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BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

GIAI ĐOẠN 2021-2025 

 

Ngày 08/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

318/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí 

quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Quyết định số 

319/QĐ-TTg về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. 

Quyết định số 320/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn 

mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao 

giai đoạn 2021-2025. Quyết định số 321/QĐ-TTg về việc quy định tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025 

Đối với xã nông thôn mới, cũng bao gồm 19 Tiêu chí, nhưng có sự thay 

đổi. Như, tiêu chí Quy hoạch, bổ sung nội dung “…phê duyệt phù hợp với định 

hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã giai đoạn 2021-2025 (trong đó có quy 

hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn)…”, nội dung 

này không có trong giai đoạn trước. Tiêu chí Giao thông, có 2/4 nội dung quy 

định tỷ lệ (%) phải đạt mà không phân cấp toàn bộ cho Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quy định. Tiêu chí Thủy lợi, có thêm nội dung “phòng chống thiên tai”. 

Tiêu chí Thu nhập, quy định tính thu nhập bình quân đầu người theo từng năm 

không theo mức cố định cho toàn giai đoạn. Ở tiêu chí Thu nhập (triệu 

đồng/người), Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phải đạt, năm 2021: ≥50, năm 

2022: ≥53, năm 2023: ≥56, năm 2024: ≥59 và năm 2025: ≥62,...  

Về xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, là xã đạt chuẩn nông thôn 

mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025) và đạt các tiêu chí (19 tiêu chí) xã nông 

thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Trong 19 tiêu chí, có rất nhiều nội dung 

được phân cấp do “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể”. 

Về xã nông thôn mới kiểu mẫu, gồm 05 nội dung, đó là: Đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; đối với các xã đã được công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020, phải tập trung rà soát, chỉ 

đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc 

gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Thu nhập bình quân đầu 

người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao 

hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy 

định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm. Có ít nhất một mô 

hình thôn thông minh, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể. Đạt tiêu chí 

quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu theo ít nhất một trong các lĩnh vực nổi trội 

nhất (về sản xuất, về giáo dục, về văn hóa, về du lịch, về cảnh quan môi trường, 

về an ninh trật tự, về chuyển đổi số...) mang giá trị đặc trưng của địa phương, do 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. 

THÔNG TIN CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT 
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Về huyện nông thôn mới, gồm 05 nội dung, đó là: Có 100% số xã trên 

địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu 

của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025). Có ít nhất 

10% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đáp ứng đầy đủ mức 

đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao 

giai đoạn 2021-2025). Có 100% số thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn 

minh. Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông 

thôn mới của huyện đạt từ 90% trở lên (trong đó có tỷ lệ hài lòng của người dân 

ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông thôn mới đạt 

từ 80% trở lên). Đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

(gồm 9 tiêu chí). 

Về huyện nông thôn mới nâng cao, gồm 04 nội dung, đó là: Là huyện 

đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ 

tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025). Có ít nhất 50% 

số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đáp ứng đầy đủ mức đạt 

chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai 

đoạn 2021-2025). Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây 

dựng nông thôn mới nâng cao của huyện đạt từ 95% trở lên (trong đó có tỷ lệ 

hài lòng của người dân ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây 

dựng nông thôn mới nâng cao đạt từ 85% trở lên). Đạt các tiêu chí huyện nông 

thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 (gồm 9 tiêu chí). 

Về tỉnh nông thôn mới, gồm 08 nội dung, đó là: Có 100% số huyện trên địa 

bàn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; đối với các huyện đã được công nhận 

đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, phải rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp 

ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025. Có 100% số thị xã, thành phố trên địa bàn hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; đối với các thị xã, 

thành phố đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2010-2020, phải rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo yêu cầu đối với thị xã, thành phố trực 

thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025. Có ít nhất 20% số huyện trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

giai đoạn 2021-2025. Có ít nhất 40% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao giai đoạn 2021-2025. Có Đề án xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh, thành 

phố giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương thông qua. Có ít nhất 70% số km đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ 

trên địa bàn được trồng cây xanh dọc tuyến đường. Đất cây xanh sử dụng công 

cộng trên địa bàn tối thiểu là 4 m
2
/người. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức 

đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương quản lý đạt từ 90% trở lên. 

Như vậy, có thể thấy rằng nội dung để địa phương đạt nông thôn mới có 

sự thay đổi, cụ thể và cao hơn so với giai đoạn trước năm 2020./. 
Toàn văn các Quyết định này được đăng tải trên Website của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trà Vinh 

địa chỉ: https://snnptnt.travinh.gov.vn/ vào mục Chính sách nông nghiệp, nông thôn. 

 

https://snnptnt.travinh.gov.vn/
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Trà Vinh tổ chức lễ khánh thành kho lạnh 

thông minh đầu tiên tại tỉnh và khu vực 

Đồng bằng sông Cửu Long 
 

                                   Ks. Tạ Mỹ Hoà 

                                                                              Sở Nông nghiệp và PTNT 

 

Ngày 17/3/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phối hợp với Công ty Ice-Loft 

Việt Nam, Viện Kinh tế xanh tổ chức lễ khánh thành kho lạnh thông minh, sau 16 

tháng kể từ ngày khởi công xây dựng mô hình trình diễn kho lạnh thông mình tại xã 

Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đạt tiêu chuẩn Châu Âu, do Chính phủ 

Vương quốc Bỉ tài trợ đầu tiên tại tỉnh Trà Vinh và khu vực Đồng bằng sông Cửu 

Long đã hoàn thành, chính thức đi vào vận hành thử nghiệm  

Dự án kho lạnh thông minh được xây dựng trên diện tích hơn 1.000m
2
, 

công suất chứa khoảng 60 tấn rau, quả. Tổng vốn đầu tư gần 24 tỷ đồng do 

Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ và một phần đối ứng của tỉnh, gi p tỉnh nhà 

phát triển nông nghiệp thông minh g n với việc tham gia sâu rộng vào chu i giá 

trị trong nước và quốc tế, chủ động bảo quản, đảm bảo chất lượng sản phẩm hoa 

quả xuất khẩu sang các thị trường khó tính, góp phần tăng thu nhập cho bà con 

nông dân.  

 

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ 

Mục tiêu dài hạn của dự án phát triển chu i kho lạnh thông minh tại vùng 

sản xuất rau quả tập trung ở ĐBSCL, để tập kết, bảo quản và sơ chế rau quả 

trước khi vận chuyển đến trung tâm logistic và cảng Cái Mép - Thị Vải, để từ 

đây xuất khẩu rau quả sang thị trường Châu Âu.  

Trong tương lai gần Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tập đoàn 

Ice-Loft của Bỉ tiếp tục nghiên cứu phát triển chu i các kho lạnh thông minh ở 

các vùng canh tác khác nhau tại các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu 

Long, đặc biệt là các tỉnh nằm trên hành lang sông Hậu, vận chuyển đến cảng 

TIN CHUYÊN NGÀNH 
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nước sâu Cái Mép Thị Vải (Vũng Tàu), nơi các container lớn nhận hàng xuất 

khẩu trực tiếp sang Châu Âu, giảm lượng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.   

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, ông Lê Văn H n, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh mong muốn dự án kho lạnh thông minh đưa vào hoạt động s  làm cơ sở 

cho việc nhân rộng mô hình đến các vùng sản xuất rau, củ, quả của tỉnh nhà và 

khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cơ hội th c đẩy xuất khẩu hàng nông 

sản sang thị trường châu Âu, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho 

nông dân./. 

 

TRÀ VINH THẮNG LỢI VỤ LÚA ĐÔNG XUÂN 2021-2022 

VÀ NHIỀU NỔI LO CỦA NGƯỜI TRỒNG LÚA 

 

Ths. Nguyễn Thị Lùng 

Chi cục Trồng trọt và BVTV 

 

Trà Vinh lại th ng lợi vụ Đông Xuân 2021-2022, đây là vụ l a cho năng 

suất, chất lượng và sản lượng tốt nhất trong năm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của 

biến đổi khí hậu sản xuất l a Đông Xuân của tỉnh nhà khá bất lợi trong những 

năm gần đây như n ng nóng, xâm nhập mặn sâu vào nội đồng,... Trước những 

mối nguy cơ, rủi ro của mùa vụ. Ngay đầu năm 2022, lãnh đạo Ngành Nông 

nghiệp và PTNT đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp cho tỉnh 

nhà: Xây dựng lịch xuống giống trên từng vụ; cơ cấu các giống lúa thích nghi 

trong điều kiện đất đai của tỉnh; xây dựng các kịch bản ứng phó với điều kiện 

bất lợi của thời tiết,…Đặc biệt, là sự chỉ đạo chặt ch  sản xuất vụ Đông Xuân 

2021-2022: Chuẩn bị khá đầy đủ các kế hoạch từ lịch xuống giống, cơ cấu 

giống; nguồn nước tưới phục vụ cho sản xuất; các kịch bản ứng phó điều kiện 

mặn xâm nhập sâu vào nội đồng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với 

mọi hình thức nhằm góp phần th ng lợi cho sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022. 

 

Ruộng lúa Đông Xuân 2021-2022 (xã Tân Sơn - Trà Cú) 
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 Vụ Đông Xuân 2021-2022 với diện tích xuống giống của tỉnh là 63.340,1 

ha (vượt 17,45% so kế hoạch), tính tới thời điểm hiện tại ước tính năng suất 6,48 

tấn/ha (cao hơn cùng kỳ 0,62 tấn/ha), sản lượng 338.519 tấn. Đây là tín hiệu 

phấn khởi của ngành nông nghiệp cũng như bà con trồng lúa trên tỉnh nhà; uớc 

tính sơ bộ lợi nhuận từ cây lúa mang về 1.000.000 -12.000.000 đồng/ha. Tuy 

nhiên, tính trên bình diện chung lợi nhuận từ cây lúa trên vụ Đông Xuân 2021-

2022 giảm từ 30-40 % so với vụ Đông Xuân 20-21; chi phí cho giá thành cho 1 

kg lúa khá cao (từ 4.200 - 4.600 đồngkg); nguyên nhân là giá vật tư đầu vào 

phục vụ cho sản xuất khá cao, chủ yếu là mặt hàng phân bón (tăng 20-30%) và 

giá lúa giảm hơn so với cùng kỳ 400 - 600 đồng/kg lúa (tùy theo từng loại giống 

lúa). 

