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TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÙNG SẢN XUẤT TẬP TRUNG VÀ NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

T

hực hiện Nghị quyết
06-NQ/TU, ngày
25/11/2020 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, Về xây
dựng và phát triển vùng sản
xuất hàng hóa tập trung gắn
với chuỗi liên kết sản xuất,
tiêu thụ sản phẩm, xây dựng
thương hiệu trong lĩnh vực
nông nghiệp, giai đoạn 20202030. Sở Nông nghiệp và
PTNT đã chỉ đạo và phối hợp
với UBND các huyện, thành
phố triển khai thực hiện xây
dựng các vùng sản xuất tập
trung sản phẩm nông nghiệp.
Đến nay đã hình thành các
vùng sản xuất tập trung như:
vùng rau, vùng lúa, vùng cây
ăn quả, vùng trồng đào, …
góp phần nâng cao thu nhập
cho người dân.
Trong những năm qua,
vùng sản xuất tập trung các
sản phẩm nông nghiệp trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn được
các cấp, ban ngành quan
tâm, chú trọng. Qua đó, đã
hình thành các vùng sản
xuất tập trung như: Vùng
sản xuất Na tại huyện Chi
Lăng và Hữu Lũng với diện
tích hơn 4.000 ha; vùng Quýt
tại các huyện Bắc Sơn, Bình
Gia, Tràng Định với diện tích
1.500 ha; vùng Hồng Vành
Khuyên, Hồng Bảo Lâm tại

các huyện Văn Lãng, Cao Lộc,
Chi Lăng diện tích 2.000 ha;
Vùng sản xuất Rau tại thành
phố Lạng Sơn và các huyện
Cao Lộc, Lộc Bình, Văn Quan
trồng các loại rau đặc sản, có
giá trị kinh tế cao như ngồng
cải bắp, cải ngồng hoa vàng,
rau bò khai…, với tổng diện
tích trên 3.000 ha; Vùng trồng
thạch đen tại các huyện
Tràng Định, Bình Gia với diện
tích trên 3.000 ha,… đem lại
giá trị kinh tế cao, góp phần
phát triển nông nghiệp theo
hướng hàng hoá, nâng cao
đời sống cho bà con nông
dân. Tuy nhiên, việc phát
triển vùng sản xuất tập trung
vẫn còn gặp phải những
khó khăn, hạn chế như: Sản
xuất nông nghiệp phụ thuộc
nhiều vào điều kiện tự nhiên,
thời tiết nên yếu tố rủi ro lớn;
chi phí đầu tư cho sản xuất
ngày càng tăng trong khi
đầu ra của sản phẩm nông
nghiệp không ổn định, tình
trạng được mùa mất giá vẫn
xảy ra; một số sản phẩm chủ
lực có giá trị cao chưa xây
dựng được chuỗi giá trị nông
sản khép kín, những điều này
dẫn đến tâm lý e ngại đầu tư
cho người nông dân.

bản số 631/SNN-TTBVTV về
việc tiếp tục xây dựng vùng
sản xuất tập trung và nâng
cao chất lượng sản phẩm
nông nghiệp trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn. Qua đó, đề
nghị UBND các huyện, thành
phố tiếp tục đẩy mạnh thông
tin, tuyên truyền về xây dựng
vùng sản xuất tập trung gắn
với phát triển chuỗi giá trị,
nhằm nâng cao nhận thức,
tạo động lực để người dân
thực hiện theo định hướng
chung của tỉnh và thực hiện
có hiệu quả các cơ chế, chính
sách của TW, của tỉnh về nông
nghiệp, nông thôn. Tập trung
phát triển vùng nguyên liệu
đối với các sản phẩm chủ
lực, sản phẩm đặc trưng, thế
mạnh của địa phương với
quy mô và diện tích lớn gắn
với thực hiện truy xuất nguồn
gốc và liên kết tiêu thụ sản
phẩm; ứng dụng KHCN; đẩy
mạnh sản xuất áp dụng theo
các tiêu chuẩn (VietGAP, hữu
cơ,…) để tạo ra sản phẩm
hàng hóa có năng suất, chất
lượng cao đáp ứng yêu cầu
của thị trường. Quan tâm việc
xây dựng, quản lý, kiểm tra,
giám sát mã số vùng trồng
và mã số cơ sở đóng gói,
Ngày 14/4/2022, Sở Nông truy xuất nguồn gốc nông
nghiệp và PTNT ban hành văn sản xuất khẩu; quản lý, khai
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thác, phát triển các nhãn hiệu vững. Gắn kết sản xuất nông
Để tiếp tục thực hiện tốt
nông sản đã được xây dựng nghiệp ứng dụng công nghệ việc xây dựng và phát triển
và bảo hộ. Thực hiện tốt công cao, nông nghiệp hữu cơ với vùng sản xuất tập trung các
tác quy hoạch và định hướng phát triển du lịch sinh thái để sản phẩm nông nghiệp trên
phát triển vùng sản xuất hàng vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa địa bàn tỉnh theo hướng
hóa; phát triển hệ thống kết tinh thần, vừa quảng bá và chuyên canh, gắn kết chặt
cấu hạ tầng, dịch vụ kỹ thuật tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng chẽ sản xuất với bảo quản,
phục vụ sản xuất, chế biến, và tổ chức thực hiện hiệu chế biến và thị trường tiêu
tiêu thụ nông sản; chú trọng quả các chương trình đào thụ, đạt năng suất, chất lượng
phát triển nông nghiệp ứng tạo, tập huấn về tiến bộ khoa sản phẩm và hiệu quả kinh tế
dụng công nghệ cao, ứng học-kỹ thuật trong sản xuất, cao, đảm bảo đạt các chỉ tiêu
dụng cơ giới
kế
hoạch.
hóa vào sản
Các Sở ban
xuất; đẩy mạnh
ngành, cấp
đào tạo nghề
ủy
đảng,
cho lao động
chính quyền,
nông
thôn,
Mặt
trận
thông qua các
Tổ quốc, tổ
khóa đào tạo
chức chính
cung cấp cho
trị-xã hội cần
nông dân kiến
phải thường
thức, kỹ năng
xuyên phối
để thực hành
hợp, quan
sản xuất nông Đồng chí Đinh Thị Thu - PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT (đứng giữa) kiểm tâm
lãnh
tra vùng sản xuất ớt cay tại huyện Chi Lăng
nghiệp
hiện
đạo, chỉ đạo,
(Ảnh: Kim Khánh)
đại, giúp người
theo dõi sát
nông dân thay đổi kỹ năng kinh doanh, chế biến các sản sao hơn nữa trong thời gian
sản xuất, hình thành tư duy phẩm nông nghiệp để nâng tới ; Triển khai thực hiện tốt
thị trường, năng lực tiếp nhận cao trình độ, kỹ năng sản xuất các chương trình (tái cơ cấu
và ứng dụng tiến bộ KHCN tiên tiến cho người nông dân ngành nông nghiệp gắn với
vào sản xuất. Thu hút doanh và các cơ sở sản xuất, chế xây dựng nông thôn mới, mỗi
nghiệp đầu tư vào nông biến sản phẩm. Hướng dẫn xã một sản phẩm), đề án (đổi
nghiệp, nông thôn; xây dựng nông dân phân tích, xác định mới hình thức tổ chức sản
vùng nguyên liệu, thực hiện tiềm năng sản xuất nông sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị
liên kết đồng bộ các khâu từ hàng hóa của địa phương; áp sản phẩm nông lâm nghiệp),...
sản xuất đến chế biến, tiêu dụng các quy trình canh tác, trên địa bàn tỉnh./.
thụ sản phẩm. Khuyến khích sử dụng thuốc bảo vệ thực
Phùng Thị Kim Khánh
các doanh nghiệp đầu tư, vật, phân bón, các biện pháp
(Phòng Thủy sản-KTTH)
phát triển công nghiệp chế quản lý sinh vật gây hại cây
biến sâu để nâng cao giá trị trồng,... góp phần phát triển
gia tăng của sản phẩm, tạo và nâng cao chất lượng vùng
thương hiệu phát triển bền sản xuất hàng hóa tập trung.
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ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2022

T

hời gian qua, công
tác bảo đảm an
toàn thực phẩm (ATTP) đã
được các cấp ủy đảng, chính
quyền quan tâm lãnh đạo,
chỉ đạo, Mặt trận Tổ quốc
(MTTQ), các tổ chức chính trịxã hội và Nhân dân hưởng
ứng, đồng hành, tuy nhiên
cần đẩy mạnh tuyên truyền
nhằm nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý nhà nước,
tạo sự chuyển biến mạnh
mẽ về nhận thức, hành động
về ATTP, nhất là quản lý chất
lượng vật tư nông nghiệp
và đảm bảo ATTP trong
lĩnh vực nông nghiệp. Ngày
18/5/2022 Sở NN&PTNT đã
ban hành Kế hoạch số 56/
KH-SNN về thực hiện Kế
hoạch số 71/KH-UBND và
Kế hoạch số 102/KH-UBND
ngày 28/4/2022 về hành
động quản lý chất lượng vật
tư nông nghiệp và đảm bảo
ATTP trong lĩnh vực nông
nghiệp trên địa bàn tỉnh năm
2022, với 08 mục tiêu:
(1) 90% cơ sở sản xuất, chế
biến, kinh doanh vật tư nông
nghiệp, thực phẩm nông lâm,
thủy sảnđược tuyên truyền, phổ
biến kiến thức thực hành đúng
về ATTP; 95% người quản lý các
cấp có kiến thức và thực hành
đúng về ATTP; tổ chức tập huấn
nghiệp vụ chuyên môn 02 lớp
trở lên bồi dưỡng cho cán bộ
cấp tỉnh, huyện, xã;

