốc hợp tác xã trên 
địa bàn huyện. Cùng tham gia diễn đàn còn 
có lãnh đạo của các doanh nghiệp hoạt động 
trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Đức Hồng – Phó Chủ tịch 
UBND huyện Gia Lâm, thực hiện chủ trương tái 
cơ cấu ngành nông nghiệp, một số loại cây trồng 
có giá trị kinh tế cao, phù hợp với thổ nhưỡng đã 
được huyện Gia Lâm ưu tiên mở rộng. Huyện Toàn 
huyện đã hình thành được 1.688ha vùng đủ điều 
kiện sản xuất bảo đảm an toàn thực phẩm, 264ha 
vùng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 7ha vùng 
sản xuất rau quả theo hướng hữu cơ. Đã có 13 xã 

được chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể, 14 xã 
ứng dụng hệ thống QR code truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm. Năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp 
đạt 308 triệu đồng/ha/năm, tăng 1,52 lần so với 
năm 2015. Huyện đã có nhiều chính sách hỗ trợ 
phát triển nông sản chất lượng cao an toàn gắn 
với chuỗi liên kết và tiêu thụ. Tuy nhiên, tỷ lệ nông 
sản tiêu thụ qua chuỗi giá trị trên địa bàn huyện 
còn thấp; việc tiêu thụ nông sản an toàn còn vướng 
mắc nhất định do khâu kết nối thị trường chưa 
chuyên nghiệp.

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 
trong liên kết tiêu thụ nông sản, năm 2021, Sở Nông 
nghiệp và PTNT Hà Nội đã phối hợp với UBND các 
huyện tổ chức diễn đàn “Khuyến nông @ liên kết 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tại các 
diễn đàn đã thu hút hàng trăm hộ nông dân, chủ 
trang trại, hợp tác xã trên địa bàn các huyện tham 
gia. Tham gia diễn đàn, các đại biểu còn được giải 
đáp nhiều câu hỏi về liên kết sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm nông nghiệp, từ đó nắm rõ xu hướng, 
nhu cầu thị trường và định hướng liên kết tiêu thụ, 
xây dựng thương hiệu, phát triển sản xuất. Cũng 
tại các diễn đàn, đã diễn ra ký kết biên bản ghi nhớ 
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản phẩm 
sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm OCOP 
giữa các hộ dân với  doanh nghiệp trên địa bàn 
thành phố./.

Nguyễn Vàn 

HUYỆN GIA LÂM LIÊN KẾT SẢN XUẤT THEO CHUỖI ĐỂ NÂNG CAO GIÁ TRỊ SẢN PHẨM

được công nhận. Năm 2020, do ảnh hưởng của đại 
dịch Covid-19, hoạt động sản xuất và kinh doanh 
của nhiều làng nghề Hà Nội bị đình trệ, đặc biệt là 
xuất khẩu hàng hóa, du lịch làng nghề. Đến nay, 
thành phố đã đánh giá, phân hạng và công nhận 
1.054 sản phẩm OCOP đến từ 72 doanh nghiệp, 
82 HTX và 101 hộ sản xuất kinh doanh. Sở Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chủ động tổ 
chức nhiều sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm 
OCOP gắn với văn hóa vùng miền. Qua đó, kết nối 
nhiều sản phẩm làng nghề, đặc sản vùng miền với 
các tập đoàn, doanh nghiệp, siêu thị lớn...

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao 
đổi về chuyển đổi số đối với nhà quản lý về nông 
nghiệp; vai trò lãnh đạo của thành phố và huyện 
trong việc tạo cơ chế chính sách hỗ trợ đối với làng 
nghề; chính sách hỗ trợ chủ thể, doanh nghiệp có 
sân chơi trong việc phát triển các sản phẩm làng 
nghề; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất 

nông nghiệp, các sản phẩm làng nghề; kết nối sản 
phẩm OCOP đến với người tiêu dùng...

Theo ý kiến của quyền Giám đốc Sở Công 
thương Trần Thị Phương Lan các chủ thể cần 
duy trì, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP 
đã được thành phố công nhận; tích cực tìm thị 
trường gắn với nhu cầu tiêu thụ thông qua hệ 
thống cửa hàng bán sản phẩm OCOP, chuỗi cửa 
hàng phân phối sản phẩm, tại siêu thị, trung 
tâm thương mại lớn và các chương trình xúc tiến 
thương mại, hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo 
kết nối giao thương.

Tại hội thảo, đã diễn ra lễ ký kết và trao đổi 
biên bản hợp tác, ghi nhớ giữa các đơn vị trên địa 
bàn thành phố với các doanh nghiệp tiêu thụ lớn; 
giữa các chủ thể tham gia hội chợ với các đơn vị, 
tổ chức, cá nhân tiêu thụ sản phẩm./.

Lưu Phượng
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TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG HÀ NỘI TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

HTX NÔNG NGHIỆP THUẦN MỸ ĐƯA GIỐNG NHO HẠ ĐEN VỀ TRỒNG THỬ NGHIỆM BƯỚC ĐẦU CHO KẾT QỦA KHẢ QUAN
Qua hơn một năm đưa giống nho Hạ Đen vào 

trồng thử nghiệm trên quê hương Thuần Mỹ, đến 
nay mô hình nho hạ đen của HTX Nông nghiệp 
Thuần Mỹ đã bước đầu cho kết quả khả quan. Cây 
nho Hạ Đen sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu 
bệnh và đang cho những “trái ngọt” đầu tiên. Mô 
hình đang hứa hẹn mang lại cho người nông dân 
địa phương một hướng đi phát triển sản xuất mới, 
cho hiệu quả kinh tế cao.

Sau khi tổ chức đi tham quan thực tế, học tập 
các mô hình mới, cùng với việc tìm tòi nghiên cứu 
mô hình trồng nho Hạ đen tại Trung tâm nghiên cứu 
ứng dụng chuyển giao công nghệ nông lâm, trường 
Đại học Nông Lâm Bắc Giang, nhận thấy giống cây 
nho Hạ đen rất phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu tại 
địa phương, HTX nông nghiệp Thuần Mỹ đã quyết 
định đưa giống nho Hạ Đen về trồng. Được Trung 
tâm chuyển giao kỹ thuật, từ tháng 3/2020, HTX 
Thuần Mỹ đã trồng thử nghiệm 100 gốc nho Hạ Đen 
trên diện tích hơn 700m2 tại đất vườn đồi Khu tái 
định cư- thôn 3, xã Thuần Mỹ. Để cây sinh trưởng 
và phát triển tốt, HTX nông nghiệp Thuần Mỹ đã 
đầu tư hệ thống mái che bằng nilon để hạn chế 
mưa, sương, ngăn sâu bọ xâm nhập và hệ thống 
tưới tự động, làm giàn kiên cố bằng cột bê tông.

Từ thời gian đưa cây nho về trồng đến nay 
đã được hơn một năm, qua đánh giá của cán bộ 
HTX nông nghiệp Thuần Mỹ: cây nho Hạ Đen sinh 
trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh. Với sự hướng 
dẫn tận tình theo phương châm “cầm tay chỉ việc” 
của cán bộ kỹ thuật Trung tâm nghiên cứu ứng 
dụng chuyển giao công nghệ nông lâm, trường ĐH 
Nông Lâm Bắc Giang và sự chăm sóc chu đáo của 
cán bộ HTX nông nghiệp Thuần Mỹ, vườn nho Hạ 
Đen đang sinh trưởng và phát triển tốt, cây ít sâu 
bệnh và đang cho những chùm nho sai trĩu quả, dự 
kiến sẽ thu hoạch vào đầu tháng 6/2021.

 Nho Hạ đen là giống nho không hạt, quả mọng, 
vị giòn ngọt, một năm cây cho thu hoạch 2 lần. Nho 
Hạ Đen thích hợp với thổ nhưỡng và khí hậu miền 
Bắc và đã trồng thành công ở Bắc Ninh, Bắc Giang, 
Phú Thọ. Ông Nguyễn Đắc Thức, PGĐ HTX nông 
nghiệp Thuần Mỹ chia sẻ: “Qua quá trình trồng 
triển khai thí điểm cây nho Hạ Đen tại xã Thuần 
Mỹ chúng tôi nhận thấy cây sinh trưởng và phát 
triển tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa 
phương. Đây là mô hình mới nếu được quan tâm 
đầu tư sẽ mở ra triển vọng phát triển kinh tế cho 
nông dân trên địa bàn”./.

