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BÁO CÁO THIẾT KẾ 

I.   M  Ắ     Ế  KẾ 

1.1. Tên công trình,       ể , q y    

a) Tên công trình: Nâng cao năng lực và hỗ trợ Trung tâm giống cây trồng và 

gia súc Phó Bảng 

b) Địa điểm thực hiện:  

Thị trấn Phó Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 

c) Nội dung và quy mô thực hiện: 

 - Ph n thủy l i: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng 

Hỗ trợ hệ thống cấp nước. 

- Xây dựng đập đầu mối lấy nước tại khe suối xóm Mới. 

- Xây dựng 01 bể chứa nước tại đỉnh đồi theo công nghệ bể bê tông thành mỏng. 

- Xây dựng hệ thống đường ống dẫn nước từ đập đầu mối về bể trữ. 

- Xây dựng tuyến đường ống chính, đường ống nhánh phục vụ tưới mặt ruộng 

Hỗ trợ tưới mặt ruộng. 

- Lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt cho 1 ha vườn đầu dòng. 

- Xây dựng hệ thống tưới nhỏ giọt hoàn chỉnh kết hợp tưới phun sương áp lực 

cao giúp điều tiết vi khí hậu và nước tưới linh hoạt phục vụ sản xuất nhiều loại giống 

khác nhau cho 2.032,8m
2
 nhà lưới ( 3 x 504 + 1 x 520,8). 

- Xây dựng khu nhà lưới đơn giản với diện tích (40x88)m = 3520m
2
 

- Lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt, phun mưa cho 1,5 ha vườn trồng cây ăn quả, 

hoa, màu. 

- Lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt, phun mưa cho 1,5ha vườn trình diễn trồng cây 

ăn quả, hoa hồng 

Hỗ trợ cơ sở hạ tầng khác 

- Xây dựng mới khu nhà thí nghiệm với quy mô 2 tầng, diện tích mỗi tầng (18,6 

x 7,2)m phục vụ đánh giá nông sản, giống ... nhằm mục đích xác định được thời gian 

bảo quản và năng lực cung ứng hạt giống khi thực hiện sản xuất giống tại địa phương, 

là cơ sở bền vững cho duy trì sản xuất sau khi dự án kết thúc. Nâng cấp, sửa chữa khu 

nhà quản lý vận hành 2 tầng cũ; 

- Xây dựng hệ thống nhà lưới hiện đại, kiên cố phục vụ nhân giống cây trồng ôn 

đới chủ lực theo định hướng phát triển sản xuất của tỉnh: 2032,8m
2 
và 3520m

2
 nhà lưới 

đơn giản. Hệ thống này là mô hình giúp cho việc khắc phục được các yếu tố thời tiết 

bất thuận (sương muối, lạnh sâu...) cho nhân giống giai đoạn cây con, góp phần làm 

tăng khả năng thành công của dự án thông qua cung ứng cây giống tốt; 

- Hỗ trợ mua sắm các trang thiết bị nhà thí nghiệm phục vụ nhân giống và đánh 

giá nông sản, giống cây trồng; 



 

2 
 

-  Ph n nông nghi p: Xây dựng, vườn cây mẹ, các hoạt động sản xuất 

 - Hỗ trợ xây dựng bảo tồn vườn tập đoàn cây ăn quả ôn đới (lê, đào, hồng, 

mận,...) nhằm duy trì nguồn vật liệu phục vụ nhân giống và sản xuất giống chất lượng, 

quy mô 01 ha. 

 - Hỗ trợ họat động hệ thống nhà lưới phục vụ nhân giống cây ăn quả ôn đới, 

các cây trồng theo định hướng của tỉnh, quy mô: 4 nhà lưới, 2.032,8 m
2
 Trong đó: 

520,8 m
2
 sản xuất hoa lan Hồ Điệp, 504 m

2
 sản xuất hoa địa lan, 504 m

2
 sản xuất dưa 

lười và 504 m
2
 sản xuất cà chua trái vụ; diện tích còn lại sản xuất dưa lưới, rau cải và 

cà chua trái vụ, 

 - Hỗ trợ hoạt động vườn sản xuất giống cây ăn quả, rau, hoa, quy mô 1,5 ha. 

Tổng diện tích sản xuất giống trong nhà lưới đơn giản là 5.720m
2
 (có sẵn 2.200m

2
, xây 

mới 3.520m
2
), diện tích sản xuất hạt giống rau ngoài thực địa là 7.800m

2
. 

 - Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp khu mô hình học tập cộng đồng vườn trình diễn cây 

ăn quả ôn đới (cây ăn quả, rau, hoa), quy mô 1,5 ha. Mô hình trình diễn các giống cây 

ăn quả (lê Đài Loan, mận Tam Hoa, đào Vân Nam, hồng không hạt), các giống hoa 

(hoa hồng, hoa cúc) và các giống rau ôn đới (su hào, bắp cải, đậu Hà Lan,.....). 

 - Hỗ trợ mua sắm các trang thiết bị nhà thí nghiệm phục vụ nhân giống và 

đánh giá nông sản, giống cây trồng, quy mô 5 phòng, 134m
2 
gồm các thiết bị đánh giá 

về chất lượng hạt giống, bảo quản hạt giống, phân tích nhanh các chỉ tiêu ngoài đồng 

(pH, độ ẩm, ánh sáng,...), dụng cụ lấy mẫu và phân tích đất,.... 

 - Hỗ trợ Trung tâm các trang thiết bị sản xuất cây giống và đánh giá nhanh 

đồng ruộng. 

 - Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ kĩ thuật cho Trung tâm trong lĩnh vực sản 

xuất giống cây trồng, 12 cán bộ kĩ thuật làm công tác chọn tạo và nhân giống. 

1.2.      ắ  về                          ụ lụ ) 

o Chi phí hỗ trợ cho vật tư nông nghiệp và các thiết bị sản xuất nông nghiệp: 

3.538.000.000 đồng; Trong đó: Nhà nước hỗ trợ: 3.200.000.000đồng, Đối ứng 

của trung tâm: 338.000.000 đồng. 

o Chi phí hệ thống tưới tiêu và cơ sở hạ tầng nội đồng: 11.150.000.000 đồng. 

1.3.   â        ồ   à        

Bảng 1 - 1: Phân bổ tài chính 

Hạng mục 
S n xuất nông 

nghi p 

H  thố      i tiêu và 

 ơ s  hạ t ng 
T ng 

Nguồn tài chính từ dự án (đồng) 3.200.000.000 11.150.000.000 14.350.000.000 

Đóng góp của trung tâm (đồng) 338.000.000 0 338.000.000 

Tổng (tỷ đồng) 3.538.000.000 11.150.000.000 14.688.000.000 
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1.4. K   oạ       sắ  

Vật tư nông nghiệp, thiết bị, máy móc phục vụ xây dựng mô hình như giống 

cây trồng, phân bón, thuốc trừ sâu, máy làm cỏ, máy cắt cành, dụng cụ làm đất, cưa cắt 

cành bằng tay, cuốc.. đượcmua sắm và cung ứng cho các hộ dân bắt đầu từ qu  III 

năm 2017. 

1.5.       ộ xây d    

- Mô hình CSA phần nông nghiệp: 

Bảng 1 - 2: Kế hoạch thực hiện phần nông nghiệp 

TT Nội dung 
Thời gian 

bắ    u 

Thời gian 

hoàn thành 

1 
Mua sắm các trang, thiết bị phục vụ sản xuất và 

nghiên cứu 

Quý II/2017 Quý II/2017 

2 Xây dựng 01 ha vườn bảo tồn tập đoàn cây ăn 

quả ôn đới (lê, đào, hồng, mận …). 

Quý II/2017 Quý IV/2019 

3 Hỗ trợ hoạt động nhân giống cây ăn quả ôn đới 

trong nhà lưới (4 nhà lưới – 2.000 m
2
) 

Quý III/2017 Quý IV/2019 

4 Hỗ trợ hoạt động vườn sản xuất giống rau, hoa, 

quả (quy mô: 1,5 ha) 

Quý II/2017 Quý IV/2017 

5 Xây dựng, cải tạo mô hình trình diễn học tập 

cộng đồng cây ăn quả ôn đới (quy mô: 1,5 ha) 

Quý II/2017 Quý IV/2019 

6 Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật 

Trung tâm 

Quý II/2017 Quý IV/2019 

 

- Phần thủy lợi và cơ sở hạ tầng:  

Bảng 1 - 3: Kế hoạch xây dựng 

TT  ộ  d         v    Bắ      K     ú  

1 Đập đầu mối lấy nước 07/2017 08/2017 

2 Bể chứa bê tông vỏ mỏng  07/2017 08/2017 

4 Đường ống chính 08/2017 09/2017 

5 Đường ống nhánh và hệ thống tưới mặt ruộng 08/2017 09/2017 

6 Khu nhà thí nghiệm và cơ sở hạ tầng khác 8/2017 12/2017 
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1.6. K   oạ     ỉ          ặ    ộ   

Hiện tại, mặt ruộng tại Trung tâm còn nhiều bất cập trong việc sắp xếp, bố trí 

từng lô thửa. Dự án cần quy hoạch, chỉnh trang lại mặt ruộng tại Trung tâm cho phù 

hợp với định hướng trong tương lai. Cụ thể: 

- Đưa vườn tập đoàn cây ăn quả Lê, Đào, Mận, Hồng với diện tích 1ha lên đồi 

cao sát bể chứa nước tập trung, phía sau khu nhà văn phòng; 

- Quy hoạch lại hệ thống tưới mặt ruộng cho các lô vườn trình diễn công nghệ 

tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt cho phù hợp; 

- Quy hoạch lại hệ thống tưới các khu vực trồng cây hoa hồng và hệ thống nhà 

lưới đơn giản sẵn có 

1.7.                   

o Tổ chức giám sát: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang, 

UBND huyện Đồng Văn, UBND thị trấn Phó Bảng 

o Tổ chức vận hành và bảo dưỡng: Đơn vị trúng thầu gói thầu xây lắp, cung ứng 

vật tư công trình 

o Tập huấn: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Giang, Tư vấn CSA có nhiệm vụ hỗ 

trợ tập huấn 

2.     Ế  KẾ M   Ì    SA 

2.1.  ơ s       lý   o v                    ì   

Các văn bản pháp luật 

- Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014. 

- Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 về quản lý và sử dụng nguồn hỗ 

trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; 

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng công trình; 

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất 

lượng công trình và bảo trì công trình xây dựng. 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án 

đầu tư xây dựng; 

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về công trình thủy lợi 

- QCVN 04-01:2010/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - về thành phần 

nội dung lập báo cáo đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thủy lợi. 

- QCVN 04-05:2012/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Công trình thủy 

lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế; 
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- QCVN 39:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

dùng cho tưới tiêu; 

- QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt; 

- TCVN 4118 - 2012 Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu thiết kế. 

- TCVN 9162:2012 Công trình thủy lợi - Đường thi công - Yêu cầu thiết kế.  

- TCVN 4253 - 2012 Công trình thủy lợi - Nền các công trình thủy công - Yêu 

cầu thiết kế. 

- TCVN 8218:2009 Bê tông thủy công - Yêu cầu kỹ thuật.  

- TCVN 8228:2009 Hỗn hợp bê tông thủy công - Yêu cầu kỹ thuật.  

- QPTL C6-77 Tính toán các đặc trưng thuỷ văn thiết kế. 

- Sổ tay tính toán, các bảng tra thuỷ lực. 

- Một số quy trình, quy phạm hiện hành khác của Nhà nước đang được áp dụng. 

Các căn cứ về lĩnh vực nông nghiệp 

- Quyết định số 918/QĐ-BNN-TC ngày 05/5/2014 của Bộ NN&PTNT Quy định 

tạm thời nội dung, mức hỗ trợ và mức chi cho các hoạt động khuyến nông sử dụng 

nguồn ngân sách Trung ương; 

- Quyết định số 3073/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT quy định về Định mức xây dựng cho mô hình khuyến nông trồng trọt; 

- Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BNN-BTC ngày 15/11/2010 về Hướng 

dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động 

khuyến nông. 

Các căn cứ liên quan đến dự án 

- Quyết định số 1805/QĐ-TTg ngày 04-10-2013 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt danh mục dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới", vay vốn ngân hàng 

thế giới; 

- Quyết định số 2409/QĐ-BNN-HTQT ngày 18-10-2013 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu 

khả thi) dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới" do WB tài trợ; 

- Sổ tay thực hiện dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới theo quyết định số 

3016/QĐ-BNN-HTQT ngày 20/12/2013 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về hướng dẫn 

thực hiện dự án Cải thiện Nông nghiệp có tưới; 

- Quyết định số 776/BNN-TT ngày 27/1/2016 về việc điều chỉnh mô hình CSA 

thuộc Hợp phần 3 Dự án WB7; 

- Điều khoản tham chiếu (TOR) về Tư vấn thiết kế và hỗ trợ thực hành Nông 

nghiệp thông minh ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Hà Giang; 
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- Căn cứ quyết định số 1357/QĐ-BNN-XD ngày 19/6/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiêp và PTNT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Dự án 

thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hà Giang, thuộc dự án Cải thiện nông 

nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7). 

2.2. K  o s  ,                 ạ    ạ         â    ố    ây   ồ   và     sú      

B    

2.2.1. Hiện trạng, cơ cấu tổ chức của Trung tâm giống cây trồng và gia súc 

Phó Bảng 

a) Chức năng, nhiệm vụ 

 Trung tâm giống cây trồng và gia súc Phó Bảng là đơn vị sự nghiệp khoa học 

công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà giang. Trung tâm 

có 2 cơ sở với tổng diện tích đất là 8,9 ha. Trong đó, Cơ sở 1 (Trụ sở chính): tại Thị 

trấn Phó bảng huyện Đồng Văn (4,8 ha), Cơ sở 2: tại xã Phong Quang huyện Vị 

Xuyên (4,1 ha). 

Trung tâm có chức năng và nhiệm vụ chủ yếu được giao gồm: 

- Tổ chức nghiên cứu khảo nghiệm, thuần hoá lai tạo các giống cây trồng có 

năng suất, chất lượng hiệu quả kinh tế cao. 

- Tổ chức Sản xuất, thí nghiệm, nhân giống và dịch vụ chuyển giao kỹ thuật và 

cung ứng cây giống, hạt giống, vật tư chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông lâm 

nghiệp. 

- Liên kết liên doanh với các ngành các tổ chức nông lâm nghiệp Trung ương, 

địa phương để hợp tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất 

nông lâm nghiệp. 

- Tổ chức phổ biến tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các phương pháp khoa 

học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất nông lâm nghiệp đến người sản xuất. 

- Tổ chức điều tra bình tuyển để chọn lọc giống gia súc (Chủ yếu là giống bò 

vàng vùng cao). Phục vụ cho việc phát triển chăn nuôi của Tỉnh, chuyển giao các tiến 

bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 

- Bồi dưỡng tập huấn kỹ thuật cho các bộ chăn nuôi cấp huyện, xã, thôn bản và 

hộ nông dân chăn nuôi. Xây dựng các quy trình kỹ thuật chuyển giao các tiên bộ khoa 

học kỹ thuật chăn nuôi cho người dân. 

- Tư vấn kỹ thuật về chăn nuôi dịch vụ về giống gia súc, thụ tinh nhân tạo, cung 

cấp thức ăn phục vụ cho chăn nuôi. 

- Phối hợp với các đơn vị trong nước và nước ngoài về kỹ thuật chăn nuôi, 

nghiên cứu khảo nghiệm bảo tồn nhân giống gia súc. 

b)  Tổ chức bộ máy  

- Trung tâm có 01 phòng chức năng và 01 phòng chuyên môn: 
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 + Phòng Hành chính - Tổng hợp  

+ Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật. 

- Tổng số cán bộ công nhân viên chức là 26 người, trong đó biên chế là 20 

người, công nhân hợp đồng là 02 người và công nhân hợp đồng ngoài biên chế là 04 

người; Trình độ chuyên môn: Đại học 12 người, cao đẳng 02 người, Trung cấp 07 

người, sơ cấp 02 người, 03 người là công nhân hợp đồng chưa qua đào tạo. 

2.2.2. Hiện trạng nghiên cứu và tổ chức sản xuất trồng trọt của Trung tâm 

giống cây trồng và gia súc Phó Bảng 

2.2.2.1. Công tác nghiên cứu, ứng dụng vào sản xuất trồng trọt từ năm 2011 – 2015 

a) Chương trình duy trì, chăm sóc các cây trồng bảo tồn: 

Trong những năm qua, kế thừa và phát huy các kết quả của các Đề Tài, dự án 

khoa học Trung tâm đã tiếp tục thực hiện thường xuyên chăm sóc duy trì các vườn cây 

bảo tồn, vườn đầu dòng gồm: 

- Vườn đầu dòng Lê Đài Loan; Vườn đầu dòng Đào Vân Nam...Tổng số 422 

cây...tại Trung Tâm. 

- Duy trì vườn bảo tồn 30 dòng Chè shan của viện nghiên cứu chè Phú Hộ để 

bảo tồn nguồn gen quý, phục vụ cho chương trình phát triển Chè của tỉnh. 

- Xây dựng vườn bảo tồn các loại cây dược liệu qui mô là 1.000 m2, sưu tập 

trên 50 loại cây thuốc quí hiếm đưa về trồng bảo tồn lưu giữ nguồn gen giống phục vụ 

cho công tác bảo tồn, nhân giống lâu dài. 

b) Tham gia, thực hiện các dự án, đề tài khoa học: 

Trong 5 năm  (2011 – 2015) Trung tâm giống cây trồng và gia súc Phó Bảng đã 

thực hiện và tham một số đề tài, dự án gồm:  

* Đề tài Trung tâm làm chủ nhiệm: 01 đề tài, một số mô hình ứng dụng KHCN. 

- Đề tài Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống vô tính và phát triển sản xuất 

một số giống hoa hồng tại Đồng Văn - Hà Giang. 

- Đã tham gia các mô hình dự án ứng dụng KHCN, bao gồm:  

+ Dự án “ Xây dựng mô hình sản xuất ngô hàng hoá gắn liền chế biến tiêu thụ 

sản phẩm tại xã Quyết Tiến - huyện Quản Bạ. 

+ Dự án mở rộng diện tích hoa hồng tại huyện Đồng Văn;  

+ Chương trình ứng dụng khoa học công nghệ vào Bảo quản khoai tây giống 

bằng kho lạnh;  

+ Chương trình xây dựng 01 mô hình trồng rau trái vụ áp dụng tưới tiết kiệm tại 

Quyết Tiến;  

+ Trồng thử nghiệm một số loại cây dược liệu... Các mô hình, dự án kết thúc đã 

cho kết quả tốt, nhưng do nhiều nguyên nhân chưa mở rộng được ra sản xuất. 

* Đề tài, dự án Trung tâm tham gia phối hợp: 03 đề tài, dự án. 
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- Phối hợp với Trường Đại học Lâm Nghiệp Hà Nội: Thực hiện đề tài trồng cây 

Hoàng Liên ô rô dưới tán rừng đã thực hiện xong tại Phó Bảng.  

-  Phối hợp với Viện sinh thái và tài nguyên rừng: Thực hiện hiện chương trình 

phát triển giống cây đặc sản loài cây Hồ Đào tại Hà Giang, với nội dung là điều tra, 

chọn lọc và xây dựng vườn cây đầu dòng Hồ Đào tại Trung tâm. 

- Phối hợp với Viện Dược Liệu thực hiện đề tài bảo tồn và phát triển cây Ngũ 

gia bì hương tổng số 15.000 cây. 

* Chương trình  khảo nghiệm: 

- Thực hiện Mô hình khảo nghiệm một số giống đậu tương mới tại huyện Mèo 

Vạc. 

- Thực hiện mô hình trồng khảo nghiệm cây tam thất. 

- Trồng khảo nghiệm một số loài hoa gồm: Địa lan trần mộng xuân; Hoa hồng 

tiểu muội. Cây hoa sinh trưởng và phát triển tốt làm cơ sở phát triển vùng hoa cao cấp 

phục vụ thị trường và du lịch. 

- Mô hình sản xuất khoai tây giống trái vụ đối với các huyện Vùng cao 

- Xây dựng mô hình trồng xác định khung thời vụ trồng ngô vụ 2 tại huyện 

Đồng Văn và Mèo Vạc”. 

- Mô hình trồng thử nghiệm một số cây Dược liệu tại Trung tâm: Nội dung trồng 

thử nghiệm một số loại cây được liệu bao gồm: Bạch truật; Xuyên khung; Cát cánh; 

acstiso; Đương quy; Đan sâm; Sito.  

- Phối hợp với Trung tâm CAQ ôn đới Sa Pa thuộc Viện KHKT - NLN miền 

núi Phía Bắc triển khai trồng mô hình trồng khảo nghiệm các loại cây ăn quả ôn đới 

nhập nội một số giống Đào Mỹ, Lê Đài Loan, quy mô 5 ha tại thị trấn Phó Bảng, 

huyện Đồng Văn. 

- Phối hợp với viện rau quả Hà Nội trồng giống Đào chín sớm và giống Lê 0,5 

ha, tại thôn Phố Trồ thị trấn Phó Bảng. 

c) Kết quả ứng dụng KHKT vào sản xuất: 

- Sản xuất cây giống cây ăn quả các loại: Trung tâm đã thực hiện chăm sóc, duy 

trì đồng thời khai thác mắt ghép từ các vườn đầu dòng sản xuất được trên 160.000 cây 

giống CAQ các loại gồm: Mận tam hoa, Lê Đài loan, Hồng không hạt, đào vân 

nam….Cung ứng cho các huyện trong Tỉnh. 

-  Phối hợp với Trung tâm NC & PT Rau Hoa Quả cây ăn quả - Viện KHKT 

NLN Miền Núi Phía Bắc, và huyện Yên Minh thực hiện sản xuất cây giống Hồng 

không hạt tại Na Khê huyện Yên Minh: Năm 2014 - 2015 đã thực hiện sản xuất 10.000 

cây giống đảm bảo chất lượng  giao cho huyện triển khai cho nhân dân trồng.  

- Sản xuất hoa hồng tại Trung tâm (Tổng diện tích 1,7 ha), tiêu thụ ra thị trường 

trên 500.000 bông/ năm đạt tiêu chuẩn tiêu thụ thị ra trường. 
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- Sản xuất cây giống các loại cây ăn quả, cây cảnh quan để phục vụ nhu cầu của 

các huyện, trồng rừng phân tán, trồng rừng, hợp đồng và cung cấp các loại giống cây 

cho các huyện Quản Bạ; Đồng Văn; Yên Minh. Dịch vụ vận tải. Dịch vụ Thú y trong 

khu vực. 

2.2.2.2. Hiện trạng sản xuất trồng trọt của trung tâm 

a) Hiện trạng chăm sóc vườn cây mẹ 

- Hiện trạngsản xuất: Giống hiện lưu giữ tại trung tâm gồm: Đào Vân Nam (137 

cây), Lê Đài Loan (252 cây), mận Tam Hoa (12 cây), hồng không hạt Quản Bạ (21 

cây).  

- Thiết kế vườn trồng: Vườn trồng không được quy hoạch, cây mẹ được trồng 

tại nhiều vị trí trong trung tâm gây khó khăn cho việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật 

chăm sóc vào sản xuất. 

- Khó khăn cần giải quyết: Xây dựng, quy hoạch vườn bảo tồn cây mẹ tập trung

  

  

  

Hình 2 -  1: Một số hình ảnh vườn cây mẹ tại trung tâm 

b) Hiện trạng sản xuất các giống rau, hoa chất lượng cao 

* Hiện trạng sản xuất các giống hoa lan chất lượng cao 
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- Hiện trạng sản xuất: Giống đang sản xuất hiện nay là địa lan trần mộng xuân, 

Mạc lan, một số loại lan rừng khác 

- Cơ sở hạ tầng: Nhà sản xuất hoa lan được xây dựng đơn giản có trụ cột bằng 

tre cao khoảng 2,2m và mái che bởi lưới đen đơn giản, xung quanh che bằng lưới 

chống côn trùng.  

- Khó khăn cần giải quyết:  

+ Nhà sản xuất hoa lan không điều khiển được các yếu tố vi khí hậu, chưa điều 

khiển được ra hoa. Đồng thời, nhà sản xuất không khắc phục được các điều kiện thời 

tiết cực đoan (sương muối, lạnh sâu,…) ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoa. 

+ Số lượng giống hoa, chủng loại hoa ít 

+ Mức đầu tư cho sản xuất hoa lan thấp. 

+ Năng lực cán bộ còn hạn chế 

+ Chưa có thị trường ổn định 

  

Hình 2 -  2: Hiện trạng sản xuất hoa lan 

* Hiện trạng sản xuất các giống rau chất lượng cao 

- Hiện trạng nhà lưới: Diện tích là 500 m
2
, xây dựng kiểu chữ A tán mưa có 

chiều cao trụ cột 2,5m, chiều cao đỉnh mái 3,5m; mái được che phủ bằng màng plastic, 

xung quanh che phủ bằng lưới đen. 

- Hiện trạng sản xuất: Sử dụng sản xuất hạt giống rau (su hào, bắp cải,…) và 

trồng thử nghiệm thành công các loại giống rau mới (dưa lưới, dưa vàng,…) 

- Khó khăn cần giải quyết:  
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+ Nhà màng có chiều cao thấp, không điều khiển được các yếu tố thời tiết 

(nhiệt độ, ẩm độ), cây trồng dễ bị bệnh. 

+ Mức đầu tư vào sản xuất còn hạn chế nên chưa mang lại hiệu quả cao. 

+ Các công đoạn sản xuất giống đều thực hiện thủ công (làm đất, làm cỏ, tưới 

nước,….) 

 

 

 

Hình 2 -  3: Hiện trạng vườn sản xuất và thử nghiệm cây rau 

c) Hiện trạng sản xuất giống cây trồng ôn đới 

* Hiện trạng sản xuất giống cây ăn quả ôn đới 

 - Diện tích sản xuất: 1.500m
2 

- Hiện trạng sản xuất: Sản xuất giống cây mận tam hoa, lê Đài loan, hồng không 

hạt, đào Vân Nam với số lượng 160.000 cây/năm. 

- Cơ sở hạ tầng sản xuất: Nhà lưới đơn giản kiểu vòm có chiều cao cột là 2,5m, 

chiều cao đỉnh mái là 3,2m; mái được che bởi lưới đen phục vụ giai đoạn cây con. 

- Khó khăn cần giải quyết: 

+ Các công đoạn trong sản xuất giống đều thực hiện thủ công (làm đất, đóng 

bầu, trộn phân, tưới nước, xới cỏ,....) 
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Hình 2 -  4: Hiện trạng sản xuất giống cây ăn quả ôn đới 

* Hiện trạng sản xuất giống rau ôn đới 

 - Diện tích sản xuất: 1ha 

- Thực trạng sản xuất: Sản xuất hạt giống rau: Su hào, bắp cải, rau cải ăn lá các 

loại,….. Cơ cấu thời vụ sản xuất giống: 1 vụ/năm từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau. 

