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Ảnh bìa 1: Lễ trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa
 Sở Nông nghiệp và PTNT 3 tỉnh: Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2020.

Cán bộ Khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật thâm canh cây cam, quýt trong thời kỳ kiến thiết cơ bản 
theo quy trình sản xuất an toàn tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì.

Ông Nông Quang Nhất, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn phát biểu tại buổi gặp mặt kỉ niệm
75 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT tại Thành phố Bắc Kạn.
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Để chủ động đối phó với các tình huống 
thời tiết bất thường xảy ra, nhất là rét đậm, 

rét hại gây hại cho cây trồng, vật nuôi và thủy 
sản trong vụ Đông Xuân năm 2020-2021, ngày 
19/11/2020 UBND tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt 
Phương án phòng, chống rét cho cây trồng, vật 
nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2020-2021, 
với các nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp 

ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhận thức 
của nhân dân trong công tác phòng, chống rét 
cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản; đặc biệt là 
ứng phó kịp thời với rét đậm, rét hại, giảm thiểu 
thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra cho sản xuất 
nông lâm nghiệp vụ Đông Xuân 2020-2021.

- Chủ động phòng, chống rét cho cây trồng, 
vật nuôi và thủy sản và triển khai các biện pháp 
khắc phục thiệt hại và khôi phục sản xuất sau rét 
đậm, rét hại. Tuyên truyền, hướng dẫn đôn đốc 
các địa phương chủ động phòng, chống rét cho 
cây trồng, vật nuôi và thủy sản; bảo vệ sản xuất 
nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2020-2021.

2. Yêu cầu
- Chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

sản xuất nông, lâm nghiệp; huy động được cả hệ 
thống chính trị vào cuộc tham gia tuyên truyền 
để người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, 
chống rét cho cây trồng, chống đói, rét và dịch 
bệnh cho vật nuôi, thủy sản.

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư sản xuất, thức 
ăn, chuồng trại, cây giống, con giống; kịp thời ứng 
phó khi thiên tai xảy ra, đặc biệt là rét đậm, rét hại.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám 
sát và đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời 
các tình huống phát sinh trong công tác phòng, 
chống rét cho cây trồng, chống đói, rét và dịch 
bệnh cho vật nuôi, thủy sản, phù hợp với điều 
kiện thực tiễn sản xuất. 

3. Nội dung phương án 
a. Đối với lĩnh vực trồng trọt
- Trong điều kiện thời tiết thuận lợi: Tăng 

cường chỉ đạo, hướng dẫn nông dân khẩn trương 
làm đất, chuẩn bị đầy đủ vật tư phân bón, giống, 
thực hiện gieo trồng đúng lịch thời vụ, cơ cấu 
giống và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật đã được 
cơ quan chuyên môn hướng dẫn. Tăng cường 
tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nông dân 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích 
trồng cây màu vụ Đông; ưu tiên các chân đất tốt, 
chủ động nước để gieo trồng các cây như: Khoai 
tây, khoai lang, rau các loại... theo khung thời vụ; 
khuyến cáo không sử dụng các giống ngoài cơ 
cấu, giống dễ bị nhiễm sâu, bệnh hại.

- Trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại:
+ Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân không gieo 

trồng trong những ngày giá rét, nhiệt độ thấp 
dưới 150C.

+ Đối với rau màu: Cần chăm sóc, bón phân 
đầy đủ, cân đối để cây khoẻ mạnh tăng cường 
khả năng chống rét; những ngày có sương muối, 
giá buốt cần tưới nước trên mặt lá làm tan sương 
để tránh hiện tượng cháy lá khi có ánh nắng.

+ Đối với cây lúa: 
Đối với mạ xuân: Khi gieo cần phải chọn nơi 

tưới tiêu chủ động, tiện cho chăm sóc và bảo vệ; 
khi nhiệt độ xuống dưới 150C đảm bảo 100% diện 
tích mạ phải được che bằng nilon trắng và duy 
trì đủ độ ẩm trong luống mạ; vòm che nilon phải 
đảm bảo độ cao giữa mặt luống và đỉnh vòm từ 
50 - 55cm, nilon phải được phủ kín cả luống mạ, 
tuyệt đối không được để hở chân luống. Không 
cấy lúa khi nhiệt độ xuống dưới 150C.

 Với những diện tích lúa xuân đã cấy: Cần giữ 
nước trên ruộng từ 3 - 5cm để giữ ấm cho lúa. 
Trong những ngày rét đậm, rét hại không được 
bón thúc, đợi có nắng ấm trở lại kết hợp bón 
thúc với làm cỏ sục bùn để lúa sinh trưởng, phát 
triển nhanh.

PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG RÉT CHO CÂY TRỒNG, 
VẬT NUÔI VÀ THỦY SẢN VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2020 - 2021
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+ Đối với diện tích cây thuốc lá trong vườn 
ươm: Khi nhiệt độ xuống dưới 150C, che phủ 
bằng nilon để tránh sương muối, tránh rét cho 
cây con và tuyệt đối không trồng ra ruộng vào 
thời tiết này.

+ Đối với cây giống lâm nghiệp trong vườn 
ươm: Cần có các biện pháp che chắn chống rét 
cho cây khi nhiệt độ xuống dưới 150C, hàng 
ngày vào sáng sớm và chiều tối tưới nước giữ 
ẩm cho cây. 

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động 
tích nước các hồ chứa, sửa chữa các trạm bơm, 
máy bơm và nạo vét kênh mương để đảm bảo 
nguồn nước tưới cho cây trồng vụ Đông Xuân 
năm 2020 - 2021.

b. Đối với lĩnh vực chăn nuôi
- Trong điều kiện thời tiết thuận lợi: Tập trung 

chỉ đạo, hướng dẫn người chăn nuôi tích cực 
chăm sóc, nuôi dưỡng, nâng cao sức khoẻ cho 
đàn vật nuôi.

+Về thức ăn: Vận động người dân thu gom 
các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn dự trữ 
cho đàn trâu, bò trong mùa đông, như: Rơm, rạ, 
thân và lá cây ngô, ngọn lá mía, dây khoai lang, 
lá sắn, cây lạc, các loại lá cây rừng; hướng dẫn các 
hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp xử lý, chế 
biến để dự trữ và nâng cao giá trị dinh dưỡng 
của thức ăn; tận dụng diện tích đất không sử 
dụng trồng cây vụ Đông, đất hoang, đất trống 
xung quanh vườn nhà để trồng cỏ, trồng ngô 
dày làm thức ăn cho trâu, bò; tăng cường chế độ 
chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho 
đàn vật nuôi có khả năng chống rét và phòng, 
chống dịch bệnh.

+ Về chuồng trại: Gia cố, tu sửa, che chắn 
chuồng trại đảm bảo giữ ấm cho đàn vật nuôi 
trong mùa đông.

+ Thực hiện tốt công tác tiêm phòng vác xin 
định kỳ, tăng cường công tác vệ sinh, tiêu độc 
khử trùng định kỳ tại các khu vực chăn nuôi, các 
cơ sở giết mổ, nơi tập trung mua bán động vật 
và sản phẩm động vật, những nơi có nguy cơ 
dịch bệnh cao… nhằm đảm bảo an toàn, hạn 

chế lây lan dịch bệnh làm ảnh hưởng đến sản 
xuất chăn nuôi.

+ Tăng cường công tác kiểm dịch động vật, 
kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y cho 
động vật, sản phẩm động vật lưu thông trên 
địa bàn.

- Trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại 
xảy ra:

Ngoài việc thực hiện tốt các nội dung nêu trên, 
cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

+ Sử dụng  các loại vật liệu, như: Bạt, bao 
dứa, tấm nylon,… che chắn chuồng nuôi đảm 
bảo đủ ấm, không bị gió lùa, mưa hắt làm ẩm, 
ướt chuồng trong những ngày mưa rét; giữ nền 
chuồng luôn sạch và khô để tránh trâu, bò bị 
cước chân. 

+ Khi thời tiết rét đậm, rét hại, kèm theo mưa 
và nhiệt độ xuống dưới 12oC, đưa trâu, bò vào 
nơi nuôi nhốt để kiểm soát và tiến hành chăm 
sóc tại chuồng nuôi; ngoài việc cho trâu, bò 
ăn thức ăn thô cần cho ăn bổ sung thêm thức 
ăn tinh như: Cám ngô, sắn, cám gạo; dùng bao 
tải đay, chăn cũ quấn quanh cơ thể gia súc để 
chống rét; sử dụng củi, trấu... để đốt sưởi ấm cho 
gia súc; không nhập gia súc, gia cầm non về nuôi 
trong thời gian rét đậm, rét hại.

+ Kiểm tra, theo dõi tình hình sức khỏe đàn 
vật nuôi, nếu phát hiện có biểu hiện khác thường 
báo ngay cho cán bộ thú y để kịp thời xử lý.

c.  Đối với thủy sản
Đối với những đối tượng thủy sản chưa đủ 

kích cỡ thu hoạch tiến hành nuôi lưu qua đông 
cần thực hiện công tác phòng, chống rét như sau:

- Điều kiện ao nuôi lưu qua đông phải có độ 
sâu trên 1,5 m chủ động nước, nếu ao không 
đảm bảo độ sâu phải đào chuôm có diện tích 
bằng 1/10 diện tích ao sau đó tiến hành cải tạo 
và đưa cá vào nuôi với mật độ 2 - 4 con/m2; nếu 
nhiệt độ dưới 150C thì ngừng cho cá ăn; trong 
suốt thời gian trú đông không dùng lưới đánh 
bắt gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cá và có thể 
dẫn đến cá bị nhiễm bệnh và chết.

(Xem tiếp trang 7)
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Nhằm thực hiện tốt chức 
năng quản lý nhà nước 

về công tác quản lý chất lượng 
vật tư nông nghiệp, an toàn 
thực phẩm (ATTP) trên địa 
bàn tỉnh; Thực hiện Thông tư 
số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 
31 tháng 10 năm 2018 của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT quy định 
phương thức quản lý điều kiện 
bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản 
xuất kinh doanh nông lâm thủy 
sản không thuộc diện cấp Giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
ATTP thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Nông nghiệp và PTNT. Ngày 
11 tháng 8 năm 2020, Sở Nông 
nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn 
ban hành văn bản số 1527/HD-
SNN về việc hướng dẫn các tiêu 
chí đánh giá, kiểm tra các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh nông lâm 
thủy sản không thuộc diện cấp 
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện ATTP, cụ thể như sau:

I. Về tiêu chí đánh giá sản 
xuất trồng trọt 

1. Địa điểm sản xuất 
Không bị ảnh hưởng bởi 

các yếu tố gây ô nhiễm sản 
phẩm như: Mùi, khói, bụi, chất 
thải, hóa chất độc hại từ hoạt 
động giao thông vận tải, công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
và làng nghề, sinh hoạt khu dân 
cư, bệnh viện, khu chăn nuôi, 
cơ sở giết mổ, nghĩa trang.

Hàm lượng các kim loại 
nặng trong đất, giá thể không 
vượt quá giá trị quy định tại 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Nước tưới
- Hàm lượng các kim loại 

nặng, vi sinh vật gây hại trong 
nước tưới không vượt quá 
giá trị quy định tại QCVN 08-
MT:2015/BTNMT của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường.

- Đối với sản xuất rau mầm, 
nước tưới phải đạt chất lượng 
nước sinh hoạt theo QCVN 
02:2009/BYT của Bộ Y tế. 

3. Giống cây trồng
Sử dụng giống có trong 

Danh mục giống cây trồng 
được phép sản xuất, kinh 
doanh do Bộ Nông nghiệp và 
PTNT ban hành, đang có hiệu 
lực. Giống cây trồng sử dụng 
có nguồn gốc rõ ràng.

4. Phân bón
- Sử dụng phân bón được 

công nhận lưu hành tại Việt Nam. 
- Phân bón sử dụng có 

nguồn gốc rõ ràng; chỉ mua 
phân bón tại cửa hàng đủ điều 
kiện kinh doanh phân bón.

- Không sử dụng chất thải 
của người để làm phân bón. 
Khi sử dụng chất thải của động 
vật phải xử lý hoai mục và đảm 
bảo vệ sinh môi trường.

- Các dụng cụ, nơi phối 
trộn và lưu giữ phân bón 
sau khi sử dụng được vệ sinh 
thường xuyên. 

5. Thuốc bảo vệ thực vật 
và hóa chất khác

- Sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật (BVTV) có trong Danh mục 
thuốc BVTV được phép sử dụng 
ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp 
và PTNT ban hành, đang có 
hiệu lực. Chỉ dùng thuốc BVTV 

Mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới của hộ bà Lê Thị Sơn,                         
thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

HƯỚNG DẪN CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH SẢN PHẨM NÔNG LÂM SẢN ĐẢM BẢO 

AN TOÀN THỰC PHẨM
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được khuyến cáo dùng trên 
từng loại cây trồng theo đăng 
ký ghi trên bao bì thuốc của 
nhà sản xuất.

- Dụng cụ pha, bình phun 
thuốc bảo đảm an toàn và được 
vệ sinh thường xuyên.

- Phải mua thuốc BVTV từ 
các cửa hàng đủ điều kiện kinh 
doanh thuốc BVTV.

- Sử dụng thuốc BVTV theo 
nguyên tắc 4 đúng: Đúng thuốc; 
đúng nồng độ, liều lượng; đúng 
lúc; đúng cách. Tuân thủ thời 
gian cách ly theo hướng dẫn 
của nhà sản xuất thuốc; đọc kỹ 
nhãn thuốc trước khi sử dụng. 

- Thuốc BVTV phải giữ 
nguyên trong bao bì, thùng 
chứa chuyên dụng với nhãn 
mác rõ ràng. Nếu đổi sang bao 
bì, thùng chứa khác, phải ghi 
rõ đầy đủ tên hóa chất, hướng 
dẫn sử dụng như bao bì, thùng 
chứa hóa chất gốc.

- Thuốc BVTV hết hạn sử 
dụng phải ghi chép, ký hiệu để 
theo dõi và lưu giữ tại nơi an 
toàn cho đến khi xử lý theo quy 
định của nhà nước.

- Nơi bảo quản, xử lý phân 
bón, tàn dư thực vật và nơi 
chứa thuốc BVTV, dụng cụ pha, 
bình bơm được che nắng mưa, 
cách ly với khu vực chứa sản 
phẩm, nguồn nước tưới. Đối 
với nơi chứa thuốc BVTV phải 
được khoá cẩn thận, không 
để thuốc BVTV dạng lỏng phía 
trên thuốc dạng bột.

- Chủ cơ sở và người lao 
động trực tiếp được tập huấn 
và được cấp Giấy xác nhận tập 

huấn kiến thức ATTP trong sản 
xuất do cơ sở được Sở Nông 
nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ 
hoặc cơ sở có chức năng, nhiệm 
vụ đào tạo, tập huấn cấp. 

- Xử lý chất thải:
+ Vỏ bao bì thuốc BVTV 

được thu gom thường xuyên, 
xử lý, tiêu hủy theo quy định 
Nhà nước (Thông tư liên tịch 
số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-
BTNMT ngày 16/5/2016 về việc 
hướng dẫn việc thu gom, vận 
chuyển và xử lý bao gói thuốc 
BVTV sau sử dụng).

