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 BÁO CÁO THIẾT KẾ MÔ HÌNH CSA 

1.  TÓM  Ắ     Ế  KẾ 

1.1.  ê      ì  ,       ể , q y     

- Tên mô hình: Mô hình CSA thâm canh cải tạo vườn cam sành giai đoạn sản 

xuất kinh doanh tại xã Yên Hà, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang 

- Địa điểm thực hiện: thôn Xuân Khu, xã Yên Hà, huyện Quang Bình, tỉnh Hà 

Giang. 

 - Quy mô thực hiện: 16,4 ha 

1.2.      ắ  về                          ụ lụ ) 

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

(Phần nhà nước hỗ trợ)  2.076.538.500 đồng. 

o Chi phí hệ thống tưới tiêu và cơ sở hạ tầng nội đồng: 2.763.398.741 đồng 

1.3.   â        ồ   à         

B ng 1.1 Phân b  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 (đ) 2.076.538.500  2.763.398.741 4.839.937241 

Đóng góp của nông dân (đ) 1.530.816.700 

 

1.530.816.700 

Tổng ( đ) 3.607.355.200 2.763.398.741 6.370.753.941 

1.4. K   oạ       sắ  

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

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

cưa cắt cành bằng tay, cuốc.. được mùa sắm và cung ứng cho các hộ dân  ắt đầu từ 

 u  I năm 2017. 

1.5. Ti    ộ th c hi n 

- Mô hình CSA phần nông nghiệp: 

B ng 1.2: K  hoạch th c hi n ph n nông nghi p 

TT Nội dung Thời gian bắ    u Thời gian hoàn thành 

1 Thiết kế  ổ sung 

vườn, cải tạo lô,  ăng 

Quý 1/2017 Quý 2/2017 

2 Định hình mật độ, tán 

cây. 

Quý 1/2017 Quý 3/2017 

3 Đánh giá thực trạng 

vườn (dinh dư ng, 

sâu  ệnh, dự t nh các 

   thuật  ổ sung gi p 

 u  1 hàng năm  u  1 hàng năm 



ổn định ra, hoa, đậu 

 uả). 

4 Cắt tỉa Định kỳ 3 tháng/lần Định kỳ 3 tháng/lần 

5 Bón phân:  ần 1  2  

3  Và  . 

Hàng năm: Tháng 12 năm 

trước đến tháng 01 năm sau 

(sau thu hoạch)  Tháng 02-3  

Tháng 6-7  Và tháng  -10. 

Hàng năm:  u  1  2  3  

Và  u   . 

6  uản l  sâu  ệnh hại Định  ỳ  uan sát vườn: 10-

15 ngà  lần vào các tháng 01 

–  . Và 25-30 ngà  lần vào 

các tháng 10 – 12. 

 ết th c sau  hi    l  

sâu  ệnh phát sinh th o 

 u  trình. 

7  uản l  nước Định  ỳ th o d i thời tiết, 

 ác định mức độ thiếu thụt 

ho c dư thừa nước của từng 

thời  ỳ sinh trưởng, phát 

triển của câ  trong năm. Đ c 

 iệt là các giai đoạn ra hoa, 

đậu  uả  Phát triển  uả  

Phân hóa mầm hoa. 

Sau  hi câ  được cung 

cấp đủ nước (đảm  ảo 

độ ẩm đất tối ưu) th o 

từng thời  ỳ sinh trưởng, 

phát triển trong năm. 

8  uản l  cỏ  dại Tháng 01 hàng năm  u  1 hàng năm 

9 Thu hoạch, sơ chế 

bảo quản 

Hàng năm: Tháng 12 năm 

trước đến tháng 01 năm sau 

 u    năm trước đến 

 u  1 năm sau. 

10 Chăm sóc  hác Định kỳ theo dõi giải quyết 

các vấn đề phát sinh, như: 

Thiếu hụt dinh dư ng cục 

 ộ, thời tiết tha  đổi  ất 

thường.   

Sau  hi thực hiện các 

 iện pháp  hắc phục 

th o  u  trình. 

 

- 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 lấ  nước 03/2017 04/2017 

2 Bể chứa  ê tông vỏ mỏng số 1, số 2, số 3 03/2017 05/2017 

4 Đường ống ch nh 04/2017 05/2017 

5 Đường ống nhánh và hệ thống tưới m t ruộng 04/2017 05/2017 

 



1.5.                   

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

UBND huyện Quang Bình, UBND xã Yên Hà 

o Tổ chức vận hành và bảo dư ng: 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 SỞ      LÝ   O         Ế  KẾ M   Ì   

Các văn bản pháp luật 

- Luật đầu tư công số    201   H13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông  ua ngà  18 tháng 6 năm 201   

- Luật xây dựng số 50 201   H13 ngà  18 tháng 6 năm 201  

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

trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn va  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 

ph  đầu tư  â  dựng công trình; 

- Nghị định số  6 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 5  2015 NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án 

đầu tư  â  dựng; 

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

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

nội dung lập  áo cáo đầu tư và  áo cáo  inh tế k  thuật các dự án thủy lợi 

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

lợi - Các  u  định chủ yếu về thiết kế; 

- QCVN 39:2011/BTNMT – Quy chuẩn k  thuật quốc gia về chất lượng nước 

dùng cho tưới tiêu; 

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

m t; 

- 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 k  thuật.  

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



QPTL C6-77 T nh toán các đ c 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  18  Đ-BNN-TC ngày 05/5/2014 của Bộ NN&PTNT  u  định 

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

nguồn ngân sách Trung ương  

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

PTNT  u  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, s  dụng  inh ph  ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông 

Các căn cứ liên quan đến dự án 

- Quyết định số 1805  Đ-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 2 0   Đ-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 ( áo 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  Đ-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; 

- Căn cứ quyết định số 1357  Đ-BNN-XD ngày 19/6/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiêp và PTNT về việc phê duyệt dự án đầu tư  â  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. Đ              RẠ   S   XUẤ   RỒ    RỌ   À       RẠ   

     Ố          ÊU/ Ạ  Ầ    Ộ  ĐỒ   ĐỊA BÀ  Đ Ợ    Ọ  

          M   Ì   

Xã Yên Hà nằm ở tọa độ 22
0
20’28’’B – 104

0
 2’17’’Đ, có diện tích tự nhiên là 

41,45 km2, gồm có 10 thôn: Yên Phú, Xuân Phú, Tân Chàng, Chàng Mới, Chàng 

Thẳm, Chàn Sát, Khuổi Cốm, Yên Sơn, Trưng Thành, Xuân Hà. T nh đến thời điểm 

hiện nay, toàn xã có khoảng 900 hộ dân đang sinh sống với gần 4.000 nhân khẩu.  

2.2.1.      s                  ủ  xã  ă  2015  ạ  60, 67  ỷ  ồ  ,  ă   482  ỷ 
 ồ   so v    ă  2014.   o        à        lâ              ạ  4 ,701  ỷ  ồ  ,  ă   

5, 66  ỷ  ồ  ;   à      ơ    ạ  - d    vụ  ạ  14,567  ỷ  ồ    ă   1,778  ỷ  ồ  ; 



  à               - TCN - X    ạ  11,098  ỷ  ồ  ,  ă   1, 6   ỷ  ồ  .  ơ s   ạ 

                q     â        ,      ố     ờ      o        ộ   ồ    oà   ộ là 

  ờ    ấ           ê   ấ        o   q     ì      lạ , v      yể .              ố   

       ê    o       v       ì  . 

2.2.2.        ạ   s   x ấ    ồ     ọ    

a) Cây trồng hi      c s n xuất trên di n tích mô hình 

 Mô hình CSA cải tạo vườn cam sành trong giai đoạn  inh doanh đang có ngu  

cơ  ị thoái hóa nằm trên vùng đất thuộc thôn Xuân Phú của  ã Yên Hà được giao cho 

11 hộ quản l . Đâ  là  hu vực nằm trong quy hoạch phát triển câ  ăn  uả có múi của 

tỉnh Hà Giang, đã được giao lại cho các hộ dân khai thác. Hiện tại mô hình được trồng 

toàn bộ bằng giống cam sành do người dân tự nhân giống bằng cành chiết. Theo khảo 

sát, tới hết năm 2015, tại  ã Yên Hà, câ  cam  u t được trồng trên tổng diện tích là 

30  ha, Trong đó diện tích trồng cam là 289 ha, diện tích cho thu hoạch là 76 ha. Diện 

tích trồng cam của  ã có  u hướng ra tăng, cụ thể, diện tích trồng mới 6 tháng đầu năm 

2016 là 75ha, sản lượng ước đạt 532 tấn. Diện t ch chăm sóc cam th o tiêu chuẩn 

Vietgap là 19,6 ha tại thôn Xuân Phú. 

 

Hình 2 -  1: Hiện trạng vườn cam trong mô hình 

 )        ạ   s   x ấ    ê     /vù    ấ   ã        ọ                ì     

Qua khảo sát cho thấ , toàn  ộ diện t ch của  hu vực dự kiến thực hiện mô hình 

(16,  ha) được trồng  ằng cành chiết giống Cam sành Hà Giang.  ật độ trồng tại các 

mô hình dao động từ 700 – 800 câ  ha. Độ tuổi câ  trung  ình từ 8 – 10 năm tuổi 

chiếm 70  diện t ch, và  hoảng 30  diện t ch có độ tuổi 15 – 18 năm, tu  nhiên có 

tới 8,3% tổng số câ  cam đã  ị nhiễm các loại sâu bệnh hại nguy hiểm và cần được 

thay thế bằng cây trồng mới. Dự kiến, sau  hi được tỉa thưa và trồng thay thế bổ sung 

thì có trung bình 67,7% số câ  có độ tuổi từ 8 – 10 năm tuổi (tương đương với khoảng 

6662 cây), 24% số câ  có độ tuổi từ 15 – 18 năm tuổi (tương đương với khoảng 2362 

cây) , 8,3% số câ  trong giai đoạn kiến thiết cơ  ản (tương đương với khoảng 817 

câ ). Các hộ sản xuất ở đâ  đã tham gia trong HTX sản  uất cam th o hướng 

Vi tGAP. Tu  nhiên, việc thực hiện c n chưa thực sự ch t ch , nhiều hộ chỉ đăng    



tham gia nhưng  hông thực hiện, ho c nhiều hộ thực hiện nhưng chưa đầ  đủ một số 

 hâu,    thuật s  dụng c n mang n ng t nh chủ  uan, th o  inh nghiệm là ch nh. Điều 

đó dẫn đến:  

- 80  số câ  trong vườn có  iểu hiện cằn cỗi   

- Sâu  ệnh hại: Xuất hiện nhiều loại có m t tham gia gâ  hại, trong đó: 

  Nhện hại:   80  số câ  điều tra đều có sự  uất hiện gâ  hại của nhện hại, 

gồm: Nhện đỏ cam (Panonychus citri Mc Gregor); Nhện rám vàng (Phyllocoptruta 

oleivora Ashmead); Nhện trắng (Polyphagotarsonemus latus Banks);  

  Côn trùng hại: 10 - 20  số điểm điều tra  ắt g p các loài côn trùng sau: Bọ 

  t  anh vai nhọn (Rhynchocoris humeralis Thunb), Rệp muội bông (Aphis gossypii 

Glover, Rệp muội cam màu xanh (Aphis citricola Van d r Goot)  1 - 10  số điểm  ắt 

g p: Rệp muội cam màu đ n (Toxoptera aurantii Fonsc.), Rệp sáp giả cam 

(Planococcus citri Risso); Rệp sáp mềm nâu (Coccus hesperidum L.); Rệp sáp vả  đỏ 

(Aonidiella aurantii Mask.); Rệp sáp vảy trắng (Unaspis citri Comst.); Xén tóc xanh 

đục cành (Chelidonium argentatum  allas.) và Rầy chổng cánh (Diaphorina citri 

Kuway.) 

  Bệnh hại:   80  số câ  có địa   (Nấm cộng sinh   rêu)  15 - 20   số câ   ị 

nứt vỏ do nhiễm Phytophthora citricola Sa ada  Các loại  ệnh: Bệnh phấn trắng 

(Oidium tingitanium Cater.), Bệnh thán thư (Collectotrichum gloeosporioides Penz.), 

Bệnh đốm tảo (Cephaleuros virescenns Kunze.), Bệnh lớp muội đ n (Capnodium citri 

Berkeley et Desmazieres.), Bệnh nấm muội đ n (Meliola citri), Bệnh loét cam 

(Xanthomonas campestris pv. Citri Hasse Dye), Bệnh thối quả màu xanh (Penicillium 

digitatum Sacardo và Penicillium italicum   hm r)  có tỷ lệ  uất hiện từ 10 – 20    

Ngoài ra, c n có sự  uất hiện với tần suất thấp,  t gâ  hại ho c gâ  hại nh  của các đối 

tượng sâu,  ệnh hại  hác như: Ruồi đục quả phương Đông (Bactrocera dorsalis), 

Bệnh vàng lá greening (Liberobacter asiaticum), Bệnh tàn lụi hay bệnh tristeza 

(Closterovius)    

-  iện t ch câ   ị tàn lụi cần trồng  ổ sung, tha  thế câ  trồng mới là 8,3  

(tương đương với khoảng 817 cây); 

- Năng suất trung  ình 3 năm trở lại đâ  là  há thấp so với năng suất tiềm năng 

(Năng suất trung  ình chỉ đạt 8 – 10 tấn ha so với tiềm năng có thể đạt 20 – 25 tấn ha)  

- Các  iện pháp    thuật được áp dụng trong vườn sản  uất c n hạn chế và cần 

phải  hắc phục, gồm:  

a  Thiết kế vườn   0 – 50   diện t ch thuộc  hu mô hình được lựa chọn đều 

trồng  hông th o thiết  ế và  u  hoạch đầ  đủ   0 – 50  diện t ch được trồng th o  

hàng,  ăng nhưng chưa thiết  ế đầ  đủ  dẫn đến gia tăng hiện tượng  ói m n đất, 

 hó  hăn trong việc chăm sóc, thu hoạch  đồng thời đất đai ngà  càng  ạc màu, tăng 

chi phí cải tạo đất, chăm sóc, thu hoạch cũng như ảnh hưởng xấu tới môi trường, làm 

giảm hiệu quả kinh tế, trực tiếp ho c gián tiếp làm giảm hiệu  uả sản  uất của người 

dân.  

b) Phân b n: 100  diện t ch cam thuộc vùng dự án s  dụng phân  ón vô cơ 

tổng hợp N.P.  trong  uá trình chăm sóc 



 ề lượng b n: Tù  th o  inh nghiệm và  hả năng đầu tư, liều lượng  ón  hông 

có sự thống nhất gi a các hộ sản  uất, th o đó: 50  diện t ch được  ón với lượng 

 .800 – 5.600  g ha  30   diện t ch  ón với lượng  .000 –  . 00  g ha  Và 20  được 

 ón với liều lượng   3.200  g ha 

Chủng loại phân: Thông thường phân  ón lần 1, 2, 3 sau thu hoạch là N.P. .S 

 âm Thao (Tỷ lệ: 10.5.5. ). Bón th c  uả: 50  diện t ch dùng phân tổng hợp N.P.  

Hà Nội (Tỷ lệ 10:1:7)   0  diện t ch s  dụng N.P. .S  âm Thao (Tỷ lệ: 12.5.10.1 )  

Và 10  diện t ch  hông  ác định  được chủng loại (Tù  th o, mua được loại nào thì 

 ón loại đó) 

Số lần và thời gian b n: Chưa có công thức chung về số lần và thời gian  ón 

của các hộ trong  hu  â  dựng mô hình, cụ thể:  

- 50  diện t ch  ón 3 lần ( ần 1 sau thu hoạch – Tháng 01, các lần sau 

cách lần trước 2,5 – 3 tháng)  

- 30  diện  t ch  ón   – 5 lần ( ần 1 sau thu hoạch, các lần sau cách lần 

trước 2)  

20  diện t ch  ón 6 lần ( ần 1 sau thu hoạch, các lần sau cách lần trước 1 

tháng) 

S  dụng phân h u cơ   ột lượng diện t ch  nhỏ (10 - 12 ), được người dân s  

dụng phân h u cơ (Phân gà, phân trâu) để  ón tha  cho phân N.P.  tổng hợp ở lần 

 ón sau thu hoạch  uả, với liều lượng 20 – 30  g câ  (16 – 2  tấn ha) 

S  dụng phân b n qua lá, ch t điều tiết sinh t ưởng:  hoảng  0  diện t ch 

được người trồng s  dụng phân  ón  ổ sung  ua lá và chế phẩm ra hoa, đậu  uả 2 – 3 

lần ( ết hợp với phun thuốc trừ sâu,  ệnh vào các tháng đầu năm). C n lại 60  diện 

t ch chưa được s   dụng phân  ón th o hình thức nà  

c   uản l  dịch hại   ịch hại được các hộ sản  uất  uản l  th o  inh nghiệm. 

Định  ỳ là phun thuốc  ảo vệ thực vật với  há nhiều số lần phun trong một chu  ỳ sản 

 uất, thông thường  hoảng 12 – 15 lần năm, một số hộ ( hoảng 20 ) phun từ 15 – 17 

lần năm  (Cá  iệt có hộ có thể phun tới 20 lần năm) 

Chủng loại thuốc BVTV: Nhiều năm trở lại đâ , người trồng liên tục s  dụng 

các dạng thuốc trừ sâu, nhện thương phẩm có hoạt chất Cype meth in, Fenobuca b … 

trộn lẫn với các dạng thuốc trừ  ệnh có hoạt chất Sulfu ,  alidamycin A, Macozeb, … 

để ph ng trừ dịch hại. Trong đó, Cypermethrin là hoạt chất được s  dụng phổ  iến  với 

70 – 80  diện t ch 

Cypermethrin là hoạt chất phổ rộng có thể tác động diệt trừ  nhiều loại  sâu hại, 

nhện hại, đồng thời hoạt chất Sulfur cũng có tác dụng với nhiều loại  ệnh hại và cả 

nhện hại. Điều dễ nhận ra là việc s  dụng hỗn hợp thuốc BVTV nà  có hiệu  uả trong 



ph ng trừ các loại sâu,  ệnh hại cho sản  uất cam tại mô hình. Tu  nhiên, với số lần s  

dụng  uá nhiều  trong một mùa vụ, đồng thời việc s  dụng liên tục Cypermethrin liên 

tục s  dễ hình thành t nh  háng thuốc, và đương nhiên  u thế liều lượng và số lần s  

dụng s  phải tăng lên. Điều đó có nghĩa với cách s  dụng thuốc như hiện tại s  ngà  

càng phải s  dụng nhiều hơn cả về số lần và liều lượng.  

Bên cạnh đó, Cypermethrin là thuốc nhóm độc II, có chỉ số tác động môi trường 

tương đối cao ( I  36,35), độc với ong, cá và các loại côn trùng có lợi. Nên việc s  

dụng nhiều loại hoạt chất nà , ngoài việc làm tăng chi ph  sản  uất thì c n ảnh hưởng 

 ấu rất lớn tới môi trường, sức  hỏ  người sản  uất và có ngu  cơ làm mất an toàn sản 

phẩm 

  t  hác, việc nhận diện các đối tượng dịch hại ngu  hiểm tiềm ẩn gâ  thoái hóa 

của các hộ sản  uất c n rất hạn chế.  ột số  hu vực đã có hiện tượng câ   ị lụi từ 5 – 

10  số câ  trong vườn (Bệnh thối rễ, gốc) mà chưa có  iện pháp ph ng trừ h u hiệu 

(người sản  uất chỉ  iết ch t  ỏ đi  hi câ   ị  ệnh).  

d  Các biện pháp c t t a, định hình tán cây   hoảng 80 –  0  câ  ở các mô hình 

đều để phát triển một cách tự nhiên, ho c cắt tỉa chưa hợp l . Điều này dẫn đến hình 

dạng tán  hông đồng đều, sự giao tán làm cho vườn cam trở nên dà  đ c, dịch hại phát 

sinh và phát triển nhanh, chất lượng quả thấp, nhiều câ  có  hu nh hướng không cho 

quả nhiều năm liền ( hoảng 8 – 10  diện t ch) 

e   uản l  độ  m  Hàng năm hầu như lượng mưa phân phối  hông đều, vì vậy 

nhiều thời điểm thiết yếu về nước của cây cam  bị khô hạn (Tháng 2 – 6 hàng năm). 

Người dân địa phương chưa có các  iện pháp tưới đảm bảo đủ ẩm cho cây vào các giai 

đoạn thiết yếu đó. Ho c  hoảng 20  diện t ch có s  dụng một số phương thức tưới, 

nhưng chưa hợp l  nên lượng nước cung cấp chưa đủ liều lượng, thiếu sự đồng đều. Vì 

vậy, ảnh hưởng xấu của việc quản l  độ ẩm (nước) đến sản phẩm quả đối với cây cam 

tại địa phương c n rất lớn 

f   uản l  cỏ dại  100  người sản  uất cam tại địa phương hiện tại  uản l  cỏ dại 

 ằng  iện pháp s  dụng thuốc trừ cỏ một cách tràn lan, thiếu  iểm soát. Đâ  là ngu ên 

nhân góp phần làm cho đất  ị trai cứng,  ói m n  ề m t, ô nhiễm đất, môi trường  . 

Đồng thời cũng là ngu ên nhân góp phần th c đẩ  nhanh  uá trình thoái hóa của vườn 

cam. 

 Các loại thuốc được s  dụng đều có hoạt chất là Glyphosate ho c Paraquat.  

