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CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN:
LƯU VĂN QUẢNG

Chủ tịch Hội Nông dân 
tỉnh Bắc Kạn

BIÊN TẬP VÀ TRÌNH BÀY:
Ban Tuyên huấn

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

* Giấy phép xuất bản số: 20/GP-XBBT 
ngày 15 tháng 12 năm 2015 do Sở Thông 
tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp.

* In: 1.600 cuốn, khổ 19 x 27 cm, 
tại Công ty TNHH MTV In Bắc Kạn.

* In xong và nộp lưu chiểu tháng  
11 năm 2016.

Ảnh bìa 1: Đồng chí Nguyễn Hoàng 
Hiệp - Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy 
và đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen 
của UBND tỉnh cho các hộ  hội viên sản 

xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. 
Ảnh: Duy Hoài

(Trong bản tin có sử dụng ảnh tư liệu 
của Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn).

 Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Hội 
Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn 
quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

 Hội Nông dân thị trấn Chợ Mới thành lập Hợp tác 
xã An Thịnh

 Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia 
về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 với 19 
tiêu chí

 Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

 Phương án sản xuất vụ Đông Xuân 2016 - 2017
 Bài phát biểu của Thường trực Tỉnh uỷ  Tại Hội 
nghị biểu dương Nông dân sản xuất kinh doanh 
giỏi tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII, giai đoạn 2014 - 2016

 Những điểm mới Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  
Hồ Chí Minh”

 Hội Nông dân tỉnh giúp xã Tân Sơn xây dựng nông 
thôn mới 

 Hội Nông dân huyện Pác Nặm hướng dẫn nông dân 
phát triển kinh tế tập thể

 Cán bộ, hội viên nông dân huyện Ba Bể đóng góp 
1.198 ngày công xây dựng nông thôn mới

 Hội Nông dân tỉnh tổng kết 10 năm xây dựng và 
phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân

 Hội viên nông dân Bắc Kạn tham gia cuộc thi 
“Nông dân với công nghệ thông tin”

 Hội Nông dân Chợ Đồn gắn phong trào xây dựng nông 
thôn mới với thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

 Hội Nông dân Bạch Thông vận động hội viên thực 
hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế

 Hội Nông dân xã Kim Lư vận động hội viên nông 
dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng

 Người nông dân làm giàu nhờ mô hình tổng hợp
 Nông dân người nùng làm kinh tế giỏi
 Trung tâm dạy nghề & HTND: Tập huấn phương pháp 
khuyến nông và kỹ thuật chuyên ngành cho cán bộ 
Hội Nông dân

 Một số giống khoai tây có triển vọng cao trong 
sản xuất

 Trang thơ

1

Nông Dân
Bắc Kạn

Bản tin Nông dân Bắc Kạn
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Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới 
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

Ngày 2/11/2016, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy 
viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 08-CT/TW về lãnh đạo 
đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần 
thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. 

Nội dung Chỉ thị nêu rõ, năm 2018 là năm diễn ra đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại 
biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Bên cạnh những thời cơ, 
thuận lợi, tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam đứng trước không ít khó khăn, thách thức 
do biến đổi khí hậu, hội nhập quốc tế sâu, rộng... đòi hỏi Hội Nông dân các cấp phải không ngừng 
đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động.

Để lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân 
Việt Nam lần thứ VII đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện tốt 6 
nhiệm vụ trọng tâm:

1- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 
hơn nữa Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03-12-2009 của Ban Bí thư khoá X về Đề án “Nâng cao vai 
trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn 
mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”. Chính quyền các cấp quan 
tâm bổ sung kinh phí hằng năm cho Quỹ hỗ trợ nông dân theo Quyết định số 673-QĐ/TTg, ngày  
10-5-2011 của Thủ tướng Chính phủ; đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng cho nông dân; giúp đỡ 
xây dựng các mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch... Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo củng 
cố tổ chức và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân các cấp.

2- Chỉ đạo Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội. Xây dựng 
báo cáo đánh giá đúng tình hình hoạt động của Hội trong 5 năm qua; khẳng định những đóng 
góp của giai cấp nông dân Việt Nam; nêu rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài 
học kinh nghiệm; xác định thời cơ và thách thức trong 5 năm tới; bám sát Nghị quyết Đại hội lần 
thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn phong 
trào của Hội để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên tinh thần đổi mới 
mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chủ động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả.

3- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nhân sự nhiệm kỳ mới của các cấp Hội, bảo đảm 
đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; xây dựng 
cơ quan lãnh đạo hội các cấp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa và 
phát triển; bầu chọn những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, 
kinh nghiệm vào cơ quan và các chức danh lãnh đạo hội các cấp. Quan tâm bố trí cán bộ trẻ, cán 
bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số.

4- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Ban Tuyên giáo Trung 
ương phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn công tác tuyên truyền và định hướng dư 
luận xã hội để đại hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội 
Nông dân. Chỉ đạo các cấp Hội Nông dân phát động, tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng 
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nhiều công trình, mô hình, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, thiết thực chào mừng đại hội Hội 
Nông dân các cấp; tăng cường phát hiện, biểu dương, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến 
trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

5- Chỉ đạo các cấp chính quyền, các ban, ngành chức năng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
tổ chức chính trị - xã hội có liên quan phối hợp, bảo đảm các điều kiện cần thiết để Hội Nông dân 
các cấp tổ chức đại hội trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ.

Thời gian tiến hành đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở và cấp huyện hoàn thành trong quý II-
2018, đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh hoàn thành trong quý III-2018, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội 
Nông dân Việt Nam lần thứ VII tổ chức vào cuối quý IV-2018.

6- Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tổ 
chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung 
ương Đảng giúp Ban Bí thư theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này./.

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã ký.

Vừa qua, Hội Nông dân thị trấn Chợ Mới, 
huyện Chợ Mới tổ chức Lễ ra mắt Hợp 
tác xã An Thịnh, hoạt động theo mô hình 

Hợp tác xã kiểu mới với ngành nghề sản xuất 
kinh doanh chính là trồng trọt và chăn nuôi. 
Hợp tác xã An Thịnh được thành lập có trụ sở tại 
Tổ 5, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới.

Hợp tác xã An Thịnh có 12 thành viên, 
trong đó Hội đồng quản trị Hợp tác xã có 03 
người, kiểm soát viên có 02 người. Tại buổi lễ 
ra mắt đã thông qua danh sách các thành viên, 
Hội đồng quản trị, giám đốc và Ban kiểm soát 
Hợp tác xã; Thông qua quy chế hoạt động của 
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Hợp tác xã và 
Điều lệ Hợp tác xã; Thông qua phương án sản 
xuất kinh doanh của Hợp tác xã và Nghị quyết 
Đại hội thành viên Hợp tác xã An Thịnh khóa I, 
nhiệm kỳ 2016 - 2019.

Việc thành lập Hợp tác xã An Thịnh là 
hướng đi mới trong phát triển mô hình kinh tế 
tập thể trên địa bàn thị trấn Chợ Mới, huyện 
Chợ Mới, tập hợp các thành viên tham gia để 
hỗ trợ lẫn nhau về khoa học kỹ thuật, nguồn 
giống cây trồng, vật nuôi chất lượng và thị 

trường tiêu thụ ổn định. Đây sẽ là điều kiện để 
các cấp Hội Nông dân thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội 
Nông dân Việt Nam. Theo mục tiêu đến năm 
2018, có 80% Hội Nông dân cấp xã sẽ hướng 
dẫn, tổ chức nông dân xây dựng được ít nhất 
một mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả. Qua 
đó, mở ra hướng hợp tác làm ăn cho hội viên 
nông dân, giúp cải thiện tính cạnh tranh sản 
phẩm nông nghiệp đối với thị trường trong 
nước và thế giới./.

Hồng Chiêm

Hội Nông dân thị trấn Chợ Mới thành lập Hợp tác xã An Thịnh 

Các thành viên của HTX An Thịnh.
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Với mỗi tiêu chí, Quyết 
định quy định cụ thể chỉ tiêu 
chung cũng như chỉ tiêu theo 
từng vùng: Trung du miền núi 
phía Bắc; Đồng bằng sông 
Hồng; Bắc Trung Bộ; Duyên hải 
Nam Trung Bộ; Tây Nguyên; 
Đông Nam Bộ; Đồng bằng 
sông Cửu Long.

Trong đó, tiêu chí giao 
thông gồm các nội dung: 
Đường xã và đường từ trung 
tâm xã đến đường huyện được 
nhựa hóa hoặc bê tông hóa, 
đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện 
quanh năm; đường trục thôn, 
bản, ấp và đường liên thôn, 
bản, ấp ít nhất được cứng hóa, 
đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện 
quanh năm; đường ngõ, xóm 
sạch và không lầy lội vào mùa 
mưa; đường trục chính nội 
đồng đảm bảo vận chuyển 
hàng hóa thuận tiện quanh 
năm. UBND cấp tỉnh quy định 
cụ thể để phù hợp với quy 

Ngày 17/10/2016, Thủ 
tướng Chính phủ ban 
hành Quyết định số 

1980/QĐ-TTg về việc ban 
hành Bộ tiêu chí quốc gia về 
xã nông thôn mới giai đoạn 
2016 - 2020. Trong 19 tiêu chí, 
nhóm Quy hoạch có 1 tiêu 
chí (1- Quy hoạch); nhóm Hạ 
tầng kinh tế - xã hội có 8 tiêu 
chí (2- Giao thông; 3- Thủy lợi; 
4- Điện; 5- Trường học; 6- Cơ sở 
vật chất văn hóa; 7- Cơ sở hạ 
tầng thương mại nông thôn; 
8- Thông tin và truyền thông; 
9- Nhà ở dân cư); nhóm Kinh tế 
và tổ chức sản xuất có 4 tiêu chí 
(10- Thu nhập; 11- Hộ nghèo; 
12- Lao động có việc làm; 13- 
Tổ chức sản xuất); nhóm Văn 
hóa - Xã hội - Môi trường có 6 
tiêu chí (14- Giáo dục và Đào 
tạo; 15- Y tế; 16- Văn hóa; 17- 
Môi trường và an toàn thực 
phẩm; 18- Hệ thống chính trị 
và tiếp cận pháp luật; 19- Quốc 
phòng và an ninh).

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA  
VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VỚI 19 TIÊU CHÍ

hoạch, điều kiện thực tế, nhu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội, 
đảm bảo tính kết nối của hệ 
thống giao thông trên địa bàn.

Về thu nhập bình quân 
đầu người khu vực nông thôn 
đến năm 2020, chỉ tiêu chung 
từ 45 triệu đồng/người trở lên; 
còn đối với vùng Trung du miền 
núi phía Bắc, vùng Bắc Trung bộ 
từ 36 triệu đồng/người trở lên; 
vùng Đồng bằng sông Hồng 
từ 50 triệu đồng/người trở lên; 
vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, 
Tây Nguyên từ 41 triệu đồng/
người trở lên; vùng Đông Nam 
Bộ từ 59 triệu đồng/người trở 
lên; Đồng bằng sông Cửu Long 
từ 50 triệu đồng/người trở lên.

Về tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 
giai đoạn 2016-2020, chỉ tiêu 
chung từ 6% trở xuống. Chỉ tiêu 
theo vùng đối với vùng Trung 
du miền núi phía Bắc từ 12% trở 
xuống; vùng Đồng bằng sông 
Hồng từ 2% trở xuống; vùng 
Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam 
Trung Bộ từ 5% trở xuống; Tây 
Nguyên từ 7% trở xuống; vùng 
Đông Nam Bộ từ 1% trở xuống 
và Đồng bằng sông Cửu Long 
từ 4% trở xuống.