  
Vụ lúa Đông Xuân 2021-2022 bội thu trên cánh đồng Trà Vinh 

Niềm vui với mùa vụ bội thu trên l a Đông Xuân, thì nổi lo của bà con 

nông dân trồng l a cũng tăng dần cho mùa vụ kế tiếp. Vụ Hè Thu 2022 đang 

chuẩn bị cho việc gieo sạ, hiện tại giá vật tư phục vụ cho sản xuất nông nghiệp 

vẫn chưa có tín hiệu “hạ nhiệt”, mặt hàng phân bón tiếp tục tăng. Mặc dù, các cơ 

quan chức năng tìm các giải pháp bình ổn giá; khuyến khích sử dụng thêm các 

sản phẩm phân bón hữu cơ với nhiều dạng trong canh tác cây lúa, nhằm góp 

phần giảm chi phí trong sản xuất trong mùa vụ kế tiếp; đây cũng là cơ hội, xu 

thế, là thời điểm gi p cho bà con nông dân thay đổi tập quán là việc sử dụng 

phân bón vô cơ kết hợp phân hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp nói chung, nói 

riêng cho cây lúa; góp phần cải thiện và nâng cao nguồn dinh dưỡng trong đất, 

từng bước kiến thiết nền sản xuất nông nghiệp tỉnh nhà theo hướng an toàn và 

bền vững./.   
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NGÀNH HÀNG DỪA TỈNH TRÀ VINH: TRÊN ĐƯỜNG KHỞI SẮC 

 

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Hà 

Sở Nông nghiệp và PTNT 

Tổng diện tích trồng dừa của tỉnh Trà Vinh 24.963 ha, hơn 6,9 triệu cây 

dừa, sản lượng khoảng 296 triệu quả/năm. Đa số các vườn dừa còn “trẻ”, chất 

lượng cơm dừa cao. Trà Vinh đang hứa hẹn là điểm đầu tư hấp dẫn của các 

doanh nghiệp đầu chu i ngành hàng dừa vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Trà Vinh là một trong những tỉnh có diện tích cây dừa khá cao ở vùng 

đồng bằng sông Cửu Long (đứng thứ 2 sau tỉnh Bến Tre). Tập trung hầu hết tại 

tại các huyện, thị xã, thành phố, chủ yếu là các huyện Càng Long, Tiểu Cần, 

Châu Thành và Cầu Kè. Trong những năm gần đây, vùng nguyên liệu dừa đã 

từng bước thay đổi về chất, toàn tỉnh đã có 4.012 ha dừa đạt chứng nhận hữu cơ 

EU, USDA, trong đó 260 ha dừa đạt 6 tiêu chuẩn quốc tế (Châu Âu - EU, Mỹ - 

USDA, Nhật Bản - JAS, Úc - ACO, Thụy Điển - KRAV và GlobalGAP); có 497 

ha dừa sáp (trong đó có 14,55 ha dừa sáp nuôi cấy phôi, 70 ha dừa sáp đạt 

chứng nhận VietGAP); đang thực hiện xây dựng nhãn hiệu độc quyền dừa sáp 

Cầu Kè và đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm trái dừa sáp. 

Đây là cơ sở để phát triển các sản phẩm đặc sản, đặc trưng của ngành hàng dừa 

tỉnh Trà Vinh. 

 
Vườn dừa đạt tiêu chuẩn hữu cơ EU và USDA tại xã Tân Hòa, Tiểu Cần 

Từ khi Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định dừa là cây trồng chủ lực thì ngành 

hàng dừa Trà Vinh đã phát triển đa dạng nhiều sản phẩm giá trị gia tăng như: 

Tinh dầu dừa, phôi nút áo dừa, mật hoa dừa, than hoạt tính, than gáo dừa, cơm 

dừa nạo sấy, nước cốt dừa cấp đông, thảm sơ dừa, tơ sơ dừa đóng kiện, chỉ sơ 

dừa, bánh kẹo dừa sáp, mứt dừa sáp, mỹ phẩm son môi. 

Nhân sự kiện quan trọng đánh giá quá trình hình thành và phát triển tỉnh 

Trà Vinh trong 30 năm tái lập tỉnh (5/1992-5/2022), Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác 

định ngành hàng dừa là một trong những ngành hàng thế mạnh nông nghiệp 

được chọn để thực hiện hoạt động x c tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Nội dung trọng tâm trong chương trình liên kết lần này là kêu gọi các doanh 
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nghiệp đầu chu i tiếp tục xây dựng, mở rộng vùng nguyên liệu dừa hữu cơ đạt 

tiêu chuẩn EU và USDA phục vụ chế biến sâu các sản phẩm giá trị gia tăng và 

kêu gọi xây dựng nhà máy sơ chế/chế biến các sản phẩm dừa trên địa bàn tỉnh. 

 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện, đến thăm và thực hiện hoạt động  

xúc tiến với Công ty Cổ phần Chế biến dừa Á Châu (Bến Tre) 

Đoàn công tác tỉnh Trà Vinh do ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm các doanh nghiệp: Cty 

CP XNK Bến Tre (Betrimex), Công ty TNHH CB dừa Lương Quới, Công ty CP 

Chế biến dừa Á Châu, Công ty TNHH Chế biến Nông sản Thuận Phong trên địa 

bàn tỉnh Bến Tre để trao đổi, mời gọi hợp tác, liên kết sản xuất, chế biến và tiêu 

thụ các sản phẩm dừa hữu cơ của tỉnh Trà Vinh đã đạt được các kết quả rất khả 

quan. Cụ thể: Cty CP XNK Bến Tre (Betrimex) đã ký biên bản ghi nhớ với 

UBND tỉnh triển khai dự án xây dựng nhà máy sơ chế/chế biến các sản phẩm giá 

trị gia tăng từ dừa trên địa bàn huyện Tiểu Cần; đồng thời, cam kết mở rộng 

thêm 2.000 ha dừa hữu cơ, dự kiến nâng diện tích dừa hữu cơ của Công ty trên 

địa bàn tỉnh từ 2.949 ha lên 5.000 ha; Công ty TNHH CB dừa Lương Quới phối 

hợp với Công ty Chế biến dừa sáp Cầu Kè (Vicosap) dự kiến xây dựng 1.000 ha 

dừa hữu cơ g n với xưởng sơ chế tại Cầu Kè; Công ty CP Chế biến dừa Á Châu 

dự kiến mở rộng 200 ha dừa hữu cơ, nâng diện tích dừa hữu cơ của Công ty trên 

địa bàn tỉnh từ 220 ha lên 420 ha; Công ty TNHH Chế biến Nông sản Thuận 

Phong cam kết mở rộng thêm 2.000 ha – 2.600 ha dừa hữu cơ, dự kiến nâng diện 

tích dừa hữu cơ của Công ty trên địa bàn tỉnh từ 532 ha lên 2.500 ha. 

- Định hướng đến năm 2025, Trà Vinh phát triển 8.000 ha dừa “theo 

hướng hữu cơ”, trong đó có 6.000 ha đạt chứng nhận hữu cơ xuất khẩu. Để đạt 

được mục tiêu trên thì việc “Thu hút đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp, tạo 

liên kết để phát triển bền vững các chuỗi sản phẩm dừa trên địa bàn tỉnh” 

là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, việc h  trợ, tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp đầu chu i đầu tư phát triển bền vững các chu i sản phẩm dừa, các doanh 

nghiệp có thế mạnh về công nghệ chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia 

tăng cao, có thị trường tiêu thụ tốt (cả trong nước và xuất khẩu) xây dựng nhà 

máy chế biến trên địa bàn tỉnh. 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết s  thực hiện tốt các chính sách ưu 

đãi, h  trợ đầu tư; tạo môi trường thông thoáng và tạo mọi điều kiện thuận lợi 
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nhất cho nhà đầu tư triển khai thực hiện có hiệu quả nhất; đảm bảo công tác giải 

phóng mặt bằng để đáp ứng yêu cầu triển khai dự án trong thời gian sớm nhất; 

h  trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tạo điều kiện cho nhà đầu tư trong quá 

trình hoạt động kinh doanh. Điều này đang hứa hẹn ngành hàng dừa Trà Vinh s  

tỏa sáng trong tương lai và là nơi đầu tư lý tưởng, hấp dẫn của các doanh nghiệp 

đầu ngành dừa trong khu vực./. 

 

Công ty cổ phần Orlar Việt Nam và Tổ chức phát 

triển Hà Lan đến làm việc với Trà Vinh về dự án  

sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 

     Ths. Trần Văn Đoái 

Sở Nông nghiệp và PTNT 

Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5/1992-5/2022), để phát huy tiềm 

năng, thế mạnh của tỉnh, thu hút các nguồn lực kinh tế tư nhân đầu tư dự án vào 

Trà Vinh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch kêu gọi 09 dự án đầu tư 

vào lĩnh vực Du lịch và Lĩnh vực Nông nghiệp (Kế hoạch số 22/KH-SKHĐT 

ngày 16/3/2022 tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư nhân kỷ niệm 30 năm tái lập 

tỉnh Trà Vinh năm 2022). Dự án hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ dưa lưới sử 

dụng công nghệ thâm canh theo chiều th ng đứng là một trong số 05 dự án tập 

trung kêu gọi đầu tư về lĩnh vực Nông nghiệp. Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn được giao nhiệm phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên 

quan vụ chuẩn bị nội dung thông tin dự án và mời Công ty cổ phần Orlar Việt 

Nam làm việc, khảo sát thực địa để thống nhất dự án.  

