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Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về

XÃ NÔNG THÔN MỚI

và Bộ tiêu chí Quốc gia về XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

T

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

hủ tướng Chính phủ
ban hành Quyết
định số 318/QĐ-TTg ngày
08/3/2022 ban hành Bộ
tiêu chí quốc gia về xã
nông thôn mới và Bộ tiêu
chí quốc gia về xã nông
thôn mới nâng cao giai
đoạn 2021 - 2025. Cụ thể:
Bộ tiêu chí quốc gia
về xã Nông thôn mới có
19 tiêu chí. Cụ thể, nhóm
Quy hoạch có 1 tiêu chí (1Quy hoạch); nhóm Hạ tầng
kinh tế - xã hội có 8 tiêu
chí (2- Giao thông; 3- Thủy
lợi và phòng, chống thiên
tai; 4- Điện; 5- Trường học;
6- Cơ sở vật chất văn hóa;
7- Cơ sở hạ tầng thương
mại nông thôn; 8- Thông
tin và truyền thông; 9- Nhà
ở dân cư); nhóm Kinh tế
và tổ chức sản xuất có 4
tiêu chí (10- Thu nhập; 11Nghèo đa chiều; 12- Lao
động; 13- Tổ chức sản xuất
và phát triển kinh tế nông
thôn); nhóm Văn hóa - Xã
hội - Môi trường có 6 tiêu
chí (14- Giáo dục và Đào
tạo; 15- Y tế; 16- Văn hóa;
17- Môi trường và an toàn
thực phẩm; 18- Hệ thống

chính trị và tiếp cận pháp
luật; 19- Quốc phòng và an
ninh).
Với mỗi tiêu chí, Quyết
định quy định cụ thể chỉ
tiêu chung cũng như chỉ
tiêu theo từng vùng: Trung
du miền núi phía Bắc;
Đồng bằng sông Hồng;
Bắc Trung Bộ; Duyên hải
Nam Trung Bộ; Tây Nguyên;
Đông Nam Bộ; Đồng bằng
sông Cửu Long. Trong đó:
- Tiêu chí thủy lợi và
phòng, chống thiên tai
quy định: Tỷ lệ diện tích
đất sản xuất nông nghiệp
được tưới và tiêu nước chủ
động đạt từ 80% trở lên;
đảm bảo yêu cầu chủ động
về phòng chống thiên tai
theo phương châm 4 tại
chỗ.
- Về thu nhập bình quân
đầu người năm 2022, chỉ
tiêu chung là từ 48 triệu
đồng/người trở lên; còn
đối với vùng Trung du
miền núi phía Bắc, vùng
Bắc Trung bộ là từ 39 triệu
đồng/người trở lên; vùng
Đồng bằng sông Hồng là
từ 53 triệu đồng/người trở
lên; vùng Duyên hải Nam
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Trung Bộ, Tây Nguyên là
từ 44 triệu đồng/người trở
lên; vùng Đông Nam Bộ là
từ 62 triệu đồng/người trở
lên; Đồng bằng sông Cửu
Long là từ 53 triệu đồng/
người trở lên.
- Tiêu chí tổ chức sản
xuất và phát triển kinh tế
nông thôn quy định: Xã có
hợp tác xã hoạt động hiệu
quả và theo đúng quy định
của Luật Hợp tác xã; xã có
mô hình liên kết sản xuất
gắn với tiêu thụ sản phẩm
chủ lực đảm bảo bền vững;
thực hiện truy xuất nguồn
gốc các sản phẩm chủ lực
của xã gắn với xây dựng
vùng nguyên liệu và được
chứng nhận VietGAP hoặc
tương đương; có kế hoạch
và triển khai kế hoạch bảo
tồn, phát triển làng nghề,
làng nghề truyền thống
(nếu có) gắn với hạ tầng về
bảo vệ môi trường; có tổ
khuyến nông cộng đồng
hoạt động hiệu quả.
- Tiêu chí môi trường và
an toàn thực phẩm quy
định: Tỷ lệ cơ sở sản xuất
- kinh doanh, nuôi trồng
thủy sản, làng nghề đảm
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bảo quy định về bảo vệ
môi trường; cảnh quan,
không gian xanh - sạch đẹp, an toàn; không để xảy
ra tồn đọng nước thải sinh
hoạt tại các khu dân cư
tập trung; đất cây xanh sử
dụng công cộng tại điểm
dân cư nông thôn; tỷ lệ
chất thải rắn sinh hoạt và
chất thải rắn không nguy
hại trên địa bàn được thu
gom, xử lý theo quy định;
tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở
sản xuất, kinh doanh thực
phẩm tuân thủ các quy
định về đảm bảo an toàn
thực phẩm; tỷ lệ chất thải
nhựa phát sinh trên địa
bàn được thu gom, tái sử
dụng, tái chế, xử lý theo
quy định;...
Xã nông thôn mới
nâng cao giai đoạn 2021
– 2025 đạt 19 tiêu chí,
cụ thể :
1- Là xã đạt chuẩn nông
thôn mới (đáp ứng đầy đủ
mức đạt chuẩn theo yêu
cầu của Bộ tiêu chí quốc
gia về xã nông thôn mới
giai đoạn 2021 - 2025).
2- Đạt 19 tiêu chí xã
nông thôn mới nâng cao
giai đoạn 2021 - 2025,
gồm: 1- Quy hoạch; 2Giao thông; 3- Thủy lợi và
phòng, chống thiên tai;
4- Điện; 5- Giáo dục; 64
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Văn hóa; 7- Cơ sở hạ tầng
thương mại nông thôn; 8Thông tin và Truyền thông;
9- Nhà ở dân cư; 10 -Thu
nhập; 11- Nghèo đa chiều;
12- Lao động; 13- Tổ chức
sản xuất và phát triển kinh
tế nông thôn; 14- Y tế; 15Hành chính công; 16- Tiếp
cận pháp luật; 17- Môi
trường; 18- Chất lượng
môi trường sống; 19- Quốc
phòng và An ninh.
Trong đó, về thu nhập
bình quân đầu người năm
2022, chỉ tiêu chung là
từ 58 triệu đồng/người
trở lên; còn đối với vùng
Trung du miền núi phía
Bắc, vùng Bắc Trung bộ là
từ 47 triệu đồng/người trở
lên; vùng Đồng bằng sông
Hồng, Đồng bằng sông
Cửu Long là từ 64 triệu
đồng/người trở lên; vùng
Duyên hải Nam Trung Bộ,
Tây Nguyên là từ 52 triệu
đồng/người trở lên; vùng
Đông Nam Bộ là từ 76 triệu
đồng/người trở lên….
Đối với các xã đặc biệt
khó khăn, xã an toàn khu
thuộc huyện nghèo và
huyện vừa thoát nghèo
giai đoạn 2018 - 2020,
mức đạt chuẩn nông thôn
mới hoặc đạt chuẩn nông
thôn mới nâng cao được
áp dụng theo quy định đạt
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chuẩn đối với vùng Trung
du miền núi phía Bắc.
Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương căn cứ hướng
dẫn của các bộ, ngành liên
quan, quy định cụ thể đối
với các nhóm xã phù hợp
với điều kiện đặc thù, nhu
cầu phát triển kinh tế - xã
hội, đảm bảo mức đạt
chuẩn không thấp hơn
so với quy định của trung
ương, gắn xây dựng nông
thôn mới với quá trình
công nghiệp hóa nông
nghiệp, đô thị hóa nông
thôn, từng bước tiệm
cận điều kiện về hạ tầng
và dịch vụ của đô thị văn
minh, sáng, xanh, sạch,
đẹp, bình yên, giàu bản
sắc văn hóa truyền thống.
Phân công Văn phòng
Điều phối nông thôn mới
cấp tỉnh chủ trì, phối hợp
với Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam cùng cấp
hàng năm tổ chức kiểm
tra, giám sát, đôn đốc việc
thực hiện duy trì và nâng
cao chất lượng các tiêu chí
xã nông thôn mới nâng
cao sau đạt chuẩn trên địa
bàn để đảm bảo phát triển
nông thôn bền vững.
Đức Phong
(Phòng KH-TC)
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XUẤT KHẨU ỚT TƯƠI SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC

N

gày 10/3/2022, Cục
Bảo vệ thực vật ban
hành công văn số 457/
BVTV-HTQT về việc yêu cầu
về KDTV đối với ớt tươi xuất
khẩu sang Trung Quốc.
Theo đó, phía Trung Quốc
cho phép xuất khẩu trở lại
mặt hàng quả ớt tươi đối
với các đơn vị đã được phía
Trung Quốc kiểm tra, đánh
giá. Để người trồng ớt và
doanh nghiệp xuất khẩu ớt
trên địa bàn tỉnh tiếp cận
thông tin và đáp ứng được
các quy định của Trung
Quốc, Sở Nông nghiệp và
PTNT đã ban hành công
văn số 406/SNN-TSKTTH
ngày 15/3/2022 về việc
xuất khẩu ớt tươi sang thị
trường Trung Quốc, cụ thể
như sau:
1. Đối với Hiệp hội các
Doanh nghiệp tỉnh Lạng
Sơn
Thông tin đến các
doanh nghiệp có nhu cầu
xuất khẩu ớt sang Trung
Quốc trên địa bàn tỉnh
thực hiện đăng ký xuất
khẩu vào Trung Quốc theo
hướng dẫn của Cục Bảo
vệ thực vật (tại Công văn
số 175/BVTV-ATTPMT ngày

