
 Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số 
nội dung trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nghị quyết này quy định nội dung và 
mức chi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 
thực hiện một số nội dung trong Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới (NTM) tại các xã phấn đấu đạt 
chuẩn NTM, xã phấn đấu đạt chuẩn NTM 
nâng cao, xã phấn đấu đạt chuẩn NTM 
kiểu mẫu, huyện phấn đấu đạt chuẩn 
NTM trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 
đoạn 2021 - 2025.

Đối với xã phấn đấu đạt chuẩn NTM 
(Điều 4)

1. Chi hỗ trợ các dự án liên kết, kế 
hoạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm 
nông nghiệp: 

Hỗ trợ tối đa không quá 50% tổng chi 
phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch 
liên kết thuộc phạm vi đầu tư của chương 
trình. Mức hỗ trợ thực hiện một (01) dự án, 
kế hoạch không quá 900 triệu đồng/dự án, 
kế hoạch liên kết.

2. Chi tổ chức các hoạt động hỗ trợ xây 
dựng mô hình, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hoạt động của các chi hội, tổ hội nghề 
nghiệp

a) Hỗ trợ tuyên truyền nâng cao nhận 
thức về mục đích, ý nghĩa, lợi ích trong việc 
xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp, tập 
huấn về quy trình thành lập; tổ chức, hoạt 
động của chi hội, tổ hội nghề nghiệp: hỗ 
trợ tối đa 100% chi phí, nhưng không quá 
30 triệu đồng/01 lớp (hội nghị). 

b) Tổ chức cho cán bộ, hội viên chi hội, 
tổ hội đi học tập, nghiên cứu, trao đổi chia 
sẻ kinh nghiệm về mô hình sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ tiêu biểu trong và ngoài 
tỉnh. Mức hỗ trợ không quá 100 triệu 
đồng/01 năm.

Đối với xã phấn đấu đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao (Điều 5)

1. Chi hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm 
nước theo quy định tại Điều 5 Nghị định 
số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của 
Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy 

(Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Nông dân xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc thu hoạch
sản phẩm Hồng không hạt Bảo Lâm
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lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, 
tiết kiệm nước.

Mức hỗ trợ: Thực hiện theo khoản 2 
Điều 2 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND 
ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh quy định mức hỗ trợ phát triển thủy 
lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, 
tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Chi hỗ trợ các dự án liên kết, kế hoạch 
liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông 
nghiệp: Hỗ trợ như đối với xã phấn đấu đạt 
chuẩn NTM tại Điều 4 Nghị quyết này.

3. Chi hỗ trợ phát triển các mô hình xử 
lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, 
thôn

a) Chi hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô 
hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ 
gia đình, thôn: hỗ trợ 100% kinh phí thực 
hiện mô hình thí điểm được phê duyệt, 
trong đó nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách 
trung ương tối đa không quá 70%, phần 
kinh phí còn lại do ngân sách địa phương 
đảm bảo.

b) Chi hỗ trợ phát triển (xây dựng và 
nhân rộng) các mô hình thu gom và xử lý 
nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, 
thôn: hỗ trợ tối đa không quá 70% kinh 
phí thực hiện mô hình được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt.

4. Chi hỗ trợ tư vấn, giám sát và gắn 
mã vùng trồng cho các cá nhân, tổ chức 

Hỗ trợ tối đa 100% chi phí tư vấn giám 
sát và gắn mã vùng trồng cho các cá nhân, 
tổ chức (hỗ trợ 01 lần), nhưng không quá 
18,0 triệu đồng/mã số (đối với vùng trồng 
cây lâu năm có diện tích tối thiểu 10ha; 
vùng trồng cây hằng năm có diện tích tối 
thiểu 01 ha). Ưu tiên cấp mã vùng trồng 
cho vùng sản xuất đã được đánh giá chứng 

nhận vùng trồng thực hành sản xuất nông 
nghiệp tốt (GAP) và nông nghiệp hữu cơ.

5. Chi hỗ trợ cơ giới hóa, ứng dụng công 
nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp 
hiện đại 

Hỗ trợ 50% tổng kinh phí thực hiện dự 
án cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao 
trong sản xuất nông nghiệp hiện đại. Mức 
hỗ trợ 300 triệu đồng/ha để xây dựng cơ 
sở hạ tầng, thiết bị và xử lý môi trường, 
nhưng không quá 02 tỷ đồng/dự án được 
phê duyệt.

Đối với xã phấn đấu đạt chuẩn nông 
thôn mới kiểu mẫu (Điều 6)

 Chi hỗ trợ phát triển điểm du lịch nông 
thôn và sản phẩm du lịch nông thôn mang 
đặc trưng vùng, miền: hỗ trợ tối đa không 
quá 50% kinh phí thực hiện dự án được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với huyện phấn đấu đạt chuẩn 
nông thôn mới (Điều 7)

Chi hỗ trợ xây dựng tủ sách cho thư viện 
cấp huyện: hỗ trợ không quá 100 triệu 
đồng/tủ sách.

Nguồn kinh phí thực hiện (Điều 8)
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân 

sách Trung ương và ngân
sách địa phương đối ứng thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
NTM giai đoạn 2021 - 2025.
2. Nguồn vốn lồng ghép từ các chương 

trình, dự án khác.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn khoá XVII, kỳ họp thứ 
mười bốn thông qua ngày 10 tháng 12 
năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày 20 
tháng 12 năm 2022./.

Đinh Thị Thu
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
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Nghị quyết này quy định chính 
sách hỗ trợ rủi ro trong công tác 
tiêm vắc xin phòng bệnh bắt 
buộc cho gia súc (trâu, bò, ngựa, 
dê, lợn, chó, mèo) theo kế hoạch 
hằng năm và tiêm phòng khẩn 
cấp bao vây ổ dịch trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 - 
2030.

Đối tượng áp dụng (Điều 2)
1. Các tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân chăn nuôi gia súc quy 
mô nông hộ và trang trại quy mô 
nhỏ (gọi chung là chủ cơ sở chăn 
nuôi) trên địa bàn tỉnh. 

2. Những người được phân 
công trực tiếp tham gia xử lý tiêu 
hủy gia súc bị chết do phản ứng 
với vắc xin sau tiêm phòng bệnh 
bắt buộc cho gia súc theo kế 
hoạch hằng năm và tiêm phòng 
khẩn cấp bao vây ổ dịch.

3. Lực lượng thú y bị tai nạn 
trong khi thực hiện tiêm vắc xin 
phòng bệnh cho gia súc. 

4. Các tổ chức, hộ gia đình, cá 
nhân chăn nuôi gia súc trang trại 
quy mô vừa và lớn không thuộc 
đối tượng áp dụng của Nghị 
quyết này.

Điều kiện được hỗ trợ (Điều 3)
1. Chủ cơ sở chăn nuôi được 

hỗ trợ khi chấp hành tiêm vắc xin 
phòng bệnh bắt buộc cho gia súc 
theo kế hoạch hằng năm và tiêm 
phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch, 
có gia súc bị chết do phản ứng với 
vắc xin trong vòng 72 giờ sau khi 
tiêm phòng (có xác nhận của cơ 
quan chuyên môn, chính quyền 

địa phương) và chấp hành tiêu 
hủy gia súc theo quy định.

2. Những người được phân 
công trực tiếp tham gia xử lý tiêu 
hủy gia súc bị chết do phản ứng 
với vắc xin sau tiêm phòng bệnh 
bắt buộc theo kế hoạch hằng năm 
và tiêm phòng khẩn cấp bao vây 
ổ dịch (có xác nhận của chính 
quyền địa phương).

3. Lực lượng thú y được phân 
công thực hiện nhiệm vụ, trong khi 
tiêm vắc xin phòng bệnh bắt buộc 
cho gia súc theo kế hoạch hằng 
năm và tiêm phòng khẩn cấp bao 
vây ổ dịch chấp hành nghiêm kỷ 
luật lao động, thao tác tiêm vắc 
xin đúng kỹ thuật nếu bị tai nạn thì 
được hỗ trợ chi phí điều trị.

Nội dung và mức hỗ trợ (Điều 4)
1. Hỗ trợ đối với chủ cơ sở 

chăn nuôi
a) Đối với trâu, bò, ngựa, dê: 

hỗ trợ 45.000 đồng/kg hơi;
b) Đối với lợn: hỗ trợ 38.000 

đồng/kg hơi.
c) Đối với chó, mèo: hỗ trợ 

40.000 đồng/kg hơi.
2. Hỗ trợ những người có 

nhiệm vụ trực tiếp tham gia xử lý 
tiêu hủy gia súc bị chết do phản 
ứng với vắc xin sau tiêm phòng 
bệnh bắt buộc theo kế hoạch 
hàng năm và tiêm phòng khẩn 
cấp bao vây ổ dịch theo quy định: 
Mức hỗ trợ 150.000 đồng/người/
ngày đối với ngày làm việc và 
300.000 đồng/người/ngày đối với 
ngày nghỉ, ngày lễ, tết. 

3. Hỗ trợ lực lượng thú y bị tai 
nạn trong khi tiêm vắc xin phòng 
bệnh bắt buộc cho gia súc theo kế 
hoạch hằng năm và tiêm phòng 
khẩn cấp bao vây ổ dịch gồm:

a) Được thanh toán chi phí 
khám bệnh, chữa bệnh, phục 
hồi chức năng theo quy định của 
pháp luật về bảo hiểm y tế. Phần 
chi phí mà đối tượng có thẻ bảo 
hiểm y tế phải đồng chi trả và các 
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có 
chi phí vượt mức thanh toán của 
bảo hiểm y tế hoặc ngoài phạm 
vi thanh toán của bảo hiểm y tế 
thì được thanh toán theo hóa đơn 
(mức tối đa không quá khung giá 
dịch vụ đăng ký với Bộ Y tế).

b) Được thanh toán toàn bộ 
chi phí tiêm vắc xin điều trị dự 
phòng trước phơi nhiễm và sau 
phơi nhiễm với vi rút dại cho lực 
lượng thú y theo hướng dẫn của 
cơ quan chuyên môn, đơn giá quy 
định của cấp có thẩm quyền.

Nguồn kinh phí (Điều 5)
Nguồn kinh phí thực hiện: 

Ngân sách nhà nước đảm bảo 
theo phân cấp quản lý ngân sách 
hiện hành.

Nghị quyết này đã được Hội 
đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
khóa XVII, kỳ họp thứ mười bốn 
thông qua ngày 10 tháng 12 năm 
2022 và có hiệu lực kể từ ngày 20 
tháng 12 năm 2022./.

Đinh Thị Thu
PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT

(Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ RỦI RO TRONG CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG 
GIA SÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2022 - 2030
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QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC HỖ TRỢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT GIỐNG
TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT GIỐNG PHỤC VỤ CƠ CẤU LẠI

NGÀNH NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
(Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Nghị quyết này quy định nội 
dung, mức hỗ trợ từ ngân sách địa 
phương thực hiện các dự án phát 
triển sản xuất giống chủ lực quốc 
gia và giống khác theo Quyết định 
số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 
năm 2020 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chương trình Phát 
triển nghiên cứu, sản xuất giống 
phục vụ cơ cấu lại ngành nông 
nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Đối tượng áp dụng (Điều 1)
a) Cơ quan quản lý nhà nước, 

các đơn vị sự nghiệp công lập (sau 
đây gọi là đơn vị) có chức năng, 
nhiệm vụ quản lý, nghiên cứu, sản 
xuất giống cây nông, lâm nghiệp, 
giống vật nuôi và giống thủy sản 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

b) Doanh nghiệp, hợp tác xã, 
tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân 
(sau đây gọi là tổ chức, cá nhân) 
nghiên cứu, sản xuất giống cây 
nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi 
và giống thủy sản trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn. 

Nội dung ngân sách địa 
phương đảm bảo kinh phí, hỗ trợ 
một phần kinh phí (Điều 2)

1. Đối với các dự án do tỉnh 
phê duyệt để phát triển sản xuất 
giống cây nông, lâm nghiệp, giống 
vật nuôi, giống thủy sản chủ lực 

1.1. Ngân sách địa phương 
đảm bảo 100% kinh phí thực hiện 
các dự án phát triển sản xuất 
giống, gồm:

a) Nhập nội, mua bản quyền 
giống mới đối với những giống 
trong nước chưa có.

b) Bình tuyển cây đầu dòng, 
chọn lọc cây trội.

c) Chăm sóc vườn cây đầu 
dòng, rừng giống, vườn giống để 
cung cấp vật liệu nhân giống.

d) Nhập công nghệ sản xuất 
giống theo giá trị chuyển nhượng 
bản quyền, bao gồm cả chi phí 
thuê chuyên gia nước ngoài để tư 
vấn kỹ thuật, chuyển giao công 
nghệ và các chi phí khác có liên 
quan (nếu có).

đ) Hoàn thiện công nghệ sản 
xuất giống đối với các công nghệ 
đã được cấp có thẩm quyền ban 
hành.

e) Đào tạo, tập huấn quy trình 
công nghệ nhân giống.

g) Kiểm soát chất lượng giống.
h) Kiểm tra, giám sát thực hiện 

Chương trình; tổ chức sơ kết, tổng 
kết đánh giá kết quả thực hiện 
Chương trình.

