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Năm 2018, là năm thứ ba thực hiện kế hoạch 5 năm 
(2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XII của Đảng; năm thứ ba thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Kế hoạch 
phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016-2020); Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân 
thành phố Hà Nội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020). 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng sản xuất nông nghiệp Thủ đô năm 2018 vẫn tiếp tục giành được nhiều 
kết quả đáng phấn khởi. Giá trị gia tăng ngành nông nghiệp tăng trưởng khá, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 
đã có chuyển biến tích cực, các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao đã được đưa vào sản xuất, nhiều vùng sản 
xuất lúa kém hiệu quả đã được chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản, rau, hoa có giá trị kinh tế cao. Bước đầu đã hình thành 
các điểm bán nông sản an toàn được kiểm soát theo chuỗi, được giám sát thường xuyên nhằm kết nối sản phẩm an toàn, 
nâng cao niềm tin với người tiêu dùng. Việc ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến đưa cơ giới hóa, các giống tốt và chất 
lượng vào sản xuất được tăng cường.

Đến nay, toàn Thành phố đã có 121 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm và 
126 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, tăng 20 mô hình so với cuối năm 2017. Các mô hình sản xuất 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện nay tuy quy mô còn nhỏ, nhưng đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, phù 
hợp với thực tế của Hà Nội và đang khẳng định được vị thế trong điều kiện hiện nay.

Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả. Hạ tầng nông thôn ngày 
càng được đổi mới, nâng cấp; hệ thống đê điều, công trình thủy lợi được củng cố đảm bảo phục vụ sản xuất, an 
toàn phòng chống lụt bão và khắc phục hậu quả thiên tai; đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được nâng 
cao một bước; góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Đến nay, thành phố Hà Nội có 04 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 297 xã (chiếm 76,94% tổng số xã trên địa 
bàn Thành phố) đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập 
bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 ước đạt 46,5 triệu đồng/người/năm.Tỷ lệ hộ nghèo khu vực 
nông thôn giảm từ 3,65% (năm 2016), giảm xuống còn dưới 2,57% (năm 2017), dự kiến 2018 còn khoảng 2,1%.

Có được các thành tích trên là được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thành uỷ, 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố, sự phối kết hợp của các cấp, các ngành, sự nỗ lực phấn đấu của 
đội ngũ cán bộ CNVCLĐ ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội và sự vượt khó của nông dân và các doanh nghiệp 
nông nghiệp cùng với sự tham gia tích cực của các cộng tác viên, các độc giả của Tập san.

Phát huy thành tích đã đạt được, năm 2019 ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội sẽ nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn để tham mưu và tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp năm mới thay mặt Ban biên tập xin kính chúc các bạn độc giả, các cộng tác viên cùng toàn thể bà 
con nông dân lời chúc mừng năm mới:

                                                                          Mạnh Khỏe - An Khang - Thịnh Vượng

    TUV - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
    Chu Phú Mỹ
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CHỦ TRƯƠNG - CHÍNH SÁCH

NGHỊ ĐỊNH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
(Trích Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ)

CHỦ TRƯƠNG - CHÍNH SÁCH

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về sản xuất, chứng nhận, ghi nhãn, lô gô, truy xuất nguồn gốc, kinh doanh, kiểm tra 

nhà nước sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản 
và chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

2. Sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ được khuyến khích áp dụng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình hoặc nhóm hộ sản 

xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ (gọi tắt là cơ sở); tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản 
xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Nông nghiệp hữu cơ là hệ thống sản xuất bảo vệ tài nguyên đất, hệ sinh thái và sức khỏe con người, dựa vào 

các chu trình sinh thái, đa dạng sinh học thích ứng với Điều kiện tự nhiên, không sử dụng các yếu tố gây tác động 
tiêu cực đến môi trường sinh thái; là sự kết hợp kỹ thuật truyền thống và tiến bộ khoa học để làm lợi cho môi trường 
chung, tạo mối quan hệ công bằng và cuộc sống cân bằng cho mọi đối tượng trong hệ sinh thái.

2. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ (gọi tắt là sản xuất hữu cơ) là hệ thống quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bao 
gói, vận chuyển, bảo quản phù hợp với tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.

3. Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ (gọi tắt là sản phẩm hữu cơ) là thực phẩm, dược liệu (bao gồm thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền), mỹ phẩm và sản phẩm khác hoặc giống cây trồng, vật nuôi; thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản 
được sản xuất, chứng nhận và ghi nhãn phù hợp theo quy định tại Nghị định này.

4. Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ dùng để chứng nhận hợp chuẩn là tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về nông ng-
hiệp hữu cơ hoặc tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng trong sản xuất sản 
phẩm hữu cơ.

5. Chứng nhận sản phẩm hữu cơ là hoạt động đánh giá và xác nhận sản phẩm được sản xuất phù hợp với tiêu 
chuẩn nông nghiệp hữu cơ do tổ chức chứng nhận (bên thứ ba) thực hiện.

Chương II. SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
Điều 4. Nguyên tắc sản xuất nông nghiệp hữu cơ
1. Quản lý các tài nguyên (bao gồm đất, nước, không khí) theo nguyên tắc hệ thống và sinh thái trong tầm nhìn 

dài hạn.
2. Không dùng các vật tư là chất hóa học tổng hợp trong tất cả các giai đoạn của chuỗi sản xuất, tránh trường 

hợp con người và môi trường tiếp xúc với các hóa chất độc hại, giảm thiểu ô nhiễm ở nơi sản xuất và môi trường 
chung quanh.

3. Không sử dụng công nghệ biến đổi gen, phóng xạ và công nghệ khác có hại cho sản xuất hữu cơ.
4. Đối xử với động vật, thực vật một cách có trách nhiệm và nâng cao sức khỏe tự nhiên của chúng.
5. Sản phẩm hữu cơ phải được bên thứ ba chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về nông nghiệp hữu cơ 

hoặc tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng trong sản xuất sản phẩm hữu cơ.
Điều 5. Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ
1. TCVN về nông nghiệp hữu cơ được xây dựng, công bố và áp dụng theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn 

và quy chuẩn kỹ thuật.
2. Tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài:
a) Trường hợp sản xuất để xuất khẩu: cơ sở sản xuất áp dụng tiêu chuẩn theo thỏa thuận, hợp đồng với tổ chức 

nhập khẩu;

b) Trường hợp sản xuất hoặc nhập khẩu để tiêu thụ trong nước: cơ sở có thể áp dụng tiêu chuẩn mà Việt Nam là 
thành viên hoặc có thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau hoặc tiêu chuẩn nước ngoài được chấp thuận áp dụng tại Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan liên 
quan đánh giá và công bố danh sách các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài hài hòa 
với tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) được áp dụng tại Việt Nam.

3. Khuyến khích sử dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài 
làm tiêu chuẩn cơ sở.

Điều 6. Vật tư đầu vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ
1. Vật tư đầu vào được sử dụng trong sản xuất hữu cơ theo quy định tại tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ; không 

sử dụng thuốc trừ sâu bệnh, phân bón, chất bảo quản, chất phụ gia là hóa chất tổng hợp; thuốc kháng sinh, sinh 
vật biến đổi gen, hóc môn tăng trưởng.

2. Trường hợp sử dụng vật tư đầu vào:
a) Giống cây trồng, vật nuôi hữu cơ; thức ăn chăn nuôi, thủy sản hữu cơ phải được chứng nhận phù hợp tiêu 

chuẩn nông nghiệp hữu cơ và đáp ứng các quy định, quy chuẩn kỹ thuật khác có liên quan;
b) Phân bón và chất cải tạo đất, thuốc bảo vệ thực vật và chất kiểm soát sinh vật gây hại, chất hỗ trợ chế biến, 

chất phụ gia; chất làm sạch, khử trùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phải được sản xuất từ các nguyên liệu 
và phương pháp phù hợp tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ và đáp ứng các quy định, quy chuẩn kỹ thuật khác có 
liên quan.

Chương III. CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
Điều 7. Tổ chức chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ
1. Điều kiện đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ: Đáp ứng Điều kiện 

kinh doanh dịch vụ chứng nhận sản phẩm, hệ thống quản lý theo quy định tại Điều 17 của Nghị định số 107/2016/
NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về Điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp 
(gọi tắt là Nghị định 107/2016/NĐ-CP).

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp 
hữu cơ (gọi tắt là Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động): theo quy định tại Điều 18 của Nghị định 107/2016/NĐ-CP.

3. Hình thức, trình tự, thời gian cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy 
định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định 107/2016/NĐ-CP. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo Mẫu số 01 tại 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận hồ sơ để cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động và quản lý hoạt động của tổ chức chứng nhận đã được cấp giấy.

Điều 8. Chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ
1. Phương thức đánh giá sản phẩm hữu cơ:
Sản phẩm hữu cơ được đánh giá phù hợp TCVN theo phương thức đánh giá, giám sát quá trình sản xuất và thử 

nghiệm mẫu điển hình lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường khi nghi ngờ việc sử dụng vật tư đầu vào ngoài danh 
mục cho phép tại TCVN về nông nghiệp hữu cơ hoặc sản phẩm nhiễm kim loại nặng, vi sinh vật gây hại vượt quy 
định, quy chuẩn kỹ thuật.

2. Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ do tổ chức chứng nhận cấp theo Mẫu số 
02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và có giá trị trong 02 năm.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về đánh giá, giám sát sau khi cấp Giấy chứng nhận sản 
phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ.

Điều 9. Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài về nông 
nghiệp hữu cơ

1. Sản xuất để xuất khẩu: Sản phẩm được chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận được tổ chức, quốc gia ban hành 
tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài thừa nhận bằng văn bản.

2. Sản xuất để tiêu thụ trong nước: Sản phẩm được chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận được thừa nhận như 
quy định tại Khoản 1 Điều này và có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.
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3. Tổ chức chứng nhận nước ngoài hoặc tổ chức chứng nhận Việt Nam đã được thừa nhận có trách nhiệm:
a) Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, gửi qua mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính hoặc bản 

sao chứng thực) báo cáo kết quả hoạt động chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn 
nước ngoài theo Mẫu số 7 Nghị định 107/2016/NĐ-CP cho cơ quan chuyên ngành được Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn phân công;

b) Chấp hành kiểm tra của cơ quan chuyên ngành được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công và 
bị xử phạt khi có dấu hiệu vi phạm theo quy định pháp luật.

4. Tổ chức chứng nhận được thừa nhận và có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thực hiện trách nhiệm quy 
định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và hướng dẫn thực hiện các quy định tại Điều này.
Điều 10. Kiểm tra tổ chức chứng nhận
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hoạt động của tổ chức chứng nhận có Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động và xử lý khi vi phạm theo quy định hiện hành.
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hoạt động của tổ chức chứng nhận được thừa nhận chứng 

nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài khi có dấu hiệu vi phạm và 
xử lý vi phạm theo quy định hiện hành.

Chương IV. CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG, GHI NHÃN, LÔ GÔ, TRUY XUẤT NGUỒN GỐC 
SẢN PHẨM HỮU CƠ

Điều 11. Công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn sản phẩm hữu cơ
1. Công bố tiêu chuẩn áp dụng:
a) Công bố tên, số hiệu tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ áp dụng và các yêu cầu khác theo quy định pháp luật;
b) Đối với mỹ phẩm hữu cơ ngoài quy định tại điểm a Khoản này phải công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy 

định của Bộ Y tế.
2. Ghi nhãn theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa và quy định ghi nhãn thực phẩm, 

nhãn dược liệu, nhãn mỹ phẩm, nhãn thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản và các quy định sau đây:
a) Việc sử dụng cụm từ “100% hữu cơ”, “hữu cơ” hoặc “sản xuất từ thành phần hữu cơ” kèm theo tỷ lệ các thành 

phần cấu tạo trên nhãn sản phẩm hữu cơ theo quy định tại tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ;
b) Sản phẩm hữu cơ sản xuất tại Việt Nam phải ghi rõ mã số giấy chứng nhận, ngày cấp, tên đầy đủ hoặc tên 

viết tắt, mã số của tổ chức chứng nhận;
c) Sản phẩm hữu cơ nhập khẩu có nhãn không đáp ứng đầy đủ quy định tại Nghị định này thì phải có nhãn 

phụ theo quy định.
3. Khuyến khích sử dụng mã số, mã vạch, gắn “Nhãn xanh Việt Nam”, nhãn sinh thái trên nhãn sản phẩm hữu 

cơ theo quy định pháp luật.
Điều 12. Lô gô sản phẩm hữu cơ Việt Nam
1. Sản phẩm “100% hữu cơ” và sản phẩm “hữu cơ” có ít nhất 95% thành phần hữu cơ được chứng nhận phù 

hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ được mang lô gô sản phẩm hữu cơ Việt Nam. Lô gô của cơ sở được sử dụng đồng 
thời với lô gô hữu cơ Việt Nam.

2. Sau khi được chứng nhận sản phẩm hữu cơ, thì cơ sở có quyền in mẫu lô gô theo quy định của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn gắn trên bao bì sản phẩm và chịu trách nhiệm về việc sử dụng lô gô theo quy định 
của pháp luật.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định mẫu lô gô và quản lý sử dụng lô gô theo quy định pháp luật.
Điều 13. Truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý sản phẩm hữu cơ không đảm bảo chất lượng
1. Cơ sở phải ghi chép, lưu giữ hồ sơ, thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm tại từng công đoạn sản 

xuất, kinh doanh theo hướng dẫn tại TCVN về nông nghiệp hữu cơ.
2. Cơ sở thực hiện truy xuất nguồn gốc trong các trường hợp sau:
a) Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;

b) Khi cơ sở phát hiện sản phẩm hữu cơ do mình sản xuất, kinh doanh không phù hợp tiêu chuẩn nông nghiệp 
hữu cơ hoặc quy định, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; ghi nhãn, lô gô không đúng quy định; quá hạn sử dụng hoặc 
hư hỏng (gọi chung là sản phẩm không đảm bảo chất lượng).

3. Sản phẩm hữu cơ phải thu hồi trong các trường hợp sau đây:
a) Ghi nhãn, lô gô không đúng quy định;
b) Hết thời hạn sử dụng mà vẫn bán trên thị trường;
c) Không phù hợp với tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ hoặc quy định, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;
d) Bị hư hỏng trong quá trình bảo quản, vận chuyển, kinh doanh;
đ) Có chất cấm sử dụng hoặc xuất hiện tác nhân gây ô nhiễm vượt mức giới hạn quy định;
e) Sản phẩm nhập khẩu bị cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu, nước khác hoặc tổ chức quốc tế thông báo 

có chứa tác nhân gây ô nhiễm gây hại đến sức khoẻ, tính mạng con người.
4. Hình thức xử lý sản phẩm hữu cơ bị thu hồi:
a) Khắc phục lỗi ghi nhãn, lỗi lô gô (do in ấn sai); trường hợp ghi nhãn, lô gô chưa đúng quy định và có các vi 

phạm khác thì lô sản phẩm bị xử lý theo quy định tại các điểm b, c, d Khoản này;
b) Chuyển mục đích sử dụng đối với lô sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc không phù hợp với mục đích sử dụng 

ban đầu hoặc tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ nhưng không gây mất an toàn đối với sức khỏe, môi trường;
c) Tiêu hủy lô sản phẩm bị hư hỏng; không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc có chứa chất không được phép sử dụng 

hoặc tác nhân gây mất an toàn đối với sức khỏe, môi trường vượt quy định, quy chuẩn kỹ thuật;
d) Tái xuất đối với lô sản phẩm hữu cơ nhập khẩu không phù hợp tiêu chuẩn hữu cơ hoặc quy định, quy chuẩn 

kỹ thuật của Việt Nam hoặc hết hạn sử dụng.
5. Trách nhiệm của cơ sở khi phát hiện sản phẩm hữu cơ không đảm bảo chất lượng:
a) Xác định, thông báo lô sản phẩm không đảm bảo chất lượng;
b) Yêu cầu các đại lý kinh doanh sản phẩm dừng phân phối lưu thông, báo cáo số lượng của lô sản phẩm không 

đảm bảo chất lượng, tồn kho thực tế và đang lưu thông trên thị trường;
c) Tổng hợp, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kế hoạch thu hồi và hình thức xử lý sản phẩm bị thu hồi;
d) Thực hiện thu hồi và xử lý sản phẩm bị thu hồi trong thời hạn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.
6. Trách nhiệm cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện truy xuất nguồn gốc của cơ sở;
b) Quyết định việc thu hồi, hình thức xử lý và thời hạn hoàn thành;
c) Kiểm tra việc thu hồi, xử lý sản phẩm bị thu hồi;
d) Xử lý vi phạm pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định.
7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công Thương quy định cụ thể việc thu hồi, xử lý đối với 

sản phẩm hữu cơ không bảo đảm chất lượng thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

Chương V. KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HỮU CƠ
Điều 14. Kiểm tra chất lượng sản phẩm hữu cơ
1. Trình tự, thủ tục kiểm tra, xử lý vi phạm về chất lượng sản phẩm hữu cơ theo quy định pháp luật về chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa, an toàn thực phẩm.
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công Thương quy định chi tiết về cơ quan kiểm tra, 

việc áp dụng phương thức kiểm tra chất lượng sản phẩm hữu cơ đối với sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý theo 
quy định.

Điều 15. Quy định về thử nghiệm mẫu sản phẩm hữu cơ
1. Yêu cầu đối với người lấy mẫu, quá trình lấy mẫu thực hiện theo quy định hiện hành đối với từng sản phẩm, 

lĩnh vực.
2. Xác định hóa chất, phụ gia hoặc chất bảo quản ngoài danh mục cho phép sử dụng tại tiêu chuẩn nông nghiệp 

hữu cơ trong sản phẩm “100% hữu cơ”:
a) Sử dụng phương pháp thử nhanh đối với những chất cụ thể theo quy định;
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b) Sử dụng phương pháp phân tích tại phòng thử nghiệm đã đăng ký hoạt động thử nghiệm và được công nhận 
hoặc chỉ định theo quy định của pháp luật; kết quả phân tích mẫu dương tính với chất ngoài danh mục bị coi là 
vi phạm.