+ Các chất thải khác trong 
quá trình sản xuất phải được 
thu gom, đưa ra khỏi khu vực 
sản xuất hoặc xử lý thường 
xuyên, giảm thiểu nguy cơ 
ô nhiễm ở khu vực sản xuất, 
nguồn nước và sản phẩm.

6. Ghi chép và lưu giữ  
thông tin

 Ghi chép và lưu giữ đầy đủ 
thông tin liên quan đến việc 
mua và sử dụng các loại vật 
tư nông nghiệp; việc bán sản 
phẩm để bảo đảm truy xuất 
được nguồn gốc sản phẩm.

II. Tiêu chí đánh giá đối với 
tổ chức chăn nuôi

1. Chuồng trại trong           
chăn nuôi

- Vị trí xây dựng phù hợp với 
chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương, vùng, chiến 
lược phát triển chăn nuôi; đáp 
ứng yêu cầu về mật độ chăn 
nuôi quy định tại Điều 53, Điều 
55 đối với chăn nuôi trang trại, 
Điều 56 đối với chăn nuôi nông 
hộ của Luật Chăn nuôi.

- Chuồng nuôi phải tách 
biệt với nhà ở của con người.

- Chuồng nuôi phải bảo 
đảm thông thoáng, khô ráo 
sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, 
ấm áp về mùa đông, được xây 
dựng phù hợp với tập tính sinh 
lý của loài vật nuôi, dễ vệ sinh, 
khử trùng tiêu độc.

- Phải có nơi để chứa chất thải 
rắn, có hố để xử lý chất thải lỏng.

- Phải có chuồng để nhốt 
riêng gia súc, gia cầm nhập 
từ nơi khác về để nuôi cách ly 
theo dõi trước khi nhập đàn.

- Chuồng trại, dụng cụ chăn 
nuôi phải được vệ sinh, khử 
trùng tiêu độc, diệt mầm bệnh, 
các loài động vật trung gian 
truyền bệnh định kỳ và sau mỗi 
đợt nuôi.

- Nền chuồng phải đảm bảo 
không trơn trượt và phải có 
rãnh thoát nước đối với chuồng 
sàn, có độ dốc từ 3-5% đối với 
chuồng nền. 

- Các thiết bị, dụng cụ chứa 
thức ăn, nước uống phải đảm 
bảo không gây độc và dễ vệ 
sinh tẩy rửa. 

2. Giống vật nuôi
Giống mua về nuôi phải có 

nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, 
có đầy đủ giấy kiểm dịch và có 
bản công bố tiêu chuẩn chất 
lượng kèm theo.

Con giống khi lưu thông 
trong thị trường phải khoẻ 
mạnh, không nhiễm bệnh, 
phải ghi rõ nguồn gốc xuất xứ 
và được cơ quan thú y chứng 
nhận kiểm dịch. 
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Vật nuôi nhập từ nơi khác 
phải nuôi cách ly theo dõi ít 
nhất 21 ngày (3 tuần) tùy thuộc 
vào thời gian ủ bệnh của các 
loại bệnh khác nhau, sau thời 
gian trên nếu vật nuôi khỏe 
mạnh, không có các biểu hiện 
về bệnh mới được nhập đàn 
nuôi chung với đàn vật nuôi 
của hộ gia đình.

3. Chăm sóc, nuôi dưỡng
Các gia trại, hộ chăn nuôi 

phải có quy trình chăm sóc 
nuôi dưỡng phù hợp từng loại, 
lứa tuổi, tính biệt và mục đích 
sản xuất.

- Gia súc, gia cầm nuôi sinh 
sản được nuôi nhốt tại các khu, 
chuồng  riêng biệt. 

- Gia súc, gia cầm nuôi 
thương phẩm (nuôi thịt) thực 
hiện theo nguyên tắc cùng vào 
cùng ra. 

- Thức ăn sử dụng cho chăn 
nuôi phải phù hợp với từng 
loại vật nuôi, lứa tuổi, tính biệt, 
hướng sản xuất và khẩu phần 
ăn của từng loại vật nuôi theo 
hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Thức ăn chứa các chất 
kháng sinh áp dụng theo Điều 
45 của Luật Chăn nuôi, kháng 
sinh sử dụng  trong thức ăn 
chăn nuôi phải là thuốc thú 
y nằm trong danh mục được 
phép lưu hành tại Việt Nam. 

- Đối với thức ăn chăn nuôi 
công nghiệp phải có bao bì, 
trên bao bì phải có nhãn mác 
ghi đầy đủ các thông tin của 
nhà sản xuất theo quy định và 
thuộc danh mục được phép 
lưu hành tại Việt Nam.

- Đối với thức ăn là những 
phụ phẩm trồng trọt, thức ăn 
thu gom từ những bếp ăn tập 
thể phải được xử lý bằng nhiệt; 
thức ăn là rơm, cỏ, ngô không 
nhiễm thuốc trừ sâu, chất gây 
hại vật nuôi.

- Nước sử dụng cho chăn 
nuôi phải sạch, không có chất 
độc, không gây bệnh cho gia 
súc, gia cầm.

- Trong trường hợp phải 
trộn thuốc, hoá chất vào thức 
ăn, nước uống nhằm mục đích 
phòng bệnh hoặc trị bệnh 
phải tuân thủ thời gian ngừng 
thuốc, ngừng hoá chất theo 
hướng dẫn của nhà sản xuất.

4. Phòng bệnh và chữa bệnh
Tổ chức, cá nhân chăn nuôi 

gia súc, gia cầm có trách nhiệm 
thực hiện theo quy định tại 
Điều 13, 14,15, 20 của Luật Thú 
y và các trách nhiệm sau:

- Phải có sổ theo dõi việc 
xuất nhập gia súc, gia cầm, 
lịch tiêm phòng các bệnh bắt 
buộc có xác nhận của chính 
quyền địa phương. Khi xuất 
bán, nhập mới hoặc tăng đàn 
do sinh sản chủ vật nuôi phải 
ghi chép số lượng, chủng loại 
vào sổ theo dõi chăn nuôi.

- Phải thực hiện việc tiêm 
phòng các bệnh bắt buộc theo 
quy định:

+ Đối với trâu, bò: Tiêm 
phòng bệnh LMLM, bệnh Tụ 
huyết trùng.

+ Đối với lợn tiêm phòng 
các bệnh: Tụ huyết trùng, Dịch 
tả lợn, Lép tô …

+ Đối với gia cầm, thủy cầm: 
Tiêm phòng các bệnh Tụ huyết 
trùng, Newcastle, Dịch tả vịt, …

+ Đối với chó, mèo: Tiêm 
phòng bệnh Dại.

Ngoài ra tùy tình hình dịch 
tễ tại các địa phương, từng thời 
điểm người chăn nuôi phải 
thực hiện tiêm phòng cho gia 
súc, gia cầm các bệnh theo chỉ 
đạo của ngành Chăn nuôi và 
Thú y.

5. Vệ sinh thú y
- Chất sát trùng tại các hố sát 

trùng ở cổng ra vào trại chăn 
nuôi, khu chăn nuôi và chuồng 
nuôi phải bổ sung hoặc thay 
hàng ngày.

- Tất cả các phương tiện vận 
chuyển khi vào gia trại chăn 
nuôi, khu chăn nuôi phải đi qua 
hố khử trùng và phải được phun 
thuốc sát trùng. Mọi người trước 
khi vào khu chăn nuôi phải thay 
quần áo, giầy dép và mặc quần 
áo bảo hộ của gia trại; trước 
khi vào các chuồng nuôi phải 
nhúng ủng hoặc giầy dép vào 
hố khử trùng.

- Định kỳ phun thuốc sát 
trùng xung quanh khu chăn 
nuôi, các chuồng nuôi bằng các 
dung dịch sát trùng (HanIodin, 
Bencosit...) thích hợp theo 
hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Định kỳ phát quang bụi 
rậm, khơi thông và vệ sinh 
cống rãnh trong khu chăn nuôi 
ít nhất 1 lần/tháng.

- Phải vệ sinh máng ăn, 
máng uống hàng ngày.

- Có biện pháp để kiểm soát 
côn trùng, loài gặm nhấm và 
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động vật khác trong khu chăn 
nuôi. Khi sử dụng bẫy, bả phải 
có biển thông báo và ghi sơ 
đồ chi tiết vị trí đặt bẫy, bả và 
thường xuyên kiểm tra thu 
gom để xử lý.

- Áp dụng phương thức 
chăn nuôi “cùng vào cùng ra” 
theo thứ tự ưu tiên cả khu, từng 
dãy, từng chuồng, từng ô.

6. Xử lý chất thải và bảo vệ 
môi trường

- Chất thải rắn phải được 
thu gom hàng ngày và xử lý 
bằng nhiệt, bằng hoá chất 
hoặc bằng chế phẩm sinh học 
phù hợp. Chất thải rắn trước 
khi đưa ra ngoài phải được xử 
lý đảm bảo vệ sinh không làm 
lây lan mầm bệnh.

- Các chất thải lỏng phải 
được dẫn trực tiếp từ các 
chuồng nuôi đến khu xử lý 
bằng đường thoát riêng. Chất 
thải lỏng phải được xử lý bằng 
hoá chất hoặc bằng phương 
pháp xử lý sinh học phù hợp. 

III. Tiêu chí đánh giá nuôi 
trồng thủy sản 

1. Địa điểm, nguồn nuớc 
- Địa điểm và công trình 

nuôi: Phải được xây dựng ở khu 
vực không bị ô nhiễm bởi chất 
thải công nghiệp, chất thải sinh 
hoạt. Công trình nuôi phải có 
cống cấp và thoát nước riêng 
biệt, có bờ vững chắc, không 
bị rò rỉ. Tẩy dọn ao trước khi 
ương nuôi động vật thuỷ sản 
bao gồm tháo cạn, nạo vét 
bùn dưới đáy ao, tu sửa lại bờ 
mương, dọn sạch cỏ rác, phơi 
khô đáy ao, đắp lại lỗ rò rỉ. 

- Nguồn nước sạch, không 
bị ô nhiễm bởi các nguồn chất 
thải từ các trại chăn nuôi chưa 
qua xử lý, nước thải sinh hoạt, 
nước thải từ các nhà máy, khu 
công nhiệp nhằm kiểm soát 
được các nguồn lây nhiễm do 
vi sinh vật. Nước phải được 
kiểm soát trước khi lấy vào và 
khi thải ra môi trường. Nước 
nuôi trồng thuỷ sản đáp ứng 
Quy chuẩn số 08-MT:2015/
BTNMT Quy chuẩn Quốc gia về 
chất lượng nước mặt.

- Hệ thống cấp nước, thoát 
nước thải phải luôn thông 
thoáng, được nạo vét, cải tạo 
thường xuyên đảm bảo không 
để bồi lắng, tồn đọng gây tác 
động xấu đến môi trường và 
hoạt động sản xuất, canh tác 
của khu vực.

- Các khu vệ sinh, công trình 
phụ phải được bố trí xa khu vực 
nuôi, rác thải sinh hoạt và khu 
chăn nuôi phải được xử lý tốt 
tránh nhiễm bẩn ao nuôi.

2. Giống thủy sản
- Giống thuỷ sản có nguồn 

gốc rõ ràng, được sản xuất tại 
các cơ sở sản xuất giống đủ 
điều kiện, thuộc danh mục 
các loài thuỷ sản được phép 
kinh doanh tại Việt Nam, đảm 
bảo chất lượng theo Thông 
tư 05/2020/TT-BNNPTNT 
ngày 16/3/2020 về ban hành 
Quy chuẩn Quốc gia về giống 
thuỷ sản.

- Thuỷ sản được kiểm dịch 
theo quy định tại Thông tư 
26/2016/TT-BNNPTNT ngày 
30/6/2016 về quy định Kiểm 

dịch động vật, sản phẩm động 
vật thuỷ sản.

3. Thức ăn
- Thức ăn dùng cho nuôi 

trồng thủy sản phải bảo đảm 
không gây hại cho thủy sản nuôi 
và người sử dụng sản phẩm 
thủy sản. Không bị nhiễm nấm 
mốc, không trộn các hóa chất, 
kháng sinh đã bị cấm, không 
trộn hormone kích thích sinh 
trưởng. Không sử dụng chất 
thải  của  động vật và  của  con 
người để nuôi thủy sản. 

- Sử dụng thức ăn công 
nghiệp được phép lưu hành ở 
Việt Nam, không sử dụng thức 
ăn hết hạn sử dụng. 

- Bảo quản riêng từng loại 
thức ăn, hóa chất ở nơi khô ráo, 
tránh lẫn lộn. 

4. Chăm sóc và quản lý
- Đảm bảo cho ăn theo 4 

định: Định lượng, định thời 
gian, định địa điểm, định số 
lần cho ăn giúp thuỷ sản hấp 
thụ tốt nhất dinh dưỡng trong 
thức ăn. Khi cho cá ăn phải có 
khung, sàn cho ăn để dễ kiểm 
tra lượng thức ăn hàng ngày; 
lượng thức ăn bằng 5% trọng 
lượng cá có trong ao; ngày cho 
cá ăn 2 lần: Sáng sớm và chiều 
mát. Căn cứ lượng thức ăn còn 
lại của cá để điều chỉnh lượng 
thức ăn hàng ngày.

- Thức ăn thừa phải vớt bỏ, 
rửa sạch sàng ăn và thường 
xuyên khử trùng địa điểm nơi 
thuỷ sản đến ăn. Treo vôi bột 
2-3 túi xung quanh chỗ cho ăn 
để tẩy trùng thường xuyên, liều 
lượng 2-4 kg vôi/túi.
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- Thường xuyên dõi hoạt động của động vật thuỷ 
sản để kịp thời phát hiện bệnh và xử lý ngay không 
cho bệnh phát triển và kéo dài. 

Cần quan sát biến đổi chất nước, bổ sung nguồn 
nước mới đảm bảo đầy đủ oxy và hạn chế các chất độc. 

- Định kỳ 2 tuần bón vôi bột lượng 2kg/100m2.
- Trang thiết bị phù hợp để nuôi trồng thuỷ 

sản không gây độc hại, gây ô nhiễm cho động vật 
thuỷ sản. 

Các dụng cụ như: Lưới, vợt, máy móc... sử dụng 
cho ao nuôi phải được vệ sinh sạch sẽ và bảo quản 
tốt sau khi sử dụng.

- Ghi đầy đủ thông tin chế độ ăn, loại thức ăn, thuốc 
thú y thuỷ sản, hóa chất trong suốt quá trình nuôi 
trồng. Thực hiện cung cấp thông tin cho hệ thống truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm thuỷ sản. 

5. Thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học, 
chất xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi 
trồng thủy sản

- Không sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm theo 
Phụ lục II, Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT; chế 
phấm sinh học, sản phẩm xử lý môi trường cấm sử 
dụng quy định tại Phụ lục I, Thông tư 26/2018/TT-
BNNPTNT. 

- Mua thuốc thú y thuỷ sản theo chỉ dẫn của người 
có chứng chỉ hành nghề thú y thuỷ sản, thuốc thú y, 
hoá chất, chế phẩm được phép kinh doanh tại Việt 
Nam, có nhãn mác đầy đủ, còn hạn sử dụng.