20/01/2022), đảm bảo các
yêu cầu của Tổng cục Hải
quan Trung Quốc đối với
doanh nghiệp xuất khẩu
ớt và chủ động liên hệ với
Chi cục Trồng trọt và Bảo
vệ thực vật tỉnh để thực
hiện đăng ký cấp mã số
cơ sở đóng gói và Chi cục
Kiểm dịch thực vật vùng
7 để được hướng dẫn các
thủ tục về xử lý kiểm dịch
thực vật trên lô hàng ớt
trước khi xuất khẩu sang
Trung Quốc.
2. Đối với UBND các
huyện, thành phố
Phối hợp với Chi cục
Trồng trọt và BVTV tổ chức
tuyên truyền, hướng dẫn
người dân, HTX, doanh
nghiệp sản xuất, kinh
doanh ớt tươi tổ chức sản
xuất, kinh doanh theo
đúng yêu cầu kỹ thuật của
phía Trung Quốc. Khẩn
trương thực hiện rà soát
diện tích vùng trồng, cơ sở
đóng gói; lập hồ sơ đề nghị
cấp mã số vùng trồng, mã
số cơ sở đóng gói về Chi
cục Trồng trọt và BVTV
để kịp thời cho xuất khẩu
ớt vụ Xuân năm 2022. Tổ
chức điều phối hoạt động
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thu mua ớt trên địa bàn
đảm bảo an ninh trật tự
và an toàn trong bối cảnh
dịch Covid 19 diễn biến
phức tạp.
3. Đối với Chi cục Kiểm
dịch Thực vật vùng 7
Đề nghị Chi cục Kiểm
dịch Thực vật vùng 7
hướng dẫn và tập huấn
cho địa phương các quy
định về kiểm dịch thực vật
và yêu cầu kỹ thuật để triển
khai thực hiện việc xuất
khẩu ớt sang thị trường
Trung Quốc. Tạo điều kiện
hỗ trợ các doanh nghiệp
về thủ tục, điều kiện kiểm
dịch thực vật trước khi xuất
khẩu ớt sang Trung Quốc.
4. Đối với Chi cục Trồng
trọt và BVTV
Phối hợp với Chi cục
Kiểm dịch thực vật vùng
7 để tổ chức hướng dẫn,
tuyên truyền, tập huấn
cho cán bộ kỹ thuật tại địa
phương, nông dân ở các
vùng trồng, cơ sở chế biến
và xuất khẩu ớt về các quy
định và yêu cầu kỹ thuật
của Trung Quốc (như đảm
bảo truy xuất nguồn gốc;
lập và lưu lại hồ sơ, nhật ký
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sản xuất; thực hiện việc điều
tra và quản lý đối tượng
kiểm dịch thực vật mà phía
Trung Quốc quan tâm tại
Phụ lục 1, …) và hướng dẫn
các cơ sở chế biến, đóng
gói có nhu cầu xuất khẩu
ớt sang thị trường Trung
Quốc thực hiện các yêu cầu
để phía Tổng cục Hải quan
Trung Quốc kiểm tra và
phê duyệt trong thời gian
tới. Khẩn trương tuyên
truyền, hướng dẫn và thực
hiện kiểm tra, đánh giá
đề nghị Cục Bảo vệ thực
vật cấp mã số vùng trồng,
mã số cơ sở đóng gói cho
nông sản xuất khẩu của
tỉnh (ớt, thạch đen, …)
để kịp thời vụ thu hoạch,
đặc biệt đối với sản phẩm
ớt quả tươi vụ Xuân năm
2022. Tổ chức giám sát
những mã số đã được cấp.
Theo dõi diễn biến dịch
hại trên cây ớt, nhất là đối
tượng kiểm dịch thực vật
của Trung Quốc để chỉ đạo
phòng trừ kịp thời, hiệu
quả; khuyến cáo người
dân sử dụng thuốc bảo vệ
thực vật trong danh mục,
tuân thủ nghiêm thời.
Phùng Thị Kim Khánh
(Phòng Thủy sản và KTTH)
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hực hiện Quyết định
số 524/QĐ-TTg ngày
01/4/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về Phê duyệt đề
án “Trồng một tỷ cây xanh
giai đoạn 2021 – 2025”; Chỉ
thị số 9095/CT-BNN-TCLN
ngày 30/12/2021 của Bộ
Nông nghiệp và PTNT về
tổ chức phong trào “Tết
trồng cây đời đời nhớ ơn
Bác Hồ” nhân dịp Xuân
Nhâm Dần và tăng cường
công tác bảo vệ, phát triển
rừng năm 2022, UBND
tỉnh Lạng Sơn đã ban
hành Kế hoạch số 16/KHUBND ngày 22/01/2022
về ra quân làm thủy lợi,
xây dựng hệ thống nước
sinh hoạt, vệ sinh môi
trường, làm đường giao
thông nông thôn và tổ
chức “Tết trồng cây đời
đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân
dịp Xuân Nhâm Dần năm
2022, đồng thời chỉ đạo Sở
Nông nghiệp và PTNT phối
hợp các huyện, thành phố
phát động Tuần lễ ra quân
“Tết trồng cây đời đời nhớ
ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân
Nhâm Dần năm 2022.
Kết quả, với khí thế sôi
nổi, mạnh mẽ và có sự
chuẩn bị đầy đủ về mặt
hiện trường, cây giống,
băng rôn khẩu hiệu, Lễ
đài..., tổ chức lễ ra quân
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thiết thực, tiết kiệm và
hiệu quả, trong tuần lễ
phát động ra quân đầu
Xuân (từ ngày 07/02/2022
(tức là ngày Mồng 7 tháng
Giêng xuân Nhân Dần),
toàn tỉnh đã có 255 điểm
ra quân (bao gồm các xã,
phường, thị trấn, trường
học, cơ quan,...) tại 11/11
huyện, thành phố đồng
loạt ra quân, tổ chức trồng
được 551.170 cây (tương
đương 530,5 ha; bằng
120% so với năm 2021).
Trong đó: 399.936 cây lâm
nghiệp; 8.821 cây cảnh/
bóng mát; 61.785 cây ăn
quả; 61.338 cây Đào. Ngoài
ra còn trồng thêm 19.290
cây hoa các loại.
Bên cạnh thực hiện tuần
lễ “Tết trồng cây đời đời
nhớ ơn Bác Hồ”, cả 11/11
huyện, thành phố đã tổ
chức ra quân đầu xuân làm
thủy lợi, nước sinh hoạt và
vệ sinh môi trường nông
thôn. Trên cơ sở hiện trạng
thực tế các công trình,
UBND các xã, phường, thị
trấn đã lựa chọn các công
trình để ưu tiên tập trung
sửa chữa, xây lát, kiên cố
hoá trong đợt ra quân đảm
bảo ổn định, phát huy hiệu
quả công trình. Tổ chức
nạo vét, phát quang, duy
tu, bảo dưỡng hệ thống
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Kết quả ra quân làm thủy lợi, xây dựng hệ thống nước
sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông
nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn
Bác Hồ” nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022

Toàn cảnh buổi Lễ phát động ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022
tại xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình (Ảnh: Duy Hà)

kênh mương, hệ thống
nước sinh hoạt trên địa
bàn; sửa chữa, xây lát kiên
cố các đoạn mương hư
hỏng để dẫn nước tới được
từng chân ruộng. Tổ chức
tổng vệ sinh đường làng,
ngõ xóm, nhà tiêu, chuồng
trại chăn nuôi, tạo ra môi
trường sống sạch, đẹp.
Trong tuần lễ ra quân
đầu xuân đã có192 xã, thị
trấn tổ chức thực hiện (đạt
98% so với cùng kỳ), huy
động được 68.120 công
lao động; Sửa chữa, kiên
cố 78.495m kênh mương;
Khối lượng đất đào, đắp
các loại đạt 2.858 m3;

Nạo vét 774.968 m kênh
mương; Phát dọn 591.943
m2 mương; Cung ứng tổng
cộng 568 tấn xi măng.
Tổ chức ra quân làm
đường giao thông nông

thôn nhân dịp đầu xuân
Nhâm Dần năm 2022 theo
kế hoạch gắn với chỉ tiêu
nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội năm 2022 của
địa phương phù hợp với

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (phải)
và đồng chí Nguyễn Đặng Ân - Bí thư Huyện ủy Lộc Bình trồng cây đầu Xuân
tại khu vực đập Bản Lải, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình (Ảnh: Duy Hà)
BẢN TIN
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Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái)
và đồng chí Lý Việt Hưng - GĐ Sở NN&PTNT trồng cây đầu Xuân Nhâm Dần - 2022
tại khu vực đập Bản Lải, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình (Ảnh: Duy Hà)

đề án xây dựng nông thôn
mới. Kết quả, huy động
đóng góp tiền được 1,588
tỷ đồng; huy động được
28.042 ngày công; cung
ứng được tổng cộng 3.133
tấn xi măng; phát quang
tầm nhìn được 220.071m2;
xây dựng được 26,5 km
mặt đường bê tông xi
măng, mở mới được 1,2
km nền đường giao thông
nông thôn.
Mặc dù thời tiết đầu
xuân có mưa rét kéo dài,
song phong trào ra quân
đầu xuân làm thủy lợi, xây
dựng hệ thống nước sinh
hoạt, vệ sinh môi trường,
8
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làm đường giao thông
nông thôn và tổ chức “Tết
trồng cây đời đời nhớ ơn
Bác Hồ” nhân dịp Xuân
Nhâm Dần năm 2022 đã
thu hút đông đảo cán bộ,
đảng viên và các tầng lớp
quần chúng Nhân dân
tham gia. Qua đó nâng cao
nhận thức, tinh thần cộng
đồng trong phát triển kinh
tế nông nghiệp và xây
dựng nông thôn mới; về
giá trị, ý nghĩa của công
tác phát triển rừng gắn
phát triển kinh tế với bảo
vệ môi trường thiên nhiên.
Việc tổ chức trồng cây đầu
xuân đã thực sự phát huy

NÔNG NGH P
& NÔNG THÔN LẠNG SƠN

truyền thống tốt đẹp “Tết
trồng cây” của dân tộc,
góp phần thực hiện tốt
Chương trình trồng một tỷ
cây xanh theo chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ, tạo
được phong trào thi đua
của các cấp, các ngành,
trong từng khu dân cư với
sự tham gia của mọi người
dân; lựa chọn loài cây
trồng gỗ lớn, lâu năm, đa
mục tiêu, gắn với nhiệm
vụ, giải pháp thực hiện
phát triển lâm nghiệp bền
vững trên địa bàn tỉnh./.
Đức Phong
(Phòng KH-TC)

