
SỐ 1 |  2020

OCOP tạo sức bật mới 
trong xây dựng 
nông thôn mới



3SỐ 4 |  20202 BẢN TIN
&

NÔNG NGHIỆP
NÔNG THÔN LẠNG SƠN

Số 1/2020

Ban biên tập:
HOÀNG VĂN ĐẢY
ĐÀO TRỌNG DŨNG
NGUYỄN QUANG HÒA
LÊ NGỌC MINH

Thư ký Ban biên tập:
NGUYỄN DUY HÀ

Trình bày: 

LA THẾ ĐẠI

ĐỊA CHỈ:
Trụ sở: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lạng Sơn (thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng,
thành phố Lạng Sơn).

Bộ phận thường trực: Phòng Thông tin -
Tuyên truyền, Trung tâm Khuyến nông tỉnh
Lạng Sơn (số 98A, Ngô Quyền, phường Đông Kinh,
thành phố Lạng sơn). 

ĐT: 02053 878 364 

SỐ 1 |  2020

OCOP tạo sức bật mới 
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Chủ trương chính sách 

Trong số này Đối tượng áp dụng gồm: Doanh
nghiệp, Hợp tác xã, liên hiệp

Hợp tác xã, nông dân, chủ trang trại;
người được ủy quyền đối với hộ
nông dân, tổ hợp tác; cá nhân, người
được ủy quyền đối với nhóm cá
nhân, hộ gia đình đăng ký hộ kinh
doanh (gọi chung là Nhà đầu tư). 

Về nguyên tắc áp dụng: Nhà
đầu tư có dự án nông nghiệp là dự
án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư
mở rộng sản xuất hoặc dự án đầu tư
liên kết theo hình thức quy định tại
Điều 4 Nghị định số 98/2018/NĐ-
CP được hưởng chính sách hỗ trợ
đầu tư theo quy định tại Nghị quyết
này; Trường hợp cùng một thời
điểm, dự án thuộc đối tượng thụ
hưởng của nhiều chính sách ưu đãi,
hỗ trợ khác nhau (kể cả từ các
chương trình, dự án khác), nhà đầu
tư được lựa chọn áp dụng chính
sách ưu đãi, hỗ trợ có lợi nhất; Nhà
đầu tư tự bỏ vốn, huy động vốn để

thực hiện dự án đầu tư vào nông
nghiệp, nông thôn 

Nghị quyết cũng quy định: Dự
án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu
tư là dự án thực hiện tại địa bàn có
điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn
theo quy định pháp luật về đầu tư.
Dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư là
dự án thực hiện tại địa bàn thành
phố Lạng Sơn và địa bàn có điều
kiện KT-XH khó khăn theo quy định
pháp luật về đầu tư.

Điều kiện được hưởng chính
sách khi Dự án phù hợp với quy
hoạch, định hướng phát triển kinh
tế xã hội của tỉnh; Nhà đầu tư thực
hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
chấp hành đúng các quy định của
pháp luật về đầu tư, đất đai, xây
dựng và các quy định khác có liên
quan; Giấy chứng nhận hoặc cam
kết bảo đảm các quy định của pháp
luật về tiêu chuẩn chất lượng sản
phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn

dịch bệnh và bảo vệ môi trường;
Nhà đầu tư thực hiện thủ tục, hồ sơ
đề nghị hỗ trợ.

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ
lãi suất tín dụng như sau:

1. Hỗ trợ 100% lãi suất trong
hạn mức vốn vay các ngân hàng
cho Nhà đầu tư có dự án đầu tư
trong danh mục dự án nông nghiệp
đặc biệt ưu đãi đầu tư, mức hỗ trợ
tối đa không quá 05 tỷ đồng/dự án. 

2. Hỗ trợ 50% lãi suất trong hạn
mức vốn vay các ngân hàng cho
Nhà đầu tư có dự án đầu tư trong
danh mục dự án nông nghiệp ưu
đãi đầu tư, mức hỗ trợ tối đa không
quá 03 tỷ đồng/dự án. 

3. Thời gian hỗ trợ lãi suất tính
từ ngày bắt đầu giải ngân vốn vay
theo hợp đồng tín dụng với ngân
hàng, đồng thời căn cứ vào thời hạn
hợp đồng tín dụng giữa khách
hàng và ngân hàng nhưng tối đa
không quá 05 năm đối với dự án
chăn nuôi gia súc, gia cầm; không
quá 07 năm đối với dự án trồng cây
lâm nghiệp kinh doanh lấy gỗ
nguyên liệu; không quá 10 năm đối
với dự án trồng cây ăn quả, cây đặc
sản; không quá 12 năm đối với dự
án trồng cây gỗ lớn; không quá 03
năm đối với dự án đầu tư vào nông

(Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn)
Mô hình trồng lúa bao thai hồng tại huyện Tràng Định.

Chsu thích bìa?

Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển
hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
giai đoạn 2020-2025

Mô hình trồng nấm sò nâu của thanh niên làm
kinh tế giỏi xã Yên Sơn huyện Hữu Lũng.

NÔNG THÔN MỚI

Xã Nhất Tiến đón bằng công nhận
xã đạt chuẩn nông thôn mới

CHÍNH SÁCH MỚI

Tổ chức tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm
an toàn sinh học

OCOP LẠNG SƠN

OCOP tạo sức bật mới trong xây dựng
nông thôn mới

TIÊU ĐIỂM - SỰ KIỆN

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

SẢN XUẤT - THỊ TRƯỜNG

Tràng Định “Hồi sinh” lúa Bao Thai hồng 

Toàn tỉnh ra quân tổ chức “Tết  trồng cây
đời đời nhớ ơn Bác Hồ”  Xuân Canh Tý 2020

Tập trung phòng, chống bệnh dịch
tả lợn châu Phi tái phát, lây lan

Phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã
một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn
2019-2020, định hướng đến năm 2030”



thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nhưng tối đa
không quá 20 triệu đồng/tổ chức, cá nhân.

2. Hỗ trợ một lần 100% kinh phí xây dựng nhãn hiệu
sản phẩm; nhãn hiệu sản phẩm được đăng ký bảo hộ
tại Cục sở hữu trí tuệ; cơ sở được công nhận nhãn hiệu,
nhưng không quá 100 triệu đồng/cơ sở . 

3. Hỗ trợ một lần 100% kinh phí thực hiện chứng
nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP,
Organic, nhưng không quá 25 triệu đồng/mô hình. 

4. Hỗ trợ 100% kinh phí, nhưng không quá 30 triệu
đồng/sản phẩm để tổ chức các hoạt động tuyên truyền,
quảng bá sản phẩm nông sản trên phương tiện thông
tin đại chúng. 

5. Hỗ trợ 50% kinh phí tham gia triển lãm hội chợ
trong nước, ngoài nước được cấp có thẩm quyền phê
duyệt, nhưng không quá 50 triệu đồng/tổ chức, cá
nhân/01 năm. 

6.  Hỗ trợ 100% kinh phí, trong vòng 02 năm, nhưng
không quá 50 triệu đồng/tổ chức, cá nhân để thuê địa
điểm bán sản phẩm trong nước áp dụng quy trình sản
xuất nông nghiệp tốt hoặc áp dụng các tiêu chuẩn
tương tự, nông nghiệp hữu cơ.

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT
TRONG SẢN XUẤT  VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM
NÔNG NGHIỆP 

1. Chủ trì liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ
100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết nhưng tối đa
không quá 300 triệu đồng/dự án, bao gồm: Tư vấn lập
hồ sơ dự án; tư vấn lập hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ đầu
tư; tư vấn lập hồ sơ xây dựng hợp đồng liên kết, dự án
liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh,
phát triển thị trường.

2. Hỗ trợ 100% chi phí mua bao bì, nhãn mác sản
phẩm nhưng 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 không quá 100 triệu
đồng/sản phẩm. 

HỖ TRỢ THÀNH LẬP MỚI VÀ ĐƯA TRÍ THỨC TRẺ
VỀ  LÀM VIỆC TẠI HỢP TÁC XÃ HOẠT ĐỘNG
TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 

1. Hợp tác xã nông nghiệp thành lập mới được hỗ
trợ 20 triệu đồng để xây dựng điều lệ, phương án sản

xuất kinh doanh, hồ sơ thành lập tổ chức hoạt động của
Hợp tác xã và các hoạt động khác.

2. Hỗ trợ đưa trí thức trẻ về làm việc có thời hạn tại
hợp tác xã

a) Mỗi hợp tác xã được hỗ trợ thuê 01 lao động về
làm việc tại hợp tác xã; mức hỗ trợ bằng 01 lần mức
lương tối thiểu vùng tại địa bàn trí thức trẻ làm việc;
thời hạn hỗ trợ tối đa không quá 36 tháng. 

b) Điều kiện hỗ trợ
- Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm

2012; hàng năm được cơ quan có thẩm quyền đánh giá
duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên. 

- Lao động tuyển dụng theo Điểm a, Khoản 2, Điều
này có trình độ cao đẳng trở lên, chuyên ngành phù
hợp với lĩnh vực hoạt động và nhu cầu tuyển dụng của
Hợp tác xã; có hợp đồng lao động theo quy định của
Bộ Luật Lao động. 

HỖ TRỢ ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG NGOÀI HÀNG
RÀO DỰ ÁN

Nhà đầu tư có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông
thôn theo quy định của Nghị quyết này, nếu bên ngoài
hàng rào dự án chưa có đường giao thông, hệ thống
điện, cấp thoát nước để phục vụ dự án thì được hỗ trợ
bổ sung 70% chi phí, nhưng tối đa không quá mức hỗ
trợ theo quy định sau:

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 21/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về chính sách
đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông
nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn
2017-2020. 

Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ không quy định tại
Nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại Nghị
định số 193/2013/NĐ-CP, Nghị định số 57/2018/NĐ-CP
và Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm
2019.
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nghiệp khác.
4. Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất: Tối đa

không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án. 
5. Điều kiện hỗ trợ
a) Dự án có hạn mức vốn vay ngân hàng từ 200 triệu

đồng trở lên.
b) Sử dụng vốn đúng mục đích và trả nợ gốc, lãi

theo đúng thỏa thuận với tổ chức tín dụng. 
c) Dự án đề nghị được hỗ trợ là dự án chưa được hỗ

trợ lãi suất từ các chính sách khác.

HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
CAO, SẢN XUẤT SẢN PHẨM MỚI CÓ GIÁ TRỊ
KINH TẾ CAO, SẢN XUẤT HÀNG HÓA TẬP TRUNG

1. Mức hỗ trợ
a) Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp ứng dụng công

nghệ cao được hỗ trợ 300 triệu đồng/ha để xây dựng
cơ sở hạ tầng, thiết bị và xử lý môi trường, nhưng không
quá 02 tỷ đồng/dự án.

b) Nhà đầu tư có dự án sản xuất giống cây trồng,
giống vật nuôi, trồng thử nghiệm cây trồng mới có giá
trị kinh tế cao khi đưa vào sản xuất trong cùng điều kiện
sản xuất mà có năng suất, chất lượng cao, mang lại thu
nhập cao hơn so với cây trồng, vật nuôi khác trên cùng
địa bàn được hỗ trợ 70% kinh phí đầu tư, nhưng không
quá 03 tỷ đồng/dự án, để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết
bị và xử lý môi trường.

c) Nhà đầu tư có dự án đầu tư sản xuất hàng hóa tập
trung thuộc dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư
được hỗ trợ 50% tổng vốn đầu tư nhưng không quá 05
tỷ đồng/dự án; thuộc dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư
được hỗ trợ 40% tổng vốn đầu tư nhưng không quá 03
tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị và xử
lý môi trường.

2. Điều kiện hỗ trợ
a) Vườn ươm sản xuất giống cây trồng có quy mô từ

1 triệu cây/năm trở lên; vườn ươm giống cây bằng công
nghệ nuôi cấy mô tập trung từ 500 nghìn cây/năm trở
lên; vườn ươm cây dược liệu từ 1.000 m2 trở lên. 

b) Dự án có quy mô chăn nuôi thường xuyên tập
trung từ 50 con trâu, bò, ngựa trở lên (cả trường hợp
nuôi hỗn hợp); từ 100 con lợn nái sinh sản trở lên; 300
con gia súc khác trở lên; 1.000 con gia cầm trở lên; sản
xuất giống trâu, bò cái sinh sản từ 50 con giống trở lên. 

c) Dự án trồng rau từ 02 ha trở lên; nếu trồng rau
trong nhà kính, nhà lưới có quy mô từ 1.000 m2 trở lên;
cây công nghiệp, cây lâu năm, cây ăn quả, trồng rừng
từ 05 ha trở lên; trồng cây dược liệu từ 01 ha trở lên.

d) Dự án nuôi trồng thủy sản có quy mô tối thiểu từ
01 ha trở lên hoặc quy mô tối thiểu 1.000m3 đối với
nuôi lồng, bè.

e) Nhà máy sản xuất gỗ MDF; nhà máy chế biến ván
dăm, tre ép công nghiệp có quy mô trên 10.000
m3/năm trở lên. Thiết bị được sản xuất tại các nước
phát triển; trường hợp sản xuất tại các nước đang phát
triển thì thiết bị phải mới 100%;  Nhà đầu tư phải sử
dụng tối thiểu 50% nguyên liệu tại địa phương.

HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ: BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN
NÔNG LÂM SẢN; GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM

1. Hỗ trợ cơ sở chế biến nông sản, cơ sở giết mổ gia
súc, gia cầm 

a) Hỗ trợ 60% chi phí đầu tư cơ sở chế biến nông
sản, cơ sở giết mổ, nhưng không quá 05 tỷ đồng/dự án
để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông,
điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị trong hàng rào
dự án.

b) Các dự án đầu tư chế biến nông sản phải bảo
đảm các điều kiện giá trị sản phẩm sau chế biến tăng ít
nhất 1,5 lần so với giá trị nguyên liệu thô ban đầu (căn
cứ theo giá thị trường tại thời điểm nghiệm thu dự án).
Dự án cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung với công
suất tối thiểu là 20 con trâu, bò/ngày hoặc 50 con
lợn/ngày hoặc 500 con gia cầm/ngày. 

2. Hỗ trợ bảo quản nông sản
a) Hỗ trợ 70% chi phí đầu tư cơ sở bảo quản nông

sản, nhưng không quá 02 tỷ đồng/dự án để xây dựng
cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, nước, xử lý chất thải,
nhà xưởng và mua thiết bị. 

b) Điều kiện hỗ trợ: Công suất cơ sở sấy nông, lâm
sản phải đạt tối thiểu 30 tấn sản phẩm/lượt; bảo quản
rau, củ, hoa quả tươi, chè, hồi, thuốc lá, các loại nông
sản khác đạt 200 tấn kho/lượt; bảo quản, lưu trữ giống
cây trồng đạt công suất 30 tấn kho/lượt. 

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU, MỞ RỘNG
THỊ TRƯỜNG

1. Hỗ trợ một lần 100% kinh phí để xây dựng hệ

TT

1

2

3

Tổng vốn đầu tư dự án (không bao gồm 
chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng)
Từ 10 tỷ đồng đến dưới 30 tỷ đồng

Từ 30 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng

Từ 50 tỷ đồng trở lên

Mức hỗ trợ 
(tối đa)
2,0 tỷ đồng

3,0 tỷ đồng

5,0 tỷ đồng



Thực hiện Công văn số
1964/BNN-TY ngày
18/3/2020 của Bộ Nông

nghiệp & PTNT, về việc tổ chức tái
đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn
sinh học; thực hiện nhiệm vụ được
giao của UBND tỉnh (Công văn số
1108/VP-KTN ngày 25/3/2020 của
Văn phòng UBND tỉnh), Sở Nông
nghiệp và PTNT đề nghị UBND các
huyện, thành phố, Chi cục Chăn
nuôi và Thú y, Trung tâm Khuyến
nông tỉnh triển khai thực hiện một
số nội dung sau: 
1. Uỷ ban nhân dân các huyện,

thành phố:

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên
môn tuyên truyền, khuyến cáo cho
các doanh nghiệp, hợp tác xã, các
trang trại, gia trại chăn nuôi, các hộ
chăn nuôi lợn trên địa bàn thực
hiện việc nuôi tái đàn lợn theo các
quy định, hướng dẫn của Ban chỉ
đạo Quốc gia phòng, chống DTLCP,
Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hướng
dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT
tỉnh (Hướng dẫn số 4249/HD-BNN-
TY ngày 18/6/2019; Công văn số
5329/BNN-CN ngày 25/7/2019;
Công văn số 13/BCĐDTLCP ngày
19/12/2019; Hướng dẫn số 03/HD-
SNN ngày 28/02/2020 của Sở Nông
nghiệp & PTNT); các doanh nghiệp,
các Hợp tác xã, các trang trại chăn
nuôi sản xuât lợn giống tăng cường
việc nhân giống, cung ứng lợn
giống có chất lượng và an toàn dịch
bệnh cho người chăn nuôi để thực
hiện việc tái đàn, tăng đàn lợn; 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường,
thị trấn phối hợp với các cơ quan

chuyên môn thông tin, tuyên
truyền sâu rộng bằng nhiều hình
thức, nhất là thông qua hệ thống
truyền thanh cơ sở, tập huấn… về
các biện pháp chăn nuôi an toàn
sinh học, an toàn dịch bệnh, tái đàn
lợn, tăng đàn lợn; trong giai đoạn
hiện nay tuyệt đối không tham gia,
tiếp tay cho các hoạt động vận
chuyển, giết mổ  lợn, buôn bán trái
phép lợn, các sản phẩm lợn qua
biên giới giữa Việt Nam và các nước;
không thao túng giá, thông tin thất
thiệt, thu gom, găm hàng, đẩy giá
lợn hơi lên cao;

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên
môn tiếp tục tăng cường giám sát,
phát hiện dịch bệnh sớm để khống
chế kịp thời; hàng tháng báo cáo
kết quả công tác phòng, chống dịch
bệnh; công tác tái đàn lợn, tăng đàn
lợn về Sở Nông nghiệp và PTNT qua
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh
Lạng Sơn (Địa chỉ Email: chicuc-
thuylangson@gmail.com).
2. Trung tâm Khuyến nông tỉnh:

- Phối hợp với UBND các
huyện, thành phố tổ chức tuyên
truyền, hướng dẫn các biện pháp
chuyên môn về chăn nuôi lợn an
toàn sinh học;

- Phối hợp với UBND các huyện,
thành phố tổ chức tập huấn, triển
khai xây dựng mô hình chăn nuôi
lợn an toàn sinh học, an toàn dịch
bệnh…
3. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh: 

- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo
công tác giám sát phát hiện sớm
các ổ dịch tại cơ sở; phối hợp với
UBND các huyện, thành phố chỉ đạo

về công tác phòng,  chống dịch để
phát hiện sớm, thực hiện ngay các
biện pháp chống dịch không để lây
lan ra diện rộng, hạn chế thấp nhất
thiệt hại do dịch bệnh gây ra;
Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất,
vắc xin đúng chủng loại và số lượng
để phục vụ cho công tác phòng,
chống dịch bệnh gia súc, gia cầm có
hiệu quả;

- Phối hợp với các cơ quan chức
năng tăng cường công tác kiểm
dịch, kiểm soát vận chuyển, kiểm
soát giết mổ động vật, sản phẩm
động vật lưu thông, ra vào địa bàn;
tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ
chức, cá nhân đáp ứng các yêu cầu
theo quy định về kiểm dịch lưu
thông vận chuyển theo đúng quy
định; Phối hợp các địa phương và
các sở, ngành liên quan tham mưu
biện pháp bảo đảm tốt nhất nguồn
cung thịt và sản phẩm động vật
đáp ứng nhu cầu của người dân
trong tỉnh và nhu cầu xuất bán ra
tỉnh ngoài theo quy định;

- Tham mưu tổng hợp báo cáo
định kỳ kết quả công tác phòng,
chống dịch bệnh; công tác tái đàn
lợn, tăng đàn lợn trên địa bàn
toàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề
nghị UBND các huyện, thành phố;
Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung
tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện
nghiêm túc các nội dung trên.
Trong quá trình thực hiện có vướng
mắc, đề nghị báo cáo Sở Nông
nghiệp và PTNT để phối hợp giải
quyết.

BAN BIÊN TẬP
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NÔNG NGHIỆP
NÔNG THÔN LẠNG SƠN

Triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia
cầm và các bệnh trên gia súc

Tổ chức tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học

Để chủ động tổ chức kiểm soát
tốt các loại dịch bệnh động
vật, đặc biệt là bệnh Cúm gia

cầm, Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm
long móng, giảm thiệt hại kinh tế,
bảo đảm an toàn dich bệnh, an toàn
thực phẩm trong thời gian tới, Bộ
Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ
quan, đơn vị thuộc Bộ, các địa
phương theo chức năng nhiệm vụ
được giao tập trung chỉ đạo triển khai
đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp
phòng, chống dịch bệnh động vật
theo đúng các quy định của Luật thú
y, Luật chăn nuôi, văn bản hướng dẫn
thi hành các luật; các văn bản chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ (Công văn
số 167/TTg-NN ngày 05/02/2020;
Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày
13/02/2019) về phòng, chống Cúm
gia cầm;

Chỉ thị số 34-CT/TW cua Ban Bí
thư, Nghị quyết số 100/2019/QH14
của Quốc hội, Nghị quyết số 42/NQ-
CP của Chính phủ, các văn bản chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ và của
Bộ Nông nghiệp và PTNT về phòng,
chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Lở
mồm long móng,..; trong đó tập
trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu
cho các nhóm vật nuôi sau đây:

Đối với gia cầm
- Tập trung các nguồn lực chủ

động giám sát, phát hiện sớm các ổ
dịch Cúm gia cầm và các dịch bệnh
nguy hiểm khác; đặc biệt chú ý đối
tượng là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ,
những địa phương có ổ dịch cũ, nguy
cơ cao; kip thời phát hiện ổ dịch, tổ
chức khoanh vùng, xử lý dứt điểm,
không để phát sinh ổ dịch mới,

không để lây lan diện rộng; tổ chức
xử lý tiêu hủy động vật mắc bệnh,
nghi mắc bệnh, chết; tổng vệ sinh,
khử trùng, tiêu độc (bằng vôi bột, hóa
chất,...); kịp thời tổ chức tiêm phòng
vắc-xin đầy đủ cho các đối tượng
nguy cơ cao, tiêm bao vây ổ dịch; đẩy
mạnh việc xây dựng các vùng, chuỗi
chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh,
an toàn thực phẩm để đáp ứng nhu
cầu trong nước và xuất khẩu.

- Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và
xử lý nghiêm các trường hợp buôn
bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm
gia cầm làm lây lan dịch bệnh theo
quy định.

Đối với lợn
- Tiếp tục tăng cường hướng dẫn

các cơ sở thực hiện tốt các biện pháp
chăn nuôi lợn an toàn sinh học; có
biện pháp quản lý nuôi tại đàn, phải
đăng ký với chính quyền địa phương
trước khi tái đàn.

- Đề nghị các doanh nghiệp giảm
giá bán lợn; biểu dương các doanh
nghiệp tiên phong thực hiện việc
giảm giá lợn như CP, Dabaco, Green-
Feed; các địa phương có các giải pháp
quản lý bảo đảm hài hòa lợi ích giữa
người chăn nuôi và người tiêu dùng.

Đối với đại gia súc và gia súc
khác

- Các địa phương cần khẩn trương
tổ chức rà soát lại các hộ nhỏ lẻ, tổng
đàn để có biện pháp kiểm soát phù
hợp, hiệu quả.

Tăng cường hoạt động giám sát
dịch bệnh trên các đối tượng tăng
đàn trong thời gian qua (như bệnh Tụ
huyết trùng đối với đàn dê, các loại
dịch bệnh ở thỏ nuôi), tránh để dịch

bệnh bùng phát diện rộng.
Đề nghị các tỉnh thực hiện đồng

bộ Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng
toàn diện môi trường trong một tuần,
ưu tiên sử dụng vôi bột, vừa có tác
dụng khử trùng tốt, vừa cải thiện môi
trường chăn nuôi, cảnh báo nguy cơ
dịch bệnh; phải thận trọng khi sử
dụng hoá chất để dập dịch.

Giao Cục Thú y chủ trì, phối hợp
với các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với
các đơn vị liên quan thực hiện:

a) Tổng hợp kiến nghị của các địa
phương về hỗ trợ vắc-xin, hoá
chất,…để kịp thời xem xét, đề xuất
hỗ trợ theo quy định cho các địa
phương tổ chức phòng, chống dịch
bệnh kịp thời, hiệu quả.

b) Hướng dẫn người chăn nuôi,
thú y cơ sở tăng cường theo dõi đàn
gia súc, gia cầm, áp dụng các biện
pháp an toàn sinh học trong chăn
nuôi; vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng
vôi bột, hóa chất; đẩy mạnh việc xây
dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn
dịch bệnh.

c) Chủ động hợp tác với các tổ
chức quốc tế để tăng cường năng lực
chẩn đoán, xét nghiệm, giám sát và
ứng phó với các loại dịch bệnh.

d) Thành lập các đoàn công tác
đến địa phương có dịch, địa phương
có nguy cơ cao để hướng dẫn, đôn
đốc và kiểm tra công tác phòng,
chống dịch bệnh.

(Nguồn: Kết luận của Bộ trưởng
Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị triển
khai các giải pháp phòng, chống bệnh
CGC và các bệnh trên gia súc tại Hà Nội
ngày 12/02/2020)

BAN BIÊN TẬP



Để tăng cường hơn nữa việc
phát triển và sử dụng phân
bón hữu cơ, xây dựng một

nền nông  nghiệp sạch, nông
nghiệp hữu cơ góp phần nâng cao
chất lượng nông sản và bảo vệ môi
trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề
nghị, UBND các tỉnh, thành phố chỉ
đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì
đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền

các văn bản quy phạm pháp luật,
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
trong lĩnh vực phân bón. Đồng thời,
ưu tiên kinh phí cho hoạt động
khoa học công nghệ, chính sách hỗ
trợ, khuyến khích đầu tư theo quy
định. Chỉ đạo các cơ quan chuyên
môn phối  hợp  với tổ chức, cá  nhân
hoạt động trong lĩnh vực phân bón
đẩy mạnh phát triển và sử dụng

phân bón hữu cơ, xây dựng mô
hình sản xuất - sử dụng phân bón
hữu cơ phù hợp, hiệu quả để áp
dụng tại địa phương. Tăng cường
công  tác  thanh tra, kiểm tra, phát
hiện và xử nghiêm các trường hợp
sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân
bón giả, phân bón kém chất lượng
gây ảnh hưởng xấu đến môi trường
và gây bức xúc trong xã hội.

BAN BIÊN TẬP

(NGUỒN: CHỈ THỊ SỐ 117/CT - BNN - BVTT,
NGÀY 07/01/2020 CỦA BỘ NN&PTNT)

Xã Nhất Tiến đón bằng công nhận
xã đạt chuẩn nông thôn mới
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Chỉ thị về tăng cường phát triển 
và sử dụng phân bón hữu cơ

Ngày 27/4/2020, UBND tỉnh
Lạng Sơn đã ban hành Quyết
định số 703/QĐ-UBND, Về việc

sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày
25/11/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn
về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển
Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quyết định số 1961/QĐ-
UBND ngày 25/11/2014 của UBND
tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Quỹ
hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Lạng
Sơn như sau: 

1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung

như sau: 

“Điều 1. Thành lập Quỹ hỗ trợ phát
triển Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn để hỗ
trợ các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
phát triển hoạt động sản xuất kinh
doanh, nâng cao năng suất, chất
lượng hiệu quả hoạt động, góp phần
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc
làm, tăng thu nhập cho các hợp tác xã
và liên hiệp hợp tác xã. Quỹ hoạt động
không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn

và tự bù đắp chi phí quản lý hoạt động.
Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

tỉnh Lạng Sơn là tổ chức tài chính nhà
nước, có tư cách pháp nhân, vốn điều
lệ, con dấu riêng và được mở tài khoản
tại Kho bạc nhà nước và các Ngân
hàng theo quy định của pháp luật. 