Lê Thu

Với mục tiêu tạo điều kiện chăm sóc tốt về sức 
khỏe cho mỗi cán bộ, viên chức, người lao động đang 
công tác tại Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, Trung 
tâm - Công đoàn Trung tâm đã phối hợp với Bệnh 
viện đa khoa Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp & PTNT) 
tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên 
chức, người lao động thuộc Trung tâm năm 2021.

Hoạt động này nhằm kiểm tra sức khỏe cho cán 
bộ, viên chức, người lao độngđể phát hiện sớm các 
bệnh mới phát sinh, theo dõi các bệnh đã mắc, từ 
đó có hướng điều trị kịp thời.

Buổi khám sức khỏe diễn ra trong 4 ngày: Ngày 
15-16/4/2021, các y bác sĩ tới lấy máu và nước tiểu 

để xét nghiệm tại văn phòng Trung tâm Khuyến 
nông và Trạm Khuyến nông các huyện Đông Anh, 
Phúc Thọ và Ứng Hòa; Ngày 22-23/4/2021, khám 
các danh mục còn lại và chẩn đoán hình ảnh tại 
Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp.

Nội dung khám sức khỏe bao gồm các mục: 
Khám tổng quát, khám nội soi tai mũi họng, siêu âm 
tổng quát, siêu âm tuyến giáp, X quang kỹ thuật số, 
xét nghiệm (đường máu, mỡ máu, chức năng thận, 
chức năng gan, nước tiểu, ung thư sớm). Ngoài 
các nội dung khám bắt buộc, căn cứ kết quả xét 
nghiệm, các bác sĩ còn tư vấn thông tin cần thiết để 
cán bộ, viên chức, người lao động tự lựa chọn nội 
dung khám phù hợp với nhu cầu.

Thông qua hoạt động khám sức khỏe định kỳ, 
Trung tâm - Công đoàn Trung tâm Khuyến nông 
Hà Nội đã làm tốt việc chăm lo đời sống vật chất 
và tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động 
theo Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức, 
người lao động năm 2021. Điều đó giúp cho cán 
bộ, viên chức, người lao động theo dõi tốt hơn tình 
trạng sức khỏe của mình để có chế độ rèn luyện 
nhằm nâng cao sức khỏe, hoàn thành tốt trách 
nhiệm trong gia đình và nhiệm vụ được giao./.

   Nguyễn Thúy
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CÁCH HẠN CHẾ HIỆN TƯỢNG RỤNG QUẢ NON CHO CÂY NHÃN, VẢI

Hàng năm cây nhãn, vải phải huy động một 
lượng dinh dưỡng khá lớn để tập trung cho cây ra 
hoa và nuôi quả, nếu không được bổ sung phân 
bón thường xuyên thì cây dễ bị kiệt sức, sẽ ảnh 
hưởng đến quá trình phát triển của cây và năng 
suất của vụ sau rất nhiều. Vì vậy việc bổ sung 
phân bón định kỳ và theo từng giai đoạn là rất 
cần thiết. Việc chăm bón cho cây cần dựa vào các 
cơ sở: tuổi cây, mức độ sinh trưởng của cây, nhu 
cầu phân bón trong các giai đoạn sinh trưởng và 
mục đích sử dụng phân bón.

Khi cây ở giai đoạn ra quả có nhu cầu dinh 
dưỡng khá cao, nên cần phải chú ý. Nên bón cho 
cây khi quả đang còn bé, có kích thước bằng hạt 
đỗ đen, đỗ tương là phải chăm bón cho cây.

1. Liều lượng và thời gian cung cấp dinh 
dưỡng cho cây nhãn, vải hợp lý:

Có thể áp dụng lượng phân cho cây như sau:
*Trong chu trình phát triển của cây trong 1 

năm bón cho cây trừ 2-3 lần vào giai đoạn cây 
phát triển và 1 lần duy nhất khi cây đang nuôi 
trái, với các liều lượng cụ thể như sau:

- Lần bón thứ nhất: Vào cuối tháng 6: Lượng 
bón 1-1,5kg N + 0,3-0,5kg K hoặc dùng NPK hỗn 
hợp từ 2-5kg nhằm tăng sản lượng quả trong 
năm và quả phát triển quả ở năm sau.

- Lần bón thứ 2: Vào cuối tháng 7 đầu tháng 
8 nên tưới 50 lít nước phân chuồng pha loãng 
0,3-0,5 N +5kg P+ 0,5kg K nhằm cân bằng nhu 
cầu dinh dưỡng của quả, sự dự trữ phát triển 
của cây.

- Lần bón thứ 3: Bón vào cuối tháng 8, đấu 
tháng 9, bón kết hợp phân hữu cơ và phân vô cơ 

để cải tạo đất theo đúng phương pháp . Mỗi gốc 
nhãn, vải cần được cung cấp như sau: lượng bón 
50kg phân chuồng + 1kg P + 0,5kg K. Nhằm phục 
hồi sức sinh trưởng của cây, cành lá của năm sau.

*Trong giai đoạn cây nuôi quả ở nước 1 thì cho 
cây ăn với liều lượng như sau:

- Đối với cây 10 năm tuổi: 10kg phân chuồng 
+ 2-3 kg phân lân + 0,1-0,2 kg đạm/lần/cây.

- Chú ý với giai đoạn cây đang có quả không 
nên cuốc xới đất, bởi như vậy sẽ làm đứt rễ và sẽ 
rất dễ dẫn đến hiện tượng rụng quả non. 

- Việc bổ sung các loại phân hữu cơ cho cây 
sau khi thu hoạch sẽ giúp hồi phục lại sức khỏe 
cho cây, cung cấp lại chất dinh dưỡng cho cây sau 
quá trình phát triển.

2. Sử dụng chất điều hòa sinh trưởng 
giúp hạn chế hiện tượng rụng quả non 
trên cây

Một biện pháp giúp hạn chế hiện tượng rụng 
quả non đạt được hiệu quả cao đó chính là việc 
sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng cho cây 
như 4-CPA-Na 98% với nồng độ 10-25ppm tương 
đương với 10-25g/1000L nước sạch phun lên toàn 
bộ cây trong giai đoạn cây ra hoa sẽ hạn chế 
được hiện tượng rụng quả non và tăng năng suất 
cho cây rất rõ rệt.

3. Tỉa cành, tỉa quả để đảm bảo chất 
lượng quả nhãn, vải:

- Bên cạnh việc bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, 
cần phải chú ý đến việc tỉa quả cho cây, giảm 
bớt số lượng quả giảm tình trạng tranh chấp chất 
dinh dưỡng. Số lượng quả  trên cây được điều 
chỉnh phụ thuộc vào bộ lá, độ tán của cây để 
cân đối cho sức của cây. Số lượng quả trên chùm 
đang được để lại được xem là hợp lý về số lượng 
và đảm bảo về chất lượng trên cây vải hiện nay 
dao động từ  50-80 quả/chùm trong trường hợp 
cây được 10 năm tuổi trở lên. Đối với chùm trên 
100 quả trừ trường hợp cộng to, khỏe thì hãy giữ 
nguyên.

- Thời gian tỉa nhãn nên đươc tiến hàng khi 
quả nhãn quả nhãn ở bước 1 tức là khi hạt nhãn 
bắt đầu chuyển từ màu vàng sang màu đen.

4. Theo dõi tốt tình hình sâu bệnh hại 
trên cây:
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TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI LÚA VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

I. Tình hình sinh trưởng của lúa và sinh 
vật hại

1. Tình hình sinh trưởng của lúa
Hiện nay, lúa trà sớm đang trỗ - chín sữa, trà 

trung và trà muộn làm đòng. Thời tiết nóng, ẩm 
xen kẽ những đợt gió mùa muộn kèm theo mưa 
là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh, gây 
hại từ nay đến cuối vụ.

2. Tình hình sinh vật hại:
- Bệnh đạo ôn lá: hại cục bộ trên các giống 

nhiễm như J02, BC15, TBR225, nếp thơm, 
ĐT18,… tỷ lệ trung bình 3-5% số lá, cao 10-15% 
số lá, cấp 1-3, cục bộ 25-30% số lá, cấp 5. Diện 
tích nhiễm 541,87ha (nhẹ 480,9ha, trung bình 
58,67ha, nặng 2,3ha). 