Vừa qua (ngày 28/3/2022), Đoàn Công ty cổ phần Orlar Việt Nam và Tổ 

chức phát triển Hà Lan (SNV) do bà Jacquie O’Hara, Giám đốc điều hành Công 

ty cổ phần Orlar Việt Nam cùng các thành viên Công ty cổ phần Orlar Việt Nam 

và SNV đến để tìm hiểu các thủ tục kinh doanh, khảo sát thêm các địa điểm tiềm 

năng cho dự án nông trại rau củ quả công nghệ cao tại tỉnh Trà Vinh. Tiếp đón 

và làm việc với Đoàn Công ty cổ phần Orlar Việt Nam và SNV gồm đại diện Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Nguyên và 

Môi trường và Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang. 
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Đoàn Công ty cổ phần Orlar Việt Nam và SNV làm việc 

 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 28/3/2022 

Dự kiến, dự án nông trại rau củ quả công nghệ cao s  triển khai mô hình 

trồng rau củ quả trong nhà lưới (cụ thể, sẽ sản xuất dưa lưới sử dụng công nghệ 

thâm canh theo chiều thẳng đứng). Diện tích đất để triển khai dự án khoảng 02 

ha. Năm đầu tiên dự án sử dụng khoảng 0,5 ha, sau đó nhân rộng mô hình lên 02 

ha vào năm kế tiếp. Khu vực triển khai dự án là diện tích đất sản xuất kém hiệu 

quả, đem lại lợi nhuận không cao cho người sản xuất. Ngoài ra, khu vực triển 

khai dự án cũng phải đáp ứng các yếu tố liên quan đến giao thông, khí hậu,… 

Dự án là cơ hội phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền 

vững, thân thiện với môi trường và đồng thời tạo cơ hội cho người sản xuất có 

thu nhập thấp đạt được nhiều thuận lợi hơn mong đợi. Ở khu vực Đồng bằng 

sông Cửu long, Trà Vinh là điểm đầu tiên Công ty cổ phần Orlar Việt Nam triển 

khai mô hình nông nghiệp công nghệ cao.   

Đây là buổi làm việc thứ hai Công ty cổ phần Orlar Việt Nam và SNV với 

tỉnh Trà Vinh. Tại buổi làm việc lần này, sau khi trao đổi cùng đại diện các Sở, 

ngành, địa phương, Đoàn Công ty cổ phần Orlar Việt Nam và SNV đến khảo sát 

thực địa tại huyện Châu Thành. Trước đó (ngày 19/01/2022), Công ty cổ phần 

Orlar Việt Nam và SNV đã làm việc với tỉnh và khảo sát thực địa tại huyện Cầu 

Ngang. 
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Đoàn Công ty cổ phần Orlar Việt Nam và SNV khảo sát thực địa  

tại huyện Châu Thành 

Đầu tư vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là một trong những 

nhiệm vụ, giải pháp cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 

và định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: “Tập trung tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo 

hướng phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao, 

thích ứng với biến đổi khí hậu, khả năng cạnh tranh trên thị trường…” và 

“…Xây dựng Làng Khởi nghiệp xanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, hình thành 

hệ sinh thái khởi nghiệp rộng khắp…”. Cụ thể hơn, tại Nghị quyết số 08-NQ/TU 

ngày 23/01/2017 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030, 

xác định một trong những mục tiêu cụ thể đến năm 2025 “Toàn tỉnh có ít nhất 

5% diện tích sản xuất nông nghiệp được ứng dụng công nghệ cao; Gia tăng 

năng suất các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản có lợi thế từ 15% trở lên, tăng 

giá trị thu nhập từ 50% trở lên trên cùng một diện tích, nhóm sản phẩm so với 

sản xuất chưa ứng dụng công nghệ cao”, và định hướng đến năm 2030, toàn 

tỉnh“Có ít nhất 20% diện tích sản xuất nông nghiệp được ứng dụng công nghệ 

cao; Tăng giá trị thu nhập từ 70% trở lên trên cùng một diện tích, nhóm sản 

phẩm so với sản xuất chưa ứng dụng công nghệ cao”. 

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có nhiều chính sách h  trợ sản xuất nông nghiệp 

công nghệ cao theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh; Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính 

phủ về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp 

nông thôn, Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về 

chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp,…/. 

 

 

Chủ động phòng, chống sạt lở trên địa bàn tỉnh 

trong năm 2022 
 

Ks. Trần Văn Sao - Chi cục Thủy lợi  

KS. Lê Phước Toàn - Sở Nông nghiệp và PTNT 

 

Những ngày đầu năm 2022, mặc dù mùa mưa, bão chưa b t đầu nhưng 

trên địa bàn tỉnh đã có 22 đoạn đê bao, bờ bao với tổng chiều dài khoảng 27.260 

m bị sạt lở cục bộ, chảy tràn, vì vậy, dự báo tình hình sạt lở năm 2022 s  còn 

khả năng tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường.  

Để chủ động phòng, chống, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ 

đạo đơn vị chuyên môn phối hợp chính quyền địa phương tăng cường quản lý 

chặt ch  các hoạt động ven sông, ven biển có nguy cơ gây sạt lở (như: Khai thác 

cát sỏi, xây dựng công trình, xây dựng nhà ở, hoạt động giao thông thủy, hoạt 
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động khai thác nước ngầm,…). Xây dựng hệ thống quan tr c, dự báo và tổ chức 

quan tr c, giám sát, cảnh báo các khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời cảnh 

báo. Xây dựng công trình phòng, chống sạt lở tại những khu vực trọng điểm để 

phòng, chống sạt lở, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và các công 

trình hạ tầng thiết yếu. Thường xuyên kiểm tra, chủ động phát hiện sớm và kh c 

phục nhanh chóng sạt lở, sụt l n. Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng 

công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển. Bảo vệ, khôi phục và phát triển 

rừng ngập mặn ven biển. H  trợ di dời dân cư ra khỏi khu vực sạt lở và khu vực 

có nguy cơ xảy ra sạt lở g n với sinh kế, ổn định đời sống của người dân. 

Để kh c phục sạt lở, bảo vệ tài sản và dân sinh, 6/2021 Ủy ban nhân dân 

tỉnh Trà Vinh cho chủ trương xử lý sạt lở khẩn cấp các vị trí sạt lở bằng nguồn 

Quỹ Phòng chống thiên tai của tỉnh với kinh phí 12.000.000.000 đồng (Quyết 

định số 1125/QĐ-UBND ngày 11/6/2021, Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 

11/6/2021, Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 11/6/2021, Quyết định số 

1128/QĐ-UBND ngày 11/6/2021) 

 Thực hiện Quyết định xử lý sạt lở khẩn cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà 

Vinh, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức triển khai thi công và đã nghiệm thu 

hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 12 năm 2021, với giải pháp xử lý sạt lở 

như sau: 

- Kh c phục sạt lở đê bao ngăn triều cường ven sông Cổ Chiên xã Đức Mỹ, 

huyện Càng Long chiều dài sạt lở 700m. Giải pháp thực hiện đóng cừ tràm 02 

hàng xen khích, đóng cừ dừa 02m cây, trải vải địa kỹ thuật bảo vệ mái đê, đấp 

đất đê bao lu lèn đạt độ chặt K=0,90. 

- Kh c phục sạt lở đê bao ven sông Hậu xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú 

chiều dài sạt lở 260m. Giải pháp thực hiện đóng cọc bê tông cốt thép, kết hợp 

l p đan ch n sóng gây bồi, trải vải địa kỹ thuật ngăn sạt lở mái đê, đấp đê bao 

đầm chặt k=0,9. 

- Kh c phục sạt lở đê bao bảo vệ khu dân cư ven sông Hậu, xã Lưu Nghiệp 

Anh, huyện Trà Cú chiều dài sạt lở 135m. Giải pháp thực hiện đóng cừ bê tông 

cốt thép kết hợp cừ tràm, l p đặt đan ch n sóng, đ  đà gằng bê tông cốt thép 

M250, đ  bê tông cốt thép mái đê bao, đ p cát nền độ chặt k=0,9. 

 
Khắc phục sạt lở đê bao bảo vệ khu dân cư ven sông Hậu 
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- Kh c phục sạt lở đoạn đê bao ven kênh B c Trang, xã An Quảng Hữu, 

huyện Trà Cú chiều dài sạt lở 135m. Giải pháp thực thực hiện đóng cọc bê tông 

cốt thép, l p đặt đan ch n, phía ngoài hàng cọc l p đặt rọ đá chống xói chân, đ  

bê tông mái đê làm mới lại mặt đan đê đoạn bị sụp lún. 

Thực hiện các giải pháp gia cố kh c phục các vị trí sạt lở, đến nay đảm bảo 

hiệu quả trong ngăn triều cường, bảo vệ đất sản xuất và nhà ở của người dân./. 

 

Trà Vinh: triển khai Dự án đầu tư sản xuất  

tôm - lúa có trách nhiệm tại xã Hiệp Hòa,  

huyện Cầu Ngang 

 
Ths. Võ Hoàng Minh 

Ths. Nguyễn Công Thức 

Chi cục Thủy sản  

 

 Ngày 8/3/2022, Chủ tịch Ủy ban ngân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành 

Công văn số 868/UBND-NN đồng ý về chủ trương triển khai thực hiện dự án 

đầu tư sản xuất tôm - lúa có trách nhiệm tại tỉnh Trà Vinh do Quỹ Khí Hậu và 

Phát Triển Hà Lan (DFCD) tài trợ.  

 Dự án được Công ty TNHH Xã Hội Chu i tôm rừng Minh Phú phối hợp 

với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-World Wide 

Fund for Nature) và Viện nghiên cứu Deltares - Hà Lan đề xuất phát triển, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh là đối tác thực hiện.   