(2) 100% cơ sở được đánh
giá xếp loại A, B, C năm 2021
quản lý theo Thông tư số
38/2018/TT-BNNPTNT; 100%
cơ sở nhỏ lẻ sản xuất kinh
doanh thực phẩm nông lâm,
thủy sản an toànký cam kết
theo quy định, tỷ lệ các cơ sở
nhỏ lẻ ký cam kết đạt 60% số
cơ sở trên địa bàn theo Thông
tư số 17/2018/TT-BNNPTNT;
(3) Tăng cường tuyên truyền,
giám sát, lấy mẫu đảm bảo
tỷ lệ mẫu giám sát tồn dư
thuốc bảo vệ thực vật trong
rau quả, chất cấm trong trong
chăn nuôi và chế biến của cơ
sở sản xuất, kinh doanh dưới
mức 6%; tiến hành kiểm tra lại
100% số cơ sở có mẫu không
đạt các chỉ tiêu về ATTP năm
2021, lấy mẫu kiểm tra định
kỳ không tái phạm. Thẩm
định, hậu kiểm 100% các cơ sở
sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh
doanh nông, lâm sản và thủy
sản theo Kế hoạch đề ra;
(4) 100% diện tích sản xuất
rau, quả, chè… thuộc các
vùng sản xuất rau, quả, chè
an toàn áp dụng hệ thống bảo
đảm chất lượng ATTP theo
VietGAP;
(5)Tiếp tục hỗ trợ duy
trì,kiểm tra giám sát 100% các
chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng
thực phẩm an toàn hiện có.
Hướng dẫn, lựa chọn 05 cơ sở,
để xây dựng xác nhận “chuỗi
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cung ứng thực phẩm an toàn”;
ưu tiên, khuyến khích phát triển
và duy trì các mô hình được
chứng nhận sản xuất nông
nghiệp tốt (VietGAP, hữu cơ...)
tăng 10% so với năm 2021;
(6) Xây dựng và mở rộng
vùng sản xuất tập trung quy
mô lớn các sản phẩm chủ lực
tỉnh; nhân rộng mô hình mỗi
xã một sản phẩm OCOP;
(7) Phát triển các mô hình
ứng dụng, chuyển giao tiến bộ
kỹ thuật nâng cao năng suất,
chất lượng gắn với liên kết,
tiêu thụ, nâng cao giá trị sản
phẩm, thu nhập cho người
sản xuất. Hỗ trợ phát triển mới
05 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu
thụ nông, lâm nghiệp;
(8) Tỷ lệ cư dân nông thôn
được sử dụng nước hợp vệ
sinh năm 2022 đạt 97%.
Để đạt được các mục
tiêu nêu trên, cần tập trung
thực hiện tốt 7 nhóm nhiệm
vụ giải pháp sau:
(1) Nâng cao trách nhiệm,
hiệu quả quản lý nhà nước
về ATTP: Thực hiện nghiêm
các văn bản của UBND nhằm
nâng cao giá trị sảnphẩm,
đảm bảo ATTP; gắn công tác
quản lý ATTP với các nhiệm
vụ tái cơ cấu ngành nông
nghiệp, nâng cao năng suất,
chất lượng, giá trị; rà soát,
đưachỉ tiêu về công tác bảo
đảm ATTP vào kế hoạch đơn
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vị; phân côngrõ trách nhiệm
và kiểm tra, đánh giá kết
quả; xử lý dứt điểm các điểm
nóng về ATTP và tổ chức,
cá nhân, thiếu trách nhiệm
trong quảnlý ATTP.
(2) Công tác thông tin,
tuyên truyền: Đa dạng hóa
các hình thức truyền thông:
Luật ATTP và các văn bản
liên quan; kiến thức bảo đảm
chất lượng trong sản xuất,
chế biến, kinh doanh thực
phẩm, trong xuất, nhập khẩu
thực phẩm.
(3) Công tác thanh tra,
kiểm tra và xử lý vi phạm về
ATTP:Thường xuyên kiểm
tra các cơ sở sản xuất, kinh
doanh thực phẩm nông, lâm,
thủy sản theo Thông tư số
38/2018/TT-BNNPTNT; đẩy
mạnh từ tiền kiểm sang hậu
kiểm, thanh tra đột xuất, xử
lý nghiêm các vi phạm; công
khai trên Cổng thông tin
điện tử để người tiêu dùng
biết, lựa chọn thực phẩm an
toàn. Duy trì triển khai các
chương trình giám sát ATTP;
tăng cường quản lý thuốc
bảo vệ thực vật, thuốc thú y,
phân bón, thức ăn chăn nuôi,
chợ đầu mối; phát hiện, cảnh
báo, chủ động xử lý các sự
cố mất ATTP, lấy mẫu gửi xét
nghiệm xác định để thông
tin cảnh báo cộng đồng.
(4) Xây dựng, phát triển
nguồn thực phẩm an toàn:
Xây dựng vùng nguyên liệu,
gắn với xây dựng nông thôn
mới, OCOP; thúc đẩy phát
6

BẢN TIN

Sản phẩm Lạp sườn Đồng Mỏ, đặc sản Xứ Lạng. (Ảnh: Đức Phong)

triển các chuỗi cung ứng,
sản xuất theo chuỗi liên kết;
chú trọng công tác đào tạo,
bồi dưỡng nâng cao nghiệp
vụ về ATTP; ứng dụng khoa
học kỹ thuật tiên tiến phục
vụ quản lý, khuyến khích và
hỗ trợ các tổ chức/cá nhân
đăng ký sở hữu, phát triển
các nhãn hiệu sản phẩm.
Tăng cường xúc tiến, quảng
bá, giới thiệu các sản phẩm.
(5) Cải cách hành chính,
ứng dụng KHKT và công nghệ
thông tin trong quản lý ATTP:
Thực hiện Kế hoạch số 113/
KH-SNN về thực hiện Nghị
quyết số 49-NQ/TU ngày
28/9/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh
Lạng Sơn đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030; Rà soát,
đề xuất sửa đổi, bổ sung và
giải quyết thủ tục hành chính
đảm bảo đúng quy trình, theo
phân cấp quản lý; nghiên cứu,
ứng dụng KHKT trong công
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tác bảo đảm ATTP...
(6) Bố trí nguồn lực cho
công tác ATTP: Thực hiện tốt
các cơ chế, chính sách của
Trung ương, của Tỉnh liên
quan đến bảo đảm ATTP;
mở rộng hợp tác, huy động
nguồn xã hội hóa, nguồn
dự án để bảo đảm công tác
ATTP trên địa bàn; Đầu tư, bổ
sung trang thiết bị cho hoạt
động kiểm tra, giám sát...
(7) Phối hợp với Ủy ban
MTTQ và các tổ chức chính trị
- xã hội trong công tác ATTP:
Thực hiện có hiệu quả các
chương trình, kế hoạchcông
tác; tuyên truyền, vận động,
hướng dẫn đoàn viên, hội
viên, các hộ sản xuất, kinh
doanh nông sản TPAT và
giám sát thực hiện bảo
đảm ATTP vì sức khoẻ cộng
đồng./.
Phạm Thị Nga
(Trưởng phòng Thủy sản và
Kỹ thuật tổng hợp)

CHỦ TRƯƠNG - CHÍNH SÁCH

HỘI NGHỊ BÀN CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ
TRONG THỰC HIỆN DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO TIÊU CHÍ SỐ 13
VỀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT TẠI CÁC XÃ VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI
Chiều ngày 19/4/2022, Sở
Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức
Hội nghị bàn các giải pháp khắc
phục những hạn chế trong thực
hiện duy trì và nâng cao Tiêu chí
số 13 về tổ chức sản xuất tại các
xã về đích nông thôn mới - Đây là
nội dung thực hiện các kiến nghị
của Hội đồng nhân dân tỉnh qua
giám sát tình hình, kết quả thực
hiện một số tiêu chí tại các xã đạt
chuẩn nông thôn mới tỉnh Lạng
Sơn giai đoạn 2016 - 2020.

T

ham dự hội nghị có đại
diện lãnh đạo các Sở:
Nông nghiệp và PTNT, Công
thương, Kế hoạch và Đầu tư,
Liên minh Hợp tác xã, đại diện
lãnh đạo UBND và phòng
Nông nghiệp và PTNT các
huyện, phòng Kinh tế thành
phố.
Tính đến cuối năm 2021,
toàn tỉnh có 300 HTX nông
nghiệp, tăng 17% so với năm
2020. Riêng tại 65 xã về đích
nông thôn mới có 135 HTX
nông nghiệp, về cơ bản các
HTX đã phát huy được vai trò
tập hợp các thành viên trong
sản xuất, kinh doanh và huy
động góp vốn từ các thành
viên, liên kết, hợp tác trong
sản xuất nâng cao giá trị gia
tăng cho sản phẩm.
Tại Hội nghị, các đại biểu
đã thảo luận về nguyên nhân
hoạt động yếu kém trong hoạt

Đồng chí Nguyễn Phúc Đạt - PGĐ Sở NN&PTNT phát biểu kết luận Hội nghị
(Ảnh: Đức Phong)

động của các HTX, từ đó đưa
ra một số giải pháp để tăng
cường hiệu quả hoạt động
của các HTX nông nghiệp tại
các xã về đích NTM và thực
hiện tốt các mô hình phát
triển sản xuất gắn với tiêu thụ
sản phẩm chủ lực trên địa bàn
tỉnh gồm:
Tăng cường công tác chỉ
đạo, nâng cao năng lực quản
lý nhà nước về kinh tế tập thể
các cấp, tích cực rà soát đánh
giá hoạt động các HTX nhằm
làm rõ nguyên nhân yếu kém
và ngừng hoạt động, qua đó
có giải pháp cụ thể hỗ trợ, điều
chỉnh, hướng dẫn phù hợp;
Đẩy mạnh và đa dạng hóa
công tác tuyên truyền để nâng
cao nhận thức về vị trí, vai trò
BẢN TIN

của HTX, mô hình phát triển
sản xuất tập trung theo hướng
hàng hóa; Bồi dưỡng trình độ
quản lý, phương án sản xuất
kinh doanh, phát triển thị
trường; Tăng cường chuyển
giao khoa học công nghệ; xúc
tiến thương mại; Triển khai
lồng ghép các cơ chế chính
sách hỗ trợ phát triển sản
xuất HTX nông nghiệp; Tăng
cường công tác kiểm tra, giám
sát để kịp thời tháo gỡ khó
khăn đồng thời nhân rộng các
điển hình tiên tiến và các mô
hình phát triển sản xuất nông
nghiệp hiệu quả./.
Hoàng Đức Phong
(Phòng KH-TC)

NÔNG NGH P
& NÔNG THÔN LẠNG SƠN
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TỈNH LẠNG SƠN LẤY PHƯƠNG CHÂM “CHỦ ĐỘNG PHÒNG TRÁNH,
ỨNG PHÓ KỊP THỜI, KHẮC PHỤC KHẨN TRƯƠNG, HIỆU QUẢ”
TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2022

Đoàn công tác đi kiểm tra thực địa, khảo sát công trình Hồ Cấm Sơn
(Ảnh: Nông Văn Thiên)

N

gày 16/6/2022, Đoàn
kiểm tra của Ban
Chỉ đạo Quốc gia về phòng
chống thiên tai do đồng
chí Trung tướng Nguyễn
Trọng Bình, Phó Tổng tham
mưu trưởng Quân đội nhân
dân Việt Nam, Phó Chủ tịch
thường trực UBQG Ứng phó
sự cố thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn, Phó Trưởng Ban
chỉ đạo quốc gia về phòng
chống thiên tai làm Trưởng
đoàn đã có buổi làm việc tại
tỉnh Lạng Sơn. Về phía tỉnh
Lạng Sơn, đồng chí Lương
Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban
thường trực, Ban chỉ huy
PCTT và TKCN tỉnh Lạng Sơn
cùng lãnh đạo các Sở: Nông
8
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nghiệp và PTNT, Giao thông
vận tải, Tài nguyên và Môi
trường, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Công Thương, Xây
dựng, Công an tỉnh, Bộ Chỉ
huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy
bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn
phòng Ban Chỉ huy phòng,
chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn tỉnh và Văn phòng
UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo
UBND các huyện Chi Lăng,
Cao Lộc và thành phố Lạng
Sơn;
Đoàn công tác đi kiểm tra
thực địa, khảo sát công trình
hồ Cấm Sơn và kiểm tra một
số khu vực bị thiệt hại trên
địa bàn huyện Chi Lăng do
đợt mưa lớn, lũ, ngập lụt và
sạt lở đất xảy ra từ ngày 10/5