Trụ sở Quỹ: Số 416, Đường Hùng
Vương, xã Mai Pha, Thành phố Lạng
Sơn, tỉnh Lạng Sơn.”. 

2. Điểm d, Khoản 1, Điều 2 được

sửa đổi, bổ sung như sau: 

“d) Cho vay đầu tư đối với các hợp
tác xã, liên hiệp hợp tác xã có dự án
đầu tư, phương án kinh doanh được
phê duyệt.” 

3. Khoản 1, Khoản 5 Điều 4 được

sửa đổi, bổ sung như sau: 

“1. Mức vốn vay: Các dự án được
vay vốn phải có tổng mức đầu tư trên
50 triệu đồng/dự án. Mức vốn cho vay
đối với từng dự án cụ thể, nhưng tối đa
không quá 80 % tổng mức đầu tư của
dự án và không quá 300 triệu đồng/dự
án (không vượt quá 10 % vốn điều lệ
được cấp ban đầu của Quỹ). 

5. Thời hạn cho vay do giám đốc
quỹ xem xét, quyết định trên cơ sở khả
năng thu hồi vốn, phù hợp với đặc
điểm của từng dự án và khả năng trả
nợ của chủ đầu tư, nhưng tối đa không
quá 05(năm) năm.”.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quỹ hỗ trợ phát triển
Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn

Mô hình trồng
thanh long ruột
đỏ xã Vân Nham,
huyện Hữu Lũng.

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Nhất Tiến.

Trước khi triển khai chương trình
xây dựng NTM, xã Nhất Tiến,

huyện Bắc Sơn chỉ đạt 3/19 tiêu chí.
Với sự đồng thuận của cấp ủy, chính
quyền địa phương và sự hưởng ứng
tích cực của nhân dân, sau 8 năm
xây dựng NTM, xã đã đạt 19/19 tiêu
chí theo Bộ tiêu chí quốc gia.

Từ năm 2011 đến cuối năm
2019, tổng nguồn vốn huy động
cho xây dựng NTM trên địa bàn xã
đạt trên 66 tỷ đồng, nhân dân tham
gia hiến đất để xây dựng các công
trình công cộng với hơn 3 nghìn
mét vuông đất và tham gia đóng

góp được trên 6 nghìn ngày công
lao động. Kết cấu hạ tầng kinh tế -
xã hội trên địa bàn xã được cải thiện
đáng kể, đời sống vật chất, tinh
thần của người dân ngày càng được
nâng cao.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí
Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Cấp
ủy, chính quyền xã Nhất Tiến cần
tiếp tục xây dựng và củng cố hệ
thống chính trị vững mạnh hơn,
đảm bảo an ninh nông thôn, ổn
định để phát triển kinh tế; từng
bước hiện đại hóa nông thôn, thực
hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

theo hướng nâng cao giá trị gia
tăng và phát triển bền vững; tiếp
tục huy động mọi nguồn lực để đầu
tư phát triển hoàn thiện các công
trình hạ tầng thiết yếu; phấn đấu
giai đoạn 2021 - 2025, xã đạt chuẩn
NTM nâng cao…

Nhân dịp này, nhân dân và cán
bộ xã Nhất Tiến được nhận bằng
khen của Chủ tịch UBND tỉnh;
UBND huyện Bắc Sơn tặng giấy
khen cho 6 tập thể và 11 cá nhân vì
đã có thành tích trong công tác xây
dựng NTM trên địa bàn năm 2019.

TRÍ DŨNG



có trên 102 công trình hồ đập giao
cho các xã, thị trấn quản lý. Trong
đó có 11 hồ chứa, 91 đập dâng và
gần 100 km kênh mương. Thời gian
qua, mặc dù được đầu tư để kiên cố
hóa kênh mương, nhưng chưa đáp
ứng được nhu cầu. Hiện nay, số
lượng mương đất chiếm khoảng
50%, thường bị hư hỏng do mưa
bão, không đảm bảo hoạt động
tưới, tiêu.

Trước thực trạng trên, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn đã
có tờ trình số 130/TTr-SNN ngày
8/11/2019, tham mưu cho UBND

tỉnh xây dựng quy định mức hỗ trợ
phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội
đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm
nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó,
UBND tỉnh dự kiến mức hỗ trợ đầu
tư xây dựng cụ thể đối với từng loại
công trình thủy lợi nhỏ, như: với
công trình tích trữ nước sẽ miễn
tiền thuê đất cho tổ chức cá nhân
khi xây dựng và hỗ trợ 100% chi phí
thiết kế, chi phí máy thi công cho tổ
chức thủy lợi cơ sở khi đầu tư công
trình; hỗ trợ 70% tổng giá trị công
trình xây dựng cống và kiên cố hóa
kênh mương.

Thực tế, những năm vừa qua,
khi Nhà nước có chính sách hỗ trợ
xi măng để kiên cố hóa kênh
mương, mặc dù tỷ lệ hỗ trợ chỉ
chiếm khoảng 10% tổng giá trị
công trình nhưng đã nhận được sự
hưởng ứng nhiệt tình của người
dân, nhiều tuyến kênh mương dẫn
nước cho sản xuất đã được bê tông
hóa. Nếu như tới đây, Nhà nước hỗ
trợ 70% giá trị công trình, kèm theo
đó là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoàn
chỉnh, thì việc xây dựng các công
trình thủy lợi nhỏ chắc chắn sẽ
được đẩy mạnh

Nông thôn mới

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có
1.391 công trình thủy lợi,
trong đó có 271 hồ chứa,

148 trạm bơm điện, 972 đập dâng.
Các công trình thủy lợi chính này từ
trước đến nay đã được quan tâm
đầu tư kiên cố hóa bằng nhiều
nguồn vốn như: trái phiếu Chính
phủ, tín dụng ưu đãi, ngân sách địa
phương và hỗ trợ có mục tiêu từ
ngân sách trung ương.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, các
công trình thủy lợi nhỏ phục vụ nhu

cầu tưới, tiêu trực tiếp cho đồng
ruộng thì việc đầu tư xây dựng còn
hạn chế. Toàn tỉnh hiện có hệ thống
kênh mương khoảng 3.016 km
nhưng mới kiên cố hóa được 1.316
km, chiếm 43,6%, (trong số này
cũng đã có nhiều đoạn xuống cấp,
không đạt hiệu quả tưới, tiêu), còn
lại là hệ thống mương đất. Ngoài ra,
có khoảng 2.334 công trình tạm,
guồng cọn nước thô sơ do người
dân tự làm để đảm bảo nưới tưới
cho mùa vụ.

Tại địa bàn huyện Lộc Bình, toàn
huyện hiện có hơn 200 công trình
phai tạm, đập dâng nhỏ do nhân
dân tự xây dựng. Hệ thống kênh
mương có tổng cộng 241 km, trong
đó 82 km mương đất, số còn lại tuy
đã kiên cố hóa nhưng bắt đầu
xuống cấp do đầu tư xây dựng từ
lâu. Hầu hết các công trình này hoạt
động mùa vụ, thường xuyên phải
cải tạo, việc tưới, tiêu không ổn
định và hiệu quả. 

Tại huyện Bình Gia, toàn huyện

Nông thôn mới 
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Mương nội đồng xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình chưa được kiên cố, hạn chế trong tưới tiêu.

Lạng Sơn là tỉnh miền núi có địa hình chia cắt mạnh nên công trình thủy lợi nhỏ có vai trò quan trọng trong sản
xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay nhiều công trình đã xuống cấp, công tác đầu tư sửa chữa, kiên cố hóa
còn nhiều hạn chế do khó khăn về nguồn lực.

Cần đẩy mạnh đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nhỏ
ĐỖ HOẠT- BÙI DŨNG

Nước về đồng ruộng. Ảnh minh họa 



Ngày 27/01/2020, UBND tỉnh đã
ban hành Quyết định số

158/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết
quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy
chứng nhận sản phẩm OCOP đạt từ
ba (03) đến bốn (04) sao năm 2019.

Theo đó, xếp hạng 04 sao cho 02
sản phẩm, gồm: Chè Ô Long của
huyện Đình Lập, gạo Nếp Cái Hoa
Vàng của huyện Bắc Sơn

Xếp hạng 03 sao cho 07 sản

phẩm, gồm: Mật ong hương rừng Xứ
Lạng, Khoai Lang Lộc Bình, Bí ngô
Đình Lập, gạo Bao Thai Hồng, Cao
khô Vạn Linh và Tinh bột nghệ hữu
cơ của huyện Chi Lăng, Rượu men lá
Mỏ Heo của huyện Bắc Sơn. 

Sản phẩm được xếp hạng 03
sao, 04 sao được UBND tỉnh
cấp Giấy chứng nhận và
được sử dụng biểu
trưng của Chương

trình OCOP, thứ hạng sao in trên bao
bì sản phẩm theo quy định. 

Giấy chứng nhận cho các sản phẩm
OCOP có giá trị trong thời hạn 36 tháng
kể từ ngày ban hành Quyết định này. 
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OCOP Lạng Sơn

Đề án “Chương trình mỗi xã một
sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai

đoạn 2019-2020, định hướng đến
năm 2030” đã được UBND tỉnh phê
duyệt tại Quyết định số 1533/QĐ-
UBND, ngày 15/8/2019.

