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Để chủ động trong công tác chỉ đạo sản 
xuất nông, lâm nghiệp vụ Xuân năm 

2021, ngày 18/12/2020 UBND tỉnh Bắc Kạn đã 
ban hành Quyết định số 2315/QĐ-UBND về 
việc phê duyệt phương án sản xuất vụ Xuân 
năm 2021 với các nội dung sau:

1. Mục tiêu
- Góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GDP 

ngành Nông, lâm nghiệp năm 2021 đạt 3,5%.
- Góp phần đảm bảo đạt mục tiêu về tổng sản 

lượng lương thực có hạt năm 2021 là 178.075 tấn.
- Đảm bảo thực hiện diện tích các loại cây 

trồng theo kế hoạch.
- Tập trung đầu tư thâm canh tăng năng 

suất và gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm đối 
với các loại cây trồng như: Nghệ, dong riềng.

- Cây ăn quả, chè: Đầu tư thâm canh tăng 
năng suất, chất lượng và đạt các tiêu chuẩn 
VietGAP, hữu cơ, an toàn thực phẩm...

- Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
trên đất lúa trong năm 2021 và tiếp tục duy trì 
diện tích đã chuyển đổi từ năm 2018 - 2020. 
Thực hiện các công thức luân canh để đạt mức 
thu nhập từ 100 triệu đồng/ha/năm.

- Đảm bảo các mục tiêu chăn nuôi, thủy 
sản năm 2021. 

- Phấn đấu đảm bảo các mục tiêu về 
trồng rừng và sản lượng gỗ khai thác năm 
2021: Trồng rừng đạt 3.570ha, trong đó trồng 
phân tán 400ha; trồng lại sau khai thác và các 
chương trình, dự án khác 3.170ha (trong đó 
trồng rừng thay thế 72ha).

2. Kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2021
Về trồng trọt
- Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực 

có hạt đạt 17.120ha; tổng sản lượng lương 

thực có hạt là 86.758 tấn; trong đó ưu tiên phát 
triển các giống lúa chất lượng và các giống 
ngô năng suất cao phù hợp với điều kiện sinh 
thái và trình độ canh tác của tỉnh Bắc Kạn.

- Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
trên đất lúa năm 2021 là 167ha, tiếp tục duy 
trì diện tích đã chuyển đổi năm 2018 - 2020 là 
1.852ha.

- Diện tích trồng rau, đậu các loại 1.807ha, 
bao gồm: Rau các loại, bí xanh, bí đỏ, đậu đỗ 
các loại.

- Diện tích cây chất bột đạt 1.007ha, bao 
gồm: Khoai lang, khoai môn, dong riềng.

- Cây công nghiệp ngắn ngày: Tổng diện 
tích trồng cây công nghiệp ngắn ngày vụ Xuân 
1.804ha, gồm: Đậu tương, cây lạc, cây thuốc lá, 
cây gừng, cây nghệ, cây mía.

- Cây chè: Chăm sóc 2.077ha chè hiện có để 
đảm bảo diện tích chè cho thu hoạch 1.924ha, 
sản lượng chè búp tươi thu được (cả năm) đạt 
9.720 tấn. Trong đó diện tích cải tạo, thâm canh 
170ha, diện tích được chứng nhận đảm bảo an 
toàn thực phẩm hoặc VietGAP, chè hữu cơ 95ha.

- Cây ăn quả:
+ Cây cam, quýt: Chăm sóc diện tích 

3.478ha để đảm bảo diện tích cho thu hoạch 
là 2.500ha, sản lượng 24.885 tấn.

+ Cây hồng không hạt: Chăm sóc diện tích 
843ha để đảm bảo diện tích cho thu hoạch 
514ha, sản lượng 2.566 tấn.

+ Cây mơ: Chăm sóc diện tích 640ha hiện 
có để đảm bảo diện tích cho thu hoạch 380ha, 
sản lượng 2.535 tấn.

+ Cây mận: Chăm sóc diện tích 711ha 
hiện có để đảm bảo diện tích cho thu hoạch 
475ha, sản lượng 2.599 tấn.

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT VỤ XUÂN NĂM 2021
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+ Cây chuối: Chăm sóc diện tích 1.300ha 
để đảm bảo sản lượng 15.600 tấn.

- Thâm canh, tăng vụ để diện tích đất 
nông nghiệp đạt 100 triệu đồng/ha trở lên 
trong năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh đạt 
3.460ha.

Về chăn nuôi, thủy sản
- Chăn nuôi, thú y
+ Chăn nuôi: Tăng cường công tác chăm 

sóc, nuôi dưỡng bảo vệ sức khỏe cho đàn vật 
nuôi; đối với các địa phương chưa đủ điều kiện 
tái đàn lợn theo quy định cần xác định loài vật 
nuôi phù hợp thay thế, để bù đắp sản lượng 
thịt hơi thiếu hụt do không thể tái đàn; các địa 
phương đã công bố hết bệnh dịch Tả lợn Châu 
Phi và có đủ điều kiện bảo đảm chăn nuôi an 
toàn sinh học, khuyến khích người chăn nuôi 
tái đàn để đảm bảo sản lượng; hướng dẫn các 
cơ sở chăn nuôi theo hướng chăn nuôi an toàn 
sinh học và thực hiện tốt công tác phát triển 
chăn nuôi 06 tháng đầu năm 2021.

+ Thú y: Xây dựng phương án, kế hoạch 
phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi 
năm 2021, dự trù vật tư thú y, vắc xin và thực 
hiện tiêm phòng định kỳ đợt 01 cho đàn vật 
nuôi năm 2021 đảm bảo tiến độ. Tổ chức thực 
hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh động vật, thủy sản, đặc biệt là bệnh dịch 
Tả lợn Châu Phi, bệnh viêm da nổi cục trâu bò 
không để dịch lây lan trên địa bàn. Thực hiện 
công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết 
mổ, hạn chế dịch bệnh lây lan qua đường vận 
chuyển; kiểm tra, giám sát điều kiện chăn nuôi, 
điều kiện vệ sinh thú y của các cơ sở chăn nuôi, 
cơ sở giết mổ theo quy định.

- Thủy sản: Tiến hành thu hoạch đối với 
các diện tích nuôi cá đã đủ kích cỡ. Chuẩn bị 
ao nuôi, con giống và các điều kiện cần thiết 

để nuôi trồng thủy sản, đảm bảo mục tiêu 
theo kế hoạch năm 2021.

Về trồng rừng và chăm sóc rừng
- Khoán bảo vệ, hỗ trợ bảo vệ rừng tự 

nhiên: 249.824,17ha; bảo vệ toàn bộ diện tích 
rừng tự nhiên hiện có.

- Phát triển, nâng cao năng suất, chất 
lượng rừng trồng: Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 
rừng tự nhiên có trồng bổ sung: 10.564,01ha; 
trồng rừng: 3.570ha; chăm sóc rừng trồng các 
năm: 2.294,70ha.

- Sản lượng khai thác gỗ năm 2021: Đạt 
287.000m3.

3. Giải pháp thực hiện
 Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
- Tổ chức đánh giá tiềm năng và năng lực 

cụ thể của từng địa phương để giao chỉ tiêu 
thực hiện đảm bảo đạt kế hoạch đề ra.

- Chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ 
đạo sản xuất, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho 
người dân. Tăng cường tuyên truyền, vận 
động người dân thay đổi phương thức sản 
xuất từ quy mô hộ nhỏ lẻ để liên kết sản xuất 
hình thành hợp tác xã hoặc liên kết với hợp 
tác xã, doanh nghiệp; tổ chức sản xuất theo kế 
hoạch và yêu cầu của thị trường.

- Tăng cường hướng dẫn cho người dân 
về kỹ thuật trong trồng trọt, kỹ thuật chăm 
sóc nuôi dưỡng, phòng, chống dịch bệnh cho 
đàn vật nuôi và nuôi trồng thủy sản đảm bảo 
sản xuất an toàn, hiệu quả. Chỉ đạo điều hành 
sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thời vụ 
phù hợp với điều kiện thực tế, điều kiện của 
địa phương. Tiếp tục ứng dụng các tiến bộ kỹ 
thuật và cơ giới hóa vào sản xuất và triển khai 
nhân rộng các mô hình sản xuất mới có hiệu 
quả kinh tế cao; tăng cường sản xuất gắn với 
liên kết tiêu thụ sản phẩm.
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- Tăng cường quản lý nhà nước về vật 
tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm. 
Tăng cường kêu gọi, hợp tác với các doanh 
nghiệp lớn để hỗ trợ, phát triển nông 
nghiệp theo hướng nông nghiệp hữu cơ 
gắn với sản xuất, chế biến và tiêu thụ trong 
nước, tiến tới xuất khẩu.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các 
chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Đồng 
thời, nâng cao chất lượng các hoạt động dịch 
vụ, phục vụ sản xuất và tăng cường giới thiệu, 
quảng bá các sản phẩm nông, lâm nghiệp 
của tỉnh.

 Trồng trọt
- Bố trí bộ giống lúa phù hợp theo từng 

vùng sản xuất, những giống có cùng thời 
gian sinh trưởng và đặc điểm sinh học giống 
nhau cần bố trí tập trung tạo vùng sản xuất 
với diện tích lớn để thuận lợi cho chăm sóc và 
thu hoạch; không bố trí nhiều giống trên một 
cánh đồng; ưu tiên sử dụng các giống có năng 
suất, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu 
sâu bệnh, phù hợp với khả năng đầu tư thâm 
canh của địa phương.

- Rà soát lại diện tích đất lúa ở từng địa 
phương, xác định diện tích chuyển đổi đất 
lúa sang cây trồng có giá trị cao hơn trên cơ 
sở tuân thủ các quy định của Chính phủ về 
chuyển đổi đất lúa.

- Hướng dẫn nông dân gieo trồng đảm 
bảo theo khung thời vụ đối với từng loại cây 
trồng; thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật từ 
khâu gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch.

- Làm tốt công tác dự tính, dự báo sâu 
bệnh; tham mưu kịp thời cho các cấp, ngành 
chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh đảm bảo an toàn, 
hiệu quả; quản lý tốt chất lượng thuốc bảo vệ 
thực vật.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp 
hành pháp luật đối với sản xuất kinh doanh 
giống cây trồng, vật tư nông nghiệp.

- Phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Quế Lâm thực hiện mô hình sản xuất hữu cơ 
đối với: Cây mơ, cây chè, cây dong riềng, cây 
nghệ, gạo Japonica, gạo Bao Thai Chợ Đồn, bí 
xanh thơm.

 Chăn nuôi, thủy sản
- Khuyến khích chuyển đổi phương thức 

sản xuất chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang 
phát triển chăn nuôi hàng hóa tập trung theo 
hướng trang trại, gia trại để sản xuất hàng hóa 
theo chuỗi liên kết có sự tham gia đầu tư, kết 
nối thị trường của các doanh nghiệp và các 
hợp tác xã để hạn chế dịch bệnh, ổn định đầu 
ra cho sản phẩm, nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm của ngành chăn nuôi.

- Tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần 
thức ăn Chăn nuôi C.P Việt Nam trong việc hỗ 
trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trang 
trại chăn nuôi lợn, gia cầm trên địa bàn tỉnh để 
phát triển chăn nuôi.

- Thực hiện thẩm định điều kiện về đầu tư, 
xây dựng các trang trại chăn nuôi của các công 
ty, doanh nghiệp,... đầu tư vào lĩnh vực chăn 
nuôi trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các chuỗi liên kết trong chăn 
nuôi đã được phê duyệt và cấp kinh phí thực 
hiện; tổ chức thực hiện các nội dung của Kế 
hoạch phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn theo 
hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển 
bền vững giai đoạn 2020 - 2025.

- Đa dạng hóa phương thức chăn nuôi; 
tận dụng nguồn sản phẩm phụ trong nông 
nghiệp tại địa phương kết hợp với sử dụng 
thức ăn công nghiệp làm thức ăn phục vụ sản 
xuất chăn nuôi.
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- Đối với công tác nuôi trồng thủy sản 
cần thay đổi phương thức nuôi từ quảng canh 
sang quảng canh cải tiến, bán thâm canh và 
sử dụng nuôi một số giống đạt năng suất, phù 
hợp với thị trường người tiêu dùng.

