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Ngày 17 tháng 7 năm 
2019, Hội đồng 
nhân dân tỉnh Bắc 

Kạn ban hành Nghị quyết 
số 08/2019/NQ-HĐND ban 
hành quy định một số chính 
sách hỗ trợ phát triển sản xuất 
nông nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Bắc Kạn. Nghị quyết 
này thay thế Nghị quyết số 
08/2017/NQ-HĐND ngày 
11/4/2017 về việc ban hành 
quy định chính sách hỗ trợ 
phát triển sản xuất hàng 
hóa tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 
2017 - 2020 và Nghị quyết 
số 04/2019/NQ-HĐND ngày 
17/4/2019 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Bắc Kạn về 
việc sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định về chính 
sách hỗ trợ phát triển sản 
xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn 
giai đoạn 2017 - 2020 ban 
hành kèm theo Nghị quyết 
số 08/2017/NQ-HĐND ngày 
11/4/2017.

Nghị quyết này quy định 
một số chính sách hỗ trợ 
phát triển sản xuất hàng 
hoá, liên kết trong sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp, áp dụng đối với các 
ngành hàng, sản phẩm quan 
trọng cần khuyến khích và 

ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên 
kết gắn sản xuất với tiêu thụ 
sản phẩm do Uỷ ban nhân 
dân tỉnh phê duyệt.

Đối với các doanh 
nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp 
tác, trang trại, gia trại đang 
được hưởng chính sách 
hoặc đang hoàn thành thủ 
tục hỗ trợ theo quy định tại 
Nghị quyết số 08/2017/NQ-
HĐND ngày 11/4/2017 và 
Nghị quyết số 04/2019/NQ-
HĐND ngày 17/4/2019 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc 
Kạn thì tiếp tục được hưởng 
chính sách hỗ trợ theo 02 
Nghị quyết này. 

Theo đó, Nghị quyết quy 
định quy mô dự án được hỗ trợ:

Đối với các hình thức liên 
kết quy định tại khoản 1, 2, 
3, 4, 5, 6 Điều 4 Nghị định 
98/2018/NĐ-CP: Phải đáp 
ứng một trong các tiêu chí sau 
(tính cho 01 chu kỳ sản xuất):

- Lĩnh vực trồng trọt: Diện 
tích tối thiểu đối với cây Lúa 
20 ha; cây công nghiệp, cây 
ăn quả, cây thực phẩm (ngô, 
các loại khoai, các loại đậu, 
dong riềng ...) 10 ha; cây dược 
liệu, rau, hoa 02 ha; nấm các 
loại 10 tấn nguyên liệu.

- Lĩnh vực chăn nuôi: Quy 
mô tối thiểu phải có đối với 

Ông Trần Ngọc Quang - Phó Chủ tịch Liên minh HTX - Giám đốc quỹ 
Hỗ trợ phát triển HTX Bắc Kạn thẩm định dự án vay vốn đối với HTX 

chăn nuôi Hà Anh, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
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gia cầm, thủy cầm 2.000 con; 
lợn thịt 400 con; lợn sinh sản 
100 con; trâu, bò thịt 200 
con; trâu bò sinh sản 100 
con; dê 400 con.

- Lĩnh vực thủy sản: Có 
diện tích ao hồ tối thiểu 01ha.

- Lĩnh vực lâm nghiệp: Có 
diện tích tối thiểu 50 ha.

- Giá trị sản phẩm hàng 
hóa phải đạt từ 1.000 triệu 
đồng trở lên.

Đối với loại hình liên kết 
quy định tại khoản 7 Điều 4 
Nghị định 98/2018/NĐ-CP: 
Phải có giá trị nguyên liệu 
đầu vào từ 2.000 triệu đồng 
trở lên.

  Về chính sách hỗ trợ 
liên kết sản xuất và tiêu 
thụ sản phẩm nông nghiệp

Hỗ trợ chi phí tư vấn xây 
dựng liên kết: Chủ trì liên kết 
được ngân sách nhà nước hỗ 
trợ 100% chi phí tư vấn xây 
dựng liên kết, tối đa không 
quá 300 triệu đồng, bao gồm 
tư vấn, nghiên cứu để xây 
dựng hợp đồng liên kết, dự án 
liên kết, phương án, kế hoạch 
sản xuất kinh doanh, phát 
triển thị trường. 

Hỗ trợ hạ tầng phục vụ 
liên kết: Dự án liên kết được 
ngân sách nhà nước hỗ trợ 
30% vốn đầu tư máy móc 
trang thiết bị; xây dựng các 
công trình hạ tầng phục 

vụ liên kết bao gồm: Nhà 
xưởng, bến bãi, kho tàng 
phục vụ sản xuất, sơ chế, 
bảo quản, chế biến và tiêu 
thụ sản phẩm nông nghiệp. 
Tổng mức hỗ trợ không quá 
10.000 triệu đồng.

 Hỗ trợ xây dựng mô hình 
khuyến nông: Nội dung hỗ 
trợ thực hiện theo các quy 
định hiện hành của nhà nước. 
Mức hỗ trợ tối đa không quá 
200 triệu đồng/mô hình.

Hỗ trợ đào tạo nghề, 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 đào tạo nghề: Nội 
dung hỗ trợ thực hiện theo 
các quy định hiện hành của 
nhà nước. Mức hỗ trợ tối đa 
không quá 80 triệu đồng/
lớp/dự án. 

- 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: Nội dung hỗ trợ 
thực hiện theo các quy định 
hiện hành của nhà nước. 
Mức hỗ trợ tối đa không quá 
20 triệu đồng/lớp và tối đa 3 
lớp/dự án.

Hỗ trợ giống, vật tư, bao 
bì, nhãn mác sản phẩm: Hỗ 

trợ tối đa không quá 03 vụ 
hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai 
thác sản phẩm thông qua các 
dịch vụ tập trung của hợp tác 
xã. Mức hỗ trợ tối đa không 
quá 900 triệu đồng/dự án 
(300 triệu đồng/01vụ hoặc 01 
chu kỳ), cụ thể: 

- Hỗ trợ 100% chi phí 
mua giống và các vật tư 
thiết yếu (bao gồm các loại 
phân bón, hóa chất, thức ăn 
chăn nuôi) ở địa bàn khó 
khăn, huyện nghèo.

- Hỗ trợ 70% chi phí mua 
giống và vật tư thiết yếu ở 
địa bàn còn lại.

- Hỗ trợ 100% chi phí thiết 
kế mẫu mã bao bì, nhãn mác 
sản phẩm.

Hỗ trợ chuyển giao, ứng 
dụng khoa học kỹ thuật mới, 
áp dụng quy trình kỹ thuật 
và quản lý chất lượng đồng 
bộ theo chuỗi: Hỗ trợ chi phí 
tài liệu, đi lại, tiền ăn, ở trong 
thời gian tập huấn đối với 
người học và các chi phí về 
giảng dạy, trợ giảng, hướng 
dẫn tham quan, tổ chức lớp 
học đối với người tổ chức 
lớp học. Mức hỗ trợ tối đa 
40% chi phí thực hiện.

Về chính sách hỗ 
trợ phát triển sản xuất 
hàng hóa 

Hỗ trợ cơ sở sản xuất 
miến dong:
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- Đối tượng được hỗ trợ: Các 
cơ sở sản xuất, tổ hợp tác, Hợp 
tác xã sản xuất miến dong (gọi 
chung là cơ sở sản xuất miến 
dong) trên địa bàn tỉnh.

- Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% 
vốn đầu tư cơ sở vật chất 
(nhà xưởng, máy móc, dây 
truyền sản xuất,...) hoặc 
nâng công suất chế biến 
miến đạt sản lượng 100 tấn 
miến/năm trở lên. Đối tượng 
hỗ trợ có thể được nhận hỗ 
trợ nhiều lần nhưng tổng 
mức hỗ trợ tối đa không 
quá 2.000 triệu đồng. 

- Điều kiện hỗ trợ: Các 
cơ sở sản xuất miến dong 
có hợp đồng tiêu thụ củ 
dong hoặc tinh bột dong 
tại tỉnh từ 02 năm trở lên, 
tương đương với công suất 
chế biến miến; có hồ sơ hợp 
pháp chứng minh việc đầu 
tư cơ sở vật chất, nâng công 
suất chế biến tăng thêm.

- Phương thức hỗ trợ: Hỗ 
trợ sau đầu tư.  

Hỗ trợ xúc tiến thương 
mại và quảng bá sản phẩm:

1. Chính sách hỗ trợ tín dụng
- Đối tượng được hỗ trợ: 

Doanh nghiệp, Hợp tác xã.
- Mức hỗ trợ: Hỗ trợ lãi 

suất vốn vay 6%/năm; mức 
vay được hỗ trợ lãi suất bằng 
70% giá trị hợp đồng tối đa 

không quá 2.000 triệu đồng. 
Thời gian hỗ trợ tối đa 01 
năm, mỗi đối tượng chỉ được 
hỗ trợ 01 lần.  

- Điều kiện hỗ trợ: Có hợp 
đồng tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp trên địa bàn 
tỉnh với người dân trong 
thời gian 03 năm, giá trị hợp 
đồng từ 2.000 triệu đồng trở 
lên; có vay vốn của các tổ 
chức tín dụng.

- Phương thức hỗ trợ: Hỗ 
trợ lãi suất sau đầu tư.

2. Hỗ trợ 02 điểm trưng 
bày, giới thiệu và tiêu thụ 
sản phẩm (tại Thành phố Bắc 
Kạn và thị trấn Chợ Rã, huyện 
Ba Bể)

- Đối tượng được hỗ trợ: 
Doanh nghiệp, Hợp tác xã.

- Mức hỗ trợ: Hỗ trợ chi 
phí xây dựng, trang thiết bị 
cho điểm trưng bày; mức hỗ 
trợ tối đa bằng 50% chi phí, 
tối đa không quá 500 triệu 
đồng/điểm. 

- Phương thức hỗ trợ: Hỗ 
trợ sau đầu tư.

3. Bố trí kinh phí thực hiện 
đánh giá, xếp loại, quảng 
bá, giới thiệu các sản phẩm 
hàng hóa:

- Trong tỉnh: Tối đa 500 
triệu đồng/năm.

- Ngoài tỉnh: Tối đa 2.000 
triệu đồng/năm.  

Hỗ trợ kinh phí thẩm định, 
phân tích mẫu để cấp giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm; cấp 
giấy chứng nhận sản xuất 
theo QCVN 01-132:2013/
BNNPNT và các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật tương 
ứng khác như chứng nhận 
VietGAP, Globalgap, GAP, 
GMP, HACCP,...; cơ sở an 
toàn dịch bệnh khi tham 
gia xây dựng mô hình theo 
quy định hiện hành; phân 
tích sản phẩm để tự công 
bố sản phẩm.

- Đối tượng được hỗ trợ: 
Các Hợp tác xã; trang trại; tổ 
hợp tác. 

- Nội dung, mức hỗ trợ: 
Hỗ trợ 01 lần, mức hỗ trợ tối 
đa không quá 30 triệu đồng/
hợp tác xã, trang trại; không 
quá 05 triệu đồng/tổ hợp tác.

- Điều kiện hỗ trợ: Các Hợp 
tác xã, trang trại; tổ hợp tác 
đã được cấp giấy chứng nhận 
hoặc phiếu kết quả kiểm 
nghiệm an toàn thực phẩm.

- Phương thức hỗ trợ: Hỗ 
trợ sau khi được cấp Giấy 
chứng nhận; đối với sản 
phẩm tự công bố được hỗ trợ 
sau khi có phiếu kết quả kiểm 
nghiệm an toàn thực phẩm 
trong thời hạn 12 tháng./.

Quỳnh Thu
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Ngày 25 tháng 4 năm 2019, Chính phủ 
ban hành Nghị định số 35/2019/
NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Nghị 
định này quy định về hành vi vi phạm, hình 
thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc 
phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành 
chính; thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền 
lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực Lâm nghiệp. Nghị định gồm 9 chương 
với 38 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 10 
tháng 6 năm 2019.

Theo đó, Nghị định quy định về lấn, chiếm 
rừng là hành vi dịch chuyển mốc giới, ranh 
giới rừng hoặc chiếm rừng của chủ rừng 
khác; rừng thuộc sở hữu toàn dân chưa giao, 
chưa cho thuê, bị xử phạt như sau:

Mức phạt từ 1.000.000 - 50.000.000đ, tùy 
vào mức độ vi phạm. Cụ thể:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 
3.000.000 đồng đối với một trong các trường 
hợp sau:

a) Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng 
khoanh nuôi tái sinh chưa có trữ lượng thuộc 
các loại rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng 
đặc dụng có diện tích dưới 5.000 m2;

b) Rừng sản xuất có diện tích dưới 3.000 m2;
c) Rừng phòng hộ có diện tích dưới 2.000 m2;
d) Rừng đặc dụng có diện tích dưới 1.000 m2.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 

đồng đối với một trong các trường hợp sau:
a) Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng 

khoanh nuôi tái sinh chưa có trữ lượng thuộc 

các loại rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng 

đặc dụng có diện tích từ 5.000 m2 đến dưới 

10.000 m2;

b) Rừng sản xuất có diện tích từ 3.000 m2 

đến dưới 5.000 m2;

c) Rừng phòng hộ có diện tích từ 2.000 m2 

đến dưới 4.000 m2;

d) Rừng đặc dụng có diện tích từ 1.000 m2 

đến dưới 3.000 m2...