- Bệnh bạc lá – đốm sọc vi khuẩn (ĐSVK): Tỷ 
lệ hại trung bình 3-5% số lá, cao 10-15% số lá, 
cục bộ 25-30% số lá, cấp 1-3. Diện tích nhiễm 
40,2ha (nhẹ 37,2ha, trung bình 3ha). Bệnh tiếp 
tục hại tăng từ nay đến cuối vụ.

Ngoài ra chuột, bọ rầy, bệnh lem lép hạt, sâu 
đục thân, …hại nhẹ.

II. Biện pháp phòng trừ:
Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phân loại 

trà lúa, giống lúa và xác định tỷ lệ bệnh trên từng 
trà lúa tại địa phương để chủ động các biện pháp 
phòng trừ kịp thời.

- Đối với bệnh đạo ôn: Chú ý những diện tích 
lúa đòng già chuẩn bị trỗ bông, những diện tích bị 
đạo ôn lá hại nặng, những giống nhiễm nặng như 
J02, BC15, TBR225, nếp thơmm, ĐT18, Thiên ưu 
8. Phun phòng trừ bệnh đạo ôn hại cổ bông ở 
những diện tích lúa có >1% số lá đòng hoặc cổ 
áo lá áp đòng bị bệnh, phun khi lúa  bắt đầu trỗ 
(lúa trỗ được 1-3% số bông) bằng một trong các 
loại thuốc đặc hiệu trừ đạo ôn có chứa hoạt chất 
Tricyclazole, Propiconazole, Isoprothionane,…
(Filia525 SE, Bump gold 40SE, Bamy 75WP, Ninja 
35EC, Bankan 600WP,…). Đối với những diện tích 
lúa bị nhiễm đạo ôn lá nặng, trỗ gặp mưa thì phải 
phun nhắc lại lần 2 cách lần 1 từ 5-7 ngày.

- Đối với bệnh khô vằn: Phung phòng trừ 
những diện tích có tỷ lệ bệnh >20% số đánh 
bằng một trong các loại thuốc chứa hoạt chất 
Propiconazole, Hexaconarole, Difenoconazole,… 
như Nevo 330EC, Tilt super 300EC, Newsuper 
330EC, Superone 300EC, Annongvin 50SC…

- Đối với bệnh bạc lá – ĐSVK: Chú ý những 
giống nhiễm nặng như Bắc thơm số 7, nhóm 
giống TBR,… những diện tích lúa đã bị bệnh cần 
giữ nước thường xuyên trên ruộng để tăng khả 
năng chống chịu của cây; phun phòng trừ khi 
bệnh mới xuất hiện hoặc ngay sau khi mưa giông 
kết thúc bằng một trong các loại thuốc có chứa 
hoạt chất Bismerthiazol, Copper Oxychloride, 
Streptomycin,…(Xanthomix 20WP, Sieusieu 
250WP, Batocide 12WP, Reward 775WP,…) hoặc 
rắc 15-20 kg vôi bột/sào vào sáng sớm, chiều mát.

Chú ý: Nồng độ, liều lượng thuốc theo hướng 
dẫn trên bao bì, nên phun vào sáng sớm hoặc 
chiều mát./.

  TX (TH)

- Sâu bệnh hại trên cây, một yếu tố rất quan 
trọng. Nó có sức ảnh hưởng đến quá trình sinh 
trưởng, phát triển của cây, ảnh hưởng đến khả 
năng ra hoa đậu quả, đến số lượng, chất lượng 
của cây trồng và hiện tượng rụng quả non trên 
cây cũng không ngoại lệ. Bởi vậy cần theo dõi 

thăm vườn thường xuyên để đưa ra các biện pháp 

phòng ngừa để hạn chế sự gây hại xấu của sâu 

bệnh hại đến tình trạng nuôi trái non và tình trạng 

rụng quả trên cây./.

Ngô Thị Hiền (Theo Camnangcaytrong.com)
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NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2021)

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà 
Nội vừa ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐTĐKT về 
tổ chức phong trào thi đua “Toàn dân chung sức 
xây dựng nông thôn mới” thành phố Hà Nội, giai 
đoạn 2021-2025.

Theo đó, đối tượng thi đua gồm: Các ban, sở, 
ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, các 
quận, huyện, thị xã và đơn vị thuộc thành phố và 
các tập thể trực thuộc các đơn vị trên. Các doanh 
nghiệp, tổ chức (có tư cách pháp nhân) trên địa bàn 
thành phố có đóng góp tích cực trong phong trào. 
Cá nhân: Cán bộ, công chức, người lao động trực 
thuộc các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các 
đoàn thể chính trị, các quận, huyện, thị xã và đơn 
vị thuộc thành phố. Các cá nhân ở trong và ngoài 
nước có đóng góp tích cực trong phong trào. Các hộ 
gia đình, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành 
phố có đóng góp tích cực trong phong trào.

Nội dung thi đua: Các ban, sở, ngành, Mặt trận 
Tổ quốc, các đoàn thể, các quận và đơn vị thuộc 
thành phố đẩy mạnh phát triển sản xuất nông 
nghiệp hàng hoá tập trung, quy mô lớn theo hướng 
hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng vùng 
nguyên liệu nông sản an toàn gắn với mã vùng 
trồng, mã vạch sản phẩm, truy xuất nguồn gốc; 
phấn đấu tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao đạt trên 70%. Triển khai có hiệu quả 
đề án “Trung tâm thiết kế sáng tạo và giới thiệu, 
quảng bá sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái 
của quốc gia tại Hà Nội”; đăng ký và tham gia chỉ 
đạo, hỗ trợ đối với các huyện, thị xã thuộc thành 
phố trong xây dựng NTM.

Đối với các huyện, thị xã đã được công nhận 
hoàn thành NTM, thi đua xây dựng huyện đạt chuẩn 
NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Cụ thể: Duy trì và 
nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xây dựng 
NTM theo hướng tiêu chí đô thị; cơ bản không còn 
hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố. Phấn đấu 
mỗi huyện, thị xã xây dựng ít nhất 1 trung tâm thiết 
kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm 
OCOP, làng nghề gắn với du lịch; có số lượng sản 
phẩm được thành phố công nhận đạt sản phẩm 
OCOP vượt mức kế hoạch giao. Đăng ký phấn đấu 
có trên 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao và trên 
20% số xã NTM kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu 
người đạt 80 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ lao 
động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%; tỷ lệ 
người dân tham gia bảo hiểm y tế ở các huyện, thị 
xã đạt 95% trở lên.

Đối với các huyện chưa được công nhận hoàn 
thành NTM, thi đua hoàn thành xây dựng huyện 
đạt chuẩn NTM, hướng tới các tiêu chí NTM nâng 
cao và kiểu mẫu. Cụ thể: Phấn, đấu thu nhập bình 
quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm; cơ 
bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành 
phố; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 
trên 95%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 
ở các huyện, thị xã đạt 95% trở lên. Đăng ký phấn 
đấu xây dựng 1 trung tâm thiết kế sáng tạo, giới 
thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề 
gắn với du lịch; có số lượng sản phẩm được thành 
phố công nhận đạt sản phẩm OCOP vượt mức kế 
hoạch giao. Phấn đấu mỗi huyện có 40% số xã đạt 
chuẩn NTM nâng cao và 20% số xã NTM kiểu mẫu.

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Từ ngày 01 - 05, ảnh hưởng của áp cao 

lạnh lục địa suy yếu. Khoảng ngày 06 áp cao 
lạnh lục địa được tăng cường yếu trở lại, ngày 
07, 08 áp cao lục địa nén rãnh áp thấp. Những 
ngày sau vùng áp thấp phía Tây phát triển về 
phía Đông nam.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Từ ngày 01 - 05: Đêm và sáng nhiều mây, có 

mưa, mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió 
Đông nam cấp 2.

Từ ngày 06 - 08: Nhiều mây, có mưa, mưa rào 

và có nơi có dông. Gió Đông nam cấp 2 - 3.
Những ngày còn lại: Mây thay đổi, đêm không 

mưa, ngày nắng. Gió Đông nam cấp 2.
Nhiệt độ trung bình:      26.0 - 27.00C.
Nhiệt độ cao nhất:         32 - 340C.
Nhiệt độ thấp nhất:       22 - 240C.
Lượng mưa phổ biến:    40 - 60 mm.
Độ ẩm trung bình:         80 - 85%.
Tổng số giờ nắng:         40 - 45 giờ.  

