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DANH MỤC VIẾT TẮT 

TT Viết tắt Viết đầy đủ 

1 BVTV Bảo vệ thực vật 

2 CSA Nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu 

7 HTX Hợp tác xã 

8 HTQT Hợp tác quốc tế 

9 KKT Khu kinh tế 

10 KT-XH Kinh tế xã hội 

11 NN Nông nghiệp 

14 SXNN Sản xuất Nông nghiệp 

15 PTNT Phát triển nông thôn 

16 RAT Rau an toàn 

20 TW Trung ương 

21 UBND Ủy ban nhân dân 
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I. TÓM TẮT 

1.1  Tên mô hình, địa điểm, quy mô  

- Tên mô hình: Xây dựng mô hình CSA chuyên canh rau an toàn tại xã Tượng Sơn, 

huyện Thạch Hà 

- Địa điểm: Cánh đồng Nương Cộ và cánh đồng Hạ Bái, Xã Tượng Sơn, Thạch Hà, Hà 

Tĩnh. 

- Quy mô: Tổng diện tích 20,437 ha (Cánh đồng Nương Cộ: 11,285 ha; Cánh đồng Hạ 

Bái: 9,152 ha) 

1.2  Tóm tắt về chi phí 

Tổng kinh phí: 11.694.432.600 đồng 

1.2.1. Tóm tắt chi phí theo hạng mục  

+  Đầu tư cơ sở hạ tầng : 9.350.783.910 đồng trong đó bao gồm: 

- Hệ thống kênh tưới: 1.260.402.610 đồng. 

- Hệ thống kênh tiêu: 804.487.175 đồng. 

- Hệ thống đường giao thông: 1.531.890.425 đồng. 

- Hệ thống ao chứa nước: 1.304.209.367 đồng. 

- Hệ thống trạm bơm cấp nước: 844.089.444 đồng. 

- Hệ thống cấp điện: 764.000.000 đồng. 

- Nhà thi công: 142.735.249 đồng. 

- Hàng rào bảo vệ: 403.684.640 đồng. 

- Hệ thống tưới tiết kiệm: 509.179.000 đồng. 

- Xây dựng vườn ươm: 1.128.506.000 đồng. 

- Xây dựng khu sơ chế, nhà điều hành: 600.000.000 đồng. 

- Xây dựng khu xử lý phụ phẩm: 57.600.000 đồng 

+ Đầu tư dụng cụ cho hoạt động sản xuất: 1.711.190.260 đồng , trong đó bao gồm: 

- Các dụng cụ cầm tay: 113.000.000 đồng. 

- Thiết bị thu hoạch: 5.100.000 đồng. 

- Thiết bị sơ chế, bảo quản đóng gói: 9.500.000 đồng. 

- Thiết bị xử lý phụ phẩm cây trồng sau thu hoạch: 24.000.000 đồng. 

- Chi phí hỗ trợ gieo trồng chăm sóc:1.222.590.260 đồng. 

- Chế phẩm vi sinh: 35.000.000 đồng. 

- Chi phí khác:302.000.000 đồng. 

+ Chi phí kiện toàn tổ chức: 300.000.000 đồng. 

 + Chi phí quản lý dự án: 332.458.430 đồng 

1.2.2.Tóm tắt kinh phí theo năm đầu tư 

-  Năm 2016 : 10.378.787.000 đồng. 

-  Năm 2017 : 667.882.800 đồng. 

-  Năm 2018 : 667.882.800 đồng. 
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2.    THIẾT KẾ MÔ HÌNH CSA CHUYÊN CANH  RAU AN TOÀN 

2.1  CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC THIẾT KẾ MÔ HÌNH  

- Sổ tay thực hiện dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới theo quyết định số 3016/QĐ-

BNN-HTQT ngày 20/12/2013 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về hướng dẫn thực hiện dự án 

Cải thiện Nông nghiệp có tưới 

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án thành phần Cải thiện 

nông nghiệp có tưới tỉnh Hà Tĩnh Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7) 

theo quyết Quyết định số 09/QĐ-BNN-XD ngày 3/1/2014 

- 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 Tĩnh 

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

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

- Quyết định số 918/QĐ-BNN-TC ngày 05/5/2014 Quy định tạm thời nội dung, mức hỗ 

trợ và mức chi cho các hoạt động khuyến nông sử dụng nguồn ngân sách Trung ương. 

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

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

- Quyết định số 1187/QĐ-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”  

- Quyết định 379/QĐ-BNN- KHCN ngày 28 tháng 01 năm2008 ban hành Quy trình 

thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn 

- Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 11 năm 2012   của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT Quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn. 

- Thông tư số 34/2015/TT-BNNPTNT  ngày 12/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung của Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm 

sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm 

sử dụng ở Việt Nam. 

2.2  ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT VÀ HIỆN TRẠNG HỆ 

THỐNG TƯỚI TIÊU, HẠ TẦNG NỘI ĐỒNG TẠI KHU VỰC LỰA CHỌN XÂY 

DỰNG MÔ HÌNH 

2.2.1  Hiện trạng cơ cấu cây trồng và sản xuất cây rau tại xã Tượng Sơn và khu vực lựa 

chọn xây dựng mô hình  

a. Diện tích, năng suất, sản lượng  

Hiện nay, xã Tượng Sơn có diện tích sản xuất rau hàng năm 30 – 40 ha trong đó đã hình 

thành các vùng rau tập trung chuyên canh với diện tích 14 ha. Tổng sản lượng rau toàn xẫ xấp 

xỉ đạt 2.000 tấn/năm. Trên địa bàn xã đã hình thành 5 vùng chuyên canh rau gồm: Hạ Bái; Đội 

Rai; Nương Cộ; Phú Cầu; Cu Cu. Diện tích, năng suất, sản lượng của vùng trồng rau tập trung 

không ngừng được tăng mạnh qua các năm cụ thể là: 

- Năm 2010: Diện tích: 1,30 ha; năng suất: 30 tấn/ ha; sản lượng: 39 tấn; 

Comment [w1]: Cần đánh giá chi tiết hiện 
trạng SX tại hai lô của khu mẫu: Hạ bái và 
Nương cộ. 
Hiện nay tại cả hai lô này thì nông dân đang 
trồng lúa (khu vực đất thấp) và rau mầu trên 
khu vực đất cao. Thiết kế này đề xuất đưa cả 
những khu vực đất thấp (đang trồng lúa) sang 
trồng rau màu do đó cần đánh giá kỹ về vấn đề 
tưới, tiêu, úng trũng và cả sự đồng thuận của 
người dân tại khu vực thấp này để đưa ra giải 
pháp phù hợp cho việc sản xuất rau mầu.  
 
Thiếu đánh giá hiện trạng và bản/sơ đồ hiện 
trạng sử dụng đất của khu mẫu này sẽ làm việc 
đề xuất và thiết kế trở nên không rõ ràng và 
không thể đạt được mục đích thiết kế cũng như 
các giải pháp đã đưa ra. 
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- Năm 2011: Diện tích: 2,15  ha; năng suất: 60 tấn/ ha; sản lượng: 129 tấn; 

- Năm 2012: Diện tích: 11,15 ha; năng suất: 60 tấn/ ha; sản lượng: 669 tấn; 

- Năm 2013: Diện tích: 13,45 ha; năng suất: 60 tấn/ha; sản lượng: 807 tấn; 

- Năm 2014: Diện tích: 14,0 ha; năng suất 60 tấn/ha; sản lượng: 840 tấn. 

Bảng 1: Diện tích, năng suất, sản lượng đang sản xuất tại 5 vùng hiện nay 

 

TT 

 

Vùng 

Diện 

tích (ha) 

Năng suất   

BQ (tấn/ha) 

Sản 

lượng 

(tấn/vụ) 

 

Vị trí 

(thôn) 

1 Nương Cộ 3,78 65 245,7 Thượng Phú 

2 Phụ Cầu 3,5 60 210 Thượng Phú 

3 Đội Rai 4 50 200 Sâm Lộc 

4 Hạ Bái 4,3 60 258 Bắc Bình 

5 Cù Cu 2,3 60 138 Hà Thanh 

 Nguồn: số liệu thống kê xã Tượng Sơn, 2015 

Tại xã Tượng Sơn, hai khu vực được lựa chọn xây dựng mô hình là cánh đồng Nương 

Cộ thuộc thôn Thượng Phú và Cánh đồng Hạ Bái thuộc thôn Bắc Bình. Hiện tại, cánh đồng 

Nương Cộ đang sản xuất rau thành vùng tập trung với quy mô 3,78 ha. Trong mô hình thiết kế 

xây dựng ở cánh đồng Nương Cộ với diện tích 11,285 ha bao gồm vùng đang sản xuất rau hiện 

tại và vùng sản xuất lúa kém hiệu quả xung quanh. Cánh đồng Hạ Bái có diện tích sản xuất rau 

tập trung 4,3 ha, diện tích xây dựng mô hình 9,152 ha bao gồm vùng sản xuất rau hiện tại và 

vùng lân cận đang sản xuất cây lạc và lúa. Vùng sản xuất lúa kém hiệu quả xung quanh cánh 

đồng Nương Cộ và vùng sản xuất lúa, lạc lân cận cánh đồng Hạ Bái có hệ thống kênh mương 

bê tông và kênh đất thường xuyên được gia cố và nạo vét tạo điều kiện thuận lợi cho tưới tiêu 

nội đồng. 

b. Thời vụ sản xuất rau tại hai khu vực được lựa chọn xây dựng mô hình 

Hiện tại, Sản xuất rau tại hai cánh đồng lựa chọn xây dựng mô hình gồm những vụ chính gồm: 

Vụ Xuân Hè: từ T2 đến T5 được trồng các loại rau chính như: Bí xanh, dưa chuột, mướp thơm, 

mướp đắng, ớt, các loại cà (cà tím, cà dừa, cà pháo) 

Vụ Hè Thu: từ T5 đến T9 được trồng các loại rau chính như: Dưa chuột, cà chua, mướp đắng, 

rau mồng tơi, rau dền . 