Về vi phạm quy định về hồ sơ, thủ tục 
khai thác lâm sản có nguồn gốc hợp pháp

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 

đồng đối với hành vi khai thác, tận dụng, 

tận thu gỗ rừng trồng do nhà nước đại diện 

chủ sở hữu có nguồn gốc hợp pháp nhưng 

không chấp hành đầy đủ về hồ sơ lâm sản 

hoặc trình tự, thủ tục khai thác lâm sản theo 

quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 

5.000.000 đồng đối với hành vi khai thác, 

tận dụng, tận thu lâm sản từ rừng tự nhiên 

có nguồn gốc hợp pháp nhưng không chấp 

hành đầy đủ các quy định về hồ sơ lâm sản 

hoặc trình tự, thủ tục về khai thác lâm sản 

theo quy định của pháp luật.

Về khai thác rừng trái pháp luật
Hành vi khai thác lâm sản trong rừng 

không được phép của cơ quan có thẩm 

quyền, bị xử phạt như sau: Bị phạt từ 

500.000 -100.000.000đ, tùy vào mức độ và 

loại rừng, ngoài ra còn áp dụng hình thức 

phạt bổ sung.

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
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Vi phạm quy định về trồng rừng thay thế
Hành vi vi phạm quy định về chậm trồng 

rừng thay thế theo phương án trồng rừng 
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bị 
xử phạt như sau: Bị phạt tiền từ 1.000.000 
đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi 
chậm trồng rừng thay thế trên tùy vào thời 
gian và mức độ, diện tích.

Vi phạm các quy định chung của Nhà 
nước về bảo vệ rừng

 Hành vi vi phạm các quy định chung của 
Nhà nước bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 
10.000.000 đồng tùy vào mức độ gây hại, cụ 
thể như:

- Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 
đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

+ Chủ rừng không báo cáo cho cơ quan 
có thẩm quyền khi có biến động về diện tích 
rừng được giao theo quy định của pháp luật;

+ Chủ rừng không thực hiện báo cáo định 
kỳ và đột xuất về công tác phòng cháy và 
chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật;

+ Chủ rừng không thông báo kịp thời cho 
cơ quan có thẩm quyền những thay đổi có 
liên quan đến bảo đảm an toàn phòng cháy 
và chữa cháy rừng.

- Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 
đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

+ Chủ rừng không chấp hành các quy 
định, nội quy, điều kiện an toàn, biện pháp 
về phòng cháy và chữa cháy rừng của cơ 
quan có thẩm quyền;

+ Chủ rừng không xây dựng, ban hành 
các quy định, nội quy và biện pháp về phòng 
cháy và chữa cháy rừng trên phạm vi rừng 
mình quản lý;

+ Chủ rừng không tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy và 
chữa cháy rừng;

+ Chủ rừng không trang bị các phương 
tiện, dụng cụ phòng cháy và chữa cháy rừng;

+ Chủ rừng không thực hiện trồng lại 
rừng ngay trong vụ trồng rừng kế tiếp sau 
khi khai thác trắng với diện tích dưới 01 ha.

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

+ Mang dưới 10 dụng cụ vào rừng để bẫy 
bắt động vật rừng tại khu vực rừng có quy 
định cấm săn bắt động vật rừng;

+ Đưa súc vật kéo, mang dụng cụ, công 
cụ để khai thác gỗ và thực vật rừng ngoài gỗ 
vào rừng;

+ Chăn thả gia súc, gia cầm, vật nuôi 
trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của 
rừng đặc dụng;

+ Lập lán, trại trong rừng đặc dụng mà 
không được phép của chủ rừng;

+ Chủ rừng không thực hiện trồng lại 
rừng ngay trong vụ trồng rừng kế tiếp sau 
khi khai thác trắng với diện tích từ 01 ha đến 
dưới 03 ha.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 
10.000.000 đồng đối với chủ rừng không 
thành lập, quản lý và duy trì hoạt động của 
tổ, đội phòng cháy và chữa cháy rừng…

Vi phạm các quy định của pháp luật về 
phòng cháy và chữa cháy rừng gây cháy rừng

Hành vi vi phạm các quy định của pháp 
luật về phòng cháy và chữa cháy rừng gây 
cháy rừng, bị xử phạt như sau: Phạt tiền từ 
1.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng tùy 
vào loại rừng, diện tích và mức độ thiệt hại, 
cụ thể như:

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 
2.000.000 đồng đối với một trong các trường 
hợp sau:
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+ Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng 
khoanh nuôi tái sinh chưa có trữ lượng thuộc 
các loại rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng 
đặc dụng có diện tích dưới 500 m2;

+ Rừng sản xuất có diện tích dưới 400 m2;
+ Rừng phòng hộ có diện tích dưới 200 m2;
+ Rừng đặc dụng có diện tích dưới 50 m2;
+ Gây thiệt hại về lâm sản trị giá dưới 

2.000.000 đồng trong trường hợp rừng bị 
thiệt hại không tính được bằng diện tích.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 
5.000.000 đồng đối với một trong các trường 
hợp sau:

+ Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng 
khoanh nuôi tái sinh chưa có trữ lượng thuộc 
các loại rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng 
đặc dụng từ 500 m2 đến dưới 1.500 m2;

+ Rừng sản xuất có diện tích từ 400 m2 
đến dưới 600 m2;

+ Rừng phòng hộ có diện tích từ 200 m2 
đến dưới 400 m2;

+ Rừng đặc dụng có diện tích từ 50 m2 
đến dưới 100 m2;

+ Gây thiệt hại về lâm sản trị giá từ 
2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng 
trong trường hợp rừng bị thiệt hại không 
tính được bằng diện tích.

- Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 
100.000.000 đồng đối với một trong các 
trường hợp sau:

+ Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng 
khoanh nuôi tái sinh chưa có trữ lượng thuộc 
các loại rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng 
đặc dụng có diện tích từ 25.000 m2 đến dưới 
30.000 m2;

+ Rừng sản xuất có diện tích từ 3.500 m2 
đến dưới 5.000 m2;

+ Rừng phòng hộ có diện tích từ 2.500 m2 
đến dưới 3.000 m2;

+ Rừng đặc dụng có diện tích từ 900 m2 
đến dưới 1.000 m2;

+ Gây thiệt hại về lâm sản trị giá từ 
80.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng 
trong trường hợp rừng bị thiệt hại không 
tính được bằng diện tích…

Phá rừng trái pháp luật
Hành vi chặt, đốt, phá cây rừng, đào, bới, 

san ủi, nổ mìn; đắp đập, ngăn dòng chảy tự 
nhiên, xả chất độc hoặc các hành vi khác gây 
thiệt hại đến rừng với bất kỳ mục đích gì (trừ 
hành vi quy định tại Điều 13 của Nghị định 
này) mà không được phép của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền, bị xử phạt như sau: 
Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 200.000.000 
đồng tùy thuộc vào mức độ, loại rừng, ngoài 
ra còn áp dụng hình thức phạt bổ sung.

Vi phạm các quy định về bảo vệ động 
vật rừng

Hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật 
rừng trái quy định của pháp luật, bị xử phạt 
như sau: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 
400.000.000 đồng tùy thuộc vào số lượng, 
danh mục động, thực vật rừng.

Vận chuyển lâm sản trái pháp luật
Hành vi vận chuyển lâm sản (từ thời điểm 

lâm sản đã xếp lên phương tiện vận chuyển) 
không có hồ sơ hợp pháp hoặc có hồ sơ hợp 
pháp nhưng lâm sản thực tế vận chuyển không 
phù hợp với hồ sơ đó, bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 
500.000.000 đồng tùy thuộc số lượng, danh 
mục động, thực vật rừng. Ngoài ra còn áp 
dụng hình thức xử phạt bổ sung.

Quỳnh Thu
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Cây gừng được đánh 
giá là cây trồng phù 
hợp với điều kiện 

khí hậu, đất đai của tỉnh Bắc 
Kạn, trong đó có các xã Yên 
Cư, Cao Kỳ, Hòa Mục đặc 
biệt là xã Tân Sơn của huyện 
Chợ Mới với diện tích trồng 
gừng hàng năm đến cả trăm 
ha. Cây gừng đã góp phần 
không nhỏ trong thay đổi 
cuộc sống kinh tế của người 
nông dân nhất là bà con dân 
tộc thiểu số thuộc các vùng 
đặc biệt khó khăn. Tuy vậy 
những năm gần đây trên cây 
gừng xuất hiện bệnh thối 
nhũn củ do vi khuẩn gây hại 
đã ảnh hưởng lớn tới năng 
suất, chất lượng củ, gây thiệt 
hại về kinh tế cho nhân dân 
trồng gừng.

Dự báo trong những 
năm tiếp theo do tác động 
của biến đổi khí hậu, thời 
tiết ngày càng diễn biến 
phức tạp, sâu bệnh gây hại 
trên cây gừng sẽ phát triển 
mạnh và lây lan ra diện rộng 
ngày càng nghiêm trọng.

Từ tháng 6 đến tháng 9 
hàng năm thường có mưa 
dông liên tục, độ ẩm không 
khí cao là điều kiện rất thuận 
lợi cho nấm bệnh, vi khuẩn 
phát triển và lây lan trên 

những diện tích trồng gừng 
liên tục nhiều năm, trước khi 
trồng không thực hiện công 
tác xử lý đất, giống.

Cây gừng thường được 
trồng ở những nơi địa hình 
đồi núi cao, dốc, xa nguồn 
nước nên việc phát hiện 
và tổ chức phòng trừ bệnh 
của người dân gặp nhiều 
khó khăn. 

Người dân chưa thực 
hiện đúng, đủ quy trình kỹ 
thuật phòng trừ bệnh thối 
củ của các cơ quan chuyên 
môn nên bệnh gây hại 
nặng, tốc độ lây lan nhanh, 
hiệu quả của việc phòng trừ 
không cao.

Khi cây gừng bị nhiễm 
bệnh, phẩm chất củ sẽ bị 

giảm dẫn đến giá thành 
thấp, ảnh hưởng đến đời 
sống của người nông dân. 

Để nâng cao hiệu quả 
sản xuất và phát triển kinh 
tế cao, bà con nông dân 
cần thực hiện tốt quy trình 
thâm canh cây gừng theo 
hướng an toàn thực phẩm, 
hạn chế sự phá hoại của 
sâu bệnh, nâng cao giá trị 
sản phẩm, hướng đến sản 
phẩm sạch và gia tăng giá 
trị kinh tế. 

I. Kỹ thuật trồng gừng
1. Thời vụ 
Thời vụ trồng gừng tốt 

nhất là trong tháng 2 - 3, có 
mưa xuân, thuận lợi cho cây 
mọc nhanh và đều.

Mô hình trồng cây gừng tại xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới.

QUY TRÌNH THÂM CANH CÂY GỪNG 
THEO HƯỚNG AN TOÀN THỰC PHẨM
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2. Chuẩn bị giống
- Chỉ lấy củ gừng giống từ 

ruộng không bị nhiễm bệnh, 
được chọn lọc, phân loại, 
bảo quản tốt.

- Lượng gừng giống để 
trồng 1ha: 2.500 - 3.000kg 
(căn cứ vào từng điều kiện 
đất đai để bố trí lượng giống 
cho phù hợp).

- Ủ giống: Trước khi trồng 
khoảng 10 ngày, lấy gừng 
xếp rải trên sàn đảm bảo 
thoát nước, phía trên đậy 
phủ một lớp bao. Phun nước 
đủ ẩm 2 ngày 1 lần. Khi gừng 
nảy mầm thì dùng tay bẻ 
tách từng đoạn có 2 - 3 mầm.

- Xử lý nguồn bệnh trên 
củ giống: Ngâm củ giống 
trong thời gian 10 phút bằng 
các loại thuốc như Kasuran 
47WP, Aliette 80WP…pha 20-
25g thuốc/10lít nước, vớt ra 
để khô nước rồi đem trồng.

3. Chuẩn bị đất và               
cách trồng

- Chuẩn bị đất: Gừng 
thích hợp với đất tốt, nhiều 
mùn, thoát nước tốt, loại đất 
thịt nhẹ hoặc cát pha. 

Đối với đất đã trồng 
gừng, cần xử lý bằng vôi bột 
500kg/ha.

Trồng trên đất tương đối 
bằng phẳng cày, bừa kỹ, lên 
luống rộng 80 - 90 cm, rãnh 
thoát nước 25 - 30cm.

Trồng trên đất dốc, thoát 
nước tốt thì sau khi dọn cỏ, 

tiến hành bổ hốc kích thước 
20 cm x 20 cm.