TIÊU ĐIỂM - SỰ KIỆN

Hội thảo đánh giá thực trạng và tiềm năng phát triển
cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh
Sáng ngày 16/3/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá thực
trạng và tiềm năng phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Quang cảnh tại Hội thảo

H

ội thảo có sự tham
dự của Tổng cục
Lâm nghiệp, Hiệp hội Mắc
ca Việt Nam cùng đại diện
các sở, ngành của tỉnh
Lạng Sơn. Các đồng chí
đại diện lãnh đạo HĐND,
UBND tỉnh dự và chỉ đạo
Hội thảo.
Tại Lạng Sơn, cây Mắc
ca được Công ty Cổ phần
Giống Lâm nghiệp vùng
Đông Bắc (thuộc Bộ

NN&PTNT) đưa vào trồng
khảo nghiệm từ những
năm 2003 - 2006. Từ
năm 2019 đến nay, diện
tích trồng Mắc ca tăng
nhanh ở 10/11 huyện,
thành phố. Một số công
ty, doanh nghiệp đã quan
tâm trồng, phát triển mắc
ca. Đến nay có 8 doanh
nghiệp lập 10 dự án đầu
tư Mắc ca, trong đó, 5 dự
án đã được UBND tỉnh
BẢN TIN

quyết định phê duyệt.
Hiện tại, trên địa bàn
tỉnh có trên 486 ha Mắc
ca, năng suất bình quân
đạt khoảng 3,4 tấn quả
tươi/ha/năm, hiệu quả
kinh tế đạt từ 600.000
đồng đến 1 triệu đồng/
cây/năm đối với cây Mắc
ca trồng từ năm thứ 10
trở lên. Trên địa bàn tỉnh
hiện có 5 vườn ươm sản
xuất và kinh doanh giống

NÔNG NGH P
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Giáo sư Nguyễn Lân Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Mắc ca Việt Nam
phát biểu tại Hội thảo

cây Mắc ca với quy mô
trên 186.000 cây/năm, với
các loại giống như: 246,
A38, QN1… xuất xứ từ
Australia và Trung Quốc.
Tháng 6/2021, Tổng

cục Lâm nghiệp và Hiệp
hội Mắc ca đã phối hợp
với Sở NN&PTNT tỉnh
Lạng Sơn tiến hành khảo
sát và đánh giá thực trạng
phát triển cây Mắc ca trên

địa bàn; đang hoàn thiện
đề án phát triển bền vững
Mắc ca giai đoạn 2021 2030, tầm nhìn đến năm
2050 trình Chính phủ phê
duyệt, trong đó, tỉnh Lạng
Sơn được đưa vào vùng
quy hoạch mở rộng trồng
cây Mắc ca.
Các đại biểu đã tập
trung thảo luận các vấn
đề liên quan đến phát
triển cây Mắc ca, trong
đó, tập trung vào các nội
dung như: Kỹ thuật chọn
giống, trồng, chăm sóc;
công tác thu hoạch, chế
biến và tiêu thụ Mắc ca;
chính sách thu hút các
dự án đầu tư trồng, chế

Đồng chí Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu tại Hội thảo
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Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh (thứ 2 từ trái qua)
cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT Lạng Sơn, Tổng cục Lâm nghiệp và Hiệp hội Mắc ca Việt Nam chủ trì Hội thảo

biến, kinh doanh Mắc ca
trên địa bàn tỉnh; liên kết
chuỗi phát triển Mắc ca.
Phát biểu chỉ đạo tại
Hội thảo, đồng chí Dương
Xuân Huyên, Phó Chủ
tịch Thường trực UBND
tỉnh Lạng Sơn đề nghị Sở
NN&PTNT chủ trì, phối
hợp với các sở, ngành,
UBND các huyện, thành
phố tiếp tục nghiên cứu
toàn diện về tính thích
ứng, hiệu quả kinh tế,
môi trường khi phát triển
Mắc ca; tham mưu xây

dựng đề án phát triển
cây Mắc ca trên địa bàn
tỉnh ngay sau khi đề án
phát triển bền vững mắc
ca giai đoạn 2021 - 2030,
tầm nhìn đến năm 2050
được Chính phủ phê
duyệt. Đề nghị Tổng cục
Lâm nghiệp quan tâm, hỗ
trợ tỉnh Lạng Sơn nghiên
cứu, đánh giá chất lượng
các giống Mắc ca hiện
có và các giống phù hợp
với điều kiện khí hậu, thổ
nhưỡng của Lạng Sơn;
tham mưu Bộ NN&PTNT

BẢN TIN

có chính sách hỗ trợ
người trồng và chế biến
các sản phẩm Mắc ca.
Hiệp hội Mắc ca Việt Nam,
các doanh nghiệp tham
gia đầu tư trồng mắc ca
có sự phối hợp chặt chẽ
với Sở NN&PTNT và các
huyện nơi đầu tư dự án
để kịp thời tháo gỡ khó
khăn trong quá trình thực
hiện dự án phát triển
Mắc ca./.
Lý Hoàng Yến
(Chi cục Kiểm lâm)

NÔNG NGH P
& NÔNG THÔN LẠNG SƠN
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Chi cục Kiểm lâm triển khai “Mô hình điển hình
tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Mình năm 2022”

S

áng ngày 19/3/2022,
tại thôn An Úy, xã Nhất
Hòa, huyện Bắc Sơn, Chi cục
Kiểm lâm tỉnh đã tổ chức Lễ
phát động “Mô hình trồng và
phát triển cây bản địa” - Đây
là nội dung hoạt động thiết
thực, có ý nghĩa to lớn trong
việc thực hiện Mô hình điển
hình tiêu biểu trong học tập,
làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Mình năm
2022.
Tham gia Lễ phát động có
hơn 50 người, gồm toàn thể
cán bộ, đảng viên và quần
chúng Chi cục Kiểm lâm tỉnh,
Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Sơn,
lãnh đạo UBND và các ban
ngành đoàn thể xã Nhất Hòa,
cộng đồng dân cư thôn An Úy
xã Nhất Hòa huyện Bắc Sơn.
Ngay trong buổi Lễ phát
động, đội ngũ cán bộ, đảng
viên và quần chúng thuộc 3
đơn vị nói trên cùng với Nhân
dân thôn An Úy đã tổ chức
trồng 700 cây bản địa tại khu
vực rừng cộng đồng thôn An
Úy, xã Nhất Hòa. Số lượng cây
bao gồm: 200 cây Đinh, 24
cây Nghiến, 100 cây Giổi xanh
và 376 cây Lát hoa.
Toàn bộ kinh phí mua các
loại cây giống bản địa xuất
phát từ sự quyên góp ủng hộ
mỗi người một ngày lương
của đội ngũ đảng viên và

12
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Toàn cảnh Lễ phát động

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm và UBND xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn tham gia
mô hình trồng và phát triển cây bản địa tại xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn

quần chúng Chi cục Kiểm lâm
tỉnh và Hạt Kiểm lâm huyện
Bắc Sơn.
Mô hình trồng và phát
triển cây bản địa có ý nghĩa
to lớn trong việc bảo tồn và
phát triển các loài cây thuộc
nhóm bản địa đặc hữu, vừa

NÔNG NGH P
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tạo môi trường sinh thái bền
vững, vừa tạo tính lan tỏa cho
Nhân dân trong phong trào
phát triển kinh tế rừng ở địa
phương./.
Tin, ảnh: Đức Phong
(Phòng KHTC)

NÔNG THÔN MỚI

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM
năm 2022

Đồng chí Lý Việt Hưng - Giám đốc Sở NN&PTNT (thứ 2 từ trái qua)
trao Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021 đối với xã Thái Bình, huyện Đình Lập năm 2021

N

ăm 2021, mặc dù
gặp nhiều khó khó
khăn do ảnh hưởng của
dịch Covid-19, nguồn lực
đầu tư cho chương trình
xây dựng nông thôn mới
còn hạn chế... song với sự
quan tâm chỉ đạo sát sao
của các cấp, các ngành và
sự tham gia của người dân,
việc triển khai xây dựng
NTM trên địa tỉnh tiếp tục
đạt được nhiều kết quả.
Trong năm 2021, tổng
nguồn vốn huy động thực

hiện chương trình xây
dựng nông thôn mới trên
địa bàn tỉnh đạt 2.974 tỷ
đồng, trong đó, người dân
hiến đát, đóng góp tiền
mặt, ngày công quy đổi ra
tiền hơn 110 tỷ đồng. Tính
đến hết năm 2021, toàn
tỉnh đã có thêm 10 xã được
công nhận đạt chuẩn nông
thôn mới, nâng tổng số xã
được công nhận trên địa
bàn toàn tỉnh là 75 xã; 5 xã
được công nhận đạt chuẩn
nông thôn mới nâng cao;
BẢN TIN

bình quân 1 xã đạt 14,03
tiêu chí/xã, tăng 1,06 tiêu
chí so với năm 2020.
Ngày 25/02/2022 UBND
tỉnh đã tổ chức hội nghị
trực tuyến 3 cấp triển khai
nhiệm vụ, kế hoạch xây
dựng nông thôn mới năm
2022. Tại Hội nghị, đại diện
các sở, ban, ngành, dại diện
các huyện, thành phố, các
xã trên địa bàn tỉnh đã tập
trung đánh giá những kết
quả đạt được, đồng thời rút
ra các bài học kinh nghiệm,

NÔNG NGH P
& NÔNG THÔN LẠNG SƠN
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đề xuất cá giải pháp để
thực hiện các mục tiêu,
nhiệm vụ xây dựng nông
thôn mới năm 2022.
Năm 2022, toàn tỉnh
phấn đấu xây dựng thêm
10 xã đạt chuẩn nông thôn
mới; bình quân mỗi xã
đạt từ 14,5 tiêu chí trở lên;
phấn đấu thêm 5 xã đạt
chuẩn nông thôn mới nâng
cao; mỗi huyện, thành phố
công nhận từ 2 đến 3 khu
dân cư nông thôn mới kiểu
mẫu và 2 vườn mẫu trở
lên.
Đáng chú ý, trong ngày
08/3/2022, Thủ tướng
chính phủ đã ban hành một
số Quyết định liên quan
đến thực hiện chương trình
xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2021-2025, bao
gồm: Quyết định số 318/