Tiêu chí môi trường và an 
toàn thực phẩm gồm các nội 
dung: Tỷ lệ hộ được sử dụng 
nước hợp vệ sinh và nước sạch 
theo quy định; tỷ lệ cơ sở sản 
xuất - kinh doanh, nuôi trồng 
thủy sản, làng nghề đảm bảo 
quy định về bảo vệ môi trường; 
xây dựng cảnh quan, môi 
trường xanh - sạch - đẹp, an 
toàn; mai táng phù hợp với quy 
định và theo quy hoạch; chất 
thải rắn trên địa bàn và nước 

Ảnh minh họa
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hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn 
mới giai đoạn 2016 - 2020 cho 
các địa phương; nghiên cứu, 
chỉ đạo thí điểm các mô hình 
nông thôn mới kiểu mẫu; đề 
xuất các tiêu chí nâng cao chất 
lượng đối với các xã đã được 
công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới, tiêu chí xây dựng mô 
hình xã nông thôn mới kiểu 
mẫu, trình Thủ tướng Chính 
phủ xem xét, quyết định.

Quyết định này có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 01/12/2016 
và thay thế Quyết định số  
491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 
của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành Bộ tiêu chí 
quốc gia về nông thôn mới 
và Quyết định số 342/QĐ-TTg 
ngày 20/2/2013 của Thủ tướng 
Chính phủ sửa đổi một số tiêu 
chí của Bộ tiêu chí quốc gia về 
nông thôn mới./.

Hồng Chiêm - (tổng hợp)

những người dễ bị tổn thương 
trong các lĩnh vực của gia đình 
và đời sống xã hội. 

Thủ tướng Chính phủ yêu 
cầu các Bộ, ngành liên quan 
căn cứ chức năng quản lý nhà 
nước, ban hành hướng dẫn 
thực hiện đối với các tiêu chí, 
chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí. Ủy 
ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương 
căn cứ hướng dẫn của các Bộ, 
ngành liên quan, quy định cụ 
thể đối với các nhóm xã phù 
hợp với điều kiện đặc thù, nhu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội, 
gắn xây dựng nông thôn mới 
với tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp, thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tổng hợp 
hướng dẫn của các Bộ, ngành 
liên quan để ban hành cẩm 
nang, tài liệu hướng dẫn thực 

thải khu dân cư tập trung, cơ 
sở sản xuất - kinh doanh được 
thu gom, xử lý theo quy định; 
tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, 
bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ 
sinh và đảm bảo 3 sạch (sạch 
nhà, sạch bếp, sạch ngõ); tỷ lệ 
hộ chăn nuôi có chuồng trại 
chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi 
trường; tỷ lệ hộ gia đình và cơ 
sở sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm tuân thủ các quy định về 
đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tiêu chí hệ thống chính 
trị và tiếp cận pháp luật có 6 
nội dung: Cán bộ, công chức 
xã đạt chuẩn; có đủ các tổ 
chức trong hệ thống chính trị 
cơ sở theo quy định; Đảng bộ, 
chính quyền xã đạt tiêu chuẩn 
“trong sạch, vững mạnh”; tổ 
chức chính trị - xã hội của xã 
đạt loại khá trở lên; xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật theo 
quy định; đảm bảo bình đẳng 
giới và phòng chống bạo lực 
gia đình; bảo vệ và hỗ trợ 

Cán bộ Khuyến nông và bà con nông dân xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn thăm cánh đồng Khẩu nua Lếch.
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Theo đó, Chương trình đặt 
mục tiêu cụ thể góp phần 
giảm tỷ lệ hộ nghèo cả 

nước bình quân 1 - 1,5%/năm 
(riêng các huyện nghèo, xã 
nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo 
dân tộc thiểu số giảm 3 - 4%/
năm) theo chuẩn nghèo tiếp 
cận đa chiều áp dụng cho giai 
đoạn 2016 - 2020. Cải thiện sinh 
kế và nâng cao chất lượng cuộc 
sống của người nghèo, bảo 
đảm thu nhập bình quân đầu 
người của hộ nghèo cả nước 
cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần 
so với cuối năm 2015 (riêng hộ 
nghèo ở các huyện nghèo, xã 
nghèo, thôn, bản đặc biệt khó 
khăn, hộ nghèo dân tộc thiểu 
số tăng gấp 2 lần).

Phấn đấu đến năm 2020, 
có 50% số huyện nghèo thoát 
khỏi tình trạng đặc biệt khó 
khăn theo Nghị quyết số 
30a/2008/NQ-CP; 30% số xã 
đặc biệt khó khăn vùng bãi 
ngang ven biển và hải đảo 
thoát khỏi tình trạng đặc biệt 
khó khăn; 20 - 30% số xã, thôn, 
bản đặc biệt khó khăn vùng 
dân tộc và miền núi thoát khỏi 
tình trạng đặc biệt khó khăn.

100% xã có mạng lưới 
trường mầm non, phổ thông, 
trung tâm học tập cộng đồng 
đủ để đáp ứng nhu cầu học 
tập và phổ biến kiến thức cho 
người dân; 80% số xã có cơ sở 
vật chất trường học đạt chuẩn 
nông thôn mới; 75% hộ gia 
đình được sử dụng nước sinh 
hoạt hợp vệ sinh...

Để thực hiện được những 
mục tiêu trên, Chương trình 
đặt ra giải pháp là đẩy mạnh 
tuyên truyền mục tiêu giảm 
nghèo sâu rộng đến mọi cấp, 
mọi ngành, các tầng lớp dân 
cư và người nghèo nhằm thay 
đổi và chuyển biến nhận thức 

trong giảm nghèo, khơi dậy 
ý chí chủ động, vươn lên của 
người nghèo, tiếp nhận và sử 
dụng có hiệu quả chính sách và 
nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, 
của cộng đồng để thoát nghèo, 
vươn lên khá giả.

Chương trình được thực 
hiện trên phạm vi cả nước; ưu 
tiên nguồn lực của Chương 
trình đầu tư cho huyện nghèo, 
xã nghèo (xã đặc biệt khó khăn 
vùng bãi ngang ven biển và hải 
đảo; xã đặc biệt khó khăn vùng 
dân tộc thiểu số và miền núi, 
xã biên giới, xã an toàn khu) và 
thôn, bản đặc biệt khó khăn./.

BBT

(Ảnh minh họa. Nguyễn Thủy - TTXVN)

Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững  
giai đoạn 2016 - 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016 
phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 
với tổng kinh phí thực hiện 48.397 tỷ đồng.
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thuốc lá: Tập trung gieo trồng 
trong tháng 01/2017 và kết 
thúc trồng trong tháng 2/2017. 
Cây đậu tương, lạc: Kết thúc 
gieo trồng trong tháng 3/2017. 
Cây dong riềng, khoai môn, 
khoai lang: Tập trung trồng 
trong tháng 2, đầu tháng 3 
năm 2017.

Cây rau các loại: Căn cứ 
vào điều kiện thời tiết thuận lợi 
và thời điểm thu hoạch lúa để 
xác định thời gian gieo hạt phù 
hợp với từng loại rau. Trồng rải 
vụ để tránh tình trạng thừa lúc 
chính vụ làm rớt giá, giảm hiệu 
quả kinh tế./.

Hồng Chiêm

tư sản xuất, cơ cấu giống và 
biện pháp kỹ thuật thâm 
canh. Làm đất đối với đất lúa, 
ngô ruộng: Thực hiện triệt để 
kỹ thuật làm đất ải (cày ải) 
ngay sau khi thu hoạch lúa 
mùa, tập trung cày ải trong 
tháng 12/2016. 

Thời vụ trồng: Cây lúa 
gieo mạ tập trung xung quanh 
tiết lập xuân (ngày 04/2/2017), 
phấn đấu gieo cấy tập trung 
trong tháng 2, đầu tháng 3, 
kết thúc gieo cấy trước ngày 
15/3/2017. Cây ngô trồng xong 
trước 15/3/2017, đối với đất 
ruộng và soi bãi, kết thúc gieo 
cấy trước ngày 15/3/2017. Cây 

Tổng diện tích gieo trồng 
vụ Đông toàn tỉnh là 
1.000 ha, gồm các loại 

cây trồng như khoai tây, khoai 
lang, rau các loại, cây ngô và 
thuốc lá. Về sản xuất vụ Xuân 
năm 2017, tổng diện tích gieo 
trồng là 18.400 ha, trong đó 
diện tích trồng lúa 8.400 ha, 
diện tích trồng ngô 10.000 ha. 

Cơ cấu giống phù hợp, áp 
dụng đồng bộ các biện pháp kỹ 
thuật nhằm hạn chế rủi ro do 
thiên tai, dịch bệnh; phát huy 
tiềm năng lợi thế của từng địa 
phương, giảm tối đa chi phí đầu 
vào trong sản xuất. Cây lúa: Ưu 
tiên sử dụng các giống lúa thuần 
có thời gian sinh trưởng ngắn, 
cho năng suất cao, chất lượng tốt 
như: Giống lúa PC6, DT68, HT6, 
Hoa khôi 4, Khang dân 18, Khang 
dân đột biến, Nếp 97. 

Ngoài ra, tuỳ theo điều 
kiện sản xuất cụ thể của các 
huyện, thành phố có thể sử 
dụng một số giống lúa lai như: 
Tạp giao I, Nhị ưu 63, Nhị ưu 
838, Q .ưu số1. Cây ngô: Gieo 
trồng các giống ngô lai có tiềm 
năng năng suất như: CP999, 
CP888, Biosed9698, NK4300, 
3Q, NK66, AG 59, MX10.

Sở Nông nghiệp & PTNT 
tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các địa 
phương chuẩn bị đầy đủ vật 

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2016 - 2017

Ngày 12/9/2016, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành phương án sản xuất vụ Đông - Xuân  
2016 - 2017, các ban, ngành đoàn thể địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn cùng các địa 
phương tăng cường tuyên truyền, vận động và hướng dẫn bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu 
giống vật nuôi, cây trồng, gieo trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Anh Dương Văn Thể, hội viên nông dân xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn  
chăm sóc cây mạ. Ảnh: Tư liệu.
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Kính thưa các vị khách quý!
Thưa các đồng chí!
Trong không khí toàn 

Đảng, toàn dân, toàn quân 
trong tỉnh sôi nổi thi đua lập 
thành tích chào mừng kỷ niệm 
20 năm tái lập tỉnh Bắc Kạn và 
phấn đấu hoàn thành thắng lợi 
mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016  - 
Năm đầu thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. 
Hôm nay, tôi rất vui mừng được 
thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh 
uỷ đến dự Hội nghị biểu dương 
nông dân sản xuất kinh doanh 
giỏi giai đoạn 2014 - 2016 do 
Hội Nông dân tỉnh tổ chức; đây 
là việc làm có ý nghĩa nhằm 
biểu dương, tôn vinh và nhân 
rộng các điển hình tiên tiến 
trong việc thực hiện phong 
trào thi đua sản xuất kinh 
doanh giỏi; đồng thời đây cũng 
là một trong những hoạt động 
thiết thực của cán bộ, hội viên 
nông dân trong tỉnh tiến tới kỷ 
niệm 86 năm ngày thành lập 
Hội Nông dân Việt Nam.  Thay 
mặt Tỉnh ủy, tôi xin gửi lời chúc 
mừng nồng nhiệt nhất đến các 
quý đại biểu, các vị khách quý 
và xin chia vui với các đồng 
chí cán bộ, hội viên nông dân 
tỉnh Bắc Kạn về những thành 
tích đã đạt được trong những 
năm qua. Chúc các đồng chí 
mạnh khoẻ, hạnh phúc, tiếp 
tục giành nhiều thành tích mới.

