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KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 
(Trích Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

TTKN Hà Nội (TH)

I. MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU
1. Mục đích
a) Nâng cao nhận thức cho 

các tổ chức và cá nhân về sản 
xuất nông nghiệp theo hướng 
hữu cơ và chuyển đổi hữu cơ.

b) Phát triển nông nghiệp 
hữu cơ của thành phố Hà Nội 
có hiệu quả, bền vững gắn với 
kinh tế tuần hoàn, an toàn thực 
phẩm và tái cơ cấu ngành. Phát 
triển nông nghiệp hữu cơ phù 
hợp từng tiểu vùng sinh thái, giá 
trị gia tăng cao, cải thiện nhanh 
hơn đời sống của nông dân Thủ 
đô gắn với du lịch xây dựng 
nông thôn mới và thích ứng với 
biến đổi khí hậu, góp phần đảm 
bảo an sinh xã hội và an ninh 
quốc phòng.

c) Xác định rõ trách nhiệm, 
nội dung công việc và sự phối 
hợp thực hiện đồng bộ của các 
địa phương, cơ quan, đơn vị liên 
quan trong việc thực hiện nhiệm 
vụ phát triển nông nghiệp hữu 
cơ trên địa bàn thành phố. Phấn 
đấu đưa sản xuất nông nghiệp 
hữu cơ thành phố trở thành 
mũi nhọn trong phát triển nông 
nghiệp, có trình độ sản xuất nông 
nghiệp hữu cơ tiên tiến trong 
vùng Đồng bằng sông Hồng, cả 
nước, khu vực và quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể
- Trồng trọt: Đến năm 2025, 

diện tích trồng trọt hữu cơ đạt 
khoảng 1,5% - 2,0% tổng diện 
tích đất trồng trọt; định hướng 
đến năm 2030, diện tích đất 
trồng trọt hữu cơ đạt khoảng 
2,5 - 3% tổng diện tích đất 
trồng trọt.

- Chăn nuôi: Đến năm 2025, 
tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ 

đạt khoáng 1,0% - 2,0% tổng 
sản phẩm chăn nuôi; định hướng 
đến năm 2030, tỷ lệ sản phẩm 
chăn nuôi hữu cơ đạt khoảng 
2% - 3% tính trên tổng sản 
phẩm chăn nuôi.

- Thủy sản: Đến năm 2025, 
diện tích nuôi thủy sản hữu cơ có 
chứng nhận đạt 10 ha, diện tích 
nuôi thủy sản chuyển đổi theo 
hướng hữu cơ đạt 150 ha; định 
hướng đến năm 2030, diện tích 
nuôi thủy sản hữu cơ có chứng 
nhận đạt 80 ha, diện tích nuôi 
thủy sản chuyển đổi theo hướng 
hữu cơ đạt 500 ha.

II. NỘI DUNG
1. Phát triển các vùng sản 

xuất hữu cơ đối với một số 
sản phẩm nông sản hữu cơ 
có thế mạnh

a) Vùng trồng trọt hữu cơ
Xác định các vùng sản xuất 

hữu cơ phù hợp, tập trung vào 
các loại cây chủ yếu như: lúa, 
rau, cây ăn quả, chè, cây dược 
liệu... gắn sản xuất hữu cơ với 
du lịch, bảo vệ môi trường và đa 
dạng sinh học (khu du lịch sinh 
thái, du lịch trải nghiệm...), gắn 
sản xuất hữu cơ với đào tạo. Đến 
năm 2025 phấn đấu diện tích đất 
trồng trọt hữu cơ đạt khoảng 
1,5% - 2,0% tổng diện tích đất 
trồng trọt. Cụ thể các cây trồng 
như sau:

- Vùng lúa hữu cơ: diện tích 
đạt 1.423 ha (trong đó diện tích 
được chứng nhận đạt 463 ha, 
diện tích canh tác chuyển đổi 
hữu cơ đạt 960 ha); đáp ứng từ 
10 - 15% nhu cầu lương thực 
của Thủ đô.

- Vùng rau màu hữu cơ: diện 
tích đạt 515 ha (trong đó diện 
tích được chứng nhận đạt 138 

ha, diện tích canh tác chuyển đổi 
hữu cơ đạt 377 ha).

- Vùng cây ăn quả hữu cơ: 
diện tích đạt 483 ha (trong đó 
diện tích được chứng nhận đạt 
115 ha, chuyển đổi hữu cơ đạt 
368 ha).

- Vùng chè hữu cơ: diện tích 
đạt 150 ha (trong đó diện tích 
được chứng nhận đạt 40 ha, 
chuyển đổi hữu cơ đạt 110 ha), 
phát triển trên diện tích chè an 
toàn hiện có của thành phố.

- Phát triển các vùng sản 
xuất sản phẩm dược liệu và lâm 
sản ngoài gỗ từ tự nhiên: diện 
tích đạt 188 ha (trong đó diện 
tích được chứng nhận đạt 43 ha, 
chuyển đổi hữu cơ đạt 145 ha).

b) Vùng chăn nuôi hữu cơ
- Vùng chăn nuôi bò hữu cơ: 

bò thịt hữu cơ đạt 3.500 con; bò 
sữa hữu cơ đạt 650 con.

- Vùng chăn nuôi lợn hữu 
cơ: đạt 13.600 con (trong đó 
được chứng nhận đạt 3.800 
con, chuyển đổi hữu cơ đạt 
9.800 con).

- Vùng chăn nuôi gia cầm 
hữu cơ: đạt 77.400 con (trong 
đó được chứng nhận đạt 15.400 
con, chuyển đổi hữu cơ đạt 
62.000 con).

c) Vùng nuôi trồng thủy 
sản hữu cơ

Xây dựng các vùng nuôi thủy 
sản hữu cơ, các mô hình nuôi lúa 
- cá hữu cơ, tập trung phát triển 
các giống cá thương phẩm có 
chất lượng cao như cá chép, cá 
trắm đen,... Diện tích nuôi thủy 
sản hữu cơ có chứng nhận đạt 
10 ha; diện tích nuôi thủy sản 
chuyển đổi theo hướng hữu cơ 
đạt 150 ha.
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2. Phát triển đa dạng các 
hình thức tổ chức sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ các sản 
phẩm hữu cơ

Xây dựng mô hình liên kết 
chuỗi giá trị sản phẩm nông 
nghiệp hữu cơ từ khâu sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ có sự tham gia 
của các doanh nghiệp, hợp tác 
xã, tổ hợp tác, trang trại.

Khuyến khích các hình thức 
sản xuất quy mô hợp tác xã, 
doanh nghiệp, tổ hợp tác, trang 
trại sản xuất các sản phẩm đặc 
sản bàn địa, sản phẩm OCOP có 
giá trị truyền thống, giá trị gia 
tăng cao gắn với xây dựng nông 
thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Đẩy mạnh phong trào trồng 
trọt vườn cây hữu cơ, chăn nuôi 
hữu cơ xa khu dân cư đảm bảo an 
toàn dịch bệnh gắn với thu gom 
phế phụ phẩm nông, nghiệp sau 
thu hoạch làm phân bón hữu cơ, 
xây dựng môi trường xanh, sạch, 
đẹp ở các xã nông thôn mới.

3. Ứng dụng công nghệ 
trong nông nghiệp hữu cơ

Triển khai thí điểm các mô 
hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ 
(trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng 
thủy sản) gắn với chuỗi giá trị cho 
một số sản phẩm chủ lực, đặc sản 
có lợi thế của các địa phương, 
từng bước nhân rộng mô hình.

Hoàn thiện quy trình kỹ thuật 
theo hướng ứng dụng công nghệ 
cao kết hợp với phát huy kiến 
thức bản địa, sản xuất hữu cơ 
gắn với chuỗi giá trị.

Tăng cường ứng dụng các 
chế phẩm sinh học, tác nhân 
phòng trừ sinh học, chế phẩm 
sinh học xử lý môi trường nông 
nghiệp, các sản phẩm phân bón 
hữu cơ hiệu quả vào sản xuất.

Đánh giá thực trạng các tiểu 
vùng sinh thái sản xuất nông 
nghiệp hữu cơ tập trung; xây 
dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu 
tập thể cho những giống cây 
trồng, vật nuôi bản địa, đặc hữu 
có lợi thế cạnh tranh và giá trị gia 
tăng cao.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Hàng năm các Sở, ngành và 

UBND các huyện, thị xã rà soát, 
lồng ghép thực hiện nhiệm vụ 
của kế hoạch trong quá trình 
triển khai các chính sách đã có, 
các chương trình, đề án, dự án 
được giao và kế hoạch dự toán 
hàng năm để thực hiện.

Các nguồn vốn huy động hợp 
pháp khác theo quy định của 
pháp luật.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Cơ chế, chính sách phát 

triển nông nghiệp hữu cơ
Thực hiện các chính sách đã 

ban hành về khuyến khích phát 
triển sản xuất, phát triển hợp 
tác, liên kết trong sản xuất nông 
nghiệp và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp; xây dựng hạ tầng thành 
phố Hà Nội đã được Hội đồng 
nhân dân Thành phố ban hành 
theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-
HĐND ngày 05/12/2018 để phát 
triển sản xuất nông nông nghiệp 
hữu cơ; 

Đồng thời nghiên cứu ban 
hành một số chính sách riêng 
cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ 
theo nhóm như: khuyến khích, 
thu hút doanh nghiệp đầu tư vào 
sản xuất các sản phẩm hữu cơ 
tập trung, liên kết trong sản xuất 
sản phẩm hữu cơ, tín dụng trong 
sản xuất nông nghiệp hữu cơ...

Nâng cao năng lực quản 
lý Nhà nước về sản xuất nông 
nghiệp hữu cơ, quản lý chặt chẽ 
vật tư đầu vào sản xuất, quá 
trình sản xuất, sơ chế, chế biến 
tiêu thụ sản phẩm, quản lý chất 
lượng sản phẩm.

2. Thông tin, tuyên truyền, 
đào tạo, tập huấn

Nâng cao năng lực cho các 
cán bộ, công chức các cấp làm 
công tác quản lý, giám sát các 
tổ chức chứng nhận và sản 
phẩm nông nghiệp hữu cơ; các 
tổ chức chứng nhận sản phẩm 
nông nghiệp hữu cơ; các doanh 
nghiệp, người dân sản xuất, kinh 

doanh sản phẩm nông nghiệp 
hữu cơ;

Tăng cường công tác tuyên 
truyền phổ biến về sản xuất 
nông nghiệp hữu cơ; nâng cao 
nhận thức cho các doanh nghiệp, 
người sản xuất và người tiêu 
dùng về việc tuân thủ nghiêm 
ngặt quy trình sản xuất nông 
nghiệp hữu cơ.

3. Giải pháp liên kết sản 
xuất gắn với tiêu thụ sản 
phẩm

Tích cực xúc tiến thương mại, 
tổ chức các hội chợ, ứng dụng 
Internet trong cách mạng công 
nghệ nông nghiệp 4.0 để quảng 
bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ 
sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

Mời gọi các tổ chức, cá nhân 
kinh doanh sản phẩm nông 
nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu 
cơ, sản phẩm có chứng nhận để 
hỗ trợ liên kết tiêu thụ đối với 
những sản phẩm từ các mô hình.

Thúc đẩy và đưa các sản 
phẩm nông nghiệp hữu cơ vào 
hệ thống phân phối theo chuỗi 
giá trị từ sản xuất, chế biến gắn 
với thị trường tiêu thụ sản phẩm 
hữu cơ (kết hợp với du lịch, nông 
nghiệp sinh thái).

Hỗ trợ chứng nhận sản phẩm 
hữu cơ, kết nối các doanh nghiệp 
với các cơ sở, vùng sản xuất 
chứng nhận hữu cơ.

4. Ứng dụng khoa học 
công nghệ

Đẩy mạnh ứng dụng chuyển 
giao khoa học công nghệ về phân 
bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực 
vật, thuốc thú y sinh học, thảo 
mộc, đặc biệt là các công nghệ 
sạch, thân thiện với môi trường.

Ứng dụng công nghệ thông 
tin trong quản lý, giám sát tổ 
chức sản xuất, truy suất nguồn 
gốc, thông tin sản phẩm, bao bì 
nhãn mác,...

Triển khai thực hiện thí điểm 
các mô hình và nhân rộng các 
mô hình sản xuất nông nghiệp 
hữu cơ gắn với các chuỗi giá trị 
khép kín.
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn
Chủ trì, phối hợp với các sở, 

ngành, Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã Sơn Tây và các 
cơ quan liên quan thực hiện kế 
hoạch này. Chỉ đạo các cơ quan 
đơn vị trực thuộc Sở phối hợp và 
hướng dẫn các huyện, thị xã tổ 
chức triển khai thực hiện.

Rà soát, xây dựng các cơ chế 
chính sách hỗ trợ phát triển nông 
nghiệp hữu cơ và hướng dẫn tổ 
chức thực hiện hiện các chính 
sách; xây dựng, hoàn thiện các 
quy trình, định mức kinh tế kỹ 
thuật, hướng dẫn chuyên môn, kỹ 
thuật sản xuất nông nghiệp hữu 
cơ, tổ chức tập huấn, hướng dẫn 
tổ chức sản xuất, chứng nhận sản 
phẩm hữu cơ.

Theo dõi, kiểm tra, phối hợp 
với các huyện, thị xã và các ngành 
có liên quan tổng hợp đánh giá 
kết quả thực hiện, đề xuất các 
giải pháp triển khai kế hoạch phát 
triển nông nghiệp hữu cơ hàng 
năm, báo cáo Ủy ban nhân dân 
thành phố.

Công khai danh sách, địa chỉ 
các vùng, cơ sở sản xuất nông 
nghiệp hữu cơ và khả năng cung 
ứng các sản phẩm nông nghiệp 
hữu cơ.

Phối hợp với các cơ quan của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn triển khai thực hiện các 
nội dung Đề án phát triển nông 
nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 -  
2030 được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt tại Quyết định 885/QĐ-
TTg ngày 23/6/2020.

2. Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã

Tuyên truyền phổ biến, triển 
khai các quy định, chính sách 
về sản xuất hữu cơ đến cán bộ, 
đảng viên, nhân dân và các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh sản phẩm 
hữu cơ.

Xây dựng kế hoạch phát triển 
nông nghiệp hữu cơ của đơn vị 
mình; hàng năm bố trí kinh phí 

để triển khai thực hiện phát triển 
nông nghiệp hữu cơ của địa 
phương; lồng ghép các nội dung 
phát triển nông nghiệp hữu cơ 
vào các chương trình, dự án được 
giao quản lý, thực hiện; Huy động 
tối đa nguồn kinh phí sự nghiệp, 
sự nghiệp khoa học, vốn phát 
triển sản xuất thuộc các chương 
trình mục tiêu để thực hiện nội 
dung Kế hoạch.

Tổ chức triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ về phát triển nông 
nghiệp hữu cơ trên địa bàn mình 
quản lý và thường xuyên tổng 
hợp tình hình báo cáo kết quả về 
đơn vị chủ trì.

3. Các Sở ngành có liên 
quan

- Sở Tài chính: Căn cứ nội 
dung Kế hoạch được UBND Thành 
phố phê duyệt, trên cơ sở đề xuất 
của các đơn vị, Sở Tài chính phối 
hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn và các đơn vị có 
liên quan tham mưu, báo cáo 
UBND Thành phố bố trí kinh phí 
từ nguồn ngân sách Thành phố 
để triển khai thực hiện các nội 
dung của Kế hoạch theo quy định.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối 
hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn xây dựng các cơ 
chế chính sách hỗ trợ phát triển 
nông nghiệp hữu cơ; tham mưu 
cân đối, bố trí vốn đầu tư cho 
các dự án phát triển nông nghiệp 
hữu cơ.

- Sở Công thương: Phối hợp 
với Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn trong thực hiện: công 
tác xúc tiến thương mại, quảng 
bá, giới thiệu sản phẩm nông 
nghiệp đạt tiêu chuẩn hữu cơ 
trên địa bàn thành phố, hỗ trợ, 
thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vào 
hệ thống phân phối; công tác lựa 
chọn, mời doanh nghiệp tham 
gia liên kết cung cấp vật tư đầu 
vào và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp đạt tiêu chuẩn hữu cơ tại 
các mô hình.

- Sở Y tế: Thực hiện quản lý 
nhà nước đối với các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh dược liệu hữu 
cơ, mỹ phẩm hữu cơ, thực phẩm 
hữu cơ thuộc thẩm quyền quản 
lý theo quy định; phối hợp với Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, sở Công thương triển khai 
các nội dung thanh tra, truy xuất 
nguồn gốc làm minh bạch sản 
phẩm hữu cơ trên địa bàn thành 
phố. Xác định và thúc đẩy việc 
đưa các sản phẩm hữu cơ vào thị 
trường y tế dinh dưỡng và y tế 
dự phòng.

- Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội: Phối hợp với Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị 
xã xây dựng kế hoạch và tổ chức 
thực hiện về việc đào tạo nghề và 
phát triển nguồn nhân lực cho sản 
xuất nông nghiệp hữu cơ.

- Sở Khoa học và Công nghệ: 
Chủ trì tham mưu giải pháp tăng 
cường năng lực nghiên cứu, ứng 
dụng, chuyển giao tiến bộ khoa 
học kỹ thuật, góp phần thực hiện 
Kế hoạch; tổ chức thực hiện chính 
sách hỗ trợ tạo lập, duy trì, phát 
triển thương hiệu, xây dựng chỉ 
dẫn địa lý, xác lập quyền sở hữu 
trí tuệ đối với các sản phẩm nông 
sản hàng hóa của thành phố; 
tham mưu, bố trí nguồn kinh phí 
khoa học công nghệ cho nghiên 
cứu, ứng dụng khoa học công 
nghệ cho phát triển nông nghiệp 
hữu cơ.

- Công an Thành phố: Tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm 
tra, giám sát, đánh giá việc thực 
hiện Kế hoạch ở các cấp, các 
ngành. Phòng ngừa, ngăn chặn, 
xử lý những hành vi tiêu cực, 
tham nhũng trong quá trình thực 
hiện Kế hoạch; làm tốt công tác 
phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh tổ quốc.

- Các Sở ngành, đơn vị khác 
có liên quan theo chức năng 
nhiệm vụ phối hợp với Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, 
UBND các huyện, thị xã triển khai 
thực hiện các nội dung của kế 
hoạch. 
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Thủ tướng Chính phủ đã 
ký Quyết định phê duyệt 
Chương trình chuyển đổi số 

trong xây dựng nông thôn mới, 
hướng tới nông thôn mới thông 
minh giai đoạn 2021 - 2025 với 
các nội dung chính sau:

Điều 1. Phê duyệt “Chương 
trình chuyển đổi số trong xây 
dựng nông thôn mới, hướng 
tới nông thôn mới thông minh 
giai đoạn 2021 - 2025” (sau 
đây gọi tắt là Chương trình) 
với những nội dung như sau: 

1. Quan điểm
a) Chuyển đổi số trong xây 

dựng nông thôn mới là giải pháp, 
nhiệm vụ trọng tâm trong triển 
khai thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, 
phải phù hợp, góp phần thực 
hiện mục tiêu xây dựng nền nông 
nghiệp sinh thái, nông thôn hiện 
đại, nông dân văn minh và chiến 
lược chuyển đổi số quốc gia, triển 
khai một cách chủ động, linh 
hoạt với 03 trụ cột: (i) Phát triển 
chính quyền số ở nông thôn; (ii) 
Phát triển các chủ thể kinh tế số 
ở nông thôn; (iii) Phát triển xã 
hội số cho cộng đồng dân cư ở 
nông thôn.

b) Chuyển đổi số trong xây 
dựng nông thôn mới để từng 
bước hình thành nông thôn mới 
thông minh, nâng cao hiệu quả 
hoạt động của cộng đồng, góp 
phần xây dựng nông thôn mới đi 
vào chiều sâu, hiệu quả và bền 
vững, trên cơ sở kế thừa, tiếp tục 
phát triển, hoàn thiện kết quả các 
chương trình, dự án về công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số do Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và các cơ quan liên quan đã 
và đang triển khai, đảm bảo tiết 
kiệm, hiệu quả và bền vững.

c) Phát huy vai trò của hệ 
thống chính trị, các ngành, các 
cấp, đặc biệt là vai trò trung tâm 
của người dân tham gia thực hiện 
chuyển đổi số, đẩy mạnh công tác 
xã hội hóa trong đầu tư hạ tầng, 
ứng dụng công nghệ, phát triển 
nguồn nhân lực để thực hiện hiệu 
quả chuyển đổi số trong xây dựng 
nông thôn mới.

d) Từng bước hoàn thiện cơ 
chế, chính sách để khuyến khích 
người dân nông thôn chủ động 
áp dụng chuyển đổi số, góp phần 
phát triển kinh tế nông thôn, 
nâng cao chất lượng tiếp cận 
dịch vụ và đời sống của người 
dân nông thôn.

2. Mục tiêu
a) Mục tiêu tổng quát
Đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ số trong xây dựng nông 
thôn mới nhằm tăng cường hiệu 
quả thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới, góp phần thúc đẩy kinh tế 
nông thôn, nâng cao chất lượng 
đời sống người dân, thu hẹp dần 
khoảng cách về chất lượng dịch 
vụ giữa nông thôn - thành thị, 
từng bước hướng tới nông thôn 
mới thông minh.

b) Mục tiêu cụ thể đến 
năm 2025

- Phát triển chính quyền số 
trong xây dựng nông thôn mới

+ Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới được 

tổ chức đồng bộ, thống nhất trên 
nền tảng công nghệ số, ít nhất 
90% hồ sơ công việc cấp trung 
ương, cấp tỉnh, 80% hồ sơ công 
việc cấp huyện và 60% hồ sơ 
công việc cấp xã được xử lý trên 
môi trường mạng.

+ Ít nhất 97% số xã đạt chuẩn 
chỉ tiêu 8.4 của tiêu chí số 8 về 
Thông tin và Truyền thông theo 
Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông 
thôn mới; 50% số xã đạt chuẩn 
chỉ tiêu 8.4 của tiêu chí số 8 về 
Thông tin và Truyền thông, 50% 
số xã đạt chuẩn chỉ tiêu số 15.2 
của tiêu chí số 15 về Hành chính 
công theo Bộ tiêu chí quốc gia về 
xã nông thôn mới nâng cao.

+ Có ít nhất 60% đơn vị cấp 
huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 9.5 của 
tiêu chí số 9 về An ninh trật tự - 
Hành chính công theo Bộ tiêu chí 
quốc gia về huyện nông thôn mới; 
25% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn 
chỉ tiêu 6.5 của tiêu chí số 6 về 
Kinh tế, 25% đạt chỉ tiêu 9.2 của 
tiêu chí số 9 về An ninh trật tự - 
Hành chính công theo Bộ tiêu chí 
quốc gia về huyện nông thôn mới 
nâng cao.

+ Phấn đấu 100% cán bộ 
quản lý các cấp tham gia thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới được 
tập huấn, nâng cao năng lực về 
chuyển đổi số.

- Phát triển kinh tế số, góp 
phần thúc đẩy kinh tế nông thôn: 
Ít nhất 70% xã có các hợp tác xã, 
70% cấp huyện có các mô hình 
liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ 
nông sản chủ lực và 50% các mô 
hình liên kết gắn với vùng nguyên 

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG XÂY DỰNG 
NÔNG THÔN MỚI, HƯỚNG TỚI NÔNG THÔN MỚI THÔNG MINH 

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 
 (Kèm theo Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

TTKN Hà Nội (TH)
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liệu có ứng dụng công nghệ số.
- Xã hội số trong xây dựng 

nông thôn mới: Có ít nhất 40% 
đơn vị (cấp xã, huyện) cung cấp ít 
nhất một dịch vụ thiết yếu (y tế, 
giáo dục, giám sát cộng đồng, an 
ninh trật tự, môi trường, văn hóa) 
và tổ chức lấy ý kiến phản hồi về 
sự hài lòng của người dân/cộng 
đồng về kết quả xây dựng nông 
thôn mới thông qua ứng dụng 
trực tuyến.