- Nâng cao chất lượng công tác phòng, 
chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thủy sản 
thông qua việc nâng cao tỷ lệ tiêm phòng 
vắc xin phòng, chống dịch bệnh; tăng cường 
công tác thông tin, tuyên truyền về dịch bệnh 
và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; 
huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính 
trị, các tổ chức, các hộ chăn nuôi trong việc 
thực hiện phòng, chống dịch bệnh cho đàn 
vật nuôi.

Lâm nghiệp
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến các văn bản pháp luật liên quan đến công 
tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; quản 
lý, bảo vệ tốt toàn bộ diện tích rừng tự nhiên 
hiện có. Tăng cường chỉ đạo lực lượng Kiểm 
lâm bám nắm địa bàn được phân công, phát 
hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi 
vi phạm Luật Lâm nghiệp ngay tại cơ sở; tập 
trung bảo vệ rừng, ngăn chặn khai thác trái 
phép gỗ rừng tự nhiên trong các khu rừng đặc 
dụng, các khu rừng phòng hộ trọng yếu và tại 
các khu vực giáp ranh và chống chặt phá rừng 
để lấy đất sản xuất, trồng rừng, chuyển sang 
mục đích khác.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc 
sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng 
đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định; kiểm 
tra, hướng dẫn thực hiện hiệu quả chính sách, 
chương trình, dự án về lâm nghiệp trên địa 
bàn tỉnh bao gồm: Giao khoán bảo vệ rừng, hỗ 
trợ bảo vệ rừng; hỗ trợ cộng đồng thôn, bản 
vùng đệm các khu rừng đặc dụng...

- Chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc việc 

trồng lại rừng sau khai thác phải thực hiện 

ngay vụ kế tiếp, chú trọng điều kiện lập địa, 

địa hình để khuyến cáo chủ rừng trồng xen 

các loài cây gỗ lớn như: Lát hoa, trám, sấu với 

các loài cây gỗ nhỏ như: Mỡ, keo, quế ở những 

diện tích chân đồi, sườn đồi, mật độ trồng xen 

cây gỗ lớn không quá 200 cây/ha.

- Chỉ đạo thực hiện chăm sóc tốt diện tích 

rừng trồng đang trong chu kỳ chăm sóc và 

rừng trồng những năm trước đây; hướng dẫn, 

chỉ đạo người dân thực hiện chăm sóc tái sinh 

chồi mỡ theo đúng quy trình kỹ thuật.

- Về nhân lực: Huy động người dân địa 

phương tích cực trồng lại rừng sau khai thác 

bảo đảm đúng khung thời vụ; khuyến khích 

các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan đoàn 

thể, các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân 

cư thôn, bản đẩy mạnh việc trồng cây phân 

tán. Chỉ đạo, hướng dẫn người dân thực hiện 

tốt công tác chuẩn bị cây giống cho công tác 

trồng rừng.

 Công tác thủy lợi

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng 

cường công tác quản lý, vận hành các công 

trình thủy lợi, đặc biệt là các hồ chứa để đảm 

bảo nguồn nước tưới; tập trung sửa chữa, nạo 

vét kênh mương, bảo dưỡng, sửa chữa các 

trạm bơm và máy bơm; xây dựng kế hoạch 

tưới; xây dựng phương án phòng, chống hạn 

cho cây trồng. Tăng cường công tác kiểm tra 

các công trình thủy lợi và công tác tưới phục 

vụ sản xuất vụ Xuân năm 2021; thực hiện tốt 

phương án phòng, chống thiên tai - tìm kiếm 

cứu nạn.
Nguyễn Ninh
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Để thực hiện đồng bộ các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh động vật truyền 

nhiễm nguy hiểm như: Dịch bệnh Cúm gia cầm, 
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Dại ở động 
vật, bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Lở mồm long 
móng gia súc và dịch bệnh động vật thuỷ sản… 
hạn chế các ổ dịch cũ tái phát, lây lan ra diện 
rộng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành 
Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 
về phương án phòng, chống dịch bệnh động 
vật trên cạn và động vật thủy sản trên địa bàn 
tỉnh Bắc Kạn năm 2021, với các nội dung sau:

1. Công tác phòng dịch
- Tăng cường công tác thông tin truyên 

truyền, kiểm tra, giám sát đàn gia súc, gia cầm 
và diện tích nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn.

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường 
trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

- Tiêm phòng cho gia súc khoẻ mạnh, đối 
với bê, nghé từ 6 tháng tuổi trở lên, lợn từ 01 
tháng tuổi trở lên, chó từ 03 tháng tuổi trở lên. 
Triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc nuôi 
trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó ưu tiên tiêm 
phòng tại những vùng dịch, vùng bị dịch uy 
hiếp và những vùng  nguy cơ cao đối với các 
dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn 
vật nuôi. Tổ chức tiêm phòng vắc xin định kỳ 
cho đàn vật nuôi 02 đợt/năm:

+ Đợt 1: Triển khai tiêm phòng từ 
01/3/2021 đến ngày 24/4/2021.

+ Đợt 2: Triển khai tiêm phòng từ 
01/9/2021 đến ngày 30/10/2021.

- Tăng cường công tác kiểm dịch vận 
chuyển động vật, động vật thuỷ sản, kiểm soát 

giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm 
động vật.

2. Công tác chống dịch bệnh động vật 
trên cạn và động vật thủy sản

Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, 
chống bệnh Cúm gia cầm, bệnh Dịch tả lợn 
Châu Phi, bệnh Dại ở động vật, bệnh Viêm da 
nổi cục trâu, bò, bệnh Lở mồm long móng gia 
súc và dịch bệnh động vật thuỷ sản theo chỉ 
đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh 
và cơ quan chuyên môn, thực hiện công bố 
dịch bệnh và công bố hết dịch theo quy định. 
Cụ thể:

2.1. Dịch bệnh Cúm gia cầm
- Xử lý ổ dịch Cúm gia cầm:
+ Tiêu hủy triệt để số gia cầm mắc bệnh, 

chết, có dấu hiệu mắc bệnh Cúm gia cầm thể 
độc lực cao. Những thôn, xã khác khi có gia 
cầm ốm, chết có các biểu hiện triệu chứng, 
bệnh tích giống các gia cầm ở thôn có dịch thì 
thực hiện tiêu hủy theo quy định; việc tiêu hủy 
gia cầm phải được thực hiện ngay khi có kết 
quả xét nghiệm dương tính với vi rút cúm A/
H5N1 hoặc vi rút cúm A/H5N6 hoặc chủng vi 
rút cúm có khả năng truyền lây bệnh và gây tử 
vong cho người.

+ Phạm vi tiêu hủy và biện pháp tiêu 
hủy thực hiện theo quy định tại phụ lục số 
06 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/
TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn.

+ Hỗ trợ cho người chăn nuôi có gia cầm 
bị tiêu hủy bắt buộc theo quy định.

- Giám sát dịch bệnh:

PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN VÀ ĐỘNG VẬT THỦY SẢN
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2021
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+ Khoanh vùng dịch: Xác định vùng có 
dịch, vùng bị dịch uy hiếp; vận động người 
chăn nuôi tuyệt đối không được vận chuyển 
gia cầm, sản phẩm gia cầm ra vào vùng dịch.

+ Lập các trạm, chốt kiểm dịch tạm thời 
ở các trục giao thông chính xung quanh 
vùng có dịch và vùng bị dịch uy hiếp, nhằm 
kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia cầm, 
sản phẩm gia cầm ra ngoài vùng dịch; tại các 
xã vùng đệm thành lập các tổ xung kích (mỗi 
tổ từ 3- 5 người) tăng cường công tác giám 
sát dịch bệnh đến tận thôn, tổ, kịp thời phát 
hiện những gia cầm ốm, nghi ốm và giám 
sát việc mua bán, vận chuyển gia cầm tại các 
địa phương và hướng dẫn nhân dân thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo 
quy định.

+ Khi có dịch xảy ra tổ chức tiêm phòng 
vắc xin cho đàn gia cầm khỏe mạnh tại các 
thôn, tổ xung quanh ổ dịch theo hướng từ 
ngoài vào trong đối với gia cầm mẫn cảm tại 
các thôn, tổ chưa có dịch trong cùng xã và các 
xã tiếp giáp xung quanh xã có dịch. 

+ Vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, 
môi trường chăn nuôi: Đối với thôn, tổ có dịch 
phun 1-2 ngày/lần; các thôn, tổ giáp ranh thôn 
có dịch phun 3 ngày/lần; các thôn khác trong 
xã có dịch và các xã thuộc vùng khống chế, 
vùng đệm phun 1 tuần/lần.

2.2. Dịch bệnh Lở mồm long móng 
gia súc

- Xử lý gia súc mắc bệnh: 
+  Đối với lợn, dê mắc bệnh bị chết và lợn 

con theo mẹ mắc bệnh phải tổ chức tiêu hủy 
ngay khi có kết quả xét nghiệm dương tính với 
bệnh Lở mồm long móng (LMLM);  cách ly con 
khỏe mạnh trong cùng đàn với lợn mắc bệnh 
để theo dõi.

+ Đối với trâu, bò mắc bệnh tích cực cách 

ly chữa trị, chăm sóc nuôi dưỡng tốt; với những 

con mắc bệnh bị chết bắt buộc phải tiêu hủy 

theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

+ Hỗ trợ cho người chăn nuôi có gia súc bị 

tiêu hủy bắt buộc theo quy định.

- Giám sát dịch bệnh:

+ Xác minh, chẩn đoán bệnh: Khi có gia 

súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh cần lấy mẫu 

bệnh phẩm để xét nghiệm, đồng thời hướng 

dẫn chủ gia súc triển khai thực hiện các biện 

pháp chống dịch theo quy định.

+ Khoanh vùng dịch: Xác định vùng có 

dịch, vùng bị dịch uy hiếp; vận động người 

chăn nuôi không vận chuyển gia súc, sản 

phẩm gia súc ra vào vùng dịch.

+ Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 

có dịch: Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch tăng cường kiểm tra, giám 

sát và hướng dẫn chủ hộ thực hiện cách ly, theo 

dõi gia súc mắc bệnh và không cho tiếp xúc 

với những con khỏe; vệ sinh tiêu độc chuồng 

nuôi và môi trường xung quanh; thống kê số 

lượng gia súc mắc bệnh, số hộ có gia súc mắc 

bệnh, tổng đàn gia súc cảm nhiễm (trâu, bò, 

lợn, dê).

+ Lập các trạm, chốt kiểm dịch tạm thời 

ở các trục đường giao thông chính, xung 

quanh vùng có dịch và vùng bị dịch uy hiếp 

nhằm kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia 

súc, sản phẩm từ gia súc ra ngoài vùng dịch.

+ Vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, 

môi trường chăn nuôi: Đối với thôn có dịch 

phun 1-2 ngày/lần; các thôn giáp ranh thôn 

có dịch phun 3 ngày/lần; các thôn khác trong 

xã có dịch và các xã thuộc vùng đệm phun 1 

tuần/lần.
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+ Tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch: 
Tiêm phòng cho các loài gia súc (trâu, bò, lợn, 
dê). Đối với vùng dịch tổ chức tiêm phòng 
cho đàn gia súc (trừ gia súc đang mắc bệnh 
hoặc đã khỏi triệu chứng lâm sàng), tỷ lệ tiêm 
phòng đạt 90% trở lên trong diện tiêm; đối với 
vùng bị dịch uy hiếp tổ chức tiêm phòng cho 
đàn gia súc đạt 80% trở lên so với diện tiêm.

2.3. Dịch bệnh Dại động vật
- Khai báo, giám sát và xử lý đối với ổ dịch 

đầu tiên nghi mắc bệnh:
+ Khi phát hiện chó, mèo có các biểu hiện 

khác thường như: Hung dữ, cắn người hay 
động vật khác một cách vô cớ thì chủ vật nuôi 
phải khai báo ngay cho nhân viên thú y xã, 
trưởng thôn hoặc cơ quan thú y nơi gần nhất, 
đồng thời nhốt riêng chó, mèo nghi mắc bệnh, 
không cho tiếp xúc với động vật cảm nhiễm 
xung quanh để theo dõi trong vòng 21 ngày.

+ Khi nhận được thông báo nghi chó, mèo 
mắc bệnh dại, cán bộ thú y cơ sở phải báo ngay 
cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện 
bằng điện thoại, ngay sau đó phải báo cáo 
bằng văn bản ghi rõ tên, địa chỉ chủ vật nuôi, 
đặc điểm vật nuôi và các nội dung khác có liên 
quan gửi Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị 
trấn và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.

