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                                           LỜI NÓI ĐẦU 
 
 
Nông nghiệp là ngành kinh tế có vị trí đặc biệt, vô cùng quan trọng trong 

trong nền kinh tế quốc dân. Mặc dù ngày càng chiếm tỷ trọng nhỏ hơn trong cơ cấu 
GDP (tổng sản phẩm nội địa), nhưng ý nghĩa và tầm quan trọng của ngành nông 
nghiệp không ngừng tăng lên. Ngoài vai trò cung cấp lương thực, thực phẩm nuôi 
sống con người, nông nghiệp còn cung cấp nguyên liệu cho nhiều ngành công 
nghiệp chế tạo then chốt của nền kinh tế như cung cấp nguyên liệu cho ngành chế 
biến cao su, sơn, dệt may, năng lượng sinh học, dược phẩm, mỹ phẩm... Mặc dù còn 
gặp nhiều khó khăn tồn tại lẫn thách thức tác động từ bên ngoài, nhưng nông nghiệp 
cũng là ngành có đóng góp lớn vào duy trì và tái tạo thảm thực vật trên trái đất, 
giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường. Đối với một nước đang trong quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa như Việt Nam, nông nghiệp còn là ngành mang 
lại thu nhập cho bộ phận lớn dân cư. 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách 
quan trọng để phát triển đồng bộ nông nghiệp, nông thôn. Việc quán triệt thực hiện 
chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã tạo ra 
những tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền 
vững, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, giữ gìn và 
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và môi trường sinh thái trên địa bàn. Phát triển 
nông nghiệp - nông thôn toàn diện, theo hướng hiện đại hóa, đã trở thành một ưu 
tiên và then chốt trong chiến lược phát triển quốc gia, nhằm mục tiêu không ngừng 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn.  

Với mục đích đem đến cho bạn đọc cái nhìn tổng quát về sự phát triển của 
ngành nông nghiệp và nông thôn Việt Nam, những thành tựu đã đạt được cũng như 
tìm hiểu những tiến bộ khoa học kỹ thuật và những công nghệ mới được áp dụng 
trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nước ta hiện nay. Thư viện tỉnh Sơn La biên 
soạn và xuất bản Thư mục địa chí chuyên đề: “Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, 
định hướng và phát triển”. Thư mục gồm 4 phần: 

Phần I: Chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn 
ở Việt Nam. 

Phần II: Kỹ thuật cụ thể, máy móc, thiết bị, vật liệu nông nghiệp. 
Phần III: Trồng trọt. 
Phần IV: Chăn nuôi. 
Ngoài việc được xuất bản và ấn hành theo hình thức truyền thống, cuốn thư 

mục còn được giới thiệu rộng rãi trên Trang thông tin điện tử của Thư viện tỉnh Sơn 
La theo địa chỉ: thuviensonla.com.vn 

Trân trọng giới thiệu!    
BAN BIÊN SOẠN 
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(Tr.39), 133 (Tr.41), 160 (Tr.46), 218 
(Tr.56), 227 (Tr.58), 235 (Tr.59), 245 
(Tr.61), 280 (Tr.67), 285, 286 (Tr.68), 
289 (Tr.69), 372 (Tr.83), 376 (Tr.84), 
381, 386 (Tr.85) 
Nguyễn Văn Trí: 247 (Tr.61), 248 
(Tr.62), 300 (Tr.71), 341 (Tr.78) 
Nguyễn Văn Viên: 79 (Tr.32) 
Nguyễn Văn Viết: 41, 42 (Tr.25), 56 
(Tr.28) 
Nguyễn Viết Lâm: 153 (Tr.45) 
Nguyễn Việt Thái: 232 (Tr.59) 
Nguyễn Xuân Bình: 263 (Tr.64) 
Nguyễn Xuân Cường: 16 (Tr.13-14), 17 
(Tr.14), 27 (Tr.19), 29 (Tr.21-23) 
Nguyễn Xuân Giao: 164, 165 (Tr.47), 
333 (Tr.76) 
Nguyễn Xuân Quế: 254 (Tr.63) 
Nhân Văn: 220 (Tr.57) 
Nhật Minh: 125 (Tr.40) 

 