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “TOÀN DÂN CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”
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Đối với xã, thi đua phấn đấu xây dựng xã đạt 
chuẩn NTM, nâng cao hoặc kiểu mẫu vượt trước 
(hoặc bảo đảm) tiến độ đăng ký, có số lượng sản 
phẩm được thành phố công nhận đạt sản phẩm 
OCOP vượt (hoặc bảo đảm) kế hoạch được giao. 
Có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong triển 
khai thực hiện xây dựng NTM, được tuyên truyền, 
nhân rộng.

Đối với các doanh nghiệp, tích cực tham gia 
phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”; 
có những đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây 
dựng NTM (tiền mặt, công trình phúc lợi...); phối 
hợp với các cơ quan chuyên môn và địa phương, 
xây dựng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; phối 
hợp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và giải quyết 
việc làm cho người dân trên địa bàn nông thôn.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động, cán bộ trực tiếp chỉ đạo và thực hiện Chương 
trình NTM các cấp, thi đua nỗ lực bám sát cơ sở, có 
sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, 
trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực 

hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, 
hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Cá 
nhân tham gia phong trào thi đua thông qua các 
hoạt động, việc làm nhằm đóng góp công sức, trí 
tuệ, vật chất, đất đai, tiền mặt để xây dựng NTM 
tại các địa phương trên địa bàn thành phố; có phát 
minh sáng chế, sản xuất giỏi, có thu nhập cao nhằm 
góp phần tích cực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu 
xây dựng NTM của thành phố.

Các tổ chức, các hội, các hộ gia đình, hộ sản 
xuất kinh doanh..., thi đua tích cực tham gia phong 
trào thông qua các hoạt động, việc làm nhằm đóng 
góp công sức, trí tuệ, vật chất, đất đai, tiền mặt 
để xây dựng NTM tại các địa phương trên địa bàn 
thành phố; có phát minh sáng chế, sản xuất giỏi, có 
thu nhập cao và giúp đỡ cộng đồng ở địa phương 
nhằm góp phần tích cực hoàn thành các mục tiêu, 
chỉ tiêu xây dựng NTM của thành phố./.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

TẬP TRUNG PHÒNG, CHỐNG HIỆU QUẢ BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÂU, BÒ 
Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban 

hành Công văn số 3269/VP-KT đề nghị các sở, 
ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã 
thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành 
phố Nguyễn Mạnh Quyền về phòng, chống bệnh 
viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được 
báo cáo của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc, từ 
ngày 01/4 đến 03/4/2021, bệnh viêm da nổi cục 
trên trâu, bò xảy ra tại 5 hộ thuộc 2 thôn, của 2 
xã trên địa bàn huyện Phú Xuyên làm 13 con bò 
có kết quả dương tính với vi rút. Trong báo cáo, 
Sở Nông nghiệp & PTNT đã đề cập các giải pháp 
phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới, Trong 
đó, Sở sẽ phối hợp với UBND huyện Phú Xuyên 
triển khai quyết liệt công tác phòng, chống bệnh 
viêm da nổi cục không để lây lan. 

Cùng với đó, chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú 
y Hà Nội giám sát chặt chẽ tỉnh hình dịch bệnh 
tại cơ sở. Kịp thời phát hiện và thực hiện phòng, 
chống, khống chế dịch bệnh đúng quy định. Duy 
trì hoạt động các chốt kiểm dịch động vật tại các 
đầu mối giao thông. Kiểm tra, rà soát, chuẩn bị 
đầy đủ vật tư, hóa chất phục vụ kịp thời công tác 
phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. 

Sở Nông nghiệp & PTNT cũng đề nghị UBND 
các quận, huyện, thị xã tăng cường giám sát các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra và xử 
lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, giết mổ, bán 
chạy trâu, bò mắc bệnh. Làm tốt công tác tuyên 
truyền và hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng tốt 
biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chăm sóc 
tốt nhằm nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi; 
nuôi nhốt toàn bộ đàn trâu, bò trong thôn đang có 
dịch; không để bệnh xảy ra do lơ là.

Sở Nông nghiệp & PTNT cũng đề xuất, để chủ 
động phòng, chống và khống chế, ngăn chặn có 
hiệu quả việc lây lan bệnh viêm da nổi cục trâu, 
bò ra diện rộng trên địa bàn thành phố, UBND 
thành phố cho phép triển khai tiêm phòng khẩn 
cấp vắc xin viêm da nổi cục cho toàn bộ đàn trâu, 
bò trên địa bàn thành phố; chỉ đạo các sở, ngành 
liên quan phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT 
rà soát, tổng hợp, báo cáo và tham mưu thành 
phố thành lập chốt kiểm dịch động vật liên ngành 
tại huyện Phú Xuyên. Chỉ đạo Sở Tài chính bố trí 
kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh 
viêm da nổi cục theo đúng quy định. Chỉ đạo UBND 
các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm việc tập 
trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện 
pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh viêm da nổi 
cục trên trâu, bò. 

Trên cơ sở thực hiện phòng, chống dịch bệnh 
viêm da nổi cục, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị 



10 Số 12 - Ngày 30 tháng 4 năm 2021

BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO, ÚNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG TRONG MÙA MƯA BÃO
Sở Nông nghiệp &PTNT Hà Nội vừa ban hành 

Công văn đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã và 
các ban, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công 
tác đảm bảo an toàn phòng, chống lụt bão, úng các 
công trình thi công trong mùa mưa bão năm 2021.

Theo đó, UBND các quận, huyện, thị xã, Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông 
nghiệp &PTNT thành phố Hà Nội, Ban Duy tu các 
công trình Nông nghiệp &PTNT thực hiện đầy đủ 
các nội dung quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-
CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây 
dựng và bảo trì công trình xây dựng; Quyết định 
số 39/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND 
thành phố về quy định trách nhiệm quản lý chất 
lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn 
thành phố; chủ động ứng phó với mọi tình huống 
xảy ra trong quá trình thi công xây dựng trong mùa 
mưa bão. Đặc biệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho 
người, tài sản tại các công trình xây dựng trong thời 
gian mưa bão, nhất là những công trình ở những vị 
trí ven đê, ven sông, trong phạm vi bị úng ngập; các 
công trình, các hạng mục có nguy cơ cao xảy ra sự 
cố khi mưa bão.

Bên cạnh đó, xây dựng phương án phòng chống 
lụt bão, úng các công trình đang thi công, các công 
trình vượt lũ theo đúng quy định, trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với chính 
quyền địa phương nơi xây dựng công trình để xử 
lý kịp thời, hiệu quả khi sự cố xảy ra theo phương 
châm “bốn tại chỗ”. Những công trình nào để xảy ra 
sự cố do mưa bão, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm 
trước UBND thành phố theo quy định. Nghiêm túc 

thực hiện các quy định tại Quyết định số 29/2015/
QĐ-UBND ngày 9/10/2015 của UBND thành phố Hà 
Nội quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh 
môi trường trong quá trình xây dựng các công trình 
tại thành phố Hà Nội.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn về lao động, đảm 
bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan cả trong và 
ngoài phạm vi công trường; thu dọn phế thải, bảo 
quản vật tư, vật liệu, thiết bị, máy móc thi công 
theo đúng biện pháp thi công và an toàn lao động 
được phê duyệt. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra 
việc thực hiện các biện pháp thi công, biện pháp 
đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường của 
các nhà thầu thi công xây dựng. Kiên quyết dừng 
thi công và yêu cầu nhà thầu thi công khắc phục khi 
phát hiện có dấu hiệu vi phạm và có chế tài xử phạt 
theo quy định. Bố trí cán bộ thường xuyên kiểm tra, 
đôn đốc tại hiện trường, nhất là các công trình liên 
quan đến việc cắt xẻ đê để thi công, công trình bảo 
vệ đê, công trình bảo vệ bờ sông.

Giám sát mọi hoạt động diễn biến trên công 
trường, kiểm tra biện pháp thi công, nhân lực, thiết 
bị thi công và các biện pháp nhằm đảm bảo chất 
lượng, an toàn trong quá trình thi công xây dựng. 
Tổ chức hệ thống quản lý chất lượng, kiểm tra giám 
sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt cho 
công trình đảm bảo theo yêu cầu thiết kế. Tăng 
cường kiểm soát công tác giám sát và nghiệm thu 
công việc xây dựng trong quá trình thi công tuân 
thủ theo đúng quy định hiện hành; chủ động phối 
hợp với Chi cục Phòng, chống thiên tai Hà Nội; Chi 
cục Thủy lợi Hà Nội trong quá trình triển khai các 
dự án có liên quan đến đê điều, thủy lợi và phòng 

Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp & PTNT) có văn bản 
hướng dẫn cụ thể về công tác phòng, chống dịch 
bệnh viêm da nổi cục, đặc biệt hướng dẫn về đối 
tượng tiêu hủy. 

