
Mô hình sản xuất lúa theo hướng cánh đồng mẫu lớn và đa dạng cây màu vụ 
đông cho vùng đất vàn trũng, tại huyện Tam Nông. 

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

- San ủi mặt bằng toàn bộ diện tích khu mô hình gồm 19,5 ha, chia thành 5 tiểu 

khu bao gồm 13 ô ruộng nhỏ. Khối lượng bóc hữu cơ dày trung bình 20cm được tập 

kết lại, tiến hành san tới cao độ thiết kế bằng các loại máy cơ giới. Sau khi san các ô 

thửa tới cao độ thiết kế tiến hành san rải trả lớp hữu cơ đã bóc. 

- Hỗ trợ cải thiện cơ sở hạ tầng đồng ruộng: 

Kênh tiêu: Xây dựng mới 14 tuyến kênh tiêu bằng đất với tổng chiều dài 

khoảng 3.000m, kích thước mặt cắt B x H giao động từ 0,3 x 0,3 đến 0,6 x 0,6 để đảm 

bảo việc tiêu thoát nước cho toàn bộ khu ruộng. Cống qua đường đường thiết kế và bố 

trí trên kênh. 

Kênh tưới: Xây dựng mới 13 tuyến kênh tưới kết cấu bê tông với tổng chiều dài 

khoảng 3.000m, kích thước mặt cắt BxH giao động từ 0,3 x 0,4 đến 0,4 x 0,5 m để 

đảm bảo cấp nước chủ động cho các khu ruộng trong mô hình. Các công trình trên 

kênh được bố trí gồm các cửa chia nước, cống qua đường, tràn mỏ vịt. 

Đường giao thông: 3 tuyến đường sẽ được xây dựng phục vụ giao thông nội 

đồng của khu mô hình với tổng chiều dài khoảng 500m. Các tuyến đường được xây 

dựng có mặt đường kết cấu BTXM, chiều rộng mặt đường 3m, chiều rộng lề đường 2 

x 0,5 = 1m.   

2. Hỗ trợ thực hiện mô hình CSA: 

- Hỗ trợ thuê và mua sắm máy móc, thiết bị đảm bảo cơ giới hóa đồng bộ trong 

sản xuất. Xây dựng quy chế đối với bảo quản, khai thác sử dụng có hiệu quả các máy 

móc, trang thiết bị được hỗ trợ. 

Các máy móc hỗ trợ: Máy cấy lúa, máy phun chế phẩm sinh học, thiết bị sơ 

chế/chế biến, thuê máy làm đất, thuê máy gặt đập liên hoàn. 

- Áp dụng kỹ thuật SRI, ICM...cho việc xây dựng mô hình sản xuất 2 vụ lúa 

chất lượng và mở rộng thêm cây trồng vụ đông (ngô). 

+ Sử dụng giống lúa thuần chất lượng cao, sản xuất theo hướng CĐML: Vụ 

xuân giống lúa J02, vụ mùa giống lúa TBR 225. 

+ Áp dụng vụ mùa sớm, sử dụng giống ngắn ngày và làm ngô bầu để đảm bảo 

vụ ngô đông, giống ngô sử dụng là NK66. 

- Đánh giá phác thải KNK trong và ngoài mô hình làm cơ sở cho việc khuyến 

cáo mở rộng mô hình tăng hiệu quả sản xuất và giảm tác động đến môi trường. 

a) Với cây lúa:  

- Áp dụng phương pháp canh tác lúa cải tiến SRI trong đó tập trung vào các 

khâu: Giảm lượng giống gieo, gieo trồng với mật độ hợp lý, giảm lượng phân bón, 



bón cân đối tỷ lệ N:P:K (bón phân theo bảng so màu lá lúa) và cung cấp nước theo 

nhu cầu sinh trưởng cây lúa (nông độ phơi), phòng trừ sâu bệnh hại tổng hợp cho lúa 

(IPM). 

- Liên kết sản xuất lúa theo CĐML, áp dụng đồng bộ cơ giới hóa vào sản xuất ở 

các khâu làm đất, gieo cấy, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch. 

- Xử lý rơm rạ sau thu hoạch làm phân bón hữu cơ vi sinh bằng chế phẩm sinh 

học. 