- Phấn đấu mỗi tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương có 
ít nhất 01 mô hình thí điểm xã 
nông thôn mới thông minh theo 
lĩnh vực nổi trội nhất (kinh tế, du 
lịch nông thôn, môi trường, văn 
hóa…), làm cơ sở để tổng kết và 
đề xuất Bộ tiêu chí quốc gia về 
nông thôn mới thông minh giai 
đoạn 2026 - 2030.

3. Phạm vi và đối tượng 
thực hiện 

a) Phạm vi thực hiện 
Chương trình

- Phạm vi thực hiện: Triển 
khai ở khu vực nông thôn của cả 
nước (bao gồm cả các xã đặc biệt 
khó khăn vùng dân tộc thiểu số 
và miền núi, các xã đặc biệt khó 
khăn vùng bãi ngang ven biển và 
hải đảo, các huyện nghèo).

- Thời gian thực hiện: Đến hết 
năm 2025. 

b) Đối tượng thực hiện
- Đối tượng thụ hưởng của 

Chương trình: Người dân, cộng 
đồng dân cư, các tổ chức kinh tế 
hợp tác, doanh nghiệp và các tổ 
chức kinh tế - xã hội trên địa bàn 
nông thôn.

- Đối tượng thực hiện Chương 
trình: Hệ thống chính trị từ trung 
ương đến cơ sở và các tổ chức, 
doanh nghiệp và người dân trên 
địa bàn nông thôn.

4. Nhiệm vụ triển khai 
Chương trình

a) Tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức về chuyển đổi số 
trong xây dựng nông thôn mới

- Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức, 
chuyển đổi tư duy về chuyển đổi 
số trong xây dựng nông thôn mới 
cho cấp ủy, chính quyền, cán bộ 
và cộng đồng dân cư.

- Đa dạng hóa các hình thức 
truyền thông trên nền tảng công 
nghệ số: Các cổng thông tin 
điện tử (website), mạng xã hội, 
bản tin, chuyên đề, tài liệu; đẩy 
mạnh gắn kết và lồng ghép với 
hoạt động tuyên truyền trong xây 
dựng nông thôn mới.

b) Đẩy mạnh xây dựng 
chính quyền số trong xây 
dựng nông thôn mới

- Tăng cường xây dựng và áp 
dụng hệ thống dịch vụ công trực 
tuyến liên thông, đồng bộ cấp 
tỉnh, huyện, xã; nâng cao dịch vụ 
phục vụ nhân dân sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến; tăng cường thực 
hiện cải cách hành chính gắn với 
chính phủ điện tử, dịch vụ công 
trực tuyến cấp độ 3 - 4 ở cấp xã.

- Nâng cao khả năng tiếp cận 
dịch vụ viễn thông, hỗ trợ người 
dân sử dụng thiết bị công nghệ 
thông tin (mạng internet không 
dây (wifi) miễn phí khu vực trung 
tâm xã, các điểm sinh hoạt văn 
hóa ở cộng đồng, điểm du lịch 
nông thôn,…).

- Đẩy mạnh áp dụng công 
nghệ thông tin trong các hoạt 
động quản lý, điều hành các cấp 
(huyện, xã), đặc biệt là quản lý 
quy hoạch xây dựng nông thôn 
và các lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo 
dục, văn hóa, môi trường.

- Tăng cường áp dụng công 
nghệ số trong công tác quản lý, tổ 
chức triển khai Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới:

+ Đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ số trong tổ chức triển khai, 

thông tin truyền thông, đào tạo và 
tập huấn trong thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới đảm bảo đồng bộ, 
thống nhất từ trung ương đến địa 
phương (tỉnh, huyện, xã).

+ Ứng dụng phần mềm quản 
lý trực tuyến trong công tác: Lập 
kế hoạch, thẩm định, xét công 
nhận địa phương đạt chuẩn nông 
thôn mới và báo cáo kết quả thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới; hỗ 
trợ công tác quản lý, giám sát và 
đánh giá, phân hạng, sản phẩm 
OCOP và du lịch nông thôn; giám 
sát chất lượng môi trường, quản lý 
các nguồn chất thải, chất ô nhiễm 
và cấp nước sạch nông thôn.

c) Thúc đẩy kinh tế số trong 
phát triển kinh tế nông thôn

- Tăng cường ứng dụng công 
nghệ số trong phát triển kinh tế 
nông thôn theo hướng kinh tế 
tuần hoàn và kinh tế số.

- Đẩy mạnh quá trình số hóa, 
xây dựng bản đồ số nông nghiệp 
nông thôn, cơ sở dữ liệu đồng 
bộ, thực hiện quản lý mã số vùng 
nguyên liệu, truy xuất nguồn 
gốc đối với các sản phẩm nông 
nghiệp, nông thôn.

- Tăng cường ứng dụng trực 
tuyến, công nghệ thực tế ảo, thực 
tế ảo tăng cường trong công tác 
quảng bá, xúc tiến thương mại, 
thương mại điện tử cho các sản 
phẩm nông nghiệp, nông thôn.

d) Tập trung phát triển xã 
hội số trong xây dựng nông 
thôn mới

- Đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ số trong hoạt động lấy ý 
kiến sự hài lòng của người dân về 
kết quả xây dựng nông thôn mới.

- Hỗ trợ các tổ chức và doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ số đầu 
tư, phát triển và cung cấp dịch 
vụ trực tuyến về y tế, giáo dục, 
văn hóa, xã hội, môi trường nông 
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thôn ở các địa phương.
- Tuyên truyền, hướng dẫn và 

khuyến khích người dân sử dụng 
các dịch vụ số và kỹ năng an 
toàn, trọng tâm là dịch vụ công 
trực tuyến, dịch vụ y tế số, giáo 
dục số, sử dụng các mạng xã hội, 
mua bán trực tuyến, thanh toán 
điện tử và khai thác tiện ích, tài 
nguyên số trên Internet.

5. Nguồn vốn thực hiện 
Chương trình

a) Nguồn vốn thực hiện 
Chương trình bao gồm:

- Vốn ngân sách trung ương 
của Chương trình được bố trí 
trong kế hoạch vốn ngân sách 
trung ương của Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn phối hợp với Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính rà 
soát, tổng hợp, cân đối và bố trí 
nguồn vốn ngân sách trung ương 
để thực hiện các mục tiêu, nhiệm 
vụ của Chương trình trong tổng 
nguồn vốn của Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2021 - 2025 đã 
được phê duyệt, đảm bảo tuân 
thủ đúng, đầy đủ quy định của 
pháp luật về ngân sách nhà nước, 
quy định cơ chế quản lý, tổ chức 
thực hiện các chương trình mục 
tiêu quốc gia và các văn bản pháp 
luật khác có liên quan.

- Vốn ngân sách địa phương.
- Vốn xã hội hóa (các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, các loại hình 
kinh tế khác, cộng đồng dân cư...).

- Vốn lồng ghép từ các chương 
trình, dự án khác.

- Vốn huy động hợp pháp 
khác.

b) Kinh phí quản lý, giám 
sát thực hiện Chương trình ở 
các cấp: Được trích từ nguồn vốn 
ngân sách nhà nước thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới của các 
cấp được giao hàng năm.

c) Cơ chế tài chính của 
Chương trình: Thực hiện theo 
cơ chế tài chính của Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 
và các quy định của pháp luật 
hiện hành.

6. Giải pháp thực hiện 
Chương trình

a) Đào tạo và nâng cao 
năng lực về chuyển đổi số

- Biên soạn chương trình, tài 
liệu tập huấn về chuyển đổi số 
trong xây dựng nông thôn mới, 
đặc biệt là các tài liệu hướng dẫn 
áp dụng chuyển đổi số.

- Tổ chức các hội nghị, các 
đợt tập huấn về kiến thức chuyển 
đổi số, khả năng tiếp cận thông 
tin cho các cơ quan quản lý nhà 
nước, cán bộ xây dựng nông thôn 
mới các cấp (trung ương, tỉnh, 
huyện, xã) và người dân, cộng 
đồng ở nông thôn.

- Tổ chức các lớp đào tạo kỹ 
năng chuyên sâu về công nghệ 
thông tin, sử dụng dịch vụ số 
an toàn trên không gian mạng 
cho các doanh nghiệp, hợp tác 
xã và tổ chức kinh tế ở khu vực 
nông thôn.

b) Xây dựng và hoàn thiện 
cơ chế, chính sách

- Rà soát các nội dung, định 
mức hỗ trợ của Nhà nước về 
chuyển đổi số để đề xuất áp dụng 
trong xây dựng nông thôn mới 
thông minh; chính sách khuyến 
khích các tổ chức và doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ số về các 
lĩnh vực (kinh tế, thương mại, y 
tế, giáo dục, văn hóa, du lịch,…) 
đầu tư vào khu vực nông thôn.

- Xây dựng kiến trúc, vận 
hành và quản lý hệ thống cơ sở 
dữ liệu số về Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới; ban hành quy chế, quy trình 

vận hành hệ thống phần mềm 
đánh giá, công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới từ trung ương, cấp 
tỉnh, huyện, xã.

- Nghiên cứu, đề xuất Bộ tiêu 
chí quốc gia về xã nông thôn mới 
thông minh giai đoạn 2026 - 2030.

c) Đẩy mạnh phát triển hạ 
tầng số và dữ liệu số

- Đẩy mạnh xã hội hóa trong 
phát triển hạ tầng và kết nối 
mạng internet đến cấp xã, thôn/
bản (hạ tầng băng thông rộng 
chất lượng cao; hạ tầng mạng 
di động 4G/5G; hạ tầng kết nối 
internet, hạ tầng kết nối IoT,…), 
nâng cao chất lượng và năng lực 
tiếp cận dịch vụ viễn thông của 
người dân; hạ tầng công nghệ để 
phát triển hệ thống thông tin điện 
tử trên các lĩnh vực: giáo dục, y 
tế, văn hóa, du lịch và thương mại 
điện tử.

- Đẩy mạnh thực hiện các giải 
pháp nhằm cung cấp cho mỗi hộ 
dân nông thôn có ít nhất một điện 
thoại thông minh theo hình thức 
xã hội hóa.

- Xây dựng phương án tổng 
thể hệ thống quản lý cơ sở dữ 
liệu, chuẩn hóa dữ liệu, hệ thống 
định danh gắn với đối tượng 
quản lý, giám sát Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới.

- Xây dựng dữ liệu số trong 
xây dựng nông thôn mới:

+ Bản đồ số về nông nghiệp, 
nông thôn, nông dân để chia sẻ 
và cung cấp dữ liệu mở về kết quả 
xây dựng nông thôn mới.

+ Bản đồ số về du lịch nông 
thôn để kết nối, giới thiệu và 
quảng bá sản phẩm du lịch nông 
thôn của Việt Nam.

+ Xây dựng hệ thống kiến trúc, 
chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật cơ sở 
dữ liệu về nông thôn mới trên nền 
tảng dữ liệu lớn (Big data) đồng 
bộ, kết nối và liên thông.
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+ Phần mềm ứng dụng trực 
tuyến phục vụ công tác thẩm định, 
xét công nhận địa phương đạt 
chuẩn nông thôn mới và tổ chức 
lấy ý kiến hài lòng của người dân.

+ Hệ thống quản lý, chia sẻ và 
khai thác về công nghệ phục vụ 
xây dựng nông thôn mới.

d) Triển khai thí điểm mô 
hình chuyển đổi số trong xây 
dựng nông thôn mới

- Xây dựng thí điểm các mô 
hình: xã/thôn nông thôn mới 
thông minh gắn với lĩnh vực nổi 
trội ở các địa phương (quản lý 
quy hoạch xây dựng, kinh tế, y 
tế, giáo dục, văn hóa, an ninh trật 
tự, du lịch nông thôn…); mô hình 
chỉ đạo điểm của trung ương về 
xây dựng xã nông thôn mới thông 
minh theo danh sách được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt.

- Mô hình xã thương mại điện 
tử cho sản phẩm nông nghiệp, 
nông thôn chủ lực của địa phương 
(liên kết hợp tác giữa trung ương, 
địa phương, các doanh nghiệp 
thương mại điện tử, ngân hàng 
và người dân).

đ) Huy động nguồn lực 
triển khai Chương trình

- Tạo điều kiện, môi trường 
đầu tư thuận lợi để thu hút doanh 
nghiệp, tập đoàn viễn thông, công 
nghệ thông tin đầu tư về cơ sở hạ 
tầng số và kết nối mạng internet 
đến cấp xã, thôn/bản; hạ tầng 
công nghệ gắn với phát triển dịch 
vụ trên các lĩnh vực: Giáo dục, y 
tế, văn hóa, du lịch và thương mại 
điện tử.

- Huy động các nguồn lực 
tham gia thực hiện Chương trình, 
nhất là lồng ghép hiệu quả các 
chương trình mục tiêu quốc gia, 
đề án, dự án phát triển kinh tế - 
xã hội, các nguồn huy động hợp 
pháp từ các thành phần kinh tế 
và người dân thực hiện chuyển 
đổi số.

- Đẩy mạnh kêu gọi sự hỗ trợ 
về kỹ thuật, nguồn lực của các đối 
tác quốc tế trong lĩnh vực chuyển 
đổi số, xây dựng xã nông thôn 
mới thông minh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn
a) Chủ trì, phối hợp với các 

bộ, ngành trung ương có liên 
quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng kế hoạch và tổ 
chức thực hiện kế hoạch triển 
khai Chương trình; chỉ đạo và 
hướng dẫn các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương triển 
khai hiệu quả các nội dung của 
Chương trình theo nhiệm vụ được 
phân công.

- Rà soát kỹ lưỡng nội dung, 
nhiệm vụ của Chương trình, đảm 
bảo không trùng lắp, chồng chéo 
với nội dung, nhiệm vụ của các 
Chương trình chuyên đề khác 
và các chương trình, dự án khác 
được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt; lựa chọn, phê duyệt danh 
sách các mô hình thí điểm xã nông 
thôn mới thông minh, xã thương 
mại điện tử và hướng dẫn các địa 
phương triển khai thực hiện theo 
quy định.

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí 
thực hiện các nội dung, nhiệm 
vụ của Chương trình trong Kế 
hoạch vốn ngân sách trung ương 
giai đoạn 2021 - 2025 và hằng 
năm của Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2021 - 2025 gửi Bộ 
Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ 
Thông tin và Truyền thông và 
các bộ, ngành trung ương có liên 
quan xây dựng kế hoạch thực 
hiện Chương trình hàng năm; đề 
xuất cơ chế, chính sách để thúc 
đẩy chuyển đổi số trong xây dựng 

nông thôn mới và nông thôn mới 
thông minh; triển khai một số nội 
dung về dữ liệu số trong xây dựng 
nông thôn mới; thực hiện các hoạt 
động truyền thông về Chương 
trình; xây dựng, đề xuất Bộ tiêu 
chí về “xã nông thôn mới thông 
minh” giai đoạn 2026 - 2030.

c) Phối hợp với Bộ Khoa học và 
Công nghệ huy động các cơ quan, 
tổ chức khoa học công nghệ, hiệp 
hội ngành nghề tham gia đào tạo, 
nâng cao năng lực ứng dụng công 
nghệ số cho cán bộ và người dân.

d) Phối hợp với Bộ Tài chính 
và các bộ, ngành liên quan hướng 
dẫn về cơ chế, định mức theo nội 
dung hỗ trợ của Chương trình 
trong Thông tư hướng dẫn thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới.

đ) Theo dõi, giám sát, tổng 
hợp và định kỳ báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ việc triển khai 
thực hiện Chương trình; đề xuất 
điều chỉnh, bổ sung nội dung 
Chương trình nếu cần thiết; tổ 
chức sơ kết, tổng kết việc thực 
hiện Chương trình.

2. Bộ Thông tin và Truyền 
thông

a) Chỉ đạo các cơ quan, đơn 
vị báo chí, phát thanh, truyền 
hình tăng chuyên mục, thời lượng 
tuyên truyền về Chương trình; 
thường xuyên đăng tải các tin, 
bài, nêu gương tập thể, cá nhân 
có thành tích tiêu biểu trong thực 
hiện Chương trình.

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, 
ngành và các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương phát triển hạ 
tầng số nông thôn; vận động, thu 
hút các doanh nghiệp, tập đoàn 
viễn thông, công nghệ thông tin để 
phát triển hạ tầng số; đẩy mạnh 
thực hiện các giải pháp nhằm cung 
cấp cho mỗi hộ dân nông thôn có 
ít nhất một thiết bị thông minh 
theo hình thức xã hội hóa.
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c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
hướng dẫn thực hiện nội dung số 
9 thuộc nội dung thành phần số 
02 thuộc Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới 
phù hợp với Chương trình; hướng 
dẫn lồng ghép các nội dung thực 
hiện Chương trình trong Đề án, 
Chương trình, Kế hoạch chuyển 
đổi số của bộ, ngành trung ương 
và địa phương; chỉ đạo các tập 
đoàn, doanh nghiệp thương mại 
điện tử hỗ trợ triển khai thí điểm 
mô hình xã thương mại điện tử.

3. Bộ Tài chính: Trên cơ sở 
đề nghị của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, tổng hợp 
nhu cầu, dự kiến phân bổ kinh phí 
sự nghiệp thực hiện Chương trình 
trong kế hoạch kinh phí sự nghiệp 
của Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2021 - 2025 và hằng năm 
để trình cấp có thẩm quyền xem 
xét, quyết định.

4. Bộ Công an: Phối hợp với 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn xây dựng mô hình 
chuyển đổi số trong đảm bảo 
an ninh trật tự; chia sẻ dữ liệu 
trong Cơ sở dữ liệu về dân cư để 

đẩy mạnh chuyển đổi số trong 
xây dựng nông thôn mới theo 
quy định.

5. Bộ Công thương: Đẩy 
mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ 
chức kinh tế phát triển thương mại 
điện tử theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao; phối hợp với Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
và các bộ, ngành liên quan triển 
khai các mô hình thí điểm về xã 
thương mại điện tử.

6. Bộ Khoa học và Công 
nghệ: Chủ trì, phối hợp với Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn huy động các cơ quan, tổ 
chức khoa học công nghệ, hiệp 
hội ngành nghề tham gia đào tạo, 
nâng cao năng lực ứng dụng công 
nghệ số cho cán bộ và người dân; 
đẩy mạnh tìm kiếm và thu thập 
thông tin về đổi mới sáng tạo 
trong chuyển đổi số trong nông 
thôn mới, xây dựng nông thôn 
mới thông minh.

7. Các bộ, ngành khác có 
liên quan: Căn cứ nhiệm vụ 
được phân công, chủ động tuyên 
truyền về chuyển đổi số trong 
xây dựng nông thôn mới; chủ trì, 
hướng dẫn các địa phương tăng 
cường chuyển đổi số trong thực 

hiện các nội dung thành phần 
thuộc Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới; 
khuyến khích, hỗ trợ các doanh 
nghiệp, tổ chức kinh tế công nghệ 
số triển khai cung cấp các dịch vụ 
trực tuyến tại khu vực nông thôn 
về các lĩnh vực phụ trách.

8. Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương

a) Trên cơ sở Chương trình 
được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt, chỉ đạo các sở, ngành chức 
năng xây dựng, tham mưu để ban 
hành Kế hoạch triển khai Chương 
trình cấp tỉnh, nhất là lựa chọn, tổ 
chức triển khai hiệu quả các mô 
hình thí điểm chuyển đổi số trong 
xây dựng nông thôn mới.

b) Căn cứ vào mục tiêu, nội 
dung của Chương trình và kinh 
phí hỗ trợ từ ngân sách trung 
ương, chủ động bố trí nguồn vốn 
ngân sách nhà nước và các nguồn 
vốn huy động hợp pháp khác để 
hỗ trợ thực hiện các nội dung của 
Chương trình theo đúng quy định; 
khuyến khích, thu hút các tổ chức, 
doanh nghiệp cung ứng các dịch 
vụ số đầu tư tại địa phương. 

I. Mục tiêu tổng quát, chỉ 
tiêu chủ yếu

1. Mục tiêu chung
Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại 

nông nghiệp, phục hồi tốc độ tăng 
trưởng của ngành thông qua nâng 
cao hiệu quả sản xuất, gia tăng 
giá trị, mở rộng thị trường. Xây 
dựng nền nông nghiệp hàng hóa 
tập trung, ứng dụng công nghệ 
mới với năng suất chất lượng cao, 
thân thiện môi trường, thích ứng 
với biến đổi khí hậu và hội nhập 
quốc tế. Nâng cao thu nhập và 

đời sống dân cư, đảm bảo vững 
chắc an ninh lương thực, thực 
phẩm trong tình hình mới. Đẩy 
mạnh phát triển nền nông nghiệp 
hiện đại, nông nghiệp sạch, nông 
nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn 
gắn với phát triển công nghiệp 
chế biến nông sản và kết nối bền 
vững với chuỗi giá trị nông sản 
toàn cầu; tiếp tục đẩy mạnh phát 
triển sản xuất cây, con giống; phát 
triển nông nghiệp xanh, sinh thái 
thông minh, gắn với phát triển đô 
thị, dịch vụ, du lịch nông thôn, 

giáo dục trải nghiệm, tạo việc 
làm cho người lao động ở nông 
thôn. Phát triển nông thôn gắn 
với nhiệm vụ xây dựng nông thôn 
mới, tập trung phát triển kinh tế 
hợp tác, kinh tế trang trại, ngành 
nghề, làng nghề nông thôn. Trong 
đó ưu tiên hỗ trợ phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 
sản phẩm làng nghề tiêu biểu, 
có sức cạnh tranh cao, phát huy 
lợi thế so sánh và lợi thế về thị 
trường, nâng cao thu nhập, đời 
sống dân cư nông thôn.

KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN NĂM 2023

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
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2. Mục tiêu cụ thể
Phấn đấu tốc độ tăng trưởng 

ngành nông nghiệp năm 2023: từ 
2,5 - 3%. Phấn đấu tăng thêm 26 
xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao, 20 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới kiểu mẫu trở lên.

II. Định hướng phát triển 
và nhiệm vụ cụ thể

Tiếp tục cơ cấu lại ngành 
nông nghiệp gắn với nâng cao 
chất lượng xây dựng nông thôn 
mới. Phát triển nông nghiệp theo 
hướng sản xuất hàng hóa, chuyên 
canh tập trung, giá trị cao, bền 
vững và an toàn vệ sinh thực 
phẩm, gắn với nâng cao chất 
lượng xây dựng nông thôn mới, 
hiện đại hóa nông thôn và bảo vệ 
môi trường, thích ứng với biến đổi 
khí hậu. Ưu tiên phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao, nông 
nghiệp đô thị, sinh thái, sản xuất 
nông sản sạch, nông nghiệp hữu 
cơ, sản phẩm OCOP; phát triển 
các vùng chuyên canh tập trung, 
vùng nguyên liệu phục vụ chế biến 
và xuất khẩu. Hỗ trợ phát triển 
các loại hình doanh nghiệp nông 
thôn; hình thành và phát triển mô 
hình sản xuất nông nghiệp hiện 
đại, ứng dụng công nghệ cao kết 
hợp du lịch sinh thái; mở rộng thị 
trường tiêu thụ nông sản; nâng 
cao năng lực dự báo thị trường; 
đẩy mạnh phát triển nông nghiệp 
theo chuỗi liên kết từ sản xuất 
đến tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Cụ 
thể trong từng lĩnh vực:

1. Lĩnh vực trồng trọt 
1.1. Mục tiêu
Tập trung phát triển tại các 

vùng sản xuất tập trung quy mô 
lớn, sản xuất theo hướng hàng 
hóa; đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ cao trong sản xuất rau, 
đậu, cây ăn quả, hoa và cây 
cảnh; từng bước nâng diện tích 
sản xuất theo hướng hữu cơ trên 
các cây trồng chủ lực (lúa, cây 
ăn quả, chè, rau đậu các loại) 
nhất là đối với sản xuất rau, đậu, 
cây ăn quả. Khai thác có hiệu 
quả diện tích đất bãi sông Hồng, 
sông Đà, sông Đáy, sông Đuống 
để tập trung phát triển cây rau, 
đậu thực phẩm, cây ăn quả, sản 

xuất theo hướng ứng dụng công 
nghệ cao, sản xuất theo hướng 
trang trại gắn với kết hợp du lịch 
sinh thái, du lịch trải nghiệm.