- Cách trồng:
Trên mỗi luống trồng 

thành 2 hàng so le nhau (kiểu 
nanh sấu), với hàng cách 
hàng 40-50cm và cây cách 
cây 30 - 40 cm (đất xấu trồng 
dầy, đất tốt trồng thưa); trồng 
trên đất đồi khoảng cách hốc 
cách hốc hoặc cây cách cây 
từ 25 - 30cm.

Đặt củ giống sâu 5 - 7cm, 
mầm hướng lên phía trên, 
lấy đất nhỏ phủ lên, ấn chặt 
tay để đất tiếp xúc tốt với củ.

Trồng luân canh, trồng 
xen: Cây gừng hút nhiều 
chất dinh dưỡng trong đất 
nên sau khi trồng 2 - 3 năm 
phải luân canh với các cây 
trồng khác như ngô, đậu 
tương... để giảm thiểu ảnh 
hưởng đến năng suất, hạn 
chế sâu bệnh. Gừng trồng 
xen được với nhiều loại cây 
khác nhau như cây ăn quả, 
cây rừng mới trồng...

4. Bón phân
* Lượng phân bón cho 01 

ha: Phân chuồng hoai mục 
15.000 kg (hoặc phân hữu cơ 
vi sinh 3.000 - 4.000kg); đạm 
urê 300 kg; lân supe 600 kg; 
kali clorua 200 kg; vôi bột 
500 kg.

* Cách bón:
- Bón lót: Toàn bộ phân 

chuồng (hoặc phân hữu cơ 
vi sinh), phân lân và vôi.

- Bón thúc:
+ Bón thúc lần 1: 20 - 

30% đạm urê + 20 - 30% kali 
clorua.

+ Bón thúc lần 2: 30 - 40% 
đạm urê + 30 - 40% kg kali 
clorua.

+ Bón thúc lần 3: Bón nốt 
lượng phân còn lại (Chú ý: 
Riêng lượng đạm urê giảm 
hoặc không bón nếu thấy 
cây tốt.

Rắc phân ở khoảng giữa 
hai khóm, xới đất phủ kín 
phân. Kết hợp bón thúc với 
làm cỏ, vun gốc.

Lưu ý: Khi bón phân cần 
căn cứ vào độ màu mỡ của 
đất và tình hình sinh trưởng 
của cây để điều chỉnh lượng 
phân bón cho phù hợp.

5. Làm cỏ
+ Lần 1: Sau khi trồng 

được 25 - 30 ngày, kết hợp 
bón thúc lần 1, xới vun gốc 
và tạo thành rãnh thoát 
nước. Tuyệt đối không để 
gừng bị úng nước.

+ Lần 2: Sau khi trồng được 
60 - 70 ngày, kết hợp bón thúc 
lần 2 và xới vun gốc.

+ Lần 3: Sau khi trồng 
được 120 - 130 ngày, kết hợp 
bón thúc lần 3.

 Không để cỏ dại mọc lấn 
át cây gừng; không để củ 
gừng lộ khỏi mặt đất.

6. Phòng trừ sâu bệnh
- Một số loài sâu, bệnh có 

thể gây hại như: Bệnh cháy 

(Xem tiếp trang 10)
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Bèo tấm là cây một lá 
mầm có kích thước 
nhỏ nhưng tốc độ 

sinh trưởng nhanh nhất 
trong các loài thực vật có 
hoa. Cùng với tốc độ tăng 
sinh khối cao, sinh khối từ 
bèo tấm có chứa hàm lượng 
protein cao là nguồn thức 
ăn quan trọng cho vật nuôi. 
Đặc biệt, bèo tấm được nuôi 
trồng trong ao hồ trở thành 
một thành phần trong mô 
hình vườn - ao - chuồng 
mà không làm ảnh hưởng 
đến diện tích đất trồng cây 
lương thực truyền thống. 
Ngoài ra, bèo tấm là thực 
vật thủy sinh ưa thích được 
sử dụng để làm sạch các 
nguồn nước thải.

Ở nước ta bèo tấm có mặt 
ở khắp nơi trong các ruộng 
lúa, ao, hồ có dòng chảy 
nhẹ, cây sinh sản rất nhanh 
nhiều khi phủ kín mặt nước. 
Bèo cũng được nuôi thả ở 
nhiêu nơi để làm thức ăn 
cho cá, gà, lợn... Bèo tấm có 
hàm lượng Protein cao cho 
nên ngày này được các Trại 
giống thủy sản và các hộ 
gia đình nuôi trồng nhiều 
để làm thức ăn cho cá nuôi. 
Việc nuôi cá sử dụng thức 
ăn là bèo tấm không chỉ 
giúp đảm bảo dinh dưỡng 

mà còn tiết kiệm một khoản 
chi phí thức ăn khá lớn cho 
người nuôi.

Chọn ao nuôi
Bèo tấm thích hợp ở 

những nơi có điều kiện môi 
trường ao là bóng râm, vì 
vậy khi chọn ao nuôi ta nên 
chọn những ao ở trong khe 
hoặc ao có bóng râm che 
phủ (ao cớm rợp), chọn 
những ao khó thay nước vì 
bèo tấm cũng có tác dụng 
lọc nước nên trong quá trình 
nuôi không cần thay nước.

Chọn bèo để nuôi
Tốc độ phát triển của bèo 

tấm ảnh hưởng tới các yếu 
tố: Ánh sáng, nhiệt độ, PH 
và điều kiện dinh dưỡng, 
trong nước thải nồng độ 
Amoniac và Hyđrô sunfua 
cũng ảnh hưởng đến tốc độ 
phát triển của bèo, các yếu 
tố nêu trên ảnh hưởng khác 

nhau đến từng loại bèo vì 
vậy khi chọn loại bèo để 
nuôi nên sử dụng giống sẵn 
có, đã thích nghi với điều 
kiện của địa phương.

Trước khi thả giống sử 
dụng một số loại phân 
để bón cho ao như phân 
chuồng, phân xanh, đạm, 
lân, sau 1 tuần thì tiến hành 
thả giống.

- Phân chuồng: Dùng 
phân lợn lượng dùng 
25-30kg/100m2 ao đổ 
xuống ao.

- Phân xanh: Các loại 
cây cỏ như xoan, cỏ nhật, 
cây rầm… lượng dùng  
35-40kg/100m2 và được bó 
thành từng bó gim vào các 
góc ao, khi lá đã thối rữa hết 
thì vớt bỏ lên bờ.

- Phân đạm và lân: 2-4 
kg/100m2 hòa với nước té 
đều khắp ao.

Ao nuôi bèo tấm làm thức ăn cho cá

BÈO TẤM THỨC ĂN TỰ NHIÊN CHO CÁ
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 Chăm sóc và thu hoạch
- Chăm sóc
+ Bèo tấm là loại dễ nuôi 

trồng vì vậy không mất 
nhiều thời gian cho việc 
chăm sóc.

+ Hàng ngày kiểm tra ao 
nuôi, kiểm tra tốc độ sinh 
trưởng của bèo để tiến hành 
bón phân cũng như xử lý các 
hiện tượng bất thường xảy ra.

+ Bón phân: 
Dùng phân NPK để bón 

cho ao nuôi, lượng dùng 
tùy thuộc vào tốc độ sinh 
trưởng và phát triển của 
bèo mà ta điều chỉnh lượng 
phân bón cho phù hợp. Nếu 
thấy cây bèo có màu xanh 
lá cây thì bèo phát triển tốt 
lượng phân dùng lúc này là 
2-4kg/100m2/tuần, hòa tan 
trong nước té đều khắp ao. 
Khi kiểm tra thấy cây bèo 

có màu hơi vàng không 
xanh thì lượng phân bón 
4-6kg/100m2/tuần.

Dùng phân lợn cho 
vào bao thả xuống ao 
nuôi để phân tự phân 
hủy từ từ. Lượng dùng từ 
20-25kg/100m2 tuần.

Tại các Trại giống thủy sản 
công nhân sử dụng chất thải 
bể phốt của các nhà nghỉ, 
khách sản để cho xuống ao 
nuôi bèo.

- Thu hoạch
Sau khi nuôi được 1 tháng 

kiểm tra thấy bèo phát triển 
tốt lan rộng ra khắp ao thì 
tiến hành thu hoạch để sử 
dụng làm thức ăn cho cá.

Tiến hành thu hoạch 
dùng cây sào dài dồn bèo 
vào gần bờ và dùng vợt để 
vớt, sau khi thu hoạch tại 
ao về rửa qua nước, trước 

khi cho cá ăn dùng muối 
ăn để khử trùng chộn đều 
rồi ngâm 15-20 phút và tiến 
hành vãi xuống ao nuôi cho 
cá ăn.

Không chỉ riêng cá trắm 
sử dụng bèo tấm mà một số 
loại cá khác như cá chép, cá 
rô, trê cũng sử dụng.

Với hàm lượng N, P, K cũng 
như một số chất khoáng và 
protein cao, bèo tấm có thể 
được nuôi trồng để bổ sung 
nguồn dinh dưỡng quan 
trọng trong khẩu phần ăn 
của lợn và gia cầm.

Ngoài ra, bèo tấm cũng 
góp phần làm giảm tỉ lệ 
bay hơi của nước, làm bốc 
hơi amoniac hấp thu dinh 
dưỡng N - P, tách loại phốt-
pho, xử lý kim loại nặng và vi 
sinh vật gây bệnh,...

Nguyễn Hương

lá, bệnh thối củ do nấm, 
thối củ do vi khuẩn, rệp sáp, 
bọ trĩ, châu chấu, bọ dừa 
nâu, rầy trắng lớn, rầy xanh, 
dế dũi, bọ hung nhỏ, sâu 
đục thân...

- Biện pháp phòng trừ: 
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 và bảo quản
- Thu hoạch khi lá gừng 

chuyển sang màu vàng, một 
số lá khô héo.

Sau khi cắt thân cây, đào 
cả khóm để tránh xây xát, rũ 
sạch đất, cắt sạch rễ, phân 
loại củ làm giống để riêng. 

- Bảo quản ở nơi thoáng 
mát, khô ráo.

Đào Thị Ngọc
Trung tâm DVNN 

huyện Chợ Mới

QUY TRÌNH...
(Tiếp theo trang 8)
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Nhắc đến xã Bằng 
Phúc, huyện Chợ 
Đồn người ta sẽ nghĩ 

đến hơi men say của rượu 
Bằng Phúc và vị ngọt thanh 
của chè Shan Tuyết. Đến 
với thôn Nà Hồng, xã Bằng 
Phúc được biết đến bí thư chi 
đoàn thôn Hoàng Văn Thiều 
năng động, nhiệt huyết khởi 
nghiệp với sản phẩm chủ lực 
chè Shan Tuyết.

Sinh trưởng trong gia 
đình có truyền thống lâu 
đời với nghề sao chè, sau 
khi tốt nghiệp trường Đại 
học Nông lâm Thái Nguyên, 
bản thân anh luôn trăn trở 
làm sao đưa thương hiệu 
chè Shan tuyết của địa 
phương đi xa hơn, nâng cao 
giá trị của cây chè cổ thụ, để 
những gói chè không còn 
chỉ được bọc bằng túi nilon 
và bày bán ở những phiên 
chợ xã nữa.

Đối với thị trường Bắc 
Kạn, hiện nay thương hiệu 
chè Bằng Phúc đã không 
còn là sản phẩm xa lạ đối với 
nhiều người dân, gia đình. 
Đây là một loại sản phẩm 
phục vụ nhu cầu sinh hoạt 
chung, từ lâu ấm chè đã trở 

thành một thứ không thể 
thiếu trong các buổi họp 
mặt, làm việc, bàn chuyện 
gia đình, kinh doanh của 
người dân. Bên cạnh thương 
hiệu chè Thái Nguyên, chè 
Tân Cương thì đa phần người 
dân tỉnh Bắc Kạn tin dùng và 
ủng hộ thương hiệu chè đến 
từ Bằng Phúc do nguồn gốc 
xuất xứ rõ ràng, chất lượng 
chè tuyết thơm ngon, đậm 
đà, nước chè xanh, khi pha 
đã ngửi thấy được hương 
thơm của chè.

Lợi thế của chè Shan 
tuyết Bằng Phúc là chè hoàn 
toàn từ tự nhiên được thu 
hái từ các cây chè cổ thụ có 
tuổi đời hàng trăm năm đây 
là tiềm năng to lớn nếu được 
quảng bá rộng rãi sẽ được 
nhiều người tiêu dùng ưu 
tiên lựa chọn. 

Với ý chí của tuổi trẻ, nghĩ 
là làm. Anh quyết định tìm 
hiểu về các hình thức tổ chức 
sản xuất và anh đã nhận 
thấy rằng Hợp tác xã rất 
thích hợp với điều kiện của 
địa phương, bạn bè của anh 
đều là thanh niên và cũng có 
mong muốn làm giàu trên 
mảnh đất quê hương.

