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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Hình ảnh Mô hình trồng hoa lan Dendrobium  

 

 
Hình ảnh Mô hình trồng hoa lan Mokara

TIN CSPL 
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QUY TRÌNH CHĂN NUÔI AN TOÀN SINH HỌC PHÒNG, 

CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI CHO TRANG TRẠI 

QUY MÔ VỪA, NHỎ VÀ CHĂN NUÔI NÔNG HỘ 

Ngày 11 tháng 11 năm 2021, 

Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và 

PTNT) đã ban hành Quyết định số 

205/QĐ-CN-GVN về việc Công 

nhận quy trình chăn nuôi an toàn sinh 

học phòng, chống bệnh Dịch tả lợn 

châu Phi cho trang trại quy mô vừa, 

nhỏ và chăn nuôi nông hộ. 

Quyết định công nhận "Quy 

trình chăn nuôi an toàn sinh học 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu 

Phi cho trang trại quy mô vừa, nhỏ và 

chăn nuôi nông hộ" là sản phẩm của 

đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu các biện 

pháp an toàn sinh học đối với chăn 

nuôi lợn ở quy mô, cấp độ và phương 

thức khác nhau để phòng, chống bệnh 

Dịch tảlợn châu Phi. Quyết định có 

hiệu lực từ ngày ký. Sở Nông nghiệp 

và PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương tham khảo, khuyến cáo 

và hướng dẫn tổ chức áp dụng các 

quy trình được ban hành theo Quyết 

định này. 

Đây là quy trình chăn nuôi an 

toàn sinh học áp dụng cho loại hình 

chăn nuôi trang trại quy mô vừa, nhỏ 

và chăn nuôi nông hộ. Số lượng đầu 

con/đơn vị vật nuôi theo từng quy mô 

chăn nuôi như sau: 

- Chăn nuôi trang trại quy mô 

vừa: Từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật 

nuôi (phương thức nuôi chuồng kín 

và nuôi chuồng hở). 

- Chăn nuôi trang trại nuôi theo 

quy mô nhỏ: từ 10 đến 30 đơn vị vật 

nuôi (phương thức nuôi chuồng 

chuồng hở). 

- Chăn nuôi quy mô nông hộ: 

dưới 10 đơn vị vật nuôi (phương thức 

nuôi chuồng chuồng hở). 

Hệ số đơn vị vật nuôi (ĐVN) 

và công thức chuyển đổi đối với lợn 

nuôi theo bảng sau 
S 

T

T 

Loại 

vật 

nuôi 

Khối 

lượn

g hơi 

trung 

bình 

(kg) 

Hệ 

số 

đơn 

vị 

vật 

nuôi 

Số đầu 

con/ĐV

N 

1 Lợn 

dưới 

28 

ngày 

tuổi 

8 0,01

6 

63 

2 Lợn 

thịt: 

   

2.1 Lợn 

nội 

80 0,16 6 

2.2 Lợn 

ngoạ

i 

100 0,2 5 

3 Lợn 

nái: 

   

3.1 Lợn 

nội 

200 0,4 3 

3.2 Lợn 

ngoạ

i 

250 0,5 2 

4 Lợn 

đực 

300 0,6 2 

Về chuồng trại và trang thiết 

bị: vị trí xây dựng chuồng trại. Nơi 

xây dựng chuồng trại phải đủ nguồn 
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nước đảm bảo chất lượng cho hoạt 

động chăn nuôi và xử lý chất thải 

chăn nuôi; có biện pháp bảo vệ môi 

trường; có tường rào bao quanh; xây 

dựng chuồng trại chăn nuôi ở địa 

điểm cao ráo, dễ thoát nước, dễ làm 

vệ sinh và đảm bảo luôn khô ráo, 

thoáng mát. Chuồng nuôi phải bố trí 

phù hợp với từng đối tượng lợn và 

mục đích sản xuất. Phải bố trí hố khử 

trùng ở cổng ra vào, khu chuồng nuôi 

và tại lối ra vào mỗi dãy chuồng nuôi 

... Đối với phương thức chăn nuôi 

chuồng hở cần sử dụng lưới hay bạt 

để bao xung quanh chuồng nuôi để 

ngăn chặn côn trùng, động vật gây 

hại. 

Về thức ăn, nước uống: sử 

dụng thức ăn có nguồn gốc rõ ràng, 

không bị hỏng, mốc và còn hạn sử 

dụng, đảm bảo chất lượng và an toàn; 

nên bổ sung chế phẩm sinh học trong 

thức ăn để tăng cường sức đề kháng 

cho lợn. Nguồn nước sử dụng cho 

chăn nuôi lợn phải đảm bảo an toàn, 

đảm bảo vệ sinh, không bị nhiễm 

khuẩn, nhiễm kim loại. 

Về chăm sóc nuôi dưỡng: chọn 

lợn giống để nuôi sinh sản; tổ chức 

chăm sóc, nuôi dưỡng các nhóm đối 

tượng lợn theo đúng quy trình kỹ 

thuật đảm bảo nhiệt độ, ẩm độ, chế độ 

chăm sóc, thức ăn theo từng giai đoạn 

phát triển của lợn và theo mục đích 

sản xuất. 

Về công tác thú y: hướng dẫn 

các biện pháp thực hiện liên quan đến 

kiểm soát người và động vật; vệ sinh 

trước, trong và sau quá trình chăn 

nuôi; kiểm soát phương tiện vận 

chuyển; xử lý chất thải chăn nuôi, xác 

lợn chết; quy trình tiêm phòng các 

loại bệnh; quản lý, ghi chép và kiểm 

tra nội bộ. 