6. Xử lý chất thải, bảo vệ môi trường 
- Xử lý nước thải: Nước thải phải được thu gom và 

xử lý bằng biện pháp, công nghệ hợp lý không để rò 
rỉ, phát tán vi sinh vật, mầm bệnh gây ô nhiễm môi 
trường, phải được xử lý bằng hoá chất hoặc bằng 
phương pháp xử lý sinh học phù hợp.

- Xử lý chất thải rắn: Chất thải phát sinh trong nuôi 
trồng thủy sản phải được thu gom, xử lý triệt để bằng 
các biện pháp thích hợp; đối với lượng bùn thải và 
xác vật nuôi phải được thu gom xử lý triệt để theo 
quy định của pháp luật về chất thải rắn thông thường 
và chất thải nguy hại, đảm bảo không để phát tán 
mầm bệnh, vi sinh vật làm ảnh hưởng đến hoạt động, 
sản xuất, canh tác trong khu vực.

Quỳnh Thu 

- Thả bèo cho 1/2 - 1/3 diện tích ao về 
phía Bắc để chắn gió, hoặc dùng tre làm 
giàn có bạt, nilon, lá cọ,… che phủ để 
tránh gió lùa, tăng khả năng giữ nhiệt; 
dưới đáy ao dùng sọt rơm, rạ để cho cá 
trú đông khi trời rét đậm, rét hại.

4. Công tác khắc phục thiệt hại
Ngoài việc tăng cường thực hiện các 

nội dung, biện pháp phòng, chống rét 
cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản, các 
đơn vị, địa phương cần tập trung thực 
hiện một số nội dung sau:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành 
phố: Thống kê, tổng hợp kịp thời tình 
hình thiệt hại do rét đậm, rét hại, dịch 
bệnh của cây trồng, vật nuôi, báo cáo 
UBND tỉnh chỉ đạo; chủ động sử dụng 
nguồn kinh phí dự phòng và các nguồn 
kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ thiệt hại 
sản xuất cho các hộ gia đình bị thiệt hại 
do thiên tai, dịch bệnh gây ra.

- Trường hợp nguồn kinh phí dự phòng 
và các nguồn kinh phí hợp pháp khác 
không đủ để hỗ trợ, Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố tổng hợp thiệt hại theo 
quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-
CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về 
cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông 
nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị 
thiên tai, dịch bệnh; Quyết định số 1925/
QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND tỉnh 
Bắc Kạn về việc ban hành quy định chi tiết 
mức hỗ trợ theo quy định tại Điều 5, Nghị 
định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 
của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ 
trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục 
sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch 
bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; gửi Sở Tài 
chính, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, 
đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ theo 
quy định.

Nguyễn Hồng

PHƯƠNG ÁN PHÒNG,...
(Tiếp theo trang 2)
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Để kịp thời hỗ trợ các hộ 
nông dân, người nuôi 

trồng thủy sản, chủ trang trại, 
gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã 
sản xuất trong lĩnh vực trồng 
trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, 
nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại 
trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh 
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, ngày 
28 tháng 10 năm 2020 UBND 
tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết 
định số 1925/QĐ-UBND về 
việc ban hành quy định chi tiết 
mức hỗ trợ theo quy định tại 
Điều 5, Nghị định số 02/2017/
NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 
2017 của Chính phủ về cơ chế, 
chính sách hỗ trợ sản xuất 
nông nghiệp để khôi phục sản 
xuất vùng bị thiệt hại do thiên 
tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh 
Bắc Kạn.

Quyết định quy định mức hỗ 
trợ cụ thể như sau:

1. Đối với cây trồng:
- Diện tích cây hoa các loại 

bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ 
3.000.000 đồng/ha; thiệt hại 
từ 30% - 70% hỗ trợ 1.500.000 
đồng/ha.

- Diện tích cây dược liệu 
trồng thuần loài:

+ Cây dược liệu trồng thuần 
loài ngắn ngày (loại dược liệu 
trồng và thu hái dưới 01 năm) 
bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ 
10.000.000 đồng/ha; thiệt hại 
từ 30% - 70% hỗ trợ 5.000.000 
đồng/ha.

+ Cây dược liệu trồng thuần 
loài dài ngày (loại dược liệu 
trồng và thu hái trên 01 năm) 
bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ 
15.000.000 đồng/ha; thiệt hại 
từ 30% - 70% hỗ trợ 10.000.000 
đồng/ha.

2. Đối với nuôi thủy sản:
- Diện tích nuôi tôm quảng 

canh (nuôi tôm lúa, tôm sinh 
thái, tôm rừng, tôm kết hợp) 
bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 
5.000.000 đồng/ha; thiệt hại 
từ 30% - 70%, hỗ trợ 3.000.000 
đồng/ha.

- Diện tích nuôi cá truyền 
thống, các loài cá bản địa 
bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 
8.500.000 đồng/ha; thiệt hại 
từ 30% - 70%, hỗ trợ 5.000.000 
đồng/ha.

- Diện tích nuôi nhuyễn thể 
bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 
40.500.000 đồng/ha; thiệt hại 
từ 30% - 70%, hỗ trợ 30.000.000 
đồng/ha.

- Lồng, bè nuôi nước ngọt 
bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 
8.600.000 đồng/100 m3  lồng; 
thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 
5.000.000 đồng/100 m3 lồng.

- Diện tích nuôi cá rô 
phi đơn tính thâm canh bị 
thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 
25.500.000 đồng/ha; thiệt 
hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 
15.000.000 đồng/ha.

- Diện tích nuôi cá nước 
lạnh (tầm, hồi) thâm canh 
bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 
40.000.000 đồng/ha; thiệt 
hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 
25.000.000 đồng/ha.

- Diện tích nuôi trồng các 
loại thủy, hải sản khác bị thiệt 
hại trên 70%, hỗ trợ 5.000.000 
đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 
70%, hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha.

3. Đối với  nuôi gia súc,                   
gia cầm:

- Thiệt hại do thiên tai:
+ Gia cầm (gà, vịt, ngan, 

ngỗng) đến 28 ngày tuổi, hỗ 
trợ 15.000 đồng/con; trên 
28 ngày tuổi, hỗ trợ 35.000 
đồng/con.

+ Lợn đến 28 ngày tuổi, hỗ 
trợ 350.000 đồng/con; trên 28 
ngày tuổi, hỗ trợ 730.000 đồng/
con; lợn nái và lợn đực đang 
khai thác, hỗ trợ 2.000.000 
đồng/con.

+ Bê cái hướng sữa đến 6 
tháng tuổi, hỗ trợ 2.000.000 
đồng/con; bò sữa trên 6 
tháng tuổi, hỗ trợ 6.600.000 
đồng/con.

+ Trâu, bò thịt, ngựa đến 6 
tháng tuổi, hỗ trợ  1.300.000 
đồng/con; trên 6 tháng tuổi, hỗ 
trợ 4.100.000 đồng/con.

+ Hươu, nai, cừu, dê: Hỗ trợ 
2.000.000 đồng/con.

QUY ĐỊNH HỖ TRỢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT 
VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

(Xem tiếp trang 10)
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Ớt là loại gia vị đặc biệt, 
có trong bữa ăn hàng 

ngày của mọi gia đình. Canh 
tác cây ớt đang đem lại hiệu 
quả kinh tế cao, góp phần cải 
thiện đời sống kinh tế cho 
người nông dân.

Cây ớt có thể trồng quanh 
năm, hoàn toàn phù hợp với 
điều kiện thời tiết, đất đai 
của tỉnh Bắc Kạn. Tuy vậy cây 
ớt cũng là cây trồng khá khó 
tính, nhiều loại sâu, bệnh gây 
hại. Để cây ớt sinh trưởng, 
phát triển tốt, cho năng suất 
cao, đặc biệt đảm đảo an toàn 
thực phẩm theo nhu cầu của 
thị trường Sở Nông nghiệp & 
PTNT tỉnh đã ban hành quy 
trình kỹ thuật thâm canh cây 
ớt như sau: 

I. Kỹ thuật trồng 
1. Thời vụ trồng 
Ớt có thể trồng được 3 vụ 

trong năm:
- Vụ sớm: Gieo hạt tháng 8 - 9.
- Vụ chính (đông xuân): Gieo 

hạt tháng 10 - 11.
- Vụ hè thu: Gieo tháng 4 - 5.
2. Chuẩn bị giống
Hiện nay, giống ớt được 

trồng phổ biến là ớt sừng trâu, 
chỉ thiên, ớt búng, ớt hiểm...

- Lượng hạt giống cần cho 1 
ha tùy thuộc vào giống và tỷ lệ 
nảy mầm, trung bình khoảng 
0,4 kg/ha.

- Xử lý giống trước khi trồng: 
Xử lý hạt ớt bằng nước ấm 3 sôi 
2 lạnh (530C) trong 30 phút, 
hong khô dưới ánh nắng mặt 
trời, gieo hạt vào bầu đã được 
xử lý thuốc để ngăn ngừa mầm 
bệnh, sâu hại. Khi cây có từ 4 - 5 
lá thật (30 - 35 ngày sau gieo), 
thì chuyển cây con ra trồng.

3. Chuẩn bị đất và cách trồng
- Chuẩn bị đất: Đất thoát 

nước tốt, có cơ cấu thoáng xốp 
như: Đất cát pha, đất thịt pha 
sét, đất phù sa ven sông và đất 
canh tác lúa. Đất không hoặc 
ít nhiễm phèn mặn, có hàm 
lượng dinh dưỡng khá, pH đất 
= 5,5 - 6,5.

Cày bừa phơi đất kỹ, lên luống 
cao 20cm, rộng 1m. Sử dụng 
màng phủ nông nghiệp để hạn 
chế cỏ dại, sâu bệnh, giảm hao 
hụt phân bón, nước tưới.

- Cách trồng: Khi cây con 
có từ 4 - 5 lá thật (30 - 35 ngày 
sau gieo), chọn những cây phát 
triển tốt, không bị nhiễm sâu 
bệnh, có thể tiến hành đem ra 
trồng. 

Hàng cách hàng từ 1,2 - 
1,4m, cây cách cây trên hàng 
0,7m. Mật độ trung bình từ 
1.400 - 1.500 cây/1.000m2.

4. Bón phân
- Lượng phân bón cho 01ha: 

Phân hữu cơ 6.000 kg (hoặc 
phân hữu cơ vi sinh 2.000 - 

3.000kg); lân supe 300 kg; đạm 
urê 300 kg; kali clorua 400 kg.

- Cách bón:
+ Bón lót (trước khi trồng): 

Toàn bộ phân hữu cơ (hoặc 
phân hữu cơ vi sinh) + lân 
super + 15% lượng kali clorua. 
Sử dụng màng phủ nông 
nghiệp để hạn chế cỏ dại, sâu 
bệnh, giảm hao hụt phân bón, 
nước tưới.

+ Bón phân thúc chia làm 4 
lần bón: 

Lần 1: Sau khi trồng 20 - 25 
ngày, bón 20% lượng đạm urê 
+ 15% lượng kali.

Lần 2: Khi ớt đã đậu quả 
đều, bón 30% lượng đạm urê + 
25% lượng kali.

Lần 3: Khi bắt đầu thu quả, 
bón 30% lượng đạm urê + 25% 
lượng kali.

Lần 4: Khi thu hoạch rộ, bón 
20% lượng đạm urê + 20% 
lượng kali.

Chú ý: Trong giai đoạn nuôi 
quả, quả ớt thường bị thối đuôi 
do thiếu canxi. Vì vậy, cần phun 
bổ sung thêm canxi, có thể 
bằng clorua canxi (CaCl 2) phun 
định kỳ 7 - 10 ngày/lần. Đồng 
thời, phun thêm phân vi lượng 
có Bo để ớt dễ đậu quả và ngừa 
quả bị sẹo.

5. Tưới nước, tỉa nhánh, 
làm giàn 

- Tưới nước: Mùa mưa 
cần đảm bảo thoát nước tốt, 

KỸ THUẬT THÂM CANH CÂY ỚT
THEO HƯỚNG AN TOÀN THỰC PHẨM
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mùa nắng phải tưới nước đầy 
đủ. Tưới rãnh (tưới thấm) là 
phương pháp tốt nhất, tiết 
kiệm nước, không văng đất lên 
lá, giữ ẩm lâu, tăng hiệu quả sử 
dụng phân bón. 

- Tỉa nhánh: Tỉa bỏ các cành, 
lá dưới điểm phân cành để cây 
ớt phân tán rộng và gốc được 
thông thoáng. Nên tỉa cành lúc 
nắng ráo.

- Làm giàn: Mỗi hàng ớt 
cắm 2 trụ cây lớn ở 2 đầu, dùng 
dây căng dọc theo hàng ớt nối 
với 2 trụ cây, khi cây ớt cao tới 
đâu căng dây tới đó để giữ cây 
đứng thẳng. Giàn giữ cho cây 
đứng vững, dễ thu trái, kéo dài 

thời gian thu hoạch, hạn chế 
quả bị sâu bệnh do đổ ngã. 

6. Phòng trừ sâu bệnh
- Một số sâu bệnh thường 

gặp: Bọ trĩ, sâu xanh đục trái, 
sâu ăn tạp, bệnh héo cây 
con, bệnh héo chết cây, bệnh 
thán thư...

- Biện pháp phòng trừ: Phải 
kiểm tra thường xuyên, phát 
hiện sâu bệnh sớm để tập 
trung phòng trừ. Thực hiện các 
biện pháp phòng trừ tổng hợp, 
cụ thể:

+ Biện pháp canh tác: Cày bừa 
làm cỏ, bón phân cân đối, hợp lý.

+ Biện pháp sinh học: Sử 
dụng thuốc có nguồn gốc sinh 

học để đảm bảo duy trì thiên 
địch có ích, cân bằng sinh thái.

+ Biện pháp hoá học: Khi 
sâu bệnh đến ngưỡng cần 
phòng trừ, sử dụng thuốc BVTV 
phải tuân thủ theo hướng dẫn 
trên nhãn của nhà sản xuất.

II. Thu hoạch
Thu hoạch ớt khi trái bắt đầu 

chuyển màu. Ngắt cả cuống quả, 
tránh làm gãy nhánh. Ớt cay cho 
thu hoạch 35 - 40 ngày sau khi 
trổ hoa. Ở các lứa rộ, thu hoạch 
ớt mỗi ngày, bình thường cách 1 
- 2 ngày thu 1 lần. Nếu chăm sóc 
tốt thời gian thu hoạch có thể 
kéo dài hơn 2 tháng.

Đào Thị Ngọc

QUY ĐỊNH HỖ TRỢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP...
(Tiếp theo trang 8)

+ Chim Bồ câu đến 28 ngày 
tuổi mức hỗ trợ 15.000 đồng/
con và chim Bồ câu trên 28 
ngày tuổi trở lên mức hỗ trợ 
28.000 đồng/con.

+ Chim Cút hỗ trợ 7.000 
đồng/con.

+ Thỏ đến 30 ngày tuổi hỗ trợ 
50.000 đồng/con; trên 30 ngày 
tuổi hỗ trợ 70.000 đồng/con.

+ Ong hỗ trợ 300.000                
đồng/thùng.

+ Dúi hỗ trợ 100.000                      
đồng/con.