Vậy là Hợp tác xã Hồng 
Hà được thành lập vào ngày 
28 tháng 11 năm 2018 dưới 
sự hỗ trợ của Liên Minh HTX 
tỉnh Bắc Kạn, Đảng ủy, UBND 
xã Bằng Phúc. Hiện tại HTX 
có 7 xã viên tham gia, trong 
đó có 4/7 thành viên là đoàn 
viên, thanh niên. Anh Hoàng 
Văn Thiều là người sáng lập 
và giữ chức Chủ tịch Hội 
đồng quản trị kiêm Giám 
đốc HTX.

Khi mới thành lập, HTX 
gặp rất nhiều khó khăn 
trong việc triển khai các 
hoạt động sản xuất kinh 
doanh, chưa có thị trường 
tiêu thụ. Là giám đốc trẻ, anh 
đã nhiều đêm mất ngủ tìm 
hướng đi phù hợp, bền vững 
cho HTX gắn với xây dựng 
thương hiệu sản phẩm chè 
Shan tuyết Bằng Phúc. Năm 
2018 HTX được tiếp cận 
với dự án “Ứng dụng khoa 
học công nghệ tổ chức sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm 
chè Shan tuyết tại xã Bằng 
Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh 
Bắc Kạn” của  Viện khoa học 
kỹ thuật nông lâm nghiệp 
miền núi phía Bắc. Nắm bắt 
cơ hội này, anh cùng các 

BÍ THƯ CHI ĐOÀN KHỞI NGHIỆP VỚI 
SẢN PHẨM CHỦ LỰC ĐỊA PHƯƠNG
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thành viên HTX tiếp cận dự 
án và được lựa chọn là đơn 
vị phối hợp thực hiện xây 
dựng mô hình, trong quá 
trình sản xuất, tiêu thụ sản 
phẩm chè Shan tuyết tại xã 
Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, 
tỉnh Bắc Kạn. 

Đến nay anh Hoàng Văn 
Thiều cùng HTX đã mạnh 
dạn đi đầu trong việc đầu tư 
công nghệ chế biến, đóng 
gói xây dựng thương hiệu 
sản phẩm. Sau một thời gian 
hoạt động HTX đã được các 
thành viên nhiệt tình ủng 
hộ, đoàn kết thống nhất 
trong mọi công việc. Đến 
nay HTX đã sản xuất được 
3 sản phẩm để đáp nhu cầu 
đa dạng của khách hàng: 
Trà truyền thống, Hồng trà, 
Bạch trà. Sản phẩm được 
đánh giá cao về chất lượng 

và giá cả cạnh tranh. Năm 
2019, HTX Hồng Hà đăng ký 
02 sản phẩm tham gia đánh 
giá, xếp hạng, công nhận 
sản phẩm OCOP cấp tỉnh: 
Chè Shan tuyết và Hồng trà. 

Ngày 28 tháng 12 năm 
2018, Cục Sở hữu trí tuệ Bộ 
Khoa học và Công nghệ đã 
ban hành Quyết định về việc 
cấp Giấy chứng nhận Nhãn 
hiệu tập thể cho đặc sản 
“Chè Shan Tuyết Bằng Phúc”. 
Hiện đã có 45 hộ nông dân 
trong xã và Hợp tác xã Hồng 
Hà được sử dụng Nhãn hiệu 
Tập thể. Việc đăng ký thành 
công Nhãn hiệu tập thể cho 
sản phẩm “Chè Shan Tuyết 
Bằng Phúc” góp phần nâng 
cao giá trị, chất lượng sản 
phẩm và thương hiệu chè 
của xã Bằng Phúc nói riêng, 
tỉnh Bắc Kạn nói chung. Tại xã 

Bằng Phúc có 10 ha chè Shan 
tuyết được trồng và chăm 
sóc theo quy trình VietGap, 
20 ha theo quy trình hữu cơ 
để thu được chất lượng búp 
chè tốt, đạt yêu cầu về tiêu 
chí sản phẩm.

Trong năm 2018 tuy 
năng lực quản lý điều hành 
vẫn còn hạn chế, việc tiếp 
cận thị trường chưa được 
nhiều nhưng HTX đã chế 
biến, tiêu thụ được 1 tấn 
chè khô, doanh thu đạt 200 
triệu đồng. Thu nhập thành 
viên đạt 3 triệu đồng/tháng, 
thành viên yên tâm lao động 
sản xuất tại địa phương, gắn 
bó với sản phẩm chè Bằng 
Phúc. Năm 2019 HTX dự kiến 
đưa sản lượng chè chế biến 
tiêu thụ lên 2 tấn, doanh thu 
đạt 500 triệu đồng. 

Ngoài ra, trong năm 
2019 anh đã đưa sản phảm 
chè Shan Tuyết Bằng Phúc 
tham dự cuộc thi khởi 
nghiệp do Trung ương 
Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh 
phát động. Với tâm huyết 
của mình bài dự thi đã xuất 
sắc lọt vào vòng bán kết 
cấp Trung ương Cuộc thi 
“Dự án khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo thanh niên 
nông thôn 2019”./.

Nguyễn Huế
Liên minh HTX tỉnh

Anh Hoàng Văn Thiều cùng thành viên HTX đóng gói sản phẩm.
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Ngày 07 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh 
Bắc Kạn ban hành Quyết định số 921/
QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương 

trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 
giai đoạn 2019-2021. Cụ thể như sau:

1. Mục tiêu chương trình
1.1. Mục tiêu chung
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của 

các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực 
nông nghiệp để tăng thu nhập, giảm nghèo, làm 
giàu, thích ứng với các điều kiện sinh thái, khí 
hậu và thị trường thông qua các nội dung, hình 
thức, phương thức hoạt động khuyến nông.

Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng 
hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn 
thực phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất 
khẩu; thúc đẩy tiến trình cơ cấu lại ngành nông 
nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng 
và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông 
thôn mới; tăng cường khả năng chống chịu 
thiên tai; bảo đảm an ninh lương thực, ổn định 
kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường.

Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân 
trong nước và nước ngoài tham gia chuyển giao 
công nghệ trong nông nghiệp.

1.2. Mục tiêu cụ thể
Xây dựng 05 mô hình trồng trọt: Mô hình 

hỗ trợ phát triển sản xuất cây trồng thế mạnh, 
cây trồng đặc sản gắn với liên kết tiêu thụ sản 
phẩm; tập huấn kỹ thuật thâm canh cây ăn quả 
đặc sản (cam, quýt) trong thời kỳ kiến thiết cơ 
bản theo quy trình sản xuất an toàn; 

Chăn nuôi: Xây dựng 02 mô hình chăn nuôi 
lợn địa phương quy mô gia trại đảm bảo vệ sinh 
môi trường có sử dụng máy chế biến thức ăn 
chăn nuôi đa năng; 02 mô hình chuyển giao 
công nghệ chăn nuôi theo hướng hữu cơ; xử lý 
chất thải trong chăn nuôi.

Xây dựng 05 mô hình nuôi trồng thủy sản, 
trong đó xây dựng 03 mô hình nuôi trồng thủy 
sản thâm canh theo hướng an toàn sinh học cho 
năng suất cao, chất lượng tốt với các đối tượng 
nuôi chính là cá rô phi đơn tính và cá diêu hồng; 
02 mô hình tận dụng tiềm năng mặt nước trên 
sông và hồ chứa nuôi cá lồng bè với đối tượng 
cá có giá trị kinh tế cao như cá diêu hồng, cả rô 
phi hoặc cá trắm cỏ...

Xây dựng 03 mô hình lâm nghiệp gồm: Mô 
hình khoanh nuôi tái sinh làm giàu rừng có 
trồng bổ sung bằng các loài cây bản địa gỗ lớn; 
02 mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng từ 
1-2 loài cây dược liệu.

Thực hiện 32 lớp đào tạo huấn luyện gắn với 
mô hình cho 960 lượt người (cả trong và ngoài 
mô hình), gồm: Tổ chức 25 cuộc sơ kết hội thảo 
mô hình cho 1.000 lượt người; đưa ít nhất 25 tin, 
bài viết về hiệu quả từng mô hình được đăng tải 
trên các trang tin Sở Nông nghiệp và PTNT, tờ 
tin Khuyến nông Bắc Kạn và các kênh thông tin 
khác nhau trên các phương tiện thông tin đại 
chúng của địa phương và Trung ương...; thành 
lập được ít nhất 01 nhóm sở thích, tổ hợp tác 
hoặc hợp tác xã trong mỗi lĩnh vực. 

Thông tin tuyên truyền gồm: Xuất bản Bản 
tin khuyến nông 04 số/năm; xây dựng chương 
trình quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản 
tỉnh Bắc Kạn trên phương tiện thông tin đại 
chúng với số lượng 12 số (clip)/năm, thời lượng 
từ 2-3 phút/clip, mỗi tháng phát sóng 01 số 
(clip), phát lại 03 lần/số (clip); xây dựng chương 
trình khoa giáo về chuỗi giá trị sản xuất nông 
lâm nghiệp từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ 
với số lượng 02 phóng sự/năm; thời lượng từ 
10-15 phút/ phóng sự, 06 tháng đầu năm phát 
sóng 01 phóng sự, 06 tháng cuối năm phát sóng 
01 phóng sự; Tổ chức các lớp đào tạo nghề lao 
động nông nghiệp nông thôn.

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2019-2021
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2. Nhiệm vụ
- Về trồng trọt
Tập huấn kỹ thuật thâm canh cây có múi 

trong thời kỳ kiến thiết cơ bản theo quy trình 
sản xuất an toàn: Thực hiện vào năm 2020 tại 
huyện Na Rì, với quy mô thực hiện: 3 lớp/3 
xã. Sau khóa học học viên thực hành được kỹ 
thuật thâm canh, tỉa cành tạo tán cho cây cam 
quýt trong thời kỳ kiến thiết cơ bản từ đó ứng 
dụng trong sản xuất cây ăn quả đặc sản tại 
địa phương.

Mô hình chuyển giao giống mới và kết nối 
bao tiêu sản phẩm cây có củ (Khoai tây, Dong 
riềng): Thực hiện vào năm 2020, địa điểm dự 
kiến tại thành phố Bắc Kạn, huyện Ba Bể, huyện 
Chợ Mới, huyện Na Rì. Quy mô thực hiện: 05 
ha khoai tây; 05 ha dong riềng; sử dụng giống 
khoai tây KT5 và giống dong riềng DR3-10 do 
Trung tâm nghiên cứu và phát triển cây có củ 
chuyển giao và hỗ trợ. Mục tiêu tăng năng suất 
từ 15 - 20% so với giống trồng đại trà của địa 
phương. Ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản 
phẩm của nông dân sản xuất ra theo giá thỏa 
thuận giữa nông dân và doanh nghiệp.

Mô hình chuỗi kiểm soát mướp đắng rừng 
an toàn năm 2020: Thực hiện vào năm 2020 
tại huyện Ba Bể. Quy mô thực hiện: 02 ha/
điểm/năm. Tạo ra sản phẩm mướp đắng rừng 
ăn tươi và trà mướp đắng rừng đạt tiêu chuẩn 
vệ sinh ATTP, có tem nhãn chứng nhận, truy 
xuất được nguồn gốc, có sức cạnh tranh trên 
thị trường; Hướng tới sản xuất sạch để giảm 
nghèo bền vững.

Xây dựng mô hình sản xuất lúa hàng hóa 
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát 
triển bền vững, gắn với liên kết tiêu thụ sản 
phẩm: Thực hiện vào vụ Xuân 2021 tại huyện 
Chợ Đồn, huyện Ba Bể, huyện Chợ Mới. Quy 
mô thực hiện: 10 ha/1 vụ/ năm/huyện; sử dụng 
giống lúa thuần chất lượng, nằm trong cơ cấu 
bộ giống lúa của tỉnh. Đây là là cơ sở cho việc 
mở rộng sản xuất để tạo ra vùng sản xuất lúa 
chất lượng cao, tăng 15 - 20% giá trị kinh tế so 

với sản xuất đại trà; nâng cao thu nhập trên đơn 
vị diện tích, ổn định đời sống vật chất, tinh thần 
cho người nông dân.

Mô hình sản xuất rau an toàn trong nhà lưới 
gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm: Thực hiện 
vào năm 2021. Địa điểm dự kiến: Thành phố Bắc 
Kạn, huyện Bạch Thông. Xây dựng được 1.000 
m2 nhà lưới kín cho 1 tổ hợp tác hoặc 1 hợp tác 
xã, năng suất trồng rau trong nhà lưới tăng từ 
20 - 30% so với sản xuất đại trà, tăng thu nhập 
cho người dân từ 30 - 40% trên đơn vị diện tích. 
Kết nối bao tiêu toàn bộ sản phẩm với các đơn 
vị phân phối sản phẩm an toàn trên địa bàn 
thành phố.