+ Khi nhận được thông báo của thú y 
viên cơ sở hoặc chủ vật nuôi, Trung tâm Dịch 
vụ nông nghiệp cấp huyện phải nhanh chóng 
cử cán bộ chuyên môn thú y đến kiểm tra, xác 
minh, hướng dẫn chủ vật nuôi các biện pháp 
cách ly chó, mèo, động vật mắc bệnh khác, 
hướng dẫn vệ sinh, khử trùng tiêu độc, đồng 
thời thông báo và phối hợp với cơ quan y tế 
gần nhất để tăng cường các biện pháp phòng 
bệnh dại cho người, khẩn trương báo cáo cơ 
quan thú y cấp trên.

- Các biện pháp xử lý đối với ổ dịch: 

+ Tiêu hủy  ngay chó, mèo chết do bệnh 

dại, chó, mèo nghi mắc bệnh dại; chó, mèo 

khỏe mạnh nhưng chưa được tiêm phòng dại 

được nuôi nhốt chung chuồng với chó, mèo 

mắc bệnh dại, nghi mắc bệnh dại.

+ Tiêm phòng vắc xin dại khẩn cấp cho 

chó, mèo ở vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp 

và vùng đệm; đối với trường hợp dịch dại xảy 

ra ở diện rộng thì tiêu hủy tất cả chó, mèo mắc 

bệnh, nghi mắc bệnh, chó mèo chưa tiêm 

phòng không chờ kết quả xét nghiệm.

+ Người tham gia quá trình xử lý, tiêu hủy 

chó, mèo phải sử dụng bảo hộ lao động phù 

hợp, phải được tiêm phòng vắc xin dại phòng, 

chống phơi nhiễm và vệ sinh tiêu độc khử 

trùng khi kết thúc công việc.

+ Khi có dịch xảy ra thì tất cả chó, mèo 

trên địa bàn xã phải được nuôi nhốt, theo dõi 

trong vòng 21 ngày, tất cả chó, mèo thả rông 

phải được tiêu hủy.

+ Việc xử lý tiêu hủy động vật mắc bệnh 

Dại theo hướng dẫn tại Phụ lục 06 ban hành 

theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT.

2.4. Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 
- Giám sát dịch bệnh: Chủ cơ sở nuôi lợn, 

thú y cơ sở chủ động theo dõi, giám sát đàn 

lợn. Trường hợp phát hiện lợn bệnh, nghi mắc 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), lợn chết 

không rõ nguyên nhân hoặc lợn, sản phẩm của 

lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn 

gốc thì báo cơ quan thú y địa phương; cơ quan 

thú y địa phương xác minh, làm rõ tình hình 

dịch bệnh, báo cáo Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y để quyết định việc lấy mẫu gửi xét nghiệm 

bệnh DTLCP trước khi xử lý tiêu hủy theo quy 

định của pháp luật.
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- Tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh 
DTLCP:

+ Tiêu hủy toàn bộ lợn mắc bệnh, lợn 
chết, lợn có kết quả xét nghiệm dương tính với 
mầm bệnh DTLCP.

+ Đối với lợn khỏe mạnh tại cơ sở có lợn 
mắc bệnh DTLCP hoặc tại các cơ sở chưa có 
lợn mắc bệnh nhưng nằm trong vùng dịch 
khi có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm 
bệnh DTLCP có thể được vận chuyển, giết 
mổ theo hướng dẫn tại điểm b khoản 5 và 
điểm d khoản 6 phần II Quyết định số 1617/
QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bắc Kạn.

2.5. Dịch Viêm da nổi cục trên trâu, bò
- Xử lý gia súc mắc bệnh: 
Khi phát hiện gia súc mắc bệnh, nghi mắc 

bệnh, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm bệnh Viêm 
da nổi cục; tiến hành cách ly toàn bộ gia súc 
chưa có biểu hiện của bệnh Viêm da nổi cục, 
nuôi nhốt trâu, bò, dê tại các khu vực có gia 
súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh; đối với gia súc 
mắc bệnh cần tập trung cách ly, theo dõi và 
chăm sóc, trường hợp gia súc có kết quả xét 
nghiệm dương tính bị chết bắt buộc phải tiêu 
hủy theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

- Giám sát 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 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.

2.6. Dịch bệnh động vật thủy sản (gồm 
bệnh xuất huyết mùa Xuân ở cá chép, bệnh 
do KHV)

- Khai báo dịch bệnh: 
+ Chủ cơ sở nuôi, khi phát hiện thủy sản 

mắc bệnh, chết do bệnh hoặc nghi ngờ mắc 
bệnh, có trách nhiệm báo cho nhân viên thú y 
cấp xã, chính quyền địa phương và Trung tâm 
dịch vụ nông nghiệp cấp huyện. 

+ Nhận được thông tin dịch bệnh từ cơ 
sở, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện 
có trách nhiệm điều tra, xác minh dịch bệnh 
tại cơ sở, báo cáo Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
và Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Xử lý ổ dịch bệnh:
+ Thu hoạch, điều trị hoặc tiêu hủy (theo 

hướng dẫn tại điều 15, 16, 17, 18, 19 và Phụ 
lục VI thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 
10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

+ Thông báo tình hình dịch trên địa bàn 
để các hộ nuôi thủy sản trên địa bàn chủ 
động phòng dịch (không lấy nước vào ao 
trong thời gian có dịch, khử trùng tiêu độc 
môi trường nuôi,...). 

+ Chủ cơ sở có thủy sản mắc bệnh, nghi 
mắc bệnh không xả nước thải, chất thải chưa 
xử lý, vứt động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh 
ra ngoài môi trường. 

 UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, 
ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ 
chức thực hiện theo đúng nội dung Phương 
án đã được phê duyệt và quy định hiện hành./.

Nông Cúc
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Nhằm đẩy mạnh việc hình thành các vùng, hợp 
tác xã sản xuất, chế biến nông lâm nghiệp để 

gắn với các hoạt động du lịch, tăng cường khai thác 
hình thức du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du 
lịch trải nghiệm gắn với sản xuất nông lâm nghiệp, 
tỉnh Bắc Kạn định hướng Bắc Kạn định hướng phát 
triển nông, lâm nghiệp gắn với phát triển du lịch.

Bắc Kạn là tỉnh giàu tiềm năng du lịch bởi sự 
phong phú của tài nguyên, khí hậu và nền văn hoá 
đậm đà bản sắc của các dân tộc cùng chung sống. 
Nguồn tài nguyên du lịch sinh thái phong phú, có 
hang động, khu di tích lịch sử, cây ăn quả, cây nông 
nghiệp mang tính bản địa đặc trưng của núi rừng 
đang rất thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng, 
du lịch nông nghiệp phát triển, sự kết hợp hài hòa 
giữa phát triển sản xuất nông lâm nghiệp gắn với 
phát triển du lịch không chỉ đem đến cho du khách 
cơ hội thư giãn, giải trí, hoạt động rèn luyện thể lực và 
tinh thần, gần gũi với thiên nhiên và việc phát triển 
du lịch cũng tăng thu nhập cho người nông dân, góp 
phần thay đổi cơ cấu kinh tế từ sản xuất nông nghiệp 
thuần túy sang dịch vụ, mang lại hiệu quả kinh tế, 
nâng cao giá trị gia tăng và tăng thu nhập cho người 
dân nông thôn, vừa quảng bá, tạo đầu ra tại chỗ cho 
sản phẩm nông nghiệp, vừa tạo thêm sản phẩm du 
lịch mới, hấp dẫn, thân thiện môi trường đang được 
người tiêu dùng ưu tiên. Trong đó, sản xuất nông 
nghiệp sạch kết hợp với du lịch đang là hướng đi bền 
vững được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và nông 
dân hướng tới trong giai đoạn 2020-2025.

Tỉnh Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2025, xây 
dựng 05 vùng sản xuất nông, lâm nghiệp có sản 
phẩm nông sản đạt chất lượng cao và 02 làng 
nghề chế biến nông sản tại địa phương tạo nên 
sự phong phú, hấp dẫn phục vụ khách du lịch đến 
tham quan, trải nghiệm theo tua du lịch Hồ Ba Bể. 
Xây dựng 02 gian hàng giới thiệu sản phẩm nông 
sản cấp tỉnh tại huyện Ba Bể và thành phố Bắc Kạn; 
02 gian hàng giới thiệu sản phẩm cấp huyện gồm: 
Tép chua khang Ninh, huyện Ba Bể và Rượu men lá 
Bằng Phúc, chè Shan tuyết Bằng Phúc, huyện Chợ 
Đồn phục vụ du khách trong và ngoài tỉnh.

Trong thời gian tới, Bắc Kạn sẽ triển khai thực 
hiện các nội dung như xây dựng mô hình phát triển 
sản xuất nông, lâm nghiệp tạo nên sự phong phú, hấp 
dẫn để phát triển du lịch địa phương gồm: Mô hình 
du lịch trải nghiệm vùng sản xuất bí xanh thơm tại xã 
Yến Dương, xã Địa Linh huyện Ba Bể gắn với tuyến du 
lịch Hồ Ba Bể; mô hình du lịch trải nghiệm vùng sản 
xuất và chế biến Chè tại xã Mỹ phương gắn với tuyến 
du lịch Hồ Ba Bể; mô hình du lịch trải nghiệm vùng 
trồng Hồng không hạt tại xã Quảng Khê huyện Ba Bể 
gắn với tuyến du lịch Hồ Ba Bể; mô hình du lịch trải 
nghiệm vùng trồng cây ăn quả tại xã Quang Thuận, 
huyện Bạch Thông gắn với tuyến du lịch trải nghiệm, 
thăm quan rừng đặc dụng Nam Xuân Lạc và du lịch 
Hồ Ba Bể; mô hình du lịch trải nghiệm vùng sản xuất 
chè Shan tuyết tại xã Bằng Phúc gắn với thăm quan 
rừng đặc dụng Nam Xuân Lạc, Hồ Ba Bể; mô hình du 
lịch trải nghiệm vùng đào, lê, dẻ huyện Ngân Sơn gắn 
với tuyến du lịch Ba Bể - Pác Bó - Thác Bản Giốc.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung phát triển làng 
nghề chế biến nông sản gắn với du lịch trải nghiệm 
tại địa phương như: Làng nghề sản xuất tép chua 
tại xã Khang Ninh, huyện Ba Bể và làng nghề sản 
xuất rượu bằng men lá tại xã Bằng Phúc, huyện Chợ 
Đồn; tiếp tục hỗ trợ 02 tổ chức, doanh nghiệp nâng 
cấp điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản 
và các sản phẩm OCOP phục vụ du khách trong và 
ngoài tỉnh đến mua hàng và dừng chân tại huyện 
Ba Bể và thành phố Bắc Kạn. 

Việc xây dựng các mô hình nông, lâm nghiệp gắn 
với phát triển du lịch thành công sẽ tạo sức hấp dẫn 
thu hút khách du lịch đến thăm quan, từ đó sẽ tăng 
khả năng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du 
khách. Đồng thời, đây cũng là động lực thúc đẩy quá 
trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo 
hướng bền vững; tạo lợi thế thu hút nhà đầu tư tham 
gia phát triển mô hình du lịch vườn tại địa phương 
theo quy mô lớn hơn. Qua đó, quảng bá hình ảnh, 
các sản phẩm nông, lâm nghiệp, quảng bá về văn hóa 
đặc thù của thiên nhiên và con người Bắc Kạn đến với 
khách du lịch trong và ngoài nước./.

Nông Cúc

BẮC KẠN ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM NGHIỆP GẮN VỚI 
PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
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Cây gừng đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế cao, là cây trồng chủ lực góp phần xóa đói, 
giảm nghèo cho bà con của một số địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, việc trồng gừng 

của bà con nông dân còn gặp khó khăn do kỹ thuật trồng và chăm sóc chưa hợp lý. Để cây 
gừng sinh trưởng, phát triển tốt bà con cần áp dụng tổng hợp các biện pháp kỹ thuật sau:

1. Luân canh, trồng xen
Cây gừng sử dụng nhiều chất dinh dưỡng trong đất; bên cạnh đó, nếu trồng liên tục 

trên cùng diện tích thường bị các loại sâu, bệnh gây hại. Do đó, sau khi trồng gừng từ 2 - 3 
năm phải luân canh với các cây trồng khác như: Ngô, đậu tương... để đạt năng suất, hạn chế 
sâu bệnh.

