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CHÍNH SÁCH MỚI VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 

Tại Kỳ họp thứ 5 (ngày 05, 06 và 07 tháng 7 năm 2022), Hội đồng nhân dân tỉnh 

Trà Vinh Khóa X đã thông qua 03 nghị quyết do Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tham mưu, đề xuất, gồm:  

1. Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND, ngày 07/7/2022 quy định nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ƣơng và mức vốn đối ứng từ 

ngân sách địa phƣơng thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025  

Nghị quyết có 7 Điều, có hiệu lực từ ngày 17/7/2022. Nội dung chính quy định:  

- Tiêu chí, hệ số phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021 (chuyển sang thực 

hiện trong năm 2022) cho các xã thực hiện Chương trình: Hệ số 4,0 đối với xã 

đặc biệt khó khăn. Hệ số 1,3 đối với các xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Hệ số 1,0 

đối với các xã còn lại. 

- Tiêu chí, hệ số phân bổ ngân sách Trung ương giai đoạn 2022-2025 cho các xã 

thực hiện Chương trình: Hệ số 5,0 đối với xã đạt dưới 15 tiêu chí. Hệ số 3,0 đối 

với xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí. Hệ số 1,0 đối với xã đã được công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới. Huyện Duyên Hải và huyện Trà Cú thực hiện đạt chuẩn 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cao gấp 4 lần so với xã dưới 15 tiêu chí.  

- Nguyên tắc bố trí và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương: Ngân sách địa 

phương tập trung đầu tư, hỗ trợ cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, các huyện phấn 

đấu đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tỉnh hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025. Hàng năm, 

ngân sách địa phương đối ứng tối thiểu gấp 1,5 lần tổng vốn ngân sách Trung 

ương hỗ trợ thực hiện Chương trình cho tỉnh. 

2. Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND, ngày 07/7/2022 về việc bố trí nhân 

viên thú y xã, phƣờng, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

Nghị quyết có 5 Điều, có hiệu lực từ ngày 17/7/2022. Nội dung chính quy định:  

- Mỗi xã, phường, thị trấn trên địa bàn sẽ được bố trí 01 nhân viên thú y cấp xã. 

Đối với thành phố Trà Vinh, bố trí 01 nhân viên thú y cho 03 phường (phường 

1, phường 2 và phường 3), các phường còn lại cứ 02 phường được bố trí 01 

nhân viên thú y. 

- Nhân viên thú y cấp xã được hưởng chế độ, chính sách như những người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Nghị quyết số 93/2019/NQ-

HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số 

lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở ấp, khóm; khoán kinh phí bồi dưỡng những người tham gia 

công tác ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

3. Nghị quyết số 20/NQ-HĐND, ngày 07/7/2022 ban hành Danh mục dịch vụ 

dự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nƣớc thuộc lĩnh vực hoạt động kinh 

tế nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh 

THÔNG TIN CHỦ TRƢƠNG, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT 

 



2 

 

Nghị quyết có 2 Điều, được thông qua ngày 07/7/2022. Nội dung chính ban 

hành 19 dịch vụ, gồm: 

- Dịch vụ lĩnh vực trồng trọt (giống): 03 dịch vụ (Khảo nghiệm giống cây trồng. 

Tiếp nhận giống gốc và quy trình sản xuất các loại giống chủ lực của tỉnh. Kiểm 

định, kiểm nghiệm chất lượng giống cây trồng). 

- Dịch vụ lĩnh vực thủy sản (giống): 02 dịch vụ (Dịch vụ giống, bảo tồn giống 

gốc nuôi trồng thủy sản. Tư vấn dịch vụ kỹ thuật về lĩnh vực thủy sản). 

- Dịch vụ lĩnh vực chăn nuôi, thú y: 04 dịch vụ (Phối hợp thống kê, thông tin 

thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thú y: Thống kê cơ sở chăn nuôi trang trại, thống kê 

cơ sở nuôi chim yến; quản lý thông tin dữ liệu về chăn nuôi; Giám sát chủ động 

các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên gia súc, gia cầm. các bệnh truyền lây 

giữa động vật và người. Điều tra lĩnh vực chăn nuôi, thú y gồm: Điều tra dịch tể 

học, ổ dịch động vật trên cạn và thủy sản. Tham gia, xây dựng chương trình, đề 

án: Khuyến khích phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; Xây dựng và tổ chức 

thực hiện vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật kế hoạch phòng, chống Dịch 

bệnh động vật, chương trình giám sát khống chế, thanh toán dịch bệnh động vật. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật). 

- Dịch vụ lĩnh vực bảo vệ thực vật: 01 dịch vụ (Tập huấn hướng dẫn phòng trừ 

dịch hại và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trên cây trồng; hướng dẫn, giám sát, 

quản lý cấp mã số vùng trồng). 

- Dịch vụ lĩnh vực lâm nghiệp: 03 dịch vụ (Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp 

luật về lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vị trên toàn tỉnh. Công tác phòng cháy 

chữa cháy rừng. Hỗ trợ phát triển trồng rừng và bảo vệ rừng phòng hộ: Hỗ trợ 

phát triển trồng rừng sản xuất; Hỗ trợ về khoán bảo vệ rừng; Hỗ trợ cho Tổ 

Quản lý bảo vệ rừng). 

- Dịch vụ lĩnh vực thủy lợi: 01 dịch vụ (Rà soát duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các 

công trình thủy lợi, đê điều). 

- Dịch vụ khác: 05 dịch vụ (Thông tin, tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận 

thức, phương pháp, kỹ năng khuyến nông. Xây dựng mô hình trình diễn áp dụng 

tiến bộ kỹ thuật, công nghệ và chuyển giao. Mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi 

giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm; Mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch 

sinh thái. Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo 

quy định. Dịch vụ khác theo quy định của pháp luật). 

Toàn văn 03 nghị quyết được đăng 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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Chi cục Kiểm lâm phát động phong trào 

trồng cây, gây rừng, góp phần triển khai 

trồng 2,1 triệu cây xanh tại tỉnh Trà Vinh, 

giai đoạn 2021 – 2025 

                                   Ks. Trương Thanh Phi Long 

                                                                              Chi cục Kiểm lâm Trà Vinh 

 

Thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 của Chính 

phủ, ngày 20/9/2021 UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-

UBND về trồng rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 

2025, với mục tiêu trồng 2,1 triệu cây xanh tại tỉnh Trà Vinh, riêng trong năm 

2022, toàn tỉnh đặt mục tiêu trồng 318.920 cây (gồm: trồng cây xanh phân tán là 

228.590 cây và trồng rừng là 90.330 cây). Trên cơ sở đó, Chi cục Kiểm lâm đã 

phát động phong trào trồng cây, gây rừng trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần hoàn 

thành mục tiêu trồng xây xanh trong năm 2022 và giai đoạn 2021 – 2025. 

Ngày 29/4/2022, Chi cục Kiểm lâm phối hợp các bên liên quan tổ chức lớp 

tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển rừng cho 20 sinh viên 

Trường Đại học Trà Vinh, sau tuyên truyền các em sinh viên được thực hành 

trồng 400 cây Đước đôi - Rhizophora apiculata (100 cây giống và 300 trụ 

mầm). Đây là hoạt động tuyên truyền có thực hành, thể hiện sự đổi mới trong 

phương pháp tuyên truyền của Chi cục Kiểm lâm, góp phần nâng cao chất lượng 

tuyên truyền bảo vệ và phát triển rừng. 

Nhân ngày 19/5/2022, Chi cục Kiểm lâm đã chủ động xây dựng và triển 

khai kế hoạch phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Trà Vinh, Đoàn 

Thanh niên Công an tỉnh Trà Vinh, Đoàn ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, UBND xã Trường 

Long Hòa và bà con nhân dân địa phương tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn 

Bác Hồ năm 2022. Các đơn vị phối hợp và bà con nhân dân địa phương đã tích 

cực tham gia trồng 2.000 cây Phi lao - Casuarina equisetifolia, với diện tích 

trồng là 0,4 ha. 

Ngày 04/6/2022, Chi cục Kiểm lâm tiếp tục xây dựng kế hoạch phối hợp 

Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH Trung Sơn Alpha tổ chức Lễ phát 

động trồng 5.000 cây Phi lao trong tháng 6/2022, nhằm hưởng ứng ngày môi 

trường Thế giới (05 tháng 6) và Đề án Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-

2025, của Chính phủ. 

TIN CHUYÊN NGÀNH 
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Ảnh hoạt động trồng rừng hưởng ứng ngày môi trường Thế giới và Đề án Trồng 

một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, của Chính phủ 

Các cá nhân, tổ chức tích cực hưởng ứng trồng rừng, thực hiện mục tiêu 

trồng 2,1 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh sẽ được Chi cục Kiểm lâm ghi nhận 

bằng văn bản và tặng quả lưu niệm nhằm góp phần khuyến khích và lan tỏa tinh 

thần tích cực trồng rừng trên địa bàn tỉnh. 
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Chi cục Kiểm lâm tặng quà lưu niệm cho các cá nhân, tổ chức tích cực hưởng 

ứng thực hiện trồng 2,1 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh 

Các hoạt động nêu trên đều thực hiện theo quan điểm tăng cường xã hội 

hóa, thu hút mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế và lồng ghép các chương 

trình phát triển kinh tế xã hội để trồng một tỷ cây xanh theo chỉ đạo của Chính 

phủ tại Quyết định số 524/QĐ-TTg và  UBND tỉnh theo Kế hoạch số 84/KH-

UBND. Trong thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm sẽ tiếp tục phối hợp các bên liên 

quan tổ chức 04 hoạt động tuyên truyền, phát động trồng rừng trên địa bàn tỉnh, 

nhằm góp phần vận động cộng đồng chung tay trồng 2,1 triệu cây xanh tỉnh Trà 

Vinh giai đoạn 2021 - 2025./. 