Thưa các đồng chí đại 
biểu và các vị khách quý!

Trong quá trình lãnh đạo, 
Đảng ta luôn khẳng định vị 
trí, vai trò của Giai cấp nông 
dân trong từng giai đoạn cách 
mạng. Hội nghị lần thứ tư Ban 
Chấp hành trung ương (khoá 
VIII) đã ban hành Chỉ thị số 
59-CT/TW về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với 
hoạt động của Hội Nông dân 

Việt Nam trong thời kỳ công 
nghiệp hoá nông nghiệp, nông 
thôn. Tại hội nghị lần thứ 7 Ban 
Chấp hành TW Đảng (khoá 
X) đã ban hành nghị quyết về 
nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn. Ngày 03/12/2009  Ban Bí 
thư TW Đảng đã ban hành Kết 
luận 61-KL/TW về Đề án “Nâng 
cao vai trò trách nhiệm của Hội 
Nông dân Việt Nam trong phát 
triển nông nghiệp, xây dựng 
nông thôn mới và xây dựng 
giai cấp nông dân Việt Nam giai 
đoạn 2010 - 2020”;  Một lần nữa 
Đảng ta khẳng định vai trò của 
Hội Nông dân trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ đất nước, 
thời kỳ mở cửa và hội nhập 
quốc tế, coi việc chăm lo phát 
triển Hội Nông dân Việt Nam về 
mọi mặt là hết sức quan trọng. 

Trong những năm qua, 
trong bối cảnh tình hình khó 
khăn chung của cả nước đã 
tác động không nhỏ đến quá 
trình phát triển đi lên của tỉnh; 
nhưng với tinh thần phát huy 

nội lực, sử dụng hiệu quả các 
nguồn lực của Nhà nước và của 
các tổ chức khác. Đảng bộ và 
nhân dân tỉnh Bắc Kạn, dưới sự 
lãnh đạo của Tỉnh uỷ, đã đoàn 
kết một lòng, kề vai sát cánh, 
nỗ lực phấn đấu vượt qua khó 
khăn, thách thức và đã đạt 
được những thành tích quan 
trọng. Tình hình kinh tế xã hội 
tiếp tục phát triển, hệ thống 
cơ sở hạ tầng được đầu tư xây 
dựng đã làm thay đổi sâu sắc 
diện mạo quê hương từ đô thị 
đến nông thôn, đã và đang 
mở ra thời cơ, vận hội và triển 
vọng phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh; quốc phòng - an ninh 
được củng cố, hệ thống chính 
trị được kiện toàn, nâng cao 
chất lượng hoạt động; đời sống 
vật chất, văn hoá tinh thần và 
niềm tin của nhân dân không 
ngừng được nâng lên. Những 
thành tựu đó có công sức đóng 
góp rất quan trọng và hiệu quả 
của tổ chức Hội Nông dân tỉnh 
và Giai cấp nông dân tỉnh nhà.

Bài phát biểu của Thường trực Tỉnh ủy
Tại Hội nghị biểu dương Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 

tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII, giai đoạn 2014 - 2016

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  
phát biểu chỉ đạo hội nghị.
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Kính thưa các đồng chí và 
các vị đại biểu!

Phong trào nông dân thi 
đua sản xuất kinh doanh giỏi, 
đoàn kết giúp nhau làm giàu 
và giảm nghèo bền vững do 
Trung ương Hội Nông dân Việt 
Nam phát động là động lực 
thúc đẩy ý chí vươn lên làm 
giàu, góp phần tăng trưởng 
kinh tế nông, lâm nghiệp trên 
địa bàn, cải thiện nâng cao đời 
sống của hộ nông dân, đồng 
thời đã củng cố, nâng cao tình 
đoàn kết gắn bó trong cộng 
đồng dân cư thông qua sự giúp 
đỡ, hỗ trợ nhau trong phát triển 
kinh tế gia đình.

Mặc dù tình hình kinh tế, 
xã hội của tỉnh còn gặp nhiều 
khó khăn, nhưng phong trào 
“Nông dân thi đua sản xuất 
kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp 
nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững“ của tỉnh giai đoạn 
2014 - 2016 vẫn tiếp tục có sự 
phát triển tốt, có nhiều khởi 
sắc, quy mô sản xuất và thu 
nhập của các hộ đạt danh hiệu 
sản xuất kinh doanh giỏi đều 
tăng qua các năm.

Thông qua phong trào, 
nhiều hộ nông dân đã mạnh 
dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, 
đầu tư vốn, mở rộng quy mô 
sản xuất theo hướng hàng 
hóa, liên kết với doanh nghiệp 
tìm đầu ra cho sản phẩm để 
nâng cao thu nhập, cải thiện 
đời sống. Nhiều hộ nông dân 
đã mạnh dạn phá thế độc 
canh trong trồng trọt, chăn 
nuôi, kinh doanh đa dạng sản 
phẩm, tổ chức cung ứng vật 
tư nông nghiệp, bao tiêu sản 
phẩm nông sản,... đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho người dân 
yên tâm sản xuất. Nhiều hộ sản 
xuất, kinh doanh giỏi đã giúp 
đỡ những hộ nghèo và đóng 
góp xây dựng nông thôn mới, 
làm tăng thêm tình đoàn kết, 
gắn bó trong cộng đồng dân 
cư. Đây là những mô hình kinh 
tế hộ tiêu biểu trên các lĩnh vực 
để nông dân trực tiếp học tập 
và làm theo.

Phong trào đã cổ vũ, động 
viên, khuyến khích đông đảo 
nông dân tích cực lao động 
sản xuất để khai thác, sử dụng 
tốt đất đai, lao động, tiền vốn, 

tạo ra ý thức mong muốn vươn 
lên làm giàu mạnh mẽ; khẳng 
định ngày một rõ hơn vai trò 
chủ thể của nông dân tác động 
vào nông nghiệp, nông thôn 
và làm thay đổi nông nghiệp, 
nông thôn, từng bước hạn 
chế tính ỷ lại, trông chờ vào 
các chính sách hỗ trợ của nhà 
nước,... Trong hai, năm qua đã 
có 6.963 lượt hộ đạt danh hiệu 
hộ sản xuất kinh doanh giỏi 
các cấp. Kết quả đó khẳng định 
phong trào tiếp tục đi vào đời 
sống của nông dân theo chủ 
trương của tỉnh Đảng bộ đề ra. 

Để thực hiện tốt phong 
trào, thời gian qua Hội Nông 
dân các cấp đã tích cực phối 
hợp với UBND các cấp, các 
ngành, đoàn thể, liên kết 
doanh nghiệp đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, động viên, 
khuyến khích, hỗ trợ, đã giúp 
nông dân tự tin hơn, mạnh dạn 
hơn khi bỏ tiền vốn, công sức 
đầu tư vào sản xuất.

Thưa các đồng chí và quý 
vị đại biểu !

Qua xem phóng sự, chúng 
ta đã thấy được những nét nổi 
bật của phong trào giai đoạn 
2014 - 2016. Thay mặt Tỉnh ủy, 
tôi xin nhiệt liệt biểu dương 
thành tích của giai cấp nông dân 
và Hội Nông dân tỉnh, đặc biệt 
khen ngợi thành quả lao động 
của 67 điển hình tiên tiến được 
khen thưởng tại Hội nghị hôm 
nay; những  điển hình là những 
hạt nhân nòng cốt, tạo sức lan 
tỏa để phong trào thi đua ngày 
càng sâu rộng hơn nữa.

Tuy nhiên, chúng ta cũng 
phải nhìn nhận rằng, việc triển 
khai phong trào thi đua của 
Hội chưa thực sự rộng khắp 
trong hội viên nông dân, sự 
chuyển biến nhận thức chưa 
đồng đều, kết quả chưa thực sự 
rõ nét, chưa tạo ra phong trào 
lớn mang tính chủ động cao. 
Một số nơi, việc triển khai các 
phong trào của Hội còn mang 
tính hình thức, thiếu chiều 

Mô hình “sạch nhà, tốt ruộng” của hội viên nông dân thôn Tiền Phong,  
xã Địa Linh, huyện Ba Bể.
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thời, giải quyết trúng những 
vấn đề cấp bách và lâu dài đặt 
ra từ thực tiễn sản xuất và đời 
sống của nông dân, giữ vững 
ổn định kinh tế - xã hội. 

Đồng thời, các cấp Hội 
cần tích cực quan tâm giúp đỡ, 
hướng dẫn thành lập các tổ 
hợp tác, hợp tác xã trong sản 
xuất nông nghiệp; liên kết với 
doanh nghiệp để hình thành 
các vùng sản xuất hàng hoá tập 
trung, qui mô lớn, đáp ứng nhu 
cầu tiêu dùng trong và ngoài 
tỉnh và tham gia xuất khẩu.  

Đối với các cấp ủy và 
chính quyền  : Tôi đề nghị cấp 
ủy và Chính quyền các cấp 
trong tỉnh cần quan tâm chỉ 
đạo, tạo điều kiện hơn nữa đối 
với công tác Hội và phong trào 
nông dân, để cho phong trào 
thi đua trong thời gian tới đem 
lại hiệu quả thiết thực.

Tỉnh uỷ luôn quan tâm 
và theo dõi các hoạt động của 
Hội, sẽ tạo mọi điều kiện để 
Hội hoạt động có hiệu quả. Tôi 
tin tưởng rằng, với những kinh 
nghiệm đã tích lũy được trong 
việc tổ chức các phong trào thi 
đua do Hội phát động trong 
những năm qua, với truyền 
thống cách mạng của quê 
hương Bắc Kạn. Hội Nông dân 
tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với 
các Sở, ban, ngành liên quan 
trong tỉnh khắc phục những 
hạn chế, yếu kém, tiếp tục mở 
rộng và nâng cao hiệu quả của 
phong trào thi đua, xây dựng 
tổ chức Hội vững mạnh, thật 
sự là trung tâm nòng cốt trong 
các phong trào nông dân và 
xây dựng nông thôn mới.

Cuối cùng, một lần nữa, 
thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh 
uỷ, tôi xin chúc mừng các cá 
nhân điển hình, xuất sắc được 
biểu dương hôm nay. Chúc 
các đồng chí và quý vị đại biểu 
mạnh khoẻ, đạt nhiều thành 
tích mới trong các mặt công tác 
và hạnh phúc trong cuộc sống.

 Xin trân trọng cảm ơn! 

thụ sản phẩm, đẩy mạnh các 
hoạt động dịch vụ nhằm giải 
quyết việc làm, tăng thu nhập, 
góp phần phát triển kinh tế, xã 
hội địa phương.

Đối với Ban Thường vụ Hội 
Nông dân tỉnh, trên cơ sở tổng 
kết phong trào nông dân thi 
đua sản xuất kinh doanh giỏi 
hôm nay, cần tiếp tục có những 
giải pháp cụ thể, thiết thực tiếp 
tục phát huy các kết quả đã đạt 
được, khắc phục những hạn 
chế, yếu kém để đưa phong 
trào phát triển rộng khắp, có 
chiều sâu và mang tính bền 
vững. Đặc biệt cần quan tâm 
công tác kiểm tra hướng dẫn; 
kịp thời phát hiện, biểu dương 
những cá nhân, tập thể có 
thành tích tốt.