 Với Tổng nguồn kinh phí đầu tư cho dự án là 221,404 Euro tương đương 

6,090,158,215 đồng. Trong đó:  

 + Đóng góp từ các bên tài trợ là 182.099 Euro  tương đương 

5.009.000.215 đồng;  

 + Đóng góp bởi nông dân 33.852 Euro tương đương 931,158,000 đồng; 

 + Đóng góp bởi địa phương 5.453 Euro tương đương 150,000,000 đồng. 

 Thời gian thực hiện12 tháng, từ tháng 12/2021 - tháng 12/2022. 

- Với mục tiêu dự án nhằm thực hiện thí điểm mô hình tôm - lúa luân canh 

sản xuất có trách nhiệm, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng cường 

trao đổi nước hạn chế dịch bệnh, tăng bồi đ p phù sa cho đồng ruộng, xây dựng 

chu i liên kết bền vững tôm - lúa. Kết quả mô hình s  là nền tảng để xây dựng 

cơ chế cho vay theo chu i, giúp doanh nghiệp và nông dân tiếp cận với nguồn 

tài chính xanh từ Ngân hàng phát triển Hà Lan (FMO) phục vụ phát triển bền 

vững mô hình tôm - lúa, tạo tác động tích cực về kinh tế, xã hội và môi trường ở 

cấp độ cảnh quan vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Và những vấn đề cần giải quyết trong phạm vi của dự án đề xuất:  

 (1) Nâng cao năng suất chất lượng con tôm - cây lúa thông qua thực 

hiện chứng nhận quốc tế: Nông dân tham gia dự án s  thực hành các tiêu chuẩn 

ASC cho tôm và tiêu chuẩn hữu cơ cho cây l a với việc can thiệp các kỹ thuật, 

kỳ vọng có thể tăng sản lượng tôm từ khoảng 214 kg/ha/năm trong mô hình 
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truyền thống lên 500 kg/ha/năm, trong mô hình sản xuất có trách nhiệm mới và 

năng suất lúa kỳ vọng từ 4 tấn/ha/năm lên 5 tấn/ha/năm. 

 (2) Tăng thu nhập cho người dân: Dự án kỳ vọng mang đến thu nhập 

cao gấp 2-3 lần cho nông dân tham gia dự án nhờ các can thiệp kỹ thuật và nhu 

cầu các sản phẩm tôm bền vững và lúa hữu cơ đang tăng. Ngoài ra người dân 

được liên kết thu mua các sản phẩm với giá tốt theo chính sách của chu i liên 

kết Minh Phú và Doanh nghiệp thu mua lúa hữu cơ.  

 (3) Tăng cường trao đổi nước, giám sát bồi lắng phù sa cho đồng 

ruộng: Dự án s  can thiệp các giải pháp tăng cường trao đổi nước kỳ vọng tăng 

phù sa bồi đ p cho mặt ruộng và giám sát sự bồi l ng phù sa, khuyến cáo người 

dân không sử dụng nước ngầm trong sản xuất, hạn chế sụt lún. 

 (4) Xây dựng chuỗi liên kết tôm – lúa và tăng cường liên kết các doanh 

nghiệp hoạt động lĩnh vực tôm - lúa: Dự án s  xây dựng chu i liên kết bền 

vững cho cả tôm và l a. Trong đó, Minh Ph  s  là đơn vị hướng dẫn người dân 

sản xuất tôm ASC và thu mua sản phẩm tôm. Doanh nghiệp thu mua lúa hữu cơ 

s  hướng dẫn người dân sản xuất lúa hữu cơ mà thu mua sản phẩm lúa. Sản 

phẩm có chứng nhận được thu mua với giá tốt hơn so với thị trường. 

 (5) Thúc đẩy phát triển bền vững tôm - lúa, tiếp cận vốn vay ưu đãi: Sau 

khi dự án thành công, Minh Phú s  vay vốn ưu đãi từ ngân hàng phát triển Hà 

Lan (FMO) và cho vay lại cho nông dân mà không thế chấp tài sản. Kế hoạch dự 

kiến Minh Phú s  vay 35 triệu Euro từ FMO để nhân rộng mô hình này ở các 

tỉnh ĐBSCL với diện tích tôm – l a 30.000ha trong 10 năm tới. 

 (6) Nâng cao năng lực và nhận thức về sản xuất có trách nhiệm và an 

toàn môi trường - xã hội: Các bên liên quan trong dự án đều s  được tập huấn, 

cập nhật các kiến thức liên quan đến kỹ thuật và vận hành hệ thống canh tác tốt 

hơn về mặt môi trường, kỹ năng quản lý kinh doanh cho HTX, đặc biệt s  xây 

dựng hệ thống giám sát chất lượng nước dựa vào cộng đồng, đảm bảo lợi ích 

chung cho cả cộng đồng trong sản xuất tôm- lúa, hạn chế tối đa mầm bệnh, góp 

phần nâng cao tư duy làm kinh tế nông nghiệp cho HTX và người dân. 

 - Đối tượng thụ hưởng trực tiếp của dự án 

 (1) Nông dân sản xuất tôm – lúa và HTX: Nông dân và HTX s  được 

tiếp cận kỹ thuật tiến bộ với sự đồng hành của doanh nghiệp, chuyên gia, các tổ 

chức quốc tế WWF-VN, Deltares, định hướng sản xuất theo chứng nhận quốc tế, 

thu mua sản phẩm liên kết trong chu i tôm – l a và cơ hội tiếp cận vốn vay phát 

triển bền vững trong khuôn khổ chương trình dự án. 

 (2) Các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất tôm và l a có điều kiện kết 

nối với nhau chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác… 

 (3) Sở Nông nghiệp &PTNT,  các đơn vị trực thuộc và các đơn vị có liên 

quan s  tham gia thực hiện mô hình và được nâng cao vai trò quản lý và góp 

phần trong xây dựng kế hoạch sản xuất chung của tỉnh. 

 Hiện nay, đã có 31 hộ tham gia với diện tích 27,86 ha tại ấp Sóc Chuối, xã 

Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang tham gia thực hiện trong dự án. Kỳ vọng mô hình 

s  góp phần nâng cao trách nhiệm của cộng đồng sản xuất và bảo vệ môi trường, 

cải thiện thu nhập cho người dân địa phương, mở rộng thị trường xuất khẩu cho 

tôm và lúa chứng nhận quốc tế, đặc biệt là người dân có thể tiếp cận gói vay ưu 
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đã từ Ngân hàng phát triển Hà Lan (FMO), góp phần phát triển kinh tế bền vững 

và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. 

 
Kiểm tra ao nuôi tôm tại ấp Sóc Chuối, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang 

 Hiện tỉnh Trà Vinh xây dựng kế hoạch phát triển mô hình tôm - lúa, diện 

tích khoảng 5,5 ngàn ha, ở các huyện: Châu Thành, Cầu Ngang và Duyên Hải 

theo Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 11 tháng 06 năm 2021 của UBND 

tỉnh Trà Vinh về việc ban hành kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Trà 

Vinh giai đoạn 2021-2025. Khi mô hình thành công s  là mô hình điểm về thúc 

đẩy tiếp cận tài chính xanh để phát triển bền vững mô hình. Chứng nhận ASC 

của tôm và chứng nhận hữu cơ cho l a đến từ mô hình s  mang lại các lợi ích về 

môi trường, nâng tầm giá trị các sản phẩm chủ lực của tỉnh, đẩy nhanh tiến trình 

phát triển bền vững mô hình./. 

 

Kết quả thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm 

trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 
 

Ths. Trần Thị Phương Hồng Huế 

Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-BCĐ ngày 28/12/2021 của Ban Chỉ đạo 

liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc triển khai công tác bảo đảm 

an toàn thực phẩm (ATTP) Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 

2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 

thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra theo Quyết định số 10/QĐ-SNN ngày 

5/01/2021 để thanh tra, kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về ATTP 
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tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn các huyện Trà C , Cầu 

Ngang, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải. Thời gian thực hiện từ ngày 11/01- 

21/01/2022. 

 

Đoàn làm việc với Tổ công tác liên ngành giúp việc cho 

Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP thị xã Duyên Hải 

Mục đích của đợt thanh tra, kiểm tra là đánh giá công tác quản lý nhà 

nước về ATTP của các huyện, thị xã đến xã, phường, thị trấn theo Luật ATTP, 

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và chỉ đạo của Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 

13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm 

quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới; Kiểm tra, đánh giá việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm, tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực 

phẩm sử dụng nhiều trong dịpTết Nguyên đán; kiểm soát và xử lý nghiêm minh 

hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng theo Chỉ thị số 

17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Thông qua hoạt động 

thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi 

phạm về ATTP, hạn chế ngộ độc thực phẩm. Qua đó, đề xuất các giải pháp nâng 

cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh. 

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra Đoàn đã làm việc với Tổ công tác liên 

ngành giúp việc cho Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP huyện Cầu Ngang, 

Duyên Hải, Trà Cú và thị xã Duyên Hải để n m b t tình hình công tác bảo đảm 

ATTP, việc triển khai các biện pháp quản lý ATTP và công tác bảo đảm ATTP 

trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và Lễ hội Xuân 2022 tại địa 

phương. Bên cạnh đó, Đoàn tập trung thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, 

nhập khẩu, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp 

Tết Nguyên đán như thịt, bia, rượu, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả, 

phụ gia thực phẩm... và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trong đó chú 

trọng thanh tra, kiểm tra những cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu 
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thực phẩm là đầu mối lớn, các siêu thị, trung tâm thương mại. Các nội dung 

được kiểm tra s  tập trung vào các quy định về điều kiện trang thiết bị, dụng cụ, 

con người, …; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; Bản cam kết sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; việc thực hiện các quy định về công bố sản 

phẩm và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công bố chất lượng sản phẩm; thực 

hiện ghi nhãn cũng  như thực hiện theo quy định về truy xuất nguồn gốc thực 

phẩm.  