Ngoài ra, quy trình còn cung 

cấp thông tin về đặc điểm một số hóa 

chất tẩy rửa và khử trùng; hướng dẫn 

kỹ thuật tiêu hủy, giết mổ bắt buộc 

động vật mắc bệnh và sản phẩm động 

vật mắc bệnh; hướng dẫn cụ thể biện 

pháp xử lý, tiêu hủy lợn mắc bệnh và 

các biểu mẫu theo dõi năng suất, chỉ 

tiêu sinh sản, ghi chép nhập - xuất 

nguyên liệu thức ăn ... 

T.N 

 

 

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH  

ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÁC 
 

 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân 

dân (UBND) Thành phố Hồ Chí 

Minh (TP.HCM) Lê Hòa Bình vừa 

giao Sở Xây dựng TP.HCM hoàn 

chỉnh báo cáo sơ kết 1 năm thực 

hiện thí điểm xây dựng công trình 

phục vụ sản xuất nông nghiệp trên 

đất nông nghiệp tại địa bàn 3 huyện 

Củ Chi, Cần Giờ và Nhà Bè. 

TIN TỨC 
 



 

5 | 

Trong đó, đánh giá nhu cầu 

thực chất về việc xây dựng công trình 

phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa 

bàn 3 huyện, báo cáo lý do vì sao nhu 

cầu trước đây của người dân rất nhiều 

nhưng khi triển khai thực hiện thí 

điểm thì người dân đăng ký rất ít.  

 

Ngoài ra, qua thực tiễn triển 

khai thí điểm ở các địa phương, sở 

cần có ý kiến đề xuất quy mô công 

trình xây dựng với mức độ phù hợp 

cho từng đối tượng; xác định các 

công trình phục vụ sản xuất nông 

nghiệp trên đất nông nghiệp có quy 

mô lớn; rà soát, đề xuất lập điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối 

với đất nông nghiệp khác trên địa bàn 

các huyện, làm cơ sở cấp phép xây 

dựng công trình phục vụ sản xuất 

nông nghiệp cho người dân theo quy 

định. Báo cáo đề xuất trình UBND 

TPHCM xem xét trước ngày 20-11.  

Đối với đề xuất của UBND 

huyện Cần Giờ và Nhà Bè về việc xây 

dựng các công trình dịch vụ trên đất 

nông nghiệp ven biển, ven đê, kè 

phục vụ khách du lịch, cần có phương 

án cụ thể và đề xuất văn bản riêng để 

UBND TPHCM xem xét quyết định. 

QUỐC HÙNG – Báo SGGP

DIỄN ĐÀN KẾT NỐI CUNG CẦU VẬT TƯ ĐẦU VÀO, THÚC 

ĐẨY SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN PHÍA NAM 

Sáng 13/11, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) 

tổ chức chương trình trực tuyến với 

nội dung kết nối cung cầu vật tư đầu 

vào, thúc đẩy sản xuất vụ Đông Xuân 

phía Nam. 

Tại diễn đàn, nhiều đơn vị, 

doanh nghiệp dự báo tình hình xuất 

khẩu lúa gạo của nước ta trong những 

tháng cuối năm nay và trong năm tới 

sẽ tiếp tục có nhiều thuận lợi do nhiều 

nước có nhu cầu nhập khẩu. Tuy 

nhiên, giá gạo xuất khẩu dự báo khó 

tăng cao dù giá phân bón cùng nhiều 

loại vật tư đầu vào đã tăng rất mạnh 

và dự báo có khả năng còn tăng do 

ảnh hưởng xu thế tăng chung của thế 

giới. Do vậy, nông dân cần chủ động 

thực hiện các giải pháp giảm chi phí 

sản xuất, nhất là tăng cường áp dụng 

cơ giới, tiến bộ kỹ thuật, sử dụng 

giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực 

vật tiết kiệm, hiệu quả và quan tâm sử 

dụng phân bón hữu cơ. Tham gia diễn 

đàn, nhiều doanh nghiệp cũng đã cam 

kết giữ ổn định giá bán các loại vật tư 

đầu vào để nông dân an tâm sản xuất 

vụ Đông Xuân; đồng thời mong 

muốn được tăng cường kết nối với 

nông dân, hợp tác xã và các địa 

phương để hình thành các chuỗi liên 

Đất nông nghiệp huyện Hóc Môn – TP.HCM 
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kết bền vững trong sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm... 
 

Hội Nghị tại điểm cầu báo Nông nghiệp 

 

Vụ Đông Xuân 2021-2022, 

toàn vùng Nam bộ dự kiến gieo trồng 

hơn 1,599 triệu ha lúa, với sản lượng 

dự kiến đạt hơn 11,49 triệu tấn; trong 

đó, vùng Đồng bằng  Sông Cửu Long 

(ĐBSCL) gieo trồng 1,52 triệu héc-ta 

và sản lượng ước đạt hơn 11,02 triệu 

tấn. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành vùng 

ĐBSCL và Đông Nam Bộ còn sản 

xuất nhiều loại rau màu, cây ăn trái và 

dự kiến có một lượng lớn sản phẩm 

được thu hoạch trong những tháng 

cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Cụ 

thể, trong quý IV-2021, dự kiến tại 

vùng ĐBSCL sẽ thu hoạch hơn 

829.000 tấn trái cây các loại, trong đó 

có khoảng 600.000 tấn được thu 

hoạch trong tháng 11 và tháng 12-

2021. 

Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục 

trưởng Cục Trồng trọt (Bộ 

NN&PTNT) cho biết việc triển khai 

sản xuất vụ Thu Đông, vụ Mùa năm 

2021 tại các tỉnh Đông Nam bộ và 

ĐBSCL đã được tiến hành sớm và có 

nhiều giải pháp thích ứng với tình 

hình dự báo lũ rất thấp ở khu vực này. 

Đến nay, các tỉnh Nam Bộ cơ bản đạt 

được kế hoạch đề ra trong sản xuất vụ 

Thu Đông và vụ Mùa năm 2021 

Theo ông Tùng, những yếu tố 

quyết định đến giá thành của nông 

sản ĐBSCL vẫn là vốn, vật tư đầu vào 

và lao động. Nếu làm tốt khâu giống 

thì sẽ giảm được vật tư đầu vào. 

ĐBSCL hiện mới xuống giống được 

300.000 ha/1,5 triệu ha, do đó sắp tới 

nhu cầu giống khá lớn. Cục Trồng 

trọt đề nghị các địa phương tính toán 

số liệu chi tiết đến từng cánh đồng để 

có kế hoạch hỗ trợ. 

Để đảm bảo sản xuất vụ Đông 

Xuân 2021 - 2022 thắng lợi, ông Lê 

Hữu Toàn, Phó Giám đốc Sở NN-

PTNT tỉnh Kiên Giang đề nghị các 

đơn vị sản xuất giống nghiên cứu đến 

việc chia sẻ bản quyền giống trên cơ 

sở thỏa thuận giá bán hợp lý. Đồng 

thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người 

nông dân có điều kiện tiếp cận được 

với những giống bản quyền, giống 

chất lượng cao với giá thành thấp 

nhất. 

Đối với phân bón, theo ông 

Phan Văn Tâm - Giám đốc 

Marketing, Công ty CP Phân bón 

Bình Điền đề nghị: Giải pháp để thích 

ứng là trước mỗi mùa vụ cần có các 

diễn đàn thảo luận sâu về tình hình thị 

trường, đưa ra các dự báo về vật tư 

đầu vào trong giai đoạn đó. Từ những 

dự báo này chúng ta sẽ đưa ra được 

chiến lược sản xuất phù hợp cho mỗi 

mùa vụ để đảm bảo được lợi nhuận 

cho người nông dân dù có biến động 

về giá vật tư đầu vào. Ngoài ra, trong 

bối cảnh giá phân vô cơ tăng cao, các 

địa phương cũng nên khuyến nghị 

http://khuyennongtphcm.vn/dien-dan-ket-noi-cung-cau-vat-tu-dau-vao-thuc-day-san-xuat-vu-dong-xuan-phia-nam/z2936090206930_5ea2f43d20f04d2efa5974057e640d2c/
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nông dân tận dụng nguồn phân hữu 

cơ sẵn có cho cây trồng. 

Ông Nguyễn Quốc Phong, Phó 

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 

Giống cây trồng miền Nam cho biết, 

Công ty đang cung cấp nhiều loại 

giống lúa, rau đậu cho bà con khu vực 

phía Nam. Tuy nhiên, việc giống giả 

vẫn xuất hiện trên thị trường làm ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến các doanh 

nghiệp làm ăn chân chính. Vì vậy, các 

cơ quan chức năng cần xem xét và có 

giải pháp xử lý vì các doanh nghiệp 

không có khả năng kiểm soát được 

việc này. 

Một số chuyên gia nông nghiệp 

khuyến cáo giải pháp thay thế phân 

bón hóa học thông qua việc dùng men 

vi sinh xử lý rơm rạ. Bà Bùi Thị Hồng 

Hà, Trưởng phòng Vi sinh Nông 

nghiệp, Trung tâm Nông nghiệp Hữu 

cơ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

(VNUA) cho biết: Nếu nông dân để 

lại 100% rơm rạ tại ruộng và sạ thưa 

hơn thì có khả năng giảm được 50% 

lượng phân bón hóa học cần sử dụng. 

Lượng thuốc bảo vệ thực vật cũng 

giảm từ 30 - 50%, một số vùng có thói 

quen dùng đến chín lần thuốc/vụ lúa 

đã cắt giảm chỉ còn hai đến ba lần 

phun. Ðiều này vừa tránh lãng phí 

nguồn rơm rạ, vừa giảm áp lực lệ 

thuộc vào phân bón hóa học và các 

loại thuốc bảo vệ thực vật khác. 

Cũng tại diễn đàn, ông Lê Văn 

Thiệt, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ 

thực vật, Bộ NN&PTNT khuyến cáo 

các địa phương cần bám sát khung 

thời vụ vụ Đông Xuân vào khoảng 

tháng 11 và tháng 12/2021, tuyệt đối 

không gieo sạ trong tháng 01/2022. 