 

Một số qui định về mã số vùng trồng và cơ sở 

đóng gói hàng nông sản tham gia thị trƣờng 

xuất khẩu 
 

Ths. Nguyễn Thị Lùng 

Chi cục Trồng trọt và BVTV 

 

Mã số vùng trồng (mã số đơn vị sản xuất; Production Unit Code (PUC)) là 

mã số định danh cho một vùng trồng nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản 

xuất, kiểm soát sinh vật gây hại, truy xuất nguồn gốc nông sản. Mã số vùng 

trồng cấp cho vùng trồng nông sản được qui định như sau: Mã quốc gia; mã 

tỉnh, thành phố,mã quận, huyện; mã xã, phường và số mã do Cục Bảo vệ thực 

vật phê duyệt và cấp.   

Mã số cơ sở đóng gói (Packing House) là mã số “định danh” được quy định 

cấp cho một cơ sở đóng gói, và cũng  là nơi tập kết của một loại nông sản. Tất 

cả các quá trình từ phân loại, sơ chế, bảo quản và đóng gói đều được thực hiện 

tại đây và thực hiện theo quy trình phù hợp với yêu cầu về kiểm dịch thực vật 

của nước nhập khẩu. 
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      Việc thiết lập và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản là yêu 

cầu bắt buộc của các thị trường và thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo tuân thủ quy 

định, yêu cầu nước nhập khẩu. Ngày 30/11/2020, Cục Bảo vệ thực vật (Cục 

BVTV) đã có Quyết định số 2481/QĐ-BVTV- KH ban hành tiêu chuẩn cơ sở 

TCCS 774:2020/BVTV về Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng; Tiêu 

chuẩn cơ sở TCCS 775:2020/BVTV về Quy trình thiết lập và giám sát cơ sở 

đóng gói. Tiêu chuẩn cơ sở của từng mã số về vùng trồng hay cơ sở đóng gói sẽ 

có những yêu cầu như sau: 

   * Đối với mã số vùng trồng:  

     1. Yêu cầu chung 

- Trong trường hợp vùng trồng gồm nhiều điểm sản xuất, cần sử dụng 

thống nhất một quy trình quản lý sinh vật gây hại. 

- Vùng trồng cần đảm bảo kiểm soát sinh vật gây hại ở mức độ phổ biến 

thấp và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của các nước nhập khẩu. 

- Vùng trồng phải được kiểm tra và cấp mã số lần đầu trước vụ thu hoạch 

nội dung kiểm tra tùy thuộc vào từng đối tượng cây trồng và yêu cầu kiểm dịch 

thực vật của nước nhập khẩu. Trước mỗi vụ thu hoạch, các mã số vùng trồng cần 

đăng ký lại; trong trường hợp không đăng ký lại thì mã số sẽ bị thu hồi. 

- Trường hợp có thay đổi về diện tích vùng trồng, người đại diện, số hộ 

nông dân tham gia; người đại diện phải cập nhật, báo cáo cho Chi cục Bảo vệ 

thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh. Chi cục Bảo vệ thực 

vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh xác minh lại thông tin và 

báo cáo cho Cục Bảo vệ thực vật (Cục BVTV). 

2. Yêu cầu về diện tích 

- Đối với cây ăn quả: tối thiểu 10 ha. 

- Đối với rau gia vị: tùy theo diện tích thực tế của nhà lưới/nhà kính và yêu 

cầu của nước nhập khẩu. 

- Cây trồng khác: tuân theo yêu cầu của nước nhập khẩu. 

- Trong trường hợp nước nhập khẩu yêu cầu có vùng đệm hoặc các yêu cầu 

khác về diện tích thì thực hiện theo yêu cầu của nước nhập khẩu. 

3. Yêu cầu về sinh vật gây hại và biện pháp quản lý 

- Quản lý sinh vật gây hại theo yêu cầu kiểm dịch thực vật của nước nhập 

khẩu. Trong trường hợp phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật phải có biện 

pháp quản lý để đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu. 

- Có biện pháp quản lý cụ thể cho từng nhóm sinh vật gây hại theo hàng 

hóa và phải thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm 

dịch thực vật. 

4. Yêu cầu về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 

  - Vùng trồng chỉ được sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong 

danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và đảm bảo 

không sử dụng các hoạt chất cấm theo yêu cầu của nước nhập khẩu. 

- Tuân thủ quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc bốn 

(04) đúng, theo hướng dẫn của nhà sản xuất và thời gian cách ly để đảm bảo dư 

lượng không vượt ngư ng cho phép của nước nhập khẩu. 

5. Yêu cầu về ghi chép thông tin 
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- Có nhật ký canh tác ghi chép chi tiết các hoạt động tác động lên cây trồng 

trong 01 vụ canh tác. 

- Nhật ký canh tác cần được ghi chép sau mỗi lần chăm sóc hoặc tác động 

lên cây trồng và trong cả quá trình sản xuất. Các thông tin bắt buộc phải ghi 

chép bao gồm: 

+ Giai đoạn phát triển của cây trồng. 

+ Sinh vật gây hại phát hiện trong quá trình điều tra. 

+ Nhật ký bón phân: ngày bón, loại phân bón, tổng lượng phân bón, 

phương pháp bón. 

+ Nhật ký sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: ngày xử lý, tên thương mại, tên 

hoạt chất, lý do sử dụng, liều lượng. 

+ Ghi chép thông tin liên quan đến thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm: sản 

lượng dự kiến, sản lượng thực tế. 

+ Các hoạt động khác (nếu có). 

- Trong trường hợp vùng trồng gồm nhiều hộ gia đình không áp dụng 

chung một quy trình sản xuất thì mỗi hộ trong vùng trồng có 01 nhật ký canh 

tác; trường hợp vùng trồng áp dụng cùng một quy trình sản xuất thì có thể sử 

dụng chung một nhật ký hoặc riêng nhật ký cho từng hộ. 

6. Yêu cầu về điều kiện canh tác 

Áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) trong trồng trọt, đặc 

biệt chú ý vệ sinh đồng ruộng, thu dọn tàn dư thực vật bị nhiễm sinh vật gây hại; 

đảm bảo việc thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật và phân bón theo quy định. 

7. Yêu cầu khác: tuân thủ theo các yêu cầu cụ thể khác của nước nhập 

khẩu. 

* Đối với mã số cơ sở đóng gói 

 1. Yêu cầu chung 

 - Cần đáp ứng đủ nguồn nước sạch, nguồn điện cung cấp, có hệ thống 

thoát nước, thu gom và xử lý chất thả, đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng 

chống cháy nổ. 

 - Bối trí đủ cơ sở vật chất cho việc nhận, phân loại, sơ chế, bảo quản và 

đóng gói nông sản theo nguyên tắc một chiều, có biện pháp kiểm soát sinh vật 

gây hại tránh tái nhiễm và lây nhiễm. 

 - Phải có đủ trang thiết bị và phải được bảo quản và hiệu chỉnh định kỳ 

theo qui định của nước nhập khẩu. 

 - Hóa chất sử dụng trong quá trình sơ chế, bảo đảm và đóng gói nằm trong 

danh mục được phép sử dụng, sử dụng đúng theo qui định tại Việt Nam và nước 

nhập khẩu. 

 - Bao bì, nguyên liệu dùng trong đóng gói phải sạch sẽ. Kích thước và 

thông tin trên bao bì đóng gói đáp ứng theo yêu cầu kiểm dịch thực vật của nước 

nhập khẩu. 

 - Pallet hay các vật liệu đóng gói bằng gỗ dùng trong đóng gói xuất khẩu 

phải được xử lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISPM 15. 

 - Có đầy đủ hồ sơ ghi chép, sổ sách đầy đủ đảm bảo truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm. 
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 - Trường hợp thay đổi về quy mô, người đại diện hoặc chủ sở hữu, cấu 

trúc cơ sở đóng gói; người đại diện hoặc chủ sở hữuphải cập nhật, báo cáo Chi 

cục Bảo vệ thực vật  hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh. Chi cục 

Bảo vệ thực vật  hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh  xác minh lại 

thông tin và báo cáo cho Cục Bảo vệ thực vật. 

2. Yêu cầu về hồ sơ: xây dựng, lưu trữ và cập nhật định kỳ các loại hồ sơ 

cơ bản sau 

 - Có qui trình đóng gói mô tả chi tiết đến việc tiếp nhận, phân loại, xử lý 

và đóng gói nông sản. 

- Hồ sơ nguồn gốc nông sản 

- Hồ sơ kiểm soát sinh vật gây hại 

- Hồ sơ theo dõi vệ sinh cơ sở đóng gói 

- Hồ sơ tiếp nhận, phân loại, xử lý và đóng gói nông sản 

- Các hồ sơ liên quan khác như: Hồ sơ nhân sự, tập huấn nội bộ,… 

    3. Yêu cầu về nhân sự 

  - Đội ngũ nhân sự làm việc tại cơ sở đóng gói phải đảm bảo đủ sức khỏe. 