Chương trình mỗi xã một sản
phẩm (OCOP) được triển khai thực
hiện tại 11/11 huyện, thành phố
thuộc tỉnh Lạng Sơn, thời gian từ
năm 2019 đến năm 2030.

Phấn đấu năm 2030: Tiêu chuẩn
hóa từ 135-140 sản phẩm của các

địa phương, xây dựng 06 làng
(bản) văn hóa du lịch cộng đồng;
củng cố, kiện toàn 70, phát triển
mới 80 tổ chức kinh tế (doanh
nghiệp, hợp tác xã) để tham gia
tích cực Chương trình OCOP; xây
dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu
sản phẩm OCOP cấp tỉnh hỗ trợ
tích cực công tác quản lý nhà nước
và kết nối thông tin, xúc tiến
thương mại sản phẩm OCOP cấp
tỉnh; tập huấn nâng cao năng lực
100% cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện,

chủ doanh doanh nghiệp, hợp tác
xã, chủ hộ sản xuất tham gia
Chương trình OCOP về nghiệp vụ
quản lý, điều hành Chương trình;
triển khai xây dựng hệ thống trung
tâm, cửa hàng quảng bá, giới thiệu
sản phẩm OCOP gồm 12 điểm giới
thiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn
11 huyện, thành phố (mỗi huyện
01 điểm, riêng thành phố có 02
điểm (01 điểm của thành phố, 01
điểm của tỉnh).

BÍCH DIỆP

OCOP Lạng Sơn
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Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP.

Phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020, định hướng đến
năm 2030”

UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng 
và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt từ 
ba (03) đến bốn (04) sao năm 2019

Khu Du lịch Mỏ Mắm xã Chiến Thắng huyện Bắc Sơn.



Ngày 30/4/2020, UBND tỉnh đã ban
hành Quyết định số 762/QĐ-UBND Về

việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân
hạng và cấp Giấy chứng nhận cho sản
phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một
sản phẩm (OCOP) tỉnh Lạng Sơn năm 2019
(đợt bổ sung). 

Theo đó, xếp hạng 03 sao cho 02 sản
phẩm, gồm:  

Sản phẩm được UBND tỉnh cấp Giấy
chứng nhận và được sử dụng biểu trưng
của Chương trình OCOP, thứ hạng sao in
trên bao bì sản phẩm theo quy định. 

Giấy chứng nhận cho các sản phẩm
OCOP có giá trị trong thời hạn 36 tháng kể
từ ngày ban hành Quyết định này. 

Về tổ chức thực hiện, giao Sở Nông
nghiệp và PTNT tổ chức công bố các sản
phẩm OCOP được xếp hạng theo quy định;
Phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn Uỷ

ban nhân dân huyện Văn Quan, huyện Bình
Gia và các chủ thể thực hiện việc sử dụng và
in biểu trưng của Chương trình OCOP, thứ
hạng sao lên sản phẩm được công nhận
theo quy định; Các sở, ban, ngành có liên
quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của
ngành phụ trách, hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban
nhân dân huyện Văn Quan, huyện Bình Gia
và các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP
tham gia xúc tiến thương mại, kết nối cung
cầu thị trường để đẩy mạnh tiêu thụ sản
phẩm OCOP; chuẩn hóa các sản phẩm OCOP
đã được công nhận để nâng cấp sản phẩm
đạt thứ hạng sao cao hơn theo quy định. 

Hợp tác xã, hộ sản xuất có sản phẩm
được công nhận tại Điều 1 của Quyết định
này có trách nhiệm hoàn thiện sản phẩm
đảm bảo chất lượng theo quy định của
Chương trình OCOP.

NGUYỄN DUY HÀ

Đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP.
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Về tổ chức thực hiện, giao Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tổ chức công bố các sản phẩm
OCOP được xếp hạng theo quy định;
Phối hợp với các Sở, ngành hướng
dẫn UBND các huyện, thành phố và
các chủ thể thực hiện việc sử dụng và
in biểu trưng của Chương trình OCOP,
thứ hạng sao lên sản phẩm được
công nhận theo quy định. 

Các sở, ban, ngành có liên quan
căn cứ chức năng, nhiệm vụ của
ngành phụ trách, hướng dẫn, hỗ trợ
UBND các huyện, thành phố và các
chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP
tham gia xúc tiến thương mại, kết nối
cung cầu thị trường để đẩy mạnh
tiêu thụ sản phẩm OCOP; chuẩn hóa
các sản phẩm OCOP đã được công
nhận để nâng cấp sản phẩm đạt thứ
hạng sao cao hơn theo quy định. 

Các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ
hợp tác, hộ sản xuất có sản phẩm
được công nhận có trách nhiệm
hoàn thiện sản phẩm đảm bảo chất
lượng theo quy định của Chương
trình OCOP.

NGUYỄN DUY HÀ
Thác nước Nà Mìu. Ảnh: CTV

UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá,
phân hạng và cấp Giấy chứng nhận cho
sản phẩm tham gia Chương trình OCOP
tỉnh Lạng Sơn năm 2019 (đợt bổ sung)



Thuộc vùng miền núi phía
Đông Bắc, tỉnh Lạng Sơn có
687.152 ha đất nông nghiệp

(chiếm 82% diện tích đất tự nhiên)
và 80,76% dân số sinh sống ở nông
thôn. Đặc trưng khí hậu á nhiệt đới
với nền nhiệt không quá cao, tổng
tích ôn 7600 - 78000 C, có mùa

đông tương đối dài và khá lạnh, cho
phép ở Lạng Sơn có thể phát triển
đa dạng, phong phú các loại cây
trồng, vật nuôi và nhiều sản phẩm
đặc sản có giá trị kinh tế cao. 

Thông qua Đề án “Mỗi xã một
sản phẩm” (theo Quyết định số
1533/QĐ-UBND, ngày 15/8/2019),

Lạng Sơn kỳ vọng thúc đẩy phát
triển sản xuất, gia tăng giá trị sản
phẩm, gia tăng lợi ích cộng đồng ở
địa phương, tạo sức bật mới trong
xây dựng nông thôn mới.

Kết quả của “OCOP” sẽ là phát
triển sản xuất tập trung quy mô
hàng hóa đối với nhóm sản phẩm
đặc sản có lợi thế của huyện, xã
trong lĩnh vực nông nghiệp và phi
nông nghiệp trên địa bàn nông
thôn; hỗ trợ phát triển khối kinh tế
tập thể, kinh tế tư nhân, thúc đẩy
sáng tạo và khởi nghiệp, tạo thêm
động lực quan trọng làm gia tăng
lợi ích cho cộng đồng dân cư nông
thôn; xây dựng thương hiệu của sản
xuất nông nghiệp, ngành nghề
nông thôn cả nước nói chung, các
địa phương nói riêng ở cả trong
nước và quốc tế.

Việc phát triển “Mỗi xã một sản
phẩm” không chỉ có ý nghĩa đơn
thuần về phát triển sản xuất, mà
còn có ý nghĩa trong giải quyết
những vấn đề quan trọng của nông
thôn, như: Giảm nghèo, chuyển
dịch cơ cấu lao động và giải quyết
việc làm, phát huy tính sáng tạo, trí
tuệ của người dân, xây dựng được
những tổ chức liên kết kinh tế cộng
đồng bền vững

OCOP TẠO SỨC BẬT MỚI TRONG
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Chương trình quốc gia "Mỗi xã một sản phẩm" (One Commune One Product - OCOP) với mục tiêu cơ cấu lại sản
xuất nông nghiệp, tạo ra nhiều hàng hóa chất lượng cao mang tính đặc trưng, lợi thế của mỗi vùng miền, góp
phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng nội sinh và gia tăng giá trị là một trong những nội dung quan
trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

NGUYÊN ANH

Mô hình trồng Mác ca ở xã Tân Văn.

Quảng bá Rau
an toàn Cao Lộc.

Quảng bá sản
phẩm bún Ngô
Đình Lập.
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Quyết định số 728/QĐ-UBND
ngày 29/4/2020 của UBND

tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ
trương đầu tư Dự án đầu tư xây
dựng khu chăn nuôi lợn tập trung
công nghệ an toàn sinh học của
Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Hòa
Phát Lạng Sơn. Cụ thể:

Quy mô dự án: Công suất thiết
kế nuôi lợn nái sinh sản 1.250 con,
nuôi lợn thịt 9.000 con/lứa; 

Sản phẩm đầu ra: lợn con thành
phẩm 30 kg, lợn thịt thành phẩm
100 kg;

Quy mô kiến trúc xây dựng: hệ

thống đường giao thông nội bộ
6.086 m2; Nhà hủy xác lợn 28 m2;
nhà phát triển lợn hậu bị 265 m2;
nhà ăn, ở công nhân viên 556 m2;
nhà văn phòng điều hành 272 m2;
nhà nuôi lợn thịt 13.985 m2; nhà
nuôi lợn nái 9.927 m2; các hạng
mục phụ trợ khác 114.927,4 m2. 

Diện tích đất sử dụng: 146.049,4
m2. 

Tổng vốn đầu tư: 183,7 tỷ đồng
(trong đó vốn tự có 59,2 tỷ đồng;
vốn vay và huy động khác 124,5 tỷ
đồng). 

Về tiến độ thực hiện dự án, từ

tháng 5 - 10/2020 thực hiện hoàn
thành các thủ tục về môi trường và
xây dựng; Từ tháng 11/2020 -
10/2021 thi công xây dựng công
trình và lắp đặt thiết bị; Từ tháng
11/2021 chính thức đưa dự án đi
vào hoạt động sản xuất, kinh
doanh.