Trong thời gian tới, tổ chức 
Hội các cấp cần tuyên truyền để 
cán bộ, hội viên, nông dân hiểu 
rõ về nền kinh tế thị trường 
định hướng XHCN; những thời 
cơ, thách thức trong cơ chế thị 
trường và hội nhập quốc tế,... 
ảnh hưởng đến việc sản xuất 
kinh doanh. Để chúng ta thống 
nhất nhận thức, hành động 
đầu tư cho phát triển nông 
nghiệp và nông thôn, xử lý kịp 

sâu, những điển hình tiên tiến, 
những mô hình tốt, cách làm 
hay chưa được phát hiện, biểu 
dương và nhân rộng kịp thời, 
vẫn còn một bộ phận nông 
dân nghèo cần được các cấp 
Hội quan tâm nhiều hơn.

Thưa các đồng chí  và quý 
vị đại biểu!

Đất nước ta đang bước 
vào thời kỳ phát triển mới: 
Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá và hội nhập 
quốc tế; chúng ta đang đứng 
trước nhiều thời cơ, vận hội 
mới, nhưng cũng phải đối mặt 
với không ít những thách thức, 
khó khăn. Tại Hội nghị này, thay 
mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi 
đề nghị:

Đối với các cá nhân được 
tuyên dương trong Hội nghị 
hôm nay không được thoả 
mãn với những thành tích đã 
đạt được mà phải tiếp tục nỗ 
lực phấn đấu để đạt thành tích 
cao hơn nữa; mỗi hội viên nông 
dân phải không ngừng học hỏi 
tiếp thu ứng dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật, tích cực chuyển 
dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, 
mở rộng diện tích, quy mô sản 
xuất, mở rộng thị trường tiêu 

Đồng chí Trần Thị Thu Hương và đồng chí Lý Văn Sạch - Phó Chủ tịch  
Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen cho các  hộ hội viên sản xuất kinh doanh giỏi.
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Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành 
Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”. So với Chỉ thị 03-CT/TW của 
Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh”, Chỉ thị 05-CT/TW có nhiều điểm mới nổi 
bật. Ban biên tập xin giới thiệu những điểm mới 
của Chỉ thị.

Điểm mới đầu tiên, Chỉ thị 05-CT/TW xác 
định: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một 
nội dung quan trọng, thường xuyên của công 
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nội dung này 
nhấn mạnh hơn nữa tầm quan trọng, vị trí, vai 
trò của việc học theo Bác đối với công tác xây 
dựng Đảng một cách toàn diện, cả về chính trị, 
tư tưởng, tổ chức và đạo đức chứ không chỉ giới 
hạn trong nhóm giải pháp về chính trị, tư tưởng.

Điểm mới thứ hai, trong Chỉ thị 05-CT/TW, 
Bộ Chính trị yêu cầu phải làm cho tư tưởng, đạo 
đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở 
thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời 
sống xã hội, đấu tranh loại bỏ các tiêu cực, xây 
dựng văn hóa, con người Việt Nam phù hợp với 
nhiệm vụ đất nước trong tình hình mới.

Điểm mới thứ ba, Bộ Chính trị nhấn mạnh 
vai trò của “người đứng đầu”. Chỉ thị nêu rõ 
phải “xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ 
cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, 
ngang tầm nhiệm vụ”, đề cao trách nhiệm nêu 
gương tự giác của người đứng đầu và cán bộ 
chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh.

Điểm mới thứ tư, Bộ Chính trị yêu cầu gắn 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị 
quyết số 33-NQ/TW về “xây dựng và phát triển 
văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu 
phát triển bền vững đất nước”.

Điểm mới thứ năm, việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực 
hiện đồng bộ với Nghị quyết Trung ương số 29-
NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 
đào tạo”. Chỉ thị chỉ rõ từng nội dung cần đưa vào 
chương trình bảo đảm phù hợp với từng cấp học, 
bậc học và với yêu cầu giáo dục, đào tạo.

Điểm mới thứ sáu, Bộ Chính trị yêu cầu cao 
về việc gắn “xây” với “chống”; tăng cường công tác 
kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ; ngăn 
chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Điểm mới thứ bảy, Bộ Chính trị đề cao công 
tác xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, tiếp 
tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức 
nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, 
cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, 
nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh 
giá việc thực hiện”, kiên quyết loại trừ những cán 
bộ có biểu hiện thoái hoá, biến chất, quan liêu, vô 
cảm, xa dân.

Điểm mới cuối cùng, trong Chỉ thị 05-CT/TW 
không giới hạn thời gian thực hiện như trong Chỉ 
thị 06-CT/TW, Chỉ thị 03-CT/TW xác định việc thực 
hiện chỉ thị góp phần thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc nhiệm kỳ khóa X, 
khóa XI. Chỉ thị 05-CT/TW rộng hơn về nội hàm, 
cao hơn về yêu cầu và lâu dài hơn về thời gian.

Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh” có nhiều điểm mới và quan trọng  trong 
công tác xây dựng Đảng; mỗi cán bộ, đảng viên 
học tập và làm theo Bác về tư tưởng, đạo đức, đổi 
mới phong cách, tác phong công tác, thật sự để 
nhân dân tin theo./.

Hồng Chiêm
Tổng hợp nguồn từ Ban Tuyên giáo TW 

Những điểm mới Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) 
về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”
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Xây dựng nông thôn 
mới là chủ trương 
lớn của Đảng và Nhà 

nước, là cuộc vận động đòi hỏi 
phải có sự nỗ lực, tham gia tích 
cực của cả hệ thống chính trị 
và toàn xã hội. Thời gian qua, 
Hội Nông dân tỉnh luôn xác 
định một trong những nhiệm 
vụ chính trị trọng tâm của tổ 
chức Hội là đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, phổ biến các 
chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước về phát 
triển nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn; vận động hội viên 
tích cực thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới giúp hội 
viên hiểu được mục đích, ý 
nghĩa và tầm quan trọng của 
nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn, vai trò của người nông 
dân trong xây dựng cuộc sống 
mới ở nông thôn.

Thực hiện sự phân công 
của Thường trực Tỉnh ủy về 
giúp đỡ xã khó khăn xây dựng 
nông thôn mới, Hội Nông dân 
tỉnh được giao giúp đỡ xã Tân 
Sơn, huyện Chợ Mới thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới. 
Hằng năm, Ban Thường vụ 
Hội Nông dân tỉnh đều ban 
hành kế hoạch về phối hợp xây 
dựng nông thôn mới tại xã Tân 
Sơn, đồng thời xác định cụ thể 
các nội dung, thời gian hoàn 
thành từng nội dung công 
việc; đề ra các giải pháp để tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ được 
giao. Năm 2016, Hội đã giúp 
01 học sinh nghèo vượt khó trị 

giá 1.800.000đ; xây dựng và ra 
mắt 02 mô hình “sạch nhà, tốt 
ruộng”  tại 02 thôn trong xã, vận 
động hội viên duy trì 01 lần/
tháng tổ chức dọn dẹp, tổng 
vệ sinh đường làng, ngõ xóm 
đảm bảo “xanh, sạch, đẹp”; xây 
dựng 01 mô hình Chi hội nông 
dân phát hiện sớm người nghi 
mắc lao; tư vấn và hỗ trợ người 
mắc lao điều trị theo DOTS 
có 50 thành viên tham gia; tổ 
chức 01 lớp tập huấn về sản 
xuất phân vi sinh cho 20 hội 
viên, nông dân; 02 lớp tuyên 
truyền Luật Bảo vệ môi trường 
cho 100 lượt người; 01 lớp tập 
huấn kỹ thuật chăn nuôi gà thả 
vườn cho 13 lượt người tham 
dự; cung ứng, hỗ trợ 650 con 
gà giống Lương phượng lai cho 
HTX Nông nghiệp Bản Lù; vận 
động hội viên lựa chọn một số 
mô hình chăn nuôi tổng hợp, 
xây dựng chuồng trại đảm 
bảo vệ sinh môi trường; tuyên 
truyền hướng dẫn thành lập 

Hợp tác xã Nông nghiệp Bản 
Lù với 13 thành viên tham gia 
nhằm giúp nông dân trao đổi, 
học tập kinh nghiệm trong sản 
xuất, tiếp cận những tiến bộ 
KHKT mới, tìm thị trường đầu 
ra cho sản phẩm đảm bảo ổn 
định.

Từ những việc làm thiết 
thực và hiệu quả của Hội Nông 
dân tỉnh, phong trào xây dựng 
nông thôn mới tại xã Tân Sơn, 
huyện Chợ Mới đã mang lại sự 
đổi thay đáng kể về diện mạo 
nông thôn và đời sống của 
hội viên nông dân trong toàn 
xã. Thành công bước đầu tạo 
động lực mạnh mẽ, phát huy 
trí tuệ và sức sáng tạo của cán 
bộ, hội viên nông dân nhằm 
xây dựng xã Tân Sơn ngày càng 
giàu mạnh. Đồng thời khẳng 
định tính đúng đắn, kịp thời 
của phong trào khi đúng ý 
Đảng, hợp lòng dân./.

Hồng Chiêm 

Hội Nông dân tỉnh giúp xã Tân Sơn xây dựng nông thôn mới 

Hội viên nông dân xã Tân Sơn, huyện Chợ  Mới  phát quang đường làng, ngõ xóm.
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Xác định tầm quan trọng của phát triển 
kinh tế hợp tác, những năm qua, các 
cấp Hội Nông dân huyện Pác Nặm đã 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và 
hướng dẫn hội viên nông dân phát triển kinh tế 
tập thể trong nông nghiệp, nông thôn theo các 
ngành nghề phù hợp với từng địa phương.  

Toàn huyện hiện có 07 mô hình kinh tế tập 
thể do Hội Nông dân quản lý, trong đó có 04 mô 
hình chăn nuôi trâu bò sinh sản, chăn nuôi trâu 
bò vỗ béo tại các xã Bằng Thành, Cao Tân, Cổ Linh, 
Nghiên Loan và 03 mô hình chăn nuôi lợn thịt tại 
các xã Bộc Bố, Giáo Hiệu và Công Bằng với 57 hộ 
hội viên nông dân tham gia. Điển hình như: Tổ 
hợp tác chăn nuôi bò sinh sản tại thôn Bản Cám, 
xã Cổ Linh, ban đầu chỉ có 08 con bò sinh sản đến 
nay tổng đàn của Tổ hợp tác đã tăng gần 20 con 
mang lại nguồn thu nhập cao đối với các hộ hội 
viên nông dân tham gia Tổ hợp tác.

Ngoài ra, khi tham gia vào tổ hợp tác, trong 
quá trình sản xuất các thành viên được cán bộ 
Trạm Bảo vệ thực vật, Phòng Nông nghiệp và Hội 
Nông dân các cấp hỗ trợ, hướng dẫn quy trình 
kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, cách phòng trừ 

bệnh.... và giảm được chi phí sản xuất do mua 
thức ăn đầu vào với giá thấp, đầu ra đã có hợp 
đồng mua bán. Qua thời gian triển khai và thực 
hiện đến nay mô hình Tổ hợp tác được hội viên 
nông dân đồng tình ủng hộ,  từng bước khẳng 
định một hướng đi đúng, phát huy tiềm lực, phát 
triển mô hình hợp tác trong chăn nuôi, tạo đà 
cho kinh tế phát triển./.