3. Xác định giới hạn vi sinh vật gây hại, kim loại nặng có chứa trong sản phẩm hữu cơ theo quy định, quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm an toàn.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công Thương hướng dẫn chi tiết quy định tại Khoản 1, 
Khoản 2 Điều này đối với sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

Chương VI. CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
Điều 16. Ưu tiên áp dụng các chính sách đã ban hành cho phát triển nông nghiệp hữu cơ
1. Ưu tiên kinh phí khoa học, khuyến nông để thực hiện đề tài nghiên cứu, dự án khuyến nông, đặc biệt về giống 

kháng sâu bệnh, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thuốc thú y thảo mộc.
2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm hữu cơ hoặc vật tư đầu vào phục vụ cho sản xuất hữu cơ được ưu tiên 

hưởng các chính sách khuyến khích đầu tư đối với nông nghiệp, nông thôn đã được ban hành:
a) Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn;
b) Chính sách hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp; chính sách liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng 

cánh đồng lớn; chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn;
c) Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; chính sách cho vay khuyến khích phát triển 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch;
d) Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong nuôi trồng, khai thác dược liệu;
đ) Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu;
e) Chính sách hỗ trợ gắn Nhãn xanh Việt Nam, hỗ trợ cơ sở thân thiện với môi trường;
g) Các chính sách có liên quan khác;
h) Trong cùng thời điểm và mục tiêu, cơ sở chỉ được lựa chọn 01 chính sách phù hợp nhất quy định tại các 

điểm a, b, c, d, đ, e, g Khoản này.
3. Nội dung, định mức hỗ trợ; Điều kiện hỗ trợ; nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện 

theo các văn bản đã được ban hành đối với các chính sách hỗ trợ nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.
Điều 17. Một số chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản 

xuất sản phẩm hữu cơ
1. Nội dung, định mức hỗ trợ:
a) Hỗ trợ 100% kinh phí xác định các vùng, khu vực đủ Điều kiện sản xuất hữu cơ: Điều tra cơ bản, khảo sát 

địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí do cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b) Hỗ trợ một lần 100% chi phí cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ do Tổ 

chức chứng nhận cấp (cấp lần đầu hoặc cấp lại);
c) Hỗ trợ đào tạo, tập huấn sản xuất hữu cơ: định mức hỗ trợ thực hiện theo quy định của Chính phủ về khuyến nông;
d) Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất hữu cơ theo TCVN: định mức hỗ trợ chi phí giống kháng sâu 

bệnh, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học đối với mô hình trồng trọt; chi phí giống, thức ăn hữu cơ, 
thuốc thú y được phép sử dụng đối với mô hình chăn nuôi, thủy sản và chi phí nhân rộng mô hình theo quy định 
của Chính phủ về khuyến nông.

2. Nguồn kinh phí thực hiện:
a) Nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành;
b) Lồng ghép từ các Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác 

đang triển khai thực hiện;
c) Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
d) Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
3. Nguyên tắc hỗ trợ

a) Ngân sách trung ương hỗ trợ các dự án thuộc nhiệm vụ chi của trung ương và do cơ quan có thẩm quyền cấp 
trung ương phê duyệt. Mức hỗ trợ cụ thể thực hiện theo quy định tại Nghị định này và các quy định hiện hành có 
liên quan trên cơ sở cân đối nguồn lực tài chính và chính sách phát triển trong từng thời kỳ. Ngân sách trung ương hỗ 
trợ một phần các địa phương khó khăn chưa tự cân đối ngân sách theo khả năng cân đối của ngân sách trung ương;

b) Ngân sách địa phương hỗ trợ các dự án thuộc nhiệm vụ chi của địa phương và do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
hoặc cơ quan chuyên môn được ủy quyền phê duyệt và hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia 
đình, nhóm hộ sản xuất sản phẩm hữu cơ tại địa phương theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này. Trường hợp 
cần thiết, tùy theo Điều kiện thực tế, trên cơ sở cân đối nguồn lực tài chính của ngân sách địa phương, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định ban hành chính sách hỗ trợ bổ sung ngoài các 
chính sách quy định tại Nghị định này;

c) Đối với dự án có sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại áp dụng theo nội dung, mức hỗ trợ của nhà tài trợ quy 
định tại thỏa thuận tài trợ hoặc áp dụng theo mức hỗ trợ do đại diện nhà tài trợ, Bộ Tài chính và cơ quan chủ quản 
dự án thống nhất; trường hợp đại diện nhà tài trợ và Bộ Tài chính chưa có thỏa thuận về mức hỗ trợ thì áp dụng 
theo mức hỗ trợ quy định tại Nghị định này.

4. Điều kiện, trình tự, thủ tục hỗ trợ:
a) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm a, c, d Khoản 1 Điều này:
Các nội dung hỗ trợ phải có trong dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
Có cam kết bố trí vốn đối ứng để thực hiện các hạng mục trong dự án được duyệt (ngoài phần hỗ trợ của ngân 

sách, nhà nước);
Cơ sở đủ Điều kiện được hỗ trợ đầu tư theo tiến độ của dự án.
Trình tự, thủ tục đề xuất, thẩm định, phê duyệt dự án được thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công, Luật 

ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn; các quy định pháp luật có liên quan về quản lý, sử dụng kinh phí 
khuyến nông, kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ, kinh phí lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc 
gia, chương trình mục tiêu hoặc các chương trình, dự án và kinh phí khác.

b) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này:
Doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất sản phẩm hữu cơ gửi văn bản đề nghị 

hỗ trợ kinh phí cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ cho cơ quan chuyên môn 
được ủy quyền trên địa bàn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Sở Y tế hoặc Sở Công Thương), kèm theo 
kết quả tự đánh giá nội bộ đạt yêu cầu TCVN về nông nghiệp hữu cơ và bản sao Giấy chứng nhận sản phẩm phù 
hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ được cấp lần đầu (đối với trường hợp đề nghị cấp lại).

Cơ quan chuyên môn được ủy quyền trên địa bàn căn cứ văn bản đề nghị và kết quả tự đánh giá nội bộ của 
doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất sản phẩm hữu cơ lựa chọn tổ chức chứng 
nhận theo quy định của pháp luật về đấu thầu và cấp kinh phí chứng nhận cho tổ chức chứng nhận trúng thầu.

5. Khuyến khích nông dân, tổ chức, cá nhân tham gia Hệ thống bảo đảm cùng tham gia (Participatory Guaran-
tee System - gọi tắt là PGS, là hệ thống dựa vào sự cùng tham gia của nông dân, người bán hàng, người tiêu dùng 
và những đối tượng khác có cùng quan tâm). Các tổ chức, cá nhân khi tham gia PGS được hưởng các chính sách 
quy định tại điểm b và c Khoản 1 Điều này.

…
Điều 19. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2018.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc

CHỦ TRƯƠNG - CHÍNH SÁCH CHỦ TRƯƠNG - CHÍNH SÁCH
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KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU 
NGÀNH NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội 

Thực hiện 5 năm Đề án Tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và 
phát triển bền vững theo Quyết định số 899/QĐ-

TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và 02 năm 
Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội 
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững 
giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định số 7111/QĐ-UBND ngày 
24/12/2015 của UBND TP Hà Nội). Theo đó, mục tiêu tổng 
quát là phát triển nông nghiệp Hà Nội theo hướng bền vững: 
ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa tập trung quy mô 
lớn, nông nghiệp đô thị sinh thái gắn với xây dựng nông thôn 
mới, nâng cao đời sống nông dân.

Trong 05 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp Thủ đô, mặc dù gặp nhiều khó khăn, như: Biến đổi 
khí hậu cực đoan, giá cả vật tư đầu vào ngày một tăng cao, tốc 
độ đô thị hóa nhanh, tiến bộ kỹ thuật ngày một thay đổi, yêu 
cầu đòi hỏi về chất lượng sản phẩm nông sản ngày càng cao…; 
ngành nông nghiệp Thành phố vẫn đạt ở mức tăng trưởng 
khá: Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2017 đạt 
35.133 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010) tăng so với năm 2013 
là 13,08% và đạt 43.110 tỷ đồng (giá thực tế), tăng 16,50% so 
với năm 2013. Giá trị gia tăng ngành nông nghiệp giai đoạn 
2013 - 2017 tăng bình quân 2,23%; tăng trưởng giá trị sản 
xuất nông, lâm, thủy sản tăng 3,35%; trong đó: Trồng trọt tăng 
2,4%, chăn nuôi tăng 4,0%, thủy sản tăng 6,06%.

Cơ cấu về giá trị sản xuất năm 2017: Trồng trọt, lâm ng-
hiệp 44,40%; chăn nuôi, thủy sản 52,56%; dịch vụ nông ng-
hiệp 3,04%; cụ thể: 

1. Lĩnh vực trồng trọt
Đẩy mạnh công tác chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang 

các cây trồng khác cho hiệu quả kinh tế cao hơn, giá trị tăng 
từ 3-8 lần so với trồng lúa, trong đó chủ yếu chuyển đổi sang 
cây ăn quả, rau an toàn, hoa: 

- Rau: Giai đoạn 2013-2017, diện tích gieo trồng rau tăng 
1,1%/năm (từ 31.727 ha năm 2013 lên 33.537 ha năm 2017), 
trong đó diện tích rau an toàn hiện có 17.850 ha (5.044 ha 
canh tác) tăng 12% so với năm 2013; sản lượng rau tăng bình 
quân 4,1%/năm.

- Hoa, cây cảnh: Giai đoạn 2013-2017, diện tích hoa, cây 
cảnh tăng bình quân 5,6%/năm (từ 4.858 ha năm 2013 lên 
6.237 ha năm 2017). 

- Lúa: Diện tích lúa giảm từ 204.353 ha năm 2013 xuống 
189.862 ha năm 2017. Tổng sản lượng lúa giảm từ 1,156 triệu 
tấn (năm 2013) xuống còn 1,052 triệu tấn (năm 2017). Tuy 
nhiên, diện tích lúa chất lượng cao tăng từ 52.000 ha năm 
2013 lên 81.000 ha năm 2017, sản lượng tăng bình quân 
11,72%/năm.

- Cây ăn quả: Giai đoạn 2013-2017, diện tích cây ăn 
quả tăng bình quân 2,95%/năm (từ 14.551 ha năm 2013 lên 
16.700 ha năm 2017). Trong đó tập trung phát triển một số 
loại cây ăn quả giá trị kinh tế cao bao gồm bưởi, cam, chuối sử 
dụng giống nuôi cấy mô. 

Với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong những năm 
qua, Thành phố đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông 
nghiệp chuyên canh tập trung đem lại hiệu quả kinh tế cao, 
cụ thể: 

 + Hình thành 154 cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa chất 
lượng cao với quy mô trên 100 ha tại 86 Hợp tác xã nông 
nghiệp của 14 huyện ngoại thành, hiệu quả kinh tế cao hơn 
khoảng 25 - 30% sản xuất lúa truyền thống, điển hình như: 
Xã Tam Hưng (Thanh Oai); xã Quảng Phú Cầu, xã Phù Lưu, xã 
Hòa Phú, xã Minh Đức (Ứng Hòa); xã Bắc Phú, xã Tân Hưng 
(Sóc Sơn); xã Liên Hà (Đông Anh),....

 + 101 vùng sản xuất rau an toàn tập trung với quy mô từ 
20 ha trở lên cho giá trị sản xuất từ 400-500 triệu đồng/ha/
năm tập trung ở các huyện Đông Anh, Phúc Thọ, Hoài Đức, 
Gia Lâm, Chương Mỹ, Đan Phượng… ; 

+ 50 vùng sản xuất hoa, cây cảnh tập trung với quy mô 20 
ha/vùng cho giá trị từ 0,5-1,5 tỷ/ha/năm tập trung ở các huyện 
Mê Linh, Đan Phượng, Thường Tín, Đông Anh, Thạch Thất….. 

+ Xây dựng 12 nhãn hiệu tập thể (Bưởi tôm vàng Đan 

Phượng, Bưởi đường Quế Dương, cam canh Kim An, bưởi 
Phúc Thọ, bưởi Chương Mỹ, bưởi Sóc Sơn, Phật Thủ Đắc Sở, 
nhãn muộn Đại Thành, nhãn muộn Hoài Đức, chuối Cổ Bi, 
chuối Vân Nam, ổi Đông Dư)…..

2. Lĩnh vực chăn nuôi, giết mổ
2.1. Chăn nuôi: Tập trung đẩy mạnh mở rộng, nâng cao 

chất lượng sản xuất, cung cấp con giống theo phương pháp 
nhập đàn giống chất lượng cao từ nước ngoài để cải tạo đàn 
giống vật nuôi trong nước theo hướng thuần hoá để thích nghi 
với môi trường trong nước, sản lượng cao hơn và khả năng 
kháng dịch bệnh tốt hơn; các mô hình chăn nuôi quy mô lớn 
và bền vững được đẩy mạnh. Đặc biệt, Thành phố đã tập 
trung đầu tư xây dựng Trung tâm Sản xuất tinh bò ứng dụng 
công nghệ cao, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đưa các 
chương trình, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông 
thôn, phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Thành phố 
vào cuộc sống. Qua đó, ngành Nông nghiệp Hà Nội làm chủ 
công nghệ, tiến bộ kỹ thuật trong việc lai tạo và sản xuất giống 
vật nuôi quý, chất lượng cao. Kết quả hiện nay: Tỷ lệ lợn nái 
ngoại thuần và nái ngoại chiếm 86%, tỷ lệ lợn thịt giống ngoại 
chiếm trên 90%; Tỷ lệ gà công nghiệp chiếm trên 45%, gà ta 
55%; tỷ lệ bò sữa cao sản HFF3 trở lên chiếm 65%, bò HFF2 
chiếm 18%, bò HFF1 chiếm 7%, bò HF thuần chủng chiếm 
10%; tỷ lệ đàn bò thịt được lai tạo giống bằng phương pháp 
thụ tinh nhân tạo với tinh bò ngoại chất lượng cao như bò 
Lai Sind, Brahman, Droughmaster, BBB, Wagyu, Angus… trên 
90%. Cụ thể:

- Tổng đàn: Năm 2017 toàn Thành phố: Tổng đàn trâu 
25,3 nghìn con tăng 5,8% so với năm 2013, đàn bò 130 nghìn 
con giảm 1,08% so với năm 2013 (trong đó bò sữa 15,7 nghìn 
con tăng 25,6% so với năm 2013), đàn lợn 1.869 nghìn tăng 
35,4% so với năm 2013 và đàn gia cầm các loại có 30 triệu 
con tăng 22,7% so với năm 2013 (trong đó gà 20,4 triệu con 
tăng 26,7% so với năm 2013). 

- Sản lượng: Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại 
là 435.046 tấn trong đó: thịt trâu là 1.658 tấn, tăng 17,6% so 
với năm 2013; thịt bò là 10.554 tấn, tăng 16,7% so với năm 
2013; thịt lợn là 330.674 tấn, tăng 10,6% so với năm 2013; 
thịt gia cầm 91.357 tấn, tăng 21,7% so với năm 2013; Sản 
lượng trứng các loại đạt 1.285 triệu quả, tăng 27,8% so với 
năm 2013; Sản lượng sữa tươi đạt 40.186 tấn, tăng 76,19% 
so với năm 2013.

Hiện nay, Thành phố đã phát triển 15 vùng chăn nuôi tập 
trung quy mô lớn ngoài khu dân cư gồm: 02 vùng chăn nuôi 
bò sữa với tổng đàn 10.828 con, 04 vùng chăn nuôi lợn với 
tổng đàn 195 nghìn con, 09 vùng chăn nuôi gia cầm, thủy 
cầm với tổng đàn 5,8 triệu con; 76 xã chăn nuôi trọng điểm 
gồm gồm: 15 xã chăn nuôi bò sữa, 19 xã chăn nuôi bò thịt, 13 
xã chăn nuôi lợn và 29 xã chăn nuôi gia cầm, thủy cầm; phát 

triển 3.941 trại chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư. Chăn 
nuôi ở Hà Nội đã có sự chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất, 
chuyển dần sang chăn nuôi trang trại, chăn nuôi quy mô lớn 
ngoài khu dân cư. Đã hình thành 101 mô hình trang trại chăn 
nuôi tập trung áp dụng công nghệ cao hoặc chăn nuôi khép 
kín từ đầu vào (giống, thức ăn …) đến tiêu thụ. Hiệu quả kinh tế 
của các vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư tại các huyện 
như: Sơn Tây, Ba Vì, Gia Lâm, Quốc Oai, Chương Mỹ, Thanh 
Oai, Thanh Trì, Phúc Thọ với giá trị từ 1-2 tỷ/ha/năm.

 2.2. Về công tác giết mổ gia súc, gia cầm
Hiện nay trên địa bàn Thành phố có 988 cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm, trong đó số cơ sở được kiểm soát là 125 cơ sở, số 
lượng thịt tiêu thụ được kiểm soát đáp ứng được khoảng 59%. 
10/45 điểm giết mổ tập trung được triển khai thực hiện theo 
quy hoạch 10/45 điểm, trong đó có 08 điểm đã xây dựng và đi 
vào hoạt động có hiệu quả, sản lượng giết mổ thực tế khoảng 
220 tấn/ngày, đạt trên 50% công suất thiết kế (410 tấn/ngày), 
còn 02 điểm đang triển khai thực hiện.

3. Lĩnh vực thủy sản
Thực hiện tái cơ cấu trong lĩnh vực thủy sản giai đoạn 

2013-2017, toàn Thành phố đã chuyển đổi 4.200 han diện 
tích ruộng trũng sang nuôi trồng thủy sản tập trung kết hợp với 
trồng cây ăn quả, du lịch sinh thái (56 vùng nuôi trồng thủy 
sản tập trung ở các huyện: Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thanh Oai, 
Mỹ Đức, Ba Vì, Chương Mỹ, Thanh Trì, Thường Tín), năng 
suất đạt từ 10-12 tấn/ha/năm gấp 2 lần so với nuôi quảng 
canh, thu nhập 200-300 triệu đồng/ha/năm. Năm 2017, tổng 
diện tích nuôi trồng thủy sản 21.000 ha, sản lượng 93.623 tấn, 
tăng 28,56% so với năm 2013. Trên địa bàn Thành phố có 01 
Trung tâm và 17 cơ sở sản xuất giống thủy sản, hàng sản xuất 
đạt trên 1,5 tỷ cá bột và 500 triệu cá giống, đáp ứng nhu cầu 
giống cho các cơ sở sản xuất sản trên địa bàn Thành phố và 
cung cấp cho thị trường các tỉnh. 