Về việc trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố 
Nguyễn Mạnh Quyền đồng ý về nguyên tắc về 
thành lập chốt kiểm dịch động vật liên ngành tại 
huyện Phú Xuyên; Sở Nông nghiệp & PTNT chủ 
trì, cùng các sở Công Thương, Tài chính, Công 
an thành phố, Cục Quản lý thị trường thành phố, 
UBND huyện Phú Xuyên thống nhất tham mưu, 
báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/4/2021.

Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với 
Sở Tài chính khẩn trương rà soát, thống nhất tham 

mưu liên quan đến đề nghị bố trí kinh phí phục vụ 
công tác phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trâu, 
bò; đối tượng và phạm vi tiêm phòng khẩn cấp 
vắc xin viêm da nổi cục trên trâu, bò theo đúng 
quy định; báo cáo UBND thành phố trước ngày 
20/4/2021.

UBND thành phố cũng giao UBND các quận, 
huyện, thị xã (đặc biệt là huyện Phú Xuyên) phối 
hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT và các đơn vị liên 
quan tập trung thực hiện công tác phòng, chống 
bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn theo 
đúng quy định…/. 

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)
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ĐỊA CHỈ XANH:

TƯ VẤN, HỎI ĐÁP:

THỊT VÀ GIÒ ĐÀ ĐIỂU BA VÌ 
Cùng với chăn nuôi bò sữa, bò thịt, gà đồi... 

những năm gần đây, người dân huyện Ba Vì còn 
phát triển nghề nuôi đà điểu. Hiện, trên địa bàn 
huyện có hơn 200 hộ nuôi, tập trung nhiều nhất tại 
các xã: Tản Lĩnh, Vân Hòa. Năm 2020, sản phẩm 
thịt và giò đà điểu của huyện Ba Vì tham gia Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của thành phố 
Hà Nội.

Ba Vì có lợi thế phát triển nghề chăn nuôi đà 
điểu. Trên địa bàn huyện có Trạm Nghiên cứu chăn 
nuôi đà điểu Ba Vì (thuộc Trung tâm Nghiên cứu 
gia cầm Thụy Phương - Viện Chăn nuôi) thuận tiện 
trong chuyển giao khoa học kỹ thuật; cùng với đó, 
huyện có diện tích rộng, khí hậu trong lành, tạo điều 
kiện cho đà điểu phát triển...

Đà điểu thương phẩm nuôi 8-10 tháng sẽ đạt 
trọng lượng từ 80 đến 100kg. Khi đà điểu được 2 
năm bắt đầu đẻ trứng, chu kỳ 1 con đẻ 40-45 quả 
trứng/năm. Hiện nay, đà điểu có giá bán 90-110 
nghìn đồng/kg hơi, 250-270 nghìn đồng/kg thịt; đà 

điểu giống có giá bán 2,2 triệu đồng/con. Với mỗi 
con đà điểu, người chăn nuôi lãi khoảng 4 đến 5 
triệu đồng. Tính trung bình, mỗi hộ nuôi 100 đà điểu 
thịt, lãi 200-250 triệu đồng/năm. Ngoài bán thịt, các 
hộ chăn nuôi còn làm giò đà điểu cung cấp cho thị 
trường trong và ngoài huyện. Những năm gần đây, 
sản phẩm thịt đà điểu, giò đà điểu, trứng đà điểu là 
một trong những “thương hiệu” nổi bật của huyện 
Ba Vì.

Anh Phan Ngọc Tú - chủ cơ sở chăn nuôi đà điểu 
Tú Hường ở thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa cho biết, 
gia đình anh nuôi đà điểu từ năm 2017. Đến nay, gia 
đình anh thường xuyên có 50 con đà điểu trong trại. 
Năm 2020, cơ sở chăn nuôi đà điểu Tú Hường tham 
gia Chương trình OCOP của thành phố, có 2 sản 
phẩm giò và thịt đà điểu được chứng nhận. Đây là 
vinh dự, khẳng định chất lượng sản phẩm thịt và giò 
đà điểu Ba Vì tiếp tục chinh phục nhiều thị trường./.  

Theo Báo HNM

Câu hỏi: Xử lý chuồng trại và dụng cụ chăn 
nuôi gà bằng thuốc gì? Sau mỗi đợt xuất gà bao 
nhiêu lâu thì có thể tiếp tục nuôi lứa mới?

Trả lời: Nguyên tắc bất di bất dịch trong chăn 
nuôi gà công nghiệp là ”Tất cả cùng vào một lúc và 
ra một lúc”. Có nghĩa là nếu xuất gà bán là bán hết 
để nuôi lứa khác. Như vậy, việc tổng vệ sinh sẽ dễ 
dàng thuận lợi, có điều kiện để trống chuồng một 
thời gian để đảm bảo nếu lứa trước bị bệnh thì lứa 
sau ít bị bệnh hơn.

Việc xử lý chuồng, dụng cụ, trang thiết bị dùng 
trong chăn nuôi gà, kể cả chất độn nên làm theo 
từng bước và cách xử lý như sau:

Về chuồng trại: Nạo vét, quét dọn thật sạch trong 
và ngoài chuồng, sau đó dùng Formon 1,5% để 
phun kể cả trần và mái trong chuồng, sau đó để khô. 
Nền chuồng và tường xây bao quanh được quét vôi 
như quét vôi nhà (nước vôi đậm đặc hơn vôi quét 
nhà một chút). Sau 2-3 ngày khi lớp nước vôi khô ta 
lại phun lại dung dịch Formon một lần nữa. 

Về dụng cụ: Trang thiết bị chăn nuôi như thúng, 
mủng, mẹt, máng uống, cót quây, bạt che, xẻng, 
cuốc,... sau khi cọ rửa sạch sẽ nên ngâm trong bể 
nước có chứa loại thuốc sát trùng như Formon 1% 
hoặc Chloramin B 2%,... út nhất là 60 phút, sau đó 
các dụng cụ trên rửa lại bằng nước sạch đem phơi 
nắng thật khô và cất vào một chỗ. Trước 3-5 ngày 
đưa vào sử dụng cho các lứa gà khác, các dụng cụ 
ấy phải được phun lại bằng một trong các chất tiêu 
độc nói trên.

Sau mỗi đợt xuất gà và nhất là sau khi thực 
hiện vệ sinh tiêu độc chuồng và dụng cụ xong ít 
nhất 15 ngày sau mới nên nuôi đợt gà mới. Trong 
trường hợp đàn gà trước bị mắc nhiều bệnh, đặc 
biệt là các bệnh Hen gà, Gumboro, Niucatxơn thì 
chuồng nên để trống một thời gian dài, ít nhất là 
30 ngày trở lên./.

Theo PGS.TS Lê Văn Năm - PCT Thường 
trực Hiệp hội SX&KD Thuốc Thú y Việt Nam

chống thiên tai, đặc biệt là các dự án xử lý cấp 

bách; kịp thời khắc phục các sự cố về đê điều, thủy 

lợi; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình triển 

khai xử lý, phục vụ công tác phòng, chống lụt bão 

và giảm nhẹ thiên tai./.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)
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GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH:
TRỒNG DƯA CHUỘT ĐEM LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO

Trong phát triển kinh tế nông nghiệp, việc đưa 
các giống mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng là hết 
sức quan trọng và thiết thực nhằm nâng cao năng 
suất cũng như thu nhập cho bà con. Do vậy, việc 
hình thành và phát triển các mô hình trồng trọt, 
chăn nuôi luôn được các cấp chính quyền chú 
trọng tạo điều kiện hỗ trợ và khuyến khích bà con 
nông dân.  

Đến với thôn Đo, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn 
ai cũng biết đến bà Hoàng Thị Lan với mô hình 
trồng dưa chuột trong nhà lưới mang lại hiệu quả 
kinh tế cao. 

Mô hình trồng dưa chuột của bà Lan là mô hình 
nhà lưới đầu tiên trên địa bàn xã Trung Giã được 
bà đưa vào thử nghiệm và bước đầu đã đem lại 
hiệu quả. Sẵn có đất vườn rộng, gia đình bà bỏ 
ra gần 500 triệu đồng đầu tư 800 m2 nhà lưới với 
công nghệ tưới tự động của Israel. 