       - Được đào tạo đầy đủ các kiến thức về quy trình đóng gói đang được 

áp dụng tại cơ sở đóng gói. 

       - Có khả năng nhận diện các sinh vật gây hại. 

    4. Tiêu chí về quản lý và kiểm soát sinh vật gây hại 

        - Cơ sở phải có biện pháp kiểm soát sinh vật gây hại, tránh trường hợp 

sinh vật gây hại tái nhiễm vào nông sản xuất khẩu. 

          - Nông sản xuất khẩu phải được thu hoạch từ vùng trồng đã được cấp 

mã số. 

       5. Một số tiêu chí khác: cơ sở đóng gói tuân thủ theo các yêu cầu cụ 

khác của nước nhập khẩu. 

Cục Bảo vệ thực vật: là cơ quan cấp, thu hồi và hủy mã số vùng trồng, mã 

số cơ sở đóng gói; thông báo và thực hiện việc xác nhận mã số vùng trồng, mã 

số cơ sở đóng gói với nước nhập khẩu. 

      Để việc thiết lập, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ 

xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam đạt chất lượng và hiệu quả hơn; cũng nhằm 

nâng cao vai trò và trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên 

quan, góp phần xây dựng nền nông nghiệp chuyên nghiệp và bền vững bắt kịp 

xu thế hội nhập toàn cầu “ thương mại tự do thế hệ mới” . Đặc biệt, khi Trung 

Quốc áp dụng Lệnh 248, Lệnh 249, việc quản lý mã số vùng trồng và cơ sở 

đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu cần chuyên môn hóa. Ngày 28/3/2022, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị số 1838/CT-BNN-BVTV 

về tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản 

phục vụ xuất khẩu, nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của đối tác trong thương 

mại hàng nông sản. 
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Ảnh: TS. Ngô Xuân Nam (Phó Giám đốc văn phòng Sanitary and PhytoSanitary Việt Nam 

(Hiệp định An toàn thực phẩm và An toàn bệnh dịch động, thực vật) phát biểu tại Hội nghị. 

      Nếu có nhu cầu thiết lập mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, tổ chức/cá 

nhân có thể liên hệ Phòng Bảo vệ thực vật - Chi cục Trồng trọt và BVTV Trà Vinh, 

địa chỉ: số 109, Phạm Ngũ Lão, Phường 1, số điện thoại 0294.3850148 để được tư 

vấn. 

 

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH : 

NÂNG CẤP MỞ RỘNG TRẠM CẤP NƢỚC 

XÃ NGŨ LẠC, HUYỆN DUYÊN HẢI 
 

Ks. Nguyễn Thị Mỹ Phượng 

Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Trà Vinh 

 

Công trình xây dựng Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước xã Ngũ Lạc 

huyện Duyên Hải có tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng, bao gồm 09 hạn mục đã được 

phê duyệt theo Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Trà Vinh. Sáng 25/6, Trung tâm nước sạch và VSMTNT phối hợp 

với UBND xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải tổ chức Lễ khởi công công trình: 

Nâng cấp mở rộng Trạm cấp nước xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải. 
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Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT,  

huyện Duyên Hải, xã Ngũ Lạc tiến hành động thổ công trình 

Xã Ngũ Lạc có 4.538 hộ, trong đó có 2.570 hộ sử dụng nước sạch (đạt tỉ lệ 

56,63%),  trên địa bàn xã hiện vẫn còn 1.968 hộ chưa sử dụng nước sạch, trong đó 

có 552 hộ trên tuyến ống cấp nước hiện hữu và 1.416 hộ nằm trên các tuyến đường 

nhưng chưa có tuyến ống cấp nước đi qua. Trên địa bàn xã Ngũ Lạc, huyện 

Duyên Hải đã được đâu tư xây dựng Trạm cấp nước và đưa vào hoạt động từ 

năm 2003, công suất thiết kế 40m
3
 /giờ, mục tiêu cấp nước cho 1.600 hộ, nhưng 

hiện nay đã cấp nước cho 2.570 khách hàng, vượt công suất thiết kế 60,63%. 

Qua nhiều năm hoạt động, trạm cấp nước đã xuống cấp, công nghệ xử lý 

nước đã lạc hậu, chất lượng nước đầu ra chưa đáp ứng theo Quy chuẩn QCVN 

01-1:2018/BYT. Tuyến ống cấp nước hiện hữu đường kính nhỏ, kéo dài nên áp 

lực cuối nguồn thấp, không đảm bảo cấp nước theo mục 3.12, TCVN 33:2006 áp 

lực cuối nguồn tối thiểu phải đạt 1kg/cm2. Trạm cấp nước chỉ có 01 đơn nguyên 

nên chưa đáp ứng theo mục 2.4 của QCVN 07-1:2016/BXD – Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình cấp nước. Qua nhiều 

lần tiếp xúc cử tri, nhiều cử tri phản ảnh chưa được cung cấp nước sạch để sinh hoạt 

do chưa có đường ống cấp nước đi qua hoặc đã sử dụng nhưng lưu lượng, áp lực 

nước yếu. 

Mặt khác, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải là khu vực giồng cát, gần biển 

nên nước mặt thường xuyên bị nhiễm mặn nên không thể sử dụng cho sinh hoạt, 

là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của hạn hán xâm nhập 

mặn vào mùa khô, đặc biệt là thiếu nước sinh hoạt. Khi dự án Nâng cấp, mở 

rộng trạm cấp nước xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải đưa vào khai thác, sử dụng 

chất lượng, áp lực nước sẽ được nâng cao, tạo điều kiện cho các hộ dân trên 

tuyến ống cấp nước hiện hữu và các hộ dân đấu nối mới được hưởng dịch vụ 

nước sạch. Tăng thêm số hộ dân sử dụng nước sạch của địa phương. 
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Phát biểu tại buổi Lễ khởi công công trình Ông Lê Quang Răng – Phó 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT nhấn mạnh đây là một công trình dân sinh 

phục vụ nhu cầu nước sạch góp phần nâng cao cuộc sống người dân vùng nông 

thôn, còn đáp ứng hạ tầng kỹ thuật cho xã, do đó công trình phải đảm bảo tiến 

độ, chất lượng công nghệ và an toàn. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tư vấn thiết 

kế, giám sát, thi công lựa chọn những cán bộ giỏi nhất, lực lượng thi công và 

thiết bị tốt nhất để triển khai xây dựng công trình, với tinh thần đoàn kết chặt 

chẽ, hỗ trợ lẫn nhau, làm việc hết mình và tinh thần trách nhiệm cao để hoàn 

thành công trình đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, 

mỹ thuật với chất lượng tốt nhất. 

Công trình nâng cấp mở rộng trạm cấp nước xã Ngũ Lạc với thời gian thi 

công 100 ngày, sau khi hoàn thành công trình giải quyết nguồn nước sạch phục 

vụ cho các hộ dân hiện và và phát triển thêm gần 2.000 hộ dân trong xã theo nhu 

cầu hiện tại, cung cấp nước sạch các dịch vụ công cộng (Trường học, trạm y tế, 

công sở …..) và các dịch vụ khác./. 

 

Tọa đàm về chính sách hỗ trợ liên kết 

chuỗi giá trị tại tỉnh Trà Vinh 

     Ths. Trần Văn Đoái 

Sở Nông nghiệp và PTNT 

Qua thời gian thực hiện 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 (Nghị quyết số 78/2018/NQ-HĐND ngày 

07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh), toàn tỉnh chỉ có 05 dự án 

liên kết được phê duyệt và triển khai thực hiện tại huyện Cầu Kè và huyện Cầu 

Ngang. Kết quả này rất thấp nếu so với tỉnh Tiền Giang đã có 19 dự án và thêm 

70 dự án triển khai sắp tới. 

Vậy đâu là bất cập dẫn đến các dự án của tỉnh chưa đạt như kỳ vọng. Để góp 

phần trả lời câu hỏi này, ngày 15/7/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn phối hợp Dự án SME Trà Vinh tổ chức buổi Tọa đàm tháo gỡ các khó 

khăn, vướng mắc trong tiếp cận và triển khai thực hiện các chính sách nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, nội dung tập trung về Nghị định số 

98/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

Diễn giả tại Tọa đàm gồm, PGS. TS Nguyễn Phú Son, Cố vấn chuỗi giá trị Dự 

án SME Trà Vinh, giảng viên Trường Đại học Cần Thơ; bà Hồ Đào Ngạn, 

Trưởng phòng Kinh tế trang trại Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang; 

bà Bùi Thị Thu Hoà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Trà Vinh. 

Đại biểu tham dự Tọa đàm: Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, phòng Kinh 
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tế thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân xã và các doanh nghiệp/cơ sở/hợp tác xã 

(HTX) tham gia dự án. 