Các nội dung khác không đề
cập tại Quyết định này giữ nguyên
theo Quyết định số 2088/QĐ-UBND
ngày 14/11/2015 và Quyết định số
133/QĐ-UBND ngày 22/01/2016
của UBND tỉnh Lạng Sơn

HỒI SINH LÚA BAO
THAI HỒNG

Giống lúa Bao Thai hồng
được trồng ở Tràng Định
từ lâu và đây được coi là

một trong những loại gạo ngon,
đặc sản của huyện Tràng Định. Tuy
nhiên, bẵng đi khoảng hơn 20
năm, người dân không trồng loại
lúa này nữa. Dù gạo Bao Thai hồng
cho cơm mềm, dẻo, thơm hơn
một số loại gạo khác, song giống
lúa này năng suất không ổn định,
cây lúa cao nên dễ đổ gẫy khi gặp
thời tiết bất lợi… Ông Từ Trọng

Hiếu, Phó Trưởng phòng Nông
nghiệp và PTNT huyện Tràng Định
cho biết: Từ những hạn chế về
năng suất, chăm sóc cộng với việc
có thêm nhiều giống lúa mới năng
suất cao, ổn định được đưa vào
sản xuất nên dần dần, người dân
bỏ trồng lúa Bao Thai hồng.

Nhận thấy những ưu điểm, lợi
thế, đặc biệt là chất lượng của lúa
Bao Thai hồng, ông Hoàng Văn
Hải, Giám đốc Hợp tác xã (HTX)
Nông sản sạch Tràng Định đã
quyết tâm tìm và khôi phục lại
giống lúa này. Việc tìm lại giống

lúa này không hề đơn giản bởi rất
nhiều hộ dân đã bỏ cấy từ lâu,
không để lại giống, thậm chí trước
đây cũng đã có những dự án phục
tráng lại giống lúa này nhưng
cũng chưa thực hiện được. Năm
2017, ông Hải cùng các thành viên
HTX phải tìm vào những thôn, bản
vùng sâu, vùng xa ở các xã của
huyện Tràng Định tìm giống. Sau
nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng
ông gặp một số ít hộ ở xã Hùng
Sơn còn trồng với diện tích rất nhỏ
chủ yếu để ăn. Ông thuyết phục và
người dân đồng ý để lại cho một ít
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Cán bộ Trạm Kiểm dịch Động vật Hữu Lũng
kiểm tra xe chở lợn vào tỉnh.

Mô hình trồng lúa bao
thai hồng tại huyện
Tràng Định.

UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án đầu tư xây dựng khu chăn nuôi lợn tập trung
công nghệ an toàn sinh học

TÂN AN

Tràng Định “Hồi sinh”
lúa Bao Thai hồng 
Bẵng đi chừng hơn 20 năm người dân Tràng Định bỏ trồng giống lúa Bao
Thai hồng, khoảng 2 năm trở lại đây, giống lúa đặc sản này lại được “hồi
sinh” trên đồng đất Tràng Định.
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giống. Lấy được giống, nhưng để
khắc phục những hạn chế của
giống lúa bao thai hồng như trước
đây, HTX Nông sản sạch Tràng
Định đã tìm tòi, học hỏi, xây dựng
phương án sản xuất kinh doanh cụ
thể, áp dụng khoa học kỹ thuật
vào sản xuất. Cánh cửa “hồi sinh”
giống lúa này từng bước được
mở ra.

PHÁT TRIỂN NHANH CHÓNG

Tìm được giống, năm 2018,
HTX nhanh chóng bắt tay
vào sản xuất. Tuy nhiên do

số lượng giống ít, lại là năm đầu
tiên đưa vào trồng nên HTX liên
kết với các hộ dân trồng khoảng 2
ha, chủ yếu để gây giống. Rút kinh
nghiệm cách trồng, chăm sóc theo
phương thức cũ trước đây, HTX đã
phối hợp tổ chức tuyên truyền, tập
huấn, chuyển giao khoa học kỹ
thuật cho người dân. Bên cạnh đó,
HTX đầu tư, hỗ trợ phân bón vi
sinh hữu cơ. Được hỗ trợ vật tư
chất lượng cao cộng với áp dụng
khoa học kỹ thuật vào các khâu
trồng, chăm sóc, thu hoạch nên
năng suất, chất lượng được đảm

bảo. Kết quả vụ thử nghiệm đầu
tiên, HTX đã thu được 11 tấn
thóc/2 ha.

Từ những kết quả bước đầu
của năm 2018, vụ mùa năm 2019,
HTX triển khai trồng và liên kết
trồng trên diện rộng với diện tích
60 ha ở các xã, thị trấn vùng cánh
đồng của huyện Tràng Định (gồm
các xã: Hùng Sơn, Đề Thám, Chi
Lăng, Đại Đồng và thị trấn Thất
Khê). Với cách làm tương tự như
năm 2018, cộng với những kinh
nghiệm rút ra từ thực tiễn sản
xuất, năm 2019, năng suất, chất
lượng lúa Bao Thai hồng của HTX
Nông sản sạch Tràng Định đã được
nâng lên rõ rệt. Bên cạnh một số
hộ để lại thóc làm giống cũng như
để ăn, vụ lúa Bao Thai hồng năm
2019, HTX vẫn thu mua được gần
300 tấn thóc với giá 10.000
đồng/kg, cao hơn một số giống
lúa bà con trồng ở các vụ trước
đây từ 3.000 đến 4.000 đồng/kg.
Thu nhập cao hơn hẳn trên cùng
diện tích lại không lo đầu ra cho
sản phẩm nên người dân rất phấn
khởi. Ông Đặng Ngọc Chân, thôn
Nà Cà, xã Hùng Sơn cho biết: Với

việc áp dụng khoa học kỹ thuật
vào sản xuất, năng suất và chất
lượng lúa Bao Thai hồng cao hơn
hẳn trước đây. Cả  năm 2018 và
2019, gia đình tôi đều trồng 5 sào
lúa Bao Thai hồng cho năng suất
trên 2,2 tạ/sào. Đặc biệt là người
dân chỉ cần yên tâm sản xuất, còn
lại HTX Nông sản sạch đã bao tiêu
đầu ra. Với cách làm như vậy, gia
đình tôi mong muốn tiếp tục mở
rộng diện tích trồng lúa Bao Thai
hồng này ở vụ sau. Ông Hoàng
Văn Hải, Giám đốc HTX Nông sản
sạch Tràng Định khẳng định:
Người dân chỉ cần sản xuất theo
đúng quy trình, còn HTX sẽ bao
tiêu toàn bộ sản phẩm. Với chất
lượng gạo Bao Thai hồng, HTX đã
có kế hoạch bán lẻ trong tỉnh,
đồng thời ký kết hợp đồng tiêu
thụ sản phẩm với đối tác ở các tỉnh
Thái Nguyên, Bắc Ninh…

Từ những kết quả cụ thể đó,
người dân phấn khởi và tin tưởng
vào mô hình sản xuất gạo Bao Thai
hồng. Qua đó giúp “hồi sinh”
giống lúa đặc sản, đồng thời đổi
mới hình thức sản xuất, nâng cao
thu nhập cho người nông dân

Toàn tỉnh ra quân tổ chức “Tết 
trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 
Xuân Canh Tý 2020

Toàn tỉnh ra quân tổ chức “Tết 
trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 
Xuân Canh Tý 2020
Trong hai ngày 30 - 31/01/2020 (tức mùng 6 và mùng 7 Tết
Nguyên đán Canh Tý), Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực
HĐND tỉnh, lãnh đạo UBDN tỉnh, Mặt trận tổ quốc tỉnh, các
Ban ngành, đoàn thể cùng đông đảo đồng bào các dân tộc
tỉnh Lạng Sơn đã đồng loạt ra quân tổ chức “Tết trồng cây
đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý 2020. Trong đợt ra
quân trồng cây đầu xuân này, có 4.455 cây lâm nghiệp, cây
bóng mát cùng hàng trăm cây cảnh quan đã được trồng tại
các huyện, thành phố trong tỉnh.

Toàn cảnh Lễ phát động ra quân Tết trồng cây Xuân Canh Tý năm 2020
tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh, huyện Cao Lộc.

Thực hiện: NGUYỄN DUY HÀ - ĐỖ HOẠT
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Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trồng cây đầu xuân tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trồng cây đầu xuân tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh.

Cùng với lãnh đạo tỉnh, đông đảo lực lượng cán bộ, CCVC và lao động cũng tham gia Tết trồng cây.

Lực lượng vũ
trang trên
địa bàn tỉnh
tham gia Tết
trồng cây
đầu xuân.



Hàng hóa bày bán trong siêu thị...

Tình hình giá cả
thị trường
tỉnh Lạng Sơn
tháng 3/2020

Trong tháng 3, giá cả các loại
hàng hóa trên thị trường cơ bản

ổn định, hoạt động mua bán hàng
hóa diễn ra bình thường, tuy nhiên
xảy ra tình trạng người dân đi mua
lương thực, thực phẩm, hàng hóa
rất đông do có tâm lý lo ngại về
dịch bệnh. Chỉ số giá (CPI) chung
toàn tỉnh tháng 3/2020 tăng 8,57%
so với cùng kỳ năm trước do ảnh
hưởng một số nhóm hàng: nhóm
hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng
20,68%, nhóm may mặc, mũ nón,
giầy, dép tăng 0,25%, nhóm hàng
thiết bị và đồ dùng gia đình tăng
1,1%, nhóm nhà ở, điện nước, chất
đốt và vật liệu xây dựng tăng
3,83%, nhóm giáo dục tăng 7,42%,
nhóm hàng hóa và dịch vụ khác
tăng 1,84%.