P 
 
Penelope Ơsuillivan: 211 (Tr.55) 
Phạm Công Hoạt: 316 (Tr.73) 
Phạm Đức Tuấn: 38 (Tr.24-25), 39 
(Tr.25), 156 (Tr.45) 
Phạm Hùng Cương: 148 (Tr.44) 
Phạm Mỹ Linh: 198 (Tr.53), 204 
(Tr.54) 
Phạm Ngọc Đính: 272 (Tr.66) 
Phạm Ngọc Thạch: 274 (Tr.66), 367 
(Tr.82) 
Phạm Quang Thái: 258 (Tr.63) 
Phạm Sỹ Lăng: 256, 257, 258 (Tr.63), 
259, 261 (Tr.64), 266, 268 (Tr.65), 271 
(Tr.66), 272 (Tr.66), 283 (Tr.68), 317 
(Tr.74) 
Phạm Sỹ Tiệp: 293, 295 (Tr.70), 327 
(Tr.75) 
Phạm Tất Thắng: 18 (Tr.14-17) 
Phạm Thanh Hà: 126 (Tr.40) 
Phạm Thị Thùy: 199 (Tr.53) 
Phạm Thị Vượng: 56 (Tr.28) 
Phạm Trang: 384 (Tr.85) 
Phạm Tuấn Anh: 107 (Tr.37) 
Phạm Văn Biên: 174 (Tr.49) 
Phạm Văn Điển: 111 (Tr.38), 153 
(Tr.45) 
Phạm Văn Dư: 31 (Tr.23) 
Phạm Văn Lầm: 88, 89 (Tr.34) 
Phạm Văn Toản: 75 (Tr.31) 
Phan Công Chung: 103 (Tr.36) 
Phan Đức Nghiệm: 383 (Tr.85) 
Phan Thanh Kiếm: 59 (Tr.28) 
Phan Thanh Phượng: 316 (Tr.73) 
Phan Thị Lài: 53 (Tr.27), 65 (Tr.29), 
71(Tr.30), 86 (Tr.33), 117, 121 (Tr.39), 
133 (Tr.41), 160 (Tr.46), 218 (Tr.56), 
227 (Tr.58), 235 (Tr.59), 245 (Tr.61), 
280 (Tr.67), 285, 286 (Tr.68), 289 
(Tr.69), 372 (Tr.83), 376 (Tr.84), 381, 
386 (Tr.85) 
Phan Thị Thu Hiền: 108 (Tr.37) 
Phúc Quyên: 216 (Tr.56) 
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Phùng Đức Tiến: 344 (Tr.78), 349 
(Tr.79) 
Phùng Quốc Hiển: 10 (Tr.07-10) 
Phùng Thị Văn: 319 (Tr.74) 

 

Q 
 

Quỳnh Liên: 219 (Tr.56) 
 

S 
 

Smith: 225 (Tr.57) 
Sử Thanh Long: 255 (Tr63.) 
Suzanne Mace: 220 (Tr.57) 

 

T 
 

Tạ Kim Chỉnh: 85 (Tr.33) 
Tạ Thu Cúc: 189 (Tr.51), 194 (Tr.52), 
206 (Tr.54) 
Tăng Xuân Lưu: 296 (Tr.70) 
Thái Hà: 101 (Tr.36), 113 (Tr.38), 132 
(Tr.41), 137, 140 (Tr.42), 141, 142, 143, 
144, 146 (Tr.43), 151 (Tr.44), 178 
(Tr.49), 185 (Tr.50), 190, 191 (Tr.51), 
192, 193 (Tr.52), 308 (Tr.72), 314 
(Tr.73), 326 (Tr.75), 348 (Tr.79), 359 
(Tr.81), 363 (Tr.82), 370 (Tr.83), 387 
(Tr.86), 397 (Tr.87), 410 (Tr.89) 
Thiên Ân: 224 (Tr.57) 
Thùy Dương: 36 (Tr.24) 
Thy Anh: 07 (Tr.03) 
Tô Thị Thu Hà: 196 (Tr.52), 203, 207 
(Tr.54) 
Tống Đức Khang: 55 (Tr.28) 
Tony: 220 (Tr.57) 
Trần Anh Tuấn: 107 (Tr.37) 
Trần Đăng Khoa: 149 (Tr.44) 
Trần Đức Hạnh: 317 (Tr.74) 
Trần Khắc Thi: 171, 172 (Tr.48), 196, 
197 (Tr.52), 203, 204, 207 (Tr.54) 
Trần Khánh: 36 (Tr.24) 
Trần Mạnh Đạt: 237 (Tr.60) 
Trần Minh Châu: 13 (Tr.13) 
Trần Minh Đức: 120 (Tr.39), 158 
(Tr.46), 182 (Tr.50), 195 (Tr.52), 237 
(Tr.60) 
Trần Minh Tới: 159 (Tr.46) 

Trần Ngọc Hải: 122 (Tr.39), 126 
(Tr.40), 152 (Tr.45) 
Trần Thế Tục: 130 (Tr.41), 147 (Tr.44), 
175 (Tr.49) 
Trần Thị Dân: 246 (Tr.61) 
Trần Thị Hạnh: 316 (Tr.73) 
Trần Thị Thanh Liêm: 233 (Tr.59) 
Trần Thị Thanh Thuyết: 32 (Tr.23), 
229 (Tr.58) 
Trần Thị Thu Hà: 149 (Tr.44), 153 
(Tr.45) 
Trần Tuấn Kha: 184 (Tr.50) 
Trần Văn Bình: 345 (Tr.78) 
Trần Văn Chính: 244 (Tr.61) 
Trần Văn Chương: 66 (Tr.29-30) 
Trần Văn Con: 24 (Tr.18) 
Trần Văn Đan: 406 (Tr.89) 
Trần Văn Hanh: 124 (Tr.40), 129 
(Tr.41), 267 (Tr.65), 309 (Tr.72), 328 
(Tr.75) 
Trần Văn Lâm: 58 (Tr.28) 
Trần Văn Mão: 184 (Tr.50) 
Trần Văn Phùn: 320 (Tr.74) 
Trần Văn Sửu: 43 (Tr.25) 
Trương Hợp Tác: 75 (Tr.31) 
Trương Ngọc Quỳnh: 233 (Tr.59) 
Tùng Đinh: 26 (Tr.18-19) 

 