 
PGS. TS Nguyễn Phú Son phát biểu tại buổi tọa đàm 

Theo PGS. TS Nguyễn Phú Son, khó khăn chủ yếu mà các tỉnh Khu vực Đồng 

bằng sông Cửu Long gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 

98/2018/NĐ-CP, đó là: Các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách thiếu đồng 

bộ và chưa đầy đủ, vì vậy địa phương (huyện, xã) lúng túng, ngại hoặc không 

dám triển khai, sợ sai, sợ trách nhiệm. Nhiều nơi, thiếu sự quan tâm của địa 

phương nên các chính sách không được triển khai hoặc triển khai chưa tốt đến 

đối tượng thụ hưởng. Về phía doanh nghiệp và HTX, do đặc thù đầu tư vào 

nông nghiệp gặp rủi ro cao, khó thu hồi vốn nên khó kêu gọi doanh nghiệp đầu 

tư, doanh nghiệp không mặn mà tham gia liên kết. Ngược lại, hầu các HTX đều 

yếu về nguồn lực cho đầu tư, dễ “bỏ cuộc” khi phải hoàn thành các thủ tục nhận 

hỗ trợ. Năng lực quản lý, bộ máy quản lý của HTX chưa nhạy bén, thường chỉ 

quan tâm đến chi phí bỏ ra mà không tính đến lợi ích đem lại khi tham gia liên 

kết. PGS. TS Nguyễn Phú Son cũng cho rằng, bản chất liên kết là ổn định (ổn 

định đầu ra sản phẩm của HTX, ổn định đầu vào cho doanh nghiệp cung cấp vật 

tư, trang thiết bị); ngành hàng nào biến động giá càng lớn thì càng phải liên kết 

và chỉ có liên kết mới giải được bài toán dư thừa sản phẩm (thí dụ, giá thu mua 

dừa thường luôn biến động rất lớn trong năm rất cần phải liên kết). Ngoài ra, 

hiện nay sản xuất nông nghiệp vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ và thiếu những doanh 

nghiệp chế biến nên liên kết cũng gặp khó.  
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Hình ảnh tại buổi Tọa đàm 

Tiền Giang được xem là tỉnh triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP thành 

công nhất Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, bà Hồ Đào Ngạn cho rằng, do 

trước đó, tỉnh đã có nền tảng liên kết lúa từ cánh đồng lớn và hợp đồng cung ứng 

rau cho tập đoàn có hệ thống cửa hàng bán lẻ toàn quốc hay hợp đồng cung ứng 

rau cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Để triển khai Nghị định số 

98/2018/NĐ-CP, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các 

ngành, các cấp tham mưu cụ thể cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn chi tiết về 

thực hiện các chính sách. Kịp thời hỗ trợ địa phương tháo gỡ những vướng mắc 

(nếu có). Đặc biệt, Tiền Giang có “lợi thế” về sự quan tâm của chính quyền các 

cấp, nhất là cấp xã, chủ động mời HTX, mời đơn vị tư vấn cùng thảo luận dự án, 

chọn lựa chính sách hỗ trợ phù hợp nhất với điều kiện của địa phương, nên 

chính sách được triển khai tốt. Tuy vây, tỉnh cũng có những khó khăn như, chưa 

có dự án về cây ăn trái do thị trường tiêu thụ và quy định thời gian liên kết tối 

thiểu là 05 năm, tiến độ viết dự án chậm vì không đủ đơn vị tư vấn. Nguyên 

nhân không đủ đơn vị tư vấn là do định mức hỗ trợ chưa hấp dẫn nên các đơn vị 

tư vấn không mặn mà,...   

Trở lại với tỉnh Trà Vinh, báo cáo tại Tọa đàm và phản ánh của địa phương, 

HTX thì khó khăn mà doanh nghiệp, HTX đang gặp phải dẫn đến kết quả thực 

hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP còn thấp, như: Khó khăn trong viết dự án 

hoặc cung cấp hóa đơn chứng từ thanh quyết toán; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng 

cho doanh nghiêp khi xây dựng dự án với HTX ở ngoài huyện sẽ thực hiện như 

thế nào; băn khoăn về máy bay không người lái để phun thuốc hay những thiết 

bị mới khác xuất hiện tại Việt Nam để phục sản xuất có được hỗ trợ không vẫn 

chưa được giải đáp,…  Tuy vậy, xác định Nghị định số 98/2018/NĐ-CP có ý 

nghĩa rất lớn trong việc tăng cường liên kết và giải quyết bài toán đầu ra cho sản 

phẩm nông sản của tỉnh. Trong thời gian tới, để Nghị định số 98/2018/NĐ-CP 

đạt kết quả khả quan hơn, bà Bùi Thị Thu Hoà đưa ra mốt số giải pháp, gồm: 

Triển khai thực hiện tốt 5 HTX tham gia mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị trở 
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thành HTX kiểu mẫu theo Quyết định 2542/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển HTX nông nghiệp gắn với 

chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 

năm 2030; tiếp tục mời các đơn vị tư vấn trong và ngoài tỉnh tham gia dự án; 

phối hợp với các sở, ban, ngành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa 

phương; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung chính sách hỗ trợ của Nghị quyết số 

78/2018/NQ-HĐND theo kiến nghị của các địa phương cho phù hợp với tình 

hình thực tế,…  

 

 

 

TÁC ĐỘNG CỦA MỘT VÀI HOẠT CHẤT HÓA HỌC  

LÊN NẤM GÂY BỆNH ĐẠO ÔN (Pyricularia oryzae) 

TRÊN LÚA 
Ths. Nguyễn Thị Lùng 

Chi cục Trồng trọt và BVTV Trà Vinh 

Bệnh đạo ôn hay còn gọi là bệnh cháy lá là một trong những bệnh gây 

nguy hiểm nhất trên cây lúa, bệnh do nấm Pyricularia oryzae Cav. hay P. grisea 

(Cook )Sacc gây ra, bệnh có thể tấn công mọi giai đoạn của cây lúa; có thể chia 

làm hai dạng bệnh trên cây lúa: Từ giai đoạn mạ cho đến trước khi cây lúa trổ 

bông thì gọi là bệnh đạo ôn lá (bệnh cháy lá) và giai đoạn sau bệnh đạo ôn cổ 

bông (thối cổ bông). Ngoài ra bệnh có thể gây hại trên cổ lá, làm lép hạt, gây 

lem vỏ hạt lúa, nếu bệnh nặng ở giai đoạn sau sẽ làm giảm đáng kể hoặc mất 

trắng năng suất, khi bà con nông dân không phát hiện sớm và phòng trị kịp thời. 

  
          Ảnh: Ruộng nhiễm đạo ôn                         Ảnh: Vết bệnh đạo ôn điển hình trên lá lúa 

Một thực trạng hiện nay việc sử dụng thuốc BVTV phòng trừ bệnh đạo ôn 

vẫn chưa đạt hiệu quả cao; nguyên nhân phần lớn nông dân sử dụng thuốc còn 

khá tùy tiện chưa tuân thủ nguyên tắc “4 đúng” từ việc lựa chọn thuốc đặc hiệu, 

KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ 
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khâu pha chế (lượng nước, thuốc cần pha), thời gian phun, kỹ thuật phun,… phải 

phun nhiều lần, dẫn đến gây ô nhiễm môi trường.  

Để phòng trị đạo ôn trên cây lúa, bên cạnh một số biện pháp canh tác và 

sinh học, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vẫn là biện pháp lựa chọn khuyến cáo 

trong công tác phòng trừ bệnh hiện nay. Nhằm hỗ trợ người nông dân có cơ sở 

lựa chọn một vài hoạt chất trừ bệnh đạo ôn tùy theo thực trạng, mức độ nhiễm 

bệnh trên ruộng lúa như sau: 

  1. Hoạt chất Tricyclazole (công thức phân tử: (C9H7N3S) 

- Hoạt chất Tricyclazole là hoạt chất trừ nấm có tác dụng nội hấp và lưu 

dẫn, thuộc nhóm Benzothiazole, là một hợp chất dị vòng. Vì thế khi phun hoạt 

chất này lên cây trồng thuốc sẽ được hấp thụ và di truyền bên trong cây thông 

qua các mô thực vật. Hoạt chất Tricyclazole được khuyến cáo để kiểm soát nấm 

gây bệnh đạo ôn, một trong những bệnh quan trọng nhất trên cây lúa. 

Tricyclazole thường ở dạng rắn, hoạt chất có nhiệt độ nóng chảy cao 185,9
o
C, 

khó bay hơi, ít ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi, môi trường không khí. 

Tricyclazole không tồn tại bền vững trong đất. Quá trình phân giải bằng hệ vi 

sinh vật xảy ra một cách chậm trong điều kiện tự nhiên. Khó hòa tan trong nước, 

từ đó ít độc với động vật thủy sinh. 

- Cách thức hoạt động hoạt chất Tricyclazole: Bằng cách ức chế việc hình 

thành Melanin, đây là thành phần cần thiết cho sự cứng lại của lớp đệm, khiến 

cho nấm hại không đủ cứng để xâm nhập vào cây trồng và ức chế sự hình thành 

sắc tố trong nấm. Hoạt chất này được cây trồng hấp thụ nhanh chóng và dịch 

chuyển về phía ngọn lá, nên nó vừa trị được nấm vừa ngăn ngừa được nấm hại 

xâm nhập vào cây. Tricyclazole được sử dụng trên toàn thế giới để kiểm soát 

bệnh đạo ôn. Có thể nói đây là hoạt chất có khả năng phòng trị bệnh đạo ôn tốt 

nhất hiện nay. Hoạt chất này rất ổn định, không dễ bị phân hủy dưới ánh sáng và 

mưa. Mưa thực sự có thể làm tăng tốc độ hấp thụ Tricyclazole (mùa mưa ưu 

tiên sử dụng hoạt chất này). Hoạt chất Tricyclazole có khả năng kiểm soát bệnh 

đạo ôn trên 2 tuần. Ngoài kiểm soát bệnh đạo ôn trên lúa, hoạt chất Tricyclazole 

còn giúp giảm hạt lép và hạt gãy ở lúa, giúp tăng năng suất và chất lượng của 

cây lúa. 