Vụ Thu Đông: từ T9 đến T2 năm sau, được trồng các loại rau sau: Su hào, cải bắp, bí xanh, đậu 

cô ve, các loại cải ăn lá, rau gia vị 

Bảng 2: Khung thời vụ sản xuất một số loại rau tại khu lựa chọn xây dựng mô hình 

TT 
       Tháng 

Loại rau 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Bí xanh + + + + +     + + + 

2 Dưa chuột + + + + + + + +     

3 Mướp hương, + + + + + + + +     
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mướp đắng 

4 
Mồng tơi, rau 

dền 
   + + + + + +    

5 Cà chua     + + + +     

6 

Các loại cà (cà 

dừa, cà tím, cà 

pháo) 

  + + + + +      

7 Su hào, bắp cải  +  +             + + +  + 

8 
Cây họ thập tự ăn 

lá  
 +  +            + + +  +  

9 Rau gia vị + +       + + + + 

               Nguồn: số liệu cetdae điều tra, 2015 

c. Hiệu quả kinh tế/1ha một số loại rau tại khu vực lựa chọn xây dựng mô hình 

Bảng 3:  Hiệu quả kinh tế một số loại rau thực hiện trong mô hình 

TT 
        Chỉ tiêu 

Loại rau 

Tổng chi 

(nghìn đồng/ha) 

Tổng thu 

(nghìn đồng) 

Lợi nhuận 

(nghìn đồng) 

Lao động 

(công) 

1 Bí xanh 26.160 250.000 222.400 567 

2 Dưa chuột 30.440 186.000 155.560 886 

3 
Mướp hương, mướp 

đắng 
23.840 182.000 158.160 432 

4 Mồng tơi, rau dền 12.160 72.000 59.840 215 

5 Cà chua 23.500 180.000 156.500 783 

6 
Các loại cà (cà dừa, 

cà tím, cà pháo) 
23.000 112.000 89.000 337 

7 Su hào, bắp cải 25.500 165.000 139.500 405 

8 Cây họ cải ăn lá  16.200 46.250 30.050 350 

9 Rau gia vị 15.100 50.350 32.250 245 

     Theo kết quả điều tra, năng suất lúa bình quân tại các cánh đồng Hạ Bái, Nương Cộ đạt 2- 

2,2 tạ/sào, giá lúa trung bình đạt 6000-7000đ/kg, doanh thu đạt 1,2 – 1,5 triệu/sào. Nang suất 

lạc bình quân đạt 1,5 – 2 tạ/sào, giá bán khoảng 20,000 – 23,000đ/kg, doanh thu đạt 3 – 4,5 

triệu/sào, trừ chi phí giống, phân bón, thuốc BVTV và công lao động thì lợi nhuận sản xuất lúa 

chỉ đạt 10-12 triệu/ha, sản xuất lạc chỉ đạt 20-22 triệu/ha, thấp hơn khá nhiều so với hiệu quả 

kinh tế trồng rau. 

d.Thực trạng các thực hành canh tác của người dân tại khu vực lựa chọn xây dựng mô hình 

 * Kỹ thuật tưới nước 

Tại địa phương đã có hệ thống kênh mương tưới tiêu đi qua các vùng sản xuất rau, khá 

thuận tiện và chủ động đáp ứng đủ nguồn nước tưới tiêu trong sản xuất. 

Comment [w2]: Lạc và lúa có hiệu quả thấp 
hơn rau, tại sao người dân không chuyển sang 
trồng rau mà vẫn trồng lúa và lạc?? Trong khi 
hệ thống tưới đã có sẵn (cho khu cực trồng 
lúa)? Cần phân tích rõ lý do để khẳng định rằng 
việc chuyển sang trồng rau ở khu vực mở rộng 
lđược người dân chấp thuận và bền vững. 
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Nguồn nước chủ yếu ở đây là hệ thống thủy nông hồ Kẻ Gỗ, sông Rác cùng với các ao 

hồ trữ nước cung cấp nước tưới đủ để cho việc sản xuất rau. Ngoài ra, vào giai đoạn hạn người 

dân sử dụng nước giếng khoan tưới cho rau. 

Về chất lượng nước tưới, theo sự đánh giá của người dân và chính quyền địa phương, 

chất lượng nguồn nước tưới khá đảm bảo.  

Về phương pháp tưới: với kỹ thuật tưới đơn giản, một số loại rau có lên luống cao áp 

dụng biện pháp tưới rãnh, một số loại rau khác tưới bằng thùng ô doa hay gáo, tưới nước được 

người dân kết hợp với bón phân. Việc tưới nước bằng thu công sẽ gây lãng phí nước, tốn nhân 

công và hiệu quả chưa cao, chưa cung cấp kịp thời vào giải đoạn khủng hoảng của cây trồng. 

Vùng sản xuất còn thiếu các hệ thông tưới hiện đại vì vậy hiệu quả sản xuất thấp.  

* Kỹ thuật sản xuất 

Làm đất, gieo trồng: Với diện tích manh mún (1 – 1,5 sào/mảnh) cộng với việc người 

dân trồng nhiều loại rau trong cùng một mảnh nên khó khăn cho việc cơ giới hoá, tỷ lệ cơ giới 

hóa trong khâu làm đất chưa cao (40% diện tích); chưa có biện pháp cụ thể về xử lý và cải tạo 

đất, chủ yếu là gieo trồng trực tiếp nên tỷ lệ mọc và sống chưa cao. Tại hai khu vực lựa chọn 

xây dựng mô hình chưa có khu vườn ươm, nhân giống tập trung riêng nên số lượng, chất 

lượng cây giống thấp. 

Bón phân: thường sử dụng phân chồng và phân lân để bón lót, tuy nhiên phân chuồng 

cũng chưa được xứ lý cho hoai mục, việc sử dụng phân hữu cơ vi sinh còn rất hạn chế, chủ yếu 

sử dụng các loại phân hóa học đơn như ure, kali, hoặc sử dụng các loại phân NPK tổng hợp 

nhưng chưa có liều lượng cụ thể, ví dụ sử dụng phân NPK(5-10-3) cho các cây lấy quả như 

dưa chuột và mướp đắng nên tỷ lệ hoa và đậu quả thấp, năng suất chưa cao. Thời gian bón 

cũng chưa cụ thể, chưa có sổ ghi chép về các lần bón phân. 

*Tình hình sâu bệnh hại 

     Nhìn chung, tình hình sâu bệnh hại cây rau khá nhiều, với các loại sâu bệnh phổ biến 

thường xuất hiện như sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang, sâu đục quả, bệnh thối gốc, thối nhũn, héo 

xanh, héo vàng, đốm lá… 

Những năm gần đây do thay đổi cơ cấu giống cây trồng nên tình hình sâu bệnh diễn biến 

phức tạp hơn. Số lượng và chủng loại thuốc BVTV sử dụng cũng tăng lên. Để phòng trừ dịch 

hại trên cây rau, nông dân mới chủ yếu chú ý tới biện pháp sử dụng thuốc hóa học bảo vệ thực 

vật, thường phun từ 5-7 lần/vụ tùy theo mức độ dịch hại. Khi xuất hiện các loại sâu, bệnh ở 

mật độ thấp, chính quyền địa phương và cán bộ chuyên môn đều khuyến cáo người dân sử 

dụng các biện pháp thủ công để phòng trừ sâu bệnh, hoặc nếu có sử dụng các loại thuốc BVTV 

thì ưu tiên sử dụng các loại thuốc sinh học để bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, khi mới xuất hiện 

sâu, bệnh, chưa đến ngưỡng nhưng các hộ nông dân đã thực hiện phun trừ bằng các loại thuốc 

đặc trị như: Pokeba, Thần sấm, Sherpa, antracol, Karate,….; Khi phu trừ ít khi xem các loại 

sâu hại, tuổi sâu mà chỉ dựa và triệu chứng dẫn đến tăng chi phí sản xuất và quá liều lượng cho 

phép. Bên cạnh đó với mong muốn diệt sâu nhanh nên các hộ nông dân thường sử dụng thuốc 

với nồng độ cao hơn khuyến cáo, hạn chế sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc, bẫy 

bả,…đặc biệt thu hoạch không đảm bảo thời gian cách ly là nguy cơ dẫn đến tình trạng tồn dư 

và mất an toàn thực phẩm.  

Comment [w3]: Phân này cần mô tả rõ nguồn 
nước và sử dụng nước của 2 khu vực thuộc mô 
hình: khu vực Nương cộ và khu vực Hạ Bái vì 
hai khu vực này có hiện trạng tưới tiêu khác 
nhau. 
Theo báo cáo Lựa chọn mô hình thì chỉ có khu 
vực Hạ Bái đã được trực tiếp dùng nước từ 
kênh tưới, trong khi đó khu vực Nương Cộ chưa 
có kênh dẫn nước từ hệ thống kênh, nông dân 
phải lấy nước từ ruộng lúa tưới cho rau? 
Những hiện trạng đó cần được làm rõ để đưa ra 
giải pháp cho phù hợp. 
 