THÙY LINH
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Tăng cường điều tra, theo dõi 
và phòng, chống sâu keo mùa thu

Theo số liệu điều tra mới nhất
sâu keo mùa thu có mật độ

sâu non phổ biến 1 - 3 con/m2,
cao 5 - 6 con/m2, T3,4, diện tích
nhiễm nhẹ - trung bình; diện tích
nhiễm nhẹ - trung bình đến thời
điểm hiện tại 54,0 ha (diện tích
phòng trừ 42,5 ha) tại các huyện
Lộc Bình, Đình Lập, Văn Quan,
Văn Lãng và TP Lạng Sơn. Trong
thời gian tới ngày nắng nóng,
nhiệt độ tăng dần là điều kiện
thuận lợi để sâu keo mùa thu gây
hại mạnh trên ngô.

Để chủ động trong công tác
phòng, chống sâu keo mùa thu
Chi cục Trồng trọt và BVTV đề
nghị Trung tâm Dịch vụ Nông
nghiệp các huyện, thành phố
nghiêm túc triển khai thực hiện
tốt một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác điều
tra phát hiện, dự tính dự báo, mở
rộng tuyến điều tra đối với đối
tượng sâu keo mùa thu gây hại
trên cây ngô.

2.  Hướng dẫn nông dân chủ
động áp dụng các biện pháp
phòng, chống sâu keo mùa thu
theo Quy trình kỹ thuật đã được
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban
hành. 

Đối với con trưởng thành có
thể sử dụng bẫy bả chua ngọt để
diệt trừ. Với diện tích ngô có mật
độ sâu keo mùa thu cao (trên 3
con/m2 hoặc tỷ lệ hại hơn 20%
cây) thì tiến hành sử dụng các
loại thuốc có các hoạt chất được

Cục BVTV hướng dẫn tạm thời sử
dụng, sử dụng theo nguyên tắc 4
đúng, theo hướng dẫn sử dựng
của nhà sản xuất và luân phiên sử
dụng các hoạt chất khác nhau để
tránh sâu kháng thuốc.

Khuyến cáo sử dụng thuốc
trừ sâu sinh học BT hoặc các
thuốc BVTV có tác động nội hấp
lên cây trồng và tác động theo
đường tiêu hóa đối với các loài
gặm nhai, thuốc có tính thấm sâu
vào cây trồng. Hạn chế sử dụng
các thuốc có cơ chế tiếp xúc lên
sâu hại, vì các loài sâu gây hại chủ
yếu ở trong đọt lá ngô, thuốc tiếp
xúc khó tiếp cận. 

(Gửi kèm danh sách một số
loại thuốc BVTV trừ sâu có trên
địa bàn tỉnh thuộc 05 hoạt chất
của Cục BVTV khuyến cáo sử
dụng phòng, trừ keo mùa thu)

3. Tiếp tục theo dõi, đánh giá
thuốc BVTV Match 050 EC trừ sâu
keo mùa thu theo chương trình
tặng thuốc của CT CP Vật tư
Nông nghiệp Bắc Giang trên địa
bàn. Tham mưu giúp UBND
huyện, thành phố các biện pháp
phòng trừ kịp thời khi có dịch
xảy ra.

Trong quá trình thực hiện có
vướng mắc, thông tin về Chi cục
Trồng trọt và BVTV (Số 59 đường
Yết Kiêu, phường Tam Thanh,
TP Lạng Sơn). Email:
l a n g s o n b v t v @ g m a i l . c o m ;
SĐT: 02053.710.225 để có biện
pháp xử lý kịp thời 
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Tập trung phòng, chống bệnh dịch tả lợn   châu Phi tái phát, lây lan

Từ tháng 2/2019 đến nay, nhờ
sự vào cuộc của cả hệ thống
chính trị trong chỉ đạo quyết

liệt và triển khai đồng bộ các giải
pháp phòng, chống dịch bệnh dịch
tả lợn châu Phi đã góp phần giảm
thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất có
thể. Cả nước có trên 99% số xã có
bệnh dịch tả lợn châu Phi đã qua 30
ngày và các địa phương đã công bố,
thông báo hết bệnh. Đây là điều kiện
quan trọng để người chăn nuôi tổ
chức tái đàn, tăng đàn lợn.

Tuy nhiên, theo báo cáo của cơ
quan quản lý chuyên ngành thú y
các tỉnh, thành phố, trong thời gian
qua, bệnh dịch tả lợn châu Phi tiếp
tục xảy ra tại một số địa phương;
trong đó có hiện tượng bệnh tái
phát một hoặc nhiều lần tại các xã
đã qua 30 ngày của nhiều tỉnh,
thành phố như: Cao Bằng, Bắc Kạn,
Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Nội, Hà
Tĩnh, Quảng Nam…

Do đó, nguy cơ bệnh dịch tả lợn
châu Phi tiếp tục tái phát và lây lan

diện rộng trong thời gian tới là rất
cao, đặc biệt trong điều kiện nuôi tái
đàn lợn, tăng đàn lợn ngày càng gia
tăng, việc áp dụng các biện pháp an
toàn sinh học còn hạn chế ở các hộ
chăn nuôi nhỏ lẻ.

Để khẩn trương kiểm soát tốt các
ổ dịch đang xảy ra và chủ động
phòng, chống bệnh tái phát, lây lan
diện rộng, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn đề nghị UBND các
tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở,
ngành và chính quyền các cấp tập
trung triển khai thực hiện quyết liệt
và đồng bộ các biện pháp phòng,
chống bệnh theo đúng chỉ đạo của
Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và
Thủ tướng Chính phủ. Các tỉnh,

thành phố tránh tình trạng chủ
quan, lơ là để dịch bệnh tái phát, lây
lan diện rộng.

Các địa phương tăng cường
thông tin, tuyên truyền bằng nhiều
hình thức, nhất là qua hệ thống đài
truyền thanh cơ sở về tính chất nguy
hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi,
nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan
diện rộng. Cùng với đó, thực hiện các
biện pháp phòng dịch như: vệ sinh,
sát trùng bằng vôi bột, hóa chất,
chăn nuôi an toàn sinh học... nhằm
hạn chế tới mức tối đa nguy cơ bệnh
tái phát; phổ biến, nhân rộng các mô
hình và hướng dẫn chăn nuôi lợn an
toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.

Địa phương chủ động triển khai

giám sát để phát hiện sớm, kịp thời
cảnh báo, xử lý dứt điểm ngay khi
phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi;
xử lý nghiêm các trường hợp không
báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết
mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh
ra môi trường dẫn đến dịch bệnh lây
lan; báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình
hình dịch bệnh từ cấp thôn/bản/ấp
đến cấp xã, huyện và tỉnh theo đúng
quy định của Luật Thú y.

Các tỉnh thành lập các đoàn công
tác đi kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn
các biện pháp phòng, chống dịch; cử
ngay các tổ công tác kỹ thuật trực
tiếp đến các địa phương có bệnh
dịch tả lợn châu Phi, nhưng chưa
qua 30 ngày để xử lý dứt điểm các ổ

dịch, không để dây dưa kéo dài. Đối
với các địa phương đã qua 30 ngày
và không có lợn mắc bệnh cần thực
hiện việc công bố hết dịch theo quy
định để người chăn nuôi nắm tình
hình và tổ chức tái đàn, tăng đàn.

Các địa phương tăng cường
kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển
lợn, đặc biệt vận chuyển lợn để nuôi
thương phẩm và lợn đến cơ sở giết
mổ nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch
bệnh tái phát, lây lan; khẩn trương
kiện toàn, củng cố và tăng cường
năng lực hệ thống cơ quan quản lý
chuyên ngành thú y các cấp theo
quy định.

BÍCH HỒNG

THEO TTXVN

Ngày 5/5/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn
bản số 3041/BNN-TY gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương về việc tập trung phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát,
lây lan diện rộng.



Chăn nuôi an toàn là việc áp
dụng đồng bộ các biện pháp
nhằm ngăn ngừa sự tiếp xúc

của vật nuôi với các mầm bệnh.
Một số lưu ý về kỹ thuật chăn nuôi
lợn an toàn sinh học như sau:

1. Yêu cầu về chuồng trại

Vị trí xây dựng trang trại phải
phù hợp với quy hoạch của địa
phương, hoặc được các cơ quan
quản lý nhà nước có thẩm quyền
cho phép. Khoảng cách từ trang trại
đến trường học, bệnh viện, khu dân
cư, nơi thường xuyên tập trung
đông người, đường giao thông
chính, nguồn nước mặt tối thiểu
100m; cách nhà máy chế biến, giết
mổ lợn, chợ buôn bán lợn tối thiểu
1 km. Nơi xây dựng trang trại phải
có nguồn nước sạch; đảm bảo điều
kiện xử lý chất thải theo quy định.

Trại chăn nuôi phải có tường
hoặc hàng rào bao quanh nhằm
kiểm soát được người và động vật
ra vào trại và phải bố trí riêng biệt
các khu: khu chăn nuôi; khu vệ sinh,
sát trùng thiết bị chăn nuôi; khu
cách ly lợn ốm... Phải có hố khử
trùng ở cổng ra vào trại chăn nuôi,
khu chuồng nuôi và tại lối ra vào
mỗi dãy chuồng nuôi.