- Thời gian cách ly của hoạt chất Tricyclazole là 14 ngày. 

2. Hoạt chất Fenoxanil (C15H18Cl2N2O2) 

- Hoạt chất Fenoxanil là hoạt chất trừ nấm có tác dụng nội hấp mạnh, 

thuộc nhóm Phenoxamide, có thể di chuyển đến khắp các bộ phận của cây, chặn 

đứng nguồn bệnh và bảo vệ lá non nên có tác dụng phòng và trừ bệnh đạo ôn ở 

các giai đoạn sinh trường, phát triển của cây lúa. Fenoxanil thường ở dạng bột 

kết tinh hoặc dạng lỏng đồng nhất, nhiệt độ nóng chảy từ 69,0-701,9
o
C, dễ hòa 

tan trong nước (20 
o
C). 

          - Cách thức hoạt động Fenoxanil là kìm hãm các men khử nước từ 

scytalon đến trihydroxynaphthalen và từ vermelon đến dihydroxy-naphthalen 

của bệnh đạo ôn. Ngoài ra, Fenoxanil còn là chất ức chế sinh tổng hợp melanin, 

chủ yếu là ức chế hoạt động của microsporone dehydrogenase, để ức chế sự hình 

thành melanin của chế sự hình thành melanin của nấm Pyricularia oryzae. 
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- Hoạt chất Fenoxanil có khả năng kiểm soát bệnh đạo ôn trên 2 tuần (với 

điều kiện là  độ tinh khiết của hoạt chất đạt tỉ lệ tối ưu). 

-Thời gian cách ly của hoạt chất này là 07 ngày. 

3. Hoạt chất isoprothiolane 
          - Hoạt chất Isoprothiolane là hoạt chất trừ nấm có tác dụng nội hấp mạnh, 

thuộc nhóm Lân hữu cơ bào chế từ lưu huỳnh. Thuốc nhập nhanh, vận chuyển 

hướng ngọn và gốc. 

- Cách thức hoạt động: Kìm hãm sự xâm nhập và tăng trưởng của sợi nấm 

bằng cách kìm hãm sự tạo thành giác bám hay tiết men cellulose (ngăn ngừa 

tổng hợp chất béo và màng tế bào). 

- Hoạt chất này có khả năng dập dịch đạo ôn rất nhanh nếu hoạt chất pha 

chế tinh khiết đạt tỉ lệ tối ưu được bào chế từ S, nếu như hoạt chất không tinh 

khiết dẫn đến gây mùi hôi. 

- Thời gian cách ly của hoạt chất này là trên 14 ngày. 

* Cần lƣu ý: Với dòng Isoprothiolane hay sử dụng dung môi là EC (nhũ 

dầu) nên tránh xịt giai đoạn lúa trỗ dễ gây nóng lúa. 

4. Ngoài ra còn 1 số hoạt chất khác trị đạo ôn nhƣ: Azoxytrobin, 

Kasumycin,,… 

*Hoạt chất Azoxystrobin:  

- Azoxystrobin là một loại thuốc diệt nấm phổ rộng có hoạt tính chống lại 

một số bệnh trên nhiều loại cây ăn được và cây cảnh. Một số bệnh được kiểm 

soát hoặc phòng ngừa là bệnh đạo ôn, rỉ sét, nấm mốc, nấm mốc trắng, bệnh 

sương mai, táo vảy, sọc gỉ. 

- Là hoạt chất diệt nấm toàn thân, Azoxystrobin có phổ tác động rộng, nó 

phòng, diệt, trừ nhiều bệnh về nấm, nhất là các bệnh phấn trắng, rỉ sắt, đạo ôn, 

sương mai, nấm mốc trên hàng loạt cây trồng lúa, ngô, cam quít, nho, cà phê, 

cây dây leo, rau màu, cây ăn quả, cây cảnh… Hoạt chất ít độc cho người và môi 

trường. 

            - Cách thức hoạt động:  

              + Ngăn cản sự tạo vách tế bào nấm bệnh; 

    + Ức chế sự nảy mầm của bào tử và sự phát triển của sợi nấm; 

              + Phá vỡ trao đổi chất. 

              + Tất công và tiêu diệt nấm bệnh ở tất cả các giai đoạn, ngay cả ở giai 

đoạn bào tử. 

              + Ngăn cản quá trình tổng hợp Ethylen giúp cứng cây, xanh lá, tăng 

cường tuổi thọ cho lá. 

              + Azoxytrobin có tính lưu dẫn, thẩm thấu, do đặc tính lưu dẫn nên-

Azoxytrobin được hấp thu từ rễ và được vận chuyển qua hệ thống bó mạch lên 

tới tận chóp lá trên đỉnh cây, đầu cành,… 
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* Hoạt chất Kasugamycin (C14H25N3O9)  

 - Kasugamycin là hoạt chất sinh học được phân lập từ Steptomyces 

kasugaensis ở Nhật bản, nó có khả năng ức chế sự tổng hợp protein của virus, 

ngăn chặn sự phát triển của chúng, hoạt chất có khả năng tiêu diệt nấm và vi 

khuẩn. Hoạt chất được hấp thụ nhanh vào các bộ phận của cây trồng, không bền 

với ánh sáng mặt trời ít ảnh hưởng tới môi trường không khí. 

.          - Kasugamycin được sử dụng trừ bệnh đạo ôn (Pyricularia oryzae) trên 

lúa và các bệnh khác gây hại bởi các vi khuẩn Pseudomonas, Erwinia, 

Xanthomonas và Corynebacterium trên khoai tây, cà chua, ớt, bắp cải, cà 

rốt,…. 

- Trong phòng trừ bệnh đạo ôn, Kasugamycin có hiệu lực 72.6% trên lá và 

87.4% trên đạo ôn cổ bông (Li B, Shi Q, Fang J, Pan X. Ying Yong Sheng Tai Xue 

Bao. 2004 Jan;15(1):111-5). 

          - Hoạt chất Kasugamycin cần phải được phun khi bệnh chớm xuất. 

*Một vài lƣu ý khi phòng trừ bệnh đạo ô trên lúa 

- Thăm đồng thường xuyên, phát hiện sớm khi bệnh mới xuất hiện trên 

ruộng. 

- Tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”; pha đúng nồng độ, lượng nước cần sử 

dụng phun cho giai đoạn đạo ôn lá (phun ướt đều trên lá) và đạo ôn cổ bông 

(thường lượng nước cần gấp 1,5 - 2 lần so với xử lý đạo ôn lá).. 

-  Khuyến cáo nên lựa chọn các hoạt chất trừ bệnh đạo ôn có phổ tác động 

hẹp. 

- Các hoạt chất được khuyến cáo nêu trên để đạt được hiệu quả tối ưu 

trong việc phòng trừ bệnh, đòi hỏi từng nguyên liệu, độ tinh khiết hoạt chất phải 

đạt tỉ lệ tối ưu, còn tùy thuộc vào chế phẩm chứa % hoạt chất và liều lượng cần 

sử dụng trên một đơn vị diện tích,… 

- Nên luân phiên, phối hợp và chọn các hoạt chất phòng trừ bệnh đạo ôn 

cho phù hợp với từng giai đoạn bệnh xuất hiện trên cây lúa./. 

 

 

PHÒNG TRỊ BỆNH TRÊN CÂY CÂY 

XOÀI TRONG MÙA MƢA 

Ks. Mai Hoàng Khanh 

Trung tâm Khuyến nông Trà Vinh 

 

Mùa mưa, ẩm độ cao là điều kiện thuận lợi cho nhiều bệnh hại phát sinh nhất 

là bệnh thán thư, bệnh đốm đen vi khuẩn và một số bệnh hại khác, gây hại trên 

đọt non, giai đoạn bông và giai đoạn mang trái. Để quản lý tốt cây xoài trong 

mùa mưa cần áp dụng một số biện pháp canh tác như tạo ra cơi đọt khoẻ để 

chóng chịu với sâu, bệnh và một số biện pháp phòng trị bệnh hại chính. 
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1. Cách tạo ra cơi đọt khoẻ 

Sau mỗi vụ thu hoạch trái xong chúng ta tiến hành tỉa cành, tạo tán cho thông 

thoáng và dọn sạch khỏi vườn những tàn dư như cành khô, trái rụng mang mầm 

bệnh của vụ trước đem tiêu huỷ. Tiến hành chăm sóc bón phân kết hợp tưới 

nước, bón phân N-P-K (theo tỉ lệ 2-1-1) tuỳ từng độ tuổi của cây, đường kính 

tán và năng suất vụ trước nhằm đáp ứng nhu cầu sinh trưởng, phát triển của cây 

giúp ra chồi đồng loạt, tạo điều kiện thuận lợi xử lý ra hoa về sau. Đồng thời, kết 

hợp xử lý thuốc phòng trừ sâu, bệnh hại giai đoạn trước khi xoài ra đọt, giai 

đoạn nhú cựa gà đến trước khi bung lá và giai đoạn từ bung lá trở về sau để bảo 

vệ và cho ra cơi đọt mới khoẻ đủ sức xử lý cho trái vụ tiếp theo.  