NÔNG NGH P
& NÔNG THÔN LẠNG SƠN

đến ngày 12/5/2022. Sau đó
Đoàn đã về làm việc tại trụ sở
UBND huyện Chi Lăng.
Tại cuộc họp, UBND tỉnh
Lạng Sơn báo cáo công tác
phòng chống thiên tai năm
2021 và 6 tháng đầu năm
2022 đã đạt được kết quả
chính:
- Kiện toàn bộ máy Ban chỉ
huy PCTT và TKCN các cấp kịp
thời và phân công nhiệm vụ
từng thành viên; ban hành
các kế hoạch, phương án để
triển khai nghị quyết Chính
phủ, hướng dẫn của Ban chỉ
đạo quốc gia về PCTT.
- Đến nay UBND các
huyện, thành phố cũng đã
chỉ đạo cấp xã triển khai thực

CHỦ TRƯƠNG - CHÍNH SÁCH

hiện, qua tổng hợp, rà soát
số liệu đến nay đã có 200 xã
đã thành lập đội xung kích
cấp xã, được rà soát kiện
toàn, củng cố hằng năm.
Đội xung kích phòng, chống
thiên tai với trên 10.036
thành viên đội, lực lượng
nòng cốt là dân quân tự vệ,
đây là lực lượng quan trọng
để ứng phó giờ đầu khi có sự
cố thiên tai xảy ra.
- Năm 2021: UBND tỉnh đã
ban hành các Quyết định hỗ
trợ, khắc phục thiệt hại do
thiên tai gây ra trên địa bàn
với tổng số tiền 6.657 triệu
đồng từ nguồn Quỹ phòng,
chống thiên tai của tỉnh.
- Trong 6 tháng đầu năm
2022: Hỗ trợ, khắc phục
thiệt hại do thiên tai gây ra
trên địa bàn với tổng số tiền
2.657 triệu đồng từ nguồn

Quỹ phòng, chống thiên tai
của tỉnh. Ban cứu trợ Ủy ban
MTTQ tỉnh đã hỗ trợ mỗi
người 5.000.000 đồng, các cơ
quan nhà nước, các tổ chức,
các nhà hảo tâm đã thăm hỏi
động viên và hỗ trợ là 450
triệu đồng;
- Trong năm 2020 kết quả
19/19 xã đạt tiêu chí 3.2; Năm
2021 có 10 xã điểm và 5 xã
điểm nông thôn mới (NTM)
nâng cao đã đạt tiêu chí
thủy lợi, phòng chống thiên
tai. Trong năm 2022 tiếp tục
hướng dẫn các xã đăng ký về
tiêu chí 3.2 trong xây dựng
NTM trên địa bàn.
Kết luận cuộc họp, đồng
chí Trung tướng Nguyễn
Trọng Bình, đánh giá cao
công tác chuẩn bị sẵn sàng
ứng phó với mùa thiên tai
năm 2021 và 6 tháng đầu

năm 2022, nhất là sự quan
tâm chỉ đạo của Lãnh đạo
tỉnh đối với công tác PCTT
trên địa bàn tỉnh. Đề nghị thời
gian tới, tăng cường công tác
quan trắc khí tượng thủy văn
nhất là khu vực thượng lưu
các hồ chứa. Đồng thời có
phương án cụ thể để thông
tin tới cộng đồng, người dân
khu vực hạ du để kịp thời
chủ động phòng tránh; Bộ
chỉ huy quân sự tỉnh rà soát
các trang thiết bị PCTT và
TKCN của tỉnh, đề xuất với Ủy
ban quốc gia Ứng phó sự cố
thiên tai và TKCN; Tiếp tục rà
soát và hoàn thiện sớm các
kế hoạch, phương án trong
giai đoạn tiếp theo./.
Nông Văn Thiên
(Chi cục Thủy lợi)

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc
với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai. (Ảnh: Nông Văn Thiên)
BẢN TIN
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Hoạt động thả cá bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản
và bảo vệ môi trường sinh thái
Thiết thực kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (01/4/1959
- 01/4/2022), Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND hai huyện Văn Quan và Văn
Lãng tổ chức hoạt động thả cá bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường
sinh thái

Lễ phát động thả cá giống bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ đập Bản Quyền
thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan. (Ảnh: Duy Hà)

T

ại các địa điểm thả
cá bổ sung, tái tạo
nguồn lợi thủy sản (hồ
đập Bản Quyền, thị trấn
Văn Quan và hồ đập Rọ Tý
xã Tú Xuyên, huyện Văn
Quan; lưu vực sông Kỳ
Cùng thuộc địa phận thị
trấn Na Sầm huyện Văn
Lãng) đã diễn ra Lễ phát
động đến đông đảo Nhân
dân, đặc biệt là cộng đồng
dân cư sinh sống quanh
khu vực hồ đập và sông Kỳ
10

BẢN TIN

Cùng nhằm tuyên truyền,
giới thiệu về ý nghĩa của
công tác khôi phục, tái
tạo nguồn lợi thủy sản;
việc chấp hành các quy
định của pháp luật về
khai thác thủy sản, đồng
thời khuyến khích người
dân tích cực tham gia thả
giống thủy sản vào môi
trường tự nhiên nhằm cân
bằng hệ môi trường sinh
thái và tái tạo lại nguồn
lợi thủy sản, góp phần
phát triển nghề khai thác

NÔNG NGH P
& NÔNG THÔN LẠNG SƠN

thủy sản hiệu quả, bền
vững.
Ngay sau lễ phát động,
có 39.000 con cá giống
Trắm, Trôi, Mè, Chép đã
được thả xuống lòng hồ
đập Bản Quyền thị trấn
Văn Quan, hồ đập Rọ Tý
thuộc xã Tú Xuyên của
huyện Văn Quan và lưu
vực sông Kỳ Cùng thuộc
địa phận thị trấn Na Sầm,
huyện Văn Lãng
Hoạt động thả cá bổ

TIÊU ĐIỂM - SỰ KIỆN

Đồng chí Lý Việt Hưng - Giám đốc Sở NN&PTNT (người ngồi giữa) cùng đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - Bí thư
Huyện ủy Văn Quan (bên trái ảnh) và lãnh đạo các phòng ban đơn vị chuyên môn đang thả cá giống bổ sung,
tái tạo nguồn lợi thủy sản tại vùng hồ đập Bản Quyền, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan. (Ảnh: Duy Hà)

sung, tái tạo nguồn lợi
thủy sản mang ý nghĩa
tích cực cả về mặt kinh tế xã hội và môi trường, điều
chỉnh cơ cấu khai thác
hợp lý phù hợp với khả
năng tái tạo của trữ lượng
nguồn lợi thủy sản; giảm
thiểu các tác động bất lợi
từ các hoạt động kinh tế;
nâng cao nhận thức về
công tác bảo vệ nguồn lợi
thủy sản./.
Nguyễn Duy Hà
(Trung tâm Khuyến nông)

Toàn cảnh hoạt động thả cá bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ đập
Bản Quyền thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan. (Ảnh: Duy Hà)

BẢN TIN
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NÔNG THÔN MỚI

XÃ BẰNG MẠC, HUYỆN CHI LĂNG ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

X

ã Bằng Mạc nằm ở phía
Tây của huyện Chi Lăng,
cách trung tâm huyện 12 km.
Sau nhiều năm nỗ lực, cố gắng,
cuối năm 2017, xã Bằng Mạc
đã được UBND tỉnh công nhận
là xã đạt chuẩn nông thôn mới
(NTM). Tuy nhiên, không dừng
lại ở việc đạt chuẩn NTM, từ
năm 2018 trở lại đây, xã tiếp
tục bắt tay vào xây dựng xã đạt
chuẩn NTM nâng cao.

Nhân dân xã Bằng Mạc chung tay xây
dựng đường giao thông nông thôn.
(Ảnh: Tô Thùy Thanh)

Công tác tuyên truyền, vận
động được Ban Chỉ đạo, Ban
Quản lý xây dựng NTM xã đặc
biệt chú trọng. Để huy động
được sức dân, các nội dung
tuyên truyền được xã triển
khai lồng ghép thông qua các
cuộc họp, sinh hoạt từ xã đến
các thôn định kỳ hằng tuần,
hằng tháng; tuyên truyền
thông qua băng zôn, khẩu
12
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hiệu, trên các phương tiện
thông tin đại chúng; trực tiếp
cán bộ xã xuống từng thôn,
từng hộ để tuyên truyền, vận
động. Bên cạnh đó, UBND xã
phối hợp với các cơ quan liên
quan tổ chức lớp tập huấn về
xây dựng xã NTM nâng cao,
thực hiện tiêu chí môi trường
cho các thôn…
Thông qua công tác tuyên
truyền, vận động, tập huấn,
người dân trên địa bàn xã hiểu
và tích cực chung tay, góp sức
để cùng thực hiện các tiêu chí
xã NTM nâng cao, đạt được
nhiều kết quả rõ nét: Đối với
đường giao thông, trong năm
2021 nhân dân trên địa bàn
xã đã đóng góp nguyên vật
liệu, ngày công được 1.890
công, hiến đất được 9.730m2,
làm được 3,3km đường loại B.
Nâng tỷ lệ đường trục thôn
đạt 95,63%; đường ngõ, xóm
đạt 97,04%. Đảm bảo thuận
lợi trong sinh hoạt và sản xuất
cho người dân trên địa bàn
xã; Đối với phát triển sản xuất,
trên địa bàn xã hình thành mô
hình sản xuất Hồi hữu cơ với
diện tích trên 44 ha, gồm 120
hộ dân tham gia thực hiện
mô hình, sản lượng 280 tấn/
năm. Sản phẩm Hồi được liên
kết sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm, ngoài ra còn có một
số mô hình khác có hiệu quả
như mô hình trồng thuốc lá

NÔNG NGH P
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theo hướng liên kết bền vững
với Công ty Cổ phần Ngân
Sơn; mô hình vỗ béo trâu bò;
mô hình trồng lạc, trồng cây
ăn quả có múi... từ đó, thu
nhập của người dân trên địa
bàn xã được nâng cao.
Ngoài các nội dung trên,
vệ sinh môi trường cũng
được xã chú trọng và có nhiều
chuyển biến tích cực, Ban Chỉ
đạo xã luôn quyết liệt chỉ đạo
vệ sinh môi trường các thôn,
các tuyến đường làng, ngõ
xóm, người dân thường xuyên quét dọn, phát quang, vệ
sinh sạch sẽ bảo đảm sáng xanh - sạch - đẹp, phù hợp với
bản sắc văn hóa của xã theo
quy định trong hương ước,
quy ước thôn bản (định kỳ
tối thiểu 02 lần/tháng tổ chức
làm vệ sinh chung), tổ chức
thu gom, vệ sinh xử lý rác thải
định kỳ theo quy định. Nhờ
vậy, diện mạo nông thôn của
xã luôn sạch đẹp. Đến hết
năm 2021, xã Bằng Mạc đã
xây dựng thành công 3 khu
dân cư NTM kiểu mẫu được
UBND huyện công nhận gồm
thôn Nà Pe; thôn Nà Canh;
xóm Khòn Vạc, thôn Khòn
Nưa. Năm 2022 tiếp tục chỉ
đạo xây dựng hoàn thiện khu
dân cư kiểu mẫu thôn Đồng
Chùa.
Dưới sự chỉ đạo sát sao của
các cấp ủy Đảng, chính quyền

NÔNG THÔN MỚI

cùng sự nỗ lực của toàn thể
người dân trên địa bàn, xã
Bằng Mạc đã được UBND tỉnh
công nhận là xã đạt chuẩn
NTM nâng cao năm 2021 tại
Quyết định số 132/QĐ-UBND
ngày 15/01/2022 của UBND
tỉnh Lạng Sơn.
Để tiếp tục duy trì các kết
quả đã đạt được và phấn đấu
trở thành xã NTM kiểu mẫu,
trong năm 2022 và những
năm tiếp theo, xã Bằng Mạc
quyết tâm phấn đấu thực
hiện tốt các nội dung:
- Tiếp tục tập trung cao
công tác tuyên truyền xây
dựng NTM, trọng tâm tuyên
truyền các mô hình tốt, cách
làm hay; đổi mới và đa dạng
hóa các hình thức tuyên
truyền để người dân hiểu rõ
hơn về vai trò, lợi ích thiết
thực của việc xây dựng NTM,
NTM nâng cao, NTM kiểu
mẫu, nhằm huy động tối đa
sự tham gia đóng góp cả về
trí tuệ, công sức và nguồn lực
của người dân.