 

Kiểm tra cơ sở sản xuất lạp xưởng  

Đoàn đã kiểm tra tại 24 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Trong đó, 

có 15 cơ sở sản xuất (04 cơ sở sản xuất thủy sản khô, 02 cơ sở sản xuất tôm khô, 

02 sản xuất nước uống đóng chai, 01 sản xuất trà, 01 sản xuất lạp xưởng, 02 sản 

xuất bún, 02 sản xuất bánh tét, 01 sản xuất bánh); 08 cơ sở kinh doanh (05 tạp 

hóa, 01 thủy sản khô, 02 dịch vụ ăn uống) và 01 cơ sở giết mổ gia súc tập trung. 

Đồng thời, kết hợp lấy 20 mẫu sản phẩm thực phẩm (03 mẫu cà phê bột, 12 mẫu 

thủy sản khô, 02 mẫu tôm khô, 02 mẫu nước uống đóng chai và 01 mẫu lạp 

xưởng) để phân tích chỉ tiêu chất lượng và ATTP (hàm lượng cafein, vi sinh vật 

gây hại, Trichlorfon, Hàn the, phẩm màu Sunset Yellow, Allura Red,…). 

Qua thực tế kiểm tra, đa số các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên 

địa bàn tuân thủ tốt các quy định về ATTP, các cơ sở sản xuất, chế biến thực 

phẩm đã có sự quan tâm đầu tư, nâng cấp điều kiện cơ sở hạ tầng, mua s m 

trang thiết bị dụng cụ theo tiêu chuẩn và duy trì tốt điều kiện vệ sinh tại cơ sở,… 

đáp ứng quy định về điều kiện ATTP. Đối với các cơ sở kinh doanh, các sản 

phẩm được bảo quản, bày bán theo nhóm sản phẩm thực phẩm, có nguồn gốc, 

xuất xứ rõ ràng, nhãn hàng hóa, công bố chất lượng sản phẩm đ ng quy định. 

Riêng kết quả kiểm nghiệm mẫu, có 04/20 mẫu không đạt yêu cầu theo chỉ tiêu 
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phân tích (02 mẫu cà phê bột có hàm lượng cafein không phù hợp với tiêu chuẩn 

công bố áp dụng và 02 mẫu nước uống đóng chai không đạt yêu cầu về chỉ tiêu 

vi sinh vật (Pseudomonas aeruginosa)). Tất cả các mẫu vi phạm đang được thực 

hiện quy trình thủ tục để xử lý theo quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng phát 

hiện một số cơ sở kinh doanh tạp hóa và sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ chưa có bản 

cam kết sản xuất, kinh doanh đảm bảo ATTP theo quy định, chưa thực hiện đầy 

đủ quy định về truy xuất nguồn gốc và hợp đồng cung cấp nguyên liệu để chế 

biến thực phẩm. 

Nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTP trong thời gian tới, đối với 

các cơ quan chuyên môn cấp huyện, thị phối hợp với các đơn vị liên quan tăng 

cường tổ chức tập huấn, tuyên tuyền về ATTP; Thường xuyên kiểm tra, giám sát 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được phân công, phân cấp quản lý;  

Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh tạp hóa trong việc bảo quản, bày bán 

sản phẩm thực phẩm, nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, nhãn hàng hóa, công bố 

chất lượng sản phẩm, kết hợp lấy mẫu kiểm nghiệm để xử lý theo quy định. Đối 

với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cần tăng cường tập huấn, kiểm tra ATTP đối 

với các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh./. 

 

Giá xăng dầu tăng cao, nhiều tàu cá của Trà Vinh phải nằm bờ 
 

Ks. Huỳnh Nguyễn Khắc Nhuận 

 Ban Quản lý cảng cá 

 

Giá dầu liên tục tăng cao trong thời gian qua đã khiến hoạt động đánh 

b t hải sản của ngư dân tỉnh Trà Vinh gặp rất nhiều khó khăn. Toàn tỉnh Trà 

Vinh hiện có khoảng 1.140 tàu cá tham gia đánh b t thủy, hải sản, trong đó có 

263 tàu có chiều dài từ 15m trở lên. Đến thời điểm hiện tại, tuy có nhiều tàu cá 

vẫn vươn khơi, bám biển. Nhưng do giá xăng, dầu tăng cao cùng giá cả thu mua, 

sản lượng đánh b t thấp đã khiến hầu hết tàu cá đánh b t không hiệu quả, có 

khoảng 30 đến 40% tàu cá phải nằm bờ chờ giá dầu giảm. 

 
Tàu cá nằm bờ chờ dầu giảm giá để ra khơi ở Cảng cá Định An 
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Nhiều chủ tàu cá phải chấp nhận cho tàu nằm bờ. Thu nhập chính của 

những gia đình có người đi bạn cho tàu cá không đảm bảo làm ảnh hướng trực 

tiếp đến đời sống của người dân vùng ven biển. Các hoạt động dịch vụ như: 

cung ứng dầu, nước đá, nhu yếu phẩm cho chuyến biển, hoạt động của các cơ sở 

thu mua và các hoạt động kinh tế khác tại các khu vực cảng cá và làng nghề bị 

ảnh hưởng nghiêm trọng.  

Ông Trần Văn Vàng, ngụ khóm 1, TT.Định An, huyện Trà Cú cho biết: 

Nhà ông có 04 cặp tàu hành nghề lưới kéo có 56 thuyền viên tham gia hoạt động 

khai thác trên biền. Giá dầu liên tục tăng cao như hiện này so với cùng kỳ nằm 

trước gia đình ông thất thoát 320.000.000đ m i chuyến biển và thu nhập của 

thuyền viên giảm 4.000.000đ. Với tình hình như hiện nay kéo dài, thì gia đình 

ông Trần Văn Vàng s  tính tới phương án chấp nhận cho 04 cặp tàu s  ngưng 

hoạt động.  

Một số giải pháp đề xuất để ngành khai thác thủy sản đứng vững trong 

điều kiện giá dầu tăng cao như hiện nay để bà con ngư dân tiếp tục vươn khơi, 

bám biển phát triển sản xuất và góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ 

quốc: 

- Chính phủ sớm có chính sách h  trợ giá dầu theo từng chuyến biển cho 

ngư dân như đã từng thực hiện trước đây, có vậy như dân mới duy trì được hoạt 

động của đội tàu khai thác trên biển, 

- Ngân hàng Nhà nước cần có chính sách h  trợ lãi suất tiền vay, giản 

thời gian trả nợ gốc cho các tàu cá có dư nợ tại các tổ chức tín dụng. 

- Ngư dân cần tăng cường liên kết trong hoạt động khai thác để kéo dài 

thời gian đánh b t trên biển nhằm giảm chi phí cho chuyến biển như: h  trợ 

nhau trong tìm kiếm ngư trường khai thác, h  trợ tiêu thụ sản phẩm khai thác và 

cung ứng dịch vụ trên biển; tăng cường khai thác theo chu i liên kết; bảo quản 

nâng cao chất lượng, giá thành của sản phẩm./. 

 

 

 

MỘT SỐ LƯU Ý CANH TÁC LÚA Ở ĐẦU VỤ HÈ THU 2022 

 

Ths. Nguyễn Thị Lùng 

Chi cục Trồng trọt và BVTV 

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Nam Bộ, mùa mưa năm 

nay s  đến sớm, trên thực tế cũng đã xuất hiện một vài cơn mưa ở nhiều nơi 

trong tỉnh nên đảm bảo khá tốt nguồn nước phục vụ tưới tiêu ngay đầu vụ, tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất lúa Hè Thu 2022 hơn so với những năm 

trước đây. 

Theo Thông báo số 158/TB-SNN-BVTV ngày 12/4/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT Trà  Vinh về việc lịch xuống giống lúa vụ Hè Thu 2022 và vụ 

Thu Đông 2022. Để chủ động hơn cho việc xuống giống lúa vụ Hè Thu 2022 

với kế hoạch là 72.406 ha đạt năng suất và chất lượng, một số lưu ý về biện 

KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ 
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pháp kỹ thuật ở đầu vụ trên cơ sở áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật như 3 

giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, tưới ngập khô xen k ,… như sau:  

. Chuẩn bị đất gieo sạ 

  - Các địa phương nên chủ động tiến hành nạo vét một số kênh thủy lợi nội 

đồng; tổ chức vớt lục bình, cỏ dại,... để khai thông dòng chảy, sửa chữa các 

cống, bọng, điều tiết nước để đáp ứng đủ nhu cầu tưới tiêu ngay đầu vụ;  

 - Vận động nông dân vệ sinh đồng ruộng sau khi thu hoạch lúa Đông 

Xuân 21-22 ít nhất 2 tuần trước khi xuống giống: Thu gom rơm rạ, đốt đồng và 

dọn cỏ bờ ruộng trước khi làm đất; sử dụng nấm Trichoderma hoặc các chế 

phẩm sinh học giúp phân hủy rơm rạ hạn chế ngộ độ hữu cơ cho cây l a ở giai 

đoạn sau. 

- Cày ải, phơi đất nhằm hạn chế phèn và một số độc chất hiện diện trong 

ruộng; góp phần diệt l a rài, l a chét; giúp cải tạo đất và hạn chế nguồn lây lan 

sâu bệnh khi chuyển vụ; 

- Trang mặt ruộng bằng ph ng, phân rò, đánh  đường nước giúp cho việc 

tháo rửa phèn và độc chất trong ruộng tốt hơn.  

    * Khuyến cáo: Do nguồn nước hiện tại khá dồi dào có thể sau khi thu hoạch 

lúa có thể đưa nước lên ruộng và tiến hành thả vịt (vịt chạy đồng nếu được) giúp 

làm giảm mật số ốc bươu vàng và kiểm soát một phần lúa nền trong ruộng, vì 

hiện tại lúa nền trên ruộng khá nhiều và rất khó xử lý, đây là giải pháp hiệu quả 

và an toàn ít tốn kém nhất. 