- Cơ sở hạ tầng sản xuất: Phải thuê đất bên ngoài. 

- Khó khăn cần giải quyết: 

+ Chi phí thuê đất và sản xuất cao, giá thành hạt giống thấp. 

+ Thiếu tư liệu sản xuất dẫn tới chất lượng hạt giống không cao. 

* Hiện trạng sản xuất giống hoa 

- Diện tích sản xuất: 200 m2 

- Thực trạng sản xuất: Giống sản xuất là các giống hoa hồng tỷ muội, hồng đỏ, 

hồng trắng 

- Cơ sở hạ tầng: Nhà lưới đơn giản kiểu chữ A tán mưa có chiều cao 2,7m, mái 

che phủ bằng lưới đen, xung quanh che phủ bằng lưới chồng côn trùng 

- Khó khăn cần giải quyết:  

+ Số lượng giống hoa, chủng loại hoa ít. 

+ Phương thức tưởi thủ công bằng tay.  

+ Diện tích nhà lưới nhỏ nên số lượng giống sản xuất không đáp ứng được nhu 

cầu của thị trường. 
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Hình 2 -  5: Hiện trạng sản xuất giống hoa 

d, Hiện trạng sản xuất mô hình trình diễn 

* Mô hình trình diễn sản xuất hoa hồng thương mại 

- Diện tích: 1,7 ha 

- Hiện trạng sản xuất: Sản xuất giống hoa hồng đỏ, tiêu thụ ra thị trường tại địa 

phương và Hà Nội trên 250.000 bông/ năm. 

- Khó khăn cần giải quyết: 

+ Hệ thống tưới không đáp ứng đủ nhu cầu nước cho cây vào mùa khô (từ 

tháng 10 – tháng 4 năm sau). 

* Mô hình trình diễn sản xuất rau thương mại 

- Diện tích: 0,3 ha 

- Hiện trạng sản xuất: Về thời vụ gieo trồng, các loại rau tại trung tâm canh tác 

theo 2 vụ trồng chính là: Vụ đông (su hào, bắp cải, súp lơ), vụ hè thu (bắp cải). 

Kỹ thuật canh tác rau: Chưa áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất rau, 

công nhân chủ yếu sử dụng các công cụ lao động thô sơ trong suốt quá trình canh tác 

rau, từ làm đất, lên luống, gieo trồng, bón phân, phun thuốc sâu, thu hoạch.  

Tiêu thụ sản phẩm: Rau sản xuất vụ đông được tiêu thụ tại địa phương, rau vụ 

hè thu được cung cấp cho thị trường tại địa phương và Hà Nội.  

- Khó khăn cần giải quyết: 

+ Phương pháp tưới thủ công giảm năng suất lao động, giảm hiệu quả kinh tế. 

+ Chưa có đầu ra ổn định 

 

Hình 2 - 6:Mô hình trình diễn sản xuất rau 

2.2.2.3. Hiện trạng về đất đai, đặc điểm thổ nhưỡng/nông hóa. 
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a) Vị trí địa lý, địa hình, địa mạo 

- Trung tâm giống cây trồng và gia súc Phó Bảng nằm trên diện tích của trị trấn 

Phố Bảng. 

 

Hình 2 - 7: Vị trí Trung tâm giống cây trồng và gia súc Phó Bảng 

Khu vực thị trấn Phó Bảng, huyện Đồng Văn nằm ở độ cao khoảng 1.450 m so 

với mực nước biển, có cấu tạo địa hình khá phức tạp, nằm giữa một vùng núi đá, có 

nhiều núi cao kết hợp với địa hình tương đối bằng phẳng. 

Phó Bảng là một huyện nằm trong vùng khí hậu gió mùa nhưng mang tính chất 

lục địa khá rõ nét.Lượng mưa trung bình tương đối lớn khoảng 1750 - 2000mm, tập 

trung từ tháng 5 đến tháng 10.Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.Nhiệt độ 

trung bình trong năm đạt 23,1độC.Độ ẩm không khí bình quân năm đạt 84%. Bên cạnh 

đó, Phó Bảng còn thường xuyên xuất hiện, hiện tượng sương muối, lạnh sâu, thỉnh 

thoảng có năm thường xuất hiện, hiện tượng mưa tuyết nên ảnh hưởng không nhỏ đến 

vật nuôi cây trồng. 

b) Đặc điểm thổ nhưỡng, nông hóa 

Bảng 2 - 1: Đặc điểm hóa tính của đất tại Trung tâm giống cây trồng và Gia súc 

Phó Bảng 

ST

T 

Chỉ tiêu phân tích 

pHKC

l 

Nts 

(%) 

P2O5 

(%) 

K2O 

ts 

(%) 

Ca 

(%) 

Mg 

(%) 

Cu 

(mg/k

g đất 

khô) 

Zn 

(mg/k

g đất 

khô) 

As 

(mg/k

g đất 

khô) 

Cd 

(mg/k

g đất 

khô) 

Pb 

(mg/k

g đất 

khô) 

1 3,72 0,182 0,038 1,738 0,005 0,875 22,42 138,17 0,17 0,05 24,34 

2 3,28 0,16 0,035 1,585 0,004 0,942 27,25 120,1 0,38 0,12 29,83 

3 3,84 0,149 0,034 2,005 0,006 0,688 29,6 132,72 0,25 0,1 23,48 

4 3,55 0,178 0,04 1,996 0,005 0,597 24,05 124,37 0,15 0,18 25,34 

5 4,02 0,204 0,032 1,658 0,004 0,782 23,57 130,42 0,30 0,20 20,45 
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Chua 

Trun

g 

bình 

Ngh

èo 
Giàu 

Ngh

èo 

Ngh

èo 

Giới 

hạn 

cho 

phép 

Giới 

hạn 

cho 

phép 

Giới 

hạn 

cho 

phép 

Giới 

hạn 

cho 

phép 

Giới 

hạn 

cho 

phép 

- Mẫu đất được lấy ở tầng đất từ 0-30cm, lấy 5 mẫu, mỗi mẫu lấy 5 điểm. 

- Phân cấp độ phì nhiêu của đất theo Thông tư số: 60/2015/TT-BTNMT 

- Đánh giá về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất theoQCVN 

03:2008/BTNMT 

-Kết quả được phân tích tại phòng Phân tích, Viện KHKT Nông lâm nghiệp miền núi 

phía Bắc 

 

Kết quả phân tích cho thấy: Đất có phản ứng chua, pHkcl trong phạm vi từ 3,28 

– 4,02, đạm tổng số, kali tổng số ở mức trung bình, lân tổng số ở mức nghèo, Ca và 

Mg ở mức nghèo (theo TT 60/2015/TT-BTNMT). Đối với các kim loại nặng như As, 

Cd, Cu và Zn đều nằm trong giới hạn cho phép (theo QCVN 03:2008/BTNMT). Như 

vậy, với tính chất hóa tính của đất tại trung tâm cần thiết phải có biện pháp cải tạo 

thích hợp như bón phân cân đối, bổ sung phân Ca và Mg, đặc biệt là sử dụng vôi bột 

và bón phân hữu cơ để cải tạo pH đất nhằm tăng hiệu quả sử dụng phân bón cho các 

loại cây trồng. 

2.2.3. Hiện trạng hệ thống tưới tiêu, cơ sở hạ tầng. 

a) Hiện trạng cơ sở hạ tầng 

* Giao thông:  

Trung tâm Phó Bảng nằm cách quốc lộ 4C 5km, cách thị trấn Đồng Văn 30km, 

cách thị trấn Yên Minh 25km. Đường nối từ quốc lộ 4C đến trung tâm là đường nhựa. 

Giao thông trong trung tâm sử dụng các tuyến đường bê tông đã có từ lâu, hiện một số 

đoạn đã xuống cấp. 

* Hiện trạng tưới: 

Nguồ     c:Nguồn nước mà Trung tâm giống cây trồng và Gia súc Phó Bảng 

đang sử dụng để tưới cho các loại cây trồng có một số đặc điểm như sau: 

- Nước tưới được lấy từ một đập dâng nằm trên khe suối xóm Mới đã bị hư 

hỏng hoàn toàn không còn công năng của một đập dâng; 
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Hình 2 - 8: Hình ảnh đập dâng bị hư hỏng hoàn toàn không còn công năng 

của đập dâng. 

- Nguồn nước tưới được dùng ống nhựa D48 dẫn nước từ công trình đầu mối về 

khu tưới với khoảng cách từ 1-2km, tuy nhiên, do đường ống đã cũ, không thường 

xuyên kiểm tra bảo dưỡng nên hay bị hư hỏng và rò rỉ nước.  

- Về mùa kiệt lượng nước từ các khe không ổn định nên không đáp ứng được 

lượng nước tưới do công trình trữ nước hư hỏng hoàn toàn.  

- Do khó khăn về nguồn nước cùng như địa hình nên nhiều diện tích tưới tại đây 

không được tưới đủ nước. 

Bi           i: Biện pháp tưới được cán bộ áp dụng hiện nay là thủ công 

truyền thống. Nước được dẫn từ khu đầu mối bằng ống nhựa về đỉnh đồi rồi được cấp 

đến các gốc cây bằng hệ thống vòi tưới cầm tay. Mặc dù đây là một giải pháp tưới có 

hiệu quả tiết kiệm không cao nhưng phù hợp với điều kiện địa hình có độ dốc lớn và 

trình độ quản lý vận hành của người dân tại đây. Nếu được hướng dẫn các quy trình 

tưới và kiểm soát lượng nước khoa học hơn sẽ giúp tiết kiệm được lượng nước và nhân 

công tưới hiệu quả hơn đối với giải pháp tưới hiện tại. 

* Điện: 

2.2.4. Phân tích đánh giá những thuận lợi, khó khăn và các vấn đề cần hỗ 

trợtrong quá trình sản xuấtcây giốngchất lượng tại Trung tâm giống cây trồng và 

gia súc Phó Bảng 

a) Thuận lợi: 

- Trung tâm thường xuyên nhận được sự ủng hộ của UBND tỉnh, Sở nông 

nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, huyện Đồng Văn trong các hoạt động nghiên cứu, 

chuyển giao kỹ thuật cho sản xuất. 
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- Là đơn vị hoạt động lâu năm, có kinh nghiệm trong công tác nhân giống, sản 

xuất về các loại cây ăn quả, rau, hoa ôn đới. 

- Đội ngũ kỹ thuật có khả năng sử dụng thông thạo ngôn ngữ bản địa sẽ là tiền 

đề cho việc truyền đạt, chuyển giao giống và công nghệ mới cho người dân trong 

vùng. 

b) Khó khăn: 

- Mặc dù đơn vị nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống 

cây trồng cho 4 huyện vùng cao. Tuy nhiên, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật để 

nghiên cứu, thực nghiệm phục vụ công tác còn thiếu và lạc hậu. Như trên đã đề cập, cơ 

sở vật chất của Trung tâm sơ sài và lạc hậu, đã được đầu tư từ lâu, đến nay đã xuống 

cấp. Khu văn phòng Trung tâm gồm 3 dãy nhà, dãy nhà chính diện là nhà 2 tầng, kích 

thước mặt bằng (18x7,8)m; một dãy nhà 1 tầng và một dãy bao gồm nhà xe, bể nước, 

nhà tắm... nằm đối xứng nhau.  

+ Nhà quản lý 2 tầng kích thước tường vôi đã bong tróc, thấm dột nhiều nơi, 

cửa bị nứt vỡ, cong vênh, nền gạch rộp và nứt vỡ, thiết bị điện chập cháy nhiều 

chỗ. 

+ Dãy nhà 1 tầng gồm 5 gian dài (17x6)m là nhà cũ lợp tôn, trần đóng cóp ép, 

phải tu sửa thường xuyên trước mùa mưa bão, tường gạch nứt nẻ, nền gạch 

bong tróc, rộp, thấm nhiều chỗ, thiết bị điện hư hỏng. 

+ Một số trang thiết bị thí nghiệm đã được đầu tư trước đây đến nay đã không 

còn khả năng sử dụng. 

- Trung tâm lữu giữ được vườn cây mẹ với 422 cây ăn quả ôn đới (Đào Vân 

Nam, Lê Đài Loan, mận Tam Hoa, hồng không hạt Quản Bạ) phục vụ công tác nhân 

giống. Tuy nhiên, cây trồng tại nhiều vị trí, không có vườn lưu giữ tập trung gây nhiều 

khó khăn trong quá trình chăm sóc và bảo tồn cây. 

- Trung tâm nằm trong vùng mang đặc trưng của khí hậu ôn đới, thuận lợi cho 

sản xuất các loại hoa lan chất lượng cao (hoa địa lan, lan rừng, lan hồ điệp,....), sản 

xuất và thử nghiệm các giống rau mới (dưa lưới, dưa vàng) . Tuy nhiên, điều kiện cơ 

sở vật chất  đơn giản, không hạn chế được các yếu tố thời tiết bất thuận (sương muối, 

lạnh sâu,...), số lượng giống ít, vốn đầu tư thấp không đáp ứng được sản xuất và nhân 

rộng sản xuất hoa theo quy mô công nghiệp. 

- Đối với lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất giống rau, hoa, quả ôn đới nói riêng, 

đơn vị đã cung ứng cho sản xuất được một số chủng loại (hạt giống su hào, rau cải các 

loại, hoa hồng, hoa lan....), giống cây ăn quả (lê, mận, đào, hồng). Tuy nhiên, do nguồn 

vật liệu khởi đầu chưa tốt, thiếu đồng bộ; điều kiện cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu 

và sản xuất còn thiếu... Nên công tác sản xuất giống vẫn chưa phát huy được hết tiềm 

năng sẵn có, chưa tạo ra bộ giống đủ lớn, đồng bộ, chất lượng tốt ...  phục vụ cho sản 
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xuất đại trà trên địa bàn. Đây được coi là một trong những nguyên nhân dẫn đến sản 

phẩm của các huyện Vùng cao chưa thể phát triển hàng hóa, bền vững một số loại sản 

phẩm cây trồng ôn đới mang lợi thế Vùng khí hậu đặc trưng. 

- Xây dựng mô hình trình diễn - điểm học tập cộng đồng về các loại cây trồng 

góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong vùng về sản xuất có quy mô, có ứng 

dụng giống mới - kỹ thuật mới vào sản xuất. Tuy nhiên, các công đoạn sản xuất thủ 

công từ làm đất đến thu hoạch, không có nhà sản xuất giống nên mô hình trình diễn 

sản xuất rau 1 năm chỉ sản xuất được 2 vụ, giảm hiệu quả sử dụng đất, giảm hiệu quả 

kinh tế. 

- Trang thiết bị phục vụ công tác sản xuất thực nghiệm còn thiếu, lạc hậu. Tất 

cả các công đoạn sản xuất đều được thực hiện thủ công bằng tay, giảm hiệu quả lao 

động. 

- Nước tưới được lấy từ một đập dâng nằm trên khe suối xóm Mới đã bị hư 

hỏng hoàn toàn không còn công năng của một đập dâng. Đường ống đã cũ, không 

thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng nên hay bị hư hỏng và rò rỉ nước nên về mùa khô 

không đáp ứng đủ lượng nước cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

- Nguồn vốn cấp cho công tác nghiên cứu,thu thập giống và sản xuất giống còn 

thấp. 

- Năng lực cán bộ còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng được sản xuất các loại cây 

trồng có giá trị kinh tế cao (lan hồ điệp, địa lan, dưa vàng, dưa lưới....). 

2.3. Đ        về l        ủ  v            â     o  ă   l    ủ  Trung tâm 

2.3.1. Những lợi ích sẽ thu được khi thực hiện mô hình 

-  Về thực hiện chủ trương:  

 Việc hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất cây giống chất lượng tốt cho Trung tâm 

Giốngcây trồng và gia súc Phó Bảng cả về cơ sở vật chất và năng lực con người là phù 

hợp với chủ trương chính sách của địa phương.  

- Về lợi ích kinh tế: 

Hệ thống 2.032,8 m
2
nhà lưới nhân giống cây ăn quả ôn đới và 1,5 ha khu nhân 

giống rau, hoa hoạt động hết công suất, mỗi năm Trung tâm có thể sản xuất và cung 

ứng ra cho người dân từ 16.000 – 200.000 cây giống cây ăn quả ôn đới các loại, 

50.000 – 70.000 cây giống hoa các loại, 300 – 500 kg hạt rau các loại. Hiệu quả kinh 

tế mang lại cho 1 năm sản xuất tối đa như sau: 

Bảng 2 - 2: Đánh giá hiệu quả đạt được khi tham gia dự án 
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đồng) (tri u 

 ồng) 

 ồng)  ồng)  ồng) 

1 Cây ăn quả ôn 

đới 

Cây 200.000 
20 

4..000 
30 

6.000 2.000 

2 Hoa lan hồ 

điệp 

Giò 15.000 
80 

1.200 
120 

1.800 600 

3 Hoa Lan các 

loại 

Giò 6.000 
200 

1.200 
250 

1.500 300 

4 Dưa lưới, cà 

chua trái vụ (2 

vụ/năm) 

Kg 5.000 

40 

200 

60 

300 100 

5 Hạt rau Kg 500 250 125 300 150 25 

6 Hoa Hồng Cây 30.000 70 2.100 100 3.000 900 

7 Hoa đồng tiền Cây 10.000 17 170 25 250 80 

8 Hoa cúc Hom 

giống 

20.000.00

0 
0,02 

400 
0,03 

600 200 

9 Hoa  lily Cây 15.000  40 600 55 825 225 

 T ng    9.995  14.425 4.430 

 

Như vậy, tổng chi phí sản xuất giống cho 1 năm hoạt động hết 9.995.000.000 

đồng. Trong khi, giá trị bán ra ước đạt 14.425.000.000 đồng. Chênh lệch về lợi ích 

kinh tế thuần mang lại cho Trung tâm tính ở thời điểm hiện tại có thể đạt 

4.430.000.000 đồng/năm. 

- Về lợi ích kinh tế - xã hội khác: 

+ Nâng cấp Trung tâm giống cây trồng và gia súc Phó Bảng, ngoài việc tạo nền 

tảng cho việc sản xuất ra cây giống chất lượng tốt, làm nền tảng cho sản xuất sản phẩm 

hàng hóa bền vững, còn góp phần duy trì bảo tồn các nguồn gen cây trồng quý của địa 

phương.  

+ Người dân trong vùng sẽ được cung ứng cây giống chất lượng với giá thành 

giảm hơn so với mua từ bên ngoài từ 15 – 20%. 

+ Mô hình trình diễn cộng đồng sẽ là nơi tuyên truyền hiệu quả về ứng dụng 

giống, kỹ thuật mới vào sản xuất đến người dân bản địa. 

+ Cán bộ kỹ thuật của Trung tâm được nâng cao kỹ năng về sản xuất các loại 

giống cây ăn quả, rau, hoa chất lượng phục vụ chuyển giao cho người dân địa phương. 

2.3.2.Những vấn đề cần được hỗ trợ thực hiện trong dự án 

* Hỗ trợ cải tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống tưới tiêu 

Do đập dâng nước tạo nguồn đã bị hư hỏng nặng, chiều cao đập thấp, lòng hồ 

đã bồi lắng xấp xỉ cao trình đỉnh đập nên để tạo nguồn nước ổn định lâu dài, sử dụng 
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hiệu quả trong mùa kiệt cần thiết phải xây dựng đập dâng nước mới, vị trí đặt tại đập 

cũ, cao trình đỉnh đập mới cao hơn đỉnh đập cũ 1.80m (xấp xỉ với cao trình dãy đá xếp 

nằm cách đập 20m về phía thượng lưu), tạo thành bụng hồ có dung tích khoảng 400m
3
. 

Đập dâng xây dựng mới có vừa có nhiệm vụ cấp nước cho bể chứa nước tập trung tại 

Trung tâm, vừa cấp nước cho bể trữ 5000m
3
 thuộc Hợp phần 2, phục vụ trữ nước mùa 

kiệt và tưới cho khu trồng hoa của người dân. 

Các hạng mục xây dựng chính như sau: 

- Xây dựng đập đầu mối lấy nước tại khe suối xóm Mới. 

- Xây dựng 01 bể chứa nước tại đỉnh đồi theo công nghệ bể bê tông cốt thép 

thành mỏng. 

- Xây dựng hệ thống đường ống dẫn nước từ đập đầu mối về bể trữ. 

- Xây dựng mới hệ thống đường ống chính và đường ống nhánh phục vụ tưới 

mặt ruộng 

- Xây dựng mới khu nhà thí nghiệm, quy mô nhà 2 tầng, diện tích mặt bằng 

(18,6x7,2)m, nâng cấp khu nhà thí nghiệm phục vụ đánh giá nông sản, giống... nhằm 

mục đích xác định được thời gian bảo quản và năng lực cung ứng hạt giống khi thực 

hiện sản xuất giống tại địa phương, là cơ sở bền vững cho duy trì sản xuất sau khi dự 

án kết thúc. Trang bị bổ sung một số thiết bị thí nghiệm. 

- Hỗ trợ mua sắm các trang thiết bị nhà thí nghiệm phục vụ nhân giống và đánh 

giá nông sản, giống cây trồng; 

 - Hỗ trợ Trung tâm các trang thiết bị sản xuất cây giống và đánh giá nhanh 

đồng ruộng. 

* Hỗ trợ thực hiện mô hình CSA sản xuất nông nghiệp: 

 - Hỗ trợ xây dựng bảo tồn vườn tập đoàn cây ăn quả ôn đới (lê, đào, hồng, 

mận,...) nhằm duy trì nguồn vật liệu phục vụ nhân giống và sản xuất giống chất lượng, 

thông qua lắp đặt mới hệ thống tưới nhỏ giọt cho 1 ha vườn đầu dòng. 

 - Hỗ trợ hoạt động hệ thống nhà lưới phục vụ nhân giống cây ăn quả ôn đới, 

các cây trồng theo định hướng của tỉnh thông qua xây mới 4 nhà lưới có tổng diện tích 

2.032,8m
2
. Xây dựng hệ thống tướinhỏ giọt hoàn chỉnh kết hợp tưới phun sương áp 

lực cao giúp điều tiết vi khí hậu và nước tưới linh hoạt phục vụ sản xuất nhiều loại 

giống khác nhau. Trong đó: 520,8 m
2
 sản xuất hoa lan Hồ Điệp, 504 m

2
 sản xuất hoa 

địa lan, 504 m
2
 sản xuất dưa lười và 504 m

2
 sản xuất cà chua trái vụ 

 - Hỗ trợ, cải tạo, nâng cấp vườn sản xuất giống cây ăn quả, rau, hoa, quy mô 

1,5 ha. Tổng diện tích sản xuất giống trong nhà lưới đơn giản là 5.720m
2
 (có sẵn 

2.200m
2
, xây mới 3.520m

2
), diện tích sản xuất hạt giống rau ngoài thực địa là 

7.800m
2
. Xây dựng mới hệ thống tưới nhỏ giọt và tưới phun mưa tại mặt ruộng cho 

toàn bộ diện tích 1,5ha. 
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 - Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp khu mô hình vườn trình diễn cây trồng ôn đới (cây 

ăn quả, rau, hoa) phục vụ học tập cộng đồng, quy mô 1,5 ha. Mô hình trình diễn các 

giống cây ăn quả (lê Đài Loan, mận Tam Hoa, đào Vân Nam, hồng không hạt), các 

giống hoa (hoa hồng, hoa cúc) và các giống rau ôn đới (su hào, bắp cải, đậu Hà 

Lan,.....). Xây dựng mới hệ thống tưới nhỏ giọt và tưới phun mưa tại mặt ruộng cho 

toàn bộ diện tích 1,5ha. 

 - Hỗ trợ mua sắm các trang thiết bị nhà thí nghiệm phục vụ nhân giống và 

đánh giá nông sản, giống cây trồng, quy mô 5 phòng, 120m
2
gồm các thiết bị đánh giá 

về chất lượng hạt giống, bảo quản hạt giống, phân tích nhanh các chỉ tiêu ngoài đồng 

(pH, độ ẩm, ánh sáng,...), dụng cụ lấy mẫu và phân tích đất,.... 

 - Hỗ trợ trung tâm các trang thiết bị sản xuất thực nghiệm và sản xuất cây 

giống gồm các thiết bị làm đất đa năng, các dụng cụ làm vườn cơ bản,.... 

- Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ kĩ thuật cho Trung tâm trong lĩnh vực sản 

xuất giống cây trồng, 12 cán bộ kĩ thuật làm công tác chọn tạo và nhân giống. 

 

3.    Ế  KẾ  OẠ  ĐỘ    A       ĐỐ      M  HÌNH CSA 

3.1. Thi t k  chi ti t mô hình 

3.1.1. Xây dựng vườn bảo tồn tập đoàn cây mẹ cây trồng ôn đới 

 - Địa điểm xây dựng: Lô D (1ha). 

- Quy hoạch, xây dựng vườn cây mẹ tập trung gồm: Đào Vân Nam, Lê Đài 

Loan, mận Tam Hoa, hồng không hạt Quản Bạ. Cây mẹ được chuyển từ các vườn lưu 

giữ nhỏ trong trung tâm. 

- Cây được trồng với khoảng cách cây 5x5m, mật độ 400 cây/ha, mỗi loại cây 

được trồng thành khu riêng biệt. Vườn tập đoàn được thiết kế hệ thống tưới nhỏ giọt 

đến từng cây. 

- Thời gian bắt đầu thực hiện dự kiến: tháng 7/2017 

3.1.2. Xây dựng mô hình sản xuất rau hoa chất lượng cao trong nhà màng 

plastic hiện đại 

Xây dựng mô hình sản xuất rau hoa chất lượng cao trong nhà màng plastic hiện 

đại gồm các nội dung: 

- Xây dựng 520,8 m
2 

mô hình sản xuất các loại hoa lan Hồ Điệp (lô A1): 

+ Số chậu dự kiến: 15.000 chậu/năm 

+ Thời gian bắt đầu thực hiện dự kiến: tháng 7/2017 

+ Thời gian chuẩn bị: 6 - 7 

+ Thời gian trồng: tháng 7 - 8 

+ Thời gian thực hiện: từ tháng 7/2017 – 12/2019 

- Xây dựng 504 m
2
 mô hình sản xuất hoa địa lan (Lô A1): 
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+ Số lượng giò dự kiến: 6000 giò 

+ Thời gian bắt đầu thực hiện dự kiến: tháng 7/2017 

+ Thời gian chuẩn bị: 6 - 7 

+ Thời gian trồng: tháng 7 - 8 

+ Thời gian thực hiện: từ tháng 7/2017 – 12/2019 

- Xây dựng 504 m
2
 mô hình sản xuất dưa lưới (Lô A2): 

+ Thời gian bắt đầu thực hiện dự kiến: tháng 7/2017 

+ Thời gian trồng: Tháng 3, tháng 7 

+ Thời gian thu hoạch: tháng 6, tháng 10 

+ Thời gian thực hiện: từ tháng 7/2017 – 12/2019 

- Xây dựng 504 m
2
 mô hình sản xuất cà chua trái vụ (Lô A2): 

+ Thời gian bắt đầu thực hiện dự kiến: tháng 7/2017 

+ Thời gian trồng: Cà chua trồng 2 vụ/năm,vụ hè -thu:  đầu tháng 8 – đầu tháng 

9, vụ xuân – hè: giữa tháng 2 – đầu tháng 3. 