4. Lĩnh vực lâm nghiệp
Hà Nội có 27.726,4 ha rừng và đất lâm nghiệp, chiếm 

8,34% diện tích tự nhiên của Thành phố. Trong những năm 
qua, Thành phố đã rất quan tâm đến công tác quản lý, bảo 
vệ rừng và phòng, cháy chữa cháy rừng, lên diện tích rừng tự 
nhiên đã được bảo vệ nghiêm ngặt và phục hồi, đất trống đồi 
núi trọc cơ bản được phủ xanh. Trung bình hàng năm trồng 
rừng mới tập trung khoảng từ 200 - 300 ha, trong đó rừng sản 
xuất từ 80-100ha/năm, đưa tỷ lệ che phủ rừng lên 5,59%. 

5. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Hiện nay, toàn Thành phố có 123 mô hình ứng dụng công 

nghệ cao, trong đó trồng trọt chiếm khoảng 18%, chăn nuôi 
34%, thủy sản 13%, tập trung tại các địa phương: Mê Linh 
18 mô hình, Gia Lâm 17 mô hình, Thường Tín 14 mô hình, 
Thanh Oai có 09 mô hình, Phúc Thọ 08 mô hình, Đông Anh 
08 mô hình. Đan Phượng 08 mô hình. Cụ thể:

5.1. Lĩnh vực trồng trọt

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 
Chương trình 02 Ngô Thị Thanh Hằng

thăm khu trồng rau của xã Tráng Việt, huyện Mê Linh

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
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- Trồng và sản xuất rau: Có 119 ha nhà lưới; 15 ha ứng 
dụng công nghệ tưới tiết kiệm; 05 nhà sơ chế rau, diện tích 
458 m2.

- Trồng hoa: Có 110 ha ứng dụng công nghệ cao ở một số 
khâu, nhà màng, nhà lưới 68,3 ha, có 0,1ha ứng dụng công 
nghệ tưới tiết kiệm.

- Cây ăn quả: Có 924,5 ha sản xuất ứng dụng công nghệ 
cao (chiếm 6,2% tổng diện tích cây ăn quả toàn Thành phố); 
trong đó: 634 ha ứng dụng giống chất lượng cao; 372 ha chuối 
ứng dụng 02 tiêu chí sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 
(giống nuôi cấy mô và bao buồng),... 

- Cây chè: Có 306,5 ha (chiếm 10,2%); trong đó 30 ha 
ứng dụng đồng bộ các khâu công nghệ cao; 186 ha sử dụng 
giống mới giá trị và chất lượng cao; 90 ha sử dụng phân bón 
sinh học, hữu cơ, thuốc thảo dược; 30 ha ứng dụng công nghệ 
tưới tiết kiệm,...

- Ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất trồng trọt cũng được 
tăng cường, năm 2017 toàn Thành phố có 5.676 máy làm đất 
(tăng 938 máy so với năm 2013), 281 máy gieo cấy, 990 máy 
phun thuốc bảo vệ thực vật có động cơ, 877 máy gặt đập liên 
hợp, gieo cấy 2,55%, phun thuốc bảo vệ thực vật có động cơ 
46%, thu hoạch bằng máy 85%, giúp nông dân giải phóng sức 
lao động, chuyenr dịch việc làm trong nông thôn, hạ giá thành 
sản xuất, tăng thu nhập người lao động.

5.2. Trong lĩnh vực chăn nuôi 
- Về giống: Nhập các giống gia súc, gia cầm thuần chủng 

có chất lượng cao để cải thiện chất lượng đàn giống, cụ thể: 
Gà D300, các giống lợn Landrace; Yorkshire, Gen+.... và 
giống bò Laisind, BBB... Trong công tác giống sử dụng phương 
pháp thụ tinh nhân tạo đối với đàn bò (đạt 100% với đàn bò 
sữa và 79,3% đối với đàn bò thịt); 79% đối với đàn lợn; công 
tác thụ tinh nhân tạo gà đang bắt đầu thử nghiệm triển khai 
thực hiện ở 5 cơ sở.

- Hệ thống chuồng nuôi: Các trang trại chăn nuôi lợn, gà 
quy mô lớn đều dụng hệ thống chuồng kín; chăn nuôi bò sữa 
sử dụng hệ thống làm mát đạt trên 80%; bò thịt đạt trên 50%.

- Hệ thống xử lý môi trường: Có 75% số trại bò sữa; 44% 
số trại chăn nuôi bò thịt; 44% số trại chăn nuôi lợn quy mô lớn 
ngoài khu dân cư đã sử dụng hầm Biogas; 65% số trại chăn 
nuôi bò sữa; 28% số trại chăn nuôi bò thịt; 29% số trại chăn 
nuôi lợn và 34% số trại chăn nuôi gà sử dụng chế phẩm xử lý 
môi trường trong chăn nuôi. Riêng đối với chăn nuôi lợn đã 
có 02 trại chăn nuôi quy mô lớn sử dụng biện pháp xử lý môi 
trường theo cơ chế phát triển sạch (CDM).

5.3. Trong lĩnh vực thủy sản: 
Đã đưa ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất như: ứng 

dụng làm giàu oxy bằng quạt nước trên diện tích 4.200 ha, 
sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý môi trường nước trên 
600ha và sử dụng công nghệ Biofloc 12 ha.

6. Lĩnh vực đổi mới các doanh nghiệp, nông lâm trường
Thực hiện Kế hoạch về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 

100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội đã sáp 
nhập 3 đơn vị (xí nghiệp Chè Lương Mỹ, xí nghiệp Dứa Suối 
Hai, xí nghiệp Nông lâm nghiệp Sông Đà) trực thuộc công ty 
TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông lâm nghiệp Hà Nội 
theo mô hình công ty mẹ - con.

7. Lĩnh vực liên kết, xúc tiến tiêu thụ nông sản
Đến nay, toàn Thành phố có 115 mô hình liên kết sản xuất 

nông nghiệp, các huyện có nhiều mô hình liên kết: Ứng Hòa 21 
mô hình, Gia Lâm 18 mô hình, Đông Anh có 14 mô hình, Sóc 
Sơn 09 mô hình, Quốc Oai 09 mô hình, Mỹ Đức 08 mô hình, 
Thạch Thất 6 mô hình,... Các mô hình liên kết đã giúp người 
dân phát triển sản xuất bền vững và tạo ra những sản phẩm 
nông nghiệp có thương hiệu, bảo đảm đầu ổ định đầu ra cho 
nông sản 

8. Lĩnh vực ứng dụng khoa học và khuyến nông
Hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 

khảo nghiệm, thực nghiệm nhiều giống cây trồng, vật nuôi 
có năng suất, chất lượng cao, như: Giống lúa chất lượng cao, 
khoai tây, khoai lang, các loại hoa (lan, lily, hồng …), măng 
tây, dưa lưới …

Công tác ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất 
từng bước được nâng cao, trình độ sản xuất của người nông 
dân ngày một nâng lên đặc biệt là việc sử dụng giống mới và 
đầu tư thâm canh trong sản xuất nông nghiệp, góp phần thức 
đẩy sản xuất phát triển, hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho 
nông dân. 

Một số mô hình mới hiệu quả kinh tế cao, cụ thể như: Mô 
hình bưởi diễn đạt 250-300 triệu đồng/ha/năm, nhãn chín muộn 
đạt 250-300 triệu đồng/ha/năm, cam canh đạt 400-500 triệu 
đồng/ha/năm, chuối tiêu hồng, chuối tây thái đạt 190 triệu đồng/
ha/năm, đu đủ Đài Loan 140 triệu đồng/ha, măng tây trắng 2,18 
tỷ đồng/năm; măng tây xanh 1,008 tỷ đồng, lúa Japonica 35,3 
triệu đồng/ha, hoa Lyli 1,52,5 tỷ đồng/ha…..

9. Lĩnh vực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm
Trong 5 năm qua, Thành phố đặc biệt quan tâm đến công 

tác đảm bảo an toàn thực phẩm, đã ban hành các chỉ thị, 
đề án, kế hoạch để tổ chức thực hiện, như: Kế hoạch số 46/
KH-UBND ngày 29/3/2012 về thực hiện chiến lược quốc gia 
ATTP giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 
03/01/2018 về duy trì, phát triển hệ thống thông tin điện tử sử 
dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm trên địa 
bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020; Kế hoạch số 
59/KH-UBND ngày 16/3/2016 về tổ chức phòng trào thi đua 
“An toàn thực phẩm” trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 
- 2020... Quyết định số 5848/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 về 
phê duyệt Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh 
trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà 

Nội”. Kết quả, năm 2017 đã quản lý chặt chẽ 454 chợ, tăng 
28 chợ so với năm 2013; 125 siêu thị, 21 trung tâm thương 
mại (TTTM), tăng 38 siêu thị và 01 TTTM so với năm 2013. 

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, cung cấp công khai 
thông tin được thực hiện, như: Thủ tục cấp giấy chứng nhận, 
giám sát, cập nhật thông tin trong lĩnh vực ATTP nông lâm 
thủy sản, công khai đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông 
tin về an toàn thực phẩm. Giai đoạn 2013-2017 tổ chức 2.606 
lớp tập huấn cho 179.395 lượt người tham gia với nội dung tập 
trung hướng dẫn quy trình giết mổ đảm bảo vệ sinh thú y, kỹ 
thuật nuôi trồng thủy sản, thực hành an toàn thực phẩm trong 
sản xuất, sơ chế rau an toàn, rau VietGAP, tổ chức thanh kiểm 
tra 59.755 lượt cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông, lâm, 
thủy sản, phát hiện 7.692 cơ sở không đạt yêu cầu, xử phạt 
2.355 cơ sở, số tiền trên 11 tỷ đồng. 

10. Tái cơ cấu, gắn xây dựng nông thôn mới 
10.1. Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ
Phát triển kinh tế tập thể: Tính đến nay, thành phố Hà 

Nội có 1.021 HTX nông nghiệp, trong đó có 977 HTX đang 
hoạt động (có 667 HTX tổng hợp, 254 HTX trồng trọt, 47 HTX 
chăn nuôi, 5 HTX nuôi trồng thủy sản, 2 HTX Lâm nghiệp, 1 
HTX nước sạch) còn 44 HTX đã ngừng hoạt động. Trong tổng 
số 1.021 HTX nông nghiệp hiện có 929 HTX nông nghiệp 
hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 (chiếm 90%), còn 
48 HTX nông nghiệp chưa chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã 
năm 2012 (chiếm 4%). Theo kết quả tổng hợp báo cáo của các 
quận, huyện, thị xã, trong tổng số 897 HTX nông nghiệp đánh 
giá, xếp loại năm 2017, có 188 HTX nông nghiệp hoạt động 
tốt (chiếm 21%), 331 HTX nông nghiệp hoạt động khá (chiếm 
36,9%), 323 HTX nông nghiệp hoạt động trung bình (chiếm 
36%), 55 HTX nông nghiệp hoạt động yếu (chiếm 6,1%). 
Trong năm 2017 có 61 HTX nông nghiệp được thành lập mới. 
Các loại hình dịch vụ hiện nay của HTX chủ yếu là cung ứng 
giống vật tư, cơ giới hóa và phát triển sản xuất kinh doanh.

Về kinh tế trang trại: Theo số liệu thống kê, hiện nay trên 
địa bàn Thành phố có 3.166 trang trại, trong đó có 2.808 
trang trại chăn nuôi, 190 trang trại nuôi trồng thuỷ sản, 133 
trang trại sản xuất kinh doanh tổng hợp, 35 trang trại trồng 
trọt, các trang trại đã đóng vai trò đi đầu trong ứng dụng tiến 
bộ kỹ thuật, tăng năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm. 

10.2. Công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực

Thành phố hiện có 1.350 làng có nghề, trong đó 305 làng 
nghề đã được công nhận (giai đoạn 2013-2017, Thành phố 
đã công nhận thêm 16 làng nghề truyền thống), thu hút hơn 
750.000 lao động, giá trị sản xuất 20.000 tỷ đồng/năm. 

Giai đoạn 2013-2017, đã tổ chức 491 lớp truyền nghề cho 
lao động nông thôn, kinh phí trên 30 tỷ đồng; hỗ trợ 32 dự án 

ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh phí gần 07 
tỷ đồng; tổ chức đào tạo 3.969 lớp dạy nghề cho 136.356 lao 
động nông thôn, kinh phí 350,385 tỷ đồng.

10.3. Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới
- Đến nay đã có 04 huyện được công nhận huyện nông 

thôn mới, tăng 3 huyện so với năm 2013; có 294/386 xã 
(chiếm 76,16%) đạt chuẩn nông thôn mới tăng 244 xã so với 
năm 2013. Trong số 92 xã còn lại, có 56 xã đạt và cơ bản đạt 
từ 15-18 tiêu chí, 36 xã đạt và cơ bản đạt từ 10-14 tiêu chí, 
bình quân đạt 18,19 tiêu chí/xã tăng 0,47 tiêu chí/xã so với 
2015. Hà Nội được Trung ương đánh giá là một trong những 
địa phương đi đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới.

- Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện, thu 
nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến hết năm 
2017 đạt 38 triệu đồng/người/năm (tăng 14 triệu đồng/người/
năm so với năm 2013). Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn 
theo chuẩn nghèo cũ còn 2,89 % (năm 2013). Thực hiện 
chuẩn nghèo mới, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 
3,65% (đầu năm 2016), xuống còn 2,57% (cuối năm 2017), 
một số huyện có tỷ lệ hộ nghèo thấp là: Quốc Oai 0,48%, 
Gia Lâm 1,0%, Thanh Trì 1,41%, Hoài Đức 1,51%, Đông 
Anh 1,57%. 

- Cơ sở hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư, hiện 
nay 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa, 
95% đường liên thôn được bê tông hóa, 91% đường ngõ xóm 
và 50% đường giao thông trục chính nội đồng được cứng hóa; 
100% các hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ 
các nguồn điện; có 319/386 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về 
Trường học; 377 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về thủy lợi; 357 
xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa; 100% 
số xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về nhà ở dân cư.

- Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức 
khỏe nông dân có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ người dân tham gia bảo 
hiểm y tế trên địa bàn toàn Thành phố đạt 86,06%; trong đó 
tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tại các huyện, thị xã 
đạt 83,53%. 

- Thực hiện dồn điền, đổi thửa đạt 79.183,1/75.980 ha, 
đạt 104,2% kế hoạch, tăng 2.291,3ha so với cuối năm 2015, 
vượt 3.673,5ha so với kế hoạch được giao. cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 
cho các tổ chức, các nhân đạt 99,1%.

Nhìn khái quát, nông nghiệp Hà Nội trong 5 năm qua 
đã phát triển theo hướng CNH, HĐH, tổ chức sản xuất theo 
hướng thâm canh, tập trung và chuyên môn hóa; lấy năng 
suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế và sức cạnh tranh làm mục 
tiêu phát triển. Các chỉ tiêu chính về nông nghiệp trong từng 
giai đoạn đều đạt và vượt mục tiêu của Đại hội Đảng bộ thành 
phố đề ra./.
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PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ     XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh, PCT Thường trực UBND TP 
Nguyễn Văn Sửu thăm quan gian hàng tại Hội nghị đánh giá kết quả chương 

trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau thịt an toàn cho TP HN năm 2018

PGĐ Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội Nguyễn Huy Đăng trao giải nhất cho 
cặp bò mẹ con tại Hội thi bò xã Minh Châu huyện Ba Vì lần thứ 2 năm 2018

PCT Thường trực UBND Thành            phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu
dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công           tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Đoàn cán bộ Sở Nông lâm nghiệp thủ          đô Viêng Chăn - Nước CHDCND Lào 
thăm mô hình cam, xã          Kim An, huyện Thanh Oai

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT, UBND TP Hà Nội cùng đại biểu các tỉnh tham dự lễ 
ra mắt hệ thống thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc nông sản an toàn 

của UBND Thành phố Hà Nội

PGĐ Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại trao giải nhất 
cho chủ vườn  bưởi Diễn tiêu biểu tại Hội thi 

T/h: Trung tâm Khuyến nông Hà Nội
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TRỒNG TRỌT - THỦY LỢI

1. Đặc điểm tình hình 
Theo Trung tâm dự báo khí tượng Trung ương: Hiện 

tượng ENSO được dự báo sẽ có xu hướng chuyển dần 
sang trạng thái El Nino trong những tháng cuối năm 
2018, đầu năm 2019 với xác suất khoảng 60-70%. 
Nhiệt độ ở khu vực Miền Bắc có xu hướng cao hơn 
TBNN, riêng tháng 12 ở mức xấp xỉ TBNN; Thời gian 
xuất hiện rét đậm, rét hại có có khả năng tương đương 
so với TBNN (khoảng nửa cuối tháng 12/2018). Vẫn có 
khả năng sẽ xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kéo dài 
từ 4-7 ngày tập trung trong tháng 1/2019 và nửa đầu 
tháng 2/2019; Tổng lượng mưa trong tháng 11 và tháng 
12/2018 phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời 
kỳ, từ tháng 1 đến tháng 4/2019 phổ biến thấp hơn 
TBNN từ 10-25%.

2. Kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2019 
Tổng diện tích gieo trồng phấn đấu đạt 119.780 ha, 

bao gồm: 

Lúa: 97.870 ha, năng suất 62 tạ/ha, sản lượng 
606.794 tấn. 