Ảnh: Đốt đồng đưa nước vào ruộng thả vịt                 Ảnh: Lúa nền và lúa chét 

                             

. Chọn giống và gieo sạ: 

- Sử dụng các giống lúa theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp:  

+ Các giống lúa chất lượng cao chủ lực gồm: OM 5451, OM 18, OM 

4900. 

+ Các giống lúa bổ sung: Đài Thơm 8, OM 9517, OM 9921, OM 429, 

RVT, ST 5, ST 20, ST 24, ST 25. 

+ Các giống lúa chất lượng trung bình: IR 50404, ML 202, Siêu Hầm 

Trâu có thể duy trì với tỉ lệ không vượt quá 20% diện tích sản xuất của tỉnh.  
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- Các địa phương cần lưu ý bố trí nhóm giống có cùng thời gian sinh 

trưởng, xuống giống tập trung “né rầy”  để thuận lợi trong việc cung cấp, sử 

dụng nước tưới tiết kiệm và quản lý sâu bệnh trên diện rộng đạt hiệu quả. 

- Khuyến cáo sử dụng giống cấp xác nhận, giống chất lượng cao, có khả 

năng chống chịu hạn, phèn tốt và phù hợp với thị trường tiêu thụ. 

- Lượng giống khuyến cáo: 80-120 kg/ha.  

- Áp dụng các phương pháp sạ hàng hoặc sạ thưa tùy theo điều kiện thực 

tế. 

     
         Ảnh: Đưa nước nhử cỏ dại                                      Ảnh: Sử dụng phương pháp sạ thưa   

. Chăm sóc. 

          - Điều tiết nước trong ruộng cho phù hợp với sinh trưởng và phát triển của 

cây lúa, nhằm gi p tăng hiệu lực sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh. 

+ Gi p cây l a phát triển mạnh, đẻ nhánh sớm, đồng thời khống chế cỏ 

dại trên ruộng l a ngay ở giai đoạn đầu nên thường xuyên giữ mực nước trong 

ruộng từ 3 - 5 cm.  

+ Cần áp dụng kỹ thuật tưới “ướt khô xen k ” để tiết kiệm nước làm hạn 

chế chồi vô hiệu, ruộng được thông thoáng giảm áp lực sâu bệnh.  

  - Nên dặm tỉa sớm (khi cây lúa được 15-20 ngày tuổi), giúp ổn định mật 

độ, tăng số chồi hữu hiệu, hạn chế thất thoát trong quá trình thu hoạch. 

  - Phân bón: Bón phân theo nhu cầu phát triển của cây lúa, nên bón cân đối 

và hợp lý (đạm, lân và kali); tăng cưởng sử dụng tăng cường bón phân bón hữu 

cơ, hữu cơ vi sinh, sử dụng phân bón có chứa canxi như vôi bột, lân nung chảy, 

silíc; ưu tiên sử dụng các loại phân bón có nguồn gốc sinh học, bổ sung các loại 

phân bón cung cấp qua lá để tăng sức chống chịu cho cây lúa trên các vùng sản 

xuất bị thiếu nước đầu vụ; liều lượng bón khuyến cáo trên cây lúa hoặc kinh 

nghiệm qua thực tế, tránh bón thừa phân đạm đặc biệt đầu vụ Hè Thu. 

. Quản lý và phòng trừ dịch hại trên đồng ruộng 

        - Quản lý cỏ dại: 

           + Chủ động nhử cỏ dại bằng cách: Đưa nước vào ruộng cho đủ ẩm để nhử 

cỏ mọc, sau đó sử dụng thuốc trừ cỏ (không chọn lọc), hạn chế mật độ cỏ dại 

ngay đầu vụ; 
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+ Vệ sinh đồng ruộng trước khi gieo sạ; 

+ Ngăn ngừa hoặc hạn chế cỏ dại: Sử dụng giống sạch hạt cỏ (giống cấp 

xác nhận hay giống nguyên chủng); 

+ Xử lý cỏ dại bằng thuốc hoá học: Tùy theo điều kiện từng vùng (khu 

vực) nên phòng trừ cỏ dại cho phù hợp. Có thể sử dụng các loại thuốc trừ cỏ tiền 

nẩy mầm nhằm khống chế cỏ dại và lúa cỏ ngay đầu vụ; hoặc xử lý thuốc trừ cỏ 

hậu nẩy mầm khi phụ thuộc vào nguồn nước tưới. 

- Sâu bệnh hại: 

+ Cần lưu ý các đối tượng dịch hại thường xuyên xuất hiện và gây hại 

ngay đầu vụ: Chuột, ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhỏ, đạo ôn lácác bệnh do vi 

khuẩn (cháy bìa lá, thối thân, sọc trong,…) , đạo ôn cổ bông.  

+ Hạn chế tối đa việc bón thừa phân đạm, giúp cây lúa giảm áp lực dịch 

hại phát triển ở giai đoạn sau.  

+ Nên thường xuyên thăm đồng, theo dõi chặt ch  diễn biến dịch hại trên 

đồng ruộng; chủ động phòng trị ngay đầu vụ theo hướng dẫn của cơ quan 

chuyên môn, sớm phát hiện sâu bệnh hại kịp thời và có các biện pháp xử lý chủ 

động mang hiệu quả cao nhất.  

+ Theo dõi chặt ch  diễn biến rầy nâu (bẫy đèn và ruộng lúa) để chủ động 

phòng trị kịp thời. Thường xuyên theo dõi các đối tượng gây hại sớm phát hiện 

và phòng trị tốt ngay từ đầu vụ, không để cây lúa mất sức s  kéo dài thời gian 

sinh trưởng./. 

 

Số hóa dữ liệu bước quan trọng trong  

chuyển đổi số trong nông nghiệp 
 

Ths. Trần Văn Đoái 

Sở Nông nghiệp và PTNT 

 

Chuyển đổi số trong nông nghiệp hiện nay không còn là xu hướng mà là 

tiến trình b t buộc. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Chuyển đổi 

số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chiến lược phát triển 

Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030 và Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn ban hành Kế hoạch khảo sát xây dựng Đề án Chuyển đổi số 

ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030; dự kiến, Trà Vinh là một trong 16 tỉnh, thành phố được tiến hành khảo sát 

theo Kế hoạch. 

Chuyển đổi số đã và đang diễn ra ở hầu hết các khâu, các công đoạn sản 

xuất nông nghiệp. Tiến trình chuyển đổi số trong nông nghiệp trải qua 03 bước, 

gồm, số hóa dữ liệu, số hóa quy trình và điều hành số. Tại Hội thảo “Chia sẻ 

kinh nghiệm và giới thiệu chương trình ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số 
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trong nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre” do Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre phối hợp với Ban Quản lý Dự án MPTF Bến 

Tre tổ chức (ngày 08/4/2022) đã cho thấy, một trong những khâu quan trọng, 

quyết định thành “thành - bại” của chuyển đổi số nông nghiệp là “số hóa dữ 

liệu”. Đây là khâu thường bị bỏ qua dẫn đến chuyển đổi số nông nghiệp đi lệch 

hướng và không xây dựng được kho dữ liệu của từng yếu tố liên quan đến nông 

nghiệp. Mặc dù là bước quan trọng trong chuyển đổi số trong nông nghiệp, 

nhưng theo ý kiến phát biểu tại Hội thảo, nhiều người không biết bước số hóa dữ 

liệu là đã và đang “tham gia” vào chuyển số, nên ít quan tâm và thường tập 

trung đầu tư vào máy móc, thiết bị, công nghệ.  

 
Mô hình ứng dụng công nghệ 4.0 và thiết bị IoT vào quản lý, canh tác  

và truy xuất nguồn gốc bưởi da xanh Bến Tre (Nguồn: Tài liệu Hội thảo) 

Một thí dụ, Trà Vinh là một trong những tỉnh tham gia Đề án Quản lý, 

nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo của Thành phố Hồ Chí Minh. Đề án là 

tiền đề hướng tới việc tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát chất lượng hoạt 

động sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm trên cơ sở nhận diện và truy 

xuất nguồn gốc hàng hóa. Đồng thời thực hiện xây dựng Dự án Mô hình chợ thí 

điểm bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 tại thành phố.  

Theo quy trình của Đề án, heo thịt của tỉnh Trà Vinh muốn nhập được vào 

Thành phố Hồ Chí Minh, thì hộ nuôi phải đăng ký tham gia Đề án. Khi xuất bán, 

heo thịt phải được đeo và kích hoạt vòng kiểm tra truy xuất nguồn gốc. Vòng 

kiểm tra truy xuất nguồn gốc phải thể hiện đầy đủ thông tin về heo thịt - nói 

cách khác, hộ phải thường xuyên “ghi chép nhật ký” quá trình nuôi heo thịt (sử 

dụng thức ăn, tiêm phòng, thuốc thú y, dịch bệnh,…) trên phần mềm của Đề án 

qua sử dụng điện thoại thông minh. Đây gọi là bước “số hóa dữ liệu”, nhưng hầu 

như hộ nuôi không thực hiện vì phức tạp, tốn thời gian và phải minh bạch, cụ 

thể,… Đến nay, (cùng một số nguyên nhân khác) Đề án hầu như không còn 

được nhiều người biết đến.      
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Trở lại với Hội thảo, Hội thảo đã giới thiệu hoạt động đầu tư ứng dụng 