Phát triển sản xuất các giống 
cây trồng chất lượng cao, giống 
chống chịu sâu bệnh tốt, các giống 
cây thích nghi với biến đổi khí hậu 
nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất 
của thành phố và cả nước.

Tăng cường công tác dự tính, 
dự báo, kiểm tra phát hiện sớm 
sâu bệnh, dịch bệnh; Đảm bảo 
diện tích gieo trồng với cơ cấu các 
giống có năng suất, chất lượng 
cao; Từng bước giảm dần diện tích 
đất trồng lúa, chuyển sang trồng 
rau, đậu thực phẩm, cây ăn quả, 
chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

Tổ chức sản xuất theo chuỗi 
liên kết, chuỗi giá trị. Mở rộng 
diện tích sản xuất rau an toàn 
được kiểm soát; tăng thêm các 
cửa hàng, điểm bán rau an toàn 
và hình thành thêm các nhóm tiêu 
thụ RAT tại các khu dân cư.

1.2. Định hướng cơ cấu lại 
một số cây trồng năm 2023

  Thực hiện cơ cấu lại sản xuất 
trong lĩnh vực trồng trọt theo mục 
tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng 
đất, giảm diện tích trồng lúa, 
tập trung phát triển lúa gạo theo 
hướng tăng cơ cấu giống lúa chất 
lượng; mở rộng diện tích trồng 
rau, tăng diện tích hoa, cây cảnh 
hàng năm. Chuyển đổi các diện 
tích sản xuất lúa tại các vùng khó 
khăn về tưới tiêu sang cây trồng 
khác có giá trị kinh tế cao hơn. 
Cụ thể:

- Cây lúa: Nâng cao hiệu quả 
đất trồng lúa. Giảm dần diện tích 
trồng lúa, kế hoạch gieo trồng 
năm 2023 đạt 150.000 ha, sản 
lượng đạt trên 90.000 tấn/năm. 
Tập trung phát triển theo hướng 
tăng cơ cấu giống lúa chất lượng 
cao, thực hiện cơ giới hóa đồng 
bộ trong canh tác, thu hoạch, sơ 
chế và chế biến lúa gạo.

- Cây rau: Mở rộng diện tích 
gieo trồng đạt 34.330 ha, sản 
lượng đạt khoảng 700 nghìn tấn 
trong đó diện tích sản xuất rau 
an toàn đã được cấp giấy chứng 
nhận đạt 14.000 ha, diện tích sản 

xuất rau hữu cơ đạt 489 ha. 
- Hoa hàng năm: Mở rộng diện 

tích gieo trồng hoa hàng năm đạt 
7.449 ha tập trung tại các vùng 
sản xuất hoa chuyên canh như 
Mê Linh, Đan Phượng, Phúc Thọ, 
Thạch Thất...

- Cây ăn quả: Mở rộng diện 
tích đạt 23.206 ha, tập trung 
phát triển cây trồng đặc sản địa 
phương có giá trị kinh tế cao như: 
nhãn chín muộn, bưởi Diễn, cam 
Canh, táo, ổi...

- Cây chè: Diện tích chè đạt 
2.355 ha, sản lượng trên 20.000 
tấn/năm, tiếp tục phát triển diện 
tích chè chất lượng cao tập trung 
ở các vùng sản xuất chè truyền 
thống như Ba Vì, Sóc Sơn, Quốc 
Oai, Chương Mỹ.

2. Chăn nuôi
2.1. Mục tiêu
- Quản lý nhà nước có hiệu 

quả trong công tác giống vật 
nuôi, thức ăn chăn nuôi, hoạt 
động buôn bán thuốc thú y, hành 
nghề thú y trên địa bàn thành 
phố đúng quy định. Xây dựng giải 
pháp quản lý nhà nước trong lĩnh 
vực chăn nuôi, môi trường chăn 
nuôi trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức thực hiện các biện 
pháp để phòng, chống có hiệu quả 
các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm  
như: Dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia 
cầm, LMLM gia súc, tai xanh lợn, 
dại, viêm da nổi cục trâu, bò và 
một số bệnh truyền nhiễm khác 
khi phát sinh ở gia súc, gia cầm 
trên địa bàn thành phố.

- Đảm bảo an toàn dịch bệnh 
cho đàn gia súc, gia cầm góp 
phần đưa ngành chăn nuôi phát 
triển hiệu quả bền vững, đảm bảo 
an toàn vệ sinh thực phẩm cho 
người tiêu dùng.

- Nâng cao trách nhiệm, 
ý thức và kiến thức về phòng, 
chống dịch bệnh gia súc, gia 
cầm; công tác kiểm dịch, kiểm 
soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh 
thú y cho cộng đồng.

- Xây dựng kế hoạch phát triển 
chăn nuôi, tái cấu trúc ngành chăn 
nuôi, chính sách đặc thù hỗ trợ 
chăn nuôi theo đúng chỉ đạo của 
Chính phủ trên địa bàn Hà Nội.
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- Định hướng, tạo điều kiện 
phát triển cho các mô hình chăn 
nuôi tập trung, quy mô lớn, đảm 
bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn 
trong chăn nuôi; các cơ sở sản 
xuất con giống chất lượng cao.

- Nâng cao chất lượng, giá 
trị sản phẩm chăn nuôi từ chăn 
nuôi công nghệ cao, sản phẩm 
nông nghiệp hữu cơ hướng tới 
xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi… 
Hướng dẫn chăn nuôi theo hướng 
an toàn sinh học, cải tạo môi 
trường trong chăn nuôi, đẩy mạnh 
phát triển các chuỗi liên kết chăn 
nuôi - tiêu thụ sản phẩm. Nâng 
cao trách nhiệm, ý thức và kiến 
thức trong hoạt động sản xuất, 
kinh doanh vật tư nông nghiệp, 
hoạt động buôn bán thuốc thú y, 
hành nghề thú y; trong công tác 
phòng, chống dịch bệnh gia súc, 
gia cầm; chấp hành công tác kiểm 
dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra 
vệ sinh thú y trong cộng đồng.

- Nâng cao năng lực quản 
lý nhà nước đối với hoạt động 
sản xuất, kinh doanh thuốc thú 
y, thức ăn chăn nuôi. Thực hiện 
việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục 
hành chính theo phân công phân 
cấp đối với lĩnh vực chứng chỉ 
hành nghề thuốc thú y; đủ điều 
kiện buôn bán thuốc thú y; đủ 
điều kiện sản xuất thức ăn chăn 
nuôi; đủ điều kiện chăn nuôi theo 
quy định.

- Xây dựng hệ thống dữ liệu 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
con giống, thuốc thú y, thức ăn 
chăn nuôi và các cơ sở chăn nuôi 
đảm bảo kỹ thuật, chất lượng sản 
phẩm tốt làm nền tảng để thực 
hiện số hóa trong hoạt động quản 
lý nhà nước trên lĩnh vực này.

2.2. Định hướng, nhiệm 
vụ phát triển chăn nuôi năm 
2023

Ngành chăn nuôi của Thủ đô 
luôn được Trung ương, Thành phố 
quan tâm chỉ đạo, đầu tư trọng 
tâm, trọng điểm theo hướng tập 
trung phát triển con giống chủ 
lực, chú trọng đến chất lượng và 
hiệu quả. Đẩy nhanh, mạnh các 
khu chăn nuôi tập trung, liên kết 
chăn nuôi theo chuỗi kép kín, 

chăn nuôi tuần hoàn, chăn nuôi 
gắn liền với du lịch sinh thái.... 
Khuyến khích chăn nuôi áp dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật, công 
nghệ 4.0 để quản lý cơ sở dữ liệu 
về chăn nuôi.

Ngành chăn nuôi đã và đang 
thực hiện đồng thời một số giải 
pháp để công tác chăn nuôi phát 
triển theo trọng tâm, trọng điểm, 
phù hợp với xu thế phát triển 
chung của cả nước cũng như định 
hướng của Thủ đô, cụ thể: Tập 
trung chỉ đạo phát triển đàn vật 
nuôi để sản xuất con giống chất 
lượng cao, trong đó chú trọng 
đến phát triển đàn bò và đàn lợn 
trên địa bàn thành phố; phát triển 
chăn nuôi theo vùng, phát triển 
chăn nuôi ứng dụng công nghệ 
cao, phát triển chăn nuôi theo thị 
trường, chăn nuôi theo chuỗi giá 
trị… Để giảm mức thấp nhất việc 
được mùa, mất giá trong chăn 
nuôi, phát triển chăn nuôi theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, phát triển bền vững và nâng 
cao sức cạnh tranh của ngành 
chăn nuôi, đồng thời khuyến 
khích chăn nuôi hữu cơ, chăn 
nuôi truyền thống theo hướng 
sản xuất hàng hóa chất lượng 
cao, an toàn. Tiếp tục phát triển 
chăn nuôi theo vùng, xã trọng 
điểm phù hợp với từng vùng và 
định hướng phát triển của thành 
phố; từng bước giảm chăn nuôi 
nhỏ lẻ trong khu dân cư và chấm 
dứt hoạt động chăn nuôi tại các 
khu vực không được phép chăn 
nuôi theo Nghị quyết số 02/2020/
NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của 
Hội đồng nhân dân thành phố.

- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, 
hoàn thiện các văn bản quy phạm 
pháp luật để thực thi Luật Chăn 
nuôi và chính sách khuyến khích, 
thúc đẩy phát triển chăn nuôi bền 
vững và hội nhập quốc tế. 

-  Cơ cấu đàn vật nuôi, tập 
trung phát triển con giống chủ 
lực, nâng cao năng xuất, chất 
lượng đáp ứng nhu cầu chăn nuôi 
trên địa bàn thành phố và cung 
ứng ra các tỉnh trong nước:

+ Đàn bò: Duy trì ổn định đàn 
bò sữa khoảng 15 nghìn con, sản 

lượng sữa trung bình đạt 5.500 - 
6.000kg/con/chu kỳ. Đàn bò thịt 
ở 135 - 145 nghìn con, trong đó 
đàn bò cái nền 80 - 100 nghìn 
con; tăng tỷ lệ đàn bò Zebu hóa là 
100%, trong đó 50% là bò hướng 
thịt cao sản chất lượng cao.

+ Đàn lợn: Khôi phục và giữ 
ổn định tổng đàn lợn khoảng 1,6 
- 1,8 triệu con, trong đó đàn nái 
180 - 200 nghìn con, đàn lợn hữu 
cơ đạt 13,6 nghìn con. Sử dụng 
các giống lợn năng suất, chất 
lượng cao, tỷ lệ nạc đạt từ 55 - 
59%. Phát triển chăn nuôi lợn 
theo hướng sản xuất con giống, 
chú trọng phát triển đàn nái ngoại 
và nái thuần.

+ Đàn gia cầm: Tổng đàn 
gia cầm giữ ổn định 38 - 40 triệu 
con/năm, tăng cường áp dụng 
các biện pháp nuôi thâm canh tập 
trung, tăng số lứa gia cầm xuất 
chuồng. Trong cơ cấu phát triển 
đàn gia cầm, đàn gà chiếm tỷ lệ 
80%, tập trung phát triển gà đẻ 
trứng thương phẩm, gà bản địa 
(gà mía, gà thả vườn, thả đồi).

- Tăng cường công tác quản lý 
nhà nước về chăn nuôi và thú y: 

+ Tập huấn, tuyên truyền 
Luật Chăn nuôi, các văn bản 
hướng dẫn thi hành Luật Chăn 
nuôi. Tuyên truyền, phổ biến các 
chủ trương, cơ chế, chính sách 
của Trung ương, Thành phố và 
của ngành; quán triệt sâu sắc 
cho toàn thể cán bộ, đảng viên, 
nhất là cán bộ đảng viên trực tiếp 
làm việc, tiếp xúc với người chăn 
nuôi để tuyên truyền, hướng dẫn 
người chăn nuôi hiểu, đồng thuận 
tổ chức thực hiện.

+ Xây dựng quy định mật 
độ chăn nuôi; quy định khu vực 
không được phép chăn nuôi của 
thành phố, thị trấn, khu dân cư và 
chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở 
chăn nuôi ra khỏi khu vực không 
được phép chăn nuôi.

+ Quản lý, cấp giấy chứng 
nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối 
với chăn nuôi trang trại quy mô 
lớn, kiểm tra điều kiện chăn nuôi 
các trang trại quy mô lớn, vừa, 
quy mô nhỏ theo quy định; quản 
lý, cấp giấy chứng nhận đủ điều 
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kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi.
+ Thực hiện việc kê khai hoạt 

động chăn nuôi; tổng hợp số 
liệu biến động đàn vật nuôi; xây 
dựng cơ sở dữ liệu ngành chăn 
nuôi theo quy định của Luật Chăn 
nuôi, Thông tư số 23/2019/TT-
BNNPTNT ngày 30/11/2019 của 
Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng 
dẫn một số điều của Luật Chăn 
nuôi về hoạt động chăn nuôi 
và Thông tư số 20/2019/TT-
BNNPTNT ngày 22/9/2019 của 
Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định 
việc cập nhật, khai thác, quản lý 
cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn 
nuôi, để nắm bắt, quản lý, định 
hướng hoạt động chăn nuôi. Tăng 
cường công tác giám sát, quản lý 
chặt chẽ sản xuất, kinh doanh, 
buôn bán vật tư, thuốc thú y, 
nghiêm cấm sử dụng các chất 
cấm trong chăn nuôi.

3. Thủy sản
3.1. Mục tiêu
Phát triển thủy sản theo 

hướng bền vững, có năng suất, 
chất lượng cao, gắn với bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi 
trường sinh thái. Chủ động ứng 
phó với khí hậu, phòng, chống 
dịch bệnh thủy sản, giám sát môi 
trường, giám sát ATTP ngay trong 
quá trình nuôi. Áp dụng khoa học 
kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, 
ứng dụng công nghệ cao, nông 
nghiệp hữu cơ để tăng năng suất, 
chất lượng, hiệu quả và khả năng 
cạnh tranh cao, nâng cao thu 
nhập, đảm bảo phát triển hài hòa 
giữa các vùng.

3.2. Định hướng, nhiệm vụ 
phát triển thủy sản năm 2023 

- Rà soát lại cơ cấu nuôi trồng 
thủy sản, đảm bảo các điều kiện 
nuôi an toàn dịch bệnh. Khuyến 
khích nuôi công nghiệp trên cá 
diện rộng và quy mô nhỏ, áp 
dụng nuôi thâm canh, công nghệ 
cao, thực hành nuôi tốt (GAP) 
theo quy chuẩn; diện tích 24.500 
ha, sản lượng 135 nghìn tấn.

- Hướng dẫn, tổ chức sản xuất 
thủy sản theo hướng liên kết theo 
chuỗi giá trị; hướng dẫn và hỗ trợ 
nông dân phát triển các hợp tác 
xã thủy sản, phát triển các sản 

phẩm thủy sản chủ lực, các đối 
tượng thủy đặc sản như: cá chép, 
cá rô phi đơn tính, cá trắm cỏ, 
tôm càng xanh, các điêu hồng, cá 
lăng, ốc nhồi.

4. Lĩnh vực lâm nghiệp
4.1. Mục tiêu
- Thực hiện tốt công tác 

quản lý nhà nước về lâm nghiệp 
đăc biệt là công tác quản lý bảo 
vệ rừng, phòng cháy chữa cháy 
rừng, sử dụng rừng. Từng bước 
hạn chế các vụ cháy rừng trên 
địa bàn, nâng cao diện tích trồng 
mới, phát triển rừng. Kịp thời 
tham mưu cho UBND Thành phố 
trong công tác quản lý và bảo vệ 
rừng trên địa bàn.

- Quản lý, bảo vệ tốt diện tích 
rừng hiện có theo hướng kinh 
doanh rừng bền vững, tăng giá trị 
kinh tế trên 1 diện tích đất trồng 
rừng, không để xảy ra phá rừng, 
hạn chế đến mức thấp nhất cháy 
rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, 
cảnh quan, phục vụ phát triển du 
lịch, phòng chống có hiệu quả các 
loại dịch bệnh cây rừng.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm 
soát kinh doanh, buôn bán, vận 
chuyển trái phép lâm sản, động 
vật rừng. Xử lý nghiêm theo đúng 
quy định của pháp luật đối với tổ 
chức, cá nhân vi phạm; không để 
xảy ra khiếu kiện, khiếu nại tố cáo 
có liên quan.

4.2. Định hướng, nhiệm 
vụ phát triển lâm nghiệp năm 
2023

- Bảo vệ, phát triển và sử 
dụng hiệu quả, bền vững diện 
tích rừng hiện có. Sắp xếp và tăng 
cường lực lượng kiểm lâm địa 
bàn, nâng cao nghiệp vụ chuyên 
môn để đảm bảo tốt vai trò là lực 
lượng nòng cốt trong quản lý, bảo 
vệ rừng, phòng, chống cháy rừng 
vừa tham gia thực hiện các nhiệm 
vụ về giao đất, giao rừng, khuyến 
lâm và thống kê, kiểm kê rừng 
trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục triển khai công tác 
khoán trông coi bảo vệ rừng cho 
các hộ gia đình, các cộng đồng để 
tổ chức quản lý, bảo vệ; khuyến 
khích và tạo điều kiện thuận lợi để 
các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình 

có khả năng đầu tư trồng rừng 
sản xuất thâm canh có hiệu quả; 
thu hút vào trồng rừng sản xuất 
và chế biến lâm sản, phát triển du 
lịch sinh thái rừng.

- Tăng cường thực hiện quản 
lý nhà nước về QLBVR, không để 
xảy ra phá rừng, hạn chế đến 
mức thấp nhất cháy rừng, không 
để xảy ra cháy lớn.

- Tạo ra nhiều sản phẩm chất 
lượng cao, có giá trị kinh tế đặc 
biệt từ kinh tế đồi rừng, góp phần 
nâng cao đời sống của nhân dân 
vùng đồi núi và phát triển KTXH 
của thành phố; Tạo công ăn việc 
làm hàng năm cho người dân địa 
phương, nâng cao đời sống của 
nhân dân, góp phần giữ vững an 
ninh quốc phòng và trật tự an toàn 
xã hội vùng đồi núi và thành phố.

- Kiểm tra, nâng cao chất 
lượng công tác quản lý địa bàn 
của các đơn vị trực thuộc, thực thi 
nhiệm vụ của kiểm lâm địa bàn.

- Tiếp tục thực hiện Chương 
trình trồng 01 tỷ cây xanh do Thủ 
tướng Chính phủ phát động, Hà 
Nội tăng cường trồng cây phân 
tán, cây xanh đô thị. Đảm bảo độ 
che phủ rừng ổn định từ 5,65 và 
có lộ trình thực hiện để đạt độ che 
phủ rừng là 6,2% vào năm 2025.

5. Phát triển công nghiệp 
bảo quản, chế biến và đảm 
bảo an toàn thực phẩm

- Nâng cao năng lực quản lý 
chất lượng vật tư và an toàn thực 
phẩm (ATTP) thuộc lĩnh vực nông 
nghiệp. Nâng cao nhận thức, thực 
hành đúng về ATTP cho người 
quản lý, người sản xuất, sơ chế, 
chế biến, kinh doanh, tiêu dùng 
thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

- Tăng cường công tác thanh 
tra, kiểm tra, hậu kiểm nhằm 
phát hiện và xử lý kịp thời những 
vi phạm về chất lượng vật tư và 
ATTP trong sản xuất, sơ chế, chế 
biến, kinh doanh nông sản, thủy 
sản, phân bón, thức ăn chăn nuôi, 
thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực 
vật và các hóa chất, chất cấm sử 
dụng trong sản xuất nông nghiệp.

- Phát triển sản xuất nông 
nghiệp, chú trọng phát triển nông 
nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu 
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cơ, nông nghiệp công nghệ cao 
thân thiện với môi trường, đảm bảo 
ATTP; Thực hiện tốt các quy hoạch 
phát triển nông nghiệp, vùng sản 
xuất chuyên canh tập trung, quy 
hoạch giết mổ. Khuyến khích áp 
dụng chương trình quản lý chất 
lượng tiên tiến, tổ chức sản xuất 
theo hướng liên kết chuỗi sản xuất 
tiêu thụ thực phẩm an toàn. Duy trì, 
phát triển thương mại điện tử tiêu 
thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản 
an toàn. Hỗ trợ xây dựng thương 
hiệu, quảng bá sản phẩm nông sản 
bảo đảm chất lượng ATTP.

- Kiểm soát chặt chẽ, giám sát 
chất lượng ATTP các sản phẩm 
nông, lâm, thủy sản, sản phẩm 
OCOP trước khi đưa ra thị trường 
tiêu thụ và khi lưu thông trên thị 
trường. Nâng cao hoạt động quản 
lý nhà nước về tự công bố sản 
phẩm nông, lâm, thủy sản. Tăng 
cường giám sát chất lượng, cảnh 
báo nguy cơ, truy xuất nguồn gốc 
thực phẩm. 

- Ứng dụng công nghệ thông 
tin trong công tác quản lý chất 
lượng nông, lâm sản và thủy sản, 
duy trì và phát triển ứng dụng hệ 
thống thông tin điện tử sử dụng mã 
QRcode truy xuất nguồn gốc nông, 
lâm, thủy sản thực phẩm an toàn 
trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Nâng cao năng lực hệ thống 
kiểm nghiệm và chứng nhận chất 
lượng vật tư và an toàn thực 
phẩm nông nghiệp.

6. Phát triển nông thôn và 
xây dựng nông thôn mới

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền bằng nhiều hình 
thức đa dạng phong phú trên 
các phương tiện thông tin truyền 
thông, mạng xã hội về phương 
pháp, bước đi, cách làm, gương 
điển hình tiên tiến hoặc phê phán, 
phản ánh kịp thời những địa 
phương, những đơn vị còn hạn 
chế... trong chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện Chương trình xây dựng 
nông thôn mới, Chương trình Mỗi 
xã một sản phẩm đồng thời tiếp 
tục đào tạo, tập huấn nâng cao 
chất lượng nguồn lực đối với cán 
bộ làm công tác xây dựng nông 
thôn mới; cán bộ quản lý Chương 
trình OCOP ở các cấp (Thành phố, 

huyện, xã), các nhà quản lý tổ 
chức kinh tế (CEO), hộ sản xuất, 
HTX, trang trại… 

- Xây dựng nông thôn mới: 
Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả 
Chương trình xây dựng nông thôn 
mới theo hướng phát triển đô thị 
với quan điểm, mục tiêu tổng 
quát là: Xây dựng nông thôn mới 
cần thực hiện thực chất hơn, thiết 
thực hơn, hiệu quả và bền vững 
hơn gắn liền với quá trình đô thị 
hóa, có điểm đầu nhưng không 
có điểm kết thúc, nông thôn mới 
phồn vinh, văn minh và hiện đại. 