V 
 

Văn Đăng Kỳ: 262 (Tr.64), 266 (Tr.65), 
272 (Tr.66) 
Vân Trang: 212, 213 (Tr.55), 214, 217 
(Tr.56) 
Việt Chương: 216 (Tr.56), 232 (Tr.59) 
Việt Thư: 210 (Tr.55) 
Võ Hoàng Nguyên: 263 (Tr.64) 
Võ Thị Minh Phương: 120 (Tr.39), 158 
(Tr, 46), 182 (Tr.50), 195 (Tr.52) 
Võ Thị Trà An: 284 (Tr.68) 
Võ Văn Ninh: 287 (Tr.68-69), 298 
(Tr.70) 
Võ Văn Sự: 295 (Tr.70) 
Vũ Chí Cương: 299 (Tr.71) 
Vũ Đình Chính: 105 (Tr.36-37) 
Vũ Khắc Nhượng: 84 (Tr.33) 
Vũ Ngọc Thắng: 107 (Tr.37) 
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Vũ Quốc Trung: 82 (Tr.32-33) 
Vũ Thế Lâm: 34 (Tr.24), 281, 282 
(Tr.68), 395, 396 (Tr.87), 407 (Tr.89), 
415 (Tr.90) 
Vũ Tiến Điển: 162 (Tr.46) 
Vũ Văn Dũng: 180 (Tr.50) 
Vương Anh: 70 (Tr.30), 168 (Tr.48), 
187 (Tr.51) 

Vương Đình Huệ: 25 (Tr.18) 
Xuân Diện: 37 (Tr.24) 
Xuân Lâm: 136 (Tr.42), 145 (Tr.43), 
302 (Tr.71), 351 (Tr.79), 388 (Tr.86), 
409 (Tr.89) 
Xuân Tùng: 338 (Tr.77) 

 
     2. BẢNG TRA CỨU TÊN TÀI LIỆU 
 
 

 

A 
 

An ninh lương thực và phát triển bền 
vững: 99 (Tr.35-36) 

 

B 
 

Bạn của nhà nông: 37 (Tr.24) 
Bảo đảm vai trò chủ thể của giai cấp 
nông dân Việt Nam trong phát triển 
nông nghiệp và xây dựng nông thôn 
mới: 12 (Tr.12-13) 
Bảo quản chế biến hoa quả tươi: 64 
(Tr.29) 
Bảo quản và chế biến nông sản sau thu 
hoạch: 66 (Tr.29-30) 
Bảo vệ đất chống xói mòn vùng đồi 
núi: 55 (Tr.28) 
Bệnh của lợn tại Việt Nam: 317 (Tr.74) 
Bệnh đạo ôn hại lúa và biện pháp 
phòng trừ: 79 (Tr.32) 
Bệnh gia súc Việt Nam: 270 (Tr.66) 
Bệnh ký sinh trùng ở gia súc, gia cầm 
Việt Nam: 261 (Tr.64) 
Bệnh lở mồm long móng và các biện 
pháp phòng, chống: 262 (Tr.64) 
Bệnh lợn ở Việt Nam các biện pháp 
phòng trị hiệu quả: 315 (Tr.73) 
Bệnh mới phát sinh ở lợn: Sưng mắt - 
co giật - phù nề: 263 (Tr.64) 
Bệnh quan trọng giữa người và vật 
nuôi: 271 (Tr.66) 
Bệnh sinh sản gia súc: 264 (Tr.64) 
Bệnh sinh sản ở vật nuôi: 260 (Tr.64) 

Bệnh trâu, bò, ngựa và lợn: 283 (Tr.68) 
Bệnh truyền nhiễm trong chăn nuôi và 
cách phòng chống: 265 (Tr.65) 
Bí quyết nghề trồng trọt: 57 (Tr.28) 
Biến đổi khí hậu và nông nghiệp Việt 
Nam: 41 (Tr.25) 
Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật an toàn hiệu quả: 90 (Tr.34) 
Biện pháp sử dụng thuốc thú y an toàn 
trong chăn nuôi lợn: 318 (Tr.74) 
Bốn bệnh đỏ của lợn và biện pháp 
phòng trị: 316 (Tr.73) 
4 bệnh nguy hiểm ở vật nuôi và biện 
pháp phòng trị: 266 (Tr.65) 
Bon sai cho mọi nhà: 211, 212 (Tr.55) 

 

C 
 

Cà chua - cà rốt loại rau quả quý hàng 
đầu hiện nay: 208 (Tr.55) 
Các bài toán ứng dụng trong chăn 
nuôi: 235 (Tr.59) 
Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, cỏ 
dại: 81 (Tr.32) 
Các giải pháp công trình thủy lợi phục 
vụ nuôi trồng thủy sản: 44 (Tr.26) 
Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của 
nhà nông: 35 (Tr.24) 
Các giống ngô mới và kỹ thuật trồng: 
95 (Tr.35) 
Cẩm nang chăn nuôi gia súc - gia cầm: 
241 (Tr.60), 242 (Tr.61) 
Cẩm nang dành cho người nuôi trâu, 
bò: 310 (Tr.72) 
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Cẩm nang kỹ thuật nhân giống cây và 
sản xuất giống cây trồng: 62 (Tr.29) 
Cẩm nang tưới nước cho cây trồng 
vùng khô hạn: 91 (Tr.34) 
Cây cói Việt Nam: 112 (Tr.38) 
Cây đậu tương và kỹ thuật trồng trọt: 
105 (Tr.36-37) 
Cây đậu xanh - Chọn giống và kỹ 
thuật trồng: 107 (Tr.37) 
Cây đậu xanh kỹ thuật thâm canh và 
biện pháp tăng năng suất, chất lượng 
sản phẩm: 106 (Tr.37) 
Cây hoa đào và kỹ thuật trồng: 231 
(Tr.58-59) 
Cây hoa hồng và kỹ thuật trồng: 230 
(Tr.58) 
Cây hồng xiêm kỹ thuật trồng và chăm 
sóc: 130 (Tr.41) 
Cây khoai lang - Kỹ thuật trồng và bảo 
quản: 176 (Tr.49) 
Cây khoai nưa - Kỹ thuật canh tác và 
chế biến: 114 (Tr.38) 
Cây khoai tây kỹ thuật thâm canh tăng 
năng xuất: 177 (Tr.49) 
Cây lúa Việt Nam: 96 (Tr.35) 
Cây sơn kỹ thuật trồng: 118 (Tr.39) 
Cây xoài ở Việt Nam: 131 (Tr.41) 
Châm và cứu chữa bệnh cho vật nuôi: 
292 (Tr.69) 
Chẩn đoán bệnh động vật theo kỹ 
thuật sinh học phân tử: 273 (Tr.66) 
Chẩn đoán bệnh và bệnh nội khoa thú 
y: 274 (Tr.66) 
Chọn giống cây trồng: 59 (Tr.28) 
Chọn giống chăm sóc và phòng bệnh 
cho cây cà phê, chè, ca cao: 116 (Tr.38) 
Chữa bệnh cho vật nuôi bằng phương 
pháp cứu: 275 (Tr.67) 
Con dê Việt Nam: 312 (Tr.73) 
Côn trùng và động vật hại nông nghiệp 
Việt Nam: 88 (Tr.34) 
Công nghệ mới trồng hoa cho thu 
nhập cao: 228 (Tr.58) 
Công nghệ mới: 290 (Tr.69) 