Ngô: 5.500 ha, năng suất 53 tạ/ha, sản lượng 29.150 tấn;
Rau các loại: 9.700 ha, năng suất 215 tạ/ha, sản 

lượng 204.250 tấn;
Lạc: 2.000 ha, năng suất 22 tạ/ha, sản lượng 4.400 tấn;
Đậu tương 400 ha, năng suất 19 tạ/ha, sản lượng 

760 tấn;
Khoai lang: 410 ha; hoa cây cảnh 2.100 ha; Cây 

khác:  1.800 ha.
 3. Một số giải pháp trong sản xuất vụ Xuân 2019
3.1. Công tác thủy lợi 
Theo dõi chặt chẽ diễn biến của điều kiện thời tiết, 

khí hậu chuẩn bị tốt phương án chống hạn, trong đó:
- Tổ chức ra quân làm thuỷ lợi mùa khô, nạo vét 

các cửa khẩu dẫn nước, bể hút trạm bơm đầu mối và 
hệ thống kênh mương, làm thủy lợi nội đồng, tu bổ, sửa 

Làng nghề Bát Tràng (huyện Gia Lâm) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 
đời sống người dân được nâng cao

KẾ HOẠCH  SẢN XUẤT VỤ XUÂN NĂM 2019
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Mô hình mạ khay, cấy bằng máy tại huyện Phúc Thọ

chữa các công trình thuỷ lợi để đảm bảo cấp đủ nước 
cho cây trồng.

- Triển khai các giải pháp công trình để đảm bảo lấy 
đủ nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân 2019 thích ứng 
với tình trạng mực nước sông Hồng bị hạ thấp.

- Khẩn trương kiểm tra hệ thống tưới tiêu; quản lý tốt 
các nguồn nước, phát huy hệ thống tưới hiện có, điều 
tiết hợp lý, tiết kiệm nước tưới, điều chỉnh phù hợp để 
đảm bảo đủ nước cho toàn bộ diện tích lúa, màu với mọi 
tình huống xấu do thời tiết gây ra.

- Tổ chức lấy nước trữ vào các kênh tiêu hồ đầm, 
ruộng trũng ngay từ đầu tháng 12/2018. Thực hiện có 
hiệu quả việc bơm tiếp nước từ sông Hồng vào sông 
Đáy, sông Thiếp - Ngũ Huyện Khê, sông Cà Lồ cụt… 
Trong thời gian nguồn nước sông Hồng thuận lợi, vận 
hành mở cống Cẩm Đình và cống Hiệp Thuận để đưa 
nước vào sông Đáy phục vụ sản xuất. 

- Đối với các khu vực tưới bằng hồ chứa cần quản 
lý chặt chẽ nguồn nước, sử dụng nước hợp lý, hiệu quả, 
tranh thủ nguồn nước ở sông, suối, kênh tiêu, nguồn 
nước mưa để tưới cho cây vụ đông ưu tiên giành nước 
cho vụ xuân 2019.

- Khu vực trồng lúa nước trường hợp không đảm bảo 
đủ nước tưới suốt vụ, cần có phương án chuyển sang cây 
trồng cạn sử dụng ít nước hơn; Ứng dụng công nghệ tưới 
tiết kiệm; Tranh thủ vận hành các trạm bơm lấy nước 
vào gìờ thấp điểm để tiết kiệm chi phí điện năng.

3.2. Cơ cấu giống
a) Đối với giống lúa:
Căn cứ điều kiện sinh thái và tập quán canh tác của 

từng vùng; danh mục giống lúa mới được Bộ Nông ng-
hiệp & PTNT công nhận; kết quả xây dựng các mô hình 
trình diễn khuyến nông và kết quả khảo nghiệm, sản 
xuất thử của Trung tâm Phát triển cây trồng. 

Đề xuất cơ cấu giống lúa vụ xuân năm 2019 như sau: 
nhóm giống lúa năng suất: 38%; Lúa chất lượng >50%; 
Lúa lai: 10%.

Các huyện phía Tây thành phố: (Ba Vì, Phúc Thọ, 
Thạch Thất, Đan Phượng, Chương Mỹ, Quốc Oai): 
Nhóm giống lúa năng suất: Thiên ưu 8, Kim cương 111, 
TBR36, TBR45,...; Nhóm giống lúa chất lượng: BT7, 
HT1, HT9, Lam Sơn 8, nếp vàng 1, nếp 97,87..; Nhóm 
giống lúa lai: Nhị ưu 838, TH3-3, TH3-5, GS55, ...

Đối với các huyện phía Bắc và Đông: (Sóc Sơn, 
Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm,.). Nhóm lúa năng suất: 

TBR45, Thiên ưu 8, Kim cương 111, ...; Nhóm lúa chất 
lượng: BT7, HT1, HT9, TBR225, nếp vàng 1, ...Nhóm 
lúa lai: Giống lúa lai: Nhị ưu 838, TH3-3, TH3-5, GS55, 
...

Các huyện phía Nam Thành phố: (Phú Xuyên, Ứng 
Hòa, Mỹ Đức, Thanh Oai, Thường Tín). Nhóm lúa năng 
suất: Khang dân, Thiên ưu 8, TBR36, TBR45,..Nhóm 
lúa chất lượng: BT7, HT1, Lam Sơn 8, TBR225, nếp 97, 
nếp vàng1. Giống lúa lai: Nhị ưu 838, TH3-3, TH3-5, 
GS55,..

Giống lúa thực hiện chương trình lúa chất lượng cao: 
BT7 (vụ Xuân), HT1, HT9, J02, TBR225, HDT10, Lam 
Sơn 8, Nếp vàng 1, Nếp 97,87. 

Các giống lúa có triển vọng: Giống năng suất: Lam 
Sơn 116, DTR 668; Giống chất lượng: Đông A1, LTH31, 
HDT10, Đài Thơm...

b) Giống cây rau, màu:
- Các giống ngô lai: NK6654, NK66, NK4300, 

LVN4,... ; giống ngô biến đổi gen: NK66Bt/Gt, NK-
4300Bt/Gt; các giống ngô nếp chất lượng cao: HN88, 
VN2, VN6...các giống ngô ngọt: Suger75, Sakita, 
TN801, TN115...các giống ngô rau: Pacfic 116, LVN 
23...;

- Giống đậu tương: DT84, ĐT51, ĐT22, ĐT26, 
DT2008, ...

- Giống lạc MD7, MD9, L14, L18, L23...
- Các giống cải ăn lá, cải bắp, cà rốt, Bầu, Bí lai, Đậu 

các loại nhập khẩu.
3.3. Thời vụ gieo trồng 
* Đối với cây lúa: Gieo mạ trà xuân muộn, tập trung từ 

22/01-01/02/2019 (Tiết Đại Hàn 20/01/2019  tức ngày 
15/12 âm lịch), 100% che phủ nilon đúng kỹ thuật, mở 
rộng diện tích mạ khay, cấy máy, làm mạ công nghiệp 

Thời vụ cấy: Tập trung cấy sau Tết âm lịch chiếm 
>90% diện tích, bắt đầu sau tiết Lập Xuân từ 10/02 đến 
05/03, (Tiết Lập Xuân 04/02/2019 tức 30/12 âm lịch). 
Gieo sạ tập trung từ 20/02-05/03. Không gieo mạ hoặc 
cấy vào những ngày rét đậm, nhiệt độ không khí dưới 
150C. 

Trong cùng một trà, các giống có thời gian sinh 
trưởng dài hơn bố trí đầu khung thời vụ, giống có thời 
gian sinh trưởng ngắn hơn bố trí cuối khung thời vụ. 

* Đối với cây màu: tranh thủ đất có độ ẩm tiến hành 
gieo trồng sớm, tập trung trong tháng 2, đầu tháng 3.

Cụ thể: Cây ngô nhóm dài và trung ngày gieo xong 
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16
Số 04 - Năm 2018
NÔNG NGHIỆP & NÔNG THÔN  HÀ NỘI

Số 04 - Năm 2018
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NỘI

17

trước 20/01; nhóm giống ngắn ngày gieo xong trong 
tháng 2; Đậu tương gieo từ 21/02 đến trước 05/03; Lạc: 
gieo xong trước 10/02.

3.4. Cung ứng đầy đủ giống cây trồng, phân bón, 
thuốc BVTV, liên kết ,tiêu thụ sản phẩm: 

- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh giống, phân bón, 
vật tư nông nghiệp xây dựng kế hoạch cung ứng giống, 
phân bón, thuốc BVTV cho nông dân đảm bảo chất 
lượng, đúng chủng loại, kịp thời vụ, giá cả hợp lý. Đặc 
biệt đối với giống cây trồng yêu cầu các doanh ngiệp 
chỉ cung ứng các loại giống nằm trong cơ cấu giống của 
Thành phố.

- Mở rộng các hình thức dịch vụ của doanh nghiệp, 
hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ nông dân trong việc 
cung ứng giống, phân bón, thuốc BVTV, làm đất, làm 
mạ tập trung, mạ khay, cấy bằng máy, phun thuốc trừ 
sâu bệnh, tưới tiêu...đảm bảo chất lượng dịch vụ, giảm 
chi phí, tăng hiệu quả sản xuất...

- Tổ chức liên kết giữa các hộ nông dân; nông dân 
với mạng lưới thu gom, các thương lái, doanh nghiệp 
chế biến, tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu thông qua 
hợp đồng nhằm tạo ra thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn 
định, quy mô lớn, có lợi cho nông dân, doanh nghiệp.

3.5. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật và 
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới đến hộ nông dân

- Kiểm tra chất lượng giống, khả năng nẩy mầm trước 
khi gieo cấy; chỉ sử dụng hạt giống có chất lượng từ cấp 
xác nhận trở lên.

- Đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ từ sản xuất đến thu 
hoạch, chế biến; ưu tiên mở rộng cơ giới hóa đồng bộ ở 
vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. 
Khuyến khích mở rộng diện tích sử dụng máy cấy, gieo 
thẳng ở những nơi chủ động tưới tiêu. 

- Tiếp tục mở rộng ứng dụng hệ thống thâm canh lúa 
cải tiến (SRI): cấy 1 dảnh, cấy thưa 25-35 khóm/m2, cấy 
mạ non, xúc mạ để cấy; bón phân cân đối, trọng tâm 
là giảm lượng đạm, sử dụng phân bón NPK đa yếu tố, 
phân bón chuyên dùng; rút kiệt nước khi lúa đã đẻ đủ 
số nhánh cần thiết và khi chín, phòng trừ sâu bệnh theo 
phương pháp IPM...

- Những diện tích không trồng cây vụ Đông cần 
khẩn trương cày lật đất để ải, hoặc làm dầm; sử dụng 
vôi bột để bón đồng thời vệ sinh đồng ruộng hạn chế 
nguồn dịch hại và độc hại đất khi lúa mới cấy.

- Những diện tích không chủ động nước tưới cần 

chuyển sang cây trồng cạn như: ngô, đậu tương, lạc, rau 
màu các loại...

- Mở rộng vùng sản xuất chuyên canh tập trung trên 
cơ sở dồn điền đổi thửa, áp dụng giống mới, cơ giới hóa, 
theo hướng sản xuất tập trung, hàng hóa lớn gắn với 
liên kết 4 nhà, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả 
kinh tế cao.

4. Tổ chức thực hiện
- Sở Nông nghiệp & PTNT giao nhiệm vụ cho các 

đơn vị trực thuộc: Chi cục Thủy lợi, Chi cục Trồng trọt 
và Bảo vệ Thực vật, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm 
phát triển cây trồng,..: tăng cường cán bộ xuống cơ sở, 
phối hợp với các cơ quan chuyên môn của cấp huyện, 
các cơ sở, các doanh nghiệp; Tham mưu xây dựng 
phương án phòng chống hạn, cấp đủ nước cho sản xuất; 
Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và kiểm tra, đôn đốc thực 
hiện; Phối hợp triển khai thực hiện các chính sách, đào 
tạo, tập huấn nông dân thực hiện các mô hình ứng dụng 
kỹ thuật mới; Chủ động điều tra phát hiện sâu bệnh hại, 
làm tốt công tác dự tính dự báo sâu bệnh; thông báo, 
hướng dẫn, chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

- UBND các quận, huyện, thị xã: Tăng cường cán 
bộ xuống cơ sở hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra sản xuất, 
chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Đảm bảo đủ giống, vật 
tư và các điều kiện chủ yếu cho sản xuất. Chủ động cân 
đối ngân sách để hỗ trợ giống, kỹ thuật canh tác mới, cơ 
giới hóa nông nghiệp, diệt chuột, ốc bươu vàng, hỗ trợ 
thuốc sinh học, phân bón hữu cơ vi sinh cho phát triển 
rau an toàn; 

- Các doanh nghiệp thủy lợi, nông nghiệp: xây dựng 
phương án, kế hoạch chống hạn, cấp đủ nước; cung ứng 
kịp thời, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng giống, vật tư 
cho sản xuất. Các doanh nghiệp thủy lợi có kế hoạch 
tưới, hợp đồng cụ thể với cơ sở, thường xuyên thông báo 
cho các cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các huyện điều 
hành nước chống hạn, đổ ải, tưới dưỡng;

- Các ngành, đoàn thể liên quan: tổ chức thông 
tin, tuyên truyền kịp thời chủ trương, chính sách, 
phương án, kế hoạch của Thành phố, cấp huyện và 
hướng dẫn kỹ thuật sản xuất vụ xuân 2019 để nhân 
dân biết, thực hiện.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, đoàn thể có 
kế hoạch tổ chức chỉ đạo, vận động nhân dân thực hiện 
các giải pháp kỹ thuật sản xuất./. 

Với những thành tích đã đạt được trong 
thực hiện nhiệm vụ đảm bảo Cụm công 
trình đầu mối phân lũ sông sông Đáy sẵn 

sàng làm nhiệm vụ chuyển lũ từ sông Hồng vào sông 
Đáy, giai đoạn 2008 - 2018, Tập thể CBCNVC Ban 
quản lý Công trình Phân lũ sông Đáy Hà Nội đã vinh 
dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao 
động hạng Ba. Đây là niềm cổ vũ, động viên, khích 
lệ to lớn đối với mỗi cán bộ, công nhân viên chức, 
qua đó tạo thêm sức mạnh, niềm tin, động lực để tập 
thể Ban quản lý Công trình Phân lũ sông Đáy tiếp tục 
phấn đấu xây dựng đơn vị ngày một phát triển, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và những năm 
tiếp theo.

Cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy bao 
gồm: Công trình Đập Đáy; Công trình cống Vân Cốc; 
Công trình cống Cẩm Đình; Công trình cống Hiệp 
Thuận và Kênh dẫn Cẩm Đình-Hiệp Thuận. Sau 
nhiều lần tu bổ, nâng cấp và bổ sung hệ thống, tháng 
4 năm 2008, cụm công trình đầu mối phân lũ sông 
Đáy được Bộ NN&PTNT bàn giao về cho tỉnh Hà Tây 

(cũ) quản lý và đến cuối năm 2008, cụm công trình 
này được UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp 
& PTNT Hà Nội quản lý. Ngày 07/11/2008, Ban 
Quản lý công trình Phân lũ sông Đáy Hà Nội được 
thành lập lại theo Quyết định số 1914/QĐ-UBND 
của UBND thành phố Hà Nội.

Theo đó, Ban Quản lý công trình phân lũ sông 
Đáy Hà Nội là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà 
nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động, có tư cách 
pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại 
kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật. Ban 
Quản lý công trình phân lũ sông Đáy Hà Nội chịu 
sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn Hà Nội, đồng thời chịu sự 
kiểm tra công trình của Tổng Cục Phòng, chống thiên 
tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); chịu 
trách nhiệm trước Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, 
UBND thành phố Hà Nội và pháp luật về hoạt động 
của Ban. 

Cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy đóng 
vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống lụt 
bão cho vùng Thủ đô với nhiệm vụ:

- Chủ động đưa nước sông Hồng vào sông Đáy 
trong mùa kiệt với lưu lượng tối đa 100m3/s.

- Đưa nước thường xuyên trong mùa lũ với lưu 
lượng tối đa 450m3/s nhưng không làm ngập các bãi 
sông nơi có các hoạt động kinh tế cao, không làm 
ngập bãi Vân Cốc đồng thời không làm ảnh hưởng 
đến việc tiêu nước trong mùa mưa.

- Thoát được lưu lượng tối đa 2.500m3/s khi xuất 
hiện lũ đặc biệt lớn có chu kỳ lặp lại lớn hơn 500 năm 
trên hệ thống sông Hồng hoặc xảy ra sự cố nghiêm 
trọng đối với hệ thống đê điều khu vực nội thành Hà 
Nội, sự cố trong quản lý, điều hành hồ chứa… 

BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH PHÂN LŨ SÔNG ĐÁY HÀ NỘI 
10 NĂM THÀNH LẬP LẠI (07/11/2008-07/11/2018)

Thay mặt Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội, đồng chí Chu Phú Mỹ 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội trao Huân chương Lao động 

hạng Ba cho Ban Quản lý công trình phân lũ sông Đáy

Lưu Phượng
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Trong những năm qua, Ban quản lý công trình 
phân lũ sông Đáy luôn thực hiện hoàn thành kế 
hoạch duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống công 
trình phân lũ đúng thời hạn quy định; các cửa van, hệ 
thống máy đóng mở, hệ thống điện, cơ khí… của công 
trình được duy tu, bảo dưỡng theo đúng quy trình vận 
hành, đảm bảo an toàn vận hành, đồng thời thực 
hiện nghiêm túc việc tổ chức vận hành tổng kiểm tra 
công trình phân lũ vào đầu tháng 6 hàng năm theo 
quy định. Từ năm 2009, Ban QLCT phân lũ sông Đáy 
được UBND Thành phố, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà 
Nội giao nhiệm vụ quản lý, vận hành cụm công trình 
lấy nước sông Hồng vào sông Đáy để thực hiện dự án 
cải tạo, nạo vét làm sống lại dòng sông Đáy (hệ thống 
cống Cẩm Đình, cống Hiệp thuận và kênh dẫn Cẩm 
Đình, Hiệp Thuận) Ban đã chủ động, tích cực phối 
hợp với các địa phương, các cơ quan liên quan để 
thực hiện tốt việc quản lý, vận hành đưa nước sông 
Hồng vào sông Đáy và thực hiện giải tỏa các vi phạm 
trên kênh gây cản trở dòng chảy trên kênh; trồng cây, 
làm lều lán trên bờ kênh...