-  Thiệt hại do dịch bệnh: 
Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ 
sản xuất có gia súc, gia cầm 
phải tiêu hủy bắt buộc do 

mắc bệnh dịch hoặc trong 
vùng có dịch bắt buộc phải 
tiêu hủy với mức hỗ trợ cụ thể 
như sau: Chim Bồ câu đến 28 
ngày tuổi mức hỗ trợ 15.000 
đồng/con và chim Bồ câu trên 
28 ngày tuổi trở lên mức hỗ 
trợ 28.000 đồng/con; chim 
Trĩ và một số loài chim nuôi 
mục đích làm cảnh, mức hỗ 
trợ là 35.000 đồng/con; chim 
Cút mức hỗ trợ là 7.000 đồng/
con; đối với lợn mức hỗ trợ 
là 38.000 đồng/kg hơi; trâu, 
bò, dê, cừu, hươu, nai hỗ trợ 
45.000 đồng/kg hơi; gia cầm 
(gà, vịt, ngan, ngỗng) hỗ trợ 
35.000 đồng/con. 

4. Trường hợp hỗ trợ bằng 
hiện vật, mức hỗ trợ được 
quy đổi tương đương hỗ trợ 
bằng tiền theo giá tại thời 
điểm hỗ trợ.

5. Đối với những cây 
trồng, vật nuôi, thủy sản và 
nội dung không quy định 
tại Quyết định này thực hiện 
theo Nghị định số 02/2017/
NĐ-CP ngày 09/01/2017 của 
Chính phủ.

Nguồn kinh phí hỗ trợ: 
Theo quy định tại Điều 7 Nghị 
định số  02/2017/NĐ-CP  ngày 
09/01/2017 của Chính phủ./.

Quỳnh Thu
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I. Thông tin chung về bệnh 
viêm da nổi cục (VDNC) 

1. Đặc điểm chung 
- Bệnh Viêm da nổi cục còn 

được gọi là bệnh Da sần, là 
bệnh truyền nhiễm do một loại 
vi rút thuộc họ Poxviridae gây 
ra trên trâu, bò. 

- Vi rút Viêm da nổi cục 
không lây nhiễm và không gây 
bệnh trên người. 

- Đường truyền lây chủ yếu 
qua côn trùng đốt như muỗi, 
ruồi, ve; bệnh cũng có thể lây 
truyền do vận chuyển trâu, 
bò mang mầm bệnh, sử dụng 
chung máng uống, khu vực 
cho ăn, sữa, tinh dịch và qua 
tiếp xúc trực tiếp. 

- Bệnh thường xảy ra theo 
mùa, chủ yếu vào những tháng 
có thời tiết ấm, khi côn trùng 
hoạt động mạnh và phong phú 
nhất, gây thiệt hại về năng suất 
do sản lượng sữa giảm mạnh, 
giảm khả năng sinh sản, sảy 
thai, tổn thương da, giảm tăng 
trọng, gia súc có thể chết, gây 
tổn thất về kinh tế do hạn chế 
vận chuyển và thương mại. 

2. Đặc điểm của vi rút              
gây bệnh 

- Vi rút gây bệnh VDNC 
thuộc họ Poxviridae, chi 
Capripoxvirus, cùng chi với vi 
rút gây bệnh Đậu trên dê, cừu. 

- Vi rút có thể bị tiêu diệt ở 
nhiệt độ 55oC trong 2 giờ, 65oC 
trong 30 phút. Vi rút có thể 
được hồi phục từ những nốt 
sần trên da được giữ ở nhiệt 

độ -80oC trong 10 năm và dịch 
nuôi cấy mô nhiễm vi rút được 
bảo quản ở nhiệt độ 4oC trong 
6 tháng. 

- Vi rút nhạy cảm với môi 
trường pH kiềm hoặc a xít; có thể 
tồn tại ở môi trường pH = 6,6 - 
8,6 trong 5 ngày ở nhiệt độ 37oC. 

- Hóa chất sử dụng để diệt vi 
rút VDNC bao gồm ether (20%), 
chloroform, formalin (1%), 
phenol (2% trong 15 phút), 
sodium hypochlorite (2 - 3%), 
hợp chất iodine (pha loãng 
1:33), Virkon (2%), hợp chất 
amoni bậc bốn (0,5%) và một 
số chất tẩy rửa như sodium 
dodecyl sulphate. 

- Vi rút VDNC rất ổn định, 
tồn tại trong thời gian dài ngoài 
môi trường, đặc biệt là ở dạng 
vảy khô; tồn tại trong các nốt da 
hoại tử trên 33 ngày, trong các 
lớp vảy khô lên đến 35 ngày và 
ít nhất 18 ngày trong da phơi 
khô. Vi rút nhạy cảm với ánh 
sáng mặt trời và chất tẩy rửa 
có chứa dung môi lipid, nhưng 
trong điều kiện môi trường tối 
và ẩm ướt, ví dụ như chuồng 
trại bị ô nhiễm, vi rút có thể tồn 
tại trong nhiều tháng.  

3. Đặc điểm dịch tễ 
Động vật mẫn cảm với vi 

rút VDNC là trâu, bò. Tỷ lệ trâu, 
bò mắc bệnh khoảng 10 - 20%; 
tỷ lệ chết khoảng 1 - 5%. Thời 
gian ủ bệnh trung bình khoảng 
4 - 14 ngày. Côn trùng chân đốt 
được xem là véc tơ truyền bệnh 
VDNC. Mặc dù đến nay chưa 

xác định được véc tơ truyền 
bệnh cụ thể, muỗi, ruồi cắn 
và ve đực có thể đóng vai trò 
quan trọng trong việc làm lây 
truyền vi rút. Vai trò của các véc 
tơ truyền bệnh là khác nhau 
giữa các khu vực địa lý khác 
nhau, phụ thuộc vào nguồn 
và đặc điểm của mỗi loại véc 
tơ. Trâu, bò đực nhiễm bệnh 
có thể bài thải vi rút qua tinh 
dịch; tuy nhiên đến nay vẫn 
chưa có bằng chứng về đường 
lây truyền bệnh Viêm da nổi 
cục thông qua tinh dịch. Ngoài 
ra, cũng chưa rõ có hay không 
việc truyền lây vi rút qua đường 
thức ăn và nước uống nhiễm 
mầm bệnh. Tiếp xúc trực tiếp 
được cho là không đóng vai trò 
quan trọng trong lây truyền vi 
rút Viêm da nổi cục. 

Các nốt sần và vảy da chứa 
một lượng vi rút VDNC tương 
đối cao. Vi rút có thể được phân 
lập từ những bệnh phẩm này 
trong 35 ngày và có thể lâu 
hơn. Vi rút có thể được phân 
lập từ máu, nước bọt, dịch tiết 
ở mắt và mũi và tinh dịch. Vi rút 
được tìm thấy trong máu trong 
khoảng từ 7 - 21 ngày sau khi 
nhiễm bệnh, với mức độ thấp 
hơn so với trong các nốt sần ở 
da tại cùng thời điểm lấy mẫu. 
Sự bài thải của vi rút trong 
tinh dịch có thể kéo dài tới 42 
ngày. Cũng có bằng chứng về 
sự lây truyền vi rút qua nhau 
thai. Trong một số trường hợp, 
động vật mang mầm bệnh 

TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG BỆNH
VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN ĐÀN TRÂU, BÒ
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không biểu hiện triệu chứng 
lâm sàng, nhưng mang vi rút 
trong máu và có thể truyền 
bệnh cho động vật khỏe thông 
qua côn trùng hút máu. 

4. Triệu chứng, bệnh tích 
Trâu, bò mắc bệnh thường 

có những dấu hiệu dưới đây: 
- Sốt cao, có thể trên 41°C, 

bỏ ăn, suy nhược và gầy yếu. 
- Giảm khả năng tiết sữa rõ 

rệt ở gia súc đang cho con bú. 
- Viêm mũi, viêm kết mạc và 

tiết nhiều nước bọt. 
- Sưng hạch bạch huyết bề 

mặt (hạch trước vai, hạch sau đùi).
- Hình thành các nốt sần có 

đường kính từ 2 - 5 cm, đặc biệt 
là ở da đầu, cổ, chân, bầu vú, 
cơ quan sinh dục và đáy chậu 
trong vòng 48 giờ sau khi bắt 
đầu phản ứng sốt. Các nốt sần 
này có hình tròn, chắc và nhô 
cao trên da, mô dưới da và đôi 
khi cả các cơ bên dưới. 

- Các nốt sần lớn có thể bị 
hoại tử và cuối cùng là xơ hóa và 
tồn tại trong vài tháng; để lại các 
vết sẹo có thể tồn tại vĩnh viễn. 

- Các mụn nước, vết hoại 
tử và vết loét có thể xuất hiện 
ở màng nhầy của miệng và 
đường tiêu hóa cũng như trong 
khí quản và phổi. 

- Chân và các bộ phận vùng 
bụng khác của cơ thể, như: Bao 
da, ức, bìu và âm hộ, có thể bị 
tiết dịch, khiến con vật không 
muốn di chuyển. 

- Bò đực có thể bị vô sinh 
vĩnh viễn hoặc tạm thời. Bò 
mang thai có thể sảy thai và 
động dục trong vài tháng. 

- Một số động vật bị bệnh 
không biểu hiện triệu chứng 
nhưng mang virus trong máu 
và có thể truyền bệnh cho 
động vật khỏe thông qua côn 
trùng hút máu.

5. Nhận định tình hình và 
nguyên nhân lây lan 

- Trên thế giới, trong những 
năm vừa qua, bệnh VDNC đã 
lây lan nhanh từ nước này qua 
nước khác, đặc biệt là bệnh 
VDNC đã xuất hiện tại Trung 
Quốc chỉ cách biên giới Việt 
Nam khoảng 200 km, nên nguy 

cơ dịch bệnh lây lan sang Việt 
Nam là rất cao. 

- Việc buôn bán, vận chuyển, 
tiêu thụ trâu, bò và sản phẩm 
của trâu, bò nhập lậu, nghi 
nhập lậu, không rõ nguồn gốc, 
nhất là tại các tỉnh biên giới 
phía Bắc vẫn xảy ra nhiều. 

- Lượng khách đi du lịch từ 
các nước qua đường bộ, đường 
hàng không và đường biển vào 
Việt Nam rất lớn, nhất là khách 
từ các nước Châu Á thường 
có thói quen mang theo thực 
phẩm có chứa thịt trâu, bò nên 
có thể đưa mầm bệnh VDNC 
vào Việt Nam. Tại tỉnh Lạng 
Sơn, dịch xuất hiện từ ngày 
16/10/2020 tại 19 xã thuộc 7 
huyện, làm 339 con trâu, bò 
mắc bệnh, số con chết là 07 
con. Tại tỉnh Cao Bằng đã có 
374 con gia súc (trong đó trâu 
03 con, bò 371 con) của 185 hộ, 
tại 48 thôn, xóm, thuộc 21 xã, 
thị trấn ở các huyện Hạ Lang, 
Hòa An, Trùng Khánh, Quảng 
Hòa, Bảo Lâm, Nguyên Bình 
mắc bệnh Viêm da nổi cục; 
trong đó chết 38 con gia súc.

Tại Bắc Kạn dịch xuất hiện 
từ ngày 08/11/2020 tại 5 thôn 
thuộc xã Hiệp Lực, huyện Ngân 
Sơn và xã Bằng Thành, huyện 
Pác Nặm với tổng 23 con bò 
mắc bệnh, 01 con bò bị chết.

II. Công tác chủ động 
phòng, ngăn chặn bệnh VDNC 
xâm nhiễm vào Việt Nam 

Trước diễn biến dịch và tình 
hình lây lan của bệnh VDNC, 
ngày 31/10/2020, Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và PTNT đã ban 
hành Công điện số 7575/CĐ-
BB-TY gửi Chủ tịch Ủy nhân dân Dấu hiệu bệnh Viêm da nổi cục trên bò
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các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương về việc tập trung 
nguồn lực và khẩn trương triển 
khai các biện pháp kiểm soát, 
phòng, chống bệnh VDNC trên 
trâu, bò, với các biện pháp cụ 
thể như sau: 

1. Đối với địa phương đã 
có gia súc có biểu hiện của 
bệnh, có kết quả xét nghiệm 
dương tính với bệnh Viêm da 
nổi cục 

- Tổ chức cách ly toàn bộ gia 
súc chưa có biểu hiện của bệnh 
Viêm da nổi cục; nuôi nhốt trâu, 
bò, dê, cừu tại các khu vực có gia 
súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh. 

- Tổ chức tiêu hủy toàn bộ 
gia súc có kết quả xét nghiệm 
dương tính với bệnh Viêm da 
nổi cục, hoặc gia súc trong 
cùng địa bàn cấp xã (đã có kết 
quả xét nghiệm dương tính) có 
biểu hiện lâm sàng của bệnh 
Viêm da nổi cục. 

- Hỗ trợ cho chủ vật nuôi có 
gia súc buộc phải tiêu hủy do 
dịch bệnh với định mức, quy 
trình và điều kiện theo quy 
định tại Nghị định số 02/2017/
NĐ-CP ngày 09/01/2017 của 
Chính phủ về cơ chế, chính 
sách hỗ trợ sản xuất nông 
nghiệp để khôi phục sản xuất 
vùng bị thiệt hại do thiên tai, 
dịch bệnh. 

- Tổ chức tổng vệ sinh, phun 
thuốc sát trùng, thuốc diệt côn 
trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng,… 
liên tục trong vòng 03 tuần tại 
các hộ chăn nuôi có gia súc 
có biểu hiện bị bệnh, nghi bị 
bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, 
phun thuốc sát trùng toàn bộ 
các vùng có nguy cơ cao, xung 

quanh hộ chăn nuôi có gia súc 
bị bệnh. 

- Khoanh vùng dịch, xã có 
dịch và lập chốt tạm thời để 
kiểm soát việc vận chuyển 
trâu, bò ra, vào các xã có dịch; 
trường hợp cần thiết thành lập 
đội kiểm soát lưu động để kịp 
thời phát hiện, ngăn chặn và 
xử lý các trường hợp cố tình 
vận chuyển gia súc ra, vào các 
xã có dịch. 

- Tổ chức rà soát, thống kê 
các hộ chăn nuôi trâu, bò, dê, 
cừu trên địa bàn tất cả các địa 
phương đã phát hiện có bệnh 
Viêm da nổi cục; trong đó lưu 
ý, ghi rõ thông tin tình trạng 
gia súc khỏe mạnh, gia súc có 
biểu hiện bị bệnh, thời gian 
xuất hiện các triệu chứng của 
bệnh, tình trạng xuất bán, giết 
mổ, vận chuyển gia súc ra khỏi 
địa bàn xã. 

- Tổ chức kê khai số lượng gia 
súc, đề nghị người chăn nuôi 
trên địa bàn xã có dịch cam kết 
không bán chạy, không giết 
mổ, không vứt xác gia súc chết, 
gia súc bệnh ra môi trường. 

- Tổ chức thông tin, tuyên 
truyền, hướng dẫn người dân 
chủ động giám sát gia súc 
có biểu hiện bị bệnh, nghi bị 
bệnh, kịp thời phát hiện, báo 
cáo chính quyền, cơ quan thú 
y và triển khai các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh; hằng 
ngày tổng vệ sinh, phun thuốc 
sát trùng hoặc sử dụng vôi bột 
để sát trùng khu vực nuôi. 

- Thực hiện các biện pháp 
kỹ thuật trong phòng, chống 
bệnh Viêm da nổi cục theo 
hướng dẫn của Cục Thú y. 