Công nghệ sinh học cho nông dân: 32 
(Tr.23), 202 (Tr.53), 229 (Tr.58), 413 
(Tr.90) 
Công nghệ sinh học thực vật: 33 
(Tr.23-24) 
Công nghệ truyền giống nhân tạo trâu 
bò: 291 (Tr.69) 
Công trình nghiên cứu khoa học về 
côn trùng: 89 (Tr.34) 

 

Đ 
 

Đất phèn và cải tạo đất: 70 (Tr.30) 
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công 
nghệ trong phát triển kinh tế nông 
nghiệp (1986 - 2018) từ chủ trương đến 
thực tiễn: 21 (Tr.17) 

 

G 
 

Giải pháp bảo vệ môi trường sinh thái 
nông thôn gắn với xây dựng nông thôn 
mới toàn diện đi vào chiều sâu: 29 
(Tr.21-23) 
Giáo trình hoa lan: 221 (Tr.57) 
Gieo trồng lúa kỹ thuật tổng hợp và 
gói kỹ thuật: 97 (Tr.35) 
Giống cây trồng và kỹ thuật chăm sóc: 
63 (Tr.29) 
Giống vật nuôi: 244 (Tr.61) 
Giun đất với nhà nông: 253 (Tr.62-63) 

 

H 
 

Hiện tượng xói mòn đất và biện pháp 
phòng chống: 53 (Tr.27) 
Hỏi - Đáp về các chế phẩm điều hòa 
sinh trưởng tăng năng xuất cây trồng: 
69 (Tr.30) 
Hỏi - đáp về thực hành nông nghiệp tốt 
GAP: 31 (Tr.23) 
Hỏi - đáp về trồng và chăm sóc ngô - 
khoai - sắn: 103 (Tr.36) 
Hỏi đáp kỹ thuật trồng trọt: 58 (Tr.28) 
Hỏi đáp phòng trừ sâu bệnh: 84 (Tr.33) 
Hỏi đáp sử dụng phân bón: 72 (Tr.30-
31) 
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Hỏi đáp về chăn nuôi trâu bò: 300 
(Tr.71) 
Hỏi đáp về thức ăn gà, vịt, ngan, 
ngỗng: 248 (Tr.62) 
Hỏi đáp về thức ăn trâu bò, lợn: 247 
(Tr.61) 
Hội Nông dân Việt Nam với vai trò 
làm cầu nối giữa nhà nông, nhà khoa 
học và doanh nghiệp trong phát triển 
nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới: 
11 (Tr.10-12) 
Hướng dẫn bảo quản và chế biến nông 
sản: 65 (Tr.29) 
Hướng dẫn chế tác non bộ: 216 (Tr.56) 
Hướng dẫn công nghệ và sử dụng thiết 
bị tưới cho rau, hoa: 47 (Tr.26) 
Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh rừng 
tre nứa: 153 (Tr.45) 
Hướng dẫn kỹ thuật tích hợp biến đổi 
khí hậu vào chiến lược, chính sách và 
quy hoạch phát triển ngành trồng trọt: 
56 (Tr.28) 
Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây nông 
lâm nghiệp cho đồng bào miền núi: 
156 (Tr.45) 
Hướng dẫn nông dân nuôi bò thịt: 301 
(Tr.71) 
Hướng dẫn nuôi trâu, ngựa trong nông 
hộ: 304 (Tr.71) 
Hướng dẫn phòng và điều trị bệnh 
H5N1 ở gia cầm: 267 (Tr.65) 
Hướng dẫn quản lý và sản xuất rau an 
toàn theo VietGAP: 166 (Tr.47) 
Hướng dẫn sản xuất kết hợp nông - 
lâm nghiệp ở vùng đồi núi: 160 (Tr.46) 
Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật an toàn và hiệu quả: 83 (Tr.33) 
Hướng dẫn sử dụng, sửa chữa máy 
nông nghiệp: 48 (Tr.26) 
Hướng dẫn thiết kế, trang trí để tự 
trồng Bonsai: 215 (Tr.56) 
Hướng dẫn trồng cây thuốc chữa 
bệnh: 119 (Tr.39) 
Hướng dẫn trồng cây trong trang trại 
cà phê: 117 (Tr.39) 