Comment [w4]: Tưới thủ công chủ yếu làm 
cho người nông dân trồng rau rất vất vả, chi phí 
nhân công rất lớn và làm giá thành sản xuất rau 
tăng cao. Thay việc tưới thủ công bằng cơ giới 
làm giảm chi phí nhân công đáng kể.    

Comment [w5]: Cần viết thêm vào đây: 
“Phương thức bón phân được mô tả chi tiết hơn 
ở mục e) Mô tả về thực hành canh tác …. dưới 
đây”  
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Từ thực trạng phòng trừ sâu bệnh cho rau của các hộ nông dân như hiện nay dẫn đến nguy 

cơ mất an toàn thực phẩm. Vì vậy, trong mô hình này cần tập trung vào khuyến cáo, hướng dẫn 

người dân sử dụng thuốc BVTV trong phòng trừ sâu bệnh đúng quy định. 

*Thu hoạch, sơ chế, bảo quản 

Về việc thu hoạch sản phẩm: Thu hoạch chủ yếu thủ công bằng tay, thu hoạch đến đâu 

đem đi tiêu thụ đến đấy. 

Sản phẩm gần như là không sơ chế bảo quản, tại vùng sản xuất đang thiếu các nhà sơ 

chế bảo quản rau cũng như chưa xử lý các phụ phẩm sau thu hoạch là nguy cơ lây lan nguồn 

dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. 

f.  Tình hình KT-XH các hộ nông dân đang sản xuất trên địa bàn 

Dân số trung bình toàn xã tính đến cuối năm 2014 là 4738 người, trong đó dân số có 

khả năng lao động 1920 người (chiếm 40,5%), nhưng thực tế tham gia lao động trên 2000 

người. Lao động chủ yếu theo kinh nghiệm, chưa được đào tạo , tập huấn kỹ thuật. Tốc độ 

tăng dân số bình quân trong 3 năm lại đây là 0,56%/năm. Trong đó lao động nông nghiệp 1376 

người chiếm 72 % tổng lao động. 

Về cơ cấu kinh tế năm 2014, kinh tế nông nghiệp chiếm 52 %, dịch vụ thương mại 22 

%, thu nhập khác chiếm 26 % (gồm lương hưu và tiền từ ngoài chuyển về). Thu nhập bình 

quân đầu người 19,6 triệu đồng/năm; Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới chiếm 5,54 % (60 hộ 

nghèo/1083 hộ). Tổng sản lượng lương thực bình quân năm 2014 đạt gần 2000 tấn, năng suất 

lúa bình quân đạt 47,5 tạ/ha/năm. 

g.  Hoạt động của các HTX/Tổ chức dùng nước  

Hiện nay, tại xã Tượng Sơn có 5 HTX dịch vụ, trong đó có 4 HTX liên quan đến sản 

xuất nông nghiệp của xã gồm: HTX Hoàng Hà với ngành nghề kinh doanh là vật tư nông 

nghiệp, sản xuất và kinh doanh rau củ quả; HTX dịch vụ tưới tiêu xã Tương Sơn hoạt động 

chính là cung cấp dịch vụ tưới tiêu cho lúa và hoa màu trên địa bàn. HTX Thủy Sản Sơn Phúc 

hoạt động kinh doanh liên quan đến vật tư kỹ thuật cho nuôi trồng thủy hải sản. HTX dịch vụ 

nông nghiệp, kinh doanh các loại vật tư nông nghiệp và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

Bảng 4 : Các hợp tác xã tại xã Tương Sơn 

T

T 
Tên  

Số xã 

viên 

Năm 

thành 

lập 

Ngành nghề sản xuất 

1 HTX Hoàng Hà 283 2012 
Kinh doanh dịch vụ NN, phát triển 

sản xuất, tiêu thụ rau củ quả… 

2 
HTX Dịch vụ tưới 

tiêu Tượng Sơn 
32 - Dịch vụ tưới tiêu lúa và rau màu 

3 
HTX Môi trường 

xã Tượng Sơn 
13 2013 

- Dịch vụ nước sạch 

- Thu gom phụ phẩm, phế liệu… 

4 
HTX Thủy sản 

Sơn Phúc 
- - Dịch vụ trong nuôi trồng thủy hải sản 

5 HTX dịch vụ nông - - Cung ứng các loại vật tư nông 

Comment [w6]: Không thấy đánh giá về việc 
xử lý các phụ phẩm sau thu hoạch của việc sản 
xuất rau tại địa bàn 



11 

 

nghiệp nghiệp cho hộ dân. 

Tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu 

thụ sản phẩm. 

Nguồn: Số liệu điều tra Cetdae, 2015 

- HTX Hoàng Hà: Được thành lập năm 2012, hiện nay có 283 hội viên. Trong đó, đứng 

đầu là Giám đốc điều hành quản lý chung, ban Giám đốc có 3 người, kiểm soát 3 người, 1 kế 

toán kiêm thủ quỹ và 7 tổ trưởng quản lý riêng 7 tổ sản xuất, dịch vụ. Hoạt động theo sự chỉ 

đạo của chính quyền địa phương và theo ban quản trị. HTX có cán bộ kỹ thuật theo dõi hoạt 

động sản xuất của xã viên, có sổ sách ghi chép nhật ký công việc hằng ngày. Ngoài ra, HTX 

còn thực hiện dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp đầu vào như: giống, phân bón, thuốc 

BVTV…  

Về khâu tiêu thụ sản phẩm: HTX có tổ chuyên phụ trách về thu hoạch sơ chế, đóng gói, 

bao bì và dán tem cho sản phẩm, chuyển hàng bằng xe máy tới các siêu thị hoặc các của hàng 

nông sản. Ở đây sản phẩm được nhập cho các siêu thị Coopmark, siêu thị Mitraco và nhập vào 

khu công nghiệp Fomosa và các cửa hàng nông sản của tỉnh, mặt khác cũng có thương lái đến 

thu gom sản phẩm mang đi tiêu thụ ở các địa điểm khác. Tuy nhiên, với khối lượng sản xuất 

tại địa phương, HTX chỉ mới tiêu thụ khoảng 20 – 30 % tổng sản lượng sản xuất ra.  

Hợp tác xã Hoàng Hà là tổ chức được lựa chọn trong việc xây dựng, chỉ đạo sản xuất và 

vận hành Mô hình Xây dựng hệ thống CSA chuyên canh rau, củ, quả ứng dụng công nghệ cao 

tại xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà 

- HTX Dịch vụ tưới tiêu Tượng Sơn: Có 32 thành viên, hoạt động theo sự chỉ đạo của 

chính quyền địa phương, chuyên về các vấn đề tưới tiêu cho đồng ruộng. Hàng tháng, hàng 

quý HTX thực hiện nạo vét kênh mương và kiểm tra bảo trì các hệ thống trạm bơm.  

- HTX dịch vụ nông nghiệp: Chuyên cung cấp các loại giống, phân bón, thuốc BVTV 

và các vật tư nông nghiệp cho các hộ nông dân.  Tìm các giống mới và các quy trình kỹ thuật 

mới phù hợp với địa phương để đáp ứng đủ nhu cầu về giống, kỹ thuật, phân bón, Thuốc 

BVTV và các vật tư nông nghiệp mới… cho các hộ nông dân.  

h.  Hiện trạng thị trường và tiêu thụ sản phẩm 

 Tại xã Tượng Sơn, tồn tại 2 hình thức tiêu thụ sản phẩm 

Hình thức thứ 1: Tiêu thụ qua HTX Hoàng Hà, hiện tại HTX này chỉ mới tiêu thụ khoảng 20 – 

30% tổng sản lượng rau tiêu thụ, các loại rau chủ yếu là Bí xanh, hành… HTX đã hình thành 

các mối liên kết với một số doanh nghiệp như Mitraco, coopmak… tuy nhiên lượng tiêu thụ 

chưa nhiều. Sản phẩm thông qua kênh HTX đã được sơ chế và có bao bì nhãn mác.  

  Khoảng 70 – 80 % sản lượng rau được người dân đem bán tự do ngoài chợ. Địa điểm 

bán hàng chủ yếu là chợ TP Hà Tĩnh,  người mua là các thương lái đến từ huyện Kỳ Anh để 

cung cấp thực phẩm cho khu công nghiệp Vũng Áng. Đây là kênh hàng tiêu thụ chính sản 

phẩm rau ở Tượng Sơn, tuy nhiên với hình thức tiêu thụ này còn bộc lộ một số hạn chế như: 

Khối lượng bán/lần không nhiều, giá bán phụ thuộc vào thương lái, thiếu sự ổn định và bền 

vững trong sản xuất kinh doanh… 
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2.2.2  Hiện trạng về đất đai, đặc điểm thổ nhưỡng/nông hóa; khí hậu thủy văn 

a. Đặc điểm đất đai 

Theo tài liệu về báo cáo tài nguyên đất tỉnh Hà Tĩnh về đặc điểm nông hóa thổ nhưỡng 

cho thấy đất đai xã Tượng Sơn thuộc loại phù sa cổ không được bồi đắp hàng năm. Tính chất 

chất glây trung bình hoặc mạnh, thành phần cơ giới trung bình đến nặng, lân dễ tiêu, nghèo, độ 

pH thấp (chua). Đối với vùng sát sông Rào Cái bị nhiễm mặt. Cụ thể đất đai ở xã chia thành 2 

nhóm chính sau: 

Nhóm thủy thành: chiếm 92,35% tổng diện tích tự nhiên toàn xã, bao gồm đất đồng bằng, 

đất ven sông được bồi đắp và không được bồi hàng năm, thành phần cơ giới thịt nhẹ đến trung 

bình, độ phì khá, thích hợp với cây trồng lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày và rau màu 

các loại. Số còn lại là đất pha cát, lầy úng, thấp trũng, ngập úng vào mùa mưa, khó tiêu 

nước…loại đất này phù hợp với nuôi trồng thủy sản.  