Với Glyphosate là thuốc thuộc nhóm độc III,  t độc với người và động vật máu 

nóng hơn các loại thuốc trừ cỏ hoạt chất Gramaxome (Nhóm độc II). Tu  nhiên, đâ  là 

loại thuốc có tác dụng lưu dẫn, phổ rộng nên  hi s   dụng chỉ cần lượng nhỏ tiếp   c 

với lá ho c  ộ phận  anh của câ  thì cũng làm ảnh hưởng đến câ  trong vườn (5 – 8  

số câ  có hiện tượng d nh vỏ, lá phát triển  hông  ình thường) 



Với Paraquat, là loại thuốc cho hiệu  uả cao trong diệt trừ cỏ dại, hiệu  uả  inh 

tế cao. Tu  nhiên, loại thuốc nà  rất độc với người s  dụng (chưa có thuốc giải độc  

h u hiệu), và phân hủ  rất chậm trong đất 

g   ảo quản t ước và sau thu hoạch  100  số hộ chưa có phương án  ảo  uản 

 uả trước và sau thu hoạch.  o công tác  ảo  uản  ếu   m làm cho thời gian cung ứng 

sản phẩm ra thị trường rất tập trung, góp phần làm cho giá trị thương phẩm  uả  ị  

giảm đi rất nhiều.  

h) Sự liên kết sản xu t   iên  ết sản  uất gi a các hộ vẫn còn lỏng lẻo, thiếu sự 

gắn kết. Sự điều hành của Tổ sản xuất cam Xuân  hu c n chưa thực sự triệt để, nhiều 

hộ tự   canh tác  hông th o  u  trình cụ thể nào 

i) Tiêu thụ sản ph m:   

Sản phẩm cam trên địa bàn chủ yếu được mua,  án thông  ua các tư thương ở 

địa phương, nông dân  án nông sản cho các tư thương thu gôm nhỏ, sau đó s  được 

chuyển đến các đại lý thu gom lớn hơn và  uất đi các địa phương  hác. Vì vậy, giá cả 

thường không ổn định, bị các tư thương  p giá.    

 - Thuận lợi  Cam sành Hà Giang là sản phẩm nông nghiệp mang t nh địa 

phương, có thương hiệu là một sản phẩm ngon đ c trưng, thời điểm thu hoạch từ cận 

đến sau Tết Ngu ên Đán, nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.   t  hác, hệ 

thống giao thông thuận lợi là  ếu tố gi p cho sản phẩm nhanh chóng được phân phối 

đến các tỉnh  hác, và đã tạo được một số thị trường lớn mang t nh tru ền thống, như: 

Ph  Thọ, Yên Bái,  ào Cai, Cao Bằng, Vĩnh Ph c, Hà Nội   

-  h  kh n  Chưa hình thành được các  ênh tiêu thụ  ền v ng, việc  uảng  á 

sản phẩm ở các thị trường lớn và chất lượng chưa được ch    nhiều. Việc tiêu thụ sản 

phẩm chủ  ếu th o 2  ênh ch nh: (1) các hộ trực tiếp mang sản phẩm đến thị trường 

tiêu thụ  (2) các hộ dân  án cho thương lái tại vườn, sau đó các thương lái mang sản 

phẩm  uả  cung cấp cho các thị trường Hà Nội, Vĩnh Ph c, Ph  Thọ... Sau  hi mua 

được, các thương lái tự do s  dụng các loại hóa chất  ảo  uản đối với sản phẩm, làm 

giảm chất lượng, u  t n của  uả cam sành Hà Giang 

 

 

c) Tình hình KT-X       ộ      dâ        s   x ấ    ê       à   

 Tổng dân số của  ã Yên Hà  hoảng  000 người, sinh sống trong  hoảng  00 hộ 

dân. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của  ã đạt 1,2 , tỷ lệ hộ dân cư s  dụng điện đạt  6 , 

sản lượng  lương thực  ình  uân đầu người đạt 57   g người năm. Nhìn chung, đời 

sống người dân nơi đâ  vẫn c n rất nhiều  hó  hăn. Bình  uân mỗi hộ có từ   -5 

người, trong đó lao động ch nh là 2 người hộ, c n lại là sống phụ thuộc. Trong  hoảng 

 00 hộ dân có  hoảng 822 hộ dân làm nông nghiệp, tổng số lao động trong lĩnh vực 

nông nghiệp đạt 80 ,  hông có sự phân công lao động r  ràng trong các  hâu sản  uất 

trồng trọt, lao động nam và lao động n  thường cùng hỗ trợ nhau trong sản  uất nông 

nghiệp. Phân công lao động gi a nam và n  chỉ có trong ngành nghề  hác như công 

nghiệp,  â  dựng (lao động nam chiếm đa số), tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ (lao động 

n  chiếm đa số) 



d)  oạ   ộ    ủ       dù       /  X  

Toàn tỉnh Hà Giang đã thành lập được 51 HTX và 182 tổ quản lý. Trong tổng số 

3.713 công trình thủy lợi của tỉnh Hà Giang, có 2913 công trình (chiếm 78, 5 ) được 

quản lý bởi các HTX, tổ quản lý. Vẫn còn một số địa phương vẫn duy trì công tác 

quản lý theo hình thức công trình hoàn thành UBND huyện giao cho UBND xã, 

UBND xã giao cho các thôn chủ động quản lý 

Tại huyện Quang Bình, 455/475 (95,7%) công trình thủy lợi được các HTX, tổ hợp 

tác quản lý. Chỉ có 21 điểm công trình chưa có HTX  uản lý. Tổng số các HTX thủy 

nông trên địa bàn huyện là 14 HTX và 01 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực thủy lợi, 

có con dấu và tài khoản riêng. Mỗi HTX thủy nông gồm 01 Chủ nhiệm, 01 kế toán và 

các thành viên.   

2.2.3.  ạ      v   d                     ì    SA    ộ  xã Yê   à là     v   
d                     ì    ã      à   l          X X â  K        ă  2016 d   

  ê  s   â    ấ   oạ   ộ    ủ     s   X ấ      X â  K  .          số 11   à   

v ê ,   o         01   ủ       ĐQ    ê        ố , 01           ố ,     o  ,     

  ể  so   và       à   v ê .   X  oạ   ộ                    ố                   

     s   x ấ             ; L ê            à   v ê  s   x ấ                       , 

  ú   ỡ       dẫ                 s   x ấ            ê  ,   o v     ơ            

sà    à      ;   X  oạ   ộ     eo q y          .   y    ê , s  l ê        ữ     ờ  

dâ   ơ   ây vẫ   ò  lỏ   lẻo,       s   ắ     , vẫ   ò               ữ  về    l    s   

x ấ . S    ề   à    ủ    X  ò            s         ể,    ề   ộ    ý                

  eo q y   ì        ,      ộ s   x ấ     do       â     , v      và     s        

q       ữ    ơ         õ    ồ   ố  x ấ  x .   o         , s          ố  về       ộ 

  o   ọ   ỹ         ê      ,       ạ   ũ   là  ộ  dào      ố  v      ờ  dâ    ồ       

 ơ   ây. 

 

2.2.4. 2.2.2. Hiện trạng về đất đai, đ c điểm nông hóa thổ như ng 

 - Tổng diện t ch đất tự nhiên toàn  ã t nh đến hết năm 2015 là 4.145 ha. Diện 

t ch đất nông nghiệp là 1103,2 ha, chiếm 26,62% tổng diện t ch đất tự nhiên. Trong đó, 

diện tích trồng câ  ăn  uả là: 28  ha  câ  lương thực: 603 ha; cây chè: 98,6 ha; cây cao 

su: 153,1 ha; trồng cỏ chăn nuôi:  ,5 ha. 

 

Bảng 2.1: Diện tích đất sản xuất nông nghiệp tại địa phương 

 

TT Loạ   ất Di n tích (ha) Tỷ l  (%) 

1 Đất trồng câ  ăn  uả 289 26,20 

2 Đất trồng câ  lương thực 603 54,66 

3 Đất trồng cây chè 98,6 8,94 

4 Đất trồng cây cao su 153,1 13,88 

5 Đất trồng cỏ chăn nuôi 4,5 0,4 

 

- Tại điểm  â  dựng mô hình:  

a)  Đặc điểm địa hình 



Huyện Quang Bình thuộc vùng thấp của tỉnh Hà Giang, chia làm 3 loại hình cơ 

bản: Địa hình đồi núi cao (trung bình từ 1.000 - 1.200 m), dạng lượn sóng  địa hình đồi 

núi thoải (trung bình từ 1.000 - 1.200 m), có dạng đồi núi bát úp ho c lượn sóng  địa 

hình thung lũng (gồm các dải đất bằng thoải và nh ng cánh đồng ven sông suối). Khu 

vực xây dựng mô hình tại xã Yên Hà thuộc vùng gi a của huyện Quang Bình với địa 

hình dốc, độ dốc dao động trong khoảng từ 25
0
 - 35

0
, Địa hình  hu tưới có cao độ biến 

đổi từ + 96,96÷ + 129,17m..  

 
 

Hình 2 -  2: Địa hình khu mô hình 

 

Hình 2 -  3: Vị trí khu mô hình 

b) Đặc điểm khí tượng, thủy văn 

* K      ng 

Khu mô hình nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, chịu ảnh hưởng của 

gió mùa. Nhiệt độ trung  ình trong năm là 22,5
0
C, lượng mưa trung  ình  hoảng 3.500 

-  .000 mm năm.  ột số năm có hiện tượng thời tiết  ất thường gâ  ảnh hưởng lớn 

đến năng suất và chất lượng  uả, như:  ưa đá, lũ lụt gâ  đổ câ , rụng  uả vào năm 



201   Ho c hiện tượng hạn hán vào thời điểm sau đậu  uả, làm  uả rụng  nhiều vào 

năm 2012 

* Thủy vă  

Nguồn nước m t ở đâ   há dồi dào thông qua hệ thống sông suối gồm 02 con 

sông chính là sông Chừng (Sông con 2) và Sông Bạc. Có nhiều suối nhỏ phân bố 

tương đối đồng đều ở các xã, thị trấn rất thuận lợi cho việc nuôi trồng thuỷ sản, xây 

dựng các công trình thuỷ lợi, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và xây dựng 

các nhà máy thuỷ điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân 

c) Đặc điểm thổ nhưỡng 

Toàn  ộ diện t ch đất thuộc  hu vực dự kiến lựa chọn xây dựng mô hình đều là 

đất dốc, độ dốc 25 – 35
0
.  

Bảng 2 – 2:  Kết quả phân tích đất tại khu vực lựa chọn xây dựng mô hình 

 

ST

T 

Tên 

mẫu 

Chỉ tiêu phân tích 

pHKCl 

OM 

(%) 

N 

(%) 

P 

(%) 

K 

(%) 

Ca 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

1 Mẫu 1 4,11 2,98 0,196 0,041 1,823 32,2 18,2 

2 Mẫu 2 4,80 2,90 0,123 0,037 1,092 11,8 5,8 

3 Mẫu 3 4,79 1,04 0,112 0,046 0,727 25,7 16,8 

4 Mẫu 4 4,45 1,50 0,157 0,042 0,362 18,7 9,4 

5 Mẫu 5 3,94 2,65 0,101 0,036 0,544 22,1 13,5 

6 Mẫu 6 3,68 2,46 0,168 0,046 1,640 23,2 19,1 

7 Mẫu 7 3,53 3,85 0,118 0,056 0,681 8,8 23,2 

8 Mẫu 8 4,21 2,34 0,112 0,057 1,412 9,7 10,5 

9 Mẫu 9 3,62 3,19 0,224 0,044 0,225 12,0 8,0 

 

Kết quả phân t ch đất tại khu vực được lựa chọn xây dựng mô hình tại xã Yên 

Hà, huyện Quang Bình cho thấ  đất có độ pHKCl từ 3,53 –  ,8, độ chua của đất tương 

đối cao cần bón bổ sung vôi để nâng cao độ pH lên khoảng 5,5 – 6,5 thích hợp cho cây 

cam phát triển$$$Hàm lượng chất h u cơ (O  ) trong đất từ 1,04 – 3,85  là tương 

đối thấp vì vậy cần bổ sung dinh dư ng cho đất, cải tạo đất bằng cách bón phân h u 

cơ, phân chuồng hoai mục$$$Hàm lượng N, P, K, Ca, Zn tổng số tương đối thấp cần 

bón bổ sung phân vô cơ vào nh ng giai đoạn phát triển của câ  để kích thích cây phát 

triển ra lộc, ra hoa, đậu quả đ m lại năng suất cao. 

 

d) Chất lượng nước tưới 

 

Các mẫu nước m t  uanh  hu vực trồng cam và tại suối Chộc Tà được lấ  để 

phân t ch nhằm đánh giá chất lượng nước tưới cho mô hình th  nghiệm sản  uất cam. 

Tiến hành phân t ch các chỉ tiêu về chất lượng nước với  ết  uả như sau: 

Bảng 2 -  3: Chất lượng nước tưới vùng thực hiện mô hình trồng cam 



TT 
Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơ  v  

MN1 

- 

HG1 

MN2 

-

 HG1 

MN3 

- 

HG1 

QCVN 

39/2011  và 

QCVN 08 -

MT:2015  

(Cột B1) 

Đ    

giá 

1 pH - 7,68 7,78 7,66 5,5-9 Đạt 

2 DO mg/l 4,24 4,01 4,71 ≥  Đạt 

3 BOD5 mg/l 10,9 5,9 9,5 15 Đạt 

4 COD mg/l 30,3 17,7 32,2 30 
Chưa 

đạt 

5 

TSS 

(Tổng 

chất rắn lơ 

l ng) 

mg/l 14 18 24 50 Đạt 

6 NO2
-
 mg/l 0,019 0,016 0,007 0,05 Đạt 

7 NO3
-
 mg/l 2,9 1,4 1,9 10 Đạt 

8 NH4
+
 mg/l 0,011 0,06 0,04 0,9 Đạt 

9 PO4
3-

 mg/l 0,22 0,023 0,025 0,3 Đạt 

10 Coliform MPN/100ml 1030 801 749 7500 Đạt 

Ghi chú  “-“  hông xác định 

 C N 39/2011   uy chu n kỹ thuật quốc gia về ch t lượng nước dùng cho tưới 

tiêu 

QCVN 08 -MT 2015  (Cột  1    uy chu n kỹ thuật quốc gia về ch t lượng nước 

mặt. Cột  1 – Nước dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích s  dụng 

khác c  yêu cầu ch t lượng nước tương tự hoặc các mục đích s  dụng như loại B2 

2.2.5.   eo số l    B    2-2,   oà    ỉ   ê   O ,  ấ           ỉ   ê  lý      ủ  

           ề   ạ  yê        ấ  l            o  ụ              ê . K   q            

      ỉ   ê                  o    ỡ       oà , vì v y,     ì        ể sử dụ      ồ  

      ừ s ố    ộ   à   o           . 

2.2.6. 2.2.3. Hiện trạng hệ thống tưới tiêu, cơ sở hạ tầng nội đồng địa  àn  â  dựng 
mô hình. 

a) Hiện trạng tưới – tiêu 

  hu mô hình hoàn toàn  hông được cấp nước tưới và phụ thuộc hoàn toàn vào 

nước trời. Chỉ duy nhất có 1 hộ xây dựng bể bê tông quy mô nhỏ (1-2m2) trong vườn 

để hòa thuốc BVTV và s  dụng  ơm dầu để phun trực tiếp trong vườn. Nước s  dụng 

cho bể  ê tông nà  là nước mưa. 



 

Hình 2 -  4: Bể thu nước để hòa thuốc trừ sâu của hộ dân tại mô hình 

 o địa hình  ã Yên Hà là địa hình dốc nên vấn đề tiêu, thoát nước không g p 

 hó  hăn. Th o thống  ê năm 2015 về hiện trạng hệ thống thủy lợi, tổng chiều dài 

 ênh mương của  ã Yên Hà là 2 ,80  m. Trong đó có 20,15  m  ênh đã  iên cố hóa 

chiếm tỷ lệ 67,6% và 9,65km chiều dài chưa  iên cố hóa chiếm tỷ lệ 32,4% tổng chiều 

dài  ênh mương toàn  ã.  

Các công trình thủy lợi trên địa bàn xã Yên Hà cấp nước chủ yếu cho diện tích 

bằng phẳng trồng lúa, hầu như chưa cấp được nước cho diện tích trồng cam và câ  ăn 

quả.  

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 2-4: Hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi tại xã Yên Hà năm 2015 

 

TT Công trình 
        ề  dà   ê   

(km) 

1 Đập thôn Chàng  ới 0,025 

2 Đập thôn Chàng Thẳm 0,028 

3 Đập thôn  huổi Cuổm 0,031 

4 Đập thôn Yên Sơn 0,047 

5 Đập thôn Chàng Sát 0,033 

6 Đập thôn Tân Chàng 0,046 

7 Đập thôn Trung Thành 0,035 

8 Đập thôn Yên Phú 0,060 

9 Đập thôn Xuân Phú 0,047 

Nguồn: UBND xã Yên Hà, 2015 



Đánh giá chung  

Hệ thống công trình thủy lợi của xã Yên Hà mới giải quyết được một phần diện 

t ch đất canh tác của toàn  ã, trong đó diện t ch cam được tưới từ nguồn nước hiện nay 

hầu như chưa có. Nhu cầu nước tưới cho cây cam tại đâ  phụ thuộc hoàn toàn vào 

nguồn nước trời do  hó  hăn trong việc tìm nguồn nước cũng như chưa có nh ng giải 

pháp thủy lợi trong canh tác cây cam.  

Việc hỗ trợ  â  đập dâng, tạo nguồn cấp nước, lắp đ t và áp dụng công nghệ 

tưới tiết kiệm nước kết hợp với các giải pháp canh tác khoa học s  góp phần giải quyết 

 hó  hăn về nước tưới, quản trị dinh dư ng hiệu quả, tiết kiệm phân bón và giảm chi 

phí sản xuất nâng cao chất lượng cam tại khu mô hình CSA trồng cam thâm canh tại 

xã Yên Hà, huyện Quang Bình. 

 

b) Cơ sở hạ tầng 

Đ     ă   

Tổng số hộ đã được s  dụng điện lưới quốc gia trên địa  àn  ã năm 2015 là 730 

hộ, chiếm tỉ lệ 81%.  

Đa số các hộ trồng cam sinh sống cách khu mô hình khoảng 400-1000m. Tại 

nhà của các hộ trồng cam đã có điện thắp sáng. Tuy nhiên, tại  hu đồi trồng cam mới 

chỉ có 1 hộ   o điện vào nhà ở sát chân đồi, mới có   10 thôn được lắp đ t hệ thống 

chiếu sáng. 

Đ ờng giao thông  

Địa  àn  ã có đường giao thông quốc lộ 2 chạy qua, tiếp giáp với huyện Hàm 

Yên của tỉnh Tuyên Quang và tuyến đường giao thông với huyện Lục Yên, tỉnh Yên 

Bái.Khoảng cách từ xã Yên Hà tới tuyến quốc lộ 2 là khoảng 17 km.  

Các tuyến đường liên thôn với tổng chiều dài 29,4km chủ yếu là đường đất 

(26,4km, chiếm 90% tổng chiều dài các tuyến đường liên thôn). Bề rộng m t đường 

trung bình là 2,5m.  

Tuyến đường đi vào  hu mô hình từ UBN   ã dài  ,6  m là đường liên xã, kết 

cấu nhựa thâm nhập. Từ đường liên xã này, tuyến đường liên thôn  óm là đường bê 

tông, đường đất dài khoảng 600m dẫn trực tiếp tới  hu mô hình. Đường đi lại gi a các 

lô trồng cam đều là đường đất, do người dân tự mở 

Cấ     c sinh hoạt 

Tỉ lệ số hộ dung nước sinh hoạt hợp vệ sinh toàn  ã đã đạt 100%.  

2.2.7.      Chợ tập trung:     xã Yê   à      xây d    v   2 dãy    ,   ê       

d          .569,7  
2
  ã  ạ    ê         ủ  Bộ         ơ     o              .      

    là  ơ         ,    o          s     o   xã v          ơ   l  ,   ữ    ữ      ờ  

  o    ù   xã và           ữ   v        s     oạ . 

2.2.8. 2.2. . Phân t ch đánh giá nh ng  hó  hăn thuận lợi về sản  uất nông nghiệp và  
hiện trạng đất đai, hệ thống tưới tiêu và hạ tầng nội đồng. 

a) Thuận lợi: 



- Cam sành là cây trồng có vị thế quan trọng trong cơ cấu kinh thế nông nghiệp 

của tỉnh Hà Giang. Nhiều chính sách hỗ trợ và đầu tư cơ sở hạ tầng được ưu tiên tập 

trung cho sản xuất cam; 

- Khu vực dự kiến thực hiện mô hình CSA tại xã Yên Hà nằm gần với UBND xã 

Yên Hà, hệ thống đường đi lại đã được  ê tông hóa cơ  ản, thuận tiện cho việc đi lại, 

tham quan, chỉ đạo và vận chuyển vật tư thiết bị phục vụ mô hình$$$Xã có nguồn lao 

động dồi dào với khoảng 62  lao động có nhiều kinh nghiệm tham gia trong sản xuất 

nông nghiệp (đ c biệt là sản xuất câ  ăn  uả có múi).  

 ô hình CSA được lựa chọn tập trung trong 11 hộ thuộc Tổ sản  uất cam Xuân 

Khu quản lý, rất thuận tiện lợi để áp dụng sản xuất th o hướng hàng hóa và ứng dụng 

tiến bộ k  thuật mới vào sản xuất. 

 hu được lựa chọn xây dựng mô hình người dân đã có tru ền thống, kinh 

nghiệm canh tác cam từ lâu đời để phục vụ cho nhu cầu nội tiêu và các khu vực lân 

cận. 

Người dân trồng cam trong khu vực lựa chọn thực hiện mô hình có nhu cầu sản 

xuất cam th o hướng hàng hóa, thâm canh cao trong canh tác cam sành 

b    h  kh n  

- Địa hình đồi núi nhiều và bị chia cắt nên rất khó áp dụng cơ giới hóa đồng bộ 

vào sản xuất; 

- Nguồn nước  hó  hăn gâ  cản trở người dân tưới nước th o đ ng nhu cầu sinh 

trưởng của cây, gây ảnh hưởng xấu tới chất lượng quả cam; 

- Vườn cam trong mô hình già cỗi sau nhiều năm cho  uả,  hông được chăm sóc, 

 ón phân đầ  đủ, đ ng    thuật; 

- Phòng trừ sâu bệnh hại chủ yếu bằng thuốc hóa học, có phần lạm dụng nên lãng 

phí và gây ô nhiễm môi trường; 

- Thiếu nguồn phân chuồng nhằm cung cấp thêm chất dinh dư ng trung, vi lượng 

và cải tạo đất trồng; 

- Giá cả vật tư đầu vào, thị trường tiêu thụ nông sản không ổn định; 

- Chưa có cơ sở tập trung, thu gom, bảo quản và sơ chế sản phẩm sau thu hoạch; 

2.3. Đ         Ề LỢ  Í    ỦA     M   Ì   M    RÊ  ĐỊA BÀ  

Đ Ợ    Ọ   

2.3.1.   ữ   l                                  ì  /   ơ                     

-  Về thực hiện chủ t ương   

Mô hình thâm canh cải tạo vườn cam sành đang trong giai đoạn sản xuất kinh 

doanh phù hợp với đinh hướng của địa phương và đề án “Phát triển cam sành của tỉnh 

Hà Giang” là: Xâ  dựng thương hiệu và phát triển bền v ng các vùng sản xuất hàng 

hóa, chuyên canh quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng suất, chất 



lượng quả cam gắn với sơ chế, bảo quả, chế biết và thị trường tiêu thụ theo chuỗi giá 

trị, nhằm tăng nhanh giá trị và hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện t ch cho người dân 

trồng cam sành. 