- Về chăn nuôi
Xây dựng 02 mô hình chăn nuôi lợn địa 

phương quy mô gia trại đảm bảo vệ sinh môi 
trường có sử dụng máy chế biến thức ăn chăn 
nuôi đa năng dự kiến tại các huyện Na Rì, Chợ 
Đồn, Ba Bể, Chợ Mới; thời gian thực hiện 2020 
và 2021.

Xây dựng 02 mô hình chuyển giao công 
nghệ chăn nuôi theo hướng hữu cơ; xử lý chất 
thải trong chăn nuôi dự kiến tại các huyện: Ba 
Bể, Pác Nặm, Ngân Sơn, Na Rì, Chợ Đồn, Bạch 
Thông, Chợ mới, TP Bắc Kạn; thời gian thực hiện 
2020 và 2021.

Dự kiến hình thành phương thức chăn nuôi 
quy mô gia trại, trang trại; Người chăn nuôi sử 
dụng máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng 
nhằm tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu sẵn có 
tại địa phương, cung cấp sản phẩm chăn nuôi 
sạch có giá trị kinh tế. Chất thải chăn nuôi quy 
mô gia trại, trang trại được xử lý tạo nguồn phân 
bón hữu cơ chất lượng phục vụ ngành trồng 
trọt. Mô hình là nơi các hộ chăn nuôi trong tỉnh 
đến thăm quan, học tập kinh nghiệm, từng 
bước áp dụng cơ giới hóa, tiến tới chăn nuôi 
hữu cơ, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm 
trong chăn nuôi. 

- Thủy sản
Xây dựng mô hình nuôi trồng thủy sản 

thâm canh theo hướng an toàn sinh học (cá rô 
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phi đơn tính và cá diêu hồng): Thực hiện trong 
03 năm 2019, 2020, 2021. Dự kiến có thể thực 
hiện tại một số huyện có diện tích ao nuôi phù 
hợp như: Huyện Bạch Thông, TP. Bắc Kạn, Chợ 
Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Ba Bể; Quy mô 
10.000m2; Số hộ dự kiến có 20 - 30 hộ tham gia.

Xây dựng mô hình tận dụng tiềm năng mặt 
nước trên sông và hồ chứa nuôi cá trong lồng 
bè (cá rô phi đơn tính hoặc cá trắm cỏ): Tại các 
huyện dự kiến như: huyện Ba Bể, Chợ Mới, Ngân 
Sơn...Quy mô 200 m3 lồng; số hộ dự kiến tham 
gia 5 - 10 hộ tham gia. Thực hiện trong 02 năm 
2020, 2021.

- Lâm nghiệp
Khoanh nuôi tái sinh làm giàu rừng có trồng 

bổ sung bằng các loài cây bản địa gỗ lớn: Xây 
dựng 03 mô hình,với quy mô 26 ha tại các 
huyện trên toàn tỉnh, cụ thể: Năm 2019: Xây 
dựng 01 mô hình với diện tích 06 ha; năm 2020, 
2021 mỗi năm: Xây dựng 01 mô hình với diện 
tích 10 ha. Dự kiến kết quả: tỷ lệ cây sống trên 
80%, tăng sinh khối của rừng 15% sau một chu 
kỳ từ 5 - 8 năm; phối hợp hỗ trợ thành lập được 
2 - 3 tổ, nhóm quản lý, bảo vệ rừng hướng tới 
kinh doanh rừng bền vững.

Mô hình chuyển giao công nghệ thâm canh 
một số loài cây mọc nhanh, cây bản địa cho gỗ 
lớn nhằm từng bước thay thế cây gỗ nguyên 
liệu năng suất thấp bằng loài cây gỗ lớn có giá 
trị kinh tế cao: Thực hiện trong năm 2019, xây 
dựng 01 mô hình với diện tích 05 ha. Dự kiến 
tỷ lệ sống đạt trên 85%, cây sinh trưởng tốt, có 
sản phẩm để tổ chức tuyên truyền, phổ biến về 
lợi ích của áp dụng công nghệ thâm canh trồng 
cây gỗ lớn đến người dân.Tạo ra sản phẩm cây 
gỗ có giá trị kinh tế cao, tăng khả năng phòng 
hộ, thu nhập kinh tế, góp phần bảo vệ môi 
trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng, 
liên kết giữa các nhóm hộ với doanh nghiệp 
trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm: Năm 2020, 
2012 mỗi năm thực hiện với diện tích 05ha/mô 
hình. Đảm bảo yêu cầu tăng thu nhập trên một 

đơn vị diện tích đất lâm nghiệp dưới tán rừng 
trong những năm đầu khi cây lâm nghiệp chưa 
khép tán; tận dụng đất dưới tán rừng, bìa rừng...  

- Thông tin tuyên truyền
Xuất bản tờ tin thông tin khuyến nông: Xuất 

bản, phát hành 01số/quý (4 số/năm), mỗi số 100 
cuốn (400cuốn/ năm). Bản tin được phát hành 
cho các bạn đọc là các xã khó khăn, xã vùng sâu, 
vùng xa còn hạn chế thông tin, internet. Bản 
tin được đăng lên trang cổng thông tin điện tử 
của Sở Nông nghiệp &PTNT, gửi thư điện tử tới 
khoảng 400 - 500 địa chỉ.

Xây dựng chương trình quảng bá sản xuất 
hàng hóa trên phương tiện thông tin đại chúng: 
Xây dựng chương trình quảng bá nông sản 
phẩm hàng hóa trên phương tiện thông tin đại 
chúng trên truyền hình Bắc Kạn với số lượng 12 
số/năm (12 clip), thời lượng 2-3 phút/clip, mỗi 
tháng phát sóng 01 số, phát lại 03 lần/số…

Xây dựng chương trình khoa giáo về chuỗi 
giá trị sản xuất nông lâm nghiệp từ khâu sản 
xuất đến khâu tiêu thụ: Xây dựng chương trình 
khoa giáo về chuỗi giá trị sản xuất nông lâm 
nghiệp từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ với 
số lượng 02 phóng sự/năm, thời lượng 10 - 15 
phút/phóng sự, đăng tải được 01 chuỗi giá trị 
sản xuất nông lâm nghiệp từ khâu sản xuất 
đến khâu tiêu thụ các loại sản phẩm nông sản 
của tỉnh.

Tổ chức các lớp đào tạo nghề nông nghiệp 
nông thôn: Tổng số lớp dự kiến thực hiện 5 
lớp/năm, với 150 lượt người/năm tham gia. 
Nguồn kinh phí từ nguồn Chương trình mục 
tiêu quốc gia.

Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện kế hoạch được lấy từ 

nguồn ngân sách theo quy định, và các nguồn 
kinh phí hợp pháp khác.Tổng kinh phí từ ngân 
sách nhà nước thực hiện trong giai đoạn 2019 - 
2021 là: 3.174.996.000 (Ba tỷ, một trăm bảy mươi 
tư triệu, chín trăm chín mươi sáu nghìn đồng).

Nông Cúc
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Ngày 14 tháng 5 năm 
2019, Ủy ban nhân 
dân tỉnh ban hành 

Quyết định số 751/QĐ-UBND 
ban hành Kế hoạch thực hiện 
các dự án, tiểu dự án hỗ trợ 
phát triển sản xuất, đa dạng 
hóa sinh kế giảm nghèo 
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 
năm 2019. Theo đó, trong 
năm 2019, tỉnh tập trung 
thực hiện tốt chính sách hỗ 
trợ giảm nghèo đặc thù tại 
huyện nghèo, chính sách hỗ 
trợ giảm nghèo đặc thù tại 
xã nghèo và hỗ trợ phát triển 
sản xuất, đa dạng hóa sinh kế 
và nhân rộng mô hình giảm 
nghèo trên địa bàn các xã 
ngoài Chương trình 30a và 
135. Cụ thể như sau:

1. Về thực hiện chính 
sách hỗ trợ giảm nghèo 
đặc thù tại huyện nghèo 
(Chương trình 30a)

Tổng nguồn vốn được 
giao năm 2019 là 21.696 
triệu đồng để thực hiện các 
dự án hỗ trợ phát triển sản 
xuất, đa dạng hóa sinh kế, 
nhân rộng mô hình giảm 
nghèo, tạo điều kiện cho 
người nghèo tiếp cận các 
chính sách, nguồn lực, thị 
trường. Trong đó:

Hỗ trợ thực hiện 84 dự 
án phát triển sản xuất, đa 
dạng hóa sinh kế cho 2.200 
hộ nghèo, hộ cận nghèo 
và hộ mới thoát nghèo 
tham gia với tổng kinh phí 
15.736,183 triệu đồng. Thực 
hiện 51 dự án chăn nuôi 
(chăn nuôi lợn; gà thả vườn; 
chăn nuôi trâu, bò cái sinh 
sản; vỗ béo trâu bò; chăn 
nuôi dê...), 33 dự án trồng 
trọt (trồng hồng không hạt, 
cây lê, trám đen, rau...).

Hỗ trợ nhân rộng 23 dự 
án, mô hình giảm nghèo, 
634 hộ tham gia, kinh phí 
4.319,3 triệu đồng, trong 
đó thực hiện 14 dự án chăn 
nuôi và 9 dự án trồng trọt.

Trong quá trình thực hiện 
phát triển sản xuất và nhân 

rộng mô hình sinh kế bền 
vững cần tập trung thực hiện 
các dự án, mô hình hỗ trợ 
phát triển sản xuất, chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi 
theo kế hoạch đã được xây 
dựng từ nhu cầu của người 
dân, phù hợp với định hướng 
phát triển kinh tế - xã hội của 
các địa phương. Từng bước 
hình thành các vùng sản 
xuất gắn với trồng và chế 
biến nguyên liệu theo chuỗi 
giá trị, đảm bảo tiêu thụ 
được nhiều sản phẩm nông 
nghiệp cho các hộ tham gia. 
Góp phần tăng thu nhập, 
giảm nghèo và giải quyết 
việc làm cho nhiều lao động 
tại địa phương. Gắn việc thực 
hiện các mô hình, dự án với 
nâng cao năng lực cho người 

Mô hình nuôi gà thả vườn tại xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể.

BẮC KẠN TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, TIỂU DỰ ÁN 
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, ĐA DẠNG HÓA SINH KẾ 

GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2019
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dân thông qua tập huấn kỹ 
thuật, kỹ năng vận hành các 
tổ nhóm, kiến thức lập kế 
hoạch sản xuất, kinh doanh, 
tăng cường các hoạt động 
kết nối thị trường. Tiếp tục 
nhân rộng các mô hình giảm 
nghèo có hiệu quả, phát huy 
kết quả thực hành trong 
cộng đồng thông qua nhân 
rộng các mô hình.

Ngoài ra, thực hiện hỗ 
trợ 165.198 liều vắc xin (lở 
mồm long móng; tụ huyết 
trùng trâu bò; vắc xin dịch tả 
lợn…) cho đàn vật nuôi, với 
tổng kinh phí 1.635,517 triệu 
đồng, nhằm phục vụ tốt cho 
việc phòng bệnh đối với đàn 
gia súc tại địa phương.

2. Về chính sách hỗ trợ 
giảm nghèo đặc thù tại xã 
nghèo (Chương trình 135)

Tổng kinh phí thực hiện 
22.165,861 triệu đồng hỗ trợ 
cho 3.640 hộ tham gia (trong 
đó hộ không nghèo 46 hộ) 
để thực hiện 169 dự án. Tập 
trung thực hiện chính sách 
hỗ trợ phát triển sản xuất, 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
vật nuôi, đa dạng hóa sinh 
kế cho người tham gia dự án. 
Thúc đẩy hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, hộ mới thoát nghèo 
có điều kiện phát triển kinh 
tế phù hợp với thế mạnh của 
từng địa phương, tiếp cận 
thị trường và đầu ra của sản 
phẩm hàng hóa. Cụ thể:

Hỗ trợ phát triển sản xuất, 
đa dạng hóa sinh kế với số 
kinh phí là 17.721,861 triệu 
đồng hỗ trợ thực hiện 142 
dự án với 2.915 hộ tham gia, 
bao gồm:

Thực hiện 99 dự án chăn 
nuôi gia súc với 1.412 hộ 
tham gia dự án, tổng kinh 
phí 13.478,822 triệu đồng. 
Nội dung hỗ trợ là 2.269 con 
giống (Trâu, bò, dê, lợn), thức 
ăn chăn nuôi, vắc xin tiêm 
phòng và tập huấn quy trình 
kỹ thuật cho người tham gia.

Thực hiện 10 dự án chăn 
nuôi với 135 hộ tham gia, 
tổng kinh phí 1.026,14 triệu 
đồng. Nội dung hỗ trợ là 
17.921 con gà giống và thức 
ăn chăn nuôi.

Thực hiện 22 dự án trồng 
trọt trên tổng diện tích 
171,18 ha với 957 hộ tham 
gia, tổng kinh phí 2.270,899 
triệu đồng. Nội dung hỗ 
trợ giống cây trồng (Hồng 
không hạt, lê, đào, dẻ, cam, 
mận…) và phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật.