Để sản xuất và tiêu thụ tốt sản 

phẩm trồng trọt vụ Đông Xuân 2021-

2022 trong bối cảnh có nhiều khó 

khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 

và giá cả nhiều loạt phân bón, vật tư 

đầu vào tăng cao, nông dân và ngành 

Nông nghiệp các địa phương rất cần 

kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp 

cung cấp vật tư đầu vào để có nguồn 

hàng đảm bảo chất lượng, giá cả hợp 

lý. Đồng thời, rất cần nắm bắt kịp thời 

các thông tin về dự báo thị trường, 

nhu cầu thu mua sản phẩm của các 

đơn vị, doanh nghiệp để chủ động kết 

nối và thực hiện sản xuất theo nhu cầu 

thị trường cũng như đặt hàng của 

doanh nghiệp, đảm bảo đầu ra sản 

phẩm. Việc tổ chức diễn đàn để tạo sự 

kết nối, chia sẻ thông tin nhằm thúc 

đẩy sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm 

trồng trọt vụ Đông Xuân tại vùng 

Nam Bộ được các đại biểu đánh giá 

là rất thiết thực và đã giúp các bên 

liên quan nắm bắt được nhiều thông 

tin hữu ích, mở ra nhiều cơ hội để 

tăng cường kết nối, liên kết với nhau 

trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

 

P.Thảo 

 

 

 

 

 

 

GIẢM GẦN 2.000 HA ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 



 

8 | 

Theo Viện quy hoạch - 

Xây dựng TPHCM, Khu Nông 

nghiệp công nghệ cao được bố trí 

tại khu vực vùng ven huyện Củ 

Chi, Bình Chánh, bước đầu cho 

thấy hoạt động khá hiệu quả. 

Các doanh nghiệp trong và 

ngoài nước tham gia đầu tư gần như 

lấp đầy diện tích đất sản xuất, bước 

đầu đã đưa ra thị trường các sản phẩm 

nông nghiệp sạch có giá trị cao, hình 

thành được chuỗi giá trị sản phẩm 

nông nghiệp (nấm, rau, chế phẩm 

sinh học…) liên kết giữa nhà nước, 

nhà sản xuất, nhà phân phối và người 

tiêu dùng. Riêng khu vực sản xuất 

nông nghiệp tại huyện Bình Chánh 

chưa đạt hiệu quả như mong muốn, 

các quỹ đất lớn có nhiều tiềm năng 

phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn 

nuôi nhưng bị ảnh hưởng bởi nguồn 

nước nhiễm phèn, dẫn đến việc trồng 

cây không hiệu quả.  

Tuy nhiên, quỹ đất sản xuất 

nông nghiệp đã và đang giảm khoảng 

1.200ha tại huyện Củ Chi, Hóc Môn 

và giảm khoảng 768ha tại huyện Bình 

Chánh. Nguyên nhân là do công tác 

quản lý đô thị còn bất cập, chương 

trình phát triển nông thôn chưa thực 

chất nên quỹ đất nông nghiệp giảm 

dần, ảnh hưởng đến quỹ đất canh tác 

trong vành đai sinh thái. 

THIỆN LƯƠNG– Báo SGGP

 

“BẠN HÀNG XÁO” CẦN ĐƯỢC TIẾP SỨC 

 “Khi giá nông sản xuống 

thấp, chúng ta báo cáo là có hiện 

tượng thương lái ép giá. Nhưng tôi 

nói rằng, không thể dùng từ 

thương lái ép giá được đâu”, Bộ 

trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh 

Hoan đã nói như thế trong buổi tọa 

đàm “Kinh tế và kinh doanh nông 

nghiệp” do Đại học Kinh tế Quốc 

dân tổ chức vào trung tuần tháng 

11-2021.  

Đây là nhận xét rất đúng với 

thực tế ở vựa lúa, vựa thủy sản, vựa 

trái cây vùng ĐBSCL. Bộ trưởng Lê 

Minh Hoan nhận định: “Xã hội đã 

phân chia một bên là người sản xuất, 

một bên là người mua bán rồi. Vấn đề 

là phải liên kết được những người sản 

xuất và những người mua bán, kéo họ 

lại gần nhau, chia sẻ cho nhau để 

cùng phát triển”.  

Thương lái mua lúa của nông dân 

tại Sóc Trăng 

Lâu nay, người dân ĐBSCL có 

cách gọi rất mộc mạc với những 

người mua đi bán lại sản phẩm nông 

sản là “hàng xáo”, nhưng đa số gọi họ 

là “bạn hàng xáo”. Họ là những người 
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đồng hành nắng mưa, cực khổ cùng 

nông dân, chủ yếu lấy công làm lời. 

Bạn hàng xáo chủ yếu dùng ghe luồn 

lách vào kênh, rạch mua lúa của nông 

dân. Theo GS-TS Võ Tòng Xuân, 

chuyên gia về nông nghiệp, nếu 

không có bạn hàng xáo, nông sản do 

nông dân làm ra không thể hoặc rất 

khó đến với doanh nghiệp. Còn theo 

GS-TS Nguyễn Văn Luật, nguyên 

Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL: 

“Thương lái hay bạn hàng xáo là 

những người rất linh hoạt và có độ 

nhạy với thị trường. Họ là cầu nối 

quan trọng giúp nông dân liên thông 

với doanh nghiệp trong kênh tiêu thụ 

nông sản. Cần tận dụng tốt lực lượng 

bạn hàng xáo để họ không chỉ là kênh 

thu mua nông sản mà còn là những 

người “truyền cảm hứng” để nông 

dân sản xuất tốt hơn, theo kịp nhu cầu 

thị trường”.   

Cách đây hơn 10 năm, Hiệp 

hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã 

nỗ lực để kết nối bạn hàng xáo với các 

doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Đã có 

doanh nghiệp xuất khẩu gạo tập hợp 

hàng chục bạn hàng xáo và nhà máy 

xay xát, cùng hợp tác xã vào hệ thống 

thu mua lúa. Tuy nhiên, sự kết nối 

này không như mong muốn.  