-  Về ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính: 

  ô hình thâm canh cam th o hướng VietGap, lồng ghép k  thuật mới trong 

quản lý dịch hại tổng hợp (IP ) trên câ  cam, cắt tỉa hợp l , tưới nước tiết  iệm,  ón 

phân chủ động th o nhu cầu của câ   gi p tăng hiệu quả s  dụng phân bón và thuốc 

BVTV, từ đó giảm ô nhiễm môi trường; 

Cùng với đó, việc thực hiện sản xuất cam th o Vi tGAP cũng góp phần nâng 

cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, x  lý các rác thải độc hại (bao bì 

thuốc BVTV, phân  ón) đ ng cách   s  làm giảm thiểu phát thải ô nhiễm trong quá 

trình sản xuất. 

- Về lợi ích kinh tế: Lợi nhuận kinh tế tăng lên thông  ua: 

Chất lượng sản phẩm cam sành Hà Giang tăng và ổn định: nước tưới và phân 

 ón được cấp cho câ  th o đ ng nhu cầu từng thời  ì sinh trưởng giúp cây phát triển 

tốt, mẫu mã, chất lượng, kích c  quả đồng đều, được cải thiện và  hông có dư lượng 

chất BVTV do bón phân quá liều lượng. Chất lượng cam ổn định, đảm bảo tiêu chuẩn 

sản xuất hàng hóa, xuất khẩu, tăng t nh cạnh tranh của sản phẩm cam sành Hà Giang; 

Dự kiến 16,  ha mô hình s  tăng năng suất 12 – 20  so với năng suất vườn 

cam  hi chưa được cải tạo, sau khi thực hiện cải tạo vườn cam theo quy trình VietGap 

kết hợp với có tưới, sản phẩm  uả được tạo ra đảm đạt tiêu chuẩn Vi tGAP; 

Việc áp dụng động bộ k  thuật, kết hợp với trồng xen một số loại câ  dược liệu 

chịu  óng làm tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện t ch đất. 

- Về liên kết sản xu t/kinh doanh và mở rộng  thị t ường tiêu thụ sản ph m:  

Sản xuất th o cánh đồng mẫu lớn với sự quản l  và điều hành của tổ sản xuất 

cam VietGAP Xuân Khu s  giúp sản xuất cam đạt tiêu chuẩn an toàn, chất lượng đồng 

đều, tăng sản lượng sản phẩm, giảm giá thành từ đó tăng  hả năng canh tranh cũng 

như liên  ết kinh doanh với thị trường tiêu thụ;  

Phát triển mối liên kết gi a các  ên liên  uan,  ác định các đơn vị đối tác chính 

tham gia liên kết 4 nhà s  hỗ trợ hai thác hiệu quả thương hiệu cam sành Hà Giang, 

gi p tăng t nh cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, giúp nâng cao giá trị hàng hóa, 

nâng cao thu nhập cho người trồng cam. 

- Về s  dụng các công t ình tưới/tiêu các hạ tầng nội đồng:  

Công trình cấp nước và hệ thống tưới m t ruộng giúp chủ động việc tưới cam 

đ ng với nhu cầu sinh trưởng của câ  cam, đồng thời s  góp phần s  dụng tiết kiệm 

lượng nước tưới và khai thác hiệu quả nguồn nước tưới vốn rất có hạn tại  hu tưới.  

Quản lý hệ thống tưới tiêu đ ng  u  trình    thuật, có sự tham gia của người 

dân trong tổ chức quản lý hệ thống tưới gi p tăng tuổi thọ công trình, s  dụng bền 

v ng các cơ sở hạ tần 



- Về lợi ích kinh tế - xã hội khác: 

Tăng cường mối liên  ết nông dân - nông dân và gi a các  ên liên  uan, nâng 

cao tính chủ động của người nông dân và tính cạnh tranh của sản phẩm cam; 

Tăng số lượng nông dân có nhận thức và biết ứng dụng các thực hành CSA lên 

20 , trong đó có  t nhất 50% số nông dân trực tiếp hưởng lợi và tham gia các hoạt 

động dự án là phụ n . 

Về khả n ng nhân  ộng mô hình:  

2.3.2.             ồ        ủ  xã Yê   à       ê   và  ủ      v         y   
vù     ấ   ủ   ỉ    à                 v        ữ     ề         ơ       oà   oà     

     ă               ữ            ,  ỹ                và    ơ                s   

x ấ   ừ d    .        y      ă        ố    ữ     ờ       dâ    ày  ộ   â     o.  o 

v y,      ă     â   ộ       ì     â            ạo v ờ      sà          o        

 oạ       do     ạ      vù     ồ         ọ     ể   ủ   ỉ   là  ấ      q    

2.3.3. 2.3.2. Nh ng  êu cầu cần cải thiện  hi áp dụng các mô hình mới  

Khi thực hiện cải tạo vườn cam sành đang trong giai đoạn kinh doanh, tại Tổ 

hợp tác cam Xuân  hu, thôn Xuân Ph ,  ã Yên Hà, hu ện Quang Bình cần giải quyết 

một số khâu sau: 

i) Nâng cao nhận thức của người sản xuất về hiệu  uả của việc áp dụng các k  

thuật mới bằng các lớp tập huấn kết hợp gi a lý thuyết và thực hành. Trong đó, tập 

trung chủ  ếu vào các vấn đề: 

- Nâng cao năng lực của người dân về sản  uất cam sành th o Vi tGAP, trong 

đó tập trung vào ứng dụng    thuật mới vào các  hâu: Thiết  ế  ổ sung tạo lô,  ăng 

cho các mô hình để giảm thiếu  ói m n  s  dụng phân  ón hiệu  uả, ưu tiên tự tạo 

phân h u cơ tại chỗ   uản l  dịch hại th o IP    uản l  nước hiệu  uả th o nhu cầu 

từng giai đoạn cụ thể của câ   Cắt tỉa, tạo tán đ ng    thuật  Và  ảo  uản  uả trên câ , 

sơ chế –  ảo  uản sau thu hoạch. 

- Nâng cao nhận thức của người dân về hiệu  uả  inh tế,  ã hội và môi trường 

của các  iện pháp tưới tiết  iệm, tưới  ết hợp  ón phân  ua tưới 

- Nâng cao nhận thức của người sản  uất về hiệu  uả của việc sản  uất đồng  ộ, 

có tổ chức, tạo ra sản phẩm  uả đồng đều an toàn.   đối với sản  uất hàng hóa  ền 

v ng 

- Nâng cao hiểu  iết và năng lực tổ chức, liên  ết   nhà đối với chuỗi sản  uất, 

cung ứng và tiêu  thụ sản phẩm  ền v ng 

ii) Hỗ trợ  â  dựng hệ thống dẫn nước tự chả  từ nguồn thuộc  h  n i cao 

(cách điểm  â  dựng mô hình 2  m) 

iii) Hỗ trợ thực hành mô hình CSA, trong đó tập trung vào các  hâu    thuật 

sau: Thiết  ế vườn  ổ sung   uản l  phân  ón   uản l  dịch hại  Cắt tỉa định hình lại 

tán câ  và cắt tỉa thường  u ên   uản l  độ ẩm  Bảo  uản trước và sau thu hoạch 



Về thủ  lợi: Để cải thiện hệ thống tưới cần xây dựng, hoàn thiện các công trình 

phục vụ tưới.   

iv) Hỗ trợ HTX Xuân  hu  â  dựng các phương án và thực hiện liên  ết sản 

xuất, áp dụng đồng bộ tiến bộ khoa học vào  uá trình cải tạo, chăm sóc,  uản l  dịch 

hại,  uản l  nước, thu hái,  ảo quản và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời,  â  dựng  u  

chế  ảo vệ danh tiếng của sản phẩm Cam sành Xuân  hu an toàn. 

v) Tiêu thụ sản phẩm: Hỗ trợ  uảng  á sản phẩm,  â  dựng các  ênh tiêu thụ 

sản phẩm  ền v ng,  â  dựng các mối liên  ết   nhà – trong đó HTX Xuân  hu có vai 

tr  trung gian làm cầu nối tiêu thụ sản phẩm  uả.  

3.     Ế  KẾ  OẠ  ĐỘ    A       ĐỐ      M   ÌNH CSA 

3.1.   Ờ   Ụ     Ụ    RO   M   Ì   

Bảng 3 - 1: Thời vụ chăm sóc, thực hiện các khâu kỹ thuật trong mô hình 

Công vi c Thời vụ 

Thiết  ế mô hình  ổ sung Thực hiện 1 lần vào tháng 3 năm 2017 

Định hình lại  hung tán Sau vụ thu hoạch  uả 2016 

Bón phân Hàng năm thực hiện  ón   lần vào các tháng: 12 năm 

trước – 01 năm sau  Tháng 2  Tháng   và Tháng 8 – 9. 

 uản l  cỏ dại  Định  ỳ hàng năm làm sạch cỏ  ằng  iện pháp  ới 

ho c cắt  ằng má  vào tháng 01. Sau đó, dùng nilon, 

rơm rạ, ho c vật liệu ch  phủ  hác, phủ   n  ề m t.  

 uản l  dịch hại Thường  u ên th o d i vườn, nhận diện dịch hại  Xác 

định mật độ, tần suất  uất hiện, mức độ gâ  hại, tỷ lệ 

hại    

Bổ sung dinh dư ng  ua lá  Bổ sung  hi thấ   uất hiện triệu chứng thiếu hụt 

Tỉa cành thường  u ên Sau mỗi đợt lộc ho c định  ỳ 2 tháng lần. 

Thu hoạch,  ảo  uản Đến vụ thu hoạch  uả 

3.2. BI N PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC SẼ ÁP DỤNG TRONG CÁC MÔ 

HÌNH 

 .2.1. Kỹ                s     dụ     o       ì   

a) Thiết kế bổ sung mô hình, định hình lại mật độ vườn, thiết kế cây trồng xen 

- Thực trạng sản xuất: Câ  cam sành trong mô hình được lựa chọn có mật độ 

trồng quá dày (khoảng cách chỉ là 3 x 3m) ho c  uá thưa ( hoảng cách lên đến 8 x 

10m),  ăng lối không rõ ràng và hầu hết diện tích trồng không có cây trồng xen. Bên 

cạnh đó, một số cây bị bệnh n ng, giống bị thoái hóa   Nh ng làm cho quá trình canh 

tác g p nhiều  hó  hăn, sản phẩm quả  hông đồng đều và hiệu quả canh tác đơn vị 

diện t ch chưa cao. 

- Cơ sở khoa học và thực tiễn k  thuật s  đưa vào áp dụng: theo tính toán mật 

độ cam sành phù hợp nhất tại Hà Giang là khoảng cách       m (tương đương với 

khoảng từ 600 – 630 cây/ha). Với mật độ này cây cam sành s  cho năng suất cao nhất; 



Quản lý cây trồng cũng dễ dàng hơn (từ quản lý dịch hại, tỉa cành, tạo tán, thu hoạch 

và các quản lý khác trong áp dụng IP , Vi tGAP  .)  Có nhiều không gian lộc mang 

quả và lá dự tr  dinh dư ng để nuôi quả; Giảm nh  sự tấn công của côn trùng và bệnh 

hại; Số lượng phân bón và thuốc BVTV s  dụng  t hơn so với mật độ dày; Giảm số 

công lao động khi thực hiện chăm sóc vườn. 

 Đồng thời, trồng bổ sung cây trồng xen có khả năng chịu bóng s  góp phần: 

nâng cao hiệu quả kinh tế đơn vị diện tích, giảm hiện tượng  ói m n đất, và tạo thêm 

công ăn việc làm cho người dân 

- K  thuật s  dụng: 

  Tạo lô,  ăng, đường công tác    ằng cách định vị lại các hàng,  ăng dựa trên 

vị tr  câ  trồng có s n ở các mô hình. Từ đó, s a hàng, tạo thành các đường đồng mức 

ho c gần như đường đồng mức. Nối liền gi a các đường đồng mức tiến hành tạo 

đường giao thông liên  ết, đường phân lô. Như vậ , từ các vườn trồng  hông th o thiết 

 ế, đã tạo được vườn gần như được thiết  ế. Từ đó, s  gi p người sản  uất dễ dàng 

hơn trong  uá trình vận chu ển vật tư chăm sóc, chăm sóc, thực hiện các  iện pháp    

thuật ứng phó với sự tha  đổi  ất thường, thu hái và vận chu ển  uả.  

  Định hình các vị trí gốc câ  đảm bảo có  ăng, lô r  ràng. Đồng thời đối với 

vườn, khu vực trồng với mật độ quá dày tiến hành tỉa bớt cây, và với nh ng vườn, khu 

vực trồng có mật độ  uá thưa tiến hành trồng bổ sung; Nh ng cây bị  sâu bệnh hại  

n ng, giống bị thoái hóa tiến hành loại bỏ, trồng thay thế  . đảm bảo mật độ hợp lý 

khoảng 4m x 4m; 

  Xác định nhu cầu phù hợp tiến hành trồng xen các loại cây có khả năng chống 

xói mòn ở  các vị trí dễ tạo dòng chảy bề m t. Và bố trí trồng xen ổi có tác dụng xua 

đuổi rầy chổng cánh (môi giới truyền bệnh Greening).  

b) Quản lý dinh dưỡng 

 - Thực trạng sản xuất: Các nhà vườn đều thực hiện việc quản l  dinh dư ng cho 

cây bằng cách quan sát thực tế nếu thấy cây có biểu hiện sinh trưởng kém thì bón phân 

ho c  ón th o định kỳ và lượng bón chỉ theo ý trí chủ quan. M t khác, chủng loại phân 

thường được s  dụng là các loại phân hóa học tổng hợp theo tỷ lệ mà nhà sản xuất đã 

m c định. Và việc s  dụng phân h u cơ là rất  t. Điều đó dẫn đến hiện tượng dư thừa 

ho c thiếu hụt yếu tố dinh dư ng nào đó mà  hông  ác định được, gây ra lãng phí 

cũng như ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng sản phẩm quả tạo ra, làm giảm hiệu 

quả kinh tế, trực tiếp ho c gián tiếp gây ô nhiễm môi trường. Thực tế cho thấy, hàm 

lượng chất dinh dư ng trong đất là tương đối thấp, đ c biệt là Can i,  ali và  ưu 

huỳnh. Nhiều cây có biểu hiện lá vàng, lá non bị biến dạng ho c sinh trưởng kém. 

 - Cơ sở khoa học và thực tiễn của k  thuật s  đưa vào áp dụng: 

 Dựa trên nguyên tắc: Quá trình sản xuất lấ  đi  ao  nhiêu thì trả lại cho đất bấy 

nhiêu. Vì vậy, việc thực hiện bón phân s  căn cứ vào lượng dinh dư ng cây lấ  đi của 

đất (dựa vào năng suất của năm trước để định lượng phân  ón cho năm sau) và các hao 

hụt khác (xói mòn, bốc hơi ) trong  uá trình sản xuất để bổ sung cho đất.  

 Tăng cường s  dụng phân bón h u cơ ho c phân bón vi sinh s  làm tăng độ phì 

của đất, đồng thời đảm bảo cân đối các yếu tố dinh dư ng vi lượng, và cây s  dụng 

các loại phân đa, trung lượng hiệu quả hơn 



Đồng thời quan sát trực tiếp so sánh triệu chứng thiếu hụt ho c dư thừa cục bộ, 

kết hợp s  dụng k  thuật chuẩn đoán dinh dư ng lá và phân tích thành phần dinh 

dư ng đất s  gi p cho người sản xuất biết được chính xác yếu tố dinh dư ng và liều 

lượng thiếu hụt cần bổ sung ho c dư thừa cần điều chỉnh cho từng giai đoạn cụ thể. 

Song hành là các biện pháp điều chỉnh hợp lý s  đảm bảo cung cấp dinh dư ng cân đối 

gi p câ  cam sinh trưởng và phát triển tốt. Từ đó giảm lãng phí s  dụng phân, giảm 

chi ph , tăng hiệu quả sản xuất, trực tiếp ho c gián tiếp giảm ô nhiễm môi trường 

 - K  thuật s  dụng:  

+ Thực hiện bón phân theo sản lượng quả năm trước, lượng phân  ón đa lượng 

cần bổ sung được tính toán qua bảng sau: 

Bảng 3.2: Liều lượng phân bón đa lượng cần bón cho cây cam 

Tu i cây 

  ă ) 

Phân hữ   ơ 

(Kg/cây) 

Phân vi sinh 

(kg/cây) 

N 

(g/cây) 

P2O5 

(g/cây) 

K2O 

(g/cây) 

1 – 3 30 2 – 3 50 - 150 50 - 100 60 

4 – 6 40 3 – 5 200 - 250 150 - 200 120 

7 – 10 50 6 – 9 300 - 400 250 - 300 180 

Trên 10 50 10 400 - 800 350 - 400 240 

 

Tất cả các công thức s  bón thêm với 1 kg vôi bột/cây 

 Phân được chia thành 4 lần  ón, như sau: 

Bón phân lần 1: bón toàn bộ lượng phân vi sinh, vôi bột, lân, phân h u cơ  

Bón phân lần 2:  ón 30  đạm + 30% kali; 

Bón phân lần 3:  ón  0  đạm + 40% kali; 

Bón phân lần 4: toàn bộ lượng phân còn lại$$$ Như vậy, với 3 cấp độ tuổi của cây 

cam trong mô hình, chúng ta s  bón phân với công thức cụ thể như sau: 

Cây cam từ 1 – 2 năm tuổi: 30 kg phân h u cơ   3  g phân vi sinh   150g N   100g 

P2O5 + 60g K2O 

Cây cam từ  8 – 10 năm tuổi: 50 kg phân h u cơ      g phân vi sinh    00g N   

300g P2O5 + 180g K2O 

Cây cam từ 15 – 18 năm tuổi: 50 kg phân h u cơ   10 g phân vi sinh   800g N   

400g P2O5 + 240g K2O 

  Đối với hiện tượng thiếu hụt ho c dư thừa cục bộ yếu tố dinh dư ng nào đó: Thực 

hiện quan sát thực tế tại vườn, đánh giá sự thiếu hụt ho c dư thừa của yếu tố dinh 

dư ng nào đó th o trực  uan và đưa ra biện pháp, liều lượng bổ sung ho c hạn chế hợp 

l . Trong trường hợp, có sự nghi ngờ về sự trùng l p triệu chứng thì lấy mẫu lá phân 

t ch để khẳng định lại. Việc  ác định triệu chứng thiếu hụt các yếu tố dinh dư ng s  

được  ác định như sau: 

 * Xác định sự thiếu hụt một số yếu tố dinh dưỡng quan trọng trên cây cam 

sành, thông qua quan sát trực tiếp triệu chứng biểu hiện trên lá, quả:  

i) Triệu chứng thiếu hụt hoặc dư thừa yếu tố đạm (N): 



Khi cây thiếu đạm (N): Triệu chứng chính 

là các lá già ở gần gốc cây có màu vàng 

ho c xanh nhạt đều, cành nhỏ. Bị thiếu 

đạm nghiêm trọng gây lá rụng sớm hơn 

 ình thường, sinh trưởng của cây bị đình 

trệ và quả bị rụng làm giảm năng suất 

(Hình1). 

 

Hình 1: Triệu chứng cây bị thiếu đạm 

Khi cây thừa đạm (N): Triệu chứng chính 

là sự sinh trưởng quá mức của lộc hè/lộc 

thu với lá dày, rộng quá mức, màu lục 

sẫm. Thừa đạm dẫn đến làm quả lớn, vỏ 

quả dày, chất lượng quả   m, hàm lượng 

chất khô hoà tan tổng số thấp (quyết định 

vị ngon) làm chậm sự chuyển màu và bảo 

quản ngắn (Hình 2).  

Hình 2: Triệu chứng cây thừa đạm 

ii) Triệu chứng thiếu hụt hoặc dư thừa yếu tố lân (P): 

Triệu chứng thiếu lân biểu hiện lá nhỏ, 

có màu đồng (màu nâu đỏ), mất vẻ bóng 

đ c trưng. Bị thiếu lân n ng s  gây khô 

mép lá, rụng nhiều, cành nhỏ héo khô; 

quả thô, sần sùi, vỏ dầy, có chứa  t nước 

và nước rất chua... (Hình 3) 

Thừa lân, không gây ra bất kỳ tổn thất 

nào về năng suất, chất lượng trái cây, 

nhưng có thể có tác động làm thiếu k m 

trong cây và giảm hiệu quả sản xuất. 
 

Hình 3: Triệu chứng thiếu lân trên cây cam 

sành (Bên trái: Quả đủ lân, vỏ cùi mỏng, 

tép mọng nước; Bên phải: Quả thiếu lân, 

vỏ cùi dày, lõi rỗng và tép khô). 

iii) Triệu chứng thiếu hụt hoặc dư thừa yếu tố kali: 

Triệu chứng chính của thiếu kali là quả 

nhỏ có lượng đường và độ axít thấp. Lá 

nhỏ, cong queo, màu nâu vàng, lộc non 

héo và chết (Hình 4). 

  



Tình trạng thừa kali s  gây hiện tượng 

thiếu magnê (Mg). K và Mg là 2 nguyên 

tố dinh dư ng đối kháng nhau. Khi kali có 

hàm lượng cao s  làm giảm sự hút Mg 

 ình thường. Tình trạng thừa kali s  có 

ảnh hưởng nghịch đối với quả: vỏ quả thô, 

 ù  ì và độ axít cao. 

Hình 4: Triệu chứng thiếu kali trên cây 

cam 

iv) Triệu chứng thiếu hụt magie: 

Khi bị thiếu magiê trầm trọng, có thể 

gây hiện tượng lá rụng sớm. Toàn bộ 

phiến lá có thể bị chết, trừ gân lá chính 

và phần phiến lá phía cuống vẫn còn 

màu xanh. Phần lá còn màu xanh giống 

hình ch  V ngược. Quả từ cây bị thiếu 

magiê nói chung nhỏ, có hàm lượng 

đường và độ axít thấp (Hình 5). 