+ Thời gian thu hoạch: vụ hè – thu từ tháng 11 – 1, vụ xuân hè từ tháng 5 - 7 

+ Thời gian thực hiện: từ tháng 7/2017 – 12/2019 

3.1.3. Xây dựng mô hình sản xuất giống cây trồng (cây ăn quả, rau, hoa) 

* Quy mô: 13.520 m
2
. Trong đó:  

- Xây dựng 5.720 m
2
 nhà lưới đơn giản phục vụ nhân giống cây trồng ôn đới 

với diện tích 2.200m
2
 nhà lưới đơn giản đã có, 3.520 m

2
 nhà lưới được xây dựng mới 

(lô A5, khu nhà lưới đã có). 

- Xây dựng 7.800m
2
 vườn sản xuất giống cây rau: Hỗ trợ kinh phí trung tâm 

thuê vườn sản xuất ngoài trung tâm.  

* Thời gian thực hiện: 2017 - 2019 

a) Xây d ng 5.720m2 các mô hình s n xuất giống cây trồ     o     à l     ơ  

gi n: 

- Xây dựng 2.020m
2
 mô hình sản xuất giống cây ăn quả ôn đới (mận, đào, lê, 

hồng,...): dự kiến sản xuất 200.000 cây giống các loại. 

Thời gian thực hiện dự kiến: Bắt đầu từ tháng 7/2017 

- Xây dựng 700m
2
 mô hình sản xuất giống rau: 

+ Thời gian thực hiện dự kiến: Bắt đầu từ 7/2017 

+ Nguồn gốc giống: Là giống F1 từ các công ty cung cấp uy tín (Vinaseed, Tre 

Việt, Nông Hữu,....) 

Thời gian sản xuất cây giống phục vụ mô hình trình diễn, nhà màng plastic hiện 

đại tại trung tâm và thị trường lân cận, các loại rau như sau: 

Bảng 3 - 1: Thời vụ sản xuất cây giống rau các loại 
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TT Loại giống rau 

Thời gian s n xuất cây giống Gi i 

pháp 

   i 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

1 Cà chua ghép             Tưới 

phun 

mưa 

2 Dưa lưới             

3 
Dưa chuột, dưa lê, dưa 

gang, bí đỏ 

            

4 Mướp đắng             

5 Su su             

6 Khoai tây             

7 Đậu cô ve, đậu hà lan             

8 
Su hào, súp lơ, cải ăn lá 

các loại 

            

+ Số lượng cây rau giống dự kiến sản xuất: 

 Sản xuất rau ăn quả (cà chua ghép, dưa lưới, dưa chuột, bí xanh, mướp đắng, 

su su, đậu cô ve, đậu Hà Lan: dự kiến 150.000 cây giống 

 Sản xuất cây giống rau họ thập tự (su hào, bắp cải, súp lơ, rau cải các loại,....) 

(4vụ/năm) phục vụ mô hình trình diễn: dự kiến 2.000.000 cây giống. 

+ Chú ý: Số lượng cây giống trên phục vụ các hoạt động sản xuất nông nghiệp 

tại trung tâm và thị trường lân cận. Ngoài ra, trung tâm có thể sản xuất các loại 

cây giống theo đơn đặt hàng và nhu cầu của thị trường. 

- Xây dựng 3.000m
2
 mô hình sản xuất giống hoa, cây cảnh gồm:  

+ Xây dựng 1.500 m
2
 sản xuất giống hoa hồng. 

Chuẩn bị gốc ghép: Bắt đầu từ tháng 5 – 7, 12 - 1 

Ghép nhân giống: Bắt đầu từ tháng 8 – 10, tháng 3 - 4 

Thời gian thực hiện: từ tháng 7/2017 – 12/2019 

Lượng cây giống: dự kiến sản xuất được 30.000 cây/năm 

+ Xây dựng 500 m
2
 sản xuất giống hoa cúc 

Nhân giống quanh năm theo phương pháp cắt ngọn: Bắt đầu từ tháng 7 

Thời gian thực hiện: từ tháng 7/2017 – 12/2019 

Lượng cây giống: phụ thuộc vào thị trường dự kiến 20.000.000 hom giống 

+ Xây dựng 500 m
2
 sản xuất hoa đồng tiền thương mại 

Chuẩn vị cây giống: Bắt đầu từ tháng 6 – 7 

Thời vụ trồng: Bắt đầu từ tháng 6 – 7 

Thời gian thực hiện: từ tháng 7/2017 – 12/2019 

Lượng cây giống: Dự kiến sản xuất 10.000 cây đồng tiền thương mại 

+ Xây dựng 500 m
2
 sản xuất hoa lily thương mại. 



 

24 
 

Chuẩn bị củ giống: Quanh năm 

Thời vụ trồng: Quanh năm, để tiêu thụ vào tết nguyên đán cần trồng trong tháng 

9. 

Thời gian thực hiện: từ tháng 7/2017 – 12/2019 

Lượng cây giống: dự kiến sản xuất 10.000 hoa lily cắt cành/năm, 5000 cây hoa 

lily phục vụ tết Nguyên Đán. 

b) Xây d ng 7.800m
2
 v ờn s n xuất hạt giống cây rau ngoài trung tâm: 

 - Giống: Su hào H20, bắp cải, rau cải 

 - Cơ cấu thời vụ: 1 vụ/năm từ tháng 8 đến tháng 5 năm sau 

- Thời gian bắt đầu thực hiện dự kiến: Tháng 8-9. 

- Thời gian dự kiến thu hoạch: Tháng 4 -5 năm sau. 

3.1.4. Xây dựng mô hình trình diên sản xuất cây trồng có tưới 

- Quy mô: 1,5 ha 

- Diện tích thực hiện chi tiết như sau: 

+ Mô hình trình diễn sản xuất cây ăn quả ôn đới (Lô C1-1 + C1-2):  

Diện tích: 5.000m
2
.  

Loại giống cây trồng: Mận Tam Hoa, đào Vân Nam, lê Đài Loan và hồng 

không hạt  

Giải pháp tưới: Tưới nhỏ giọt.  

Thời gian thực hiện: dự kiến bắt đầu từ tháng 7/2017 

+ Mô hình trình diễn sản xuất rau an toàn có tưới. Trong đó: 

 Lô A3-2: 1000 m
2
 trồng rau ăn lá áp dụng tưới phun sương 

 Lô A3-1: 1000 m
2
 trồng rau ăn quả áp dụng tưới nhỏ giọt. Cơ cấu mùa vụ chi 

tiết như sau: 

Bảng 3 - 2: Cơ cấu thời vụ trồng rau tại trung tâm Phó Bảng 

Khu Di n 

tích 

(ha) 

 ơ  ấu cây trồng Gi i 

pháp 

   i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Rau ăn 

quả (Lô 

B4) 

0,1   Cà chua, dưa leo, bí đỏ, 

bí xanh 

      Tưới 

nhỏ 

giọt      Bí đỏ, dưa lê, mướp 

đắng 

  

        Cà chua, dưa 

leo, đậu Hà 

Lan, khoai 

tây 
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Rau ăn lá 

(lô B3) 

0,1 Su hào, bắp cải, súp lơ, 

rau cải ăn lá 

  Su hào, súp lơ, bắp cải, 

rau cải ăn lá 

Tưới 

phun 

mưa     Rau bắp cải     

+ Mô hình trình diễn sản xuất hoa có tưới. Trong đó: 

 Lô A4, C2-1, C2-2: 7.000 m
2
 trồng mới cây hoa hồng. 

 Lô A3-3:  1000 m
2
 trồng cây hoa cúc.  

Giải pháp tưới: Tưới phun mưa. 

Thời gian thực hiện: dự kiến bắt đầu từ tháng 7/2017. 

3.1.5. Trang thiết bị phục vụ nghiên cứu và sản xuất cần hỗ trợ 

a, Trang thiết bị phục vụ nghiên cứu cần hỗ trợ 

- Trang thiết bị đánh giá nhanh đồng ruộng: Thiết bị đo pH, nhiệt độ, ánh sáng, 

độ ẩm đất, nồng độ CO2, máy đo diệp lục lá cây.... 

- Trang thiết bị phục vụ lấy mẫu: Dụng cụ lấy mẫu đất, mẫu nước. 

- Trang thiết bị phục vụ trong phòng thí nghiệm: Cân phân tích, kính hiển vi, 

máy đo độ ẩm hạt giống, máy phân tích nhanh hàm lượng dinh dưỡng NPK trong đất, 

khúc xạ kế đo độ Brix, tủ bảo quản mẫu,.... 

b, Trang thiết bị phục vụ các hoạt động sản xuất nông nghiệp 

- Trang thiết bị phục vụ sản xuất giống: Máy đóng bầu, máy nghiền rơm rạ. 

- Trang thiết bị phục vụ thực nghiệm: Máy làm đất đa năng, máy cắt cỏ, bộ 

dụng cụ làm vườn, cắt tỉa, xe vận chuyển phân bón, sản phẩm nội đồng (xe rùa một 

bánh),... 

3.1.6. Đào tạo nâng cao năng lực cho 12 cán bộ, kỹ thuật viên của Trung tâm trong 

lĩnh vực chọn tạo và nhân  giống cây trồng ôn đới chất lượng cao. 

- Thời gian bắt đầu: Quý 3/2017 

- Nội dung đào tạo: Đào tạo về công nghệ sản xuất giống cây ăn quả, rau và 

hoa. 

- Địa điểm đào tạo: Trung tâm giống cây trồng và gia súc Phó Bảng, Viện 

Nghiên cứu Rau quả, Viện KHKT Nông lâm nghiệp miền núi Phía Bắc. 

3.2. Bi n pháp kỹ thu t canh tác sẽ áp dụng trong các mô hình 

3.2.1. Biện pháp canh tác chung 

Các mô hình được hỗ trợ sản xuất cần tuân thủ theo quy trình VietGap với một 

số điểm chính sau: 

- Sử dụng nguồn nước tưới không bị ô nhiễm. 

- Không sử dụng các loại phân hữu cơ chưa hoai mục hoặc nước giải tươi để 

tưới. Các loại phân hữu cơ (phân chuồng) cần được ủ hoai mục 
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- Phòng trừ sâu bênh: Áp dụng quy trình IPM  phòng trừ sâu bệnh trong sản 

xuất. Ưu tiên sử dụng các biện pháp cơ giới và các loại thuốc phòng trừ có nguồn gốc 

sinh học.  

- Khi áp dụng thuốc cần đảm bảo nguyên tác 4 đúng: Đúng lúc, đúng thời điểm, 

đúng thuốc và đúng nồng độ. 

- Khi buộc phải áp dụng thuốc hóa học cần sử dụng các loại thuốc có trong 

danh mục theo thông tư 03/2015 của Bộ NN và PTNT. 

3.2.2.. Biện pháp canh tác chi tiết 

a) Xây dựng vườn lữu giữ và bảo tồn cây ăn quả ôn đới (lê, đào, hồng, mận), nhằm 

duy trì nhân giống và sản xuất giống chất lượng, quy mô: 1 ha. 

- Kỹ thuật canh tác: Tuân thủ các tiêu chuẩn của VietGAP (Các phụ lục kèm 

theo). 

- Kỹ thuật tưới: Các phụ lục kèm theo. 

- Kỹ thuật khai thác giống: Các phụ lục kèm theo. 

b) Nhân giống cây ăn quả ôn đới, rau, hoa: Các phụ lục kèm theo. 

- Kỹ thuật canh tác, nhân giống: Tuân thủ các quy định của VietGAP (Phụ lục 

kèm theo) 

- Kỹ thuật tưới: Các phụ lục kèm theo. 

- Kỹ thuật khai thác giống: Các phụ lục kèm theo. 

c) Xây dựng mô hình trình diễn các giống cây ăn quả ôn đới, rau, hoa: 

- Kỹ thuật canh tác, nhân giống: Tuân thủ các quy định của VietGAP (Phụ lục 

kèm theo) 

- Kỹ thuật tưới: Các phụ lục kèm theo. 

- Kỹ thuật khai thác giống: Các phụ lục kèm theo. 

3.2.3. Kế hoạch thực hiện các hoạt động nông nghiệp (CSA) 

Bảng 3 - 3. Kế hoạch chi tiết thời gian thực hiện 

TT Nội dung th c hi n 
D  ki n thời 

gian th c hi n 
T  ch c th c hi n 

Năm 2017: 

1 
Hoàn thiện thiết kế chi tiết và khung kế 

hoạch thực hiện 
Trước 30/5 

Trung tâm, Tư vấn 

CSA 

2 
Phê duyệt các nội dung/hạng mục thực 

hiện 
Trước 30/6 Sở NN & PTNT 

3 
Đấu thầu các gói thầu mua sắm vật tư, 

thiết bị 
Trước 15/7 

Trung tâm, đơn vị 

trúng thầu 

4 Mua sắm máy móc nhỏ, dụng cụ phục Trước 30/7 Trung tâm, đơn vị 
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vụ sản xuất trúng thầu 

5 
Hỗ trợ xây dựng 01ha tập đoàn cây ăn 

quả ôn đới 
28/4 – 30/12 

Trung tâm, tư vấn 

CSA 

6 Nâng cấp, sản xuất rau, hoa quy mô 1,5 

ha 

28/4– 30/12 

Đơn vị trúng thầu, 

Trung tâm, tư vấn 

CSA 

7 
Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn học 

tập cộng đồng 
28/4 – 30/12 

Trung tâm, tư vấn 

CSA 

8 
Sản xuất giống cây ăn quả ôn đới, rau, 

hoa 
28/4 – 30/12 

Trung tâm, tư vấn 

CSA 

9 
Đào tạo tập huấn kỹ thuật cho cán bộ, 

công nhân viên của Trung tâm 
30/6 – 30/12 

Trung tâm, tư vấn 

CSA 

10 
Tổng kết đánh giá tổng thể kết quả thực 

hiện trong năm 2017 
20/12 

SởNN&PTNT, 

PPMU,  Tư vấn CSA, 

khách mời 

Năm 2018: 

1 
Chăm sóc vườn tập đoàn cây ăn quả ôn 

đới 

01/01 - 

30/12 
Trung tâm, tư vấn CSA 

2 
Sản xuất giống rau, hoa, quả ôn đới 

01/01 - 

30/12 
Trung tâm, tư vấn CSA 

3 
Chăm sóc vườn trình diễn học tập cộng 

đồng 

01/01 - 

30/12 
Trung tâm, tư vấn CSA 

4 Sản xuất thương phẩm rau, hoa 
01/01 - 

30/12 
Trung tâm, tư vấn CSA 

 ă  2019 

1 
Chăm sóc vườn tập đoàn cây ăn quả ôn 

đới 
01/01 - 30/6 Trung tâm, tư vấn CSA 

2 Sản xuất giống rau, hoa, quả ôn đới 01/01 - 30/6 Trung tâm, tư vấn CSA 

3 
Chăm sóc vườn trình diễn học tập cộng 

đồng 
01/01 - 30/6 Trung tâm, tư vấn CSA 

4 Sản xuất thương phẩm rau, hoa 01/01 - 30/6 Trung tâm, tư vấn CSA 

5 
Tổng kết đánh giá tổng thể thực hiện mô 

hình. 
25/6 

Sở NN&PTNT, PPMU,  

Tư vấn CSA, khách mời 
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3.3.              loạ  v                 o v               oạ   ộ     o  ố  và 

  â    ố   

Bảng 3 - 4: Tổng hợp vật tư thiết bị phục vụ mô hình 

TT  ạ    ụ  
Đơ  v  

tính 

  o           số 

 ă  1  ă  2  ă      

I  ụ    ụ,   y               

1.1  ụ    ụ   y     s   x ấ            

1 
Máy làm đất đa năng honda 

(6,5HP) 
Cái 1     1 

2 
Máy nghiền: rơm rạ, vỏ trấu.... 

(3A7,5Kw) 
Cái 1     1 

3 
Máy phun thuốc Honda 

Motokawa GX35 
Cái 2     2 

4 
Máy cắt cỏ honda UMK435T 

U2ST 
Cái 2     2 

5 
Xe vận chuyển phân bón, sản 

phẩm nội đồng (xe rùa 1 bánh) 
Xe 5     5 

6 
Bộ dụng cụ làm vườn (cuốc, xẻng, 

đồ bảo hộ,….) 
Bộ 15     15 

7 Bộ dụng cụ cắt tỉa (cưa, kéo,….) Bộ 15     15 

1.2 
 ụ    ụ   y       ò       

        
        0 

1 
Máy đo độ ẩm hạt KETT PM – 

450 
Cái 1     1 

2 
Bút đo độ mặn, nhiệt độ DYS 

DMT-20 
Cái 1     1 

3 
Bút đo ORP, pH, nhiệt độ Hanna 

Hi 98121 
Cái 1     1 

4 
Bút đo EC, TDS, nhiệt độ Martini 

EC60 
Cái 1     1 

5 Máy đo nồng độ CO2 Testo 535 Cái 1     1 

6 
Bộ dụng cụ lấy mẫu đất Oakfield 

A Auger 
Cái 1     1 

7 
Máy đo cường độ ánh sáng 

Tenmars TM 203 
Cái 1     1 

8 
Máy đo diệp lục lá cây OPTI 

SCIENCES CCM200 Plus 
Cái 1     1 

9 
Máy đo hàm lượng dinh dưỡng N-

P-K trong đất Hanna HI83225-02 
Cái 1     1 

10 
Máy đo đa chỉ tiêu của nước Hach 

HQ40d 
Cái 1     1 
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11 
Cân kỹ thuật Mettler Toledo ME 

303E 
Cái 1     1 

12 
Khúc xạ kế đo độ Brix Atago 

Master 4 Alpha 
Cái 1     1 

13 Kính hiển vi Kruss MBL 2000 Cái 2     2 

14 
Tủ bảo quản mẫu chuyên dụng 

Panasonic Healthcare MPR-S313 
Cái 1     1 

II    yê  l   ,  ă   l       

Hỗ trợ 

từ 

tháng 

7-12 

Hỗ trợ 

cả năm 

Hỗ trợ 

từ 

tháng 1 

- 6 

  

2.1 
Xây d    v ờ    o  ồ      

 oà   ây  ẹ  ây   ồ          
          

  Phân hữu cơ Tấn 20 20   40 

  Phân đạm Ure Urê Kg   500 500 1000 

  Phân lân supe Kg 880 880   1760 

  Phân Kaliclorua Kg 120 400 280 800 

  Vôi bột Kg 200 200   400 

  Phân bón qua lá Lít 1,5 4,5 3 9 

  Thuốc BVTV Kg 2 6 4 12 

2.2 

Xây d        ì   s   x ấ      

 o    ấ  l       o   o     à 

màng 

          

1  ây   ố             

  
Cây giống lan hồ điệp (6-8 tháng 

tuổi) 
Cây 15.000 15.000 - 30.000 

  Cây giống lan Cây 6.000 6.000 - 12.000 

  
Giống dưa (sản xuất trong vườn 

ươm) 
Cây  -   - - 

  
Giống cà chua (sản xuất trong 

vườn ươm) 
Cây -   - - 

2 Sản xuất lan hồ điệp           

  
Phân bón qua lá(NPK 30-10-

10+TE, NPK 20 - 20- 20) 
Kg 50 50 -  100 

  Thuốc BVTV Kg 10 10  - 20 

  Dụng cụ, chậu nuôi cây Kg  150 150  - 300 

  
Giá thể (rau dớn, rêu, sơ dừa, mùn 

cưa,…) 
Tân 10 10  - 20 

3 Sản xuất cây giống lan            

  
Phân bón qua lá(NPK 30-10-

10+TE, NPK 20 - 20- 20) 
Kg 25 25  - 50 

  Thuốc BVTV Kg 5 5  - 10 

  Dụng cụ, chậu nuôi cây Kg  75 75  - 150 
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  Giá thể (sơ dừa, mùn cưa,...) Tân 5 5  - 10 

4 
Sản xuất dưa lưới chất lượng 

cao(0,05ha)*2vụ/năm = 0,1ha 
  SX vụ 2 cả năm SX vụ 1   

  Đạm Urê Kg 18 36 18 72 

  Lân Supe Kg 27 54 27 108 

  Kaliclorua Kg 25 50 25 100 

  Phân bón qua lá Kg 0,5 1 0,5 2 

  Thuốc bảo vệ thực vật Kg 0,5 1 0,5 2 

  Chế phẩmTrichoderma Kg 2,5 5 2,5 10 

  Giá thể (sơ dừa, chấu hun…) Tấn 0,6 1,2 0,6 2,4 

5 
Trồng cà chua trái vụ(0,05ha)* 

2vụ/năm=0,1ha 
  SX vụ 2 cả năm SX vụ 1   

  Đạm Urê Kg 17,5 35 17,5 70 

  Lân Supe Kg 37,5 75 37,5 150 

  Kaliclorua Kg 15 30 15 60 

  Phân bón qua lá Kg 0,5 1 0,5 2 

  Thuốc bảo vệ thực vật Kg 0,5 1 0,5 2 

  Chế phẩmTrichoderma Kg 2,5 5 2,5 10 

  Giá thể (sơ dừa,…) Ton 0,6 1,2 0,6 2,4 

2.3 
Xây d        ì   s   x ấ  

  ố    ây   ồ    
          

2.3.1

. 

S   x ấ    ố     o     à l    

 ơ        5.720m2) 
          

1 

Nhân giống cây ăn quả (2020m2) 

dự kiến sản xuất 200.000 cây ăn 

quả 

  

Sx 1 

vụ/năm 

(từ T7) 

 Sx 1 

vụ/năm 

(từ T7) 

    

  Hạt giống            

  Hạt đào Kg 100 100   200 

  Hạt hồng Kg  100 100   200 

  Hạt lê Kg  50 50   100 

  Phân bón (tên loại phân bón)           

  Phân hữu cơ Tấn 25 25   50 

  Phân lân supe Kg 500 500   1000 

  Phân Kaliclorua Kg 200 200   400 

  Phân bón qua lá Lít 2 2   4 

  Vôi bột Kg 200 200   400 

  Giá thể (Chấu hun, sơ dừa,….) Tấn 2,5 2,5   5 

  Thuốc BVTV Kg 2 2   4 

  Túi bầu Ф12cm, cao 20cm Kg 300 300   600 

2 
Sản xuất cây, hạt giống 

rau(700m2) 
          

  Sản xuất cây giống           
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Hạt giống rau ăn quả (Sx 3 

vụ/năm) 
Kg 2 3 1 6 

  Hạt giống rau ăn lá (Sx 4 vụ/năm) Kg 2 4 2 8 

  Phân bón, vật tư phục vụ sản xuất           

  Phân hữu cơ Tấn 0,5 1 0,5 2 

  Phân vi sinh Kg 50 100 50 200 

  Phân NPK 5-10-3 Kg 25 50 25 100 

  Lân supe Kg 50 100 50 200 

  Giá thể (sơ dừa,….) Kg 0,5 1 0,5 2 

  Khay lỗ loại 50 - 84 lỗ Kg 10 20 10 40 

3 
Sản xuất giống hoa và hoa 

thương mại (3.000m2) 
          

    ố   sử dụ             

  Cành giống hoa hồng Kg  400 400 - 800 

  Hạt giống hoa cúc kg 1 2 1 4 

  Cây giống hoa đồng tiền cây 10.000 10.000 - 20.000 

  Củ giống hoa lily cây 10.000 10.000 - 20.000 

  
Sản xuất giống hoa hồng (sản 

xuất 1 vụ/năm) 1.500m2 
  

Sx từ 

tháng 7  

Sx từ 

tháng 7 
    

  Phân hữu cơ Tấn 50 50 - 100 

  Lân supe Kg 70 70 - 140 

  Vôi bột Kg 50 50 - 100 

  Phân bón qua lá Lít 6 6 - 12 

  Thuốc BVTV Kg 6 6 - 12 

  Giá thể (sơ dừa, chấu hun,….) Tấn 1 1 - 2 

  
Túi đóng bầu kích thước 20 x 16 x 

22  
Kg 300 300 - 600 

  
Sản xuất giống hoa cúc (sản 

xuất 3 vụ/năm) 500m2 
  

Sx 2 vụ 

(hè thu, 

thu 

đông)  

 Sx 3 vụ 

Sx 1 vụ 

(đông 

xuân) 

  

  Phân hữu cơ Tấn 1 1,5 0,5 3 

  Đạm Urê kg 8 12 4 24 

  Lân supe kg 18 27 9 54 

  Kaliclorua kg 6 9 3 18 

  
Sản xuất hoa đồng tiền thương 

mại (sản xuất 1 vụ/năm) 500m2 
  

 Sx từ 

tháng 

7-12 

Sx từ 

tháng 7-

12 

    

  Phân hữu cơ Tấn 10 10 - 20 

  Phân bón qua lá Lít 2 2 - 4 

  Thuốc BVTV Kg 2 2 - 4 

  Giá thể (xơ dừa, chấu hun,…) Tấn 10 10 - 20 
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Túi đóng bầu kích thước 20 x 16 x 

22  
Kg 100 100 - 200 

  
Sản xuất hoa lily thương mại 

(Sản xuất 1 vụ/năm) 500m2 
  

Sx từ 

tháng 

9- 12  

Sx từ 

tháng 9- 

12   

    

  Phân hữu cơ Tấn 3 3 - 6 

  Phân bón qua lá Lít 2 2 - 4 

  Thuốc BVTV Kg 2 2 - 4 

  Giá thể (xơ dừa, chấu hun,…) Tấn 0,5 0,5 - 1 

  Dụng cụ bao hoa Kg 3 3 - 6 

2.3.2

. 

       s   x ấ   ạ    ố       

ngoài trung tâm (7.800m2) 
          

  Chi phí thuê đất Năm  1 1 - 2 

  Phân hữu cơ Tấn 4 4 - 8 

  Phân đạm Urê Kg 50 50 - 100 

  Phân lân supe Kg 200 200 - 400 

  Thuốc BVTV Kg 2 2 - 4 

2.4 

Xây d        ì     ì   d ễ  

s   x ấ      loạ   ây   ồ      

            

          

2.4.1 
Mô hình trình diễn cây ăn quả 

(0,5 ha) 
  

Sx từ 

tháng 7 

– 12 

Sx cả 

năm 

Sx từ 

tháng 1 

- 6 

  

  Phân hữu cơ Tấn 7,5 7,5 -  15 

  Phân đạm Ure Kg -  100 100 200 

  Phân lân supe Kg 100 150 -  250 

  Phân Kaliclorua Kg  - 100 100 200 

  Phân bón qua lá Lít 1 1 1 3 

  Vôi bột Kg 250 250 -  500 

  Thuốc BVTV Kg 0,5 1 0,5 2 

2.4.2 
Mô hình trình diễn cây rau 

(0,2ha * 4 vụ/năm = 0,8ha) 

Tính 

cho 4 

vụ/năm 

Sx 2 vụ 

(hè thu, 

thu 

đông) 

Sx cả 

năm 

Sx 2 vụ 

(đông 

xuân, 

xuân 

hè) 

  

  Phân hữu cơ Tấn  5 10 5 20 

  Phân đạm Ure Kg 80 160 80 320 

  Phân lân supe Kg 160 320 160 640 

  Phân Kaliclorua Kg 80 160 80 320 

  Phân vi sinh Tấn 1 2 1 4 

  Phân bón qua lá Lít 2,5 5 2,5 10 

  Vôi bột Kg 160 320 160 640 

  Thuốc BVTV Kg 2,5 5 2,5 10 
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2.4.3 
Mô hình trình diễn cây hoa 

(0,8ha) 
          

  Mô hình hoa hồng (0,7ha)   

Sx từ 

tháng 7 

- 12  

Sx cả 

năm 

Sx từ 

tháng 1 

– 6 

  

  Phân hữu cơ Tấn  12,5 25 12,5 50 

  Phân đạm Ure Kg 105 210 105 420 

  Phân lân supe Kg 175 350 175 700 

  Phân Kaliclorua Kg 105 210 105 420 

  Phân vi sinh Kg 105 210 105 420 

  Phân bón qua lá Lít 4,5 9 4,5 18 

  Vôi bột Kg 175 350 175 700 

  Thuốc BVTV Kg 4,2 8,4 4,2 16,8 

  
Mô hình hoa cúc 

(0,1ha*3vụ/năm = 0,3ha) 
  

 Sx 2 

vụ (hè 

thu, thu 

đông) 

Sx 3 vụ 

Sx 1 vụ 

(đông 

xuân) 

  

  Phân hữu cơ Tấn  8 12 4 24 

  Phân đạm Ure Kg 50 75 25 150 

  Phân lân supe Kg 64 96 32 192 

  Phân Kaliclorua Kg 40 60 20 120 

  Phân vi sinh Kg 30 45 15 90 

  Phân bón qua lá Lít 1,6 2,4 0,8 4,8 

  Vôi bột Kg 140 210 70 420 

  Thuốc BVTV Kg 1,6 2,4 0,8 4,8 

III. Đào  ạo  â     o  ă   l   
3tháng/

lân 
2 3 1 6 

 

Dự toán xây dựng mô hình 

Dự toán được xây dựng dựa trên các loại văn bản sau: 

- Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BNN-BTC ngày 15/11/2010 về Hướng 

dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động 

khuyến nông; 

+ Vật tư, dụng cụ, máy móc phục vụ mô hình: Hỗ trợ 100% theo quy định tại 

Tiết 2, Điểm a, Mục 3.2, Điều 5, Thông tư số 183/2010/TTLT BTC-BNN, ngày 15 

tháng 11 năm 2010  

+ Giống, các vật tư phục vụ sản xuất: Hỗ trợ 100% theo quy định tại Tiết 1, 

Điểm a, Mục 3.2, Điều 5, Thông tư số 183/2010/TTLT BTC-BNN, ngày 15 tháng 11 

năm 2010. 
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- Quyết định số 918/QĐ-BNN-TC ngày 05/5/2014 Quy định tạm thời nội dung, 

mức hỗ trợ và mức chi cho các hoạt động khuyến nông sử dụng nguồn ngân sách 

Trung ương; 

- Quyết định số 3073/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT quy định về Định mức xây dựng cho mô hình khuyến nông trồng trọt; 

- Các loại báo giá vật tư, thiết bị của các đơn vị cung ứng trong và ngoài tỉnh Hà 

Giang.  