Đồng chí Vũ Văn Thịnh - PGĐ Sở NN&PTNT (bên phải) trao Bằng công nhận
xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 cho Đảng bộ, chính quyền và
Nhân dân xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng ngày 08/6/2022.

- Bám sát các tiêu chí, tổ
chức rà soát, đánh giá thực
trạng, xây dựng phương án,
dự toán, kế hoạch, lộ trình
thực hiện một cách cụ thể,
sát thực tế; tổ chức thực hiện
bài bản, quyết liệt, khơi dậy,
phát huy được sức dân cao
nhất, đảm bảo phát triển hài
hòa giữa 3 trụ cột “kinh tế, xã
hội và môi trường”. Đẩy mạnh
phát triển kinh tế hộ gia đình,
ứng dụng nhanh tiến bộ khoa
học công nghệ vào sản xuất
nông nghiệp.
- Phân công nhiệm vụ cụ
thể cho từng cán bộ, tổ chức,
đoàn thể theo từng nội dung,
tiêu chí, lộ trình kế hoạch,
giải pháp cụ thể để chỉ đạo
thực hiện các tiêu chí; thường
xuyên kiểm tra giải quyết kịp
thời các vướng mắc, khó khăn
trong quá trình thực hiện.
- Làm tốt công tác vệ sinh
môi trường nông thôn; Tuyên
Nhân dân xã Bằng Mạc chung tay xây truyền vận động nhân dân
dựng đường giao thông nông thôn.
nâng cao ý thức, trách nhiệm,
BẢN TIN

giữ gìn môi trường sống xanh
- sạch - đẹp;
- Xác định chương trình
xây dựng NTM là quá trình lâu
dài, liên tục, không có điểm
dừng, không có điểm kết
thúc. Do vậy, việc xây dựng
NTM cần có sự chọn lựa, đi
vào thực chất, không nên vì
số lượng, thành tích, phong
trào. Sử dụng có hiệu quả các
nguồn vốn đầu tư từ ngân
sách cấp trên, ngân sách xã,
huy động sự đóng góp của
các doanh nghiệp, nhà tài
trợ, nhà hảo tâm, đóng góp
tự nguyện của nhân dân; tập
trung nguồn lực, đầu tư có
trọng tâm, trọng điểm, ưu
tiên cho đầu tư phát triển sản
xuất, đảm bảo tiết kiệm, công
khai, minh bạch./.
Tin và Ảnh: Tô Thùy Thanh

(Ban Điều phối XD NTM
tỉnh Lạng Sơn)
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Văn Lãng tăng cường hoạt động quảng bá, giới thiệu sản
phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng của địa phương

Lãnh đạo HĐND và UBND huyện Văn Lãng tặng hoa
chúc mừng khai trương cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP. (Ảnh: Đức Phong)

N

gày 06/6/2022, UBND
huyện Văn Lãng tổ
chức Lễ khai trương cửa
hàng trưng bày sản phẩm
OCOP và những sản phẩm
đặc trưng trên địa bàn huyện
tại địa chỉ số 64, khu 2, thị
trấn Na Sầm.
Để tập trung thực hiện Đề
án Chương trình mỗi xã một
sản phẩm (OCOP) tỉnh Lạng
Sơn giai đoạn 2021-2025,
huyện Văn Lãng xác định đây
là một trong những nhiệm
vụ trọng tâm để thực hiện
thành công Chương trình
MTQG xây dựng NTM. Đến
nay, trên địa bàn huyện Văn
Lãng có 7 sản phẩm được
14
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chuẩn hóa chứng nhận đạt
chuẩn OCOP, trong đó có
2 sản phẩm đạt 4 sao (quả
Hồng Vành khuyên Nà Mò
xã Tân Mỹ và Hoàng Việt), 5
sản phẩm đạt 3 sao (Rượu
Hội Hoan, Lạp sườn Phong
Liên, Gạo Nhật J02, Dầu lạc
Linh Khôi, Thạch Chu Hạnh).
Trong năm 2022, huyện tiếp
tục chỉ đạo xây dựng chuẩn
hóa từ 2 sản phẩm trở lên
gồm: Bún gấc khô Lệ Tri, Mật
ong Phai Nà, Gạo nếp khẩu
nua thương, Măng khô…
Các sản phẩm sau khi được
chuẩn hóa, đạt chuẩn OCOP,
đã từng bước mở rộng thêm
thị trường, kết nối tiêu thụ

NÔNG NGH P
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với một số tổ chức doanh
nghiệp, cá nhân tại các tỉnh
Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng
Ninh, Bắc Giang… Việc xây
dựng hệ thống các cửa hàng
trưng bày, quảng bá và liên
kết tiêu thụ các sản phẩm
OCOP và sản phẩm nông sản
đặc trưng địa phương là rất
cần thiết.
Trong buổi lễ khai
trương, cửa hàng đã trưng
bày giới thiệu, quảng bá các
sản phẩm OCOP đạt 4 sao và
3 sao (Thạch Chu Hạnh, Lạp
sườn Phong Liên, Dầu Lạc
Linh Khôi, Rượu Hội Hoan,
Gạo Nhật J02…) và một số
sản phẩm đặc trưng khác

OCOP

như Mật ong Phai Nà Gia
Miễn, bún gấc khô, măng
khô, củ cải khô,… Ngay tại
buổi lễ, các chủ thể hợp tác
xã, hộ sản xuất kinh doanh
đã ký kết nhiều hợp đồng
liên kết sản xuất, tiêu thụ sản
phẩm OCOP, sản phẩm đặc
trưng trên địa bàn với cửa
hàng.
Việc xây dựng cửa hàng
trưng bày sản phẩm tạo cơ
hội cho các chủ thể OCOP,
sản phẩm đặc trưng trên
địa bàn huyện giới thiệu,
quảng bá thương hiệu sản
phẩm, tìm kiếm đối tác liên
kết tiêu thụ sản phẩm, phát
triển thị trường, nâng cao

giá trị các sản phẩm OCOP,
sản phẩm đặc trưng của địa
phương. Đồng thời, tạo điểm
nhấn trong phát triển du lịch
mua sắm, trải nghiệm tại địa
phương, góp phần nâng cao
thu nhập cải thiện đời sống
cho Nhân dân. Đây là cửa
hàng đầu tiên trên địa bàn
huyện làm cơ sở để nhân
rộng tại các điểm khu lưu
niệm đồng chí Hoàng Văn
Thụ, các điểm di tích lịch sử,
du lịch tâm linh, mua sắm…
Nhiệm vụ thời gian tới,
UBND huyện chỉ đạo các cơ
quan chuyên môn triển khai
đẩy mạnh công tác tuyên
truyền đến nhân dân về mục

đích, ý nghĩa, quyền lợi khi
tham gia chương trình OCOP.
Đồng thời rà soát các sản
phẩm nổi bật đặc trưng trên
địa bàn huyện, từ đó hỗ trợ
hướng dẫn các chủ thể từng
bước chuẩn hóa về quy trình
sản xuất, đảm bảo an toàn
thực phẩm, bao bì, nhãn
mác… trong đó tập trung
triển khai thực hiện một số
nội dung:
- Tiếp tục tăng cường
các hoạt động tuyên truyền
quảng bá sản phẩm, tham
gia các hội chợ, triển lãm
do các sở, ngành trong và
ngoài tỉnh. Chú trọng phát
triển quảng bá trên các kênh

Lãnh đạo HĐND và UBND huyện chứng kiến các HTX, hộ SXKD ký liên kết, tiêu thụ sản phẩm OCOP,
sản phẩm đặc trưng của địa phương. (Ảnh: Đức Phong)
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thương mại điện tử, cửa
hàng số như Vỏ Sò, Postmart…
- UBND các xã, thị trấn
tiếp tục rà soát các sản
phẩm đặc trưng, có khả
năng mở rộng sản xuất
kinh doanh, phối hợp với
các cơ quan chuyên môn hỗ
trợ chủ thể chuẩn hóa quy
trình sản xuất, hoàn thiện
bao bì, nhãn mác, hệ thống
nhận diện thương hiệu, mở
rộng thị trường để xây dựng
thành các sản phẩm OCOP.
- Đối với các HTX, hộ sản

xuất kinh doanh đã có sản
phẩm được chứng nhận và
các sản phẩm đang trong
quá trình chuẩn hóa, cần
tiếp tục mở rộng sản xuất,
đa dạng hóa sản phẩm, cải
thiện nâng cao chất lượng
sản phẩm, chủ động mở
rộng tìm kiếm thị trường.
- Đối với cửa hàng
cần xây dựng hoàn thiện
phương án sản xuất kinh
doanh; chủ động phối hợp
với các cơ quan đơn vị kịp
thời tháo gỡ những khó
khăn vướng mắc trong quá

trình hoạt động. Đa dạng
hóa các sản phẩm giới thiệu
trưng bày và bán các sản
phẩm đảm bảo chất lượng
đã được chứng nhận. Đẩy
mạnh liên kết với các chủ
thể nhằm đảm bảo cung
ứng hàng hóa phục vụ nhu
cầu thị trường, là địa điểm
tiếp nhận, phân phối các
sản phẩm OCOP của huyện.
Hoàng Đức Phong
(Phòng KH-TC)

Khách tham quan cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP tại thị trấn Na Sầm huyện Văn Lãng.
(Ảnh: Đức Phong)
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ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM
TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