1.2. Ngân sách địa phương 
hỗ trợ một phần chi phí sản xuất 
giống thực hiện các dự án phát 
triển sản xuất giống

a) Đối với lĩnh vực trồng trọt:
- Hỗ trợ 50% chi phí sản xuất 

giống; sản xuất giống siêu nguyên 
chủng, giống bố mẹ dùng để sản 
xuất hạt lai F1. 

- Hỗ trợ 30% chi phí sản xuất 
hạt lai F1, chi phí sản xuất cây 
giống từ vườn cây đầu dòng.

b) Đối với lĩnh vực chăn nuôi: 
hỗ trợ 10% chi phí sản xuất giống 
bố mẹ.

c) Đối với lĩnh vực lâm nghiệp: 
- Hỗ trợ 50% chi phí sản xuất 

giống. 
- Hỗ trợ 30% chi phí nhân giống 

cây lâm nghiệp bằng phương pháp 
nuôi cấy mô.

d) Đối với lĩnh vực thủy sản: hỗ 
trợ 50% chi phí sản xuất giống.

2. Đối với dự án phát triển sản 
xuất giống cây nông, lâm nghiệp, 
giống vật nuôi và giống thủy sản 
khác: nội dung, tỷ lệ hỗ trợ bằng 
70% mức đảm bảo kinh phí và hỗ 
trợ kinh phí quy định tương ứng tại 
khoản 1 Điều này.

3. Căn cứ yêu cầu thực tiễn, 
Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định 
ban hành danh mục các giống cây 
nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi 
và giống thủy sản chủ lực và danh 
mục giống cây nông, lâm nghiệp, 
giống vật nuôi và giống thủy sản 
khác để thực hiện hỗ trợ.

Nội dung chi, định mức chi 
(Điều 3)

Nội dung chi và định mức chi 
thực hiện theo định mức, định mức 
kinh tế kỹ thuật, chế độ chi tiêu 
tài chính do cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền ban hành. Nghị quyết 
này quy định cụ thể một số nội 
dung chi, định mức chi như sau:

1. Hỗ trợ sản xuất giống
a) Công lao động kỹ thuật được 

tính bằng 70% hệ số tiền công 
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ngày cho chức danh “thành viên 
chính” thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ theo quy định 
nội dung và định mức xây dựng dự 
toán và quyết toán kinh phí đối với 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
có sử dụng ngân sách nhà nước 
trên địa bàn tỉnh.

b) Công lao động phổ thông 
được tính bằng 50% công lao động 
kỹ thuật tương ứng với từng loại dự 
án, kế hoạch phát triển sản xuất 
giống quy định tại điểm a Khoản 
này.

2. Hỗ trợ đào tạo tập huấn quy 
trình công nghệ nhân giống trong 
nước cho các đơn vị, tổ chức và 
cá nhân trực tiếp tham gia thực 
hiện dự án

a) Chi biên soạn chương trình, 
giáo trình, tài liệu bồi dưỡng, đào 
tạo, tập huấn: mức chi thực hiện 
theo quy định tại Điều 4 Thông 
tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17 
tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về hướng dẫn nội 
dung, mức chi xây dựng chương 
trình đào tạo, biên soạn giáo trình 
môn học đối với giáo dục đại học, 
giáo dục nghề nghiệp.

b) Chi thù lao giảng viên, trợ 
giảng; phụ cấp tiền ăn giảng viên, 
trợ giảng; chi phí đưa, đón, bố trí 
nơi ở cho giảng viên, trợ giảng; chi 
thù lao hướng dẫn viên tham quan, 
thực hành thao tác kỹ thuật: mức 
chi thực hiện theo quy định tại 
Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND 
ngày 10 tháng 12 năm 2018 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 
mức chi thực hiện công tác đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn.

c) Chi in ấn tài liệu, giáo trình 
trực tiếp phục vụ lớp học (không 
bao gồm tài liệu tham khảo); giải 
khát giữa giờ; tổ chức cho học 
viên đi khảo sát, thực tế (nếu có); 
thuê hội trường, phòng học, thiết 
bị phục vụ học tập (nếu có); vật 
tư thực hành lớp học; chi tổ chức 
khai giảng, bế giảng, in chứng chỉ, 
chi tiền thuốc y tế thông thường 
cho học viên (nếu học viên ốm); 
chi khác phục vụ trực tiếp lớp học 
(điện, nước, thông tin liên lạc, văn 
phòng phẩm, vệ sinh, trông giữ xe 
và các khoản chi trực tiếp khác): 
Mức chi thực hiện theo hình thức 
hợp đồng với nhà cung cấp theo 
các quy định liên quan.

d) Chi hỗ trợ tài liệu học, tiền 
ăn, tiền đi lại, nơi ở cho học viên: 

- Tài liệu học: học viên được 
hỗ trợ 100% chi phí tài liệu học 
(không bao gồm tài liệu tham 
khảo).

- Tiền ăn, tiền đi lại: học viên 
không hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước được hỗ trợ 100% chi 
phí tiền ăn theo quy định tại điểm 
b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 
58/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
12 năm 2017 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh quy định chế độ công tác 
phí, chế độ chi hội nghị trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn; hỗ trợ tiền đi lại 
là 150.000 đồng/người/khóa học 
nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư 
trú từ 15km trở lên, riêng đối với 
người khuyết tật và người học cư 
trú ở xã, thôn, bản thuộc vùng khó 
khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo 
quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, mức hỗ trợ là 200.000 đồng/
người/khóa học nếu địa điểm đào 
tạo ở xa nơi cư trú từ 5 km trở lên.

- Chỗ ở người học: trường hợp 
đơn vị tổ chức đào tạo bố trí chỗ 
ở cho các học viên thì đơn vị được 
hỗ trợ chi phí dịch vụ, bao gồm 
chi phí điện, nước; trường hợp đơn 
vị tổ chức đào tạo thuê chỗ ở cho 
học viên thì được hỗ trợ tối đa 
350.000 đồng/người/ngày.

3. Kiểm soát chất lượng giống: 
ngân sách địa phương hỗ trợ 100% 
chi phí kiểm nghiệm, kiểm định, 
chứng nhận chất lượng giống, 
giám định vi rút, xét nghiệm, kiểm 
dịch, kiểm soát bệnh.

4. Trường hợp các văn bản quy 
định về nội dung chi, định mức 
chi dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị 
quyết này được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế bằng văn bản khác 
thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, 
bổ sung hoặc thay thế.

Nguồn kinh phí thực hiện 
(Điều 4)

1. Nguồn vốn sự nghiệp kinh 
tế: được bố trí thông qua chương 
trình, dự án hoặc dự toán thực hiện 
nhiệm vụ phát triển, sản xuất giống 
được cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt, phân cấp phê duyệt theo 
quy định Luật Ngân sách nhà 
nước. 

2. Nguồn đối ứng: do tổ chức, 
cá nhân tham gia các chương 
trình, dự án phát triển, sản xuất 
giống đảm bảo.

Nghị quyết này đã được Hội 
đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khoá 
XVII, kỳ họp thứ mười bốn thông 
qua ngày 10 tháng 12 năm 2022 
và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 
12 năm 2022./.

Đinh Thị Thu
PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT
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Ngày 02/11/2022, UBND 
tỉnh Lạng Sơn phối hợp 

với Bộ Công Thương tổ chức Lễ 
khai mạc Hội chợ thương mại 
Việt-Trung năm 2022 (Lạng Sơn 
2022) với chủ đề “Hữu nghị - 
Hợp tác - Liên kết - Phát triển”. 

Việc tổ chức Hội chợ nhằm 
thúc đẩy các hoạt động xúc tiến 
thương mại trên địa bàn tỉnh, hỗ 
trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản 
xuất kinh doanh, phát triển thị 
trường, tìm kiếm đối tác, quảng 
bá, tiêu thụ sản phẩm; tạo cơ 
hội giao thương giữa các doanh 
nghiệp Việt Nam và Trung Quốc 
hợp tác đầu tư, cùng phát triển; 
đồng thời đây là hoạt động thiết 
thực chào mừng kỷ niệm 191 
năm Ngày thành lập tỉnh Lạng 
Sơn (04/11/1831 - 04/11/2022).

Phát biểu tại lễ khai mạc, 
đồng chí Đoàn Thu Hà - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng 
định: Hội chợ Thương mại Quốc 
tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2022) 
là nhịp cầu giao lưu kinh tế, đầu 
tư, du lịch và dịch vụ giữa doanh 
nghiệp 2 nước, tạo điều kiện 
thuận lợi thúc đẩy giao thương 
giữa tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng 
Tây nói riêng, cũng như giữa Việt 
Nam và Trung Quốc nói chung. 

Theo Thứ trưởng Bộ Công 
thương Đặng Hoàng An, Việt 
Nam hiện là đối tác thương mại 
lớn nhất của Trung Quốc trong 
ASEAN, lớn thứ 6 của Trung 
Quốc trên thế giới xét theo tiêu 
chí quốc gia. Trung Quốc cũng 
là đối tác thương mại lớn nhất 
của Việt Nam. Kim ngạch thương 
mại Việt - Trung năm 2021 đạt 

Hội chợ thương mại Quốc tế Việt - Trung năm 2022
mở ra cơ hội quảng bá cho sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn

165,8 tỉ USD, tăng 24,6% so năm 
trước. Hội chợ Thương mại Quốc 
tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2022) 
sẽ là hoạt động thiết thực, tạo 
điều kiện cho doanh nghiệp Việt 
Nam trưng bày, quảng bá các 
sản phẩm đặc trưng, thế mạnh, 
có tiềm năng xuất khẩu, các sản 
phẩm OCOP của Việt Nam đến 
với thị trường Trung Quốc và là 
nhịp cầu giao thương giữa Việt 
Nam và Trung Quốc nói chung, 
tỉnh Lạng Sơn và Quảng Tây nói 
riêng

Hội chợ Thương mại quốc tế 
Việt - Trung năm 2022 thu hút 
sự tham gia của hơn 100 doanh 
nghiệp Việt Nam và Trung Quốc 
với 260 gian hàng, trong đó có 
nhiều đặc sản nức tiếng từ khắp 
các vùng miền. Trong khuôn khổ 
hội chợ sẽ có nhiều hoạt động 
giao thương quan trọng nhằm 
kết nối các doanh nghiệp trong 

nước và Trung Quốc, qua đó tiến 
tới ký kết hợp tác sản xuất, kinh 
doanh, thúc đẩy xuất khẩu hàng 
hóa. Đồng thời, tại hội chợ còn 
diễn ra các sự kiện văn hóa, nghệ 
thuật đặc sắc.

Tại khu vực gian hàng của 
các doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn, 
có 30 gian hàng trưng bày sản 
phẩm đặc trưng, thế mạnh có 
tiềm năng xuất khẩu, sản phẩm 
OCOP, sản phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu của 11 
huyện, thành phố,... Hội chợ đã 
góp phần hướng đến hỗ trợ các 
tổ chức, cá nhân quảng bá, kết 
nối giao thương sản phẩm OCOP 
và đặc sản của các vùng miền 
trong và ngoài nước; góp phần 
hình thành cầu nối thúc đẩy hợp 
tác giữa nhà sản xuất, nhà phân 
phối và người tiêu dùng./.

Đặng Quốc Tuấn
(Chi cục PTNT)

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh và Bộ Công Thương nhấn nút khai mạc
Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt -Trung (Lạng Sơn năm 2022)

(Ảnh: Quốc Tuấn)
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Đón nhận văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu
chứng nhận Vịt quay Lạng Sơn

Ngày 23/11/2022, 
Chi cục Quản lý 

chất lượng Nông lâm 
sản và Thủy sản (Chi cục 
QLCLNLS&TS) phối hợp với 
Công ty CP Sở hữu công 
nghiệp Investip (Cầu Giấy, 
Hà Nội) tổ chức hội nghị 
công bố nhãn hiệu chứng 
nhận “Vịt quay Lạng Sơn”. 
Dự hội nghị có đại diện 
UBND 11 huyện, thành 
phố; đại diện các cơ sở sản 
xuất kinh doanh sản phẩm 
vịt quay trên địa bàn tỉnh.

Dự án “Xây dựng nhãn 
hiệu chứng nhận cho sản 
phẩm vịt quay của tỉnh 
Lạng Sơn” thuộc đề án triển 
khai chiến lược sở hữu trí 
tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn đến năm 2030. Dự án 
do Chi cục QLCLNLS&TS 
Lạng Sơn phối hợp cùng 
Công ty CP Sở hữu công 
nghiệp Investip triển khai 
từ năm 2021 với các nội 
dung xây dựng bảo hộ 
chứng nhận “Vịt quay Lạng 
Sơn”; xây dựng hệ thống 

các công cụ quản lý và sử 
dụng nhãn hiệu chứng 
nhận “Vịt quay Lạng Sơn”; 
xây dựng các phương tiện 
quảng bá hình ảnh “Vịt 
quay Lạng Sơn”. Đến ngày 
24/10/2022, sản phẩm vịt 
quay của tỉnh Lạng Sơn 
đã được Cục Sở hữu trí 
tuệ - Bộ Khoa học và Công 
nghệ cấp văn bằng chứng 
nhận nhãn hiệu cho sản 
phẩm vịt quay Lạng Sơn 
tại Quyết định số 93975/
QĐ-SHTT. Vịt quay là sản 
phẩm đặc sản của tỉnh 

Lạng Sơn lọt TOP 100 món 
ăn đặc sản của Việt Nam 
do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam 
(Hội Kỷ lục gia Việt Nam) 
xác lập năm 2021. Việc xây 
dựng nhãn hiệu chứng 
nhận cho sản phẩm vịt 
quay Lạng Sơn là tiền đề 
giúp các hộ sản xuất, kinh 
doanh nâng cao giá trị sản 
phẩm, khẳng định danh 
tiếng, uy tín và chất lượng 
trên thị trường./.