Nhóm địa thành: Có diện tích ít nằm chủ yếu ở các đòi gò thấp như núi Săng, núi Mồ, núi 

Ngói, chất lượng đất thấp. 

Theo điều tra khảo sát, ngoài khu vực đã được trồng rau khá bằng phẳng thì đất đai vùng 

trồng lúa và trồng lạc xung quanh 2 cánh đồng Hạ Bái và Nương Cộ cũng khá bằng phẳng, đất 

đai tơi xốp, khả năng thoát nước tốt có thể cải tạo, chuyển đổi sang sản xuất rau màu. 

Hai cánh đồng Nương Cộ và Hạ Bái được lựa chọn xây dựng mô hình thuộc nhóm thủy 

thành là đất đồng bằng thành phần cơ giới thịt nhẹ đến trung bình, độ phì khá. Kết quả phân 

tích phẫu diện đất tại cánh đồng Hạ Bái như sau: 

Hình thái phẫu diện đất tại cánh đồng Hạ Bái 

Địa hình toàn vùng: Bằng phẵng 

Tiểu địa hình: vàn 

Độ dốc: < 3
0
 

Thực vật tự nhiên: cỏ hòa thảo 

Cây trồng: rau, lạc 

Đá mẹ, mẫu chất: Cát biển 

Vị trí lấy mẫu: 105
0
53'44” Kinh độ Đông; 18

0
22'22” Vĩ độ Bắc 

Mô tả phẫu diện 

0 – 15cm: cát ướt, nâu vàng, nhão, cấu tượng không rõ, nhiều rễ cây nhỏ, chuyển lớp rõ 

15 – 35 cm: Cát pha thịt, ẩm, nâu xám, có vết đỏ vàng của oxit sắt, rời rạc, chặt ít, glay 

nhiều, chuyển lớp từ từ 

35 – 60 cm: Thịt pha cát, ẩm, màu nâu xám, có vết đỏ vàng, chặt ít, ít xốp, glay trung 

bình, chuyển lớp rõ 

60 – 120 cm: thịt pha cát ẩm, màu xám, có nước ngầm 

Bảng 5: Tính chất lý hóa, phẫu diện đất tại xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà 

Chỉ tiêu 
Tầng 0 – 15 

cm 

Tầng 15 – 

35 cm 

Tầng 35 – 60 

cm 
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pH (KCl) 5,2 4,51 3,87 

OM (%) 0,49 0,92 0,78 

Tổng số (%) 

N 0,044 0,078 0,72 

P2O5 0,021 0,023 0,022 

K2O 0,26 0,54 0,79 

Dễ tiêu 

(mg/100 g đất) 

P2O5 1,60 1,50 1,60 

K2O 11,7 18,7 1,60 

Cation trao đổi 

(meq/100g 

đất) 

Ca 2+ 1,62 7,2 1,80 

Mg 2+ 1,98 2,7 1,80 

CEC 5,07 12,77 8,06 

BS % 35,6 51,1 27,3 

Meq/100g đất 
Fe 3+ 0,22 0,14 0,30 

Al 3+ 4,00 1,94 1,18 

Thành phần cơ 

giới (%) 

2 – 0,02 mm 91,4 77,2 68,8 

0,02 – 0,002 

mm 
4,4 12,8 17,6 

< 0,002 mm 4,2 10,0 13,6 

                                      Nguồn: Viện KHKT NLN miền núi phía bắc, 2015  

Qua kết quả phân tích đất cho thấy: đất có phản ứng chua, riêng tầng mặt do ảnh hưởng 

của mặn nên pH (kcl) = 5,2. Tổng chất hữu cơ nghèo (<0,1 %). Đạm tổng số nghèo (0,04 – 

0,08 %), lân tổng số nghèo (0,021 – 0,023 %), kali tổng số nghèo (0,26 – 0,79 %), lân dễ tiêu 

rất nghèo 1,5 – 1,6 mg/100g đất; kali dễ tiêu trung bình (11 – 18 mg/100g đất), kim loại kiềm 

và kiềm thổ thấp (Ca 2+; Mg 2+) riêng tầng 2 trung bình (9,7 meq/100g đất) tầng mặt có hàm 

lượng Cl % là 0,07 %. Thành phần cơ giới đất nhẹ, đặc biệt tầng đất mặt, tỷ lệ cấp hạt cát vẫn 

lớn hơn 90 %, các tầng dưới 68 – 77 %; cấp hạt limon và sét ở tầng dưới có tỷ lệ lớn hơn từ 20 

– 30 %, phần nào nói lên đây là sản phẩm phù sa sông lẫn trầm tích biển.  

b. Đặc điểm khí hậu thủy văn 

Tượng Sơn là xã nằm trong vùng khí hậu Bắc Trung Bộ có đặc điểm chung khí hậu 

nhiệt đới gió mùa nóng và ẩm, nhưng do kiến tạo đặc thù về địa hình đã làm cho khí hậu phân 

hóa mạnh và trở thành khắc nghiệt làm ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất nông nghiệp. Nhiệt 

độ trung bình hàng năm khoảng 24,1
o
C, lượng mưa trung bình năm 2513,4 mm, năm lớn nhất 

3000 mm, số ngày mưa trung bình năm 165 ngày, lượng mưa lớn nhất trung bình 519 mm. 

Lượng nước bốc hơi bình quân năm 1061,1 mm, độ ẩm không khí bình quân năm 86%. Trong 

năm được phân thành 2 mùa chính ứng với 2 mùa gió thịnh hành: gió mùa Đông Bắc thổi từ 

tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau (vào đầu mùa này thường có gió bão và kèm theo 

mưa lớn gây ngập lụt, cuối năm thì gây rét đậm rét hại). Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh từ 

tháng 4 đến tháng 8 (mùa này lượng mưa ít gây khô nóng). 

Sông Rào Cái có chiều dài 74 km, nhưng từ cửa sông đến trạm thuỷ văn Kẻ Gỗ là 24,4 

km, đến tuyến đập chính là 29 km. Độ dốc bình quân đến trạm thủy văn là I = 0,0022, đến 

tuyến đập chính là I = 0,0023, diện tích lưu vực sông tính đến trạm thủy văn Kẻ Gỗ là 230km
2
, 
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đến tuyến đập chính là 223km
2.
. Phía tả ngạn lưu vực là núi cao. Phía hữu ngạn là những đồi 

thấp liên tiếp. Diện tích rừng che phủ trong lưu vực trước đây là 50%. Vào mùa nắng, nước 

Rào Cái thường cạn, mùa mưa nước lại lên nhanh, nhưng nhờ hệ thống đê kiên cố sông Rào 

Cái tạo nguồn lợ tốt cho một vùng rộng lớn Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh 

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

a. Hệ thống thủy lợi và hiện trạng tưới tiêu tại xã Tượng Sơn 

- Tuyến kênh N7 của hệ thống thủy lợi hồ Kẽ Gỗ chạy qua địa bàn xã gần 3 km dẫn 

nước từ kênh chính Kẽ Gỗ vào 9 tuyến kênh nội đồng dài 23,413 km. Trong đó 3,66 km là 

kênh bê tông, 2,4 km kênh xây bằng gạch, táp lô từ năm 1998 – 2002 còn lại kênh đất, hiện 

trạng các tuyến kênh xây bằng gạch và đất đã xuống cấp nghiêm trọng, tổn thất nước quá 

nhiều khi tưới với những lý do trên hàng năm xã phải bỏ kinh phí khá lớn để nạo vét lòng kênh 

và duy tu bảo dưỡng bờ kênh. 

- Toàn xã có 3 đập chính (đập Quanh, đập Hoàng Hà, đập Trấu) cùng với diện tích mặt 

nước chuyên dùng với tổng diện tích 14,293ha (đập Hoàng Hà diện tích 7,538ha, đập Quanh 

6,755ha), ngoài ra còn có đập Trấu đang đưa vào khai thác với tổng dung tích cả 3 đập khoảng 

2 triệu m
3
 nước, hiện tại các hồ đập bị xói mòn, lòng đập bị bồi lắng nhiều dẫn đến hiện tại 

dung tích các đập nước giảm mạnh, bờ đập ngày càng xuống cấp. 