Hướng dẫn trồng cây trong trang trại 
vải - nhãn - xoài: 133 (Tr.41) 
Hướng dẫn trồng và chăm sóc cây gia 
vị: 169 (Tr.48) 
Hướng dẫn trồng và chăm sóc cây rau 
ăn quả: 170 (Tr.48) 
Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa 
chữa máy gieo, máy cấy lúa: 50 (Tr.27) 
Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa 
chữa máy kéo nhỏ hai bánh và bốn 
bánh: 51 (Tr.27) 
Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa 
chữa máy thu hoạch lúa: 49 (Tr.27) 
Hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, 
bền vững: 28 (Tr.19-20) 
Hướng tới một nền nông nghiệp bền 
vững, tương xứng với lợi thế, tiềm 
năng của đất nước: 10 (Tr.07-09) 
 

K 
 

Kinh nghiệm làm vườn: 163 (Tr.47) 
Ký sinh trùng thú y = Veterinary 
Parasitology: 276 (Tr.67) 
Kỹ thuật bảo tồn và phát triển tài 
nguyên song mây ở Việt Nam: 111 
(Tr.38) 
Kỹ thuật cải tạo vườn tạp: 175 (Tr.49) 
Kỹ thuật chăm sóc cây cảnh: 217 
(Tr.56) 
Kỹ thuật chăm sóc và chăn nuôi bò 
sữa: 308 (Tr.72) 
Kỹ thuật chăm sóc và nuôi bò sữa: 306 
(Tr.72) 
Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng bò 
thịt: 302 (Tr.71) 
Kỹ thuật chẩn đoán, phòng trị một số 
bệnh mới ở trâu bò: 268 (Tr.65) 
Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa: 307 (Tr.72) 
Kỹ thuật chăn nuôi cừu: 311 (Tr.72-73) 
Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản: 
319, 320 (Tr.74) 
Kỹ thuật chăn nuôi một số động vật 
quý hiếm: 295 (Tr.75) 
Kỹ thuật chăn nuôi trâu bò: 305 
(Tr.71-72) 
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Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và 
phòng bệnh cho ngô, vừng, lạc: 94 
(Tr.35) 
Kỹ thuật cơ bản trồng, thu hoạch và 
chế biến một số cây thức ăn chăn nuôi 
giàu dinh dưỡng: 104 (Tr.36) 
Kỹ thuật gây trồng một số loài cây 
thân gỗ: 158 (Tr.46) 
Kỹ thuật gây trồng một số loài rau 
rừng: 182 (Tr.50) 
Kỹ thuật gây trồng và bảo tồn một số 
loài cây thuốc nam có giá trị kinh tế: 
120 (Tr.39) 
Kỹ thuật gây trồng và chăm sóc nấm: 
186 (Tr.51) 
Kỹ thuật ghép cây ăn quả: 150 (Tr.44) 
Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc lúa: 
98 (Tr.35) 
Kỹ thuật làm giá đỗ: 109 (Tr.37) 
Kỹ thuật nhân giống một số loài cây 
thân gỗ thuộc họ ngọc lan 
(Magnoliaceae): 209 (Tr.55) 
Kỹ thuật nuôi dê và lợi ích từ nuôi dê: 
313 (Tr.73) 
Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc dê: 
314 (Tr.73) 
Kỹ thuật nuôi một số động vật rừng 
thông thường: 237 (Tr.60) 
Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây 
có múi: 149 (Tr.44) 
Kỹ thuật sản xuất rau sạch - rau an 
toàn theo tiêu chuẩn VIETGAP: 164 
(Tr.47) 
Kỹ thuật sản xuất rau sạch - rau an 
toàn theo tiêu chuẩn Vietgap: 165 
(Tr.47) 
Kỹ thuật sản xuất thức ăn chăn nuôi 
từ các phụ phẩm công, nông nghiệp: 
252 (Tr.62) 
Kỹ thuật sản xuất, chế biến và sử dụng 
phân bón: 71 (Tr.30) 
Kỹ thuật thâm canh cây trồng: 54 
(Tr.27) 
Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo vật nuôi: 
288 (Tr.69) 