công nghệ 4.0 và thiết bị thông minh vào quản lý, canh tác và truy xuất nguồn 

gốc trong chu i giá trị bưởi da xanh Bến Tre; Giới thiệu về chương trình ứng 

dụng hệ sinh thái nông nghiệp số kết hợp ứng dụng di động giúp quản lý nông 

nghiệp số và phát triển kinh tế nông nghiệp số,… Các đại biểu tham dự Hội thảo 

đặc biệt ấn tượng với gian hàng trưng bày sản phẩm cho giải pháp chuyển đổi số 

trong nông nghiệp và thủy sản của Công ty Cổ phần Rynan Technologies Việt 

Nam, vì nhiều khâu trong số hóa dữ liệu được tự động hóa, như giám sát sâu rầy 

thông minh, giám sát thức ăn trong nuôi tôm,… 

 
Mạng lưới giám sát sâu rầy thông minh, sản phẩm của  

Công ty Cổ phần Rynan Technologies Việt Nam, trưng bày tại Hội thảo  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh tham dự Hội thảo 

với tham luận “Thực trạng và giải pháp ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số 

trong nông nghiệp tại tỉnh Trà Vinh”.  Đối với tỉnh Trà Vinh, để đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ chuyển đổi số trong nông nghiệp trong thời gian tới cần tập 

trung các giải pháp: (1) Thực hiện số hóa dữ liệu trên nền tảng phần mềm dùng 

chung cho toàn Vùng đồng bằng sông Cửu Long nhằm kết nối các dữ liệu về khí 

hậu, đất đai, hạn, mặn, sản xuất, thu hoạch, chế biến,... chung cho tỉnh và toàn 

vùng. (2) Phát triển hạ tầng số, nền tảng số thực hiện thu thập và xử lý thông tin 

từ các hệ thống thông tin chuyên ngành, phục vụ công tác phân tích, xử lý dữ 

liệu. (3) Xây dựng thí điểm mô hình mẫu về sản xuất, kết nối nông nghiệp thông 

minh có quy mô vùng, công nghiệp, tạo điều kiện, th c đẩy các tổ chức, doanh 

nghiệp, cá nhân đầu tư, tài trợ, tăng cường nghiên cứu các công nghệ số, phát 

triển các nền tảng số, hoạt động dữ liệu số, tạo ra các dịch vụ nội dung số về 

nông nghiệp và phát triển nông thôn phục vụ xã hội, phát triển nền kinh tế số. 

Và (4) Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kết nối sản xuất với tiêu thụ nông sản, 

phát triển ngành nghề, dịch vụ du lịch nông nghiệp, nông thôn trên nền tảng trực 

tuyến./. 
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TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ PHÒNG 

TRỪ SÂU ĐẦU ĐEN HẠI DỪA (Opisina 

arenosella Walker) 

Ths. Nguyễn Thị Lùng 

Chi cục Trồng trọt và BVTV 

 

Sâu đầu đen hại dừa (Opisina arenosella Walker) vẫn tiếp tục gây hại tại 

các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như: Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh 

Long, Trà Vinh; ở thời điểm hiện tại diện tích nhiễm hiện nay 606,7 ha (nhiễm 

nhẹ 239,9 ha, nhiễm trung bình 234,1 ha, nhiễm nặng 132,7 ha) và sâu đầu đen 

có chiều hướng gia tăng mức độ gây hại trên cây dừa trong mùa khô.  

Riêng tại Trà Vinh diện tích nhiễm sâu đầu đen là 8,3 ha tập trung trên hai 

huyện trong đó: 

         - Tiểu Cần diện tích nhiễm 7,2 ha/14 hộ (ấp Cao Một xã Tân Hòa) sâu đầu 

đen b t đầu xuất hiện từ tháng 8/2021. Chi cục đã phối hợp với Phòng NN và 

PTNT Tiểu Cần, UBND xã Tân Hòa tổ chức 3 lần phun thuốc phòng trừ hiệu 

quả đạt 80 %; 

         - Càng Long diện tích nhiễm 1,1 ha/7 hộ (ấp Nhị Hòa: Diện tích bị hại 0,7 

ha/2 hộ và ấp Thượng là 0,4 ha/3 hộ xã Đại Phước). Để chủ động trong công tác 

phòng trừ sâu đầu đen, Chi cục phối hợp với chính quyền đia phương tổ chức 

phun xịt từ 2-3 lần toàn bộ diện tích bị nhiễm hiệu quả phòng trừ đạt từ 60-80%.  

        Qua đánh giá kết quả phòng trừ trên 2 huyện đạt hiệu quả từ 60-80%, cơ 

bản bước đầu đã được không chế sâu đầu đen. Tuy nhiên, tiềm ẩn nguy cơ bọc 

phát gây hại của sâu còn rất cao. Bởi vì, trong thời gian qua công tác phòng trị 

gặp rất nhiều khó khăn do sâu đầu đen có đặc tính gây hại ăn bên trong biểu bì 

của lá dừa, thải phân ra bên ngoài và kết dính bởi các sợi tơ được tạo ra bằng 

chất thải và mảnh vụn ở mặt dưới của lá để bao bọc cơ thể bên trong, sâu ẩn 

mình ở những đường hầm này để ăn chất diệp lục của lá. Đây là điều bất lợi cho 

việc phun xịt; đòi hỏi khi phun phải sử dụng máy phun có áp suất cao, phun thật 

ướt đẫm các tàu lá bị hại; lựa chọn thuốc theo hướng dẫn; tuân thủ theo nguyên 

t c  “4 đ ng”,… 
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Phun thuốc phòng trừ sâu đầu đen ấp Nhị Hòa, xã Đại Phước, huyện Càng Long 

 Song song với việc phòng trừ, Chi cục đã chủ động công tác tuyên truyền, 

vận động: Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình Trà Vinh thực hiện toạ 

đàm, phóng sự; phối hợp với UBND xã Đại Phước tổ chức 04 cuộc tập huấn về 

biện pháp quản lý và phòng trừ sâu đầu đen với 132 nông dân tham dự tại 4 ấp 

(Rạch Dừa, Trà G t, Ấp Thượng, Ấp Hạ).   

   
Kiến vàng tấn công sâu đầu đen (Ấp Thượng, xã Đại Phước, huyện Càng Long) 

Trong tọa đàm và các cuộc tập huấn cán bộ kỹ thuật trao đổi cùng bà con 

nông dân trồng dừa về các biện pháp quản lý và phòng trừ sâu đầu đen hại dừa 

theo Hướng dẫn số 96/HD-SNN, ngày 24/5/2021 về Hướng dẫn tạm thời phòng 

trừ sâu đầu đen hại dừa (Opisina arenosella Walker) của Sở Nông nghiệp và 

PTNT Trà Vinh. 

 Thông qua các cuộc tuyên truyền, vận động hầu hết bà con nông dân trồng 

dừa khá quan tâm với việc quản lý và phòng trừ các đối tượng gây hại trên cây 

dừa, đặc biệt là sâu đầu đen. Trong thời gian tới, Chi cục tăng cường công tác 
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phòng trừ sâu đầu đen hại dừa, phối hợp cùng với Trung tâm BVTV phía Nam 

xây dựng mô hình phòng trừ theo hướng an toàn và bền vững, sử dụng nguồn 

thiên địch hiện diện trong vườn dừa như kiến vàng, bọ đuôi kìm… và một số 

thuốc trừ sâu sinh học Bt (Bacillus thurigiensis), nấm xanh (Metarhizium sp.), 

nấm tr ng (Beauveria sp.), nhằm kiểm soát mật số, hạn chế mức thấp nhất khả 

năng lây lan trên diện rộng của sâu đầu đen./. 

 

 

 

HIỆU QUẢ MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA THÔNG MINH THÍCH ỨNG VỚI 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

Ks. Mã Văn Út 

Trung Tâm Khuyến nông 

Ðể canh tác l a đạt hiệu quả trong điều kiện sản xuất ngày càng có nhiều 

khó khăn, bất lợi do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BÐKH), Trung tâm 

Khuyến nông Trà Vinh (TTKN) phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Ðiền 

triển khai mô hình (MH) trình diễn “Canh tác lúa thông minh thích ứng với 

BĐKH” cho các hộ dân trên địa bàn huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 

 
Đại biểu, nông dân tham quan mô hình 

 Vụ Đông Xuân 2021-2022, Trung tâm Khuyến nông Trà Vinh (TTKN) 

phối hợp Công ty CP Phân bón Bình Ðiền triển khai MH trình diễn “Canh tác 

lúa thông minh thích ứng với BĐKH” với qui mô 02 ha cho 04 hộ dân tại ấp Sóc 

Cục, xã Trường Thọ, huyện Cầu ngang. MH áp dụng quy trình canh tác lúa 

thông minh do Ban cố vấn chương trình biên soạn, trong đó ch  trọng áp dụng 

đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật tiên tiến g n  với đẩy mạnh ứng dụng cơ giới 

hóa, sử dụng giống, phân bón và các loại vật tư đầu vào một cách hiệu quả, tiết 

kiệm,… Đặc biệt, MH đã sử dụng máy sạ hàng theo cụm, qua đó lượng giống 

MÔ HÌNH ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 
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gieo sạ giảm từ 70 đến 80 kg/ha nhưng vẫn đảm bảo năng suất, chất lượng sản 

phẩm và giảm thiểu giá thành sản xuất.  

 Nông dân tham gia MH được h  trợ 100% phân Đầu Trâu mặn phèn cải 

tạo đất ngay đầu vụ, 100% chi phí tập huấn chuyển giao kỹ thuật, hội thảo, tổng 

kết,..và được cán bộ kỹ thuật TTKN trực tiếp theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật áp 

dụng cho MH. Tại buổi hội thảo, MH “Canh tác l a thông minh thích ứng với 

BĐKH” đã được nông dân và các nhà khoa học đánh giá rất cao cả về hiệu quả 

kinh tế và môi trường. Kết quả của MH là điểm sáng trong sản xuất lúa tại địa 

phươmg, với các ưu điểm vượt trội như giảm 50 – 70% giống (mật độ sạ máy 

60kg/ha), 30% phân bón, thuốc BVTV, năng suất l a bình quân trong MH đạt 

7,8 tấn/ha, cao hơn so với đối chứng  0,8 tấn/ha. Thu nhập của hộ tham gia MH 

tăng cao hơn 25% so với sản xuất đại trà. MH không những mang lại những hiệu 

quả về kỹ thuật, kinh tế mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với phát triển nông nghiệp 

bền vững của địa phương, là sự kết hợp hiệu quả giữa kết quả nghiên cứu của 

các Viện, Trường, kết quả phân tích của các chuyên gia, kinh nghiệm sản xuất từ 

nông dân và đội ngũ khuyến nông. Đặc biệt hơn, MH đã tích hợp được những 

giải pháp công nghệ sản xuất tiên tiến, có cả giải pháp công nghệ thiết bị giúp 

giảm nguyên liệu đầu vào (như giống, phân bón, thuốc BVTV, công lao động,…) 

và tạo ra được sản phẩm đạt năng suất và chất lượng cao. 