2. Đối với các địa phương 
khác chưa có gia súc có biểu 
hiện của Viêm da nổi cục 

- Tổ chức thống kê toàn bộ 
các hộ chăn nuôi gia súc (trâu, 
bò, dê, cừu) trên địa bàn. 

- Hướng dẫn người chăn 
nuôi chủ động giám sát gia súc, 
kịp thời phát hiện các trường 
hợp gia súc có biểu hiện bị 
bệnh, nghi bị bệnh, báo cáo 
chính quyền, cơ quan thú y và 
triển khai các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh; thường xuyên 
tổng vệ sinh, phun thuốc sát 
trùng hoặc sử dụng vôi bột để 
sát trùng khu vực nuôi. 

- Chỉ nhập, tiếp nhận gia 
súc rõ nguồn gốc, đã qua kiểm 
dịch theo quy định. 

- Thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh theo 
quy định, bao gồm tiêm các 
loại vắc xin phòng bệnh cho 
đàn gia súc. Thực hiện các biện 
pháp phòng, chống bệnh Viêm 
da nổi cục theo hướng dẫn của 
Cục Thú y. 

3. Chỉ đạo các cơ quan 
chuyên môn của địa phương 

- Hướng dẫn người chăn 
nuôi và chủ động giám sát. 
Trường hợp phát hiện gia súc 
nghi mắc bệnh Viêm da nổi 
cục, chủ động lấy mẫu gửi đến 
các phòng thử nghiệm của 
Cục Thú y để xét nghiệm; địa 
phương bố trí kinh phí chi trả 
phí xét nghiệm theo quy định. 

- Căn cứ tình hình thực tế 
của địa phương, xây dựng và tổ 
chức thực hiện kế hoạch và các 
giải pháp cụ thể về bệnh Viêm 
da nổi cục. 

Nông Quang Hải
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Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 528 ha chè Shan tuyết, tập trung tại các huyện Chợ Đồn, 
Chợ Mới, Ba Bể. Chè Shan tuyết là giống chè đặc sản được thị trường tiêu dùng ưu chuộng, 

mang lại giá trị kinh tế cao cho người trồng. Tuy nhiên nhiều diện tích chè Shan tuyết hiện nay đã già 
cỗi, thoái hóa, sinh trưởng, phát triển kém gây giảm năng suất, chất lượng sản phẩm.

Nhằm hướng dẫn chăm sóc và cải tạo cây chè Shan tuyết đạt mục tiêu về năng suất, chất lượng 
và đảm bảo an toàn thực phẩm, ngày 05 tháng 10 năm 2020, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
ban hành văn bản số 321/TT&BVTV về hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, cải tạo cây chè Shan tuyết, cụ 
thể như sau:

I. KỸ THUẬT THÂM CANH
1. Đốn tỉa, tạo hình
1.1. Đốn tạo hình
Lần 1: Khi cây chè 2 tuổi, đốn thân chính cách mặt đất 12 - 15 cm, đốn cành cách mặt đất  30 - 35 cm.
Lần 2: Khi cây chè 3 tuổi đốn cành chính cách mặt đất 30 - 35 cm, đốn cành tán cách mặt đất  40 

- 45 cm.
Thời điểm đốn: Đốn vào tháng 12 năm trước đến hết tháng 01 năm sau.
1.2. Đốn phớt
Cách đốn: Hai năm đầu mỗi năm đốn ở phần trên cách vết đốn cũ 5 cm. Sau đó mỗi năm đốn cao 

thêm 03 cm, khi vết đốn dưới cùng cao 70 cm so với mặt đất thì hàng năm chỉ đốn cao thêm 1cm so 
với vết đốn cũ. Tuyệt đối không cắt tỉa cành lá, đảm bảo độ che phủ, khép tán trên nương.

Đối với nương chè sinh trưởng yếu, tán lá thưa mỏng, có thể áp dụng chu kỳ đốn cách năm: Một 
năm đốn phớt, một năm đốn sửa bằng tán (chỉ cắt phần cành xanh).

Thời điểm đốn: Đốn vào tháng 12 năm trước đến hết tháng 01 năm sau.
2. Chăm sóc, bón phân
2.1. Làm cỏ
- Đối với cây chè thời kỳ kiến thiết cơ bản: Xới cỏ đảm bảo cỏ sạch quanh gốc cây chè, riêng cây 

chè 1 tuổi cần nhổ tay ở gốc chè để bảo vệ được cây chè. Giữa hàng trồng xen cây phân xanh, đậu 
đỗ hoặc bừa xới sạch cỏ.

Vụ Xuân (tháng 1 - 2) và vụ Thu (tháng 8 - 9) xới xáo, làm cỏ toàn bộ diện tích 01 lần/vụ.
Trong năm xới gốc 2 - 3 lần, xới rộng 30 - 40 cm về 2 bên hàng chè.
-  Đối với cây chè thời kỳ kinh doanh:
Vụ Đông Xuân: Xới sạch cỏ dại, cuốc sâu 10 cm, kết hợp lấp phân hữu cơ và cành lá già sau khi đốn, 

nếu hạn không cày được thì xới sạch cỏ toàn bộ diện tích.
Vụ Hè Thu: Phát hoặc xới cỏ gốc giữa hàng chè, cuốc sâu 5 cm. Đồi chè được tủ cỏ, rác kín đất 

trong vụ Đông xuân thì bớt các khâu làm cỏ trong vụ hè thu.
2.2. Bón phân 
- Bón phân cho cây chè thời kỳ kiến thiết cơ bản (3 năm đầu): 
+ Năm thứ 1: Phân chuồng hoai mục 20.000kg/ha; Đạm ure 80kg/ha; Lân supe 600kg/ha; Kali 

clorua 60kg/ha.
+ Năm thứ 2: Phân chuồng hoai mục 20.000kg/ha; Đạm ure 150kg/ha; Lân supe 600kg/ha; Kali 

clorua 60kg/ha.
+ Năm thứ 3: Phân chuồng hoai mục 40.000kg/ha; Đạm ure 300kg/ha; Lân supe 1.000kg/ha; Kali 

clorua 100kg/ha.

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT THÂM CANH, CẢI TẠO
CÂY CHÈ SHAN TUYẾT
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Đối với phân vô cơ: Rạch rãnh theo hàng chè sâu 5 - 10 cm, cách gốc chè 35 - 40 cm. Trộn đều các 
loại phân trước khi bón và rải theo rãnh, sau đó lấp đất kín phân.

Đối với phân hữu cơ vi sinh bón 1.200 - 1.500 kg/ha. 
- Bón phân cho chè thời kỳ kinh doanh: Là biện pháp kỹ thuật quan trọng nhằm thúc đẩy khả 

năng sinh trưởng của cây chè, góp phần tăng năng suất, chất lượng chè, kéo dài tuổi thọ nương chè.
Tùy theo điều kiện đất đai (hàm lượng mùn, dinh dưỡng khoáng, khả năng cho năng suất) để áp 

dụng lượng phân bón và phương pháp bón. 
Lượng phân bón tính cho 01 ha cụ thể như sau:

Khả năng cho 
năng suất 

(tạ/ha)
Loại phân Lượng bón (Kg) Số lần 

bón
Thời điểm  

bón (Tháng)
Phương 

pháp bón

Năng suất búp 
dưới 60 tạ/ha

Đạm ure
Supe lân 

Kali clorua

220 - 260
250 - 370
120 - 140

3 - 4
1
2

2, 4, 6, 8
2

2, 4

Rạch rãnh 
theo hàng 

chè sâu 5-10 
cm, cách 

gốc chè 35-
40 cm. Trộn 
đều các loại 
phân trước 
khi bón và 

rải theo 
rãnh, sau 

đó lấp đất              
kín phân

Năng suất búp 
từ 60 đến dưới 
80 tạ/ha

Đạm ure
Supe lân 

Kali clorua

260 - 300
370 - 600
140 - 200

3 - 4
1
2

2, 4, 6, 8
2

2, 4

Năng suất búp 
80 đến dưới 
120 tạ/ha

Đạm ure
Supe lân 

Kali clorua

300 - 500
600 - 1.000
200 - 300

3 - 5
1

2 - 3

1, 3, 5, 7, 9
1

1, 5, 9

Năng suất búp 
từ 120 tạ/ha 
trở lên.

Đạm ure
Supe lân 

Kali clorua

500 - 600
1.000 - 1.200

300 - 450

3 - 5
1

2 - 3

1, 3, 5, 7, 9
1

1, 5, 9

Lưu ý: Có thể sử dụng các loại phân bón khác thay thế, nhưng phải đảm bảo đủ lượng dinh dưỡng 
cho cây trồng và đem lại hiệu quả kinh tế. 

Riêng phân hữu cơ: Có thể sử dụng phân chuồng, phân xanh ủ hoai mục, bón với lượng 20 - 25 
tấn/ha, 3 năm bón 1 lần, bón vào đầu vụ (tháng 12 - tháng 1 năm sau). Đối với phân hữu cơ vi sinh 
bón 1.200 - 1.500 kg/ha.

2.3. Tưới nước 
Nơi có điều kiện về nguồn nước, khả năng đầu tư thì có thể tiến hành tưới cho chè khi độ ẩm đất 

dưới 60% (vào các tháng hạn, từ tháng 11 - tháng 4 năm sau và trong mùa mưa khi các thời điểm khô 
hạn dài quá 15 ngày).

Tưới theo phương pháp phun mưa bề mặt với vòi tưới di động hoặc cố định cho hiệu quả cao.
2.4. Thu hái 
-  Hái chè phải đảm bảo hệ số lá ngay từ đầu vụ, không hái triệt để búp non khi chè nảy lộc xuân.
- Hái chừa theo thời vụ: Vụ Xuân (tháng 3 - 4) chừa 1 lá cá + 2 lá thật, tạo tán bằng. Những đọt vượt 

cao hơn mặt tán thì hái sát lá cá. Vụ Hè thu (tháng 5-10) chừa 1 lá cá + 1 lá thật, tạo tán bằng. Những đọt 
vượt cao hơn mặt tán thì hái sát lá cá.

3. Phòng trừ sâu bệnh
- Áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp dịch hại trên cây chè dựa trên cơ sở sinh thái học, 

tùy từng điều kiện cụ thể chọn lựa phương pháp phòng trừ tối ưu, nhằm bảo đảm sự ổn định của hệ 
sinh thái cây chè, an toàn với môi trường, có lợi về kinh tế, đảm bảo về sinh an toàn thực phẩm (ATTP).

+ Biện pháp canh tác: Làm đất diệt cỏ dại, vệ sinh nương chè, xới xáo để diệt nhộng và mầm bệnh, 
bón phân hợp lý, thay đổi thời kỳ đốn, hái sớm, hái kỹ để loại bỏ trứng sâu.
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+ Biện pháp thủ công: Nhặt bỏ lá bị sâu, bệnh hại, trứng rầy xanh, nhện đỏ, bắt giết sâu non, 
trưởng thành khi mật độ sâu thấp. Thu gom tàn dư mầm mống gây bệnh đem tiêu hủy làm giảm 
nguy cơ lây nhiễm.

+ Biện pháp sinh học, sinh thái: Trồng cây bóng mát thích hợp và có mật độ hợp lý đảm bảo độ ẩm 
trên nương chè. Hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng thuốc hoá học để đảm bảo duy trì các loại 
thiên địch có ích, cân bằng hệ sinh thái nương chè.

+ Sử dụng thuốc BVTV: Ưu tiên dùng các loại thuốc có thời gian cách ly ngắn, nhanh phân giải, 
thuốc thảo mộc, thuốc sinh học. Đảm bảo vệ sinh an toàn lao động; sử dụng thuốc BVTV theo kỹ 
thuật 4 đúng (IPM cây chè).

II. KỸ THUẬT CẢI TẠO
1. Đốn cải tạo
-  Đốn lửng: Những đồi chè đã được đốn phớt nhiều năm, vết đốn cao quá 90 cm so với mặt đất, 

nhiều cành tăm hương, u bướu, búp nhỏ, năng suất giảm thì đốn lửng cách mặt đất 60 - 65 cm; hoặc 
đồi chè năng suất khá nhưng cây cao quá cũng đốn lửng cách mặt đất 70 - 75 cm.

-  Đốn đau: Những đồi chè được đốn lửng nhiều năm, cành nhiều mấu, cây sinh trưởng kém năng 
suất giảm rõ rệt thì đốn đau cách mặt đất 40 - 45cm.

-  Đốn trẻ lại: Những đồi chè già, cằn cỗi đã được đốn đau nhiều lần, năng suất giảm nghiêm trọng 
thì đốn trẻ lại cách mặt đất 10 - 25 cm. 

- Thời điểm đốn: Đốn vào tháng 12 năm trước đến hết tháng 01 năm sau. Nơi thường bị sương 
muối nên đốn muộn hơn, thực hiện đốn sau đợt sương muối nặng.

- Cách đốn và dụng cụ đốn:
+ Khi đốn tạo tán không làm gãy cành, vết đốn phải đảm bảo không bị dập, xước vỏ.
+ Đốn đau, đốn lửng, đốn tạo hình lần đầu thì dùng dao. Đốn phớt, đốn tạo hình lần 2 thì dùng 

kéo hoặc dao. Đốn trẻ lại, sửa cành lớn đối với đồi chè giống thì dùng cưa.
+ Đối với các giống chè có phân cành nhiều, mật độ cành lớn sinh trưởng đỉnh đều thì có thể áp 

dụng máy đốn để nâng cao năng suất lao động.
2. Chăm sóc sau cải tạo
a) Trồng dặm: Để đảm bảo mật độ, tăng diện tích thu hái cần trồng dặm những diện tích mất 

khoảng bằng cây chè giâm bầu. Tùy theo từng nương chè mà chuẩn bị số lượng bầu trồng dặm, nên 
chọn những ngày râm mát hoặc sau mưa để trồng, khi trồng cần bón thêm mỗi hốc 1kg phân chuồng 
hoai mục.

b) Tưới nước: Sau quá trình cải tạo, cần đảm bảo chế độ nước tưới phù hợp cho cây để cây sinh 
trưởng tốt, thuận lợi cho quá trình bật lộc mới, đảm bảo chế độ ẩm cho đất bằng cách tủ giữ ẩm 
thường xuyên.

c) Bón phân: Cần đảm bảo chế độ bón phân, cung cấp dinh dưỡng để cây phục hồi và phát triển 
bộ tán mới. 

+ Lượng phân tính cho 01 ha:

STT Nội dung
Lượng phân (Kg)

Phân chuồng 
hoai mục Lân Supe Đạm Urê Kali Clorua

1 Năm thứ nhất 40.000 1.000 300 100
2 Năm thứ hai 40.000 1.000 300 100
3 Năm thứ ba 40.000 1.000 300 100

Lưu ý: Lượng phân bón cần căn cứ vào độ phì nhiêu của đất, sản lượng thu hoạch của năm trước 
để tăng, giảm lượng phân cho phù hợp. 

d) Phòng trừ sâu, bệnh hại: Thường xuyên kiểm tra, phát hiện các đối tượng dịch hại trên cây để 
có biện pháp phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh hại (đã nêu phần thâm canh)./.