Cây gừng trồng xen được với nhiều loại cây trồng khác như: Cây ăn quả, cây rừng mới trồng...
2. Thời vụ trồng
Gừng được trồng từ tháng 1 - 4 dương lịch, tốt nhất là trồng tập trung trong tháng 2 - 3, 

trời ấm, đất ẩm do có mưa xuân thuận lợi cho cây mọc nhanh và đều.
3. Chuẩn bị củ giống
Củ gừng để làm giống được thu hoạch khi phần thân giả trên mặt đất đã lụi, chỉ lấy củ 

gừng giống từ ruộng không nhiễm bệnh, được chọn lọc, phân loại, bảo quản nơi khô, kín 
gió, nếu có điều kiện về kho lạnh bảo quản giống thì duy trì nhiệt độ từ 14-16 oC.

Lượng gừng giống: 250kg/1000 m2 (01 bung). 
- Ủ giống: Trước khi trồng khoảng 10 ngày, lấy gừng xếp rải trên sàn đảm bảo thoát 

nước, phía trên đậy phủ 1 lớp bao. Phun nước đủ ẩm 2 ngày 1 lần. Khi gừng nảy mầm thì 
dùng tay bẻ tách từng đoạn mầm có 2 - 3 mầm.

- Xử lý nguồn bệnh trên củ giống:
+ Xử lý bằng vôi bột: Ngâm củ trong nước vôi 1%, từ 10 - 15 phút, hoặc trộn từ 40 - 50kg 

vôi bột/1 tấn củ giống trước khi đem trồng.
+ Ngâm củ giống trong thời gian 10 phút với các loại thuốc trừ nấm có tính nội hấp và 

lưu dẫn cao như: Aliette 80WP, Kasuran 47WP... pha 20 - 25g thuốc/10 lít nước, vớt ra để khô 
nước rồi đem trồng.

4. Chọn đất trồng
- Chọn đất: Nên chọn vùng trồng có n hiệt độ trung bình dưới 23oC và chọn vùng trồng 

có độ cao trên 500 m so với mực nước biển. Muốn đạt năng suất cao, chất lượng tốt thì trồng 
gừng trên đất nhiều mùn, độ ẩm, thoát nước tốt, khu vực đất bãi, sườn đồi núi.

- Chuẩn bị đất trồng:
+ Cày sâu từ 15 - 20cm, bừa kỹ, sạch cỏ; nếu có điều kiện thì bổ sung trấu, mùn cưa... để 

tăng độ tơi xốp.

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY GỪNG
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+ Đối với đất trồng gừng, cần xử lý đất bằng vôi bột: 40 - 50kg/1000m2.
+ Trồng trên đất tương đối bằng phẳng thì phải lên luống rộng 80 - 90cm, rãnh thoát 

nước 25 - 30cm.
+ Trồng trên đất dốc, thoát nước tốt thì sau khi dọn cỏ, tiến hành bổ hốc sâu 20 cm, rộng 

20 cm rồi trồng hoặc sử dụng bao để trồng (có thể tận dụng bao xi măng, bao tải dứa, bao 
nilon...).

5. Cách trồng
Trên mỗi luống trồng thành 2 hàng so le nhau (kiểu nanh sấu), với hàng cách hàng 40 - 

50cm, cây cách cây 30 - 40cm (đất xấu trồng dày, đất tốt trồng thưa); đối với trồng trong bao, 
mỗi bao 2 - 3 mầm.

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.

Bón lót hỗn hợp phân chuồng hoai mục (phân hữu cơ, phân hữu cơ sinh học...) với vôi 
bột, lân từ 1,0 - 1,5kg/m2 vào hai bên củ gừng (chú ý: Không để phân tiếp xúc với củ giống), 
sau đó hót đất lấp kín phân.

Sau khi trồng xong, phủ kín mặt luống 1 lớp rơm, rạ, trấu... để tạo độ tơi xốp, giữ được 
độ ẩm, không cho cỏ mọc.

6. Bón phân 
- Lượng phân bón tính cho diện tích trồng gừng 1.000 m2 (01 bung).

Thời kỳ bón Loại phân Đơn vị 
tính Đất  tốt Đất trung bình

Bón lót
Phân hữu cơ (hoai mục) Kg 1.000 1.500
Vôi bột Kg 40 - 50 40 - 50
Lân Supe Kg 50 60

Bón thúc lần 1
Urê Kg 5 - 6 7 - 8
Kaly clorua (đỏ) Kg 3 - 4 5 - 6

Bón thúc lần 2
Urê Kg 10 - 11 12 - 14
Kaly clorua (đỏ) Kg 4 - 5 6 - 7

Bón thúc lần 3
Urê (chú ý: Giảm hoặc 
không bón nếu thấy cây tốt) Kg 5 - 6 7 - 8

Kaly clorua (đỏ) Kg 5 - 6 7 - 8

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

- Thời gian bón: Kết hợp với làm cỏ, vun gốc.
7. Chăm sóc
7.1. Tưới nước: Đối với vùng trồng chủ động nước thì tưới nước giữ ẩm cho cây thường 

xuyên. Tuyệt đối không để gừng bị úng nước.
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7.2. Làm cỏ, vun gốc
- Lần 1: Sau khi trồng được 25 - 30 ngày thì làm cỏ, kết hợp bón thúc lần 1, xới vun gốc 

và tạo rãnh thoát nước.

- Lần 2: Sau khi trồng được 60 -  70 ngày thì làm cỏ, kết hợp bón thúc lần 2 và xới 

vun gốc.

- Lần 3: Sau khi trồng được 120 - 130 ngày thì tiến hành làm cỏ, kết hợp bón thúc lần 3.

Yêu cầu: Không để cỏ dại mọc lấn át cây gừng, không để củ gừng lộ khỏi mặt đất. Sau 

khi làm cỏ, xới vun, có trấu, mùn rác hoai mục phủ được gốc cây càng tốt, làm đất tơi xốp, 

củ to.

8. Phòng trừ sâu bệnh
- Sâu hại gừng: Trên cây gừng, thường gặp một số loài bọ hung nhỏ, sâu đục thân, sâu 

đục củ, rệp sáp, bọ trĩ,...gây hại nhẹ. Để phòng trừ các loại sâu này cần dọn vệ sinh đồng 

ruộng, cày bừa kỹ để diệt sâu và nhộng và khi sâu xuất hiện gây hại với mật độ cao thì sử 

dụng một trong các loại thuốc như: Kajio 1GR, Sitto-nin 15BR… bón vào đất trước khi trồng 

hoặc khi vun gốc, liều lượng 2 - 3kg/1000m2 hoặc thuốc Padan 95SP, Gà nòi 4GR, Emaben 

3.6WG... để phun

- Bệnh hại cây gừng: Thường gặp một số bệnh như: Cháy lá, bệnh thối khô củ do nấm, 

bệnh thối nhũn củ do vi khuẩn. 

+ Bệnh cháy lá: Bệnh do nấm gây ra. Trên phiến lá vết bệnh đầu tiên là những đốm màu 

xanh tái, sau đó vết bệnh lớn lên, giữa có màu nâu xám, xung quanh viền nâu đậm. Nhiều 

vết bệnh liên kết với nhau tạo thành mảng cháy lớn trên lá. Vết bệnh có thể xuất hiện ở đỉnh 

hoặc mép lá, tạo thành mảng cháy lan rộng vào trong phiến lá. Bệnh thường xuất hiện trong 

những ngày ẩm độ cao, ít nắng, sương mù kéo dài. Bệnh nặng làm lá gừng bị cháy xơ xác, 

củ ít và nhỏ, giảm năng suất.

+ Bệnh thối củ do vi khuẩn: Vết bệnh lúc đầu là một đốm nhỏ màu nâu xám hơi mọng 

nước. Sau đó vết bệnh lớn dần và ăn sâu vào bên trong làm củ bị thối. Thối củ do vi khuẩn 

khác với bệnh thối khô do nấm là củ bị mềm nhũn, cắt ngang chỗ thối thấy có dịch nhờn 

hoặc khi ấn tay vào có chảy nước, có mùi hôi. Cây bị bệnh lá úa vàng và đổ gục. Bệnh còn gây 

hại trong thời gian bảo quản.Vi khuẩn tồn tại trong đất, xâm nhập vào củ qua vết thương. 

Bệnh thường gây hại mạnh trong những ngày mưa dầm, đất thoát nước kém. Bệnh thối củ 

gừng rất khó trừ, lây lan nhanh và gây tổn thất lớn nên phòng bệnh là cần thiết và bắt buộc.

- Biện pháp phòng, trừ:

+ Nên luân canh với cây trồng khác như: Ngô, đỗ tương... vệ sinh vườn đồi bằng cách 

thu gom toàn bộ tàn dư cây đem tiêu hủy.

+ Rắc vôi bột với liều lượng 70 -100 kg/1.000 m2 để xử lý đất nhằm hạn chế mầm bệnh 

trong đất. 
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+ Bón lót bằng phân hữu cơ hoai mục + chế phẩm sinh học Trichoderma và cân đối 
NPK để hạn chế bệnh. 

+ Không lấy giống ở những đồi gừng bị bệnh, xử lý nguồn bệnh trên củ giống bằng 
cách ngâm củ giống trong thời gian 10 phút với các loại thuốc trừ nấm có tính nội hấp và 
lưu dẫn cao như: Aliette 80WP, Kasuran 47WP... pha 20-25g/10 lít nước, vớt ra để khô nước 
rồi đem trồng.

+ Trồng đúng mật độ, làm rãnh để thoát nước tốt. Kịp thời phát hiện, cắt bỏ lá bị bệnh 
hoặc nhổ bỏ và tiêu hủy cây bị bệnh, sau đó rắc vôi vào đất tại chỗ đã nhổ bỏ cây. 

+ Đối với bệnh cháy lá do nấm thì phun một trong các loại thuốc như: Antracol 70WP, 
Ridomyl Gold 68WP, Score 250EC, Daconil 75WP...

+ Nếu bệnh thối nhũn do vi khuẩn thì phải sử dụng thuốc như: Aliette 800WG, Starner 
20WP, Kasuran 47WP, New Kasuran 16.6 BTN ...

+ Những diện tích bị bệnh nặng cần phun kép 2 - 3 lần, cách nhau 3 - 5 ngày.
Chú ý: Những vườn, đồi gừng đang bị bệnh tuyệt đối không được bón phân hoặc phun 

các loại phân bón qua lá, phân vi sinh, các chất kích thích sinh trưởng. Phun theo chỉ dẫn 
trên nhãn thuốc và tuân thủ kỹ thuật “4 đúng”.

9. Thu hoạch và bảo quản
Thu hoạch củ gừng sau khi trồng được 6 tháng trở lên. Đối với gừng làm giống, thu 

hoạch từ sau trồng 8 tháng, lá gừng chuyển sang màu vàng, một số lá khô héo. Tiến hành 
cắt thân cây, đào cả khóm để tránh xây xát, rũ sạch đất, cắt sạch rễ, phân loại củ làm giống 
để riêng. Thu hoạch vào ngày trời không mưa. Bảo quản gừng ở nơi thoáng mát, khô ráo.

Phạm Thị Thu
Chi cục Trồng trọt và BVTV

Bệnh cháy lá và bệnh thối củ do vi khuẩn trên cây gừng
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Hồng không hạt là cây ăn quả đặc sản, mang 
lại giá trị kinh tế cao cho người dân tỉnh 

Bắc Kạn. Tuy nhiên, từ năm 2018 trên cây hồng 
không hạt xuất hiện một số loại sâu, bệnh gây 
hại rải rác và có xu hướng tăng dần, đặc biệt là 
bệnh thán thư. Bệnh thán thư do nấm gây ra, 
là bệnh hại phổ biến và nguy hiểm trên nhiều 
loại cây ăn quả trong đó có cây hồng không hạt. 
Để phòng, trừ bệnh thán thư hại cây hồng không 
hạt, bà con nông dân cần chú ý:

1. Nhận biết

- Bệnh gây hại chủ yếu hại chính trên các 
phần non của cây như: Chồi, lá, cành non, trên 
hoa, quả. Trên lá vết bệnh lúc đầu nhỏ, hơi tròn 
màu nâu, về sau không có hình dạng nhất định, 
ở giữa có màu nâu xám nhạt xung quanh viền 
nâu thẫm.

- Trên cành và quả vết bệnh màu nâu, hình 
hơi tròn, lõm vào trong vỏ, trên đó cũng có các ổ 
bào tử màu đen. 