Hồng Chiêm

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN PÁC NẶM HƯỚNG DẪN NÔNG DÂN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ

Từ đầu năm đến nay, cán bộ, hội viên nông dân huyện Ba Bể đã đóng góp 1.198 ngày công, hơn 
67.000.000 đồng và sửa chữa 18km kênh mương; xây dựng 2,89km làm đường giao thông 

nông thôn, góp phần hoàn thành tiêu chí thủy lợi và giao thông ở địa phương. 

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện tăng cường các hoạt động hỗ trợ nông dân về giống, vốn, 
vật tư nông nghiệp, khoa học kỹ thuật. Các cấp Hội phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 44 
buổi chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho 2.260 lượt hội viên, nông dân; phối hợp với Trung tâm 
Dạy nghề tổ chức 3 lớp dạy nghề cho 165 hội viên nông dân. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp 
&PTNT huyện thực hiện 03 mô hình trồng lúa với diện tích 3.000m2 và mô hình trồng ngô lai, mô 
hình trồng cây Lê với diện tích 02ha tại xã Chu Hương, xã Cao Thượng./.

Hồng Chiêm

Cán bộ, hội viên nông dân huyện Ba Bể đóng góp 
1.198 ngày công xây dựng nông thôn mới

Đàn bò của tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản thôn Bản 
Cám, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm bước đầu mang lại 

hiệu quả kinh tế cao.
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Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng 
kết 10 năm xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ 
nông dân giai đoạn 2006 - 2016. Đến nay, Quỹ 

hỗ trợ nông dân đã được ủy thác cho vay qua nguồn 
của cả 3 cấp, bao gồm cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp 
huyện, thành  phố. Trong 10 năm qua các cấp Hội 
trong tỉnh đã tổ chức cho 2.623 lượt hộ hội viên nông 
dân vay vốn với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng, trong 
đó nguồn vốn Trung ương ủy thác gần 18 tỷ đồng; 
nguồn vốn tỉnh gần 5,5 tỷ đồng; nguồn vốn cấp 
huyện và cơ sở trên 6,6 tỷ đồng.

Hiện nay đang tiếp tục triển khai cho gần 600 
lượt hộ hội viên nông dân vay với số tiền 15,32 tỷ đồng, 
trong đó nguồn trung ương ủy thác 9,55 tỷ đồng, 
nguồn tỉnh là 3,47 tỷ đồng, nguồn huyện, thành phố 
và cơ sở Hội trên 2,2 tỷ đồng. Các hộ hội viên đã mạnh 
dạn đầu tư mở rộng sản xuất, xây dựng các mô hình 
kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc 

sống. Điển hình như: Dự án nuôi lợn nái tại xã Quân 
Bình; dự án trồng cam, quýt tại xã Quang Thuận, huyện 
Bạch Thông và dự án nuôi ngựa bạch sinh sản tại xã 
Xuân La, huyện Pác Nặm. Từ nguồn vốn Quỹ HTND đã 
tạo việc làm mới cho trên 2.000 lao động; kết nạp thêm 
được 9.258 hội viên mới, nâng tổng số hội viên nông 
dân toàn tỉnh lên 49.429 hội viên; tỷ lệ hộ hội viên 
nghèo trung bình mỗi năm giảm 3%.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lưu Văn Quảng 
- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã ghi nhận những kết 
quả thành tích hoạt động Quỹ HTND 10 năm qua của 
các cấp Hội trong tỉnh. Bên cạnh những kết quả đã đạt 
được còn có một số hạn chế như: Nhận thức của một 
số đơn vị về mục đích, ý nghĩa và phương thức hoạt 
động  của  Qũy HTND chưa đầy đủ nên tổ chức vận 
động xây dựng quỹ chưa đạt kế hoạch; nguồn vốn Qũy 
HTND chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn phát triển 
sản xuất kinh doanh của hội viên; một số ít cơ sở Hội 
chưa ghi chép sổ sách, lập và lưu giữ chứng từ theo 
quy định.... Đồng chí đề nghị, thời gian tới, các cấp Hội 
trong toàn tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền về mục đích, ý nghĩa hoạt động của Quỹ HTND, 
tạo sự đồng thuận, ủng hộ, đóng góp xây dựng quỹ. 
Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền tiếp tục 
thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung 
ương và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ về hoạt động Quỹ HTND. Tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát, cần ưu tiên nguồn vốn cho hội 
viên thực hiện các mô hình kinh tế tập thể, theo hướng 
thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới.

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã 
tặng bằng khen cho 12 tập thể và 15 cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát 
triển Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2006 - 2016./.

Hương Điềm

Đầu tháng 10/2016, tại Hà Nội, Trung ương Hội 
Nông dân Việt Nam phối hợp với Công ty Phát 
triển Dịch vụ Truyền thông (thuộc Tập đoàn 

Bưu chính Viễn thông Việt Nam) đã tổ chức Lễ trao 
giải Cuộc thi “Nông dân với công nghệ thông tin” năm 
2016. Đây là cuộc thi nhằm tìm kiếm và vinh danh 
những nông dân có kỹ năng sử dụng, ứng dụng hiệu 
quả công nghệ thông tin (CNTT) trong sản xuất nông 
nghiệp. Từ đó vận dụng vào thực tế sản xuất, thúc đẩy 
phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần tích 
cực xây dựng nông thôn mới.

Có 63 thí sinh tham dự cuộc thi, trong thời gian 
60 phút, các thí sinh đã trải qua các phần thi thực 
hành trên máy tính. Tỉnh Bắc Kạn có thí sinh  Triệu Văn 
Thế, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể tham dự cuộc thi.

Sau phần thi của các thí sinh, Ban Tổ chức đã 
chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất để trao giải gồm: 
1 giải nhất cho thí sinh Bùi Văn Xuân đến từ tỉnh Hòa 
Bình; 2 giải nhì cho thí sinh Trần Nam Trang đến từ 
tỉnh Đồng Nai và Đỗ Anh Đức, tỉnh Thanh Hóa; 3 giải 
ba cho thí sinh Vũ Chí Quang, tỉnh Kon Tum; thí sinh 
Nguyễn Minh Nhựt; tỉnh Đồng Tháp và thí sinh Hà Thị 

Thu, tỉnh Quảng Ninh và trao 57 giải khuyến khích 
cho các thí sinh còn lại./. 

Hồng Chiêm

Ban Tổ chức cuộc thi “Nông dân với  công nghệ thông tin”  
trao giải khuyến khích cho thí sinh Triệu Văn Thế,  

xã Quảng Khê, huyện Ba Bể.

Hội viên nông dân Bắc Kạn tham gia cuộc thi “Nông dân với công nghệ thông tin”

Hội Nông dân tỉnh tổng kết 10 năm xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân

Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng 
bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc 
trong công tác xây dựng và phát triển Quỹ HTND giai đoạn 

2006 - 2016.
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nghèo của huyện giảm xuống 
còn 7,9% theo tiêu chí cũ.

Được biết thời gian tới Hội 
Nông dân huyện Chợ Đồn tiếp 
tục xây dựng kế hoạch đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, vận động 
hội viên hưởng ứng phong trào 
thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. 
Đồng thời, tạo điều kiện cho các 
hội viên tiếp cận với nguồn vốn 
vay để phát triển kinh tế và nhân 
rộng các điển hình phát triển 
kinh tế có hiệu quả, góp phần 
đẩy nhanh quá trình chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế nông nghiệp và 
chương trình giảm nghèo bền 
vững ở địa phương./.

Duy Hoài

Từ đầu năm đến nay, 
các cấp Hội Nông dân 
huyện Chợ Đồn đã vận 

động hội viên đóng góp được 
trên 230 triệu đồng, trên 9.600 
ngày công lao động; sửa chữa 
làm mới 16km đường giao 
thông nông thôn, nạo vét, tu 
sửa 12km kênh mương nội 
đồng, sửa chữa 03 cầu tạm và 
hiến trên 4.000m2 đất, 5 tấn xi 
măng, 24 khối cát, sỏi để xây 
dựng các công trình phúc lợi 
công cộng. Ngoài ra, để thực 
hiện các tiêu chí về văn hóa, 
các cấp Hội tích cực vận động 
hội viên tham gia xây dựng gia 
đình văn hóa; thôn, tổ dân phố 
văn hóa, theo kết quả thông 
kê sơ bộ năm 2016 có trên 85% 
hộ hội viên nông dân đạt danh 
hiệu gia đình văn hóa.

“Cùng với xây dựng nông 
thôn mới, Hội Nông dân huyện 
đã chỉ đạo cấp Hội cơ sở tổ 
chức phát động phong trào 
nông dân thi đua sản xuất, kinh 
doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau 
làm giàu và giảm nghèo bền 
vững gắn với xây dựng nông 
thôn mới. Từ đó, hội viên nông 
dân không chỉ đổi mới tư duy, 
cách làm kinh tế mà còn hỗ trợ 
những hộ khó khăn, hộ nghèo 
về vốn, cây, con giống và phổ 

biến KHKT giúp các hộ nghèo 

có điều kiện vươn lên làm giàu 

chính đáng, góp phần tích cực 

trong xây dựng nông thôn mới 

và xây dựng tổ chức Hội vững 

mạnh. Tiêu biểu một số mô 

hình phát triển kinh tế cho thu 

nhập cao như: Hộ ông Nông 

Đức Khí, xã Đồng Lạc; bà Trịnh 

Thị Thơm, xã Ngọc Phái; ông Hà 

Văn Cẩn, thị trấn Bằng Lũng; bà 

Lý Thị Lường, xã Rã Bản”. Phong 

trào nông dân sản xuất, kinh 

doanh giỏi đã mang lại hiệu 

quả cho hội viên, nông dân, 

góp phần quan trọng trong 

công tác xóa đói, giảm nghèo, 

đến cuối năm 2015 tỷ lệ hộ 

Hội Nông dân Chợ Đồn gắn phong trào xây dựng nông thôn mới 
với thi đua sản xuất kinh doanh giỏi 

Nông dân xã Ngọc Phái tích cực làm đường giao thông .



PHONG TRÀO NÔNG DÂN

16 Bản tin Nông dân Bắc Kạn Bản tin Nông dân Bắc Kạn

Những năm qua, các cấp 
Hội Nông dân huyện Bạch 
Thông đã không ngừng 

tăng cường chỉ đạo, vận động 
hội viên nông dân tích cực thực 
hiện có hiệu quả các phong trào 
thi đua do tổ chức Hội Nông dân 
phát động. Thông qua các phong 
trào thi đua tạo động lực mạnh 
mẽ để nông dân ngày càng phát 
huy tính năng động, sáng tạo 
trong lao động, sản xuất, góp 
phần thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ về phát triển kinh tế - xã hội ở 
địa phương.

Toàn huyện hiện có 5.656 
hội viên sinh hoạt tại 155 chi 
hội, các cấp Hội đã tích cực 
thông tin, tuyên truyền chủ 
trương chính sách của Đảng và 
Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết 
của Hội đến hội viên nông dân. 
Việc tuyên truyền được các cấp 
Hội thực hiện bằng nhiều hình 
thức phong phú, đa dạng như: 
Thông qua các buổi sinh hoạt 
chi hội, phối hợp tuyên truyền 
lồng ghép tại các buổi họp 
thôn, qua Bản tin nông dân, 
website Hội Nông dân tỉnh. 