Tin, ảnh: Hoàng Đức Phong
(Phòng KH-TC)
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Ngày 14/11/2022 đã 
diễn ra Chương trình 

tôn vinh “Nông dân xuất sắc” 
và “Sản phẩm nông nghiệp 
tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần 
thứ nhất, năm 2022. Tham 
dự Chương trình có đồng 
chí Dương Xuân Huyên - Uỷ 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh; Đ/c Hoàng Văn 
Ngôn - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch 
Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch 
hội đồng bình chọn Nông 

Chương trình tôn vinh “Nông dân xuất sắc” 
và “Sản phẩm Nông nghiệp tiêu biểu”

tỉnh Lạng Sơn, năm 2022

dân xuất sắc và sản phẩm 
nông nghiệp tiêu biểu năm 
2022; đại diện lãnh đạo các 
sở, ngành, UBND, Hội Nông 
dân các huyện, thành phố 
và hơn 200 đại biểu hội 
viên nông dân, đại diện các 
hợp tác xã, hộ sản xuất kinh 
doanh, doanh nghiệp.

Chương trình bình chọn 
“Nông dân xuất sắc” và 
“Sản phẩm nông nghiệp 
tiêu biểu” năm 2022 do Hội 
Nông dân tỉnh chủ trì lần 

đầu được tổ chức, đã trải 
qua nhiều vòng bình chọn 
với quy trình bình chọn 
nghiêm túc, khách quan, 
thiết thực trên cơ sở họp 
xét, khảo sát, thẩm định 
hồ sơ tham dự nhằm phát 
hiện và tôn vinh những tấm 
gương nông dân tiêu biểu 
trong sản xuất, xây dựng 
nông thôn mới và các sản 
phẩm nông nghiệp có chất 
lượng, có giá trị sử dụng 
cao, có tiềm năng phát triển 

Đồng chí Dương Xuân Huyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
(bên trái, hàng trên) và đồng chí Hoàng Văn Ngôn - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao Cúp và Chứng nhận

cho chủ thể các “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” và “Nông dân xuất sắc” năm 2022.
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sản xuất; kích thích sáng 
tạo của người nông dân, 
các doanh nghiệp trong 
sản xuất, chế biến, tiêu thụ 
sản phẩm nông nghiệp, liên 
kết sản xuất theo hợp đồng, 
hình thành các vùng hàng 
hoá nông sản chất lượng 
cao.

Có 15 “Sản phẩm nông 
nghiệp tiêu biểu” đã được 
tôn vinh, bao gồm: Quýt 
vàng Bắc Sơn, Gạo nếp cái 
hoa vàng Bắc Sơn, quả Mác 
mật khô Tuệ Linh, Rượu 
men lá người Dao, Na Chi 
Lăng, Chè Ngọc Thuý, Mật 
ong hoa rừng Hòa Sơn, 
quả Chanh rừng, Ô mai 
Chanh rừng Mẫu Sơn, gà 
sáu ngón, Thạch đen Hồng 

Nhung, Gạo Bao Thai hồng 
Tràng Định, Hạt dẻ tươi An 
Sơn, Hồng Vành khuyên 
Văn Lãng, Miến dong Tràng 
Phái, Hồng không hạt Bảo 
Lâm. Có 11 “Nông dân 
xuất sắc” được biểu dương 
là những tấm gương tiêu 
biểu cho tinh thần lao động 
chăm chỉ, năng động, dám 
nghĩ dám làm, mạnh dạn áp 
dụng khoa học công nghệ 
vào sản xuất, kinh doanh, 
có tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ 
hội viên nông dân trên địa 
bàn cùng tiến bộ.

Phát biểu chỉ đạo Hội 
nghị, đồng chí Dương 
Xuân Huyên - Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh đã 
đánh giá cao các hộ nông 

dân, HTX, doanh nghiệp 
nông nghiệp trong thi đua 
và phát triển KT-XH, xây 
dựng NTM tại địa phương. 
Đồng thời, đề nghị trong 
thời gian tới, các hộ nông 
dân, HTX, doanh nghiệp 
tiếp tục phát huy tinh thần 
hăng hái thi đua lao động 
sản xuất, tích cực đổi mới, 
nâng cao chất lượng sản 
phẩm, tạo nhiều việc làm, 
tăng thu nhập cho người 
lao động, đáp ứng nhu cầu 
chuyển dịch cơ cấu nông 
nghiệp, cơ cấu lao động ở 
khu vực nông thôn theo 
hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa./.

Tin, ảnh: Hoàng Hải Yến
(Hội Nông dân tỉnh)

Đồng chí Dương Xuân Huyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh
(đứng giữa) tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu được tôn vinh tại Chương trình
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KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Năm 2022 là năm đầu 
tiên áp dụng thực 

hiện các Bộ tiêu quốc gia 
về xây dựng nông thôn 
mới (NTM) giai đoạn 2021-
2025, trong đó có nhiều 
nội dung đã được chỉnh 
sửa, bổ sung, có nhiều 
điểm mới trong các chỉ 
tiêu, tiêu chí thực hiện. 
Chương trình Mục tiêu 
quốc gia xây dựng NTM 
năm 2022 đã được cấp 
uỷ đảng, chính quyền các 
cấp quan tâm chỉ đạo, tổ 
chức triển khai thực hiện, 
Ban Chỉ đạo các Chương 
trình Mục tiêu quốc gia 
cấp tỉnh, huyện giai đoạn 
2021-2025 được thành lập, 
hoạt động có hiệu quả. Hệ 
thống các cơ chế, chính 
sách, các văn bản chỉ đạo, 
quản lý, điều hành triển 
khai thực hiện Chương 
trình giai đoạn 2021-2025 
được HĐND, UBND tỉnh 
ban hành cơ bản đảm 
bảo kịp thời, đồng bộ. Các 
cấp, các ngành, UBND các 
huyện, thành phố đã chủ 
động xây dựng kế hoạch, 
lộ trình cụ thể để thực hiện 
Chương trình giai đoạn 

2021-2025 và năm 2022 
bảo đảm phù hợp với điều 
kiện thực tế của từng địa 
phương đơn vị.

Kế hoạch năm 2022, tỉnh 
đề ra phấn đấu xây dựng 
10 xã đạt chuẩn NTM, 05 xã 
đạt chuẩn NTM nâng cao; 
01 xã NTM kiểu mẫu, mỗi 
huyện, thành phố chỉ đạo 
thực hiện và công nhận 
từ 02-03 khu dân cư kiểu 
mẫu, công nhận ít nhất 02 
vườn mẫu đạt chuẩn. Để 
thực hiện những nội dung, 
kế hoạch đã đề ra, công 
tác tuyên tuyền, vận động 
xây dựng NTM được chú 
trọng, một số huyện đã 
xây dựng và tổ chức triển 
khai các phong trào xây 
dựng NTM như “Thứ Bảy 
đi cơ sở”, “Chủ nhật đỏ” tạo 
hiệu ứng có tính lan tỏa 
mạnh mẽ.

Tại các xã phấn đấu đạt 
chuẩn NTM, NTM nâng 
cao, NTM kiểu mẫu năm 
2022 đã được các huyện, 
thành phố tập trung chỉ 
đạo thực hiện, nhất là các 
tiêu chí chưa đạt thuộc về 
cấp ủy, chính quyền cơ sở 

và người dân thực hiện. Đối 
với các tiêu chí chưa đạt 
thuộc về nhóm xây dựng 
hạ tầng (trách nhiệm ngân 
sách Nhà nước đầu tư), 
trong điều kiện ngân sách 
Trung ương chưa phân bổ, 
UBND tỉnh đã linh hoạt 
trong chỉ đạo, điều hành 
tạm ứng, bố trí từ nguồn 
ngân sách tỉnh năm 2022, 
để triển khai thực hiện 
các danh mục công trình 
khởi công mới tại các xã 
phấn đấu đạt chuẩn NTM 
và NTM nâng cao, đảm 
bảo theo yêu cầu tiến độ. 
Đánh giá kết quả thực hiện 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực 
hiện Chương trình xây 
dựng nông thôn mới đều 
đạt và vượt theo mục tiêu, 
kế hoạch của tỉnh đề ra; 
một số địa phương đã có 
sự quyết tâm chính trị cao, 
nỗ lực hoàn thành vượt 
mức kế hoạch của tỉnh đặt 
ra, như: Đình Lập, Bắc Sơn, 
Hữu Lũng.

Dự kiến kết quả năm 
2022 trên địa bàn tỉnh 
công nhận thêm được 10 
xã đạt chuẩn nông thôn 
mới, nâng số xã được công 
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Đồng chí Dương Xuân Huyên - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh (bên trái)
kiểm tra tình hình sản xuất tại HTX rau củ quả sạch Gia Cát, huyện Cao Lộc

Ảnh: Tô Thùy Thanh

nhận đạt chuẩn lên 85 xã; 
số tiêu chí bình quân 01 xã 
đạt 12,92 tiêu chí/xã (giảm 
1,11 tiêu chí/xã so với năm 
2021 do đánh giá lại theo 
Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 
2025, công nhận thêm được 
05 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao, nâng tổng 
số xã được công nhận lên 
17 xã, chiếm tỷ lệ 20% 
trong tổng số xã đạt chuẩn 
NTM (17/85), công nhận 
01 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới kiểu mẫu chiếm 
tỷ lệ 1,2% trong tổng số 
xã đạt chuẩn NTM (01/85), 

đạt mục tiêu Quyết định 
số 1181/QĐ-UBND ngày 
15/7/2022 của UBND tỉnh 
đề ra.

Theo Kế hoạch số 160/
KH-UBND ngày 13/7/2022 
của UBND tỉnh về thực 
hiện Chương trình Mục 
tiêu quốc gia xây dựng 
NTM tỉnh Lạng Sơn giai 
đoạn 2021-2025, năm 
2023, toàn tỉnh sẽ phấn 
đấu xây dựng thêm 10 xã 
đạt chuẩn NTM, nâng tổng 
số xã đạt chuẩn NTM toàn 
tỉnh lên 95 xã, bình quân 
tiêu chí/01 xã trên địa bàn 

tỉnh đạt từ 13,5-14,0 tiêu 
chí, phấn đấu có thêm 05 
xã đạt chuẩn NTM nâng 
cao; 02 xã NTM kiểu mẫu; 
mỗi huyện, thành phố 
công nhận được từ 2-3 
khu dân cư kiểu mẫu, xây 
dựng và công nhận ít nhất 
02 vườn mẫu đạt chuẩn./.

Tô Thùy Thanh (VP Điều 
phối Chương trình xây 
dựng NTM tỉnh)

Tô Thùy Thanh
(VP Điều phối Chương 

trình xây dựng NTM tỉnh)
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Lạng Sơn tăng cường quản lý,
nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Toàn tỉnh hiện có 94 sản 
phẩm OCOP gồm 21 sản 
phẩm 4 sao và 73 sản phẩm 
3 sao, do đó việc tăng cường 
các giải pháp hỗ trợ, xúc tiến 
thương mại, nâng cao chất 
lượng sản phẩm, đồng thời 
đẩy mạnh kiểm tra, giám 
sát, kiên quyết đưa ra khỏi 
chương trình những sản phẩm 
không đạt chuẩn là giải pháp 
của Chương trình mỗi xã một 
sản phẩm tỉnh Lạng Sơn nhằm 
thắt chặt, nâng cao chất lượng 
sản phẩm. 

Nhằm tăng cường sự lãnh 
đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng 
trong công tác triển khai, quản 
lý Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm, ngày 25-26/10/2022, Ban 
Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng 
Nhân dân tỉnh đã tổ chức Đoàn 
giám sát tình hình triển khai 
thực hiện Đề án Chương trình 
mỗi xã một sản phẩm trên địa 
bàn 2 huyện: Đình Lập và Hữu 
Lũng. Tại thời điểm giám sát, 
huyện Hữu Lũng có 8 sản phẩm 
OCOP (2 sản phẩm 4 sao, 6 sản 
phẩm 3 sao), năm 2022 huyện 
phấn đấu có thêm 4 sản phẩm 
được công nhận OCOP. Huyện 
Đình Lập có 7 sản phẩm OCOP 
(3 sản phẩm 4 sao, 4 sản phẩm 3 
sao), năm 2022 huyện phấn đấu 
có thêm 2 sản phẩm được công 
nhận OCOP.