             
 

2. Biện pháp quản lý và phòng trị một số bệnh chính trong mùa mƣa 

* Bệnh thán thƣ  

- Tác nhân: Do nấm Colletotrichum gloeosporioides gây ra và gây hại các 

giai đoạn lá non, ra bông, đậu trái trên xoài ở các tháng trong năm và thường gây 

hại nặng vào những tháng mùa mưa.  

- Triệu chứng gây hại:  

+ Trên lá: lúc đầu hình thành những đóm đen nhỏ nằm rải rác, sau đó lớn dần 

tạo thành những mãng lớn có hình tròn hoặc góc cạnh có màu nâu tối, dần 

chuyển sang màu trắng xám, gây rách, thủng lá và rụng. Bệnh nặng nhiều vết 

bệnh liên kết với nhau khiến lá xoài bị vặn vẹo. 

+ Trên bông: Bào tử nấm xâm nhập tại những gié non tạo thành những chấm 

đen nhỏ nằm rải rác trên trục và nhánh hoa làm cho các hoa không nở và không 

thụ phấn được hoa bị rụng và các gié hoa, cành hoa thối đen, khô héo chết dần. 

+ Trên trái: Nấm bệnh tấn công làm cuốn trái thối đen và rụng. Trên trái non 

vết bệnh lan rộng làm trái không lớn hay dị hình méo mó. Bệnh nặng rây rụng 

trái hàng loạt. 

 

http://www.ctu.edu.vn/colleges/agri/gtrinh/bvtv/rau%20sach/source/benhHai/benhthanthu_ot.htm
http://www.ctu.edu.vn/colleges/agri/gtrinh/bvtv/rau%20sach/source/benhHai/benhthanthu_ot.htm
http://www.ctu.edu.vn/colleges/agri/gtrinh/bvtv/rau%20sach/source/benhHai/benhthanthu_ot.htm


19 

 

 
       

                                    
 

- Biện pháp phòng trị 

+ Biện pháp canh tác: Không nên trồng mật độ quá dầy, khi cây lớn che phủ 

nhau sẽ làm tăng ẩm độ, tạo điều kiện cho nấm bệnh phát triển. Thăm vườn 

thường xuyên phát hiện sớm bệnh hại, xử lý tiêu huỷ mầm bệnh. 

+ Biện pháp hoá học: dùng thuốc đặt trị có hoạt chất như: Azoxystrobin, 

Propineb + Trifloxystrobin, Metalxyl + Mancozeb,…  

* Bệnh đốm đen vi khuẩn  

- Tác nhân gây hại do vi khuẩn Xanthomonas campestris pv gây ra. 

- Triệu chứng bệnh gây hại trên lá, cuốn lá, trên cành non, cuốn hoa và 

trái. Gây hại từ khi trái bắt đầu cứng bao đến trái lớn. Bệnh gây hại trên 

các giống xoài. 

+ Trên lá: vết bệnh có màu xám đen và bị giới hạn bởi những gân lá. Trên 

cuốn lá bị đen, bệnh nặng lá bị khô đi và rụng sớm. 

+ Trên cành non: vết bệnh có màu đen, gây xì mủ và có thể làm chết cành. 

+ Trên hoa: vết bệnh có màu đen nhưng hơi sũng ướt, vết bệnh ăn lan vào 

trong các gié và cành hoa. Toàn bộ phát hoa bị bệnh có triệu chứng co rút lại. 
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+ Trên trái: vết bệnh là những chấm nhỏ màu nâu đen hoặc những vết nứt 

dọc hình chân chim, chung quanh có quầng vàng, từ vết nứt mủ xì ra mang theo 

vi khuẩn tràn ra ngoài. Trái bị bệnh thường thối từng mãng và rụng. 

  

                                            
- Biện pháp phòng trị:  

+ Không nên trồng xoài quá dày, để vườn luôn được thông thoáng. Bón phân 

cân đối giữa đạm, lân và kali, nên bón thêm phân hữu cơ đã hoai mục để tăng 

cường sức chống đỡ bệnh cho cây. Khi cây đã bị bệnh nên bón thêm phân kali 

+ Thăm vườn thường xuyên, khi phát hiện trên vườn xoài mới chớm xuất 

hiện triệu chứng của bệnh nên phun thuốc có các hoạt chất sau: Streptomycin, 

Oxytetracyline, Fosetyl Aluminium,.. 

 Có thể phối thuốc nấm, thuốc khuẩn xử lý ở các giai đoạn: trước khi xoài ra 

hoa, giai đoạn nhú cựa gà đến trước khi bung trà, giai đoạn từ bung trà trở về 

sau. 

* Bệnh phấn trắng 

- Tác nhân do do nấm Oidium mangiferae 

- Triệu chứng bệnh và điều kiện phát sinh, phát triển: 

Bệnh thường thấy trên hoa, trái và các cành, lá non. Nấm gây bệnh thường 

xuất hiện trên bề mặt các bộ phận của cây. Các vết bệnh thường bị bao phủ bởi 

một lớp bụi phấn màu trắng làm cho cây bị cháy khô và đen. 

-  Biện pháp phòng trị: Không nên trồng xoài quá dày, bón phân cân đối giữa 

đạm, lân và kali. Thăm vườn phát hiện sớm và sử dụng các loại thuốc có hoạt 

chất như: Trifloxystrobin, nhóm thuốc gốc đồng,… có thể ngăn chặn được sự 

phát triển của bệnh. 

Lưu ý: Sử dụng thuốc BVTV có độ độc thấp để hạn chế ảnh hưởng đến thiên 

địch và môi trường, sử dụng theo liều lượng khuyến cáo. Nên sử dụng luân 

phiên để hạn chế kháng thuốc. Đảm bảo thời gian cách ly để tránh tồn dư thuốc 

BVTV./. 
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MÔ HÌNH NUÔI VỖ BÉO BÕ THỊT NHỐT CHUỒNG 

ĐEM LẠI HIỆU QUẢ CAO 

                                                   Ks. Thân Thị Tỵ 

                                                   Trạm Khuyến nông Thành phố Trà Vinh 

 

Bò là vật nuôi ít bị rủi ro, dễ nuôi, dễ chăm sóc nên được nông dân chọn 

nuôi.  Những năm gần đây, với việc giá bò ổn định ở mức cao, nhiều nông dân 

đã mạnh dạng đầu tư nuôi bò vỗ béo; đặc biệt có những hộ đầu tư nuôi quy mô 

lớn, đạt hiệu quả kinh tế cao.  

  Chú Thân Văn Thanh ngụ ấp Dừa Đỏ 3, xã Nhị Long Phú huyện Càng 

Long có cuộc sống khá giả nhờ nuôi bò vỗ béo. Chú Thanh nuôi bò vỗ béo 

khoảng 03 năm nay. Những năm trước đây, mỗi năm chú chỉ nuôi 2 con, nhận 

thấy việc nuôi bò vỗ béo đem về hiệu quả kinh tế cao cho gia đình, chú đầu tư 

xây chuồng trại, nuôi bò vỗ béo quy mô thường xuyên 8- 10 con bò đực. Cách 

nuôi bò vỗ béo của chú tìm chọn mua bò đực giống khoảng 06 - 08 tháng tuổi, 

chú nuôi thời gian khoảng 12 tháng sẽ xuất bán.  

 
Mô hình nuôi bò thịt nhốt chuồng hộ Thân Văn Thanh 

Năm nay chú mạnh dạn đầu tư 120 triệu đồng mua 6 con bê đực nuôi vỗ 

béo. chú Thanh vừa bán 02 con bò đực thịt được 95 triệu đồng. Nhờ tận dụng 

nguồn cỏ trồng  và cỏ cắt trong vườn cây ăn trái của những hộ xung quanh cho 

bò ăn, nên sau khi trừ các chi phí con giống, thức ăn, thuốc thú y, chú  còn lãi 

trên 20 triệu đồng. 

Theo kinh nghiệm của chú Thanh, để nuôi bò vỗ béo đạt kết quả thì việc 

chọn con giống và cách chăm sóc là yếu tố quyết định. Chú cho biết khi chọn bò 

giống phải có bộ khung xương lớn, mông, vai, lưng bò nở để nuôi, khi lớn bò 

mới có thịt bán giá cao. Những giống bò được chọn nuôi như bò giống 3B, bò 

MÔ HÌNH ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 
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Pháp kem đang được khá nhiều địа phương ưa chuộng. Đây là những giống bò 

có ngoại hình lớn, nhiều thịt, tỷ lệ thịt xẻ cao, được thương lái ưa chuộng nên 

bán được giá.  Công tác phòng bệnh cũng được chú Thanh hết sức chú trọng : 

“Bò mới mua về tôi tẩy giun sán, tiêm vắc-xin lở mồm long móng, vắc-xin viêm 

da nổi cục rồi tổ chức chăn nuôi theo đúng kỹ thuật”. Đó là những kinh nghiệm 

mà chú học hỏi được từ các hộ nuôi trước và trên các phương tiện thông tin báo, 

đài…bản thân chưa được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật. 