Ông Nguyễn Văn Hữu - Giám đốc Ban quản lý 
Công trình phân lũ sông Đáy Hà Nội cho biết: Hàng 
năm, công tác duy tu bảo dưỡng được thực hiện từ 
đầu tháng 10 năm trước đến 30/5 năm sau bao gồm 
các phần việc duy tu, bảo dưỡng, cạo gỉ, sơn, sửa 
chữa, thay thế các kết cấu thép của cụm công trình 
và kiểm tra bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa hệ thống 
điện vận hành công trình Đập Đáy, Cống Vân Cốc. 
Tổ chức vận hành định kỳ hàng tháng và vận hành 
diễn tập tổng kiểm tra cụm công trình đầu mối phân 
lũ sông Đáy. Nhiệm vụ quản lý, duy tu bảo dưỡng 
cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy hàng năm 
được tổ chức đánh giá 2 lần:  lần 1 vào đầu tháng 6 
để khẳng định công trình đủ điều kiện thực hiện Lệnh 
vận hành chuyển lũ từ sông Hồng vào sông Đáy; lần 
2 vào dịp cuối năm để khẳng định phần công trình 
thường xuyên bị ngập nước vẫn ổn định, an toàn đủ 
điều kiện sử dụng tiếp theo. Trên cơ sở đó Ban xây 
dựng kế hoạch tu sửa, thay thế những chi tiết, những 

bộ phận hư hỏng của công trình và máy móc, thiết bị 
để đảm bảo an toàn khi vận hành chuyển lũ.

Công tác vận hành định kỳ hàng tháng cụm công 
trình được thực hiện nghiêm túc theo quy định, được 
quan trắc tỷ mỉ các thông số kỹ thuật và đều được ghi 
chép cẩn thận. Trong quá trình duy tu, bảo dưỡng và 
vận hành, Ban đã kịp thời căn chỉnh các sai lệch, 
khắc phục các khuyết tật phần cơ khí, nâng cao mức 
độ an toàn phần điện để đảm bảo công trình vận 
hành an toàn. Bên cạnh đó, đề xuất, kiến nghị nhiều 
phương án cải tiến kỹ thuật, đề xuất có lợi để nâng 
cao tuổi thọ công trình, phát hiện và kiến nghị để các 
cấp có thẩm quyền xem xét, nghiên cứu đầu tư cải 
tạo; đầu tư sửa chữa, thay thế, nâng cấp dần hệ thống 
thiết bị điện, thiết bị cơ khí, hệ thống điều khiển, hệ 
thống bảo vệ, hệ thống đo lường và công trình thủy 
công. Công trình đầu mối phân lũ sông Đáy được 
Ban QLCT phân lũ sông Đáy Hà Nội thường xuyên tổ 
chức kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa để luôn 
đảm bảo sẵn sàng vận hành khi có lệnh. Điều này 
thể hiện ở kết quả các buổi tổng kiểm tra vận hành 
cụm công trình trước mùa lũ và kiểm tra công tác duy 
tu, bảo dưỡng phần công trình ngập nước hàng năm 
do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội 
chủ trì có mời các đơn vị liên quan. Hàng năm, kết 
quả công tác Duy tu, bảo dưỡng và vận hành công 
trình đều được Đoàn kiểm tra của Bộ Nông nghiệp & 
PTNT (từ năm 2008 trở về trước) và đoàn kiểm tra do 
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội chủ trì (từ năm 2009 
đến nay) đánh giá tốt.  

Sau khi tiếp nhận quản lý Ban Quản lý công trình 
Phân lũ sông Đáy về trực thuộc, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội đã tăng cường 
sự chỉ đạo, lãnh đạo đối với đơn vị, tập trung tháo 
gỡ, giải quyết những tồn tại. Cơ sở vật chất và trang 
thiết bị làm việc được trang bị, đáp ứng yêu cầu công 
tác quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng cụm công 
trình; bộ mặt cơ quan, công trình được chỉnh trang, 
đổi mới. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ 
viên chức, người lao động từng bước được nâng lên.

Cụm công trình phân lũ sông Đáy có vai trò đặc 
biệt quan trọng trong công tác phòng, chống lụt bão 
cho vùng Thủ đô, vì vậy công tác duy tu, bảo dưỡng, 
đảm bảo an toàn vận hành cụm công trình này được 
Sở NN&PTNT Hà nội giao cho BQL công trình và 
xem đây là nhiệm vụ cấp bách trước mỗi mùa mưa 
lũ hàng năm.

Từ khi về trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà 
Nội đội ngũ cán bộ công nhân viên chức của Ban 
Quản lý công trình Phân lũ sông Đáy Hà Nội tiếp tục 
đoàn kết nhất trí, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 
chính, tiếp tục đổi mới, phát huy nội lực, chủ động 
tích cực tìm tòi, học hỏi, vượt qua khó khăn để quản 
lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng cụm công trình đầu 
mối phân lũ sông Đáy đúng quy trình, quy phạm, bảo 
đảm cho cụm công trình luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ 
chuyển lũ từ sông Hồng vào sông Đáy.Trong 10 năm 
(2008-2018), Ban Quản lý công trình phân lũ sông 
Đáy đã thực hiện tốt quy trình công tác cán bộ, đồng 
thời thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy phù 
hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay cơ cấu tổ chức 
của Ban bao gồmLãnh đạo ban và 5 phòng chức năng 
với tổng số cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng 
(tính đến ngày 30/9/2018) là 77 người.

Sau 10 năm hoạt động là chi bộ cơ sở trực thuộc 
huyện ủy Đan Phượng, từ khi có 12 đảng viên (năm 
2008) đến nay Chi bộ Ban QLCT phân lũ sông Đáy 
đã lớn mạnh với 25 đảng viên (trong đó có 22 đảng 
viên chính thức, 3 đảng viên dự bị) được phân công 
sinh hoạt tại 5 tổ đảng theo 5 phòng chuyên môn; 
Ban chi ủy gồm 3 đồng chí, trong đó bí thư chi bộ 
là đồng chí Giám đốc Ban. Trong những năm qua, 
Cấp ủy chi bộ luôn bám sát thực hiện công tác lãnh, 
chỉ đạo mọi hoạt động của chính quyền, đoàn thể 
trong Ban.100% đảng viên được học tập, quán triệt 
đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của 
Thành uỷ, Đảng ủy Sở NN&PTNT và Huyện ủy Đan 
Phượng; Chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
và 2 năm liên tiếp (2016, 2017) đạt danh hiệu “Trong 
sạch vững mạnh”.

Công tác Thi đua, khen thưởng đã được Ban QL 
Công trình phân lũ sông Đáy tổ chức phát động sâu, 
rộng nhằm động viên CBCNVC-LĐ ra sức thi đua, 
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
Các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, đoàn thanh niên)
phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình,thường 
xuyên Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong 
trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong cơ 
quan thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia góp 
phần cải thiện đời sông tinh thần, tạo không khí vui 
tươi, phấn khởi trong CBVC. Thường xuyên quan 
tâm, chăm lo đến quyền lợi chính đáng của người 
lao động; Phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống 
vật chất, tinh thần cho CBVC, người lao động trong 
cơ quan; thực hiện tốt các chế độ chính sách theo 
quy định.

Với những đóng góp tích cực trong phát triển nông 
nghiệp của Thủ đô Hà Nội, cán bộ, viên chức Ban 
Quản lý công trình phân lũ sông Đáy đã vinh dự được 
trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như Bằng khen 
của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp & PTNT; Cờ thi đua, Bằng khen của 
UBND thành phố…; đặc biệt năm 2018 Ban QLCT 
phân lũ sông Đáy vinh dự được Chủ tịch nước tặng 
thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. 

Phát huy truyền thống là một đơn vị được Bác 
Hồ đến thăm và làm việc tại công trình, lại thường 
xuyên được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước; Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT và UBND 
Thành phố Hà Nội; các cơ quan Trung ương và địa 
phương… đội ngũ cán bộ công nhân viên chức của 
Ban Quản lý công trình Phân lũ sông Đáy tiếp tục 
đoàn kết nhất trí, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 
chính, tiếp tục đổi mới, phát huy nội lực, chủ động 
tích cực  tìm tòi, học hỏi, vượt qua khó khăn để quản 
lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng cụm công trình đầu 
mối phân lũ sông Đáy đúng quy trình, quy phạm, 
bảo đảm cho cụm công trình luôn sẵn sàng làm 
nhiệm vụ chuyển lũ từ sông Hồng vào sông Đáy./.
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CHĂN NUÔI - THỦY SẢN

trại chăn nuôi bò thịt với 2.870 con; 1.086 trại chăn 
nuôi lợn với tổng đàn là 512.601 con; 2.700 trại chăn 
nuôi gia cầm với tổng đàn là 7.993.679 con.

2. Phát triển chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, 
chăn nuôi theo hướng hữu cơ, sinh học

2.1. Chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao
Trên địa bàn Thành phố hiện có 101 mô hình trang 

trại chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao hoặc 
chăn nuôi khép kín. Giá trị sản phẩm chăn nuôi ứng 
dụng công nghệ cao đạt trên 30% so với tổng giá trị sản 
phẩm chăn nuôi trên địa bàn, cụ thể:

Trong lĩnh vực sản xuất giống chất lượng cao
Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong 

việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật, phát triển những 
giống mới có năng suất chất lượng cao. Các giống mới 
đã khẳng định được về đặc tính thích nghi và hiệu quả 
kinh tế như bò nuôi thịt BBB, Wagyu; Bò sữa HF thuần 
và 7/8 HF; Gà D300; nhập lợn nái cụ kỵ từ Pháp, Đan 
Mạch và Canada với khả năng sinh sản vượt trội (trên 
30 con cai sữa/nái/năm) để phục vụ lai tạo và sản xuất 
đàn nái bố mẹ.

Việc ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo (TTNT ) 
đối với bò, lợn và gia cầm cũng đã giúp cải tạo nhanh 
đàn giống của Hà Nội. Hiện nay, tỷ lệ lợn nái ngoại 
thuần và nái ngoại chiếm 86%, năng suất sinh sản của 
đàn lợn nái bố mẹ được lai tạo từ các giống cao sản 
nhập từ Pháp, Đan Mạch, Canada đạt trên 25 con/nái/
năm; tỷ lệ đàn bò thịt được lai tạo giống bằng phương 
pháp TTNT với tinh bò ngoại chất lượng cao như bò 
Sind, Brahman, BBB,… đạt trên 90%. Ngoài ra, với mục 
tiêu đưa ngày càng nhiều giống bò chất lượng cao phục 
vụ chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng 
cao trên địa bàn Thành phố, từ năm 2017, Thành phố 
đã nhập tinh bò thịt chất lượng cao (giống bò Wagyu) 
để đưa vào lai tạo. Đến nay, đã có trên 1.600 con bê lai 
F1Wagyu đã được sinh ra, tập trung chủ yếu tại huyện 
Ba Vì (khoảng 60%).

Trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi
100% các cơ sở chăn nuôi đã ứng dụng sử dụng thức 

ăn công nghiệp hoặc thức ăn tự phối trộn được cân đối 
khẩu phần dinh dưỡng có bổ sung các hoạt chất như 
enzym, probiotic, axit hữu cơ,... vào thức ăn để tối ưu 
khả năng tiêu hóa cho vật nuôi trong quá trình chăn nuôi

Sản xuất thức ăn TMR sử dụng trong chăn nuôi bò 
sữa, Ủ chua, phối trộn vi sinh... làm nguồn thức ăn cung 
cấp cho bò sữa, bò thịt.

Trong lĩnh vực sản xuất xử lý môi trường
75% số trại bò sữa; 44% số trại chăn nuôi bò thịt; 

44% số trại chăn nuôi lợn quy mô lớn ngoài khu dân cư 
đã sử dụng hầm Biogas; 65% số trại chăn nuôi bò sữa; 
28% số trại chăn nuôi bò thịt; 29% số trại chăn nuôi lợn 
và 34% số trại chăn nuôi gà sử dụng chế phẩm xử lý môi 
trường trong chăn nuôi.

Trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chuồng nuôi
Đối với chăn nuôi lợn và gia cầm sử dụng hệ thống 

chuồng kín đạt 30% số trại chăn nuôi quy mô lớn; đối 
với chăn nuôi bò sữa sử dụng hệ thống làm mát đạt trên 
80%; bò thịt đạt trên 50%.

2.2. Phát triển chăn nuôi theo hướng hữu cơ, an toàn 
sinh học

Những năm qua, ngành nông nghiệp của Thủ đô còn 
tích cực triển khai ứng dụng công nghệ sinh học trong 
thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi theo hướng hữu cơ. Toàn 
Thành phố hiện có gần 100 trang trại, doanh nghiệp sử 
dụng chế phẩm sinh học, men vi sinh, thức ăn sinh học 
trong khẩu phần thức ăn. Hàng năm cung cấp cho thị 
trường trên 2.000 tấn thịt lợn sinh học. Một số mô hình 
trang trại chăn nuôi hữu cơ và theo hướng hữu cơ như:

Chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm thịt lợn sinh 
học Quốc Oai: Do Hợp tác xã Chăn nuôi và dịch vụ 
Đồng Tâm tổ chức trên địa bàn huyện Quốc Oai. Quy 
mô chăn nuôi thường xuyên của chuỗi đạt 400 con lợn 
thương phẩm, thức ăn nuôi sử dụng trong chuỗi 100% 
là thức ăn tự phối trộn có bổ sung men sinh học. Hàng 
ngày, chuỗi cung cấp cho thị trường khoảng 0,5 tấn thịt 
lợn đảm bảo an toàn thực phẩm với nhãn hiệu “Thịt 
lợn sinh học Quốc Oai” thông qua các cửa hàng bán lẻ, 
nhà hàng bếp ăn tại huyện Quốc Oai và một số quận 
nội thành. 

 Chuỗi sản xuất và cung cấp thực phẩm sạch 3F: Do 
Công ty CP Chế biến thực phẩm sạch 3F tổ chức theo 
chuỗi khép kín. Quy mô và năng lực sản xuất: 01 Nhà 
máy giết mổ, 100 trang trại gà (với 250.000 con gà thịt); 
15 trang trại lợn rừng (với 750 nái, 25.000 lợn thịt). Sản 
lượng cung cấp và tiêu thụ đạt 2,7 tấn thịt lợn; 2,0 tấn 
thịt gà; 100.000 quả trứng gà/ngày.
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Hà Nội là địa phương có tổng đàn gia súc, 
gia cầm đứng trong tốp đầu của cả nước. 
Để đáp ứng về số lượng, chất lượng và các 

điều kiện vệ sinh, môi trường, Hà Nội có những cơ chế, 
chính sách hỗ trợ, đầu tư để đưa chăn nuôi thành ngành 
hàng chủ lực. Trong đó, đặc biệt chú trọng tới công tác 
phát triển quy hoạch vùng, xã trọng điểm, trại quy mô 
lớn ngoài khu dân cư, nâng cao chất lượng con giống, 
xử lý chất thải chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh cho 
đàn vật nuôi. Đến nay, sản xuất chăn nuôi trên địa bàn 
Thành phố phát triển mạnh cả về chất và lượng, tỷ trọng 
chăn nuôi chiếm trên 50% giá trị GDP sản xuất nông 
nghiệp. Các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi được áp 
dụng rộng rãi, nhiều giống gia súc, gia cầm có chất lượng 
tốt được đưa vào sản xuất như giống bò BBB, giống bò 
Wagyu, giống lợn cao sản, giống gà bản địa có chất 
lượng cao như gà Mía, gà Ri lai Mía, vv… Thực hiện thay 
đổi từ phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ, tận dụng, tự cung 
tự cấp sang chăn nuôi công nghiệp và bán công nghiệp, 
chăn nuôi sinh học, đưa chăn nuôi trở thành mũi đột 
phá trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp Thủ đô.

Theo số liệu của Cục thống kê Hà Nội, năm 2017, 
đàn vật nuôi của Thành phố hiện có: Đàn trâu 25,3 nghìn 
con, đàn bò 130 nghìn con, (trong đó, bò sữa 15,7 nghìn 
con), đàn lợn 1.869 nghìn con, đàn gia cầm các loại có 
30 triệu con (trong đó, đàn gà 20,4 triệu con). Sản lượng 

các sản phẩm chăn nuôi đạt: Thịt lợn hơi xuất chuồng 
330.674 tấn, thịt gia cầm 91.357 tấn, thịt bò 10.554 
tấn, thịt trâu 1.658 tấn.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, từ năm 2013, Hà 
Nội đã tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi 
theo 4 nội dung cụ thể: (1) Chuyển dần chăn nuôi nhỏ lẻ, 
phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung, trang trại, 
gia trại; Hình thành các vùng chăn nuôi xa khu dân cư 
tổ chức sản xuất khép kín; qua đó, giám sát và kiểm soát 
dịch bệnh hiệu quả; (2) Phát triển chăn nuôi ứng dụng 
công nghệ cao; (3) Phát triển chăn nuôi theo hướng sản 
xuất con giống: Tăng năng suất, chất lượng sản phẩm 
chăn nuôi thông qua việc sử dụng các giống năng suất 
chất lượng cao nhập ngoại, cải tiến điều kiện chăn nuôi, 
ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi; (4) Đẩy mạnh 
xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho các sản phẩm chăn 
nuôi;  Tổ chức người chăn nuôi liên kết hợp tác với nhau 
thành các nhóm như hội, chi hội, hợp tác xã. Đây là cơ 
sở để xây dựng chuỗi liên kết chăn nuôi tiêu thụ. 

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương và Thành 
phố, sự nỗ lực của các doanh nghiệp, người chăn nuôi 
và phối hợp, hợp tác của các tỉnh, thành, ngành chăn 
nuôi Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: 

1. Phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm và 
chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư.