 

Thực tế, hiện nay mối quan hệ giữa 

bạn hàng xáo - nhà máy xay xát - 

doanh nghiệp xuất khẩu gạo vẫn là 

trục quan trọng tiêu thụ nông sản của 

nông dân. Trên thực tế, sản xuất nông 

nghiệp ĐBSCL dựa vào hai trục cầu 

nối quan trọng “đầu vào thông qua 

các đại lý vật tư nông nghiệp, đầu ra 

dựa chủ yếu vào bạn hàng xáo”. Nếu 

các đại lý cung cấp vật tư đầu vào 

được các nhà máy sản xuất khá 

“cưng”, chăm sóc hướng dẫn kỹ 

thuật, kể cả hỗ trợ vốn… thì bạn hàng 

xáo phải tự lực nguồn vốn và đa phần 

dùng ghe len lỏi các ngõ ngách để thu 

mua lúa của nông dân.   

Có thể nói, trong thời gian giãn 

cách ở phía Nam vừa qua, nếu không 

có hệ thống bạn hàng xáo thì hàng 

hóa nông sản của nông dân sẽ rất khó 

tiêu thụ. Bộ trưởng Lê Minh Hoan là 

người am hiểu và dành nhiều tâm 

huyết cho sản xuất nông nghiệp. Vừa 

qua, Bộ trưởng đã đối thoại cùng các 

“Vua nông sản” Việt. Nhiều người 

đang chờ đợi Bộ trưởng sẽ tiếp tục 

cùng VFA đối thoại với bạn hàng 

xáo, chắc chắc sẽ có nhiều điều thú vị 

và những việc cần làm để nhìn nhận 

đúng vài trò, cũng như “hà hơi, tiếp 

sức” giúp bạn hàng xáo chuyên 

nghiệp hơn, không chỉ là người thu 

mua mà còn là người “truyền cảm 

hứng” cho nông dân an tâm sản 

xuất…  

 

 

Theo CAO PHONG  

– Báo SGGP 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục .Thông tin tình hình sinh vật hại cây trồng tuần 46 

 (từ 09/11/2021 đến 16/11/2021)  tại các quận huyện TP. HCM 
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1. Tiến độ sản xuất cây trồng vụ Đông xuân 2021-2022 (đến ngày 16/11/2021) 
TT Cây trồng Đơn vị Thực hiện 

1 Lúa Mùa 2021 ha 5.518,6 

2 Lúa Đông xuân 2021-2022 ha 230 

3 Rau Đông xuân 2021-2022 ha 1.594,4 

4 Lũy kế rau năm 2021 ha 13.598,2 

5 Hoa, cây kiểng ha 2.129 

6 Cây công nghiệp ha 1.044,4 

7 Cây ăn quả ha 5.600 

2. Tình hình sinh vật hại tuần 16/2021 

Cây trồng Sinh vật hại 
Diện tích 

nhiễm (ha) 

Mức độ 

nhiễm 
Vùng (quận/huyện) 

Cây lúa vụ 

Mùa 2021 

Sâu cuốn lá 53,2 Nhẹ CC-BT-HM-BC 

Đạo ôn 38,4 Nhẹ CC-BT-HM-BC 

OBV 55,0 Nhẹ CC-BT-HM-BC 

Khác 37 Nhẹ CC-BT-HM-BC 

Cây rau 

Sâu xanh 25,0 Nhẹ CC-HM-Q12-BC-BT 

Sâu ăn tạp 67,0 Nhẹ TĐ-HM-Q12-BC-BT-CC 

Rầy xám 26,5 Nhẹ TĐ- HM-Q12 

Rỉ trắng 25,8 Nhẹ HM-Q12-BC-BT-CC 

Thối nhũn 8,7 Nhẹ TĐ-HM-Q12-BC 

Sinh vật hại khác 255,7 Nhẹ TĐ- HM-Q12- BC-BT 

Hoa lan Muỗi hại bông, đốm lá, … 9,5 Nhẹ TĐ- CC-BC-BT-CG-NB-Q7 

Hoa mai Sâu ăn lá, bọ trĩ, …. 36,1 Nhẹ TĐ- CC-BC-BT-CG-HM-Q12 

Hoa sứ Rệp sáp, sâu xanh… 0,3 Nhẹ TĐ-CC-BC-CG 

Bonsai Sâu ăn lá, sâu đục thân 0,2 Nhẹ BC 

3. Dự báo trong thời gian tới (tuần 47/2021 từ 16/11/2021 đến 23/11/2021) 
Cây trồng Sinh vật hại Giải pháp khắc phục Vùng 

Trên cây lúa 

Vụ Mùa 2021: rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ xít 

hôi. OBV, chuột, bệnh đạo ôn, bệnh đốm 

vằn… 

Vụ Đông xuân 2021-2022: rầy nâu, bọ trĩ, 

sâu cuốn lá… 

Thăm đồng thường xuyên, theo dõi mật số rầy 

di trú vào đèn, gieo sạ né rầy tập trung, chủ 

động tưới tiêu, giống gieo sạ từ 80-100 kg/ha, 

sử dụng thuốc 4 đúng,… 

CC-HM-BC-

BT-CG-TĐ 

Trên cây rau 
 Sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang, rầy xám, 