Qua chuyến công tác, Đoàn 
giám sát đánh giá cao sự chủ 
động trong công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo của các huyện đối với đề 

án này, đồng thời đề nghị UBND 
huyện tiếp tục quan tâm chỉ 
đạo đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền về chương trình OCOP 
đến người dân; tăng cường tập 
huấn, nâng cao năng lực cho 
đội ngũ cán bộ phụ trách hướng 
dẫn thực hiện Chương trình ở 
huyện, xã, các chủ thể tham 
gia chương trình; tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát chất 
lượng các sản phẩm OCOP trên 
địa bàn, đẩy mạnh công tác xúc 
tiến thương mại; tiếp tục duy trì 
có hiệu quả công tác kiểm soát 
chất lượng vệ sinh an toàn thực 
phẩm; kiên quyết đưa ra khỏi 
chương trình những sản phẩm 
không đạt chuẩn.

Sở Nông nghiệp và PTNT 
cũng đã thường xuyên tổ chức 
các đoàn kiểm tra, giám sát 

liên ngành với đại diện các Sở: 
Công Thương, Khoa học và 
Công nghệ, Tài nguyên và Môi 
Trường, Y tế,… kiểm tra thực tế 
tại các cơ sở có sản phẩm OCOP. 
Hoạt động kiểm tra, giám sát 
nhằm hướng tới việc khắc phục 
những tồn tại, hạn chế trong 
công tác triển khai thực hiện 
của địa phương; về việc tuân 
thủ các quy định về chất lượng 
sản phẩm, an toàn vệ sinh thực 
phẩm và các quy định khác có 
liên quan đến tiêu chí đánh giá, 
phân hạng sản phẩm OCOP, bảo 
vệ thương hiệu sản phẩm OCOP 
để người tiêu dùng ngày càng 
tin tưởng và sử dụng sản phẩm 
OCOP./.

Đặng Quốc Tuấn
(Chi cục Phát triển nông thôn)

Đồng chí Hoàng Văn Tài, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, 
trưởng Đoàn giám sát tham quan cơ sở sản xuất Rượu Mỏ Heo, Hữu Lũng 

OCOP
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Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thuộc Chương trình 
mỗi xã một sản phẩm năm 2022

Ngày 17/10/2022, Sở Nông nghiệp và 
PTNT tổ chức Hội nghị tập huấn nâng 

cao năng lực cho các chủ thể tham gia chu 
trình OCOP năm 2022. Dự hội nghị có đồng 
chí Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
PTNT và trên 110 đại biểu là lãnh đạo phòng, 
ban thuộc các Sở, ngành và UBND các huyện, 
thành phố phụ trách Chương trình OCOP; các 
doanh nghiệp, thành viên Tổ hợp tác, Hợp tác 
xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh 
có định hướng phát triển sản phẩm theo tiêu 
chuẩn OCOP.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đồng chí Lý 
Việt Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 
nhấn mạnh: Trong thời gian tới, nhằm xây 
dựng thương hiệu, theo chuỗi giá trị dựa trên 
thế mạnh, lợi thế về nguyên liệu địa phương, 
văn hóa và trí thức bản địa, đặc biệt là các đặc 
sản, sản vật, sản phẩm chủ lực theo hướng kinh 
tế tuần hoàn, bảo đảm hệ sinh thái bền vững, 
góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng 
cao thu nhập, đời sống cho nhân dân. Chương 
trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế 
khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội 
lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ 

trong triển khai thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, 
đồng chí Giám đốc Sở đề nghị các đại biểu 
tham dự hội nghị nghiêm túc lắng nghe, ghi 
chép và tiếp thu đầy đủ những kiến thức được 
truyền đạt, tích cực thảo luận để làm rõ những 
vấn đề còn vướng mắc khi triển khai thực hiện 
Chương trình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Ths.
Nguyễn Mạnh Thắng, Giảng viên khoa Kinh tế 
và Phát triển nông thôn Trường Đại học Nông 
lâm Thái Nguyên truyền đạt hai chuyên đề 
liên quan đến Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm OCOP và triển khai một số nhiệm vụ 
trọng tâm mới tại Quyết định số 919/QĐ-TTg 
ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai 
đoạn 2021-2025 như: (1) Tổ chức sản xuất gắn 
với phát triển vùng nguyên liệu đặc trưng; (2) 
Chuẩn hóa quy trình, tiêu chuẩn và phát triển 
sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị, phù hợp 
với lợi thế về điều kiện sản xuất và yêu cầu thị 
trường; (3) Tăng cường chuyển đổi số./.

Đặng Quốc Tuấn
(Chi cục Phát triển nông thôn)

Đồng chí Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp
và PTNT phát biểu khai mạc hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

OCOP
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Kết quả đối thoại với các doanh nghiệp,
hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Chiều 03/10/2022, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
(NN&PTNT) cùng với Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước 
tỉnh đã đồng chủ trì Hội nghị đối 
thoại với doanh nghiệp, hợp tác 
xã trong lĩnh vực nông nghiệp và 
phát triển nông thôn. Tham dự 
hội nghị có Lãnh đạo các Sở: Tài 
chính, Công thương, Tài nguyên 
và Môi trường, Khoa học và Công 
nghệ, Xây dựng, Liên minh Hợp 
tác xã tỉnh, lãnh đạo Hiệp hội 
doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo 
các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 
và 35 Doanh nghiệp, HTX hoạt 
động trong lĩnh vực nông, lâm 
nghiệp, thủy sản.

Tính đến đầu quý IV/2022, 
trên địa bàn tỉnh có 486 doanh 
nghiệp, 320 hợp tác xã (HTX) hoạt 
động trong lĩnh vực nông, lâm 
nghiệp, thủy sản,. Thời gian qua, 
các doanh nghiệp, HTX nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phát 
triển nhanh về số lượng, dám 
nghĩ, dám làm, năng động, nhạy 
bén trong kinh doanh, khai thác 
lợi thế tiềm năng địa phương, 
chủ động tìm đối tác, đầu ra cho 
sản phẩm, điển hình là các doanh 
nghiệp, HTX chế biến lâm sản có 
trang thiết bị hiện đại, tạo ra các 
sản phẩm giá trị, được xuất khẩu 
sang các thị trường: Trung Quốc, 
Hàn Quốc, Đài Loan...

Trong những năm qua, Sở 
NN&PTNT đã tham mưu cho 
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban 
hành, triển khai nhiều chính sách 
như: Chính sách đặc thù khuyến 
khích đầu tư, phát triển hợp tác, 

liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp, nông thôn 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 
đoạn 2020 - 2025; xây dựng 
chuỗi giá trị; Chương trình mỗi 
xã một sản phẩm (OCOP)... các 
chính sách trên đã góp phần hỗ 
trợ, thúc đẩy các Doanh nghiệp, 
HTX trên địa bàn tỉnh phát triển. 

Hội nghị đã tiếp thu 19 ý kiến 
đề xuất, kiến nghị trực tiếp của 
14 Doanh nghiệp, HTX cần làm rõ 
một số nội dung còn khó khăn, 
vướng mắc, trong đó chủ yếu tập 
trung vào lĩnh vực lâm nghiệp, 
các chính sách hỗ trợ đầu tư, vay 
vốn trên địa bàn tỉnh. Trước đó, 
để kịpthời nắm bắt những khó 
khăn, vướng mắc của DN, HTX, 
Sở NN&PTNT đã gửi 150 phiếu 
thu nhận ý kiến đến các Doanh 
nghiệp, HTX hoạt động  sản xuất, 
kinh doanh trong lĩnh vực nông 
trên địa bàn tỉnh. Kết quả tiếp 
nhận được 60 ý kiến phản hồi, 30 
đơn vị có đề xuất kiến nghị nêu 

các khó khăn, vướng mắc của 
DN, HTX để có các giải pháp đề 
xuất với các cấp, ngành kịp thời 
tháo gỡ. 

Các ý kiến của Doanh nghiệp, 
HTX đã được đại diện lãnh đạo 
các Sở, ngành, thủ trưởng các 
đơn vị trực thuộc phúc đáp trả lời 
thoả đáng. Một số ý kiến thuộc 
lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, hỗ 
trợ vay vốn đã được lãnh đạo Sở 
Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng 
Nhà nước tỉnh tiếp thu, trả lời và 
có văn bản phúc đáp.

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo 
Sở NN&PTNT đã giao nhiệm vụ 
đối với các phòng, đơn vị trực 
thuộc Sở nghiêm túc tiếp thu 
các ý kiến, kiến nghị của Doanh 
nghiệp, HTX. Ngay sau hội nghị, 
tiếp tục làm việc trực tiếp với DN, 
HTX và các địa phương để cùng 
tháo gỡ các vấn khó khăn, vướng 
mắc của DN, HTX./.

Vy Lâm Quỳnh
(Văn phòng Sở).

Toàn cảnh Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, HTX
trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT.  (Ảnh: Duy Hà)
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Toàn tỉnh Lạng Sơn 
có khoảng 8.545ha 

diện tích mặt nước, trong 
đó có trên 1.300 ha có 
thể khai thác nuôi trồng 
thủy sản. Những năm qua, 
phong trào nuôi trồng 
thủy sản trong lồng bè 
trên sông và hồ chứa đã 
có những chuyển biến tích 
cực về quy mô diện tích, 
song trong thực tiễn sản 
xuất, mức độ áp dụng tiến 
bộ kỹ thuật vẫm còn nhiều 
hạn chế, bên cạnh đó 
người dân nuôi trồng thủy 
sản vẫn chủ yếu tập trung 
vào các loài cá truyền 
thống như Trắm, Trôi, Mè, 
Chép... chưa có tính đột 
phá trong đa dạng hóa sản 
phẩm để đáp ứng nhu cầu 
của thị trường. Đến nay, 
khâu tiêu thụ sản phẩm 
thủy sản còn nhiều khó 
khăn do tính cạnh tranh về 
giá cả và chất lượng giữa 
các vùng nuôi trong và 
ngoài tỉnh.

Thực hiện chương trình 
phát triển thủy sản, từ 
nguồn kinh phí thuộc ngân 

Đa dạng hóa sản phẩm gắn với chuỗi liên kết 
tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực thủy sản

sách của tỉnh và chương 
trình Khuyến nông Trung 
ương, trong năm 2021 và 
2022, Trung tâm Khuyến 
nông đã triển khai 04 mô 
hình với 6 địa điểm nuôi 
cá Lăng, cá nheo Mỹ trong 
lồng bè trên sông, đập 
dâng và hồ chứa gắn với 
chuỗi liên kết tiêu thụ sản 
phẩm tại các huyện Bắc 
Sơn, Văn Lãng, Hữu Lũng, 
Bình Gia, Lộc Bình với quy 
mô tổng cộng 3.610 m3. 
Qua các mô hình đã triển 
khai cho thấy cá Lăng và cá 
nheo Mỹ hoàn toàn khỏe 
mạnh, tỏ ra phù hợp với 
điều kiện khí hậu tự nhiên 
và khả năng chăm sóc của 
người dân trong tỉnh. Cá 
Lăng, cá nheo Mỹ có tốc 
độ tăng trọng bình quân 
200 gram/tháng; trọng 
lượng trung bình đạt 1,6 
kg/con, có nơi chăm sóc 
tốt đạt trọng lượng trên 
2,2 kg/con. Với năng suất 
bình quân 15,5kg/m3 đạt 
mức thu nhập 37,9 triệu 
đồng/lồng/100 m3, cao 
hơn so với cá nuôi đại trà 
31%. Ông Bế Văn Kiểu ở 

thôn Làng Gà, xã Trấn Yên, 
huyện Bắc Sơn - hộ tham 
gia thực hiện mô hình năm 
2021 cho biết: Để đạt hiệu 
quả và giá trị cao nhất thì 
cá phải nuôi trong khoảng 
12 tháng và đạt trọng 
lượng từ 2 kg/con trở lên. 
Hiện nay, gia đình ông Kiểu 
tiêu thụ cá Lăng với giá 
bình quân 110.000 đồng/
kg. Lượng khách hàng tiêu 
thụ không tập trung ồ ạt 
cùng thời điểm nhưng khá 
đều hàng ngày, chủ yếu là 
người dân ở trong xã và 
các vùng lân cận tự tìm 
đến tận nơi. Sản phẩm cá 
Lăng nuôi lồng bè được 
người tiêu dùng đánh giá 
cao về chất lượng, giá cả 
phù hợp khi so sánh với 
các dòng thực phẩm khác. 
Theo ông Kiểu, để mở rộng 
thị trường tiêu thụ tiến tới 
mở rộng quy mô sản xuất 
cá đặc sản nuôi lồng bè, 
rất cần có sự hỗ trợ tạo 
gian hàng, địa điểm giới 
thiệu, quảng bá sản phẩm 
tại thị trấn huyện Bắc Sơn. 
Còn anh Vi Ba Linh, hộ đầu 
tiên nuôi cá Lăng trong 
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lồng bè ở thôn Hạ, xã Yên 
Sơn huyện Hữu Lũng cho 
biết: Qua nuôi thử nghiệm 
800 con cá Lăng giống, 
trải qua mùa đông, mùa 
nóng và mưa bão lũ nhỏ... 
nhưng cá Lăng vẫn khỏe 
mạnh, phù hợp với môi 
trường khí hậu và nguồn 
nước ở khu vực núi đá vôi. 
Sau 12 tháng thả nuôi, cá 
đạt trọng lượng bình quân 
2 kg/con, sau khi tiêu thụ 
sản phẩm cá Lăng ra trên 
thị trường, gia đình anh 
Linh có mức thu nhập 
150.000.000 đồng. Đây là 

những minh chứng cho 
tính hiệu quả khi người 
nuôi trồng thủy sản hướng 
vào sản xuất các loài thủy 
đặc sản, tạo tính đa dạng 
hóa sản phẩm gắn với nhu 
cầu của thị trường. Song, 
để tạo chuỗi liên kết tiêu 
thụ sản phẩm thì rất cần 
hoàn thiện các khâu quản 
lý sản xuất (tuân thủ quy 
trình VietGAP, tạo lập nhật 
ký sản xuất...) và các công 
đoạn marketing (bao túi, 
nhãn mác, mã vạch, quảng 
bá sản phẩm...).