Là người làm nông nghiệp lâu năm nên bà Lan 
hiểu rõ những vất vả, bất cập của người nông dân. 
Trước thực trạng làm nông nghiệp phụ thuộc vào 
thời tiết và thị trường, được mùa thì rớt giá. Hơn 
nữa sản phẩm sạch, an toàn đang là xu hướng 
được nhiều bà con hướng đến, được người tiêu 
dùng ưa chuộng và tin tưởng. Sau nhiều trăn trở 
muốn làm ra những sản phẩm sạch và có giá trị, 
bà Lan bàn với chồng, con và đi đến quyết định 
đầu tư làm nhà lưới trồng dưa chuột. 

Đầu tư từ năm 2019, hiện mô hình của bà Lan 
mới đang trồng vụ thứ 2. Do hoàn toàn tự tìm tòi 
học hỏi nên bà Lan cùng con trai vừa trồng vừa 
rút kinh nghiệm. Ở vụ đầu tiên do chưa có kinh 
nghiệm nên sản lượng còn thấp, chỉ đạt khoảng 

2 tấn, mặc dù giá bán đã cao hơn hẳn so với dưa 
trồng ngoài đồng. Với công nghệ tưới tự động, 
dưa được chăm bón thông qua hệ thống tưới. Để 
có sản phẩm sạch và an toàn, bà Lan sẵn sàng 
dùng loại phân bón nhập khẩu, mặc dù giá thành 
cao. Sang vụ thứ 2, do đã có kinh nghiệm hơn nên 
bước đầu đã cho thấy năng suất hơn. Bà Lan cho 
biết, ưu điểm của trồng nhà lưới là không phải phụ 
thuộc quá nhiều vào thời tiết, lại giúp phòng ngừa 
sâu bệnh tối đa, không bị ong, ruồi châm nên quả 
dưa luôn đẹp và đều, hơn nữa thời gian thu hoạch 
được lâu hơn nên cho sản lượng cao. Hiện tại dưa 
của nhà bà bán với giá từ 15 - 20 nghìn đồng/kg. 
Đầu mối tiêu thụ chủ yếu vẫn là các cửa hàng, siêu 
thị và qua mạng do con trai bà tự tìm đầu ra. Theo 
bà, cái khó bây giờ vẫn là đầu ra do phải tự tìm và 
do khách quen tin dùng, hơn nữa kỹ thuật vẫn là 
do tự học hỏi rút kinh nghiệm nên rất cần được sự 
hỗ trợ  từ các cơ quan chức năng để đảm bảo năng 
suất cũng như giá thành đầu ra.

Với mô hình nhà lưới, mỗi năm gia đình bà Lan 
có thể trồng từ 3 - 4 vụ, bước đầu cho thu nhập 
trên 100 triệu đồng/năm. Ông Trần Văn Luân - 
Chủ tịch Hội nông dân, Giám đốc HTX dịch vụ nông 
nghiệp xã Trung Giã đánh giá mô hình của gia đình 
bà Lan là một mô hình đi tiên phong trên địa bàn 
và rất hiệu quả. Ông Luân cho biết, phía HTX đang 
đề xuất và hướng dẫn để đưa mô hình của bà Lan 
theo mô hình Tổ HTX gia đình, để từ đó có thể xây 
dựng thương hiệu, tìm được đầu ra và sẽ được hỗ 
trợ mọi mặt theo tiêu chuẩn của một HTX.

Với thành công bước đầu, bà Lan dự định sẽ 
mở rộng và làm thêm nhà lưới ra ngoài đồng. Có 
thể nói, mô hình trồng dưa chuột trong nhà lưới 
của bà Hoàng Thị Lan ở Trung Giã là một mô hình 
chuyển đổi cây trồng hiệu quả. Đây sẽ là tiền đề 
để mô hình trồng rau sạch phát triển rộng trên địa 
bàn xã Trung Giã nói riêng và trên địa bàn huyện 
Sóc Sơn nói chung./.

Hoàng Chí Sỹ - Trạm KN Sóc Sơn
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Giá ngô lên cao kỷ lục do nguồn dự trữ cạn kiệt 
khiến Chính phủ Trung Quốc phải lên kế hoạch bán 
ra lượng lớn gạo dự trữ để làm thức ăn chăn nuôi.

Theo Oryza, Chính phủ Trung Quốc có kế hoạch 
giải phóng 2 triệu tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc 
gia để làm thức ăn chăn nuôi trong nỗ lực đối phó 
với giá ngô đang cao kỷ lục do cạn kiệt nguồn dự 
trữ và sản lượng thu hoạch giảm. Trước đó, Trung 
Quốc đã bán khoảng 1,4 - 1,5 triệu tấn gạo để làm 
thức ăn chăn nuôi.

Ngày 31/3/2021, giá cơ bản cho các nhà sản 
xuất thức ăn chăn nuôi từ gạo là 1.500 Nhân dân 

tệ (khoảng 228,62 USD)/tấn, thấp hơn so với 
mức giá 2.700 - 3.200 Nhân dân tệ (khoảng 411 - 
487USD)/tấn của ngô hiện tại.

Người đứng đầu Bộ phận Dự trữ Thực phẩm 
và chiến lược của Cục Dự trữ Thực phẩm quốc gia 
Trung Quốc, cho biết, việc bán ngũ cốc hiện tại để 
làm thức ăn chăn nuôi sẽ không ảnh hưởng đến an 
ninh lương thực của nước này và Chính phủ được 
cho là có kế hoạch giải phóng thêm gạo và lúa mì 
dự trữ cho đến khi giá ngô được ổn định./.

 Theo Báo NNVN

TRUNG QUỐC BÁN HÀNG TRIỆU TẤN GẠO DỰ TRỮ LÀM THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Đối với mặt hàng lương thực: Tại thị trường 
Hà Nội, giá bán lẻ các mặt hàng gạo duy trì ổn định 
như sau: Gạo Xi dẻo dao động từ 13.000 - 13.500 
đ/kg, gạo Bắc thơm có giá từ 15.500 - 16.500 đ/
kg, gạo Nếp cái hoa vàng phổ biến từ 29.000 - 
30.000 đ/kg. Thời tiết chuyển nắng nóng nên nhu 
cầu sử dụng một số loại đậu đỗ làm nguyên liệu 
nấu chè đã tăng thêm, giá bán một số mặt hàng 
đậu đỗ như sau: Đậu xanh có vỏ có giá bán giao 
động từ 43.000 - 46.000 đ/kg, đậu đen giá từ 
48.000 – 52.000 đ/kg, lạc nhân giá bán vẫn phổ 
biến từ 55.000 - 60.000 đ/kg.

Đối với mặt hàng thực phẩm: Giá lợn hơi 
tại Hà Nội hiện dao động trong khoảng 73.000 – 
75.000đ/kg. Giá bán lẻ các mặt hàng thịt xẻ hiện 
nay như sau: Thịt mông sấn giá từ 120.000 – 
130.000 đ/kg, thịt ba chỉ giá 140.000 – 150.000 
đ/kg, xương sườn có giá 140.000 - 145.000 đ/kg.

Đối với mặt hàng gia cầm, thủy cầm: Thời 
điểm hiện tại, giá các loại gia cầm, trứng gia cầm 
bắt đầu tăng nhẹ và thị trường cũng nhộn nhịp 
hơn so với cách đây 2 tháng. Giá vịt hơi bán tại 
chuồng là 45.000-46.000 đồng/kg, tăng 10.000 
đồng/kg so với cách đây 2 tháng; gà ta hơi giá 
bán tại chuồng đã ở mức 90.000-100.000 đồng/
kg, tăng khoảng 10% so với thời điểm sau Tết 
Nguyên đán; Giá trứng gia cầm cũng bắt đầu tăng 
sau một thời gian giảm mạnh.

Tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố, 
lượng gà, vịt bán ra mỗi ngày nhiều hơn và với giá 
cũng cao hơn, gà ta thả vườn bán với giá 150.000 
– 160.00 đồng/kg, vịt 75.000 – 80.000 đồng/kg; 
ngan 85.000 – 90.000 đồng/kg.