Đồng chí Vũ Văn Thịnh - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT (thứ 2 từ phải qua)
trao Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2021
đối với xã Đình Lập, huyện Đình Lập năm 2021

QĐ-TTg ngày 08/3/2022
của Thủ tướng chính phủ
về Ban hành Bộ tiêu chí
quốc gia về xã nông thôn
mới và Bộ tiêu chí quốc gia
về xã nông thôn mới nâng
cao giai đoạn 2021-2025;
Quyết định số 320/QĐ-TTg
ngày 08/3/2022 của Thủ
tướng chính phủ về Ban

Đồng chí Đinh Thị Thu - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT (thứ 2 từ phải qua)
trao Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021
đối với xã Điềm He, huyện Văn Quan năm 2021
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hành Bộ tiêu chí quốc gia
về huyện nông thôn mới;
quy định thị xã, thành phố
trực thuộc cấp tỉnh hoàn
thành nhiệm vụ xây dựng
nông thôn mới và Bộ tiêu
chí quốc gia về huyện nông
thôn mới nâng cao giai
đoạn 2021-2025; Quyết
định số 319/QĐ-TTg ngày
08/3/2022 của Thủ tướng
chính phủ Về việc quy định
xã nông thôn mới kiểu mẫu
giai đoạn 2021-2025; Quyết
định số 321/QĐ-TTg ngày
08/3/2022 của Thủ tướng
chính phủ Về việc quy định
tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương hoàn thành
nhiệm vụ xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 20212025./.
Tô Thùy Thanh
(VP điều phối XDNTM)

OCOP

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng
mô hình sản xuất giống và chăn nuôi Ngựa Bạch
tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

H

Ngựa Bạch giống được cấp cho hộ nông dân tham gia dự án phát triển
ngựa Bạch tại xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng

uyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn là
địa phương có số lượng
Ngựa Bạch lớn nhất nhì cả
nước. Theo số liệu thống
kê đàn ngựa của huyện
Chi Lăng không ngừng gia
tăng, tổng đàn ngựa đến
nay trên 2.500 con, trong
đó Ngựa Bạch có trên 1.300
con, chiếm 52,0%; giá trị
ước đạt trên 90 tỷ đồng.
Năm 2019, Hội Làm vườn
huyện Chi Lăng đã được
Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy
chứng nhận nhãn hiệu tập
thể cho sản phẩm ”Ngựa
Bạch Hữu Kiên”.
Ngựa Bạch là dòng
ngựa quý, là giống chịu
được điều kiện chăn nuôi
kham khổ, đồi núi dốc, thời
tiết lạnh, phù hợp phát
triển ở các tỉnh miền núi.
Cao nấu từ Ngựa Bạch được

coi là nguồn dược liệu dùng vào việc bồi bổ, nâng cao thể lực, chữa trị một số chứng
bệnh nan y cho người. Chính vì giá trị tuyệt vời mà giá bán Ngựa Bạch khá cao. Nếu giá
bán một con ngựa bình thường giao động từ 20-25 triệu đồng, thì giá bán một con Ngựa
Bạch trưởng thành có thể bán ra thị trường với giá khoảng 70-100 triệu đồng.
Nhận thấy giá trị của việc chăn nuôi ngựa, huyện Chi Lăng đã quy hoạch vùng chăn
nuôi ngựa tại một số xã có điều kiện tự nhiên phù hợp với chăn nuôi đại gia súc, có tiềm
BẢN TIN
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năng về đất đai, lực lượng
lao động như xã Hữu Kiên,
xã Quan Sơn. Và Ngựa Bạch
là một trong những sản
phẩm chủ lực của huyện,
chỉ đạo phát triển tăng đàn.
Tuy nhiên, chăn nuôi
ngựa tại huyện Chi Lăng
chủ yếu là chăn nuôi ngựa
theo hình thức hộ gia đình,
chưa quan tâm đến công
tác chọn giống và ghép đôi
giao phối do đó ngựa con
sinh ra chưa có phẩm chất
tốt, sinh trưởng phát triển
chậm; việc chăn nuôi chủ
yếu là chăn thả tự nhiên,
chưa chủ động nguồn thức
ăn thô, xanh cho ngựa và
nguồn thức ăn dự trữ vào
mùa đông, không bổ sung
hoặc ít thức ăn tinh nên
hiệu quả chăn nuôi ngựa
chưa cao.
Để phát triển bền vững
đàn ngựa trong các năm
tiếp theo, huyện Chi Lăng
xây dựng dự án”Ứng dụng
tiến bộ khoa học kỹ thuật

xây dựng mô hình sản xuất
giống và chăn nuôi Ngựa
Bạch tại tỉnh Lạng Sơn”với
tổng kinh phí 8.000,0 triệu
đồng, trong đó kinh phí
hỗ trợ từ ngân sách nhà
nước là 3.100,0 triệu đồng,
người dân đối ứng 4.900,0
tỷ đồng. Mục tiêu dự án là
ứng dụng thành công các
tiến bộ khoa học kỹ thuật
trong sản xuất giống và
chăn nuôi Ngựa Bạch góp
phần phát triển kinh tế xã hội của huyện Chi Lăng
nói riêng, tỉnh Lạng Sơn nói
chung. Dự án có 10 hộ gia
đình tham gia, quy mô 100
con ngựa cái và 10 con ngựa
đực giống (10 con ngựa cái
và 01 con ngựa đực giống/
hộ), mục tiêu sản xuất được
150 ngựa con/3 năm. Trong
đó, ngân sách nhà nước
thực hiện hỗ trợ 40 con
ngựa giống (30 con ngựa
cái và 10 con ngựa đực),
hỗ trợ người chăn nuôi
khoa học kỹ thuật chọn lọc,

nhân giống, kỹ thuật chăn
nuôi quản lý ngựa, các kiến
thức cơ bản trong phòng
và điều trị một số bệnh cho
ngựa, kỹ thuật xử lý chất
thải chăn nuôi và kỹ thuật
trồng, chế biến thức ăn bổ
sung cho ngựa.
Việc phát triển chăn
nuôi ngựa, đặc biệt là Ngựa
Bạch là hướng đi đúng
nhằm khai thác hiệu quả lợi
thế của vùng, nâng cao thu
nhập, cải thiện đời sống
người dân, đồng thời nâng
cao tỷ trọng chăn nuôi
trong cơ cấu ngành nông
nghiệp, cung cấp thực
phẩm sạch, có chất lượng
cao cho xã hội, giải quyết
vấn đề lao động, việc làm,
tạo bước ngoặt quan trọng
trong quá trình phát triển
kinh tế- xã hội của huyện
Chi Lăng nói riêng, tỉnh
Lạng Sơn nói chung./.
Vi Thị Thu Hà
(Phòng NN&PTNT Chi Lăng)

Lạng sơn tiếp tục đứng tốp đầu cả nước về kinh tế số nông nghiệp nông thôn.
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, kinh tế số nông nghiệp nông thôn
trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển. Với hàng trăm nghìn cửa hàng số và tài
khoản thanh toán điện tử, trong quý I năm nay đã có hơn 14 nghìn sản phẩm và hơn
10 nghìn giao dịch trên sàn thương mại điện tử voso và postmart. Với những con số
này, Lạng Sơn tiếp tục đứng thứ hai toàn quốc về số sản phẩm và số giao dịch trên sàn
thương mại điện tử.
Đức Phong - Phòng KHTC
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TRỒNG HỒI HỮU CƠ - HƯỚNG ĐI CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
CÂY HỒI XỨ LẠNG
Nước sạch và vệ sinh nông thôn đóng vai trò quan trọng cải thiện đời sống cho người dân
nông thôn. Từ nhiều năm nay, Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn
dựa vào kết quả đầu ra vay vốn Ngân hàng Thế giới được triển khai đã mang lại nhiều hiệu quả
thiết thực, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, từng bước xây dựng làng quê
nông thôn niềm núi Xứ Lạng ngày một khang trang, đổi mới.

T

heo thống kê của Hiệp
hội Gia vị thế giới, Việt
Nam đứng thứ 2 sau Trung
Quốc về sản lượng Hồi.
Trong đó, Lạng Sơn hiện
là tỉnh có diện tích và sản
lượng Hồi lớn nhất cả nước.
Tính đến nay, tổng diện tích
hoa Hồi toàn tỉnh là 33.738
ha, trong đó, vùng Hồi ở
các huyện Văn Quan, Bình
Gia, Văn Lãng có diện tích
trên 25.000 ha, chiếm 74,1%
trong tổng số diện tích Hồi
toàn tỉnh.
Hồi là loài cây có giá trị
kinh tế cao, cho ra các sản
phẩm đã được sử dụng rộng
rãi trong nhiều lĩnh vực như:
Dược liệu, hương liệu, ẩm
thực và thủ công mỹ nghệ...
với thị trường tiêu thụ rộng,
bao gồm các thị trường lớn
như Mỹ, các nước châu Âu,
Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật
Bản, một số nước Đông Nam
Á. Là một trong những cây
trồng lâm nghiệp chủ lực
của tỉnh, trong những năm
qua, nguồn thu nhập từ cây
Hồi đã giúp người dân trong
tỉnh nâng cao đời sống, xóa
đói giảm nghèo. Vốn đầu tư