Có thể khẳng định, đa 
dạng hóa sản phẩm gắn 
với chuỗi liên kết tiêu thụ 
sản phẩm trong lĩnh vực 
thủy sản là bước đi cần 
thiết nhằm gia tăng hiệu 
quả kinh tế trong lĩnh vực 
nuôi trồng thủy sản, phát 
huy tối đa tiềm năng mặt 
nước còn rất lớn ở các 
vùng có sông suối, hồ đập. 
Cùng với đó còn góp phần 
tích cực vào tiến trình tái 
cơ cấu ngành nông nghiệp 
gắn với xây dựng nông 
thôn mới trong tỉnh./.

Nguyễn Duy Hà
Trung tâm Khuyến nông

Khai thác cá nuôi lồng bè tại HTX thủy sản Tân Minh, huyện Văn Quan
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HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN MỚI 06 CHUỖI LIÊN KẾT
SẢN XUẤT, TIÊU THỤ NÔNG, LÂM NGHIỆP

Thực hiện Đề án Đổi 
mới hình thức tổ 

chức sản xuất, gắn với 
chuỗi liên kết sản xuất, tiêu 
thụ sản phẩm, xây dựng 
thương hiệu trong lĩnh vực 
nông lâm nghiệp giai đoạn 
2021-2025, định hướng 
đến năm 2030”; trong năm 
2022 Sở Nông nghiệp và 
PTNT đã phối hợp với các 
huyện, thành phố rà sát, 
lựa chọn các chuỗi sản 
xuất liên kết, tiêu thụ sản 
phẩm, xây dựng thương 
hiệu trong lĩnh vực nông 
lâm nghiệp; tập trung sản 
phẩm có thế mạnh của địa 
phương, đã hình thành 
sản phẩm OCOP, đã hình 
thành chuỗi giá trị sản xuất 
từ đó đánh giá các lợi thế 
cạnh tranh của sản phẩm, 
những điểm mạnh, điểm 
yếu và cơ hội của chuỗi 
sản phẩm, những thiếu sót 
trong chuỗi như hình thức 
tổ chức sản xuất, vùng sản 
xuất, cơ sở hạ tầng,... để tìm 
các giải pháp tác động hợp 
lý, thúc đẩy phát triển hình 
thành chuỗi; bên cạnh đó, 
lồng ghép các Chương 
trình, chính sách khuyến 

khích đầu tư phát triển hợp 
tác, liên kết sản xuất và tiêu 
thụ sản phẩm nông nghiệp 
trên địa bàn tỉnh, nguồn 
vốn đối ứng của chủ thể 
tham gia,...

Kết quả đã lựa chọn, 
hỗ trợ hình thành được 
06 chuỗi sản xuất liên kết, 
tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp: (1) chuỗi liên kết 
sản xuất, liên kết tiêu thụ, 
xây dựng thương hiệu Na 
Chi Lăng huyện Chi Lăng; 
(2) chuỗi liên kết sản xuất, 
liên kết tiêu thụ xây dựng 
thương hiệu Rau huyện 

Cao Lộc; (3) chuỗi liên kết 
sản xuất, liên kết tiêu thụ, 
xây dựng thương hiệu Chè 
huyện Đình Lập; (4) chuỗi 
liên kết sản xuất, liên kết 
tiêu thụ, xây dựng thương 
hiệu nhựa Thông huyện 
Lộc Bình; (5) chuỗi liên kết 
sản xuất, liên kết tiêu thụ, 
xây dựng thương hiệu 
Khoai tây huyện Lộc Bình; 
(6) chuỗi liên kết tiêu thụ 
sản phẩm gỗ huyện Đình 
Lập./.

Bài và ảnh: Quốc Tuấn
Chi cục Phát triển nông thôn

Ảnh minh họa: Rau của HTX Nông sản Hữu Lũng trong chuỗi siêu thị 
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Hiện nay trên địa bàn 
tỉnh đang triển khai 

các bước đầu tư một số dự 
án trọng điểm, cấp bách 
có tính chất lan tỏa, thúc 
đẩy phát triển KT-XH tỉnh. 
Do đặc thù là tỉnh miền 
núi biên giới, có diện tích 
rừng và đất quy hoạch cho 
lâm nghiệp lớn, chiếm hơn 
74% diện tích tự nhiên của 
tỉnh nên cơ bản các dự án 
dự kiến thực hiện trên diện 
tích có rừng, trong quy 
hoạch 3 loại rừng.

Luật Lâm nghiệp quy 
định công trình, dự án có 
chuyển mục đích sử dụng 
rừng sang mục đích khác 
không phải lâm nghiệp 
phải thực hiện đề nghị 
quyết định chủ trương 
chuyển mục đích sử dụng 
rừng sang mục đích khác, 
được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt và thực hiện 
nghĩa vụ trồng rừng thay 
thế. Sở Nông nghiệp và 
PTNT đã hướng dẫn cụ 
thể trình tự, thủ tục và hồ 
sơ đề nghị quyết định chủ 
trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích 
khác và trồng rừng thay 
thê tại Văn bản số1930/

Một số hoạt động chuyển mục đích sử dụng rừng 
sang mục đích khác

SNN-KL  ngày  06/10/2021 
(hồ sơ thông thường) và 
Văn bản số 1376/SNN-KL 
ngày 18/7/2022 (Hồ sơ có 
yếu tố Mật).

Trong năm 2022, Sở 
Nông nghiệp và PTNT đã 
tiếp nhận 17 hồ sơ đề nghị 
Quyết định chủ trương 
chuyển mục đích sử dụng 
rừng sang mục đích khác. 
Đã thực hiện tốt công tác 
thẩm định hồ sơ, thẩm 
định hiện trường, tham 
mưu cho Hội đồng thẩm 
định (được thành lập theo 
Quyết định số 1890/QĐ-
UBND ngày 22/9/2021 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn Về 
việc thành lập Hội đồng 

thẩm định hồ sơ đề nghị 
quyết định chủ trương 
chuyển mục đích sử dụng 
rừng sang mục đích khác 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn), 
tổ chức thẩm định xong 
đối với 16 hồ sơ đề nghị 
quyết định chủ trương 
chuyển mục đích sử dụng 
rừng sang mục đích khác; 
01 hồ sơ đang trong quá 
trình thẩm định, đảm bảo 
thời gian và các quy định 
khác có liên quan.

Trong năm 2022, đã 
tham mưu UBND tỉnh trình 
HĐND tỉnh ban hành 03 
Nghị quyết quyết định chủ 
trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích 

Kiểm tra hiện trường khu vực đề nghị chuyển MĐSDR Dự án đường tuần tra 
Biên giới của Bộ Tư lệnh Quân Khu 1 tại xã Tân Minh, huyện Tràng Định./.  
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khác trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn: Nghị quyết số 02/NQ-
HĐND ngày 11/3/2022 đối 
với 02 dự án: Dự án Thủy 
điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 
6) và dự án Hồ Bản Lải giai 
đoạn 2 (hệ thống kênh 
mương); Nghị quyết số 24/
NQ-HĐND ngày 27/9/2022 
đối với 05 dự án: Dự án 
Nhà máy chế biến hoa 
Hồi Lạng Sơn; Dự án Khu 
dân cư phố Đức Tâm II, thị 
trấn Văn Quan, huyện Văn 
Quan, tỉnh Lạng Sơn; Dự 
án Khu đô thị phía Đông 
Nam thị trấn Đồng Mỏ; Dự 
án Đường tránh ngập vào 
trung tâm các xã nghèo 
miền núi 30A: Đồng Thắng, 
Cường Lợi, Lâm Ca; bảo 

đảm an sinh xã hội và phục 
vụ an ninh quốc phòng 
huyện Đình Lập và Dự án 
Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 
4B (đoạn Km3+700 đến 
Km18) tỉnh Lạng Sơn; Nghị 
quyết số 34/NQ-HĐND 
ngày 10/12/2022 đối với 
01 dự án: Dự án Khu đô thị 
phía đông thị trấn Đồng 
Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh 
Lạng Sơn.

Trong thời gian tới, để 
thực hiện tốt các quy định 
về chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích 
khác, Sở Nông nghiệp và 
PTNT sẽ tiếp tục phối hợp 
với các Sở, ban, ngành, 
UBND các huyện thành 

phố hướng dẫn các chủ 
đầu tư, nhà đầu tư các Dự 
án thực hiện trình tự, thủ 
tục chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích 
khác the quy định. Tăng 
cường công tác kiểm tra, 
giám sát, quản lý chặt chẽ 
diện tích rừng và đất lâm 
nghiệp trên địa bàn, kiên 
quyết không để các tổ 
chức, cá nhân khi chưa có 
quyết định của cơ quan 
có thẩm quyền cho phép 
chuyển mục đích sử dụng 
rừng sang mục đích tác 
động đến rừng, làm thay 
đổi hiện trạng rừng./.

Bài, ảnh: Bùi Ất Sửu
Chi cục Kiểm lâm

Đồng chí Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và TPNT, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp
thẩm định hồ sơ đề nghị Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác./.
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HUYỆN VĂN LÃNG TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC 
VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG NĂM 2022

Ngày 07/10/2022, UBND 
huyện Văn Lãng tổ chức hội 
nghị bồi dưỡng nâng cao 
kiến thức về phát triển nông 
nghiệp bền vững. Trong 
thời gian một ngày, hơn 100 
đại biểu gồm: chuyên viên 
các phòng ban chuyên môn 
của huyện; Lãnh đạo UBND 
cùng Hội Nông dân và cán 
bộ phụ trách nông lâm 
các xã, thị trấn, các doanh 
nghiệp, HTX hoạt động sản 
xuất kinh doanh trong lĩnh 
vực nông lâm nghiệp đã 
được tiếp thu các kiến thức 
cơ bản về sản xuất nông 
nghiệp tuần hoàn, ý nghĩa, 
vai trò mang lại lợi ích kép về 

giá trị kinh tế và bảo vệ môi 
trường; khái quát về nông 
nghiệp tỉnh Lạng sơn, tình 
hình phát triển các lĩnh vực 
nông nghiệp chủ yếu trên 
địa bàn tỉnh; thực trạng và 
tiềm năng phát triển nông, 
lâm nghiệp của huyện; định 
hướng phát triển nông 
nghiệp trên địa bàn huyện 
Văn Lãng; xây dựng phát 
triển các vùng sản xuất tập 
trung gắn với chuỗi liên kết 
tiêu thụ sản phẩm; công tác 
tuyên truyền tăng cường 
xúc tiến thương mại, xây 
dựng nhãn hiệu hàng hóa 
và quản lý chất lượng sản 
phẩm nâng cao giá trị; đẩy 

mạnh chuyển giao, ứng 
dụng khoa học kỹ thuật, 
phát triển nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao…

Qua hội nghị, các đại 
biểu trang bị thêm kiến thức 
nông nghiệp cơ bản,tiếp 
cận thông tin về khoa học 
công nghệ tiên tiến, ứng 
dụng và chuyển giao khoa 
học công nghệ trong sản 
xuất nông nghiệp, đồng 
thời tuyên truyền, khuyến 
cáo nông dân hướng đến 
một nền nông nghiệp bền 
vững, thân thiện môi trường 
và sức khỏe cộng đồng./.

Nông Hồng Bộ
(Trung tâm DVNN Văn Lãng)
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Lớp dạy nghề chăn nuôi lợn tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO 
NGHỀ NÔNG NGHIỆP CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

Công tác đào tạo nghề nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang 
được quan tâm, tạo chuyển biến tích 
cực trong việc nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, giải quyết việc làm 
cho lao động, góp phần chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế nông thôn, hoàn thành 
các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới 
và giảm nghèo tại địa phương.

Giai đoạn 2011-2021, toàn tỉnh 
đã có trên 69.294 lao động nông 
thôn được hỗ trợ đào tạo nghề nông 
nghiệp, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 
55 tỷ đồng; trong quá trình đào tạo 
đã có một số mô hình hiệu quả được 
nhân rộng trên địa bàn như: Trồng và 
chăm sóc cây Na (huyện Chi Lăng); 
Kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt và lợn 
nái (huyện Hữu Lũng, Lộc  Bình, Chi 
Lăng, Văn Lãng); nuôi gà bán chăn 
thả (huyện Cao Lộc); sản xuất và kinh 
doanh giống cây lâm nghiệp (huyện 
Hữu Lũng); trồng rau an toàn (huyện 
Tràng Định, thành phố Lạng Sơn); Kỹ 
thuật trồng, chăm sóc cây Quế (huyện 
Tràng Định, Bắc Sơn),... Sau học nghề 
có trên 90% số lao động biết áp dụng 
kiến thức, kỹ năng đã tiếp thu được 

vào thực tế sản xuất; có trên 80% học 
viên có việc làm và tăng thu nhập cho 
bản thân, gia đình, góp phần xóa đói, 
giảm nghèo ở địa phương.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 
số 227/KH-UBND ngày 01/11/2022 
về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao 
động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn, giai đoạn 2022-2025; mục tiêu 
đến năm 2025 đào tạo được 16.360 
người, trong đó đào tạo sơ cấp nghề 
Giám đốc HTX nông nghiệp trên 740 
người, đào tạo nghề nông nghiệp cho 
15.620 người, góp phần nâng tỷ lệ lao 
động qua đào tạo trên địa bàn toàn 
tỉnh đến năm 2025 đạt 65%.