 Mô hình “Canh tác l a thông minh thích ứng với BĐKH” đã thực hiện 

theo đ ng định hướng của ngành nông nghiệp, gi p người dân từng bước tiến 

đến sản xuất nông nghiệp có trách nhiệm, minh bạch và phát triển bền vững 

nhằm thích ứng với BĐKH, phù hợp thực tế sản xuất tại địa phương, thoát khỏi 

nền nông nghiệp chi phí cao, chất lượng kém. Làm cơ sở để thực hiện chuyển 

đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp./. 

 

  

Công bố huyện Châu Thành đạt chuẩn 

nông thôn mới năm 2020 
 

CN. Nguyễn Thị Mỹ Hương 

       Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

 

Sáng ngày 29/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố 

Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 4/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ công nhận 

huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 

NÔNG THÔN MỚI 
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Quang cảnh buổi lễ. 

Dự buổi lễ, đại biểu Trung ương có ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Vụ 

trưởng Vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương. Về phí tỉnh Trà Vinh, có 

ông Ngô Chí Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Kim 

Ngọc Thái – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Văn 

H n – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Lâm Minh Đằng, 

Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban 

nhân dân; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, Ủy 

ban nhân dân huyện và đông đảo nhân dân huyện Châu Thành 

Hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới và với sự giúp sức của Trung ương, của tỉnh và sự n  lực quyết liệt của 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện Châu Thành đã không 

ngừng phấn đấu, kh c phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, điều hành linh hoạt, 

tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ 

đó góp phần th c đẩy kinh tế – xã hội tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng bình 

quân giai đoạn 2010-2020 đạt trên 10%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo 

hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Kết cấu hạ tầng kinh tế 

– xã hội luôn được ưu tiên đầu tư xây dựng, diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều 

khởi s c. Công tác tổ chức sản xuất được quan tâm phát triển, có nhiều hợp tác 

xã, nhất là hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp được thành lập và đi vào hoạt 

động có hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống thành viên. Cảnh 

quan môi trường nông thôn đổi mới, xanh, sạch, đẹp; đời sống vật chất và tinh 

thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an 

toàn xã hội được giữ vững ổn định. Qua đó, đạt được những kết quả tích cực, rất 

đáng phấn khởi, bộ mặt nông thôn có sự thay đổi rõ nét và huyện Châu Thành đã 

hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới và được Thủ tướng Chính phủ ký 

quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 
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Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Lê Văn H n biểu dương những n  lực 

của Đảng bộ và Nhân dân huyện Châu Thành, đánh giá cao những kết quả đạt 

được của huyện Châu Thành trong quá trình xây dựng huyện nông thôn mới. 

Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành tiếp tục h  trợ địa phương triển khai hiệu quả 

các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, tiếp tục nâng cao chất 

lượng các tiêu chí đã đạt để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn 

mới. 

Như vậy, đến nay toàn tỉnh có 80/85 xã nông thôn mới, 27 xã nông thôn 

mới nâng cao được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận. Có 06/9 huyện, 

thị xã, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn 

mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới./. 

 

 

1. Anh Trần Minh Trung ở xã Hùng Hoà, huyện Tiểu Cần hỏi: Xin cho biết 

một số triệu chứng lâm sàng của bệnh Dịch tả heo Châu Phi để nhà chăn 

nuôi nhận biết? 

Trả lời: 

Một số triệu chứng lâm sàng để bà con nhận biết đó là:  

Đối với thể quá cấp tính có độc lực cao gây ra, heo bệnh sốt cao (40,5-

42°C); Heo không ăn, lười vận động, ủ rũ, nằm chồng đống, thích nằm ch  có 

bóng râm hoặc gần nước; Heo có biểu hiện đau vùng bụng, lưng cong, di chuyển 

bất thường, một số vùng da tr ng chuyển sang màu đỏ, đặc biệt là ở vành tai, 

đuôi, c ng chân, da phần dưới vùng ngực và bụng, có thể có màu sẫm xanh tím; 

trong 1-2 ngày trước khi con vật chết, có triệu chứng thần kinh, di chuyển không 

vững, nhịp tim nhanh, thở gấp, khó thở hoặc có bọt lẫn máu ở mũi, viêm m t, 

nôn mửa, tiêu chảy đôi khi lẫn máu hoặc có thể táo bón, phân cứng đóng viên có 

kích thước nhỏ, có chất nhầy và máu; heo mang thai có thể sẩy thai ở mọi giai 

đoạn. 

Đối với thể quá cấp tính có độc lực trung bình gây ra, heo chết nhanh, 

không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng hoặc heo nằm và sốt cao trước khi 

chết. Hoặc một số trường hợp heo có biểu hiện triệu chứng không nghiêm 

trọng; heo sốt nhẹ hoặc sốt l c tăng l c giảm, giảm ăn, sụt cân, ủ rũ, viêm toàn 

bộ phổi nên khó thở, ho có đờm, phổi có thể bội nhiễm vi khuẩn kế phát, viêm 

khớp, vận động khó khăn, heo mang thai s  sẩy thai.  

Đối với thể mạn tính heo có biểu hiện giảm cân, sốt không ổn định, có 

triệu chứng hô hấp, hoại tử da, hoặc viêm loét da mạn tính, viêm khớp, viêm cơ 

tim, viêm phổi dính sườn, viêm các khớp khác nhau trong giai đoạn phát triển; 

Tỷ lệ chết thấp, heo khỏi bệnh sau khi nhiễm vi rút gây nên bệnh s  trở thành 

dạng mạn tính. Heo khỏi bệnh hoặc nhiễm vi rút thể mạn tính thường không có 

triệu chứng, nhưng s  là vật chủ mang vi rút Dịch tả heo Châu Phi lâu dài. Heo 

m c bệnh Dịch tả heo Châu Phi có biểu hiện các triệu chứng không khác biệt so 

với triệu chứng của bệnh Dịch tả heo cổ điển; Do đó, việc chẩn đoán dựa trên 

triệu chứng lâm sàng thường khó khăn, khó phân biệt với bệnh khác.  

TƯ VẤN KHUYẾN NÔNG 
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 * Đặc biệt lưu ý: Khi heo có triệu chứng sốt cao, bỏ ăn, khó thở, ói ra 

dịch màu hồng (có máu), sung huyết, xuất huyết thâm tím các vùng da mỏng  và 

chảy máu mũi thì gần như 100% là bệnh Dịch tả heo Châu Phi. 
Nguồn: Sổ tay hướng dẫn các biện pháp phòng chống bệnh Dịch tả heo châu Phi của 

Cục Thú y. 

2. Anh Nguyễn Văn Ninh ở xã Song Lộc, huyện Châu Thành hỏi: Xin cho 

biết công tác kiểm soát vận chuyển, buôn bán heo, sản phẩm từ heo, trong 

trường hợp có bệnh Dịch tả heo Châu Phi (DTHCP) xảy ra. Đồng thời mức 

hỗ trợ tái sản xuất cho hộ chăn nuôi có heo mắc bệnh DTHCP bị tiêu hủy 

như thế nào? 

Trả lời: 

- Đối với heo khỏe mạnh trong cùng ô chuồng, dãy chuồng có heo m c 

bệnh, lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTHCP thì được 

vận chuyển để tiêu thụ tại địa bàn cấp huyện. 

- Đối với heo khỏe mạnh tại ô chuồng, dãy chuồng chưa có heo m c bệnh, 

lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTHCP được vận 

chuyển để nuôi hoặc tiêu thụ thuộc địa bàn cấp tỉnh. 

- Cơ sở chăn nuôi đã được công nhận an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học 

hoặc đã tham gia chương trình giám sát, lấy mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính 

các bệnh (bao gồm cả bệnh DTHCP), heo không có triệu chứng của bệnh 

DTHCP trong vòng 21 ngày trước thời điểm vận chuyển, được phép vận chuyển 

ra khỏi vùng có dịch theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y. Trường 

hợp vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh phải đáp ứng yêu cầu vận chuyển trong 

tỉnh và phải được thực hiện kiểm dịch theo quy định pháp luật thú y. 

- Việc vận chuyển heo, sản phẩm heo được thực hiện theo quy định pháp 

luật về thú y trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và theo chỉ đạo, 

hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Việc tiêu huỷ và mức hỗ trợ cho hộ chăn nuôi: 

- Tiêu hủy toàn bộ heo m c bệnh, heo bệnh chết, heo có kết quả xét 

nghiệm dương tính với mầm bệnh DTHCP. 

- Biện pháp tiêu hủy: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham 

khảo, lựa chọn và áp dụng các biện pháp tiêu hủy heo, sản phẩm từ heo có mầm 

bệnh phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế, theo hướng dẫn của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Hiện nay, mức h  trợ thiệt hại cho người chăn nuôi có heo bị tiêu hủy do 

bệnh DTHCP khi đủ điều kiện h  trợ (hộ phải đăng ký chăn nuôi với Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn) thì được chi theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP 

ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách h  trợ sản xuất nông 

nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh với mức 

h  trợ 38.000 đồng/kg hơi đối với heo. 
Nguồn: Quyết định số 3214/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà 

Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2020 – 2025./. 

 