- Trên cơ sở kết quả đã đạt 
được của năm 2022, tiếp tục củng 
cố, nâng cao chất lượng sản phẩm 
đã được cấp sao. Chú trọng phát 
triển các sản phẩm đặc sản vùng 
miền, sản phẩm truyền thống của 
địa phương, làng nghề có thương 
hiệu đặc biệt là sản phẩm có 
sự tham gia đông đảo của cộng 
đồng. Hỗ trợ, phát triển, mở rộng 
quy mô thị trường tiêu thụ trong 
nước, xúc tiến xuất khẩu đối với 
các sản phẩm OCOP.

- Phát triển, nâng cấp, hoàn 
thiện và tổ chức đánh giá xếp hạng 
ít nhất khoảng 400 sản phẩm mới, 
ưu tiên các sản phẩm từ ý tưởng, 
sản phẩm đặc sản các vùng miền, 
làng nghề có thương hiệu, sản 
phẩm có sự tham gia đông đảo 
của cộng đồng, 20 sản phẩm 
được tham gia đánh giá và phân 
hạng sản phẩm cấp quốc gia theo 
quy định. Đánh giá, phân hạng lại 
các sản phẩm OCOP đã hết thời 
gian chứng nhận theo quy định. 
Tham mưu UBND Thành phố ban 
hành chính sách đồng bộ nhằm 
hỗ trợ các chủ thể phát triển, 
nâng cấp sản phẩm để tham gia 
dự thi chương trình OCOP.

7. Thủy lợi và phòng chống 
thiên tai

7.1. Về thủy lợi
Tập trung nâng cao hiệu quả 

quản lý khai thác hệ thống công 
trình thủy lợi, đảm bảo cấp nước, 
tiêu nước phục vụ phát triển sản 
xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
vật nuôi, thích ứng ứng phó với 
biến đổi khí hậu. Vận hành hiệu 
quả hệ thống công trình thủy lợi 
hiện có, đảm bảo cấp đủ nước 

phục vụ sản xuất vụ Xuân, vụ 
Mùa và vụ Đông; phòng chống 
úng ngập vụ Mùa.

Tiếp tục triển khai các công 
trình trọng điểm của thành phố 
giai đoạn 2021 - 2025: dự án 
Cụm công trình đầu mối Liên Mạc, 
quận Bắc Từ Liêm; dự án Cải tạo 
nâng cấp trạm bơm tiêu Đông 
Mỹ, huyện Thanh Trì; dự án Cải 
tạo, nâng cấp, nạo vét trục chính 
sông Nhuệ từ Liên Mạc đến hết 
Hà Đông; dự án Chuyển nước từ 
sông Tích sang sông Đáy (qua hệ 
thống kênh tiêu Săn - Thụy Đức); 
dự án Tiếp nước cải tạo khôi 
phục sông Tích từ Lương Phú, xã 
Thuần Mỹ, huyện Ba Vì đoạn 2, 
đoạn 3 (đoạn từ cầu Trắng, thị xã 
Sơn Tây - cầu Ó, huyện Phúc Thọ 
- Ba Thá, và Dự án Trạm bơm tiêu 
Yên Thái, huyện Hoài Đức. Từng 
bước xây dựng các công trình xử 
lý nước thải tập trung tại các làng 
nghề để giảm tình trạng ô nhiễm 
môi trường khu vực nông thôn.

7.2. Về đê điều và phòng 
chống thiên tai

Nâng cao hiệu quả công tác 
phòng chống thiên tai trên địa bàn 
thành phố; xây dựng kế hoạch 
phòng chống thiên tai thành phố 
Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025, định 
hướng đến năm 2030. Nâng cao 
công tác quản lý bảo vệ hệ thống 
đê kè, ngăn chặn có hiệu quả tình 
trạng vi phạm Luật Đê điều.

Nâng cao công tác quản lý, 
bảo vệ hệ thống đê kè, ngăn chặn 
có hiệu quả tình trạng vi phạm 
Luật Đê điều. Tổng hợp báo cáo 
tình hình vi phạm Luật Đê điều 
trên địa bàn thành phố, phối hợp 
với chính quyền địa phương trong 
công tác ngăn chặn và xử lý vi 
phạm đê điều.

Chỉ đạo thực hiện công tác 
quản lý nhà nước về đê điều, theo 
dõi chặt chẽ diễn biến sự cố công 
trình đê, kè, cống xảy ra trên địa 
bàn thành phố.

Xây dựng kế hoạch nâng cao 
năng lực phòng, chống thiên tai 
của hệ thống các tuyến đê, các kè 
bảo vệ bờ. Tập trung đầu tư nâng 
cấp hệ thống đê sông Hồng, tả Đáy, 
sông Đuống; Nâng các tuyến đê tả 
bùi, tả Tích lên thành đê cấp 3. 
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Chương trình nội thành hỗ 
trợ ngoại thành xây dựng 
nông thôn mới đã được Hà 

Nội triển khai nhiều năm qua. Gần 
đây, bên cạnh tiếp tục duy trì, 
đẩy mạnh hỗ trợ nguồn tài chính 
thông qua các công trình cụ thể, 
các quận còn hỗ trợ huyện trên 
nhiều lĩnh vực, góp phần giúp 
các huyện hoàn thành mục tiêu 
xây dựng nông thôn mới.

Nhiều công trình hạ tầng 
được đầu tư

Ông Nguyễn Chiến Thắng 
- Phó Chủ tịch UBND xã Nam 
Phương Tiến (huyện Chương 
Mỹ) cho biết, mới đây công trình 
Trường THCS Nam Phương Tiến 
A đã được khởi công từ nguồn hỗ 

trợ hàng chục tỷ đồng của quận 
Hoàn Kiếm. Từ nguồn vốn này, 
ngôi trường mới sẽ có các phòng 
học, phòng hiệu bộ, phòng chức 
năng và nhà để xe… đồng bộ giúp 
nâng cao chất lượng dạy và học 
của thầy và trò. Công trình khi 
đi vào hoạt động cũng sẽ giúp 
xã Nam Phương Tiến đạt chuẩn 
về cơ sở hạ tầng để đáp ứng các 
tiêu chí ngày càng cao trong xây 
dựng nông thôn mới.

Theo Phó trưởng phòng Kinh 
tế huyện Chương Mỹ Nguyễn Văn 
Cường, từ năm 2021 đến tháng 
6 năm 2022, huyện đã được 6 
quận hỗ trợ xây dựng nông thôn 
mới với tổng kinh phí 125 tỷ 
đồng. Trong đó, quận Hà Đông 

hỗ trợ xây nhà văn hóa ở xã Tiên 
Phương và xã Đồng Phú; quận 
Hai Bà Trưng hỗ trợ xây dựng 3 
nhà văn hóa thôn ở xã Văn Võ và 
Đồng Lạc; quận Nam Từ Liêm hỗ 
trợ xây dựng nhà văn hóa trung 
tâm xã Thượng Vực; quận Thanh 
Xuân hỗ trợ xây dựng trường 
THCS xã Tân Tiến; quận Hoàng 
Mai hỗ trợ xây dựng trường THCS 
Hoàng Văn Thụ; quận Hoàn Kiếm 
hỗ trợ xây dựng trường THCS 
Nam Phương Tiến A và nhà văn 
hóa thôn ở xã Phụ Chính…

Mặc dù đã có 100% xã đạt 
chuẩn nông thôn mới, tuy nhiên, 
các tiêu chí của trung ương và 
thành phố vẫn tiếp tục được 
nâng cao mỗi năm đòi hỏi các địa 

NỘI THÀNH HỖ TRỢ NGOẠI THÀNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI: CÓ THÊM NHIỀU NÉT MỚI
Nguyễn Mai

Các đồng chí lãnh đạo, Nguyên lãnh đạo của thành phố Hà Nội chúc mừng huyện Chương Mỹ 
được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
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phương phải thường xuyên nâng 
cao chất lượng nông thôn mới 
để không bị tụt hậu. Theo Phó 
Chánh Văn phòng Thường trực 
Văn phòng Điều phối Chương 
trình xây dựng nông thôn mới 
Hà Nội Nguyễn Văn Chí, từ năm 
2021 đến quý 2 năm 2022, có 
9 quận thuộc thành phố Hà Nội 
đã hỗ trợ các huyện xây dựng 
nông thôn mới với tổng kinh phí 
là 386,3 tỷ đồng. Trong đó, quận 
Tây Hồ đã bố trí kinh phí hỗ trợ 
5 huyện Mỹ Đức, Sóc Sơn, Ứng 
Hòa, Mê Linh, Phú Xuyên với 
tổng kinh phí là 175,8 tỷ đồng; 
quận Thanh Xuân hỗ trợ 75 tỷ 
đồng, quận Ba Đình 57 tỷ đồng, 
Hoàn Kiếm 31,9 tỷ đồng.

Thêm nguồn lực trên 
nhiều lĩnh vực

Trên thực tế, không chỉ hỗ 
trợ về vốn, việc hỗ trợ giữa quận 
và huyện còn có thể triển khai 
trên rất nhiều lĩnh vực. Trong 
quý I/2022, quận Hoàn Kiếm 
đã tổ chức triển lãm giới thiệu 
nghề làm đàn của thôn Đào Xá, 
xã Đông Lỗ (huyện Ứng Hòa) tới 
người dân và du khách. Dịp Tết 
Trung thu, quận tổ chức triển lãm 
giới thiệu về nghề làm đèn ông 
sao ở xã Vân Canh (huyện Hoài 
Đức) và nghề nặn tò he ở thôn 
Xuân La, xã Phượng Dực (huyện 
Phú Xuyên). Quận cũng đã hỗ 

trợ các ki ốt giới thiệu sản phẩm 
thủ công mỹ nghệ, làng nghề Hà 
Nội trên phố cổ để phục vụ người 
dân và du khách tới tham quan, 
mua sắm. 

Chủ tịch UBND quận Hoàn 
Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết: 
“Là quận trung tâm của thành 
phố, nơi tập trung rất đông người 
dân và du khách, nên nhu cầu sử 
dụng nông sản, sản phẩm quà 
tặng rất cao. Vừa hỗ trợ huyện 
nhưng cũng chính là đáp ứng 
nhu cầu của quận. Hoàn Kiếm 
đang nghiên cứu để xây dựng 
các điểm bán hàng nông sản 
lưu động tại các khu dân cư có 
mật độ dân số cao. Do vậy, các 
huyện cần chủ động nếu có các 
loại nông sản chất lượng cao vào 
vụ thì liên hệ với các đơn vị của 
quận để phối hợp trong khâu tiêu 
thụ...”.

Tương tự, Chủ tịch UBND 
quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy 
Cường cho biết: Bên cạnh hỗ trợ 
về nguồn lực, trên địa bàn quận 
có khu quảng trường sân vận 
động quốc gia Mỹ Đình mặt bằng 
rộng, tổ chức được nhiều sự kiện 
hội chợ, triển lãm… Mới đây, Sở 
Công thương Hà Nội tổ chức khai 
mạc Hội chợ triển lãm hàng lưu 
niệm Thủ đô năm 2022 tại địa 
chỉ này, các sản phẩm thủ công 
mỹ nghệ, làng nghề của Hà Nội 

đã thu hút rất nhiều khách tham 
quan mua sắm. Từ kết quả trên, 
quận có thể phối hợp với các 
huyện để tổ chức thêm nhiều các 
hội chợ, triển lãm khác về hàng 
nông sản, thủ công mỹ nghệ, 
OCOP để phục vụ du khách.

Tại hội nghị giao ban quý 
II/2022 Ban Chỉ đạo Chương 
trình số 04 - CTr/TU của Thành ủy 
Hà Nội về “Đẩy mạnh thực hiện 
hiệu quả Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới 
gắn với cơ cấu lại ngành Nông 
nghiệp và phát triển kinh tế nông 
thôn, nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần của nông dân giai đoạn 
2021 - 2025”, Phó Chủ tịch UBND 
thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh 
Quyền đề nghị các quận tiếp tục 
quan tâm nghiên cứu, hỗ trợ các 
huyện ngoại thành xây dựng 
nông thôn mới theo quy định, 
đặc biệt là các huyện còn nhiều 
khó khăn, huyện phấn đấu hoàn 
thành huyện nông thôn mới năm 
2022. Phó Chủ tịch UBND thành 
phố cũng đề nghị các quận khảo 
sát, xây dựng các điểm giới thiệu 
nông sản, sản phẩm OCOP, sản 
phẩm làng nghề trên địa bàn 
quận để đưa sản phẩm tới người 
dân đô thị và khách du lịch, giúp 
các huyện tiêu thụ sản phẩm. 

Thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia về xây dựng nông 
thôn mới, bên cạnh nguồn vốn bố 
trí từ ngân sách nhà nước, nhân 
dân khắp các làng quê ngoại 
thành Hà Nội đã chung sức tạo 
nên nguồn lực rất lớn đóng góp 
xây dựng quê hương. Đây là tiền 
đề để Hà Nội tiếp tục khơi dậy 
sức dân cùng xây dựng nông thôn 
mới nâng cao, kiểu mẫu...

Góp tiền của, công sức xây 
dựng quê hương

Thực hiện xây dựng nông thôn 
mới nâng cao, xã Hạ Mỗ (huyện 
Đan Phượng) đã huy động được 
hơn 140 tỷ đồng. Trong đó, nhân 
dân đóng góp được 12,9 tỷ đồng, 
chiếm hơn 9,1% tổng nguồn vốn. 
Chủ tịch UBND xã Hạ Mỗ Bùi Tất 
Thêm cho biết: Bên cạnh những 
công trình hạ tầng trọng điểm 

như điện, đường, trường, trạm... 
được đầu tư bằng ngân sách nhà 
nước, những công trình tâm linh, 
việc chỉnh trang đường làng ngõ 
xóm kinh phí chủ yếu bằng vốn 
xã hội hóa. 

Ông Cao Xuân Dục - Chủ 
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam xã Hạ Mỗ cho biết, chủ 
trương xây dựng nông thôn mới 
hợp lòng dân nên được người dân 
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ủng hộ rất cao. “Riêng với việc 
chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, 
chúng tôi đã xã hội hóa được 270 
ngày công để sơn sửa, vôi ve lại 
các bức tường ven đường. Các 
chi hội, chi đoàn cũng đã đăng 
ký tự quản 5 tuyến đường thực 
hiện trồng hoa, cây xanh dài 3,1 
km; vẽ bích họa (hoặc gắn tranh) 
được 630m2; đặt 600 thùng rác; 
154 chậu hoa, xây 24 cổng chào 
các ngõ...”, ông Dục cho biết.

Không riêng xã Hạ Mỗ, tại 
huyện Chương Mỹ, chỉ tính riêng 6 
tháng đầu năm 2022, địa phương 
đã huy động được hơn 962 tỷ 
đồng xây dựng nông thôn mới, 
trong đó, vốn huy động ngoài 
ngân sách là hơn 222 tỷ đồng, 
chiếm 23,1%. Phó Chủ tịch UBND 
huyện Chương Mỹ Đỗ Hoàng Anh 
Châu cho biết, đầu năm 2022, 
huyện Chương Mỹ đã phát động 2 
đợt tổng vệ sinh môi trường, thu 
hút hơn 9.000 lượt người tham 
gia giúp diện mạo nông thôn của 
huyện ngày càng đổi mới.

Theo báo cáo của Văn phòng 
Điều phối Chương trình xây dựng 
nông thôn mới Hà Nội, từ năm 
2021 đến hết quý I/2022, tổng 
kinh phí huy động thực hiện 
Chương trình xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn thành phố 
là hơn 30.820 tỷ đồng. Trong đó, 
vốn huy động ngoài ngân sách 
Nhà nước là hơn 1.204 tỷ đồng 
(chiếm 3,91%). Về ý nghĩa xây 
dựng nông thôn mới, nhân dân 
hiểu rõ hơn nên rất tích cực tham 
gia hưởng ứng, nhờ đó đã phát 
huy được sức mạnh tổng hợp của 
toàn xã hội, có thêm nguồn lực 
đầu tư cho chương trình. 

Tôn vinh những đóng góp 
của cộng đồng

Phó Chánh Văn phòng Thường 
trực Văn phòng Điều phối Chương 
trình xây dựng nông thôn mới Hà 
Nội Nguyễn Văn Chí nhận định, 
xây dựng nông thôn mới đã tạo 
nên phong trào thi đua mới rộng 
khắp các làng quê. Từ đây, tạo 
đà phát triển một cách toàn diện 
các lĩnh vực chính trị, kinh tế, 
xã hội, an ninh, quốc phòng... ở 
các địa phương. Người có của thì 
góp của, có sức thì góp sức, có 
ý tưởng thì hiến kế... tạo phong 
trào thi đua trong mỗi gia đình, 
mỗi thôn xóm... làm thay đổi diện 
mạo khu vực nông thôn. Đến nay, 
cùng với nguồn lực trong nhân 
dân, thành phố Hà Nội có 15/18 
huyện, thị xã đã được Thủ tướng 
Chính phủ công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới, dẫn đầu cả nước. 
Bên cạnh đó, thành phố có 47 xã 
được công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao, 5 xã được 
công nhận đạt chuẩn nông thôn 
mới kiểu mẫu.

Ứng Hòa là huyện đang hoàn 
tất các tiêu chí để trung ương xem 
xét, công nhận huyện đạt chuẩn 
nông thôn mới. Theo Phó Chủ tịch 
UBND huyện Ứng Hòa Ngô Tiến 
Hoàng, để phong trào xây dựng 
nông thôn mới đạt hiệu quả cao, 
duy trì và nâng cao chất lượng, 
huyện đã triển khai kế hoạch tổ 
chức thực hiện phong trào thi đua 
“Toàn dân chung sức xây dựng 
nông thôn mới”. Trong đó, huyện 
tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản 
xuất gắn với bảo vệ môi trường, 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng tăng tỷ trọng công nghiệp 

xây dựng, thương mại, dịch vụ, 
giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. 
Đặc biệt, UBND huyện duy trì 
những cuộc thi bảo vệ môi trường 
để toàn dân cùng chung tay xây 
dựng huyện Ứng Hòa xanh - sạch 
- đẹp, phát triển giàu đẹp, văn 
hóa, văn minh.

Hiện nay, Hà Nội hoàn thành 
xây dựng nông thôn mới cấp xã, 
cơ bản hoàn thành xây dựng 
nông thôn mới cấp huyện. Các 
địa phương đang tiếp tục nâng 
cao chất lượng tiêu chí hướng tới 
xây dựng nông thôn mới nâng 
cao, kiểu mẫu. Giai đoạn mới, 
việc khơi dậy sức dân vẫn tiếp tục 
là yêu cầu cấp thiết. Để cụ thể 
hóa nội dung trên, đòi hỏi các địa 
phương tiếp tục đa dạng hóa việc 
huy động nguồn lực từ nhân dân, 
tạo điều kiện thuận lợi để nhân 
dân đóng góp trí tuệ, công sức, 
phát huy nội lực trong xây dựng 
nông thôn mới.

Theo Chủ tịch UBND huyện 
Đan Phượng Lê Thanh Nam, bằng 
sự khích lệ, động viên đóng góp 
chung sức của cộng đồng, huyện 
đã có 100% số xã đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao, 5 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới kiểu mẫu. Các xã 
của huyện Đan Phượng tổ chức Lễ 
công bố và đón nhận danh hiệu 
xã đạt chuẩn nông thôn nâng 
cao, nông thôn mới kiểu mẫu đều 
tổ chức khen thưởng những tập 
thể và cá nhân có đóng góp cho 
phong trào. Việc khen thưởng kịp 
thời chính là nguồn động lực để 
nhân dân chung sức nhiều hơn 
cho phong trào xây dựng quê 
hương. 
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1. Kế hoạch sản xuất vụ 
Đông 2022

* Diện tích gieo trồng:
Thực hiện chỉ đạo của UBND 

Thành phố Hà Nội, Sở Nông 
nghiệp & PTNT; Vụ Đông năm 
2022, toàn thành phố phấn đấu 
tổng diện tích gieo trồng đạt: 
29.625,9 ha, trong đó:

- Ngô: Diện tích: 6.071 ha, 
năng suất ước đạt: 51 tạ/ha; 

- Lạc: Diện tích: 407 ha, năng 
suất ước đạt 20,8 tạ/ha; 

- Đậu tương: Diện tích 1.290 
ha, năng suất ước đạt 19,2 tạ/ha; 

- Khoai lang: Diện tích 1.180,6 
ha, năng suất ước đạt 106,4 tạ/
ha;

- Khoai tây: Diện tích 833 
ha, năng suất ước đạt 141,1 tạ/
ha;

- Rau các loại: Diện tích: 
13.966 ha, năng suất ước đạt 
225 tạ/ha;  

- Hoa hàng năm: Diện tích 
2.712,1 ha;

- Cây khác: Diện tích 3.000,7 
ha. 

* Về cơ cấu giống: Sử dụng 
giống ngắn ngày, chất lượng cao 
là chủ lực:

- Đậu tương: Cơ cấu giống có 
thời gian sinh trưởng ngắn (<85 
ngày) như: ĐT12, ĐVN9... chiếm 
30% diện tích; các giống có thời 
gian sinh trưởng trung bình (85 

- 95 ngày) như: DT84, DT90, 
ĐT26, ĐT51... chiếm 70% diện 
tích. 

- Ngô: Gieo trồng các giống 
ngô lai F1 năng suất cao, có 
thời gian sinh trưởng từ 95 
- 115 ngày, như: NK4300, 
NK6654, LVN4… Nhóm ngô thực 
phẩm: ngô nếp HN88, ADI668, 
ADI688...; ngô ngọt: Sugar 75, 
SW 1011, Golden Cob; ngô sinh 
khối VN5885, VN172, NK7328, 
NK6253, CP111... 

- Lạc: Gieo trồng các giống 
L20, L14, L18, L27, Sán dầu 30, 
Trạm dầu 207… có thời gian sinh 
trưởng 105 - 110 ngày, năng 
suất cao, kháng bệnh héo xanh 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 2022, MỘT SỐ GIẢI PHÁP 
THỰC HIỆN VỤ ĐÔNG 2022 HIỆU QUẢ

Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Nội

Mô hình trồng khoai tây vụ Đông tại huyện Ứng Hòa
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1. Tổng quan về hệ thống 
công trình thủy lợi trên địa 
bàn thành phố Hà Nội

Theo Quy hoạch phát triển 

thủy lợi thành phố Hà Nội đến 
năm 2020, định hướng đến năm 
2030 được UBND Thành phố phê 
duyệt tại Quyết định số 4673/

QĐ-UBND ngày 18/10/2012, hệ 
thống thủy lợi trên địa bàn thành 
phố được chia làm 03 vùng: vùng 
Tả sông Đáy, vùng Hữu sông Đáy 

vi khuẩn, gỉ sắt, đốm nâu để làm 
giống cho vụ Xuân năm sau.

- Khoai lang: Trồng các giống 
Hoàng Long, VX-37, KB1, KL5, 
TV1... có thời gian sinh trưởng 
80 - 100 ngày.

- Khoai tây: Trồng các giống 
Solara, Marabel, Bellarosa, 
Diamon... có thời gian sinh 
trưởng 80 - 90 ngày.