 

Hình 5: Triệu chứng thiếu Mg trên cây cam 

(Phần lá màu xanh có hình ch  V ngược). 

v) Triệu chứng thiếu kẽm 

Triệu chứng thiếu k m nh  là sự 

xuất hiện các đốm biến vàng gi a 

các gân ở lá non ngọn lộc , lá già 

vẫn  ình thường. Khi bị thiếu k m 

trầm trọng lá non trở nên nhỏ h p, 

với sự ngắn lóng và các đốm biến 

vàng phát triển rộng ở phần gi a 

các gân lá. Triệu chứng này giống 

với triệu chứng bệnh Greening. 

Gây giảm năng suất (Hình 6). 

 

Hình 6: Triệu chứng thiếu Zn trên cây cam (Biến 

vàng ở gi a các gân lá non). 

vi) Triệu chứng thiếu s t: 

Giống triệu chứng thiếu k m, thiếu 

măngan, chỉ khác nh ng lá non ở phần 

dưới tán câ  thường biểu hiện rõ. Thiếu 

sắt trong trường hợp nh , gân lá có 

màu xanh tối, xuất hiện ở lá non. Trong 

trường hợp thiếu sắt trầm trọng, lá non 

dần dần chuyển sang màu vàng, các lá 

non phát triển sau nầy s  trở nên trắng, 

cây có thể rụng lá chết cành. Thiếu sắt 

thường xuất hiện ở câ  ăn  uả có múi  

http://aggie-horticulture.tamu.edu/citrus/nutrition/iron.htm


trồng trên đất thoát nước k m ho c đất 

có pH cao ho c đất kiềm (Hình 7) 

 

Hình 7: Triệu chứng thiếu Fe  

 

vii) Triệu chứng thiếu hụt hoặc thừa Bo: 

Triệu chứng thiếu bo xuất hiện nhiều 

trong các năm  hô hạn, đ c biệt trên đất 

đá vôi.  Thiếu bo làm cho ống phấn ở 

hoa kém phát triển, dẫn đến không thụ 

phấn được và hậu quả là câ  đậu ít quả. 

Thiếu bo làm cho quả có hình dạng 

không bình thường và cứng như đá. 

Nh ng quả như thế rất  t nước (Hình 8) 

 

 

Hình 8: Triệu chứng quả cam bị thiếu B 

Khi bón nhiều bo có thể gây hiện tượng 

ngộ độc cho cây. Triệu chứng ngộ độc 

thường thấy ở trên lá già: sự táp lá ho c 

biến màu vàng nhạt của mép lá và đầu 

ngọn lá. Có thể xuất hiện các đốm nâu 

nhỏ trên phiến lá. Lá ở trên cây bị ngộ 

độc n ng do bo có thể rụng ho c h o đến 

khi cây chết (Hình 9). 
 

Hình 9: Triệu chứng cây ngộ độc B 

 

 * Xác định sự thiếu hụt hoặc dư thừa dinh dưỡng cụ bộ thông qua phân tích 

dinh dưỡng lá: 

Bên cạnh việc  ác định sự thiếu hụt ho c dư thừa cục bộ các yếu tố dinh dư ng 

chính thông qua quan trắc trực tiếp, có thể  ác định mức độ thiếu hụt ho c dư thừa 

dinh dư ng bằng phương pháp phân t ch dinh dư ng lá. Thông qua kết quả phân tích, 

tiến hành so sánh với bảng thang dinh dư ng sau: 

B     .         d    d ỡng lá của cây cam 

   yê   ố         ấ   ố        Cao   ừ  

Nitrogen (%)  2,2 2,2 – 2,4 2,5 – 2,7 2,8 – 3,0  3,0 

Phosphorus (%)  0,09 0,09 – 0,11 0,12 – 0,16 0,17 – 0,30  3,0 

Potassium (%)  0,7 0,7 – 1,1 1,2 – 1,7 1,8 – 2,4  2,4 

Calcium (%)  1,5 1,5 – 2,9 3.,0 – 4,9 5,0 – 7,0  7,0 



Magnesium (%)  0,2 0,20 – 0,29 0,30 – 0,49 0,50 – 0,70  0,7 

Chlorine (%) .... ....  0,2 0,20 – 0,70  0,7 

Sodium(%) .... .... .... 0,15 – 0,25  0,25 

Manganese (ppm)  17 18 – 24 25 – 100 101 – 300  300 

Zinc (ppm)  17 18 – 24 25 – 100 101 – 300  300 

Copper (ppm)  3 3 – 4 5 – 16 17 – 20  20 

Iron (ppm)  35 35 – 59 60 – 120 121 – 200  200 

Boron (ppm)  20 20 – 35 36 – 100 101 – 200  200 

Molybden (ppm)  0,05 0,06 – 0,09 0,1 – 1,0 2,0 – 5,0  5,0 

 (Nguồn: Alva và Tucker, 1999) 

 

 

c) Quản lý ẩm độ (nước): 

- Thực trạng sản xuất: Hàng năm hầu như lượng mưa phân phối  hông đều, vì 

vậy nhiều thời điểm thiết yếu về nước của cây cam bị khô hạn. Người dân địa phương 

phần lớn đều chưa thực hiện được các biện pháp tưới đảm bảo đủ ẩm cho cây vào các 

giai đoạn thiết yếu đó. Ho c có s  dụng một số phương thức tưới, nhưng chưa hợp lý 

nên lượng nước cung cấp chưa đ ng liều lượng cũng như chưa phù hợp với thời điểm 

cần cung cấp.  

Vì vậy, ảnh hưởng xấu của việc quản l  độ ẩm (nước) đến sản phẩm quả đối với 

cây cam sành tại địa phương c n rất lớn 

- Cơ sở khoa học và thực tiễn của k  thuật s  đưa vào áp dụng:  

Xác định độ ẩm của đất bằng trương lực kế (đơn vị t nh “Bars” = 0, 87atm ha  

tương đương cột nước 1kg/cm
2
) 

Nhu cầu về nước cho từng giai đoạn sinh trưởng của vườn cam được  ác định 

như sau: 

 + Thời kỳ ra hoa, đậu quả và phát triển chồi mới: Thời kỳ này, yêu cầu độ ẩm 

của đất đạt mức tối hảo, bất cứ một thiếu hụt nước nhỏ nào cũng làm cho lá chồi ngắn 

lại. Thiếu nước nghiêm trọng đưa đến bộ lá kém phát triển, hoa không trổ hoàn toàn, 

quả đậu ít và rụng quả nhiều. Nếu giai đoạn này, trời  hông mưa việc cung cấp nước 

và du  trì độ ẩm đất tốt là cần thiết. Chỉ số đọc ở trương lực kế cần đạt từ 30 – 60 Cbar 

 + Thời kỳ phát triển quả (cuối giai đoạn rụng quả sinh lý): Sau khi rụng sinh lý 

quả còn lại bắt đầu phát triển và lá của chồi mới mọc đầ  đ n. Thời kỳ này kéo dài cho 

đến cuối giai đoạn phát triển quả, cây cần rất nhiều nước (đ c biệt là khi nhiệt độ ngoài 

trời cao). Thiếu nước s  ảnh hưởng đến tiến trình quang tổng hợp, và lượng nước cần 

cho quả cũng rất cao ở giai đoạn này. Chỉ số đọc ở trương lực kế cần đạt từ 60 – 90 

Cbar 



 + Thời kỳ quả chín: Ở giai đoạn này, không chỉ số lượng mà chất lượng quả còn 

quan trọng hơn.  ột ẩm độ đất cao s  làm kích thích cây phát triển thân lá, gây  ảnh 

hưởng không tốt đến chất lượng quả và sự tượng hoa sơ  hai vụ sau. Để hạn chế việc 

nà  và để cải thiện tốt vụ mới, đất nên gi  vừa khô, không cần phải tưới nước 

 + Thời kỳ sau thu hoạch: Sau khi quả được thu hoạch, cây cần một  t  nước để 

duy trì sự phát triển. Một lượng nhỏ nước  s  gi p gia tăng tiến trình quang hợp trong 

lá, th c đẩy sự phân hóa hoa để tránh hiện tượng bị khủng hoảng thiếu nước và dinh 

dư ng 

 - Điều kiện khí hậu tại địa phương:  hu mô hình nằm trong vùng khí hậu nhiệt 

đới nóng ẩm, chịu ảnh hưởng của gió mùa. Nhiệt độ trung  ình trong năm là 22,5
o
C, 

lượng mưa trung  ình  hoảng 3.500 –  .000 mm năm, tập trung chủ yếu vào các tháng 

2 – tháng 8. Tuy nhiên, một số tháng trong năm như tháng 5, 6, 7, 8  có thể xuất hiện 

mưa đá, lũ  u t gâ  đổ cây, rụng quả; hiện tượng hạn hán có khi xảy ra vào mùa khô 

ho c sau thời gian đậu quả 

 - K  thuật s  dụng: 

 Có thể  ác định độ ẩm đất bằng trương lực kế:  hi đất bị thấm nước và bão hòa 

nước tức ở trạng thái nước tự do, lực hút của đất l c đó bằng 0.atm. Sau một ho c hai 

ngà  nước thoát rút, trạng thái đất l c đó đạt ở mức “thủ  dung ngoài đồng” và lực hút 

tương ứng 0,33 atm. Nếu lực h t đạt xuống còn 15 atm (-15  ar), l c đó đất ở trạng 

thái “điểm h o thường  u ên”. S  dụng phương pháp tưới nhỏ giọt đến từng gốc cây 

giúp khắc phục các hiện tượng thời tiết cực đoan, tăng cường tiết kiệm nước và điều 

tiết độ ẩm theo nhu cầu của cây trồng 

d) Quản lý dịch hại: 

 - Thực trạng sản xuất: Qua khảo sát từ thực tế sản xuất cho thấy, cây cam sành 

thời kỳ sản xuất kinh doanh tại khu vực lựa chọn xây dựng mô hình hiện tại đang có sự 

xuất hiện gây hại của một số đối tượng dịch hại chính sau: 

 + Côn trùng: Rầy chổng cánh (Diaphorina citri Kuway.) ; Bọ xít xanh vai nhọn 

(Rhynchocoris humeralis Thunb) ; Rệp muội bông (Aphis gossypii Glover) ; Rệp muội 

cam màu xanh (Aphis citricola Van der Goot) ; Rệp muội cam màu đ n (Toxoptera 

aurantii Fonsc.) ; Rệp sáp giả cam (Planococcus citri Risso) ; Rệp sáp mềm nâu 

(Coccus hesperidum L.) ; Rệp sáp vả  đỏ (Aonidiella aurantii Mask.) ; Rệp sáp vảy 

trắng (Unaspis citri Comst.)   X n tóc  anh đục cành (Chelidonium argentatum 

Dallas.) ; Bọ trĩ màu vàng (Scirtothrips dorsalis Hood.) ; Ruồi đục quả phương Đông 

(Bactrocera dorsalis)   

 + Nhện hại: Nhện đỏ cam (Panonychus citri Mc Gregor); Nhện rám vàng 

(Phyllocoptruta oleivora Ashmead); Nhện trắng (Polyphagotarsonemus latus Banks) 

 + Bệnh hại: Bệnh chảy gôm, thối rễ (Phytophthora citricola Sawada.); Bệnh 

đốm dầu (Mycosphaerella citri Whiteside.); Bệnh phấn trắng (Oidium tingitanium 

Cater.); Bệnh thán thư (Collectotrichum gloeosporioides Penz.); Bệnh đốm tảo 

(Cephaleuros virescenns Kunze.); Bệnh lớp muội đ n (Capnodium citri Berkeley et 

Desmazieres.); Bệnh nấm muội đ n (Meliola citri); Bệnh loét cam (Xanthomonas 

campestris pv. Citri Hasse Dye); Bệnh vàng lá greening (Liberobacter asiaticum); 

Bệnh tàn lụi hay bệnh tristeza (Closterovius); Bệnh thối quả màu xanh (Penicillium 

digitatum Sacardo và Penicillium italicum   hm r)    



 Nhận thức của người dân về đối  tượng, quy luật phát sinh gây hại, cũng như 

các biện pháp phòng trừ an toàn  còn rất hạn chế. Vì vậ , phương thức phòng trừ chính 

của người dân là: s  dụng các loại thuốc hóa học bảo vệ thực vật phổ rộng phun định  

kỳ. Điều này dẫn đến mất cân bằng sinh học, chi phí phòng trừ cao, nhiều khi mất lòng 

tin của người tiêu dùng về sản phẩm quả sản xuất ra và đ c biệt là rất ô nhiễm môi 

trường 

 - Cơ sở khoa học và thực tiễn của k  thuật s  áp dụng: 

 Việc nhận biết đối tượng, quy luật phát sinh gây hại của ch ng, cũng như hiểu 

biết về các biện pháp phòng trừ an toàn   s  gi p cho người sản xuất giảm số lần s  

dụng thuốc, tăng l ng tin của người tiêu dùng về sản phẩm an toàn, giảm ô nhiễm môi 

trường, đảm bảo sức khỏ  người sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế   góp phần ổn 

định bền v ng sản xuất hàng hóa 

 - K  thuật s  dụng: Thực hiện phòng trừ các đối tượng dịch hại theo Quy trình 

quản lý dịch hại tổng hợp trên cây cam (IPM) (Phụ lục  èm th o). Trong đó, ưu tiên 

bảo vệ các loài thiên địch tự nhiên và s  dụng các loại thuốc trừ sâu có nguồn gốc sinh 

học như A am ctin,  mam ctin  ết hợp với dầu khoáng... 

    uản lý c  dại:  

 - Thực trạng: Th o điều tra  ết  uả cho thấ  100  số hộ trồng cam thuộc mô 

hình đều s  dụng thuốc trừ cỏ để trừ cỏ dại trong vườn. Điều nà  s  dẫn đến thoái hóa 

đất, chu  ỳ thu hoạch giảm, ảnh hưởng  ấu đến sức  hỏ  người sản  uất, môi trường ô 

nhiễm   

 - Cơ sở  hoa học và thực tiễn: Hầu hết các loại cỏ dại ở các vườn cam đều  có 

thể  ị hạn chế sinh trưởng, phát triển ho c  ị tiêu diệt  hi  ị ch  phủ  ởi các loại nilon 

chu ên dụng ho c vật dụng ch  phủ phù hợp  hác. Trong  hi, chi ph  thực tế giai đoạn 

đầu tương đối cao, nhưng tổng thể cho một chu  ỳ thì lại giảm đi. Đồng thời góp phần 

rất t ch cực vào  ảo vệ sức  hỏ  người sản  uất và môi trường, giảm ngu  cơ thoái hóa 

đất và tăng chu  ỳ thu hoạch của vườn sản  uất 

 -    thuật s  dụng: S  dụng các  iện pháp cơ giới (thủ công ho c má  móc) 

làm sạch cỏ dại trên  ề m t vườn sản  uất. Sau đó, dùng nilon ch  phủ chu ên dụng 

ho c vật liệu ch  phủ hợp l   hác ch  toàn  ộ ho c gần toàn  ộ  ề m t 

f) Cắt tỉa, tạo tán 

 - Thực trạng sản xuất: Hầu hết các vườn sản xuất cam tại Hà Giang đều để tán 

cây phát triển một cách tự nhiên, ho c cắt tỉa chưa hợp l . Điều này dẫn đến hình dạng 

tán  hông đồng đều, sự giao tán làm cho vườn trở nên dà  đ c, dịch hại phát sinh và 

phát triển nhanh, chất lượng, mẫu mã quả thấp 

 - Cơ sở khoa học và thực tiễn của k  thuật s  s  dụng: Bằng việc cắt tỉa hợp lý 

s  du  trì được sức sống cũng như năng suất, chất lượng quả của vườn cam. Cụ thể, 

cắt tỉa tạo tán hợp lý s : 

    àm tăng diện tích lá h u hiệu và th c đẩy sự  quang hợp bằng cách tăng sự 

hấp thụ ánh sáng và không khí của lá.  

Nếu nh ng cành trên câ  được điều chỉnh và phân bổ hướng mọc hợp lý s  

nhận được nhiều ánh sáng và khoảng  hông gian để phát triển, điều này  giúp cho việc 



s  dụng nước và chuyển hóa dinh dư ng trong câ  được h u hiệu. Nói cách khác, cắt 

tỉa cành, tạo tán hợp lý s  cải thiện được năng suất và chất lượng quả.  

 + Cắt tỉa cành, tạo tán hợp lý s  tạo ra   ch thước và hình dạng phù hợp cho 

cây.  Khi đó, người sản xuất dễ dàng kiểm soát và chăm sóc vườn tốt hơn. Việc cắt tỉa 

cành c n làm tăng sức chịu đựng của câ  đối với nh ng điều kiện bất thuận  hác, cũng 

như du  trì sự cân bằng gi a cành  mang và không mang quả 

 + Thông qua việc cắt tỉa cành để loại bỏ nh ng cành sâu, bệnh, giúp cấy nhận 

được nhiều ánh sáng và  hông  h . Thường xuyên cắt tỉa cành s  gi p người sản xuất 

kiểm soát được dịch hại trong vườn 

 - K  thuật s  dụng: 

 Đối với vườn cây thuộc dự án đang ở thời kỳ sản xuất kinh doanh, nên việc 

thực hiện cắt tỉa, tạo tán theo quy trình (từ lúc bắt đầu trồng) là không thể. Tuy  nhiên, 

đối với diện tích cây cam trồng mới, trồng thay thế có thể thực hiện dựa vào các 

nguyên tắc cơ  ản sau: 

Tạo khung hình cho tán 

cây: 

- Bước 1: Xác định vị trí 

các cành khung (cành cấp 

1).  

- Bước 2: đánh dấu lựa 

chọn 3 – 4 cành khung 

phân bố đều ra các 

hướng, mập khỏe, không 

sâu bệnh 

- Bước 3: Cắt bỏ các 

cành cấp 1 còn lại (chú ý 

cắt sát thân) (Hình bên: 

để lại các cành số 1, 2, 3 

và 4; Cắt bỏ các cành số 

5, 6   c n lại) 

Chú ý: vị trí của cành 

khung thấp nhất yêu cầu 

cách m t đất tối thiểu 

40cm, và khoảng cách 

gi a các cành khung từ 

20 – 30cm. 

 

Hình 10: Định hình khung cho tán cây cam 



 Cắt tỉa cành: 

Sau  hi định hình khung tán, tiến hành cắt 

bỏ nh ng cành vượt, cành đan   n, cành 

nạng, cành mọc xuống, cành sâu bệnh 

 .(Hình 12) 

Thời gian cắt tỉa: tiến hành cắt tỉa tập trung 

vào thời điểm sau thu hoạch và định kỳ cắt 

bỏ cành vượt, cành sâu bệnh vào bất kỳ 

thời điểm nào trong năm (nếu thấy xuất 

hiện trong vườn khi kiểm tra). 

Chú ý:  

- Nên chọn nh ng ngà   hông mưa để tiến 

hành cắt tỉa; 

- Nếu cành cắt lớn, sau khi cắt cần dùng vôi 

bôi kín vết cắt trên thân cành để tránh sự 

xâm nhập của sâu, bệnh hại. 

 

Hình 12: Cắt tỉa cành cây cam 

g) Kỹ thuật làm tăng khả năng ra hoa, đậu quả: 

 - Thực trạng sản xuất: Trong quá trình sản xuất thông thường vườn cây vẫn ra 

hoa, đậu quả  ình thường. Tuy nhiên, cây cam trong khu mô hình một số năm tỷ lệ ra 

hoa, đậu quả rất thấp, dẫn đến suy giảm năng suất ho c cũng có thể bị  mất mùa. 

Nguyên nhân, được  ác định là do: phân  ón  hông cân đối, thời tiết tha  đổi thất 

thường 

 - Cơ sở khoa học và thực tiễn của k  thuật s  áp dụng: 

  hi  ón phân  hông cân đối s  làm dư thừa yếu tố nào đó dẫn đến giảm khả 

năng ra hoa, đậu quả. Ví dụ như: sự mất cân đối gi a thừa đạm và thiếu lân, kali, cây 

s  sinh trưởng lộc mạnh làm giảm số hoa trên câ , cũng như dễ hình thành tầng rời khi 

đậu quả non làm rụng  quả, giảm năng suất. Đối với nh ng năm thời tiết tha  đổi thất 

thường:  ưa nhiều về cuối  năm làm ảnh hưởng đến sự phân hóa mầm hoa; Hay hạn 

nhiều vào giai đoạn chuẩn bị ra hoa,  đậu quả s  làm tăng  hả năng  ị thiếu Bo   ưa 

nhiều vào giai đoạn nở hoa s  ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn, thụ tinh   ho c dễ 

hình thành tầng rời, làm tăng tỷ lệ rụng quả, giảm năng suất 

 - K  thuật s  dụng: 

 Đối với nh ng vườn do  ón phân  hông cân đối, tiến hành quan trắc trực tiếp 

ho c  lấy mẫu lá, đất phân t ch nhanh  ác định  yếu tố thiếu  hụt ho c dư  thừa  rồi đưa 

ra biện pháp điều chỉnh thích hợp. Cùng với việc cắt tỉa tạo tán, s  dụng k  thuật 

khoanh cành sau cho quả nhằm tác dụng tạo Stress cho cây, làm giảm sự sinh trưởng 

sinh dư ng và kích thích khả năng phân hóa mầm hoa, ra hoa, đậu quả và hạn chế sự 

rụng quả cho cây cam 

 Đối với nh ng năm g p điều kiện bất thuận: 



 + Nếu mưa nhiều về cuối năm: Để làm tăng  hả năng phân hóa mầm hoa, tùy 

vào từng điều kiện cụ thể có thể s  dụng các biện pháp gâ  tr ss cho  câ  như:  hoanh 

cành, ch n rễ, tăng cường bón phân chuồng, lân và kali, ho c  phun bổ sung các chất 

điều tiết có tác dụng ức chế sinh trưởng 

 + Nếu hạn nhiều vào giai đoạn ra hoa, đậu quả: Ngoài việc bổ sung nước tưới 

kịp thời, có thể s  dụng phân  ón vi lượng bổ sung làm giảm ngu  cơ thiếu Bo 

 + Nếu mưa nhiều vào giai đoạn nở hoa: Phun ho c bón bổ sung Bo thuần để 

tăng sức sống của hạt phấn, gi p tăng  hả năng thụ tinh, giảm tỷ lệ rụng quả non. Bên 

cạnh đó cũng có thể tiến hành  hoanh cành sau đậu quả, cũng có tác dụng làm tăng tỷ 

lệ đậu quả non. Ho c s  dụng các chất điều tiết sinh trưởng mang bản chất Gibberellin, 

Cytokinin   

h) Kỹ thuật thu hoạch và xử lý sau thu hoạch: 

 - Thực trạng sản xuất: Trong quá trình sản xuất cam tại Hà Giang, việc thu hái 

quả và x  lý sau thu hoạch chưa hợp l , người dân hái quả  án  hi có thương lái hỏi 

mua ho c cảm thấ  được giá, phương pháp thu hái, bảo quản thủ công, dẫn đến tỷ lệ 

hao hụt sản phẩm cao. Gây ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả  kinh tế của các chủ vườn. 