- Biện pháp canh tác cho vụ 1:  

+ Về giống: Sử dụng giống lúa J02 là giống lúa thuần chất lượng cao, chịu rét 

tốt, đang được định hướng mở rộng quy mô sản xuất tại tỉnh Phú Thọ. 

+ Về thời vụ gieo trồng: Áp dụng theo lịch thời vụ chung của tỉnh để cây lúa 

sinh trưởng phát triển thuận lợi, cũng như giảm áp lực sâu bệnh hại tập trung. Cụ thể: 

Gieo mạ ngày 30/12 đến 5/1; cấy 25/1 đến 10/2. 

+ Về kỹ thuật làm đất: 

 • Sử dụng máy cày 5 - 7 chảo để cày vùi rơm rạ trước khi gieo trồng từ 15 - 20 

ngày. 

• Sử dụng máy để cày và bừa đất thật nhuyễn trước khi gieo trồng 3 - 5 ngày, 

cày sâu 10 - 12 cm, kết hợp bón lót (phân hữu cơ và vôi) và vệ sinh đồng ruộng. 

• Sau khi bừa tiến hành tháo nước, san phẳng toàn bộ mặt ruộng bằng công cụ 

cầm tay và kết hợp bón lót phân lân. 

+ Bón phân, làm cỏ, phun thuốc bảo vệ thực vật: Được thực hiện theo các giai 

đoạn sau: 

• Bón phân lần 1: Khi làm đất. 

• Bón phân lần 2: Kết hợp với làm cỏ đợt 1, Sau cấy 18-25 ngày. 

• Bón phân lần 3: Kết hợp làm cỏ lần 2: Sau sau lần 1, 15-20 ngày. 

+ Tưới/tiêu nước: Áp dụng biện pháp tưới khô ướt xen kẽ để giảm việc phác 

thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Các giai đoạn tưới/tiêu nước cụ thể như sau: 

• Giai đoạn 1 (Từ cấy - bén rễ hồi xanh) thường xuyên duy trì một lớp nước mặt 

ruộng từ 3-5 cm nhằm kích thích lúa bén rễ hồi xanh và hạn chế cỏ dại. 

• Giai đoạn 2 (giai đoạn đẻ nhánh hữu hiệu) tưới nước đảm bảo lớp nước mặt 

ruộng 3-5 cm, kết hợp với tháo khô với thời gian phơi ruộng 5-6 ngày, sau đó tưới đợt 

tiếp theo. 

• Giai đoạn 3 (giai đoạn cuối đẻ nhánh) phơi ruộng để hạn chế đẻ nhánh, thời 

gian phơi từ 10 -15 ngày. 

• Giai đoạn 4 (giai đoạn lúa đứng cái – làm đòng) tưới như giai đoạn 2. 

• Giai đoạn 5 (lúa trỗ - phơi màu) duy trì lớp nước mặt ruộng 3-5 cm. 



• Giai đoạn 6 (lúa vào chắc – chín ) tưới như giai đoạn 2, khoảng 15 ngày trước khi 

thu hoạch ngừng tưới. 

+ Thu hoạch: Khâu thu hoạch được thực hiện bằng máy gặt cầm tay từ ngày 

20-30/05. 

+ Sơ chế/chế biến: Lúa sau khi được thu hoạch sẽ được phơi sấy dưới ánh nắng 

mặt trời. 

+ Bảo quản: Lúa sau khi phơi sấy khô đến độ ẩm < 14% sẽ đưa vào bảo quản 

trong bao tải dứa. 

+ Xử lý phụ phẩm sau thu hoạch, rơm rạ: Sau khi thu hoạch rơm rạ sẽ được xử 

lý trực tiếp trên đồng ruộng bằng chế phẩm sinh học để làm phân bón hữu cơ, tuân 

theo các bước: 

• Bước 1: Sau khi thu hoạch xác thực vật đã được trải đều trên đồng ruộng, đưa 

máy cày vào đồng ruộng để chặt gốc và làm cho mềm hơn; 