-  Rau: Mở rộng diện tích cây 
rau thực phẩm, nhất là cây ưa 
lạnh; duy trì và phát triển vùng 
trồng và cây trồng truyền thống, 
cây có giá trị kinh tế cao có thị 
trường tiêu thụ. Sử dụng các 
giống hạt lai F1 nguồn gốc trong 
nước hoặc nhập nội.

2. Một số giải pháp tăng 
cường nhằm thực hiện tốt kế 
hoạch sản xuất vụ Đông năm 
2022

Theo nhận định vụ Đông 
năm 2022, sản xuất trồng trọt 
trên địa bàn thành phố gặp khá 
nhiều khó khăn như: Tình trạng 
biến đổi khí hậu, các hiện tượng 
khí hậu cực đoan xảy ra thường 
xuyên hơn ảnh hưởng rất lớn 
đến sinh trưởng, phát triển của 
cây trồng; Giá vật tư đầu vào, 
nhân công lao động không ổn 
định và có xu hướng tăng cao 
làm tăng chi phí sản xuất, giảm 
hiệu quả kinh tế của sản xuất 
trồng trọt...; Tình trạng sản 
xuất manh mún, nhỏ lẻ, chưa có 
thị trường tiêu thụ ổn định vẫn 
chưa được khắc phục nên không 
khuyến khích người dân đẩy 
mạnh sản xuất; Do ảnh hưởng 
của thời tiết, thời gian thu hoạch 

của vụ Xuân kéo dài làm chậm 
tiến độ gieo trồng vụ Mùa và có 
khả năng sẽ ảnh hưởng đến thời 
vụ gieo trồng vụ Đông.

Để thực hiện hoàn thành 
kế hoạch sản xuất vụ Đông 
năm 2022, trong thời gian 
tới cần tăng cường thực hiện 
một số biện pháp sau:

- Theo dõi chặt chẽ tình hình 
thời tiết, đẩy mạnh đôn đốc 
các địa phương căn cứ vào tình 
hình của cây trồng tuyên truyền, 
hướng dẫn người dân thu hoạch 
sớm và nhanh, gọn vụ Mùa để 
triển khai gieo trồng vụ Đông.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể 
để chỉ đạo các xã, phường, thị 
trấn đôn đốc, động viên người 
dân tích cực gieo trồng rau màu, 
trong đó chú trọng mở rộng diện 
tích trồng rau ngắn ngày, rau trái 
vụ, rau vụ Đông sớm, các cây 
rau, màu vụ Đông. Chủ động rà 
soát các điều kiện cho vụ Đông 
như: Nhu cầu và khả năng đáp 
ứng giống cây trồng, phân bón, 
thuốc BVTV để có biện pháp 
cụ thể tháo gỡ và kiến nghị với 
các cơ quan có thẩm quyền giải 
quyết, tháo gỡ.

- Có chính sách cụ thể để hỗ 
trợ, khuyến khích người dân phát 
triển sản xuất cây trồng vụ Đông, 
phát triển các chuỗi liên kết giá 
trị, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, nhất 
là rau, quả tươi tại vùng sản xuất 
chuyên canh, tập trung.

- Hướng dẫn nông dân gieo 
trồng đảm bảo khung thời vụ  
đối với từng loại cây trồng, thực 
hiện tốt các biện pháp kỹ thuật 

từ khâu gieo trồng, chăm sóc 
đến thu hoạch; áp dụng đồng 
bộ các biện pháp nhằm hạn chế 
rủi ro bởi thiên tai, dịch bệnh, 
tăng cường cơ giới hóa trong 
khâu canh tác, giảm tối đa chi 
phí sản xuất.

- Bố trí cơ cấu giống cây 
trồng hợp lý cho từng vùng sản 
xuất, khuyến cáo sử dụng các 
giống có năng suất, chất lượng 
tốt, có khả năng chống chịu sâu 
bệnh, phù hợp với khả năng đầu 
tư thâm canh và nhu cầu của thị 
trường. Tăng cường hướng dẫn 
các biện pháp kỹ thuật như làm 
bầu với những cây ưa ấm đòi hỏi 
thời vụ sớm (ngô, dưa, bầu bí...), 
sử dụng mái che trong sản xuất 
cây giống và các loại rau...

- Chỉ đạo các địa phương và 
ban ngành liên quan thực hiện 
tốt công tác thủy lợi, chủ động 
nguồn nước để tưới tiêu hợp lý 
cho cây trồng đặc biệt là nguồn 
nước phục vụ gieo trồng vụ 
Đông sớm.

- Công tác phòng chống rét 
cho cây trồng: Hướng dẫn người 
dân không gieo trồng khi nhiệt độ 
thấp dưới 150C. Thực hiện chăm 
sóc, bón phân cân đối để cây sinh 
trưởng, phát triển khỏe tăng khả 
năng chống chịu của cây. Bên 
cạnh đó, sử dụng các biện pháp 
như che phủ, tủ gốc… để phòng 
chống rét cho cây trồng.

- Tăng cường hướng dẫn các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư 
nông nghiệp trên địa bàn để đảm 
bảo chất lượng, chủng loại giống, 
vật tư phục vụ cho sản xuất. 

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CUNG CẤP DỊCH VỤ
THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chi cục Thủy lợi và PCTT Hà Nội
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và vùng Bắc Hà Nội.
Theo Quyết định số 1679/

QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của 
Ủy ban nhân dân thành phố về 
việc phê duyệt danh mục công 
trình thủy lợi phân cấp quản lý 
theo quy định tại Quyết định 
số 23/2020/QĐ-UBND ngày 
24/9/2020, hệ thống công trình 
thủy lợi trên địa bàn thành phố 
Hà Nội gồm có: 2.219 trạm bơm; 
33.731 tuyến kênh mương với 
tổng chiều dài 19.233 km; 518 
hồ chứa, bai đập dâng. Năng lực 
phục vụ của hệ thống công trình 
thủy lợi hiện có:

* Về cấp nước: Đảm bảo 
cấp nước trong điều kiện thời tiết 
bình thường cho trên 114.000 ha 
sản xuất nông nghiệp, trong đó 
có lúa là gần 90.000 ha, rau là 
trên 17.000 ha, hoa là trên 7.000 
ha, ... và gần 20.000 ha nuôi 
trồng thủy sản, đảm bảo phục 
vụ tốt cho cơ cấu lại ngành nông 
nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi theo hướng tập 
trung chuyên canh, nâng cao giá 
trị sản phẩm nông nghiệp.

* Về tiêu nước, phòng, 
chống úng ngập: Đảm bảo 
tiêu nước cho khu vực nông 
nghiệp và dân cư nông thôn với 
lượng mưa dưới 300 mm trong 
3 ngày vào giữa vụ, phối hợp hệ 
thống thoát nước đô thị để tiêu 
cho khu vực đô thị, hạn chế các 
điểm úng ngập.

2. Những khó khăn, thách 
thức, những bất cập tồn tại 
của công tác cung cấp dịch 
vụ thủy lợi

* Về khó khăn, thách 
thức:

Sau mở rộng địa giới thành 
phố Hà Nội có địa bàn rộng, 
địa hình phức tạp có đầy đủ cả 
khu vực miền núi, bán sơn địa 
và đồng bằng; hệ thống công 
trình thuỷ lợi rất lớn, được đầu 
tư chưa đồng bộ. Trong đó, hơn 
40% công trình thủy lợi được xây 
dựng trước năm 1970, hơn 75% 

công trình trạm bơm và trên 80% 
hồ chứa được xây dựng trước 
1990, qua nhiều năm hoạt động 
nhiều công trình thủy lợi đã bị 
xuống cấp, lạc hậu về công nghệ, 
hiệu quả phục vụ bị suy giảm.

Đầu tư hệ thống công trình 
thủy lợi chưa đồng bộ, khép kín, 
chủ yếu tập trung xây dựng phần 
đầu mối do các công ty thủy lợi 
quản lý, hệ thống thủy lợi nội 
đồng do các quận, huyện, thị xã 
(gọi chung là cấp huyện) quản 
lý hầu hết đều xuống cấp nhưng 
chưa được quan tâm đầu tư đúng 
mức, kịp thời, đồng bộ nên hiệu 
quả cung cấp dịch vụ thủy lợi còn 
hạn chế. 

Mô hình quản lý, tổ chức 
cung cấp dịch vụ thủy lợi đối với 
công trình thủy lợi do cấp huyện 
quản lý chưa đồng bộ, thống 
nhất. Hầu hết công nhân vận 
hành quản lý công trình thủy lợi 
tại cấp huyện đều thiếu năng lực, 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 
về thủy lợi, chưa được đào tạo, 
bồi dưỡng tập huấn, chủ yếu 
vận hành công trình theo kinh 
nghiệm. Đội ngũ cán bộ quản lý 
nhà nước cấp huyện (phòng kinh 
tế) có nơi còn thiếu, không có cán 
bộ chuyên môn về thủy lợi. Đội 
ngũ lao động tại các công ty thủy 
lợi đã được đào tạo, có bằng cấp 
chuyên môn phù hợp quy định, 
tuy nhiên chưa được thường 
xuyên bồi dưỡng, phổ biến các 
quy định về quản lý, khai thác 
công trình thủy lợi, đặc biệt các 
nội dung liên quan đến quản lý, 
đảm bảo an toàn đập, hồ chứa 
nước và giải quyết các hành vi vi 
phạm pháp luật về phạm vi bảo 
vệ công trình thủy lợi.

Tình trạng vi phạm phạm vi 
bảo vệ công trình thủy lợi, tình 
trạng đổ nước thải, rác thải, 
phế thải xuống kênh mương còn 
diễn ra phổ biến. Tuy nhiên, vai 
trò của chính quyền địa phương 
trong việc xử lý các vi phạm chưa 
kiên quyết, nhiều địa phương 

chưa coi trọng công tác này. 
Tốc độ đô thị hóa, xu thế 

chuyển đổi đất nông nghiệp sang 
công nghiệp, dịch vụ trên địa 
bàn diễn ra nhanh nhưng chưa 
có quy hoạch hợp lý. Nhiều dự 
án đô thị khi thi công làm chia 
cắt và gây ách tắc dòng chảy ảnh 
hưởng nhiều đến công tác cung 
cấp dịch vụ thủy lợi.

Dưới tác động của biến đổi 
khí hậu, các hình thái thời tiết cực 
đoan xuất hiện ngày càng nhiều 
trên vùng đồng bằng sông Hồng 
nói chung và Hà Nội nói riêng. 
Tình trạng hạn hán liên tiếp xảy 
ra từ năm 2001 đến nay. Vụ mùa 
mưa úng diễn biến bất thường, 
không theo quy luật chung đã 
gây ảnh hưởng lớn đến công tác 
cung cấp dịch vụ thủy lợi trên 
địa bàn. Bên cạnh đó, chất lượng 
nguồn nước tưới của nhiều công 
trình không đảm bảo nhất là 
phục vụ vùng chuyên canh sản 
xuất rau an toàn, nuôi trồng thủy 
sản, sản xuất nông nghiệp công 
nghệ cao.

* Những bất cập tồn tại 
của công tác cung cấp dịch 
vụ thủy lợi 

- Rà soát quy hoạch: Việc mở 
rộng địa giới hành chính thành 
phố Hà Nội theo Nghị quyết số 
15/QH12 của Quốc hội đặt ra 
những vấn đề thực tế trước mắt, 
cũng như lâu dài đối với công tác 
cung cấp dịch vụ thủy lợi trên địa 
bàn thành phố. Hệ thống công 
trình thủy lợi trên địa bàn không 
chỉ đơn thuần phục vụ sản xuất 
nông nghiệp như các tỉnh, thành 
khác mà còn phục vụ dân sinh, xã 
hội; thực hiện nhiệm vụ phối hợp 
chống úng ngập cho khu vực nội 
thành, đây là nhiệm vụ hết sức 
quan trọng vì gây ảnh hưởng đến 
an sinh xã hội. Do đó cần phải rà 
soát toàn bộ quy hoạch tưới, tiêu 
tại Quyết định số 4673/QĐ-UBND 
ngày 18/10/2012 của UBND thành 
phố Hà Nội để có cơ sở đề xuất bổ 
sung, điều chỉnh phù hợp.
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- Công tác đặt hàng dịch vụ 
thủy lợi: Đối với phần công trình 
do thành phố quản lý, kể từ năm 
2011, thành phố Hà Nội đã triển 
khai phương thức đặt hàng dịch 
vụ thủy lợi, đơn vị nhận đặt hàng 
là các công ty khai thác công trình 
thủy lợi, thuộc loại hình công ty 
TNHH một thành viên do Nhà 
nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 
Hiện nay, việc đặt hàng dịch vụ 
thủy lợi của các công ty đang áp 
dụng quy trình, định mức kinh 
tế kỹ thuật trong quản lý, khai 
thác công trình thủy lợi được Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành kèm theo Quyết định số 
1752/QĐ-UBND ngày 16/3/2017. 
Đối với phần công trình do địa 
phương quản lý, công tác cung 
cấp dịch vụ thủy lợi giai đoạn 
2011 - 2016 thực hiện theo hình 
thức giao kế hoạch, mức giá 
hiện tại áp dụng theo giá bằng 
mức miễn thủy lợi phí quy định 
tại Nghị định số 67/2012/NĐ-CP 
ngày 10/9/2012 của Chính phủ, 
dẫn tới sự chênh lệch, bất bình 
đẳng trong các thành phần kinh 
tế (do phần công trình do địa 
phương quản lý chưa được xây 
dựng quy trình, định mức kinh tế 
kỹ thuật).

3. Giải pháp nâng cao hiệu 
quả cung cấp dịch vụ thủy lợi

Để từng bước nâng cao hiệu 
quả cung cấp dịch vụ thủy lợi 
trên địa bàn thành phố Hà Nội 
cần triển khai đồng bộ các biện 
pháp cụ thể sau:

* Về giải pháp công trình:
- Đầu tư xây dựng mới các 

trạm bơm tưới, tiêu lớn nhằm 
đáp ứng với tình trạng biến đổi 
khí hậu, các hình thái thời tiết 
cực đoan góp phần nâng cao 
hiệu quả cung cấp dịch vụ thủy 
lợi, đặc biệt tại các khu vực hiện 
đang có khó khăn về nguồn nước 
tưới, vùng thường xuyên bị ảnh 
hưởng do úng ngập, chất lượng 
nguồn nước tưới không đảm bảo 
để cung cấp như Dự án Cụm 

công trình đầu mối Liên Mạc 
lấy nước sông Hồng vào sông 
Nhuệ với lưu lượng Q=72m3/s, 
trong đó có tiếp nguồn cho sông 
Tô Lịch 5 m3/s) cấp đủ nước và 
duy trì dòng chảy tối thiểu trên 
hệ thống; Dự án Trạm bơm tiêu 
Đông Mỹ,... 

- Bên cạnh việc đầu tư xây 
dựng mới các công trình thủy lợi 
thì đầu tư cải tạo, nâng cấp các 
công trình đầu mối hiện có; nạo 
vét tu sửa hệ thống sông, kênh 
mương tưới tiêu là việc làm cần 
thiết góp phần nâng cao hiệu 
quả cung cấp dịch vụ thủy lợi 
trên địa bàn.

- Đầu tư kinh phí cho công 
tác cắm mốc chỉ giới hành lang 
bảo vệ công trình thủy lợi nhằm 
từng bước ngăn chặn các vi 
phạm về công trình góp phần 
nâng cao hiệu quả cung cấp dịch 
vụ tưới tiêu. 

* Về giải pháp phi công 
trình:

- Rà soát, điều chỉnh bổ sung 
quy hoạch tưới, tiêu tại Quyết 
định số 4673/QĐ-UBND ngày 
18/10/2012 của UBND thành phố 
Hà Nội về việc phê duyệt Quy 
hoạch phát triển thủy lợi thành 
phố Hà Nội đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030.

- Nhằm nâng cao hiệu quả 
cung cấp dịch vụ thủy lợi trên 
địa bàn trong đó nội dung quan 
trọng cần thực hiện là nâng cao 
hiệu quả công tác đặt hàng dịch 
vụ thủy lợi đối với các công ty 
thủy lợi và các tổ chức thủy lợi cơ 
sở tại địa phương. Để triển khai 
nội dung trên, Sở Nông nghiệp 
& PTNT đã và đang phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị liên quan tổ 
chức xây dựng và trình UBND 
Thành phố phê duyệt Quyết định 
ban hành quy trình, định mức 
kinh tế kỹ thuật trong quản lý, 
khai thác công trình thủy lợi trên 
địa bàn thành phố Hà Nội. 

Đây là cơ sở giúp cơ quan 
quản lý Nhà nước triển khai thực 

hiện đấu thầu, đặt hàng dịch vụ 
công ích thủy lợi cho các tổ chức, 
cá nhân làm nhiệm vụ quản lý 
khai thác công trình thủy lợi phục 
vụ tưới tiêu theo Nghị định số 
32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 
của Chính phủ; Là cơ sở để các 
đơn vị quản lý vận hành công 
trình theo đúng quy trình, quy 
phạm, nhằm nâng cao hiệu quả 
hoạt động và tuổi thọ công trình, 
nâng cao hiệu quả cung cấp dịch 
vụ thủy lợi; Thúc đẩy xã hội hóa 
lĩnh vực thủy lợi, tạo môi trường 
hoạt động bình đẳng giữa các tổ 
chức, doanh nghiệp, cá nhân.

- Tổ chức xây dựng và triển 
khai kế hoạch bồi dưỡng nâng 
cao năng lực quản lý, khai thác 
công trình thủy lợi giai đoạn 2022 
- 2025 trên địa bàn thành phố Hà 
Nội góp phần bồi dưỡng kiến thức, 
kỹ năng nhằm nâng cao năng lực 
quản lý, khai thác công trình thủy 
lợi và trách nhiệm nghề nghiệp 
của công chức, người lao động 
làm nhiệm vụ quản lý, khai thác 
công trình thủy lợi, đảm bảo đủ 
năng lực thực hiện nhiệm vụ theo 
quy định của pháp luật, phục vụ 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp và 
xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức các Hội nghị tuyên 
truyền, phổ biến quy định pháp 
luật về thủy lợi đến các quận, 
huyện, thị xã trên địa bàn thành 
phố Hà Nội nhằm nâng cao nhận 
thức cộng đồng về công tác bảo 
vệ công trình thủy lợi, bảo vệ 
nguồn nước,... Đặc biệt cần tăng 
cường công tác thanh, kiểm tra, 
xử lý các trường hợp vi phạm 
pháp luật về thủy lợi. 

Với việc thực hiện đồng bộ 
các giải pháp nêu trên sẽ góp 
phần nâng cao hiệu quả cung cấp 
dịch vụ thủy lợi, đáp ứng yêu cầu 
phục vụ phát triển nông nghiệp 
bền vững, dân sinh và các ngành 
kinh tế khác trên địa bàn thành 
phố Hà Nội trong thời gian tới. 
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Thời gian qua, do tác động 
của đại dịch Covid-19, 
ảnh hưởng của chiến sự 

Nga - Ucraina, thời tiết khí hậu 
diễn biến phức tạp, giá xăng dầu 
tăng cao làm chi phí vật tư nông 
nghiệp, đặc biệt là thức ăn chăn 
nuôi tăng 30 - 40 % so với cùng 
kỳ là những khó khăn lớn đối với 
nông dân nói chung, người chăn 
nuôi nói riêng. Thực tế cho thấy, 
thức ăn chăn nuôi chiếm tỷ trọng 
rất cao trong chi phí sản xuất, do 
vậy, việc tìm ra những giải pháp 
tối ưu, tiết kiệm chi phí, tăng 
hiệu quả sử dụng thức ăn cho 
vật nuôi là điều hết sức cần thiết. 

Một số giải pháp trọng tâm 
cần được thực hiện để giảm chi 
phí đầu vào trong chăn nuôi là: 

Giảm chi phí chung đầu 
vào trong chăn nuôi: 

Về chi phí đầu vào trong 
chăn nuôi bao gồm từ khâu 
giống, thức ăn chăn nuôi, phòng 
chống dịch bệnh, kỹ thuật chăn 
nuôi, khấu hao tài sản, dụng 
cụ chuồng nuôi, nhân công lao 
động. Trong bối cảnh giá thức 
ăn tăng cao thì người chăn nuôi 
phải thực hiện đồng bộ tất cả 
các khâu trên. Giống phải chọn 
ở những nơi uy tín, thực hiện tốt 
việc quản lý giống nếu không 
giống kém chất lượng sẽ tăng 
ngay chi phí đầu vào, hiệu quả 
thấp. Thời điểm hiện tại có thể 
tính phương án loại thải những 
giống kém chất lượng, tăng 
trưởng sinh trưởng thấp. Về thức 
ăn chăn nuôi, cần tiết kiệm chi 
phí, có thể sử dụng thức ăn tận 
dụng từ sản phẩm nông nghiệp, 
nhất là các hộ chăn nuôi theo quy 

mô vừa và nhỏ, chăn nuôi trâu, 
bò cần tận dụng lợi thế các vùng 
đồi gò, các giống cây có thời gian 
ngắn ngày (ngô, cỏ các loại, cây 
họ đậu …) để vừa tận dụng thời 
gian vừa tận dụng lao động nông 
nhàn vùng nông thôn, góp phần 
làm tăng thu nhập. Bên cạnh 
đó, tập trung phòng chống dịch 
cho tốt để không bị thiệt hại do 
dịch bệnh, nhất là một số bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm (như 
dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi 
cục, cúm gia cầm, lở mồm long 
móng gia súc ...). Sử dụng nhân 
công nông nhàn ở các vùng nông 
thôn để trồng các loại cây (ngô, 
lúa, cỏ các loại, cây họ đậu ...) 
đồng thời tận dụng tối đa nguồn 
nhân lực tại chỗ thực hiện việc 
chăm sóc, nuôi dưỡng cho gia 
súc, gia cầm, vệ sinh khử trùng 

Nguyễn Ngọc Sơn

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
LÀM GIẢM CHI PHÍ ĐẦU VÀO TRONG CHĂN NUÔI

Trồng cỏ trong chăn nuôi bò tại huyện Ba Vì
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tiêu độc, giảm thuê nhân công 
đến mức tối đa.  

Với các hộ chăn nuôi quy mô 
trang trại, chăn nuôi công nghệ 
cao, chăn nuôi của các doanh 
nghiệp tiếp tục thực hiện tốt 
hơn việc ký kết hợp đồng, hợp 
tác với các đơn vị trong nước, 
ngoài nước cung cấp thức ăn 
chăn nuôi, cung cấp nguyên liệu 
đáp ứng yêu cầu thiết yếu hàng 
ngày. Riêng đối với các hộ chăn 
nuôi nhỏ lẻ thì lưu ý cần ký hợp 
đồng với các đại lý, các doanh 
nghiệp, mặc dù còn khó khăn 
nhưng mua bán (nhất là thức ăn 
chăn nuôi) cố gắng thanh toán 
tiền ngay không nợ để có sự hợp 
tác chặt chẽ với người bán nhằm 
hạ giá thành, nên hợp tác cùng 
nhiều hộ mua với số lượng lớn 
hơn để giảm giá thành. Phối hợp 
tốt hơn với các cơ sở sản xuất 
thức ăn chăn nuôi tăng cường 
hướng dẫn kỹ thuật tạo mối 
quan hệ xây dựng liên kết chuỗi 
tiêu thụ sản phẩm. 