Tổng hợp chi phí cho các loại vật tư thiết bị sử dụng cho việc thực hiện mô hình 

được thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 3 - 5: Tổng hợp chi phí thực hiện mô hình 

TT  ạ    ụ  
Đơ  v  

tính 

Đơ      

  ồ  ) 

  

Số 

l     

  

  à     ề  

  ồ  ) 

  

 ố  d        o  ố   ố      

  

PPMU Trung tâm 

I  ụ    ụ,   y           424.174.000   424.174.000    

1.1  ụ    ụ   y     s   x ấ        114.500.000   114.500.000    

1 Máy làm đất đa năng honda (6,5HP) Cái 16.000.000 1 16.000.000   16.000.000    

2 Máy nghiền: rơm rạ, vỏ trấu.... (3A7,5Kw) Cái 15.500.000 1 15.500.000   15.500.000    

3 Máy phun thuốc Honda Motokawa GX35 Cái 3.500.000 2 7.000.000   7.000.000    

4 Máy cắt cỏ honda UMK435T U2ST Cái 6.000.000 2 12.000.000   12.000.000    

5 
Xe vận chuyển phân bón, sản phẩm nội 

đồng (xe rùa 1 bánh) 
Xe 800.000 5 4.000.000   4.000.000    

6 
Bộ dụng cụ làm vườn (cuốc, xẻng, đồ bảo 

hộ,….) 
Bộ 2.500.000 15 37.500.000   37.500.000    

7 Bộ dụng cụ cắt tỉa (cưa, kéo,….) Bộ 1.500.000 15 22.500.000   22.500.000    

1.2  ụ    ụ   y       ò                 
  

309.674.000   309.674.000    

1 Máy đo độ ẩm hạt KETT PM – 450 Cái 12.210.000 1 12.210.000   12.210.000    

2 Bút đo độ mặn, nhiệt độ DYS DMT-20 Cái 2.904.000 1 2.904.000   2.904.000    

3 Bút đo ORP, pH, nhiệt độ Hanna Hi 98121 Cái 4.300.000 1 4.300.000   4.300.000    

4 Bút đo EC, TDS, nhiệt độ Martini EC60 Cái 2.200.000 1 2.200.000   2.200.000    

5 Máy đo nồng độ CO2 Testo 535 Cái 18.880.000 1 18.880.000   18.880.000    

6 Bộ dụng cụ lấy mẫu đất Oakfield A Auger Cái 24.000.000 1 24.000.000   24.000.000    

7 
Máy đo cường độ ánh sáng Tenmars TM 

203 
Cái 4.400.000 1 4.400.000   4.400.000    
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8 
Máy đo diệp lục lá cây OPTI SCIENCES 

CCM200 Plus 
Cái 66.000.000 1 66.000.000   66.000.000    

9 
Máy đo hàm lượng dinh dưỡng N-P-K 

trong đất Hanna HI83225-02 
Cái 25.990.000 1 25.990.000   25.990.000    

10 Máy đo đa chỉ tiêu của nước Hach HQ40d Cái 26.390.000 1 26.390.000   26.390.000    

11 Cân kỹ thuật Mettler Toledo ME 303E Cái 18.500.000 1 18.500.000   18.500.000    

12 
Khúc xạ kế đo độ Brix Atago Master 4 

Alpha 
Cái 3.900.000 1 3.900.000   3.900.000    

13 Kính hiển vi Kruss MBL 2000 Cái 15.000.000 2 30.000.000   30.000.000    

14 
Tủ bảo quản mẫu chuyên dụng Panasonic 

Healthcare MPR-S313 
Cái 70.000.000 1 70.000.000   70.000.000    

II    yê  l   ,  ă   l         
 

2.718.491.900  2.380.491.900 338.000.000  

2.1 
Xây d    v ờ    o  ồ       oà   ây  ẹ 

 ây   ồ          
  

  
76.710.000   36.710.000  40.000.000  

  Phân hữu cơ Tấn 1.000.000 40 40.000.000   -  40.000.000  

  Phân đạm Urê Kg 10.500 1000 10.500.000   10.500.000    

  Phân lân supe Kg 4.500 1760 7.920.000   7.920.000    

  Phân Kaliclorua Kg 10.550 800 8.440.000   8.440.000    

  Vôi bột Kg 4.000 400 1.600.000   1.600.000    

  Phân bón qua lá Lít 250.000 9 2.250.000   2.250.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 12 6.000.000   6.000.000    

2.2 
Xây d        ì   s   x ấ       o  

  ấ  l       o   o     à  à   
  

 

 

1.358.840.000   1.358.840.000    

1  ây   ố     
 

 

                                                                                            

  Cây giống lan hồ điệp (6-8 tháng tuổi) Cây 30.000 30000 900.000.000   900.000.000    

  Cây giống lan Cây 25.000 12000 300.000.000   300.000.000    

  Giống dưa (sản xuất trong vườn ươm) Cây        
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  Giống cà chua (sản xuất trong vườn ươm) Cây       

2 Sản xuất lan hồ điệp         

  
Phân bón qua lá(NPK 30-10-10+TE, NPK 

20 - 20- 20) 
Kg 250.000 100 25.000.000   25.000.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 20 10.000.000   10.000.000    

  Dụng cụ, chậu nuôi cây Kg  100.000 300 30.000.000   30.000.000    

  Giá thể (rau dớn, rêu, sơ dừa, mùn cưa,…) Tân 1.500.000 20 30.000.000   30.000.000    

3 Sản xuất cây giống lan          

  
Phân bón qua lá(NPK 30-10-10+TE, NPK 

20 - 20- 20) 
Kg 250.000 50 12.500.000   12.500.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 10 5.000.000    5.000.000    

  Dụng cụ, chậu nuôi cây Kg  100.000 150 15.000.000    15.000.000    

  Giá thể (sơ dừa, mùn cưa,...) Tân 1.500.000 10 15.000.000    15.000.000    

4 
Sản xuất dưa lưới chất lượng 

cao(0,05ha)*2vụ/năm = 0,1ha 
         

  Phân đạm Urê Kg 10.500 72 756.000    756.000    

  Phân lân supe Kg 4.500 108 486.000    486.000    

  Phân Kaliclorua Kg 10.550 100 1.055.000    1.055.000    

  Phân bón qua lá Kg 250.000 2 500.000    500.000    

  Thuốc bảo vệ thực vật Kg 500.000 2 1.000.000    1.000.000    

  Chế phẩmTrichoderma Kg 90.000 10 900.000    900.000    

  Giá thể (sơ dừa, chấu hun…) Tấn 1.500.000 2,4 3.600.000    3.600.000    

5 
Trồng cà chua trái vụ(0,05ha)* 

2vụ/năm=0,1ha 
         

  Phân đạm Urê Kg 10.500 70 735.000    735.000    

  Phân lân supe Kg 4.500 150 675.000    675.000    
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  Phân Kaliclorua Kg 10.550 60 633.000    633.000    

  Phân bón qua lá Kg 250.000 2 500.000    500.000    

  Thuốc bảo vệ thực vật Kg 500.000 2 1.000.000    1.000.000    

  Chế phẩmTrichoderma Kg 90.000 10 900.000    900.000    

  Giá thể (sơ dừa,…) Ton 1.500.000 2,4 3.600.000    3.600.000    

2.3 
Xây d        ì   s   x ấ    ố    ây 

  ồ     1,5  ) 
    1.090.464.900    901.464.900  189.000.000 

2.3.1. 
S   x ấ    ố     o     à l     ơ       

(5.720m2) 
         

1 
Nhân giống cây ăn quả (2.020m2) dự 

kiến sản xuất 200.000 cây ăn quả 
         

  Hạt giống           

  Hạt đào Kg 150.000 200 30.000.000    30.000.000    

  Hạt hồng Kg  150.000 200 30.000.000    30.000.000    

  Hạt lê Kg  200.000 100 20.000.000    20.000.000    

  Phân bón (tên loại phân bón)          

  Phân hữu cơ Tấn 1.000.000 50 50.000.000    -  50.000.000  

  Phân lân supe Kg 4.500 1000 4.500.000    4.500.000    

  Phân Kaliclorua Kg 10.550 400 4.220.000    4.220.000    

  Phân bón qua lá Lít 250.000 4 1.000.000    1.000.000    

  Vôi bột Kg 4.000 400 1.600.000    1.600.000    

  Giá thể (Chấu hun, sơ dừa,….) Tấn 1.500.000 5 7.500.000    7.500.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 4 2.000.000    2.000.000    

  Túi bầu Ф12cm, cao 20cm Kg 100.000 600 60.000.000    60.000.000    

2 Sản xuất cây, hạt giống rau(700m2)          

  Sản xuất cây giống          
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  Hạt giống rau ăn quả (Sx 3 vụ/năm) Kg 6.500.000 6 39.000.000    39.000.000    

  Hạt giống rau ăn lá (Sx 4 vụ/năm) Kg 4.000.000 8 32.000.000    32.000.000    

  Phân bón, vật tư phục vụ sản xuất          

  Phân hữu cơ Tấn 1.000.000 2 2.000.000    -  2.000.000  

  Phân vi sinh Kg 4.000 200 800.000    800.000    

  Phân NPK 5-10-3 Kg 5.800 100 580.000    580.000    

  Phân lân supe Kg 4.500 200 900.000    900.000    

  Giá thể (sơ dừa,….) Kg 1.500.000 2 3.000.000    3.000.000    

  Khay lỗ loại 50 - 84 lỗ Kg 150.000 40 6.000.000    6.000.000    

3 
Sản xuất giống hoa và hoa thương mại 

(3000m2) 
         

    ố   sử dụ            

  Cành giống hoa hồng Kg  100.000 800 80.000.000    80.000.000    

  Hạt giống hoa cúc kg 1.200.000 4 4.800.000    4.800.000    

  Cây giống hoa đồng tiền cây 6.000 20000 120.000.000    120.000.000    

  Củ giống hoa lily cây 15.000 20000 300.000.000    300.000.000    

  
Sản xuất giống hoa hồng (sản xuất 1 

vụ/năm) 1.500m2 
         

  Phân hữu cơ Tấn 1.000.000 100 100.000.000    -  100.000.000  

  Phân lân supe Kg 4.500 140 630.000    630.000    

  Vôi bột Kg 4.000 100 400.000    400.000    

  Phân bón qua lá Lít 250.000 12 3.000.000    3.000.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 12 6.000.000    6.000.000    

  Giá thể (sơ dừa, chấu hun,….) Tấn 1.500.000 2 3.000.000    3.000.000    

  Túi đóng bầu kích thước 20 x 16 x 22  Kg 70.000 600 42.000.000    42.000.000    

  
Sản xuất giống hoa cúc (sản xuất 3 

vụ/năm) 500m2 
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  Phân hữu cơ Tấn 1.000.000 3 3.000.000    -  3.000.000  

  Phân đạm Urê kg 10.500 24 252.000    252.000    

  Phân lân supe kg 4.500 54 243.000    243.000    

  Phân Kaliclorua kg 10.550 18 189.900    189.900    

  
Sản xuất hoa đồng tiền thương mại (sản 

xuất 1 vụ/năm) 500m2 
         

  Phân hữu cơ Tấn 1.000.000 20 20.000.000    -  20.000.000  

  Phân bón qua lá Lít 250.000 4 1.000.000    1.000.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 4 2.000.000    2.000.000    

  Giá thể (xơ dừa, chấu hun,…) Tấn 1.500.000 20 30.000.000    30.000.000    

  Túi đóng bầu kích thước 20 x 16 x 22  Kg 70.000 200 14.000.000    14.000.000    

  
Sản xuất hoa lily thương mại (Sản xuất 1 

vụ/năm) 500m2 
         

  Phân hữu cơ Tấn 1.000.000 6 6.000.000    -  6.000.000  

  Phân bón qua lá Lít 250.000 4 1.000.000    1.000.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 4 2.000.000    2.000.000    

  Giá thể (xơ dừa, chấu hun,…) Tấn 1.500.000 1 1.500.000    1.500.000    

  Dụng cụ bao hoa Kg 250.000 6 1.500.000    1.500.000    

2.3.2. 
       s   x ấ   ạ    ố         oà  

trung tâm (7.800m2) 
   

 
     

  Chi phí thuê đất Năm  20.000.000 2 40.000.000    40.000.000    

  Phân hữu cơ Tấn 1.000.000 8 8.000.000    -  8.000.000  

  Phân đạm Urê Kg 10.500 100 1.050.000    1.050.000    

  Phân lân supe Kg 4.500 400 1.800.000    1.800.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 4 2.000.000    2.000.000    
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2.4 
Xây d        ì     ì   d ễ  s   x ấ  

    loạ   ây   ồ                  
   

 
192.477.000    83.477.000  109.000.000  

2.4.1 Mô hình trình diễn cây ăn quả (0,5 ha)          

  Phân hữu cơ Tấn 1.000.000 15 15.000.000    -  15.000.000  

  Phân đạm Ure Kg 10.500 200 2.100.000    2.100.000    

  Phân lân supe Kg 4.500 250 1.125.000    1.125.000    

  Phân Kaliclorua Kg 10.550 200 2.110.000    2.110.000    

  Phân bón qua lá Lít 250.000 3 750.000    750.000    

  Vôi bột Kg 4.000 500 2.000.000    2.000.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 2 1.000.000    1.000.000    

2.4.2 
Mô hình trình diễn cây rau (0,2ha * 4 

vụ/năm = 0,8ha) 

Tính 

cho 4 

vụ/năm 

 

 

     

  Phân hữu cơ Tấn  1.000.000 20 20.000.000    -  20.000.000  

  Phân đạm Ure Kg 10.500 320 3.360.000    3.360.000    

  Phân lân supe Kg 4.500 640 2.880.000    2.880.000    

  Phân Kaliclorua Kg 10.550 320 3.376.000    3.376.000    

  Phân vi sinh Tấn 4.000.000 4 16.000.000    16.000.000    

  Phân bón qua lá Lít 250.000 10 2.500.000    2.500.000    

  Vôi bột Kg 4.000 640 2.560.000    2.560.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 10 5.000.000    5.000.000    

2.4.3 Mô hình trình diễn cây hoa (0,8ha)    
 

     

  Mô hình hoa hồng (0,7ha)          

  Phân hữu cơ Tấn  1.000.000 50 50.000.000    -  50.000.000  

  Phân đạm Ure Kg 10.500 420 4.410.000    4.410.000    
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  Phân lân supe Kg 4.500 700 3.150.000    3.150.000    

  Phân Kaliclorua Kg 10.550 420 4.431.000    4.431.000    

  Phân vi sinh Kg 4.000 420 1.680.000    1.680.000    

  Phân bón qua lá Lít 250.000 18 4.500.000    4.500.000    

  Vôi bột Kg 4.000 700 2.800.000    2.800.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 16,8 8.400.000    8.400.000    

  
Mô hình hoa cúc (0,1ha*3vụ/năm = 

0,3ha) 
   

 

     

  Phân hữu cơ Tấn  1.000.000 24 24.000.000    -  24.000.000  

  Phân đạm Ure Kg 10.500 150 1.575.000    1.575.000    

  Phân lân supe Kg 4.500 192 864.000    864.000    

  Phân Kaliclorua Kg 10.550 120 1.266.000    1.266.000    

  Phân vi sinh Kg 4.000 90 360.000    360.000    

  Phân bón qua lá Lít 250.000 4,8 1.200.000    1.200.000    

  Vôi bột Kg 4.000 420 1.680.000    1.680.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 4,8 2.400.000    2.400.000    

III. Đào  ạo  â     o  ă   l   
3tháng/

lân 
50.355.000 6 302.130.000    302.130.000    

IV Q    lý       %)       
  

93.204.100 
 

 Ổ   SỐ    +    +    ) 
      

3.444.795.900 
424.174.000

  
3.106.795.900 338.000.000 

 Ổ   SỐ    +    +     +   ) 
      

3.538.000.000  
424.174.000

  
3.200.000.000  338.000.000  
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4.   M  Ắ   Ộ   U      Ế  KẾ      Ố       ,   ÊU/ Ạ       Ộ  

ĐỒ    ỦA     K U MẪU 

4.1.  ă      ề x ấ   ạ       ộ   ồ    ủ      ì   

4.1.1 Các tiêu chí của dự án 

- Góp phần giảm phát thải khí nhà kính thông qua việc sử dụng hiệu quả nguồn 

nước tưới và phân bón, giảm sử dụng phân bón hữu cơ, tăng lượng phân bón vô cơ; 

- Tăng số lượng cán bộ địa phương và nông dân có nhận thức về CSA và/hoặc biết 

ứng dụng các thực hành CSA. 

- Đáp ứng nhu cầu cung ứng các dịch vụ hỗ trợ phát triển, ứng dụng các thực hành 

nông nghiệp. 

- Hiệu quả kinh tế tăng 10-15%. 

- Nâng cao nhận thức và cung cấp cơ sở thực tiễn cho người dân áp dụng các giải 

pháp canh tác nông nghiệp thông minh, nâng cao hiệu quả sản xuất các cây trồng ôn đới, 

tiết kiệm nước, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo vệ mội trường và thích 

ứng biến đổi khí hậu. 

- Năng lực của trung tâm được nâng cao thông qua hỗ trợ để sản xuất và cung cấp 

hạt/giống của các loại cây trồng ôn đới để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong 4 huyện vùng 

cao của tỉnh. 

4.1.2 Hiện trạng cơ sở hạ tầng khu mô hình 

Hình 4 - 1: Hiện trạng khu sản xuất của trung tâm giống Phó Bảng 

* Hiện trạng khu văn phòng 

- Nhà hành chính 2 tầng được xây dựng năm 2000 gồm: phòng họp, 

- Nhà văn phòng làm việc được xây dựng năm 2000 gồm: 5 phòng làm việc 

(phòng giám đốc, phó giám đốc, văn thư. 
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- Hiện trạng khu nhà đang xuống cấp ảnh hưởng đến tâm lý và chất lượng làm 

việc của cán bộ, công nhân viên tại trung tâm. 

- Trung tâm là đơn vị nghiên cứu,chuyển giao kỹ thuậtvà sản xuấtgiống rau, hoa, 

quả ôn đới phục vụ cho 4 huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, trung tâm không 

có phòng thí nghiệm và dụng cụ nghiên cứu cơ bản để phục vụ công tác nghiên cứu trồng 

trọt: Dụng cụ đánh giá nhanh đồng ruộng (đất, nước, dinh dưỡng,…) và phân tích các chỉ 

tiêu cơ bản của nông sản phẩm sau thu hoạch trong phòng thí nghiệm dẫn tới không đảm 

bảo được nhu cầu nghiên cứu triển khai và sản xuất đáp ứng nhu cầu SX của địa phương 

cũng như nhu cầu của các đơn vị khác. 

  

Hình 4 - 2: Hiện trạng khu văn phòng 

* Hiện trạng quy hoạch, bố trí sản xuất trồng trọt 

Thiết kế vườn trồng: Vườn trồng không được quy hoạch, cây mẹ được trồng tại 

nhiều vị trí trong trung tâm gây khó khăn cho việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm 

sóc vào sản xuất 

* Hiện trạng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, trồng trọt 

Nhà sản xuất hoa lan được xây dựng đơn giản có trụ cột bằng tre cao khoảng 2,2m 

và mái che bởi lưới đen đơn giản, xung quanh che bằng lưới chống côn trùng.Nhà sản 

xuất hoa lan không điều khiển được các yếu tố vi khí hậu, chưa điều khiển được ra hoa. 

Đồng thời, nhà sản xuất không khắc phục được các điều kiện thời tiết cực đoan (sương 

muối, lạnh sâu,…) ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoa., số lượng giống hoa, chủng 

loại hoa ít. 
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Hình 4 - 3: Hiện trạng vườn sản xuất hoa lan 

Nhà lưới sản xuất các giống rau chất lượng cao: Diện tích là 500 m
2
, xây dựng 

kiểu chữ A tán mưa có chiều cao trụ cột 2,5m, chiều cao đỉnh mái 3,5m; mái được che 

phủ bằng màng plastic, xung quanh che phủ bằng lưới đen. Nhà màng có chiều cao thấp, 

không điều khiển được các yếu tố thời tiết (nhiệt độ, ẩm độ), cây trồng dễ bị bệnh. 

  

Hình 4 - 4: Hiện trạng vườn sản xuất và thử nghiệm cây rau 

Nhà lưới sản xuất giống cây ăn quả ôn đới: Nhà lưới đơn giản kiểu vòm có chiều 

cao cột là 2,5m, chiều cao đỉnh mái là 3,2m; mái được che bởi lưới đen phục vụ giai đoạn 

cây con. 

Khu sản xuất giống rau ôn đới: Diện tích sản xuất 1ha hiện đang phải thuê đất bên 

ngòi, chi phí thuê đất và sản xuất cao, giá thành hạt giống thấp. Thiếu tư liệu sản xuất dẫn 

tới chất lượng hạt giống không cao. 

Khu sản xuất giống hoa: Nhà lưới đơn giản kiểu chữ A tán mưa có chiều cao 

2,7m, mái che phủ bằng lưới đen, xung quanh che phủ bằng lưới chồng côn trùng. Diện 

tích nhà lưới nhỏ nên số lượng giống sản xuất không đáp ứng được nhu cầu của thị 

trường. 



 

46 
 

 

Hình 4 - 5: Hiện trạng nhà lưới đơn giản sản xuất giống hoa 

* Giao thông:  

Trung tâm Phó Bảng nằm cách quốc lộ 4C 5km, cách thị trấn Đồng Văn 30km, 

cách thị trấn Yên Minh 25km. Đường nối từ quốc lộ 4C đến trung tâm là đường nhựa. 

Giao thông trong trung tâm sử dụng các tuyến đường bê tông đã có từ lâu, tạm thời vẫn 

đủ khả năng phục vụ nhu cầu vận chuyển Nội bộ của Trung tâm. 

 

Hình 4 - 6: Hiện trạng đường nội bộ bê tông trong Trung tâm 
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* Hiện trạng tưới: 

Nguồn nước: Nguồn nước mà Trung tâm giống cây trồng và Gia súc Phó Bảng 

đang sử dụng để tưới cho các loại cây trồng có một số đặc điểm như sau: 

- Nước tưới được lấy từ một đập dâng nằm trên khe suối xóm Mới đã bị hư hỏng 

hoàn toàn không còn công năng của một đập dâng; 

  

Hình 4 - 7: Đập dâng xuống cấp, hư hỏng hoàn toàn 

- Nguồn nước tưới được dùng ống nhựa D48 dẫn nước từ công trình đầu mối về 

khu tưới với khoảng cách từ 1-2km, tuy nhiên, do đường ống đã cũ, không thường xuyên 

kiểm tra bảo dưỡng nên hay bị hư hỏng và rò rỉ nước.  

  

Hình 4 - 8: Đường ống cũ lắp đặt nổi hư hỏng, nước bị rò rỉ ra ngoài 

- Bể thu nước xuống cấp bị đất đá bồi lấp bên trong, không đủ điều kiện để thu trữ 

nước, phục vụ tưới, đặc biệt là vào mùa khô. 