Thực hiện 11 dự án với 
231 hộ tham gia, tổng kinh 
phí 946 triệu đồng. Nội dung 
hỗ trợ 58 máy móc, thiết bị 
sản xuất chế biến, bảo quản 
nông sản sau thu hoạch 
(máy cày, máy tuốt lúa, máy 
gặt, máy xới đất, máy làm cỏ, 
máy sấy).

Nhân rộng mô hình giảm 
nghèo với kinh phí là 4.444 
triệu đồng hỗ trợ cho 725 hộ 
tham gia để thực hiện 27 dự 
án nhân rộng mô hình giảm 
nghèo, bao gồm:

Thực hiện 12 dự án trồng 
trọt với 459 hộ tham gia, tổng 
diện tích thực hiện là 106 ha, 
kinh phí thực hiện 1.641,64 
triệu đồng. Nội dung hỗ trợ 
là giống cây trồng (mận, 
mơ, dẻ ghép, dong riềng…), 
phân bón và thuốc bảo vệ 
thực vật.

Thực hiện 13 dự án chăn 
nuôi với 221 hộ tham gia, 
tổng kinh phí  2.287,36 triệu 
đồng. Nội dung hỗ trợ 3.432 
con giống (trâu bò sinh sản, 
vỗ béo trâu bò, chăn nuôi 
lợn, gà), thức ăn chăn nuôi 
và thuốc thú y.

Thực hiện 02 dự án sản 
xuất miến tráng tay với 45 
hộ tham gia, kinh phí 515 
triệu đồng. Nội dung hỗ trợ 
là 41 lò tráng miến.

Thực hiện phát triển sản 
xuất và nhân rộng mô hình 
sinh kế bền vững đảm bảo 
tiếp tục triển khai các mô 
hình sinh kế, dự án phát 
triển sản xuất thuộc các địa 
bàn đặc biệt khó khăn theo 
kế hoạch và nhu cầu thực tế. 
Tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật 
để các mô hình, dự án đạt 

(Xem tiếp trang 19)
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Trung Quốc với vai trò là nền kinh tế 
lớn thứ hai trên thế giới với khoảng 
1,4 tỷ người tiêu dùng, trong đó 

trên 400 triệu người thuộc tầng lớp trung 
lưu đã và đang có nhu cầu lớn đối với các 
mặt hàng nông sản, thực phẩm nhập khẩu 
chất lượng cao. Do vậy, Trung Quốc cũng 
là thị trường xuất khẩu quan trọng các mặt 
hàng nông sản, thực phẩm của Việt Nam. 
Từ năm 2018 đến nay, Trung Quốc đã tăng 
cường thực hiện nghiêm các quy định về 
truy xuất nguồn gốc, tem nhãn, bao bì sản 
phẩm nông sản, thực phẩm nhập khẩu, 
trong đó có các mặt hàng nông sản, thực 
phẩm nhập khẩu theo hình thức trao đổi 
cư dân biên giới nhằm đáp ứng nhu cầu và 
yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng 
trong nước về chất lượng và an toàn vệ sinh 
thực phẩm. 

Thực hiện chủ trương của Chính phủ 
Trung Quốc, Khu tự trị dân tộc Choang 
Quảng Tây, Trung Quốc (địa phương có 
chung đường biên giới đất liền với các tỉnh 
Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Hà 
Giang của Việt Nam) đã tăng cường thực 
hiện nghiêm các quy định trên và giám sát 
chặt hoạt động thương mại biên giới và trao 
đổi cư dân biên giới trên tuyến biên giới đất 
liền với các địa phương Việt Nam. Bên cạnh 
đó, tỉnh Quảng Tây đã ban hành “Điều lệ an 
toàn thực phẩm Khu tự trị dân tộc Choang 
Quảng Tây” (sau đây gọi tắt là Điều lệ) và 
chính thức thực hiện từ ngày 01/6/2019 
nhằm tăng cường quản lý, giám sát chất 

lượng đối với sản phẩm nông sản, thực 
phẩm (lương thực, rau xanh, trái cây khô, 
măng, gia súc, gia cầm, thịt, các loại trứng, 
mật ong, thủy sản, hải sản và nấm) tiêu thụ 
trên địa bàn Quảng Tây. Trong đó, Điều 34, 
Chương III của Điều lệ này quy định: 

“Người kinh doanh thực phẩm tiến hành 
thu mua thực phẩm nhập khẩu cần kiểm tra 
các văn bản chứng minh đạt tiêu chuẩn do cơ 
quan Hải quan cấp. Nếu mua từ nhà cung cấp 
khác, cần kiểm tra cấp giấy phép kinh doanh 
thực phẩm của nhà cung cấp, văn bản chứng 
minh đạt tiêu chuẩn do cơ quan Hải quan cấp 
và lưu giữ bản phô tô các giấy tờ liên quan. 
Thời hạn lưu trữ không dưới 6 tháng sau khi 
sản phẩm thực phẩm hết hạn sử dụng; nếu 
là thực phẩm không có hạn sử dụng rõ ràng, 
thời hạn lưu trữ tài liệu không dưới 02 năm 
sau ngày tiêu thụ sản phẩm thực phẩm. 

Người kinh doanh thực phẩm nhập khẩu 
cần xây dựng chế độ ghi chép việc kiểm tra 
đối với thực phẩm nhập khẩu và ghi chép 
thực tế những nội dung như: Tên gọi, quy 
cách, số lượng, thời gian sản xuất hoặc số lô 
sản xuất hoặc nhập khẩu, hạn sử dụng, ngày 
nhập khẩu hàng và tên, địa chỉ, phương thức 
liên hệ của nhà nhập khẩu hoặc người cung 
cấp hàng hóa, đồng thời lưu giữ nhật ký ghi 
chép và chứng nhận liên quan theo quy định 
về lưu trữ; thời hạn lưu trữ thực hiện theo 
quy định”. 

Bên cạnh việc hàng nông sản, thực phẩm 
Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đang 
gặp khó khăn do phía Trung Quốc tăng 

TRUNG QUỐC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ GIÁM SÁT 
CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM
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cường thực hiện các quy định về công 
tác truy xuất nguồn gốc, bao bì, nhãn 
mác hàng nhập khẩu... thì việc Quảng 
Tây ban hành Điều lệ trên cũng đòi hỏi 
các mặt hàng nông sản, thực phẩm của 
Việt Nam cần phải được xuất khẩu và tiêu 
thụ tại địa bàn Quảng Tây theo hình thức 
thương mại chính quy mới đáp ứng được 
các quy định nêu trên của phía Quảng 
Tây. Do vậy, để phát triển bền vững hoạt 
động xuất khẩu các mặt hàng nông sản, 
thực phẩm sang Trung Quốc nói chung 
và Quảng Tây, Trung Quốc nói riêng 
trong thời gian tới, để hạn chế rủi ro cho 
doanh nghiệp xuất khẩu và các hộ nông 
dân, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã đề 
nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở 
sản xuất, chế biến và các hộ nông dân 
có hàng nông sản, thực phẩm Việt Nam 
xuất khẩu sang Trung Quốc trên địa bàn 
tỉnh tổ chức sản xuất, gia công, chế biến 
hàng nông sản phải đáp ứng tiêu chuẩn 
về chất lượng, an toàn thực phẩm và phù 
hợp nhu cầu thực tế của thị trường Trung 
Quốc; thay đổi phương thức xuất khẩu 
theo hình thức thương mại chính quy 
nhằm hạn chế các rủi ro phát sinh trong 
giao dịch, xuất khẩu hàng hóa sang thị 
trường Trung Quốc; chủ động nghiên 
cứu, tiếp cận thị trường và các thông tin, 
quy định, yêu cầu về hàng hóa nhập khẩu 
vào thị trường Trung Quốc nói chung và 
Quảng Tây, Trung Quốc nói riêng để có kế 
hoạch xuất khẩu hàng hoá, tránh các rủi 
ro, thiệt hại trong thời gian tới./.

Hồng Thắng
Chi cục QLCLNLS&TS

kết quả. Tổ chức tập huấn chuyển giao khoa 
học, kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý mô 
hình, dự án, các hoạt động kết nối thị trường 
tiêu thụ sản phẩm. Hỗ trợ người nghèo biết 
cách làm kinh kế, phát triển sản xuất, phát 
huy nội lực, từng bước có việc làm, thu nhập 
ổn định, đảm bảo cuộc sống phấn đấu vươn 
lên thoát nghèo bền vững.

3. Về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng 
hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm 
nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương 
trình 30a và 135

Tổng kinh phí 714 triệu đồng, thực hiện 
04 dự án, trong đó 02 dự án phát triển sản 
xuất, kinh phí 286 triệu đồng (01 dự án chăn 
nuôi gà thịt tại huyện Chợ Mới; 01dự án chăn 
nuôi trâu cái sinh sản tại huyện Na Rì). 02 dự 
án nhân rộng mô hình giảm nghèo, kinh phí 
428 triệu đồng (01 dự án nuôi lợn nái sinh 
sản tại huyện Bạch Thông; 01 dự án nuôi trâu 
bò sinh sản tại huyện Chợ Đồn).Trong quá 
trình triển khai nhân rộng các mô hình giảm 
nghèo cần gắn với thực hiện các giải pháp 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá 
trị sản xuất nông nghiệp; chú trọng các mô 
hình sản xuất chuyên canh, tập trung theo 
hướng sản xuất hàng hóa; mô hình liên kết 
sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa 
hộ nghèo, cận nghèo với doanh nghiệp 
thông qua Hợp tác xã, Tổ hợp tác. Mô hình 
sản xuất nông, lâm kết hợp, tạo việc làm cho 
người nghèo gắn với trồng và bảo vệ rừng; 
mô hình kinh tế trang trại có sử dụng lao 
động hộ nghèo, cận nghèo; mô hình trồng 
trọt, chăn nuôi an toàn./.

Nông Cúc

BẮC KẠN TẬP TRUNG...
(Tiếp theo trang 17)
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Ngày 09 tháng 8 năm 2019, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh 
Hoa đã chủ trì buổi kiểm tra tình hình 

sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Ngân 
Sơn. Cùng tham dự có lãnh đạo các Sở, ngành: 
Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT, 
UBND huyện Ngân Sơn, UBND xã Đức Vân. Tại 
buổi làm việc, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực 
tế tình hình sản xuất cây lê và tiến độ thực hiện 
Dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ sản 
xuất lê tại Bắc Kạn” trên địa bàn các xã: Vân Tùng, 
Đức Vân, huyện Ngân Sơn.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Ngân Sơn trồng 
khoảng 23 ha cây lê trong đó khoảng 07 ha cây lê 
đã cho thu hoạch, dự kiến sản lượng 60 tấn. Đây 
là cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu tại địa 
phương, cây lê sinh trưởng, phát triển tốt, cho 

năng suất ổn định trên địa bàn huyện, thị trường 
tiêu thụ ổn định, đem lại thu nhập, nâng cao đời 
sống người dân.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đã chỉ đạo địa 
phương và các cơ quan chuyên môn xây dựng 
Kế hoạch phát triển các cây trồng chính tại địa 
phương như cây lê, cây đào, cây dẻ ván… tầm 
nhìn đến năm 2025; xác định cụ thể tiến độ, 
chính sách hỗ trợ, giống, quy trình kỹ thuật đảm 
bảo phát triển các cây trồng chính theo hướng 
sản xuất tập trung, tạo sản phẩm hàng hóa, đảm 
bảo sản lượng, chất lượng cung ứng cho thị 
trường. Khẩn trương rà soát, xây dựng mô hình, 
hướng dẫn người dân cải tạo, thâm canh cây lê 
trên địa bàn.

Nông Cúc

Vụ Mùa năm 2019 trên địa bàn huyện Na 
Rì các loại cây trồng cơ bản gieo cấy trong 
khung thời vụ do đó đảm bảo quỹ thời 

gian để sản xuất vụ Đông, các tiến bộ kỹ thuật và 
mô hình sản xuất tiên tiến tiếp tục được nhân rộng 
như: Các mô hình thử nghiệm giống mới, kỹ thuật 
canh tác cải tiến, mô hình chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích 
đất canh tác tiếp tục được đưa vào triển khai trên 
địa bàn các xã, thị trấn, việc cơ giới hóa trong các 
khâu sản xuất nông nghiệp ngày càng được người 
dân quan tâm đầu tư. Từ những thuận lợi nêu trên, 
trong năm 2019, huyện Na Rì phấn đấu thực hiện 
160,55 ha cây trồng vụ Đông, tập trung các loại cây 
trồng như khoai tây, rau các loại, cây hoa ly, hoa 
đào phục vụ tết năm 2020. Tập trung sản xuất các 

loại cây trồng vụ Đông theo hướng thâm canh, 
tăng năng suất, chất lượng cây trồng từ đó tăng 
hiệu quả kinh tế cho người sản xuất, góp phần đạt 
mục tiêu tăng trưởng năm 2019. Tổng sản lượng 
cây trồng vụ Đông dự kiến đạt 1.920,1tấn.

