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SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Quảng Nam, ngày ….. tháng 6 năm 2017 

BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ 

CÁC LỚP TẬP HUẤN ĐỒNG RUỘNG LẤN THỨ III – 2017 

Vụ Đông Xuân 2016 - 2017 

 

Tên Dự án: “Các lớp Tập huấn đồng ruộng (FFS) lần thứ III 

- thuộc Dự án WB7 tại Quảng Nam” 

 

 I. Qui mô, địa điểm, thời gian đào tạo 

 - Quy mô: 08 lớp. 

 - Địa điểm: tại xã Đại Cường, Đại Minh – huyện Đại Lộc; xã Quế Xuân 1 

– huyện Quế Sơn; xã Tam Phước – Phú Ninh. 

 - Tổng số học viên tham gia là: 240 người (30 người/lớp),  trong đó học 

viên nữ là 127 người, chiếm 52,9% đạt yêu cầu của dự án. 

(Có phụ lục kèm theo – Phụ lục 01) 

 - Thời gian đào tạo: từ tháng 01/ 2017 đến 5/2017.  

 II. Tóm tắc đánh giá kết quả thực hiện theo thỏa thuận đã ký 

 2.1. Kết quả thực hiện các nội dung 

- Về nội dung, tiến độ so với hợp đồng:  

+ Trung tâm đã tiến hành khảo sát chọn điểm, chọn hộ và xác định nhu 

cầu học tập, nhu cầu tập huấn của các địa phương. Đã tiến hành hội nghị Họp 

triển khai kế hoạch thực hiện lớp học; Xác định nhu cầu và nguyện vọng của 

nông dân tham gia các lớp tập huấn đồng ruộng, thực hiện tốt công tác tuyển 

sinh tại các điểm triển khai lớp học. 

+ Mở 8 lớp tập huấn Vụ Đông Xuân 2016-2017. Tiến hành tập huấn theo 

thời gian sinh trưởng, phát triển của từng loại cây trồng. 

- Biên soạn bài giảng: Trung tâm đã xây dựng chương trình theo Công 

văn số 50/SNN&PTNT-KHTT ngày 13/01/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

Quảng Nam về việc xây dựng đề cương bài giảng lớp FFS Mô hình thực hành 

nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu - Dự án: Cải thiện nông 

nghiệp có tưới (WB7). Trong đó, chú trọng đến các kiến thức, kỹ năng nhằm 

hạn chế ô nhiễm môi trường, hạn chế tác hại và các giải pháp thích ứng với biến 

đổi khí hậu như: Sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý rơm rạ, phế phụ phẩm nông 

nghiệp, tăng cường sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón phân vô cơ, phòng trừ 



 2 

dịch hại tổng hợp IPM, ICM, quản lý nước tưới tiết kiệm, hạn chế đốt rơm rạ 

trên đồng ruộng. 

 - Công tác triển khai giảng dạy: 

 + Giảng dạy lý thuyết gắn với hình ảnh trực quan nhằm giúp cho học viên 

tiếp thu nhanh kiến thức. Thông qua lý thuyết cho học viên thảo luận những vấn 

đề cần quan tâm, giáo viên gợi ý cho học viên thảo luận làm sáng tỏ vấn đề với 

phương châm “lấy người học làm trung tâm”. 

+ Về thực hành, điều tra hệ sinh thái đồng ruộng: Lớp học được thực 

hành ngay tại cánh đồng mẫu, nơi Dự án WB 7 xây dựng mô hình nông nghiệp 

thông minh thích ứng với BĐKH, chú trọng công tác điều tra Hệ sinh thái đồng 

ruộng. Sau mỗi chuyên đề về lý thuyết tiến hành thực hành thao tác các bước 

triển khai nhằm hệ thống lại kiến thức và giúp học viên thao tác một cách thành 

thạo và rèn luyện thái độ nghiêm túc cho học viên. 

 - Về đội ngủ giáo viên, giảng viên: 

 + Năng lực, kỹ năng nghề của giảng viên: Đội ngũ giảng viên có trình độ 

chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp, luôn nhiệt 

tình, tận tụy đáp ứng mọi nguyện vọng, nhu cầu của học viên. 

 + Phương pháp giảng dạy của giảng viên: Trung tâm Khuyến nông 

Quảng Nam đã sử dụng phương pháp dạy học cho người lớn tuổi, có sự tham 

gia của người học, gắn lý thuyết với thực hành đồng ruộng ... qua đó nâng cao 

độ thành thục cho học viên để áp dụng vào sản xuất. Trong quá trình học tập 

học viên được trao đổi, thảo luận để đúc kết kinh nghiệm lẫn nhau. 