Vận chuyển quả thủ công (gánh quả từ trên đồi xuống chân dốc), chi phí vận chuyển 

lớn, hiệu quả thấp, hao hụt lớn 

 - Cơ sở khoa học và thực tiễn của k  thuật s  s  dụng: 

 Việc lựa chọn thời điểm thu hái thích hợp, cùng với  công tác sơ chế, bảo quản 

hợp lý s  làm tăng tỷ lệ quả chất lượng tốt cung ứng ra thị trường. Từ đó, làm giảm 

hao hụt sau thu hoạch, tăng hiệu quả kinh tế, đồng thời góp phần làm giảm ô nhiễm 

môi  trường 

 S  dụng cáp vận chuyển s  gi p cho người dân giảm được công vận chuyển, 

giảm tỷ lệ quả bị dập nát. Bên cạnh đó cáp vận chuyển s  gi p cho người dân vận 

chuyển vật tư, phân  ón dễ dàng hơn trong  uá trình chăm sóc 

 - K  thuật s  dụng: 

 + Thời điểm thu hoạch: Ưu tiên thu hoạch vào nh ng ngày nắng ráo, ẩm độ 

thấp. Quả nên được thu hoạch nga  sau  hi sương  ốc hết. Vào ngày trời u ám, nhiều 

mâ  thì ưu tiên thu hoạch vào buổi chiều. Không thu hoạch vào nh ng ngày trời mưa.

 + Cáp vận chuyển: s  dụng cáp vận chuyển từ trên đỉnh vườn xuống chân vườn, 

lực kéo s  dụng là các dòng dọc gắn vào mô tơ điện. 

 + Thùng chứa dùng cho thu hoạch: Thùng chứa dùng cho quả mới thu hoạch 

phải chắc chắn, có thông gió tốt (Quả đựng trong thùng dẻo có  u hướng và chạm vào 

nhau gây ra các vết bầm,  ước   gâ  thối  quả nga  sau đó 1 – 2 ngà ). Đá  thùng 

chứa  cần được lót bằng giấy báo ho c rơm rạ khô sạch, bao tải nilon sạch.  

 + Phân loại quả: Quả thu hoạch, trước khi cho vào thùng cần được phân loại 

theo  kích c . Quả cùng kích c  s  được đóng cùng một thùng s  tiện cho việc đóng 

gói, giảm va chạm, cũng như dễ dàng định giá sản phẩm 

 + X  lý sau thu hoạch: Sau khi quả được phân loại, loại bỏ nh ng quả có vết 

bầm dập,  ước tiến hành thanh trùng bằng Alcoloit và bọc quả bằng lớp màng bán 

thấm BQE ho c Chitosan.  

 



2. .2.    ơ         ch c nông dân trong mô hình 

 a)  ơ  ấu t  ch c: 

HTX Xuân  hu được thành lập với cơ cấu gồm 01 Chủ tịch hội đồng quản trị 

 iêm Giám đốc điều hành, 01 Phó Giám đốc điều hành, Kế toán, Ban kiểm soát và 

tổng số 11 thành viên tham gia với sơ đồ hoạt động như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 )       ă         vụ  

-  Điều hành các hoạt động về sản xuất nông nghiệp của HTX và các xã viên - 

Tổ chức ký kết hợp đồng cung ứng vật tư nông nghiệp và các sản phẩm đầu ra - Gắn 

kết các thành viên - Tổ chức điều hành thủy nông, tiếp nhận và phân phối hỗ trợ từ dự 

án. 

3.3.  Ổ    Ợ      LOẠ   Ậ        Ế  BỊ   O                

 OẠ  ĐỘ    A        ỦA M   Ì   

3.3.1. Đ        v      xây d        ì   

Tổng hợp số lượng các loại vật tư, dụng cụ cần s  dụng cho cây trồng thể hiện 

trong bảng sau: 

Bảng 3.4: Định mức vật tư thực hiện mô hình 

TT  ạ    ụ  

Đơ  

v  

tính 

Tính cho 1 ha        o        ì   

 ă  1  ă  2  ă     ă  1  ă  2  ă    

I  ụ    ụ,   y     
       

1 
 ụng cụ thu hái  uả 

cam 
Bộ 5 

  
55 

  

2  ụng cụ cắt tỉa Bộ 1 
  

11 
  

01 t  kỹ thu t s n 

xuất nông nghi p 

01 t  d ch vụ nông 

nghi p 

      ốc 

          ốc K  toán 

Các hộ s n xuất 



3  á  cắt cỏ Cái 1 
  

11 
  

4 

 ụng cụ chuẩn độ 

dinh dư ng, pH đất, 

ẩm độ 

Bộ 1 
  

11 
  

5   nh l p cầm ta  Bộ 1 
  

11 
  

6 
 á  tời cáp, d ng 

dọc vận chu ển  
Máy 1 

  
11 

  

II 
   yê  l   ,  ă   

l            

1 
Câ  cam giống trồng 

 ổ sung, tha  thế  
Cây 

   
817 

  

2 
Câ  giống ổi trồng 

xen 
Cây 180 

  
2.970 

  

3 

Phân bón cho cây 

cam trồng tha  thế 

(817 câ  tương đương 

1,36 ha) 

       

 
Phân h u cơ Tấn 18,75 18,75 18,75 24,51 24,51 24,51 

 
Phân vi sinh Kg 1.800 1.800 1.800 2.451 2.451 2.451 

 
Phân đạm Ure Kg 

 
195,3 195,3 - 265,9 265,9 

 
Phân lân supe Kg 363,6 363,6 363,6 495,1 495,1 495,1 

 
Phân Kaliclorua Kg 

 
60,1 60,1 - 81,9 81,9 

 

Phân b n lá bổ sung, 

ch t điều tiết sinh 

t ưởng … 

Kg 
 

18 18 - 24,48 24,48 

 
 ôi bột Kg 600 600 600 817 817 817 

 

Thuốc t ừ sâu sinh 

học 
Kg 

 
12 12 - 16,32 16,32 

4 

Phân bón cho cây 

cam từ 8 - 10 năm 

tuổi (6.662 câ  tương 

đương 11,1 ha) 

       

 
Phân vi sinh Kg 5.400 5.400 5.400 59.958 59.958 59.958 

 
Phân đạm Ure Kg 

 
520,8 520,8 - 5.782,6 5.782,6 

 
Phân lân supe Kg 1.090,8 1.090,8 1.090,8 12.111,5 12.111,5 12.111,5 

 
Phân Kaliclorua Kg 

 
180,36 180,36 - 2.002,6 2.002,6 

 

Phân b n lá bổ sung, 

ch t điều tiết sinh 

t ưởng … 

Kg 
 

18 18 - 199,8 199,8 

 
 ôi bột Kg 600 600 600 6.662 6.662 6.662 



 

Thuốc t ừ sâu sinh 

học 
Kg 

 
12 12 - 133,2 133,2 

5 

Phân bón cho cây 

cam từ 15 - 18 năm 

tuổi (2.362 câ  tương 

đương 3,   ha) 

       

 
Phân vi sinh Kg 6.000 6.000 6.000 23.620 23.620 23.620 

 
Phân đạm Ure Kg 

 
1041,6 1041,6 - 4.100,4 4.100,4 

 
Phân lân supe Kg 1.454,4 1454,4 1454,4 5725,5 5.725,5 5.725,5 

 
Phân Kaliclorua Kg 

 
240,5 240,5 - 946,7 946,7 

 

Phân b n lá bổ sung, 

ch t điều tiết sinh 

t ưởng … 

Kg 
 

18 18 - 70,92 70,92 

 
 ôi bột Kg 600 600 600 2362 2.362 2.362 

 

Thuốc t ừ sâu sinh 

học 
Kg 

 
12 12 - 47,28 47,28 

6 Phân  ón ổi trồng   n 
       

 
Phân h u cơ vi sinh Kg 

 
3.000 3.000 - 49.200 49.200 

 
Phân đạm Ure Kg 

 
95 95 - 1.558 1.558 

 
Phân lân supe Kg 

 
144 144 - 2.357 2.357 

 
Phân Kaliclorua Kg 

 
56 56 - 918 918 

7 Thùng bảo quản Thùng 
 

150 150 
 

2.256 2.256 

8 Túi bao quả Túi 37.500 37.500 37.500 564.000 564.000 564.000 

 

3.3.2.      số v     ,          xây d        ì   

Các loại vật tư thiết bị s  dụng cho việc thực hiện mô hình được tổng hợp trong 

bảng sau: 

Bảng 3.5: Vật tư thiết bị cần thiết thực hiện mô hình 

TT  ạ    ụ  

Đơ  

v  

tính 

     số 
  o      

 ă  1  ă  2  ă    

I  ụ    ụ,   y     
 

 

   

1  ụng cụ thu hái  uả cam Bộ 55  55  
  

2  ụng cụ cắt tỉa Bộ 11 11 
  

3  á  cắt cỏ Cái 11  11  
  

4 
 ụng cụ chuẩn độ dinh 

dư ng, pH đất, ẩm độ 
Bộ 

                                     

11  

                                     

11    

5   nh l p cầm ta  Bộ 11  11  
  



6 
 á  tời cáp, d ng dọc vận 

chu ển  
Máy 

                                     

11 

                                     

11   

II    yê  l   ,  ă   l     
 

                                          

-       

1 
Câ  cam giống trồng  ổ sung, 

tha  thế  
Cây 

                                   

817  
817 

  

2 Câ  giống ổi trồng   n Cây 2.970  2.970 
  

3 

Phân  ón cho câ  cam trồng 

tha  thế (817 câ  tương đương 

1,36 ha) 
 

                                          

-    
   

 
Phân h u cơ Tấn 73,53  24,51 24,51 24,51 

 
Phân vi sinh Kg 7.353  2.451 2.451 2.451 

 
Phân đạm Ure Kg 531,8  265,9 265,9 - 

 
Phân lân supe Kg 1.485,3  495,1 495,1 495,1 

 
Phân Kaliclorua Kg 163,8  81,9 81,9 - 

 

Phân b n lá bổ sung, ch t 

điều tiết sinh t ưởng … 
Kg 

         

48,96  
24,48 24,48 

- 

 
 ôi bột Kg 2.451 817 817 817 

 
Thuốc t ừ sâu sinh học Kg 32,64  16,32 16,32 - 

4 

Phân  ón cho câ  cam từ 8 - 

10 năm tuổi (6.662 câ  tương 

đương 11,1 ha) 
 

                                          

-    
  

  

 
Phân vi sinh Kg 179.874  59.958 59.958 59.958 

 
Phân đạm Ure Kg 11.565,2  5.782,6 5.782,6 - 

 
Phân lân supe Kg 

36.334,5 
12.111,5 

12.111,

5 12.111,50 

 
Phân Kaliclorua Kg 4.005,2  2.002,6 2.002,6 - 

 

Phân b n lá bổ sung, ch t 

điều tiết sinh t ưởng … 
Kg 

                                   

399,6  
199,8 199,8 

- 

 
 ôi bột Kg 19.986 6.662 6.662 6.662 

 
Thuốc t ừ sâu sinh học Kg 266,4  133,2 133,2 - 

5 

Phân  ón cho câ  cam từ 15 - 

18 năm tuổi (2.362 câ  tương 

đương 3,   ha) 
 

                                          

-    
  

  

 
Phân vi sinh Kg 70.860  23.620 23.620 23.620 

 
Phân đạm Ure Kg 8.200,8 4.100,4 4.100,4 - 

 
Phân lân supe Kg 17.176,5  5.725,5 5.725,5 5725,5 

 
Phân Kaliclorua Kg 1.893,4  946,7 946,7 - 

 

Phân b n lá bổ sung, ch t 

điều tiết sinh t ưởng … 
Kg 

                                   

141,84  
70,92 70,92 

- 

 
 ôi bột Kg 7.086  2.362 2.362 2362 



 
Thuốc t ừ sâu sinh học Kg 94,56  47,28 47,28 - 

6 Phân  ón ổi trồng   n 
 

 
  

  

 
Phân h u cơ vi sinh Kg     98.400  49.200 49.200 - 

 
Phân đạm Ure Kg 3.116  1.558 1.558 - 

 
Phân lân supe Kg 4.714  2.357 2.357 - 

 
Phân Kaliclorua Kg 1.836  918 918 - 

7 Thùng bảo quản Thùng 4.512  2.256 2.256   



3.3.3.     o   xây d        ì   

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

- Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BNN-BTC ngày 15/11/2010 về Hướng dẫn chế độ quản lý, s  dụng kinh phí ngân 

sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông; 

- Quyết định số  18  Đ-BNN-TC ngày 05/5/2014 Qu  định tạm thời nội dung, mức hỗ trợ và mức chi cho các hoạt động 

khuyến nông s  dụng nguồn ngân sách Trung ương  

- Quyết định số 3073  Đ-BNN-KHCN ngày 28/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT  u  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 s  dụng cho việc thực hiện mô hình được thể hiện trong bảng sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bảng 3.6: Tổng hợp chi phí xây dựng mô hình 

TT  ạ    ụ  Đơ  v       Số l     
Đơ      

  ồ  ) 

  à     ề  

  ồ  ) 

K         ề 

            

  ồ  ) 

Ghi chú 

I  ụ    ụ,   y     
 

  596.200.000 447.150.000  

1  ụng cụ thu hái  uả cam Bộ 55 500.000  27.500.000  20.625.000  - Giá bán thực tế 

(Các báo giá kèm 

theo) 

- Hỗ trợ 75% theo 

 u  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  

2  ụng cụ cắt tỉa Bộ 11 1.500.000  16.500.000  12.375.000  

3  á  cắt cỏ Cái 11 5.000.000  55.000.000  41.250.000    

4 
 ụng cụ chuẩn độ dinh dư ng, 

pH đất, ẩm độ 
Bộ 11 4.000.000  44.000.000  33.000.000    

5   nh l p cầm ta  Bộ 11 1.200.000  13.200.000  9.900.000    

6  á  tời cáp, d ng dọc vận chu ển Máy 11 40.000.000 440.000.000    330.000.000    

II    yê  l   ,  ă   l     
 

   2.950.673.520 1.568.906.760  

1 
Câ  cam giống trồng  ổ sung, 

tha  thế  
Cây 817 120.000 98.040.000 98.040.000 

Báo giá thực tế 

2 Câ  giống ổi trồng   n Cây 2.970 30.000  89.100.000  89.100.000  

3 

Phân bón cho cây cam trồng tha  

thế (817 câ  tương đương 1,36 

ha) 
 

                            

-    

  - Báo giá của Công 

ty cổ phần vật tư 

nông lâm nghiệp 

Hà Giang; 

- Hỗ trợ 50% theo 

 u  định tại Tiết 1, 

Điểm a, Mục 3.2, 

 
Phân h u cơ Tấn 73,53 1.000.000  73.530.000  36.765.000  

 
Phân vi sinh Kg 7.353 4.000  29.412.000  14.706.000  

 
Phân đạm Ure Kg 531,8 10.000  5.318.000  2.659.000  

 
Phân lân supe Kg 1.485,3 3.600  5.347.080  2.673.540  



 
Phân Kaliclorua Kg 163,8 10.350  1.695.330  847.665  Điều 5, Thông tư 

số 183/2010/TTLT 

BTC-BNN, ngày 

15 tháng 11 năm 

2010. 

 

Phân b n lá bổ sung, ch t điều 

tiết sinh t ưởng 
Kg 48,96 250.000 12.240.000 6.120.000 

 
 ôi bột Kg 2.451 4.000  9.804.000  4.902.000  

 
Thuốc t ừ sâu sinh học Kg 32,64 500.000  16.320.000  8.160.000  

4 Phân  ón cho câ  cam từ 8 - 10 năm tuổi (6.662 câ  tương đương 11,1 ha) 

 
Phân vi sinh Kg 179.874 4.000  719.496.000  359.748.000  

 
Phân đạm Ure Kg 11.565,2 10.000  115.652.000  57.826.000  

 
Phân lân supe Kg 36.334,5 3.600       130.804.200  65.402.100  

 
Phân Kaliclorua Kg 4.005,2  10.350  41.453.820  20.726.910  

 

Phân b n lá bổ sung, ch t điều 

tiết sinh t ưởng … 
Kg 

399,

6 

              

250.000  

        

99.900.000  

                

49.950.000  

 
 ôi bột Kg 19.986 4.000  79.944.000  39.972.000  

 
Thuốc t ừ sâu sinh học Kg 266,4 500.000  133.200.000  66.600.000  - Báo giá của Công 

ty cổ phần vật tư 

nông lâm nghiệp 

Hà Giang; 

- Hỗ trợ 50% theo 

 u  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. 

5 

Phân  ón cho câ  cam từ 15 - 18 

năm tuổi (2.362 câ  tương đương 

3,94 ha) 
 

                           

-    

                                 

-    

 
Phân vi sinh Kg 70.860 4.000  283.440.000  141.720.000  

 
Phân đạm Ure Kg 8.200,8 10.000  82.008.000  41.004.000  

 
Phân lân supe Kg 17.176,5 3.600  61.835.400  30.917.700  

 
Phân Kaliclorua Kg 1.893,4 10.350  19.596.690  9.798.345  

 

Phân b n lá bổ sung, ch t điều 

tiết sinh t ưởng 
Kg 

141,

84 

              

250.000  

        

35.460.000  

                

17.730.000  

 
 ôi bột Kg 7.086 4.000  28.344.000  14.172.000  

 
Thuốc t ừ sâu sinh học Kg 94,56 500.000  47.280.000  23.640.000  

6 Phân  ón ổi trồng   n 
 

     

 
Phân h u cơ vi sinh Kg 98.400 4.000  393.600.000  196.800.000  

 
Phân đạm Ure Kg 3.116 10.000  31.160.000  15.580.000  



 
Phân lân supe Kg 4.714 3.600  16.970.400  8.485.200  

 
Phân Kaliclorua Kg 1.836 10.350  19.002.600  9.501.300  

7 Thùng bảo quản Thùng 4.512 60.000  270.720.000  135.360.000  Báo giá thực tế 

III Quản lý phí      60.481.700  60.481.700  

  T ng cộng      3.607.355.200  2.076.538.500   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 3.7. Kinh phí đề nghị hỗ trợ năm 2017 

TT   ạ    ụ  
Đơ  v  

tính 
Số l     

 Đơ      

  ồ  )  
   à     ề    ồ  )  

 K         ề      

         ồ  )  

 I    ụ    ụ,   y      

 

   596.200.000 447.150.000  

   1    ụng cụ thu hái  uả cam  Bộ 55 500.000  27.500.000  20.625.000  

   2    ụng cụ cắt tỉa  Bộ 11 1.500.000  16.500.000  12.375.000  

   3    á  cắt cỏ  Cái 11 5.000.000  55.000.000  41.250.000    

   4  

  ụng cụ chuẩn độ dinh dư ng, pH đất, 

ẩm độ  Bộ 
11 4.000.000  44.000.000  33.000.000    

   5     nh l p cầm ta   Bộ 11 1.200.000  13.200.000  9.900.000    

   6    á  tời cáp, d ng dọc vận chu ển   Máy 11 40.000.000 440.000.000    330.000.000    

 II     yê  l   ,  ă   l      

  

            1.331.913.980    759.526.991 

   1   Câ  cam giống trồng  ổ sung, tha  thế   Cây 817 120.000                   98.040.000   98.040.000  



   2   Câ  giống ổi trồng   n  Cây 2.970    30.000                   89.100.000  89.100.000  

   3  

 Phân  ón cho câ  cam trồng tha  thế 

(817 câ  tương đương 1,36 ha)  

  

                                   -      

   Phân h u cơ  T n 24,51 1.000.000                  24.510.000  12.255.000  

   Phân vi sinh  Kg 2.451 4.000                    9.804.000     4.902.000  

   Phân đạm U e  Kg 265,9    10.000                    2.659.000  1.329.500  

   Phân lân supe  Kg 495,1 3.600                    1.782.360       891.180  

   Phân Kaliclorua  Kg 81,9   10.350                        847.665      423.833  

  

 Phân b n lá bổ sung, ch t điều tiết 

sinh t ưởng  Kg 24,48 250.000  

                  6.120.000  3.060.000  

    ôi bột  Kg 817 4.000                    3.268.000   1.634.000  

   Thuốc t ừ sâu sinh học  Kg 16,32  500.000                    8.160.000  4.080.000  

   4  

 Phân  ón cho câ  cam từ 8 - 10 năm 

tuổi (6.662 câ  tương đương 11,1 ha)  

  

                                   -     

   Phân vi sinh  Kg 59.958    4.000                239.832.000  119.916.000  

   Phân đạm U e  Kg 5.782,60 10.000                  57.826.000  28.913.000  

   Phân lân supe  Kg 12.111,50     3.600                  43.601.400  21.800.700  

   Phân Kaliclorua  Kg 2.002,60 10.350                  20.726.910  10.363.455  

  

 Phân b n lá bổ sung, ch t điều tiết 

sinh t ưởng …  Kg 199,8 250.000  

                49.950.000  24.975.000  

    ôi bột  Kg 6.662    4.000                  26.648.000  13.324.000  

   Thuốc t ừ sâu sinh học  Kg 133,2 500.000                  66.600.000  33.300.000  

   5  

 Phân  ón cho câ  cam từ 15 - 18 năm 

tuổi (2.362 câ  tương đương 3,   ha)  

  

    