2. Tác hại: Khi bị hại nặng lá khô vàng, cành 
khô, quả rụng và thối.

3. Nguyên nhân: Do nấm gây ra.
4. Điều kiện phát sinh, phát triển: Bệnh 

phát sinh phát triển trong điều kiện ẩm độ cao, 
sương mù nhiều. Đặc biệt, bệnh thường phát 
triển mạnh trong giai đoạn cây hồng ra lộc, ra nụ 
hoa - quả non và những vườn đã bị bệnh thán 
thư gây hại từ năm trước. 

5. Biện pháp quản lý
- Cắt tỉa, tạo tán cho cây thông thoáng để 

hạn chế việc phát sinh và lây lan của nấm bệnh. 
- Bón phân cân đối, hạn chế bón nhiều 

phân đạm nhất là thời kỳ cây đang mang bệnh.
- Thường xuyên kiểm tra vườn, chủ động 

phun phòng bệnh khi cây ra lộc, thời điểm trước 
và sau khi ra hoa, đặc biệt là khi điều kiện thời 
tiết thuận lợi cho nấm bệnh phát triển. Khi bệnh 
chớm xuất hiện, tiến hành cắt bỏ và tiêu hủy 
cành lá, quả bị bệnh. 

Sử dụng một trong các loại thuốc để phun 
phòng, trừ bệnh như: CabrioTop 600WG, Phucbay 
325SC, Score 250EC, Nano đồng, Nano bạc, 
Daconil, Aliette, Ridomil Gold... Những diện tích bị 
bệnh tiến hành phun 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 
7 - 10 ngày (liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì).

Lưu ý: Phun kỹ, phun đều trên tán lá, gié 
hoa, quả và tuân thủ kỹ thuật “4 đúng” khi sử 
dụng thuốc Bảo vệ thực vật.

Phạm Thị Thu
Chi cục Trồng trọt và BVTV

KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ BỆNH THÁN THƯ 
HẠI CÂY HỒNG KHÔNG HẠT

Bệnh gây hại trên lá, cành, quả cây hồng không hạt
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Nhắc đến công cụ máy 
nông nghiệp, người dân 

trong Huyện Na Rì sẽ nhớ ngay 
tới anh Nguyễn Văn Tuấn - Chủ 
tịch Hội đồng quản trị - Giám 
đốc HTX dịch vụ, sản xuất, chế 
tạo công cụ máy nông nghiệp 
Thành Ngân (HTX Thành Ngân) 
hiện thường trú tại thôn Nà 
Tâng, xã Cường Lợi, huyện Na 
Rì, tỉnh Bắc Kạn . 

Xuất thân từ gia đình làm 
nông nghiệp, với sự yêu thích 

và niềm đam mê với các loại 
máy móc nên anh đã chọn con 
đường đi học nghề để có thể 
tạo ra công ăn việc làm cho 
bản thân, giúp đỡ người có 
chung niềm đam mê máy móc. 
Trong quá trình vừa làm nghề 
vừa tham gia sản xuất nông 
nghiệp anh nhận thấy nền sản 
xuất nông nghiệp thủ công, 
công cụ thô sơ năng suất lao 
động thấp, người dân lam lũ, 
vất vả mà hiệu quả không cao. 

Từ đó anh đã suy nghĩ và nảy 
sinh ý tưởng chế tạo ra chiếc 
máy thay sức lao động cho con 
người. Năm 2016, anh đã cùng 
với 6 thanh niên đồng bào dân 
tộc thiểu số trong và ngoài xã, 
đã cùng nhau thành lập “HTX 
dịch vụ, sản xuất, chế tạo máy 
công cụ nông nghiệp Thành 
Ngân” tại thôn Nà Tâng, Xã 
Cường Lợi, Huyện Na Rì, Tỉnh 
Bắc Kạn. Trong nhóm thành 
lập, người trẻ tuổi nhất là đồng 

GIÁM ĐỐC HTX TÍCH CỰC ỨNG DỤNG KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ NÂNG CAO NĂNG XUẤT LAO ĐỘNG, 

TẠO VIỆC LÀM CHO THÀNH VIÊN

Thành viên HTX Thành Ngân chế tạo máy nông nghiệp tại xã Xã Cường Lợi, Huyện Na Rì
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bào dân tộc Mông sinh năm 
1997, còn lại đều ở độ tuổi 8X, 
là thanh niên đồng bào dân tộc 
Nùng, Tày.

HTX được thành lập bước 
sang một trang mới, có nhiều 
thay đổi từ hình thức tổ chức 
quản lý từ cá thể gia đình sang 
mô hình kinh tế tập thể. Bên 
cạnh những bỡ ngỡ, HTX đã 
nhận được sự quan tâm giúp 
đỡ của các cấp các ngành nên 
đã dần ổn định lao động sản 
xuất. Để cung cấp đủ số lượng 
cũng như chất lượng máy cho 
người dân trong và ngoài tỉnh, 
Hội đồng quản trị và các thành 
viên trong HTX đã bàn bạc 
đầu tư trang thiết bị máy móc 
vào sản xuất. Hiện nay HTX 
đã đầu tư được bộ máy tiện 
trị giá 850.000.000đ, một máy 
phay với trị giá 645.000.000đ, 
một bộ máy sọc đa năng giá 
trị 450.000.000đ và nhiều loại 
máy khác như: Máy hàn, máy 
khoan… Nhờ vào sự đầu tư 
trang thiết bị máy móc trên 
mà HTX hàng năm đã sản xuất 
được trên 300 sản phẩm. 

Nhờ những quyết tâm 
cố gắng ứng dụng khoa học 
công nghệ, HTX Thành Ngân 
đã đạt một số kết quả đạt nổi 
bật: HTX đã sản xuất, chế tạo 
được 02 loại máy nông nghiệp 
đa năng phù hợp với từng 
mục đích sử dụng của bà con 
như: Máy đa năng cỡ nhỏ có 
thể cào cỏ, cuốc xới đất, đánh 
rãnh, vun ngô, bơm nước (các 

chức năng hoạt động độc lập), 
được bán với giá thành từ 7 - 9 
triệu đồng. Máy đa năng cỡ lớn 
(nặng từ 70 - 100kg) bao gồm 
các chức năng liên hoàn như: 
Cào cỏ, cuốc xới đất, làm phẳng 
bề mặt đất, đánh rãnh, tra ngô, 
tra lân, vùi lấp đất, vun ngô, 
bơm phun nước áp lực cao 
(phun thuốc trừ sâu, rửa xe ô 
tô, chuồng trại), phát điện thắp 
sáng, bơm nước tưới tiêu. Loại 
máy này có giá thành từ 14 - 25 
triệu đồng tùy các chức năng 
được lắp đặt theo yêu cầu của 
người sử dụng.

Sản phẩm máy công cụ 
nông nghiệp của HTX đạt giải 
nhì Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật 
tỉnh Bắc Kạn năm 2017, được 
Ban chấp hành Trung ương Hội 
nông dân tôn vinh nhà Khoa 
học nhà nông năm 2018. Thị 
trường tiêu thụ chính: Trong 
tỉnh Bắc Kạn, Hà Nội, Thái 
Nguyên… Sản phẩm của HTX 
được người tiêu dùng đánh 
giá cao về chất lượng. Năm 
2020, HTX cung ứng 400 máy, 
doanh thu đạt 4 tỷ đồng, lợi 
nhuận đạt 200 triệu đồng, thu 
nhập thành viên, người lao 
động đạt 6 triệu đồng/người/
tháng. HTX đã đào tạo được 
07 thanh niên lao động trong 
xã. Bên cạnh đó những hộ khó 
khăn không có khả năng thanh 
toán, HTX có chính sách mua 
trả chậm đến thời điểm thu 
hoạch sản phẩm thanh toán, 
tạo điều kiện cho nông dân 

đầu tư sản xuất. Công tác dịch 
vụ kinh doanh HTX đã đáp ứng 
cơ bản nhu cầu cho sản xuất 
nông nghiệp. Nhờ đó HTX đã 
nhận được nhiều giấy khen, 
bằng khen của UBND huyện 
Na Rì, Liên minh HTX tỉnh, Liên 
hiệp các Hội KH-KT và UBND 
tỉnh Bắc Kạn. Riêng bản thân 
anh Nguyễn Văn Tuấn đã vinh 
dự được Thủ tướng Chính Phủ 
tặng Bằng khen “Nông dân xã 
Cường Lợi đã có thành tích xuất 
sắc trong lao động sản xuất, góp 
phần vào sự nghiệp xây dựng 
CNXH và bảo vệ tổ quốc”.

Anh Nguyễn Văn Tuấn 
nói: “Là giám đốc HTX, tôi sẽ cố 
gắng làm hết những khả năng 
của mình để phát triển Hợp tác 
xã mang lại thu nhập đời sống 
ổn định cho các thành viên 
trong HTX. Tìm kiếm nhiều đơn 
hàng có giá trị cao, đặc biệt 
tăng cường ứng dụng Khoa 
học công nghệ vào sản xuất, 
nâng cao chất lượng sản phẩm, 
xuất được nhiều đơn hàng, 
cùng chung tay góp chút sức 
nhỏ bé của mình để xây dựng 
quê hương ngày một tươi đẹp 
hơn”. Dự kiến năm 2021 HTX sẽ 
sản xuất 450 các loại máy móc 
nông nghiệp, doanh thu đạt 
4,5 tỷ đồng, thành viên, người 
lao động đạt 6 triệu đồng/
người/tháng, tiếp tục tham 
gia xây dựng nông thôn mới 
tại địa phương./.

Nguyễn Huế 
Liên minh HTX tỉnh
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Tại thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, nói đến hộ 
làm kinh tế giỏi, người dân địa phương ai 

cũng nhắc tới ông Đinh Duy Lý, ở thôn Khuổi 
Nằn II. Với diện tích hàng chục ha đất đồi, ông đã 
mở rộng thành trang trại quy mô với vườn cây ăn 
quả các loại cho thu nhập cao. 

Trang trại của gia đình ông Lý, cách trung 
tâm xã chừng 2 km, thuộc địa phận thôn Khuổi 
Nằn. Nhìn từ xa, ngôi nhà xây kiên cố của gia 
đình ông Lý giống như một biệt phủ nằm giữa 
thung lũng  cam, quýt, bưởi, nhãn... Chia sẻ về 
quá trình gây dựng trang trại, ông Đinh Duy 
Lý vui vẻ cho biết: Gia đình ông trước đây ở xã 
Ân Tình, sau đó chuyển ra thị trấn Yến Lạc sinh 
sống. Năm 1995, ông quyết định cùng gia đình 
chuyển lên khu đất đồi ở Khuổi Nằn II để ở và 
mua dần thêm đất đồi của bà con địa phương, 
đến nay đã có khoảng trên 18 ha. Ban đầu ông 
trồng 200 cây cam đường canh và khoảng 400 
cây bưởi diễn. Những năm đầu, do chưa có kỹ 
thuật trồng và chăm sóc, diện tích cam của ông 
đậu quả ít, năng suất chưa cao. Nhưng với quyết 
tâm không nản chí, ông tiếp tục tìm cây giống, 
tìm hiểu khoa học kỹ thuật trên các loại thông 
tin về hướng dẫn cách trồng, chăm sóc, tích cực 
đi thăm quan học hỏi các mô hình thực tế trong, 
ngoài địa phương…

Làm gì cũng có thất bại mới có được thành 
công. Để duy trì và nhân rộng được vườn cây ăn 
quả hàng nghìn cây như hôm nay, ban đầu cũng 
gặp rất nhiều khó khăn, kinh nghiệm chưa có, 
nhưng đã quyết tâm tập trung vào cây ăn quả 
nên ông Lý không ngần ngại đi học hỏi kinh 
nghiệm nhiều nơi cả trong và ngoài tỉnh. Cứ thấy 
phát hiện loại sâu bệnh nào hoặc có giống cây 
ăn quả ngon, ông lại tìm đến học hỏi kỹ thuật, 
tìm mua giống về áp dụng trồng thử nghiệm; 
tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật ở xã, huyện 
và rút kinh nghiệm trong thực tế... Giờ thì việc 
chăm sóc cây ăn quả đối với ông thuần thục như 
một kỹ sư nông nghiệp thực thụ. Nhờ kiên trì và 
chịu khó, những năm sau đó, vườn cây ăn quả 

của gia đình ông dần dần nâng sản lượng, chất 
lượng tốt, tiêu thụ dễ dàng. 