Trong chăn nuôi trâu, bò:
Thời điểm hiện nay, chăn 

nuôi trâu, bò đang có nhiều lợi 
thế về tận dụng thức ăn chăn 
nuôi, các phế phụ phẩm sẵn có 
trong nông nghiệp. Người nông 
dân nhất là vùng nông thôn, sử 
dụng nguồn lực này để phục vụ 
trồng các loại cây ngắn ngày; 
trồng cỏ các loại (VA06, cỏ voi, 
Mulato…), ngô ngắn ngày, cây họ 
đậu, những loại cây này rất nhanh 
cho thu hoạch để dành cho nuôi 
trâu, bò thịt, bò sữa nhằm đáp 
ứng nguồn thức ăn, đồng thời 
giảm cho ăn thức ăn tinh.

Thực hiện ngay việc ủ thức 
ăn cho trâu, bò bằng hai phương 
pháp đơn giản là ủ thức ăn xanh 
(ủ chua), ủ rơm với u rê. Bên 
cạnh việc tăng lượng thức ăn thô 
xanh, giảm thức ăn tinh, hai loại 
thức ăn này còn cải thiện được 
thành phần dinh dưỡng, tăng 
lượng thức ăn đầu vào, tăng 

khả năng tiêu hóa hấp thu; khắc 
phục tính thời vụ của cây trồng, 
tăng nguồn thức ăn cho trâu, bò. 

Phương pháp ủ xanh: 
Nguyên liệu gồm thức ăn xanh 
(cỏ các loại, thân lá ngô, lá sắn, 
ngọn lá mía..) 100 kg, rỉ mật 04 
kg, muối 0,5 kg; nếu không có 
rỉ mật thay bằng cám (bột ngô, 
sắn) khoảng 3 - 5 kg. Về kỹ thuật 
ủ, có thể ủ trong hố ủ hoặc ủ 
bằng túi linon (hiện được nhiều 
người dùng vì tiện lợi). Phương 
pháp ủ rơm với ure: Nguyên liệu 
cần có là rơm khô 100 kg, ure 04 
kg, vôi tôi khoảng 0,5 kg; dùng 
nước vôi tưới rơm khô làm mềm 
rơm và hạn chế vi khuẩn có hại, 
nấm mốc (nếu là rơm tươi chỉ 
cần khoảng 2 kg ure).

Kỹ thuật đối với cả 2 phương 
pháp này là trộn đều nguyên liệu 
và nén chặt, không để ẩm mốc, 
côn trùng xâm nhập. Thời gian 
ủ xanh cũng như ủ rơm với ure 
khoảng 10 - 14 ngày là cho trâu, 
bò ăn được. Lưu ý thức ăn ủ có 
chất lượng có màu vàng, mùi 
thơm đặc trưng, cho ăn từ từ để 
trâu, bò làm quen dần và tăng 
lượng ăn hàng ngày. Không được 
cho trâu, bò ăn các loại thức ăn 
ủ bị hỏng, nấm mốc, tránh trâu, 
bò bị tiêu chảy, chướng bụng 
đầy hơi, nhiễm các bệnh đường 
tiêu hóa. 

Chủ động phối trộn thức 
ăn tinh:

Nếu như trước đây việc sử 
dụng thức ăn công nghiệp đã 
trở thành thói quen, phổ biến 
thì nay có thể dùng kết hợp vừa 
cho ăn thức ăn công nghiệp vừa 
cho ăn thức ăn truyền thống. Sử 
dụng cám gạo, ngô, trộn thức 
ăn xanh để cho lợn, gia cầm ăn, 
nhất là trong chăn nuôi lợn bản 
địa, lợn rừng, gà thả vườn, gà 
đồi, có thể dùng các loại ngô, 
thóc, rau, cỏ các loại để cho con 
vật ăn vừa duy trì được tăng 
trọng vừa tận dụng được thức 

ăn sẵn có tại địa phương. 
Giải  pháp tự phối trộn thức 

ăn tinh, thức ăn hỗn hợp thời 
điểm này cũng là điều cần làm. 
Hiện nay có nhiều công thức để 
thực hiện việc phối trộn cho lợn, 
gia cầm ở các lứa tuổi, giai đoạn 
sinh trưởng khác nhau. Phương 
pháp phối trộn có thể là bán công 
nghiệp, thủ công tùy vào điều 
kiện, quy mô chăn nuôi của từng 
hộ. Nguyên liệu vẫn là từ sản 
phẩm nông nghiệp sẵn có (như 
cám, tấm gạo, đỗ tương, bột cá, 
bột sò, khoáng premix …). Tuy 
nhiên, việc tự phối trộn phải 
lưu ý về kỹ thuật khi phối trộn, 
kỹ thuật bảo quản để đảm bảo 
chất lượng thức ăn, đảm bảo sức 
tăng trọng cho con vật sau khi 
sử dụng. Trên thực tế nhiều hộ 
cũng chủ động làm tự phối trộn 
nhưng kỹ thuật phối trộn không 
bảo đảm, bảo quản không tốt. 
Tổng hạch toán không những 
không giảm lại còn cao hơn chi 
phí bình thường khi sử dụng 
thức ăn công nghiệp. 

Lưu ý, thức ăn dùng để 
phối trộn phải đảm bảo mới, 
tươi, không sử dụng thức ăn đã 
biến chất, biến màu, biến mùi, 
đổi vị hay đã xuất hiện nấm 
mốc, không sử dụng thức ăn đã 
bị xuống dinh dưỡng. Cần chọn 
nhiều thành phần phối trộn (như 
cám ngô, cám gạo, tấm, bột sò, 
bột cá, vitamin, premix khoáng 
...) để đảm bảo cân đối trong 
khẩu phần. Khi trộn (dùng máy 
hay thủ công) sao cho đều nhất 
và bảo quản trong điều kiện tốt 
nhất tránh nấm mốc (nhất là 
mùa mưa, không khí ẩm thấp). 
Khi cho ăn, cần theo dõi mức độ 
tăng trọng, tính toán tổng chi phí 
khi tự phối trộn thức ăn với tổng 
chi phí  khác về thuốc thú y, tốc 
độ tăng trưởng, nhân công lao 
động sao có hiệu quả mới tiếp 
tục thực hiện việc tự phối trộn 
thức ăn. 
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Thực hiện tốt kỹ thuật 
chăm sóc nuôi dưỡng:

Cho ăn đúng bữa (ngày 2 
- 3 lần), đúng giờ, đúng dụng 
cụ (kể cả người cho ăn) để tạo 
phản xạ có điều kiện cho con vật 
ăn tốt và ăn hết khẩu phần ăn. 
Việc cung cấp thức ăn cho vật 
nuôi đúng giờ có tác dụng tạo 
tính thèm ăn, tạo phản xạ để con 
vật tăng tiết dịch tiêu hóa hấp 
thu sẽ tốt hơn nhiều lần so với 
bình thường. Không nên thay đổi 
thức ăn đột ngột, trường hợp 
phải thay đổi khẩu phần, nên 
thay đổi từ từ để con vật thích 
ứng với điều kiện mới; đồng thời 
đảm bảo cho con vật uống nước 
sạch và uống tự do. Tốt nhất là 
sử dụng hệ thống máng uống tự 
động để con vật uống tùy theo 
nhu cầu cơ thể. 

Bổ sung khoáng chất, 
chế phẩm sinh học, tăng khả 
năng hấp thu, giảm hao phí 
thức ăn:

Mặc dù còn nhiều khó khăn 
song trong bối cảnh này vẫn cố 
gắng bổ sung chế phẩm vi sinh 
để nâng khả năng hấp thu, tận 
dụng lợi thế vi sinh vật có lợi (kể 
cả trong các loại thức ăn ủ xanh, 
ủ rơm với ure). Việc bổ sung chế 
phẩm vi sinh vào thức ăn phải 
đảm bảo nguyên tắc đó là khi bổ 
sung chế phẩm vi sinh vào khẩu 
phần ăn cho con vật thì không 
dùng kháng sinh vì kháng sinh 
làm mất tác dụng của vi sinh vật 
và giảm hiệu quả. Nếu sử dụng 
chế phẩm vi sinh bằng cách rải 
xuống nền chuồng hoặc phun 
sương trong chuồng thì không 
phun hóa chất khử trùng trong 
chuồng nuôi. Cơ sở chăn nuôi 
có thể tự trộn chế phẩm vi sinh 
với thức ăn tại trại hoặc sử dụng 
thức ăn công nghiệp đã được bổ 
sung chế phẩm vi sinh của cơ sở 
sản xuất có uy tín, đảm bảo chất 
lượng và có truy xuất nguồn gốc 
rõ ràng. Các cơ sở chăn nuôi có 

thể lập khẩu phần thức ăn theo 
điều kiện của cơ sở và nguồn 
thức ăn sẵn có tại địa phương 
theo một giai đoạn hoặc nhiều 
giai đoạn nuôi dưỡng. 

Ngoài việc bổ sung vào thức 
ăn, người nuôi còn có thể bổ 
sung chế phẩm vi sinh vào nước 
uống, đệm lót phân chuồng và 
phun trong không gian chuồng 
nuôi khi có dịch bệnh để tăng 
khả năng hấp thu cho con vật, 
hạn chế các bệnh về đường tiêu 
hóa, bệnh truyền nhiễm. 

Tập trung cao độ công 
tác phòng, chống dịch bệnh: 

Một giải pháp quan trọng 
là chủ động phòng, chống dịch 
bệnh. Nếu bệnh dịch xảy ra, 
người chăn nuôi không chỉ tốn 
kém kinh phí, thời gian chữa trị, 
mà trực tiếp ảnh hưởng đến quá 
trình tăng trưởng, sinh trưởng, 
phát triển của vật nuôi. Nguy 
hiểm hơn là sự tồn dư mầm 
bệnh, nhất là các bệnh truyền 
nhiễm trong chuồng nuôi, làm 
bùng phát dịch bệnh không chỉ 
trong hộ mà còn lây lan ngoài 
cộng đồng, lúc đó thiệt hại kinh 
tế là rất lớn. 

Phòng bệnh phải thực hiện 
đồng bộ nhiều khâu, từ xây dựng 
chuồng trại, trang bị vật dụng 
chuồng nuôi đến kỹ thuật chọn 
giống, chăm sóc nuôi dưỡng, vệ 
sinh phòng bệnh và xuất bán vật 
nuôi. Thực hiện tốt điều này đã 
làm giảm chi phí lớn trong bối 
cảnh chăn nuôi hiện tại. Chuồng 
trại phải đảm bảo phù hợp với 
từng đối tượng vật nuôi, đảm 
bảo thoáng mát, ấm áp khi mùa 
đông sắp tới, đảm bảo cách ly 
với môi trường xung quanh. Định 
kỳ tẩy uế chuồng trại sau mỗi lứa 
nuôi, vệ sinh và phun sát trùng 
xung quanh chuồng nuôi. Trước 
khi nuôi lứa mới, cần chuẩn bị 
đầy đủ điều kiện như chuồng 
nuôi, các dụng cụ, thiết bị đã vệ 
sinh sạch sẽ và vật tư cần thiết 

như thức ăn, nước uống, thuốc 
thú y thiết yếu đảm bảo chất 
lượng. Vật nuôi nên mua từ cơ 
sở giống có uy tín, chất lượng, 
khi mới mua về thực hiện nuôi 
tân đáo mới đưa vào khu chăn 
nuôi. Thực hiện tốt quy trình 
chăm sóc nuôi dưỡng, chăn nuôi 
an toàn sinh học, một giải pháp 
hữu hiệu phòng chống dịch bệnh 
cho vật nuôi. Thực hiện nghiêm 
ngặt việc tiêm phòng đối với các 
bệnh đã có vắc xin phòng bệnh 
(Cúm gia cầm, tai xanh, lở mồm 
long móng, viêm da nổi cục trâu, 
bò…). Trường hợp vật nuôi ốm 
cần được cách ly và điều trị, vật 
nuôi chết phải xử lý theo quy 
định của thú y.

Đối với chính quyền các 
cấp, các cơ quan chuyên 
ngành: 

Rà soát quy hoạch các vùng 
chăn nuôi, khu giết mổ tập trung 
trên địa bàn cho phù hợp, cần 
bám sát vào định hướng quy 
hoạch chăn nuôi của tỉnh, thành 
phố. Rà soát các vùng chăn nuôi, 
đặc biệt là chăn nuôi gắn với thị 
trường tiêu thụ sản phẩm, nhân 
rộng các mô hình chăn nuôi theo 
chuỗi liên kết có hiệu quả. Tăng 
cường khuyến cáo các cơ sở sản 
xuất, đại lý kinh doanh thức ăn 
chăn nuôi, thuốc thú y trên địa 
bàn điều chỉnh giá bán phù hợp 
trên tinh thần chia sẻ với người 
chăn nuôi vượt qua khó khăn 
trước mắt. Tăng cường kiểm tra 
xử lý chống hàng giả, gian lận 
thương mại, lợi dụng việc giá 
thức ăn chăn nuôi và các mặt 
hàng thiết yếu phục vụ chăn 
nuôi đang tăng cao, người chăn 
nuôi đang khó khăn để trà trộn 
hàng giả, hàng kém chất lượng. 

Những giải pháp trên đây 
thực hiện đồng bộ hiệu quả 
chắc chắn sẽ làm giảm chi phí 
đầu vào trong chăn nuôi góp 
phần nâng cao năng suất chăn 
nuôi. 
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CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM PHÁT SINH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội

Từ đầu năm 2022 đến 
nay, tình hình dịch bệnh 
gia súc, gia cầm trên địa 

bàn Hà Nội diễn biến rất phức 
tạp đặc biệt là sự xuất hiện trở 
lại của chủng virus cúm gia 
cầm A/H5N1. Bệnh cúm gia 
cầm (A/H5N1) đã xảy ra tại 07 
thôn thuộc 03 huyện, tổng số 
gia cầm buộc phải tiêu hủy là 
16.379 con; bệnh dịch tả lợn 
châu Phi đã xảy ra tại 02 huyện, 
tổng số lợn buộc phải tiêu hủy 
là 17 con, tổng trọng lượng là 
2.694 kg. Trước diễn biến khó 
lường của dịch bệnh trên đàn 
gia súc, gia cầm, trong khi giá 
thịt lợn hơi, gia cầm ở mức cao, 
cùng với sự hồi phục kinh tế 
sau đại dịch Covid-19… người 
chăn nuôi bắt đầu tái đàn, tái 
sản xuất. Theo số liệu thống 
kê tháng 8/2022, thành phố có 
tổng đàn gia cầm là 38 triệu 
con, đàn lợn là 1,5 triệu con, 
đàn trâu, bò là 168 nghìn con. 
Nhằm hạn chế dịch bệnh trên 
đàn gia súc, gia cầm, Sở Nông 
nghiệp & PTNT đã chỉ đạo Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y phối 
hợp chặt chẽ với chính quyền 
địa phương thực hiện triệt để, 
đồng bộ các giải pháp sau:

1. Thực hiện tốt đợt tiêm 
phòng đại trà cho đàn gia 
súc, gia cầm

Trong quý III năm 2022, Chi 
cục Chăn nuôi và Thú y chủ động 
triển khai, thực hiện tốt đợt tiêm 
phòng vắc xin đại trà đợt II cho 
đàn gia súc, gia cầm trên toàn 
thành phố. Thực hiện tiêm các 
loại vắc xin được thành phố hỗ 
trợ cho đúng đối tượng, đúng 
kế hoạch đề ra để đảm bảo tỷ 
lệ bao phủ vắc xin và độ bảo 
hộ miễn dịch cho đàn vật nuôi. 
Bên cạnh các loại vắc xin được 
hỗ trợ, cần tăng cường tuyên 
truyền để người chăn nuôi chủ 
động tiêm phòng cho đối tượng 
gia súc, gia cầm không được hỗ 
trợ tiêm vắc xin và các loại vắc 
xin phòng bệnh khác.

Ngoài ra, hàng năm, thành 
phố còn hỗ trợ vắc xin tiêm 
phòng cho đàn gia súc, gia cầm 
tại các cơ sở chăn nuôi chuyển 

đổi cơ cấu giống vật nuôi theo 
Nghị quyết số 10/2018/NQ-
HĐND ngày 05/12/2018 của 
Hội đồng nhân dân thành phố 
Hà Nội.

Trong những năm tới, nhằm 
hạn chế dịch bệnh xảy ra và chủ 
động trong công tác phòng dịch 
bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, 
cần đảm bảo duy trì hỗ trợ các 
loại vắc xin và triển khai tiêm 
phòng đối với các bệnh thuộc 
Danh mục các bệnh bắt buộc 
phải tiêm phòng theo quy định 
của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

2. Tổ chức các đợt vệ 
sinh tiêu độc, khử trùng môi 
trường

Từ nay đến cuối năm 2022, 
Chi cục sẽ triển khai, thực hiện 
các đợt vệ sinh, tiêu độc khử 
trùng môi trường trên toàn thành 
phố tại các thời điểm có nguy 
cơ cao như đợt trước và sau 
tiêm phòng đại trà đợt II năm 
2022, trước và sau tết Nguyên 
đán… nhằm chủ  động tiêu diệt 
mầm bệnh ngoài môi trường, đề 
phòng dịch bệnh phát tán trên 
đàn vật nuôi. 

 Ngoài các đợt vệ sinh tiêu 
độc do thành phố triển khai, rất 
cần chính quyền địa phương, 
các cấp, ban, ngành liên quan 
thường xuyên tổ chức, tuyên 
truyền để người chăn nuôi chủ 
động phun thuốc sát trùng tại 
chuồng trại, khu vực chăn nuôi 
để hạn chế sự phát sinh, phát 
triển, lây lan của mầm bệnh, góp 
phần vào hạn chế dịch bệnh xảy 
ra trên đàn vật nuôi.

3. Tăng cường công tác 
giám sát dịch bệnh tại cơ sở

Chi cục Chăn nuôi và Thú 
y chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 

Lấy mẫu giám sát dịch bệnh tại chợ Hà Vĩ, huyện Thường Tín
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phân công cán bộ mạng lưới 
tăng cường giám sát dịch bệnh 
tới tận hộ chăn nuôi trên địa 
bàn phụ trách, đặc biệt là tại các 
ổ dịch cũ nhằm phát hiện sớm 
các ổ dịch. Từ đó, thực hiện các 
biện pháp khoanh vùng, khống 
chế ổ dịch, không để dịch bệnh 
lây lan ra diện rộng. Đây là giải 
pháp quan trọng quyết định đến 
các giải pháp ứng phó kịp thời 
với dịch bệnh, quyết tâm không 
để dịch bệnh xảy, lây lan do chủ 
quan, lơ là.

Bên cạnh công tác giám sát 
dịch bệnh, hàng năm, Chi cục 
thực hiện giám sát chủ động sự 
lưu hành của một số loại vi rút 
gây bệnh như cúm gia cầm, dịch 
tả lợn châu Phi… nhằm phát hiện 
sự lưu hành của vi rút. Đồng 
thời thực hiện công tác giám sát 
đánh giá hiệu giá kháng thể của 
các loại vắc xin sau tiêm phòng 
để xây dựng những khuyến cáo 
cho người chăn nuôi cũng như 
xây dựng kế hoạch sử dụng loại 
vắc xin có độ bảo hộ cao với 
chủng vi rút lưu hành trên địa 
bàn thành phố. 

4. Công tác kiểm dịch, 
kiểm soát giết mổ

Trong năm 2022, Sở Nông 
nghiệp & PTNT đã chỉ đạo Chi 
cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức 
các hội nghị, hội thảo nhằm 
tháo gỡ những khó khăn của các 
địa phương trong quá trình xây 
dựng mạng lưới cơ sở giết mổ 
gia súc, gia cầm tập trung đã 
được phê duyệt tại quyết định 
761/QĐ-UBND ngày 17/2/2020 
của thành phố cần gắn với chế 
biến sản phẩm động vật và xây 
dựng chuỗi cung ứng sản phẩm 
đảm bảo yêu cầu về vệ sinh thú 
y, an toàn thực phẩm (ATTP), 
bảo vệ môi trường. Triển khai, 
xây dựng và quản lý các cơ sở 
giết mổ động vật, đặc biệt là xây 
dựng chính sách khuyến khích 
phát triển hoạt động giết mổ tập 

trung, công nghiệp, phấn đấu 
tỷ trọng gia súc, gia cầm được 
giết mổ tập trung đạt tương ứng 
khoảng 60%, 40% vào năm 
2025, khoảng 70% và 50% vào 
năm 2030. Tăng cường các biện 
pháp quản lý giết mổ, nhất là các 
cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, thủ công 
không đảm bảo vệ sinh thú y và 
ATTP, xử phạt nghiêm và đóng 
cửa những cơ sở giết mổ nhỏ lẻ 
không phép.

Đào tạo, tập huấn, phổ biến 
các văn bản mới, văn bản có liên 
quan đến công tác kiểm dịch, 
kiểm soát giết mổ, ATTP đối với 
thực phẩm có nguồn gốc động 
vật theo chuỗi; xây dựng và thực 
hiện chương trình đào tạo nâng 
cao năng lực quản lý cho cán bộ 
chăn nuôi, thú y các cấp, chuẩn 
hóa các nội dung đào tạo.

Tăng cường công tác kiểm 
dịch động vật, sản phẩm động 
vật tại các chốt giao thông nhằm 
kiểm soát và ngăn chặn việc đưa 
động vật mắc bệnh truyền nhiễm 
nguy hiểm, sản phẩm động vật 
không đảm bảo ATTP ra, vào 
thành phố. Kiểm soát thực phẩm 
có nguồn gốc động vật góp phần 
kiểm soát dịch bệnh gia súc, gia 
cầm đặc biệt là xác định sự lưu 
hành của mầm bệnh đồng thời 
truy vết các ổ dịch. Từ đó, xây 
dựng được các biện pháp khống 
chế ổ dịch hiệu quả cũng như 
đáp ứng được nhu cầu cung cấp 
nguồn thực phẩm an toàn cho 
người dân thủ đô.

5. Công tác thanh tra, 
kiểm tra chuyên ngành

Từ nay đến cuối năm 2022, 
Chi cục sẽ đẩy mạnh công tác 
thanh tra, kiểm tra theo đúng kế 
hoạch thanh tra chuyên ngành 
như thanh, kiểm tra quản lý sử 
dụng vật tư, vắc xin, hóa chất và 
kiểm tra, đánh giá các cơ sở giết 
mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh 
thực phẩm và hành nghề thú y 
theo phân công, phân cấp để kịp 

thời phát hiện và xử lý các hành 
vi vi phạm. Phối hợp với các đơn 
vị liên quan, thành lập các đoàn 
thanh, kiểm tra tiến hành thanh 
tra, kiểm tra, đôn đốc công tác 
phòng, chống dịch bệnh, kiểm 
dịch, kiểm soát giết mổ, thức 
ăn chăn nuôi, thuốc thú y trên 
địa bàn để kịp thời phát hiện 
và xử lý các hành vi vi phạm. 
Phối hợp với các tỉnh, thành phố 
trong công tác phòng chống dịch 
bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết 
mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, đặc 
biệt kiểm soát việc vận chuyển, 
kinh doanh gia súc, gia cầm lưu 
thông trên địa bàn. Kiên quyết 
xử lý những trường hợp vi phạm 
theo quy định của pháp luật.

6. Đẩy mạnh thông tin, 
tuyên truyền

Đẩy mạnh công tác thông 
tin, tuyên truyền, vận động 
người chăn nuôi áp dụng các 
biện pháp chăn nuôi an toàn 
sinh học. Hướng dẫn các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh 
trong chăn nuôi. Nâng cao 
nhận thức về các bệnh truyền 
nhiễm nguy hiểm đặc biệt là các 
bệnh mới. Cập nhật thông tin 
dịch tễ các bệnh truyền nhiễm 
cho người chăn nuôi. An toàn 
thực phẩm trong chăn nuôi và 
thú y… Thực hiện tốt giải pháp 
này sẽ giúp người dân không 
những chấp hành tốt các chính 
sách của thành phố trong chăn 
nuôi mà còn chủ động, tự giác 
thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh góp phần hạn 
chế dịch bệnh trên đàn gia súc, 
gia cầm.