Quỳnh Thu
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Xã Côn Minh, huyện Na 
Rì, tỉnh Bắc Kạn nổi tiếng 

với làng nghề miến dong có 
truyền thống lâu đời. Nơi đây 
đã ghi dấu biết bao thế hệ với 
nghề trồng củ dong làm bột 
tráng miến. Cái nghề đã nuôi 
lớn biết bao con người, mang 
lại thu nhập cho phần lớn các 
hộ dân, góp phần phát triển 
kinh tế xã Côn Minh.

Dọc đường quốc lộ từ 
chân đèo Áng Tòng đến thị 
trấn Na Rì sẽ rất dễ dàng bắt 

gặp những cánh đồng trồng 
dong riềng. Gắn bó với mảnh 
đất này lâu năm, chị Nguyễn 
Thị Hoan (Thôn Chè Cọ, xã 
Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh 
Bắc Kạn) mang một tình yêu 
sâu sắc với cây dong riềng 
bản địa, loại cây không kén 
đất, dễ trồng, dễ chăm sóc và 
giá trị kinh tế cao.

Gia đình chị sản xuất miến 
dong với thương hiệu miến 
Tài Hoan có thâm niên cũng 
vào nhất nhì xã. Đến tháng 

8/2018, chị cùng 12 hộ thành 
viên khác thành lập HTX Tài 
Hoan với ngành nghề chính là 
chế biến và kinh doanh miến 
dong, tổng số vốn điều lệ 5 
tỷ đồng. HTX được thành lập 
nhằm mục tiêu hợp tác tương 
trợ lẫn nhau trong hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, tạo 
việc làm cho các thành viên 
nhằm đáp ứng các nhu cầu 
và nguyện vọng chung của 
thành viên về kinh tế và đời 
sống, phục vụ và hỗ trợ thành 

Bà Nguyễn Thị Hoan, Giám đốc HTX Tài Hoan kiểm tra chất lượng miến tại cơ sở miến dong Tài Hoan

NỮ GIÁM ĐỐC 
GẮN BÓ VỚI CỦ DONG RIỀNG
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viên phát triển sản xuất, kinh 
doanh, tăng thêm lợi ích cho 
thành viên. “Vì thành viên 
phục vụ” là mục tiêu cao 
nhất trong mọi hoạt động 
của HTX, mang lại lợi ích 
vật chất và tinh thần cho 
tất cả các thành viên, tập 
thể và cộng đồng. Tuy mới 
thành lập nhưng HTX đã tập 
trung tổ chức sản xuất, kinh 
doanh và sớm đi vào hoạt 
động ổn định. 

Chị cùng các thành viên 
tâm niệm, để có sợi miến 
ngon cần phải có củ dong đạt 
chất lượng tốt. Chị mạnh dạn 
đề xuất HTX trong năm 2019-
2020 thu mua dong riềng của 
các hộ thành viên và khoảng 
600 hộ dân liên kết tại 6 xã 
trên địa bàn huyện Na Rì với 
sản lượng ước đạt 800-1.000 
tấn. Giá thu mua dao động 
trong khoảng 1.800-2.300đ/
kg. Với giá cả hợp lý, bà con 
trồng dong riềng không lo 
đầu ra, không phụ thuộc vào 
thương lái ép giá như trước. 

Bên cạnh đó HTX đã mạnh 
dạn đầu tư cơ sở vật chất như: 
Mua sắm 01 xe ô tô bán tải 
để tiện vận chuyển nguyên 
liệu từ những vùng khó khăn 
và phục vụ công tác xúc tiến 
thương mại sản phẩm tại 
các thị trường lớn; đầu tư 02 
lò sấy công suất 1 tấn miến/
ngày để chủ động sản xuất 
miến dong trong thời gian 

mưa ẩm kéo dài và 02 kho 
chứa hàng với công suất 20 
tấn đảm bảo hàng hóa cung 
cấp trên thị trường; hệ thống 
sân phơi ngoài trời và một 
nhà phơi công nghệ cao rộng 
440 m2 cũng được HTX chủ 
động đầu tư đảm bảo vệ sinh 
ATTP, hệ thống máy nghiền 
bột, lọc bột, xử lý bã dong 
cũng được HTX thường xuyên 
nâng cấp để đảm bảo vệ sinh 
môi trường. 

Năm 2018 HTX Tài Hoan là 
đơn vị duy nhất có sản phẩm 
miến dong đạt tiêu chuẩn sản 
phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh. Từ 
năm 2018 đến nay sản lượng 
miến luôn tăng đều các năm, 
quy mô sản xuất luôn được 
mở rộng, năm 2018 sản lượng 
miến đạt 105 tấn, năm 2020 
dự kiến sản xuất đạt 220 tấn 
miến cao nhất trong 6 HTX 
sản xuất miến trên toàn tỉnh 
Bắc Kạn. 

Trong mùa vụ sản xuất HTX 
đã huy động 100% thành viên 
của HTX tham gia sản xuất tại 
xưởng chế biến của HTX. Để 
đảm bảo công tác tài chính 
của HTX được rõ ràng minh 
bạch đúng quy định, HTX 
đã thuê 01 kế toán dài hạn 
có trình độ đồng thời HTX 
cũng bố trí 01 nhân lực đảm 
nhận công tác marketing xúc 
tiến thương mại, mở rộng thị 
trường và 01 nhân lực phụ 
trách vùng nguyên liệu. Hội 

đồng quản trị, ban Giám đốc 
của HTX thường xuyên được 
củng cố và nâng cao trình độ 
thông qua các lớp đào tạo, 
bồi dưỡng của Liên minh HTX 
tỉnh, của các sở, ngành tổ 
chức…

Nhờ đó doanh thu năm 
2020 ước đạt 11 tỷ đồng, gấp 
đôi năm 2018. Lợi nhuận đạt 
>2 tỷ đồng. Thu nhập thành 
viên luôn được ổn định, đạt 7 
triệu đồng/tháng. Ngoài ra chị 
cùng HTX đã chú trọng trong 
công tác xúc tiến thương mại, 
đến nay sản phẩm miến của 
HTX đã có mặt trên nhiều tỉnh 
thành của đất nước. Đặc biệt 
sản phẩm miến dong của HTX 
Tài Hoan đạt tiêu chuẩn 4 sao 
đã ký kết hợp đồng xuất khẩu 
miến dong sang thị trường 
Châu Âu. 

Tình yêu với cây dong 
riềng đã giúp chị cùng HTX 
có thêm động lực để sản xuất, 
kinh doanh đem lại nhiều 
lợi ích cho cộng đồng góp 
phần xây dựng nông thôn 
mới. Trong thời gian tới HTX 
Tài Hoan sẽ tiếp tục tích cực 
phát triển xây dựng thương 
hiệu sản phẩm, tiếp tục triển 
khai kế hoạch sản xuất, kinh 
doanh, chủ động tiếp cận thị 
trường, đưa sản phẩm miến 
dong Tài Hoan và củ dong 
riềng Na Rì đi xa hơn nữa./.

Nguyễn Huế
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Vừa qua, Trung tâm 
Khuyến nông tỉnh Bắc 

Kạn phối hợp với UBND xã 
Thượng Giáo, huyện Ba Bể 
tổ chức Hội thảo tổng kết 
mô hình “Tận dụng tiềm 
năng mặt nước trên sông và 
hồ chứa nuôi cá trong lồng 
bè” nhằm đánh giá kết quả 
thực hiện mô hình, hiệu quả 
mô hình nuôi cá lồng, công 

tác phòng và trị bệnh trên 
cá nuôi...

Tham dự hội thảo có đại 
diện Trung tâm Khuyến 
nông, Phòng Nông nghiệp 
& PTNT, Trung tâm dịch vụ 
Nông nghiệp huyện Ba Bể 
và 30 đại biểu có sở thích 
nuôi cá của xã Thượng Giáo. 
Mô hình “Tận dụng tiềm 
năng mặt nước trên sông 

và hồ chứa nuôi cá trong 
lồng bè” trên sông Năng tại 
xã Thượng Giáo, huyện Ba 
Bể với quy mô 80m3 lồng, 
mật độ thả 100con/m3, 03 
hộ tham gia, số lượng cá 
thả 8.000 con cá diêu hồng. 
Các hộ tham gia mô hình 
được nhà nước hỗ trợ 70% 
giống, vật tư bao gồm: Thức 
ăn công nghiệp, chế phẩm 

Mô hình “Tận dụng tiềm năng mặt nước trên sông và hồ chứa nuôi cá trong lồng bè” 
trên sông Năng tại xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể

HIỆU QUẢ MÔ HÌNH 
NUÔI CÁ LỒNG TRÊN SÔNG
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sinh học, men vi sinh, vôi... 
và được tham gia tập huấn, 
chuyển giao khoa học kỹ 
thuật trước khi thả giống.

Đến nay, sau 6 tháng nuôi 
mô hình đã đạt chỉ tiêu kỹ 
thuật và kết quả đề ra. Cá 
diêu hồng có tỷ lệ sống đạt 
70%, trọng lượng trung bình 
0,5-0,6kg/con, con to đạt từ 
0,8-1,2kg/con, năng suất đạt 
35kg/m3. Về hiệu quả kinh 
tế (tính cho 80m3) với giá 
bán 50.000 - 60.000 đồng/kg 
thu lại lợi nhuận khoảng 40-
45 triệu đồng. Mô hình góp 
phần nâng cao nhận thức 
cho người dân về việc hình 
thành nghề nuôi cá lồng nói 
chung và cá diêu hồng nói 
riêng mở ra hướng làm ăn 
mới phù hợp cho thu nhập 
ổn định. Mô hình ít rủi ro, 
dịch bệnh phát sinh gây hại; 
tiến bộ kỹ thuật áp dụng mô 
hình dễ làm, phù hợp với tập 
quán sản xuất của người dân.

Tại hội thảo, các đại biểu 
cũng khẳng định mô hình 
đem lại hiệu quả và đề xuất 
một số khó khăn trong việc 
triển khai cũng như nhân 
rộng mô hình trong những 
năm tiếp theo như con giống 
đảm bảo tiêu chuẩn, công 
tác phòng trị bệnh và giá 
cám công nghiệp khá cao... 
Để nuôi cá lồng trên sông 

đạt hiệu quả Cán bộ kỹ thuật 
Trung tâm Khuyến nông 
tư vấn, khuyến cáo bà con: 
Khác với nuôi cá trong ao, 
nuôi cá lồng trên sông tận 
dụng được nhiều lợi thế về 
mặt nước do dòng chảy liên 
tục nên nước ít bị ô nhiễm. Vì 
vậy, nuôi cá lồng quan trọng 
nhất là khâu chủ động các 
biện pháp phòng bệnh cho 
cá, thường xuyên vệ sinh 
lồng, lưới sạch sẽ, tạo thông 
thoáng để nước lưu thông 
giúp cá không bị thiếu ôxy. 
Dùng vôi bột cho vào túi 
treo ở các góc lồng nhất là 
phía đầu nguồn nước chảy 
để khử trùng môi trường 
nước, hạn chế phát sinh 
mầm bệnh. Định kỳ bổ sung 
vitamin C, bà con tận dụng 
tỏi trồng tại địa phương ủ 
trộn thức ăn cho cá để tăng 
cường sức đề kháng cho cá. 
Vào mùa mưa lũ cần tu sửa 
lồng nuôi, neo giữ tránh thất 
thoát cá; mua cá giống ở địa 
chỉ tin cậy....

 Như vậy, nếu so với nuôi 
cá khác trong lồng như cá 
chép, cá trắm thì cá diêu 
hồng có khả năng sinh 
trưởng nhanh, dễ nuôi, phù 
hợp với đồng bào vùng cao 
hơn nữa chất lượng cá tốt và 
được ưa chuộng hơn nên giá 
bán cao hơn các loại cá khác. 

Ông Hoàng Thăng Quân 
- Phó chủ tịch UBND xã 
Thượng Giáo cho biết: Từ 
hiệu quả thực tế của mô 
hình từ đầu năm 2019 chỉ 
có 5-7 lồng nuôi thì đến 
thời điểm hiện tại đã được 
người dân khu vực sông 
Năng nhân rộng lên 30 lồng. 
Mô hình nuôi cá lồng trên 
sông đặc biệt với đối tượng 
cá diêu hồng sinh trưởng 
nhanh, hiệu quả kinh tế lợi 
nhuận tăng hơn so với nuôi 
đại trà. Xuất phát từ lợi thế 
địa phương, tiếp tục phát 
huy những kết quả đạt được 
vừa qua UBND xã đã phối 
hợp với các ngành chức 
năng tư vấn, thành lập Hợp 
tác xã thủy sản sông Năng 
với 07 thành viên. Ông đề 
nghị Sở Nông nghiệp & 
PTNT Bắc Kạn, UBND huyện 
Ba Bể và các cơ quan chuyên 
môn quan tâm tạo điều kiện 
để bà con tiếp tục có nhiều 
mô hình có hiệu quả trong 
những năm tiếp theo.

Mô hình Tận dụng tiềm 
năng mặt nước trên sông và 
hồ chứa giúp tăng thu nhập 
cho người sản xuất, nâng 
cao đời sống người dân khu 
vực sông Năng góp phần 
phát triển kinh tế, nông thôn 
mới bền vững./.

Nguyễn Liễu
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Nhằm giúp cộng đồng dân cư hiểu và nắm được 
lợi ích và tầm quan trọng của việc bảo vệ và 

phát triển nguồn lợi thủy sản đồng thời nâng cao 
nhận thức của người sản xuất nông nghiệp trong 
công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất 
nông nghiệp.

Vừa qua, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 
tỉnh Bắc Kạn tổ chức 02 lớp tập huấn về hướng dẫn 
nuôi trồng, xây dựng cộng đồng bảo vệ và phát triển 
nguồn lợi thủy sản; tuyên truyền công tác bảo vệ môi 
trường trong nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn cho 70 học 
viên tham gia là cán bộ nông lâm xã, các tổ chức, cá 
nhân tham gia sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng và 
khai thác thủy sản tại thành phố Bắc Kạn.

Tham gia lớp tập huấn học viên được truyền tải 
các nội dung về hướng dẫn nuôi trồng, xây dựng 
cộng đồng bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, 
triển khai một số văn bản Quy phạm pháp luật liên 
quan như Luật Thủy sản số 18, Nghị định 26/2019/ 
NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuỷ 
sản; Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 
của Chính phủ về quy định xử lý vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực thuỷ sản, Quyết định 1449/QĐ-UBND 
ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành 
định mức kỹ thuật áp dụng trong các chương trình, 
dự án và những giải pháp cần thực hiện để khai thác 
hiệu quả tiềm năng, diện tích mặt nước, bảo vệ và 
phát triển nguồn lợi thủy sản; tập huấn tuyên truyền 

công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất nông 
nghiệp, nuôi trồng thủy sản trong sử dụng hóa chất 
thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc thú y, thức 
ăn chăn nuôi, kiểm soát môi trường trong chăn nuôi; 
thức ăn, hóa chất trong nuôi trồng thủy sản. 

Thông qua lớp tập huấn giúp cộng đồng dân cư 
hiểu và nắm được lợi ích và tầm quan trọng của việc 
bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, nhận diện 
và bảo vệ các loài cá quý hiếm có giá trị kinh tế; xây 
dựng cộng đồng bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy 
sản đồng thời nâng cao công tác bảo vệ môi trường 
trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Nguyễn Liễu

Ngày 23/11/2020, tại xã Dương Phong, huyện 
Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Ban thực hiện dự án 

“Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ” (CSSP), Sở Nông 
nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức công bố và 
trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn 
VietGAP cho sản phẩm cam, quýt, bưởi.