Để đảm bảo cho chăn nuôi gia cầm phát triển 

ổn định, người chăn nuôi cần tập trung chăm sóc 
đàn gia cầm theo hướng an toàn sinh học để hạn 
chế dịch bệnh phát sinh và sử dụng thức ăn sẵn 
có, từ đó giảm chi phí sản xuất. Về lâu dài, ngành 
Nông nghiệp Hà Nội cần tiếp tục tham mưu cho 
thành phố có chính sách khuyến khích đầu tư vào 
chăn nuôi nói chung và gia cầm nói riêng; đồng 
thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo 
ra nhiều sản phẩm thịt gia cầm, trứng gia cầm chất 
lượng cao với giá cả phù hợp. Cùng với đó là đẩy 
mạnh các giải pháp liên kết doanh nghiệp - trang 
trại chăn nuôi gia cầm để ký kết hợp đồng tiêu thụ 
sản phẩm với mức giá ổn định, bảo đảm lợi ích 
giữa các bên.

Đối với các mặt hàng rau, củ quả, trái cây: 
Theo đánh giá của nhiều tiểu thương kinh doanh 
tại các chợ nhỏ cho biết, sức mua các mặt hàng 
rau, củ, quả, trái cây trong những ngày gần đây 
có xu hướng tăng nhẹ do miền Bắc đã bước vào 
thời điểm nắng nóng, người tiêu dùng có xu hướng 
tiêu thụ nhiều các mặt hàng rau, củ, quả để đảm 
bảo sức khỏe trong mùa nắng nóng. Tuy nhiên, giá 
bán lẻ các mặt hàng rau, củ, quả vẫn duy trì ở mức 
ổn định:  Rau cải xanh, cải ngọt 10.000 – 15.000 
đ/kg, bí đao 10.000 – 12.000 đ/kg, rau mùng tơi, 
rau muống, rau ngót giá từ 5.000-6.000 đ/mớ, dưa 
chuột giá 15.000 – 18.000 đ/kg. Bên cạnh đó, giá 
bán các mặt hàng trái cây cũng duy trì ở mức ổn 
định như sau: Dưa hấu miền Nam có giá từ 20.000 
– 22.000 đ/kg, ổi giá từ 15.000 – 20.000 đ/kg, 
hồng xiêm giá 40.000 – 50.000 đ/kg, xoài cát chu 
giá từ 35.000 – 40.000 đ/kg, quýt Sài Gòn có giá 
từ 40.000 – 45.000 đ/kg,.../.

TX (TH) 
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Ngày 28 tháng 4  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

I GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

2 Gạo Khang Dân loại 1 12.000 12.500 12.500 12.000 13.000 12.500 12.000 12.000 12.000 12.000

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

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

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

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

7 Gạo tám Thái loại 1 19.500 20.000 20.000 20.000 20.000 18.000 18.000 18.500 18.000

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

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

10 Đậu tương loại 1 26.000 28.000 28.000 25.000 25.000 28.000 25.000

11 Đậu xanh có vỏ loại 1 46.000 50.000 45.000 45.000 45.000 50.000 45.000

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

13 Đậu đen loại 1 57.000 55.000 55.000 50.000 55.000 55.000

14 Ngô hạt loại 1 7.000 7.000 7.400 7.500 7.800 7.500 7.500 7.500
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 28 tháng 4  năm 2021
 (ĐVT: đ/kg)

TT
Mặt hàng và 

quy cách
Loại

Mê 
Linh

Hà 
Đông

Sơn 
Tây

Ứng 
Hoà

Đan 
Phượng

Thường 
Tín

Từ Liêm
Đông 
Anh

Thanh 
Trì

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

2
NPK 5.10.3 Văn 

Điển
Loại 1 4.500 4.500 4.500 4.300 4.500 4.300 4.500 4.500

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

4 Lân Văn Điển Loại 1 3.900 4.000 4.000 3.800 3.900 3.800 4.000 4.000 3.500

5
Lúa giống 

Khang dân 18
Loại 1 18.000 17.000 15.000 20.000 16.000 17.000

6
Lúa giống 
Thiên ưu 8

Loại 1 25.000 20.000 22.000

7
Lúa giống
Bắc thơm

Loại 1 22.000 23.000 21.000 23.000 23.000

8 Lúa nếp 97 Loại 1 23.000 22.000 23.000 26.000 23.000 23.000

9
Giống cây mít 

siêu sớm
Loại 1 50.000 60.000 60.000 55.000 50.000 60.000 60.000 50.000 50.000

10
Giống cây Xoài 
(Cát, Đài Loan)

Loại 1 35.000 40.000 40.000 35.000 40.000 45.000 35.000 35.000

11
Giống cây Na 

Thái
Loại 1 35.000 35.000 40.000 30.000 35.000 40.000 35.000 35.000

12
Giống cây bưởi 

Diễn
Loại 1 20.000 30.000 25.000 25.000 25.000 30.000 30.000 20.000 20.000

13
Cây chanh tứ

quý, không hạt
Loại 1 30.000 25.000 25.000 20.000 20.000 30.000 25.000 30.000

14
Cây Ổi Đài 

Loan
Loại 1 30.000 30.000 25.000 20.000 30.000

15
Cây Nhãn chín 

muộn
Loại 1 40.000 40.000 40.000 35.000 35.000 30.000 30.000

16
Lợn giống (8-

10kg)
Loại 1 2.800.000 2.700.000 2.700.000 2.800.000 2.600.000 2.700.000 2.600.000

17
Giống vịt Super 
(1 ngày tuổi)

Loại 1 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000 12.000

18
Giống ngan đực

(1 ngày tuổi)
Loại 1 16.000 16.000 16.000 15.000 16.000 15.000

19
Giống gà con 

lông màu
(1 ngày tuổi)

Loại 1 8.000 8.000 8.000 8.000 10.000 8.000 10.000

20
Gà con giống 

trứng
(1 ngày tuổi)

Loại 1 13.000 15.000 14.000 14.000 14.000 13.000 14.000
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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 1 120.000 135.000 120.000 115.000 130.000 120.000 135.000 130.000 135.000 120.000

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

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

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

5 260.000 loại 1 270.000 260.000 270.000 260.000 275.000 260.000 250.000 250.000 260.000 230.000

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

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

7
Gà ta 

nguyên con 
làm sẵn

loại 1 120.000 150.000 120.000 120.000 150.000 150.000 160.000 140.000 130.000 140.000

8 Gà công 
nghiệp hơi loại 1 34.000 35.000 30.000 40.000 35.000 38.000 36.000

9
Gà CN 

nguyên con 
làm sẵn

loại 1 55.000 60.000 55.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

10 Vịt hơi loại 1 48.000 50.000 45.000 45.000 48.000 45.000 45.000 47.000 50.000 45.000

11 Vịt nguyên 
con làm sẵn loại 1 75.000 75.000 70.000 70.000 75.000 70.000 75.000 75.000 70.000 72.000

12 Ngan hơi loại 1 54.000 60.000 55.000 60.000 56.000 55.000 56.000 60.000 53.000

13
Ngan 

nguyên con 
làm sẵn

loại 1 75.000 80.000 70.000 80.000 85.000 75.000 85.000 80.000 75.000 85.000

14 Trứng gà ta 
(quả) loại 1 4.000 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000 4.000 5.000

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

16 Cá chép > 
1kg loại 1 60.000 60.000 55.000 65.000 60.000 65.000 60.000 60.000

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

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

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 1 560.000 450.000 500.000 450.000 480.000 550.000 500.000

21 Cua đồng loại 1 180.000 180.000 160.000 180.000 180.000 160.000 200.000 180.000 150.000 150.000

Ngày 28 tháng 4  năm 2021
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
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Ngày 28 tháng 4  năm 2021
 (ĐVT: đ/kg)

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

TT
Mặt hàng 

và 
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
Đan 

Phượng

Chợ 
Vồi  

Thường 
Tín

Chợ
Cầu 
Diễn 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm  
Long 
Biên