Hình thành và phát triển 15 vùng chăn nuôi tập trung 
gồm: 2 vùng chăn nuôi bò sữa (tại Ba Vì, Gia Lâm), số 
lượng 10.828 con; 04 vùng chăn nuôi lợn (Xã Cổ Đông, 
Kim Sơn - Sơn Tây; xã Sơn Công, Vạn Thái - Ứng Hòa; 
Yên Bình - Thạch Thất; Tân Ước, Kim Thư - Thanh Oai), 
số lượng 195.000 con và 09 vùng chăn nuôi gia cầm 
(Ba Vì , Sơn Tây, Chương Mỹ, Quốc Oai, Đông Anh, 
Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thanh Oai và Sóc Sơn), số lượng 
5,8 triệu con.

Phát triển 76 xã chăn nuôi trọng điểm gồm 15 xã 
chăn nuôi bò sữa; 19 xã chăn nuôi bò thịt; 13 xã chăn 
nuôi lợn và 29 xã chăn nuôi gia cầm.

3.941 trại chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư, 
trong đó có: 51 trại chăn nuôi bò sữa với 913 con; 104 
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định số 5818/QĐ-UBND về triển khai Dự án “Chuỗi 
sản xuất và cung cấp sản phẩm chăn nuôi an toàn thực 
phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 
2020”. Trên cơ sở 11 mô hình chuỗi thực hiện theo Dự 
án, đến nay, đã xây dựng, phát triển được 46 mô hình 
chuỗi liên kết an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu 
thụ sản phẩm.

Các mô hình chuỗi được tập trung phát triển theo 2 
hình thức:

Mô hình chuỗi khép kín: Lấy Doanh nghiệp làm 
trọng tâm, chuỗi khép kín do doanh nghiệp làm đầu 
mối chủ động các khâu từ sản xuất giống, sản xuất thức 
ăn chăn nuôi, tổ chức chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, tiêu 
thụ sản phẩm. Tại các chuỗi này, trên cơ sở khả năng 
sẵn có và chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp. 
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã giao Trung tâm 
Phát triển chăn nuôi Hà Nội tập trung tư vấn cho doanh 
nghiệp phát triển hệ thống trang trại chăn nuôi vệ tinh 
và hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức chăn nuôi đảm bảo an 
toàn thực phẩm tại các trại, đồng thời tư vấn Doanh 
nghiệp tổ chức hệ thống tiêu thụ sản phẩm gắn với phát 
triển thương hiệu. Nhìn chung, để các chuỗi này phát 
triển mạnh, khẳng định được thương hiệu đòi hỏi doanh 
nghiệp phải có chiến lược dài hạn, có sự đầu tư lớn và 
đồng bộ tại tất cả các khâu từ chăn nuôi đến thu gom, 
giết mổ, chế biến và tiêu thụ. Một số mô hình chuỗi sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi khép kín hoạt động 
có hiệu quả như: Chuỗi thực phẩm A-Z (HTX Hoàng 
Long), chuỗi thực phẩm Tiên Viên (Công ty Cổ phần 
Tiên Viên), chuỗi thực phẩm Organic green (Công ty 
TNHH Thực phẩm sạch Organic green),...

Mô hình chuỗi liên kết: Lấy các tổ chức nông dân 
(Chi hội/HTX/Hội) tại các vùng chăn nuôi tập trung, các 
xã chăn nuôi trọng điểm của Thành phố làm trọng tâm 
từ đó lựa chọn, giới thiệu các Doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ đầu vào, Doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm để 
tạo thành chuỗi từ chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm. 
Nhìn chung, để xây dựng chuỗi thành công theo hình 
thức này đòi hỏi các tổ chức nông dân phải được tổ chức 
tốt, đồng thời cần có thêm sự tham gia của các cơ quan 
nhà nước làm đầu mối liên kết để đảm bảo các bên thực 
hiện nghiêm các trách nhiệm ràng buộc mới có thể giúp 
chuỗi phát triển bền vững. Một số mô hình chuỗi sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi có liên kết các tác 
nhân từ chăn nuôi - giết mổ - tiêu thụ sản phẩm theo 
chuỗi hoạt động có hiệu quả như: Chuỗi gà Mía Sơn Tây 
(Hội chăn nuôi - tiêu thụ gà Mía Sơn Tây), chuỗi gà đồi 
Sóc Sơn (Hội chăn nuôi - tiêu thụ gà đồi Sóc Sơn), chuỗi 
thực phẩm Vinh Anh (VAF), chuỗi thực phẩm Nam Hà 
Nội (SHF),...

Công tác xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu tại các 
chuỗi cũng được chú trọng. Hiện nay, các mô hình chuỗi 
đã cơ bản hoàn thiện nhãn hiệu và bộ nhận diện thương 
hiệu. Đặc biệt, đã có 08 nhãn hiệu Chăn nuôi được Cục 
Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng bảo 
hộ, trong đó có 5 nhãn hiệu được cấp bằng bảo hộ “Nhãn 
hiệu tập thể” (Gà đồi Ba Vì, Gà Mía Sơn Tây, Gà đồi Sóc 
Sơn, Vịt Vân Đình và Trứng vịt Liên Châu). Việc phát 
triển nhãn hiệu có thêm những điều kiện thuận lợi để 
phát triển thương hiệu, đồng thời giúp người tiêu dùng dễ 
dàng nhận diện và lựa chọn sản phẩm, qua đó nâng cao 
hiệu quả kinh tế của các tác nhân trực tiếp tại các chuỗi. 

Bên cạnh tăng cường hỗ trợ xây dựng chuỗi, năm 
2018, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã giao cho 
Trung tâm Phát triển chăn nuôi xây dựng giải pháp, lộ 
trình nhằm kiểm soát, truy xuất nguồn gốc sản phẩm 
chăn nuôi, trong đó đẩy mạnh ứng dụng mã QR code 
để thực hiện minh bạch thông tin điện tử cho các sản 
phẩm chăn nuôi. Hiện nay, đã có 07 mô hình chuỗi đã 
áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn 
nuôi bằng mã QR CODE từ đó giúp minh bạch thông 
tin của các chuỗi, đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà 
nước kiểm soát được nguồn gốc sản phẩm lưu thông trên 
thị trường.

 Các mô hình chuỗi liên kết hiện nay đã tạo ra 
chuyển biến tích cực, giúp người dân phát triển sản 
xuất bền vững và tạo ra những sản phẩm nông nghiệp 
có thương hiệu, bước đầu các mô hình đã tạo nền tảng 
liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân, bảo đảm đầu 
ra cho nông sản có thị trường tiêu thụ ổn định. Bên cạnh 
đó, việc tiêu thụ sản phẩm của các chuỗi bước đầu đã đi 
vào ổn định thông qua các ràng buộc trách nhiệm giữa 
các nhóm tác nhân tham gia chuỗi, góp phần thúc đẩy 
ngành hàng chăn nuôi Thủ đô phát triển theo hướng bền 
vững, hiệu quả. 
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 Chuỗi  sản xuất và cung cấp thực phẩm A-Z: Do 
HTX Hoàng Long (Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội) tổ chức 
khép kín từ khâu sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi 
đến giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, 
hàng ngày chuỗi cung cấp cho thị trường khoảng 2,2 
tấn thịt lợn (trong đó, khoảng 900 kg thịt lợn là các sản 
phẩm đã được giết mổ, đóng gói và các sản phẩm đã 
qua chế biến đảm bảo an toàn thực phẩm với nhãn hiệu 
“Thực phẩm AZ”.

Chuỗi sản xuất và cung cấp thực phẩm Organic 
Green: Do Công ty TNHH Thực phẩm sạch Organic 
Green tổ chức. Đây là mô hình liên kết các hộ chăn 
nuôi quy mô lớn (được chứng nhận VietGAHP) tham gia 
ký kết hợp đồng chăn nuôi sử dụng thức ăn sinh học; 
sản phẩm được giết mổ công nghiệp và cấp đông đúng 
quy trình. Sản phẩm được phân phối qua gần 100 điểm 
bán trên địa bàn Thành phố với sản lượng tiêu thụ hành 
ngày trên 01 tấn thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ 
thịt lợn mang nhãn hiệu Organic Green.

3. Phát triển theo hướng sản xuất con giống
Hiện nay toàn Thành phố có 66 cơ sở sản xuất giống 

vật nuôi (trong đó 35 cơ sở sản xuất giống lợn, 16 cơ sở 
sản xuất giống gà, 12 cơ sở sản xuất giống vịt, 01 cơ sở 
sản xuất tinh bò, 01 cơ sở sản xuất giống dê, thỏ và 01 
cơ sở sản xuất cả giống gà, lợn). Công suất sản phẩm 
đạt: Trên 50 nghìn bê, bò giống; 250 nghìn lợn giống/
năm; 70 triệu gà giống/năm và trên 10 triệu vịt giống/
năm. Hà Nội luôn chủ động sản xuất con giống chất 
lượng cao, điển hình là công tác thụ tinh nhân tạo đã 
được ứng dụng vào trong tất cả các giống vật nuôi từ bò, 
lợn và gà.

Đối với giống bò: Đã xây dựng Trung tâm sản xuất 
tinh bò đông lạnh với các giống bò thịt BBB, Brahman, 
Sind ...; đã thử nghiệm cấy truyền phối tạo giống bò sữa, 
bò thịt thuần năng suất chất lượng cao. Tỷ lệ thụ tinh 
nhân tạo đối với đàn bò thịt đạt 80%, bò sữa đạt 100%. 

Đối với đàn bò sữa, đã đưa tinh phân ly giới tính vào 
từ những năm 2011, đến nay đã có 877 con bò, bê sữa 
sinh ra từ tinh phân lý giới tính (trong đó có 788 bê cái, 
tỷ lệ bê cái đạt 89,85%). Bê sinh từ từ tinh phân ly giới 
tính có khối lượng sơ sinh từ 30-47 kg (bò mẹ không 
phải mô đẻ); khả năng tăng trọng từ 12-24 tháng tuổi 
khoảng 1.000 gam/con/ngày. Sản lượng sữa trung bình 
là 5.500 kg/con/chu kỳ (cao hơn 10% so với bò sữa bình 

thường), cá biệt có những con sản lượng sữa đạt 6.200 
kg/con/chu kỳ.

Đàn bò thịt sử dụng tinh bò chất lượng cao các giống 
BBB,  Droughtmaster; Angus, Charolais, Brahman, Sind, 
Wagyu,… Hàng năm, sản xuất ra trên 50.000 bê lai chất 
lượng cao cung cấp cho thị trường trong và ngoài Thành 
phố. Năng suất, chất lượng đàn bò lai được cải thiện rõ 
rệt, cụ thể: Sản lượng sữa trung bình đạt 5.000 kg/con/
chu kỳ 305 ngày. Khả năng tăng trọng, khối lượng và tỷ 
lệ thịt của bò lai hướng thịt được cải thiện: Ở giai đoạn 
24 tháng tuổi, bò lai Doughtmaster đạt trên 500kg/con, 
bò lai BBB đạt trên 600kg/con (đối với bò đực).

Đối với lợn: Tỷ lệ đàn lợn ngoại và nái lai chiếm 86% 
tổng đàn lợn nái (trên 26% đàn lợn nái thuần chủng có 
năng suất, chất lượng cao). Tỷ lệ lợn thịt giống ngoại 
chiếm trên 90%. Tiếp tục tuyên truyền các trang trại, cơ 
sở sản xuất giống sử dụng lợn giống năng suất cao nhập 
ngoại từ Pháp, Đan Mạch, Canada để nâng cao năng 
suất, chất lượng con giống. Tỷ lệ TTNT đối với đàn lợn 
đạt trên 85%, tỷ lệ phối có chửa đạt trên 90% năng suất 
sinh sản đàn lợn nái đạt 20,6 con lợn con cai sữa/nái/
năm. Khuyến khích các cơ sở sản xuất giống thực hiện 
đúng quy trình sản xuất để nâng cao chất lượng và giá 
trị con giống; đồng thời công bố tiêu chuẩn cơ sở chất 
lượng giống để có đủ cơ sở pháp lý khi cung cấp giống 
trong và ngoài Thành phố.

Đối với sản xuất giống gia cầm: Có 15.000 con gà 
tại 03 trại chăn nuôi gà tại Đông Anh, Chương Mỹ ứng 
dụng công nghệ TTNT. Đàn gà giống được TTNT cho 
kết quả tốt: Tỷ lệ trứng có phôi đạt trên 85%, tỷ lệ trứng 
ấp nở đạt trên 90%, đàn gà sinh ra từ TTNT có sự đồng 
đều cao, cơ sở sản xuất giống chọn lọc được đàn gà bố 
mẹ thích hợp, tiết kiệm được chi phí. Mỗi năm cung cấp 
khoảng 3 triệu gà giống; Hỗ trợ phát triển các cơ sở sản 
xuất các giống gia cầm bản địa như Gà Mía, Gà Ri, Vịt 
Cỏ gắn với các mô hình chuỗi sản xuất và cung cấp sản 
phẩm khép kín để bảo tồn và phát triển các nguồn gen 
bản địa có gái trị kinh tế cao.

4. Đẩy mạnh xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho 
các sản phẩm chăn nuôi gắn với xây dựng chuỗi liên kết 
sản xuất - tiêu thụ sản phẩm

Năm 2015, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã 
tham mưu UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết 



24
Số 04 - Năm 2018
NÔNG NGHIỆP & NÔNG THÔN  HÀ NỘI

Số 04 - Năm 2018
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NỘI

25

Hà Nội có diện tích tự nhiên là 3.323,6 km2 gồm 
30 quận, huyện, thị xã, trong đó có 18 huyện, 
thị xã có sản xuất nông nghiệp; Lợi thế là một 

Thủ đô song Hà Nội vừa có điều kiện giao thương thuận 
lợi lại vừa có điều kiện tự nhiên phong phú với 150 nghìn 

ha đất đồi gò; 125 nghìn ha đất bãi phù xa, 35 nghìn ha 
đất đồng bằng và còn lại là đất trũng. Vì vậy, ngành Chăn 
nuôi của thành phố có điều kiện phát triển cả về số lượng 
và chất lượng, nếu tính tổng đàn gia súc, gia cầm thì trong 
nhiều năm nay Hà Nội luôn đứng tốp đầu cả nước. Theo 
số liệu của Cục thống kê Hà Nội, năm 2017, đàn vật nuôi 
của Thành phố hiện có: Đàn trâu 25,3 nghìn con, đàn bò 
130 nghìn con, (trong đó, bò sữa 15,7 nghìn con), đàn lợn 
1.869 nghìn con, đàn gia cầm các loại có 30 triệu con 
(trong đó, đàn gà 20,4 triệu con). Sản lượng các sản phẩm 
chăn nuôi đạt: Thịt lợn hơi xuất chuồng 330.674 tấn, thịt 
gia cầm 91.357 tấn, thịt bò 10.554 tấn, thịt trâu 1.658 tấn. 

Những năm qua Hà Nội đã hình thành các xã chăn 
nuôi trọng điểm, các trại chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu 
dân cư, là tiền đề tổ chức liên kết chăn nuôi theo chuỗi, 
điều kiện để đưa khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào 
chăn nuôi, tạo vùng nguyên liệu ổn định cho các doanh 
nghiệp. Đến nay đã phát triển 15 xã chăn nuôi bò sữa, 19 
xã chăn nuôi bò thịt, 13 xã chăn nuôi lợn, 29 xã chăn nuôi 
gia và 3.852 trại/trang trại chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu 
dân cư.

Cán bộ thú y thực hiện việc tiêm phòng vắc xin cho gia cầm

HÀ NỘI VỚI CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH 
GIA SÚC, GIA CẦM HIỆU QUẢ

Nguyễn Ngọc Sơn

Về hoạt động kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, 
sản phẩm động vật: Hà Nội tiếp giáp với 8 tỉnh, thành phố, 
có nhiều trục đường, cửa ngõ ra vào Thành phố, vì vậy 
công tác quản lý dịch bệnh động vật kiểm dịch, kiểm soát 
giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm có nguồn gốc từ động vật gặp nhiều khó 
khăn và rất phức tạp. Có 988 cơ sở điểm giết mổ (trong đó 
7 cơ sở giết mổ công nghiệp, 44 cơ sở bán công nghiệp), 
hàng ngày kiểm soát trâu, bò 200 con; lợn gần 4 ngàn 
con, gia cầm 28 ngàn con. Có chợ đầu môi gia cầm lớn 
nhất nước tại Hà Vĩ (huyện Thường Tín) tiêu thụ khoảng 
40-60 tấn gia cầm/ngày (khoảng 25 - 30 con/ngày). Riêng 
cơ sở giết mổ lơn Vạn Phúc (huyện Thanh Trì) hàng ngày 
bình quân giết mổ từ 1700-2000 con, những ngày giáp Tết 
Nguyên Đán lên tới gần 2600 - 2900 con/ngày. Số lợn trên 
khoảng 70% nhập từ các tỉnh thành phố khác về chợ.  Bên 
cạnh đó thời tiết khí hậu hiện nay có nhiều diễn biến phức 
tạp, bất thường, lưu lượng vận chuyển ra vào thành phố lớn 
nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm 
là rất cao. Đặc biệt là các loại dịch bệnh nguy hiểm (như 
Lở mồm long móng, Tai xanh, Dại, Cúm gia cầm và gần 
đây là Dịch tả lợn Châu Phi đã và đang diễn ra tại 17 Quốc 
gia trong đó có nước láng giềng Trung Quốc ...). 