Khu vực sản xuất Hồi hữu cơ tại xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng

trồng Hồi ban đầu tuy cao
nhưng giá trị hưởng lợi lâu
dài, có thể thu hái hàng chục
năm. Theo thống kê kết quả
thực hiện các chỉ tiêu lâm
nghiệp tỉnh Lạng Sơn do Chi
cục Kiểm lâm tỉnh cung cấp,
BẢN TIN

năm 2021, tổng sản lượng
hoa Hồi khô toàn tỉnh đạt
16.045,9 tấn, đem lại nguồn
thu gần 1.500 tỷ đồng.
Từ đó có thể thấy, tiềm
năng và giá trị kinh tế cây
Hồi mang lại là rất lớn. Tuy
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nhiên, với tập quán canh tác
lạc hậu, hạn chế về áp dụng
khoa học kỹ thuật, chất
lượng cây giống chưa đảm
bảo, quy trình bón phân,
chăm sóc, cắt tỉa cây, phòng
trừ sâu bệnh chưa đảm bảo
yêu cầu kỹ thuật dẫn đến
cây kém phát triển, nhiều
diện tích rừng Hồi đã cho
thu hoạch nhiều năm đang
dần thoái hóa, năng suất,
chất lượng sản phẩm thấp,
làm giảm hiệu quả kinh tế,
sản phẩm khó đáp ứng yêu
cầu ngày càng cao của thị
trường, là trở ngại cho việc
phát triển bền vững cây Hồi
trên địa bàn tỉnh.
Để ngành lâm nghiệp
của tỉnh phát triển bền
vững, tương xứng với tiềm
năng, khắc phục những hạn
chế còn tồn tại và thực hiện
thắng lợi các mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội của
tỉnh, phát huy, khai thác tốt
các nguồn lực, lợi thế để lâm
nghiệp trở thành ngành kinh
tế chủ lực, ngày 07/02/2020,
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng
Sơn đã ban hành Quyết định
số 234 /QĐ-UBND về việc
phê duyệt “Đề án phát triển
lâm nghiệp bền vững trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai
đoạn 2020-2030”. Trong đó
đã xác định cây Hồi là một
trong những sản phẩm lâm
nghiệp có tính chất đặc thù,
giá trị cao của tỉnh được tạo
ra do điều kiện tự nhiên của
18
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Mô hình rừng Hồi hữu cơ tại huyện Văn Quan

vùng sinh thái, cần được
quan tâm phát triển và đã
định hướng tạo ra vùng
nguyên liệu tập trung, đáp
ứng chất lượng sản phẩm
theo các tiêu chuẩn về quản
lý rừng bền vững và sản xuất
hữu cơ, đảm bảo các sản
phẩm từ cây Hồi có nguồn
gốc rõ ràng, được sản xuất
và có giá trị sử dụng thân
thiện với môi trường.
Để thực hiện các mục tiêu
phát triển bền vững cây Hồi,
một trong các giải pháp hiệu
quả đó là sản xuất Hồi theo
tiêu chuẩn hữu cơ. Trồng Hồi
theo tiêu chuẩn hữu cơ đang
được tỉnh khuyến khích và
hỗ trợ thông qua các dự án
đầu tư tại các huyện, điển
hình như tại huyện Chi Lăng
(174 ha), Bình Gia (131 ha),
Văn Quan (trên 400 ha). Từ
tập quán canh tác lạc hậu
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theo kiểu truyền thống đến
áp dụng các quy trình kỹ
thuật mới trong sản xuất
như làm đất, chọn giống,
bón phân hữu cơ, chế độ
tưới tiêu hợp lý, cắt tỉa,
phòng trừ sâu bệnh bằng
các chế phẩm an toàn... việc
trồng Hồi hữu cơ đang cho
thấy những tín hiệu tích cực:
cây sinh trưởng tốt, ít bị sâu
bệnh, sản lượng tăng từ 1520%. Các sản phẩm tạo ra từ
Hồi hữu cơ có chất lượng tốt,
nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo
tiêu chuẩn hàng hóa, đáp
ứng các yêu cầu về an toàn
cho người sử dụng, được
người tiêu dùng trong nước
và thế giới rất ưa chuộng,
đã giúp giá trị sản phẩm Hồi
tăng cao.
Lê Văn Hùng
Chi cục Kiểm lâm

SẢN XUẤT - THỊ TRƯỜNG

CẤP MÃ SỐ VÙNG TRỒNG, CƠ HỘI ĐỂ TẠO GIÁ TRỊ
CHO NÔNG SẢN

Hằng năm, diện tích trồng ớt của huyện Chi Lăng trung bình 500-600ha, sản lượng 5.000
-5.500 tấn. Đây là cây trồng chủ lực của huyện vào vụ Đông - Xuân.
Ớt là cây trồng quan trọng
trong cơ cấu ngành trồng
trọt huyện Chi Lăng, hiện nay
theo yêu cầu về nhập khẩu
các mặt hàng nông sản của
nước bạn Trung Quốc , trong
đó có quả ớt phải truy xuất
được nguồn gốc từ vùng
trồng đến việc sử dụng thuốc
bảo vệ thực vật, phân bón
có nguồn gốc, thời hạn thu
hoạch cũng như quy cách
đóng gói phải theo quy định.
Mã số vùng trồng được
hiểu là mã số định danh cho
một vùng trồng trọt nhằm
theo dõi và kiểm soát tình
hình sản xuất; kiểm soát
chất lượng sản phẩm, truy
xuất nguồn gốc cây trồng.
Để triển khai công tác cấp
và quản lý mã số vùng trồng,
mã số cơ sở đóng gói nông
sản phục vụ xuất khẩu,
chứng nhận nông sản an
toàn, ngay từ đầu tháng 01
năm 2022 UBND huyện Chi
Lăng đã phối hợp với Chi cục
Trồng trọt và Bảo vệ Thực
vật tổ chức tuyên truyền, tập
huấn, hướng dẫn cho các tổ
chức, cá nhân, hộ trồng ớt
trên địa bàn huyện về những
quy định thủ tục đăng ký
cấp mã số vùng trồng, cơ sở

Cây Ớt phát triển trên đồng đất xã Mai Sao (Ảnh: Vương Thùy Liên).

đóng gói theo yêu cầu, tiêu
chuẩn của Cục Bảo vệ thực
vật, như: Tiêu chuẩn cơ sở
TCCS 774:2020/BVTV về Quy
trình thiết lập và giám sát
vùng trồng; Tiêu chuẩn cơ sở
TCCS 775:2020/BVTV về Quy
trình thiết lập và giám sát cơ
sở đóng gói.
Ngoài việc tập huấn qua
các hội nghị, hiện nay huyện
Chi Lăng đang chỉ đạo cán
bộ kỹ thuật tăng cường công
tác tuyên truyền, hướng dẫn,
nhằm thay đổi tư suy sản
xuất của bà con trồng ớt, để
nâng cao chất lượng, giá trị
sản phẩm ớt, nâng cao sức
cạnh tranh trên thị trường.
BẢN TIN

Từ đó, từng bước phát triển
và nhân rộng việc thực hiện
cấp mã số vùng sản xuất,
truy xuất nguồn gốc,... Tạo
việc làm và tăng thu nhập
cho bà con Nhân dân
Việc sản phẩm ớt Chi
Lăng được cấp mã số vùng
trồng thành công, sẽ là “hộ
chiếu” để mặt hàng nông
sản này được xuất khẩu. Đây
cũng là tiền đề quan trọng để
Chi Lăng xây dựng một nền
nông nghiệp bền vững, nâng
cao cả về chất và lượng./.
Vương Thùy Liên
(Trung tâm DVNN Chi Lăng)
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Công ty Cổ phần Đại Nguyễn Lạng Sơn liên kết
sản xuất và tiêu thụ khoai tây vụ Đông 2021
Cây khoai tây là một trong những cây trồng chính trong sản xuất vụ Đông của tỉnh. Những năm vừa
qua, đã có một số doanh nghiệp liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm khoai tây, góp phần tạo sự ổn định về giá
cả và thị trường tiêu thụ, tránh được hiện tượng được mùa mất giá gây thiệt hại cho người nông dân.

Nhân dân thu hoạch khoai tây tại Lộc Bình

V

ụ Đông năm 2021,
toàn tỉnh trồng được
597 ha khoai tây, cao hơn
8,6% so với cùng kỳ năm
2020 (tăng 48 ha), tập trung
ở các huyện như: Lộc Bình,
Cao Lộc, Chi Lăng, Văn Lãng,
… Năng suất ước đạt 120
tạ/ha, sản lượng trên 7.000
tấn. Những năm trở lại đây,
được sự tuyên truyền, hướng
dẫn của ngành nông nghiệp
và phát triển nông thôn,
bà con nông dân đã không
trồng giống khoai tây Trung
20
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Quốc và chuyển sang trồng
các giống có năng suất, chất
lượng cao, được thị trường ưa
chuộng như: giống Marabel
của Đức; giống Diamant,
Actrice, … của Hà Lan.
Cùng với chủ trương phát
triển vùng nguyên liệu hàng
hóa tập trung gắn với chuỗi
liên kết, tiêu thụ sản phẩm,
Sở Nông nghiệp và PTNT,
UBND các huyện, thành phố
hàng năm đã bố trí nguồn
kinh phí hỗ trợ cho người dân
và kết nối với doanh nghiệp
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để triển khai các chuỗi liên
kết. Vụ Đông năm 2021,
Công ty Cổ phần Đại Nguyễn
Lạng Sơn liên kết sản xuất,
tiêu thụ sản phẩm khoai tây
(giống Marabel) trên địa bàn
tỉnh với diện tích 150 ha. Đây
là năm thứ tư liên tiếp Công
ty liên kết sản xuất, thu mua
sản phẩm được người dân
hết sức đón nhận. Riêng tại
huyện Lộc Bình, đã liên kết
sản xuất 80 ha, trong đó 50
ha người dân được Nhà nước
hỗ trợ về chi phí giống. Với
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Công ty Cổ phần Đại Nguyễn Lạng Sơn thu mua khoai tây