Chợ 
Tó 

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai  

Thanh 
Trì

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

2 Dưa hấu Miền 
Nam loại 1 20.000 20.000 15.000 18.000 20.000 22.000 20.000 20.000 20.000 18.000

3 Ổi loại 1 18.000 20.000 15.000 15.000 20.000 15.000 15.000 20.000 15.000

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

5 Dứa (quả) loại 1 10.000 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000 13.000 10.000 12.000 10.000

6 Mận hậu loại 1 55.000 60.000 55.000 50.000 55.000 50.000 60.000 55.000 50.000 50.000

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

8 Xoài Thái Loại 1 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000 35.000 45.000 40.000 35.000 35.000

9 Thanh long loại 1 40.000 40.000 35.000 40.000 35.000 35.000 35.000 40.000 35.000 35.000

10 Xoài cát Loại 1 40.000 45.000 40.000 45.000 40.000 50.000 45.000 40.000 40.000

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

12 Bí đao loại 1 13.000 15.000 15.000 12.000 14.000 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000

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

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

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

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

17 Dưa chuột loại 1 13.000 15.000 15.000 12.000 14.000 13.000 18.000 14.000 18.000 18.000

18 Rau bí
 (mớ) loại 1 8.000 10.000 9.000 8.000 8.000 8.000 10.000 8.000 8.000 8.000

19 Quả su su loại 1 10.000 12.000 12.000 15.000 12.000 10.000 12.000 10.000 10.000 12.000

20 Hoa hồng đỏ 
(bông) loại 1 3.000 5.000 7.000 5.000 6.000 5.000 5.000 3.000 5.000

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

22 Hoa cúc vàng
(bông) loại 1 3.000 5.000 5.000 4.000 5.000 4.000 6.000 5.000 4.000 5.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 28 tháng 4  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 Bắc Giang Hà Nam Phú Thọ

1 Thóc tẻ (KD, Q5) loại 1 8.000 8.000 8.200

2 Đậu t ương loại 1 24.000 26.000 25.000

3 Đậu xanh tách vỏ loại 1 55.000 54.000 55.000

4 Lạc nhân loại 1 50.000 55.000 55.000

5 Miến dong loại 1 70.000 70.000 70.000

6 Thịt lợn hơi loại 1 73.000 72.000 71.000

7 Thịt mông sấn loại 1 130.000 120.000 120.000

8 Gà ta hơi loại 1 110.000 100.000 100.000

9 Vịt hơi loại 1 46.000 46.000 45.000

10 Thịt bò thăn loại 1 270.000 270.000 260.000

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

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

13 Dưa hấu Miền Nam loại 1 20.000 18.000 20.000

14 Mận hậu loại 1 55.000 50.000 50.000

15 Xoài Thái loại 1 40.000 36.000 40.000

16 Cà rốt loại 1 14.000 13.000 13.000

17 Hành tây loại 1 12.000 13.000 13.000

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 Bí đao loại 1 12.000 12.000 10.000
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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

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

Đại diện: 
Triệu Quang Trung

Thôn Thanh Sơn, 
xã Minh Phú, 

huyện Sóc Sơn, 
Hà Nội

ĐT: 0975.311.846

Chuyên cung cấp các loại nấm đùi gà, 
nấm hương, nấm sò yến... Sản phẩm đã 
được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

2

Công ty cổ phần rau an 
toàn Hải Anh

Đại diện:
Nguyễn Thế Hanh

Xóm 3, xã Vân Nội, 
huyện Đông Anh, 

Hà Nội
ĐT: 0969.634.622

Chuyên cung cấp cà chua, dưa chuột, 
cải bó xôi. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.

3

Công ty cổ phần 
Dafusa Việt Nam

Đại diện: 
Hoàng Gia Nhật

Thôn Phương Trạch, 
xã Vĩnh Ngọc, 

huyện Đông Anh, 
Hà Nội

ĐT: 0944.737.677

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

4
HTX Rau cần Khai Thái

Đại diện: 
Nguyễn Văn Hùng

Thôn Khai Thái, 
xã Khai Thái, 

huyện Phú Xuyên, 
Hà Nội

ĐT: 0962.397.978

Chuyên cung cấp rau cần Khai Thái. 
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

Cơ sở chế biến thực 
phẩm Mạnh Cường

Đại diện: 
Nguyễn Minh Thoa

Số 71, tổ 14, 
thị trấn Đông Anh, 

huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 0943.066.866

Chuyên cung cấp giò lụa, xúc xích xông 
khói, chả quế. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.  

2

Hộ kinh doanh Phùng 
Thị Quế
Đại diện:

Phùng Thị Quế

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

ĐT: 0966.831.988

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

3

Công ty TNHH Nông 
thủy sản Thuần Việt

Đại diện: 
Vũ Khắc Hoạt

Xã Sơn Đông, 
thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0862.281.379

Chuyên cung cấp chả cá Thuần Việt. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.

4

Hộ kinh doanh Ngô 
Xuân Cường

Đại diện: 
Ngô Xuân Cường

Xã Xuân Đình, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0989.301.975

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



Sản xuất & Thị trường 21

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

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

1

Cửa hàng kinh 
doanh phân bón 

Đại diện: 
Nguyễn Thế Anh

TDP số 9, 
thị trấn Quang Minh, 

huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0965.004.596

Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã 
được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
buôn bán phân bón.

2

Cửa hàng kinh 
doanh phân bón 

Đại diện:
Nguyễn Thị Vân

Thôn Trung Hậu, 
xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0903.433.396

Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã 
được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
buôn bán phân bón.

3

Cửa hàng kinh 
doanh phân bón 

Đại diện:
Nguyễn Văn Loan

Khu 7, Phố Yên, 
xã Tiền phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0912.140.020

Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã 
được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
buôn bán phân bón. 

4

Cửa hàng kinh 
doanh phân bón 

Đại diện:
Nguyễn Văn Thanh

Phố Yên, xã Tiền Phong, 
huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0976.028.801

Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã 
được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
buôn bán phân bón.   
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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 chăn nuôi

Đại diện: 
Dương Ngọc Quyên

Xã Phú Châu, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0363.143.278

Chuyên chăn nuôi gà thịt thả vườn 
phục vụ địa bàn Hà Nội và một số khu 
vực lân cận.

2
Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Tiến Cường

Xã Sơn Đà, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0977.320.780

Chuyên chăn nuôi gà thịt thả vườn 
phục vụ địa bàn Hà Nội và một số khu 
vực lân cận.

3
Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Chí Thuận

Xã Minh Châu, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0394.900.764

Chuyên chăn nuôi bò sữa phục vụ nhu 
cầu sữa tươi cho một số đơn vị kinh 
doanh chế biến sữa thuộc khu vực 
huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

4
Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Trần Minh Chiến

Xã Vật Lại, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0984.083.448

Chuyên chăn nuôi lợn thịt phục vụ khu 
vực Hà Nội 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

Cơ sở sản xuất đồ gồ 
mỹ nghệ
Đại diện:

Đức Khuyến

Xã Chuyên Mỹ, 
huyện Phú Xuyên, 

Hà Nội
ĐT: 0979.485.785

Chuyên chạm khảm bàn ghế, sập, tủ, 
tranh... các loại đảm bảo chất lượng. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các 
tỉnh, thành trong cả nước.

2

Cơ sở sản xuất 
gốm sứ

Đại diện: 
Nguyễn Kim Hoa

Xã Bát Tràng, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT:0243.874.0928

Chuyên sản xuất ấm chén bằng gốm sứ 
với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các 
tỉnh, thành trong cả nước.

3

Cơ sở sản xuất 
gốm sứ

Đại diện: 
Trần Ngọc Đoàn

Xã Bát Tràng, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT: 0912.425.851

Chuyên sản xuất ấm chén bằng gốm sứ 
với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các 
tỉnh, thành trong cả nước.

4

Công ty TNHH 
Gốm sứ Minh Lâm

Đại diện:
Nguyễn Thị Bạch Diệp

Xã Bát Tràng, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT:033.3310.666

Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các 
loại đảm bảo chất lượng. 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

Trung tâm Ong 
Sơn La 

Đại diện:
Hồ Văn Sâm

Tổ 2 Phường 
Chiềng Sinh, TP. Sơn La, 

tỉnh Sơn La
ĐT: 0904.002.079

Chuyên cung cấp mật ong. Sản phẩm đã 
được chứng nhận đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm.     

2

HTX dịch vụ Cựu 
chiến binh Mộc Châu 

Đại diện:
Trần Trọng Bình  

Bản Mòn, 
thị trấn Mộc Châu, 
huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La
ĐT: 0873.899.800

Chuyên cung cấp mật ong. Sản phẩm đã 
được chứng nhận đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm.     

3

HTX Nông nghiệp 
Tiên Sơn 
Đại diện:

Phạm Văn Đấu

Bản Mai Tiên, 
xã Mường Bon, 
huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 
ĐT: 0837.891.140

Chuyên cung cấp các loại rau an toàn. 
Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm.    

4

Công ty cổ phần 
Greenfarm 
Đại diện: 

Trương Văn Dự

Bản Áng, 
xã Đông Sang, 

huyện Mộc Châu, 
tỉnh Sơn La 

ĐT: 0912.079.926

Chuyên cung cấp các loại rau an toàn. 
Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm.    