 

Hình 4 - 9: Bể thu nước xuống cấp bị đất đá bồi lấp bên trong 
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- Về mùa kiệt lượng nước từ các khe không ổn định nên không đáp ứng được 

lượng nước tưới do công trình trữ nước hư hỏng hoàn toàn.  

- Do khó khăn về nguồn nước cùng như địa hình nên nhiều diện tích tưới tại đây 

không được tưới đủ nước. 

Biện pháp tưới: Biện pháp tưới được cán bộ áp dụng hiện nay là thủ công truyền 

thống. Nước được dẫn từ khu đầu mối bằng ống nhựa về đỉnh đồi rồi được cấp đến khu 

sản xuất bằng hệ thống vòi tưới cầm tay.Phương pháp tưới thủ công này làm giảm năng 

suất lao động, giảm hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, phương pháp tưới thủ công không hỗ 

trợ được trong việc điều khiển ẩm độ trong các khu nhà màng sản xuất cây giống khiến 

hiệu quả cây trồng không cao, cây trồng dễ bị bệnh, năng suất bị hạn chế. 

 

Hình 4 - 10: Tưới thủ công trong vườn sản xuất, thử nghiệm cây rau 

* Điện: 

Hiện nay, trung tâm giống cây trồng và gia súc Phó Bảng đã có đường điện ổn 

định phục vụ mọi hoạt động, nhu cầu nuôi trồng và sản xuất của trung tâm. 

4.2.                  ể   ộ   ồ    ủ       ẫ   

4.2.1. Thiết kế hệ thống tưới 

Căn cứ vào tiêu chí của dự án, các điều kiện cụ thể về sản xuất của khu mô hình, 

từ kết quả tham vấn đơn vị trực tiếp vận hành mô hình là Trung tâm giống cây trồng và 

gia súc Phó Bảng, mô hình được quy hoạch thành các khu cụ thể như sau: 
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Hình 4 - 11: Sơ đồ bố trí tổng thể cây trồng. 

a/ Khu A:  

- Lô A1: Diện tích 0,1 ha nhà lưới trồng, sản xuất hoa đạ lan và lan Hồ Điệp; 

- Lô A2: Diện tích 0,1 ha nhà lưới trồng, sản xuất dưa lưới, cà chua trái vụ và rau cải; 

- Lô A4: Diện tích 0,45 ha, vườn trình diễn công nghệ tưới phun mưa cho cây hoa hồng;  

- Lô A5: Diện tích 0,3 ha, khu nhà lưới bố trí mô hình tưới phun mưa cho cây hoa hồng 

- Lô A3-1+ A3-2: Diện tích 0,2 ha, vườn trình diễn công nghệ tưới phun mưa cho cây 

hoa cúc và rau ăn lá. 

- Lô A3-3: Diện tích 0,1 ha, vườn trình diễn công nghệ tưới nhỏ giọt cho rau ăn quả. 

b/Khu B 

- Lô B1: Diện tích 0,21ha, vườn tưới phun mưa cho cây hoa hồng trong nhà lưới có sẵn 

- Lô B2+B3: Diện tích 1,21 ha, vườn trình diễn công nghệ tưới phun mưa cho cây hoa 

hồng. 

c/ Khu C:  

- Lô C1: Diện tích 0,50 ha, vườn trình diễn công nghệ tưới nhỏ giọt cho cây ăn quả ôn 

đới: Lê, Đào, Mận, Hồng. 

- Lô C2: Diện tích 0,45 ha, vườn trình diễn công nghệ tưới phun mưa cho cây hoa hồng. 

d/ Khu D:  

Diện tích 1,0 ha, làm vườn bảo tồn tập đoàn cây mẹ cây ăn quả ôn đới (lê, 

đào, mận và hồng). 

* Tính toán nhu cầu nước của cây trồng 

Thời vụ các loại cây trồng của khu vực mô hình ở bảng sau: 

Bảng 4 - 1: Thời vụ các loại cây trồng 

STT Loại cây trồng Thời gian gieo trồng Thời gian k t thúc 

1 Cây ăn quả ôn đới (lê, đào, mận và hồng) Cây lâu năm Cây lâu năm 

Khu nhµ thô tinh nh©n t¹ o

cho bß

L« A3-1+A3-2 L« A3-3

Khu ch¨ n nu«i

L« C

L« A4

L« A1
L« A1

L« A2 L« A2

L« A5

L« C
L« B
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2 Cây hoa (địa lan, Hồ Điệp, hồng, cúc, ly.) Cả năm Cả năm 

3 Cà chua, cà tím Trái vụ, tháng 10 Trái vụ, tháng 12 

4 Khoai tây Tháng 10 Tháng 12 

5 Cây họ đậu, rau ăn quả Trái vụ, tháng 10 Trái vụ, tháng 12 

6 
Cây rau ăn lá (Cải, súp lơ, mồng tơi, su 

hào …) 

Trái vụ, Tháng 1, 

tháng 6 

Trái vụ, tháng 4, 

tháng 9 

Lượng nước tưới tại mặt ruộng được tính theo phương pháp tính tưới của tổ chức 

Nông nghiệp và Lương thực thế giới (FAO)chuyển giao có tên gọi “CROPWAT”. 

Lượng bốc hơi mặt ruộng ETCrop được xác định theo công thức: 

ETcrop  =  ETo . Kc 

Trong đó: 

-  ETo: Lượng bốc hơi tiềm năng. 

- Kc: Hệ số cây trồng. 

- ETo là hàm số của nhiệt độ, độ ẩm không khí, tốc độ gió, thời gian chiếu sáng và 

bức xạ mặt trời. 

Xác định lượng nước tưới IRReq: 

- Đối với cây trồng cạn:  IRReq = ETcrop - Peff 

- Đối với cây trồng lúa nước:  IRReq = (ETcrop +P) - Peff 

Trong đó: 

-  P: Lượng nước ngấm trên mặt ruộng tính bằng lượng ngấm ổn định nhân với 

thời gian tính toán. 

- Peff: Lượngmưa hiệu quả là lượng mưa rơi trên mặt ruộng tại thời điểm tính 

toán có thể lợi dụng thay cho nước tưới. 

Trong chương trình Cropwat lượng nước ngày được tính theo cường độ mm/ngày 

hoặc mm/10ngày.  

Trạm khí tượng Phó Bảng là trạm khí tượng gần khu vực xây dựng mô hình nhất. 

Trạm Phó Bảng do tổng cục khí tượng Thủy văn quản lý, trạm có số liệu đo đạc từ năm 1960 

đến nay, chất lượng tài liệu tốt, đảm bảo tiêu chuẩn để sử dụng trong tính toán thiết kế.  

Tổng hợp các yếu tố khí tượng và kết quả tính ETo ở bảng sau: 

Bảng 4 - 2: Tổng hợp các yếu tố khí tượng 

Tháng Nhi    ộ TB Độ  m Tốc 

 ộ gió 

Giờ nắng Rad ETo 

  °C % m/s hours MJ/m
2
/day mm/day 

Tháng 1 15.5 88 0.7 1.7 8.3 1.44 

Tháng 2 16.7 88 0.9 1.8 9.6 1.67 

Tháng 3 20.1 87 0.8 2 11.3 2.12 
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Tháng Nhi    ộ TB Độ  m Tốc 

 ộ gió 

Giờ nắng Rad ETo 

  °C % m/s hours MJ/m
2
/day mm/day 

Tháng 4 23.8 86 1 3.6 14.8 2.98 

Tháng 5 26.4 85 1 4.6 16.8 3.63 

Tháng 6 27.4 87 1.2 4.5 16.8 3.73 

Tháng 7 27.6 87 1.2 4.2 16.2 3.66 

Tháng 8 27.3 87 1.2 5.3 17.5 3.86 

Tháng 9 26.2 86 0.9 5.3 16.4 3.55 

Tháng 10 23.6 87 0.9 4.5 13.6 2.81 

Tháng 11 20.1 87 1 3.8 11.1 2.12 

Tháng 12 16.9 87 0.8 3 9.4 1.65 

Trung bình 22.6 87 1 3.7 13.5 2.77 

 

Lượng mưa năm được tính toán theo lượng mưa năm thiết kế trạm Đồng Văn. Từ 

chuỗi số liệu mưa đo đạc tại trạm Đồng Văn từ năm 1960 vẽ đường tần suất lượng mưa 

năm, xác định được lượng mưa năm thiết kế. 

 

Hình 4 - 12: Đường tần suất lượng mưa năm Đồng Văn 

Bảng 4 - 3: Tọa độ đường tần suất lượng mưa năm 

TT P% XC(mm) TT P% XC(mm) 

1 0.01% 2464.51  15 40.00% 1449.36 

2 0.10% 2259.45  16 50.00% 1385.89  
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TT P% XC(mm) TT P% XC(mm) 

3 0.20% 2192.46  17 60.00% 1323.79  

4 0.33% 2142.07  18 70.00% 1258.73  

5 0.50% 2098.80  19 75.00% 1223.34  

6 1.00% 2023.14  20 80.00% 1184.49 

7 1.50% 1976.50  21 85.00% 1139.92 

8 2.00% 1942.14  22 90.00% 1084.94 

9 3.00% 1891.63  23 95.00% 1005.71 

10 5.00% 1823.83  24 97.00% 955.67 

11 10.00% 1721.90  25 99.00% 864.17 

12 20.00% 1602.40  26 99.90% 716.15 

13 25.00% 1558.14  27 99.99% 602.44 

14 30.00% 1518.91  28     

 

Bảng 4 - 4: Lượng mưa năm thiết kế 

Xo Cv Cs 75% 85% 95% 

1391.05 0.18 0.26 1223.34 1139.92 1005.71 

Kết quả tính toán nhu cầu nước cho các cây trồng được thể hiện ở phần phụ lục: 

Thống kê nhu cầu nước tưới lớn nhất sau hiệu chỉnh của các loại cây trồng ở bảng 

sau: 

Bảng 4 - 5: Nhu cầu nước lớn nhất sau hiệu chỉnh của các loại cây trồng 

Cây trồng 
Số l      i 

/10 ngày 

M      i sau hi u chỉnh 

(mm/10 ngày) 

Cây ăn quả ôn đới (Lê, Đào, Mận, 

Hồng) 
5 17.70 

Cà chua, cà tím 5 16.43 

Khoai tây 5 17.03 

Cây họ đậu (Đậu Hà lan, Cô ve) 5 14.23 

Cây rau (Bắp cải, Su hào, súp lơ, 

Bí, mướp, dưa…) 
5 18.40 

Cây hoa (Hồng, Cúc, Ly) 5 23.23 
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4.2.2. Tính toán lựa chọn máy bơm tưới cho mô hình 

a. Lựa chọn công nghệ tưới 

Lựa chọn công nghệ tưới đảm bảo phù hợp với đối tượng cây trồng, yêu cầu về 

nước tưới và khi tưới không làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây trồng: 

- Đối với các loại cây ăn quả ôn đới (lê, mận, đào và hồng) là cây lâu năm có tán 

cây lớn và bộ rễ phát triển: Chọn công nghệ tưới nhỏ giọt quấn gốc sử dụng van 

bù áp lưu lượng 30l/h, khoảng cách giữa các lỗ ống tưới nhỏ giọt quấn quanh 

gốc 0.3m. 

- Các loại rau ăn lá, rau ăn quảvà cây hoa, lựa chọn công nghệ:  

+ Tưới phun mưa:  Đối tượng cây trồng các loại cây ăn lá (Bắp cải, súp lơ, su hào, 

rau muống, mồng tơi,..) và cây hoa. Chọn thiết bị vòi tưới phun lưu lượng 90l/h, khoảng 

cách vòi 3m, bán kính phun hiệu quả 1,5m. 

 + Tưới nhỏ giọt:  

- Điều kiện để lựa chọn: Đối tượng là các loại cây rau ăn quả (cà chua, cà tím, bí, mướp 

...), chiều sâu bộ rễ tích cực: 0-10cm; độ ẩm β=70-80%βđr; loại đất thịt nhẹ. 

- Chọn thiết bị tưới nhỏ giọt: Qua thí nghiệm loại đất thịt nhẹ, với q=1,0l/h, a= 20cm, 

độ thấm, có: Thời gian thấm T = 60 phút, chiều sâu thấm h=10cm; với thời gian T=90 phút, 

chiều sâu thấm đạt h=15cm. 

 Chọn đường ống tưới nhỏ giọt không bù áp đường kính 16mm, có lưu lượng 1l/h; 

khoảng cách lỗ nhỏ giọt 0,2m; khoảng cách giữa các dây nhỏ giọt 0,5m. 

b. Sơ đồ tính toán thủy lực 
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Hình 4 - 13: Sơ đồ mạng thủy lực đường ống khu mô hình. 

N0 N1 N2 N3

N4

N5

A2

A1 A5

A4

B3

B1

C2

C1

A3.3

A3.2

A3.1

D1

N1'

B2
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c. Tính toán thủy lực cho khu mô hình 

Căn cứ tính toán thủy lực đường ống để làm cơ sở lựa chọn máy bơm và các thiết 

bị cần thiết đảm bảo cung cấp đủ nước tưới cho quá trình vận hành. 

Áp lực cột nước bơm cần đảm bảo yêu cầu cột nước tưới sao cho cột nước áp lực 

dư tại điểm ra của các vòi phun Hd >15m. 

- Khu vườn cây ăn quả ôn đới lô D: Tưới nhỏ giọt quấn quanh gốc, 1.0 ha. 

- Khu vườn hoa hồng:  

+ Lô B1: Tưới phun mưa 0,21ha cho cây hoa hồng trong nhà lưới có sẵn 

+ Lô B2, B3: Tưới phun mưa 1.21 ha cho cây hoa hồng. 

- Khu vườn trình diễn:  

+ Lô A3-3: Tưới nhỏ giọt theo hàng, 0.10 ha. 

+ Lô A3-1, A3-2, A4, A5: Tưới phun mưa, 0.90 ha. 

+ Lô C2: Tưới phun mưa (0,45)ha) 

+ Lô C1: Tưới nhỏ giọt quấn quanh gốc (0,50) ha. 

- Khu nhà lưới hiện đại: 

+ Lô A1: Tưới phun mưa, 0.10 ha. 

+ Lô A2: Tưới nhỏ giọt, 0.10 ha. 

      l   l  ng yêu c u theo nhu c      c của cây trồ     ơ  v  di n tích 1,0 

ha) 

- Mức tưới theo nhu cầu nước của cây trồng (Cropwat) là M10. 

- Căn cứ vào nhu cầu sinh trưởng của cây trồng, chọn thời gian giữa 2 lần tưới đối 

với cây rau và hoa là 3 ngày, do đó số lần tưới là 3 lần/tuần tưới; đối với cây ăn quả ôn 

đới áp dụng thời gian giữa 2 lần tưới là 5 ngày nên số lần tưới là 2 lần/tuần tưới. Lượng 

nước tưới một lần: M = M10/n (trong đó: M10 là nhu cầu nước của cây trồng (Cropwat) 

cho 1 tuần tưới 10 ngày, n là số lần tưới/tuần tưới) . 

Lượng nước yêu cầu:  Qyc = M/t; 

Chọn thời gian tưới 1 lần là t (giờ); 

Kết quả tính toán lưu lượng yêu cầu theo nhu cầu nước của cây trồng như bảng sau: 

Bảng 4 - 6: Lưu lượng yêu cầutheo nhu cầu nước của cây trồng 

STT Loại cây 
M10 

(m
3
/ha/10ng) 

t 

(ngày) 

n 

(lần) 

Qyc 

(m
3
/ha/lần) 

Công 

nghệ tưới 

1 
Cây ăn quả ôn đới (Lê, Đào, 

Mận, Hồng) 
177.0 5 2 88.5 

Nhỏ giọt 

quấn gốc 

2 Cà chua, cà tím 164.3 2 5 32.86 Nhỏ giọt 

3 Khoai tây 170.3 2 5 34.06 Phun mưa 

4 Cây họ đậu (Đậu Hà lan, Cô 142.3 2 5 28.46 Nhỏ giọt 
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ve) 

5 
Cây rau (Bắp cải, Su hào, súp 

lơ, Bí, mướp, dưa…) 
184.0 2 5 36.8 Phun mưa 

6 
Cây hoa (Hồng, Cúc, Ly, 

Lan) 
232.3 2 5 46.46 Phun mưa 

 L   l  ng theo công ngh     i   ơ  v  di n tích 1 ha) 

 Tưới phun mưa 

Hình 4 - 14: Hình ảnh mô phỏng công nghệ tưới phun mưa. 

- Tính số vòi phun trên 1 ha:n = S/(axb) 

 Trong đó:  a là khoảng cách giữa hai vòi phun; 

   b là khoảng cách giữa hai hàng phun; 

Do bố trí vòi tưới theo kiểu hình vuông nên a = b = 2x (bán kính vòi phun hiệu quả) 

 Vậy:   n = 10000/(3x3) = 1111 (vòi/ha) 

- Lưu lượng phun mưa: Qphun = q x n = 90 x 1111 = 100 (m
3
/ ha/h). 

Kết quả tính toán lưu lượng theo công nghệ tưới phun mưa như bảng sau: 

Bảng 4 - 7: Lưu lượng theo công nghệ tưới phun mưa 

Bán kính vòi 

phun hiệu 

quả 

(m) 

K/c vòi 

phun 

mưa 

(m) 

Số 

lượng 

vòi 

(vòi/ha) 

q vòi  

phun 

(l/h) 

Q phun 

mưa 

m
3
/ha/h 

Diện 

tich tưới 

(ha) 

Qyc phun 

(m
3
/h) (l/s) 

1.5 3.00 1111 90 100.0 1 100 27.78 

 Tưới nhỏ giọt 

- Tưới nhỏ giọt theo hàng 

- Tính chiều dài ống nhỏ giọt l= 100/0,4x100 = 25000 (m) 

- Số lỗ nhỏ giọt n1= l/d = 25000/0,2= 125000 (lỗ). 

- Lưu lượng nhỏ giọt tưới theo hàng: Qycng1= n1 x q = 125000x1/1000 = 125 (m
3
/h). 

3 m 3 m 
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Hình 4 - 15: Hình ảnh mô phỏng công nghệ tưới nhỏ giọt theo hàng 

Bảng 4 - 8: Lưu lượng theo công nghệ tưới nhỏ giọt theo hàng 

Khoảng cách 

các lỗ nhỏ 

giọt 

(m) 

K/c ống 

nhỏ giọt 

(m) 

Số lỗ 

nhỏ giọt 

(lỗ/ha) 

q nhỏ 

giọt 

(l/h) 

Q nhỏ 

giọt 

(m
3
/ha/h) 

Diện 

tich tưới 

(ha) 

Qycng1 nhỏ giọt 

(m
3
/h) (l/s) 

0.2 0.4 125000 1 125 1 125 34.72 

- Tưới nhỏ giọt quấn gốc 

- Tính số gốc 1 ha:  n = F/mật độ cây = 10000/(5x5) = 400 gốc 

- Lưu lượng tưới công nghệ nhỏ giọt quấn gốc cho 1 ha: Qycng2 = q x n = 30x400/1000 = 12 

m
3
/ h/ha. 

Kết quả tính toán lưu lượng theo công nghệ tưới nhỏ giọt quấn gốc như bảng sau: 

Bảng 4 - 9: Lưu lượng theo công nghệ tưới nhỏ giọt quấn gốc 

Bán kính 

quấn dây 

nhỏ giọt 

quanh gốc 

(m) 

K/c các lỗ 

nhỏ giọt 

(m) 

Số lỗ 

nhỏ giọt 

1 gốc 

(lỗ/gốc) 

q nhỏ 

giọt 1 

gốc 

(l/h/gốc) 

Khoảng 

cách các 

cây 

(m) 

Số gốc 

cây trên 

1 ha 

(gốc) 

Qycng2 nhỏ giọt 

(m
3
/h) (l/s) 

1 0.3 21 30 5x5 400 12.0 3.33 

 Gi           i 

Khu mô hình được chia thành các khu tưới theo quy hoạch vị trí loại cây trồng của 

Trung tâm giống cây trồng và gia súc Phó Bảng. Trong mỗi khu tưới, hệ thống tưới được bố trí 

theo các lô tưới để thuận tiện cho công tác vận hành. Cụ thể như sau: 

Lô A1, A3-1, A3-2, A4, A5, B1, B2, B3 và C2 áp dụng công nghệ tưới phun mưa.  

Lô A2 và A3-3 áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt theo hàng. 

Các lô C1 và lô D áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt quấn gốc. Nguồn nước tưới cho các 

lô của cả mô hình được cấp từ trạm bơm lấy nước ở bể trữ nước qua hệ thống đường ống 

chính, ống nhánh đến các lô tưới. Mỗi đầu đường ống nhánh có các van khống chế, ống tưới 
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nhỏ giọt được khoan nối tiếp vào ống nhánh và được bố trí theo công nghệ áp dụng. 

 Tính toán thủy l c mạ   l  i cấ     c cho mô hình 

Căn cứ vào sơ đồ hệ thống thủy lực từng khu, chiều dài đường ống chính, ống 

nhánh, diện tích lô tưới. 

Trên cơ sở lưu lượng nước yêu cầu đối với từng loại công nghệ, xác định lưu 

lượng thiết kế theo công thức:  Qtk = Qyc x F 

Trong đó: Qtk:  - Lưu lượng thiết kế (l/s); 

    - Qyc: Lưu lượng yêu cầu công nghệ (l/s/ha); 

    - F: Diện tích lô tưới (ha); 

Kết quả tính toán lưu lượng thiết kế cho các lô tưới như sau: 
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Bảng 4 - 10: Bảng kết quả tính toán lưu lượng nước cần cho các lô tưới khu mô hình 

STT Khu tưới Lô tưới Loại cây 

Diện 

tích 

(ha) 

Công nghệ tưới 

Lượng 

nước 

yêu cầu 

1 lần 

tưới 

(m3/ha/l

ần) 

Lượng 

nước yêu 

cầu của 

cây trồng 

theo lô 

trồng 

M1 

(m3/lần) 

Lưu 

lượng 

tưới theo 

công 

nghệ tưới 

Q 3 

(m
3
/h/ha) 

Lưu lượng cần cấp 

cho lô theo công nghệ 

Q4 (m
3
/h) 

Thời 

gian 

cần 

tưới 

(phút) 

Lưu 

lượng 

theo 

khu 

(m3/h) 

1  

3 
Khu A 

A1 Hoa lan 0,1 phun mưa 46,5 4,65 100,0 10 27,88 

125 

A2 Dưa lưới 0,1 nhỏ giọt dải dây 36,8 3,68 125,0 12,5 17,66 

A3.1 Rau, hoa 0,1 phun mưa 36,8 3,68 100,0 10 22,08 

A3.2 Rau (bắp cải) 0,1 phun mưa 36,8 3,68 100,0 10 22,08 

A3.3 Rau an quả 0,1 nhỏ giọt dải dây 36,8 3,68 125,0 12,5 17,66 

A4 Hoa hồng 0,4 Phun mưa 46,5 18,58 100,0 40 27,88 

A5 Hoa hồng 0,3 Phun mưa 46,5 13,94 100,0 30 27,88 

2 Khu B B1 Hoa hồng 0,21 phun mưa 88,5 18,59 100,0 21 53,10 

42   
B2 Hoa hồng 0,45 phun mưa 88,5 39,83 100,0 45 53,10 

  
B2' Hoa hồng 0,36 phun mưa 88,5 31,86 100,0 36 53,10 

  
B3 Hoa hồng 0,4 phun mưa 46,5 18,58 100,0 40 27,88 

3 Khu C 
C1 Lê 0,5 nhỏ giọt 88,5 44,25 12,0 6 442,50 

51  
C2 Hoa hồng 0,45 Phun mưa 46,5 20,91 100,0 45 27,88 

4 Khu D   Lê 1,00 nhỏ giọt 88,5 88,50 12,0 12 442,50 12 

  T ng   4,57   314   1263  
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+ Tính toán tổn thất,hệ số tổn thất (HSTT) theo công thức Hazen - Williams: Tổn thất áp lực là 

hàm của hệ số C, thay đổi theo đường kính ống và tình trạng bề mặt bên trong của ống. 

J=6,824(V/C)
1,852

D
-1,167

 

Trong đó: 

 J: tổn thất theo chiều dài (m/m) 

 V: vận tốc trung bình tại mặt cắt đang nghiên cứu 

 D: đường kính trong (m) 

 C: hệ số tổn thất, phụ thuộc vào độ nhám mặt trong thành ống và đường kính 

ống. Giá trị trung bình của hệ số C cho các vật liệu ống khác nhau:PVC; HDPE: 140150. 