Chuồng nuôi lợn phải bố trí hợp
lý theo các kiểu chuồng về vị trí,

hướng, kích thước, khoảng cách
giữa các dãy chuồng. Nền chuồng
phải đảm bảo không trơn trượt và
phải có rãnh thoát nước, có độ dốc
từ 3-5%.

Đường thoát nước thải từ
chuồng nuôi đến khu xử lý chất thải
phải kín, đảm bảo dễ thoát nước và
không trùng với đường thoát nước
khác.

Các thiết bị, dụng cụ chứa thức
ăn, nước uống phải đảm bảo không
gây độc và dễ vệ sinh tẩy rửa. Các
dụng cụ khác trong chuồng phải
đảm bảo dễ vệ sinh, tẩy rửa sau mỗi
lần sử dụng.

Các kho thức ăn, kho thuốc thú
y, kho hoá chất và thuốc sát trùng,
kho thiết bị, ... phải được thiết kế
đảm bảo thông thoáng, không ẩm
thấp và dễ vệ sinh, tiêu độc khử
trùng.

2. Yêu cầu về con giống

Lợn giống mua về nuôi phải có
nguồn gốc rõ ràng, khoẻ mạnh, có
đầy đủ giấy kiểm dịch và phải có
bản công bố tiêu chuẩn chất lượng
kèm theo. Trước khi nhập đàn, lợn
phải được nuôi cách ly theo quy
định hiện hành.

Lợn giống sản xuất tại cơ sở
phải thực hiện công bố tiêu chuẩn.
Chất lượng con giống phải bảo đảm

đúng tiêu chuẩn đã công bố. Lợn
giống phải được quản lý và sử dụng
phù hợp theo quy định hiện hành.

3. Yêu cầu về thức ăn, nước

uống

Thức ăn sử dụng cho chăn nuôi
lợn phải đảm bảo tiêu chuẩn chất
lượng phù hợp với tiêu chuẩn và
khẩu phần ăn của các loại lợn.

Không sử dụng thức ăn thừa
của đàn lợn đã xuất chuồng, thức
ăn của đàn lợn đã bị dịch cho đàn
lợn mới. Bao bì, dụng cụ đựng thức
ăn của đàn lợn bị dịch bệnh phải
được tiêu độc, khử trùng.

Nước dùng cho lợn uống phải
đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.
Thành phần vô cơ (Asen, xianua, chì
và thủy ngân), vi sinh vật (vi khuẩn
hiếu khí và coliform tổng số) dưới
mức cho phép.

4. Chăm sóc, nuôi dưỡng

Các trại chăn nuôi phải áp dụng
quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng
phù hợp với các loại lợn và giai
đoạn sinh trưởng phát triển.

5. Yêu cầu về vệ sinh thú y
Chất sát trùng tại các hố sát

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

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

Định kỳ phun thuốc sát trùng
xung quanh khu chăn nuôi, các
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Biện pháp chăn nuôi lợn an toàn sinh học
Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn Châu Phi, gây tổn thất lớn
cho ngành chăn nuôi nước ta, song song với việc phòng chống dịch
bệnh, người chăn nuôi cần thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học để tiếp
tục duy trì, ổn định, phát triển đàn lợn, đáp ứng yêu cầu cung cấp thực
phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, bảo vệ sức khỏe cộng
động và bảo vệ môi trường.

chuồng nuôi ít nhất 2 tuần/1 lần;
phun thuốc sát trùng lối đi trong
khu chăn nuôi và các dãy chuồng
nuôi ít nhất 1 lần/tuần khi không có
dịch bệnh, và ít nhất 1 lần/ngày khi
có dịch bệnh; phun thuốc sát trùng
trên lợn 1 lần/tuần khi có dịch bệnh
bằng các dung dịch sát trùng thích
hợp theo hướng dẫn của nhà sản
xuất.

5. Định kỳ phun thuốc sát

trùng các dãy chuồng nuôi 

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

Không vận chuyển lợn, thức ăn,
chất thải hay vật dụng khác chung
một phương tiện; phải thực hiện sát
trùng phương tiện vận chuyển

trước và sau khi vận chuyển. Phải vệ
sinh máng ăn, máng uống hàng
ngày.

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

Thực hiện các quy định về tiêm
phòng cho đàn lợn theo quy định.
Trong trường hợp trại có dịch, phải
thực hiện đầy đủ các quy định hiện
hành về chống dịch.

Áp dụng phương thức chăn
nuôi “cùng vào cùng ra” theo thứ tự
ưu tiên cả khu, từng dãy, từng
chuồng, từng ô. Sau mỗi đợt nuôi
phải làm vệ sinh, tiêu độc khử trùng

chuồng, dụng cụ chăn nuôi và để
trống chuồng ít nhất 7 ngày trước
khi đưa lợn mới đến. Trong trường
hợp trại bị dịch, phải để trống
chuồng ít nhất 21 ngày.

6. Xử lý chất thải và bảo vệ

môi trường

Các trại chăn nuôi bắt buộc phải
có hệ thống xử lý chất thải trong
quá trình chăn nuôi. Chất thải rắn
phải được thu gom hàng ngày và
xử lý bằng nhiệt, hoặc bằng hoá
chất, hoặc bằng chế phẩm sinh học
phù hợp. Chất thải rắn trước khi đưa
ra ngoài phải được xử lý đảm bảo vệ
sinh dịch tễ theo quy định hiện
hành của thú y. Chất thải lỏng phải
được xử lý bằng hoá chất hoặc
bằng phương pháp xử lý sinh học
phù hợp 

Tuyệt đối không sử dụng thức ăn thừa cho lợn ăn, kể cả khi nấu chín.

NGUYỄN THỊ HẢI, TT Khuyến nông Quốc gia



NPK (5:10:3) Lâm Thao hay Apatít
Lào Cai, 10 - 15kg phân chuồng
hoai mục. Lượng phân bón tuỳ cây
nhiều hay ít tuổi, tốt hay xấu. Cách
bón: Rắc xung quanh gốc, cách
tâm gốc 25 - 30cm, tiếp đó lấp đất
vun cao vào gốc (cao hơn mặt đất
xung quanh 20 - 25cm) để tạo
điều kiện cho măng mọc được

thuận lợi. Sau khi vn gốc tiến hành
tưới ẩm cho tre. Khoảng 2 tháng
sau, tre bắt đầu ra măng. Khi thấy
măng mọc nhú nhô lên khỏi mặt
đất 5 -10cm là lúc thu hoạch măng
tốt nhất.

Chú ý: Nếu trong quá trình để
khô 10 ngày (sau khi moi đất
quanh gốc) mà gặp thời tiết mưa

ẩm, tre ra nhiều rễ mới, cần chặt
đứt rễ một lần nữa (cách làm như
lần đầu nhưng tịnh tiến về phía
gốc 5 - 7cm) để thêm 5 ngày sau
mới tiến hành bón thúc phân và
vun cao đất vào gốc.

NGUYÊN ANH 

(Theo NTNN)
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Nếu cứ để tre phát triển tự
nhiên thì cây sinh trưởng
thân lá mạnh, quá trình

phát triển măng kém, năng suất
thấp. Do vậy, muốn măng mọc
nhiều và tập trung để tăng năng
suất, cần thực hiện các kỹ thuật
như sau:

Thời vụ tác động từ cuối tháng

2 đến hết tháng 9 hàng năm. 
Chọn những ngày nắng ráo,

dùng kéo cắt tỉa cành chuyên
dụng cắt đốn toàn bộ phần thân
cành và lá cách mặt đất khoảng
4m trở lên để ức chế quá trình sinh
trưởng thân lá và kích thích quá
trình phát triển ra nhiều măng.
Đồng thời cắt tỉa những cây tre

nhỏ (đường kính < 3cm) và toàn
bộ cành, lá cách mặt đất 40 - 50cm
cho thoáng gốc, sau đó dùng cuốc
xới moi hết đất xung quanh gốc
(cách gốc 40 - 45cm) kết hợp với
chặt đứt toàn bộ vùng rễ ở độ sâu
20 - 25cm, để khô đất trong
khoảng 10 ngày. Sau đó bón cho
mỗi hốc 1 - 5kg phân tổng hợp
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Cách chăm sóc tre Bát độ ra nhiều măng
Muốn tre Bát độ ra măng nhiều và tập trung để thu hoạch vào thời điểm nhất định, cần phải áp dụng một số
biện pháp kỹ thuật cần thiết.



Chịu trách nhiệm xuất bản 
kiêm Trưởng Ban biên tập:
LÝ VIỆT HƯNG
Giám đốc Sở Nông nghiệpvà PTNT Lạng Sơn.

Giấy phép xuất bản số 03/GP-XBBT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn cấp
ngày 01 tháng 8 năm 2018.  In 600 cuốn, khổ 19 x 27 cm tại Cửa hàng sách giáo khoa, văn
phòng phẩm Hà Thắng (số17 Nguyễn Thị Lưu, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Kỳ hạn xuất
bản: 3 tháng/số.  Ấn phẩm không kinh doanh. In xong và nộp lưu chiểu quý I/2020.

Nông dân xã Sàn Viên huyện Lộc Bình phát triển nuôi cá lồng trong vùng lòng hồ thủy lợi Tà Keo. Ảnh: NGUYỄN DUY HÀ

làm đường bê tông tại huyện Bắc Sơn.
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