 - Sự phù hợp với đối tượng học: Việc thiết kế nội dung, chương trình, 

phương pháp dạy học có khoa học, phù hợp với mặt bằng trình độ kiến thức của 

học viên và dễ tiếp cận. Tạo không khí vui vẻ, tinh thần thỏa mái để học viên 

cùng tham gia một cách tích cực. 

 - Học theo giáo trình tích hợp lý thuyết và thực hành. Trong quá trình 

thực hiện để đạt hiệu quả cao trong đào tạo và phù hợp với thực tế chúng tôi 

đã bố trí cho học viên đi thăm quan tại các cơ sở sản xuất, cánh đồng mẫu, 

cánh đồng chuyên canh các loại cây trồng đã thành công, đem lại hiệu quả kinh 

tế cao trên địa bàn tỉnh. Ban tổ chức cũng đã chuẩn bị xe đưa đón học viên đi 

tham quan đầy đủ. 

 - Về sự tham gia của học viên: 

 + Học viên có tinh thần học tập nghiêm túc, tích cực tham gia góp ý kiến 

xây dựng cho lớp học. Hầu hết học viên đều khẳng định đã tiếp thu được rất 

nhiều về kiến thức, kinh nghiệm thông qua lớp học này và quyết tâm áp dụng 

ngay những gì đã học hỏi, đúc kết sau khi hoàn thành khóa học trong thời gian 

sớm nhất. 

 2.2. Về kết quả cuối cùng: 

 - Sau khi kết thúc nội dung chương trình đào tạo, Trung tâm đã tổ chức ôn 
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tập và hệ thống lại các kiến thức đã học cho học viên. Tiến hành kiểm tra cuối 

khóa bằng hình thức thi trắc nghiệm. Kết quả có 240/240 học viên của các lớp 

đã hoàn thành khóa học tập huấn đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Đã tổ chức sơ kết bế 

giảng và cấp giấy chứng nhận cho 08 lớp. 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về mùa vụ, thời tiết, tuy nhiên nhờ vào sự cố 

gắng hết khả năng của Ban tổ chức lớp học, các giảng viên, sự giúp đỡ tạo điều 

kiện của UBND xã, các hội đoàn thể, Ban nhân dân thôn cùng sự hưởng ứng 

đóng góp tích cực của tất cả các học viên tham gia nên khóa đào tạo đã thành 

công tốt đẹp. 

* Đánh giá tổng quan về kết quả đạt được trên cánh đồng mẫu:   

- Đối với 03 lớp “Kỹ thuật thâm canh lúa tiên tiến”:  

+ Năng suất lúa trung bình tại cánh đồng mẫu đạt 65 tạ/ha cao hơn so với 

sản xuất đại trà 5 tạ/ha. Với giá bán 7.000 đồng/kg thì tổng thu là 45,5 triệu 

đồng/ha. Lãi ròng là 19,6 triệu đồng/sào. 

+ Học viên tiếp thu được các TBKT mới và áp dụng vào SX  như: Hiểu 

được đặc điểm của các giống lúa trong cơ cấu, bố trí thời vụ thích hợp. Sử dụng 

chế phẩm sinh học xử lý phân chuồng, rơm rạ... hạn chế bón phân chuồng tươi, 

đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường. Biết quản lý nước, tưới tiêu tiết kiệm... 

- Đối với 01 lớp “Kỹ thuật sản xuất dưa hấu theo hướng VietGAP”:  

+ Năng suất dưa hấu trung bình trên cánh đồng mẫu đạt 1,6 tấn/sào. Cao 

hơn so với bình quân đại trà từ 1-2 tạ/sào. Đối với giá bán trung bình 7.000 

đồng/kg thì cho tổng thu đạt được 11,2 triệu đồng/sào. Cho lãi ròng 8,2 triệu 

đồng/sào. 

+ Học viên tiếp thu được các TBKT mới và áp dụng vào sản xuất như: 

Hiểu được đặc điểm của các giống dưa hấu trong sản xuất, bố trí thời vụ thích 

hợp. Sử dụng chế phẩm sinh học xử lý phân chuồng, phế phụ phẩm nông 

nghiệp... hạn chế bón phân chuồng tươi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Sử 

dụng chế phẩm sinh học để xử lý đất mồi, sử dụng nấm đối kháng Trichoderma 

để quản lý bệnh hại trên dưa hấu, áp dụng các biện pháp ICM, IPM trên cây dưa 

hấu, sử dụng truốc trừ sâu sinh học, trừ bệnh thảo mộc. Biết quản lý nước, tưới 

tiêu tiết kiệm, bón phân cân đối và hợp lý, điều tra hệ sinh thái đồng ruộng,.... 