Việc tính toán kiểm tra được thực hiện theo công thức Darcy: 

Q =   .C .√   

R:  Bán kính thủy lực R = /  (m)    

: Diện tích ướt  = .R
2
 (m

2
)   

:  Chu vi ướt   (m)  

Q:  Lưu lượng nước chảy trong ống (m
3
/h)    

C:  Hệ số Sêdi   C = 1/n . R
1/6

     

n:  Hệ số nhám thành ống n = 0,014      

:  Hệ số pi  = 3,14 

+ Tổn thất cột nước: Htt = hd + hc 

  hd = Lống x HSTT 

  hc = 10% hd 

Kết quả tính toán thủy lực đường ống như bảng sau: 
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Bảng 4 - 11: Bảng kết quả tính toán thủy lực chọn đường ống và máy bơm tưới cho khu mô hình 

TT 
Điểm đầu - 

điểm cuối 
L (m) 

Qtk 

(m
3
/h) 

Qtk 

(l/s) 

Cao độ 

điểm 

đầu(m) 

Cao độ 

điểm 

cuối(m) 

H dh (m) 
Dtr  

(mm) 
Loại ống  

V 

(m/s) 
C1 

HSTT 

(j)  

(m/md) 

Hdd  

(m) 

Hcb 

(m) 

Htt 

(m) 

Hbơm 

(m) 

Hdu 

 (m) 

I   y   ố         

1 Bể - N1' 6,50 45,00 2,50 1.411,70 1.389,21 22,49 93,8 Ø110PN10 1,81 150 0,030 0,20 0,04 0,24 20.00 42,25 

2 N1'-N1 87,80 45,00 12,50 1.389,21 1.369,21 20,00 93,8 Ø110PN10 1,81 150 0,030 2,65 0,53 3,18 

 

59,07 

3 N1 - N2 35,00 45,00 12,50 1.369,21 1.365,44 3,77 93,8 Ø110PN10 1,81 150 0,030 1,06 0,21 1,27   61,57 

4 N2 - N3 60,14 45,00 12,50 1.365,44 1.364,86 0,58 93,8 Ø110PN10 1,81 150 0,030 1,82 0,36 2,18   59,97 

5 N3 - N4 77,00 45,00 12,50 1.364,86 1.364,67 0,19 93,8 Ø110PN10 1,81 150 0,030 2,33 0,47 2,79   57,37 

6 N3-N5 57,00 45,00 12,50 1.364,86 1.366,02 -1,16 93,8 Ø110PN10 1,81 150 0,030 1,72 0,34 2,07   54,15 

II   y   ố          

1 N1 - A1 56 10,00 2,78 1.369,21 1.367,80 1,41 55,4 Ø63PN8 1,15 150 0,024 1,36 0,27 1,63  42,04 

2 N1 - A2 61 12,50 3,47 1.369,21 1.367,79 1,42 55,4 Ø63PN8 1,44 150 0,037 2,23 0,45 2,68   40,99 

3 N2 - A33 92 12,50 3,47 1.365,44 1.367,97 -2,53 55,4 Ø63PN8 1,44 150 0,037 3,37 0,67 4,04   55,00 

4 N2 - A4 70 40,00 11,11 1.365,44 1.363,56 1,88 55,4 Ø63PN8 4,61 150 0,316 22,10 4,42 26,52   36,93 

5 N2 - A5 46 30,00 8,33 1.365,44 1.364,55 0,89 55,4 Ø63PN8 3,46 150 0,185 8,52 1,70 10,23   52,23 

6 N5 - B1 47,2 21,00 5,83 1.366,02 1.370,00 -3,98 55,4 Ø63PN8 2,42 150 0,096 4,52 0,90 5,42   50,57 

7 N5-B2 133 6,00 1,67 1.366,02 1.369,61 -3,59 55,4 Ø63PN8 0,69 150 0,009 1,25 0,25 1,50 

 

52,28 

8 N5-B3 135 40,00 11,11 1.366,02 1.369,61 -3,59 66,0 Ø75PN8 3,25 151 0,133 17,95 3,59 21,53 

 

29,02 

9 N4 - C2 167,59 45,00 12,50 1.364,67 1.361,62 3,05 79,2 Ø90PN8 2,54 153 0,066 11,13 2,23 13,35   31,74 

10 N1'-D1 64 45,00 12,50 1.389,21 1.370,00 19,21 55,4 Ø63PN8 5,19 150 0,393 25,13 5,03 30,16   46,42 

III   y   ố    ấ        ừ Đ   về Bể   ữ  

1 Đập - Bể 1320 31.25 8.68 1,414.00 1,389.00 25.00 110.2 HDPE Ø125 0.91 150 0.007 9.26 1.85 11.10  13.89 

  .   y    ấ    o l  số  1  lấy       ừ  ể   ỏ  ơ  lê  l        ằ     y  ơ    ê  ) 

TT 
Điểm đầu - 

điểm cuối 
L (m) 

Qtk 

(m
3
/h) 

Qtk 

(l/s) 

Cao độ 

điểm 

đầu(m) 

Cao độ 

điểm 

cuối(m) 

H dh 

(m) 

Dtr  

(mm) 

Ống  

HDPE 

V 

(m/s) 
C1 

HSTT 

(j)  

(m/md) 

Hdd  

(m) 

Hcb 

(m) 

Htt 

(m) 

Hdư 

 

(m) 

Hyêu 

cầu 

 (m) 

1 
N4 - C1 (bể 

nhỏ bơm lên) 
74,97 6,00 1,67 1.364,67 1.383,21 18,54 66,0 Ø75PN8 0,49 152 0,004 0,29 0,06 0,35 15 33,89 
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d. Tính toán xác định máy bơm 

- Căn cứ đầu vào: 

 + Cột nước dư tại lô tưới hdư>=15m; 

 + Tổng chiều dài tuyến ống; 

 + Lưu lượng nước yêu cầu; 

- Tính toán và chọn máy bơm: 

 

Hình 4 - 16: Sơ đồ tính toán Hdư đáp ứng áp suất yêu cầu của công nghệ tưới. 

Theo sơ đồ tính toán Hdư trên, ta thấy:  Hdư = (ZA – ZB) - Htt 

Trong đó:  + Hdư (m): Cột nước áp suất dư tại điểm cuối đường ống; 

  + ZA (m):  Cao trình điểm đầu đường ống; 

  + ZB (m): Cao trình điểm cuối đường ống; 

  + Htt (m): Tổn thất cột nước áp suất khi nước chảy từ điểnm A 

đến B trong đường ống; 

  + Hyc (m): Chiều cao cột nước áp suất yêu cầu. 

- Hdư chính là cột nước áp suất yêu cầu đầu vào của công nghệ tưới phun mưa, nhỏ 

giọt. 

Áp dụng cho mô hình, tính toán với điểm bất lợi nhất của khu tưới là điểm xa 

bể trữ nước và có cao trình lớn nhất. Chọn điểm tưới thuộc lô C của khu mô hình có 

cao trình là ZB = 1383 m, điểm đầu là bể trữ nước có cao trình ZA = 1389 m. Tính 

được cột nước áp suất dư tại điểm B là:  

Hdư = (ZA – ZB) - Htt = 1389 – 1383 - Htt = 6 -Htt (m) 

Biết rằng Htt> 0, do đó: Hdư<6 m, theo yêu cầu của công nghệ Hdư> 15 m nên phải lắp 

máy bơm cho hệ thống tưới để có thể tưới cho cả khu mô hình. 

Bằng phương pháp thử đúng dần cột nước máy bơm, lựa chọn đường kính ống 

phù hợp để có Hdư đáp ứng yêu cầu công nghệ, ta có kết quả như trong bảng tính thủy 

lực trên. Chọn máy bơm có cột nước Hbơm = Hyc = 20m, lưu lượng máy bơm Qbơm = 

40 m
3
/h. 



 

63 
 

Dựa vào Hbơm và Qbơm trên, chọn loại máy bơm phù hợp có thông số kỹ thuật: 

Bảng 4 - 12: Bảng thông số máy bơm tưới khu mô hình 

L   l  ng 

Q 

(m
3
/h) 

Cột áp 

(m) 

Công suất 

 ộ    ơ 

 Đ    w) 

K        c Đ ờng kính ống 

Dài 

(mm) 

Rộng 

(mm) 

Ống hút 

(mm) 

Ống đẩy 

(mm) 

21 - 42 78 – 26,9 5,5 545 270 65 50 

4.2.3. Tính toán bể trữ nước 

Dung tích bể được tính sao cho lượng nước trữ đủ cho ít nhất là 1,5 - 2 lần tưới 

để đảm bảo trong trường hợp sự cố đường ống dẫn nước và van khóa từ cụm đầu mối 

về bể, từ đó ta xác định được tổng dung tích cần trữ  như sau: 

    Wbể =1, 5x∑(Fi x mi) (m
3
) 

 Trong đó:  - Wbể
 là dung tích hữu ích bể trữ nước (m

3
); 

   - Filà diện tích lô tưới i (ha); 

   - milà mức tưới cho cây trồng ở lô tưới i (m
3
/ha/lần); 

  W bể= 1, 5x∑(Fi x mi) = 1,75 x 314 = 472 (m
3
) 

 Do đó, chọn bể trữ nước có dung tích hữu ích là 500m
3

; 

4.2.4. Tính toán thủy lực, chọn đường ống dẫn nước từ cụm đầu mối về bể 

trữ nước 

 Trên cơ sở dung tích hữu ích của bể trữ nước là 500 m
3
 cấp đủ nước cho 2 lần 

tưới, mỗi lần tưới cách nhau 3 ngày. Chọn thời gian mở van lấy nước vào bể là t = 8 

giờ/ ngày, tính được lưu lượng nước chảy trong đường ống dẫn là: 

Qống = Wbể/t = 500/8 = 31,25 (m
3
/h) 

Bảng 4 - 13: Bảng kết quả tính toán thủy lực chọn đường ống dẫn nước từ cụm đầu 

mối về bể trữ nước khu mô hình 

TT 

Điểm đầu 

- điểm 

cuối 

L (m) 
Qtk 

(m
3
/h) 

Qtk 

(l/s) 

Cao độ 

điểm đầu 

(m) 

Cao độ 

điểm 

cuối (m) 

Loại ống  
Htt 

(m) 

Hdu 

 (m) 

1 Đập - Bể 1320.00 31.25 8.68 1,414.00 1,389.00 HDPE Ø125 11.11 13.89 

Từ kết quả tính toán trên ta chọn đường ống dẫn nước từ cụm đầu mối về bể trữ 

nước khu mô hình là ống HDPE PN8 đường kính ống 125mm. 

4.2.5. Tính toán khả năng đáp ứng của nguồn nước cấp khu mô hình. 

Kết quả khảo sát nguồn nước: Trong khu vực nghiên cứu có khe suối xóm Mới 

cách khu tưới 1320 m. Khe nước suối xóm Mới bắt nguồn từ các khe đồi cao, nguồn 

nước biến đổi theo mùa, mùa mưa nhiều nước, mùa cạn ít nước. Trong mùa cạn, 

nguồn nước từ khe suối xóm Mới không phong phú nhưng do có nguồn bổ sung từ các 

tụ thủy trên các quả đồi nên suối luôn giữ được lưu lượng ổn định.  
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Lưu lượng mùa cạn đã được khảo sát đo đạc tại khe suối xóm Mới, kết quả đo 

đạc ở bảng sau: 

Bảng 4 - 14: Kết quả khảo sát nguồn nước khe suối xóm Mới 

Đặ              o   Đơ  v          

Chiều rộng suối trung bình m 0,6 

Chiều sâu suối trung bình m 0,1 

Diện tích mặt cắt ướt m
2
 0,006 

Vận tốc dòng chảy trung bình m/s 0,07 

Lưu lượng dòng suối l/s 4,20 

Tổng lượng nước trong 1 giờ m
3
 15,12 

Tổng lượng nước trong 1 ngày m
3
 363 

Từ kết quả tính toán nhu cầu tưới xác định được tổng lượng nước tưới trong 1 

lần tưới là 314 m
3
, hai lần tưới liên tiếp cách nhau 3 ngày. Tổng lượng nước đến tại 

tuyến đập dâng khe suối xóm Mới trong 3 ngày là 1088 m
3
. Như vậy, lượng nước tại 

khe suối xóm Mới hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu tưới tại khu vực xây dựng 

mô hình ngay cả trong mùa kiệt. Hơn thế nữa, lượng nước này có tiềm năng khai thác 

lớn hơn, có thể hỗ trợ tưới cho các vùng tưới khác gần khu mô hình. 
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4. . Q y   ,      ấ       ạ    ụ         ì   

4.3.1. Đập dâng nước 

 Đập dâng có tác dụng dâng cao mực nước thượng lưu tạo thuận lợi cho dòng 

chảy vào cống lấy nước và tích trữ một lượng nước trong trường hợp nguồn nước khô 

hạn vào mùa kiệt. 

Địa chất nền đập gồm 2 lớp (Tham khảo địa chất bể 5000m
3
 thuộc Hợp phần 2): 

 - Lớp 1: Hỗn hợp cát, cuội sỏi lòng sông. Cuội sỏi kích thước từ 5-30cm, tròn 

cạnh, cứng chắc, chiều dày lớp từ 30-60cm. 

- Lớp 2: Đá lăn, đá tảng, đá gốc phân bố không đều, Tầng này xuất hiện trên 

toàn bộ khu vực công trình, chiều sâu chưa đánh giá hết. 

Kết luận: Địa chất nền khu vực đập dâng có tầng cuội sỏi mỏng, dưới nền và hai vai 

đập là đá gốc, hoàn toàn phù hơp cho việc xây dựng đập dâng. 

 Quy mô kích thước đập dâng:  

Hình 4 - 17: Mặt cắt dọc đập dâng. 

Từ yêu cầu nước, kích thước đường ống chính và địa hình khu vực xây dựng 

công trình đầu mối xác định được quy mô đập dâng như sau: Khẩu độ tràn B=10 m, 

chiều dài đỉnh tràn 1,0m, chiều dài toàn bộ tràn 4,5m và chiều cao của tràn 3.3m. 

Kết cấu đập dâng: 

Đập dâng được đặt trên dòng chính khe suối xóm Mới, tại cao trình 1412.70 m. 

Cao trình ngưỡng tràn 1415.50 m. Kết cấu lõi đập bê tông M200, bề mặt tràn được bọc 

lớp bê tông cốt thép M250 dày 20 cm, chiều dài đỉnh tràn Btr = 1m, khẩu độ tràn 

B=10m, chiều dài toàn bộ đập tràn L=4.5 m và chiều cao của tràn Htr = 3,3m. Móng 

đập được làm chân khay bê tông M200 găm sâu vào trong đá từ 1.0 – 1.5m. Đặt 2 

đường ống HDPE đường kính D125mm bên vai phải đập, 1 đường ống cấp nước cho 

bể trữ của Trung tâm Phó Bảng, 1 đường ống cấp nước cho bể chứa 5000m
3
 thuộc 

Hợp phần 2.  Cao trình đặt đường ống là 1414.10m. 

2

3

3

1

2

2

1

2
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4.3.2. Bể trữ nước 

 Bể có dung tích hữu ích 500 m
3
, mái hình thang cong kích thước mặt trên 

(14x25)m, đáy dưới (9x20)m. 

 

Hình 4 - 18: Mặt bằng và kích thước bể trữ nước. 

 Bể xây dựng bằng công nghệ bê tông thành mỏng, lớp dưới đáy là lớp vữa xi 

măng M100 dày 4cm. Tiếp theo là lớp lưới thép đanthành lớp, trên lớp lưới thép là lớp 

bê tông M100 dày 4cm, lớp bê tông trên mặt đượcđánh bóng bằng xi măng tinh. 

 Xung quanh bể có hàng rào dây thép gai, cột bằng bê tông cao 1,5 m. Bên ngoài 

hàng rào có hành lang xung quanh bằng bê tông M200 dày 10cm. 

4.3.3. Trạm bơm và hệ thống đường ống 

4.3.3.1. Đường ống dẫn nước từ đập dâng về bể trữ nước 

Đường ống dẫn nước từ cụm đầu mối về bể trữ là ống HDPE PN8 đường kính 

125mm, có chiều dài 1320 m. Ống được đặt theo tuyến đi từ cụm đầu mối về bể trữ, 

chôn sâu trung bình 0.6 m, đắp đất chặt hệ số k = 0,9. Trên tuyến ống có lắp đặt 2 van 

xả khí và một van xả cặn. Van lấy nước bằng van đồng đường kính 125mm đặt ở vị trí 

cuối tuyến ống gần bể trữ nước. 

 

Hình 4 - 19: Mặt cắt chi tiết chôn ống dẫn nước từ cụm đầu mối về bể trữ 
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4.3.3.2. Trạm bơm tưới 

- Nhà trạm: Nhà trạm rộng có kích thước BxH=(3.0x3.0)m, cao 2.1m có kết cấu nền 

bằng bê tông M200, giữa nhà trạm làm bệ đặt máy bơm bằng bê tông M200 kích thước 

(0.7x 1.1)m bên trong có đặt sẵn bu lông chờ lắp máy bơm; tường nhà bằng gạch xây 

VXM M75 cao 2.1m, trát trong và ngoài dày 1.5cm.Hệ vì kèo bằng thép hình sử dụng 

liên kết hàn, mái nhà bằng tôn lợp 11 múi dày 0.04mm. 

- Thiết bị: Gồm 1 máy bơm có Q = 21-42 m
3
; H=78-26,9m. Máy biến tần điện vào 

380v; điện ra 380v, 3 pha, công suất 5,5Kw.Tủ điện 10kwhiệu sfrecon có báo mất pha 

sen sơ cảm ứng, linh phụ kiện nhập khẩu korea, kích thước tủ 600x400mm 

4.3.3.3. Hệ thống ống chính, nhánh, mặt ruộng 

a. Tuy n ống chính, nhánh 

Hệ thống đường ống chính bằng ống HDPE PN10 đường kính 110mm và 

HDPE PN8 đường kính 90mm. 

Hệ thống đường ống nhánh bằng ống HDPE PN8 đường kính từ 60mm đến 

73mm. Khối lượng đường ống chính, nhánh được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 4 -  15: Ống chính và ống nhánh tưới 

TT  ê         i Chiều dài ống 

chính HDPE 

D110 (m) 

Chiều dài ống 

chính HDPE 

D90 (m) 

Chiều dài ống nhánh 

HDPE D63-D75 (m) 

1 A 88+35  56+61+70+46+92+24+18 

2 B 60  47.2+133+135 

3 C 77 168 75 

4 D 6.5 0 64 

 .    i mặt ruộng 

- Kỹ thuật tưới mặt ruộng tại khu (Khu C, D) trồng cây lê, đào, mận, hồng: Sử 

dụng công nghệ  tưới nhỏ giọt quấn quanh gốc 
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Hình 4 - 20: Bố trí chi tiết tưới nhỏ giọt quấn quanh gốc 

Bảng 4 - 16: Khối lượng ống tưới mặt ruộng các khu tưới nhỏ giọt quấn quanh gốc 

TT  ê         i Ống PVC D34 (m) Dây PE 

D16mm(m) 

Dây nhỏ giọt quanh gốc 

(m) 

1 D 
 

1209 1758 

2 C1 
 

901 1130 

Kỹ thuật tưới mặt ruộng tại khu (Khu A2, A3-2) rau lấy quả: Sử dụng tưới nhỏ 

giọt dạng dải thẳng  
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Hình 4 - 21: Bố trí chi tiết tưới nhỏ giọt dạng dải thẳng 

Bảng 4 - 17: Tưới mặt ruộng các khu tưới nhỏ giọt dạng dải thẳng 

TT  ê         i Dây nhỏ giọt D16mm (m) Dây PE D16mm (m) 

1 A2 1963 77 

2 A3-3 1651 55 
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- Kỹ thuật tưới tại (lô A1, A4, A5, A3-1, A3-2, B, C2): Sử dụng công nghệ tưới 

phun mưa 

 

Hình 4 - 22: Bố trí chi tiết tưới phun mưa 

Bảng 4 - 18: Tưới mặt ruộng các khu tưới phun mưa 

TT  ê         i Ống PVC D34 (m) Ống PVC D21 (m) 

1 Lô A1 308 168 

2 Lô A4 1022 525 

3 Lô A5 1096 561 

4 Lô A3-1+A3-2 697 361 

5 Lô B1 688 356 

6 Lô B2 1479 761 

7 Lô B2’ 813 420 

8 Lô B3 1383 726 

9 Lô C2 1934 1006 

4.3.4. Nhà lưới hiện đại và nhà lưới đơn giản sẵn có của Trung tâm 

4.3.4.1. Nhà lưới hiện đại (chi tiết thể hiện trong tập bản vẽ thiết kế nhà lưới) 

1. Nhà lưới hiện đại nuôi trồng lan hồ điệp - Diện tích 520,8m2  

+ Kiểu nhà lưới Gothic, nhịp 6,2m 

+ Che phủ mái vòm chống mưa 
Màng nhà kính dày 180 micrôn, Ginegar 

– Israel 
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+ Lớp lưới cắt nắng cốt 5,4m và 3,6m Lưới giảm ánh sáng dệt kim Hàn Quốc 

+ Lớp màng bảo ôn trong nhà 
Màng bảo ôn - Màng nhà kính dày 120 

micrôn - Việt Nam 

+ Bao che xung quanh 

Phía ngoài cố định lưới giảm ánh sáng dệt 

kim, phía trong màng bảo ôn 3 lớp có lớp 

cách nhiệt, giữa màng nhà kính dày 180 

micrôn 

+ Chiều cao máng nước 3,6 m 

+ Nhịp nhà lưới 6,2 m 

+ Chiều rộng theo nhịp 3 x 6,2m = 18,6 m 

+ Chiều dài theo máng 7 x 4,0 m = 28,0 m 

+ Tổng diện tích nhà lưới 18,6 x 28,0 = 520,8 m
2
 

- Phần mái nhà gồm 4 lớp.  

+ Lớp trên cùng cốt 5,4m là lưới cắt nắng dệt kim di động tạo hiệu quả cắt giảm 

ánh sáng nhiệt độ thu rải lưới dùng mô tơ giảm tốc kết hợp nhông xích (Lưới giảm ánh 

sáng dệt kim Hàn Quốc độ bền > 7 năm).  

+ Lớp thứ 2 là lớp chống mưa trên mái vòm. Dùng màng nhà kính dày 180 

micrôn. (Màng nhà kính Ginegar - Israel 5 lớp có cắt tia UV, độ bền > 5 năm).  

+ Lớp thứ 3 cốt 3,6mm là lưới cắt nắng dệt kim di động để phục vụ tốt cho nhu 

cầu sử dụng thu rải lưới dùng mô tơ giảm tốc kết hợp nhông xích (Lưới giảm ánh sáng 

dệt kim Hàn Quốc độ bền > 7 năm). 

+ Lớp thứ 4 là màng nhà kính dày 120 micrôn bảo ôn di động trong nhà phục 

vụ nhu cầu điều hòa nhiệt độ đạt hiệu quả cao. Thu rải màng bảo ôn dùng mô tơ giảm 

tốc kết hợp nhông xích. (Màng nhà kính 3 lớp có cắt tia UV, độ bền > 5 năm).  

- Xung quanh nhà phía ngoài cố định lưới giảm ánh sáng dệt kim Hàn Quốc, 

phía trong màng bảo ôn 3 lớp có lớp cách nhiệt Trung Quốc, giữa màng nhà kính dày 

180 micrôn Ginegar - Israel 5 lớp có cắt tia UV.  

- Trong nhà lắp đặt hệ thống quạt hút gió công nghiệp và hệ thống tấm làm mát 

coolingpad. Có bộ điều khiển tự động thông qua cảm biến nhiệt độ giúp điều tiết, điều 

hòa nhiệt độ được hợp lý trong việc sử dụng.  

- Trong nhà lắp đặt hệ thống giá để khay trồng cây di động tận dụng diện tích 

sử dụng nhà, hệ thống quạt đảo gió lưu thông không khí, hệ thống đèn led chiếu sáng. 

2.  Nhà lưới đa năng nuôi trồng địa lan - Diện tích 504,0m2  

+ Kiểu nhà lưới Gothic, nhịp 6,0m 

+ Che phủ mái vòm chống mưa Màng nhà kính dày 180 micrôn 

+ Lớp lưới cắt nắng cốt 5,4m Lưới giảm ánh sáng dệt kim Hàn Quốc 
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+ Bao che xung quanh Lưới chống côn trùng dệt bằng sợi nilon 

+ Chiều cao máng nước 3,2 m 

+ Nhịp nhà lưới 6,0 m 

+ Chiều rộng theo nhịp 3 x 6,0m = 18,0 m 

+ Chiều dài theo máng 7 x 4,0 m = 28,0 m 

+ Tổng diện tích nhà lưới 18,0 x 28,0 = 504,0 m2 

- Phần mái nhà gồm 2 lớp.  

+ Lớp trên cùng cốt 5,4m là lưới cắt nắng dệt kim di động tạo hiệu quả cắt giảm 

ánh sáng nhiệt độ thu rải lưới dùng mô tơ giảm tốc kết hợp nhông xích (Lưới giảm ánh 

sáng dệt kim Hàn Quốc độ bền > 7 năm). 

+ Lớp thứ 2 là lớp chống mưa trên mái vòm. Dùng màng nhà kính dày 180 

micrôn. (Màng nhà kính có cắt tia UV, độ bền > 5 năm).  

- Xung quanh nhà dưới cốt +0,3m xây tường gạch dày 110 trát tường vữa XM 

M50# dày 15mm. Trên cốt +0,3m cố định 1 lớp lưới chống côn trùng sợi nilon bền 

chắc (Lưới chống côn trùng độ bền > 5 năm)  

- Trong nhà lắp đặt hệ thống quạt đảo gió lưu thông không khí, hệ thống tưới 

phun mưa vòi tưới Israel. 

3. Nhà lưới mái hở chống mưa trồng dưa lưới - Diện tích 504,0m2  

+ Kiểu nhà lưới Gothic, nhịp 6,0m 

+ Che phủ mái vòm chống mưa Màng nhà kính dày 180 micrôn 

+ Lớp lưới cắt nắng cốt 3,5m 
Lưới cắt nắng phủ nhôm có độ cản ánh 

sáng 50-55%. Thu rải thủ công 

+ Bao che xung quanh Lưới chống côn trùng dệt bằng sợi nilon 

+ Chiều cao máng nước 3,5 m 

+ Nhịp nhà lưới 6,0 m 

+ Chiều rộng theo nhịp 3 x 6,0m = 18,0 m 

+ Chiều dài theo máng 7 x 4,0 m = 28,0 m 

+ Tổng diện tích nhà lưới 18,0 x 28,0 = 504,0 m2 

- Phần mái nhà gồm 2 lớp.  

+ Lớp trên cùng lớp chống mưa trên mái vòm. Dùng màng nhà kính dày 180 

micrôn. (Màng nhà kính có cắt tia UV, độ bền > 5 năm).  

+ Lớp thứ 2 là lưới cắt nắng phủ nhôm có độ cản ánh sáng 50-55% để phục vụ 

tốt cho nhu cầu sử dụng thu rải thủ công. (Lưới cắt nắng độ bền > 5 năm).  

- Xung quanh nhà lưới dưới cốt + 0,3m xây tường gạch trát tường vữa XM mác 

75#. Trên cốt +0,3m cố định lưới chống côn trùng loại 32 mesh dệt bằng sợi nilon. 

(Lưới chống côn trùng độ bền > 5 năm). 
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4. Nhà lưới mái vòm tán mưa trồng rau ăn lá - Diện tích 504,0m2  

+ Kiểu nhà lưới Gothic, nhịp 6,0m 

+ Che phủ mái vòm chống mưa 
Lưới chống côn trùng dệt bằng sợi nilon 

loại 32 Mesh 

+ Lớp lưới cắt nắng cốt 3,5m 
Lưới cắt nắng phủ nhôm có độ cản ánh 

sáng 50-55%. Thu rải thủ công 

+ Bao che xung quanh 
Lưới chống côn trùng dệt bằng sợi nilon 

loại 32 Mesh 

+ Chiều cao máng nước 3,5 m 

+ Nhịp nhà lưới 6,0 m 

+ Chiều rộng theo nhịp 3 x 6,0m = 18,0 m 

+ Chiều dài theo máng 7 x 4,0 m = 28,0 m 

+ Tổng diện tích nhà lưới 18,0 x 28,0 = 504,0 m2 

- Phần mái nhà gồm 2 lớp.  

+ Lớp trên cùng lớp tán mưa trên mái vòm. Dùng lưới chống côn trùng loại 32 

mesh dệt bằng sợi nilon. (Lưới chống côn trùng độ bền > 5 năm).  

+ Lớp thứ 2 là lưới cắt nắng phủ nhôm có độ cản ánh sáng 50-55% để phục vụ 

tốt cho nhu cầu sử dụng thu rải thủ công. (Lưới cắt nắng độ bền > 5 năm).  

- Xung quanh nhà lưới dưới cốt + 0,3m xây tường gạch trát tường vữa XM mác 

75#. Trên cốt +0,3m cố định lưới chống côn trùng loại 32 mesh dệt bằng sợi nilon. 

(Lưới chống côn trùng độ bền > 5 năm). 