Có 2 Hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận sản 
phẩm phù hợp tiêu chuẩn VietGAP với tổng diện tích 
là 26,8 ha, sản lượng cam, quýt, bưởi dự kiến đạt 260 
tấn/năm, trong đó:

Hợp tác xã Đại Hà, có địa chỉ tại thôn Khuổi Pjẩu, xã 
Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Diện 

tích sản xuất 11,8 ha cam, quýt, bưởi; sản lượng dự 
kiến 90 tấn/năm. Giấy chứng nhận có mã số VietGAP-
TT-13-04-06-0003.

Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ nông nghiệp 
Dương Phong có địa chỉ sản xuất tại các thôn Tổng 
Mú, Khuổi Cò, Nà Chèn, Bản Chàn, Bản Mèn và thôn 
Nà Coọng, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh 
Bắc Kạn. Diện tích sản xuất 15,0 ha, sản lượng dự kiến 
170 tấn/năm. Giấy chứng nhận có mã số VietGAP-
TT-13-04-06-0002. 

Hợp tác xã Đại Hà; Hợp tác xã Thương mại và Dịch 
vụ nông nghiệp Dương Phong được phép sử dụng 

Ông Nguyễn Ngọc Cương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp 
& PTNT tỉnh Bắc Kạn phát biểu khai mạc lớp tập huấn 
hướng dẫn nuôi trồng, bảo vệ và phát triển nguồn lợi 

Thủy sản năm 2020 tại Thành Phố Bắc Kạn

TẬP HUẤN NUÔI TRỒNG, XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG, PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI
THỦY SẢN; TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NÔNG NGHIỆP

CÔNG BỐ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CAM, QUÝT, BƯỞI 
PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN VIETGAP
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dấu chứng nhận Sản phẩm được chứng nhận VietGAP” 
để dán trên sản phẩm cam, quýt, bưởi đã được chứng 
nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn VietGAP.

Theo thống kê, xã Quang Thuận và xã Dương 
Phong là vùng trọng điểm cam, quýt của huyện Bạch 

Thông và cũng là vùng trọng điểm cam, quýt của 
tỉnh Bắc Kạn. Theo ước tính năm 2020, cả tỉnh có sản 
lượng khoảng 23.600 tấn cam, quýt; trong đó riêng 
huyện Bạch Thông đã có 14.750 tấn bằng 63% sản 
lượng của cả tỉnh.

Riêng xã Quang Thuận có trên 6.400 tấn; xã Dương 
Phong có 6.800 tấn, hai xã này cộng lại có sản lượng 
bằng 56 % sản lượng cam quýt của tỉnh và gần bằng 
90 % sản lượng của huyện Bạch Thông.

Quýt Bắc Kạn được phân biệt với các giống quýt 
khác nhờ các đặc thù về cảm quan cũng như chất 
lượng, với hình dạng quả tròn dẹt; vỏ nhẵn, màu 
vàng; múi to đều mọng nước; tép quả màu vàng 
rơm, không nát; khi chín có vị chua ngọt dịu, mềm 
vừa phải, mùi rất thơm, bóc dễ, nhờ ưu điểm đó quýt 
Bắc Kạn có nguồn gốc từ xã Quang Thuận được Cục 
Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Giấy 
chứng nhận chỉ dẫn địa lý vào ngày 14/11/2012. Như 
vậy, sau sản phẩm hồng không hạt, đây là sản phẩm 
thứ hai của tỉnh Bắc Kạn được cấp Giấy chứng nhận 
chỉ dẫn địa lý./.

Hồng Thắng

Lãnh đạo Ban Điều phối dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn và 
Chi cục Quản lý chất lượng NLS-TS trao Giấy chứng 

nhận VietGAP cho 2 Hợp tác xã tại xã Dương Phong, 
huyện Bạch Thông

UBND TỈNH TỔ CHỨC BUỔI LÀM VIỆC 
VỚI HIỆP HỘI NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VIỆT NAM

Ngày 22/11/2020, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ 
Thị Minh Hoa đã chủ trì buổi làm việc với Hiệp 

hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam bàn một số nội 
dung về nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Bắc 
Kạn. Cùng dự có Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu 
cơ Việt Nam Hà Phúc Mịch, lãnh đạo Sở Nông nghiệp 
và PTNT, Hội Nông dân tỉnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo 
vệ thực vật. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và 
PTNT đã báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp trên 
địa bàn tỉnh trong năm 2020. Theo đó, khắc phục 
những khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, sản xuất 
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số 
kết quả nhất định. Dự ước sản lượng lương thực có 
hạt trên địa bàn tỉnh đạt 179.546 tấn, lương thực 
bình quân đầu người ước đạt trên 571 kg/người/
năm. Tổng diện tích cây lúa sử dụng giống chất 
lượng cao đạt 4.723 ha. Toàn tỉnh có 494 ha cây 
dong riềng; 3.315 ha cây cam, quýt với diện tích 
cho thu hoạch là 2.335ha; 799 ha cây hồng không 
hạt. Sản xuất chăn nuôi chuyển từ quy mô nhỏ lẻ, 
sang quy mô chăn nuôi tập trung công nghiệp, theo 
hướng hàng hóa, chú trọng hơn trong xây dựng 

chuồng trại, vệ sinh, phòng dịch... Trong 5 năm tới, 
tỉnh Bắc Kạn định hướng nông nghiệp hữu cơ là một 
trong những trọng tâm chính trong phát triển nông 
nghiệp Bắc Kạn. 

Tại buổi làm việc, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị 
Minh Hoa đã gửi lời cảm ơn và đánh giá cao sự quan 
tâm của Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam đối 
với việc phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn 

Bà Đỗ Thị Minh Hoa, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh                  
Bắc Kạn phát biểu tại buổi làm việc với Hiệp hội               

Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam tại Thành phố Bắc Kạn
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Nhằm mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức 
cho người dân về tầm quan trọng của việc bảo 

vệ và tái tạo nguồn lợi; khai thác có hiệu quả tiềm 
năng diện tích mặt nước; tăng sản lượng thủy sản tự 
nhiên, từng bước tăng số lượng về giống loài, góp 
phần cân bằng hệ sinh thái thuỷ sinh.

Ngày 26/9/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ban Trị sự Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, UBND huyện 
Ngân Sơn  tổ chức Lễ tuyên truyền, thả bổ sung cá 
giống để tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 
2020 tại Hồ Bản Chang, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, 
tỉnh Bắc Kạn. 

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Ngọc Cương, Phó 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, lãnh 
đạo một số sở, ngành của tỉnh và UBND huyện Ngân 
Sơn, UBND xã Đức Vân; Đại đức Thích Vân Phong - 
Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
tỉnh Bắc Kạn cùng đông đảo người dân địa phương 
và tăng ni, phật tử tham gia. 

Trong những năm gần đây hoạt động nuôi trồng 
thuỷ sản tỉnh Bắc Kạn đã có những bước phát triển, 
góp phần từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
trong nông nghiệp. Tuy nhiên, nguồn lợi thủy sản 
trong thủy vực tại các sông, suối và hồ chứa bị khai 
thác quá mức, nhiều ngư cụ khai thác có tính chất 
hủy diệt, nhiều loài cá quý hiếm bản địa có nguy cơ 
bị tuyệt chủng, phá vỡ sự cân bằng sinh thái thuỷ 
sinh, kích cỡ khai thác cá ngày càng nhỏ, nguồn lợi 
thủy sản suy giảm. Vì vậy, để bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản, bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên hiệu quả 
thì hoạt động phóng sinh thả cá có ý nghĩa hết sức 
thiết thực. Thả cá phóng sinh vừa mang ý nghĩa tâm 
linh vừa giúp cho các loài cá có cơ hội tiếp tục sinh 
trưởng, phát triển; góp phần bổ sung quần đàn, tạo 
sự cân bằng về nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên.                                      

Tại buổi lễ đã tuyên truyền, phát động người dân, 
tổ chức, đoàn thể tham gia thả cá giống để tái tạo và 
phát triển nguồn lợi thủy sản nâng cao ý thức, trách 
nhiệm trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi 
thủy sản. Đồng thời hoạt động này có ý nghĩa xã hội 
sâu sắc, giúp cho các hộ dân sinh sống ở ven sông, ven 
hồ cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, góp phần 
xóa đói, giảm nghèo cho địa phương. Các đại biểu 
cùng Giáo hội phật giáo và người dân đã thả 16.300 
con cá giống các loại chép, mè, trôi, trắm (trong đó, 
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Kạn 
hỗ trợ 3.800 con) xuống hồ và tại buổi lễ đại diện lãnh 
đạo UBND xã Đức Vân, Trưởng thôn Bản Chang và đại 
diện các hộ dân khu vực hồ Bản Chang đã ký cam kết 
bảo vệ đàn cá giống, nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản 
với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Ngoài ra, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Kạn 
đã tặng 150 suất quà cho các hộ gia đình nghèo, học 
sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành 
tích cao trong học tập của xã Đức Vân. Buổi lễ tuyên 
truyền, thả bổ sung cá giống để tái tạo và phát triển 
nguồn lợi thủy sản năm 2020 tỉnh Bắc Kạn đã thu hút 
350 đại biểu tham gia.

Nguyễn Liễu

tỉnh Bắc Kạn, đề nghị Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ 
Việt Nam tiếp tục quan tâm, phối hợp với tỉnh Bắc 
Kạn về định hướng xây dựng và phát triển nông 
nghiệp hữu cơ tại địa phương.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp 
và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Hội Nông 
dân tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND 
tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nông 
nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh; kế hoạch tập huấn, 
đào tạo nguồn nhân lực phát triển nông nghiệp hữu 
cơ. Phối hợp với Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt 
Nam nghiên cứu, xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh 
kế hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ bám sát nội 
dung Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc 
Kạn, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 12 năm 2020. 

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
liên quan rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, 
trình Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung các chính sách 
phát triển nông nghiệp hữu cơ đối với Nghị quyết số 
08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 ban hành quy 
định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất 
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; chủ động và 
kịp thời tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ phát triển 
nông nghiệp hữu cơ trong quá trình xây dựng Nghị 
quyết chuyên đề thực hiện nhiệm vụ phát triển nông, 
lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, 
đáp ứng nhu cầu thị trường theo Nghị quyết số 16-
NQ/ĐH ngày 28/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XII./.

Nông Cúc

THẢ BỔ SUNG CÁ GIỐNG TÁI TẠO NGUỒN LỢI THỦY SẢN
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Nhằm triển khai văn bản quản lý nhà nước mới 
ban hành trong lĩnh vực thuỷ sản, chăn nuôi, 

thú y; nâng cao năng lực, khả năng ứng phó khi dịch 
bệnh thủy sản và vật nuôi xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc 
Kạn. Ngày 29/10/2020, Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
đã tổ chức 01 lớp tập huấn phòng chống dịch bệnh 
thủy sản và vật nuôi năm 2020 tại thành phố Bắc Kạn 
với 35 học viên tham dự, thời gian tập huấn 03 ngày, 
thành phần tham dự là cán bộ Trung tâm dịch vụ 
nông nghiệp các huyện, thành phố. 

Thông qua tập huấn, các học viên đã được trang 
bị, củng cố những kiến thức chuyên môn như: Văn 
bản Quy phạm pháp Luật về chăn nuôi (Luật Chăn 
nuôi, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành); 
Định hướng chăn nuôi của tỉnh giai đoạn 2021-2025; 
Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Thuỷ sản; Nghị định số 42/2019/NĐ-CP 
ngày 16/5/2019 của Chính phủ về quy định xử lý vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản; bệnh Dịch 
tả lợn Châu phi và các biện pháp phòng, chống dịch; 
các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của 
Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; quy định 
về phòng, chống, giám sát dịch bệnh động vật trên 

cạn và thủy sản; biện pháp xử lý, tiêu hủy lợn mắc 
bệnh; thực hành mổ khám chẩn đoán bệnh và lấy 
mẫu trên lợn, cá trắm, cá chép, rô phi.

Sau khoá tập huấn, học viên được trang bị kiến 
thức cơ bản liên quan đến công tác phát triển chăn 
nuôi và phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi và 
thủy sản. Thực hiện được việc mổ khám, lấy mẫu trên 
động vật và thủy sản.

Trương Huệ

Ngày 07/11/2020 tại Thành phố Bắc Kạn, UBND 
tỉnh tổ chức khai mạc Ngày hội nông sản mỗi 

xã, phường một sản phẩm và tôn vinh sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại tỉnh Bắc Kạn 
năm 2020. Theo đó, ngày hội nông sản diễn ra trong 
vòng 7 ngày với quy mô 26 gian hàng trưng bày, 
giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP đạt 3 - 5 sao, 
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu như: 
Miến dong, Vi-cumax Nano Cucurmin, Trịnh năng 
Curcumin, tinh nghệ Bắc Kạn, bí xanh thơm, gạo 
Japonica, gạo Bao thai, gạo nếp thơm Khẩu Nua 
Lếch, lạp sườn gác bếp, bún khô, phở khô, trà thảo 
dược giảo cổ lam núi đá, trà cà gai leo, trà mướp 
đắng rừng, bộ sản phẩm thảo dược tắm, chuối sấy, 
nấm sò, ván gỗ dán, gà thả đồi 5 sao, mật ong rừng, 
cam, quýt…

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, bà Đỗ Thị Minh 
Hoa, Quyền chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết, 
hiện nay tỉnh Bắc Kạn đang chú trọng đẩy mạnh phát 
triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo ra sản 

phẩm có thương hiệu, đảm bảo cơ bản các tiêu chuẩn 
quy định theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, 
VietGAP và hữu cơ, bao bì mẫu mã đa dạng, có sức 
cạnh tranh trên thị trường. 

 Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động; 
sự kiện là nơi để tỉnh Bắc Kạn giới thiệu tiềm năng 
nhằm thu hút các nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi 
để tỉnh trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm thế 
mạnh của địa phương qua đó thúc đẩy, gắn kết giao 
thương, tạo cơ hội cho thương nhân, doanh nghiệp, 
các hội, hiệp hội của tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh, thành 
phố trong cả nước gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu, ký kết 
cung cấp, tiêu thụ sản phẩm nông sản có chất lượng 
của tỉnh Bắc Kạn.

Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã trao giấy chứng 
nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
tỉnh Bắc Kạn năm 2020 cho 20 sản phẩm tiêu biểu 
của 19 tổ chức, cá nhân trong tỉnh./.

Nguyễn Ninh

NGÀY HỘI NÔNG SẢN OCOP TỈNH BẮC KẠN

TẬP HUẤN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH THỦY SẢN VÀ VẬT NUÔI NĂM 2020

Cán bộ Chi cục Chăn nuôi thú y tập huấn công tác 
chăn nuôi thú y và thủy sản cho cán bộ trung tâm 

DVNN cấp huyện, thành phố tại Thành phố Bắc Kạn
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Nhằm tổ chức liên kết sản xuất và bao tiêu sản 
phẩm bí đỏ cho nông dân tại các huyện Bạch 

Thông, Ngân Sơn và Ba Bể, hình thành vùng sản xuất 
để bí đỏ trở thành hàng hóa tham gia thị trường 
nông sản, mở rộng sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, 
UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt dự án liên kết sản xuất 
gắn với tiêu thụ sản phẩm bí đỏ.