Trong thời gian qua Sở NN&PTNT 
đã lồng ghép tuyên truyền các nội 
dung về tư vấn học nghề và việc làm 
với các hoạt động tuyên truyền xây 
dựng nông thôn mới, công tác giảm 
nghèo, áp dụng kỹ thuật mới vào sản 
xuất nông nghiệp. Phối hợp với các 
Sở, ngành liên quan tham mưu cho 
UBND tỉnh ban hành các quyết định 
về danh mục nghề và quy định mức 
chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào 
tạo nghề dưới 3 tháng đối với 24 nghề. 

Hằng năm, Sở NN&PTNT nắm bắt, 
khảo sát nhu cầu học nghề của các 
địa phương làm cơ sở để tổng hợp, 
đề xuất Sở LĐ-TB&XH đưa một số nội 
dung đào tạo nghề nông nghiệp vào 
kế hoạch đào tạo nghề cho lao động 
nông thôn phù hợp, sát với nhu cầu 
thực tế. Công tác kiểm tra, giám sát 
cũng được Sở thực hiện thường xuyên.

Tại các địa phương, công tác đào 
tạo nghề nông nghiệp cho lao động 
được quan tâm, chương trình đào tạo 
nghề thực hiện theo hướng nâng cao 
chất lượng, hiệu quả, tạo điều kiện 
thuận lợi để người lao động được lựa 
chọn học những nghề phù hợp với 
nhu cầu. Ưu tiên dạy nghề cho các 
đối tượng lao động nông thôn trong 
độ tuổi, diện được hưởng chính sách 
ưu đãi, người có công với cách mạng, 
hộ nghèo, người dân tộc thiểu số. Đa 
dạng hóa, linh hoạt các loại hình đào 
tạo trên cơ sở các đặc điểm về tính 
đặc thù về trình độ văn hóa, nhận 
thức, điều kiện học tập của người dân, 
qua đó đáp ứng nhu cầu học nghề 
của người dân và đáp ứng nhiệm vụ 
phát triển KT-XH của địa phương.

Việc đào tạo nghề, hỗ trợ giải 
quyết việc làm cho lao động nông 
thôn trong tỉnh đã đem lại những tín 
hiệu tích cực, làm thay đổi nhận thức 
cũng như tư duy sản xuất của lao 
động ở nông thôn. Sở NN&PTNT đang 
tiếp tục xây dựng kế hoạch, tham mưu 
thực hiện công tác đào tạo nghề cho 
lao động nông thôn, nhằm xây dựng 
và phát triển nguồn nhân lực qua đào 
tạo, nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển 
của tỉnh./.

Đặng Quốc Tuấn
Chi cục Phát triển nông thôn
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Hỗ trợ Cộng đồng dân cư xã Mẫu Sơn, Lộc Bình
trồng cây dược liệu trong Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Mẫu Sơn.

Khu vực Cộng đồng dân 
cư thôn Bó Pằm, Nà Mò của xã 
Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình có 
nhiều loại thảo dược quý như 
Lan Kim tuyến, Sa Nhân tím, 
Culi nhỏ, Cẩu tích, Mía dò, Cốt 
toái bổ, Bổ béo đen, Bẩy lá một 
hoa, Khôi Nhung… đã có từ 
lâu đời và được mọc trong tự 
nhiên, chủ yếu là mọc dưới tán 
cây rừng. Từ lâu, nhân dân địa 
phương đã biết dùng các loại 
cây này để làm thuốc chữa bệnh 
và nhu cầu ngày càng tăng 
cao. Bên cạnh đó, khi khai thác 
người dân không chú ý đến khả 
năng tái sinh của các loài nên đã 
khiến nguồn tài nguyên rừng 
ngày càng cạn kiệt - nhất là đối 
với nhóm dược liệu. Trước thực 
trạng trên, từ đầu năm 2022, 
Ban Quản lý rừng đặc dụng Mẫu 
Sơn đã phối hợp với cấp ủy, 
UBND xã Mẫu Sơn, huyện Lộc 
Bình tuyên truyền, vận động các 
hộ gia đình tham gia thực hiện 
mô hình trồng cây Khôi Nhung 
với diện tích 4,1 ha gồm 11 hộ 
gia đình thuộc Cộng đồng dân 
cư thôn Bó Pằm, Nà Mò của xã 
Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình thực 
hiện trồng thực nghiệm.

Cây Khôi Nhung là loài thực 
vật nhỏ, thân mọc đứng, cao 
chỉ từ 1.5 – 2m. Cây Khôi Nhung 
thuộc loại cây bụi, ưa ẩm và ưa 
bóng, nơi ẩm nhiều mùn, ven 
suối, mọc trong rừng nguyên 
sinh và rừng thứ sinh ở độ cao 
400m – 1.500m. Lá Khôi tía có 

tác dụng đối với sức khỏe, đặc 
biệt là sức khỏe đường ruột. 
Theo y học cổ truyền, nó thường 
sử dụng độc vị hoặc kết hợp với 
nhiều vị thuốc khác để tăng 
thêm hiệu quả. Cây Khôi Nhung 
là loại cây ít bị sâu bệnh, không 
mất nhiều công chăm sóc, phát 
triển nhanh, cây lá khôi trồng 
7 - 8 tháng đã cho thu hoạch. 
Trung bình mỗi năm cây Khôi 
Nhung cho thu hoạch từ 2 - 4 
lứa, mỗi lứa cho 0,5 - 1 kg lá tươi/
cây và sản lượng thu sẽ tăng 
theo các năm.

Ngoài giá trị về kinh tế, đây là 
cây được dùng trong bài thuốc 
điều trị bệnh đau dạ dày, tiểu 
đường, tim mạch, huyết áp, 
những bệnh dị ứng với thuốc 
kháng sinh, kháng viêm rất an 
toàn, không có tác dụng phụ.

Thay đổi nhận thức của 
người dân về nghề rừng, nâng 
cao hiệu quả trong công tác 
quản lý bảo vệ rừng. Góp phần 
chuyển dịch cơ cấu cây trồng có 
hiệu quả, phát huy tiềm năng 
các giống cây trồng có hiệu quả 
kinh tế cao. Tạo thêm công ăn 
việc làm, tăng thu nhập cho hộ 
dân, góp phần xây dựng nông 
thôn mới. Tạo được nguồn dược 
liệu quý để chữa bệnh và cung 
ứng sản phẩm cho thị trường. 
Tạo điều kiện cho người dân 
liên kết sản xuất theo chuỗi 
hàng hóa tập trung, tạo tính 
bền vững, nâng cao thu nhập 
cho người nông dân.

Tuy nhiên việc trồng và phát 
triển cây dược liệu còn gặp 
nhiều khó khăn do chưa có 
những mô hình điểm để học hỏi 
và nhân rộng cho người dân để 
hình thành được vùng sản xuất 
tập trung, ngoài ra mức đầu tư 
trồng và chăm sóc khá lớn, việc 
áp dụng khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất cây dược liệu còn hạn 
chế. 

Việc thực hiện thành công 
các mô hình trồng cây Khôi 
Nhung sẽ làm cơ sở để tổng kết 
đánh giá điều kiện thuận lợi, 
khó khăn tại các Cộng đồng dân 
cư thôn của xã Mẫu Sơn, huyện 
Lộc Bình khi thực hiện mô hình, 
đánh giá được các điều kiện bất 
lợi tác động ảnh hưởng đến 
cây dược liệu. Thông qua đánh 
giá các điều kiện tự nhiên, làm 
cơ sở để nhân rộng mô hình 
ra các cộng đồng dân cư thôn 
của xã Mẫu Sơn, từ thành công 
của mô hình sẽ hình thành các 
vùng sản xuất Nông - Lâm kết 
hợp, từng bước tạo tư duy sản 
xuất mới cho người dân theo 
hình thức lấy ngắn nuôi dài, góp 
phần tăng thu nhập cho người 
dân, góp phần tăng thu nhập, 
nâng cao đời sống Nhân dân 
sinh sống tại khu vực vùng đệm 
rừng đặc dụng Mẫu Sơn./.

Lâm Văn Trường
BQL rừng đặc dụng Mẫu Sơn
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ĐA DẠNG VỀ CÁC LOÀI CHUỒN CHUỒN VÀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU
BẢO TỒN CÁC LOÀI CHUỒN CHUỒN TẠI KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN

Chuồn chuồn ở Việt Nam 
được biết đến từ những 
năm đầu của thế kỷ 19 bởi 
các nhà nghiên cứu người 
Pháp, nhưng mới chỉ công 
bố ở các tạp chí khác nhau. 
Trong những năm gần đây, 
khu hệ chuồn chuồn ở Việt 
Nam mới được biết đến 
nhiều hơn. 

Khu rừng đặc dụng Hữu 
Liên với địa hình núi đá vôi, 
chia cắt mạnh, xen lẫn có hệ 
thống các con suối chảy qua 
các dạng sinh cảnh khác 

nhau. Chính vì vậy, đã tạo 
nên sự đa dạng về các loài 
động, thực vật nói chung 
và sự đa dạng của các loài 
Chuồn chuồn nói riêng.

Trong những năm qua, 
Ban Quản lý rừng đặc dụng 
Hữu Liên (BQL) đã rất quan 
tâm và trú trọng cho công 
tác bảo tồn đa dạng sinh 
học tại Khu rừng. Các dự 
án, đề tài về điều tra khu 
hệ động, thực vật rừng đã 
được thực hiện và đem lại 
kết quả đáng khích lệ. Từ 

đó, tạo được cơ sở dữ liệu về 
đa dạng sinh học trong khu 
rừng. Tuy nhiên, việc nghiên 
cứu về các loài chuồn chuồn 
mới dừng lại ở việc khảo sát 
và ghi nhận chưa có cơ sở 
để bổ sung vào danh mục 
các loài động vật của khu 
rừng.

Năm 2022, BQL rừng 
đặc dụng Hữu Liên đã phối 
hợp với Trường Đại học Duy 
Tân và Trường Đại học Lâm 
nghiệp nghiên cứu về các 
loài Chuồn chuồn. Các đoàn 

Địa hình và hệ sinh thái đặc trưng của Khu rừng đặc dụng Hữu Liên.
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Đoàn nghiên cứu của Trường Đại học Lâm nghiệp Loài Atrocalopteryx atrocyana

Tuyên truyền tại xã Hữu Liên về Chuồn chuồn
và một số loài côn trùng khác

nghiên cứu với sự hỗ trợ của 
BQL rừng đặc dụng Hữu 
Liên đã tiến hành khảo sát 
thực địa tại các điểm suối 
trong Khu rừng để nghiên 
cứu thành phần loài các loài 
Chuồn chuồn tại Khu rừng 
đặc dụng Hữu Liên. Qua kết 
quả nghiên cứu, đã thống 
kê được 74 loài Chuồn 
chuồn ở Khu bảo tồn Thiên 
nhiên Hữu Liên với 10 loài 
là đặc hữu cho Việt Nam 
và 2 loài (Atrocalopteryx 
atrocyana & Coeliccia 
galbina) tuy không phải 
đặc hữu (có phân bố ở Nam 
Trung Quốc) nhưng ở Việt 
Nam cho đến nay mới chỉ 
phát hiện được duy nhất ở 
Hữu Liên.

Cũng trong thời gian 
thực hiện nghiên cứu tại 
Khu rừng. Đoàn nghiên 
cứu của Trường Đại học 
Lâm nghiệp đã phối hợp 
với BQL rừng đặc dụng Hữu 

Liên tổ chức hội nghị tuyên 
truyền cho cộng đồng dân 
cư trong khu vực về sự sự đa 
dạng, tầm quan trọng của 
các loài Chuồn chuồn và 
một số loài côn trùng khác 
tại xã Hữu Liên. Qua đó, 
nhằm nâng cao sự hiểu biết 
và ý thức bảo vệ sự đa dạng 
sinh học trong khu rừng.

Với kết quả nghiên cứu 
này, làm cơ sở quan trọng 
để bổ sung vào cơ sở dữ liệu 
về đa dạng các loài động 
vật tại Khu rừng đặc dụng 
Hữu Liên./.