- Trạm bơm điện: Xã có 4 trạm bơm điện do HTX tưới tiêu quản lý đó là: Trạm bơm 

Nương Cháy công suất 540m
3
/h, trạm bơm Lòi công suất 320m

3
/h, trạm bơm Hoàng Hà công 

suất 320m
3
/h, trạm bơm Hội công suất 320m

3
/h và một trạm bơm giã chiến Đập Trấu nhỏ khi 

cần thiết tưới cho mô hình rau quả 3,3 ha. Tổng cộng suất của các trạm bơm là 1.280m
3
/h đảm 

bảo tưới cho 115ha (theo thiết kế) chiếm 47% diện tích đất trồng lúa của toàn xã (tính vụ hè 

thu khi hoạt động tối đa), nhưng thực tế các trạm bơm này hiện tại hoạt động chỉ đạt 74% so 

với công suất thiết kế và chỉ tưới được 85ha chiếm 34,7 % diện tích đất lúa, còn lại lấy nguồn 

nước tưới từ kênh N7 của hệ thống Kẽ Gỗ. 

- Hệ thống tiêu của xã Tượng Sơn có 2 tuyến chính đó là tiêu qua cống Đò Bang và 

cống Hoàng Hà tiêu ra sông Rào Cái, Tượng Sơn là một xã nằm sát phía hạ lưu của 2 tuyến 

kênh này. Hiện tại cả 2 tuyến đều đã bị bồi lắng nhiều nên lưu lượng tiêu chậm dẫn đến vào 

mùa mưa lũ gây nên ngập úng lâu cụ thể là: 

+ Trục tiêu cống Đò Bang tiêu cho các xã Cẩm Hòa, Cẩm Dương, Thạch Văn, Thạch 

Trị, Thạch Lạc, 2/3 xã Thạch Thắng, 1/3 xã Tượng Sơn, 2/3 xã Cẩm Yên. Trục tiêu 

chính của khu tiêu này là Cẩm Yên – Thạch Thắng – cống Đò Bang. 

+ Trục tiêu cống Hoàng Hà gồm các xã Cẩm Bình, Cẩm Thành, Cẩm Huy của huyện 

Cẩm Xuyên, xã Thạch Hội, 1/3 xã Thạch Thắng, 1/2 xã Thạch Bình, 2/3 xã Tượng Sơn 

tiêu qua cống Hoàng Hà ra sông Rào Cái 

b) Hiện trạng hệ thống tưới, tiêu trên vùng dự án 

 Trong quy mô của dự án phát triển quy hoạch 2 khu tưới mẫu với tổng diện tích đất quy 

hoạch 20,437 ha (gồm 2 khu với diện tích từng khu là 9,152 ha và 11.285ha). Cụ thể hiện 

trạng hệ thống tưới, tiêu từng khu như sau: 

Comment [w7]: Cần đánh giá nguồn nước ở 2 
cánh đồng thuộc khu mẫu.  
Hai cánh đồng đều nằm gần sông Rào Cái do 
đó cần xem xét nguồn nước từ sông này bao 
gồm chất lượng nước mặt và khả năng sử dụng 
để tưới cho các diện tích rau màu ven sông. 
  
 



15 

 

 + Khu 1 (Đồng Hạ Bái-Thôn Bắc Bình): Nhìn chung các toàn bộ khu hệ thống tưới tiêu 

kết hợp vừa tưới vừa tiêu gồm một tuyến kênh bê tông với chiều dài 120.0m còn lại là kênh 

đất với tổng chiều dài các tuyến khoảng 1,63 km (trong đó có kênh N7 hữu Kẻ Gỗ) các công 

trình trên tuyến chưa có hoặc mang tính chất tạm bợ, không đủ đảm bảo khả năng cung cấp 

nước tưới hàng năm xã phải bỏ kinh phí khá lớn để nạo vét lòng kênh và duy tu bảo dưỡng. 

 + Khu 2 (Đồng Nương Cộ - Thôn Thượng Phú) Tương tự khu 1 nhìn chung các toàn bộ 

khu hệ thống tưới tiêu kết hợp vừa tưới vừa tiêu gồm một tuyến kênh bê tông với chiều dài 

346 m còn lại trong toàn khu hiện trạng toàn là kênh đất với tổng chiều dài các tuyến khoảng 

1,4 km, các công trình trên tuyến chưa có hoặc mang tính chất tạm bợ. 

- Đồng Hạ Bái: Nguồn nước khu vực xây dựng mô hình khá đảm bảo, nguồn nước 

không bị nhiễm mặn hay nhiễm các chất hóa học khác. Là khu vực cuối kênh N7-hữu, nhưng 

do gần mô hình có ao trữ rộng khoảng 1ha nên khi nước hồ Kẽ Gỗ bơm tưới, nước được cấp 

vào hồ bằng kênh N7-hữu và được trữ lại trong hồ. Khi chế độ cây trồng cần nước tưới thì 

nước được cấp ngược trở lại mô hình bằng hệ thống trạm bơm và kênh dẫn. 

- Đồng Nương Cộ: Mô hình nằm khá xa Sông Phủ nên nguồn nước đảm bảo không bị 

nhiễm mặn hay nhiễm các chất hóa học. Nguồn cấp nước cho khu sản xuất phụ thuộc vào 

nguồn nước Kẽ Gỗ. Tuy nhiên, gần khu sản xuất có lạch tiêu rộng và gom được lượng nước 

lớn có đủ khả năng cấp nước cho khu sản xuất, nên khi tiến hành nạo vét lạch tiêu, xây dựng 

trạm bơm thì có thể chủ động cấp nước cho khu sản xuất. 

 c)  Hiện trạng cơ sở hạ tầng nội đồng 

Đối với hệ thống giao thông chính kết nối 8 vùng sản xuất rau hiện nay tương đối thuận 

lợi, đã có nền đường rộng 5 – 6 m, mặt đường được bê tông hóa đạt 70 % 

Hiện trạng hệ thống đường ngang, dọc đi qua trong 8 vùng sản xuất rau của xã là 2,45 

km, có nền đường hiện tại rộng từ 1 – 4 m. Cụ thể nền đường rộng 1 – 1,5 m có chiều dài 1,94 

km; nền đường rộng 2 – 3 m có chiều dài 1,45 km; nền đường rộng 3,5 – 4 m có chiều dài 1,18 

km.  

Hiện nay, mạng lưới điện chưa được đầu tư thiết kế từ đường dây cho đến cột điện đến 

từng vùng sản xuất. 

 Hầu hết phần diện tích đất nằm trong khu quy hoạch đều là ruộng của dân mang tính 

chất riêng lẻ, manh mún gây khó khăn rất nhiều trong việc hiện đại hóa nông nghiệp nhất là 

việc đưa máy móc vào vận hành trong sản xuất 

2.2.4  Phân tích đánh giá những khó khăn, thuận lợi về sản xuất nông nghiệp và hiện trạng 

đất đai, hệ thống tưới tiêu và hạ tầng nội đồng 

a. Những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất rau hiện tại vùng dự án 

* Những thuận lợi  

Nông dân cần cù chịu khó, ham học hỏi, một số hộ đã có kinh nghiệm sản xuất rau 

truyền thống. 

Chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất rau, có nhiều chính sách 

trong hỗ trợ và phát triển sản xuất rau hàng hóa;  
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Các vùng sản xuất rau được quy hoạch tập trung đã được đầu tư một số cơ sở hạ tầng 

ban đầu; 

Hiệu quả sản xuất rau của nông dân đã được cải thiện với giá trị thu được bình quân đạt 

240 – 260 triệu đồng/ha/năm, lãi trung bình 113 – 120 triệu đồng/ha/năm, mức lãi đạt cao hơn 

6 lần so với trồng lúa và 3 – 4 lần so với trồng lạc (cây trồng cạnh đất rau). 

Mạng lưới tiêu thụ đã bước đầu hình thành và phát triển tạo tiền đề cho phát triển rau 

hàng hóa 

* Những tồn tại hạn chế 

Chuyển đổi diện tích trồng lúa, lạc sang trồng rau; những hộ đang trồng hai loại cây này 

chưa có kinh nghiệm và kỹ thuật trồng rau. 

Hệ thống tưới/tiêu chưa đáp ứng nhu cầu tưới cho cây rau, đặc biệt cánh đồng Nương Cộ 

hiện vẫn đang sử dụng nước hồi quy từ sản xuất lúa để tưới cho rau. 

Nguồn nước từ hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ (nguồn nước sẽ được dùng tưới cho khu mẫu) chủ 

yếu tưới cho lúa theo định kỳ, không phù hợp với nhu cầu tưới cho rau (phải tưới thường 

xuyên, kể cả thời gian không nằm trong định kỳ cấp nước của hệ thống thủy lợi – do đó cần 

xây dựng các ao chứa nước) 

Sản xuất rau của địa phương chủ yếu theo truyền thống, chưa áp dụng các biện pháp sản 

xuất rau sạch, rau an toàn nên cần được trang bị kiến thức và thực hành sản xuất rau sạch, rau 

an toàn. 

Thị trường manh mún, chưa có liên kết tiêu thụ sản phẩm với khối lượng lớn. 

Thời tiết khắc nghiệt do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên vụ đông thường bị rét đậm rét 

hại kéo dài có những năm vụ đông phải xuống giống đến lần thứ 3 mới thành công. Vụ hè thu 

thường bị nắng gay gắt gây hạn hán làm giảm năng suất và thời gian cho thu hoạch các loại 

cây rau quả (giảm tuổi thọ của cây rau quả ví dụ cây dưa chuột vụ xuân hè thời gian thu hoạch 

khoảng 45 ngày thì vụ hè thu chỉ 30 ngày là cây tàn). 