Dự án do Hợp tác xã Sang Hà làm đại diện chủ trì 
liên kết, thực hiện liên kết với các tổ nhóm trồng bí 
đỏ tại xã Phúc Lộc thuộc huyện Ba Bể; xã Vi Hương 
thuộc huyện Bạch Thông; thị trấn Nà Phặc, xã Hiệp 
Lực thuộc huyện Ngân Sơn. Hình thức tham gia 
thực hiện dự án liên kết thông qua hợp đồng bao 
tiêu sản phẩm giữa Hợp tác xã Sang Hà với đại diện 
các tổ nhóm trồng bí đỏ với tổng số hộ tham gia 
là 83 hộ.

Dự án thực hiện với quy mô 59,2 ha/năm, mỗi 
năm trồng 2 vụ với sản lượng dự kiến là 2.368 tấn/

năm; thực hiện trong 3 năm 2020 - 2022. Dự án thực 
hiện các nội dung như hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng 
liên kết, hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ 
quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, 
quản lý chuỗi và phát triển thị trường; hỗ trợ 6 máy 
làm đất và giống, vật tư.

Tổng kinh phí thực hiện dự án là 3.144.468.000 
đồng, trong đó kinh phí nhà nước hỗ trợ 1.035.000.000 
đồng; kinh phí đối ứng là 2.109.648.000 đồng.

Việc triển khai, thực hiện dự án sẽ tạo bước 
chuyển lớn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo 
hướng liên kết sản xuất hàng hóa để phát huy thế 
mạnh từng địa phương, từng bước thay đổi tư duy, 
nhận thức của người dân về sản xuất hàng hóa, hình 
thành vùng sản xuất hàng hóa, đảm bảo về quy mô 
sản lượng và đạt các tiêu chuẩn chất lượng theo yêu 
cầu của thị trường./.

Nông Cúc

Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; thức ăn chăn 
nuôi, thuốc thú y, chất kháng sinh... là các loại 

vật tư quan trọng trong sản xuất trồng trọt và chăn 
nuôi, nuôi trồng thủy sản vì có ảnh hưởng trực tiếp 
đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp và sức khỏe 
người tiêu dùng. 

Do vậy, việc tăng cường công tác quản lý Nhà 
nước về chất lượng vật tư nông nghiệp như phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật; thức ăn chăn nuôi, thuốc 
thú y... là góp phần ổn định, nâng cao hiệu quả trong 
sản xuất nông nghiệp và chất lượng nông sản.

Chất lượng của vật tư nông nghiệp ngoài đảm bảo 
các tiêu chí về nguồn gốc xuất xứ, nằm trong danh 
mục được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, 
đạt các tiêu chí về tiêu chuẩn quy chuẩn đã đăng ký 
của đơn vị sản xuất về chất lượng sản phẩm... còn thể 
hiện ở thời hạn sử dụng của sản phẩm.

Hạn sử dụng là cam kết của nhà sản xuất với 
khách hàng, là mốc thời gian mà quá thời gian đó 
thì hàng hóa không được phép lưu thông. Ngoài ra, 
khi bán sản phẩm ra thị trường, một số sản phẩm bắt 

buộc phải ghi rõ hạn sử dụng như lương thực, thực 
phẩm, phụ gia thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, giống 
cây trồng, phân bón, thuốc thú y, thuốc BVTV...

Thời hạn sử dụng là thời hạn mà sản phẩm vẫn 
giữ được giá trị về chất lượng sản phẩm và bảo đảm 
an toàn trong điều kiện bảo quản được ghi trên nhãn 
theo hướng dẫn của nhà sản xuất; hạn sử dụng hoặc 
sử dụng đến ngày là mốc thời gian mà quá mốc thời 
gian đó sản phẩm không được phép bán ra thị trường.

Như vậy, trong sản xuất nông nghiệp nếu sử dụng 
các loại vật tư như: Phân bón, thuốc BVTV; thức ăn 
chăn nuôi, thuốc thú y... quá hạn sử dụng có thể dẫn 
đến chất lượng của vật tư không đảm bảo, ảnh hưởng 
đến chất lượng sản phẩm nông nghiệp là hành vi vi 
phạm quy định về sử dụng chất, hóa chất, thuốc thú 
y, thuốc BVTV... gây ảnh hưởng đến sức khỏe người 
sản xuất, người tiêu dùng và môi trường sinh thái có 
thể bị xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng (Theo quy định 
tại Điều 6, Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định về xử 
phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm)./.

Hồng Thắng

TỈNH BẮC KẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN LIÊN KẾT SẢN XUẤT 
GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM BÍ ĐỎ 

MỨC PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI SỬ DỤNG CHẤT, HÓA CHẤT
QUÁ THỜI HẠN SỬ DỤNG
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TIN HOẠT ĐỘNG

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bắc Kạn đã chủ động chỉ đạo các đơn vị, địa 

phương tập trung công tác phòng chống dịch bệnh 
động vật, đặc biệt là công tác vệ sinh, tiêu độc khử 
trùng phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. 
Tuy nhiên, từ ngày 08/11/2020 đến nay, trên địa bàn 
xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn đã xuất hiện 02 ổ bệnh 
VDNC trên trâu, bò với 07 con bò mắc bệnh, trong 
đó đã chết 01 con; tại xã Bằng Thành, huyện Pác 
Nặm xuất hiện 3 ổ bệnh VDNC với 16 con mắc bệnh; 
tại xã Xuân Lạc, Huyện Chợ Đồn, bệnh Lở mồm long 
móng xuất hiện 03 ổ dịch với 06 con gia súc mắc 
bệnh (gồm 04 con trâu, bò và 02 con lợn). Bên cạnh 
đó, đến cuối tháng 11 năm 2020, trên địa bàn tỉnh 
vẫn còn 17 xã, thị trấn đang trong thời gian có bệnh 
Dịch tả lợn Châu Phi chưa qua 21 ngày. 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, hiện nay số lượng hóa chất sát 

trùng chưa sử dụng ở các huyện, thành phố là 
2.998 lít. Với số lượng hóa chất trên không đủ cho 
công tác phun tiêu độc khử trùng phòng, chống 
bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, bệnh Lở mồm 
long móng và bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đang xảy 
ra trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong dịp trước và 
sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Ngày 24/11/2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã 
ban hành Quyết định số 4783/QĐ-BNN-TY về việc 
xuất hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn 
phòng chống dịch bệnh động vật; Ủy ban nhân 
dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức 
tiếp nhận, quản lý, sử dụng 10.000 lít hóa chất 
Vetvaco - Iodine được Trung ương hỗ trợ từ nguồn 
dự trữ quốc gia để khử trùng, tiêu độc môi trường 
phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định 
hiện hành.

Nông Cúc

TỈNH BẮC KẠN TIẾP NHẬP HÓA CHẤT DỰ TRỮ QUỐC GIA
ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT

Trong  năm 2020, tỉnh Bắc Kạn triển khai hỗ 
trợ 7 hợp tác xã, gồm có hợp tác xã Tinh dầu 

FRESH OIL, hợp tác xã Hương Ngàn, hợp tác xã 
Dương Quang, hợp tác xã Phúc Ba, hợp tác xã 
Đại Hà, hợp tác xã Trồng cây ăn quả Khuổi Nằn II, 
hợp tác xã Nông nghiệp sạch Tân Sơn tham gia 
mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao về các lĩnh vực như: Sản xuất tinh dầu 
quế, hồi, gừng theo công nghệ tách thủy phân 
chất lượng cao bằng điện, sấy lạnh để chế biến 
sâu sản phẩm từ ruột quýt nâng cao giá trị chuỗi 
sản phẩm từ quả quýt, xây dựng nhà lưới trồng 
rau, củ, quả, áp dụng hệ thống máy móc thiết bị 
ứng dụng công nghệ tưới phun, tưới nhỏ giọt có 
hệ thống cảm biến tự động, bán tự động. Tổng 
kinh phí thực hiện các mô hình là 4.633,5 triệu 
đồng trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 2.100 
triệu đồng.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 
Bắc Kạn phê duyệt kế hoạch, dự toán chi tiết kinh 
phí hỗ trợ cho các hợp tác xã tham gia mô hình 

sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
năm 2020; chỉ đạo tổ chức thực hiện, quản lý, sử 
dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng quy định 
hiện hành. 

Trong 02 năm 2019-2020, tỉnh Bắc Kạn đã triển 
khai và hỗ trợ cho 14 hợp tác xã tham gia thực hiện 
việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông 
nghiệp với tổng kinh phí hỗ trợ 4.500 triệu đồng.

Việc triển khai, thực hiện các mô hình nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã tạo điều kiện 
cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, người dân tham gia 
hoạt động sản xuất nông nghiệp được tiếp cận 
và nắm bắt được các tiến bộ kỹ thuật, quy trình 
công nghệ mới và đây được coi là bước khởi đầu 
để thay đổi tư duy của cán bộ chỉ đạo, thay đổi 
phướng thức sản xuất của người dân địa phương, 
từ đó, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp 
theo hướng hàng hóa và dần hình thành các vùng 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn 
trong giai đoạn 2021- 2025./.

Nông Cúc

TỈNH BẮC KẠN HỖ TRỢ CÁC HỢP TÁC XÃ THAM GIA MÔ HÌNH
 SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
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TRANG VĂN NGHỆ

Chào mừng Đảng bộ tỉnh nhà
Khắp nơi rực rỡ cờ hoa đón chào!

Bắc Kạn ơi! Thật tự hào
Có Đảng dẫn dắt phong trào tiến nhanh

Chỉ tiêu nhiệm vụ hoàn thành
Giảm nghèo xóa đói ta giành ấm no

Mọi công việc Đảng chăm lo
Vững tay chèo lái con đò sang ngang

Niềm vui phấn khởi rộn ràng
Lòng dân ý Đảng ngày càng hòa chung

Phát huy truyền thống anh hùng
Đoàn kết xây dựng ta cùng tiến lên

Lấy chí công để làm nền
Cần, kiệm, liêm chính đặt lên hàng đầu

Dân tìm dân mến xây cầu tình thâm

Đảng ta Đảng của nhân dân
Nhân dân cần Đảng, Đảng cần nhân dân

Vì lợi ích của người dân
Đảng viên cán bộ ta cần gắng công

Toàn dân toàn Đảng đồng lòng
Kính chúc Đại hội thành công huy hoàng

Chúc tỉnh ủy mới vững vàng
Luyện tài rèn đức sẵn sàng tiến mau

Xây cho tỉnh mạnh, dân giàu
Nông thôn thành thị thắm màu yêu 

thương
Hưởng ứng Nghị quyết Trung ương

Làm nhiều việc tốt theo gương Bác Hồ

Bắc Kạn hãy phất cao cờ
Tương lai tươi sáng Đảng chờ chúng ta

Kính chúc Đảng bộ tỉnh nhà
Trong sạch vững mạnh mãi là niềm tin./.

Phạm Duy Bính

Mãi là niềm tin



MỤC LỤC

BẢN TIN KHUYẾN NÔNG 
BẮC KẠN

Phát hành năm 2020: 4 số; Mỗi quý 1 số 
vào các tháng 3, 6, 9, 12.

NỘI DUNG:
- Thông tin những chủ trương chính sách của 
Đảng và Nhà nước, định hướng phát triển 
nông lâm nghiệp.
- Phản ảnh các hoạt động sản xuất nông, lâm, 
ngư nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Phản ảnh 
các kỹ thuật mới đang được áp dụng trong 
các lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi - thú y, lâm 
nghiệp, tín dụng... Phản ảnh các gương sản 
xuất nông lâm nghiệp giỏi, các mô hình tốt, 
các kinh nghiệm sản xuất và công tác khuyến 
nông. Thông tin giá cả thị trường liên quan 
đến sản xuất nông lâm nghiệp.

THỂ LỆ GỬI BÀI:
Bài viết phải rõ ràng, sạch sẽ, số liệu chính 

xác, ảnh, hình vẽ có chú thích cụ thể.
- Ghi rõ họ tên, địa chỉ người gửi.

- Các bài, ảnh được đăng tác giả được hưởng 
nhuận bút theo quy định.

- Các bài viết, ảnh... không được đăng BBT 
không gửi trả lại bản thảo.

ĐỊA CHỈ GỬI VỀ:
Phòng Thông tin Tổng hợp - Trung tâm 

Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn, tổ 9 phường 
Phùng Chí Kiên - TP Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209.3875.652
Email: ttkn.nn@backan.gov.vn

Rất mong các độc giả, cán bộ, nông dân 
tham gia bài viết, gửi bài cho BBT

Cảm ơn sự hợp tác của quý độc giả./.

CHỦ TRƯƠNG - CHÍNH SÁCH
1. Phương án phòng, chống rét cho cây trồng, vật 
nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021

                                                Tr1

2. Hướng dẫn các tiêu chí đánh giá sản xuất, kinh 
doanh sản phẩm nông lâm sản đảm bảo an toàn 
thực phẩm                                                                      Tr3

3. Quy định hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi 
phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch 
bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn                                Tr8

4. Kỹ thuật thâm canh cây ớt theo hướng an toàn 
thực phẩm                                                                        Tr9

5. Tăng cường phòng, chống bệnh viêm da nổi cục 
trên đàn trâu, bò                                                           Tr11

6. Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh, cải tạo cây chè 
Shan tuyết                                                                      Tr14

7. Nữ Giám đốc gắn bó với củ dong riềng             Tr17

8. Hiệu quả mô hình nuôi cá lồng trên sông     Tr19

9.  Trang tin hoạt động                                                Tr21-26

10.  Trang văn nghệ                                                                     Tr27

KHOA HỌC - KỸ THUẬT, TIN HOẠT ĐỘNG



Đại biểu thả cá tại Lễ thả bổ sung cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2020 tại Hồ Bản Chang, 
xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn.

Các học viên lớp tập huấn tư vấn kỹ thuật, tổ chức sản xuất cây dược liệu tham quan mô hình trồng cây 
dược liệu của Ông Nguyễn Văn Cư tại xã Quân Hà, huyện Bạch Thông.



ĐỊA CHỈ:
Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên,

TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
ĐT: 02093.875.652;

Email: ttkn.nn@backan.gov.vn;
Giấy phép xuất bản số:

     07/GP-XBBT, ngày 11 tháng 02 năm 2020
do Sở Thông tin & Truyền thông Bắc Kạn cấp.

Phát hành 4 số/năm.
Số lượng in: 100 cuốn/số. Kích thước 19x27cm.

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN:
Thạc sĩ Hoàng Văn Hùng

CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG:
Ks Chu Thế Nam

BIÊN TẬP & TRÌNH BÀY:
Ks Bế Ngọc Công
Ths Vũ Thị Quỳnh Thu
Ks Nguyễn Thị Ninh

Các Đại biểu                
tham quan gian 

hàng trưng bày sản 
phẩm OCOP huyện 
Na Rì tại Đại hội đại 
biểu Đảng bộ tỉnh 

Bắc Kạn lần thứ XII.

Hội thảo tổng kết mô hình 
tận dụng tiềm năng mặt nước 
trên sông và hồ chứa nuôi cá 
trong lồng bè năm 2020 tại 

xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể.