thối nhũn , rỉ trắng,… 

Vệ sinh vườn, cày ải phơi đất 7 – 10 ngày 

trước khi gieo cấy; bón phân cân đối, thu gom 

và tiêu hủy cây bệnh, phòng trừ các loài côn 

trùng chích hút, cắn phá; chủ động tưới tiêu, 

thoát nước 

TĐ-HM-Q12-

BC-BT-CC 

Trên hoa, 

cây kiểng 

 Muỗi đục bông, ốc sên, thối nhũn (hoa 

lan); sâu ăn lá, bọ trĩ, rệp vải (mai); sâu 

xanh (hoa sứ), săn ăn lá (hoa nền),… 

 Vệ sinh vườn, cải tạo vườn thông thoáng, 

phòng ngừa các các loài côn trùng gây hại,… 

TĐ- HM-Q12-

BC-BT-CC-

CG-NB 

Trên cây 

trồng khác 

 Sâu đục thân mía; rệp sáp, khảm lá khoai 

mì; bệnh vàng lá greening cam quýt; chổi 

rồng nhãn; bọ cánh cứng hại dừa 

Điều tra sinh vật hại đồng ruộng định kỳ, sử 

dụng các biện pháp IPM trong quản lý dịch 

hại,… 

CC-BC-HM-

CG-NB 

 Chi cục Trồng trọt và BVTV 
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

 

 

CHỢ MIỀN QUÊ TỪ TRANG TRẠI HỮU CƠ ĐẾN BÀN ĂN 
 

Hơn 900 sản phẩm nông 

nghiệp theo hướng hữu cơ, Chợ 

Miền Quê xuất phát từ một trang 

trại nhỏ, đến nay đã có 2 cửa hàng 

tại 84 An Dương Vương, phường 9, 

quận 5 và 4 Nguyễn Thị Thập, 

phường Tân Hưng, quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh (TPHCM). 

Lựa chọn vùng đất sạch 

Ông Lê Minh Trường, Giám 

đốc điều hành Công ty Chợ Miền 

Quê, chia sẻ, từ một trang trại nhỏ tại 

Bình Dương với diện tích 1,5 ha chỉ 

phục vụ cho nhóm bạn bè, người 

thân; nhằm mong muốn mang đến 

bữa ăn an toàn, đặc biệt là giàu dinh 

dưỡng.  

Những năm đầu, nhóm của anh 

Lê Minh Trường đã bắt đầu canh tác 

những loại rau, củ dễ trồng. Trước khi 

trồng, đất cũng được khảo sát, lấy 

mẫu xét nghiệm để xem kết quả hàm 

lượng dinh dưỡng, chất lượng của đất 

có thể trồng được theo hướng hữu cơ. 

Song song đó, nguồn nước cũng xét 

nghiệm và nước tưới qua hệ thống 

lọc. 

Với phương châm sản xuất 

theo hướng hữu cơ, cho nên, những 

sản phẩm luôn có hình dáng, kích 

thước “ốm yếu”, nhưng bù lại có hàm 

lượng dinh dưỡng cao, hương vị tự 

nhiên đã khơi gợi cho người dùng 

cảm giác thân quen, gần gũi như ở 

vùng quê. Chính những thực phẩm 

giàu dinh dưỡng đó đã góp phần làm 

cho bữa cơm gia đình trở nên vui vẻ 

và đầm ấm hơn. Đó cũng chính là chủ 

đích “Mang tinh túy từ thiên nhiên 

vào bữa ăn gia đình” của Chợ Miền 

Quê hướng đến. 

Chợ Miền Quê cung cấp thực phẩm 

từ trang trại sản xuất theo hướng 

hữu cơ đến bàn ăn 

Sau thời gian trồng thành công, 

nông sản theo hướng hữu cơ nhóm 

của anh Lê Minh Trường cũng được 

nhiều người quen đánh giá cao. Với 

mong muốn chia sẻ cho nhiều người 

biết đến thực phẩm sạch, từ đó, nhóm 

của Lê Minh Trường đã ấp ủ mở cửa 

hàng mang tên Chợ Miền Quê để 

cung cấp đến hơn cho nhiều người, 

với mức giá hợp lý. Tuy nhiên, cửa 

https://photo-cms-sggp.zadn.vn/w1200/Uploaded/2021/bpivppiq/2021_11_17/9b3239d30e76c6289f67_gcqg.jpg
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hàng không thể bán mỗi nông sản. 

Ngay lập tức, nhóm đã liên hệ với 

nhiều trang trại trồng theo hướng hữu 

cơ khảo sát chất lượng để mua sản 

phẩm về bán. Toàn bộ các sản phẩm 

được thu hoạch, tuyển chọn, sơ chế và 

giao cho khách ngay trong ngày nên 

sẽ đảm bảo được độ tươi ngon nhất. 

Đối với thủy hải sản phải đánh bắt 

trong ngày được đưa vào sơ chế, cấp 

đông ngay lập tức. Khi về đến cửa 

hàng cũng được vận chuyển theo 

nhiệt độ đảm bảo giữ đông. Sau hơn 

2 năm được nhiều khách hàng tin 

tưởng, Chợ Miền Quê mở thêm cửa 

hàng ở quận 7 nhằm phục vụ hơn 

nhiều người, đảm bảo 3 yếu tố: An 

toàn – Chất lượng tươi ngon – Giá cả 

phù hợp. 

Thuận theo tự nhiên 

Thủy hải sản được mua từ vùng 

không bị ô nhiễm môi trường 

Nông trại của Chợ Miền Quê 

được đặt cách xa trung tâm thành phố 

nhằm hạn chế tác động của khói bụi 

và các hoạt động gây ô nhiễm khác do 

quá trình đô thị hóa. Đặc biệt, Chợ 

Miền Quê cũng không sử dụng thuốc 

trừ sâu và phân bón hóa học trong 

canh tác hay bảo quản mà chỉ dùng 

phân bón hữu cơ, vi sinh. Trong tình 

hình dịch bệnh diễn biến bất thường, 

Chợ Miền Quê cũng xây dựng hệ 

thống bán hàng trên ứng dụng điện tử 

để nhiều người dễ dàng tiếp cận.  