Với sự quan tâm chỉ đạo của 
các cấp, các ngành, quyết tâm 
thực hiện đồng bộ các giải pháp 
trên, thành phố Hà Nội tiến tới 
kiểm soát tốt dịch bệnh trên 
đàn gia súc, gia cầm và đảm 
bảo được nguồn cung thực 
phẩm an toàn cho người tiêu 
dùng Thủ đô. 
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Năm 2022 thời tiết khu vực 
phía bắc trong đó có thành 
phố Hà Nội diễn ra phức tạp, 

các cơn bão, áp thấp nhiệt đới gây 
mưa lớn, vì vậy xảy ra tình trạng 
ngập úng tại một số khu nuôi 
trồng thủy sản trên địa bàn thành 
phố là không tránh khỏi, đặc biệt 
là những vùng trũng, thoát nước 
kém. Để hạn chế đến mức thấp 
nhất thiệt hại có thể xảy ra đối 
với diện tích nuôi thả, người nuôi 
trồng thủy sản cần nắm được một 
số kiến thức phòng chống và khắc 
phục đối với thủy sản nuôi trước 
và sau mưa lũ xảy ra như sau:

1. Trước khi có mưa lũ xảy ra:
a) Đối với ao, đầm nuôi cho 

thủy sản
- Chuẩn bị đầy đủ nguyên, 

nhiên, vật liệu, máy móc, trang 
thiết bị phục vụ cho công tác 
phòng, tránh, khắc phục hậu quả 
của thiên tai (lưới, đăng chắn, cọc 
tre, cuốc xẻng, máy phát điện, 
máy quạt nước, máy bơm nước, 
vôi, tàu thuyền, phao,…) để chủ 
động gia cố, sửa chữa hệ thống 
bờ, cống và chủ động nguồn điện 
chạy mát quạt nước cung cấp đủ 
ô xy cho cá khi có tình huống xấu 
xảy ra.

- Những diện tích nuôi trồng 
thủy sản nằm trong vùng trũng 
thường xuyên bị ngập úng khi có 
mưa lớn thì chủ động thu hoạch 
thủy sản nuôi khi đạt kích cỡ 
thương phẩm.

- Nạo vét kênh mương; đặt 
ống xả tràn, phát quang cành 
cây quanh bờ ao, gia cố bờ ao, 

các cống cấp và thoát nước, khắc 
phục những vị trí xung yếu có thể 
bị vỡ hoặc tràn bờ khi có nước lớn; 
những ao, hồ có vùng trũng thì 
phải chủ động tôn thêm bờ ao. 

- Bổ sung Vitamin C hoặc chế 
phẩm sinh học vào thức ăn cho 
động vật thủy sản để tăng cường 
sức đề kháng. Trước mỗi cơn mưa 
lớn người nuôi chủ động sử dụng 
vôi bột tạt quanh ao nuôi để ổn 
định pH và các yếu tố môi trường 
khác trong ao nuôi.

- Đặt lưới chắn xung quanh bờ 
(độ cao 40 - 50 cm, ghim sâu 20 
- 30 cm dưới mặt đất) nhằm giảm 
thất thoát gây thiệt hại sản xuất 
khi mưa lũ kéo dài.

- Sơ tán người lao động về nơi 
trú ẩn an toàn, đảm bảo không có 
thiệt hại về người khi xảy ra thiên tai.

b) Đối với lồng, bè nuôi 
trồng thủy sản

- Thu hoạch thủy sản nuôi khi 
đạt kích cỡ thương phẩm.

- Kiểm tra, gia cố lại hệ thống 
dây neo, phao lồng và di chuyển 
vào khu vực kín gió, có dòng 
chảy nhẹ để tránh gió bão gây 
hư hỏng lồng.

- Trường hợp không di chuyển 
được lồng, cần hạ lồng xuống 
thấp để giảm bớt ảnh hưởng của 
sóng, gió.

- Che chắn mặt lồng/bè bằng 
lưới kích thước mắt lưới phù hợp 
sao cho không để thủy sản nuôi lọt 
ra ngoài khi có thiên tai.

- Thường xuyên vệ sinh lồng 
sạch sẽ, thông thoáng để thoát 
nước và treo túi vôi (3 - 5 kg) 
trước dòng chảy để phòng bệnh 
cho thủy sản.

- Bố trí neo đậu tuân thủ 
nghiêm các yêu cầu về phòng 
chống lụt bão của cơ quan quản lý 
địa phương.

- Sơ tán người lao động về nơi 
trú ẩn an toàn, đảm bảo không 
có thiệt hại về người khi xảy ra 
thiên tai.

2. Biện pháp khắc phục 
hậu quả sau mưa lũ

a) Đối với ao, đầm nuôi 
trồng thủy sản

- Xả bớt nước tầng mặt để 
giảm bớt lượng nước mưa trong 
ao, tiến hành chạy máy quạt nước, 
sục khí nhằm hạn chế sự phân 
tầng nước mưa trong ao, hạn chế 
sự phân tầng nước đối với những 
ao nuôi thâm canh có mật độ cao.

- Kiểm tra, xử lý các yếu tố môi 
trường nước ao, đầm đảm bảo các 
yếu tố môi trường nằm trong giới 
hạn cho phép. 

- Bổ sung Vitamin C hoặc chế 
phẩm sinh học vào thức ăn cho 
động vật thủy sản để tăng cường 
sức đề kháng.

- Chủ động xử lý môi trường 
nước bằng vôi bột với lượng 2 - 
3 kg/100m3 nước ao hoặc một số 
hóa chất như: BKC, Iodine,… theo 
đúng liều lượng hướng dẫn của 
nhà sản xuất để khử trùng nước 
ao nuôi, phòng bệnh cho thủy sản 
nuôi (lưu ý: không được sử dụng 
các loại hóa chất, kháng sinh, 
thuốc thú y có trong danh mục 
cấm sử dụng do Bộ Nông nghiệp 
& PTNT ban hành trong lĩnh vực 
thủy sản tại Thông tư số 10/2016/
TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016).

b) Đối với lồng, bè nuôi 
trồng thủy sản

- Kiểm tra các yếu tố môi 
trường nơi đặt lồng, bè nuôi, đảm 
bảo các yếu tố môi trường nằm 
trong ngưỡng cho phép. Di chuyển 
lồng, bè về lại vùng nuôi (áp dụng 
với trường hợp trước bão phải di 
chuyển lồng, bè để tránh bão).

- Kiểm tra, vệ sinh hệ thống 
dây neo, phao lồng, lưới để đảm 
bảo an toàn cho hoạt động sản 
xuất trở lại bình thường.

- Thường xuyên theo dõi các 
yếu tố môi trường và sức khỏe của 
thủy sản nuôi để có biện pháp xử 
lý kịp thời. 

BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG VÀ KHẮC PHỤC
ĐỐI VỚI THỦY SẢN NUÔI TRƯỚC VÀ SAU MƯA LŨ

Chi cục Thủy sản Hà Nội

Mô hình nuôi cá lồng bè trên hồ 
Đồng Sương (huyện Chương Mỹ)
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Từ đầu năm 2022 đến nay, 
tình hình dịch bệnh Covid 
-19 cơ bản được kiểm soát 

góp phần thúc đẩy sự phục hồi 
của các ngành kinh tế xã hội, kéo 
theo nhu cầu của thị trường về 
các sản phẩm nông, lâm, thủy sản 
tăng cao. Trên cơ sở đó, Sở Nông 
nghiệp & PTNT triển khai nhiều 
giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt 
động sản xuất nông nghiệp của 
thành phố, đồng thời tăng cường 
triển khai phối hợp nâng cao chất 
lượng, an toàn thực phẩm, kết 
nối giao thương sản phẩm nông, 
lâm, thủy sản giữa thành phố Hà 
Nội và các tỉnh, thành phố trên cả 
nước, qua đó đạt được những kết 

quả tích cực.
Thành phố Hà Nội có dân số 

trên 10 triệu người đang sinh 
sống, học tập và làm việc, vì vậy 
nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của 
Hà Nội trong một tháng là rất lớn 
với 96.300 tấn gạo, 19.260 tấn 
thịt lợn, 5.350 tấn thịt trâu, bò, 
6.420 tấn thịt gia cầm, 128 triệu 
quả trứng, 19.250 tấn thủy sản, 
107.000 tấn rau, củ và 5.350 tấn 
thực phẩm chế biến với mạng lưới 
phân phối thực phẩm lớn gồm 29 
trung tâm thương mại, 127 siêu 
thị, 453 chợ, trong đó có 02 chợ 
đầu mối nông sản, trên 2.500 cửa 
hàng kinh doanh, phân phối nông 
sản, thực phẩm...

Với nhiều thế mạnh về sản 
xuất nông nghiệp, khả năng cung 
ứng các sản phẩm nông, lâm, thủy 
sản hiện tại của Hà Nội trong một 
tháng khoảng 48.283 tấn gạo, 
đáp ứng 50,1% nhu cầu; 19.260 
tấn thịt lợn, đáp ứng 91,2% nhu 
cầu; 1.052 tấn thịt trâu, bò, đáp 
ứng 19% nhu cầu; 12.975 tấn thịt 
gia cầm và 198 triệu quả trứng, 
cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu; 
10.100 tấn thủy sản nước ngọt, 
đáp ứng 52,5% nhu cầu; 58.300 
tấn rau củ, đáp ứng 55% nhu cầu 
và 1.000 tấn nông sản thực phẩm 
chế biến, đáp ứng 19%. Số còn 
lại phải nhập từ các tỉnh, thành 
trong cả nước và nhập khẩu.

Đồng chí Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội tham quan các sản phẩm OCOP tại Hội nghị 
đánh giá kết quả giao thương chuỗi cung ứng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản giữa Hà Nội với các tỉnh, 

thành phố năm 2022

KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỐI HỢP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG AN TOÀN 
THỰC PHẨM, KẾT NỐI GIAO THƯƠNG SẢN PHẨM NÔNG, LÂM, THỦY SẢN 

GIỮA THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ
Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản Hà Nội
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Nhằm triển khai Chương 
trình phối hợp số 7237/CTPH-
BNNPTNT-UBND ngày 23/10/2021 
giữa Bộ Nông nghiệp & PTNT và 
UBND Thành phố Hà Nội về Đảm 
bảo an toàn thực phẩm, nâng cao 
chất lượng nông, lâm, thủy sản, 
giao thương giữa thành phố Hà 
Nội và các tỉnh, thành phố giai 
đoạn 2021 - 2025, Đến nay, Sở 
Nông nghiệp & PTNT Hà Nội chủ 
động tổ chức trao đổi, ký kết 
Chương trình phối hợp chi tiết với 
43 Sở Nông nghiệp & PTNT các 
tỉnh, thành phố theo đặc điểm, 
thế mạnh sản xuất nông nghiệp 
của từng địa phương, trong đó 21 
tỉnh thành phía Bắc, 22 tỉnh thành 
khu vực miền Trung, miền Nam, 
tăng 22 tỉnh so với giai đoạn 2015 
- 2020. Chương trình phối hợp 
giai đoạn 2021 - 2025 đã mở rộng 
phạm vi, ngoài các tỉnh miền Bắc 
đã mở rộng hợp tác với các tỉnh, 
thành phố trên cả nước. Nội dung 
phối hợp được triển khai một cách 
bài bản trên nhiều mặt, cụ thể:

Về công tác phối hợp phát 
triển chuỗi cung ứng thực phẩm 
nông, lâm, thủy sản an toàn cung 
cấp cho thành phố Hà Nội. Sở 
Nông nghiệp & PTNT thành phố 
Hà Nội và 43 tỉnh, thành phố 
trên cả nước đã xây dựng và 
phát triển được 926 chuỗi cung 
ứng thực phẩm an toàn (tăng 
22 tỉnh và 140 chuỗi so với giai 
đoạn 2015 - 2020), riêng Hà Nội 
đã xây dựng và phát triển được 
159 chuỗi, tăng 18 chuỗi so với 
năm 2020, trong đó nhiều chuỗi 
được tổ chức khép kín từ khâu 
sản xuất đến khâu phân phối tiêu 
thụ sản phẩm, tạo ra các thương 
hiệu mạnh trên thị trường. Một số 
địa phương phát triển được nhiều 
chuỗi đưa về Hà Nội tiêu thụ: Sơn 
La có 144 chuỗi, Hòa Bình có 65 
chuỗi; Lào Cai có 53 chuỗi, Hương 
Yên có 41 chuỗi, Đồng Tháp có 
28 chuỗi, Lâm Đồng có 15 chuỗi, 
Tiền Giang có 20 chuỗi... 

Về công tác quản lý chất 
lượng, an toàn thực phẩm nông, 
lâm, thủy sản tiêu thụ trên địa bàn 

Hà Nội được chú trọng và phối 
hợp tốt với các tỉnh, thành phố 
trong việc kiểm tra, kiểm soát chất 
lượng, ATTP, truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm. Trong 6 tháng đầu năm 
2022, các đơn vị của Sở đã thực 
hiện lấy 167 mẫu sản phẩm nông 
lâm thủy sản có nguồn gốc từ các 
tỉnh, thành phố để kiểm tra chất 
lượng, trong đó trên 95% mẫu 
đảm bảo ATTP; tổ chức thanh tra, 
kiểm tra tại 205 cơ sở sản xuất 
kinh doanh vật tư nông nghiệp và 
sản phẩm nông, lâm, thủy sản, kết 
quả có 23 cơ sở vi phạm, xử phạt 
với số tiền là 385.611.850 đồng. 
Triển khai hiệu quả công tác kiểm 
dịch, kiểm soát chất lượng thủy 
sản và kiểm soát nguồn gốc sản 
phẩm thủy sản tại chốt kiểm dịch 
động vật thủy sản liên ngành số 
1 - Chợ cá Yên Sở. Trong 6 tháng 
đầu năm 2022, có trên 18.000 tấn 
thủy sản từ các tỉnh phía Bắc (Hải 
Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc 
Giang, Hải Phòng, Vĩnh Phúc...) 
lưu thông qua chợ cá Yên Sở được 
kiểm soát nguồn gốc.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp 
& PTNT Hà Nội đã chỉ đạo, phối 
hợp xây dựng giải pháp ứng dụng 
công nghệ 4.0 trong công tác 
quản lý truy xuất nguồn gốc nông, 
lâm, thủy sản thực phẩm của 
thành phố thông qua “Hệ thống 
truy xuất nguồn gốc nông lâm sản 
thuỷ sản thực phẩm thành phố 
Hà Nội” (check.hanoi.gov.vn). Hệ 
thống truy xuất nguồn gốc nông, 
lâm, thủy sản thực phẩm Hà Nội 
đã hỗ trợ hướng dẫn và cấp tài 
khoản tham gia quản lý và duy 
trì hệ thống quản lý cho 3.225 cơ 
sở là các hợp tác xã, các cơ sở 
sản xuất, chế biến, sơ chế, đóng 
gói nông, lâm sản và thủy sản với 
11.650 bộ mã truy xuất nguồn gốc 
các sản phẩm nông, lâm, thủy sản 
đủ các tiêu chí về an toàn thực 
phẩm lên hệ thống. Trong đó, có 
sản phẩm của 46 tỉnh, thành phố 
hiện đang tiêu thụ trên thị trường 
Hà Nội với 1.972 sản phẩm của 
408 cơ sở.

Ngoài ra, phối hợp các tỉnh, 

thành phố triển khai hiệu quả 
công tác phòng, chống dịch bệnh, 
kiểm dịch động vật, kiểm soát 
giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y 
và phát triển chăn nuôi, thủy sản, 
trồng trọt, bảo vệ thực vật. Chi 
cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội đã 
ký kết thỏa thuận phối hợp với 24 
tỉnh, thành phố (từ tỉnh Nghệ An 
trở ra) nhằm tăng cường hợp tác 
trong công tác phòng, chống dịch 
bệnh và kiểm dịch vận chuyển, 
kiểm soát giết mổ gia súc, gia 
cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm. 
Riêng công tác kiểm dịch vận 
chuyển động vật, sản phẩm động 
vật, đã và đang thực hiện công 
tác trao đổi thông tin kiểm dịch 
với 62 tỉnh thành trên cả nước. 
Chi cục Trồng trọt và BVTV tiếp 
tục thực hiện các thỏa thuận hợp 
tác về “Sản xuất và tiêu thụ rau 
an toàn” với 08 tỉnh: Lào Cai, Vĩnh 
Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa 
Bình, Hưng Yên và Sơn La.

Về công tác xúc tiến thương 
mại, kết nối tiêu thụ nông, lâm, 
thủy sản trên địa bàn thành phố 
và tại các tỉnh, thành phố được 
thực hiện thường xuyên, tích cực, 
đi vào chiều sâu. Trong 06 tháng 
đầu năm 2022, Sở Nông nghiệp 
& PTNT và các Sở, ngành thành 
phố Hà Nội đã tích cực triển khai 
công tác xúc tiến thương mại, kết 
nối sản xuất - tiêu thụ nông, lâm, 
thủy sản giữa Hà Nội với các tỉnh, 
thành phố; thường xuyên tổ chức 
các hội chợ, Festival, tuần lễ, hội 
nghị kết nối, trưng bày, giới thiệu 
sản phẩm nhằm đẩy mạnh quảng 
bá, giới thiệu, kết nối sản phẩm 
nông, lâm, thủy sản đến các hệ 
thống phân phối, doanh nghiệp 
chế biến, người tiêu dùng trên địa 
bàn thành phố như Hội chợ nông 
sản an toàn, OCOP, sản phẩm làng 
nghề thành phố Hà Nội năm 2022 
tại huyện Hoài Đức; Festival nông 
sản, sản phẩm OCOP tại huyện 
Chương Mỹ và Phú Xuyên; Hội chợ 
nông sản thực phẩm Tết Nguyên 
đán Nhâm Dần năm 2022; Tuần 
hàng trái cây, nông sản các tỉnh, 
thành phố tại Hà Nội...
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Hàng năm, Sở Nông nghiệp 
& PTNT Hà Nội đều bám 
sát các quy định của pháp 

luật về thanh tra; định hướng 
của UBND thành phố Hà Nội, Bộ 
Nông nghiệp & PTNT và chức 
năng, nhiệm vụ được giao để chỉ 
đạo Thanh tra Sở và các Chi cục 
có chức năng thanh tra chuyên 

ngành xây dựng kế hoạch thanh 
tra, kiểm tra tập trung vào các 
lĩnh vực nổi cộm, bức xúc, được 
dư luận quan tâm. Hoạt động 
thanh tra, kiểm tra đảm bảo có 
trọng tâm, trọng điểm, bám sát, 
đáp ứng được yêu cầu lĩnh vực 
quản lý của Ngành. Qua thanh 
tra, kiểm tra, ngăn chặn có hiệu 

quả các hành vi vi phạm kết hợp 
làm tốt công tác tuyên truyền, 
giáo dục kiến thức, pháp luật về 
lĩnh vực quản lý của Ngành, nâng 
cao nhận thức và ý thức của đối 
tượng được thanh tra, kiểm tra.  

Trong thời gian vừa qua, trước 
tình hình dịch bệnh Covid - 19 
bùng phát mạnh với biến chủng 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT 
ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG 
NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Bình Minh

Số lượng sản phẩm của một số 
địa phương tiêu thụ qua các kênh 
phân phối, siêu thị, chuỗi thực 
phẩm, thương nhân kinh doanh 
của Hà Nội tiếp tục tăng trong 
thời gian vừa qua, nhất là sau thời 
gian chuyển sang trạng thái bình 
thường mới. Theo báo cáo ước tính 
các chuỗi của 40 tỉnh, thành phố 
trong 6 tháng đầu năm 2022 đã 
cung cấp về Hà Nội: 125.300 tấn 
rau; 41.198 tấn trái cây; 46.484 
tấn thịt; trên 100 triệu quả trứng; 
5.844 tấn thủy sản; 15.000 tấn 
thực phẩm chế biến; 37.792 tấn 
lương thực. Trong đó, một số tỉnh 
cung ứng về Hà Nội như tỉnh Hòa 
Bình cung ứng trên 1.900 tấn cá 
sông Đà, trên 4.150 tấn rau, củ,...; 
tỉnh Sơn La cung ứng trên 7.200 
tấn rau, củ quả; 290 tấn thực 
phẩm chế biến; tỉnh Vĩnh Phúc 
cung ứng 27.500 tấn rau củ quả, 
100 triệu quả trứng gà, 18.500 tấn 
thịt...; tỉnh Hà Nam cung ứng 906 
tấn rau, 300 tấn trái cây; công ty 
Masan chi nhánh Hà Nam cung 
cấp cho các siêu thị tại Hà Nội 900 
tấn thịt lợn; công ty Mavin cung 
cấp trên 420 tấn xúc xích cho Hà 
Nội; tỉnh Lâm Đồng cung cấp từ 
7 - 10% sản lượng rau của tỉnh 
để cung cấp cho Hà Nội với trên 
66.000 tấn; tỉnh Đăk Lắk cung cấp 
trên 2.700 tấn trái cây; tỉnh Thanh 
Hóa cung cấp trên 2.000 tấn thịt, 

trên 9.000 tấn đường...; tỉnh Bình 
Thuận cung cấp trên 100.000 lít 
nước mắm...

Nhằm phát huy những kết 
quả đã đạt được, những tháng 
cuối năm 2022, Sở Nông nghiệp 
& PTNT Hà Nội đề xuất kế hoạch, 
phương hướng nhiệm vụ trọng 
tâm triển khai 6 tháng cuối năm 
2022, trong đó trọng tâm là tiếp 
tục đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh 
nghiệm về công tác quản lý nhà 
nước trong phát triển chăn nuôi, 
thủy sản, trồng trọt; chuyển giao 
các tiến bộ kỹ thuật, xây dựng các 
mô hình sản xuất nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, xây 
dựng chuỗi liên kết sản xuất, cung 
ứng sản phẩm nông, lâm, thủy sản 
an toàn; tư vấn, phân tích, kiểm 
nghiệm và chứng nhận chất lượng 
sản phẩm nông nghiệp...

Cùng với việc tăng cường 
công tác phối hợp, kiểm tra, quản 
lý dịch bệnh trong chăn nuôi, 
thường xuyên chia sẻ thông tin 
diễn biến các loại dịch bệnh khi 
mới xuất hiện để không lây lan 
diện rộng. Tăng cường công tác 
phòng chống dịch bệnh, kiểm 
dịch sản phẩm động vật và an 
toàn thực phẩm giữa Hà Nội với 
các tỉnh, thành phố. Phối hợp 
định kỳ kiểm tra, giám sát chất 
lượng nông sản của các tỉnh đưa 
về Hà Nội và ngược lại để cảnh 

báo nguy cơ về mất ATTP.
Ngoài ra, đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, trao đổi thông tin, 
kinh nghiệm quản lý Nhà nước 
trong quản lý chất lượng, ATTP 
nông, lâm, thủy sản; xây dựng 
chính sách khuyến khích phát 
triển nông nghiệp. Phối hợp hỗ 
trợ hợp tác liên kết các chuỗi 
giá trị sản xuất cung ứng thực 
phẩm nông, lâm, thủy sản, thực 
phẩm an toàn. Tiếp tục phối hợp 
với các ngành triển khai chương 
trình minh bạch thông tin điện tử 
cho các dòng sản phẩm nông sản 
an toàn và cơ sở sản xuất, kinh 
doanh chế biến trên Hệ thống 
truy xuất nguồn gốc nông, lâm, 
thủy sản thực phẩm thành phố 
Hà Nội...