 Theo chú, nuôi bò thịt nhốt chuồng không tốn công đi chăn, bò lại nhanh 

lớn nên rất phù hợp với mục đích vỗ béo lấy thịt. Tuy nhiên, 100% nguồn thức 

ăn cho bò là do người nuôi cung cấp, vì vậy, khi nuôi cần phải tính toán số 

lượng bò phù hợp với diện tích trồng cỏ để bảo đảm đủ thức ăn. Nuôi bò thịt 

nhốt chuồng cần tuân thủ thời gian cho ăn, chế độ ăn với khẩu phần phù hợp. 

Một con bò nặng khoảng 200kg mỗi ngày ăn 15-20kg cỏ và 3-4kg thức ăn tinh 

(thức ăn hỗn hợp, cám to, tấm). 

Theo chú cho biết, chi phí đầu tư thức ăn cho một con bò ăn khoảng 10 

triệu đồng. Sau 12 tháng nuôi, mỗi con bò chú xuất bán ở mức 45-50 triệu đồng. 

Sau khi trừ các chi phí, con giống, thức ăn và các chi phí khác  còn lãi khoảng 

10-15 triệu đồng mỗi con. Như vậy với số lượng bò vỗ béo của chú hiện nay dự 

kiến sẽ đem về lợi nhuận cho gia đình khoảng 100 triệu đồng/đợt nuôi.  

 Hiện nay có khoảng  15 hộ nuôi  vỗ béo bò thịt trong xã và phát triển dần 

sang các xã lân cận với quy mô trung bình 02-04 con/hộ/ năm đem lại nguồn thu 

nhập cho hộ. Theo ý kiến của chú Thanh các hộ nơi đây đánh giá đây là mô hình 

hiệu quả tuy nhiên vẫn còn nhiều rủi ro, hạn chế như: thiếu kỹ thuật, thiếu vốn, 

thiếu thông tin về thị trường. Do vậy mong muốn của các hộ là được tập huấn 

chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn để tăng quy mô nuôi góp phần nâng cao 

thu nhập cải thiện cuộc sống ./. 
 

 

Mô hình “Canh tác lúa sử dụng phân bón thông 

minh chậm tan” 
Ks. Nguyễn Thị Mỹ Tho 

Trung tâm Khuyến nông Trà Vinh 

 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến nông Trà Vinh 

Thời gian thực hiện: vụ Hè Thu năm 2022  

Địa điểm thực hiện: Ấp 4, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh  

Quy mô thực hiện: 7,2 ha/07 hộ tham gia. 

1. Yêu cầu kỹ thuật và chọn hộ 

Làm đất cho ruộng bằng phẳng, sạch cỏ dại, xử lý hiệu quả ốc bươu vàng; 

sử dụng giống lúa cấp xác nhận; áp dụng sạ hàng hoặc sạ thưa; kỹ thuật canh tác 

ứng dụng kỹ thuật “1phải 5 giảm”;  

Nông dân phải có tâm huyết, tự nguyện, ham học hỏi, áp dụng tiến bộ kỹ 

thuật mới trong sản xuất lúa, thường xuyên theo dõi đồng ruộng, có diện tích 
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liền kề, thuận tiện cho tham quan, hội thảo; Nông dân tham gia mô hình được hỗ 

trợ 50% chi phí gồm: lúa giống, phân bón thông minh, chế phẩm xử lý mặn và 

thuốc bảo vệ thực vật,  cán bộ hướng dẫn kỹ thuật trong suốt vụ sản xuất.  

2. Kỹ thuật áp dụng 

- Giống lúa: Mô hình sử dụng giống lúa OM 18 cấp xác nhận, lượng 

giống gieo sạ 100 kg/ha; sạ lúa bằng máy sạ khóm với khoảng cách: hàng cách 

hàng 30 cm, cây cách cây 14 cm. 

- Phân bón: Sử dụng phân bón thông minh của Công ty Cổ phần Rynan 

Smart Fertilizers. Công ty đưa ra công thức phân bón chung trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh để sử dụng cho vụ Hè Thu 2022 là NPK 20-15-15. Nông dân bón vùi 

phân Rynan
®
 NPK 20-15-15 vào đất trước khi trục lần cuối với lượng phân 300 

kg/ha.Với lượng phân bón như trên sẽ cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho 

cây lúa trong suốt quá trình sinh trưởng, giúp cây sinh trưởng ổn định, hạn chế 

sâu bệnh, ít đổ ngã, tăng năng suất và chất lượng hạt gạo.  

- Quản lý nước: Lúa giai đoạn 3-30 ngày giữ mực nước trên ruộng từ 1-

3cm; giai đoạn 30-60 ngày giữ mực nước trên ruộng từ 5cm đến xuống thấp hơn 

mặt ruộng 15cm (mặt ruộng khô nứt chân chim) thi bơm nước vào giúp rễ lúa ăn 

sâu vào đất, chống đổ ngã, giúp dất thông thoáng, tạo điều kiện phân giải các 

chất hữu cơ trong đất; giai đoạn 60-85 ngày mực nước từ 3-5cm liên tục nhằm 

giúp lúa trổ, thụ phấn dễ dàng, chắc hạt; rút khô nước 10 ngày trước khi thu 

hoạch. 

- Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV): Cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn 

nông dân quản lý dịch hại tổng hợp, không phun thuốc trừ sâu trước 40 ngày, 

giúp tiết kiệm chi phí thuốc BVTV và bảo vệ thiên địch trên đồng ruộng. Giảm 

số lần phun thuốc sâu, bệnh so với ngoài mô hình 1-2 lần/vụ. Nhắc nhở nông 

dân thường xuyên theo dõi để  phòng ngừa sâu, bệnh hại sớm, kịp thời, hiệu quả 

không ảnh hưởng năng suất và chất lượng lúa.  
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3. Hiệu quả mô hình 

- Hiệu quả kinh tế: Dự kiến năng suất đạt 7,0 tấn/ha. Giá thành sản xuất 

4.336 đồng/kg, giá bán 6.500 đồng/kg. Tổng thu 45,5 triệu đồng, tổng chi 

30,350 triệu đồng/ha, lợi nhuận 15,150 triệu đồng/ha. 

- Hiệu quả về xã hội và môi trường: Mô hình canh tác lúa sử dụng phân 

bón thông minh chậm tan tạo điều kiện cho nông dân thử nghiệm, thay đổi tư 

duy sản xuất, ứng dụng vào thực tiễn những tiến bộ kỹ thuật như: Bón vùi phân 

bón thông minh Rynan ngay đầu vụ, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), sử dụng 

thuốc trừ sâu sinh học, an toàn cho con người và môi trường xung 

quanh… Nông dân tham gia mô hình được hướng dẫn thực hiện sổ tay ghi chép 

tình hình sinh trưởng của cây lúa,  và hạch toán kinh tế; nâng cao kiến thức, kỹ 

năng quản lý đồng ruộng và ứng dụng tốt các giải pháp kỹ thuật như: sử dụng 

phân bón thông minh chậm tan một lần cho cả vụ có ưu điểm: giảm lượng nước 

tưới, giảm lượng phân bón, giảm công lao động, giảm lượng giống, giảm sâu 

bệnh, giảm phát thải khí nhà kính, giảm tác động xâm nhập mặn và tăng lợi 

nhuận. 

Bước đầu kết quả triển khai mô hình cho thấy: Sử dụng phân bón thông 

minh bón vùi 1 lần cho suốt vụ kết hợp áp dụng quy trình 1 phải 5 giảm, sử 

dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu sớm 

góp phần giảm được sự thất thoát phân bón, giúp cây lúa phát triển tốt, cân bằng 

môi trường sinh thái, bảo vệ môi trường và sức khỏe người sản xuất. Ngoài ra, 

HTX còn liên kết được Doanh nghiệp thu mua toàn bộ sản phẩm sau thu 

hoạch./. 

 
 

 

 

 

10 năm triển khai thực hiện Chƣơng trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Trƣờng Thọ 
 

Ths. Lê Thành Trung 

Văn phòng Điều phối NTM Trà Vinh 

Trường Thọ là xã nghèo của huyện Cầu Ngang và là xã thuộc Chương trình 135 

của Chính phủ. Xã có diện tích tự nhiên 2.219,3 ha, gồm 07 ấp với 2.511 hộ, 

8.123 nhân khẩu, trong đó đồng bào người Khmer chiếm trên 73%. Thu nhập 

của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp.  

Là một xã nghèo, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới xã Trường Thọ gặp 

không ít khó khăn và thách thức. Hạ tầng kinh tế nhiều yếu kém chưa đáp ứng 

nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, việc chuyển đổi kinh tế còn chậm, áp dụng tiến 

bộ khoa học trong sản xuất còn hạn chế, đời sống một bộ phận người dân nhiều 

khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, phần lớn các mô hình sản xuất nhỏ lẻ, tự phát 

NÔNG THÔN MỚI 
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chưa có liên kết trong sản xuất, trình độ năng lực của một số cán bộ chưa đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới,… Nhưng với sự kiên trì, nỗ lực và 

quyết tâm của cả hệ thống chính trị, giờ đây diện mạo nông thôn mới ở Trường 

Thọ có nhiều thay đổi rõ rệt. Cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, đời sống 

vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, an ninh chính trị trật tự an 

toàn xã hội được ổn định,... 