   Phân vi sinh  Kg 23.620 4.000                  94.480.000  47.240.000  

   Phân đạm U e  Kg 4.100,40  10.000                  41.004.000  20.502.000  

   Phân lân supe  Kg 5.725,50 3.600                  20.611.800  10.305.900  

   Phân Kaliclorua  Kg 946,7 10.350                    9.798.345   4.899.173  



 
 

 

Bảng 3.8. Kinh phí đề nghị hỗ trợ năm 2018 

 

TT   ạ    ụ  
Đơ  v  

tính 
Số l      Đơ        ồ  )     à     ề    ồ  )  

 K         ề      

         ồ  )  

 I      yê  v   l   ,  ă   l      
  

   1.144.773.980 572.386.991  

       1  

 Phân  ón cho câ  cam trồng tha  thế 

(817 câ  tương đương 1,36 ha)  

  

                                   -      

   Phân h u cơ  T n 24,51 1.000.000                  24.510.000  12.255.000  

   Phân vi sinh  Kg 2.451 4.000                    9.804.000    4.902.000  

   Phân đạm U e  Kg 265,9    10.000                    2.659.000  1.329.500  

   Phân lân supe  Kg 495,1 3.600                    1.782.360        891.180  

   Phân Kaliclorua  Kg 81,9     10.350                        847.665         423.833  

  

 Phân b n lá bổ sung, ch t điều tiết 

sinh t ưởng  Kg 24,48 250.000  

                  6.120.000     3.060.000  

  

 Phân b n lá bổ sung, ch t điều tiết 

sinh t ưởng  Kg 70,92 250.000  

                17.730.000  8.865.000  

    ôi bột  Kg 2.362     4.000                    9.448.000  4.724.000  

   Thuốc t ừ sâu sinh học  Kg 47,28 500.000                  23.640.000  11.820.000  

   6   Phân  ón ổi trồng   n  

  

    

   Phân h u cơ vi sinh  Kg 49.200 4.000                196.800.000  98.400.000  

   Phân đạm U e  Kg 1.558  10.000                  15.580.000  7.790.000  

   Phân lân supe  Kg 2.357 3.600                    8.485.200   4.242.600  

   Phân Kaliclorua  Kg 918   10.350                    9.501.300  4.750.650  

   7   Thùng  ảo  uản  Thùng 2.256 60.000                135.360.000  67.680.000  

 III   Q    lý      

  

  36.200.310  36.200.310  

        ộ    

  

   1.964.314.290  1.242.877.301  



    ôi bột  Kg 817 4.000                    3.268.000     1.634.000  

   Thuốc t ừ sâu sinh học  Kg 16,32   500.000                    8.160.000    4.080.000  

       2  

 Phân  ón cho câ  cam từ 8 - 10 năm 

tuổi (6.662 câ  tương đương 11,1 ha)  

  

                                   -                                    

-    

   Phân vi sinh  Kg 59.958 4.000                239.832.000  119.916.000  

   Phân đạm U e  Kg 5.782,60    10.000                  57.826.000  28.913.000  

   Phân lân supe  Kg 12.111,50 3.600                  43.601.400  21.800.700  

   Phân Kaliclorua  Kg 2.002,60    10.350                  20.726.910  10.363.455  

  

 Phân b n lá bổ sung, ch t điều tiết 

sinh t ưởng …  Kg 199,8 

               

250.000  

                49.950.000                 

24.975.000  

    ôi bột  Kg 6.662 4.000                  26.648.000   13.324.000  

   Thuốc t ừ sâu sinh học  Kg 133,2   500.000                  66.600.000  33.300.000  

       3  

 Phân  ón cho câ  cam từ 15 - 18 

năm tuổi (2.362 câ  tương đương 

3,94 ha)  

  

                                   -                                    

-    

   Phân vi sinh  Kg 23.620       4.000                  94.480.000   47.240.000  

   Phân đạm U e  Kg 4.100,40 10.000                  41.004.000  20.502.000  

   Phân lân supe  Kg 5.725,50       3.600                  20.611.800   10.305.900  

   Phân Kaliclorua  Kg 946,7 10.350                    9.798.345     4.899.173  

  

 Phân b n lá bổ sung, ch t điều tiết 

sinh t ưởng  Kg 70,92 250.000  

                17.730.000    8.865.000  

    ôi bột  Kg 2.362 4.000                    9.448.000    4.724.000  

   Thuốc t ừ sâu sinh học  Kg 47,28  500.000                  23.640.000  11.820.000  

       4   Phân  ón ổi trồng   n  

  

   

   Phân h u cơ vi sinh  Kg 49.200 4.000                196.800.000   98.400.000  

   Phân đạm U e  Kg 1.558 10.000                  15.580.000  7.790.000  

   Phân lân supe  Kg 2.357 3.600                    8.485.200     4.242.600  

   Phân Kaliclorua  Kg 918 10.350                    9.501.300    4.750.650  



       5   Thùng  ảo  uản  Thùng 2.256    60.000                135.360.000  67.680.000  

 II   Q    lý      

  

  17.171.610  17.171.610  

         ộ    

  

  1.161.945.590  589.558.601  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 3.9. Kinh phí đề nghị hỗ trợ năm 2019 

 

TT    ạ    ụ   
 Đơ  v  

tính  
 Số l       Đơ        ồ  )     à     ề    ồ  )  

 K         ề      

         ồ  )  

 I      yê  v   l   ,  ă   l        
 

  473.985.560  236.992.780  

       1  

 Phân  ón cho câ  cam trồng tha  thế 

(817 câ  tương đương 1,36 ha)      

                                   -      

   Phân h u cơ   T n  24,51 1.000.000  24.510.000    12.255.000  

   Phân vi sinh   Kg  2.451       4.000  9.804.000     4.902.000  

   Phân lân supe   Kg  495,1        3.600    1.782.360        891.180  

    ôi bột   Kg  817 4.000  3.268.000    1.634.000  

       2  

 Phân  ón cho câ  cam từ 8 - 10 năm 

tuổi (6.662 câ  tương đương 11,1 ha)      

                                   -                                    

-    

   Phân vi sinh   Kg  59.958 4.000  239.832.000  119.916.000  

   Phân lân supe   Kg  12.111,50        3.600  43.601.400   21.800.700  

    ôi bột   Kg  6.662 4.000  26.648.000  13.324.000  



       3  

 Phân  ón cho câ  cam từ 15 - 18 

năm tuổi (2.362 câ  tương đương 

3,94 ha)      

                                   -                                    

-    

   Phân vi sinh   Kg  23.620       4.000  94.480.000   47.240.000  

   Phân lân supe   Kg  5725,5       3.600   20.611.800   10.305.900  

    ôi bột   Kg  2362 4.000  9.448.000    4.724.000  

 II   Q    lý            7.109.783   7.109.783  

         ộ          481.095.343  244.102.563  
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4.    M  Ắ   Ộ   U      Ế  KẾ      Ố       ,   ÊU,  Ạ  Ầ   

 Ộ  ĐỒ    ỦA     K U MẪU 

4.1.  Ă   Ứ ĐỀ XUẤ   Ạ  Ầ    Ộ  ĐỒ     ỦA     K U MẪU 

4.1.1       ê       ủ  d     

- Góp phần giảm phát thải  h  nhà   nh thông  ua việc s  dụng hiệu quả nguồn 

nước tưới và phân bón. Cụ thể: tiết kiệm tối thiểu 20-25  lượng nước tưới, 10-15% 

lượng phân  ón vô cơ. 

- Giảm 20% nhân công. Cung cấp giải pháp canh tác hiệu quả cho vùng khó 

 hăn, khan hiếm nước. 

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

biết ứng dụng các thực hành CSA. Ít nhất 50% trong số nông dân trực tiếp hưởng lợi 

từ dự án và tham gia các hoạt động dự án là phụ n . 

- 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% 

4.1.2        ạ    ơ s   ạ              ì   

a. Giao thông 

Mô hình cách Ủy ban nhân dân xã Yên Hà khoảng 5 m. Đường vào các lô canh 

tác cam chưa được xây dựng, chủ yếu là đường m n. Vào mùa mưa, tu ến đường với 

độ dốc lớn, cua gấp và trơn trượt gâ   hó  hăn trong vận chuyển, đi lại của các hộ 

trồng cam. 

b. Hiện trạng tưới 

Nguồ     c: 

Nguồn nước đang được s  dụng tưới cam có một số đ c điểm như sau: 

-  hu mô hình chưa được cấp nước từ bất kỳ một công trình thủy lợi nào; 

- Nguồn nước tưới ch nh được khai thác từ các ao nhỏ nằm xung quanh chân 

đồi, tr  lượng không ổn định. Về mùa  hô đa số các ao cạn nước. 

- Các ao chứa nà  đa số là ao hình thành tự nhiên nằm  ã  hu tưới nên việc lấy 

nước rất  hó  hăn, chi ph  nhiên liệu và nhân công cho 1 lần  ơm tưới rất cao, 

về mùa khô tổng chi phí 1 giờ  ơm tưới với lưu lượng 10m3/h có thể lên tưới 

500.000 đ 
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-  o  hó  hăn về nguồn nước cùng như địa hình nên nhiều diện tích cam tại 

đâ   hông được tưới đủ nước, chỉ có nhưng diện tích trồng thấp v n đồi được 

tưới nước tương đối đủ nước. 

Bi           i: 

Biện pháp tưới được người dân áp dụng hiện na  là tưới d . Nước được  ơm từ 

các ao nhỏ ở dưới chân đồi bằng  ơm dầu rồi được cấp đến các gốc cam bằng hệ thống 

v i tưới cầm tay. M c dù đâ  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 đâ . Nếu được hường dẫn các  u  trình tưới và kiểm soát lượng nước 

khoa học hơn s  gi p người dân tiết kiệm được lượng nước và nhân công tưới hiệu quá 

hơn đối với giải pháp tưới dí. 

d. Điện 

Đá số các hộ trồng cam sinh sống cách khu mô hình khoảng 400-1000m. Tại 

nhà của các hộ trồng cam đã có điện thắp sáng. Tuy nhiên, tại  hu đồi trồng cam mới 

chỉ có 1 hộ   o điện vào nhà ở sát chân đồi. 

g. Hiện trạng sở hữu đất canh tác 

 hu tưới nằm trong quy hoạch phát triển cây có múi của tỉnh Hà Giang, đã 

được giao lại cho các hộ dân khai thác. Khu mô hình có tổng số là 11 hộ, tổng diện 

tích là 16,4ha.  

- Diện tích sở h u trung bình mỗi hộ từ 1,5ha.  

- Diện tích sở h u lớn nhất: 3,0ha 

- Diện tích sở h u nhỏ nhất: 0,6ha 

4.1.3 T p quán canh tác 

Yên Hà là  ã có điều kiện thuận lợi để phát triển trồng cam tại huyện Quang 

Bình. Hiện nay, cây cam được  ác định là cây trồng mũi nhọn trong phát triển kinh tế 

của  ã, gi p người dân  óa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu.  Nh ng năm gần đâ , 

diện tích trồng cam của xã Yên Hà không ngừng tăng lên, từ 75 ha (năm 2012) lên đến 

21  ha (năm 2015). Câ  cam được trồng trên đất Yên Hà từ nh ng năm 1 70. Người 

dân trồng và chăm sóc câ  đa phần dựa vào kinh nghiệm, do đó năng suất, chất lượng 

của sản phẩm không cao, hiệu quả kinh tế thấp 

Việc áp dụng các quy trình và giải pháp khoa học, công nghệ mới còn rất hạn 

chế. Từ kết quả khảo sát thực địa và tham vấn từ các hộ dân cho thấy việc sản xuất 

cam tại Yên Hà tồn tại một số vấn đề cơ  ản như sau: 
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- Các hộ dân còn sản xuất và tiêu thụ đơn lẻ, thiếu sự liên kết trong sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nên tính bền v ng trong sản xuất thấp, hiệu quả không cao, 

khả năng phát triển hàng hóa còn hạn chế; 

- Chăm sóc chưa th o  u  trình, tiêu chuẩn: lãng ph  nước tưới, phân bón, 

thuốc trừ sâu, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng, tăng chi ph  sản 

xuất, gây ô nhiễm môi trường, khó xây dựng thương hiệu sản phẩm  

- Người dân còn thiếu thông tin về quy trình, áp dụng các công nghệ mới vào 

sản xuất. 

- Trình độ và nhận thức của người dân chưa đồng đều, cần tăng cường công tác 

tập huấn, đào tạo, tuyên truyền cho người dân.   

4.2.    Ế  KẾ       R Ể   Ộ  ĐỒ    ỦA K U MẪU  

4.2.1. L               về q y   ,                ì   

Khu mô hình có tổng số là 11 hộ, tổng diện tích là 16,4ha.  

- Diện tích sở h u trung bình mỗi hộ từ 1,5ha.  

- Diện tích sở h u lớn nhất: 3,0ha 

- Diện tích sở h u nhỏ nhất: 0,6ha 

4.2.2. Sơ  ồ  ặ   ằ   và                     

Khu vực dự án nằm tại thôn Xuân Phú, xã Yên Hà, tỉnh Hà Giang. Với vị trí 

được  ác định như sau: 

- Ph a Đông giáp Thôn Tân Tràng của  ã Yên Hà  

- Ph a Tâ  giáp Thôn Trì,  ã Xuân Giang và Thôn Yên Ph   ã Yên Hà  

- Phía Bắc giáp Thôn Hạ của  ã Bằng  ang   

- Ph a Nam giáp Thôn Tràng  ới của  ã Yên Hà. 

Tọa độ mô hình nằm ở  22
0
20’28’’B – 104

0
 2’17’’Đ (Hình  .1). 
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Hình 4 - 1: Vị trí xây dựng mô hình 

 

4.2.3. K  o s     o  ộ,  ì    ồ         ì   

Phạm vi nghiên cứu: Khu mô hình có tổng diện tích là 16,4ha.  

- Diện tích: 16,4ha; 

- Cao độ max: +172.98; 

- Cao độ min: +96.96; 

- Chiều dài: 655.6m; 

- Chiều rộng: 557.2m; 

Đ c điểm địa hình  hu tưới: Địa hình  hu tưới có cao độ biến đổi từ +172.98- 

+96.96. Toàn bộ khu mẫu rộng 16,0 ha đã được khảo sát địa hình, đo đạc tỉ lệ 1:1000. 

V  trí mô hình 

thôn Xuân Phú, Yên 

Hà, Quang Bình, Hà 

Giang 
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Hình 4 - 2: Bình đồ khu mô hình 

 

4.3. X   ĐỊ   QUY M       Ạ   MỤ  CÔNG TRÌNH 

4.3.1.       o                cho cây cam 

 ượng nước tưới tại m t ruộng được t nh th o phương pháp t nh tưới của tổ 

chức Nông nghiệp và  ương thực thế giới (FAO) chuyển giao có tên gọi 

“CROP AT”. 

 ượng bốc hơi m t ruộng  TCrop được  ác định theo công thức: 

ETcrop  =  ETo . Kc 
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Trong đó: 

-   To:  ượng  ốc hơi tiềm năng. 

-   c: Hệ số câ  trồng. 

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

xạ m t trời. 

Xác định lượng nước tưới IRReq: 

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

- Đối với câ  trồng l a nước:  IRReq = (ETcrop +P)   -  Peff 

Trong đó: 

-  P:  ượng nước ngấm trên m t ruộng t nh  ằng lượng ngấm ổn định nhân với 

thời gian t nh toán. 

- Peff:  ượng mưa hiệu  uả là lượng mưa rơi trên m t ruộng tại thời điểm t nh 

toán có thể lợi dụng tha  cho nước tưới. 

Trong chương trình Crop at lượng nước ngà  được t nh th o cường độ 

mm/ngày ho c mm/10ngày.  

Tài liệu được s  dụng trong chương trình t nh toán tưới Cropwat bao gồm: 

 ượng mưa năm th o tần suất thiết kế 85%, nhiệt độ trung  ình, độ ẩm trung bình, số 

giờ nắng trung bình, tốc độ gió trung bình.  

Trạm  h  tượng Bắc Quang là trạm  h  tượng gần khu vực xây dựng mô hình 

nhất. Trạm Bắc Quang do tổng cục  h  tượng Thủ  văn  uản lý, trạm có số liệu đo đạc 

từ năm 1 61 đến nay, chất lượng tài liệu tốt, đảm bảo tiêu chuẩn để s  dụng trong tính 

toán thiết kế.  

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

Bảng 4 -  1: Các yếu tố khí tượng và kết quả tính ETo 

Tháng Nhi    ộ TB Độ  m Gió Số giờ nắng Rad ETo 

 

°C % m/s hours MJ/m
2
/day mm/day 

Tháng 1 15.5 88 0.7 1.7 8.4 1.37 

Tháng 2 16.7 88 0.9 1.8 9.7 1.58 

Tháng 3 20.1 87 0.8 2 11.4 2.02 

Tháng 4 23.8 86 1 3.6 14.8 2.86 

Tháng 5 26.4 85 1 4.6 16.8 3.49 

Tháng 6 27.4 87 1.2 4.5 16.7 3.59 

Tháng 7 27.6 87 1.2 4.2 16.2 3.53 
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Tháng Nhi    ộ TB Độ  m Gió Số giờ nắng Rad ETo 

 

°C % m/s hours MJ/m
2
/day mm/day 

Tháng 8 27.3 87 1.2 5.3 17.5 3.72 

Tháng 9 26.2 86 0.9 5.3 16.5 3.42 

Tháng 10 23.6 87 0.9 4.5 13.7 2.7 

Tháng 11 20.1 87 1 3.8 11.2 2.03 

Tháng 12 16.9 87 0.8 3 9.5 1.57 

Trung bình 22.6 87 1 3.7 13.5 2.66 

 ượng mưa năm được t nh toán th o lượng mưa năm thiết kế trạm Vĩnh Tu . 

Từ chuỗi số liệu mưa đo đạc tại trạm Vĩnh Tu  từ năm 1 63 v  đường tần suất 

lượng mưa năm,  ác định được lượng mưa năm thiết kế. 

 

Hình 4 - 3: Đường tần suất lượng mưa năm Vĩnh Tuy 

Tọa độ đường tần suất lượng mưa năm: 

Bảng 4 - 2: Tọa độ đường tần suất lượng mưa năm 

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

1 0.01% 4134.0 4134.0 40.00% 1929.3 

2 0.10% 3566.8 3566.8 50.00% 1849.4 

3 0.20% 3393.1 3393.1 60.00% 1778.9 

4 0.33% 3266.4 3266.4 70.00% 1713.2 

5 0.50% 3160.4 3160.4 75.00% 1681.0 

6 1.00% 2981.6 2981.6 80.00% 1648.4 
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TT P% XC(mm) TT P% XC(mm) 

7 1.50% 2875.6 2875.6 85.00% 1614.6 

8 2.00% 2799.6 2799.6 90.00% 1578.0 

9 3.00% 2691.3 2691.3 95.00% 1534.6 

10 5.00% 2552.4 2552.4 97.00% 1512.7 

11 10.00% 2357.9 2357.9 99.00% 1482.3 

12 20.00% 2153.2 2153.2 99.90% 1454.5 

13 25.00% 2083.9 2083.9 99.99% 1445.5 

14 30.00% 2025.6 2025.6     

 ượng mưa năm thiết kế ở bảng sau: 

Bảng 4 - 3: Lượng mưa năm thiết kế 

Xo Cv Cs 75% 85% 95% 

1921.1 0.170 1.360 1681.0 1614.6 1534.6 

 ượng mưa hiệu quả được t nh toán như sau: 

Bảng 4 - 4: Lượng mưa hiệu quả 

Tháng 

L  ng 

    

Eff 

rain Tháng 

L  ng 

    

Eff 

rain 

 

mm mm 

 

mm mm 

Tháng 1 10.5 10.3 Tháng 8 292.2 154.2 

Tháng 2 2.4 2.4 Tháng 9 227.6 144.7 

Tháng 3 24.2 23.3 Tháng 10 105.6 87.8 

Tháng 4 164.7 121.3 Tháng 11 5.8 5.7 

Tháng 5 44 40.9 Tháng 12 16.8 16.3 

Tháng 6 568 181.8   

  

Tháng 7 152.8 115.4 

T ng 

cộng 1614.6 904.2 

Kết quả tính toán nhu cầu nước cho cây Cam ở bảng sau: 

Bảng 4 - 5: Nhu cầu nước cho cây cam 

Tháng Tháng 12ade Stage Kc ETc ETc Eff rain Irr. Req. 

   

coeff mm/day mm/Tháng 12 mm/Tháng 12 mm/Tháng 12 

Tháng 2 2 Init 0.41 0.65 3.9 0 2.6 

Tháng 2 3 Init 0.6 1.04 8.3 1.7 6.6 

Tháng 3 1 Init 0.6 1.12 11.2 3 8.2 

Tháng 3 2 Init 0.6 1.21 12.1 4.1 8 

Tháng 3 3 Init 0.6 1.38 15.2 16.2 0 

Tháng 4 1 Deve 0.6 1.55 15.5 35.2 0 

Tháng 4 2 Deve 0.59 1.7 17 48.9 0 

Tháng 4 3 Deve 0.59 1.8 18 37.1 0 
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Tháng 5 1 Deve 0.58 1.89 18.9 15.6 3.4 

Tháng 5 2 Deve 0.57 1.99 19.9 3.1 16.8 

Tháng 5 3 Deve 0.56 1.98 21.8 22.3 0 

Tháng 6 1 Deve 0.56 1.97 19.7 51.5 0 

Tháng 6 2 Deve 0.55 1.96 19.6 70.4 0 

Tháng 6 3 Deve 0.54 1.93 19.3 59.8 0 

Tháng 7 1 Deve 0.53 1.89 18.9 42.6 0 

Tháng 7 2 Deve 0.53 1.86 18.6 33.5 0 

Tháng 7 3 Deve 0.52 1.86 20.5 39.5 0 

Tháng 8 1 Deve 0.51 1.87 18.7 48.6 0 

Tháng 8 2 Deve 0.5 1.87 18.7 53.7 0 

Tháng 8 3 Deve 0.5 1.79 19.7 51.9 0 

Tháng 9 1 Mid 0.49 1.73 17.3 50.8 0 

Tháng 9 2 Mid 0.49 1.68 16.8 50.4 0 

Tháng 9 3 Mid 0.49 1.56 15.6 43.4 0 

Tháng 10 1 Mid 0.49 1.44 14.4 36.3 0 

Tháng 10 2 Mid 0.49 1.32 13.2 30.4 0 

Tháng 10 3 Mid 0.49 1.22 13.4 20.9 0 

Tháng 11 1 Mid 0.49 1.11 11.1 5 6.1 

Tháng 11 2 Mid 0.49 1 10 0 10 

Tháng 11 3 Mid 0.49 0.92 9.2 0.9 8.3 

Tháng 12 1 Late 0.49 0.84 8.4 4.8 3.7 

Tháng 12 2 Late 0.48 0.75 7.5 6.2 1.3 

Tháng 12 3 Late 0.47 0.7 7.7 5.3 2.4 

Tháng 1 1 Late 0.45 0.65 6.5 4.1 2.4 

Tháng 1 2 Late 0.44 0.6 6 3.5 2.6 

Tháng 1 3 Late 0.43 0.62 6.8 2.6 4.2 

Tháng 2 1 Late 0.42 0.63 6.3 0.8 5.5 

Tháng 2 2 Late 0.41 0.65 2.6 0 2.6 

     

508.4 904 94.6 

 

Kết quả tính toán cho thấy cây Cam cần nước nhất vào các tháng 2, tháng 5 và 

tháng 11 và tháng 12. Tháng 11 là tháng cây Cam có nhu cầu nước lớn nhất. Với chu 

kỳ tưới Cam đang được áp dụng phổ biến là 10 ngày/lần tưới, để đảm bảo yêu cầu 

nước cho cây Cam thì mỗi lần tưới nước lượng nước bằng lượng nước tưới trung bình 

trong tháng tương đương với lượng nước là 79m
3
/ha. 