Sản xuất cây rau chưa có quy hoạch; quy mô còn nhỏ lẻ, manh mún, phân tán, chưa có các 

vùng sản xuất chuyên rau tập trung lớn, trong khi diện tích có thể sản xuất rau trên địa bàn rất 

nhiều. Chưa quy hoạch xây dựng mô hình phát triển vùng sản xuất RAT tập trung; Chưa có 

kinh nghiệm sản xuất rau an toàn. 

Hệ thống cơ sở hạ tầng như giao thông, kênh mương, điện phục vụ, thiết bị phục vụ sản 

xuất còn hạn chế chưa đáp ứng đủ yêu cầu của thực tiễn sản xuất. 

Người nông dân có kinh nghiệm trong sản xuất rau truyền thống nhưng thiếu kiến thức, 

kinh nghiệm sản xuất rau sạch, rau an toàn (áp dụng cơ giới hóa, vận hành hệ thống tưới…) 

nên chưa tạo được khối lượng sản phẩm lớn và đồng đều. 

Tiêu thụ rau chủ yếu là sản phẩm rau tươi sử dụng trong ngày. Chưa có các cơ sở sơ chế 

bảo quản,…nên giá trị sản phẩm rau đạt chưa cao. Mạng lưới kinh doanh rau vừa thiếu vừa 

yếu. Thiếu có hệ thống cửa hàng bán tiêu thụ, công tác quảng bá và giới thiệu sản phẩm còn 

hạn chế. Thiếu sự liên kết chặt chẽ giữa vùng sản xuất và doanh nghiệp thu mua sản phẩm.  

Nhu cầu về thị trường chưa ổn định. Chưa hình thành mối liên kết giữa sản xuất và kinh 

doanh RAT, nên sản xuất RAT chưa được mở rộng và phát triển 

b. Hệ thống tưới tiêu, hạ tầng nội đồng 
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Các kênh mương chính tưới, tiêu đi qua các vùng quy hoạch sản xuất rau hiện nay khá 

thuận tiện và chủ động đáp ứng đủ nguồn nước tưới tiêu trong sản xuất, các kênh được thiết kế 

song song với các tuyến đường chính. Trong đó phải kể đến vai trò của tuyến kênh tưới N7 

hữu của Kẻ Gỗ chạy qua địa bàn khu quy hoạch. 

Khu vực quy hoạch xây dựng mô hình gần các hồ chứa nước lớn đảm bảo về chất lượng 

nước, đây là nguồn cung cấp nước tưới quan trọng cho mô hình đặc biệt trong mùa khô khi 

nước tưới của hệ thống thủy nông Kẻ Gỗ hạn chế. 

Trong 2 khu quy hoạch xây dựng mô hình hệ thống giao thông tương đối thuận lợi, các 

cánh đồng đều có đường lớn ra tận nơi với nên đường rộng 5 – 6 m. Các tuyến đường chính đã 

được bê tông hóa tạo điều kiện việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hệ 

thống đường xương cá trong khu vực nội đồng đã được quy hoạch có nền đường rộng từ 1 – 4 

m. Hiện nay, 100 % hệ thống đường nội vùng đang là đường đất là  yếu tố chính cản trở việc 

ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất.  

Hệ thống kênh xương cá phục vụ tưới tiêu trong các vùng quy hoạch sản xuất rau, quả 

hiện tại chưa được kiên cố hóa (chỉ mới 10 % chiều dài kênh bê tông). Hầu hết hệ thống tưới 

là kênh đất nên gây tổn thất nước rất lớn. Trong giai đoạn hiện nay, tài nguyên nước càng ngày 

càng hạn chế nên việc đầu tư các kiên cố hóa hệ thống kênh tưới giảm bớt thất thoát nước 

trong vận chuyển là rất cần thiết.   

 Hiện nay, mạng lưới điện chưa được đầu tư thiết kế đường dây, cột điện đến từng vùng 

sản xuất. Đây cũng là một trong những yếu tố cản trở việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất.  

2.3. ĐÁNH GIÁ VỀ LỢI ÍCH CỦA CÁC MÔ HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN ĐƯỢC 

CHỌN  

2.3.1. Các khái niệm và điều kiện sản xuất, sơ chế rau an toàn   

a. Khái niệm về rau an toàn và cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến rau an toàn 

 -Rau an toàn: Rau, quả an toàn là sản phẩm rau, quả tươi được sản xuất, sơ chế, chế 

biến phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc phù 

hợp với quy trình kỹ thuật sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn được Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn phê duyệt hoặc phù hợp với các quy định liên quan đến đảm bảo an toàn thực phẩm 

có trong quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn VietGAP, các 

tiêu chuẩn GAP khác và mẫu điển hình đạt các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định.  

 - Cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến rau an toàn: Cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến rau an 

toàn là cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, 

chế biến rau. 

b. Điều kiện sản xuất sơ chế rau an toàn: 

- Điều kiện chung: Các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn phải đảm 

bảo các điều kiện theo quy định tại các Điều 23 và Điều 25 của Luật An toàn thực phẩm năm 

2010. 

- Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau:  
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Điều kiện sản xuất rau: Thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo 

đảm an toàn thực phẩm đối với rau, quả trong sản xuất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ban hành hoặc theo quy trình kỹ thuật sản xuất rau, quả an toàn được Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn phê duyệt hoặc theo các quy định liên quan đến đảm bảo an toàn thực 

phẩm trong VietGAP hoặc các GAP khác. 

Điều kiện sơ chế rau: Thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm 

an toàn thực phẩm đối với rau trong sản xuất, sơ chế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ban hành. 

Điều kiện chế biến rau: Thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-

09:2009/BNNPTNT về cơ sở chế biến rau, quả - điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. 

2.3.2.  Những lợi ích sẽ thu được khi thực hiện mô hình/phương thức canh tác mới 

a.  Về thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

Thực hiện quyết định số 1006/QĐ-BNN-TT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt năm 

2014 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020. Nhiệm vụ chủ yếu là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát 

triển sản xuất quy mô lớn, tập trung gắn với thị trường trên cơ sở phát huy lợi thế các vùng, 

miền. Xây dựng hệ thống CSA chuyên canh rau an toàn tại xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà 

hướng tới mục tiêu xây dựng vùng sản xuất hàng hóa, phát triển sản xuất với quy mô lớn, tập 

trung. Ngoài ra mô hình xác định cơ cấu cây trồng phù hợp với nhu cầu thị trường từ đó người 

nông dân sản xuất có định hướng, giảm thiểu được các rủi ro về thị trường. Việc thực hiện mô 

hình trên hoàn toàn phù hợp với chủ trương của nhà nước về tái cơ cấu ngành trồng trọt. 

b. Về ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính 

Sử dụng các giống ngắn ngày và thay đổi lịch gieo trồng các cây trồng trong mô hình 

để tránh cho cây trồng không bị tác động bởi thời tiết cực đoan (rét, khô hạn, nắng nóng, mưa 

lớn…) vào các giai đoạn mẫn cảm. 

Việc trồng rau an toàn sẽ góp phần làm giảm ảnh hưởng sức khỏe cho cộng đồng và xã 

hội đây sẽ là một hình mấu về SX rau an toàn để các địa phương khác học tập, áp dụng biện 

pháp SX rau an toàn. 

Sử dụng các giống chịu hạn, chịu rét và các giống chống chịu với sâu bệnh, ứng dụng 

quy trình quản lý cây trồng tổng hợp, quản lý dịch hại tổng hợp, góp phần giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường do sử dụng hóa chất, thuốc BVTV độc hại tràn lan. 

Nhờ việc xây dựng hệ thống xử lý các phụ phẩm từ cây rau... làm phân vi sinh, làm hạn 

chế được việc đốt phế phụ phẩm nông nghiệp trên ruộng nương, hạn chế phát thái khí nhà kính 

CO2; CH4  

Việc áp dụng nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật sản xuất, sử dụng đúng cách và hợp lý 

phân hóa học, thuốc BVTV làm hạn chế được phát thái khí nhà kính như N2O, SO2... 

Áp dụng quy trình kỹ thuật tưới nước tiết kiệm (tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt) cải thiện 

sinh trưởng và năng suất cây trồng, giảm được lượng nước tưới, giảm thải khí nhà kính 

c. Về lợi ích kinh tế 
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 Việc thực hiện mô hình đúng quy trình kỹ thuật, sử dụng hợp lý lượng giống, phân bón, 

thuốc BVTV… giảm được chi phí đầu vào sản xuất từ đó hiệu quả kinh tế tăng lên. Khi sản 

xuất sử dụng đúng quy trình kỹ thuật, áp dụng một số khâu nhằm thích ứng với BĐKH (sử 

dụng giống chống chịu, bố trí thời vụ hợp lý…) Kết hợp với việc sử dụng các công nghệ tưới 

tiết kiệm sẽ cải thiện được sinh trưởng, năng suất cây trồng nâng cao từ đó hiệu quả kinh tế 

cao hơn. Ngoài ra, việc áp dụng đúng quy trình sẽ nâng cao chất lượng, độ đồng đều sản phẩm 

từ đó nâng cao giá bán đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Dự kiến khi áp dụng đúng quy trình 

kỹ thuật sản xuất chi phí vật tư đầu vào giảm 15 – 20 % so với sản xuất truyền thống, người 

nông dân hiện đang trồng rau sẽ tăng thu nhập từ 15-30 triệu đồng/ha, người nông dân đang 

trồng lúa sẽ tăng thu nhập từ 60-70 triệu đồng/ha và người nông dân trồng lạc sẽ tăng được 30-

50 triệu đồng/ha. 

d.  Về liên kết sản xuất/kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 

Trong bối cảnh chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp ngày càng tự do hoá và toàn cầu 

hoá, cách duy nhất để những hộ sản xuất nhỏ tham gia một cách hiệu quả và tích cực vào 

chuỗi giá trị đó là phải tổ chức, phối hợp, liên kết với nhau để tăng khả năng mua những sản 

phẩm đầu vào với giá hợp lý và có sản phẩm bán ra ở giá hấp dẫn.  