 

 
Trạm Y tế xã Trường Thọ 

Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương 

trình) là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, 

xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, trên cơ sở những văn 

bản chỉ đạo của cấp trên, Đảng bộ xã Trường Thọ đã cụ thể hóa bằng nghị quyết 

chuyên đề về xây dựng nông thôn mới. Phân công cụ thể từng thành viên Ban 

Chỉ đạo xã phụ trách 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Để nâng cao 

nhận thức, tạo sự đồng thuận cao của người dân về Chương trình, xã đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền đến từng hộ dân bằng nhiều hình thức như: Cấp phát tờ 

rơi, tờ bướm, tuyên truyền qua pano, áp phích, trạm truyền thanh xã, tổ thông tin 

các ấp và lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt chi, tổ hội đoàn thể,… Từ đó, 

giúp người dân hiểu sâu hơn về ý nghĩa của Chương trình, vì vậy, nhiều hộ dân 

đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm và chủ động, tự nguyện đóng góp ngày 

công, hiến đất, hoa màu, cây cối,… để xây dựng nông thôn mới. 
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Trường Mẫu giáo xã Trường Thọ  

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình, xã Trường Thọ huy động 

được trên 167 tỷ đồng (trong đó, người dân đóng góp trên 2 tỷ đồng) đầu tư xây 

dựng các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. 

Hiện tại, 100% tuyến đường trục xã được nhựa hóa, 100% tuyến đường trục ấp, 

liên ấp với chiều dài 11,5km được cứng hóa đạt, 75,08% tuyến đường trục chính 

nội đồng với chiều dài 10,85 km được cứng hóa đạt, 100% tuyến đường ngõ 

xóm đảm bảo sạch và không lầy lội vào mùa mưa đạt. Hệ thống thủy lợi được 

đầu tư khép kín phục vụ tốt cho sản xuất, đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu 

dân sinh và phòng chống thiên tai tại chỗ. Điện nông thôn liên tục được nâng 

cấp và mở rộng, 100% hộ của xã sử dụng điện, trong đó 99% hộ sử dụng điện 

thường xuyên, an toàn từ các nguồn. Toàn xã có 4/4 trường học được đầu tư cơ 

sở vật chất và thiết bị dạy học đảm bảo theo quy định. Thực hiện chính sách về 

hỗ trợ nhà ở kết hợp với vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm xây 

dựng, sửa chữa nhà ở cho 224 hộ, nâng tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn Bộ Xây 

dựng đạt trên 98%; xã không còn nhà tạm, nhà dột nát, hộ không có đất ở. Tập 

trung thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, vận động người dân 

chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng một số loại cây màu có giá 

trị kinh tế cao, kết hợp với vận động người dân tham gia các lớp đào tạo nghề 

gắn với xuất khẩu lao động góp phần nâng thu nhập,  thu nhập bình quân đầu 

người năm 2021 của xã đạt 52,9 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 

0,99% (năm 2021), tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 95%. Tỷ lệ người dân 

tham gia BHYT đạt 100% (đến 31/12/2021); tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 

đạt 100% (trong đó, trên 65% hộ sử dụng nước sạch). Công tác đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Năm 2021, Đảng bộ, 

chính quyền xã được Huyện ủy Cầu Ngang kiểm tra, công nhận hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ.   
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Với những thành tích đạt được, xã Trường Thọ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Trà Vinh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Đây là vinh dự, 

niềm tự hào cũng là động lực để Đảng bộ và Nhân dân xã Trường Thọ tiếp tục 

triển khai xây dựng xã Trường Thọ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời 

gian tới./. 

 

 

1. Anh Lê Văn Thống ở xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần hỏi: Trong thời gian 

qua, tình hình sâu đầu đen phá hoại trên cây dừa làm ảnh hƣởng đến sự 

phát triển của cây dừa và thu nhập của bà con nông dân, xin cho biết 

những giải pháp để tiêu diệt sâu đầu đen trên cây dừa? 

Trả lời: 

Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh phát hiện sâu đầu đen gây hại trên cây dừa từ 

tháng 9/2021. Tính đến nay toàn tỉnh phát hiện 37,26 ha dừa bị sâu đầu đen gây 

hại, tập trung tại huyên Tiểu Cần và Càng Long. Để chủ động phòng trừ sâu đầu 

đen, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Hướng dẫn số 96/HD-

SNN ngày 24/5/2021 về “Hướng dẫn tạm thời phòng trừ sâu đầu đen hại dừa” 

và đã tổ chức nhiều lớp tập huấn hướng dẫn nông dân phòng trừ trên địa bàn các 

huyện, đặc biệt là tại 2 huyện Tiểu Cần và Càng Long. Các loại thuốc khuyến 

cáo theo hướng dẫn được nông dân sử dụng đều đạt hiệu quả cao. 

 

Trứng ong mắt đỏ(Trichogramma sp)(Ảnh: Trang TTĐT Sở) 

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex) thực hiện mô hình phòng 

trừ sinh học trên vườn dừa hữa cơ bị sâu đầu đen gây hại tại xã Đại Phước, 

huyện Càng Long và xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần. Nếu mô hình đạt hiệu quả, 

Sở sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện phòng trừ sinh học (nhân nuôi và 

thả ong ký sinh) trên diện rộng. Đây là biện pháp mang tính chiến lược lâu dài, 

TƢ VẤN KHUYẾN NÔNG 
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vừa khống chế được gây hại của sâu đầu đen, vừa giảm được lượng thuốc hóa 

học, từ đó giảm chi phí cho nông dân, tạo được sản phẩm an toàn và bảo vệ môi 

trường sinh thái. 

2. Anh Nguyễn Văn Tùng ở xã Hòa Ân, huyện Cầu K  hỏi: xin cho biết 

triệu chứng và cách phòng trị bệnh ghẻ trên cây cam sành  

Trả lời: 

Nguyên nhân: Bệnh do nấm Elsinoe fawcetii gây ra 

Điều kiện phát sinh: Bệnh gây hại trên cành non, lá, trái ở hầu hết các giai 

đoạn của cây, từ vườn mới trồng đến vườn nhiều năm tuổi. Bệnh phát triển 

mạnh vào mùa mưa theo các đợt lá và chồi non. Trong vườn để nhiều cỏ, làm 

tăng ẩm độ vào mùa mưa, vườn trồng với mật độ dày, có nhiều cây khác che phủ 

cũng làm tăng tỷ lệ bệnh này.   

Triệu chứng:  

Vết bệnh tạo thành những nốt ghẻ nhỏ cao (ghẻ lồi) trên bề mặt lá, thường 

lộ mặt dưới của lá, vết bệnh có màu vàng rơm, nhiều vết bệnh liên kết lại thành 

từng mảnh lớn làm cho lá bị nhăn nheo biến dạng, cây sinh trưởng kém, cằn cỏi 

(Cần phân biệt với bệnh loét thể hiện trên cả hai mặt lá, chung quanh vết bệnh 

có viền sáng và không làm lá biến dạng, nhăn nheo). Khi tấn công trên cành làm 

cho cành bị khô và chết..  Trên quả non, vết bệnh nổi gờ sần sùi hình chóp nhọn, 

màu nâu vàng, vết bệnh hoá bần, phân tán hoặc nối liền nhau thành từng đám, 

quả bị bệnh nhỏ, vỏ dày, méo mó, biến dạng. Khi trái cam đã bị nhiểm bệnh này 

thì vết sẹo vẫn tồn tại trên trái mãi, dù có hay không sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật để phòng trị, làm giảm giá trị thương phẩm của trái. 

 
Lá và trái cam sành bị ghẻ (Ảnh: Ngọc Hà) 

Phòng trị:  

- Cắt bỏ và tiêu hủy các bộ phận cây bị nhiễm bệnh; 

- Cắt tỉa càn, tạo tán, vệ sinh vườn quả để tiêu diệt nguồn bệnh và tạo điều 

kiện  thoáng gió cho vườn cây, vệ sinh vườn ngay sau khi thu hoạch; 

- Bón phân cân đối, tập trung để cam ra chồi non đồng loạt và phòng ngừa 

bệnh hiệu quả cao; 

- Cần tiêu huỷ các cành, lá và trái bị bệnh, dư thừa thực vật trên vườn; 
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- Bệnh có tốc độ lây nhiễm nhanh đặc biệt là trong mùa mưa bão, vì vậy 

cần chú ý phòng ngừa bệnh bằng những thuốc gốc đồng; 

- Nên trồng cây con sạch bệnh, dụng cụ làm vườn cũng nên khử trùng bằng 

Javel; 

- Rải vôi định kỳ vào đầu mùa mưa để hạn chế mầm bệnh; 

- Quản lý, phòng trừ sâu vẽ bùa tốt khi cây ra đọt non để tránh tạo vết 

thương cho nấm bệnh tấn công; 

- Nếu cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, có thể sử dụng các loại thuốc gốc 

Mancozeb, Metaxyl, gốc đồng,… (Ridomyl Gold, Mancozeb, Mataxyl, Coc 85, 

Isacop,…) phun theo các đợt lá, chồi non, sau khi rụng hoa, thời kỳ quả non theo 

liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất. 

Nguồn: Qui trình phòng trừ dịch hại trên cây có múi của Viện Cây ăn quả miền Nam 

 