Năm 2019, sản phẩm cam đường canh của 
ông đã đạt tiêu chuẩn 3 sao Ocop cấp tỉnh. Ông 
Lý chia sẻ: “Hai năm trở lại đây, lượng người tiêu 
dùng ưa chuộng cam đường canh mỗi năm đều 
tăng. Do đó, loại cây này đem lại giá trị kinh tế cao 
hơn, thị trường rộng hơn so với những cây ăn quả 
khác. Vì vậy, tôi đã tập trung đầu tư phần lớn loại 
cây này. Hiện tôi đã trồng hàng nghìn cây.  Đầu ra 
cho sản phẩm còn rất lớn, cung chưa đủ cầu. Để 
mở rộng thêm, tôi bỏ vốn đầu tư trên 200 triệu 
đồng mở đường đủ để xe ô tô tải đến được trang 
trại. Tôi cũng đầu tư 16.000m dây cáp đôi trị giá 
gần 20 triệu đồng kéo điện vượt đồi về sử dụng...”.

Thời gian tới gia đình ông tiếp tục mở rộng 
diện tích trồng cam đường canh để đáp ứng nhu 
cầu thị trường, đủ số lượng sản phẩm cho xe 
trọng tải lớn theo nhu cầu của nhiều tư thương 
đã đặt hàng. Với hơn 7ha cây ăn quả, trong đó, 
chủ yếu là cam đường canh, năm 2020 sản lượng 
quả đạt trên 30 tấn. Giá bán trung bình 20.000 
đồng/kg tại vườn, gia đình ông Lý thu khoảng 
trên 700 triệu đồng. Năm 2020, với sự hỗ trợ từ 
nguồn kinh phí gần 300 triệu đồng của Chi cục 
Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn, ông Lý đã đầu 
tư hoàn thiện và đưa vảo sử dụng hệ thống tưới 
nước tự động theo mô hình công nghệ cao tưới 
nước cho vườn cây ăn quả của gia đình.

Là giám đốc HTX trồng cây ăn quả thôn 
Khuổi Nằn II, ông có kế hoạch cùng các thành 
viên tiếp tục nhân rộng diện tích, duy trì việc 
xây dựng, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn 
với chuỗi giá trị. Trong đó, tập trung chủ yếu vào 
cam đường canh. Nhiều năm qua, gia đình ông 
luôn được công nhận là hộ gia đình sản xuất, 
kinh doanh giỏi các cấp. Từ sự mạnh dạn, chịu 
đầu tư, áp dụng phương thức canh tác sản xuất 
hiện đại, lựa chọn đúng cây trồng phù hợp đã 
giúp ông Lý “hái ra tiền”, làm giàu từ  chính vườn 
quả ngọt./. 

Nguyễn Thị Lệ Thủy

NGƯỜI “KỸ SƯ” NÔNG DÂN
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Để phát triển sản xuất 
nông nghiệp gắn với liên 

kết tiêu thụ sản phẩm trên địa 
bàn huyện Na Rì, nhất là các 
cây trồng vụ Đông. Nhằm tăng 
vụ, đem lại hiệu quả kinh tế 
nhưng vẫn đảm bảo sản xuất 
lúa 2 vụ. Năm 2020, Trung tâm 
Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn phối 
hợp với Ban quản lý Dự án hỗ 
trợ kinh doanh cho nông hộ 
(CSSP), UBND huyện Na Rì triển 
khai mô hình Mô hình trồng 
khoai tây vụ Đông tại 2 xã 
Quang Phong và Trần Phú. Mô 
hình thực hiện theo cơ chế tổ 
hợp tác của Dự án CSSP, Trung 
tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn 
phối hợp triển khai thực hiện 
mô hình; UBND huyện Na Rì 
chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & 
PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông 
nghiệp, UBND xã phối hợp 
thực hiện.

Mô hình đã thành lập 
được 09 tổ hợp tác, diện tích 
9,31ha với 96 hộ dân tham gia. 
Công ty Cổ phần GVA cung 
cấp giống khoai tây nhập khẩu 
Actrice và ký kết bao tiêu sản 
phẩm. Tham gia thực hiện mô 
hình các hộ dân được hỗ trợ 
chi phí mua giống, phân bón 
và được tập huấn quy trình kỹ 
thuật trồng khoai tây. 

Trong quá trình triển khai, 
cán bộ kỹ thuật Trung tâm 
Khuyến nông hướng dẫn bà 
con áp dụng kỹ thuật đã đề ra, 
phun phòng bệnh sương mai 

và nhện đỏ định kỳ… trong 
quá trình thực hiện không xuất 
hiện bệnh do sử dụng nguồn 
giống có phẩm cấp chất lượng 
cao, cán bộ kỹ thuật phối hợp 
chặt chẽ với với cán bộ địa 
phương chỉ đạo, hướng dẫn 
người dân kịp thời. Kết quả 
diện tích trồng khoai tây sinh 
trưởng và phát triển tốt, năng 
suất trung bình đạt 15 tấn/ha, 
điển hình trong thời gian thu 
hoạch có hộ đạt 20-25 tấn/ha. 
Mô hình ký kết với Công ty cổ 
phần GVA bao tiêu sản phẩm 
loại 1 với giá 7.000đ/kg, loại 2 
với giá 4.000đ/kg, trừ các khoản 
chi phí ban đầu, người dân có 
thu nhập khoảng 35 - 45 triệu 
đồng/ha.

Ông Hoàng Văn Hùng – 
Phó giám đốc phụ trách Trung 
tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn 
cho biết: Cây khoai tây mang 
lại giá trị kinh tế cao, thời gian 

cho thu hoạch 85 - 90 ngày,  
Cái khó khăn là bao tiêu đầu 
ra sản phẩm thì đến nay  Trung 
tâm Khuyến nông đã tư vấn và 
hỗ trợ cho các hộ sản xuất xây 
dựng được liên kết bao tiêu sản 
phẩm. Thời gian tới nếu làm tốt 
việc duy trì, phát triển và nhân 
rộng mô hình trồng khoai tây 
vụ Đông gắn với liên kết sản 
xuất, tiêu thụ sản phẩm sẽ là 
điều kiện để góp phần nâng 
cao đời sống, xóa đói giảm 
nghèo cho người dân.

Từ kết quả đạt được, Mô 
hình trồng khoai tây vụ Đông 
được chính quyền địa phương 
và người dân đánh giá cao, 
trong những năm tiếp theo cần 
khuyến cáo, nhân rộng và liên 
kết sản xuất trồng khoai tây vụ 
Đông trên các địa phương có 
đất trồng phù hợp./.

Nguyễn Liễu

HIỆU QUẢ MÔ HÌNH SẢN XUẤT KHOAI TÂY VỤ ĐÔNG 
GẮN VỚI LIÊN KẾT TIÊU THỤ SẢN PHẨM

Các hộ dân thu hoạch khoai tây tại xã Trần Phú, huyện Na Rì.
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Một trong 4 chương trình trọng tâm 
của chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của 
Tỉnh ủy tỉnh Bắc Kạn là “Phát triển nông, lâm 
nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập 
trung, đáp ứng nhu cầu thị trường. Mở rộng 
liên kết sản xuất và nâng cao chuỗi giá trị để 
tăng thu nhập cho người dân khu vực nông 
thôn gắn với xây dựng nông thôn mới”. Triển 
khai công tác tuyên truyền và xây dựng kế 
hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ là một 
trong những nhiệm vụ để thực hiện chương 
trình trọng tâm nêu trên.

Sáng ngày 22/01/2021, UBND tỉnh Bắc 
Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến cấp tỉnh về 
tuyên truyền, triển khai nông nghiệp hữu 
cơ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cho cán bộ chủ 
chốt các cấp. Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Tiến 
sỹ khoa học Hà Phúc Mịch - Chủ tịch Hiệp 
hội hữu cơ Việt Nam phổ biến, tuyên truyền 

các văn bản, quy định về nông nghiệp hữu 
cơ; thực trạng và xu hướng phát triển nông 
nghiệp hữu cơ trên thế giới và Việt Nam; cơ hội 
và tiềm năng phát triển nông nghiệp hữu cơ 
của tỉnh Bắc Kạn.

Về thực trạng sản xuất nông, lâm nghiệp 
và thủy sản: Bắc Kạn là tỉnh có thế mạnh để 
sản xuất nông nghiệp hữu cơ so với các địa 
phương khác trong cả nước như đất canh tác 
và nguồn nước chưa chịu ảnh hưởng nhiều 
của hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón vô cơ; 
sản xuất theo tập quán địa phương trong đó 
chủ yếu sử dụng các loại phân chuồng hoai 
mục, một số diện tích cây trồng được đầu tư 
thâm canh đã chuyển sang sản xuất theo mô 
hình hữu cơ, VietGAP... đáp ứng yêu cầu của 
một số thị trường về nông nghiệp hữu cơ đến 
các cấp hội, xây dựng và thực hiện các dự án, 
lồng ghép các nguồn lực để xây dựng, nhân 
rộng các mô hình nông nghiệp hữu cơ./.

Phạm Thị Thu 
Chi cục Trồng trọt và BVTV

Năm 2020, với sự nỗ lực của tập thể viên 
chức của đơn vị và sự phối hợp chặt 

chẽ của các ngành, các địa phương, cùng 
với sự hợp tác của bà con nông dân trong 
tỉnh. Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn 
đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khuyến nông 
do UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT 
tỉnh Bắc Kạn giao. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, triển 
khai thực hiện nhiệm vụ Khuyến nông năm 

2020, các mô hình, dự án được triển khai thực 
hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch và mục 
tiêu đã đề ra, trong năm đơn vị đã thực hiện 
được 19 mô hình (trong đó: 07 mô hình thực 
hiện nguồn vốn sự nghiệp kinh tế tỉnh; 01 
mô hình nguồn vốn dự án khoa học tỉnh và 
01 mô hình nguồn vốn Khuyến nông Trung 
ương; 10 mô hình sử dụng nguồn vốn phối 
hợp với các đơn vị, tổ chức, công ty giống), 

NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT CÁC CẤP 
VỀ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG
NĂM 2020
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các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật 
được người dân và chính quyền địa phương 
đánh giá cao về tính hiệu quả và có khả năng 
nhân rộng như: Mô hình thử nghiệm một số 
giống lạc mới; mô hình khoanh nuôi tái sinh, 
làm giàu rừng tự nhiên; mô hình nuôi cá rô 
phi thâm canh theo hướng an toàn sinh học, 
mô hình nuôi cá diêu hồng trong lồng bè 
đảm bảo an toàn thực phẩm...; các mô hình 
thử nghiệm đạt được kết quả khả quan.

Chương trình phối hợp với Central 
Group Việt Nam thuộc dự án sinh kế cộng 
đồng hỗ trợ cho các đơn vị sản xuất kinh 
doanh nông sản trên địa bàn tỉnh đưa sản 
phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn 
vào hệ thống bán lẻ của Big C Việt Nam: 
Cung ứng được 19.984 sản phẩm nông 
sản Bắc Kạn vào hệ thống 17 siêu thị Big C 
miền Bắc Việt Nam, các sản phẩm cung ứng 
gồm: Cơm cháy gạo nếp nương (5.996 gói), 
phở khô Quỳnh Niên (660 gói), nấm hương 
(4.550 gói), trà mướp đắng rừng (1.031 gói), 
gạo nếp khẩu nua lếch (595 gói 2kg), bí 
xanh thơm (3.678kg). Thời gian tới vẫn tiếp 
tiếp tục cung ứng hàng gạo nếp Khẩu nua 
lếch và các sản phẩm khác vào hệ thống 
big C.

Tổ chức thực hiện 42 lớp tập huấn về 
các kiến thức kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, 
lâm nghiệp, thủy sản cho 863 lượt người 
tham gia cho hộ trong và ngoài mô hình và 
các cán bộ, cộng tác viên khuyến nông của 
các xã trên địa bàn tỉnh. 

Về công tác thông tin tuyên truyền: 
Xuất bản và phát hành được 04 số bản tin 
Khuyến nông với 400 cuốn và gửi tới 100 
địa chỉ trong và ngoài tỉnh, đồng thời gửi 
bản mềm qua hệ thống thư điện tử và trang 

Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp 
& PTNT tỉnh; nội dung kịp thời, thể hiện của 
bản tin phong phú, đa dạng, phản ánh đa 
chiều các hoạt động nổi bật, định hướng, 
chủ trương chính sách của ngành nông 
nghiệp &PTNT và quảng bá các sản phẩm, 
mô hình tiên tiến của địa phương. Phối 
hợp với Đài truyền hình Bắc Kạn phát sóng 
được 04 phóng sự chương trình khoa giáo 
về chuỗi giá trị sản xuất nông lâm nghiệp từ 
khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ.