Xác định dịch bệnh xảy ra sẽ làm thiệt hại rất lớn về 
kinh tế, ảnh hưởng đến an sinh xã hội, những năm qua 
thành phố Hà Nội đã tập trung thực hiện những giải pháp 
rất hiệu  quả trong công tác phòng chống dịch bệnh đàn 
gia súc, gia cầm; cụ thể:

Củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới thú y 
cơ sở: Từ năm 2013, Thành phố đã đầu tư củng cố mạng 
lưới thú y cơ sở đến tận thôn, xóm với 584/584 xã phường 
có trưởng ban Chăn nuôi Thú y (được hưởng tiền công như 
viên chức), 2430 thú y thôn bản (hưởng phụ cấp 0,3/hệ 
số I mức lương cơ bản nhà nước quy định). Có thể nói với 
sự đầu tư này là một điểm nhấn giúp cho mạng lưới thú y 
thực hiện chức năng quản lý nhà nước rất hiệu quả ngay từ 
cơ sở. Đảm bảo chế độ báo cáo, giám sát dịch bệnh tại cơ 
sở nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn dịch bệnh kịp thời, 
không làm bùng phát dịch bệnh. Hệ thống này, (nhất là 
trưởng Ban Chăn nuôi - Thú y xã, phường) trực tiếp tham 
mưu cho chính quyền Kế hoạch phòng chống dịch bệnh 
tại địa phương để giúp cho địa phương tổ chức thực hiện. 
Trực tiếp triển khai thực hiện việc tiêm phòng (đại trà, bổ 
sung hàng ngày, hàng tháng), tổng tẩy uế môi trường, khám 
chữa bệnh tại địa bàn, xử lý tiêu hủy khi có gia súc, gia 
cầm ốm chết. Thực hiện việc kiểm soát, khai báo gia súc, 

gia cầm ra, vào địa phương; hướng dẫn, tư vấn chủ hộ chăn 
nuôi các biện pháp kỹ thuật về quy trình chăn nuôi, phòng 
chống dịch bệnh. Bên cạnh đó phối hợp với các ngành liên 
quan thực hiện chức năng kiểm soát an toàn thực phẩm, 
các hoạt động kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y 
trên địa bàn. Kịp thời khai báo, cùng các ngành liên quan 
xử lý những vi phạm liên quan đến công tác phòng chống 
dịch bệnh gia súc, gia cầm. Nhờ lực lượng này hoạt động 
có hiệu quả giúp cho Hà Nội những năm qua thực hiện tốt 
các giải pháp phòng bệnh không để dịch lớn xảy ra, những 
ổ dịch nhỏ  lẻ đã được ngăn chặn kịp thời. 

Có chính sách hỗ trợ vắc xin đối với một số loại dịch 
bệnh nguy hiểm (như Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, 
Tai xanh, Dại ...) đối với gia súc, gia cầm giống để chủ 
động tạo miễn dịch cho đàn gia súc, gia cầm. Nhờ chính 
sách này mà Hà Nội những năm qua thường tổ chức đồng 
loạt 2 đợt tiêm phòng đại trả (vào tháng 3 -4 và tháng 9 -10 
hàng năm), hàng tháng tiêm phòng bổ sung cho đàn gia 
súc, gia cầm phát sinh mới nhập đàn nhằm tạo miễn dịch 
cho đàn gia súc, gia cầm nhất là đàn giống. Đảm bảo tính 
đồng bộ trong tiêm phòng cho tổng đàn trên địa bàn Thành 
phố đáp ứng miễn dịch, bên cạnh đó hệ thống thú y cơ sở 
triển khai đồng loạt nâng cao việc quản lý vắc xin, chất 
lượng vắc xin. Hàng năm đảm bảo trên 85 % số gia súc, gia 
cầm trong diện tiêm, đặc biệt tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Dại 
cho đàn chó, mèo đạt trên 90 % để ngăn chặn bệnh Dại 
bảo vệ sức khỏe cho con người, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

Vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường phòng chống 
dịch bệnh: Hàng năm, tổ chức 5-6 đợt vệ sinh tiêu độc trên 
địa bàn toàn Thành phố để làm sạch môi trường, chủ động 
ngăn chặn dịch bệnh. Đây là một trong những giải pháp 
làm sạch môi trường, hạn chế, ngăn chặn mầm bệnh, hàng 
năm thực hiện với diện tích phun phòng khoảng trên 300 
triệu m2, trong đó tập trung ở các khu vực chăn nuôi, nguy 
cơ lây nhiễm cao, cơ sở chăn nuôi giết mổ, ổ dịch cũ. Biện 
pháp này cũng giúp cho việc huy động các cấp, các ngành 
cùng vào cuộc làm sạch môi trường để phòng chống dịch 
bệnh cho người và gia súc gia cầm.  

Thông tin tuyên truyên, đây là giải pháp nhằm nâng 
cao nhận thức cho người dân, người chăn nuôi chủ động 
phòng chống dịch bệnh. Hàng năm tổ chức tuyên tuyền, 
tập huấn kỹ thuật cho hàng ngàn cán bộ thú  y cơ sở, hàng 
vạn người dân, người chăn nuôi về kiến thức phòng chống 
dịch bệnh, các quy trình kỹ thuật chăn nuôi. In và phát 
hàng vạn tờ rời đến các đối tượng là chủ hộ kinh doanh, 
người chăn nuôi, chủ trang trại góp phần nâng cao nhận 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình chăn 
nuôi lợn và gia cầm trên địa bàn thành phố còn gặp 
nhiều khó khăn, bị ảnh hưởng bởi yếu tố giá của thị 
trường từ đó ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển chăn 
nuôi của toàn Thành phố; Còn thiếu các doanh nghiệp 
chế biến sâu các sản phẩm chăn nuôi, nên chưa đa 
dạng hóa được sản phẩm, chưa tạo ra được nhiều giá 
trị gia tăng cho sản phẩm chăn nuôi. Thiếu các doanh 
nghiệp là đầu tầu, là cầu nối giữa người sản xuất với thị 
trường tiêu thụ sản phẩm, giúp đẩy mạnh khâu tiệu thụ 
sản phẩm ra thị trường; Thói quen sử dụng thịt mát, thịt 
cấp đông của đa số người tiêu dùng vẫn chưa được cải 
thiện. Phần đông người tiêu dùng vẫn có thói quen sử 
dụng thịt nóng nên sự phát triển hệ thống cửa hàng tiện 
ích chuyên bán và giới thiệu các sản phẩm chăn nuôi 
gặp khó khăn; Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng chưa đáp 
ứng được yêu cầu chuyển đổi cơ cấu phát triển chăn 
nuôi nhất là chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao.

Nhằm tháo gỡ một số khó khăn cho phát triển chăn 
nuôi, trong thời gian tới Trung tâm Phát triển chăn nuôi 
Hà Nội sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm 
khai thông những khó khăn trong chăn nuôi gia súc, gia 
cầm trên địa bàn thành phố. Đơn cử như: Phát triển 
chăn nuôi gắn với Quy hoạch và lợi thế vùng miền - 
Khai thác có hiệu quả thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm; 
Tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất con 
giống, nhập ngoại các con giống có năng suất cao, đồng 
thời phát triển giống bản địa có chất lượng phù hợp 
với nhu cầu người tiêu dùng; Phát triển chăn nuôi ứng 
dụng công nghệ cao: Chăn nuôi vi sinh, chăn nuôi hữu 
cơ tại các vùng có điều kiện; Chăn nuôi ứng dụng công 
nghệ tiên tiến; Xây dựng các chuỗi sản xuất và cung cấp 
sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm, truy 
xuất được nguồn gốc (sử dụng hệ thống QR CODE minh 
bạch sản phẩm)./.

CHĂN NUÔI - THỦY SẢN CHĂN NUÔI - THỦY SẢN
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thức cho mạng lưới thú y cơ sở, người dân trong phòng 
chống dịch bệnh từ cơ sở. Tổ chức ký cam kết không sử 
dụng chất cấm, chất tạo nạc cho các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thức ăn chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi. Đến nay các cơ 
sở đã thực hiện ký cam kết đạt trên 90%; Hàng năm ngành 
Thú y phối hợp các cơ quan truyền thông ở Trung ương và 
Hà Nội tổ chức thực hiện nhiều phóng sự, chương trình giới 
thiệu, hướng dẫn chuyên môn cho người dân đẩy nhanh 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất. 

Hoạt động kiểm dịch, kiểm soát giết mổ gia súc gia 
cầm, một trong nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng 
chống dịch bệnh. Mặc dù có nhiều khó khăn khi Luật Thú 
y bãi bỏ kiểm dịch nội tỉnh, địa bàn Thành phố giáp với 
8 tỉnh thành, có nhiều đường ra vào song công  tác kiểm 
dịch vận chuyển đã được thực hiện tốt. Từ đầu năm 2018 
đã thực hiện kiểm tra 30.375 lượt phương tiện vận chuyển 
đảm bảo kiểm dịch ra vào thành phố đúng quy định. Về 
quản lý hoạt động kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm đến 
nay Thành phố ban hành Quyết định số 5003/QĐ-UBND 
ngày 28/7/2017 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 
5791/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND thành phố 
về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ, chế 
biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội đến 
năm 2020. Theo đó có 16 điểm giết mổ thuộc 07 huyện 
được bổ sung quy hoạch (gồm Mỹ Đức, Thanh Oai, Chương 
Mỹ, Đan Phượng, Ứng Hòa, Mê Linh, Thị xã Sơn Tây). 
Xu thế giết mổ tập trung được các cấp chính quyền quan 
tâm, người chăn nuôi, người kinh doanh, hoạt động giết mổ 
đồng thuận cao. Về số lượng đã có nhiều chuyển biến tích 
cực tăng trên 30 % so với cùng kỳ. Bên cạnh đó tập trung 
xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh, tập trung chỉ đạo xây 
dựng cơ sở An toàn bệnh gia súc, gia cầm theo hướng dẫn 
của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Ngành Thú y đã và đang 
đề xuất xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh Dại trong 
Chương trình khống chế bệnh Dại giai đoạn 2018-2021. 
Thực hiện tốt công tác quản lý giống, thức ăn chăn nuôi 
trên địa bàn với 1.410 đại lý kinh doanh thức ăn chăn 
nuôi, 715 cơ sở kinh doanh thuốc thú y.

Công tác thanh tra, kiểm tra, một trong những nhiệm 
vụ quan trọng để thực hiện chức năng quản lý nhà nước, 
những năm qua ngành Thú y Hà Nội đã phối hợp cùng 
Công an Hà Nội, Chi cục Quản lý Thị trường, đoàn kiểm 
tra liên ngành, đoàn kiểm tra tại các quận, huyện, thị xã 
kiểm tra và xử lý những vi phạm trong công tác giết mổ, 
vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; Trạm Thú y các quận, 
huyện, thị xã đã phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của 

quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra và chấn chỉnh vi 
phạm trong công tác thú y. Kết quả từ đầu năm 2018 đến 
nay, đã thực hiện kiểm tra là 3.416 buổi. Số lượt cơ sở được 
kiểm tra là 12.616 lượt cơ sở. Số trường hợp vi phạm được 
phát hiện và xử lý giảm 15,5%, tập trung chủ yếu trong 
lĩnh vực kiểm dịch, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. 
Hình thức xử phạt chủ yếu là cảnh cáo và phạt tiền, tập 
trung chủ yếu ở các quận nội thành. Tổng số tiền phạt lên 
tới 1.290.369.000 đồng (Một tỷ hai trăm chín mươi triệu ba 
trăm sáu chín nghìn đồng).

Dự báo trong thời gian tới công tác phòng chống dịch 
bệnh gia súc, gia cầm với nhiều khó khăn do thời tiết khí 
hậu diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng trực tiếp và 
gây bất lợi đến tình hình chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm, 
quản lý dịch bệnh gia súc, gia cầm; Nguy cơ bùng phát 
dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm rất cao, nhất là trên đàn 
lợn và đàn gia cầm (Dịch tả lợn Châu Phi, Tai xanh, Lở 
mồm long móng, Cúm gia cầm, Gumboro, Dại…); Đặc biệt 
với hệ thống ngành Thú y cấp huyện khi Nhà nước có chủ 
trương sáp nhập với trạm Bảo vệ thực vật, trạm Khuyến 
nông (thành Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp) thì việc quản 
lý chuyên ngành sẽ gặp nhiều khó khăn nhất là chức năng 
quản lý Nhà nước về Thú y tại địa phương. 

Ngành Thú y Hà Nội đã và đang tập trung tham mưu 
UBND Thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện các 
giải pháp đồng bộ đó là xây dựng kế hoạch, ban hành các 
văn bản chỉ đạo kịp thời, chính xác, sát thực tế. Tổ chức 
thực hiện việc kiểm tra đôn đốc, tổng hợp báo cáo, đề xuất 
các giải pháp giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương. Tập trung 
triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thú y, Luật An toàn 
thực phẩm và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong lĩnh 
vực Thú y và An toàn thực phẩm; Về chuyên môn thực hiện 
việc tiêm phòng đạt tỷ lệ cao, tổng tẩy uế môi trường, xây 
dựng các cơ sở vùng an toàn dịch bệnh. Nâng cao năng lực 
cho cán bộ trong hệ thống ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở 
nhất là mạng lưới thú y xã phường, thôn bản; xử lý nghiêm 
các trường hợp vi phạm. Thực hiện tuyên truyền sâu rộng 
thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hình 
thức tuyên truyền khác để cộng đồng dân cư, người chăn 
nuôi nhận thức và chấp hành đúng Luật Thú y, An toàn 
thực phẩm.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, trong thời 
gian qua công tác phòng chống dịch bệnh tiếp tục được 
thực hiện tốt không để dịch lớn xảy ra góp phần thúc đẩy 
chăn nuôi phát triển hiệu quả, bền vững./.

Hà Nội đứng tốp đầu cả nước về tổng đàn và 
chất lượng đàn gia súc, gia cầm. Nhiều tiến 
bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao được 

ứng dụng trong thực tiễn sản xuất. Với nhiều tiềm năng, 
lợi thế và dư địa để phát triển, quy hoạch ngành và tái 
cơ cấu trong ngành chăn nuôi được triển khai có hiệu 
quả. Chăn nuôi bò có nhiều đột phá, sau nhiều năm tập 
trung cải tạo giống bò, nhiều giống mới có năng suất, 
chất lượng cao đưa vào sản xuất cụ thể: tỷ lệ đàn bò thịt 
chất lượng cao tăng từ 15% lên 62%;  Sản lượng thịt bò 
hơi xuất chuồng tăng từ 8.700 tấn/năm lên 10.554 tấn/
năm (tăng 21,3%). Tầm vóc và khả năng sinh sản của 
đàn bò cái nền lai Zebu (lai Sind, Brahman) được cải 
thiện không ngừng, điển hình giống bò chuyên thịt BBB, 
Droughtmaster, giống bò thịt chất lượng cao Wagyu, An-
gus, Chairolais,... người chăn nuôi bò có lợi nhuận và 
thu nhập ổn định. Hiệu quả kinh tế tăng thêm cho người 
chăn nuôi bò thịt tại Hà Nội đạt khoảng 360 tỷ đồng/
năm, tạo ra việc làm cho người dân nông thôn. Vì vậy, 
Hà Nội là địa chỉ được nhiều tỉnh, thành phố trên cả 

nước đến tham quan, học tập và mua giống bò chất 
lượng cao.

Đến nay, đã phát triển 19 xã chăn nuôi bò thịt trọng 
điểm với số lượng 25.294 con/14.823 hộ chiếm 21,3% 
tổng đàn bò thịt toàn Thành phố và 98 trại chăn nuôi 
bò thịt, bò sinh sản quy mô lớn với số lượng 2.466 con, 
quy mô bình quân đạt 25,1 con/hộ. Hàng năm có trên 
50 nghìn bê lai hướng thịt sinh ra. Khối lượng bê thịt 
chất lượng cao sơ sinh từ 23 - 35 kg/con. Khối lượng bò 
lai Droughtmaster thời điểm 18 tháng tuổi có thể đạt 
400 - 450 kg/con, tỷ lệ thịt xẻ đạt 52 - 58%; tỷ lệ thịt 
tinh đạt 42 - 48%. Bê F1BBB thời điểm 18 tháng tuổi 
đạt 430 - 450 kg/con, tỷ lệ thịt xẻ đạt 63%; tỷ lệ tinh 
tinh đạt 53%.

Hà Nội triển khai lai tạo bằng giống bò Wagyu (giống 
bò có nguồn gốc từ Nhật Bản) từ tháng 01/2017 trên 2 
đối tượng bò là bò cái lai Zebu (lai Sind, lai Brahman), 
có độ tuổi sinh sản từ 1 đến 5 lứa; trọng lượng từ 300 kg 
trở lên, có khả năng sinh sản tốt và bò cái sữa sản lượng 
sữa thấp, không có ý định tăng đàn tại chỗ, gặp khó 

Kết nối tiêu thụ thành công lô bê F1 Wagyu đầu tiên cho 17 hộ nuôi tại xã 
Tự Lập, huyện Mê Linh

HÀ NỘI ĐẨY 
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SẢN XUẤT 
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khăn trong vấn đề tiêu thụ sữa có hướng chuyển sang 
phát triển chăn nuôi bò thịt, trong đó ưu tiên lai tạo tập 
trung tại các xã chăn nuôi bò thịt trọng điểm. Đến tháng 
9/2018 đã cấp trên 10.275 liều tinh cho dẫn tinh viên 
cơ sở, số tinh đã sử dụng trên 8.000 liều, số lượng bê lai 
F1Wagyu sinh ra là 1.576 con, tập trung chủ yếu tại Ba 
Vì là 829 con chiếm 52,6%. Trong đó số bê trên 6 tháng 
tuổi là: 473 con, số bê dưới 6 tháng tuổi là 1.103 con. 
Trọng lượng bê trung bình đạt 23 kg, bê có ngoại hình 
đẹp, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, thích nghi tốt với điều 
kiện chăn thả và bán chăn thả.