sự kết nối, hỗ trợ từ phía Nhà
nước, sự vào cuộc của doanh
nghiệp, người dân đã ngày
càng tin tưởng và yên tâm
phát triển sản xuất. Chính
vì thế, các hình thức liên kết
của Công ty Cổ phần Đại
Nguyễn Lạng Sơn năm 2021
cũng đa dạng hơn, đó là các
liên kết qua nguồn vốn hỗ
trợ của Nhà nước; qua cơ chế
ứng trước giống, vật tư nông
nghiệp, khấu trừ khi thu mua
sản phẩm cho các Tổ hợp
tác, Hợp tác xã của Công ty;
đặc biệt đã hình thành liên
kết khi người dân tự tìm đến
mua giống và ký hợp đồng
tiêu thụ sản phẩm.
Đến nay, Công ty đã
thu mua được trên 800 tấn
khoai tây, dự kiến hết vụ sẽ

thu mua trên 1.000 tấn với
giá trung bình 7.500 – 8.000
đồng/kg, tương đương với
giá thị trường, đem lại lợi
nhuận cho người trồng. Hơn
nữa, các loại khoai tây cỡ củ
nhỡ, củ nhỏ cũng được thu
mua với giá cả hợp lý khiến
người dân hết sức phấn khởi.
Theo phía doanh nghiệp,
sản phẩm loại 1 sẽ được
bán làm khoai tây thương
phẩm, sản phẩm loại 2, loại
3 được dùng để chế biến. Đối
với những hộ sản xuất từ
giống nguyên chủng, Công
ty sẽ thu mua toàn bộ củ, lựa
chọn các củ nhỏ đủ điều kiện
đưa vào bảo quản lạnh làm
nguồn giống cho vụ sau.
Việc liên kết sản xuất có ký
kết hợp đồng, doanh nghiệp
BẢN TIN

cung ứng giống chất lượng
và cam kết thu mua sản
phẩm với giá bằng hoặc cao
hơn giá thị trường đã tạo sự
yên tâm cho người dân sản
xuất, tránh tình trạng được
mùa mất giá. Cùng với đó,
người nông dân được sử
dụng những loại giống chất
lượng cao góp phần tăng
năng suất, chất lượng sản
phẩm. Đây là động lực cho
người sản xuất cũng như
doanh nghiệp tiếp tục bắt
tay với nhau trong trong
những mùa vụ tiếp theo,
bước đầu hình thành chuỗi
liên kết, tiêu thụ sản phẩm./.
Phùng Thị Kim Khánh
(Phòng TS&KTTH)

NÔNG NGH P
& NÔNG THÔN LẠNG SƠN

21

SẢN XUẤT - THỊ TRƯỜNG

CUNG ỨNG GIỐNG, PHÂN BÓN VỤ ĐÔNG XUÂN 2021 - 2022
TẠI HUYỆN CHI LĂNG

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chi Lăng cung ứng hạt giống cho nông dân sản xuất vụ Xuân 2022
Ảnh: Vương Thùy Liên

Đ

ể phục vụ sản xuất
vụ Đông - Xuân
2021-2022, ngay sau Tết
Nguyên đán Nhâm Dần,
các cơ sở kinh doanh buôn
bán dịch vụ nông nghiệp
trên địa bàn huyện Chi
Lăng đã chủ động nguồn
hàng vật tư nông nghiệp
đảm bảo chất lượng,
chủng loại, cung ứng kịp
22
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thời, tạo điều kiện thuận
lợi cho nông dân sản xuất
đúng thời vụ.
Vụ Đông - Xuân năm
nay, trên địa bàn huyện
cung ứng ước đạt 1.050
tấn phân bón các loại;
55 tấn ngô, lúa các loại
phục vụ bà con nông
dân sản xuất. Hiện nay,
có trên 60 cửa hàng kinh
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doanh buôn bán vật tư
nông nghiệp lớn nhỏ, với
nhiều chủng loại giống
lúa, giống ngô. Các giống
ngô thường được bà con
gieo trồng là dòng biến
đổi gen: NK4300Bt/GT,
NK66Bt/GT, NK7328Bt/GT,
DK9955S; các giống ngô
CP 511, 311, 111, 811, NK
4300, 7328, 6101; giống
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lúa gồm: CR203, ĐV108,
Lúa lai TH3-4, Nhị Ưu 838,
GS55, Sán Ưu 63…Việc
lựa chọn các giống ngô
biến đổi gen có khả năng
chống chịu sâu bệnh,
chịu hạn tốt, các giống
lúa lai cho năng suất cao
cho thấy bà con nông dân
ngày càng biết chọn lọc
những dòng, giống tốt,
phù hợp với đất trồng,
trình độ canh tác cũng
như những tiến bộ khoa
học kỹ thuật tiên tiến.
Để đảm bảo cung cấp
các loại giống, phân bón
đủ điều kiện cho bà con
nông dân, UBND huyện
Chi Lăng đã chỉ đạo cơ
quan chuyên môn tham
mưu thành lập đội kiểm
tra liên ngành, kiểm tra
các cửa hàng kinh doanh
buôn bán giống cây trồng,
phân bón, thuốc bảo vệ
thực vật trên địa bàn. Các
đối tượng được kiểm tra
như các tổ chức, cá nhân
có hoạt động sản xuất,
kinh doanh vật tư, giống
cây trồng, giống vật nuôi
nông nghiệp; Ban Quản lý
các chợ, người nông dân
sản xuất nông nghiệp
trên địa bàn huyện nhằm
kiểm tra các cơ sở kinh
doanh các mặt hàng vật
tư nông nghiệp, giống

cây trồng, vật nuôi trên
địa bàn huyện đủ điều
kiện kinh doanh, đảm
bảo chất lượng hàng hóa.
Kiểm soát tình hình thị
trường kinh doanh, chất
lượng vật tư nông nghiệp,
giống cây trồng, vật nuôi;
góp phần nâng cao chất
lượng hàng hóa, đảm
bảo vật tư nông nghiệp
cho người nông dân sản
xuất; góp phần bảo đảm
an toàn thực phẩm cho
sản phẩm nông, lâm sản
bảo vệ người tiêu dùng.
Thông qua công tác
kiểm tra, kịp thời phát
hiện, ngăn chặn và xử lý
nghiêm các trường hợp
vi phạm các quy định của
nhà nước về kinh doanh
vật tư nông nghiệp trên
địa bàn huyện.
Với thực trạng lạm
dụng phân bón vô cơ
trong sản xuất nông
nghiệp thời gian qua, Vụ
Đông - Xuân năm nay,
Sở Nông nghiệp và PTNT
Lạng Sơn đã ban hành
Công văn số178/SNNTTBVTV ngày 28/01/2022
V/v tăng cường sử dụng
phân bón hữu cơ trong
sản xuất nông nghiệp
trên địa bàn tỉnh. Ủy ban
nhân dân huyện Chi Lăng
đã chỉ đạo Phòng Nông
BẢN TIN

nghiệp và PTNT, Trung
tâm Dịch vụ nông nghiệp,
UBND các xã, thị trấn tổ
chức tập huấn nâng cao
nhận thức cho người dân
về vai trò, tác dụng lâu
dài của phân bón hữu
cơ trong sản xuất nông
nghiệp; hướng dẫn người
dân tận dụng phế phẩm
nông nghiệp để ủ phân
hữu cơ hoai mục, thực
hiện bón phân cân đối
theo quy trình kỹ thuật.
Tuyên truyền vai trò, tác
dụng của phân bón hữu
cơ trong sản xuất; hướng
dẫn kỹ thuật sản xuất và
sử dụng phân bón hữu cơ
để người dân chủ động
áp dụng thực hiện. Vì
vậy, việc tăng cường sử
dụng phân bón hữu cơ
dần thay thế phân vô cơ
là một trong những biện
pháp hữu hiệu nhất hiện
nay.
Với tình hình thời tiết
hiện nay, những cơn mưa
rào, mưa phùn sẽ làm cho
cây trồng vụ Đông – Xuân
năm 2021-2022 sinh
trưởng, phát triển thuận
lợi. Dự báo sẽ là một vụ
mùa thắng lợi với bà con
nông dân./.
Vương Thùy Liên

(Trung tâm DVNN Chi Lăng)
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Sản xuất vụ Xuân năm 2022
Thời tiết mưa nhỏ kết hợp với các đợt rét đậm, rét hại dài ngày xảy ra đầu năm 2022
đã làm chậm sinh trưởng phát triển của cây trồng. Tuy nhiên, từ đầu tháng 3 nhiệt độ tăng
dần, cộng với ẩm độ cao do những cơn mưa mang lại đã là điều kiện thuận lợi để người dân
các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ Xuân năm 2022.

N

gay từ đầu năm, Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn đã có văn
bản chỉ đạo số 164/SNN-TSKTTH ngày
26/01/2022 về việc tăng cường chỉ đạo
sản xuất vụ Xuân năm 2022. Theo đó,
khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ
diễn biến thời tiết để tranh thủ điều kiện
thuận lợi đẩy nhanh tiến độ gieo trồng
vụ Xuân, nhằm tránh áp lực cho vụ Mùa.
Trong điều kiện đất đủ ẩm, nhất là
trên chân đất không chủ động nước, vụ
Xuân năm 2022 được coi là thuận lợi
cho gieo trồng hơn so với cùng kỳ nhiều
năm. Ước tính hết quý I, toàn tỉnh gieo
trồng được 30.739 ha cây trồng các loại,
tăng 25,5% so với cùng kỳ. Trong đó, tập
trung gieo cấy lúa ước đạt 8.515 ha tăng
59,4% so với cùng kỳ; trồng ngô ước đạt
11.292 ha tăng 16% so với cùng kỳ; cây
thuốc lá ước đạt 2.059 ha tăng 4,8% so
với cùng kỳ; cây thạch đen ước đạt 1.450
ha tăng 33% so với cùng kỳ; cây ớt ước
trồng 1.233,7 ha tăng 29,4% so với cùng
kỳ; ... Như vậy, dự kiến trong tuần đầu
tháng 4 sẽ kết thúc gieo cấy cây vụ Xuân,
đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra.
Song song với việc đẩy nhanh tiến độ
gieo trồng, công tác điều tra phát hiện,
dự tính dự báo tình hình dịch hại, nhất là
các đối tượng sinh vật hại phát sinh phát
triển mạnh trong điều kiện ẩm độ cao
của vụ Xuân 2022 cũng phải được tăng
cường để chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu
24