• Bước 2: Sử dụng chế phẩm Trichoderma phun đều trực tiếp vào xác thực vật 

với lượng sử dụng cho 1,0 ha là: hòa tan hoàn toàn 4 kg chế phẩm vào 40 lít nước để 

tạo thành dung dịch gốc; dùng vải lọc cặn dung dịch gốc; lấy lần lượt 1 lít dung dịch 

gốc cho vào bình phun 16 lít, đổ đầy nước và tiến hành phun; 

• Bước 3: Sau khi phun đều chế phẩm, sử dụng máy cày 5 - 7 chảo vào ruộng 

để cày lật gốc rạ lại và đảm bảo xác thực vật được cày vùi kỹ vào đất, sau đó cho nước 

vào ruộng và dùng máy xới tay trục và trạc lại cho bằng phẳng và tháo cạn nước cho 

ráo mặt đất; 

• Bước 4: Để ruộng trống từ 5 - 30 ngày (tùy theo thời vụ), sau đó cho nước vào 

để cày đất gieo trồng. 

- Biện pháp cho canh tác vụ 2:  

+ Về giống: Sử dụng giống lúa TBR 225 là giống lúa thuần chất lượng cao đang 

được gieo trồng phổ biến tại địa phương. 

+ Về thời vụ gieo trồng: Áp dụng theo lịch thời vụ chung của tỉnh để cây lúa sinh 

trưởng phát triển thuận lợi, cũng như giảm áp lực sâu bệnh hại tập trung. Cụ thể: Gieo 

mạ ngày 15/5 đến 20/5; cấy 27/5 đến 2/6. 

+ Về kỹ thuật làm đất: 

• Sử dụng máy cày 5 - 7 chảo để cày vùi rơm rạ trước khi gieo trồng từ 10 - 15 

ngày. 

 • Sử dụng máy để cày và bừa đất thật nhuyễn trước khi gieo trồng 3 - 5 ngày, 

cày sâu 10 - 12 cm, kết hợp bón lót (phân hữu cơ và vôi) và vệ sinh đồng ruộng. 

• Sau khi bừa tiến hành tháo nước, san phẳng toàn bộ mặt ruộng bằng công cụ 

cầm tay và kết hợp bón lót phân lân.  



+ Chăm sóc, bón phân, làm cỏ, phun thuốc bảo vệ thực vật: Được thực hiện theo 

các giai đoạn sau: 

• Bón phân lần 1: Kết hợp khi làm đất. 

• Bón phân lần 2: Kết hợp với làm cỏ đợt 1, sau cấy 10 - 12 ngày. 

• Bón phân lần 3: kết hợp làm cỏ lần 2: Sau bón phân lần 2, 15-20 ngày. 

+ Tưới/tiêu nước: Áp dụng biện pháp tưới khô ướt xen kẽ để giảm việc phác thải 

khí gây hiệu ứng nhà kính. Các giai đoạn tưới/tiêu nước cụ thể như sau: 

Giai đoạn 1 (Từ cấy – bén rễ hồi xanh) thường xuyên duy trì một lớp nước mặt ruộng 

từ 3-5 cm nhằm kích thích lúa bén rễ hồi xanh và hạn chế cỏ dại. 

Giai đoạn 2 (giai đoạn đẻ nhánh hữu hiệu) tưới nước đảm bảo lớp nước mặt ruộng 3-

5 cm, kết hợp với tháo khô với thời gian phơi ruộng 5-6 ngày, sau đó tưới đợt tiếp theo. 

Giai đoạn 3 (giai đoạn cuối đẻ nhánh) phơi ruộng để hạn chế đẻ nhánh, thời gian phơi 

từ 10 -15 ngày. 

Giai đoạn 4 (giai đoạn lúa đứng cái – làm đòng) tưới như giai đoạn 2. 

Giai đoạn 5 (lúa trỗ - phơi màu) duy trì lớp nước mặt ruộng 3-5 cm. 

Giai đoạn 6 (lúa vào chắc – chín ) tưới như giai đoạn 2, khoảng 15 ngày trước khi thu 

hoạch ngừng tưới. 

+ Sơ chế/chế biến: Lúa sau khi được thu hoạch sẽ được phơi sấy dưới ánh năng mặt 

trời.  

+ Bảo quản: Lúa sau khi phơi sấy khô đến độ ẩm < 14% sẽ đưa vào bảo quản trong 

bao tải dứa. 