4.3.2.       o   l   l     dò      y              ố  Yê   à. 

a. Tài liệu dùng để tính toán. 

Vùng Bắc Quang, Quang Bình có lượng mưa  há dồi dào nhưng do điều kiện 

địa hình nên lượng mưa năm  iến đổi rất lớn trên các vùng của lưu vực.  ưới tác dụng 

đón gió của dã  Tâ  Côn  ĩnh đã tạo ra tâm mưa lớn ở Bắc  uang.  ượng mưa năm 

tại tâm mưa đạt gần 5000mm. Lượng mưa năm giảm nhanh th o độ cao lưu vực. 

 ượng mưa trung  ình bình nhiều năm có  u hướng giảm dần về phía Bắc. Lượng 
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mưa trung  ình lưu vực t nh đến tuyến công trình được tính theo trạm đo mưa Vĩnh 

Tuy, X0=1911,1mm. 

Trong năm chế độ mưa phân ra làm hai mùa r  rệt: mùa mưa và mùa  hô.  ùa 

mưa  ắt đầu từ tháng V và kết th c vào tháng IX.  ượng mưa trong mùa mưa chiếm 

khoảng 7580% tổng lượng mưa năm.  ưa lớn thường xảy ra vào ba tháng VI, VII, 

VIII với lượng mưa mỗi tháng lớn hơn 200mm, tổng lượng mưa  a tháng nà  chiếm 

khoảng 5560% tổng lượng mưa năm.  ùa  hô từ tháng X đến tháng IV năm sau. 

 ượng mưa trong 7 tháng mùa  hô chỉ chiếm 2025% tổng lượng mưa năm, trong đó 

tháng XII, tháng I là hai tháng có lượng mưa nhỏ nhất năm. Phân phối lượng mưa 

tháng trong năm ở bảng sau: 

Bảng 4 -  6: Phân phối lượng mưa tháng (mm) 

Trạm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Vĩnh Tu  
3

4.9 

3

3.15 

6

0.96 

1

34 

2

34.2 

3

00.3 

3

48.8 

3

63.2 

2

20.7 

1

15 

4

6.26 

1

9.4 

1

911.1 

b. Lượng mưa gây lũ 

 ượng mưa một ngày lớn nhất vùng dự án được tính bằng lượng mưa một ngày 

lớn nhất của trạm đo mưa Vĩnh Tu . Từ số liệu thống  ê lượng mưa một ngày lớn nhất 

của trạm Vĩnh Tu  tiến hành xây dựng đường tần suất lượng mưa lớn nhất, t nh được 

lượng mưa lớn nhất thiết kế cho vùng dự án. Kết quả t nh toán lượng mưa gâ  lũ th o 

các tần suất thiết kế ở bảng sau: 

Bảng 4 -  7: Lượng mưa 1 ngày max thiết kế (mm) 

Xmaxtb Cv Cs X0,2% X0,5% X1% X1,5% X2% X10% 

139.3 0.38 1.71 398.8 355.2 322.0 302.4 288.5 209.4 

c. Bốc hơi. 

 o đ c điểm chế độ nhiệt, lượng bốc hơi trên lưu vực biến đổi rõ rệt theo mùa. 

Tháng V có lượng bốc hơi lớn nhất, các tháng trong năm có lượng bốc hơi dao động từ 

khoảng 3 .5mm (tháng I) đến xấp xỉ 64,4mm. Từ số liệu quan trắc của trạm  h  tượng 

Hàm Yên thống  ê được lượng bốc hơi tháng, năm trung  ình nhiều năm ở bảng sau: 

Bảng 4 -  8: Lượng bốc hơi trung bình tháng và năm (mm  

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Z(mm) 34.5 34.5 40.5 47.6 64.4 58.0 60.3 53.0 51.8 49.5 42.9 40.6 577.4 

d. Dòng chảy năm. 
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Các lưu vực đều là các lưu vực có diện tích nhỏ, trong lưu vực không có trạm 

thủ  văn đo đạc dòng chả . Độ sâu dòng chả  năm tại các lưu vực nghiên cứu được 

tính toán theo công thức kinh nghiệm theo Quy phạm thủy lợi QP.TL C-6 -77: 

        
o

nn

o

o

o X

Z

X

Y .

1

1
1

1

















































                                   

Trong đó: 

Yo: lớp dòng chảy trung bình nhiều năm (mm) 

Xo: lượng mưa trung  ình nhiều năm (mm)  

Zo: khả năng  ốc hơi lớn nhất của lưu vực (mm) 

n: thông số phản ảnh đ c điểm của địa hình 

Các đ c trưng d ng chả  năm được tính toán từ độ sâu dòng chả  năm t nh toán 

được. Các đ c trưng d ng chả  năm t nh đến các tuyến công trình hồ chứa được tính 

toán, tổng hợp ở bảng sau: 

Bảng 4 -  9: Các đặc trưng dòng chảy năm tính đến các tuyến hồ 

Đặ        Đ p dâng Yên Hà 

F(km
2
) 0.350 

X0(mm) 1911.1 

Y0(mm) 969,9 

M0(l/s.km
2
) 30,8 

Q0(m
3
/s) 0,011 

W0(10
6
m

3
) 0,339 

e. Dòng chảy năm thiết kế. 

Hệ số CV  ác định theo công thức kinh nghiệm trong "Quy phạm Tính toán các 

đ c trưng Thủ  văn thiết kế QP.TL.C-6-77": 

 

Cv = 0,397 

Hệ số thiên Cs được  ác định: Cs = 2 Cv 

Cs = 0,794 

08,04,0

0

'

)1(( 


FxM

A
CV
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Từ các giá trị  0, Cv, Cs  ác định được lưu lượng theo tần suất thiết kế 75% là 

Q=0,008m3/s. Phân phối dòng chảy năm thiết kế th o năm 1 77 của trạm Đát ở bảng 

sau: 

Bảng 4 -  10: Phân phối dòng chảy năm thiết kế 

          Q(m
3
/s) 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  ă  

Mô hình 1977 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.020 0.016 0.018 0.012 0.006 0.003 0.008 

W5ngày(10
6
m

3
) 1720 1138 1214 1341 1265 961 8688 6829 7942 4983 2416 1227 39724 

W7ngày(10
6
m

3
) 2408 1593 1700 1877 1771 1346 12164 9561 11119 6976 3382 1717 55613 

W10ngày(10
6
m

3
) 3440 2276 2428 2681 2529 1922 17377 13659 15884 9966 4831 2453 79447 

 

Từ kết quả tính toán nhu cầu tưới  ác định được lượng nước tưới trong 1 lần 

tưới cho 1ha cam là 49,6m3. Tổng lượng nước tưới cho 16,4ha trong 1 lần tưới là 

814m3. Vào thời kỳ cao điểm khoảng cách gi a 2 lần tưới Cam là 5 ngày. Tổng lượng 

nước đến tại tuyến đập dâng trong 5 ngày là W=5x86400x24x0.008=3456 m3. Như 

vậ , lượng nước tại suối Chộc Tà hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu tưới Cam tại 

khu vực xây dựng mô hình ngay cả trong mùa kiệt. 

4.3.3. L     ọ     ơ      và q y           

Để giải quyết các  hó  hăn hiện trạng, tăng t nh chủ động về nguồn nước, tăng 

năng suất, sản lượng cây trồng,  hu mô hình được đề xuất các hạng mục cơ sở hạ tầng 

th o phương án sau: 

- Xây dựng 1 đập dâng  ê tông  200 trên thượng nguồn  hu tưới; 

- 03 bể chứa được xây dựng để t ch nước phục vụ tưới; 

- Nước tưới được dẫn th o đường ống đến các  hu vườn cam tại các  hu đồi; 

- Hệ thống tưới nhỏ giọt được bố trí cho 1,71ha (l p thí điểm trong mô hình) 

- 11,58ha s  được bố trí hệ thống tưới cầm tay; 

- 3,122ha cam được cấp nước tạo nguồn vào bể nước số 2. 
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Hình 4 - 4: Sơ đồ bố trí tổng thể hệ thống tưới 

Trong đó:  

1. Đập dâng  2. Đường ống chính; 3. Bể điều tiết trung tâm   .  hu tưới nhỏ 

giọt  5. Đường ống nhánh; 6.Bể điều tiết số 3; 7.Bể điều tiết số 2 

Giải pháp tưới được lựa chọn là hình thức tưới tự chảy cho hầu hết diện tích 

tưới của  hu mô hình. Đối với phần diện tích còn lại s  s  dụng  ơm dầu để tưới. 

Nước từ đập s  được dẫn về các  hu tưới và bể tr  bằng hệ thống đường ống 

H P . Đâ  là loại đường ống bền, có khả năng chịu áp lực cao, chống nứt v , không 

chịu tác động của các hóa chất ăn m n, và công tác vận chuyển, lắp đ t dễ dàng. 

Bảng thống kê diện t ch tưới giai đoạn 1 ở bảng sau: 

Bảng 4 - 11: Bảng thống kê diện tích tưới giai đoạn 1 

 ù        

     

tích 

(ha) 

               

 ằ   

 ơ  d      ) 

          

      

  ỏ   ọ  

(ha) 

               

phun  

          y    ) 

Vùng tưới số 1 4.285 0.000 1.710 2.575 

Vùng tưới số 2A 4.689 0.000 0.000 4.689 
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 ù        

     

tích 

(ha) 

               

 ằ   

 ơ  d      ) 

          

      

  ỏ   ọ  

(ha) 

               

phun  

          y    ) 

Vùng tưới số 2B 3.122 3.122 0.000 0.000 

Vùng tưới số 3 1.532 0.000 0.000 1.532 

Vùng tưới số   0.887 0.000 0.000 0.887 

Vùng tưới số 5 0.906 0.000 0.000 0.906 

Vùng tưới số 6 1.000 0.000 0.000 1.000 

      16.421 3.122 1.71 11.589 

 

Vùng tưới số 1: Vùng tưới này có chênh lệch địa hình lớn với cao độ đỉnh đồi là 

132.20 và cao độ chân đồi  5.23, đâ  là địa hình l  tưởng cho việc áp dụng công nghệ 

tưới nhỏ giọt. Nguồn nước được cấp tưới tự chảy từ đập dâng th o đường trục chính 

đến các ô th a. Hệ thống tưới được bố tr  th o các lô tưới. 

 â  tưới nhỏ giọt được quấn quanh gốc cây với đường kính quấn gốc là 2m.  

Vùng tưới số 2, 3, 4, 5, 6: Các vùng tưới nà  có đ c điểm chung là chênh cao 

địa hình không quá lớn từ 6 đến 2 m, địa hình này rất phù hợp với công nghệ tưới phu 

mưa cầm tay.  

Nguồn nước được cấp tưới tự chảy từ đập dâng th o đường trục ch nh đến các ô 

th a. Hệ thống tưới được bố tr  th o các lô tưới.  

4.3.4. X        d          ể 

Trong trường hợp đường ống chính g p sự cố không cấp nước được thì lượng 

nước tưới s  được s  dụng từ lượng nước tr  trong các bể. Dung tích bể được tính sao 

cho lượng nước tr  đủ cho 1 lần tưới. Từ đó ta  ác định được tổng dung tích cần tr  là 

850m3. Từ điều kiện địa hình, điều kiện phân bố cây trồng và phương pháp tưới xác 

định 3 vị trí xây dựng bể chứa với dung tích các bể như sau: 

            

 Trong đó:  -     là dung tích bể i (m
3
) 

   - Si là diện tích bể i phụ trách (ha) 

   - mtt là mức tưới cho chè (m
3
/ha/lần) 
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Bảng 4 -  12: Dung tích bể chứa 

TT Bể                 ể   ọ    
3
) 

1 Bể điều tiết trung tâm 500 

2 Bể tưới số 2 200 

3 Bể tưới số 3 150 

4.3.5. X                     ờ   ố   

Từ nhu cầu nước tại các  hu tưới, khoảng cách  hu tưới đến nguồn nước, chênh 

lệch địa hình gi a  hu tưới và nguồn nước  t nh toán  ác định được đường kính ống 

yêu cầu cho các đoạn ống như sau: 
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Bảng 4 -  13: Kích thước các tuyến đường ống 

TT Nút L (m) 

KC 

tới 

đập 

dâng 

(m) 

F(ha) 

Yêu 

cầu 

nước 

(l/s) 

Qtk 

(l/s) 

Cao 

độ 

điểm 

đầu(m  

Cao độ 

điểm 

cuối(m  

Dtr  

(mm) 

Chủng loại 

ống HDPE 
V (m/s) C1 

HSTT 

j  

(m/md) 

Htt  

(m) 

Cao 

độ 

hạ 

áp 

(m) 

Hdu 

 (m) 

1 Nút 6-Nút 5 350.0 
 

13.49 
 

22.24 142.25 100.00 126.60 Ø 140PN10 1.767 150 0.0204 5.80 105.80 36.45 

2 Nút 5-Nút 4 288.2 284.5 6.22 1.38 8.58 136.45 127.00 113.00 Ø 125 PN10 0.856 150 0.0061 1.75 128.75 7.70 

3 Nút 5-Nút 3 108.6 284.5 7.27 1.88 13.66 136.45 128.00 126.60 Ø 140 PN10 1.085 150 0.0083 0.90 128.90 7.55 

4 Nút 3-Nút 2 191.9 393.1 2.79 0.62 1.72 135.55 113.00 70.60 Ø75 PN8 0.441 150 0.0031 0.59 113.59 21.96 

5 Nút 2-Nút 1 153.9 585.0 1.91 0.42 0.81 134.96 113.86 44.20 Ø48 PN8 0.527 150 0.0074 1.14 115.00 19.96 

6 Nút 1-Nút 0 78.0 738.9 1.00 0.22 0.22 133.82 112.20 44.20 Ø48 PN8 0.145 150 0.0007 0.05 112.25 21.57 

7 Nút 4-hết 170.9 743.6 1.53 0.34 0.52 137.46 129.00 44.20 Ø75 PN8 0.138 150 0.0013 0.26 129.56 8.20 
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4.3.6. X                       dâ   

Từ yêu cầu nước,   ch thước đường ống ch nh và địa hình khu vực xây dựng 

công trình đầu mối  ác định được  u  mô đập dâng như sau: Chiều dài 10 m, chiều 

rộng đỉnh tràn 1,0m và chiều cao của tràn 1.0m 

4.4.   Â   Í   L A   Ọ  KẾ   ẤU       RÌ   

4.4.1. Đ   dâ    

Đập dâng được đ t trên dòng chính khe suối Chộc Tà, tại cao trình 143,25. Kết 

cấu đập bê tông, chiều rộng Btr = 1m, chiều dài L=8,6m và chiều cao của tràn Htr = 

1,0m.  óng đập được làm chân  ha  chôn sâu vào trong đất 20cm. Hệ thống lấ  nước 

được bố trí bên vai trái của tràn. Nước được lấy thông qua kênh bố trí dọc đập có kích 

thước   h =50 50cm, được đưa về bể lắng bố tr  ph a sau đập. Bể lắng có   ch thước 

1mx1mx1,5m, kết cấu bê tông M200. 

 

Hình 4 -  5: Mặt cắt dọc đập điển hình 

4.4.2.   y   ố   

Tính thủy lực đường ống: 

Tính toán tổn thất theo công thức Hazen - Williams: Tổn thất áp lực là hàm của 

hệ số C, tha  đổi th o đường kính ống và tình trạng bề m t 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 m t cắt đang nghiên cứu 

-   : đường kính trong (m) 

-  C: hệ số tổn thất, phụ thuộc vào độ nhám m t 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. 

- Ống gang có tráng  i măng  ên trong: 135150. 

- Ống gang lòng bên trong còn thô nháp: 80120. 
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- Ống bê tông: 0,0120,015. 

- Ống bê tông, ống th p đ c: 130150. 

Việc tính toán kiểm tra được thực hiện theo công thức Darcy: 

Q =   .C .√   

R:  Bán kính thủy lực R = /     

 Diện t ch ướt  = .(D/2)2     

:  Chu vi ướt     

n:  Hệ số nhám thành ống     

Q:   ưu lượng nước chảy trong ống     

C:  Hệ số Sêdi   C = 1/n . R
1/6

     

n:  Hệ số nhám thành ống n = 0,014      

D :  Đường kính ống      

:  Hệ số pi  = 3,414     

Kết quả tính toán thủy lực đường ống: 

Bảng 4 - 14: Kết quả tính toán thủy lực đường ống  

TT Nút L (m) F(ha) 

Yêu cầu 

nước 

(l/s) 

Qtk (l/s) 
Dtr  

(mm) 

  ủ   loạ  

ố   

V  

(m/s) 

Hdu 

 (m) 

1 Nút 6-Nút 5 350.0 13.49  22.245 126.60 Ø 140PN10 1.767 36.45 

2 Nút 5-Nút 4 288.2 6.22 1.38 8.582 113.00 Ø 125 PN10 0.856 7.70 

3 Nút 5-Nút 3 108.6 7.27 1.88 13.663 126.60 Ø 140PN10 1.085 7.55 

4 Nút 3-Nút 2 191.9 2.79 0.62 1.727 70.60 Ø75 PN8 0.441 21.96 

5 Nút 2-Nút 1 153.9 1.91 0.42 0.809 44.20 Ø42 PN8 0.692 19.96 

 Nút 1-Nút 0 78.0 1.00 0.22 0.222 44.20 Ø42 PN8 0.190 21.57 

 Nút 4-hết 170.9 1.53 0.34 0.519 44.20 Ø75 PN8 0.208 7.90 

4.4.3. Bể   ề       

  ch thước của bể chứa được  ác định dựa vào điều kiện địa hình và phương 

thức bố trí hệ thống tưới.   ch thước bể sau  hi t nh toán được thống kê theo bảng sau: 

Bảng 4 - 15: Kích thước bể chứa 

Th  T  

K            y  ể 

(m) 

K        c mặt bể 

(m) Chiều sâu (m) 

Rộng Dài Rộng  Dài 

Bể nước số 1 13.0 17.0 16.6 20.6 1.8 
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Th  T  

K            y  ể 

(m) 

K        c mặt bể 

(m) Chiều sâu (m) 

Rộng Dài Rộng  Dài 

Bể nước số 2 7.0 14.0 10.0 17.0 1.5 

Bể nước số 3 6.5 11.0 9.5 14.0 1.5 

 

Bể được thiết kế theo công nghệ bê tông thành mỏng, mái theo hình thang cong. 

Lớp dưới đá  là lớp v a bê tông M200 dày 2cm. Tiếp theo là lớp lưới th p đan, hàn 

thành lớp, khoảng cách 2 2cm, đường kính 0,9mm. Trên lớp lưới thép là lớp bê tông 

M200 dày 2cm. Trên cùng là lớp  i măng đánh  óng để chống thấm. 

 

Hình 4 - 6: Mặt cắt ngang điển hình 

4.4.4.       ụ vò       

Các khu vực tưới bằng thiết bị phun mưa cầm ta  được dẫn nước bằng ống 

PVC đường kính từ D48mm -  75mm, chôn sâu  0cm, được cấp qua các họng cấp 

nước cố định, khoảng cách gi a các họng là 30m. Mỗi họng có cụm v i được thiết kế 

đồng bộ, linh động, có thể tháo ra lắp vào khi cần tưới. 

 

Hình 4 - 7: Chi tiết hố van lấy nước 
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4.4.5.                  ỏ   ọ  

Thiết bị tưới nhỏ giọt quanh gốc là các đầu nối, dâ  tưới có thông số k  thuật 

(lưu lượng q = 2l/h, khoảng cách gi a các lỗ trong dâ  tưới a = 30cm) đường kính dây 

nhỏ giọt D12mm.  

Khu vực xây dựng mô hình có các cây cam từ 5-10 tuổi, bán kính tán lá và bộ 

rễ từ 1-1,5m. Bán kính dây quấn quanh gốc được bố tr  là r=1m để bộ rễ của cây có thể 

hấp thụ nước tưới tốt nhất. 

4.5.     O   

4.5.1. Đơ       

- Căn cứ Công bố số 75/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. 