BẢN TIN

NÔNG NGH P
& NÔNG THÔN LẠNG SƠN

quả, bảo vệ thành quả mùa màng. Trong
vụ Xuân 2022, các mặt hàng nông sản
có tiềm năng xuất khẩu lớn cũng vào vụ
sản xuất chính như: Ớt, Thạch đen. Do
vậy, công tác tập huấn, tuyên truyền,
hướng dẫn người dân và doanh nghiệp
xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở
đóng gói đảm bảo yêu cầu của thị trường
nhập khẩu cũng được Sở Nông nghiệp
và PTNT quan tâm, phối hợp với UBND
các huyện (Chi Lăng, Lộc Bình, Tràng
Định, ...) triển khai ngay từ đầu vụ để kịp
thời cấp mã số trước khi thu hoạch
sản phẩm.
Sản xuất vụ Xuân năm 2022 tuy đứng
trước những khó khăn như tình hình thời
tiết rét đậm rét hại kéo dài; giá các loại
vật tư nông nghiệp tăng cao, dịch Covid
19 bùng phát trên diện rộng, song tính
đến hết quý I tiến độ và diện tích sản xuất
vẫn đảm bảo và vượt kế hoạch đề ra. Để
bảo vệ thành quả này, trong quý II năm
2022, cần tiếp tục tập trung chăm sóc
cây trồng vụ Xuân, tăng cường công tác
dự tính dự báo, chủ động trong phòng
chống dịch hại và khuyến khích liên kết
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa người
sản xuất với các doanh nghiệp, hợp tác
xã, tạo mối liên kết ổn định, bền vững,
đáp ứng yêu cầu thị trường./.
Phùng Thị Kim Khánh
(Phòng TS&KTTH)
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Kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn, chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ
sang gỗ lớn loài cây Keo lai chu kỳ kinh doanh
từ 12 - 15 năm
Thực hiện theo Quyết
định số 234/QĐ-UBND
phê duyệt Đề án Phát triển
lâm nghiệp bền vững trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai
đoạn 2020-2030 trong đó
có mục tiêu quan trọng là
nâng cao hiệu quả sản xuất
lâm nghiệp thông qua tăng
năng suất và giá trị rừng
trồng theo hướng tạo sự
chuyển biến mạnh mẽ trong
thâm canh rừng gỗ lớn, ứng
dụng công nghệ cao trong
canh tác và chế biến sản
phẩm, thiết lập chuỗi liên
kết giữa trồng rừng, chế
biến lâm sản và tiêu thụ sản
phẩm; với mục tiêu hướng
dẫn kỹ thuật trồng rừng gỗ
lớn, chuyển hóa rừng trồng
gỗ nhỏ sang gỗ lớn loài cây
Keo lai chu kỳ kinh doanh
từ 12 – 15 năm trên địa bàn
tỉnh cụ thể như sau:
*ĐỐI
VỚI
TRỒNG
RỪNG
1. Trồng rừng
a) Phương thức trồng:
Trồng hỗn giao giữa các
dòng để giảm thiểu phát
sinh sâu, bệnh hại (trồng
theo băng, đám hoặc theo
hàng); Trồng tập trung
trên 05 ha phải sử dụng

ít nhất 03 dòng vô tính;
trồng dưới 05 ha có thể
dùng 01 hoặc 02 dòng vô
tính. Mật độ trồng: 1600
cây /ha (cự ly 2,5 x 2,5 m).
Thời vụ trồng: Vụ xuân hè.
Nguồn gốc giống: là giống
đã được Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn
công nhận.
b) Xử lý thực bì: Phát
dọn thực bì toàn diện
trước khi trồng rừng ít
nhất 01 tháng; Đối với đất
rừng sau khai thác, cần xử
lý không để gốc cây mọc
chồi.
c) Làm đất, đào hố, bón
phân
Làm đất bằng cơ giới:
cày toàn diện trước khi
trồng từ 15 ngày đến 01
tháng.
- Hố trồng bố trí so le
theo hình nanh sấu, kích
thước hố 30 x 30 x 30 cm
trở lên; khi cuộc hố, để
phần đất mặt tơi xốp một
bên và phần đất phía dưới
hố một bên
- Bón lót phân NPK (tỷ lệ
5: 10: 3).
+ Khối lượng: 0,3 kg hố
phân NPK.
BẢN TIN

+ Thời điểm bón lót và
lấp hốc trước khi trồng
rừng từ 05 đến 10 ngày.
- Đối với những diện
tích đất trồng rừng có Mối
gây hại, cần thực hiện biện
pháp: trộn thuốc trừ Mối
dạng bột vào hố trồng làm
mồi nhử trừ Mối tận gốc.
d) Bốc xếp vận chuyển
cây đi trồng: Tưới nước đủ
ẩm 01 đêm trước khi bốc
xếp cây. Khi bốc xếp, vận
chuyển tránh làm vỡ bầu,
dập nát, gẫy ngọn. Phải
trồng ngay trong ngày sau
khi vận chuyển đến địa
điểm trồng,
đ) Kỹ thuật trồng
- Thời điểm trồng, trồng
cây vào những ngày râm
mát mưa nhỏ hoặc nắng
nhẹ và đất trong hố phải
đủ ẩm (tránh ngày nắng
nóng trên 30°C hoặc gió
bão).
- Khi trồng cây phải xé
bỏ vỏ bầu, đặt cây thẳng
đứng vào giữa hố, lấp đất
đầy hố cao hơn cổ rễ từ
01 đến 02 cm, lèn chặt đất
xung quanh bầu, tránh
làm vỡ bầu; nếu địa hình
bằng phẳng, lấp hố đầy
hình mâm xôi cho thoát
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nước, nơi địa hình dốc, lấp
hố thấp hơn hoặc bằng
miệng hố để giữ ẩm; thu
dọn vỏ bầu sau khi trồng,
đảm bảo vệ sinh môi
trường.
2. Chăm sóc rừng
a) Trồng dặm: Sau khi
trồng một tháng, tiến
hành kiểm tra tỷ lệ cây
sống và trồng dặm những
cây bị chết, đảm bảo tỷ lệ
cây sống theo quy định
nghiệm thu. Tỷ lệ cây
giống trồng dặm bình
quân là 10% so với mật độ
trồng.
b) Chăm sóc rừng trồng
- Rừng sau khi trồng cần
được chăm sóc trong 3
năm đầu.
- Năm thứ nhất: chăm
sóc 01 lần với cây trồng
vụ hè thu (trồng rừng từ
tháng 6 đến hết tháng
11); chăm sóc 02 lần với
cây trồng vụ xuân hè (từ
tháng 01 đến hết tháng
5). Thời điểm chăm sóc
lần 01: sau khi trồng từ 01
đến 02 tháng, lần 02 trước
mùa khô (từ tháng 10 đến
tháng 12), cụ thể: Trồng
dặm những cây chết, phát
dọn dây leo, cây bụi và cỏ
dại. Xới đất, vun gốc xung
quanh hố với đường kính
từ 60 đến 80 cm, sâu từ
04 đến 05 cm. Tỉa thân: tỉa
những cây có nhiều thân,
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chỉ để lại 01 thân, khi tỉa
chú ý cắt sát thân cây.
- Năm thứ 2, thứ 3: chăm
sóc 02 lần (chăm sóc lần 01
từ tháng 2 đến tháng 4, lần
2 từ tháng 9 đến tháng 12),
cụ thể: Phát dọn dây leo,
cây bụi và cỏ dại, chặt bỏ
chồi và cây tái sinh kết hợp
với tỉa cành và tỉa thân (đối
với những cây có trên 01
thân); Xới đất, vun gốc xung
quanh hố cách gốc cây từ
40 đến 50 cm, chiều sâu từ
04 đến 05 cm, kết hợp bón
thúc 0,2 kg phân NPK /cây;
Tia cành tươi: cắt hết các
thân phụ và cảnh quá lớn,
nằm ở phía dưới tán cây
(những cành đã già, nằm ở
dưới 1/3 chiều cao cây), cắt
sát với thân cây để nhanh
hơn. Thời điểm tỉa vào đầu
mùa khô; Tỉa cành khô: cắt
cành đã chết nhưng chưa
rơi rụng. Tia thân: tỉa những
cây có nhiều thân, chỉ để lại
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1 thân, khi tỉa chú ý cắt sát
với thân để lại.
3. Nuôi dưỡng rừng
a) Phát dây leo, cây bụi
trên toàn bộ diện tích
trồng rừng.
b) Tỉa thưa: Rừng trồng
để lấy gỗ lớn cần được tỉa
thưa từ 01 đến 02 lần khi
rừng trồng có những biểu
hiện cạnh tranh không
gian dinh dưỡng mạnh,
nhiều cây có tán giao nhau
(rừng đã khép tán), cụ thể:
- Tỉa thưa lần 01: khi
rừng bước vào tuổi 04; lần
02 khi rừng bước vào tuổi
08. Thời điểm tỉa thưa, vào
mùa khô (trước hoặc sau
mùa sinh trưởng). Mật độ
để lại: tỉa thưa lần 01, mật
độ để lại 1000 cây/ha; tỉa
thưa lần 02, mật độ để lại
700 cây /ha. Chọn cây bài
tỉa: cây bài tỉa là những cây
có chất lượng kém trong
lâm phần, bị sâu bệnh hại,
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bị chèn ép, bị cụt ngọn,
không có triển vọng cung
cấp gỗ lớn.
- Vệ sinh rừng sau tỉa
thưa: thu gom thân cây,
cành cây to ra khỏi khu
rừng; thu dọn cành cây
nhỏ băm thành từng đoạn
và dải theo băng.
4. Bảo vệ rừng
Rừng trồng cần được
kiểm tra, bảo vệ thường
xuyên, kịp thời ngăn chặn
gia súc phá hoại. Chú ý
phòng chống Dế, chống
Mối ở giai đoạn cây còn
nhỏ (dưới 02 năm tuổi).
Thường xuyên theo dõi
tình hình sâu bệnh: khi
sâu bệnh xuất hiện phải
phòng, trừ theo tiêu
chuẩn và hướng dẫn kỹ
thuật phòng trừ sâu bệnh.
Phòng chống cháy rừng
phát dọn thực bì trước
mùa khô, phát dọn đường
ranh giới lô, khoảnh,
đường băng cản lửa. Xây
dựng chòi canh lửa theo
quy định bảo vệ rừng.
* ĐỐI VỚI CHUYỂN HÓA
RỪNG
1. Điều kiện rừng chuyển
hóa rừng Tuổi 4 (48 tháng
tuổi) đến tuối 6 (72 tháng
tuổi)
- Mật độ: rừng trồng Keo
lai cung cấp gỗ nhỏ có mật
độ hiện tại từ 1100 đến
2200 cây/ha, số lượng cây