Kỹ thuật trồng bưởi, cam, quýt: 134 
(Tr.41-42) 
Kỹ thuật trồng cam, quýt, bưởi: 135 
(Tr.42) 
Kỹ thuật trồng cây ăn quả hạt cứng: 
139 (Tr.42) 
Kỹ thuật trồng cây bạc hà: 121 (Tr.39) 
Kỹ thuật trồng cây củ đậu và cây đậu 
rồng: 110 (Tr.37) 
Kỹ thuật trồng cây ngô lai: 102 (Tr.36) 
Kỹ thuật trồng cây xương rồng, phong 
lan và bonsai cơ bản: 220 (Tr.57) 
Kỹ thuật trồng đậu xanh trên đất cát: 
108 (Tr.37) 
Kỹ thuật trồng hoa, cây cảnh: 218 
(Tr.56) 
Kỹ thuật trồng hoa: 219 (Tr.56) 
Kỹ thuật trồng một số cây rau lành - 
sạch - an toàn: 180 (Tr.50) 
Kỹ thuật trồng một số cây thuốc quý 
hiếm dưới tán rừng và vườn nhà: 122 
(Tr.39) 
Kỹ thuật trồng một số loài cây lâm sản 
ngoài gỗ có giá trị kinh tế: 126 (Tr.40) 
Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc 
nam: 123 (Tr.40) 
Kỹ thuật trồng một số loài tre trúc lấy 
măng và cách chế biến măng: 152 
(Tr.45) 
Kỹ thuật trồng nấm ăn và nấm dược 
liệu: 184 (Tr.50) 
Kỹ thuật trồng ngô đạt năng suất cao: 
92 (Tr.34) 
Kỹ thuật trồng ngô, cà chua, dưa 
chuột, bí xanh: 93 (Tr.35) 
Kỹ thuật trồng ổi, khế, na: 138 (Tr.42) 
Kỹ thuật trồng rau ăn quả, rau ăn củ: 
173 (Tr.48) 
Kỹ thuật trồng rau sạch theo mùa vụ 
đông - xuân: 189 (Tr.51) 
Kỹ thuật trồng rau sạch theo mùa vụ 
xuân - hè: 188 (Tr.51) 
Kỹ thuật trồng rau sạch trồng rau ăn 
quả: 194 (Tr.52) 
Kỹ thuật trồng rau sạch trồng rau ăn 
thân củ, rễ củ: 206 (Tr.54) 
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Kỹ thuật trồng rau sạch, rau an toàn 
và chế biến rau xuất khẩu: 171 (Tr.48) 
Kỹ thuật trồng rau thơm và rau gia vị 
trong gia đình: 125 (Tr.40) 
Kỹ thuật trồng và chăm sóc bưởi: 140 
(Tr.42-43) 
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cà chua: 
193 (Tr.52) 
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh: 
226 (Tr.58) 
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây đu đủ: 
143 (Tr.43) 
Kỹ thuật trồng và chăm sóc chuối: 141 
(Tr.43) 
Kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa hấu: 
144 (Tr.43) 
Kỹ thuật trồng và chăm sóc dứa: 142 
(Tr.43) 
Kỹ thuật trồng và chăm sóc giá đỗ: 190 
(Tr.51) 
Kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai 
lang: 113 (Tr.38) 
Kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây: 
178 (Tr.49) 
Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số cây 
họ bầu bí: 192 (Tr.52) 
Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại 
nấm: 185 (Tr.50-51) 
Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại 
rau xanh: 181 (Tr.50) 
Kỹ thuật trồng và chăm sóc na - thanh 
long: 147 (Tr.44) 
Kỹ thuật trồng và chăm sóc ngô: 101 
(Tr.36) 
Kỹ thuật trồng và chăm sóc nhãn: 136, 
137 (Tr.42) 
Kỹ thuật trồng và chăm sóc nho: 151 
(Tr.44) 
Kỹ thuật trồng và chăm sóc rau thân 
cây gỗ lớn đặc sản: 157 (Tr.45) 
Kỹ thuật trồng và chăm sóc vải: 145, 
146 (Tr.43) 
Kỹ thuật trồng và chăm sóc xoài: 132 
(Tr.41) 
Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ 
bệnh cho hoa địa lan: 223 (Tr.57) 

Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ 
bệnh cho phong lan rừng: 222 (Tr.57) 
Kỹ thuật và kinh nghiệm trồng rau 
trái vụ: 174 (Tr.49) 
Khát vọng Việt Nam, ý chí Việt Nam: 
27 (Tr.19) 
Kháng sinh cho vật nuôi: 284 (Tr.68) 
Kháng sinh trong thú y: 287 (Tr.68-69) 
 

L 
 

Lịch sử nghiên cứu và phát triển cây 
mít = Artocarpus heterophyllus Lam: 
148 (Tr.44) 
 

M 
 

Mô hình dạy nghề và giải quyết việc 
làm cho lao động ở khu vực chuyển đổi 
mục đích sử dụng đất: 23 (Tr.18) 
Một số bệnh phổ biến ở gia súc - Gia 
cầm và biện pháp phòng trị: 269 
(Tr.65) 
Một số bệnh truyền nhiễm thường gặp 
ở lợn biện pháp phòng trị: 277 (Tr.67) 
Một số chính sách hỗ trợ của Nhà 
nước cho người dân ở vùng khó khăn: 
07 (Tr.03) 
Một số công nghệ tiên tiến trong chăn 
nuôi và bảo quản sản phẩm chăn nuôi: 
294 (Tr.70) 
Một số loài cây che phủ đất phục vụ 
phát triển bền vững nông nghiệp vùng 
cao: 161 (Tr.46) 
Một số vấn đề phát triển hợp tác xã 
trong giai đoạn hiện nay: 18 (Tr.14-17) 
Một số vấn đề sinh sản ở bò sữa và 
phương pháp phòng trị: 296 (Tr.70) 
101 câu hỏi đáp về bệnh gia súc: 279 
(Tr.67) 
166 câu hỏi đáp về bệnh của vật nuôi: 
278 (Tr.67) 
10 nhiệm vụ giải pháp nông nghiệp 
2020: 26 (Tr.18-19) 
 

N 
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Nâng cao năng lực cạnh tranh cho 
nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh 
hợp tác quốc tế sâu rộng: 08 (Tr.03-05) 
Nuôi bò thịt và biện pháp phòng trị 
bệnh cho bò: 297 (Tr.70) 
Nuôi bò thịt: 303 (Tr.71) 
Nuôi trồng cây, con đặc sản ở miền 
núi: 238 (Tr.60) 
Nghệ thuật làm vườn: 210 (Tr.55) 
Nghề trồng nấm: 183 (Tr.50) 
Nhà nông cần biết: 36 (Tr.24) 
Nhân giống cây bằng phương pháp 
chiết, ghép, giâm cành, tách chồi: 60 
(Tr.28-29) 
Những cây cảnh có lợi cho sức khỏe 
con người: 233 (Tr.59) 
Những điều cần biết khi xây dựng 
chuồng trại nuôi heo: 298 (Tr.70) 
Những điều cần biết về cây thuốc lá: 
115 (Tr.38) 
Những điều cần biết về một số bệnh 
mới do virus: 280 (Tr.67) 
Những điều nông dân miền núi cần 
biết: 38 (Tr.24) 
Những điều nông dân miền núi cần 
biết: 39 (Tr.25) 
Những mô hình ruộng - vườn - ao - 
chuồng hiệu quả: 40 (Tr.25) 
Những phương pháp trồng lan: 224 
(Tr.57) 
 