4.3.4.2. Nhà lưới đơn giản sẵn có của Trung tâm 

Nhà lưới đơn giản mái chữ A tán mưa để ra ngôi cây giống - Diện tích 

3.520,0m
2
 

+ Kiểu nhà lưới Mái chữ A, nhịp 6,0m 

+ Che phủ mái Lưới chống côn trùng loại 16 Mesh 

+ Bao che xung quanh 
Lưới chống côn trùng dệt bằng sợi nilon 

loại 32 Mesh 

+ Chiều cao đỉnh mái 4,3 m 

+ Nhịp nhà lưới 6,0 m 

+ Chiều rộng theo nhịp 6 x 6,0m + 2 x 2,0m = 40,0 m 

+ Chiều dài theo nhịp 14 x 6,0m + 2 x 2,0m = 88,0 m 

+ Tổng diện tích nhà lưới 40,0 x 88,0 = 3.520 m2 

3.2.4.2. Nhà lưới đơn giản sẵn có của Trung tâm 

Nhà lưới đơn giản mái chữ A tán mưa để ra ngôi cây giống - Diện tích 

2.200,0m2. 
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4.4.     o     ố  l    ,  ơ      và d   o           

 .      ă     l p d  toán 

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc 

hướng dẫn lập và quản l  chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

- Căn cứ Thông tư số 1134/2015/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình. 

Giá nhiên liệu, lương nhân công đưa vào tính toán tại thời điểm lập dự toán; 

- Căn cứ Công văn số 3136/ UBND-XD ngày 21/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 

Giang việc công bố đơn giá nhân công trong quản lí chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Hà Giang  theo hướng dẫn Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2015  của Bộ 

Xây Dựng; 

- Căn cứ Quyết định số 1579/2012/QĐ-UBND ngày 13/08/2012 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Giang về việc Ban hành quy định về giá cước và phương pháp tính giá cước vận 

chuyển hàng hóa băng ô tô trên dịa bàn tỉnh Hà Giang; 

- Quyết định 1793/2013 QD-UBND Về việc xếp loại đường để xác định cước vận tải 

đường bộ; 

- Định mức dự toán công bố kèm theo Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của 

Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình-phần xây dựng; 

- Định mức dự toán công bố kèm theo Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của 

Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình-phần khảo sát; 

- Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013, hướng dẫn lập và quản lý chi phi phí 

khảo sát xây dựng; 

- Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng; 

- Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình ban hành kèm 

theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng; 

- Đơn giá khảo sát công bố kèm theo Quyết định 1729/2006/QĐ-UBND đơn giá xây 

dựng công trình phần khảo sát tỉnh Hà Giang; 

- Chi phí thẩm tra, phê duyệt, quyết toán, kiểm toán theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC 

ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

- Căn cứ Công bố số 67/CB-LS 19/10/2016 của Liên Sở Tài chính và Xây dựng 

tỉnh Hà Giang về việc Công bố giá vật liệu xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng thực 

hiện từ ngày 19/10/2016; 
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- Ngoài ra còn áp dụng đầy đủ các chế độ chính sách về XDCB hiện hành của nhà 

nước. 

b. Giá tr  d  toán:   11.150.000.000  

Các bảng tính dự toán chi tiết như sau: 

Bảng 4 - 19: Tổng hợp kinh phí xây dựng 

ĐVT: đồng 

STT K o    ụ          
              

     

                 

 ă   
        s        

 1 Bể 451.213.439 45.121.344 496.334.783 

 2 Trạm bơm 219.712.852 21.971.285 241.684.137 

 3 Nhà nuôi cây con 3.487.223.080 348.722.308 3.835.945.388 

 4 Tuyến ống 2.567.603.942 256.760.394 2.824.364.336 

 5 Hạng mục nhà thí nghiệm 2.030.457.511 203.045.751 2.233.503.262 

 6 Đập dâng 1.379.196.671 137.919.667 1.517.116.338 

         xây d    10.135.407.495 1.013.540.749 11.148.948.244 

 
5. QU   LÝ,  Ậ   À    À B O  RÌ 

Nội dung yêu cầu của công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ  thống công 

trình thuỷ lợi nói chung đã được qui định trong Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công 

trình thủy lợi, Nghị  định 143 và đã được cụ thể hóa trong thông tư 

65/2009/TTBNNPTNT, ngày 12 tháng 10 năm 2009, trong đó có nội dung và yêu cầu 

chủ yếu sau:  

-  Quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng  công trình tưới tiêu nước, cấp nước 

theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn công trình. 

-  Thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích tưới tiêu, cấp nước phục vụ 

sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác trên cơ sở hợp đồng đặt hàng với cơ 

quan có thẩm quyền hoặc kế hoạch được giao. 

-  Sử dụng vốn, tài sản và mọi nguồn lực được giao để hoàn thành tốt nhiệm vụ 

quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi. 

5.1. Qu n lý và b o trì 

Một hệ thống công trình nói chung nếu không được quản l  và quan tâm chăm 

sóc một cách đầy đủ đúng mức chắc chắn sẽ bị giảm tuổi thọ và ảnh hưởng đến chức 

năng làm việc của công trình. 

Công việc duy tu bảo dưỡng gắn liền với các hoạt động của hệ thống công trình 

để giữ cho hệ thống hoạt động tốt, liên tục và lâu bền. 
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Mục đích công tác duy tu, bảo dưỡng công trình: Duy tu bảo dưỡng nhằm đưa 

các hạng mục công trình trở về điều kiện làm việc tốt nhất có thể đạt được và kéo dài 

thời gian làm việc hiệu quả công trình. 

Nguyên tắc duy tu bảo dưỡng : 

- Tu sửa bảo dưỡng thường xuyên để hạn chế hư hỏng nhỏ trở thành hư hỏng lớn 

- Giữ nguyên hiện trạng công trình, trường hợp muốn thay đổi kết cấu thì phải có 

ý  kiến của cán bộ kỹ thuật, hoặc cơ quan quản lý 

- Không ảnh hưởng đến hoạt động của công trình 

- Đảm bảo công trình hoạt động lâu dài 

Các bước cơ bản khi thực hiện bảo dưỡng công trình 

- Xác định công trình và vị trí của hạng mục công trình cần bảo dưỡng (có thể 

xác định trên bản đồ nếu có) 

- Xem lại tài liệu làm việc và cách vận hành của hạng mục đó (nếu không nhớ) 

- Dự kiến và chuẩn bị đủ số nhân lực (số người) cần thiết để thực hiện công việc 

- Chọn thời điểm hợp lý (nếu không phải sự cố cần xử lý gấp), tránh gây ảnh 

hưởng phiền hà đến người sử dụng, tránh vào thời điểm khó thực hiện công 

việc. 

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật liệu có liên quan đến việc thực hiện bảo dưỡng 

công trình đó 

- Dự kiến sự ảnh hưởng và thông báo cho những đối tượng (người, đơn vị)  có 

thể bị ảnh hưởng do công việc bảo dưỡng để họ biết và có biện pháp phòng 

tránh. 

- Tiến hành công việc bảo dưỡng 

- Trả lại sự hoạt động bình thường của công trình 

- Ghi nhật ký bảo dưỡng: những việc đã làm, những dụng cụ, phụ kiện, vật 

tư,thiết bị đã bị thay thế, thời gian thực hiện, người thực hiện 

- Báo cáo thường xuyên công tác bảo dưỡng lên cấp trên hoặc với đơn vị có liên 

quan 

Các loại  bảo dưỡng: 

- Bảo dưỡng thường xuyên: Là việc chăm sóc hàng ngày của người quản l  đối 

với các hạng mục công trình. Những công việc này không nhất thiết phải qui 

định về thời gian thực hiện. Thực tế quản lý hàng ngày khi thực hiện vận hành 

công trình thì đồng thời có thể thực hiện công việc chăm sóc bảo dưỡng đơn 

giản như : lau chùi, quyét dọn, phát quang, nạo vét, vớt rong rêu, chỉnh lại tay 

van… 
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- Bảo dưỡng định kỳ: là việc làm cần thiết theo qui trình liên tục đã được lên kế 

hoạch (theo từng khoảng thời gian) nhằm phòng ngừa, tránh nhưng hư hỏng 

nghiêm trọng xẩy ra đối với công trình 

- Bảo dưỡng đột xuất: Là việc làm cần thực hiện ngay sau khi xảy ra các trận 

bão, lũ, gây sự cố cho công trình 

5.2. V n hành 

a) Kiểm tra trước khi vận hành hệ thống 

- Kiểm tra các điều kiện làm việc của động cơ và máy bơm. Kiểm tra cột nước 

ngập rọ bơm tối thiểu 50cm, nguồn điện, độ ổn định và ăn mòn của bệ máy, độ 

sạch của dầu bôi trơn. 

- Kiểm tra hệ thống điện, đảm bảo các thiết bị được kết nối đúng và có thể hoạt 

động tốt. 

- Kiểm tra định kỳ 6 tháng 1 lần cả hệ thống: Các van, hệ thống điều khiển, các 

bộ lọc, hệ thống đường ống, dây tưới và vòi tưới. 

b)Kiểm tra trong quá trình vận hành: 

- Kiểm tra thiết bị bơm: Tình trạng hoạt động so với thiết kế, độ ồn, độ rung, rò 

rỉ, tiêu thụ nhiên liệu… 

- Thiết bị đo lưu lượng: Đảm bảo thiết bị đo lưu lượng hoạt động bình thường. 

Nếu có bất thường cần kiểm tra ngay sự rò rỉ trong hệ thống đường ống hay tắc 

nghẽn tại bộ lọc hoặc vòi tưới. 

 Quy trình v n hành h  thố      i: 

Hệ thống tưới gồm 1 máy bơm và hệ thống các van tưới, tưới lô nào thì mở van 

lô đó.  

- Vận hành lần đầu: Để tránh hiện tượng tắc đường ống, phải mở các van cuối 

của đường ống, mở tất cả các nút cuối của các đường ống để thau rửa toàn bộ hệ 

thống. Việc thau rửa này được tiến hành qua từng cấp ống, thời gian thực hiện 15 phút. 

Sau khi thau rửa xong các van cần được đóng tháo nước theo tuần tự từ ống chính đến 

các cấp ống cuối cùng. 

- Vận hành thường xuyên: Để tránh hiện tượng nước va trong hệ thống đường 

ống cần phải đóng, mở van từ từ. Khi dừng bơm cần đóng van phía ống ra trước, sau 

đó ngắt điện để giảm độ rung cho máy. 

- Vận hành các van: Để tránh tình trạng giảm lưu lượng và áp lực tưới đột ngột, 

không được mở các van đồng thời. Khoảng thời gian đóng mở vận hành theo quy định 

của nhà sản xuất. 

Tưới theo đúng kế hoạch đã định sẵn. Trong quá trình tưới phát hiện các sự cố 

cần khắc phục ngay. 
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- Van lấy nước vào bể trữ: lấy nước cho bể chứa 500 m
3
 và liên tục bổ sung 

trong suốt quá trình trạm bơm tưới hoạt động. Thời gian chảy đầy bể chứa là 8 giờ. 

- Trạm bơm tưới: Thời gian bơm nước tưới từng khu của trạm bơm phụ thuộc 

vào số lô tưới cùng thời điểm đó. 

 Các khu được tưới luân phiên, mỗi khu được tổ hợp bởi các lô tưới như sau: 

+ Khu thứ nhất: Tưới đồng thời các lô áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt 

A2, A3-3, C1 và D; 

 + Khu thứ 2: Tưới đồng thời 2 lô A3-1 và A3-2; 

 + Khu thứ 3: Tưới lô A4, A5; 

 + Khu thứ 4: Tưới lô C2; 

 +Khu thứ 5: Tưới đồng thời 2 lô B3-1 và B3-3; 

 + Khu thứ 6: Tưới đồng thời 2 lô B3-2 và B3-4; 

Bảng 5 - 1: Thời gian tưới các khu 

TT Tên khu L     i 
Thờ          i 1 

khu/1 l n (phút) 

T ng thờ          i 

cho mô hình  (giờ) 

1 Khu thứ nhất A3-1, A3-2 51 

9,88 

2 Khu thứ 2 A4, A5 35 

3 Khu thứ 3 C2 35 

4 Khu thứ 4 B3-1, B3-3 35 

5 Khu thứ 5 B3-2, B3-4 35 

6 
Khu thứ 6 

(nhỏ giọt) 

A2, A3-3, D, 

C1 
402,7 

 

5. .    ơ              q    lý và v    à    

 - Trung tâm giống cây trồng và gia súc Phó Bảng là đơn vị tiếp nhận, quản lý và 

vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị được hỗ trợ gồm: 

 + Nhà 2 tầng phục vụ công tác nghiên cứu 

 + Khu nhà màng plastic hiện đại (2.032,8m
2
) 

 + Khu nhà lưới đơn giản (3.520m
2
) 

 + Hệ thống hạ tầng (hệ thống tưới, đường đi,...) 

 + Trang thiết bị phục vụ các hoạt động nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp 

* Cơ cấu tổ chức: 

Trung tâm giống cây trồng và gia súc Phó Bảng có cơ cấu tổ chức gồm: 01 

Giám đốc, 01 phó giám đốc, 01 phòng hành chính – tổng hợp, 01 phòng kế hoạch - kỹ 

thuật và các tổ chuyên môn với sơ đồ hoạt động như sau: 

 

 
      ốc 
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- Giám đốc và phó giám đốc có trách nhiệm: Xây dựng cơ chế hoạt động, lập kế 

hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Chỉ đạo quá trình thực hiện theo đúng kế hoạch đã 

xây dựng và được sự nhất trí của toàn thể thành viên. 

-  Phòng Hành chính – Tổng hợp: Quản l , tiếp nhận nhà màng, nhà lưới, các 

dụng cụ máy móc, thiết bị, hệ thống cơ sở hạ tầng.Phối hợp với phòng Kế hoạch – Kỹ 

thuật trong xây dựng phương án  bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị được hỗ trợ. 

+ Tổ kế toán, thủ kho, thủ quỹ: Quản lý về vốn, tải sản chung của trung tâm 

theo đúng nguyên tắc tài chính. 

- Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật: Lập kế hoạch sản xuất, vận hành trực tiếp các 

trang thiết bị, hệ thống cơ sở hạ tầng. Đề xuất phương án duy tu bảo dưỡng hệ thống 

tưới và các loại máy móc thiết bị khác. 

+ Tổ kỹ thuật sản xuất trồng trọt, tổ chăn nuôi: Trực tiếp vận hành, phát hiện và 

đề xuất duy tu bảo dưỡng hệ thống tưới, sử dụng các máy móc và thiết bị phục vụ 

nghiên cứu và sản xuất. 

+ Tổ dịch vụ: Phối hợp với phòng Hành chính – Tổng hợp và phòng Kế hoạch – 

Kỹ thuật để lập phương án mua bán, trao đổi hàng hóa, vật tư nông nghiệp, liên kết thị 

trường tiêu thụ và thương mại hóa sản phẩm. 

* T  ch c th c hi n khi k t thúc d  án 

Sau khi kết thúc dự án trung tâm là đơn vị quản lí các trang thiết bị đã được 

trang bị từ dự án và vận hành, tu sửa các trang thiết bị này, các hoạt động điều hành 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được duy trì theo quy chế hoạt động của trung tâm. Sở 

Phó g     ốc 

Phòng K  hoạch – 

Kỹ thu t 

 

Phòng Hành chính – 

T ng h p 

T  kỹ thu t s n 

xuất trồng trọt 

T    ă       T  d ch vụ T  k  toán, thủ 

kho, thủ quỹ 
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Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang là đơn vịgiám sát việc quản lí, vận 

hành và điều hành hoạt động của trung tâm. 

6.  OẠ  ĐỘ   Đ           M           K Í   À KÍNH TRÊN CÁC 

K U MẪU  À ĐỐ    Ứ   

Hoạt động này bao gồm thực hiện hai cuộc điều tra cơ bản. Điều tra cơ bản lần 

đầu sẽ được thực hiện ngay khi bắt đầu hoặc trước khi bắt đầu dự án (trong quá trình 

thẩm định dự án). Kết quả điều tra lần 1 sẽ là cơ sở để đánh giá hiệu quả và tác động 

của các hoạt động khác (so sánh với kết quả điều tra lần 2 được thực hiện khi dự án kết 

thúc) và cũng là cơ sở để lập các kế hoạch hoạt động. Kết quả dự kiến: 

- Báo cáo điều tra cơ bản khi bắt đầu triển khai dự án.  

- Báo cáo điều tra cơ bản khi kết thúc dự án, đánh giá được mức độ đạt các kết 

quả của dự án (báo cáo đảm bảo số liệu chứng minh khả năng giảm thiểu khí 

nhà kính tại mô hình CSA so với ban đầu và so với khu đối chứng khác) 

- Đánh giá sử dụng phân bón vô cơ, thuốc BVTV, hàm lượng kim loại nặng, vi 

sinh vật trên sản phẩm rau, quả được đánh giá thường xuyên hàng vụ, hàng năm 

trong quá trình thực hiện dự án. 

7. KẾ  LUẬ   À K Ế     Ị 

Công trình “ â     o  ă   l c và h  tr  Trung tâm giống cây trồng và gia 

súc Phó B   ” tại huyện Đồng Văn làmô trình điểm trong sản xuấtnông nghiệp công 

nghệ cao tại tỉnh Hà Giang áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến, kết hợp với tưới 

nước tiết kiệm, hiện đại vào sản xuất,… giúp giảm chi phí đầu vào, tăng hiệu quả sản 

xuất và giảm thiểu biến đổi khí hậu 

Để mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với quy hoạch phát triển nông 

nghiệp tỉnh Hà Giang, giúp cán bộ trung tâm nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng 

tiếp cận thị trường; Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Giang kính đề nghị Cục Trồng trọt, Ban 

Quản l  Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ngân 

hàng Thế giới sớm thông qua đề cương chi tiết thiết kế CSA “ â     o  ă   l c và h  

tr  Trung tâm giống cây trồng và gia súc Phó B ng" tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 

Giang. 
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   PHỤ LỤC 2: KINH PHÍ XÂY D NG MÔ HÌNH NÔNG NGHI     EO  ĂM  

T ng h            ề ngh  h  tr   ă  2017 

TT 

  

 ạ    ụ  

  

Đơ  v  

tính 

  

 Đơ      

  ồ  )    

  

 Số 

l      

  

   à     ề  

  ồ  )  

  

 ố  d        o  ố   ố      

PPMU Trung tâm   

I  ụ    ụ,   y           424.174.000  424.174.000      

1.1  ụ    ụ   y     s   x ấ        114.500.000  114.500.000      

1 Máy làm đất đa năng honda (6,5HP) Cái 16.000.000 1 16.000.000  16.000.000      

2 
Máy nghiền: rơm rạ, vỏ trấu.... 

(3A7,5Kw) 
Cái 15.500.000 1 15.500.000  15.500.000      

3 Máy phun thuốc Honda Motokawa GX35 Cái 3.500.000 2 7.000.000  7.000.000      

4 Máy cắt cỏ honda UMK435T U2ST Cái 6.000.000 2 12.000.000  12.000.000      

5 
Xe vận chuyển phân bón, sản phẩm nội 

đồng (xe rùa 1 bánh) 
Xe 800.000 5 4.000.000  4.000.000      

6 
Bộ dụng cụ làm vườn (cuốc, xẻng, đồ bảo 

hộ,….) 
Bộ 2.500.000 15 37.500.000  37.500.000      

7 Bộ dụng cụ cắt tỉa (cưa, kéo,….) Bộ 1.500.000 15 22.500.000  22.500.000      

1.2  ụ    ụ   y       ò                 
  

309.674.000  309.674.000      

1 Máy đo độ ẩm hạt KETT PM – 450 Cái 12.210.000 1 12.210.000  12.210.000      

2 Bút đo độ mặn, nhiệt độ DYS DMT-20 Cái 2.904.000 1 2.904.000  2.904.000      

3 
Bút đo ORP, pH, nhiệt độ Hanna Hi 

98121 
Cái 4.300.000 1 4.300.000  4.300.000      

4 Bút đo EC, TDS, nhiệt độ Martini EC60 Cái 2.200.000 1 2.200.000  2.200.000      

5 Máy đo nồng độ CO2 Testo 535 Cái 18.880.000 1 18.880.000  18.880.000      
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6 
Bộ dụng cụ lấy mẫu đất Oakfield A 

Auger 
Cái 24.000.000 1 24.000.000  24.000.000      

7 
Máy đo cường độ ánh sáng Tenmars TM 

203 
Cái 4.400.000 1 4.400.000  4.400.000      

8 
Máy đo diệp lục lá cây OPTI SCIENCES 

CCM200 Plus 
Cái 66.000.000 1 66.000.000  66.000.000      

9 
Máy đo hàm lượng dinh dưỡng N-P-K 

trong đất Hanna HI83225-02 
Cái 25.990.000 1 25.990.000  25.990.000      

10 
Máy đo đa chỉ tiêu của nước Hach 

HQ40d 
Cái 26.390.000 1 26.390.000  26.390.000      

11 Cân kỹ thuật Mettler Toledo ME 303E Cái 18.500.000 1 18.500.000  18.500.000      

12 
Khúc xạ kế đo độ Brix Atago Master 4 

Alpha 
Cái 3.900.000 1 3.900.000  3.900.000      

13 Kính hiển vi Kruss MBL 2000 Cái 15.000.000 2 30.000.000  30.000.000      

14 
Tủ bảo quản mẫu chuyên dụng Panasonic 

Healthcare MPR-S313 
Cái 70.000.000 1 70.000.000  70.000.000      

II    yê  l   ,  ă   l     

 Hỗ trợ 

từ tháng 

7-12 
  

1.282.661.050   1.136.161.050   

2.1 
Xây d    v ờ    o  ồ       oà   ây 

 ẹ  ây   ồ          
  

  
27.401.000    7.401.000    

  Phân hữu cơ Tấn 1.000.000 20 20.000.000    -  20.000.000  

  Phân lân supe Kg 4.500 880 3.960.000    3.960.000    

  Phân Kaliclorua Kg 10.550 120 1.266.000    1.266.000    

  Vôi bột Kg 4.000 200 800.000    800.000    

  Phân bón qua lá Lít 250.000 1,5                                                                  
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375.000  375.000  

  Thuốc BVTV Kg 500.000 2 
                              

1.000.000  
  

                        

1.000.000  
  

2.2 
Xây d        ì   s   x ấ       o  

  ấ  l       o   o     à  à   
  

  
675.335.000    675.335.000    

1  ây   ố     
  

                                                                                            

  Cây giống lan hồ điệp (6-8 tháng tuổi) Cây 30.000 15000 450.000.000    450.000.000    

  Cây giống lan Cây 25.000 6000 150.000.000    150.000.000    

  Giống dưa (sản xuất trong vườn ươm) Cây         

  Giống cà chua (sản xuất trong vườn ươm) Cây        

2 Sản xuất lan hồ điệp          

  
Phân bón qua lá(NPK 30-10-10+TE, 

NPK 20 - 20- 20) 
Kg 250.000 50 12.500.000    12.500.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 10 5.000.000    5.000.000    

  Dụng cụ, chậu nuôi cây Kg  100.000 150 15.000.000    15.000.000    

  
Giá thể (rau dớn, rêu, sơ dừa, mùn 

cưa,…) 
Tân 1.500.000 10 15.000.000    15.000.000    

3 Sản xuất cây giống lan           

  
Phân bón qua lá(NPK 30-10-10+TE, 

NPK 20 - 20- 20) 
Kg 250.000 25 6.250.000    6.250.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 5 2.500.000    2.500.000    

  Dụng cụ, chậu nuôi cây Kg  100.000 75 7.500.000    7.500.000    

  Giá thể (sơ dừa, mùn cưa,...) Tân 1.500.000 5 7.500.000    7.500.000    

4 
Sản xuất dưa lưới chất lượng 

cao(0,05ha)*2vụ/năm = 0,1ha 
 SX vụ 2 

  
        

  Phân đạm Urê Kg 10.500 18 189.000    189.000    
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  Phân lân Supe Kg 4.500 27 121.500    121.500    

  Phân Kaliclorua Kg 10.550 25 263.750    263.750    

  Phân bón qua lá Kg 250.000 0,5 125.000    125.000    

  Thuốc bảo vệ thực vật Kg 500.000 0,5 250.000    250.000    

  Chế phẩmTrichoderma Kg 90.000 2,5 225.000    225.000    

  Giá thể (sơ dừa, chấu hun…) Tấn 1.500.000 0,6 900.000    900.000    

5 
Trồng cà chua trái vụ(0,05ha)* 

2vụ/năm=0,1ha 
 SX vụ 2 

  
        

  Phân đạm Urê Kg 10.500 17,5 183.750    183.750    

  Phân lân Supe Kg 4.500 37,5 168.750    168.750    

  Phân Kaliclorua Kg 10.550 15 158.250    158.250    

  Phân bón qua lá Kg 250.000 0,5 125.000    125.000    

  Thuốc bảo vệ thực vật Kg 500.000 0,5 250.000    250.000    

  Chế phẩmTrichoderma Kg 90.000 2,5 225.000    225.000    

  Giá thể (sơ dừa,…) Ton 1.500.000 0,6 900.000    900.000    

2.3 
Xây d        ì   s   x ấ    ố    ây 

  ồ    
    525.598.300    432.098.300    

2.3.1. 
S   x ấ    ố     o     à l     ơ       

(5.720m2) 
                                                                                                   

1 
Nhân giống cây ăn quả (2.020m2) dự 

kiến sản xuất 200.000 cây ăn quả 

 Sx 1 

vụ/năm 

(từ T7) 
  

        

  Hạt giống           

  Hạt đào Kg 150.000 100 15.000.000    15.000.000    

  Hạt hồng Kg  150.000 100 15.000.000    15.000.000    

  Hạt lê Kg  200.000 50 10.000.000    10.000.000    
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  Phân bón (tên loại phân bón)          

  Phân hữu cơ Tấn 1.000.000 25 25.000.000    -  25.000.000  

  Phân lân supe Kg 4.500 500 2.250.000    2.250.000    

  Phân Kaliclorua Kg 10.550 200 2.110.000    2.110.000    

  Phân bón qua lá Lít 250.000 2 500.000    500.000    

  Vôi bột Kg 4.000 200 800.000    800.000    

  Giá thể (Chấu hun, sơ dừa,….) Tấn 1.500.000 2,5 3.750.000    3.750.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 2 1.000.000    1.000.000    

  Túi bầu Ф12cm, cao 20cm Kg 100.000 300 30.000.000    30.000.000    

2 Sản xuất cây, hạt giống rau(700m2)     
 

        

  Sản xuất cây giống     
 

        