N

hằm thực hiện có hiệu
quả Kế hoạch số 129/
KH-UBND, ngày 5/6/2021 của
UBND tỉnh về thực hiện Đề
án Chương trình mỗi xã một
sản phẩm (OCOP) tỉnh Lạng
Sơn, giai đoạn 2021-2025;
với mục tiêu nâng cao hơn
nữa kết quả thực hiện, đưa
sản phẩm OCOP đi vào chiều
sâu chất lượng, hình thành
các sản phẩm tích hợp “đa
giá trị”, khai thác hiệu quả thị
trường trong nước và hướng
đến xuất khẩu, Chương trình
OCOP giai đoạn 2021-2025
tỉnh Lạng Sơn sẽ tập trung
vào một số định hướng như
sau:
Thứ nhất, Chương trình
OCOP tiếp tục được xác định
là chương trình trọng tâm
phát triển kinh tế nông thôn
theo hướng phát huy nội lực
và gia tăng giá trị, là giải pháp
và nhiệm vụ quan trọng
trong thực hiện Chương trình
MTQG xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2021-2025, xây
dựng nông thôn mới đi vào
chiều sâu, hiệu quả và bền
vững.
Thứ hai, đẩy mạnh phát
triển sản phẩm OCOP theo
chuỗi giá trị dựa trên thế
mạnh, lợi thế về nguyên liệu
địa phương, văn hóa và tri
thức bản địa, đặc biệt là các

Sản phẩm bánh Dày truyền thống Mai Pha. (Ảnh: Duy Hà)

đặc sản, sản vật, sản phẩm
làng nghề và dịch vụ du lịch
của làng, xã, cộng đồng theo
hướng kinh tế tuần hoàn, bảo
đảm hệ sinh thái bền vững.
Thứ ba, nâng cao vai trò
chủ thể, sự chủ động của
người dân, đặc biệt là phát
huy tính chủ động, sáng
tạo của các chủ thể và cộng
đồng để phát triển sản phẩm
OCOP đáp ứng yêu cầu của
thị trường, gắn với mục tiêu
tạo việc làm, nâng cao thu
nhập người dân, đặc biệt là
vùng miền núi, khó khăn.
Thứ tư, xác định xúc tiến
thương mại là nền tảng,
chuyển đổi số là động lực
nhằm phát triển hiệu quả và
bền vững sản phẩm OCOP,
đặc biệt là tăng cường kết
BẢN TIN

nối, nâng cao hình ảnh, giá
trị của sản phẩm OCOP gắn
với các kênh phân phối hiện
đại, đặc trưng, phù hợp với
sự thay đổi về nhu cầu tiêu
dùng và thị trường trong bối
cảnh mới.
Thứ năm, tăng cường vai
trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách của
Nhà nước, trong đó tập trung
hoàn thiện các cơ chế, chính
sách, giải pháp để nâng cao
chất lượng sản phẩm, năng
lực tổ chức sản xuất, chế biến
và thương mại theo chuỗi giá
trị sản phẩm OCOP; đặc biệt
tăng cường công tác tuyên
truyền các cơ chế, chính sách
khuyến khích đầu tư, phát
triển hợp tác, liên kết sản
xuất và tiêu thụ sản phẩm
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nông nghiệp, nông thôn công nghệ, đặc biệt là công chương trình còn tập trung
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nghệ chế biến, chế biến sâu thực hiện đồng bộ nhiều giải
giai đoạn 2020 - 2025 của nhằm nâng cao chất lượng pháp khác, như đẩy mạnh
HĐND tỉnh như: Nghị quyết sản phẩm, phát triển sản đào tạo, tập huấn, nâng cao
số 08/2019/NQ-HĐND ngày phẩm mới; thúc đẩy các giá năng lực cho các cán bộ
10/12/2019 và Nghị quyết trị về mặt chất lượng theo quản lý ở cơ sở, các chủ thể,
số 15/2021/NQ-HĐND ngày yêu cầu của người tiêu dùng đặc biệt là nâng cao năng
17/7/2021sửa đổi, bổ sung và thị trường nhằm đa dạng lực mạng lưới tư vấn OCOP
một số điều
để hỗ trợ các
của
Nghị
địa phương,
quyết
số
chủ thể triển
08/2019/
khai hiệu quả
NQ-HĐND.
chương trình
theo
đúng
Do vậy,
quan
điểm,
để nâng cao
định
hướng.
chất lượng
sản phẩm
Trong quý
OCOP các
I/2022
tỉnh
chủ thể cần
Lạng Sơn đã
tập
trung
tổ chức Hội
cải thiện về
nghị đánh giá
chất lượng,
phân
hạng
an toàn thực
26 sản phẩm
phẩm và xây
(gồm 03 sản
dựng
các
phẩm 4 sao;
giải pháp để
23 sản phẩm
quảng bá,
3 sao) và ban
giới thiệu
hành Quyết
Lạp sườn tươi, đặc sản Đồng Mỏ. (Ảnh: Đức Phong)
sản phẩm,
định số 755/
đặc
biệt
QĐ-UBND,
chú ý về: (1) Hình thành câu sản phẩm; nâng cao về năng ngày 27/4/2022 của UBND
chuyện sản phẩm đặc sắc, lực marketing sản phẩm, đa tỉnh phê duyệt kết quả đánh
để nâng cao hình ảnh sản dạng hóa về hình thức giới giá, phân hạng và cấp Giấy
phẩm; (2) Cải thiện bao bì, thiệu sản phẩm cho các chủ chứng nhận sản phẩm OCOP
nhãn mác sản phẩm, (thông thể, đặc biệt là áp dụng công tỉnh Lạng Sơn năm 2022.
tin sản phẩm, ngày sản xuất, nghệ để tuyên truyền, tạo Nâng tổng số sản phẩm
hạn sử dụng, kiểu dáng, mẫu sức lan tỏa đối với sản phẩm OCOP của tỉnh đến nay đạt
mã bao bì,...) để nâng tầm OCOP trong cộng đồng. 87 sản phẩm (20 sản phẩm 4
giá trị sản phẩm, hình thành Bên cạnh các giải pháp sao; 67 sản phẩm 3 sao)./.
quà tặng, quà lưu niệm đặc trọng tâm trong phát triển
trưng gắn với lợi thế vùng sản phẩm, nâng cao năng
Đặng Quốc Tuấn
miền, địa phương. Tăng lực của các chủ thể và đẩy
(Chi cục Phát triển nông thôn )
cường đổi mới, áp dụng mạnh xúc tiến thương mại,
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Tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở
đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu
Thực hiện Chỉ thị số 1838/CT-BNN-BVTV ngày 28/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
về tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất
khẩu, và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành công
văn số 748/SNN-TSKTTH ngày 28/4/2022 về việc tăng cường thiết lập và quản lý mã số vùng
trồng, mã số cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu, gửi tới Hiệp hội các doanh nghiệp
tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan chức năng.

V

iệc thiết lập và cấp mã số vùng trồng,
cơ sở đóng gói nông sản là yêu cầu bắt
buộc của các thị trường và thông lệ quốc tế
nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của nước
nhập khẩu về kiểm dịch thực vật (KDTV), an
toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, nhất
là trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, để công
tác thiết lập, quản lý mã số vùng trồng, cơ
sở đóng gói phục vụ xuất khẩu đạt hiệu quả
và nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá
nhân liên quan. Sở Nông nghiệp và PTNT đã
đề nghị Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh Lạng
Sơn thông tin đến các doanh nghiệp có nhu
cầu xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm sang
Trung Quốc trên địa bàn tỉnh thực hiện đăng
ký xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc theo
hướng dẫn tại Công văn số 953/BVTV-ATTPMT ngày 13/4/2022 của Cục Bảo vệ thực vật

Tập huấn cho nông dân kiến thức mã số vùng trồng
và mã số cơ sở đóng gói tại huyện Văn Quan.
(Ảnh: Duy Hà)

và Công văn số 101/SPS-BNNPTNT ngày
19/4/2022 của Văn Phòng SPS Việt Nam; Các
doanh nghiệp chủ động liên kết xây dựng
vùng nguyên liệu, cơ sở đóng gói đáp ứng
quy định của nước nhập khẩu; có các biện
pháp bảo vệ mã số của mình, kịp thời thông
báo cho các cơ quan quản lý khi có thay
đổi thông tin liên quan đến vùng trồng, cơ
sở đóng gói hay khi phát hiện vi phạm liên
quan đến sử dụng mã số để có biện pháp xử
lý kịp thời.
Đồng thời, đề nghị UBND các huyện,
thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng
dẫn, tập huấn cho người dân, Hợp tác xã, doanh nghiệp về các quy định của thị trường
nhập khẩu đối với nông sản, nhất là về cấp
mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói;
Đối với những vùng trồng đã được cấp mã
số cần tăng cường công tác quản lý, giám
sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp
kỹ thuật cũng như đảm bảo cây trồng được
sản xuất liên tục hàng năm, đáp ứng các
quy định kiểm dịch thực vật và an toàn thực
phẩm, tránh việc bị thu hồi mã số đã cấp;
Quan tâm, bố trí nguồn lực thực hiện công
tác thiết lập vùng trồng cho các sản phẩm
chủ lực, nhất là sản phẩm có khả năng xuất
khẩu (thạch đen, ớt, …). vùng trồng, cơ sở
đóng gói đảm bảo duy
Đối với các cơ quan chức năng như Chi
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục
Quản lý chất lượng NLS&TS, Trung tâm Khuyến nông có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn,
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Nông dân huyện Chi Lăng trao đổi kinh nghiệm
về kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh trên cây Ớt cay
(Ảnh: Nguyễn Duy Hà)

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 nông sản về
các quy định và yêu cầu kỹ thuật của thị
trường nhập khẩu (mã số vùng trồng, mã
số cơ sở đóng gói, kiểm dịch thực vật, ...);
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, ...); giám sát những
mã số đã được cấp theo chức năng; Tăng
cường điều tra, theo dõi diễn biến dịch
hại trên các cây trồng, đặc biệt trong vùng
triển khai cấp mã số, quan tâm đến các đối
tượng kiểm dịch thực vật của nước nhập
khẩu 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 gian cách ly; Thực hiện kiểm
tra, giám sát chất lượng nông sản tại các
vùng trồng được cấp mã số.
Từ đầu năm 2022 đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức tập huấn được 06
lớp về công tác cấp mã số vùng trồng và cơ
sở đóng gói ớt tươi cay, với 200 lượt người
là chủ doanh nghiệp thu mua ớt tại địa
phương, cán bộ làm công tác nông lâm,
địa chính, khuyến nông viên cơ sở của các
20
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xã có diện tích trồng ớt tập trung và nông
dân vùng trồng ớt. Song song với việc học
lý thuyết, học viên còn được trực tiếp tìm
hiểu thực tế trên đồng ruộng, trao đổi
thảo luận nhằm nhận diện một số loài sâu,
bệnh gây hại trên cây ớt, tìm hiểu nguyên
nhân phát sinh và cách phòng trừ một số
loài sâu, bệnh gây hại trên cây ớt, các biện
pháp kỹ thuật canh tác cây ớt, … Sau khóa
học, học viên đã nắm được kiến thức cơ
bản về sản xuất, thiết lập vùng trồng, thiết
lập cơ sở đóng gói để phục vụ xuất khẩu
sang thị trường Trung Quốc.
Lũy kế từ đầu năm đến nay, Sở đã tiếp
nhận 62 hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng
trồng nông sản xuất khẩu, với tổng diện
tích trên 310 ha.Trong đó, đã kiểm tra,
đánh giá và báo cáo Cục Bảo vệ thực vật
đề nghị cấp mã 45 hồ sơ (45 vùng trồng)
với diện tích trên 256 ha (36 hồ sơ đề nghị
cấp mã số vùng trồng ớt và 09 hồ sơ đề
nghị cấp mã số vùng trồng thạch đen).
Các vùng trồng còn lại đang tiếp tục hoàn
thiện hồ sơ đánh giá.
Như vậy, công tác thiết lập mã số vùng
trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục
vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
hiện nay đang được các cấp, các ngành
tăng cường triển khai thực hiện, tập trung
trên các cây trồng như thạch đen, ớt, …
Tuy nhiên, trong thời gian tới để quản lý
tốt mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng
gói đã được cấp, tránh sai phạm khi sử
dụng không đúng mã số dẫn đến tình
trạng nước nhập khẩu cảnh báo vi phạm
hoặc tạm dừng nhập khẩu, rất cần có sự
vào cuộc của người dân cũng như doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh./
Phùng Thị Kim Khánh
(Phòng TS&KTTH)
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CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG - NGUỒN THU MỚI
NHIỀU TIỀM NĂNG CHO NGƯỜI DÂN SỐNG BẰNG NGHỀ RỪNG