P 
 

Phân bón vi sinh trong nông nghiệp: 
75 (Tr.31) 
Phát huy vai trò của nông dân trong cơ 
cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây 
dựng nông thôn mới: 16 (Tr.13-14) 
Phát thải mê tan trên vùng trồng lúa 
nước và giải pháp giảm thiểu: 73 
(Tr.31) 
Phát triển chăn nuôi bền vững trong 
quá trình chuyển dịch cơ cấu nông 
nghiệp: 236 (Tr.59-60) 
Phát triển hạ tầng và dịch vụ trong 
lâm nghiệp thực trạng và định hướng 
phát triển ở Việt Nam: 162 (Tr.46) 

Phát triển kinh tế tập thể trong điều 
kiện Việt Nam đổi mới và hội nhập 
quốc tế: 05 (Tr.02-03) 
Phát triển nhanh và bền vững nền 
kinh tế Việt Nam (thời kỳ 2011 - 2020): 
06 (Tr.03) 
Phát triển nông lâm nghiệp theo 
hướng sản xuất hàng hóa ở vùng 
Trung du miền núi phía Bắc Việt 
Nam: 02 (Tr.01) 
Phát triển nông nghiệp ven đô bền 
vững ở Việt Nam: 15 (Tr.13) 
Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông 
thôn và xây dựng nông thôn mới: 17 
(Tr.14) 
Phổ cập kiến thức áp dụng khoa học 
công nghệ làm kinh tế hộ gia đình cho 
nông dân các miền: 68 (Tr.30) 
Phổ cập kiến thức áp dụng khoa học 
công nghệ làm kinh tế hộ gia đình cho 
nông dân các miền: 239 (Tr.60) 
Phòng chống rét cho vật nuôi ở miền 
núi: 291 (Tr.71) 
Phòng trừ sâu bệnh hại cây lúa: 78 
(Tr.32) 
Phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại cây 
trồng nghiên cứu và ứng dụng: 76 
(Tr.31-32) 
Phòng và trị bệnh thường gặp ở ngựa, 
dê, cừu: 281 (Tr.68) 
Phòng và trị bệnh thường gặp ở trâu, 
bò: 282 (Tr.68) 
Phụ nữ nông thôn với công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa: 19 (Tr.17) 
Phương pháp chọn và nhân giống gia 
súc: 245 (Tr.61) 
Phương pháp chủ động thức ăn xanh 
ngoài cỏ cho gia súc: 251 (Tr.62) 
Phương pháp phòng chống bệnh giun 
sán ở vật nuôi: 285 (Tr.68) 
Phương pháp phòng chống ký sinh 
trùng: 286 (Tr.68) 
Phương pháp phòng trừ châu chấu: 86 
(Tr.33) 
Phương pháp trồng và tạo dáng bon 
sai: 214 (Tr.56) 
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Q 
 

Quản lý đất lâm nghiệp: 155 (Tr.45) 
Quản lý tổng hợp (IPM) nhện gié hại 
lúa ở Việt Nam: 100 (Tr.36) 
Quy định về hỗ trợ phát triển nông 
nghiệp, kinh tế nông thôn: 03 (Tr.01) 
Quy trình công nghệ nuôi giun quế: 
254 (Tr.63) 
Quy trình vận hành hệ thống kênh 
tưới: 43 (Tr.25) 
 

R 
 

Rau ăn củ - Rau gia vị: 196 (Tr.52) 
Rau ăn lá an toàn cơ sở khoa học và kỹ 
thuật canh tác theo nguyên tắc 
VIETGAP: 198 (Tr.53) 
Rau ăn lá và hoa: 203 (Tr.54) 
Rau ăn quả: 172 (Tr.48) 
Rau ăn quả: Trồng rau an toàn, năng 
suất, chất lượng cao: 197 (Tr.52) 
Rệp sáp hại cây trồng và biện pháp 
phòng trị: 87 (Tr.33) 
 

S 
 

Sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn 
thực hành nông nghiệp tốt (GAP): 199 
(Tr.53) 
Sản xuất rau hữu cơ theo hệ thống 
đảm bảo cùng tham gia - PGS = 
Partiapatory Guarantec System: 200 
(Tr.53) 
Sản xuất và công nghệ bảo quản, chế 
biến rau an toàn: 204 (Tr.54) 
Sản xuất, chế biến, bảo quản thức ăn 
chăn nuôi: 250 (Tr.62) 
Sâu bệnh hại lúa và biện pháp phòng 
trừ: 77 (Tr.32) 
Sâu bệnh hại ngô, cây lương thực 
trồng cạn & biện pháp phòng trừ: 80 
(Tr.32) 
Sâu hại măng tre trúc: 154 (Tr.45) 
Sâu hại nông sản trong kho và biện 
pháp phòng trừ: 82 (Tr.32-33) 
Sinh lý vật nuôi: 246 (Tr.61) 