mục đích chiếm trên 50%
mật độ hiện tại (từ 1000
cây ha trở lên) và phân bố
đều trên toàn bộ diện tích.
Nguồn gốc giống: là giống
đã được Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn
công nhận..
- Sinh trưởng: cây sinh
trưởng và phát triển tốt,
ở thời điểm chuyển hóa
có lượng tăng trưởng
bình quân về đường kính
trên 02 cm /năm, chiều
cao trên 11 m. Tỷ lệ cây bị
sâu bệnh chiếm dưới 10%
số cây. Rừng trồng đang
có những biểu hiện cạnh
tranh không gian dinh
dưỡng mạnh, nhiều cây
có tán giao nhau, rừng đã
khép tán, độ tàn che lớn
hơn 0,5.
2. Phát luỗng
Phát luỗng dây leo, cây
bụi, cỏ dại xâm lấn trên
toàn bộ diện tích trồng rừng.
3. Tỉa thưa.
a) Số lần tỉa thưa và mật
độ để lại: Lần 01 tỉa thưa
vào tuổi 05; mật độ để lại
1000 cây/ha. Lần 02: tia
thưa vào tuổi tuổi 08, mật
độ để lại 650 cây/ha.
b) Thời điểm tỉa thưa:
Khi rừng trồng đang có
những biểu hiện cạnh
tranh không gian dinh
dưỡng mạnh, nhiều cây
có tán giao nhau, rừng đã
BẢN TIN

khép tán, độ tàn che lớn
hơn 0,5.
c) Thời vụ tỉa thưa : vào
mùa khô (trước hoặc sau
mùa mưa ) hoặc những
tháng ít mưa.
đ) Kỹ thuật tỉa thưa
- Chọn cây bài tỉa: cây
bài tia là những cây bị che
sáng gần như hoàn toàn,
phẩm chất kém trong lâm
phần, những cây bị sâu
bệnh hại cây cụt ngọn,
cây nhiều thân, cây phân
cành thấp, cây cong queo
không có triển vọng cung
cấp gỗ lớn hoặc cây phân
bố ở nơi có mật độ dày.
- Chọn cây để lại: là
những cây ưu thế không
bị chèn ép, cây sinh trưởng
tốt, thân thẳng, phân cành
cao, một thân, không bị
sâu bệnh, không bị khuyết
tật, có triển vọng cung cấp
gỗ lớn.
- Phương pháp bài cây:
bài cây trước khi chặt bằng
sơn ở 2 vị trí sát gốc và vị
trí 1,3m, theo một phía
nhất định.
- Phương pháp tỉa thưa:
chặt sát gốc cây, hướng
cây để không ảnh hưởng
tới cây giữ lại. Không chặt
nhiều hơn 03 cây liền nhau
trong một lần chặt tỉa thưa.
e) Vệ sinh, chăm sóc
rừng sau tỉa thưa: Vệ sinh
rừng, sau khi tỉa thưa tiến
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hành thu gom thân cây,
cắt thành từng đoạn theo
quy cách sản phẩm vận
chuyển ra khỏi lô rừng.
Thu dọn cành cây to ra
khỏi khu rừng, cành cây
nhỏ băm thành từng đoạn
và dài theo băng. Vận xuất
gỗ, củi bằng biện pháp cơ
giới hoặc thủ công.
4. Chăm sóc rừng sau tỉa
thưa
- Tỉa cành, tỉa cành cho
cây mục đích, cắt các thân
phụ và cành nằm ở phía
dưới tán (những cành già,
nằm ở dưới 1/3 chiều cao
cây), cắt sát thân cây, tránh
làm xước vỏ thân cây, thời
điểm tỉa cành vào mùa

khô để tránh ảnh hưởng
của bệnh chết đứng.
- Bón phân: bón bổ
sung 0,2 kg phân NPK/
cây, cụ thể: cuốc từ 4 đến
5 hố xung quanh và cách
gốc cây từ 01 đến 1,5 m,
kích thước hố bề mặt hình
vuông, rộng từ 20 đến 30
cm, sâu từ 15 đến 20 cm,
chia đều khối lượng phân
bón cho từng hố, trộn
đều với đất, vun vào 1/2
hố, phủ đất lên trên. Thời
điểm bón: bón phân vào
mùa mưa hoặc đầu mùa
sinh trưởng của cây.
5. Bảo vệ rừng
Rừng trồng gỗ lớn
cần được kiểm tra, bảo

vệ thường xuyên, phòng
tránh khai thác trái phép
hoặc chặt phá rừng.
Thường xuyên theo dõi
tình hình sâu bệnh: khi
sâu bệnh xuất hiện phải
phòng, trừ theo tiêu
chuẩn và hướng dẫn kỹ
thuật phòng trừ sâu bệnh.
Phòng chống cháy rừng,
phát dọn thực bì trước
mùa khô, làm đường ranh
giới lô, khoảnh, đường
băng cản lửa. Xây dựng
chòi canh lửa theo quy
định bảo vệ rừng.
Đức Phong
Phòng KHTC

Mô hình trồng rừng gỗ lớn tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Ảnh: Bùi Ất Sửu, Chi cục Kiểm lâm

28

BẢN TIN

NÔNG NGH P
& NÔNG THÔN LẠNG SƠN

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Tăng cường công tác điều tra, phòng trừ
Bọ Ánh kim hại cây Hồi

(1)
(4)

(3)

(2)

* Chú thích:
(1): Pha Trưởng thành
(2): Pha Trứng
(3): Pha Sâu non
(4): Pha Nhộng

Vòng đời của Bọ Ánh kim hại cây Hồi

T

heo kết quả điều tra
phát hiện, đến giữa
tháng 3/2022, Bọ Ánh
kim hại hồi xuất hiện ở
hầu hết các huyện trồng
Hồi trên địa bàn tỉnh (Văn
Quan, Cao Lộc Lộc Bình,
Chi Lăng) với mật độ trung
bình 10–20 con/cây, cao
50–60 con/cây cục bộ

80–100 con/cây, mật độ
trứng 5–7 ổ/cây. Dự báo
trong thời gian tới thời tiết
nắng ấm, ẩm độ cao, đây
là điều kiện thuận lợi cho
Bọ Ánh kim phát sinh gây
hại mạnh trên cây Hồi.
Để chủ động trong công
tác phòng trừ, hạn chế
thấp nhất thiệt hại do Bọ
BẢN TIN

Ánh kim gây ra, UBND các
huyện, thành phố cần chỉ
đạo cơ quan chuyên môn
thực hiện tốt các nhiệm vụ
như: Tăng cường điều tra
phát hiện, dự tính dự báo
Bọ Ánh kim hại hồi; Tuyên
truyền, hướng dẫn nông
dân phòng trừ hiệu quả.
Một số biện pháp phòng

NÔNG NGH P
& NÔNG THÔN LẠNG SƠN

29

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Nhân dân xã Hải Yến huyện Cao Lộc phun thuốc sinh học phòng trừ Bọ Ánh Kim trên cây Hồi./.
Ảnh: Nguyễn Đức Tuấn

trừ Bọ Ánh kim hại cây Hồi:
- Biện pháp thủ công:
Xới cỏ xung quanh tán cây
Hồi, thời gian xới cỏ tốt
nhất sau khi Bọ Ánh kim
rơi hết từ trên cây xuống
đất 20 ngày, xới ở độ sâu
từ 1-3cm.
- Sử dụng tác nhân
sinh học: Sử dụng chế
phẩm sinh học nấm trắng
(Beauveria
bassiana)
phòng trừ Bọ Ánh kim:
+ Đối với pha sâu non
(tuổi 1,2) và pha trưởng
thành: Pha sâu non phun
trong tháng 3 đầu tháng
4. Pha trưởng thành phun
trong tháng 5 (từ 5/5 đến
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20/5). Cách sử dụng: Hòa
chế phẩm sinh học với
nước sạch theo hướng dẫn
trên bao bì rồi phun ướt
đều lên lá cây.
+ Đối với pha tiền nhộng
và pha nhộng: Thời gian
phun tốt nhất trong tháng
4 (từ 5/4 đến 15/4). Cách sử
dụng: Trộn đều chế phẩm
sinh học với đất khô hoặc
cát theo tỉ lệ 1:3 rồi rắc đều
xuống gốc trong phạm vi
tán cây Hồi.
- Biện pháp hóa học:
Thường xuyên kiểm tra
rừng hồi, theo dõi, phát
hiện sớm thời gian gây hại
của Bọ Ánh kim. Nếu mật
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độ Bọ Ánh kim cao trên 20
con/cây sử dụng các loại
thuốc bảo vệ thực vật ít
độc với thiên địch và môi
trường như:
+ Thuốc sinh học: dùng
các loại thuốc như thuốc
Enasin
32WP,
Elincol
12ME,....
+ Thuốc hóa học: dùng
các loại thuốc trừ sâu có
các hoạt chất sau để phòng
chống:
Acetamiprid,
Abamectin, Cypermethrin,
Alpha – cypermethrin.
Hoàng Văn Lợi
Chi cục Trồng trọt và
BVTV Lạng Sơn