- Đối với 02 lớp “Kỹ thuật sản xuất ớt theo hướng ICM”:  

+ Năng suất ớt tươi trung bình đạt 1,6-1,8 tấn/sào, cao hơn so với vụ 

Đông Xuân năm trước là 4 tạ/ha. Đối với giá bán tươi dao động từ 9.000-10.000 

đồng/kg thì với 1 sào ớt cho tổng thu được 15-17 triệu đồng/sào. Cho lãi ròng 

10-12 triệu đồng/sào. 

+ Học viên tiếp thu được các TBKT mới và áp dụng vào SX  như: Hiểu 

được đặc điểm của các giống ớt mới trong sản xuất, bố trí thời vụ thích hợp. Sử 

dụng chế phẩm sinh học xử lý phân chuồng, phế phụ phẩm nông nghiệp... hạn 

chế bón phân chuồng tươi, loại thải các phế phụ phẩm nông nghiệp ra ngoài gây 

ô nhiễm môi trường. Biết quản lý nước, tưới tiêu tiết kiệm.... 
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- Đối với 02 lớp “Kỹ thuật thâm canh Lạc tổng hợp”:  

+ Năng suất Lạc trên cánh đồng mẫu đạt 28 tạ/ha. Cao hơn so với bình 

quân các năm trước đây từ 2-3 tạ/ha. Tổng thu đạt được 78,4 triệu đồng/ha. Cho 

lãi ròng 48,4 triệu đồng/ha. 

+ Học viên tiếp thu được các TBKT mới và áp dụng vào sản xuất như: 

Hiểu được đặc điểm của các giống lạc lai mới trong sản xuất, bố trí thời vụ thích 

hợp. Sử dụng chế phẩm sinh học xử lý phân chuồng, phế phụ phẩm nông 

nghiệp... hạn chế bón phân chuồng tươi, không biết cách xử lý các phế phụ 

phẩm nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Biết quản lý nước, tưới tiêu tiết 

kiệm.... 

 III. Một số tồn tại, hạn chế: 

 - Do thời gian học kéo dài, trùng với mùa vụ sản xuất, thời tiết khắc 

nghiệt nên khóa học gặp khó khăn trong công tác vận động học viên đến lớp. 

Tuy nhiên nhờ vào sự cố gắng hết khả năng của Ban tổ chức lớp học, các giảng 

viên, sự giúp đỡ tạo điều kiện của UBND xã, các hội đoàn thể, Ban nhân dân các 

thôn cùng sự hưởng ứng đóng góp tích cực của tất cả các học viên tham gia nên 

khóa đào tạo đã thành công tốt đẹp. 

 - Một số học viên chưa thật sự có tâm huyết với lớp học, bận việc gia đình, 

chưa nghiêm túc trong việc chấp hành giờ giấc của lớp học đi muộn, về sớm,…. Đã 

làm ảnh hưởng đến nội quy, quy chế của lớp học và ảnh hưởng tập thể lớp. 

 IV. Tình hình sử dụng kinh phí:    

 - Tổng kinh phí theo hợp đồng: 800.000.000 đồng 

 - Kinh phí tạm ứng đợt 1: 400.000.000đồng   

 V. Một số đề nghị: 

 - Đề nghị học viên hoàn thành khóa học này tiếp tục học hỏi, nghiên cứu 

tài liệu, trao đổi kinh nghiệm để có trình độ tay nghề thành thạo hơn áp dụng 

những kiến thức đã tiếp thu vào thực tế sản xuất của gia đình.  

- UBND xã và Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp & 

PTNT tỉnh Quảng Nam ưu tiên các nguồn vốn để hỗ trợ cho nông dân tham gia 

khóa đào tạo, quy hoạch, xây dựng cánh đồng mẫu, đầu tư mở rộng cánh đồng 

mẫu lớn.  

- Trung tâm Khuyến nông, UBND xã tiếp tục cộng tác và phối hợp chặt 

chẽ hơn nữa để mở thêm các lớp tập huấn nhằm giúp nông dân tiếp thu kiến 

thức và nâng cao trình độ, góp phần tích cực vào chủ trương xây dựng cánh 

đồng mẫu lớn tại địa phương đạt hiệu quả cao./.  

             Thủ trưởng đơn vị 

 