C

hính sách chi trả dịch vụ môi trường
rừng là cơ chế tài chính trong đó các
bên được hưởng lợi từ dịch vụ môi trường
rừng có trách nhiệm chi trả cho các bên
cung cấp dịch vụ môi trường rừng. Mục
tiêu của chính sách này là làm giảm gánh
nặng cho ngân sách Nhà nước, đồng thời
tạo ra nguồn tài chính ổn định nhằm bảo
vệ và phát triển rừng hiệu quả hơn.
Mặc dù tỉnh Lạng Sơn bắt đầu thu tiền
dịch vụ môi trường rừng từ năm 2018, đến
tháng 4 năm 2020 mới bắt đầu thành lập
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. Tuy
nhiên nguồn thu đã tăng lên đáng kể để
chi trả cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh.
Theo thống kê, hàng năm có hơn 33.000
chủ rừng là các hộ gia đình, cá nhân được
nhận tiền dịch vụ môi trường rừng với
tổng số tiền trên 3 tỉ đồng. Nguồn thu này
góp phần nâng cao thu nhập cho người
dân sống phụ thuộc vào nghề rừng, góp
phần cải thiện, nâng cao đời sống của
người dân, ý thức bảo vệ rừng của người
dân được nâng cao, nhiều bà con vùng sâu,
vùng xa đã ý thức được tầm quan trọng
của rừng đối với đời sống, môi trường.
Tiềm năng về dịch vụ môi trường rừng
của tỉnh Lạng Sơn lại tương đối phát triển,
trong thời gian tới nguồn thu sẽ tăng dần
qua các năm do các đơn vị sử dụng dịch
vụ môi trường rừng đi vào hoạt động, các
đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng
tiềm năng trong thời gian tới như: Khu du
lịch sinh thái cáp treo Mẫu Sơn, Thủy điện
Bản Nhùng Kỳ cùng 6, Thủy điện Tràng
Định 2…Mặt khác trong thời gian tới sẽ

áp dụng thêm nguồn thu từ loại hình sử
dụng dịch vụ môi trường rừng “hấp thụ
và lưu giữ Cacbon” đối với các đơn vị sản
xuất kinh doanh có lượng phát thải khí
nhà kính lớn, các đơn vị tiềm năng đối với
loại hình dịch vụ này như: Nhà máy nhiệt
điện, Nhà máy sản xuất Xi-măng, các cụm,
khu Công nghiệp…sẽ mang lại nguồn thu
không nhỏ cho các chủ rừng, góp phần
quản lý bảo vệ rừng bền vững./.
Phạm Trung Hiếu
(Chi cục Kiểm lâm)

Hạt Kiểm lâm huyện Tràng Định giám sát việc chi trả
tiền dịch vụ môi trường rừng. (Ảnh: Trung Hiếu)
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ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Nông dân xã Thống Nhất huyện Lộc Bình thực hiện
biện pháp tiêu độc khử, trùng tại ổ dịch.

T

rên địa bàn huyện Lộc Bình, ổ bệnh
dịch tả lợn Châu Phi (TLCP) bắt đầu xuất
hiện từ ngày 13/01/2022 tại một hộ ở thôn Nà
Thì, xã Minh Hiệp. Đến ngày 06/5/2022 ổ dịch
bệnh TLCP tiếp tục xuất hiện tại xã Nam Quan.
Đến nay, trên địa bàn huyện Lộc Bình đã có 6
ổ dịch tại các xã: Minh Hiệp, Nam Quan, Thống
Nhất, TT. Na Dương, Khánh Xuân, Tú Mịch. Số

lợn mắc bệnh và tiêu hủy gồm 163 con với
tổng trọng lượng 8.520 kg.
Để đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh
dịch DTLCP, thực hiện kiểm soát, ngăn chặn các
ổ phát sinh và lây lan, Trung tâm Dịch vụ nông
nghiệp huyện đã phối hợp với chính quyền địa
phương khẩn trương triển khai các biện pháp
nắm tình hình, khoanh vùng ổ dịch, hướng
dẫn các xã, thị trấn tiêu hủy lợn bị nhiễm bệnh,
cấp phát thuốc và hóa chất, hướng dẫn người
dân phun tiêu độc khử trùng tại ổ dịch và khu
vực xung quanh, nhằm bao vây, khống chế
dịch bệnh. Bên cạnh đó, khuyến cáo người
dân sử dụng vắc-xin phòng, chống dịch bệnh
TLCP (hiện đã có vắc-xin Navetco do Công ty
Cổ phần thuốc Thú y Trung ương lưu hành);
tuân thủ biện pháp không tái đàn lợn tại cơ sở
chăn nuôi có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi chưa
qua 30 ngày./.
Tin, ảnh: Lý Thị Viên
(PGĐ Trung tâm DVNN Lộc Bình)

Bảo đảm cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất Đông Xuân - Tình hình
trữ nước tại các hồ đập

V

ụ Đông Xuân là vụ sản xuất chính trong
năm, do đó, ngay từ đầu năm Chi cục
Thủy lợi đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và
PTNT chỉ đạo Công ty TNHH Khai thác công
trình thủy lợi Lạng Sơn, các huyện, thành phố
tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý
khai thác công trình, chủ động giữ nước, dẫn
nước, tưới tiết kiệm nước, chuẩn bị các nguồn
nhiên vật liệu, phương tiện thiết bị, sẵn sàng
cơ động để ứng cứu chống hạn cho những
vùng thiếu nước, đồng thời khuyến cáo bà
con nông dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây
trồng phù hợp với điều kiện thiếu nước.
Trên cơ sở dự báo về mực nước, lưu lượng
các sông suối và dung tích nước ở các hồ chứa,
kế hoạch tưới vụ Đông -Xuân năm 2021-2022
ước đạt 26.300ha, đạt 102,7% so với cùng kỳ.
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Trong đó: Diện tích tưới lúa xuân 13.250 ha.
Tưới cây trồng khác: Thuốc lá 2.310 ha; ngô
xuân 3.244 ha; khoai tây 813,0 ha; lạc, đỗ
tương các loại 1.773ha; rau, đậu, dưa các loại
4.911,0ha.
Theo số liệu theo dõi của Công ty TNHH
MTV Khai thác công trình thủy lợi, mực nước
các hồ chứa tại thời điểm cuối tháng 5 trung
bình khoảng 5,1m, đạt trung bình 66,7% dung
tích hồ chứa. Trong tổng số 123 công trình
hồ chứa thủy lợi do Công ty TNHH MTV khai
thác công trình thuỷ lợi quản lý có 5 hồ mực
nước trên 10m, gồm: hồ Vũ Lăng huyện Bắc
Sơn; Phai Danh huyện Bình Gia; Thâm Luông,
Nà Chào huyện Tràng Định; Vài Cà huyện Chi
Lăng. Có 24 hồ chứa đạt và vượt dung tích
theo thiết kế, các hồ còn lại đạt khoảng 50-

SẢN XUẤT - THỊ TRƯỜNG

Hồ Tam Hoa tại xã Hưng Vũ, huyện
Bắc Sơn (Ảnh: Lường Thị Thảo)

55% dung tích. Dung tích hồ
chứa thấp nhất thuộc địa bàn
thành phố Lạng Sơn (42,37%),
Văn Lãng (52,11%), Hữu Lũng
(36,74%). Tổng dung tích của
15 hồ lớn trên địa bàn đạt
khoảng 73,2% (tương đương
30,8 triệu m3) tổng dung tích
thiết kế.
Dung tích các hồ chứa đảm
bảo đủ tưới cho sản xuất vụ
Đông Xuân 2021-2022 trong

phạm vi công trình, tuy nhiên
có một số hồ chứa có nguy cơ
xảy ra hạn hán như: Bản Nằm,
Tặng Bản, Rọ Tém có mực
nước trong hồ rất thấp. Diện
tích có nguy cơ thiếu nước
trong phạm vi công trình thủy
lợi là 10,0ha.
Trong đợt mưa lũ từ ngày
9-11/5/2022, các đơn vị quản
lý khai thác công trình đã tiến
hành kiểm tra, rà soát hiện
trạng các công trình thủy lợi,
thực hiện các biện pháp điều
tiết nước hợp lý, vừa đảm bảo
dung tích phòng lũ, vừa đảm
bảo dung tích trữ nước phục
vụ cho sản xuất nông nghiệp.
Nhìn chung, các công trình
đảm bảo an toàn và được bổ
sung lượng nước đáng kể để
phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đối với những vùng có
nguy cơ thiếu nước đã được dự

“Quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản” là nội dung tập huấn
chuyển giao TBKT cho 40 hộ nông dân nuôi trồng thủy sản và khuyến nông
viên cơ sở ở các xã có diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản của huyện
Tràng Định. (Trong ảnh: Hướng dẫn nông dân thực hành đo độ PH đánh giá
môi trường nước trong ao nuôi cá - Tin, ảnh: Nguyễn Duy Hà).
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báo từ trước (các hồ đang thi
công), các đơn vị quản lý khai
thác đã phối hợp với chính
quyền địa phương tuyên
truyền nhân dân chuyển đổi
cơ cấu cây trồng cho phù hợp.
Trong tháng 5, về cơ bản hoàn
thành diện tích tưới vụ ĐôngXuân, các địa phương đang
tập trung chăm sóc cây trồng.
Việc xây dựng kế hoạch
tưới tiêu vụ Đông-Xuân hợp
lý không chỉ góp phần đảm
bảo sản xuất vụ Đông-Xuân
hiệu quả mà còn tạo điều kiện
để sản xuất thắng lợi trong
vụ mùa. Do đó, cùng với việc
triển khai kế hoạch tưới, tiêu,
Chi cục Thủy lợi đã tham mưu
cho Sở Nông nghiệp và PTNT
chỉ đạo Công ty TNHH MTV
Khai thác công trình thủy lợi
vận hành, điều tiết nước tưới
các hồ chứa hợp lý và hướng
dẫn các huyện, thành phố
thường xuyên kiểm tra nguồn
nước, hiện trạng an toàn các
hồ chứa, điều tiết nước hợp
lý, vừa đảm bảo dung tích
phòng lũ, vừa đảm bảo dung
tích trữ nước phục vụ cho sản
xuất nông nghiệp và an toàn
công trình trong mùa mưa
bão; Chủ động các biện pháp
đối phó với hạn hán có thể
xảy ra. Cùng với việc điều tiết
nguồn nước, hệ thống kênh
mương cơ bản đều đã được tu
sửa, nạo vét, thông nước tưới,
phục vụ kịp thời cho sản xuất
nông nghiệp./.
Lường Thị Thảo
(Chi cục Thủy lợi)
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Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu trong Khu rừng
đặc dụng Hữu Liên