Để sản xuất vụ Đông đạt kế hoạch và mang 
lại hiệu quả kinh tế cao nhất, cần tập trung thực 
hiện đồng bộ các giải pháp như thực hiện đúng 
khung thời vụ, cơ cấu giống phù hợp, áp dụng 
đồng bộ các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế 
rủi ro do thiên tai, dịch bệnh; phát huy tiềm năng 
lợi thế của địa phương, giảm tối đa chi phí đầu 
vào trong sản xuất, tăng cường tuyên truyền vận 
động và hướng dẫn bà con nông dân gieo trồng 
các cây trồng có giá trị kinh tế cao.

 Nông Cúc

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH ĐỖ THỊ MINH HOA 
KIỂM TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGÂN SƠN

NA RÌ PHÁT TRIỂN CÂY TRỒNG VỤ ĐÔNG
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Thực hiện Chương trình phối hợp số 
526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN ngày 
03/11/2017 giữa Chính phủ với Hội Nông 

dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
về việc “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh 
doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe 
cộng đồng”; Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 
02/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp 
giữa Chính phủ với Hội Nông dân Việt Nam, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về “Tuyên truyền, 
vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực 
phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 
2017 - 2020”; Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 
29/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn 
về việc hành động đảm bảo an toàn thực phẩm 
trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019; Kế 
hoạch số 275/KH-UBND ngày 17 tháng 5 năm 
2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc 
thực hiện “Tuyên truyền, vận động sản xuất, 
kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức 
khỏe cộng đồng giai đoạn 2019 - 2020 trên địa 
bàn tỉnh Bắc Kạn.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và 
Thủy sản chủ trì tổ chức thành công 08 Hội nghị 
công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm 
trong sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy 
sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cho các đối tượng 

là cán bộ phòng Kinh tế thành phố; phòng Nông 
nghiệp và PTNT, Hội Nông dân, Hội liên hiệp phụ 
nữ cấp huyện, xã, phường, thị trấn với 442/525 
đại biểu tham dự đạt 84,2% so với kế hoạch. 

Qua Hội nghị đã thực hiện đánh giá công tác 
quản lý chất lượng nông lâm sản trên địa bàn 
tỉnh đánh giá những khó khăn, hạn chế tại địa 
phương khi thực hiện các nhiệm vụ được giao; 
việc triển khai các văn bản để thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 
giúp cho cán bộ cấp cơ sở nâng cao hiểu biết về 
các khái niệm, các hành vi bị cấm trong Luật An 
toàn thực phẩm; quy định, điều kiện để sản xuất 
kinh doanh nông sản để đảm bảo an toàn thực 
phẩm; Các đại biểu nhận thức rõ vai trò, trách 
nhiệm của các Hội đoàn thể trong việc phối hợp 
với cơ quan quản lý ATTP trong tuyên truyền, 
vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực 
phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng là rất quan 
trọng. Các đại biểu tham gia Hội nghị với tinh 
thần nghiêm túc, cùng trao đổi, chia sẻ những 
khó khăn, vướng mắc tại cơ sở để cùng đưa ra 
hướng giải pháp để tháo gỡ những khó khăn. 
Sau hội nghị, các đơn vị chủ động xây dựng kế 
hoạch tuyên truyền, vận động, ký cam kết sản 
xuất, kinh doanh ATTP trên địa bàn.

Nông Thậm
Chi cục QLCLNLS&TS

HỘI NGHỊ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN THỰC PHẨM 
TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG, LÂM, THỦY SẢN 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2019

Nhằm giám sát chất lượng sản phẩm nông 
lâm thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh, Chi 
cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và 

Thủy sản đã tiến hành lấy 33 mẫu với 10 mẫu thịt 

gà; 10 mẫu rau; 07 mẫu hoa quả; 03 mẫu bột ớt; 
03 mẫu măng khô trên 08 huyện, thành phố. Kết 
quả 23 mẫu đảm bảo an toàn chiếm tỷ lệ 70%, 10 
mẫu không đảm bảo chất lượng chiếm tỷ lệ 30 % 

LẤY MẪU GIÁM SÁT AN TOÀN THỰC PHẨM 
SẢN PHẨM NÔNG, LÂM, THỦY SẢN
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Ngày 20 tháng 7 năm 2019 tại Hà Nội, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực 

hiện  Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 
về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu 
quả kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX) trong 
lĩnh vực nông nghiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, 
Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, 
HTX tham dự, chỉ đạo tại Hội nghị. Cùng tham 
dự còn có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT 
Nguyễn Xuân Cường, Chủ tịch Liên minh Hợp 
tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo; Lãnh đạo 
các Bộ, ban, ngành Trung ương, Ủy ban của 
Quốc hội, lãnh đạo của các tỉnh, thành phố 
trên cả nước.

Hiện nay cả nước có khoảng 23.000 HTX, 
trong đó số lượng HTX nông nghiệp chiếm hơn 
60%, do vậy, hội nghị có ý nghĩa quan trọng, 
hướng tới tổng kết toàn quốc thực hiện Nghị 
quyết số 13-NQ/TW về phát triển KTTT nói 
chung trong thời gian tới. 

Đến nay, toàn tỉnh có 167 HTX hoạt động 
theo Luật Hợp tác xã năm 2012 với tổng vốn 
điều lệ 124,6 tỷ đồng, tổng số thành viên HTX 
là 1.514 người. Trong đó có 118 HTX hoạt động 
trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, chiếm 70,7%. 

Tại Hội nghị, tỉnh Bắc Kạn có 03 HTX tham 
gia giới thiệu sản phẩm: HTX Nông nghiệp Tân 
Thành, HTX Nông nghiệp Thanh niên Như Cố, 
HTX Nhung Lũy. HTX Nông nghiệp Tân Thành 
(Thôn Tân Thành, xã Nông Thượng, TP. Bắc Kạn) 
vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Nông 
nghiệp & PTNT đã có thành tích trong đổi mới, 
phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể năm 
2018-2019./.

Nguyễn Huế
Liên minh HTX tỉnh

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 15 NĂM 
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/TW, NGÀY 18/3/2002

HTX Nông nghiệp Tân Thành giới thiệu sản phẩm 
tại Hội nghị.

với 03 mẫu thịt gà nhiễm Ecoli vượt ngưỡng cho 
phép từ 7,2-1.920 lần; 03 mẫu bột ớt phát hiện nấm 
Aflatoxin (tự sinh ra trong quá trình bảo quản) vượt 
ngưỡng cho phép từ 1-4,9 lần; 04 mẫu (quả đào 
trơn, rau mùng tơi, cam, xoài mít) phát hiện hoạt 
chất thuốc BVTV (Carbofuran, Cacbendazim) nằm 
ngoài danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam. 

Để nhằm ngăn ngừa và nâng cao trách nhiệm 
của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn toàn 

tỉnh, đơn vị đã chủ động ban hành văn bản số 
92/CCQLCL-QLCLTH ngày 09/8/2019 về việc tăng 
cường kiểm tra, giám sát chất lượng các sản 
phẩm nông lâm thủy sản, đồng thời cử cán bộ 
trực tiếp đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh có mẫu 
không đảm bảo an toàn nhắc nhở và tiêu hủy đối 
với mẫu không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Nông Thậm
Chi cục QLCLNLS&TS
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Huyện Chợ Mới có diện tích cây ngô vụ 
Mùa đạt 700 ha được trồng tại tất cả các 
xã trong đó tập trung nhiều ở các xã Yên 

Đĩnh, Quảng Chu, Như Cố…Những năm trước đây 
cây ngô ít nhiễm sâu bệnh hại, cây ngô sinh trưởng 
phát triển tốt cho năng suất trung bình 43 tạ/ha đối 
với vụ xuân, 40 tạ/ha đối với vụ mùa. Cây ngô là cây 
trồng đem lại kinh tế lớn cho người nông dân do dễ 
trồng, đầu tư thấp, ít sâu bệnh gây hại. Tuy nhiên từ 
vụ Xuân năm 2019 xuất hiện sâu keo mùa thu gây 
hại cây ngô, sâu ăn lá làm cho lá xơ xác, trụi cả nõn, 
giai đoạn bắp ngô ăn hạt non làm ảnh hưởng tới 
năng suất, phẩm chất của cây ngô. Vụ Xuân 2019 tại 
huyện Chợ Mới diện tích nhiễm sâu keo mùa thu là 
93 ha trong đó có 31 ha nhiễm nặng.

Theo điều tra của Trung tâm dịch vụ Nông 
nghiệp huyện Chợ Mới, vụ Mùa 2019 sâu keo mùa 
thu tiếp tục gây hại nặng trên cây ngô, có những 
diện tích cây ngô bị ăn trụi cả lá, không thể sinh 
trưởng phát triển như bình thường. Những xã có 
diện tích ngô bị sâu keo gây hại nặng là xã Như Cố, 
Quảng Chu, Nông Thịnh, Nông Hạ…

Để chủ động hơn trong công tác phòng trừ sâu 
keo mùa thu gây hại cây ngô trong vụ Mùa 2019 
và trong những vụ tiếp theo người dân cần thực 
hiện tốt quy trình phòng trừ tổng hợp sau đây: 

1. Biện pháp canh tác
- Làm sạch cỏ dại trong và xung quanh vườn 

trồng ngô để hạn chế nơi trú ẩn của sâu.
- Làm đất kỹ, phơi khô đất để ấu trùng, nhộng 

trong đất bị chết hoặc dễ dàng bị thiên địch tiêu diệt.
- Luân canh ngô - lúa ngay sau vụ ngô để diệt 

nhộng có trong đất, làm đất kỹ cũng góp phần 
vào việc diệt nhộng có trong đất.

2. Biện pháp thủ công
- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đặc 

biệt ở những diện tích ngô giai đoạn 3-6 lá để 
phát hiện ổ trứng, bắt sâu đem tiêu hủy.

- Sử dụng nước tro bếp hoặc xà phòng loãng 
đổ vào nõn ngô để tiêu diệt sâu.

3. Biện pháp bẫy bả
- Bẫy bả, bẫy đèn: Sử dụng bẫy dính màu 

vàng có pheromone giới tính, bẫy bả chua ngọt, 
bẫy đèn để bắt sâu trưởng thành.

- Bẫy cây trồng: Trên đồng ruộng trồng thêm 
một số diện tích cỏ voi, ngô nếp chín sớm hơn so 
với thời vụ chính để dẫn dụ trưởng thành đến đẻ 
trứng, sử dụng bẫy diệt trưởng thành, ngắt ổ trứng, 
phun trừ sâu non trên các diện tích bẫy cây trồng.

4. Biện pháp hóa học
Chỉ sử dụng biện pháp hóa học khi sâu giai 

đoạn tuổi 1-3 khi mật độ sâu cao (cây ngô giai 
đoạn 3-6 lá), tiến hành phun trừ vào buổi sáng 
sớm hoặc chiều mát do sâu keo mùa thu có tính 
ẩn nấp rất khó để phun trừ.

Tiến hành phun trừ sâu bằng các loại thuốc 
như Voliam targo, Deltafuram, Gà nòi 95SP, Patox 
95SP, Wofamec 666 EC, Golnitor 50 WG,TAKUMI 
20SC, Virtako 40WG, OPULENT 150SC, ANSUCO 
5 WG... Cần luân phiên các loại thuốc trên khi 
phun để tránh tính kháng của sâu. Những diện 
tích mật độ sâu gây hại cao cần phun kép 2 lần 
cách nhau 5-7 ngày.

* Chú ý: Phun thuốc theo chỉ dẫn ghi trên 
nhãn thuốc và tuân thủ theo kỹ thuật 4 đúng.

Đào Thị Ngọc
Trung tâm DVNN huyện Chợ Mới

SÂU KEO MÙA THU TIẾP TỤC GÂY HẠI NẶNG 
TRÊN CÂY NGÔ VỤ MÙA NĂM 2019 TẠI HUYỆN CHỢ MỚI

Sâu keo mùa thu hại cây ngô.
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Ngày 27 tháng 8 năm 2019, Chi cục Quản 
lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 
tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Quyết định 

số 35/QĐ-QLCL về việc cấp giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất, 
kinh doanh sản phẩm thuộc lĩnh vực thu gom, sơ 
chế và chế biến măng khô của cơ sở Hợp tác xã 
Mai Lạp, địa chỉ tại thôn Khuổi Tổng, xã Mai Lạp, 
huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Hợp tác xã Mai Lạp có 09 thành viên tham 
gia, các thành viên của hợp tác xã đã được cơ 
quan chuyên môn kiểm tra kiến thức cơ bản về 
an toàn thực phẩm và được cấp Giấy xác nhận 
kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định 

hiện hành đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh 
của hợp tác xã.

Mục tiêu phấn đấu sản lượng măng khô 
hàng năm đạt 05 tấn/năm, Hợp tác xã Mai Lạp 
được chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm là định hướng đúng đắn 
để đáp ứng điều kiện cho sản phẩm măng khô 
tiếp cận với thị trường, Trung tâm thương mại 
lớn trong nước. Do đó mỗi thành viên của hợp 
tác xã phải thực hiện nghiêm các điều kiện về 
an toàn thực phẩm trong quá trình thu gom, sơ 
chế và chế biến măng khô đảm bảo chất lượng 
sản phẩm để bảo về sức khỏe người sản xuất, 
người tiêu dùng, đồng thời bảo vệ môi trường./.