Trong mô hình này các hộ nông dân sẽ liên kết với nhau trong cùng một tổ chức tập thể 

(HTX, tổ/nhóm, hội/ hiệp hội…) và thực hiện một số hoạt động chung như sau: 

-  Sản xuất, sơ chế/chế biến và thương mại sản phẩm tuân thủ quy trình kĩ thuật và quy định 

tập thể. 

- Các thành viên trong tổ chức tập thể tham gia tập huấn kĩ thuật. 

- Tổ chức tập thể cung cấp giống để đảm bảo chất lượng cho tất cả các thành viên . 

- Người nông dân sử dụng các hoạt động tập thể, làm đất, gieo, trồng, phân bón, phun 

thuốc… 

- Hoạt động thương mại sản phẩm được tổ chức chung. 

Trên cơ sở rau sạch được SX với khối lượng khá lớn, có chất lượng tương đối bảo đảm 

HTX sẽ có thể tạo những mối liên kết tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp trong tỉnh (phát 

huy mối liên kết hiện có – là cung cấp rau sạch cho các siêu thị như đã và đang thực hiện) và 

có thể cung cấp rau sạch cho các thành phố lớn lân cận (như TP. Vinh – Nghệ An; các khu 

công nghiệp v…v…) 

Các hình thức liên kết trong sản xuất và thương mại sản phẩm đem lại lợi ích thiết thực, 

tăng năng suất, chất lượng cây trồng; tạo ra lượng sản phẩm đồng đều và an toàn người sử 

dụng; giảm chi phí sản xuất... đây là những yếu tố cho phép vùng sản xuất giảm giá thành sản 

phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. 

e.  Về tiết kiệm lượng nước 

+ Phương pháp tưới 

Mô hình được thiết kế sử dụng 3 phương pháp tưới chính trong đó có 2 phương pháp 

tưới hiện đại là tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt tiết kiệm được một lượng nước rất lớn. Tưới 

phun mưa được sử dụng máy bơm nước tạo nên cột áp cao kèm theo ống dẫn và mũi phun tạo 

mưa. Đây là phương pháp tưới hiện đại có tác dụng nhiều mặt cả về tạo độ ẩm cho đất và làm 
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mát cho cây, kích thích sinh trưởng cho cây và đặc biệt có thể tiết kiệm được 20 - 30% khối 

lượng nước so với phương pháp tưới truyền thống khác. Hệ số sử dụng nước đạt từ 90-95% và 

rất có ý nghĩa lớn cho lấy nước tự nhiên khó khăn và từ hệ thống kênh về mùa khô. Tưới phun 

có thể cho phép tưới chính xác diện tích cần tưới với đúng lưu lượng yêu cầu và đảm bảo tính 

hiệu quả của lượng nước tưới. Tưới bằng các phương pháp tưới nhỏ giọt thì năng suất cây 

trồng tăng lên khoảng 15 % và lượng nước tiết kiệm khoảng 20 – 25 % so với các biện pháp 

tưới thông thường. Việc áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt đối với các loại cây rau ăn quả như 

dưa chuột, bí xanh, cà chua… các vùng trồng cây thương mại khác hứa hẹn tiềm năng phát 

triển lớn.  

+ Đầu tư hạ tầng tưới 

 Trong mô hình được thiết kế đầu tư bê tông hóa hệ thống kênh tưới tiêu nội đồng và 

xây dựng một số hồ chưa nước nhỏ phục vụ các thiết bị tưới tiết kiệm. Hệ thống kênh tưới nội 

đồng, hồ chứa được bê tông hóa sẽ giảm đáng kể lượng nước thất thoát trong quá trình di 

chuyển và dự trữ vì vật tiết kiếm được lượng nước tưới.   

 f. Về những lợi ích xã hội 

- Việc thực hiện mô hình sẽ nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất, năng lực tổ chức hợp tác 

sản xuất sản phẩm nông nghiệp hàng hóa cho người dân địa phương; 

- Kết quả thực hiện mô hình làm tăng thu nhập cho các hộ nông dân góp phần ổn định 

kinh tế khu vực nông thôn là tiền đề quan trọng cho ổn định xã hội và bảo đảm an ninh quốc 

phòng; 

- Góp phần thu hút lao động và tạo việc làm cho người dân địa phương và hỗ trợ phát 

triển kinh tế vùng; 

- Đòi hỏi lao động có kiến thức về khoa học kỹ thuật do vậy góp phần kích thích người 

người dân tham gia học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nâng cao dân trí. 

g.  Về khả năng nhân rộng các mô hình  

 Kết quả thực hiện mô hình nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm, hình thành 

nên các hình thức liên kết mới trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Sản xuất ổn định, dễ tiêu 

thụ sản phẩm. Đây là những tiền đề quan trong cho việc nhân rộng mô hình, mở rộng các hệ 

thống nhà mái che đơn giản, nhà màng, nhà ươm cây và các chế độ tưới tiết kiệm sang một số 

địa phương khác như Thạch Văn, Thạch Môn, Cẩm Bình và những khu vực khác trong tỉnh Hà 

Tĩnh. 

2.3.3. Những yêu cầu cần cải thiện khi áp dụng các mô hình mới  

a.   Những cải thiện về điều kiện sản xuất 

+ Đất trồng 

- Trước khi quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn cần lưu ý đến việc lựa chọn vùng. 

Vùng sản xuất phải đảm bảo nguồn đất không chịu ảnh hưởng của các khu công nghiệp, bệnh 

viện, nghĩa trang, đường giao thông lớn…  
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- Ngoài ra cần phân tích các chỉ tiêu dinh dưỡng, kim loại nặng trong đất để kiểm tra 

xem khu vực có đảm bảo tiêu chuẩn để sản xuất rau an toàn không. Trong trường hợp các chỉ 

tiêu kim loại năng vượt ngưỡng cho phép cần tiến hành xử lý đất và bố trí cây trồng phù hợp. 

Trong khuôn khổ dự án này, hai khu vực cánh đồng Nương cộ và Hạ Bái của xã Tượng 

Sơn, huyện Thạch Hà được lựa chọn đảm bảo các tiêu chí để sản xuất rau an toàn.  

+ Nguồn nước 

- Không sử dụng nước tưới từ nguồn ao tù, kênh mương, rãnh bị nhiễm bẫn… 

- Cần sử dụng nước từ hồ chứa, nước sông suối, giếng khoan đủ tiêu chuẩn cho sản xuất 

sản phẩm an toàn  

Hai khu vực được lựa chọn xây dựng mô hình sử dụng nước của hệ thống thủy nông Kẻ 

gỗ được đánh giá là an toàn cho sản xuất nông nghiệp 

b. Cải thiện về quy trình sản xuất 

+ Những hạn chế trong quy trình sản xuất và giải pháp để cải thiện 

Hạn chế Giải pháp 

Chưa có kinh nghiệm sản xuất rau an toàn 

Áp dụng quy trình sản xuất rau an toàn 

theo Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT 

ngày 09 tháng 11 năm 2012   của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy 

định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an 

toàn. 

+ Những hạn chế trong quy trình bón phân và giải pháp để cải thiện 

Hạn chế Giải pháp 

Thiếu nguồn cung phân hữu cơ, chưa tin 

vào tác dụng của phân hữu cơ sinh học, vi 

sinh 

-Tăng cường bón phân hữu cơ sinh học, vi 

sinh 

-Theo dõi, đánh giá kết quả sử dụng phân 

hữu cơ sinh học, vi sinh 

Bón quá nhiều phân hóa học và bón phân 

không cân đối. Đặc biệt bón đạm muộn 

không đủ thời gian cách ly 

+ Giảm bón phân hóa học, bón phân hỗn 

hợp cân đối, tập trung giai đoạn đầu, bón 

thúc đạm trước khi thu hoạch ít nhất 10  - 

15 ngày 

Bón phân theo kinh nghiệm. Đã được tập 

huấn quy trình sản xuất nhưng các hộ chưa 

thực hiện 

Xây dựng các nhóm/ HTX liên kết người 

sản xuất để cùng nhau giám sát sản xuất, 

mua chung phân bón vừa có tác dụng giảm 

chi phí vừa đảm bảo chất lượng phân bón 

+ Những hạn chế trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và biện pháp khắc phục 

Hạn chế Giải pháp 

-Quá lạm dụng thuốc  BVTV, coi đó là 

phương thức duy nhất để phòng từ sâu 

bệnh hại 

-Sử dụng các biện pháp IPM. Chỉ sử dụng 

thuốc BVTV khi cần thiết 

-Sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học như 
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-Sử dụng những loại thuốc ngoài danh 

mục nhà nước cho phép và sử dụng các 

loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ 

thuốc vi sinh, thảo mộc.  