K

hu rừng đặc dụng Hữu
Liên có diện tích trên
8.000 ha, có giá trị lớn về cảnh
quan môi trường, phong phú
về hệ sinh thái tự nhiên và
các loài đặc hữu, tạo nên tiềm
năng sinh học đặc sắc, có ý
nghĩa đối với quốc gia trong
công tác bảo tồn thiên nhiên.
Theo thống kê, Khu rừng đặc
dụng Hữu Liên có 961 loài thực
vật bậc cao, phân bố trong 606
chi, 168 họ của 5 ngành thực
vật; Khu hệ động vật ở đây khá
phong phú về thành phần loài
và có mật độ cao với 404 loài
động vật thuộc 88 họ, 24 bộ,
thuộc các lớp thú, chim, bò sát
và ếch nhái. Trong đó, có con
Hươu xạ và cây Hoàng Đàn là
loài đặc hữu, quý hiếm được
ghi nhận trong Khu rừng đặc
dụng.
Được sự đồng ý của
UBND tỉnh Lạng Sơn tại văn
bản số 1859/VP-THNC ngày
02/5/2020, đồng ý cho Đoàn
công tác của Bảo tàng thiên
nhiên Việt Nam gồm có 05
thành viên (trong đó có 03
người có Quốc tịch nước
ngoài) đến Khu rừng đặc dụng
Hữu Liên để điều tra, thu thập
và nghiên cứu sự đa dạng của
các loại côn trùng, thời gian
nghiên cứu là 05 ngày kể từ
ngày 30/5/2022 đến ngày
03/6/2022.
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Đoàn nghiên cứu điều tra, thu thập tại Khu rừng đặc dụng Hữu Liên
(Ảnh: Hoàng Doãn Phú)

Công tác điều tra, thu thập
và nghiên cứu được thực hiện
ở nhiều loại sinh cảnh khác
nhau, bao gồm rừng tự nhiên,
trảng cỏ cây bụi và khoảng
trống. Mẫu vật thu thập được
bằng bẫy Malaise và bẫy đèn.
Ngoài ra, đối với các loại côn
trùng bay ban ngày và dễ
nhận biết như các loài bướm
được quan sát, ghi nhận theo
mức độ phong phú tương đối
của các loài.
Kết quả thu thập mẫu (mỗi
loài từ 02 đến 03 mẫu), tổng số
mẫu đã thu thập được là 255
mẫu của các loài côn trùng,
qua phân tích định loại sơ bộ
và quan sát trên hiện trường
đã xác định được 52 loài. Đây
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mới là việc phân loại sơ bộ
hình thái, việc định loại chính
xác các loài sẽ được tiếp tục
thực hiện trong thời gian tới.

Thu thập mẫu vật côn trùng bằng
bẫy đèn (Ảnh: Hoàng Doãn Phú)

Hồ Hoàn Kiếm
(Ban Quản lý rừng đặc dụng
Hữu Liên)
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PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH CHO CÁ TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN MÙA
Giai đoạn chuyển mùa là điểu kiện phát sinh nhiều loại dịch bệnh gây hại cá và các loài
động vật thủy sản. Để chủ động phòng và trị bệnh cho cá và các loài động vật thủy sản, người
chăn nuôi thủy sản cần thường xuyên kiểm tra ao, hồ nuôi để sớm phát hiện, kịp thời xử lý dịch
bệnh trong nuôi trồng thủy sản.
I. PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH
CHO CÁ NUÔI TRONG AO
1. Bệnh Đốm đỏ
- Tác nhân gây bệnh:
Bệnh do các loài vi khuẩn
Aeromonas gây ra.
- Dấu hiệu bệnh lý bên
ngoài: Cá kém ăn hoặc bỏ ăn,
nổi lờ đờ trên tầng nước mặt;
da cá thường nổi màu tối
không có ánh bạc, cá mất nhớt,
khô ráp. Xuất hiện các đốm đỏ
trên da, lở loét trên thân, xung
quanh miệng, râu xuất huyết
hoặc bạc trắng, nắp mang,
phía mặt bụng, quanh miệng,
các vây xơ rách, tia vây cụt dần,
hậu môn viêm đỏ lồi ra ngoài,
cá có mùi tanh đặc trưng.
- Mùa xuất hiện bệnh: Bệnh
thường xuất hiện vào mùa
xuân và mùa thu.
- Phòng bệnh: Biện pháp
phòng bệnh quan trọng nhất
không để cho động vật thủy
sản nuôi bị sốc do môi trường
thay đổi xấu như: Nhiệt độ, oxy
hòa tan, nước nhiễm bẩn. Phải
tẩy dọn ao trước khi nuôi, định
kỳ bón vôi khử trùng cho ao
nuôi với liều lượng trung bình
2 kg vôi nung/100 m3 nước ao,
vôi được hòa nước té đều khắp
mặt ao.

- Trị bệnh: Dùng các thuốc
sát trùng mạnh như IODINE
hoặc TCCA … để tạt đều khắp
mặt nước ao nhằm tiêu diệt
các ổ vi khuẩn có trong ao
nuôi, liều lượng dùng theo
hướng dẫn của nhà sản xuất.
*Lưu ý: Khi sử dụng các
thuốc sát khuẩn nên bật quạt
khí hoặc máy bơm để cá khỏe
tránh mất oxy hòa tan và thuốc
được trộn đều vào ao.
+ Cho cá ăn thức ăn trộn
thuốc trị bệnh: Có thể trộn
một trong những loại thuốc
sau: RIFATO,AMCOCIP, DOFI,
hoặc Tiên Đắc Tỏi... vào thức
ăn để cho cá ăn liên tục từ 5-7
ngày theo hướng dẫn của nhà
sản xuất.
+ Cho cá ăn thêm Vitamin C
trộn với thức ăn, liên tục trong
1 tháng.
2. Bệnh xuất huyết do
virus ở cá chép (bệnh virus
mùa xuân)
- Tác nhân gây bệnh: Bệnh
do virus disease gây bệnh xuất
huyết ở cá chép.
- Dấu hiệu bệnh lý: Dấu
hiệu đầu tiên cá ngạt thở, bơi
ở tầng mặt, cá chết chìm ở
tầng đáy, cá mất thăng bằng
bơi không định hướng. Mang
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và cơ dưới da xuất huyết, da
có màu tối, những chỗ viêm có
nhiều chất nhầy, mắt lồi nhẹ,
mang nhợt nhạt, các tơ mang
dính kết lại. Bụng chướng to,
trong xoang bụng xuất huyết,
bóng hơi, tim, gan, thận, ruột
xuất huyết.
- Mùa xuất hiện bệnh: Bệnh
chủ yếu gặp ở cá Chép, bệnh
từ cá giống cho đến cá thịt.
Bệnh thường xuất hiện vào
mùa Xuân và mùa Thu, bệnh
phát nhanh, tỷ lệ chết cao.
- Phòng bệnh: Qua thực tế
việc chữa và phòng bệnh đối
với bất kỳ một bệnh virus ở cá
thì biện pháp phòng bằng hóa
chất không cho kết quả cao
(gần như không có tác dụng).
Chỉ áp dụng các biện pháp
phòng bệnh tổng hợp như từ
khâu tẩy dọn ao trước khi thả
cá, tắm cho cá giống, quản lý
môi trường ao nuôi thật tốt,
cho cá ăn đầy đủ chất dinh
dưỡng, cho ăn thêm vitaminC
đề tăng sức đề kháng cho cá.
3. Bệnh nấm thủy mi
- Tác nhân gây bệnh:
Là một số giống nấm như:
Leptolegnia,
Saprolegnia,
Achlya.
- Dấu hiệu bệnh lý: Trên da
cá lúc đầu có các vùng trắng
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Bón vôi cải tạo ao ương nuôi cá giống tại Khu sản xuất và cung ứng giống
thủy sản Bản Ngà. (Ảnh Chu Thúy Chinh)