+ Xử lý phụ phẩm sau thu hoạch, rơm rạ: Sau khi thu hoạch rơm rạ sẽ được thu gom, 

xử lý làm phân bón hữu cơ cung cấp cho ngô vụ đông, các bước như sau: 

Bước 1: Thu gom rơm rạ, băm nhỏ (bằng công cụ băm rơm rạ). 

Bước 2: Trải rơm rạ theo lớp dày 30 cm, tưới một lượng chế phẩm đã pha loãng 

đều lên lớp rơm rạ, và một lượng mỏng phân NPK đã hòa tan. 1kg NPK sử dụng cho 

1 tấn rơm rạ. 

Bước 3: Che đống ủ bằng nilong để đảm bảo vệ sinh môi trường, giữu nhiệt độ 

và độ ẩm. 

Bước 4: Sau 10- 15 ngày, đảo trộn đều rơm rạ, việc làm này sẽ làm cho rơm rạ 

vụn thêm, tạo điều kiện cho quá trình phân hủy rơm rạ xảy ra nhanh chóng và triệt để. 

Bước 5: Sau 25 ngày - 30 ngày trở đi, tiến hành kiểm tra chất lượng phân, nếu 

đảm bảo yêu cầu, phân ủ có thể sử dụng để bót lót gối vụ hoặc đánh gọn bảo quản. 

b) Với cây ngô:  

- Áp dụng biện pháp làm ngô bầu và điều chỉnh tán lá. 

- Quản lý cây trồng tổng hợp ICM. 



- Xử lý phế phụ phẩm sau thu hoạch làm phân bón hữu cơ vi sinh bằng chế 

phẩm vi sinh. 

- Lý do lựa chọn kỹ thuật canh tác. 

+ Tiết kiệm chi phí đầu vào cho giống, phân bón, tiết kiệm nước tưới, giảm 

phác thải khí metal gây hiệu ứng nhà kính. Khai thác có hiệu quả phế phụ phẩm sau 

thu hoạch làm phân bón hữu cơ vi sinh. 

+ Tăng diện tích quang hợp của cây ngô vụ Đông, hạn chế sâu bệnh gây hại. Từ 

đó tăng năng suất cây trồng, tăng hiệu quả sản xuất, giúp xóa đói giảm nghèo và từng 

bước phát triển theo hướng hàng hóa tập trung. 

+ Áp dụng đồng bộ cơ giới hóa vào sản xuất giúp tăng hiệu quả sản xuất, giải 

phóng dần công lao động phổ thông, thúc đẩy bình đẳng giới trong sản xuất nông 

nghiệp tại địa phương. 

- Kỹ thuật áp dụng cho cây trồng vụ 3 (ngô đông): 

+  Thời vụ gieo trồng: Ngô được trồng từ ngày 20/09 đến 25/09 bằng ngô bầu 

+ Ngâm ủ hạt: Ngâm hạt giống từ 10 - 12 tiếng, sau đó vớt ra đãi sạch và đem ủ 

hạt giống bằng vải bông sợi (tránh ủ bằng túi nilông), luôn chú ý giữ ẩm và không để 

đọng nước, thời gian ủ từ 16 - 20 tiếng, cứ 4 tiếng nhúng nước một lần cho tới khi hạt 

nảy mầm, khi mầm dài 0,1 - 0,2 cm thì tra vào bầu 

+ Làm bầu ngô: Chọn đất bùn ao, sông, hồ thoáng, không dùng bùn ở nơi ao tù 

màu đen có mùi hôi tanh nhiều chất độc có thể làm thối mầm ngô. Bùn lấy buổi sáng 

trải trên nền đất phẳng một lớp dày 3-7cm. Buổi chiều cùng ngày dùng dao và thước 

cắt bầu đứt rời nhau theo quy cách sau: Bầu ngô 3 ngày tuổi có kích thước 3x3x3cm; 

tương tự bầu ngô 4 ngày tuổi kích thước 4x4x4cm; 7ngày tuổi kích thước 7x7x7cm. 