Tuy nhiên, đến nay số bê sinh ra chủ yếu vẫn tiêu thụ 
qua khâu trung gian (thương lái) đầu ra không ổn định, 
giá cả bấp bênh, hình thức mua bán bằng cảm quan 
nên rất thiệt thòi cho người chăn nuôi. Để giải quyết vấn 
đề nêu trên và nhằm đẩy mạnh các hoạt động hợp tác 
trong lĩnh vực phát triển chăn nuôi, tháng 2/2018 Trung 
tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội đã ký kết hợp tác với 
Công ty Cổ phần T&T 159 về phát triển chăn nuôi và 
xây dựng chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt. Trong 
đó, Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội tổ chức xây 
dựng các vùng sản xuất giống bò thịt chất lượng cao để 
cung cấp cho Công ty Cổ phần T&T 159 tổ chức nuôi 
và vỗ béo tập trung tại tỉnh Hòa Bình đảm bảo an toàn, 
truy xuất được nguồn gốc phục vụ tiêu dùng Thủ đô và 
cả nước. Từng bước tạo đầu ra ổn định, hình thành một 
chuỗi liên kết mở rộng giữa Hà Nội và tỉnh Hòa Bình, 
trong đó Hà Nội tập trung sản xuất giống chất lượng cao 
để cung cấp cho các tỉnh, thành phố. 

Trên cơ sở nội dung đã ký kết, thông qua khảo sát và 
làm việc với một số địa phương, ngày 08/9/2018 Trung 
tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội đã phối hợp với phòng 
Kinh tế huyện Mê Linh, UBND xã Tự Lập kết nối tiêu thụ 
thành công lô bê F1 Wagyu đầu tiên cho 17 hộ nuôi với 
18 con bê với trị giá bình quân 17.500.000đ/bê giống 
6 tháng tuổi. Ngày 19/9/2018 đã phối hợp với UBND 
xã Minh Châu - Ba Vì kết nối tiêu thụ thành công 36 bê 
trên địa bàn xã với giá trị bình quân 16.932.000 đồng/ 
bê 6,5 tháng tuổi. Việc thu mua được doanh nghiệp 
tiến hành công khai, minh bạch thông qua ký kết Hợp 
đồng thu mua giữa Công ty với người chăn nuôi có xác 
nhận của UBND xã và Trung tâm Phát triển chăn nuôi 

Hà Nội, cân trọng lượng bê và thanh toán tiền mặt cho 
người chăn nuôi. 100% bê bán cho Công ty Cổ phần 
T&T 159  đều được Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà 
Nội cấp giấy chứng nhận nguồn gốc và gắn số tai phục 
vụ công tác quản lý giống và xây dựng chuỗi truy xuất 
nguồn gốc. 

Đây là phương thức thu mua mới, đảm bảo tính 
minh bạch, không qua trung gian và có lợi cho người 
chăn nuôi, 100% các hộ bán bê đều khẳng định có 
lợi hơn bán cho thương lái. Trao đổi với chúng tôi chị 
Nguyễn Thị Thắm khu 5 - xã Minh Châu nói: “ nhà tôi 
có bê con đực 4,5 tháng tuổi, hôm nay Công ty về thu 
mua cân được 166 kg và bán được 18.050.000 đồng, 
cao hơn thương lái trả cách đây 3 hôm một khoản tiền 
không nhỏ, tôi phấn khởi quá! Giống bê này con sinh 
ra nhỏ mẹ dễ đẻ, con lại dễ nuôi, giá trị bán còn cao 
hơn các giống bò khác cùng độ tuổi”. Tương tự như chị 
Thắm, chị Vũ Thị Thường ở xã Tự Lập - Mê Linh có bê 
6,5 tháng tuổi trọng lượng 186 kg, bán được 19.550.000 
đồng. Thông qua mối liên kết hợp tác này thấy rõ được 
sự phấn khởi của người chăn nuôi, đồng thời cũng dần 
thiết lập phương thức thu mua mới tại các địa phương, 
bán bê thông bằng cân trọng lượng, đảm bảo lợi ích, 
tính minh bạch cho người chăn nuôi và doanh nghiệp 
thu mua. Hiện Trung tâm Phát triển chăn nuôi đang tiếp 
tục kết nối với các địa phương khác trên địa bàn thành 
phố Hà Nội để tổ chức thu mua bê, dự kiến 1-2 tuần/
đợt, số lượng khoảng 600 - 800 bê lai Wagyu trong năm 
2018. Tới đây đàn bê lai Wagyu này sẽ được Trung tâm 
Phát triển chăn nuôi Hà Nội phối hợp với các chuyên 
gia trong nước và nước ngoài xây dựng quy trình kỹ thuật 
chăn nuôi để chuyển giao cho Công ty cổ phần T&T 159 
tổ chức nuôi tại tỉnh Hòa Bình phục vụ cho người tiêu 
dùng Thủ đô và cả nước thịt bò lai Wagyu chất lượng 
cao với giá thành phù hợp.

Việc phát triển chăn nuôi và xây dựng chuỗi liên kết 
trong chăn nuôi bò thịt có thể khẳng định là cách làm 
vững chắc, từ đó tạo động lực để công tác phát triển 
chăn nuôi bò thịt tại Thủ Đô có bước phát triển mạnh 
mẽ trong thời gian tới và chủ động, sẵn sàng cho quá 
trình hội nhập AFTA, ASEAN và CPTPP./.

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI:

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng 
sản phẩm nông nghiệp Hà Nội được thành 
lập theo quyết định số 2930/QĐ-UBND ngày 

28/5/2014 của UBND Thành phố Hà Nội là đơn vị duy 
nhất của Sở Nông nghiệp &PTNT được giao nhiệm vụ 
tổ chức các hoạt động nghiên cứu, phân tích, kiểm 
định chất lượng sản phẩm nông nghiệp, vật tư nông ng-
hiệp, mẫu môi trường nông nghiệp; tham gia đánh giá 
và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy về sản phẩm nông, 
lâm, thủy sản, đánh giá chứng nhận sự phù hợp với tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Những năm qua, Trung tâm 
đã từng bước khẳng định được năng lực trong hoạt động 
phân tích, kiểm nghiệm và đánh giá, chứng nhận chất 
lượng sản phẩm nông nghiệp và vật tư nông nghiệp, 

phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp 
và PTNT Hà Nội. 

Để chuẩn hóa năng lực những năm qua Trung tâm 
Phân tích và Chứng nhận sản phẩm nông nghiệp Hà 
Nội đã chủ động hoàn thiện các năng lực, điều kiện 
pháp lý cho hoạt động kiểm nghiệm và hoạt động chứng 
nhận, đáp ứng các quy định của pháp luật. Về năng lực 
kiểm nghiệm: Trung tâm đã được Bộ Khoa học và Công 
nghệ công nhận 188 chỉ tiêu phù hợp với tiêu chuẩn 
quốc tế ISO/IEC 17025:2005; Bộ Nông nghiệp và PTNT 
chỉ định là phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và 
PTNT  và được chứng nhận đăng ký hoạt động thử ng-
hiệm với 185 chỉ tiêu đã được chỉ định và chứng nhận. 
Về năng lực chứng nhận: Trung tâm đã được Văn phòng 

KHOA HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Lưu Phượng

Cán bộ Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội thực hiện phân tích mẫu tại phòng kiểm nghiệm

CHĂN NUÔI - THỦY SẢN
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Công nhận chất lượng (BoA) - Bộ Khoa học và Công nghệ 
công nhận là Tổ chức chứng nhận sản phẩm theo ISO/
IEC 17065:2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ định là 
tổ chức chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP)  
trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản;… Trong năm 2018, Trung 
tâm Phân tích cũng đăng ký mở rộng phạm vi chứng 
nhận đối với sản phẩm nông nghiệp hữu cơ theo tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN 11041:2017 (thay thế cho phiên 
bản năm 2015 đã được công nhận) và VietGAP theo tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN 11892-1:2017. 

Với hệ thống thiết bị phân tích hiện đại, phòng kiểm 
nghiệm vi sinh của Trung tâm Phân tích và Chứng nhận 
chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội đạt chuẩn, 
đáp ứng các yêu cầu phân tích các chỉ tiêu vi sinh. Bên 
cạnh đó, Trung tâm còn có phòng kiểm nghiệm hóa đáp 
ứng yêu cầu phân tích đa dạng, cùng với đội ngũ nhân 
lực đáp ứng các yêu cầu cho hoạt động chuyên môn 
với 22 kiểm nghiệm viên và 15 chuyên gia đánh giá 
đã được phê duyệt, công nhận. Đến nay, Trung tâm đã 
thực hiện trên 510 phép thử lĩnh vực hóa học và phép 
thử sinh học về vi sinh vật, chỉ tiêu chất cấm, kim loại 
nặng, chất tồn dư bảo vệ thực vật, kháng sinh, hooc 
monn tăng trưởng chất bảo quản,… trong lĩnh vực nông 
sản thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, phân bón, đất, nước 
trên hệ thống thiết bị phân tích hiện đại.

Năm 2018, Trung tâm đã triển khai lấy 300 mẫu 
hoa quả sản xuất trong nước, nhập khẩu tại các điểm 
kinh doanh trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội để 
kiểm nghiệm các chỉ tiêu mất an toàn thực phẩm như: 
dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất giấm ủ bảo 
quản, kim loại nặng, vi sinh vật E.coli và Salmonella,...
Bên cạnh đó, Trung tâm còn phối hợp phòng kinh tế 
các quận, huyện lấy 1.058/1.100 mẫu để kiểm tra các 
chỉ tiêu gây mất ATTP. Tham gia 19 đợt kiểm tra phân 
tích ATTP bằng xe kiểm nghiệm nhanh tại các đơn vị 
trong và ngoài ngành nhằm cảnh báo nguy cơ mất an 
toàn thực phẩm, qua đó, đã thực hiện lấy 324 mẫu nông 
sản thực phẩm, phân tích 1.448 lượt các chỉ tiêu hóa 
lý. Thực hiện lấy 92 mẫu nông sản thực phẩm, phân 
tích 411 lượt các chỉ tiêu hóa lý phục vụ công tác kiểm 
nghiệm, kiểm chứng.

 Trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản 
phẩm nông nghiệp Hà Nội đã thực hiện đánh giá và cấp 
chứng nhận VietGAP trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, 
chứng nhận sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành 

phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Đến nay, Trung tâm 
đã cấp chứng nhận cho 155 cơ sở với tổng diện tích 
được cấp là 1.184,8548ha. Bên cạnh đó, tổ chức 33 lớp 
tập huấn, phổ biến, tuyên truyền về VietGAP và chứng 
nhận sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho 
sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản với 1.610 hộ 
sản xuất, sơ chế, kinh doanh,...trên địa bàn thành phố 
tham gia.

Bà Bùi Thanh Hương, giám đốc Trung tâm cho biết 
thêm: Trung tâm đã hoàn thành công tác tham mưu 
về kế hoạch nâng cao năng lực chứng nhận sản phẩm 
nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2019-2020 và được 
UBND Thành phố phê duyệt; xây dựng Kế hoạch Chợ 
thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 
an toàn sản xuất theo chuỗi trên địa bàn Hà Nội giai 
đoạn 2019-2021 trình UBND thành phố phê duyệt. 
Từ những kết quả đã đạt được trong năm 2018 là tiền 
đề để Trung tâm tiếp tục đưa ra các giải pháp thực 
hiện, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. 
Trong đó,Trung tâm sẽ phối hợp chăt chẽ với các đơn 
vị trong ngành, các quận, huyện tổ chức các hoạt động 
kiểm nghiệm trên các mẫu thực phẩm, thức ăn chăn 
nuôi, nước, đất đáp ứng các yêu cầu chuyên môn của 
các đơn vị, đồng thời  phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà 
nước của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà nội; đẩy mạnh 
triển khai thực hiện chứng nhận VietGAP, chứng nhận 
hữu cơ trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. 
Thực hiện chứng nhận sản phẩm cho các đơn vị, cá 
nhân có yêu cầu và tham gia trong chuỗi sản phẩm 
nông nghiệp cung cấp cho Hà Nội. Xúc tiến các hoạt 
động của chợ thương mại điện tử; Kết hợp một số đối 
tác doanh nghiệp có năng lực để thúc đẩy thành lập 
trung tâm định hướng cho hoạt động xuất nhập khẩu 
nông sản có sàn giao dịch và kết nối thông tin của thị 
trường thế giới;…

Với mục tiêu không chỉ là địa chỉ tin cậy của người 
tiêu dùng Thủ Đô, người sản xuất, cũng như các doanh 
nghiệp trong nước trong hoạt động kiểm nghiệm và 
chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp, Trung 
tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm 
nông nghiệp Hà Nội đang nỗ lực phấn đấu năm 2019 
phát triển năng lực chứng nhận mang tầm quốc tế để 
phục vụ công tác chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế cho 
hàng nông sản xuất khẩu, cũng như nhập khẩu vào 
Việt Nam./.

KHOA HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội

1. Định nghĩa: Nuôi cá sông trong ao là công nghệ 
nâng cao sản lượng ao nuôi nhờ phương pháp nuôi nước 
chảy thay vì nuôi trong môi trường nước tĩnh trong ao. 

2. Ưu điểm: 
- Hệ thống này được ứng dụng linh hoạt, trong đó có 

thể nuôi nhiều đối tượng với nhiều kích cỡ khác nhau.
- Có thể thu gom được chất thải trong quá trình nuôi.
- Cá được giữ trong điều kiện nước chảy do đó thịt cá 

được đánh giá là ngon hơn so với trong môi trường nuôi 
ao nước tĩnh truyền thống.

- Không cần thay nước trong quá trình nuôi, chỉ bổ 
sung nước để bù lượng nước bốc hơi tự nhiên.

- Tính trên thể tích 10.000 m3 có thể sử dụng 250 
m3 thể tích nuôi nước chảy để sản xuất được tối đa 
37.500 kg cá thịt và 7.500 kg cá ăn lọc. 

3. Điều kiện áp dụng: 
- Thể tích ao nuôi: tối thiểu là 10.000 m3 (đây là yếu 

tố tiên quyết), trong đó kích thước tiêu chuẩn của máng 
nước chảy là 25 x 5 x 2 m (250 m3).

- Hệ thống yêu cầu cung cấp điện 100% trong quá 
trình nuôi (24h/ngày-7 ngày /tuần, 365,25 ngày/ năm).

- Thích hợp với việc sử dụng thức ăn nổi chất 
lượng cao.

- Đòi hỏi phải quản lý triệt để và cần đầu tư đáng kể.
- Cần những thiết bị riêng biệt (thiết bị phát điện 

dự phòng, máy thổi khí, dàn thổi khí, hệ thống cấp khí 
phụ trợ).

- Đối với ao lớn hoặc nhập nhiều ao nhỏ thì hệ thống 
sẽ hiệu quả hơn.

- Cần tính toán chính xác thể tích nước trong ao (thể 
tích thực không gồm bờ)

- Tỷ lệ thể tích máng bằng 2,5% thể tích ao (chiều 
dài 25m x chiều rộng 5m x độ sâu 2m) 

- Đảo nước trong toàn bộ ao nuôi, thiết kế hệ thống 
thu gom chất thải. 

- Bộ khí, ống dây điện, máy cho ăn và các vật dựng 
khác thường được đặt ở đầu các máng, hệ thống thu 
phân được đặt ở cuối các máng. 

- Máy thổi khí công suất tối thiểu là 170 m3 khí/h. 
Cần ít nhất 4 máy thổi khí cho 1 ao với 1 máng. Dàn khí 
đặt cách đáy máng là 0,5 m và ngập dưới nước 1-1,5m 
tùy theo công suất của máy thổi khí. Ống khí cách nhau 
6 cm, chia làm 2 dàn, mỗi dàn 2,4m, dễ dàng tháo dỡ 
để vệ sinh, góc nghiêng của vòm chắn là 30o mái vòm 
cho thể thẳng hoặc cong đều được.

- Thiết bị tạo dòng chảy (đơn vị nước trắng) mỗi hệ 
thống cần tối thiểu 2-3 đơn vị nước trắng: 1 ở đầu máng, 
1-2 đặt ở trong ao mở: dùng ống sủi khí công suất 1,5 
HP  loại 75 hoặc 80 mm, khi hoạt động cung cấp tối ưu 
0,68 m3 khí/h hoặc 0,19 lít khí/s.

- Hệ thống cổng chắn ở 2 đầu máng có khung bằng 
nhôm hoặc thép, mắt lưới không quá nhỏ. 

- Hệ thống sủi khí phụ trợ được dùng khi sinh khối 
trong máng đạt trên 60% sản lượng dự kiến, nên bố trí 
ở 15m đầu tiên của máng và đường ống dẫn khí hạ sâu 
1,2 m để bổ sung ống sủi khí. 

- Bửng chắn được đặt chạy dọc ao nuôi với khoảng 
mở là gấp 3 lần tổng chiều rộng của các máng, hệ thống 
đúng sẽ đảo được thể tích nước sau mỗi 6-7 phút vì thế 
một hệ thống tạo ra 250 m3 thể tích nước trao đổi 8-9 
lần/h, 1 máng sẽ đẩy 51.000 m3 nước/ngày.

- Đặt hệ thống cảnh báo áp lực khí và điện.
- Hệ thống thu gom chất thải ở khu 3m cuối hệ thống 

làm khu nước tĩnh, thực hiện đều đặn 3 lần/ngày.
- Sản lượng đạt được tối đa của 1 máng với tỷ lệ 

2.5% thể tích ao là 150 kg/m3 cho cá thịt và 125 kg/m3 
cho cá giống. 

- Số cá thả (con/máng) = (sản lượng mục tiêu x tổng 
thể tích máng)/cỡ cá thu hoạch. 

Tùy thuộc vào mắt lưới chắn sử dụng trong hệ thống 
sông để thả cỡ cá phù hợp. Thông thường nên thả cá cỡ 
50-100g/con, tùy thuộc vào kích cỡ cá muốn thu để lựa 
chọn mật độ nuôi phù hợp.

- Cá ăn lọc có thể thả trong ao cho tối đa 7.500kg/ 
10.000 m3 ao (0,75kg cá/m3)

- Cho cá ăn 90% nhu cầu và bằng máy cho ăn tự động.
- Áp dụng quy trình chăm sóc và phòng trị bệnh tổng 

hợp cho cá nuôi, đồng thời định kỳ kiểm tra, tu sửa, vệ 
sinh hệ thống nuôi./. 

KHOA HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

HỆ THỐNG NUÔI CÁ SÔNG TRONG AO (IPRS)
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