Nhờ thực hiện tốt công 
tác tuyên truyền giúp hội viên 
nâng cao nhận thức về mục 
đích, ý nghĩa của phong trào 
thi đua. Hội Nông dân huyện 
đã chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức 
phát động sâu rộng phong trào 
nông dân thi đua sản xuất kinh 
doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau 
làm giàu và giảm nghèo bền 
vững gắn với xây dựng nông 
thôn mới với nhiều nội dung 
thiết thực góp phần nâng cao 
đời sống, tăng thu nhập cho 

HỘI NÔNG DÂN BẠCH THÔNG VẬN ĐỘNG HỘI VIÊN THỰC HIỆN  
CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA PHÁT TRIỂN KINH TẾ

hội viên, phối hợp tổ chức các 
hoạt động thiết thực như huy 
động vốn, tập huấn chuyển 
giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ 
giống cây trồng vật nuôi. Đồng 
thời, phát huy tinh thần đoàn 
kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, 
các hộ nông dân khá, giàu đã 
hỗ trợ về cây, con giống, sức 
kéo, ngày công lao động cho 
các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh 
khó khăn.

Từ phong trào nông dân 
thi đua sản xuất giỏi, trên địa 
bàn huyện đã xuất hiện nhiều 
mô hình kinh tế hiệu quả, 
nhiều hộ gia đình vươn lên 
thoát nghèo, làm giàu chính 
đáng. Chỉ tính riêng trong 2 
năm 2014 - 2015, toàn huyện 
đã có hơn 1.000 lượt gia đình 
đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh 
doanh giỏi các cấp. Phong trào 
thi đua đã góp phần tích cực 
làm thay đổi diện mạo kinh tế ở 

vùng nông thôn. Sản xuất nông 
nghiệp từng bước chuyển dịch 
theo hướng sản xuất hàng hóa 
tập trung, người dân tích cực 
thâm canh tăng vụ đưa giống 
mới có năng suất chất lượng 
cao vào sản xuất. Bên cạnh đó, 
các cấp Hội thường xuyên tổ 
chức cho hội viên, nông dân đi 
tham quan học tập kinh nghiệm 
các mô hình thành công tại các 
địa phương trong và ngoài tỉnh. 
Qua đó, thu hút đông đảo hội 
viên, nông dân tham gia, từng 
bước giúp nông dân thay đổi 
cách nghĩ, cách làm, tích cực 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất. 

Hưởng ứng phong trào thi 
đua xây dựng nông thôn mới, 
Hội Nông dân huyện đã phối 
hợp với các cấp, các ngành và 
các địa phương trên địa bàn 
huyện tích cực triển khai thực 

Hội viên nông dân thôn Phiêng An II, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông  
phát triển mô hình ổi mang lại hiệu quả kinh tế cao.
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góp của xây dựng nhà tình 
nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình 
nghĩa, giúp đỡ nạn nhân chất 
độc da cam cùng các đối tượng 
chính sách xã hội có hoàn cảnh 
khó khăn.

Phát huy những kết quả 
đạt được, trong thời gian tới, 
các cấp Hội Nông dân huyện 
Bạch Thông tiếp tục đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền sâu 
rộng trong cán bộ hội viên, 
nông dân về đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước; tuyên 
truyền nghị quyết Đại hội Đảng 
các cấp; các ngày kỷ niệm của 
đất nước, của Hội gắn với tiếp 
tục đẩy mạnh Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển 
khai thực hiện tốt các phong 
trào thi đua; công tác đào tạo 
nghề, các chương trình, dự 
án và các dịch vụ hỗ trợ nông 
dân phát triển sản xuất; khen 
thưởng kịp thời các tập thể và 
các cá nhân điển hình tiên tiến 
trong phong trào thi đua do 
Hội Nông dân phát động./.

Hồng Chiêm

đến năm 2015, có 5.337 gia 
đình hội viên đăng ký và 4.848 
gia đình hội viên đạt danh hiệu 
gia đình văn hóa. Năm 2016, 
có trên 80% hộ hội viên nông 
dân đạt danh hiệu gia đình văn 
hóa. Kết quả đạt được từ cuộc 
vận động đã góp phần nâng 
cao đời sống vật chất tinh thần 
của người dân, an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội ở địa 
phương được giữ vững.

Thực hiện phong trào 
nông dân thi đua tham gia đảm 
bảo quốc phòng - an ninh, các 
cấp Hội đã chủ động phối hợp 
với các ban ngành liên quan 
tích cực tuyên truyền nâng 
cao nhận thức cho cán bộ, hội 
viên, nông dân về nhiệm vụ 
quốc phòng an ninh trong tình 
hình mới. Bên cạnh đó, Hội còn 
vận động hội viên, nông dân 
nghiêm chỉnh chấp hành Luật 
Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân 
quân tự vệ, động viên con em 
khám tuyển nghĩa vụ quân sự 
và lên đường nhập ngũ đạt chỉ 
tiêu giao, đẩy mạnh các hoạt 
động đền ơn đáp nghĩa, uống 
nước nhớ nguồn, góp công, 

hiện nhiều giải pháp thiết thực, 
hiệu quả nhằm khơi dậy và 
phát huy vai trò chủ thể của 
nông dân trong tham gia xây 
dựng nông thôn mới. Từ năm 
2014 đến nay, nông dân các 
địa phương đã tham gia đóng 
góp được trên 500 triệu đồng, 
13.000 công lao động, hiến 
7.615,8m2 đất, sửa chữa và đổ 
bê tông gần 21km đường giao 
thông liên thôn, nạo vét và sửa 
chữa gần 42,4km kênh mương, 
xây dựng hơn 10 cầu tạm, sửa 
chữa và xây dựng mới 14 nhà 
họp thôn. Đến nay diện mạo 
nông thôn đã đổi thay đáng 
kể, 17/17 xã, thị trấn có đường 
nhựa, đường bê tông, đường 
rải đá cấp phối tới trung tâm xã, 
cơ bản các thôn đều có đường 
giao thông đi lại thuận tiện; 
trên 90% các thôn, bản có điện 
lưới quốc gia. Đặc biệt, trong 
công tác bảo vệ môi trường, 
Hội thường xuyên chú trọng 
vận động hội viên nông dân 
tích cực tham gia các hoạt động 
bảo vệ môi trường nông thôn, 
nguồn nước sinh hoạt, trồng 
và chăm sóc cây xanh trên các 
tuyến đường nông thôn và tại 
địa điểm công cộng, xây dựng 
lò đốt rác thải, điển hình như xã 
Quân Bình, xã Quang Thuận, xã 
Cẩm Giàng. 

Các cấp Hội từ huyện đến 
cơ sở còn đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền vận động nông 
dân tích cực tham gia thực 
hiện Cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa ở khu dân cư”, tham 
gia xây dựng gia đình nông 
dân văn hóa, khu dân cư tiên 
tiến. Năm 2014, toàn huyện có 
5.010 gia đình hội viên đăng ký 
và có 4.599 gia đình hội viên 
đạt danh hiệu gia đình văn hóa, Hội viên nông dân xã Quang Thuận thu hoạch quýt.
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Thực hiện chủ trương 
chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi theo 

hướng đa dạng và chuyên 
canh, cùng với việc ứng dụng 
khoa học kỹ thuật, Hội Nông 
dân xã Kim Lư đã vận động hội 
viên nông dân tích cực chuyển 
dịch cơ cấu cây trồng, sử dụng 
các loại giống cây trồng mới 
đem lại hiệu quả kinh tế cao 
vào sản xuất. 

Chú trọng thực hiện mô 
hình trồng tập trung cây ăn 
quả cam Đường canh, cam 
Xã Đoài, quýt, hồng không 
hạt, chanh Tứ quý,   thạch đen. 
Trong đó, nhân rộng mô hình 
trồng cây cam, quýt. Hiện nay, 
diện tích cam đường canh có 
65ha, chiếm 32%   trong tổng 
số 200ha của toàn huyện. 
Riêng cây hồng không hạt và 
chanh tứ quý có khoảng 5ha. 
Một số hội viên đã mạnh dạn 
phát triển kinh tế bằng mô 
hình cây ăn quả cho thu nhập 

Hội Nông dân xã Kim Lư vận động hội viên nông dân  
chuyển dịch cơ cấu cây trồng

cao, tiêu biểu là các mô hình 
trồng cây Cam đường canh của 
ông Hoàng Đình Việt, Hoàng 
Đình Xô, chi hội nông dân 
thôn Đồng Tâm có thu nhập từ 
200 - 300 triệu đồng/năm; hộ 
ông Hoàng Văn Tưởng, chi hội 
nông dân thôn Lủng Cào; hộ 
ông Hoàng Văn Khang, chi hội 
thôn Đồng Tâm là một trong 
những hộ điển hình đã và đang 
tập trung nhân rộng diện tích 
các loại cây ăn quả cam, quýt, 
mỗi năm cho thu nhập hàng 
trăm triệu đồng trở lên.

Ngoài ra, Hội đã phối hợp 
với các ban, ngành địa phương 
vận động hội viên chuyển đổi 
30ha diện tích đất trồng ngô 
và trồng lúa không chủ động 
nước sang trồng các loại cây ăn 
quả và cây màu khác mang lại 
giá trị kinh tế cao hơn như cam 
Đường Canh, cam Xã Đoài, cây 
hồng không hạt và một số diện 
tích chuyển sang trồng chè. 
Đến năm 2015, các hộ chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng đã có thu 
nhập ổn định, bình quân mức 
thu nhập của xã Kim Lư đạt 
16,5 triệu đồng/người, góp 
phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của 
địa phương từ 59% năm 2011 
xuống còn hơn 6% năm 2015. 
Tuy nhiên, theo chuẩn nghèo 
tiếp cận đa chiều áp dụng cho 
giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ 
nghèo của xã còn hơn 51%. 
Với những chủ trương hợp lý 
cùng cách làm hiệu quả, xã 
Kim Lư, huyện Na Rì đã thực sự 
thu được những bước tiến lớn 
trong thực hiện chuyển dịch cơ 
cấu cây trồng, góp phần thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
ở địa phương; tạo thu nhập ổn 
định và nâng cao đời sống của 
bà con nông dân. 

Với những kết quả đã đạt 
được Hội Nông dân xã Kim Lư 
tiếp tục phối hợp với các ban, 
ngành đoàn thể tuyên truyền 
vận động hội viên nông dân 
thực hiện chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi; tích cực 
đưa cơ giới hóa vào sản xuất 
nông nghiệp, tuân thủ các cam 
kết, quy trình trong sản xuất; 
đẩy mạnh đầu tư phát triển 
hệ thống giao thông, thủy lợi; 
triển khai hiệu quả các chính 
sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm 
nghiệp, tạo điều kiện cho hội 
viên nông dân tiếp cận với thị 
trường hàng hóa, dịch vụ, có 
đầu ra ổn định; mở ra nhiều cơ 
hội để xã Kim Lư nâng cao hiệu 
quả công tác xóa đói, giảm 
nghèo, đặc biệt, từng bước xây 
dựng thành công xã nông thôn 
mới theo đúng lộ trình đề ra./.

Hồng Chiêm
Phát triển cây chè đã mang lại nguồn thu nhập cao cho hội viên 

nông dân thôn Khuổi Ít, xã Kim Lư, huyện Na Rì.
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Những năm qua, phong 
trào nông dân thi đua làm 
kinh tế giỏi trên địa bàn xã 
Bình Trung, huyện Chợ Đồn 
đã phát triển không ngừng. 
Ông Phạm Quốc Huy, hội viên 
chi hội nông dân thôn Pác 
Nghiên, xã Bình Trung bằng 
sự nhạy bén, năng động của 
mình mạnh dạn chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, vật nuôi và 
xây dựng mô hình sản xuất 
hiệu quả, phù hợp với điều 
kiện của địa phương, làm 
giàu trên chính mảnh đất quê 
hương với thu nhập hàng 
trăm triệu đồng mỗi năm. 