xám, đó là các sợi nấm nhỏ
mềm; sau đó nấm phát triển
thành các búi trắng như bông
có thể nhìn thấy bằng mắt
thường, cá bệnh bơi lội bất
thường, thích cọ xát vào các
vật thể trong nước làm tróc
vẩy trầy da, tạo điều kiện cho
vi khuẩn xâm nhập.
- Mùa xuất hiện bệnh: Mùa
phát bệnh thường vào mùa có
thời tiết mát mẻ, mùa Xuân,
mùa Thu. Bệnh xuất hiện ở
những ao nước tù đọng, nước
ao bẩn, ao nhiều mùn bã hữu
cơ, nuôi mật độ dày.
- Phòng bệnh: Áp dụng
các biện pháp phòng bệnh
tổng hợp như từ khâu tẩy dọn
ao nuôi, chọn giống, quản lý,
chăm sóc ao nuôi, cho ăn …
- Trị bệnh cho cá: Dùng
thuốc TL-TLAN, liều lượng
phòng bệnh pha 100ml
thuốc/2500-3000
m3
nước, trị bệnh pha 100ml
thuốc/1500-2000 m3 nước
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ao, thuốc hòa ra nước tạt đều
khắp mặt ao nuôi thủy sản.
+ Dùng dung dịch muối
ăn 3% tắm cho cá 15-20 phút;
dung dịch thuốc tím (KMn04)
nồng độ 10-20g pha với 100 lít
nước tắm cho cá từ 10-15 phút.
+ Khi xử lý thuốc thủy sản
trong ao nuôi nên xử lý vào lúc
9-11h trong ngày là tốt nhất,
đồng thời bật quạt sủi khí hoặc
máy bơm để tránh hiện tượng
thiếu oxy cho cá.
+ Cho ăn thêm Vitamin C
tổng hợp để tăng sức đề kháng
cho cá, liên tục trong 1 tháng.
4. Bệnh trùng mỏ neo
- Tác nhân gây bệnh: Là
trùng mỏ neo thuộc giống
Leronaea ký sinh trên cá nuôi.
- Dấu hiệu bệnh lý: Cá bệnh
bơi không bình thường, chậm
chạp, khả năng bắt mồi giảm,
kém ăn. Trùng ký sinh trên
toàn bộ phần phía ngoài cơ
thể cá như da, vây, đuôi, mắt,
mũi, xoang miệng và mang,
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hút chất dinh dưỡng. Khi cá
bị bệnh nặng, các tổ chức gần
nơi ký sinh sưng đỏ, viêm loét,
tế bào hồng cầu bị thẩm thấu
ra ngoài, sắc tố da biến nhạt,
cá bơi lội mất thăng bằng, một
số trùng mỏ neo ký sinh trong
miệng, làm miệng cá sưng
lên và không đóng kín được,
không ăn được.
- Mùa xuất hiện: Bệnh xuất
hiện vào mùa xuân, mùa thu
và mùa đông
- Phòng bệnh: Giữ nước ao
sạch, không dùng nguồn nước
ở các ao cá bị bệnh đưa vào ao
nuôi cá.
- Trị bệnh: dùng thuốc TL–
TLAN hoặc FISHCLEAR , thuốc
tím... để tắm cho cá liên tục từ
3-5 ngày (liều lượng xem trên
bao bì thuốc) hoặc có thể hòa
nước tạt khắp mặt ao. Dùng lá
xoan 0,4 - 0,5 kg/m3 bón vào
ao nuôi cá bị bệnh có thể tiêu
diệt được ký sinh trùng (lưu ý
khi dùng thuốc phải chú ý xem
ao bị thiếu oxy thì phải cấp
thêm nước mới vào ao, hoặc
dùng máy bơm tạo oxy cho ao
nuôi).
II. PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH
CHO CÁ NUÔI LỒNG
1. Biện pháp phòng bệnh
tổng hợp cho cá nuôi lồng
- Chọn địa điểm đặt lồng: Vị
trí đặt lồng tốt nhất là những
nơi có nguồn nước trong sạch,
nước lưu thông thường xuyên,
ổn định không bị ảnh hưởng
bởi các nguồn nước thải, tàu
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thuyền qua lại. Bố trí vùng nước trong lồng nuôi, khi vôi hợp cho cá với lượng nhằm
nuôi cá phù hợp, có khoảng hoặc thuốc tan hết cần tiếp tục kích thích tiêu hóa, tăng sức
cách nhất định giữa các hộ treo túi khác
đề kháng cho cá.
nuôi nhằm tránh lây lan dịch
- Hạn chế mầm bệnh trên
2. Một số bệnh thường
bệnh.
cơ thể cá: Chọn cá giống khỏe gặp ở cá nuôi lồng
- Hạn chế mầm bệnh xuất mạnh, không bị nhiễm bệnh.
2.1. Bệnh đen đầu, đen
hiện trong môi trường nuôi Trước khi thả giống cần tắm thân, tuột vảy trên cá nuôi lồng
bằng biện pháp:
nước muối với nồng độ 3%
Bệnh
do
vi
khuẩn
+ Vệ sinh lồng nuôi cá sạch (300 gam muối hòa vào 10 lít Aeromonas còn gọi là bệnh
sẽ trước khi thả nuôi; phơi lồng nước) trong vòng 10 – 15 phút đốm đỏ, cá bị nhiễm bệnh có
1 - 2 ngày, sát khuẩn lồng bằng để loại bỏ mầm bệnh trên cơ dấu hiệu bỏ ăn, da cá chuyển
các thuốc: Fomalin, IODINE, thể cá. Có thể dùng thuốc tím
dần sang màu
KMnO4 (thuốc
đen, tuột vảy
tím).
Trong
có con xuất
quá trình nuôi,
hiện các đốm
định kỳ vệ
đỏ trên thân
sinh lồng nuôi
gốc vây và
1 tuần/lần để
hậu môn. Cá
loại bỏ các
yếu và chết,
sinh vật bám,
để xử lý bệnh
giúp
nước
trước tiên cần
lưu
thông
khử
trùng
tốt hơn. Việc
lồng nuôi và
vệ sinh lồng Cán bộ khuyến nông hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật sử dụng thuốc những lồng
nuôi được tiến phòng bệnh cho cá nuôi ao và nuôi trong lồng, bè tại huyện Tràng Định. xung quanh
(Ảnh: Duy Hà)
hành trước khi
khu vực nuôi
cho cá ăn. Sau khi cho cá ăn (KMnO4) tắm cho cá sẽ nâng bằng IODINE, BKC, KMnO4
khoảng 30 phút, vớt bỏ thức cao hiệu quả phòng trị bệnh.
(thuốc tím) … theo liều lượng
ăn thừa để tránh ô nhiễm môi
- Xác định mật độ nuôi phù theo hướng dẫn nhà sản xuất,
trường.
hợp căn cứ vào lưu tốc dòng tốt nhất nên lót bạt dưới lồng
+ Thường xuyên treo túi chảy, oxy hòa tan và khả năng bè khi xử lý thuốc sát trùng
vôi, túi thuốc tại vị trí cho cá chăm sóc nuôi dưỡng…, tránh đồng thời kết hợp dùng một
ăn, ở đầu và cuối lồng nuôi đầu nuôi quá dầy dẫn đến cạnh trong những loại thuốc sau:
nước chảy là tốt nhất nhằm tranh dinh dưỡng thức ăn, dễ Rifato, Florphenicol, Dofi,
tiêu diệt mầm bệnh trong phát sinh và lây lan dịch bệnh Doxycycllin, Amoxcilin hòa
môi trường nước với lượng khi nuôi.
tan thuốc vào nước rồi trộn
cụ thể: Vôi bột: 2-4 kg/10m3;
- Nâng cao sức đề kháng đều vào thức ăn viên với lượng
bột đồng Sunfat (CuSO4): cho cá: Cho cá ăn đúng khẩu 100g thuốc dùng cho 1-1,5 tấn
50gam/10m3, KMnO4 (thuốc phần, đảm bảo dinh dưỡng. cá hoặc 100g thuốc cho 20-30
tím): 50gam/10m3. Độ sâu Không cho cá ăn thức ăn ôi kg cám viên, cho cá ăn liên tục
của túi vôi hoặc túi thuốc treo thiu, ẩm mốc. kết hợp bổ sung 5-7 ngày khi điều trị có thể kết
bằng 1/3 - 1/2 độ sâu mực Men tiêu hóa, Vitamin C tổng hợp với Vitamin C tổng hợp để
BẢN TIN
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nâng cao sức đề kháng của cá.
Trong quá trình xử lý phát hiện
thấy cá đen thân, bỏ ăn cần
vớt bỏ ngay nhằm tránh lây lan
sang cả đàn.
2.2. Bệnh nấm thủy mi trên
cá lồng bè
Bệnh gây ra do 4 giống nấm:
Leptolegnia, Aphanomyces,
Saprolegnia và Achlya. Gây hại
nhiều ở cá lồng giai đoạn cá
con và cá thịt. Bệnh xảy ra vào
thời tiết lạnh nhiệt độ thấp từ
18-20 0C đặc biệt là khi cá bị
xây sát hoặc viêm nhiễm ngoài
da. Biểu hiện khi cá bị nấm
thuỷ mi ký sinh, phần cuối
của sợi nấm đâm sâu vào thịt
cá, phần đầu sợi nấm lơ lửng
trong nước và có màu trắng.
Cá có cảm giác ngứa ngáy,
gầy và đen sậm đi, bệnh
thường xảy ra ở cá rô phi, diêu
hồng, lăng… đã bị tổn thương
cơ thể. Khi cá bị nấm thủy mi
ký sinh, trên da xuất hiện vùng
trắng xám tua tủa những sợi
nấm nhỏ, mềm tạo thành
những búi trắng như bông
có thể nhìn thấy bằng mắt
thường. Phòng trị bệnh dùng
TL-TLAN hoặc FISHCLEAR để
tắm cho cá liên tục từ 3-5 ngày
liều lượng xem trên bao bì
thuốc hoặc có thể dùng đồng
sufate 7-10gr/m3 liên tục 3 lần,
ngày 1 lần. Đối với nuôi lồng
dùng bạt vải lót lồng gom cá
lại hòa tan thuốc thủy sản vào
nước tạt đều.
2.3. Bệnh gan mủ thận trên
cá da trơn
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- Tác nhân gây bệnh: Vi
khuẩn Edwardsiella tarda, E.
Ictaluri
- Đối tượng nhiễm bệnh:
Hầu hết các loài cá nước ngọt,
thường gặp nhất ở các loài cá
da trơn như cá Lăng, cá Nheo,
cá Trê.
- Dấu hiệu bệnh:
+ Xuất hiện những vết
thương nhỏ trên da (phía mặt
lưng), đường kính khoảng 3-5
mm, những vết thương này sẽ
phát triển thành những khối u
rỗng bên trong cơ, da bị mất
sắc tố, vây đuôi tưa rách.
+ Cá mắc bệnh sẽ mất chức
năng vận động do vây đuôi
bị tưa rách. Có thể xuất hiện
những vết thương bên dưới
biểu bì, cơ, các vết thương này
bị hoại tử và lây lan rộng sang
vùng lân cận.
+ Vi khuẩn E. ictaluri là tác
nhân gây bệnh mủ gan cá Tra,
cá Lăng, cá Nheo, cá Trê… Đây
là bệnh nguy hiểm gây chết cá
hàng loạt và rất khó điều trị.
Giai đoạn gây hại nặng nhất
từ cá hương lên giống và từ
giống đến dưới 600 g/con. Khi
cá nhiễm bệnh, trên gan thận
cá xuất hiện các đốm mủ màu
trắng lấm tấm.
- Mùa vụ xuất hiện bệnh:
Xuất hiện vào đợt thời tiết biến
động nắng mưa.
- Biện pháp phòng, trị bệnh:
* Phòng bệnh:
- Chọn con giống khỏe
mạnh, không nhiễm bệnh.
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- Sát trùng các dụng cụ như
lưới, vợt, sọt, ống dây bằng
Chlorine 10-15g/m3 trong 30
phút, rửa nước sạch và phơi
khô sau khi sử dụng.
- Cá chết được vớt ra khỏi
lồng càng sớm càng tốt.
Không vứt cá chết bừa bãi ra
sông, trên mặt đất, cần được
chôn vào hố cách ly có rải vôi
bột để diệt trùng.
- Vào mùa dịch bệnh không
nên cho cá ăn cá tạp tươi sống.
Thức ăn cần được nấu chín
hoặc sử dụng thức ăn viên.
* Trị bệnh: Cá nhiễm vi
khuẩn Edwardsiella sp dùng
kháng sinh: Florphenicol
hoặc Doxycycline liều lượng
3-5 gam/100kg cá/ngày, cho
ăn liên tục 7 ngày. Có thể bổ
sung thêm VitaminC để tăng
cường sức đề kháng cho cá với
liều lượng 2-3 gam/100 kg cá/
ngày, ăn liên tục 5 ngày. Thuốc
được trộn vào thức ăn viên có
áo dầu hoặc chất kết dính.
Ngoài ra người nuôi thủy
sản cần theo dõi và phát hiện
sớm những biểu hiện lạ trên
lồng cá nuôi để có thể phát
hiện kịp thời những nguyên
nhân phát sinh dịch bệnh trên
đàn cá lồng từ đó có những
biện pháp phòng trị kịp thời.
Đảm bảo nguyên tắc phòng
bệnh là chính, chữa bệnh khi
cần thiết./.
Hoàng Văn Dũng
(Trung tâm Khuyến nông).