Sao cho toàn bộ rễ ngô nằm gọn trong bầu, không đan xen từ bầu nọ sang bầu kia 

tránh vỡ bầu khi vận chuyển 

Dùng ngón tay trỏ chọc một lỗ sâu 2 cm ở giữa bầu, tra hạt ngô đã nứt nanh, cho đầu 

có rễ thò ra xuống dưới lỗ. Dùng đất bột khô lấp kín hạt. Cần che khi gặp mưa to sau 

khi gieo hạt 24 giờ để tránh rã bầu. Khi cây ngô có 1-3 lá tương ứng với 3-7 ngày tuổi 

đem trồng; trồng vào buổi chiều mát cây ngô sẽ ít bị chột. 

+ Chuẩn bị đất trồng: 

Sau khi thu hoạch lúa mùa, dùng máy cắt sát gốc rạ. Toàn bộ lượng rơm rạ dùng để 

làm phân hữu cơ vi sinh hoặc che phủ bề mặt cho ngô đông, có tác dụng giảm bốc hơi nước, 

giữ ấm và hạn chế cỏ dại. 

Ruộng trồng yêu cầu độ ẩm tốt nhất từ 85-90% (đi lún chân). Nếu ruộng khô 

cần tưới nước đủ độ ẩm mới tiến hành gieo trồng 

Cần tạo rãnh trên đồng ruộng bằng máy cơ giới hoặc thủ công, số lượng rãnh 

tùy thuộc theo điều kiện đồng ruộng, nếu ruộng dễ thoát nước thì cứ 5-6 hàng tạo 1 

rãnh, với ruộng khó thoát nước thì cứ 3-4 hàng tạo 1 rãnh, kích thước rãnh  rộng 30-40 cm, 



sâu 20-25 cm, khoảng cách giữa các rãnh 150 – 200cm, chạy dọc theo ruộng, hướng từ kênh 

tưới đến kênh tiêu. 

+ Kỹ thuật trồng cây con ra ruộng: 

Mật độ gieo trồng: 60.000 - 65.000 cây/ha (2.200 - 2.350 cây/sào bắc bộ) 

Khoảng cách trồng: Hàng các hàng 60-65 cm; cây cách cây 22-24 cm 

Đặt bầu theo kiểu nanh sấu và hướng lá xòe ra hai bên mép luống  

+ Chăm sóc, bón phân, làm cỏ, phun thuốc bảo vệ thực vật: Được thực hiện theo các 

giai đoạn sau: 

• Bón phân lần 1: Khi làm đất 

• Bón phân lần 2 kết hợp vun gốc và làm cỏ lần 1: Khi cây ngô được 5-6 lá 

• Bón phân lần 3 kết hợp vụ gốc và làm cỏ lần 2: Khi cây ngô được 10-11 lá. 

+  Tưới nước: Sau khi gieo trồng đến sau khi trỗ cờ 20 ngày, cây ngô cần bổ sung 

nước tưới 5-7 lần hoặc giữ mức nước trong các rãnh tưới 5-7 cm. Tưới nước kết hợp với bón 

phân cho ngô. 

+ Thu hoạch: Thu hoạch theo phương pháp thủ công.  

+ Sơ chế/chế biến: Ngô sau thu hoạch được sấy khô dưới ánh nắng mặt trời và tách 

hạt bằng máy (máy tách hạt ngô).  

+ Bảo quản: Ngô sau khi phơi sấy khô đến độ ẩm < 14% sẽ đưa vào bảo quản trong 

bao tải dứa. 

+ Xử lý phụ phẩm sau thu hoạch: Sau khi thu hoạch thân và lõi sẽ được thu gom để 

xử lý bằng chế phẩm sinh học làm phân bón, theo các bước: 

Bước 1: Thu gom toàn bộ thân, lá, lõi bắp ngô, băm nhỏ (bằng công cụ băm 

thân ngô. 

Bước 2: Trải thân ngô, lõi bắp ngô theo lớp dày 30 cm, tưới một lượng chế 

phẩm đã pha loãng đều lên lớp thân, lõi bắp ngô, và một lượng mỏng phân NPK đã 

hòa tan. 1kg NPK sử dụng cho 1 tấn thân lõi bắp ngô. 

Bước 3: Che đống ủ bằng nilong để đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ nhiệt độ 

và độ ẩm. 

Bước 4: Sau 10- 15 ngày, đảo trộn đều thân, lõi bắp ngô, việc làm này sẽ làm 

cho thân, lõi bắp vụn thêm, tạo điều kiện cho quá trình phân hủy nhanh chóng và triệt 

để. 