Hồng Thắng

Phân đạm là chất dinh dưỡng cần thiết và 
quan trọng đối với cây trồng, bón phân 
đạm thúc đẩy quá trình tăng trưởng của 

cây, làm cho cây ra nhiều nhánh, phân cành, 
ra lá nhiều; lá cây có kích thước to, màu xanh; 
lá cây quang hợp mạnh, do đó làm tăng năng 
suất cây trồng.

Tuy nhiên việc lạm dụng hoặc sử dụng phân 
đạm không đúng kỹ thuật dẫn đến dư thừa 
nitrat trong nông sản và khi vượt ngưỡng nó sẽ 
biến thành nitrit gây nguy hại cho con người.

Cụ thể như, bón phân đạm lai rai, bón sát 
ngày thu hoạch, bón quá nhiều đạm hoặc bón 
không cân đối giữa các loại phân cũng làm ảnh 
hưởng đến chất lượng nông sản đặc biệt là dư 
lượng đạm (nitrat) trong nông sản.

Khi lượng đạm trong nông sản vượt quá 
ngưỡng an toàn thì chúng được xem như độc 

chất, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử 
dụng. Việc tích tụ lâu dài dư lượng đạm trong 
nông sản vào cơ thể người có thể gây ra bệnh 
nguy hiểm như ung thư dạ dày hoặc làm mất 
khả năng vận chuyển oxy trong máu, hạ huyết 
áp và ở nồng độ cao có thể gián tiếp ảnh 
hưởng đến sức khỏe sinh sản, tăng nguy cơ 
sảy thai.

Do vậy, để sản phẩm đảm bảo an toàn 
thực phẩm, trong quá trình sản xuất cần lưu 
ý sử dụng phân đạm có nguồn gốc xuất xứ rõ 
ràng, bón đạm theo đúng hướng dẫn của cơ 
quan chuyên môn hoặc tài liệu hướng dẫn. 
Đặc biệt không bón đạm sát ngày thu hoạch 
để đảm bảo thời gian bón phân lần cuối tối 
thiểu 15 ngày mới thu hoạch tính từ ngày 
bón phân lần cuối./.

Hồng Thắng

HỢP TÁC XÃ MAI LẠP ĐƯỢC CHỨNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

SỬ DỤNG PHÂN ĐẠM KHÔNG ĐÚNG KỸ THUẬT CÓ THỂ GÂY NGUY HẠI 
ĐẾN TÍNH MẠNG CON NGƯỜI
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Cam quýt Bắc Kạn là cây trồng đặc sản và 
đang ngày càng khẳng định vị thế của 
cây trồng mũi nhọn, giúp người nông 

dân vùng cao Bắc Kạn thoát nghèo và làm giàu 
trên chính mảnh đất quê hương.

Để đạt mục tiêu sản lượng quả cam, quýt 
năm 2019 đạt 18.600 tấn, tăng 1.800 tấn so năm 
2018, ngành Nông nghiệp và PTNT khuyến cáo 
các chủ vườn cam, quýt tăng cường tác động 
các biện pháp kỹ thuật như:

- Bón phân thúc quả: Liều lượng 0,6 kg đạm 
urê + 0,2 - 0,3 kg kali crorua/cây vào thời kỳ quả 
lớn (tháng 8 - 9 dương lịch) 

Cách bón: Dùng cuốc đào rãnh hoặc cuốc hố 
theo mép ngoài hình chiếu tán cây, rãnh sâu 25 
- 30 cm, rộng 20 - 25 cm (tuỳ lượng phân bón) 
trộn đều các loại phân bón, bón vào rãnh, trộn 
đều đất với phân và tiến hành lấp đất ngay. Có 
thể kết hợp sử dụng một trong các loại phân 
bón qua lá như Senca-31, Kali-K50A,... để bổ 
sung dinh dưỡng cho cây, tăng độ ngọt cho quả. 

- Phòng trừ các loại sâu bệnh hại quả chủ 
yếu như:

Bọ xít xanh: Gây hại từ đầu tháng 9 - 11, nếu 
không phòng trừ sẽ gây rụng quả bằng các biện 
pháp như dùng vợt, tay để bắt bọ xít vào lúc sáng 
sớm hay chiều mát, thu gom ổ trứng đem tiêu hủy. 
Khi mật độ bọ xít cao sử dụng một trong những 
loại thuốc như Sherpa 25EC, Bascide 50EC, Cyper 
25EC; Dầu khoáng SK Enspray 99EC,… để phun trừ.

Ruồi vàng đục quả, ngài chích quả: Gây hại 
từ cuối tháng 10 - 12, hại mạnh giai đoạn quýt 
chín, gây thối và rụng quả hàng loạt nếu không 
phòng trừ kịp thời. Cần thường xuyên thu gom 
tiêu huỷ các quả bị rụng có dòi hại, thu hoạch 
kịp thời, ngay khi quả đã đạt độ chín thích hợp. 
Treo các bẫy có chất dẫn dụ Methyl Eugenol để 
bẫy ruồi như Vizubon D, Ruvacon 90L, Dacus Fly 
100SL, Flykil 95EC,… hoặc phun protein thủy 
phân Ento-Pro 150SL lên tán lá cây và quả để ruồi 
đến ăn và chết. Khi phát hiện con trưởng thành, 
có thể dùng đèn pin, đèn acquy soi rồi dùng vợt 
bắt vào ban đêm (từ 18 - 22 giờ). Sử dụng bẫy 
thức ăn (chuối chín, mít chín, dứa chín...) để dẫn 
dụ con trưởng thành tới rồi thu gom tiêu diệt./. 

Hồng Thắng

CHĂM SÓC CÂY CAM QUÝT GIAI ĐOẠN THÚC QUẢ

Bón phân chăm 
sóc cam quýt tại 

xã Yến Dương, 
huyện Ba Bể.
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Hiện nay, tình hình bệnh dịch tả lợn châu 

Phi trên địa bàn cả nước nói chung và 

tỉnh Bắc Kạn nói riêng vẫn đang diễn 

biến phức tạp, toàn tỉnh đã tiêu hủy 23.611 con 

lợn với khối lượng 1.040 tấn gây ảnh hưởng lớn 

đến việc phát triển sản xuất chăn nuôi của tỉnh. 

Để đảm bảo sản lượng thịt hơi xuất chuồng 

và bù đắp nhu cầu nguồn thực phẩm bị thiếu 

hụt của đàn lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn 

châu Phi gây ra vấn đề phát triển chăn nuôi vẫn 

là nhiệm vụ cấp bách trong thời gian tới, trước 

tình hình trên ngành nông nghiệp và PTNT đã có 

định hướng cụ thể như:

- Chăn nuôi gia cầm: Phát triển chăn nuôi gia 

cầm theo hướng bán thâm canh đảm bảo trong 

thời gian từ 90 - 120 ngày nuôi được xuất bán, đáp 

ứng kịp thời cho nhu cầu về thực phẩm của nhân 

dân trong dịp tết nguyên đán. Về con giống nên 

sử dụng các giống ưu thế lai, giống nhập nội, các 

giống gà lông màu, vịt, ngan hướng thịt (gà ri lai, 

gà mía, gà lương phượng; vịt super, ngan pháp 

R51, R71,..); sử dụng các loại thức ăn hỗn hợp 

hoàn chỉnh kết hợp một phần thức ăn là nguyên 

liệu tại địa phương để nâng cao hiệu quả chăn 

nuôi; cần thực hiện tiêm phòng cho đàn gia cầm 

hướng thịt theo quy trình hướng dẫn như với 

gà tiêm phòng bệnh Gumboro, newcatson, tụ 

huyết trùng, viêm phế quản truyền nhiễm,...với 

vịt tiêm phòng bệnh dịch tả vịt, viêm gan siêu 

vi trùng, tụ huyết trùng,...nếu gia cầm có biểu 

hiện ốm, chết cần thông báo cho cán bộ chuyên 

môn để kiểm tra, xác minh và hướng dẫn điều 

trị bệnh kịp thời để hạn chế dịch bệnh lây lan ra 

diện rộng.

- Chăn nuôi lợn: Chỉ cho phép tái đàn lợn ở 

những vùng không bị bệnh dịch tả lợn châu Phi 

hoặc những vùng đã công bố hết dịch đủ điều 

kiện chăn nuôi nhưng phải đảm bảo thực hiện 

các biện pháp an toàn sinh học, khuyến khích sử 

dụng nguồn giống tại địa phương. 

Các địa phương có chương trình, dự án phát 

triển đàn lợn của năm 2019 cần thực hiện ngay 

việc điều chỉnh sang nuôi loài vật khác thay thế 

để đảm bảo mô hình thành công và khắc phục 

thiệt hại do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn 

châu Phi đang tiềm ẩn trong môi trường có nguy 

cơ bùng phát trở lại.

- Phát triển chăn nuôi vỗ béo gia súc ăn cỏ: 

Tăng cường công tác chăm sóc, nuôi dưỡng bảo 

vệ sức khỏe cho đàn vật nuôi, gia cố, tu sửa, che 

chắn chuồng để bảo vệ đàn vật nuôi trong mùa 

đông. Đối với con giống nên khuyến khích người 

dân lựa chọn những con trâu, bò, dê đang nuôi 

tại địa phương không đủ tiêu chuẩn làm giống, 

sinh sản, cày kéo chuyển sang nuôi vỗ béo; con 

giống trước khi nhập vào địa bàn phải tiêm 

phòng đầy đủ các loại vac xin theo quy định và 

được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy kiểm dịch 

vận chuyển. Thực hiện tiêm phòng đợt 2 cho đàn 

gia súc ăn cỏ, gồm vac xin phòng bệnh lở mồm 

long móng gia súc, tụ huyết trùng. Ngoài ra, gia 

súc ăn cỏ trước khi nuôi vỗ béo cần thực hiện tẩy 

sán lá gan, giun đũa và ký sinh trùng đường máu. 

Hồng Thắng                                    

TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN ĐÀN VẬT NUÔI TRONG NHỮNG 
THÁNG CUỐI NĂM 2019



Bản tin Khuyến nông Bắc Kạn số 03/2019 27

TRANG VĂN NGHỆ

HƯƠNG CHÈ KHUYẾN NÔNG
Chè cành hái búp còn non

Nước xanh hương vị thơm ngon đậm đà
Uống một chén muốn uống ba

Khách gần xa đến mua “ trà” vui sao

Nông dân ta thật tự hào
Có thêm thu nhập vui nào vui hơn

Cây chè đã trả công ơn
Công người chăm bón, sớm hôm vun trồng

Công người cán bộ khuyến nông
Hướng dẫn kỹ thuật ươm trồng chè xanh

Dự án trồng cây chè cành
Mỗi ba năm đã phủ xanh vườn nhà

Hương ngô hương lúa, hương “ trà”
Tỏa hương thơm đến mọi nhà mọi nơi

Quê hương nay đã đổi đời
Xây nông thôn mới rạng ngời tương lai

Vì hôm nay, vì ngày mai
Vì cuộc sống mới sánh vai đồng hành

Các dự án phát triển nhanh
Giảm nghèo xóa đói ta giành ấm no

Cùng nhau chèo lái con đò
Đưa nền nông nghiệp đến bờ vinh quang

Ngành khuyến nông nguyện sẵn sàng
Cử cán bộ xuống bản làng giúp dân.

                                                     Phạm Duy Bính
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MỤC LỤC

BẢN TIN KHUYẾN NÔNG 
BẮC KẠN

Phát hành năm 2019: 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: thuvtq.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. Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn                         Tr1

2. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực lâm nghiệp                                                                      Tr4

3. Quy trình thâm canh cây gừng theo hướng an 
toàn thực phẩm                                                               Tr7

4. Bèo tấm thức ăn tự nhiên cho cá                         Tr9

5. Bí thư Chi đoàn khởi nghiệp với sản phẩm chủ 
lực địa phương                                                              Tr11

6. Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bắc 
Kạn giai đoạn 2019-2021                                           Tr13

7. Bắc Kạn tập trung thực hiện các dự án, tiểu dự 
án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế 
giảm nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2019             Tr16

8. Trung Quốc tăng cường quản lý giám sát chất 
lượng nông sản, thực phẩm                                     Tr18

9.  Trang tin hoạt động                                                Tr20-26

10.  Trang văn nghệ                                                                     Tr27

KHOA HỌC - KỸ THUẬT, TIN HOẠT ĐỘNG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC KẠN
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG

SỐ 03/2019

THÔNG TIN CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCHTHÔNG TIN CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH

KHOA HỌC KỸ THUẬT - KINH NGHIỆM SẢN XUẤT
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN
KHOA HỌC KỸ THUẬT - KINH NGHIỆM SẢN XUẤT
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN
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