4.5.2.     o     ố  l    ,  ơ      và d   o           

a. Các căn cứ lập dự 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 ph  đầu tư  â  dựng công trình; 

-  Căn cứ Công văn số 694/ UBND-XD ngày 22/3/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Giang việc công bố đơn giá nhân công trong  uản l  chi ph  đầu tư 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

- Căn cứ Quyết định số 157  2012  Đ-UBND ngày 13/08/2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Giang về việc Ban hành  u  định về giá cước và phương 

pháp t nh giá cước vận chuyển hàng hóa  ăng ô tô trên dịa bàn tỉnh Hà 

Giang; 

- Quyết định 1793/2013 QD-UBND Về việc xếp loại đường để  ác 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  èm th o 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-BX  ngà  30 10 2013, hướng dẫn lập và quản lý 

chi phi phí khảo sát xây dựng; 
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- Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính 

 u  định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, và s  dụng phí thẩm tra thiết kế 

công trình xây dựng; 

- Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư  â  dựng công trình ban 

hành kèm theo Quyết định số  57  Đ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây 

dựng; 

- Đơn giá  hảo sát công bố kèm theo Quyết định 172  2006  Đ-UBN  đơn 

giá xây dựng công trình phần khảo sát tỉnh Hà Giang; 

- Chi phí thẩm tra, phê duyệt, quyết toán, kiểm toán th o Thông tư số 

09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

- Căn cứ Công bố số 75/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; 

- Ngoài ra còn áp dụng đầ  đủ các chế độ chính sách về XDCB hiện hành của 

nhà nước;   

b. Giá trị dự toán:   2.763.399.000đ 

Các bảng tính dự toán chi tiết như sau: 

Bảng 4 -  16: Bảng tổng hợp kinh phí 

STT K o    ụ          Ký      
Đ    

    
Cách tính         s        

1         xây d    Gcpxd     2.380.222.968 

3         q    lý d     Gqlda 2,391 % 2,391% x 

(Gxd+Gtb) 

51.737.392 

4 Chi        vấ         xây d    Gtv   Gtv1 : 

Gtv23 

60.777.287 

5 Chi phí khác Gk   Gk1 : Gk8 139.070.678 

6         d    ò   Gdp   Gdp1 131.590.416 

8  Ổ    Ộ    SAU K ỂM 

TOÁN) 

      2.763.399.741 

 

 

 

Bảng 4 - 17: Tổng hợp chi phí xây dựng 

STT  ạ    ụ  
        xây d    

           
                  ă   

Chi phí xây 

d    s        

1 XÂY  ẮP 1.199.017.501 119.901.750 1.318.919.251 

2 ĐƯỜNG ỐNG 964.821.561 96.482.156 1.061.303.717 

   Ổ    Ộ   2.163.839.062 216.383.906 2.380.222.968 
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Bảng 4 - 18: Chi phí xây lắp 

STT K o    ụ          Ký      Cách tính   à     ề  

I CHI PHÍ TRỰC TIẾP       

1 Chi ph  Vật liệu VL A1 442.630.352 

     Th o giá  â  dựng tổng hợp A1 Bảng giá tổng hợp 442.630.352 

2 Chi phí Nhân công NC B1 587.812.495 

     Th o giá  â  dựng tổng hợp B1 Bảng giá tổng hợp 587.812.495 

3 Chi phí Máy thi công M C1 46.817.324 

     Th o giá  â  dựng tổng hợp C1 Bảng giá tổng hợp 46.817.324 

  Cộng chi ph  trực tiếp T VL + NC + M 1.077.260.171 

II CHI PHÍ CHUNG C T x 5,5% 59.249.309 

III THU NHẬP CHỊU THUẾ 

TÍNH TRƯỚC 

TL (T+C) x 5,5% 62.508.021 

          xây d               G (T+C+TL) 1.199.017.501 

IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG GTGT G x 10% 119.901.750 

V         xây d    s        Gxd G+GTGT 1.318.919.251 

 

 

Bảng 4 - 19: Chi phí xây dựng đường ống 

STT K o    ụ          Ký      Cách tính   à     ề  

I CHI PHÍ TRỰC TIẾP       

1 Chi ph  Vật liệu VL A1 735.776.956 

     Th o giá  â  dựng tổng hợp A1 Bảng giá tổng hợp 735.776.956 

2 Chi phí Nhân công NC B1 127.344.274 

     Th o giá  â  dựng tổng hợp B1 Bảng giá tổng hợp 127.344.274 

3 Chi phí Máy thi công M C1 3.725.033 

     Th o giá  â  dựng tổng hợp C1 Bảng giá tổng hợp 3.725.033 

  Cộng chi ph  trực tiếp T VL + NC + M 866.846.263 

II CHI PHÍ CHUNG C T x 6,5% 47.676.544 

III THU NHẬP CHỊU THUẾ 

TÍNH TRƯỚC 

TL (T+C) x 5,5% 50.298.754 

          xây d               G (T+C+TL) 964.821.561 

IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG GTGT G x 10% 96.482.156 

V         xây d    s        Gxd G+GTGT 1.061.303.717 
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5.  QU   LÝ,  Ậ   À    À B O  RÌ  

Nội dung yêu cầu của công tác quản lý, vận hành, bảo dư ng hệ thống công 

trình thuỷ lợi nói chung, hệ thống  ênh nói riêng đã được  ui định trong Pháp lệnh 

Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, Nghị định 1 3 và đã được cụ thể hóa trong 

thông tư 65 200  TTBNNPTNT, ngà  12 tháng 10 năm 200 , trong đó có nội dung và 

yêu cầu chủ yếu sau:  

-  Quản lý, vận hành, duy tu, bảo dư ng công trình tưới tiêu nước, cấp nước 

th o đ ng  u  chuẩn, tiêu chuẩn k  thuật, đảm bảo an toàn công trình. 

-  Thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ công  ch tưới tiêu, cấp nước phục vụ 

sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế  hác trên cơ sở hợp đồng đ t hàng với cơ 

quan có thẩm quyền ho c kế hoạch được giao. 

-  S  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   LÝ  Ậ   À    À B O  RÌ           RÌ    À    Ế  BỊ 

5.1.1. Q    lý, v    à   và   o   ì          ố     ủy l    ộ   ồ   và              
       ê  

Một hệ thống công trình nói chung nếu  hông được quản lý và quan tâm chăm 

sóc một cách đầ  đủ đ ng mức chắc chắn s  bị giảm tuổi thọ và ảnh hưởng đến chức 

năng làm việc của công trình. 

Công việc duy tu bảo dư ng gắn liền với các hoạt động của hệ thống công trình 

để gi  cho hệ thống hoạt động tốt, liên tục và lâu bền. 

Mục đích công tác duy tu, bảo dưỡng công trình: Duy tu bảo dư ng 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 t c duy tu bảo dưỡng: 

- Tu s a bảo dư ng thường  u ên để hạn chế hư hỏng nhỏ trở thành hư hỏng lớn 

- Gi  nguyên hiện trạng công trình, trường hợp muốn tha  đổi kết cấu thì phải có 

ý  kiến của cán bộ k  thuật, ho c cơ  uan  uản 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 dư ng (có thể 

 ác định trên bản đồ nếu có) 
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- 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 x  lý gấp), tránh gây ảnh 

hưởng phiền hà đến người s  dụng, tránh vào thời điểm khó thực hiện công 

việc. 

- Chuẩn bị đầ  đủ dụng cụ, vật liệu có liên  uan đến việc thực hiện bảo dư ng 

công trình đó 

- Dự kiến sự ảnh hưởng và thông báo cho nh ng đối tượng (người, đơn vị)  có 

thể bị ảnh hưởng do công việc bảo dư ng để họ biết và có biện pháp phòng 

tránh. 

- Tiến hành công việc bảo dư ng 

- Trả lại sự hoạt động  ình thường của công trình 

- Ghi nhật ký bảo dư ng: nh ng việc đã làm, nh ng dụng cụ, phụ kiện, vật 

tư,thiết bị đã  ị thay thế, thời gian thực hiện, người thực hiện 

- Báo cáo thường xuyên công tác bảo dư ng lên cấp trên ho c với đơn vị có liên 

quan 

Các loại  bảo dưỡng: 

- Bảo dư ng thường xuyên: Là việc chăm sóc hàng ngà  của người quản l  đối 

với các hạng mục công trình. Nh ng 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  ảo dư ng đơn 

giản như : lau chùi, quyét dọn, phát quang, nạo vét, vớt rong rêu, chỉnh lại tay 

van  

- Bảo dư ng 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 xẩ  ra đối với công trình 

- Bảo dư ng đột xuất: Là việc làm cần thực hiện ngay sau khi xảy ra các trận 

 ão, lũ, gâ  sự cố cho công trình 

Kiể          c khi v n hành h  thống 

- Kiểm tra định kỳ 6 tháng 1 lần cả hệ thống: Các van, hệ thống điều khiển, các 

bộ lọc, hệ thống đường ống, dâ  tưới và v i tưới. 

Quy trình v n hành h  thống 

- 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 r a toàn bộ hệ 
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thống. Việc thau r a nà  được tiến hành qua từng cấp ống, thời gian thực hiện 15 phút. 

Sau khi thau r a xong các van cần được đóng tháo nước theo tuần tự từ ống ch nh đến 

các cấp ống cuối cùng. 

- Vận hành thường  u ên: Để tránh hiện tượng nước va trong hệ thống đường 

ống cần phải đóng, mở van từ từ. Khi dừng  ơm cần đóng van ph a ống ra trước, sau 

đó ngắt điện để giảm độ rung cho máy. 

- Vận hành các van: Van chính có 3 chế độ làm việc: tự động (auto), mở (open) 

và tắt (off). Chế độ mở là chế độ để người vận hành thực hiện thao tác bằng tay; chế độ 

tắt để tạm dừng vận hành và chế độ vận hành tự động.  ưới van chính có các van 

nhánh để cung cấp nước cho các đường ống nhánh. Để tránh tình trạng giảm lưu lượng 

và áp lực tưới đột ngột,  hông được mở các van đồng thời. Khoảng thời gian đóng mở 

van th o  u  định của nhà sản xuất. 

Tưới th o đ ng  ế hoạch đã định s n. Trong  uá trình tưới phát hiện các sự cố 

cần khắc phục ngay. 

Quy trình duy tu b o d ỡng h  thống 

Mỗi hệ thống phải được thiết kế, lắp đ t và vận hành kết hợp với một chương 

trình bảo dư ng thích hợp. Thường chương trình  ảo dư ng được chia làm hai loại: 

Bảo dư ng phòng ngừa và bảo dư ng s a ch a. 

- Bảo dư ng phòng ngừa nhằm duy trì hệ thống trong điều kiện làm việc tốt nhất. 

Hầu hết các vấn đề gây cản trở tiềm tàng cho hệ thống khi làm việc, ho c các 

hư hỏng bất ngờ của thiết bị trong hệ thống có thể được giảm tối thiểu ho c loại 

trừ bằng chương trình  ảo dư ng phòng ngừa thích hợp. 

- Bảo dư ng s a ch a nhằm s a ch a, khắc phục các sự cố g p phải trong quá 

trình vận hành. 

H  thố     ờng ống 

- R a ống tưới: Mở khóa cuối đường ống ho c van trên ống thu nước và để 

nước chả  cho đến  hi nước sạch xuất hiện. Chỉ mở đủ khóa cuối đường ống kế tiếp 

nhau sao cho tốc độ dòng chảy nhỏ nhất được duy trì. 

- R a hệ thống: Từng khối một để đảm bảo hệ thống đủ áp lực và lưu lượng. 

- Việc r a toàn bộ hệ thống nên tiến hành định kỳ (tùy mức độ yêu cầu của hệ 

thống mà chu kỳ r a được  ác định cho phù hợp). 

- Đường ống chính và ống nhánh nên được r a với áp lực cao và lưu lượng lớn 

để làm sạch bất kỳ c n lắng nào tích tụ trên vách ống. Nếu hệ thống có đường ống 

chính bị v , sau khi lắp lại đường ống, hệ thống phải được r a trước khi cho hoạt động 

tưới. 
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Duy tu b o d ỡ   vò      , dây    i 

V i tưới và dâ  tưới dễ bị bị tắc, nên việc duy tu, bảo dư ng, phòng ngừa tắc 

vòi nhằm đảm bảo cho hệ thống tưới hoạt động  ình thường là hạng mục rất quan 

trọng. 

Thường xuyên kiểm tra tình hình làm việc của v i và đo lưu lượng vòi; nếu 

thấ  lưu lượng giảm dần có nghĩa v i  ị tắc, cần có biện pháp x  l  nga . Đồng thời 

thường xuyên kiểm tra chất lượng nước xem có chất lắng đọng của hóa chất sắt, muối 

canxi và lắng đọng bùn cát và sinh vật, nếu có cần có biện pháp x  lý phòng ngừa. 

5.1.2. Q    lý, v    à   và   o   ì                               d           ấ . 

Vận hành và bảo trì các thiết bị nông nghiệp s  được Nhà thầu cung cấp kèm 

thiết bị khi trúng thầu và cung cấp hàng hóa theo hợp đồng ký kết với PPMU Hà 

Giang. 

5.2. QU   LÝ/   M S    ỦA   Í   QUYỀ  ĐỊA    Ơ    À      Ổ 

  Ứ  XÃ  Ộ   Ạ  ĐỊA    Ơ    

5.2.1.  ơ     và v     ò      s    ủ        q yề         ơ   và             

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang, UBND huyện Quang 

Bình, UBND xã Yên Hà chịu trách nhiệm giám sát quá trình thực hiện dự án. Tiến độ 

và các nội dung thực hiện theo bản thiết kế CSA đã được phê duyệt. 

- Trạm Khuyến nông huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quang Bình, 

các tổ chức xã hội  hác như hội phụ n , hội nông dân, m t trận tổ quốc xã Yên Hà, 

Hợp tác xã Xuân Khu,  phối hợp với các đơn vị chức năng trong  uá trình thực hiện 

dự án. Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của các đơn vị trúng thầu các gói thầu 

mua bán vật tư, ngu ên liệu, xây dựng mô hình, xây lắp,.. 

- Các doanh nghiệp/công ty cung ứng vật tư và thu mua sản phẩm đầu ra đảm 

bảo thực hiện theo hợp đồng ký kết gi a các bên liên quan trong từ  vụ và trong 3 năm 

thực hiện dự án 

5.2.2.         và  ơ      à        

  Cơ chế tài chính dự án tuân thủ theo: 

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

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

khuyến nông; 

- Quyết định số  18  Đ-BNN-TC ngày 05/5/2014 Qu  định tạm thời nội dung, 

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

Trung ương  

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

PTNT  u  định về Định mức xây dựng cho mô hình khuyến nông trồng trọt; 
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- Quyết định số 1187  Đ-BNN-KHCN ngày 3/5/2007 của Bộ NN&PTNT quy 

định tạm thời “Định mức dự toán xây dựng mô hình khuyến nông về tưới nước cho 

cây trồng cạn bằng biện pháp tưới phun mưa”.  

+ Trong quá trình thực hiện dự án, chính quyền địa phương và người dân tham 

gia thực hiện dự án đảm bảo đóng góp các  hoản đối ứng th o  u  định hiện hành. 

5.3.     K  A  Ậ   UẤ            M   Ì    SA 

Các lớp tập huấn cho mô hình CSA tại xã Yên  Hà dự kiến: 

- Các lớp tập huấn về canh tác cam sành theo VietGap 

- Các lớp tập huấn về thiết  ế  ổ sung vườn cam sành đã trồng chưa có thiết  ế 

- Các lớp tập huấn về canh tác cam sành 

- Các lớp tập huấn về  uản l  dịch hại th o IP . 

- Các lớp tập huấn về bảo quản sau thu hoạch 

- Các lớp tập huấn về quản lý và vận hành hệ thống tưới tiêu  

- Các lớp tập huấn về  uản l  vận hành Tổ hợp tác sản  uất. 

- Các lớp tập huấn về sản  uất và tiêu thụ sản phẩm th o chuỗi  ền v ng. 

Yêu cầu tài liệu tập huấn đơn giản, đảm bảo đầ  đủ thông tin, gi p người dân 

dễ áp dụng vào thực tiễn sản xuất 

Tập huấn th o phương pháp lớp học đồng ruộng (FFS). 

6.  KẾ  OẠ     Â  RỘ   MÔ HÌNH 

6.1.         v   d       

Kế hoạch hỗ trợ nhân rộng mô hình thâm canh cải tạo cam sành trong giai đoạn 

sản xuất kinh doanh được bắt đầu từ năm 2018 đến 2019. Mở rộng áp dụng gói k  

thuật ICM trên diện tích 593 ha trồng cam sành đã có và mở mới nằm trong vùng quy 

hoạch của tỉnh Hà Giang.  

Địa điểm: xã Tiên Kiều, Việt Hồng, Vĩnh Hảo, Vĩnh Ph c, Vĩnh Tu  (hu ện 

Bắc Quang); Các xã Yên Hà, V  Thượng, Hương Sơn, Bằng Lang, Xuân Giang 

(huyện Quang Bình); Các xã Trung Thành, Việt Lâm, Thị trấn Vị Xuyên (huyện Vị 

Xuyên). 

6.2.    ơ          â   ộ   

Tổ chức hội nghị đầu bờ, hội thảo đánh giá  ết quả thực hiện mô hình,  ua đó 

chính quyền, người dân đánh giá được kết quả thực hiện mô hình và định hình khả 

năng mở rộng quy mô nhân rộng 

Địa điểm lựa chọn thực hiện nhân rộng mô hình phải đảm bảo đầ  đủ các 

chỉ tiêu: 
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1. Phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và quy hoạch phát triển của 

địa phương. 

2. Có hoạt động của TCDN/HTX ho c tổ chức nông dân. 

3. Điều kiện tưới tiêu chủ động tốt. 

4. Hạ tầng giao thông thuận lợi. 

5. Độ phì và độ đồng đều của đất tốt phù hợp với yêu cầu sinh trưởng của 

cây trồng. 

6. Thuận lợi thăm  uan học tập. 

7. Khả năng đầu tư của hộ tốt, đáp ứng được các yêu cầu đầu tư chăm sóc 

cây trồng. 

8. Khả năng liên  ết cộng đồng tốt. 

6.3. Sắ  x          , q    lý 

- Cục Trồng trọt: Xem xét góp ý Kế hoạch nhân rộng mô hình CSA của tỉnh. 

Đề xuất báo cáo Bộ xem xét thông qua và trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện 

các nội dung đổi mới thể chế, ch nh sách trong  â  dựng và nhân rộng mô 

hình thực hành CSA  trong vùng dự án. 

- S  Nông nghi p và Phát triển nông thôn: Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch 

và dự toán nhân rộng; thẩm định, phê duyệt các PCSA chi tiết. 

- CPMU: Hỗ trợ k  thuật cho các PPMU trong quá trình thực hiện nhân rộng 

mô hình CSA; 

- PPMU thay m t Chủ đầu tư trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý thực hiện các 

hoạt động nhân rộng dựa trên kế hoạch nhân rộng các mô hình CSA được 

xây dựng với sự hỗ trợ của tư vấn CSA; Quản lý thực hiện hợp đồng Tư vấn 

CSA; Ký kết và quản lý Thỏa thuận thực hiện PCSA với các tổ chức dùng 

nước. 

-    vấn CSA: Lập kế hoạch, dự toán nhân rộng, đề xuất lựa chọn vùng nhân 

rộng, hướng dẫn lập, hỗ trợ thực hiện PCSA cho vùng nhân rộng; 

- Trung tâm Khuy n nông, Chi cục B o v  th c v t: Tham gia thực hiện 

hoạt động phát triển, cải thiện các dịch vụ nông nghiệp, hướng dẫn áp dụng 

các thực hành CSA tại nh ng khu vực nhân trộng. 

- T  ch   dù      c (WUAs)/H p tác xã: Ký kết thỏa thuận thực hiện 

PCSA với PPMU; Tiếp nhận, quản lý và s  dụng các hỗ trợ của dự án cho 

việc thực hiện mô hình CSA tại địa phương.  

6.4.     yê                  ể       ố         lý 

Để thực hiện thành công các mô hình nhân rộng rất cần thiết sự hỗ trợ từ dự án 

và các nguồn khác nhau: Dự án và các nguồn hỗ trợ từ nhà nước, địa phương s  hỗ trợ 

về nâng cao năng lực sản xuất của người dân thông qua áp dụng các tiến bộ k  thuật 

vào sản xuất như tổ chức sản xuất th o CĐ  , các    thuật SRI, IP ,  S  dụng 
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giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao, hỗ trợ nâng cao liên kết 4 nhà trong 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

6.5. Xe  xé  lạ  và                 ă          ấ        ủ               ì   

d   vào      ă     â   ộ   

Việc nhân rộng mô hình sâm canh cải tạo cam sành trong giai đoạn sản xuất 

kinh doanh là rất khả thi:  

Do mô hình xuất phát từ  nhu cầu thực tiễn sản xuất của người dân, giúp giảm 

thiểu chi ph  đầu vào (giảm phân bón, thuốc BVTV, giảm công lao động) và tăng giá 

trị đầu ra do sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa 

Phù hợp với định hướng sản xuất của ngành nông nghiệp, tỉnh Hà Giang và các 

huyện trong tỉnh Hà Giang 

7.   OẠ  ĐỘ   Đ           M           K Í   À KÍNH TRÊN CÁC 

K U MẪU  À ĐỐ    Ứ   

Hoạt động nà   ao gồm thực hiện hai cuộc điều tra cơ  ản. Điều tra cơ  ản lần 

đầu s  được thực hiện nga   hi  ắt đầu ho c trước  hi  ắt đầu dự án (trong  uá trình 

thẩm định dự án).  ết  uả điều tra lần 1 s  là cơ sở để đánh giá hiệu  uả và tác động 

của các hoạt động  hác (so sánh với  ết  uả điều tra lần 2 được thực hiện  hi dự án  ết 

th c) và cũng là cơ sở để lập các  ế hoạch hoạt động. 

 ết quả dự kiến: 

- Báo cáo điều tra cơ bản khi bắt đầu triển khai dự án. 

- Báo cáo điều tra cơ  ản khi kết thúc dự án, đánh giá được mức độ đạt các kết 

quả của dự án ( áo cáo đảm bảo số liệu chứng minh khả năng giảm thiểu khí 

nhà kính tại mô hình CSA so với  an đầu và so với  hu đối chứng khác) 

8.  KẾ  LUẬ   À K Ế     Ị 

 ô hình CSA ‘‘Mô hình thâm canh c i tạo v ờn canh cam sành trong giai 

 oạn s n xuất kinh doanh” tại xã Yên Hà, huyện Quang Bình là mô hình điểm trong sản 

xuất cam sành áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến, kết hợp với tưới tiêu tiết kiệm, hiện 

đại vào sản xuất, dựa trên mối liên kết ch t ch  4 nhà, sản phẩm đầu ra được đảm bảo, phế 

phụ phẩm sau thu hoạch được khai thác làm phần bón vi sinh,... giúp giảm chi ph  đầu vào, 

tăng hiệu quả sản xuất và giảm thiểu BĐ H.
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