 Dẫn chúng tôi đi thăm mô 
hình chăn nuôi lợn rừng, lợn 
nái, chăn nuôi gà, trồng rừng 
và kết hợp bán cây con giống, 
ngay giữa bốn bề núi non 
trùng điệp, chúng tôi không 
khỏi ngỡ ngàng về mô hình 
kinh tế trang trại tổng hợp có 
quy mô, ao cá, có chuồng trại 
rộng rãi, vườn cây ăn quả, vườn 
ươm giống cây xanh mướt. Đây 
là thành quả bao năm tháng 
cố gắng lao động sản xuất của 
gia đình ông Phạm Quốc Huy 
không phải hộ hội viên nông 
dân nào cũng có thể làm được.

Những năm 2005 trở 
về trước, gia đình ông Huy 
thường canh tác, sản xuất theo 
tập quán truyền thống nên cây 
trồng và vật nuôi năng suất 
thấp, vì thế kinh tế gia đình 
gặp nhiều khó khăn. Sau khi 
xuất ngũ trở về địa phương, 
với bản chất cần cù, chịu khó, 
ham học hỏi ông Huy luôn trăn 
trở, suy nghĩ, tìm hướng đi mới 
để có điều kiện vươn lên phát 
triển kinh tế, xây dựng thành 
một trang trại có quy mô hoàn 
chỉnh để làm giàu cho gia đình. 
Sau thời gian suy tính, ông trao 

đổi và bàn với gia đình cần tập 
trung trồng mới và chăm sóc 
rừng, đến thời điểm hiện nay 
gia đình ông Huy đã có khoảng 
8ha rừng cây keo và cây mỡ. 
Bên cạnh việc trồng rừng, ông 
mạnh dạn đầu tư, xây dựng 
chuồng trại từng bước kết hợp 
chăn nuôi lợn rừng, lợn nái, 
xen kẽ trồng các loại cây ngắn 
ngày, bên dưới ao thả các loại 
cá thương phẩm. 

Ngoài việc xây dựng mô 
hình trang trại tổng hợp, ông 
Huy còn tích cực tham gia các 
lớp tập huấn chuyển giao khoa 
học kỹ thuật, công nghệ về 
chăn nuôi, trồng trọt và học hỏi 
thêm kiến thức từ các mô hình ở 
địa phương trong và ngoài tỉnh.  

Ông Phạm Quốc Huy chia 
sẻ: Có những thời điểm, chăn 
nuôi lợn hết sức bấp bênh, do 
dịch bệnh, thức ăn đầu vào 
tăng cao và giá bán thịt lợn hơi 
không ổn định. Tuy nhiên, gia 
đình tôi vẫn cố gắng duy trì, 
áp dụng các biện pháp phòng 
chống dịch, tận dụng các loại 
thức ăn sẵn có từ phụ phẩm 
nông nghiệp để ổn định đàn 

lợn. Mỗi năm xuất chuồng 03 
lứa lợn thịt, trung bình mỗi lứa 
trên 50 con. Thời điểm hiện 
tại, giá lợn thịt cũng như lợn 
giống đều rất ổn định, đem lại 
nguồn thu nhập khá cho gia 
đình. Cùng với phát triển chăn 
nuôi, ông Huy còn làm chủ một 
vườn ươm cây giống, chủ yếu 
là keo, mỡ, quế, xoan. Mỗi năm 
ông Huy ươm khoảng 300 vạn 
cây giống, phục vụ nhu cầu của 
bà con nhân dân địa phương, 
cũng như những vùng lân cận. 
Hàng năm, sau khi trừ chi phí 
các loại, thu nhập từ mô hình 
tổng hợp của gia đình ông 
Phạm Quốc Huy luôn ở mức từ 
150 - 200 triệu đồng.

Không chỉ là người tiên 
phong và thành công trong 
việc phát triển kinh tế trên 
chính mảnh đất quê hương, 
ông Huy còn thường xuyên 
chia sẻ, hướng dẫn kỹ thuật 
trồng trọt và chăn nuôi cho 
các hộ gia đình khác trên địa 
bàn thôn, có vốn sản xuất kinh 
doanh nâng cao thu nhập, cải 
thiện đời sống./.

Duy Hoài

NGƯỜI NÔNG DÂN LÀM GIÀU NHỜ MÔ HÌNH TỔNG HỢP

Ông Phạm Quốc Huy với mô hình kinh tế chăn nuôi, trồng trọt  
mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.
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Chị Nông Thị Bàn, dân tộc 
Nùng, quê ở tỉnh Cao 
Bằng, năm 1991 gia đình 

chị đã chuyển về thôn Khuổi 
Tặc, xã Bằng Lãng, huyện Chợ 
Đồn, tỉnh Bắc Kạn sinh sống và 
làm ăn. Đến năm 1997 lập gia 
đình và ra ở riêng, lúc đó gia 
đình chị gặp rất nhiều khó khăn, 
nhưng với quyết tâm vượt khó 
làm giàu, chị đã bàn với chồng 
là anh Lèng Văn Thân cùng 
nhau phát triển kinh tế gia đình 
bằng hình thức đào ao thả cá. 
Chị đã đầu tư đào 3 cái ao, tổng 
cộng rộng trên 1.000m2, hàng 
năm thả các loại cá như: Cá 
trắm, cá trôi, rô phi, mè. Chị Bàn 
cho biết: Nuôi cá cũng không 
vất vả, nhưng vẫn phải làm theo 
kỹ thuật thì cá mới không bị 
bệnh và lớn nhanh, chủ yếu chị 
cho cá ăn các loại thức ăn có sẵn 
như: Lá chuối, lá sắn, bột ngô, 
thân chuối... vì vậy cá ăn ngon, 
ít bị bệnh, bán được giá, với mỗi 
năm thu nhập từ bán cá được 
trên 120 triệu đồng. Chị Bàn cho 
biết: Lúc đầu nuôi cá cũng chưa 
có kinh nghiệm, nên hiệu quả 
không cao, nhưng không chùn 
bước, chị vẫn quyết tâm tìm mọi 
cách để nuôi cá hiệu quả. Tham 
gia các lớp tập huấn huấn do 
địa phương tổ chức. Sau một 

thời gian, chị làm ăn có hiệu quả 
hơn, từng bước ổn định cuộc 
sống. Ngoài ra, chị còn nhiệt 
tình giúp đỡ bà con làng xóm 
phát triển kinh tế gia đình bằng 
kinh nghiệm, giống, vốn... 

Không chỉ chú trọng phát 
triển kinh tế bằng chăn nuôi 
cá, chị Bàn còn nuôi lợn, nuôi 
trâu, chị luôn duy trì 3 con lợn 
nái, tự cung cấp lợn con cho gia 
đình và bán cho bà con tại địa 
phương. Hàng năm, gia đình 
chị Bàn nuôi 2 lứa lợn, mỗi lứa 
25 đến 30 con, có lãi gần 50 
triệu đồng. Chị còn có 6 con 
trâu, với trị giá hàng trăm triệu 
đồng, trên 2 ha mỡ và keo, đến 
nay đã cho khai thác. Với các 
khoản thu nhập được từ làm 

kinh tế gia đình, năm vừa qua 
chị đã xây thêm một ngôi nhà 
với trị giá trên 300 triệu đồng. 
Để phát triển kinh tế hiệu quả, 
chị Bàn thường xuyên tham gia 
các lớp tập huấn của xã phối 
hợp với các ngành chuyên môn 
mở tại địa phương như: Hội 
phụ nữ, hội nông dân... 

Ông Lưu Ngọc Tươi - Chủ 
tịch Hội Nông dân xã Bằng 
Lãng, huyện Chợ Đồn, cho biết: 
“Mấy năm gần đây, chị Bàn đã 
thực hiện các mô hình phát triển 
kinh tế của địa phương từ vốn của 
gia đình và xin vay các loại vốn để 
phát triển sản xuất, gia đình chị 
Bàn là gia đình tiêu biểu trong sản 
xuất kinh doanh ở địa phương, chị 
đã đầu tư vốn để đào ao thả cá, 

nông dân người Nùng làm kinh tế giỏi

Chị Nông Thị Bàn, hội viên nông dân thôn Khuổi Tắc, xã Bằng Lãng,  
huyện Chợ Đồn có thu nhập trên 120 triệu đồng từ  ao cá. 

Từ khó khăn đi lên, nhưng với nghị lực của mình, dám nghĩ, dám làm, người nông 
dân dân tộc Nùng, Nông Thị Bàn, thôn Khuổi Tặc, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, đã 
vươn lên phát triển kinh tế hiệu quả, trở thành gương điển hình trong phong trào phát 
triển kinh tế tại địa phương. 
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Tiến sĩ Nguyễn Văn Tâm trao đổi kiến thức  
trồng cây nghệ với các học viên.

nuôi lợn để có thức ăn chăn nuôi 
cá, phát triển trồng rừng. Ngoài ra, 
chị Bàn còn tham gia công tác xã 
hội, vừa rồi tách Chi bộ được bầu 
làm Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Tặc, 
xã Bằng Lãng, chị Bàn là gương 
điển hình về phát triển mọi mặt 
của xã nhà trong nhiều năm qua, 
xây dựng gia đình ấm no, hạnh 
phúc, giúp bà con nông dân địa 
phương phát triển kinh tế, xóa đói 
giảm nghèo”.  

Không chỉ phát triển kinh 
tế gia đình hiệu quả, chị Bàn còn 
nhiệt tình tham gia công tác xã 
hội ở địa phương. Năm 2006, 
chị làm tổ trưởng tổ tiết kiệm 
và vay vốn, đến năm 2013 làm 
Bí thư Chi bộ sinh hoạt ghép Nà 
Ruồng - Khuổi Tặc, vào tháng 
7 vừa qua, chị được bầu làm Bí 
thư Chi bộ Thôn Khuổi Tặc, xã 
Bằng Lãng. Trên cương vị công 
tác nào, chị Bàn đều hoàn thành 
tốt mọi nhiệm vụ được giao, 
lãnh đạo, chỉ đạo bà con tích 
cực phát triển kinh tế - xóa đói 
giảm nghèo, chấp hành nghiêm 
mọi chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước. Bản Khuổi Tặc có 23 
hộ bà con dân tộc Tày - Nùng và 
dân tộc Dao sinh sống, nhưng 
chỉ có 7 hộ nghèo, bà con đoàn 
kết phát triển kinh tế đi lên, 
xây dựng gia đình ấm no, bình 
đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Chị 
Nông Thị Bàn, người nông dân 
dân tộc Nùng, ở thôn Khuổi Tặc, 
xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, 
là tấm gương sáng để nhiều 
người học tập và làm theo./. 

Bài và ảnh: Úy Thương 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ & HTND: 
TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP KHUYẾN NÔNG VÀ KỸ THUẬT 

CHUYÊN NGÀNH CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN

Vừa qua, tại hội trường tầng 1, Trung tâm Dạy nghề & HTND 
phối hợp với Khoa Khuyến nông, Trường Đại học Nông 

lâm Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn phương pháp khuyến 
nông và kỹ thuật chuyên ngành cho cán bộ Hội.