Tin, ảnh: Hoàng Doãn Phú
(Ban quản lý rừng đặc dụng 

Hữu Liên)
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CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI NĂM 2022

Hệ thống công trình thủy lợi trên địa 
bàn tỉnh được quan tâm đầu tư xây 

dựng từ những năm 60, 70 của thế kỷ trước. 
Tính đến nay, toàn tỉnh có tổng số 2.808 công 
trình (171 hồ chứa, 1.390 phai, đập dâng các 
loại, 163 trạm bơm, 952 công trình thủy lợi 
nhỏ, thủy lợi nội đồng khác). Các công trình 
thủy lợi phục vụ tưới được trên 50.000 ha lúa 
2 vụ (trong đó tưới cho lúa xuân trên 15.000 
ha, vụ mùa trên 27.000 ha và cây lâu năm 
11.730 ha), từng bước đáp ứng đa mục tiêu 
cho phát triển kinh tế như tưới cho lúa, rau 
màu, cây ăn quả, cây công nghiệp; cấp nước 
cho nuôi trồng thủy sản; cấp nước cho sinh 
hoạt và sản xuất công nghiệp. Hiện nay, năng 
lực tưới thực tế của công trình so với thiết kế 
đạt 82,8%.

Từ nguồn vốn sự nghiệp thuỷ lợi, năm 
2022 các đơn vị thủy lợi đã tiến hành sửa 
chữa nâng cấp 15 công trình gồm: Mương 
Bá Phia (huyện Tràng Định); hồ Khuổi Chủ và 
đập Vằng Cang (huyện Cao Lộc); mương Cặp 
Cằn và hồ Khuổi Quật, (huyện Lộc Bình); công 
trình Nà Thẩu và đập Nà Noong (huyện Chi 
Lăng); đập Đông Kim (huyện Tràng Định); đập 
mương Nả Đình (huyện Bình Gia); mương đập 
Cốc Xất và mương Mỏ Nghè (huyện Bắc Sơn); 
mương Đồng Luông, đập Giao Thuỷ (huyện 
Hữu Lũng); đập Nà Ngạnh (huyện Đình Lập) 
và lập quy trình vận hành cho 10 hồ chứa 
nước có dung tích trên 1 triệu m³ với tổng 
kinh phí là 13 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện công 
việc đến nay cơ bản đều hoàn thành đúng 
thời gian và đạt chất lượng theo kế hoạch. 
Hiện nay đã thực hiện trình tự, thủ tục đầu 
tư các công trình theo quy định hiện hành, 
quyết toán và nghiệm thu đưa vào sử dụng 
13 công trình, hoàn thành giải ngân theo kế 
hoạch, còn 2 công trình chuyển tiếp đang thi 
công và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng 
trong Quý I/2023.

Từ nguồn vốn Quỹ phòng, chống thiên tai 
năm 2022 đã thực hiện hỗ trợ khắc phục hậu 
quả thiên tai 2 công trình với tổng kinh phí là 
1 tỷ đồng, gồm: 500 triệu đồng đối với công 
trình hồ Khuổi Quật, huyện Lộc Bình; 500 triệu 
đồng đối với công trình hồ Phai Danh huyện 
Bình Gia. 

Hệ thống công trình thủy lợi đã góp phần 
quan trọng phục vụ sản xuất, phát triển kinh 
tế, xã hội và phòng chống thiên tai. Kết cấu 
hạ tầng thủy lợi đã góp phần quan trọng 
phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội và 
phòng chống thiên tai./.

Hoàng Thị Hậu
(Chi cục Thủy lợi)

Tuyến mương Đồng Luông, xã Yên Vượng,
huyện Hữu Lũng./. 

(Ảnh: Hoàng Thị Hậu)
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QUY TRÌNH   KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY ĐÀO CẢNH 

Ngày 14/12/2022, Sở Nông nghiệp và 
PTNT đã ban hành Quyết định số 411/QĐ-
SNN về việc Ban hành Quy trình kỹ thuật 
trồng và chăm sóc cây đào cảnh trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn. Đây là tài liệu giúp các 
cán bộ kỹ thuật cũng như người trồng đào 
trên địa tỉnh tham khảo và áp dụng trong sản 
xuất. Quy trình cụ thể như sau:

1. Kỹ thuật nhân giống 
a) Chuẩn bị cây gốc ghép
- Cây gốc ghép được gieo từ hạt trực tiếp 

trong bầu hoặc gieo trên luống   (sau khi gieo 
hạt được 15 - 20 ngày, chiều cao cây đạt 5 - 
7cm; có 2 - 3 lá thật thì nhổ đi trồng vào bầu).

- Chăm sóc cây gốc ghép: Thường xuyên 
chăm sóc, tưới nước giữ ẩm, làm cỏ dại và 
phá váng cho cây. Dùng NPK tổng hợp kết 
hợp phân bón lá phun tưới định kỳ tháng/lần. 
Mỗi lần bón khoảng từ 1- 2kg phân NPK cho 
100m2 vườn ươm. Thực hiện phòng trừ sâu 
bệnh hại khi mới xuất hiện.

b) Ghép cây
- Khi cây cao đạt 60 - 80cm, đường kính 

gốc 0,5 - 1,0cm, có thể tiến hành ghép.
- Chuẩn bị cành để lấy mắt ghép: Chọn 

những cành đào bánh tẻ, có nhiều mắt ngủ, 
khỏe mạnh, không sâu bệnh, cành, mầm, mắt 
ghép vẫn đảm bảo độ tươi khi mang đi ghép.

- Thời vụ ghép: Thời vụ ghép thích hợp 
nhất là từ giữa tháng 10 cho đến cuối tháng 
11 âm lịch.

- Kỹ thuật ghép: Cây đào ghép bằng 
phương pháp ghép đoạn cành hoặc phương 
pháp ghép mắt nhỏ có gỗ.

c) Chăm sóc cây sau ghép
Thường xuyên làm cỏ, vặt mầm dại cho 

cây, tưới nước giữ ẩm và phun phòng trừ sâu 
bệnh hại kịp thời cho cây. Khi cành ghép bật 
cao được >5 cm, tưới phân NPK liều lượng 
3-5kg cho 100m2 vườn ươm, tưới định kỳ 
1tháng/lần. Khi chiều cao cành ghép đạt 
>30cm, đường kính gốc đạt > 1cm, thì có 
thể tiến hành mang đi trồng. 

2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc 
2.1. Chuẩn bị đất trồng
Do đào không chịu úng nên phải chọn khu 

đất cao ráo và phải lên luống cao. Vườn trồng 
đào nên bố trí gần nguồn nước, chủ động 
nước tưới trong điều kiện khô hạn, có rãnh 
thoát nước chống úng trong mùa mưa lũ.

Tập huấn Sổ tay điều chỉnh hướng dẫn thực hiện 
Chương trình Mở rộng quy mô VS&NSNT dựa trên 

kết quả, vay vốn WB và hướng dẫn thực hiện
các vấn đề về dân tộc thiểu số và giới năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 55/
KH-SNN ngày 18/5/2022 của 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 
Lạng Sơn về việc tăng cường 
năng lực và truyền thông về 
cấp nước thực hiện Chương 
trình Mở rộng quy mô vệ sinh 
và nước sạch nông thôn dựa 
trên kết quả năm 2022, ngày 
05/10/2022, Trung tâm Nước 
sạch và vệ sinh môi trường 
nông thôn tỉnh (NS&VSMTNT) 
đã tổ chức lớp tập huấn Sổ tay 
điều chỉnh hướng dẫn thực hiện 
Chương trình Mở rộng quy mô 
VS&NSNT dựa trên kết quả, vay 
vốn Ngân hàng thế giới (WB) và 
hướng dẫn thực hiện các vấn đề 
về dân tộc thiểu số và giới năm 
2022.

Tham gia lớp tập huấn có 66 
đại biểu, gồm đại diện các Sở: 
Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo 

dục và Đào tạo, Ban dân tộc; 
Phòng Nông nghiệp và PTNT 
các huyện: Đình Lập, Lộc Bình, 
Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Văn 
Quan, Tràng Định và đại biểu 
các xã thuộc vùng Dự án.

Thông qua tập huấn, các đại 
biểu được truyền đạt những nội 
dung cơ bản về hướng dẫn thực 
hiện Chương trình Mở rộng quy 
mô VS&NSNT dựa trên kết quả, 
vay vốn WB; Tập huấn hướng 
dẫn sự tham gia của người dân 
tộc thiểu số trong Chương trình; 
Tập huấn hướng dẫn lồng ghép 
giới trong Chương trình.v.v... 
Qua đó các đại biểu đã nắm bắt 
được nội dung chương trình, 
quy định, nguyên tắc, cách thức 
thực hiện và các phương thức 
truyền thông vận động nâng 
cao năng lực thực hiện Chương 
trình./.

Hồng Hạnh
(Trung tâm NS&VSMTNT)

Toàn cảnh lớp tập huấn (Ảnh: Hồng Hạnh)
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QUY TRÌNH   KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY ĐÀO CẢNH 

cây xuống rồi lấy ngay phần đất vừa đào 
lên lấp lại cho kín và nén nhẹ. Chú ý đào 
cảnh cần trồng nông vừa bằng cổ rễ, năng 
xới xáo để đất luôn tơi xốp, đề phòng bệnh 
nghẹt rễ. Các cây trên 2 luống kề nhau nên 
trồng so le với nhau để tận dụng tốt ánh 
sáng mặt trời. Nếu cây cao và trồng ở nơi 
gió mạnh thì phải cắm cọc buộc giữ để cây 
không bị lay gốc.

2.6. Chăm sóc và bón phân: 
- Tưới nước: Cây sau khi trồng xong 

phải được tưới nước ngay nhằm cho cây 
nhanh chóng phục hồi và phát triển. Chú 
ý: Phải thường xuyên giữ ẩm cho vườn đào 
trong thời gian 3 - 4 tháng sau khi trồng. 

Đối với vườn hay bị ngập úng phải đào 
rãnh thoát nước trong những ngày mưa, 
tránh hiện tượng để nước ngập úng sẽ làm 
rễ đào bị thối gây ảnh hưởng đến quá trình 
phát triển, thậm chí sẽ làm cây bị chết do 
rễ ngập nước quá lâu.

- Tủ gốc: Bằng rơm rạ, cỏ…là rất quan 
trọng. Lớp tủ dày 7 - 10cm trên mặt luống 
làm hạn chế thoát hơi nước, giữ ấm vào 
mùa đông, làm mát gốc cây vào mùa hè, 
không mất công làm cỏ dưới vùng tán.

- Cắt tỉa: Tùy theo mục đích tạo dáng, 
thế cho cây mà thời gian đầu sau trồng 
mới có hình thức cắt tỉa khác nhau. Khi 
chồi mầm cao 30 - 35cm thì bấm ngọn 
(bấm đi khoảng 25-30cm còn để lại 
khoảng 5-10cm), cứ làm như vậy đến đầu 
tháng 7 thì ngừng bấm ngọn và thường 
xuyên điều chỉnh các cành mọc đều bốn 
phía cho đều tán.

- Bón phân: Lượng phân bón thúc cho 
1 ha: Phân tổng hợp NPK (13:13:13+TE): 
2.700kg, phân Urê: 270kg. Trộn phân NPK 
và phân Urê theo tỷ lệ 10:1 để bón.

Bón thúc làm 5 lần:
+ Sau trồng 1 tháng, rễ mới đã phát 

triển tiến hành bón thúc lần đầu. Lượng 
bón 300kg NPK và 30kg urê, hòa tan với 
nước tưới xung quanh gốc.  

+ Số còn lại chia đều cho 4 lần bón 
và mỗi lần bón cách nhau khoảng 25-30 
ngày. Kết hợp với tưới đủ ẩm, xới xáo, làm 
cỏ, vét luống. Ngoài ra phun thêm phân 
bón lá Đầu trâu 501, 502 hoặc Atonik 
nhằm giúp cây nhiều cành, tán xum xuê.

2.7. Điều khiển ra hoa
Các biện pháp sau thường được thực 

hiện để làm cho đào ra hoa đúng dịp Tết 
Nguyên Đán: 

- Từ đầu tháng 8 âm lịch hạn chế bón 
các loại phân có hàm lượng đạm (N) cao, 
để khoanh vỏ. Tháng 10 âm lịch, dừng 
bón phân vào gốc và hạn chế tưới nước để 
chuẩn bị tuốt lá. 

- Khoanh vỏ: tiến hành vào trung tuần 
tháng 8 âm lịch hàng năm

+ Đối với cây đào to, trồng nhiều năm: 
dùng dao mỏng khoanh 2 vòng xung quanh 
các cành gần thân chính, cách nhau 2cm. 
Bóc lớp vỏ giữa hai vòng khoanh bỏ đi và 
dùng nilon cuốn che bên trên vết khoanh, 
buộc chặt để nước mưa khỏi đọng chỗ vỏ 
bị khoanh làm thối vỏ.

+ Đối với cây đào trồng năm đầu và 
năm thứ 2: dùng dao mỏng cắt khoanh 1 
vòng tròn đều quanh thân cây ở dưới chỗ 
phân cành.

Sau một tuần lá đào sẽ chuyển từ màu 
xanh đậm sang vàng nhạt và hơi rủ xuống. 
Nếu lá vẫn xanh đậm thì tiếp tục cắt thêm 
một khoanh vỏ nữa phía dưới vết khoanh 
trước.

-  Tuốt lá đào: trước Tết Nguyên Đán 
55-60 ngày, tuốt sạch toàn bộ lá, để kích 
thích mầm nụ phát triển nhanh. Đồng thời 
dùng dây nilon go cành lại để tránh bị dập 
hoa, rụng nụ, gãy cành khi thu hoạch và 
vận chuyển để tiêu thụ. 