Bên cạnh đó, tích cực triển 
khai công tác phối hợp trong lĩnh 
vực xúc tiến thương mại nông 
nghiệp, kết nối sản xuất, tiêu thụ 
thông qua các hoạt động như 
tham gia hội chợ, hội thảo, hội 
nghị xúc tiến, kết nối giữa các 
tỉnh, thành phố nhằm trao đổi 
nhu cầu hợp tác và kết nối đầu tư 
sản xuất và xúc tiến thương mại 
tiêu thụ sản phẩm. Cung cấp các 
thông tin về sản phẩm, cơ sở sản 
xuất, doanh nghiệp tiêu biểu phục 
vụ cho công tác tuyên truyền và 
kết nối giao thương. 
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mới có tốc độ lây lan nhanh, diễn 
biến phức tạp, tình trạng kinh 
doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng 
hóa kém chất lượng, hàng không 
rõ nguồn gốc, xuất xứ, kinh doanh 
hàng hóa hết hạn sử dụng, vi 
phạm các quy định về chất lượng 
hàng hóa và an toàn thực phẩm 
vẫn còn tồn tại. 

Để ngăn chặn tình trạng nêu 
trên, với mục đích nâng cao hiệu 
quả công tác chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện các hoạt động thanh tra 
chuyên ngành đặc biệt là lĩnh vực 
an toàn thực phẩm và vật tư nông 
nghiệp, công tác thanh tra, kiểm 
tra có trọng tâm, trọng điểm, đạt 
hiệu quả cao. Sở Nông nghiệp & 
PTNT Hà Nội đã tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo Thanh tra Sở và 
các Chi cục có chức năng thanh 
tra chuyên ngành thuộc Sở triển 
khai thực hiện quyết liệt các biện 
pháp vừa phòng chống dịch vừa 
quyết tâm thực hiện tốt nhiệm 
vụ được giao. Trong năm 2022, 
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội 
đã ban hành nhiều văn bản để 
chỉ đạo Thanh tra Sở, các Chi cục 
có chức năng thanh tra chuyên 
ngành tập trung triển khai thực 
hiện như: Quyết định số 1540/
QĐ-SNN ngày 13/12/2021 về giao 
kế hoạch công tác thanh tra, kiểm 
tra năm 2022; Kế hoạch số 104/
KH-SNN ngày 03/12/2021 về cao 
điểm đấu tranh chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả 
trước trong và sau Tết Nguyên 
đán Nhâm Dần 2022; Kế hoạch số 
111/KH-SNN ngày 20/12/2021 về 
đảm bảo an toàn thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản phục vụ Tết dương 
lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và 
lễ hội xuân 2022; Kế hoạch số 20/
KH-SNN ngày 20/3/2022 về công 
tác đấu tranh chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả 
năm 2022; Công văn số 62/SNN-
TTr ngày 10/01/2022 tăng cường 
kiểm tra, kiểm soát thị trường, 
chống buôn lậu, hàng cấm, hàng 
giả, hàng kém chất lượng, hàng 
không rõ nguồn gốc, xuất xứ và vi 
phạm quy định về ATTP dịp trước, 
trong và sau Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần năm 2022; Công văn số 
435/SNN-TTr ngày 23/2/2022 về 
tăng cường chống buôn lậu, gian 
lận thương mại đối với mặt hàng 
đường cát; Công văn số 2142/
SNN-TTr ngày 10/08/2022 về tăng 
cường thanh tra, kiểm tra, xử lý 
vi phạm về vật tư nông nghiệp 
và an toàn thực phẩm; Công văn 
số 2133/SNN-TTr ngày 09/8/2022 
về tăng cường kiểm tra, xử lý các 
trường hợp buôn bán, vận chuyển 
lợn qua biên giới; Công văn số 
1997/SNN-TTr ngày 25/7/2022 về 
tăng cường chống buôn lậu, gian 
lận thương mại đối với mặt hàng 
đường cát... trên cơ sở đó các đơn 
vị đã tích cực triển khai thực hiện.

Kết quả 9 tháng đầu năm 
2022, Lực lượng Thanh tra Nông 
nghiệp & PTNT Hà Nội đã chủ 
động tiến hành thanh tra, kiểm 
tra tại 1.019 tổ chức, cơ sở kinh 
doanh vật tư nông nghiệp và 
an toàn thực phẩm. Qua thanh 
tra, kiểm tra đã phát hiện và xử 
phạt 150 trường hợp với số tiền 
1.516.197.000 đồng. Ngoài ra, 
các Chi cục còn tham gia các đoàn 
liên ngành kiểm tra 1.962 buổi với 
tổng số lượt cơ sở được kiểm tra 
là 6.910 lượt, trong đó số cơ sở vi 
phạm là 226 trường hợp. Đã hủy 
05 trường hợp (02 con lợn thương 
phẩm tổng lượng là 60 kg, 80 kg 
thịt gia cầm, 35 kg thịt trâu, bò; 
55kg thịt lợn; 25kg sản phẩm 
động vật khác dùng để chế biến 
thực phẩm), cảnh cáo 69 trường 
hợp, kiến nghị xử phạt vi phạm 

hành chính 147 trường hợp với số 
tiền 308.359.750 đồng.

Để nâng cao hiệu quả trong 
công tác chỉ đạo và tổ chức thực 
hiện các hoạt động thanh tra 
chuyên ngành vật tư nông nghiệp 
và an toàn thực phẩm trên địa 
bàn thành phố Hà Nội, Sở Nông 
nghiệp & PTNT Hà Nội tiếp tục chỉ 
đạo Thanh tra Sở và các Chi cục 
có chức năng thanh tra chuyên 
ngành thuộc Sở tiếp tục thực hiện 
tốt các nhiệm vụ: 

- Tiếp tục theo dõi, đánh giá 
nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, 
nhất là các mặt hàng thiết yếu, 
những hàng hóa có nhu cầu cao 
để chủ động xây dựng các phương 
án hoặc kịp thời đề xuất với các cơ 
quan chức năng biện pháp đảm 
bảo cân đối cung cầu, ổn định thị 
trường, không để xảy ra tình trạng 
thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng 
gây tăng giá đột biến đặc biệt là 
trong dịp Tết Trung thu và dịp Tết 
Nguyên đán đang tới gần.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm 
soát, nắm tình hình nhằm kịp thời 
phát hiện và xử lý nghiêm các 
hành vi vi phạm về chất lượng vật 
tư nông nghiệp và an toàn thực 
phẩm theo quy định.

- Tăng cường công tác phối 
hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin 
giữa các cơ quan chức năng 
trong thành phố với các cơ quan 
chức năng của các tỉnh, thành 
phố khác nhằm kịp thời phát hiện 
và xử lý nghiêm các tổ chức, cá 
nhân có hành vi vi phạm về chất 
lượng vật tư nông nghiệp và an 
toàn thực phẩm.

- Tăng cường công tác thông 
tin, tuyên truyền, hướng dẫn các 
tổ chức, cá nhân kinh doanh thực 
hiện tốt các chủ trương, chính 
sách, quy định của pháp luật về 
việc kinh doanh vật tư nông nghiệp 
và các sản phẩm thực phẩm. Chủ 
động phối hợp với các cơ quan 
thông tấn báo chí kịp thời đưa tin, 
tuyên truyền cho người dân không 
bao che, tiếp tay cho các đối tượng 
có hành vi vi phạm. 

Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT 
Hà Nội kiểm tra an toàn thực phẩm 

tại huyện Sóc Sơn
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Trong canh tác nông nghiệp, 
việc tăng năng suất cây trồng 
bằng cách sử dụng các kỹ 

thuật nông nghiệp thông thường 
(trong thế kỷ 20) đang đặt ra một 
hạn chế. Đó chính là mối đe dọa 
đối với môi trường, sự phụ thuộc 
vào phân bón hóa học và thuốc trừ 
sâu để tăng năng suất và quản lý 
dịch hại. Canh tác hữu cơ là một 
trong những giải pháp nhằm chống 
lại các tác động tiêu cực trên. Canh 
tác hữu cơ dựa trên các nguyên tắc 
giảm thiểu hóa chất đầu vào trong 
nông nghiệp, thân thiện với môi 
trường. Do đó, kỹ thuật này có thể 
được sử dụng để tăng sản lượng và 
năng suất đáp ứng nhu cầu thực 
phẩm ngày càng cao.

Xu hướng canh tác hữu cơ 
trên thế giới

Các đô thị trên toàn thế giới 
đã trải qua sự gia tăng đáng kể về 
dân số. Sự tăng trưởng này đi kèm 
với sự thay đổi trong thói quen ăn 
uống và mối quan tâm đối với chất 
lượng thực phẩm. Ở đây, chất lượng 
thực phẩm đề cập đến mức độ tối 
ưu của dinh dưỡng trong thực phẩm 
cùng với lượng hóa chất tối thiểu 
(thuốc trừ sâu/phân bón) được sử 
dụng trong trồng trọt. Theo dự báo 
của Liên Hợp Quốc, dân số thế giới 
có thể đạt 9,15 tỷ người vào năm 
2050, do đó tốc độ gia tăng dân số 
thế giới dự kiến sẽ là 2,25% trong 
40 năm tới. Dự kiến, để nuôi sống 
dân số toàn cầu vào năm 2050, cần 
phải tăng 70% sản lượng lương thực 
toàn cầu, với sản lượng lương thực 
từ các nước đang phát triển cần phải 
tăng gấp đôi.

Năng suất của cây trồng đã tăng 
lên cùng với sự gia tăng tiêu thụ 
lượng phân bón và thuốc trừ sâu, xu 
hướng này dễ thấy hơn ở các nước 

phát triển. Với các nước đang phát 
triển như Trung Quốc, năng suất 
ngũ cốc đã tăng khoảng 2 lần kể từ 
năm 1961. 

Trong những năm gần đây, sự 
phát triển mạnh mẽ của thương mại 
toàn cầu, việc thay đổi chế độ ăn 
uống và phát triển các tiêu chuẩn 
bán lẻ thực phẩm đã ảnh hưởng tới 
nền nông nghiệp trên toàn thế giới. 
Những yếu tố này đã tạo ra sự quan 
tâm tới các vấn đề về môi trường, 
giảm thiểu sự lạm dụng hóa chất 
trong nông nghiệp, hướng tới bảo 
tồn môi trường, đa dạng sinh học và 
chất lượng đất. Xu hướng gần đây 
trong nông nghiệp đã chứng kiến sự 
phát triển của nông nghiệp hữu cơ, 
nhằm giải quyết những vấn đề liên 
quan tới môi trường. Canh tác hữu 
cơ sẽ giúp tăng sự hài hòa giữa môi 
trường và các hoạt động nhân tạo 
trong nông nghiệp.

Canh tác hữu cơ
Canh tác hữu cơ hay còn gọi là 

nông nghiệp sinh thái (hoặc nông 
nghiệp sinh học), hoạt động hài 
hòa với thiên nhiên tức là thực hành 
nông nghiệp trong nông nghiệp hữu 
cơ không gây ra bất kỳ tác hại nào 
cho môi trường. Do tính chất thân 
thiện với môi trường của canh tác 
hữu cơ, đây được coi là một giải 
pháp thay thế khả thi so với canh 
tác dựa trên hóa chất. Việc sử dụng 
quá nhiều phân bón và thuốc trừ 
sâu hóa học đã làm dấy lên lo ngại 
về độc tính sinh học và các mối nguy 
hiểm cho sức khỏe con người. Quản 
lý dinh dưỡng trong nông nghiệp 
hữu cơ dựa trên các biện pháp như 
luân canh cây trồng, sử dụng vật 
liệu hữu cơ làm tăng độ phì nhiêu 
của đất, ví dụ: tàn dư cây trồng, 
phân chuồng trại và giảm thiểu việc 
sử dụng phân bón hóa học. Kiểm 
soát quần thể sâu bệnh trong canh 
tác hữu cơ dựa vào việc sử dụng 
các loại cây trồng kháng bệnh, luân 
canh cây trồng, tăng số lượng loài 
thiên địch để kiểm soát loài gây hại 
và tăng sự đa dạng di truyền.

Theo khảo sát mới nhất của 
FiBL-IFOAM (Viện nghiên cứu Nông 
nghiệp hữu cơ - Liên đoàn phong 
trào Nông nghiệp hữu cơ quốc tế) 

được thực hiện vào cuối năm 2012, 
dữ liệu về nông nghiệp hữu cơ từ 
164 quốc gia và 37,5 triệu ha đất 
được canh tác hữu cơ trên toàn thế 
giới bao gồm cả những vùng đang 
trong quá trình chuyển đổi. Dữ liệu 
cho thấy rằng có sự gia tăng đất 
đai có thể trồng trọt hữu cơ trong 
năm 2012 lên 0,5% và khoảng 1,9 
triệu nhà sản xuất đang tham gia 
vào canh tác hữu cơ. Việc chuyển 
sang nông nghiệp hữu cơ mang lại 
những thay đổi đáng kể trong thực 
hành nông nghiệp, ví dụ: hạn chế sử 
dụng phân bón tổng hợp và thuốc 
trừ sâu, tăng các yếu tố đầu vào 
khác như vật liệu hữu cơ, lao động, 
máy móc nông nghiệp, luân canh 
cây trồng và nắm bắt các quy trình 
sinh học. Những thay đổi này đòi 
hỏi phải đào tạo nông dân về nông 
nghiệp hữu cơ và nâng cao nhận 
thức trong canh tác hữu cơ. Phương 
pháp sản xuất trong canh tác hữu 
cơ rất khác nhau, phụ thuộc vào các 
biến số như môi trường địa phương. 
Trong canh tác hữu cơ, việc sử dụng 
phân bón tổng hợp và thuốc trừ sâu 
không được khuyến khích. 

Ưu điểm của canh tác hữu cơ
Tính bền vững: Nông nghiệp 

hữu cơ xem xét tác động trung và 
dài hạn của hoạt động nông nghiệp 
đối với hệ sinh thái nông nghiệp. 
Sản xuất thực phẩm đi cùng với việc 
thiết lập cân bằng sinh thái, đồng 
thời ngăn chặn sâu bệnh, duy trì 
dinh dưỡng đất.

Sinh thái: Tác động của nông 
nghiệp hữu cơ đối với thiên nhiên là 
sự tương tác trong hệ sinh thái nông 
nghiệp với các biến số môi trường, 
bao gồm: sự hình thành và điều hòa 
đất, ổn định đất, tái chế chất thải, cô 
lập carbon, chu kỳ dinh dưỡng, săn 
mồi, thụ phấn và môi trường sống.

Đa dạng sinh học: Canh tác 
hữu cơ giúp bảo tồn môi trường và 
đa dạng sinh học. Việc không sử 
dụng thuốc trừ sâu hóa học giúp 
duy trì và tái sinh các loài có lợi, 
bao gồm cả hệ thực vật và động vật 
hoang dã. 

XU HƯỚNG CANH TÁC HỮU CƠ HƯỚNG TỚI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNGXU HƯỚNG CANH TÁC HỮU CƠ HƯỚNG TỚI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG
Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSPNN Hà Nội 

Vùng đệm canh tác nông nghiệp hữu cơ
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Lúa cỏ còn có nhiều tên gọi khác 
như lúa ma, lúa trời,... cùng 
loài với lúa trồng (tên khoa học 

là Oryza sativa) nhưng là loài phụ 
(nhiều tài liệu sử dụng tên khoa học 
là Oryza sativa f. Spontanea). Lúa 
cỏ không có các đặc điểm về năng 
suất, chất lượng mà con người mong 
muốn. Lúa cỏ gây ảnh hướng đến 
canh tác lúa thông qua việc cạnh 
tranh dinh dưỡng, ánh sáng làm giảm 
sinh trưởng của lúa trồng; lẫn hạt lúa 
cỏ làm giảm chất lượng thóc, gạo (lẫn 
tạp). Lúa cỏ có thời gian sinh trưởng 
ngắn, chín sớm, hạt rất dễ rụng nên 
có khả năng lây lan nhanh, khó phòng 
trừ và có thể gây thất thu năng suất, 
thậm chí mất trắng.

Tại Hà Nội, lúa cỏ xuất hiện ở Sóc 
Sơn từ vụ mùa 2020, diện tích nhiễm 
23,44 ha (nhiễm nặng 6,74 ha). Năm 
2021 xuất hiện ở các huyện Sóc Sơn, 
Sơn Tây, Thạch Thất, Mỹ Đức, diện 
tích nhiễm vụ xuân 9,572 ha. vụ 
mùa 4,71 ha (nhiễm nặng 0,36 ha). 
Vụ xuân năm 2022 xuất hiện rải rác 
ở các xã đã có lúa cỏ các vụ trước 
với tỷ lệ thấp, không có diện tích vào 
ngưỡng thống kê (tỷ lệ lúa cỏ <3%). 
Như vậy, có thể nói Hà Nội đã bước 
đầu quản lý hiệu quả không để hiện 
tượng lúa cỏ lây lan, gây thiệt hại cho 
sản xuất lúa của người dân.

I. Đặc điểm nhận dạng lúa cỏ
Giai đoạn đầu lúa cỏ rất giống lúa 

thường mặc dù thời gian sinh trưởng 
ngắn hơn, do đó, nếu canh tác bằng 
hình thức sạ lan, gieo vãi rất khó phát 
hiện và khử lẫn.

Đa số các dòng lúa cỏ có chiều 
cao lớn hơn lúa trồng, trong ruộng 
lúa nhiễm lúa cỏ thì chỉ sau 40 ngày 
là đã xuất hiện lúa nhiều tầng, tầng 
trên cùng thường là lúa cỏ. 

Khả năng đẻ nhánh kém hơn 
lúa trồng. Thân mảnh, lá dài và màu 
vàng hơn lúa trồng.

Do hạt lúa nằm sâu trong đất nên 
thân của lúa cỏ thường kéo dài hơn 
và xuất hiện các đốt thân ngay khi 
mới 2 - 3 lá.

Lúa cỏ trỗ bông sớm hơn lúa 

thường từ 5 - 7 ngày, thời gian trỗ 
kéo dài, tỷ lệ hạt lép cao, hạt lúa có 
râu dài hoặc không có râu, hạt rất dễ 
rụng. Sau khi trỗ 15 ngày khi hạt lúa 
vào chắc là bắt đầu rụng hạt, mức 
độ rụng hạt càng tăng khi đến giai 
đoạn chín. Sau khi rụng xuống nếu 
gặp điều kiện thuận lợi thì nảy mầm 
luôn, nếu gặp điều kiện bất thuận 
(khô hạn, bị vùi sâu trong bùn) hạt có 
thể ngủ nghỉ nhưng vẫn có sức sống 
cao, duy trì sức nảy mầm lên tới vài 
năm. Do vậy, lúa cỏ tồn tại, tích lũy và 
tăng dần qua các vụ. Đặc tính này thể 
hiện sự khác nhau giữa các dòng lúa 
cỏ khác nhau, nhưng nhìn chung hạt 
lúa cỏ có sức sống cao hơn nhiều so 
với lúa trồng.

Qua nhiều vụ canh tác, lúa cỏ 
cũng có sự giao phấn với lúa thường 
(tỷ lệ nhỏ), việc tự để giống đem gieo 
cấy khiến các dạng lúa phân ly với 
tính trạng xấu trở nên phức tạp, khó 
nhận biết và khó quản lý hơn.

II. Nguyên nhân phát sinh và 
lây lan

Hạt giống lúa bị lẫn lúa cỏ.
Trong quá trình canh tác, sản 

xuất, lúa cỏ tồn tại và xâm nhiễm 
qua các con đường như vệ sinh đồng 
ruộng, làm đất không kỹ, theo nguồn 
nước, nông cụ không được vệ sinh, 
... khiến lúa cỏ lây lan từ ruộng này 
sang ruộng khác, vùng này sang 
vùng khác.

Do thời gian chuyển vụ ngắn (vụ 
Xuân sang vụ Mùa) nên khâu làm đất 
không được kỹ, chưa xử lý được triệt 
để tàn dư thực vật của vụ trước trong 
đó có hạt lúa cỏ.

Thường xuyên sử dụng lúa 
thương phẩm làm giống lúa bị phân 
ly, thoái hóa và tính chất di truyền 
có xu hướng trở lại các đặc tính của 
nguồn gốc lúa hoang dại ban đầu 
(hiện tượng lại giống) và xuất hiện 
lúa cỏ với nhiều kiểu hình khác nhau, 
khó nhận biết và khó quản lý.

Việc người dân tự để giống lúa, 
trao đổi giống, nhất là sử dụng giống 
trong vùng đã nhiễm lúa cỏ để gieo 
cấy cho vụ sau sẽ làm gia tăng sự 

xâm nhiễm lúa cỏ trên đồng ruộng.
III. Một số giải pháp trong 

công tác chỉ đạo phòng chống 
lúa cỏ

1. Phối hợp chặt chẽ với chính 
quyền các địa phương trong công tác 
tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn nông 
dân các biện pháp quản lý lúa cỏ.

2. Tăng cường công tác thông 
tin, tuyên truyền cho nông dân qua 
các kênh thông tin đại chúng, qua các 
cuộc hội họp về tác hại và các biện 
pháp quản lý lúa cỏ hiệu quả ngay 
từ đầu vụ.

3. Phân công cán bộ kỹ thuật bám 
sát cơ sở, phát hiện sớm và hướng 
dẫn nông dân các biện pháp quản lý 
lúa cỏ kịp thời, hiệu quả. Ở những 
diện tích bị nhiễm lúa cỏ, chỉ đạo và 
hướng dẫn nông dân tập trung khử 
lẫn ở 2 giai đoạn chính của cây lúa:

- Giai đoạn lúa đẻ nhánh - phân 
hóa đòng: 

+ Đối với lúa cấy hoặc sạ hàng: 
Làm cỏ kết hợp sục bùn đồng thời 
nhổ bỏ những cây mọc ngoài hàng, 
ngoài khóm.

+ Đối với lúa sạ vãi bằng tay: Đi 
theo từng lối hoặc băng, quan sát kỹ 
và nhổ bỏ những cây lúa có đặc điểm 
khác với lúa trồng về kiểu hình (màu 
sắc thân, màu lá, cao cây, độ rộng 
phiến lá, góc lá, ...).

- Giai đoạn lúa đòng - trỗ: Cắt các 
bông lúa cỏ khi mới trỗ - chín sữa. 
Nếu ở giai đoạn lúa cỏ chắc xanh - 
chín phải cắt cho vào túi tránh rơi vãi 
hạt lúa cỏ trên đồng ruộng và đem 
tiêu hủy triệt để. Tuyệt đối không 
để bông lúa cỏ trên bờ ruộng, trên 
ruộng hoặc vứt xuống kênh mương 
dẫn nước.

4. Đối với những địa phương bị 
lúa cỏ gây hại nặng mà nông dân có 
tập quán gieo sạ vãi bằng tay cần phải 
chuyển đổi phương thức canh tác 
sang cấy tay hoặc sạ hàng để dễ dàng 
quản lý lúa cỏ ngay từ giai đoạn sớm.

5. Tăng cường công tác thanh, 
kiểm tra việc kinh doanh và sử dụng 
giống lúa trên địa bàn. 

LÚA CỎ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HIỆU QUẢ
Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Nội
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MỤC LỤC 
STT NỘI DUNG TÁC GIẢ, ĐƠN VỊ TRANG

I CHỦ TRƯƠNG - CHÍNH SÁCH

1
Kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ của 
thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025, định hướng 
đến năm 2030 

TTKN Hà Nội (tổng hợp) 1

2
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