Bước 5: Sau 25 ngày - 30 ngày trở đi, tiến hành kiểm tra chất lượng phân, nếu đảm 

bảo yêu cầu, phân ủ có thể sử dụng để bót lót gối vụ hoặc đánh gọn bảo quản. 

3. Tổ chức thực hiện mô hình. 

Qua thảo luận với chính quyền xã Hương Nộn, các hộ dân tham gia thực hiện mô 

hình, đại diện HTX dịch vụ nông nghiệp, thống nhất thành lập tổ hợp tác dưới sự điều 



hành của HTX dịch vụ nông nghiệp Hương Nộn và UBND xã Hương Nộn. HTX dịch 

vụ Hương Nộn sẽ là đơn vị tiếp nhận, vận hành, duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất, trang 

thiết bị dự án hỗ trợ, dưới sự giám sát của UBND xã và các đơn vị chức năng. Sơ đồ 

hoạt động tổ hợp tác sản xuất lúa chất lượng cao ( theo Nghị định 151/2007/NĐ-CP về 

tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác và Hướng dẫn số 229/HD-LMHTX của Liên minh 

Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ về tổ chức hoạt động của HTX theo luật HTX năm 2012): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Sơ đồ tổ chức thực hiện mô hình 

Tổ chức thực hiện trong quá trình thực hiện dự án 

- HTX dịch vụ Hương Nộn, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã và các đơn 

vị chức năng trực tiếp hỗ trợ thành lập tổ hợp tác, xây dựng quy chế hoạt động cho tổ 

hợp tác, tham gia cung ứng dịch vụ nông nghiệp cho tổ và hỗ trợ thu mua, liên kết thị 

trường tiêu thụ sản phẩm.  

+ HTX sẽ chịu trách nhiệm lập kế hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tiếp nhận 

hỗ trợ của dự án và quản lý máy móc trang thiết bị và hệ thống tưới, cơ sở hạ tầng,… 

+ HTX dịch vụ Hương Nộn sẽ là đơn vị pháp nhân, ký kết hợp đồng tiêu thụ 

sản phẩm cho tổ hợp tác. 

HTX dịch vụ NN 

Hương Nộn 

Ban điều hành  

Tổ kỹ thuật Tổ dịch vụ 

Các hộ sản xuất 

Thị 

trường 

Tổ hợp tác  

Sở NN & PTNT, 
PPMU 



- Tổ kỹ thuật phụ trách sản xuất: Dưới sự chỉ đạo của HTX, ban điều hành, 

kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các thành viên trong quá trình sản xuất. Đảm bảo việc sản 

xuất các loại cây trồng, cơ cấu mùa vụ theo thiết kế mô hình. Vận hành, quản lý hệ 

thống tưới. Đề xuất phương án duy tu bảo dưỡng hệ thống tưới và các loại máy móc 

thiết bị khác. 

- Tổ dịch vụ nông nghiệp: Dưới sự chỉ đạo của HTX và ban điều hành, cung 

ứng vật tư nông nghiệp, cung cấp các dịch vụ phát triển nông nghiệp như nước 

tưới,…thu mua sản phẩm từ các hộ sản xuất, liên kết thị trường tiêu thụ và thương mại 

hóa sản phẩm. 

- Hộ sản xuất (thành viên tổ hợp tác, gồm 247 hộ) được hỗ trợ từ dự án: (1) Sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm theo sự điều hành của tổ hợp tác/HTX, (2) Sử dụng hệ 

thống tưới tiêu và đường nội đồng hiện đại theo điều hành của tổ hợp tác/HTX, (3) 

Nhận hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo định mức của dự án Khuyến nông,  (4) nhận 

hỗ trợ về kỹ thuật sản xuất từ đơn vị thực hiện dự án và tư vấn CSA, thông qua các 

lớp tập huấn kỹ thuật và chỉ đạo sản xuất. Các hộ dân (thành viên tổ hợp tác) có trách 

nhiệm thực hiện đúng cam kết về quy hoạch, yêu cầu kỹ thuật của tổ hợp tác/HTX và 

của đơn vị chủ đầu tư dự án. Các hộ dân cam kết chịu trách nhiệm về chất lượng sản 

phẩm nông nghiệp của mình trước tổ hợp tác/HTX và thị trường. 