Lưu ý: 
+ Nên tiến hành tuốt lá làm 2 đợt cách 

nhau 7 ngày hạn chế rủi ro do điều kiện 
thời tiết.

Đợt 1: tuốt ½ số lá trên cành phía gốc
Đợt 2: tuốt ½ số lá trên cành phía ngọn
+ Không được làm mất phần chân lá 

dính vào cành, dễ mất mầm hoa
+ Những cây đào sinh trưởng mạnh 

tuốt trước, sinh trưởng yếu tuốt sau. 
- Thắp điện sưởi ấm: Trường hợp thời 

tiết rét đậm kéo dài (nhiệt độ < 100C) quá 
7 ngày có thể sưởi ấm bằng cách bọc cây 
đào bằng túi nylon, phun nước ấm 40 - 
500C vào quanh gốc bổ sung 5 - 6 lần/
ngày, thắp bóng điện vào ban đêm và 

Phùng Thị Kim Khánh (Phòng Thủy sản và KTTH)  

Trước khi trồng khoảng một tháng đất 
phải được phay đập nhỏ, sạch cỏ. Lên 
luống rộng 60 - 70cm, chiều cao luống từ 
30 - 35 cm, chiều rộng rãnh 40cm, theo 
hướng Đông - Tây.

2.2. Thời vụ trồng
Có thể trồng nhiều vụ trong năm, nhưng 

thời vụ chính để trồng đào là vào mùa xuân 
(tháng 2- 3) và mùa thu (cuối tháng 9 - 
đầu tháng 10).

2.3. Cây giống
 Chọn cây giống được ươm trong túi 

bầu nilon, chiều cao 30 - 50cm, đường 
kính gốc 1-2 cm, sinh trưởng tốt; không 
sâu bệnh, dập nát và vỡ bầu.

2.4. Mật độ khoảng cách
Mỗi ha có thể trồng được khoảng 3.100 

- 5.500 cây/ha, tùy thuộc vào tuổi cây khi 
trồng hoặc cây đào cổ thụ, đào thế hay 
đào trồng cắt cành.

- Cây đào mới ghép trồng ra ruộng sản 
xuất với khoảng cách: cây cách cây 1,2 m 
và hàng cách hàng 1,5 m (tương đương 
5.500 cây/ha).

- Cây đào thế hay đào cổ thụ với 
khoảng cách: cây cách cây 2 m và hàng 
cách hàng 2 m (tương đương 2.500 cây/
ha).

2.5. Cách trồng
- Đào hố, bón lót: kích thước hố 0,4m 

x 0,4mx 0,4m, khi đào hố trồng cây, cần 
lưu ý đổ riêng lớp đất mầu phía trên mặt 
về một bên, lớp đất phía dưới về một bên. 

Trước khi trồng từ 7-10 ngày, tiến hành 
bón lót và lấp hố. Lượng phân chuồng hoai 
mục là 30 tấn/ha + 1.100kg phân lân + 
600kg vôi bột, khi lấp hố cần cho 1 lớp đất 
đáy xuống trước, tiếp đến hỗn hợp (phân 
chuồng + lân + vôi bột) và sau cùng lớp 
đất trên bề mặt. Vun thành vồng cao hơn 
mặt luống 15-20cm để khi đất lún cây 
không bị trũng, không bị úng nước, dễ thực 
hiện bứng gốc đi trồng nơi khác và tránh 
được nghẹt rễ và bệnh lở cổ rễ.

- Trồng cây: Dùng dao, kéo hoặc tay 
xé bỏ túi bầu ra nhưng không được để vỡ 
bầu. Trên cơ sở đã đào hố lấp đất trước, 
lúc trồng chỉ cần tạo ra một hố lớn hơn bầu 
cây một chút ở giữa vồng đất, đặt thẳng 
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phun phân bón lá (Đầu Trâu 901, 902; 
…)  kích thích cho đào ra hoa đúng Tết.

3. Kỹ thuật trồng chăm sóc lại cây 
đào sau khi chơi Tết

-  Thu gom cây đào sau Tết: Công việc 
thu gom gốc đào sau Tết thường từ mùng 
10 và kết thúc sau đó chừng hơn 20 ngày. 
Nên lựa chọn cây đào còn tơ trồng lại mới 
tốt và được nhiều năm. Những gốc đào về 
đến vườn, đầu tiên là phải “làm tươi” cho 
cây bằng cách để trong bóng mát, cắt 
bớt cành lá, tưới nước, sau vài ngày mới 
hạ đất, trồng bầu. Mất khoảng vài ba tuần 
để cây hồi sức, sau đó mới chăm sóc, 
cắt tỉa, hãm cành… bình thường. Sau khi 
cắt tỉa lại cành tán cho cây đào, tiến hành 
làm đất trồng cây đào ra ruộng sản xuất.

- Trồng lại: Chọn chỗ đất cao ráo, 
thoát nước tốt để trồng đào, trước khi 
trồng phải bón lót bằng phân chuồng ủ 
hoai mục khoảng từ 3-5kg/cây tùy vào 
độ lớn nhỏ của cây. Lúc trồng lấp đất vừa 
ngang cổ rễ, nện nhẹ đất quanh gốc cho 
chặt, tưới nước đẫm. Sau đó luôn tưới đủ 
độ ẩm cho đến khi cây ra lá non, thời gian 
khoảng 1 tháng.

- Cắt sửa cành: Trồng xong, cắt cành 
lần thứ nhất. Lần này cắt thật đau để cành 
mới phát sinh nhiều, năm tới sẽ cho nhiều 
hoa. Sau đó, mỗi tháng phải cắt nhẹ một 
vài lần cho đến tháng 6 âm lịch mới thôi. 
Trong quá trình cắt sửa cần kết hợp tạo 
hình tán cây.

- Bón phân: Nên bón phân cho cây 
đào trong thời gian từ 20 ngày sau khi 
trồng đến tháng 9 hàng năm. Bón mỗi 
cây từ 0,5 - 1kg NPK trộn với 2ml Siêu 
phân bón NEB tùy cây lớn, nhỏ, bón cách 
gốc 30-50cm theo hình chiếu của tán 
cây, tưới nước đủ ẩm cho đào trong thời 
kì bón phân để cây có thể hấp thụ tốt 
lượng phân và sinh trưởng tốt.

4. Phòng trừ sâu bệnh
Các đối tượng sâu bệnh hại chủ yếu 

trên cây đào như: Nhện đỏ, Sâu đục 
ngọn, Rệp sáp, Rệp muội , Sâu đục thân, 
cành, Bệnh chảy gôm, Bệnh thủng lá, 
Bệnh xoăn, phồng lá. Có thể áp dụng các 
biện pháp sau:

- Nhện đỏ: Vệ sinh vườn, tỉa bỏ những 
cành, lá không cần thiết bên trong tán 
để cây luôn được thông thoáng; vào 
lúc thời tiết khô hạn thường xuyên tưới 
nước (tưới phun) xịt vào mặt dưới của lá. 

Bón phân dứt điểm thành từng đợt, nếu 
vườn bị nhện gây hại nhiều thì nên tăng 
cường bón thêm phân lân và kali, thực 
hiện bón phân cân đối. Khi dùng thuốc 
cần luân phiên thuốc để tránh hiện tượng 
nhện kháng thuốc. Có thể dùng một trong 
các loại thuốc:  Comite 73EC; Pegasus 
500SC; Reasgant 3.6EC;… 

- Sâu đục ngọn: Tiến hành cắt, tỉa 
sau một đợt lộc có thể hạn chế được sâu 
đục ngọn đào. Bón phân cân đối, không 
bón nhiều đạm. Có thể dùng một trong 
các loại thuốc: Dupont prevathon 5SC; 
Reasgant 3.6EC, ... theo hướng dẫn trên 
bao bì.

- Rệp sáp: Cắt tỉa những cành sâu 
bệnh, cành già, cành tăm nằm trong tán 
để tạo cho cây thông thoáng và tập trung 
dinh dưỡng. Dùng máy bơm xịt mạnh tia 
nước vào chỗ có nhiều rệp đeo bám có 
tác dụng rửa trôi bớt sáp trước khi phun 
thuốc. Dùng một trong các loại thuốc 
sau: Applaud 10WP, Mospilan 3EC, 
Nouvo 3.6EC, ... kết hợp với dầu khoáng 
(SK Enspray 99, Citrole 96.3EC, …) theo 
nồng độ khuyến cáo.

- Rệp muội: Tỉa bỏ những cành bị sâu 
bệnh, cành già; dọn sạch cỏ dại trong 
vườn. Mùa nắng dùng vòi phun nước vào 
chỗ có nhiều rệp đeo bám để tẩy rửa bớt 
rệp, tăng ẩm độ trên cây. Thường xuyên 
kiểm tra vườn cây, chú ý vào những bộ 
phận hay bị hại, phát hiện rệp để diệt trừ 
kịp thời bằng một trong các loại thuốc 
sau: Oncol 20EC; Mospilan 3EC; Elsan 
50EC, Applaud 10WP; ...

- Sâu đục thân, cành: Với trưởng 
thành: Dùng vợt hoặc bắt bằng tay trong 
thời gian trưởng thành vũ hoá và đẻ trứng 
từ tháng 4 đến tháng 6 dương lịch.  Với 
sâu non: Diệt sâu non bằng cách cắt 
hoặc bẻ xuống dưới một đoạn cành non 
bị héo (đối với sâu đục cành) vào các 
tháng 5, 6, 7. Với sâu non đã đục vào 
trong cành lớn, thân cây hoặc gốc cây 
thì có thể dùng một sợi dây thép nhỏ và 
cứng như dây phanh xe đạp làm thành 
móc nhọn như lưỡi câu, luồn vào trong 
để ngoáy và kéo sâu non qua các lỗ đùn 
phân và mạt cưa trên thân, cành và gốc 
cây. Quan sát tìm các lỗ đục có phân còn 
mới. Dùng que sắt chọc vào đường đục 
diệt sâu. Hoặc dùng bơm tiêm bơm thuốc 
trừ sâu vào đường đục rồi bít chặt bằng 
đất sét. Sử dụng một trong các loại thuốc 

sau: Padan 95WP, Virtako 40WG, …
- Bệnh chảy gôm: Tránh gây vết 

thương cho cây, cuối mùa thu, đầu xuân 
hàng năm quét vôi hoặc nước Booc -đô 
đậm đặc lên thân cây. Thường xuyên 
phòng trừ các loại côn trùng, giữ độ ẩm 
hợp lý, không nên bón quá nhiều đạm, 
tăng cường bón phân hữu cơ. Khi phát 
hiện cây chớm bị bệnh có thể dùng một 
trong các loại thuốc như: Ridomil 72WP; 
Aliette 80WP, Mancolaxyl 72 WP, … 
hoặc các loại thuốc có gốc đồng và gốc 
lưu huỳnh. 

- Bệnh thủng lá: Ngắt bỏ, tiêu hủy 
lá bị bệnh, tăng bón phân hữu cơ, hạn 
chế bón nhiều phân đạm. Vườn đào phải 
thoát nước tốt, đảm bảo thoáng gió và 
chiếu sáng đủ. Không nên trồng xen lẫn 
giữa lê và đào vì có thể lây nhiễm lẫn 
nhau. Khi cây bị bệnh có thể sử dụng một 
trong các loại thuốc sau: Kasumin 2SL, 
Xantocin 40WP, Validamycin 5SL, ...

- Bệnh xoăn, phồng lá: Ngắt bỏ, tiêu 
hủy lá bệnh, bón phân cân đối. Có thể 
sử dụng một trong các loại thuốc sau: 
Ridomil Gold 68WG; Score 250EC, …

5. Thu hoạch và bảo quản
5.1. Thu hoạch
- Đối với đào dùng để chơi cành: Khi 

thu hoạch phải dùng cưa, nếu chặt sẽ 
làm lay gốc đứt rễ. Đem đi xa nên tẩm 
bông ướt vào gốc cho vào túi nilon rồi 
buộc chặt. 

- Đối với đào thế, đào cây: Chú ý khâu 
đánh cây, tránh cây bị đứt nhiều rễ và 
vỡ bầu. Khi cần vận chuyển đi xa nên 
đánh cây và trồng cây vào chậu trước đó 
1-2 tháng, hoặc bao gói bầu thật chặt và 
tránh va dập.

5.2. Bảo quản
- Đào sau thu hoạch phải được đặt ở 

nơi thoáng mát, đủ ánh sáng, không nên 
để chỗ có gió lùa mạnh vì sẽ làm đào 
mất nước nhiều dẫn đến héo hoa và nụ. 
Không nên để đào chỗ quá tối hoặc ở gần 
bóng đèn có công suất lớn vì sẽ không đủ 
ánh sáng làm màu sắc hoa bị phai, hoa 
nhanh tàn, nụ sớm rụng hoặc thừa sáng, 
nhiệt độ cao hoa nở nhanh, chóng tàn.

- Thường xuyên tưới nước, giữ ẩm cho 
các chậu cây đào nhưng không nên tưới 
quá nhiều nước, làm cây bị úng gây thối 
rễ, cây đào sẽ chết. 
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