Dự lớp tập huấn có đồng chí Đỗ Đình Thủy - Giám đốc 
Trung tâm dạy nghề & Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Kạn; bà Bùi 
Thị Minh Hà - Trưởng Khoa Khuyến Nông & Phát triển nông 
thôn; ông Nguyễn Văn Tâm - Tiến sĩ, giảng viên Khoa Khuyến 
Nông & Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm Thái 
Nguyên và 30 học viên là cán bộ Hội Nông dân cơ sở, cán bộ 
khuyến nông xã thuộc các huyện: Bạch Thông, Chợ Mới, thành 
phố Bắc Kạn, trong đó có 4 xã Đôn Phong, Quang Thuận, Tân 
Sơn, Dương Quang thuộc diện quy hoạch trồng nghệ thương 
phẩm với công ty TNHH Nông sản Bắc Kạn trong năm 2017. 

Tại lớp tập huấn các học viên được trao đổi, tiếp thu các 
kiến thức cơ bản trong trồng và chăm sóc bảo quản sau thu 
hoạch đối với cây nghệ vàng (địa phương). Cây nghệ là một 
trong những cây dược liệu quen thuộc đối với bà con nông 
dân, được sử dụng làm gia vị trong chế biến một số món 
ăn hàng ngày phục vụ nhu cầu của gia đình nên việc trồng 
nghệ chủ yếu là nhỏ lẻ. Thông qua hoạt động tập huấn, cán 
bộ Hội Nông dân, cán bộ khuyến nông được cung cấp thêm 
các kiến thức về kỹ thuật trồng nghệ, đồng thời tuyên truyền, 
vận động hội viên nông dân áp dụng trồng theo quy mô sản 
xuất hàng hóa, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người 
nông dân./.  

Bài và ảnh: Thu Trang
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Kết hợp với kết quả nghiên 
cứu, lai tạo, chọn lọc từ 
các giống khoai tây nhập 

nội và trong nước trong nhiều 
năm qua của các nhà khoa học, 
của các viện, các trường và các 
cơ sở nhân giống, cùng với kết 
quả bước đầu của mình, dự án 
” Khoai tây Việt - Đức “ giai đoạn 
1 đã giới thiệu một số giống 
khoai tây thịnh hành ở ĐBSH để 
bà con nông dân tham khảo, áp 
dụng: khoai tây

+ Giống Mariella
Là giống được nhập nội từ 

Đức và đã được trồng rộng rãi 

Một số giống khoai tây có triển vọng cao trong sản xuất

ở nước ta từ lâu. Thời gian sinh 
trưởng từ trung bình đến muộn 
(80 - 90 ngày), củ hình tròn, vỏ 
nhẵn màu vàng, mắt nông, mầm 
có màu xanh tím, chống chịu 
virus và sâu bệnh khá, thời gian 
ngủ nghỉ dài. Năng suất bình 
quân đạt 18 - 20 tấn/ha, chất 
lượng củ ngon, hàm lượng chất 
thô trung bình. Giống Mariella 
có khả năng chống chịu bệnh 
mốc sương trung bình, chống 
bệnh thối mục thân cao, chống 
bệnh ghẻ thường cao, chống 
bệnh chân đen trung bình, 
chống chịu bệnh thối khô trung 

bình, chống chịu thối ướt cao, 
chống chịu vi rút khoai tây A, M, 
X, Y cao, chống chịu vi rút cuốn 
lá trung bình.

+ Giống Diamant
Có nguồn gốc từ Hà Lan, 

thời gian sinh trưởng từ sớm 
vừa phải đến muộn vừa phải 
(khoảng 90 ngày). Chống chịu 
virus và sâu bệnh khá nhưng 
dễ mắc bệnh ghẻ. Khả năng 
chống thâm tím bên trong khá 
tốt. Năng suất trồng ở miền 
núi đạt trung bình 23 tấn/ha, 
đồng bằng 16 - 18 tấn/ha, chất 
lượng củ ngon, hàm lượng chất 

Bà con nông dân Thôn Nà Giảo, xã Yến Dương, huyện Ba Bể chăm sóc cây khoai tây.

Trong sản xuất khoai tây, giống là yếu tố hàng đầu quyết định năng suất và hiệu quả sản 
xuất. Việc lựa chọn loại giống khoai tây phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, bố trí cây trồng 
của địa phương là việc cần quan tâm. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu một số giống khoai 
tây có ưu thế, có triển vọng phát triển hiện nay.
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khô khá cao, thích hợp cho làm 
khoai tây chiên mỏng.

+ Giống P3
Có nguồn gốc từ Trung 

tâm khoai tây quốc tế (CIP) 
được nhập vào nước ta từ năm 
1981, được Viện Cây lương 
thực và cây thực phẩm chọn 
tạo thành công. Thời gian sinh 
trưởng 90 - 100 ngày, củ hình 
tròn, vỏ màu vàng sáng, ruột củ 
màu tím nhạt, chống chịu bệnh 
mốc sương và virus khá tốt. 
Năng suất khá cao, chất lượng 
củ khá ngon và thích hợp với 
ăn tươi, hàm lượng chất khô 
18 - 20%. Năng suất cao và ổn 
định, từ 20 - 25 tấn/ha.

+ Giống KT3
Thời gian sinh trưởng từ 80 

- 90 ngày, thuộc loại chín sớm. 
Củ hình tròn, vỏ màu vàng, ruột 
vàng đậm, mắt sâu, mầm màu 
đỏ hồng, chống chịu virus tốt 
và chịu nhiệt, chống chịu bệnh 
mốc sương, héo xanh ở dạng 
trung bình. Năng suất trung 
bình đạt 20 - 25 tấn/ha, trong 
điều kiện ĐBSH có thể đạt 30 - 32 
tấn/ha. Giống KT3 do Viện Khoa 
học Nông nghiệp Việt Nam 
chọn lọc từ giống Ackesegen 
nhập từ Pháp và trồng lâu đời 
ở Thường Tín (Hà Tây) và nhiều 
nơi khác dưới tên thông dụng là 
khoai tây Thường Tín.

+ Giống Nicola
Giống được nhập nội từ 

Đức và là kết quả chọn tạo 
thành công của dự án “Khoai tây 
Việt - Đức” giai đoạn 1. Thời gian 
sinh trưởng từ 80 - 90 ngày, sớm 
vừa phải đến muộn vừa phải. 

Củ lớn, hình ô van dài, hình 
dáng đồng đều, vỏ vàng, mắt 
nông, chống chịu va chạm khá. 
Năng suất cao, phân loại đồng 
đều. Nicola dễ nhiễm bệnh mốc 
sương, chống bệnh vi rút cuốn 
lá vừa phải và chống chịu các 
bệnh khác khá tốt.

+ Giống Solara
Cũng là một trong những 

giống được dự án “Khoai tây 
Việt - Đức” chọn tạo từ nguồn 
giống nhập nội của Đức. Thời 
gian sinh trưởng trung bình 80 
- 90 ngày, cây cao trung bình, 
thẳng, dầy, hoa màu trắng; 
củ hình ô van, vỏ mịn từ màu 
trắng đến vàng, mắt nông, 
nhiều củ, độ đồng đều cao. 
Năng suất khá cao: Tại Hà Nội 
và Hải Dương trong vụ Xuân 
2001 giống Solara đạt năng 
suất cao nhất trong các giống 
tập đoàn khoai tây mà dự án 
đang thử nghiệm (22,36 và 
27,27 tấn/ha). Khả năng chống 
chịu các bệnh mốc sương từ 
trung bình đến cao, các bệnh 
do vi rút ở mức trung bình, dễ 
nhiễm bệnh canker thân.

+ Giống Hồng Hà 7
Là giống khoai tây trồng 

bằng hạt lai (HPS 7/67) có bố 
là TPS 67 và mẹ là TPS II. Cây 
cao trung bình, thân, lá phát 
triển tốt. Thời gian sinh trưởng 
khoảng 95 - 100 ngày. Củ tròn, 
vỏ củ màu vàng nhạt, ruột vàng, 
mắt nông, độ đồng đều cao. 
Năng suất khá: Đời C0 từ 12 đến 
20 tấn/ha, đời C1 từ 15 đến 25 
tấn/ha. Hàm lượng chất khô đạt 
19%. Hồng Hà 7 có khả năng 
chống chịu bệnh mốc sương 
trung bình, chịu nhiệt tốt.

- Thời vụ:  Theo các nhà 
SX khoai tây giàu kinh nghiệm 
thì Đồng bằng Bắc Bộ và Trung 
Du có 2 vụ: Vụ chính trồng từ 
15/10 đến cuối tháng 11, sau 
khi thu xong lúa mùa; vụ xuân 
trồng từ 5/12 đến 15/1 năm 
sau. Các vùng núi cao như 
Sapa, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao 
Bằng… chỉ nên trồng vụ xuân 
muộn từ 20/1 đến 15/2. Căn cứ 
vào điều kiện thời tiết của địa 
phương mà bố trí thời vụ trồng 
cho thích hợp./.

Theo nongnghiep.vn

Ảnh minh họa
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Nắng chiều xuống núi
Hoàng hôn đến rồi
Mây lững lờ trôi
Chim bay về tổ

Nhà sàn đỏ lửa
Ấm áp tiếng cười
Tuổi em đôi mươi
Má hồng chúm chím

Bên em bịn rịn
Khèn anh lắt lay
Lòng em ngất ngây
Tình anh mang đến./.

Lê Văn Lượng
Phường Nguyễn Thị Minh Khai - TP Bắc Kạn

Mùa đông đến rồi đó
Nếu không chuẩn bị trâu, bò ăn chi

Rơm rạ đừng có đốt đi
Thu rơm rạ để phòng khi đói lòng
Mùa đông mấy tháng dòng dòng

Đêm nằm mà nghĩ trong lòng không yên
Chuồng trại che kín ấm êm

Trâu nằm nhai rạ đêm đêm phì phò
Mùa đông cần phải ăn no

Phòng chống dịch bệnh trâu, bò lớn nhanh
Trâu, bò chẳng phụ công anh

Là đầu cơ nghiệp giành mùa bội thu
Thấy con “trâu sắt” gật gù

Để giành rơm rạ ăn bù cho mi (1)
Trâu đen phấn khởi cười khì

Cảm ơn các bạn lương tri tuyệt vời./.

(1) Nhà có máy cày để rơm rạ cho trâu, bò hàng xóm

Hoàng Văn Kiệm
Phường Huyền Tụng - TP Bắc Kạn

Chiều về bản

Nhắn nhủ cùng nhau

Ngài thoai đén khửn cốc chàn
Toỏng đâng khăm mát, mé lan pây nòn

Mừ lan căm nậu bjoóc hom
Tỉnh cằm mé ứ, tha nòn pác khua

Căm lền mé vận nhằng đưa
Vọng vây lồm mát ứ...ư noọng nòn !

Lan eng nòn đắc, nòn ngon
Tỉnh cằm mé ứ, mé slon hàng vằn

*
*     *

Tởi lan sẽ bấu nhằng hăn
Những vằn dân dác, khỏ khăn tò pày !

Mé đạ thổng tẳm thời Tây
Đang đeo lục ỷ, phua pây tức thù

Thâng vằn cách mạng mùa thu
Nước rườn độc lập tọ phua bấư mà

Pạng đang tía lục thây nà
Cổ thâng lục cải mì lùa, mì lan

*
*     *

Mỹ mà lục tẻo toòng quân
Nặm tha mé tốc lồng đâng slim tầư

Bố nhằng lèng ón bặng hâu
Mé vận tải tầu công việc hậu phương

Mong lục lan noọc chiến trường
Tức tan Mỹ ngụy mà rườn chày căn

Thâng vằn thống nhất Bắc Nam
Lục mà pioọm nả lủng loàng vằn xuân./.

Tô Kương - Cẩm Giàng

Cằm Mé ứ