Nhìn chung các hoạt động của đơn vị 
cơ bản đã thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, 
các phòng chuyên môn, các trại giống chủ 
động đôn đốc cán bộ thực hiện theo đúng 
tiến độ, kế hoạch đã đề ra, thực hiện được 
100%  công việc, hoàn thành và giải ngân 
trên 98% khối lượng công việc. Đồng thời 
chủ động khai thác các nguồn vốn cho hoạt 
động khuyến nông và tạo việc làm cho cán 
bộ, viên chức.

Năm 2021, Trung tâm Khuyến nông xác 
định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục triển 
khai có hiệu quả của các mô hình chuyển 
giao của nguồn Khuyến nông Trung ương, 
nguồn sự nghiệp của tỉnh và đề tài khoa 
học của tỉnh; đẩy mạnh công tác thông tin 
tuyên truyền đảm bảo nội dung, hình thức 
của Bản tin Khuyến nông, đa dạng hóa hình 
thức cung cấp thông tin dịch vụ; tổ chức 
thực hiện các lớp Đào tạo - Tập huấn của 
nguồn Khuyến nông Trung ương, đào tạo 
nghề cho lao động nông thôn và phối hợp 
tổ chức các lớp tập huấn với các đơn vị, tổ 
chức có liên quan; đẩy mạnh công tác tư 
vấn và dịch vụ Khuyến nông.

Nguyễn Ninh
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BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), tên 
tiếng Anh là African Swine Fever (ASF), là 

bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm do vi rút gây 
ra, có thể gây chết lợn với tỷ lệ lên đến 100%. Vi 
rút DTLCP chỉ lây nhiễm và gây bệnh ở lợn các 
loại như: Lợn nái, lợn đực, lợn thịt và lợn con 
theo mẹ, kể cả lợn rừng. Vi rút DTLCP không 
lây nhiễm và gây bệnh cho người.

Bệnh DTLCP có khả năng lây lan ở phạm 
vi rộng, do tiếp xúc giữa lợn khỏe với lợn, sản 
phẩm của lợn, thức ăn, nước uống, chất thải, 
dụng cụ, phương tiện vận chuyển, côn trùng, 
ruồi, muỗi, gián, chuột… mang mầm bệnh.

Bệnh DTLCP được phát hiện lần đầu tiên 
tại Kenya vào năm 1921, đến nay DTLCP đã xảy 
ra tại hơn 80 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong 
đó có Việt Nam. Hiện nay, trên thế giới chưa 
có vắc xin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị 
bệnh, do đó giải pháp phòng bệnh quan trọng 
nhất là chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động 
vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất để 
tiêu diệt mầm bệnh ở khu vực chuồng nuôi và 
các khu vực có nguy cơ cao.

Ở Việt Nam, ngay từ khi DTLCP xuất hiện 
tại Trung Quốc vào tháng 8/2018 đến nay, các 
cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền từ Trung 
ương đến địa phương đã chủ động xây dựng và 
tổ chức kế hoạch tổng thể tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả 
hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc thực 
hiện tốt công tác phòng, chống bệnh DTLCP 
theo đúng tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 
20/5/2019 của Ban bí thư Trung ương Đảng; 
Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 của 
Chính phủ. Để triển khai thực hiện các biện 
pháp phòng, chống bệnh DTLCP trong thời 
gian tới và những năm tiếp theo, Chính phủ 
đã ban hành Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 
07/7/2020 về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc 
gia phòng, chống bệnh DTLCP, giai đoạn 2020-
2025”, và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về 
chuyên môn nghiệp vụ của Ban chỉ đạo quốc 
gia phòng, chống bệnh DTLCP của Chính phủ, 
Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Thú y. 

Đối với tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh, Sở Nông 
nghiệp và PTNT, các cơ quan chuyên môn đã 
ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 
và triển khai thực hiện các biện pháp phòng, 
chống bệnh DTLCP. Ngày 07/9/2020 UBND tỉnh 
Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1617/QĐ-
UBND về ban hành Kế hoạch phòng, chống 
bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai 
đoạn 2020 – 2025. Qua quá trình tổ chức chống 
dịch, tình hình bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh đã 
giảm. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 03 xã (xã 
Trung Hòa, huyện Ngân Sơn; xã Dương Quang 

Bệnh tích lợn mắc bệnh DTLCP



Bản tin Khuyến nông Bắc Kạn số 01/202122

TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 18/02/2021, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đi thăm mô hình 

sản xuất cây trồng vụ Đông tại xã Vũ Muộn, 
huyện Bạch Thông, cùng tham dự có lãnh đạo 
UBND huyện Bạch Thông và các phòng, ban 
liên quan.

Tổng diện tích cây vụ Đông năm 2020 
trên địa bàn tỉnh là 1.562/1.532 ha đạt 102% 
kế hoạch, trong đó: Diện tích trồng cây 
khoai tây là 150 ha đạt 100% kế hoạch; cây 
ngô là 213 ha đạt 102% kế hoạch; cây khoai 
lang 148 ha đạt 99% kế hoạch; cây rau 972 
ha đạt 103% kế hoạch, cây ớt 27 ha đạt 169% 
kế hoạch; cây bí đỏ 43 ha đạt 86% kế hoạch; 
cây kiệu 9 ha đạt 75% kế hoạch. Phần lớn 
các diện tích cây vụ Đông có liên kết tiêu thụ 

sản phẩm đang được người dân thu hoạch 
và các đơn vị bao tiêu chủ động thời gian để 
thu mua theo hợp đồng.

Nhằm phát triển cây trồng vụ Đông theo 
hướng liên kết sản xuất và tiêu thụ, năm 2020 
UBND huyện Bạch Thông đã hỗ trợ người dân 
triển khai mô hình sản xuất rau cải nhật với 
quy mô 13 ha tại xã Vũ Muộn. Tham gia mô 
hình người dân sẽ được tập huấn khoa học kỹ 
thuật, hỗ trợ 70% giống, phân bón, thuốc bảo 
vệ thực vật. Toàn bộ diện tích sản xuất rau cải 
nhật sẽ được Công ty TNHH Việt Nam Misaki 
bao tiêu sản phẩm. Cây cải nhật đang trong 
thời gian thu hoạch, qua thăm mô hình thấy 
người dân rất phấn khởi do năm nay rau cải 
nhật được mùa, năng xuất khoảng 35-40 tấn/
ha, trừ chi phí người dân có thu nhập khoảng 
100 triệu/ha.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương khẩn 
trương chỉ đạo thu hoạch cây trồng vụ Đông, 
đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Xuân; trong thời 
gian tới cần xây dựng kế hoạch cụ thể có chỉ 
đạo phát triển diện tích trồng rau cải nhật phù 
hợp với quy mô chế biến của đơn vị thu mua, 
xây dựng khung thời vụ sản xuất phù hợp./.

Nông Cúc

Bà  Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
thăm ruộng thử nghiệm củ cải giống của Nhật              

tại xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỖ THỊ MINH HOA THĂM MÔ HÌNH SẢN XUẤT 
CÂY TRỒNG VỤ ĐÔNG TẠI XÃ VŨ MUỘN, HUYỆN BẠCH THÔNG

và Phường Huyền Tụng, Tp Bắc Kạn) dịch chưa 
qua 21 ngày, các xã, phường mắc bệnh còn lại 
đã công bố hết bệnh DTLCP. Trước diễn biến 
phức tạp của bệnh DTLCP, cơ quan chuyên 
môn khuyến cáo người chăn nuôi cần nâng 
cao ý thức phòng, chống dịch, chủ động thực 
hiện các biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng 
bằng vôi bột và các loại hóa chất phòng, chống 

dịch; khi nhập con giống tái đàn chăn nuôi lợn 
phải khai báo với chính quyền địa phương, con 
giống phải rõ nguồn gốc và đảm bảo an toàn 
dịch bệnh, tập trung chăn nuôi theo hướng an 
toàn sinh học và áp dụng các biện pháp phòng, 
chống dịch cho đàn vật nuôi.

Ths. Nông Quang Hải
Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
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Thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-
HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số 
chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ngày 
21/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết 
định số 2316/QĐ-UBND về việc phê duyệt 
danh mục dự án liên kết trong sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Bắc Kạn năm 2021.

Theo đó,  UBND tỉnh phê duyệt danh 
mục gồm 23 dự án cấp huyện, gồm các dự án 
liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp chủ lực và có tiềm năng phát 
triển của tỉnh như: Nấm ăn, nấm dược liệu, 
nghệ, gạo Japonica, củ kiệu, bí thơm Ba Bể, 
mướp đắng rừng, khoai tây, hạt dẻ, gừng, chè 
trung du, chè Shan tuyết, mơ vàng, hoa hồi, 

tinh dầu quế, trâu, bò, lợn, dê, gia cầm, thủy 
sản… và 02 dự án cấp tỉnh là Dự án Phát triển 
sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu 
thụ sản phẩm lợn sinh sản và lợn thịt thương 
phẩm của Hợp tác xã  Huy Ngọc; Dự án Liên 
kết chăn nuôi và tiêu thụ lợn thương phẩm 
siêu nạc của Hợp tác xã Bánh chưng xanh.

Ngoài ra, trong năm 2021, tỉnh tiếp tục thực 
hiện 12 dự án đã triển khai trong năm 2020.

Triển khai, thực hiện hiệu quả các dự án 
liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp sẽ bước đầu hình thành các 
vùng nguyên liệu với quy mô hàng hóa, đảm 
bảo số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu 
ngày càng cao của thị trường, nâng cao giá 
trị sản phẩm nông nghiệp địa phương, đem 
lại thu nhập bền vững cho người người dân./.

Nông Cúc

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ 
TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2021

Vừa qua, Chi cục Quản lý chất lượng Nông 
lâm sản và Thủy sản chủ trì phối hợp với 

Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, phòng 

Kinh tế thành phố và các đơn vị có liên quan tổ 
chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra tập trung vào những 
mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp Tết 
Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 như: Thịt và 
các sản phẩm chế biến từ thịt, thủy sản, rau củ, 
quả… kiểm tra, kiểm soát những chợ đầu mối, 
chợ truyền thống, cơ sở giết mổ, vận chuyển 
thực phẩm; kiểm tra việc chấp hành pháp luật 
về an toàn thực phẩm như điều kiện của cơ 
sở sản xuất, chế biến thực phẩm; chất lượng, 

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN TỔ CHỨC KIỂM TRA 
CƠ SƠ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM SẢN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU

Chi cục QLCLNLS và Thủy sản kiểm tra chất lượng 
thực phẩm tại huyện Ngân Sơn
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- Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
không có địa điểm cố định: Là cơ sở sản xuất, 
kinh doanh không đăng ký trụ sở tại một điểm 
cố định, trong quá trình hoạt động có thể di 
chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác. 

- Yêu cầu cốt lõi cần đảm bảo an toàn thực 
phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm không có địa điểm cố định:

+ Nước sử dụng cho sản xuất đáp ứng 
quy định tại Quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT

+ Thiết bị, dụng cụ chứa đựng sản phẩm 
không độc hại, không gây ô nhiễm cho sản 
phẩm.

+ Không sử dụng phụ gia thực phẩm, 
chất hỗ trợ chế biến thực phẩm đã quá thời 
hạn sử dụng, ngoài danh mục được phép sử 
dụng hoặc trong danh mục được phép sử 
dụng nhưng vượt quá giới hạn cho phép.

+ Thu gom, xử lý chất thải phải theo đúng 
quy định của pháp luật.

+  Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất 
kinh doanh phải tuân thủ quy định về vệ sinh 
cá nhân.

+  Lưu giữ thông tin mua bán đảm bảo 
truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.

- Một số hình thức xử phạt vi phạm về an 
toàn thực phẩm: Có thể bị phạt tiền lên đến 100 
triệu đồng đối với hành vi vi phạm về an toàn 
thực phẩm, ví dụ: Khi sử dụng hóa chất, kháng 
sinh, thuốc thú y không rõ nguồn gốc xuất xứ 
hoặc chất cấm trong chăn nuôi; sử dụng thuốc 
không đáp ứng quy chuẩn thật hoặc không 
bảo đảm vệ sinh theo quy định của pháp luật 
tương ứng để sản xuất; Không thực hiện thu 
gom, xử lý chất thải, rác thải trong phạm vi của 
cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật 

YÊU CẦU CỐT LÕI ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI 
CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM KHÔNG CÓ ĐỊA ĐIỂM CỐ ĐỊNH

đảm bảo an toàn thực phẩm của sản phẩm 
thực phẩm; nguồn gốc, xuất xứ; đăng ký bản 
tự công bố sản phẩm; ghi nhãn; quảng cáo; lấy 
mẫu kiểm nghiệm...