Chợ Miền Quê nuôi trồng nông 

sản theo phương pháp hữu cơ, không 

sử dụng phân bón hóa học hay hóa 

chất độc hại mà chỉ sử dụng dinh 

dưỡng hữu cơ nuôi cây trồng. Rau, 

củ, quả đón cái nắng của sớm mai, 

đêm trong những giọt sương dịu mát, 

cây cối được tưới nguồn nước sạch và 

đắp bồi dinh dưỡng từ đất đai màu mỡ 

mà lớn lên. Đối với các loại cây trồng 

không có khả năng phát triển, Chợ 

Miền Quê sẽ ủ trực tiếp để tạo thành 

phân bón cho các lứa sản phẩm tiếp 

theo. Phân bón hữu cơ không chỉ 

cung cấp đầy đủ các dưỡng chất giúp 

cây phát triển toàn diện mà còn giúp 

đuổi một số côn trùng có hại và giúp 

các vi sinh vật có ích trong đất phát 

triển. 

Nuôi trồng nông sản theo phương 

pháp hữu cơ, không sử dụng phân 

bón hóa học hay hóa chất độc hại 

https://photo-cms-sggp.zadn.vn/w1200/Uploaded/2021/bpivppiq/2021_11_17/2501b7ba3e1ff641af0e_qfxk.jpg
https://photo-cms-sggp.zadn.vn/w1200/Uploaded/2021/bpivppiq/2021_11_17/1c279bccaf6967373e78_rfau.jpg
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Chợ Miền Quê vừa mở thêm cửa 

hàng tại quận 7 để phục vụ nhu cầu 

người tiêu dùng 

Từ đó, Chợ Miền Quê chủ 

động được nguồn cung, kiểm soát 

chặt chẽ mọi mặt của hoạt động nuôi 

trồng: từ giống, phân hữu cơ, nước 

tưới, đất. Thịt heo đang lấy ở trang 

trại trên Tây Nguyên, được nuôi theo 

quy trình thảo mộc, với chất lượng 

thịt luôn có vị riêng. Đối với thủy hải 

sản chỉ chọn vùng nuôi tự nhiên, 

không bị ô nhiễm, ảnh hưởng từ đô 

thị hóa như sản phẩm nước mặn là 

Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu); nước 

ngọt ở vùng U Minh (Kiên Giang)…  

Hiện môi trường đang bị đe 

dọa bởi rác thải nhựa sử dụng một 

lần, nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ 

môi trường và thay đổi hành vi dùng 

túI ni lông khi mua sắm, Chợ Miền 

Quê đã mạnh dạn sử dụng túi giấy để 

đựng thực phẩm thay cho túi nhựa. 

Cung cấp thực phẩm sạch, hữu cơ đến 

người tiêu dùng không chỉ là hoạt 

động kinh doanh. Đó còn là trách 

nhiệm và sự đóng góp nhỏ của Chợ 

Miền Quê cùng cộng đồng chung tay 

bảo vệ một nền nông nghiệp sạch bền 

vững, vì môi trường sống lành mạnh, 

vì an toàn sức khỏe người tiêu dùng. 

LÊ DUY- Báo SGGP 

 

 

 

 
 
 
 

 

NÔNG SẢN VIỆT TỰ TIN CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG 

KHÓ TÍNH 

Nông sản Việt Nam đã đáp 

ứng được những yêu cầu khắt khe 

về chất lượng của các nước nhập 

khẩu, thậm chí là các thị trường 

khó tính như EU… 

Nông sản Việt đạt chất lượng 

quốc tế 

Chia sẻ tại “Hội nghị trực 

tuyến kết nối tiêu thụ Rau vụ đông 

các tỉnh Đồng bằng sông Hồng” do 

Tổ điều hành Diễn đàn kết nối nông 

sản (Bộ NN-PTNT) tổ chức ngày 

20/11, ông Trần Phương Minh, Giám 

đốc bộ phận Xuất nhập khẩu Công ty 

Cổ phần Thương mại và Dịch vụ 

Thagri cho rằng, hiện nay, tiềm năng 

của thị trường của Việt Nam còn rất 

lớn. Mặc dù trong 2 năm gần đây vấn 

đề logistics gặp nhiều khó khăn do 

ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng 

https://photo-cms-sggp.zadn.vn/w1200/Uploaded/2021/bpivppiq/2021_11_17/e277459e7f3bb765ee2a_kija.jpg


 

14 | 

mức tăng trưởng hơn 15% vẫn là con 

số rất khả quan và hứa hẹn còn nhiều 

cơ hội cho xuất khẩu trong thời gian 

tới. 

Cũng theo ông Minh, các sản 

phẩm nông sản của Việt Nam đã đáp 

ứng được những yêu cầu khắt khe về 

chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ 

thực vật trên sản phẩm… của các 

nước nhập khẩu, thậm chí là các thị 

trường khó tính như EU… 

Nông sản của Việt Nam đã đáp 

ứng được những yêu cầu khắt khe về 

chất lượng. Ảnh: Phạm Hiếu. 

Còn theo bà Nguyễn Thị Lê 

Na, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông 

nghiệp sinh thái Ecovi, xu hướng và 

nhu cầu của thị trường về nông sản 

sinh thái đang tăng cao, không chỉ 

trong nước mà còn trên thế giới. Theo 

đó, đại diện Công ty Ecovi cho biết 

đơn vị sẵn sàng hỗ trợ nông dân và 

kết hợp với các doanh nghiệp, hợp tác 

xã làm nông nghiệp sinh thái. 