4. Dự kiến hiệu quả.  

- Hiệu quả kinh tế: Xây dựng mô hình CSA sản xuất lúa theo hướng CĐML, áp 

dụng SRI, ICM giúp giảm lượng giống 30%, giảm thuốc BVTV 50-70%, giảm lượng 

phân đạm 20-25%, giảm lượng nước tưới 30-35%. Tăng hiệu quả kinh tế 20-30% so 

với sản xuất lúa thông thường. 

- Hiệu quả môi trường: Giảm thiểu phát thải khí nhà kính 20-27% so với canh 

tác lúa tưới thông thường nhờ việc sản xuất lúa theo mô hình CĐML áp dụng SRI, 

ICM và khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn phế phụ phẩm sau thu hoạch làm phân 

bón vi sinh, giảm sử dụng phân đạm vô cơ. 
- Hiệu quả sử dụng nước tưới: Tiết kiệm từ 30-35% lượng nước tưới, tiết kiệm trên 50% 

nhân công tưới nước. Tạo chủ động trong sử dụng nước tưới, đáp ứng kịp thời nhu cầu 

nước của cây trồng trong từng giai đoạn sinh trưởng phát triển từ đó giúp tăng năng xuất 

và chất lượng cây rau màu.  

5. Kế hoạch thực hiện: 

Bảng 1: Kế hoạch thực hiện mô hình sản xuất lúa theo hướng cánh đồng mẫu lớn và 

đa dạng cây màu vụ đông cho vùng đất vàn trũng, tại huyện Tam Nông 
 

TT Các nội dung thực hiện 
Thời gian dự kiến 

thực hiện 
Đơn vị thực hiện 

Năm 2016 

1 Trình thẩm định, phê duyệt các nội Tháng 10/2016 PPMU, Sở NN & 



dung/hạng mục thực hiện PTNT 

2 

Đấu thầu các gói thầu san ủi mặt 

bằng, xây lắp công trình tưới, 

đường nội đồng 

Tháng 11-12/2016 PPMU 

3 

San ủi mặt bằng đồng ruộng, Xây 

dựng các kênh tưới, tiêu nội đồng, 

Mua sắm, trang bị cho HTX các 

máy móc nhỏ, dụng cụ sản xuất 

12/2016 - 3/2017 Đơn vị trúng thầu 

Năm 2017 

1 
Xây dựng, nâng cấp giao thông nội 

đồng 
1/1 - 30/3 Đơn vị trúng thầu 

2 
Hỗ trợ sản xuất lúa theo cánh đồng 

mẫu lớn 
1/1 - 20/9 HTX, hộ dân 

3 Hỗ trợ sản xuất ngô đông 
20/9/2017 - 

20/1/2018 
HTX, hộ dân 

4 
Tổ chức hội thảo hội nghị, tuyên 

truyền 

20/5/2017, 

15/9/2017, 

10/1/2018 

HTX 

5 
Kiểm tra đánh giá kết quả thực 

hiện mô hình CSA 

22/5/2017, 

18/9/2017, 

12/1/2018 

Sở NN & PTNT, 

PPMU, Tư vấn 

CSA 

Năm 2018 

1 
Hỗ trợ sản xuất lúa theo cánh đồng 

mẫu lớn 
1/1 - 20/9 HTX, hộ dân 

2 Hỗ trợ sản xuất ngô đông 
20/9/2018 - 

20/1/2019 
HTX, hộ dân 

3 
Tổ chức hội thảo hội nghị, tuyên 

truyền 

20/5/2018, 

15/9/2018, 

20/12/2018 

HTX 

4 
Kiểm tra đánh giá kết quả thực 

hiện mô hình CSA 

22/5/2018, 

18/9/2018, 

22/12/2018 

Sở NN & PTNT, 

PPMU, Tư vấn 

CSA 

5 
Hội nghị tổng kết đánh giá thực 

hiện mô hình 
25/12/2018 

Sở NN&PTNT, 

PPMU, Tư vấn 

CSA, HTX, hộ dân, 

khách mời 
 