Quá trình kiểm tra, đoàn công tác đã kiểm 
tra 17 cơ sở sản xuất, kinh doanh/tổng số 212 
cơ sở thuộc diện quản lý. Kết quả có 11/17 sở 
sở được kiểm tra đạt yêu cầu về đảm bảo an 
toàn thực phẩm; còn 6/17 cơ sở sản xuất, kinh 
doanh không đạt yêu cầu về đảm bảo an toàn 
thực phẩm, trong đó có 3/17 cơ sở vi phạm 
về điều kiện vệ sinh cơ sở, về điều kiện trang 
thiết bị, dụng cụ sản xuất; 03 cơ sở vi phạm 
về ghi nhãn thực phẩm. Đối với các cơ sở vi 
phạm, đoàn kiểm tra không xử phạt, nhắc nhở 
và yêu cầu các cơ sở thực hiện cam kết không 
tái phạm.

Ngoài ra đoàn kiểm tra đã thực hiện lấy 15 
mẫu thực phẩm để xét nghiệm nhanh, kết quả 
15/15 mẫu đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn công tác 
còn kết hợp thực hiện tuyên truyền kiến thức 
an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức ý thức 
của cộng đồng về bảo đảm an toàn thực phẩm. 

Việc tăng cường công tác kiểm tra, lấy 
mẫu giám sát kết hợp tuyên truyền kiến thức 
an toàn thực phẩm góp phần bảo đảm an 
toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh 
doanh và sử dụng thực phẩm; kịp thời phát 
hiện, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm giả, kém chất lượng, hạn chế ngộ độc 
thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 
năm 2021./.

Hồng Thắng
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Ngày 25/02/2021, đồng chí Đỗ Thị Minh 
Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh  cùng 

lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông 
Nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo UBND 
huyện Chợ Mới đã đi thăm vùng sản xuất chè 
shan tuyết và mơ vàng tại huyện Chợ Mới.

Huyện Chợ Mới có hơn 100 ha chè shan 
tuyết tập trung chủ yếu tại xã Yên Cư. Nhận 
thấy tiềm năng phát triển của chè shan tuyết, 
thời gian gần đây chính quyền địa phương và 
người dân chú trọng, dành nhiều nguồn lực 
đầu tư phát triển cây trồng này. Phát triển vùng 
chè shan tuyết đã tạo việc làm ổn định, tăng 
thu nhập, góp phần xoá đói giảm nghèo cho 
người dân và góp phần làm tăng độ che phủ, 
tạo vùng sinh thái nông nghiệp phát triển bền 
vững ở Chợ Mới.

Huyện Chợ Mới có hơn 100 ha chè shan 
tuyết tập trung chủ yếu tại xã Yên Cư. Nhận 
thấy tiềm năng phát triển của chè shan tuyết, 
thời gian gần đây chính quyền địa phương và 
người dân chú trọng, dành nhiều nguồn lực 
đầu tư phát triển cây trồng này. Phát triển vùng 
chè shan tuyết đã tạo việc làm ổn định, tăng 
thu nhập, góp phần xoá đói giảm nghèo cho 
người dân và góp phần làm tăng độ che phủ, 
tạo vùng sinh thái nông nghiệp phát triển bền 
vững ở Chợ Mới.

Mơ vàng là một trong những cây trồng 
thế mạnh của huyện Chợ Mới; trên địa bàn 
huyện có gần 400 ha cây mơ, đây là một cây 

trồng mang lại thu nhập cao cho người dân. 
Hiện nay, trên địa bàn huyện có nhà máy 
chế biến mơ của Công ty trách nhiệm hữu 
hạn Việt Nam Misaki được đầu tư và đi vào 
sản xuất với công suất trên 1.000 tấn quả 
tươi/năm là điều kiện thuận lợi để phát triển 
cây mơ.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Đỗ Thị 
Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 
Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông Nghiệp và 
Phát triển nông thôn, chính quyền địa phương 
quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn người dân thâm 
canh, phát triển sản phẩm chè shan tuyết và 
mơ vàng trên địa bàn phù hợp với mục tiêu đề 
ra tại Kế hoạch phát triển chế biến sản phẩm 
chè và cây ăn quả đặc sản trên địa bàn tỉnh Bắc 
Kạn giai đoạn 2020 - 2025./.

Nông Cúc

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỖ THỊ MINH HOA THĂM VÙNG SẢN XUẤT 
CHÈ SHAN TUYẾT VÀ MƠ VÀNG TẠI HUYỆN CHỢ MỚI

Bà  Đỗ Thị Minh Hoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh                 
thăm vùng sản xuất chè shan tuyết tại xã Yên Cư, 

huyện Chợ Mới 

(Điều 6, Điều 8 và Điều 9 Nghị định 115/2018/
NĐ-CP).

- Hình phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động 
sản xuất, kinh doanh; tịch thu tang vật, phương 
tiện vi phạm.

- Khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy sản 
phẩm; chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc 
thực phẩm, điều trị người bị ngộ độc thực 
phẩm./.

Hồng Thắng
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TIN HOẠT ĐỘNG

Bí thơm là cây trồng đặc sản bản địa của 
huyện Ba Bể, trái bí có dáng thon dài, vỏ 

dày và cứng; toàn bộ thân, lá, hoa và quả có mùi 
thơm đặc trưng. Quả bí khi chế biến có độ dẻo, 
mùi thơm, vị đậm, ngậy béo và là món ăn bổ 
dưỡng rất tốt cho sức khỏe.Vùng trồng bí thơm 
tập trung tại xã Yến Dương, xã Địa Linh với diện 
tích trồng mỗi năm khoảng gần 100 ha, năng 
suất đạt khoảng 300-350 tạ/ha, tổng sản lượng 
đạt khoảng 2.200 tấn. Trên thị trường, bí thơm 
Ba Bể có giá cao hơn các loại bí xanh thường, 
mang lại thu nhập ổn định cho người sản xuất. 
Tuy nhiên, do không được cải tạo giống nên hiện 
nay giống bí này đang có nguy cơ thoái hóa về 
đặc tính. Nhằm mục tiêu phục tráng lại giống bí 
thơm Ba Bể duy trì các đặc tính quý của giống 
bí này, tỉnh Bắc Kạn triển khai Đề tài Phục tráng 
giống bí thơm Ba Bể đảm bảo năng suất cao, 
chất lượng tốt.

Đề tài Phục tráng giống bí thơm Ba Bể đảm 
bảo năng suất cao, chất lượng tốt được triển khai 
tại xã Địa Linh, xã Yến Dương, huyện Ba Bể. Đề tài 
dự kiến thực hiện trong thời gian 3 năm, bắt đầu 
từ tháng 6/2019 và kết thúc vào tháng 6/2022; 
triển khai 04 nội dung gồm: Điều tra, đánh giá 
tình hình sản xuất bí thơm Ba Bể và thu thập 
nguồn vật liệu; nghiên cứu phục tráng giống bí 
thơm Ba Bể; xây dựng mô hình sản xuất giống bí 
thơm Ba Bể; tập huấn chuyển giao kỹ thuật. Với 
nguồn vật liệu ban đầu gồm 500 cá thể bí thơm, 
đến nay, đề tài đã tuyển chọn và đang triển khai 
gieo trồng cách ly 6 dòng triển vọng trên diện 
tích 2000 m2 tại xã Địa Linh, huyện Ba Bể, trong 
đó có 500 m2 trồng trong vòm che; bước đầu đã 
xác định được một số cá thể bí thơm có triển 
vọng, có mùi thơm đặc trưng, cây trồng sinh 
trưởng, phát triển tốt./.

Nông Cúc

TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI PHỤC TRÁNG GIỐNG BÍ THƠM ĐẢM BẢO 
NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG TỐT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA BỂ

Thực hiện Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 
15 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao năm 2020; Kế hoạch số 211/KH-UBND 
ngày 24 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc 
Kạn về việc thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn 
mới năm 2020. Tỉnh Bắc Kạn đã tập trung huy 
động các cấp, chính quyền, đoàn thể chung 
tay hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới, đẩy 
nhanh tiến bộ thực hiện các tiêu chí của Chương 
trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ngày 
19 tháng 2 năm 2021, UBND tỉnh Bắc Kạn đã 
ban hành các Quyết định công nhận các xã đạt 
chuẩn nông thôn mới và các xã đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao năm 2020.

Theo đó, trong năm 2020 tỉnh Bắc Kạn có 
04 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí 
quy định tại Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 
29/2/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban 
hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn 
giai đoạn 2017-2020 bao gồm: Xã Địa Linh, xã 
Khang Ninh, huyện Ba Bể; xã Dương Phong, huyện 
Bạch Thông; xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn và 02 xã 
đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo các tiêu 
chí quy định tại Quyết định 1861/QĐ-UBND ngày 
6/11/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban 
hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh 
Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020 bao gồm: Xã Kim Lư, 
huyện Na Rì; xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông.

Nguyễn Ninh

CÁC XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020
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TRANG VĂN NGHỆ

Tay cầm tập phiếu tươi hồng
Bầu cử ba cấp hội đồng của ta

Bầu cử Quốc hội nước nhà
Cử tri cả nước gần xa rộn ràng

Chọn người tài đức, giỏi giang
Có sức khỏe tốt vững vàng bền lâu

Trình độ Đại học vẫn đi đầu
Người có uy tín nhắc nhau ta bầu

Muốn cho nước sạch dân giàu
Sáng suốt lựa chọn bầu người vì dân

Quan tâm gần gũi nhân dân
Đời sống vật chất tinh thần nâng cao

Ngày bầu cử thật vui sao
Niềm tin phấn khởi dạt dào tình thân

Làm tròn nghĩa vụ công dân
Cử tri ta hãy góp phần tham gia./.

Phạm Duy Bính
Xã Quân Hà, huyện Bạch Thông

NGÀY BẦU CỬ THẬT VUI SAO
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MỤC LỤC

BẢN TIN KHUYẾN NÔNG 
BẮC KẠN

Phát hành năm 2021: 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 sản xuất vụ xuân năm 2021

                                                Tr1

2. Phương án phòng, chống dịch bệnh động vật 
trên cạn và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh 
Bắc Kạn năm 2021                                                                    Tr5

3. Bắc Kạn định hướng phát triển nông, lâm 
nghiệp gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh 
Bắc Kạn                                                                              Tr9

4. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây gừng                    Tr10

5. Kỹ thuật phòng trừ bệnh thán thư hại cây hồng 
không hạt                                                                        Tr14

6. Giám đốc HTX tích cực ứng dụng khoa học công 
nghệ nâng cao năng xuất lao động, tạo việc làm 
cho thành viên                                                               Tr15

7. Người "Kỹ sư" nông dân                                        Tr17

8. Hiệu quả mô hình sản xuất khoai tây vụ đông 
gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm                        Tr18

9.  Trang tin hoạt động                                                Tr19-26

10.  Trang văn nghệ                                                                    Tr27

KHOA HỌC - KỸ THUẬT, TIN HOẠT ĐỘNG



Gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông sản Bắc Kạn nhân dịp hội chợ Xuân 2021                                                                   
tại Trung tâm thương mại Vincom Bắc Kạn

Các thành viên HTX Văn Lang HT thu hoạch cây dược liệu Cà gai leo tại xã Văn Lang, huyện Na Rì



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:

       02/GP-XBBT, ngày 26 tháng 01 năm 2021
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
Ks Nguyễn Thị Ninh

Gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông sản Bắc Kạn nhân dịp hội chợ Xuân 2021                                                                   
tại Trung tâm thương mại Vincom Bắc Kạn

Bà Đỗ Thị Minh Hoa, 
Phó chủ tịch UBND 

tỉnh cùng đoàn công 
tác thăm mô hình 
chăn nuôi bò tập 

trung của HTX rượu 
men lá Thanh Tâm 

xã Bằng Phúc, huyện 
Chợ Đồn

Cấp giống lúa HDT10 cho 
các hộ dân tham gia 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 
tại xã Quảng Chu, huyện 

Chợ Mới