“Hiện nay, một số hộ nông dân 

trên Hòa Bình đang cùng Ecovi 

chuyển đổi 200 ha cam sinh thái từ 

mô hình VietGAP và GlobalGAP. 

Tuy nhiên, việc chuyển đổi là không 

hề dễ và phải làm từng bước một”, bà 

Nguyễn Thị Lê Na chia sẻ. 

Đồng tình với những ý kiến tại 

Hội nghị, bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, 

Chủ tịch HĐQT Nutrimart nhận định, 

nông sản của bà con nông dân hiện 

nay đã cải thiện được chất lượng. 

“Tuy nhiên các sản phẩm nông 

nghiệp của chúng ta vẫn còn yếu 

về khâu sơ chế, đóng gói do số lượng 

các cơ sở này rất ít. Từ kinh nghiệm 

xuất khẩu và bán lẻ nhiều năm qua, 

tôi cho rằng các địa phương cần đầu 

tư hơn và sơ chế, đóng gói hoặc tốt 

hơn là chế biến sâu để đáp ứng được 

tiêu chuẩn cho các nhà mua”, bà 

Nguyễn Thị Diễm Hằng phân tích. 

Theo lãnh đạo Nutrimart, các 

địa phương có thể nghiên cứu, xem 

xét để đưa các hệ thống sơ chế, đóng 

gói về cấp HTX, từ đó hỗ trợ nông 

dân trong khâu này. Khi hệ thống sơ 

chế, đóng gói được đầu tư, bà Hằng 

cam kết Nutrimart sẽ ưu tiên cho hàng 

hóa của các hệ thống sản xuất vừa và 

nhỏ cũng như các HTX, các hộ nông 

dân trong việc tiêu thụ sản phẩm. 

Nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh thị 

trường nội địa 

Ông Lê Văn Liêm, Giám đốc 

Khu vực miền Bắc của Saigon Co.op 

chia sẻ, 5 giải pháp để đẩy mạnh tiêu 

thụ nông sản tại thị trường nội địa. Đó 

là: Thông tin và tuyên truyền vận 

động; kết nối doanh nghiệp với thị 

trường tiêu thụ; nâng cao khả năng 

cạnh tranh của doanh nghiệp; triển 

khai các chương trình khuyến khích 

https://nongnghiep.vn/globalgap-tag52974/
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sử dụng hàng Việt Nam và tham gia 

bình ổn thị trường. 

Theo ông Liêm, tại gần 1.000 

điểm bán trong hệ thống của Saigon 

Co.op, với mặt hàng rau củ quả, hàng 

Việt Nam chiếm toàn bộ 100%. 

Mỗi ngày hệ thống tiêu thụ gần 500 

tấn hàng nông sản. Với xu 

hướng người tiêu dùng chuyển 

dịch từ chợ truyền thống sang siêu thị 

ngày càng lớn, đây là cơ hội để hàng 

nông sản Việt tiếp cận gần hơn với 

người tiêu dùng trong nước. 

Tại các tỉnh phía Bắc, nhất là 

các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, 

những năm gần đây, Saigon Co.op 

tập trung công tác thu mua nông sản 

vụ đông tại các tỉnh Đồng bằng sông 

Hồng bằng hình thức khai thác trực 

tiếp từ vùng trồng hoặc thông qua các 

HTX lớn trong khu vực để cung ứng 

cho thị trường 3 miền. 

Đứng ở vai trò của nhà phân 

phối, ông Lê Văn Liêm đưa ra 4 yêu 

cầu đối với các sản phẩm nông sản. 

Thứ nhất, sản phẩm phải được kiểm 

soát chặt chẽ về chất lượng và an toàn 

thực phẩm, về mẫu mã, tiêu chuẩn kỹ 

thuật an toàn. 

Thứ hai, sản phẩm phải được 

kiểm soát tiêu chuẩn từ vùng trồng, 

sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 

GlobalGAP và hữu cơ. Thứ ba là áp 

dụng quy trình kỹ thuật nông nghiệp 

công nghệ cao, bảo quản sau thu 

hoạch, sơ chế và bao gói, giúp khách 

hàng truy xuất nguồn gốc tiện lợi. 

Thứ tư là có sự liên kết các vùng 

trồng để xác định khả năng cung ứng, 

thị trường tiêu thụ, từ đó xây dựng kế 

hoạch sản xuất phù hợp. 

 

 

Saigon Co.op có một tổng kho phân phối tại Bắc Ninh nhằm đối lưu hàng 

hoá giữ các vùng miền. Mỗi năm, hệ thống siêu thị cũng liên kết để tiêu thụ gần 

1.000 tấn rau, củ quả như cà rốt, khoai tây, su hào, bắp cải, rau ăn lá của các tỉnh 

trong vụ đông. 

 

Phạm Hiếu – Báo NNVN 

 
 

Chịu trách nhiệm nội dung Th.S Phạm Lâm Chính Văn – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông TP.HCM. 

Địa chỉ: 70/12 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

Điện thoại: 028. 39313016  Fax: 028.39312018 

Email: ttkn.snn@tphcm.gov.vn Website: http://www.khuyennongtphcm.vn . 

Quyết định số 25/GP-STTTT ngày 28/7/2020 do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 

28/7/2020 

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

mailto:ttkn.snn@tphcm.gov.vn
http://www.khuyennongtphcm./
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Hình ảnh mô hình rau ăn lá áp dụng công nghệ cao 
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