  Hạt giống rau ăn quả (Sx 3 vụ/năm) Kg 6.500.000 2 13.000.000    13.000.000    

  Hạt giống rau ăn lá (Sx 4 vụ/năm) Kg 4.000.000 2 8.000.000    8.000.000    

  Phân bón, vật tư phục vụ sản xuất          

  Phân hữu cơ Tấn 1.000.000 0,5 500.000    -  500.000  

  Phân vi sinh Kg 4.000 50 200.000    200.000    

  Phân NPK 5-10-3 Kg 5.800 25 145.000    145.000    

  Phân lân supe Kg 4.500 50 225.000    225.000    

  Giá thể (sơ dừa,….) Kg 1.500.000 0,5 750.000    750.000    

  Khay lỗ loại 50 - 84 lỗ Kg 150.000 10 1.500.000    1.500.000    

3 
Sản xuất giống hoa và hoa thương mại 

(3.000m2) 
         

 
  ố   sử dụ            

  Cành giống hoa hồng Kg  100.000 400 40.000.000    40.000.000    

  Hạt giống hoa cúc kg 1.200.000 1 1.200.000    1.200.000    
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  Cây giống hoa đồng tiền cây 6.000 10000 60.000.000    60.000.000    

  Củ giống hoa lily cây 15.000 10000 150.000.000    150.000.000    

 
Sản xuất giống hoa hồng (sản xuất 1 

vụ/năm) 1.500m2 

Sx từ 

tháng 7     
        

  Phân hữu cơ Tấn 1.000.000 50 50.000.000    -  50.000.000  

  Phân lân supe Kg 4.500 70 315.000    315.000    

  Vôi bột Kg 4.000 50 200.000    200.000    

  Phân bón qua lá Lít 250.000 6 1.500.000    1.500.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 6 3.000.000    3.000.000    

  Giá thể (sơ dừa, chấu hun,….) Tấn 1.500.000 1 1.500.000    1.500.000    

  Túi đóng bầu kích thước 20 x 16 x 22  Kg 70.000 300 21.000.000    21.000.000    

 
Sản xuất giống hoa cúc (sản xuất 3 

vụ/năm) 500m2 

Sx 2 vụ 

(hè thu, 

thu 

đông)   

  
        

  Phân hữu cơ Tấn 1.000.000 1 1.000.000    -  1.000.000  

  Phân đạm Urê kg 10.500 8 84.000    84.000    

  Phân lân Supe kg 4.500 18 81.000    81.000    

  Phân Kaliclorua kg 10.550 6 63.300    63.300    

 
Sản xuất hoa đồng tiền thương mại (sản 

xuất 1 vụ/năm) 500m2 

 Sx từ 

tháng 7-

12 
  

        

  Phân hữu cơ Tấn 1.000.000 10 10.000.000    -  10.000.000  

  Phân bón qua lá Lít 250.000 2 500.000    500.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 2 1.000.000    1.000.000    

  Giá thể (xơ dừa, chấu hun,…) Tấn 1.500.000 10 15.000.000    15.000.000    
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  Túi đóng bầu kích thước 20 x 16 x 22  Kg 70.000 100 7.000.000    7.000.000    

 
Sản xuất hoa lily thương mại (Sản xuất 

1 vụ/năm) 500m2 

 Sx từ 

tháng 9- 

12  
  

        

  Phân hữu cơ Tấn 1.000.000 3 3.000.000    -  3.000.000  

  Phân bón qua lá Lít 250.000 2 500.000    500.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 2 1.000.000    1.000.000    

  Giá thể (xơ dừa, chấu hun,…) Tấn 1.500.000 0,5 750.000    750.000    

  Dụng cụ bao hoa Kg 250.000 3 750.000    750.000    

2.3.2. 
       s   x ấ   ạ    ố         oà  

trung tâm (7.800m2) 
        

  Chi phí thuê đất Năm  20.000.000 1 20.000.000    20.000.000    

  Phân hữu cơ Tấn 1.000.000 4 4.000.000    -  4.000.000  

  Phân đạm Urê Kg 10.500 50 525.000    525.000    

  Phân lân supe Kg 4.500 200 900.000    900.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 2 1.000.000    1.000.000    

2.4 
Xây d        ì     ì   d ễ  s   x ấ  

    loạ   ây   ồ                  
    

 
54.326.750    21.326.750    

2.4.1 Mô hình trình diễn cây ăn quả (0,5 ha) 
Sx từ 

tháng 7 – 

12 

           

  Phân hữu cơ Tấn 1.000.000 7,5 7.500.000    -  7.500.000  

  Phân lân supe Kg 4.500 100 450.000    450.000    

  Phân bón qua lá Lít 250.000 1 250.000    250.000    

  Vôi bột Kg 4.000 250 1.000.000    1.000.000    
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  Thuốc BVTV Kg 500.000 0,5 250.000    250.000    

2.4.2 
Mô hình trình diễn cây rau (0,2ha * 4 

vụ/năm = 0,8ha) 

Sx 2 vụ 

(hè thu, 

thu 

đông) 

  
 

        

  Phân hữu cơ Tấn  1.000.000 5 5.000.000    -  5.000.000  

  Phân đạm Ure Kg 10.500 80 840.000    840.000    

  Phân lân supe Kg 4.500 160 720.000    720.000    

  Phân Kaliclorua Kg 10.550 80 844.000    844.000    

  Phân vi sinh Tấn 4.000.000 1 4.000.000    4.000.000    

  Phân bón qua lá Lít 250.000 2,5 625.000    625.000    

  Vôi bột Kg 4.000 160 640.000    640.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 2,5 1.250.000    1.250.000    

2.4.3 Mô hình trình diễn cây hoa (0,8ha)          

  Mô hình hoa hồng (0,7ha) 

Sx từ 

tháng 7 - 

12   

  
 

        

  Phân hữu cơ Tấn  1.000.000 12,5 12.500.000    -  12.500.000  

  Phân đạm Ure Kg 10.500 105 1.102.500    1.102.500    

  Phân lân supe Kg 4.500 175 787.500    787.500    

  Phân Kaliclorua Kg 10.550 105 1.107.750    1.107.750    

  Phân vi sinh Kg 4.000 105 420.000    420.000    

  Phân bón qua lá Lít 250.000 4,5 1.125.000    1.125.000    

  Vôi bột Kg 4.000 175 700.000    700.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 4,2 2.100.000    2.100.000    
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Mô hình hoa cúc (0,1ha*3vụ/năm = 

0,3ha) 

Sx 2 vụ 

(hè thu, 

thu 

đông) 

  
 

        

  Phân hữu cơ Tấn  1.000.000 8 8.000.000    -  8.000.000  

  Phân đạm Ure Kg 10.500 50 525.000    525.000    

  Phân lân supe Kg 4.500 64 288.000    288.000    

  Phân Kaliclorua Kg 10.550 40 422.000    422.000    

  Phân vi sinh Kg 4.000 30 120.000    120.000    

  Phân bón qua lá Lít 250.000 1,6 400.000    400.000    

  Vôi bột Kg 4.000 140 560.000    560.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 1,6 800.000    800.000    

III. Đào  ạo  â     o  ă   l   
3tháng/lâ

n 
50.355.000 2 100.710.000    100.710.000    

IV Q    lý     (3%)       
  

49.832.000                      

 Ổ   SỐ    +    +    )       
1.807.545.050 424.174.000  1.661.045.050  146.500.000  

 Ổ   SỐ    +    +     +   )       
1.857.377.050  424.174.000   1.710.877.050  146.500.000  

 

 

T ng h            ề ngh  h  tr   ă  2018 

TT 

  

 ạ    ụ  

 

Đơ  v  

tính 

 

Đơ      

  ồ  ) 

 

Số 

l     

 

  à     ề  

  ồ  ) 

 

 ố  d        o  ố   ố      

PPMU Trung tâm 
 

I    yê  l   ,  ă   l     
 Hỗ trợ 

cả năm  

 

1.359.233.450   1.190.233.450   

1.1 
Xây d    v ờ    o  ồ       oà   ây 

 ẹ  ây   ồ          
  

 

 

38.355.000    18.355.000    
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  Phân hữu cơ Tấn 1.000.000 20 20.000.000      20.000.000  

  Phân đạm Ure Urê Kg 10.500 500 5.250.000    5.250.000    

  Phân lân supe Kg 4.500 880 3.960.000    3.960.000    

  Phân Kaliclorua Kg 10.550 400 4.220.000    4.220.000    

  Vôi bột Kg 4.000 200 800.000    800.000    

  Phân bón qua lá Lít 250.000 4,5 1.125.000    1.125.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 6 3.000.000    3.000.000    

1.2 
Xây d        ì   s   x ấ       o  

  ấ  l       o   o     à  à   
    679.420.000    679.420.000    

 1  ây   ố                                                                

  Cây giống lan hồ điệp (6-8 tháng tuổi) Cây 30.000 15000 450.000.000    450.000.000    

  Cây giống lan Cây 25.000 6000 150.000.000    150.000.000    

  Giống dưa (sản xuất trong vườn ươm) Cây         

  Giống cà chua (sản xuất trong vườn ươm) Cây        

2 Sản xuất lan hồ điệp          

  
Phân bón qua lá(NPK 30-10-10+TE, 

NPK 20 - 20- 20) 
Kg 250.000 50 12.500.000    12.500.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 10 5.000.000    5.000.000    

  Dụng cụ, chậu nuôi cây Kg  100.000 150 15.000.000    15.000.000    

  
Giá thể (rau dớn, rêu, sơ dừa, mùn 

cưa,…) 
Tân 1.500.000 10 15.000.000    15.000.000    

3 Sản xuất cây giống lan           

  
Phân bón qua lá(NPK 30-10-10+TE, 

NPK 20 - 20- 20) 
Kg 250.000 25 6.250.000    6.250.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 5 2.500.000    2.500.000    

  Dụng cụ, chậu nuôi cây Kg  100.000 75 7.500.000    7.500.000    

  Giá thể (sơ dừa, mùn cưa,...) Tân 1.500.000 5 7.500.000    7.500.000    
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4 
Sản xuất dưa lưới chất lượng 

cao(0,05ha)*2vụ/năm = 0,1ha 
  

  
        

  Phân đạm Urê Kg 10.500 36 378.000    378.000    

  Phân lân Supe Kg 4.500 54 243.000    243.000    

  Phân Kaliclorua Kg 10.550 50 527.500    527.500    

  Phân bón qua lá Kg 250.000 1 250.000    250.000    

  Thuốc bảo vệ thực vật Kg 500.000 1 500.000    500.000    

  Chế phẩmTrichoderma Kg 90.000 5 450.000    450.000    

  Giá thể (sơ dừa, chấu hun…) Tấn 1.500.000 1,2 1.800.000    1.800.000    

5 
Trồng cà chua trái vụ(0,05ha)* 

2vụ/năm=0,1ha 
  

  
        

  Phân đạm Urê Kg 10.500 35 367.500    367.500    

  Phân lân Supe Kg 4.500 75 337.500    337.500    

  Phân Kaliclorua Kg 10.550 30 316.500    316.500    

  Phân bón qua lá Kg 250.000 1 250.000    250.000    

  Thuốc bảo vệ thực vật Kg 500.000 1 500.000    500.000    

  Chế phẩmTrichoderma Kg 90.000 5 450.000    450.000    

  Giá thể (sơ dừa,…) Ton 1.500.000 1,2 1.800.000    1.800.000    

1.3 
Xây d        ì   s   x ấ    ố    ây 

  ồ    
  

  
545.232.450    450.732.450    

1.3.1 
S   x ấ    ố     o     à l     ơ       

(5.720m2) 
  

  
                                                                                                

1 
Nhân giống cây ăn quả (2.020m2) dự 

kiến sản xuất 200.000 cây ăn quả 

 Sx 1 

vụ/năm 

(từ T7) 

       

  Hạt giống           

  Hạt đào Kg 150.000 100 15.000.000    15.000.000    

  Hạt hồng Kg  150.000 100 15.000.000    15.000.000    
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  Hạt lê Kg  200.000 50 10.000.000    10.000.000    

  Phân bón (tên loại phân bón)         

  Phân hữu cơ Tấn 1.000.000 25 25.000.000      25.000.000  

  Phân lân supe Kg 4.500 500 2.250.000    2.250.000    

  Phân Kaliclorua Kg 10.550 200 2.110.000    2.110.000    

  Phân bón qua lá Lít 250.000 2 500.000    500.000    

  Vôi bột Kg 4.000 200 800.000    800.000    

  Giá thể (Chấu hun, sơ dừa,….) Tấn 1.500.000 2,5 3.750.000    3.750.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 2 1.000.000    1.000.000    

  Túi bầu Ф12cm, cao 20cm Kg 100.000 300 30.000.000    30.000.000    

2 Sản xuất cây, hạt giống rau(700m2)             

  Sản xuất cây giống             

  Hạt giống rau ăn quả (Sx 3 vụ/năm) Kg 6.500.000 3 19.500.000    19.500.000    

  Hạt giống rau ăn lá (Sx 4 vụ/năm) Kg 4.000.000 4 16.000.000    16.000.000    

  Phân bón, vật tư phục vụ sản xuất          

  Phân hữu cơ Tấn 1.000.000 1 1.000.000    -  1.000.000  

  Phân vi sinh Kg 4.000 100 400.000    400.000    

  Phân NPK 5-10-3 Kg 5.800 50 290.000    290.000    

  Phân lân supe Kg 4.500 100 450.000    450.000    

  Giá thể (sơ dừa,….) Kg 1.500.000 1 1.500.000    1.500.000    

  Khay lỗ loại 50 - 84 lỗ Kg 150.000 20 3.000.000    3.000.000    

3 
Sản xuất giống hoa và hoa thương mại 

(3.000m2) 
         

    ố   sử dụ            

  Cành giống hoa hồng Kg  100.000 400 40.000.000    40.000.000    

  Hạt giống hoa cúc kg 1.200.000 2 2.400.000    2.400.000    

  Cây giống hoa đồng tiền cây 6.000 10000 60.000.000    60.000.000    
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  Củ giống hoa lily cây 15.000 10000 150.000.000    150.000.000    

  
Sản xuất giống hoa hồng (sản xuất 1 

vụ/năm) 1.500m2 

Sx từ 

tháng 7    
        

  Phân hữu cơ Tấn 1.000.000 50 50.000.000    -  50.000.000  

  Phân lân supe Kg 4.500 70 315.000    315.000    

  Vôi bột Kg 4.000 50 200.000    200.000    

  Phân bón qua lá Lít 250.000 6 1.500.000    1.500.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 6 3.000.000    3.000.000    

  Giá thể (sơ dừa, chấu hun,….) Tấn 1.500.000 1 1.500.000    1.500.000    

  Túi đóng bầu kích thước 20 x 16 x 22  Kg 70.000 300 21.000.000    21.000.000    

  
Sản xuất giống hoa cúc (sản xuất 3 

vụ/năm) 500m2 
  

  
        

  Phân hữu cơ Tấn 1.000.000 1,5 1.500.000      1.500.000  

  Phân đạm Urê kg 10.500 12 126.000    126.000    

  Phân lân Supe kg 4.500 27 121.500    121.500    

  Phân Kaliclorua kg 10.550 9 94.950    94.950    

  
Sản xuất hoa đồng tiền thương mại (sản 

xuất 1 vụ/năm) 500m2 
  

  
        

  Phân hữu cơ Tấn 1.000.000 10 10.000.000      10.000.000  

  Phân bón qua lá Lít 250.000 2 500.000    500.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 2 1.000.000    1.000.000    

  Giá thể (xơ dừa, chấu hun,…) Tấn 1.500.000 10 15.000.000    15.000.000    

  Túi đóng bầu kích thước 20 x 16 x 22  Kg 70.000 100 7.000.000    7.000.000    

  
S   x ấ   o  l ly    ơ    ạ   S   x ấ  

1 vụ/ ă ) 500m2 

 Sx từ 

tháng 9- 

12   
  

        

  Phân hữu cơ Tấn 1.000.000 3 3.000.000      3.000.000  

  Phân bón qua lá Lít 250.000 2 500.000    500.000    
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  Thuốc BVTV Kg 500.000 2 1.000.000    1.000.000    

  Giá thể (xơ dừa, chấu hun,…) Tấn 1.500.000 0,5 750.000    750.000    

  Dụng cụ bao hoa Kg 250.000 3 750.000    750.000    

1.3.2 
       s   x ấ   ạ    ố         oà  

trung tâm (7.800m2) 
         

  Chi phí thuê đất Năm  20.000.000 1 20.000.000    20.000.000    

  Phân hữu cơ Tấn 1.000.000 4 4.000.000    -  4.000.000  

  Phân đạm Urê Kg 10.500 50 525.000    525.000    

  Phân lân supe Kg 4.500 200 900.000    900.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 2 1.000.000    1.000.000    

1.4 
Xây d        ì     ì   d ễ  s   x ấ  

    loạ   ây   ồ                  
  

  
96.226.000    41.726.000    

1.4.1 Mô hình trình diễn cây ăn quả (0,5 ha)   
  

        

  Phân hữu cơ Tấn 1.000.000 7,5 7.500.000    -  7.500.000  

  Phân đạm Ure Kg 10.500 100 1.050.000    1.050.000    

  Phân lân supe Kg 4.500 150 675.000    675.000    

  Phân Kaliclorua Kg 10.550 100 1.055.000    1.055.000    

  Phân bón qua lá Lít 250.000 1 250.000    250.000    

  Vôi bột Kg 4.000 250 1.000.000    1.000.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 1 500.000    500.000    

1.4.2 
Mô hình trình diễn cây rau (0,2ha * 4 

vụ/năm = 0,8ha) 
           

  Phân hữu cơ Tấn  1.000.000 10 10.000.000    -  10.000.000  

  Phân đạm Ure Kg 10.500 160 1.680.000    1.680.000    

  Phân lân supe Kg 4.500 320 1.440.000    1.440.000    

  Phân Kaliclorua Kg 10.550 160 1.688.000    1.688.000    

  Phân vi sinh Tấn 4.000.000 2 8.000.000    8.000.000    
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  Phân bón qua lá Lít 250.000 5 1.250.000    1.250.000    

  Vôi bột Kg 4.000 320 1.280.000    1.280.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 5 2.500.000    2.500.000    

1.4.3 Mô hình trình diễn cây hoa (0,8ha)          

  Mô hình hoa hồng (0,7ha)          

  Phân hữu cơ Tấn  1.000.000 25 25.000.000    -  25.000.000  

  Phân đạm Ure Kg 10.500 210 2.205.000    2.205.000    

  Phân lân supe Kg 4.500 350 1.575.000    1.575.000    

  Phân Kaliclorua Kg 10.550 210 2.215.500    2.215.500    

  Phân vi sinh Kg 4.000 210 840.000    840.000    

  Phân bón qua lá Lít 250.000 9 2.250.000    2.250.000    

  Vôi bột Kg 4.000 350 1.400.000    1.400.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 8,4 4.200.000    4.200.000    

  
Mô hình hoa cúc (0,1ha*3vụ/năm = 

0,3ha) 
            

  Phân hữu cơ Tấn  1.000.000 12 12.000.000    -  12.000.000  

  Phân đạm Ure Kg 10.500 75 787.500    787.500    

  Phân lân supe Kg 4.500 96 432.000    432.000    

  Phân Kaliclorua Kg 10.550 60 633.000    633.000    

  Phân vi sinh Kg 4.000 45 180.000    180.000    

  Phân bón qua lá Lít 250.000 2,4 600.000    600.000    

  Vôi bột Kg 4.000 210 840.000    840.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 2,4 1.200.000    1.200.000    

II Đào  ạo  â     o  ă   l   
 

50.355.000 3 151.065.000    151.065.000    

III Q    lý      (3%)       
 

-    40.240.000  
 

 Ổ   SỐ    +    )       1.510.298.450   1.341.298.450  169.000.000  
 Ổ   SỐ    +    +     )       1.555.538.450    1.381.538.450  169.000.000  
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T ng h            ề ngh  h  tr   ă  2019 

TT 

 

 ạ    ụ  

 

Đơ  v  

tính 

 

Đơ      

  ồ  ) 

 

Số 

l     

 

  à     ề  

  ồ  ) 

 

 ố  d        o  ố   ố      

 
PPMU Trung tâm 

I    yê  l   ,  ă   l         76.597.400   54.097.400   

1.1 
Xây d    v ờ    o  ồ       oà   ây 

 ẹ  ây   ồ          
   

 

                           

10.954.000  
  

                     

10.954.000  
  

  Phân đạm Urê Kg 10.500 500 5.250.000    5.250.000    

  Phân Kaliclorua Kg 10.550 280 2.954.000    2.954.000    

  Phân bón qua lá Lít 250.000 3 750.000    750.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 4 2.000.000    2.000.000    

1.2 
Xây d        ì   s   x ấ       o  

  ấ  l       o   o     à màng 
    

                             

4.085.000  
  

                       

4.085.000  
  

1 
Sản xuất dưa lưới chất lượng 

cao(0,05ha)*2vụ/năm = 0,1ha 
 SX vụ 1 

  
        

  Phân đạm Urê Kg 10.500 18 189.000    189.000    

  Phân lân Supe Kg 4.500 27 121.500    121.500    

  Phân Kaliclorua Kg 10.550 25 263.750    263.750    

  Phân bón qua lá Kg 250.000 0,5 125.000    125.000    

  Thuốc bảo vệ thực vật Kg 500.000 0,5 250.000    250.000    

  Chế phẩmTrichoderma Kg 90.000 2,5 225.000    225.000    

  Giá thể (sơ dừa, chấu hun…) Tấn 1.500.000 0,6 900.000    900.000    

2 
Trồng cà chua trái vụ(0,05ha)* 

2vụ/năm=0,1ha 
SX vụ 1  

  
        

  Phân đạm Urê Kg 10.500 17,5 183.750    183.750    

  Phân lân Supe Kg 4.500 37,5 168.750    168.750    

  Phân Kaliclorua Kg 10.550 15 158.250    158.250    

  Phân bón qua lá Kg 250.000 0,5 125.000    125.000    
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  Thuốc bảo vệ thực vật Kg 500.000 0,5 250.000    250.000    

  Chế phẩmTrichoderma Kg 90.000 2,5 225.000    225.000    

  Giá thể (sơ dừa,…) Ton 1.500.000 0,6 900.000    900.000    

1.3 
Xây d        ì   s   x ấ    ố    ây 

  ồ     1,5  ) 
    19.634.150    18.634.150    

1.3.1 
S   x ấ    ố     o     à l     ơ       

(5.720m2) 
         

1 Sản xuất cây, hạt giống rau(700m2)             

  Sản xuất cây giống             

  Hạt giống rau ăn quả (Sx vụ đông xuân) Kg 6.500.000 1 6.500.000    6.500.000    

  
Hạt giống rau ăn lá (Sx đông xuân, hè 

thu) 
Kg 4.000.000 2 8.000.000    8.000.000    

  Phân bón, vật tư phục vụ sản xuất          

  Phân hữu cơ Tấn 1.000.000 0,5 500.000    -  500.000  

  Phân vi sinh Kg 4.000 50 200.000    200.000    

  Phân NPK 5-10-3 Kg 5.800 25 145.000    145.000    

  Phân lân supe Kg 4.500 50 225.000    225.000    

  Giá thể (sơ dừa,….) Kg 1.500.000 0,5 750.000    750.000    

  Khay lỗ loại 50 - 84 lỗ Kg 150.000 10 1.500.000    1.500.000    

3 
Sản xuất giống hoa và hoa thương mại 

(3.000m2) 
         

    ố   sử dụ            

  Hạt giống hoa cúc KG 1.200.000 1 1.200.000    1.200.000    

  
Sản xuất giống hoa cúc (sản xuất vụ 

đông xuân) 500m2 

 Sx 1 vụ 

(đông 

xuân) 
  

        

  Phân hữu cơ Tấn 1.000.000 0,5 500.000    -  500.000  

  Phân đạm Urê kg 10.500 4 42.000    42.000    
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  Phân lân supe kg 4.500 9 40.500    40.500    

  Phân Kaliclorua kg 10.550 3 31.650    31.650    

1.4 
Xây d        ì     ì   d ễ  s   x ấ  

    loạ   ây   ồ                  
  

  
41.924.250    20.424.250    

1.4.1 Mô hình trình diễn cây ăn quả (0,5 ha) 

 Sx từ 

tháng 1 - 

6 
  

        

  Phân đạm Ure Kg 10.500 100 1.050.000    1.050.000    

  Phân Kaliclorua Kg 10.550 100 1.055.000    1.055.000    

  Phân bón qua lá Lít 250.000 1 250.000    250.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 0,5 250.000    250.000    

1.4.2 
Mô hình trình diễn cây rau (0,2ha * 4 

vụ/năm = 0,8ha) 

Sx 2 vụ 

(đông 

xuân, 

xuân hè) 

  
        

  Phân hữu cơ Tấn  1.000.000 5 5.000.000    -  5.000.000  

  Phân đạm Ure Kg 10.500 80 840.000    840.000    

  Phân lân supe Kg 4.500 160 720.000    720.000    

  Phân Kaliclorua Kg 10.550 80 844.000    844.000    

  Phân vi sinh Tấn 4.000.000 1 4.000.000    4.000.000    

  Phân bón qua lá Lít 250.000 2,5 625.000    625.000    

  Vôi bột Kg 4.000 160 640.000    640.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 2,5 1.250.000    1.250.000    

1.4.3 Mô hình trình diễn cây hoa (0,8ha)          

  Mô hình hoa hồng (0,7ha) 

 Sx từ 

tháng 1 – 

6 

       

  Phân hữu cơ Tấn  1.000.000 12,5 12.500.000    -  12.500.000  

  Phân đạm Ure Kg 10.500 105 1.102.500    1.102.500    
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  Phân lân supe Kg 4.500 175 787.500    787.500    

  Phân Kaliclorua Kg 10.550 105 1.107.750    1.107.750    

  Phân vi sinh Kg 4.000 105 420.000    420.000    

  Phân bón qua lá Lít 250.000 4,5 1.125.000    1.125.000    

  Vôi bột Kg 4.000 175 700.000    700.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 4,2 2.100.000    2.100.000    

  
Mô hình hoa cúc (0,1ha*3vụ/năm = 

0,3ha) 

Sx 1 vụ 

(đông 

xuân)  
  

        

  Phân hữu cơ Tấn  1.000.000 4 4.000.000    -  4.000.000  

  Phân đạm Ure Kg 10.500 25 262.500    262.500    

  Phân lân supe Kg 4.500 32 144.000    144.000    

  Phân Kaliclorua Kg 10.550 20 211.000    211.000    

  Phân vi sinh Kg 4.000 15 60.000    60.000    

  Phân bón qua lá Lít 250.000 0,8 200.000    200.000    

  Vôi bột Kg 4.000 70 280.000    280.000    

  Thuốc BVTV Kg 500.000 0,8 400.000    400.000    

II Đào  ạo  â     o  ă   l   3tháng/lân 50.355.000 1 50.355.000    50.355.000    

III Q    lý     (3%)        
-    3.132.100  

 

 Ổ   SỐ    +    )       126.952.400   104.452.400  22.500.000  

 Ổ   SỐ    +    +     )       130.084.500    107.584.500  22.500.000  

 

 