Sinh thái vật nuôi và ứng dụng trong 
chăn nuôi gia súc, gia cầm: 293 (Tr.70) 
Sơ chế, bảo quản một số loại nông sản 
cho vùng Trung du và miền núi: 67 
(Tr.30) 
Sổ tay cơ điện nông nghiệp bảo quản 
và chế biến nông lâm sản cho chủ 
trang trại, doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
trường đào tạo: 45, 46 (Tr.26) 
Sổ tay hướng dẫn thực hành Vietgap 
trên rau: 201 (Tr.53) 
Sổ tay kỹ thuật thâm canh rau ở Việt 
Nam: 179 (Tr.49) 
Sổ tay kỹ thuật trồng một số loại cây 
ăn quả: 127 (Tr.40) 
Sổ tay thầy thuốc thú y: 256, 257, 258 
(Tr.63), 259 (Tr.64) 
Sổ tay trồng cây ăn quả: 128 (Tr.40-41) 
Sử dụng bền vững đất trong nông 
nghiệp: 52 (Tr.27) 
Sử dụng lâm sản ngoài gỗ: 159 (Tr.46) 
Sử dụng phân bón từ phụ phẩm khí 
sinh học (Biogas) bón cho cây trồng: 
74 (Tr.31) 
 

T 
 

8 bệnh chung quan trọng truyền lây 
giữa người và động vật: 272 (Tr.66) 
Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật: 167 
(Tr.47) 
Tài liệu tham khảo quản lý bền vững 
đất đai: 22 (Tr.17-18) 
Tài nguyên di truyền cây sen 
(Nelumbo nucifera Gaertn.) ở Việt 
Nam: 234 (Tr.59) 
Thiến và thụ tinh vật nuôi: 289 (Tr.69) 
Thống kê sinh vật học ứng dụng trong 
chăn nuôi: 240 (Tr.60) 
Thú chơi mai của người xưa: 232 
(Tr.59) 
Thu hút đầu tư vào nông nghiệp Việt 
Nam: 13 (Tr.13) 
Thú y cơ bản: 255 (Tr.63) 
Thức ăn chăn nuôi và chế biến thức ăn 
gia súc: 249 (Tr.62) 
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Thực hành nuôi bò năng suất cao: 309 
(Tr.72) 
Thực hành và tạo dáng bon sai: 213 
(Tr.55-56) 
Tiến bộ khoa học công nghệ: 85 (Tr.33) 
Trồng cà chua - cà tím trong vườn 
nhà: 168 (Tr.48) 
Trồng cây ăn quả theo công nghệ mới: 
129 (Tr.41) 
Trồng cây cảnh ngày Tết: 227 (Tr.58) 
Trồng cây phát triển kinh tế: 61 
(Tr.29) 
Trồng nấm trong gia đình: 187 (Tr.51) 
Trồng rau gia vị, rau ăn sống an toàn: 
205 (Tr.54) 
Trồng và chăm sóc 100 loài lan nổi 
tiếng: 225 (Tr.57) 

Ư 
 

Ứng dụng khoa học công nghệ trong 
sản xuất giống vật nuôi cây trồng: 34 
(Tr.24) 

Ứng phó với biến đổi khí hậu trong 
nông nghiệp Việt Nam: 42 (Tr.25) 
 

V 
 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XII: 04 (Tr.01-02) 
Về chính sách phát triển nông nghiệp 
công nghệ cao ở nước ta: 09 (Tr.05-07) 
 

X 
 

Xác định các đơn vị lập địa trồng rừng 
chủ yếu ở Việt Nam: 24 (Tr.18) 
Xây dựng hợp tác xã kiểu mới gắn với 
xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu 
nông nghiệp: 20 (Tr.17) 
Xây dựng nông thôn mới năm 2019 - 
giữ vững chất lượng, bứt phá về đích: 
25 (Tr.18) 
Xây dựng và nhân rộng mô hình ứng 
dụng các tiến bộ khoa học và công 
nghệ vào sản xuất nông nghiệp và 
nông thôn: 30 (Tr.23) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AÛnh 8: Thaønh phoá Sôn La hoaøn thaønh nhieäm vuï 

xaây döïng noâng thoân môùi.

(Nguoàn: infonet.vietnamnet.vn)

CHÆ ÑAÏO BIEÂN SOAÏN

Hoà Thò Kim Dung

Phoù giaùm ñoác Thö vieän tænh Sôn La

 CHÒU TRAÙCH NHIEÄM NOÄI DUNG

Ñoaøn Thò Nguyeân

 Tröôûng phoøng Boå sung Xöû lyù taøi lieäu vaø Ñòa chí

TOÅ BIEÂN SOAÏN

Ñoaøn Thò Nguyeân

TRÌNH BAØY

Löông Tuaán Cöôøng

Ñieâu Thò Phöôïng 

AÛnh 9: Xoaøi Sôn La xuaát khaåu 

sang Anh vaø Myõ.

(Nguoàn: vtv.vn)

AÛnh 10: Hieäu quaû töø moâ hình 

troàng caây aên quaû treân ñaát doác taïi Sôn La.

(Nguoàn: dangconsan.vn)



 

 

THÖ VIEÄN TÆNH SÔN LA

Toå 8, phöôøng Toâ Hieäu, thaønh phoá Sôn La, tænh Sôn La

ÑT: 0212 3852 044 / 3859 418

Email: thuviensonla@gmail.com

Website: thuviensonla.com.vn                                                                      TAØI LIEÄU KHOÂNG BAÙN