-Sử dụng bẫy bả dẫn dụ thu hút côn 

trùng… 

-Đảm bảo thời gian cách ly theo quy định 

-Sử dụng những loại thuốc BVTV có trong 

danh mục được phép sử dụng trên rau, rõ 

nguồn gốc xuất xứ và được nhóm/HTX 

thống nhất 

-Sử dụng các loại thuốc có thời gian cách 

ly dài, những loại thuốc không được phép 

sử dụng trên rau 

-Sử dụng các loại thuốc có phổ sử dụng 

hẹp, có thời gian cách ly ngắn và được 

phép sử dụng trên rau 

-Không đọc kỹ những thông tin cần thiết 

trên bao bì như: công dụng của thuốc, 

nồng độ và liều lượng sử dụng, thời gian 

cách ly nên: 

+ Phun thuốc không đúng liều lượng, 

nồng độ 

+ Không đảm bảo thời gian cách ly 

+ Hiệu quả sử dụng thuốc thấp 

-Đọc thật kỹ các thông tin được ghi trên 

bao bì trước khi sử dụng thuốc 

-Làm đúng theo hướng dẫn đã ghi trên bao 

bì của thuốc và sử dụng thuốc theo nguyên 

tắc nguyên tắc 4 đúng. 

c. Cải thiện về điều kiện thu hoạch, sơ chế, đóng gói và lưu thông sản phẩm 

Trong 4 yếu tố nội chất trong sản phẩm có thể gây hại cho người tiêu dùng khi vượt 

ngưỡng cho phép thì chỉ có vi sinh vật gây bệnh có thể xây ra xâm nhập trong quá trình thu 

hoạch, sơ chế, đóng gói và lưu thông sản phẩm. Do vậy, cần trang bị dụng cụ, thiết bị, khu sơ 

chế đóng gói và phương tiện vận chuyển đảm bảo vệ sinh. Một điểm cũng rất cần lưu ý khi 

đảm bảo khả năng truy suất nguồn gốc của sản phẩm thông qua:  

(1) Ghi chép thông tin về hoạt động sản xuất (giống, thời vụ gieo trồng, chế độ bón 

phân, thuốc BVTV sử dụng) 

(2) Ghi chép thông tin về lượng sản phẩm thu hoạch tương ứng với diện tích và thông 

tin về đối tác tiêu thụ. 

(3) Ghi chép hoặc kết hợp với đối tác tiêu thụ điền đầy đủ thông tin trên sản phẩm, bao 

gồm: đơn vị sản xuất như nhóm, HTX…; hộ sản xuất, 

2.4  THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG CANH TÁC ĐỐI VỚI MÔ HÌNH CSA 

2.4.1. BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC SẼ ÁP DỤNG TRONG CÁC MÔ HÌNH 

2.4.1.1. Những biện pháp kỹ thuật chung áp dụng trong mô hình 

a. Biện pháp IPM trên cây rau 

IPM là biện pháp phòng trừ dịch hại một cách tổng hợp, IPM không quá tập trung vào 

một biện pháp nào mà có thể sử dụng nhiều biện pháp thích hợp (biện pháp canh tác, vệ sinh 

đồng ruộng, sinh học, hóa học..) tác động lên đồng ruộng. IPM tạo điều kiện thuận lợi cho cây 

trồng và sinh vật có ích phát triển, ngăn chặn sự phát triển của sinh vật gây hại. 

Nguyên lý cơ bản của biện pháp IPM là: 
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+ Nguyên lý phòng trừ tự nhiên: sử dụng tổng hợp các yếu tố môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, 

thiện địch…) để khống chế sinh vật gây hại xuất hiện, không trở thành dịch hại 

+ Nguyên lý trồng cây khỏe: Làm cho cây trồng phát triển đều, khỏe mạnh, tăng tính chống 

chịu với sâu bệnh hại và các yếu tố như thời tiết, khí hậu. 

+Nguyên lý nông dân trở thành chuyên gia: Nông dân nắm vững các biện pháp phòng trừ dịch 

hại tổng hợ và thực hành thành thạo trên đồng ruộng. Nông dân có khả năng truyền đạt cho 

người khác kinh nghiệm phòng trừ dịch hại.  

 Sở dĩ phải áp dụng biện pháp IMP là vì: 

+ Những bất cập trong việc sử dụng thuốc BVTV hiện nay: 

- Người nông dân quá lạm dụng thuốc BVTV và coi đây là cách duy nhất để phòng trừ 

dịch hại 

- Sử dụng thuốc BVTV một cách tràn lan gây ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường 

- Sử dụng thuốc BVTV không theo nguyên tắc, dẫn đến hiệu quả sử dụng thuốc không 

cao, làm tăng tính kháng và ảnh hưởng đến môi trường, sinh vật có ích. 

+ Đối với một số loại sâu bệnh thuốc  BVTV cũng không phải là biện pháp có hiệu quả cao 

như: bọ nhảy, bọ phấn, bệnh khuẩn, vi rus… 

b. Các biện pháp tưới nước trong mô hình 

Trừ một số loại rau ngập nước (rau muống nước, rau cần…), Mô hình sử dụng 3 biện 

pháp tưới nước chính là tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt và tưới rãnh. 

* Tưới phun mưa: 

Tưới phun mưa là hình thức đưa nước tới cây trồng dưới dạng mưa nhân tạo nhờ các 

thiết bị máy móc thích hợp. Tưới phun mưa được sử dụng máy bơm nước tạo nên cột áp cao 

kèm theo ống dẫn và mũi phun tạo mưa hoặc bằng ống mền cầm tay. Đây là phương pháp tưới 

hiện đại có tác dụng nhiều mặt cả về tạo độ ẩm cho đất và làm mát cho cây, kích thích sinh 

trưởng cho cây và đặc biệt có thể tiết kiệm được 20-30% khối lượng nước so với phương pháp 

tưới tràn theo rãnh. 

+  Ưu điểm khi áp dụng biện pháp tưới phun mưa: 

- Năng suất lao động cao do quá trình tưới được tự động hóa, có thể tăng gấp chục lần so 

với thông thường. 

-  Cho phép dùng phân hóa học, các chất khử trùng đã hòa tan trong nước để rải xuống 

mặt ruộng một cách đều và hiệu quả hơn. 

-  Tiết kiệm nước rất nhiều. Hệ số sử dụng nước đạt từ 90-95% và rất có ý nghĩa lớn cho 

lấy nước tự nhiên khó khan và từ hệ thống kênh về mùa khô. Tưới phun có thể cho 

phép tưới chính xác diện tích cần tưới với đúng lưu lượng yêu cầu và đảm bảo tính hiệu 

quả của lượng nước tưới. 

- Thỏa mãn yêu cầu sinh lý của cây trồng về nước cũng như lớp đất có bộ rễ cây hoạt 

động và bề mặt lá đều được tưới và làm sạch bụi bám trên lá rất hữu ích cho sinh trưởng 

phát triển của cây. Điều hòa tiểu khí hậu (chống nóng, lạnh, sương muối cho cây trồng). 

+ Nhược điểm biện pháp tưới phun mưa: 
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- Chi phí đầu tư ban đầu để xây dựng hệ thống tưới tương đối lớn, người sử dụng cũng 

phải có hiểu biết nhất định về kỹ thuật và quản lý. 

- Chất lượng tưới phun mưa (sự phân bố hạt trên diện tích tưới) phụ thuộc vào điều kiện 

thời tiết (vận tốc, hướng gió). Với vận tốc gió V>5,6 m/giây phải ngừng phun tưới để 

tránh sự phân bố không đều. 

* Tưới nhỏ giọt 

Tưới nhỏ giọt (Drip irrigation/ Strickle irrigation) là dạng tưới tiết kiệm nước hay còn 

gọi là vi tưới (micro irrigation). Tưới nhỏ giọt đưa nước trực tiếp trên mặt đất đến vùng hoạt 

động của rễ cây trồng liên tục dưới dạng từng giọt nhờ các thiết bị tưới đặc trưng tạo giọt. 

Tưới nhỏ giọt tự động nông nghiệp giúp tiết kiệm nước, tiết kiệm điện và hao phí lao động 

tạo ra sản phẩm.  

Ưu điểm tưới nhỏ giọt: 

- Đảm bảo phân bố độ ẩm đều trong tầng đất, tạo điều kiện thuận lợi về chế độ không 

khí, nhiệt độ, độ ẩm, thức ăn, quang hợp… cho cây trồng. 

- Cung cấp một cách đều đặn lượng nước tưới cần thiết nhưng tránh được hiện tượng 

tập trung muối trong nước tưới và trong đất, khắc phục hiện tượng bạc màu, rửa trôi đất trên 

đồng ruộng. 

- Tiết kiệm nước đến mức tối đa, giảm đến mức tối thiểu các tổn thất lượng nước tưới 

do bốc hơi, thấm... 

- Không gây ra hiện tượng xói mòn đất, không tạo nên váng đất đọng trên bề mặt và 

không phá vỡ cấu tượng đất. 

- Đảm bảo năng suất tưới, năng suất lao động được nâng cao không ngừng vì có khả 

năng cơ khí hóa, tự động hóa nông nghiệp ở khâu nước tưới. Tưới nhỏ giọt tạo điều kiện cho 

cơ giới hóa, tự động hóa thực hiện tốt một số khâu như phun thuốc trừ sâu, bón phân hóa học 

kết hợp với tưới nước. 

- Phụ thuộc rất ít vào các yếu tố thiên nhiên như độ đốc của địa hình, thành phần và cấu 

trúc đất tưới, mực nước ngầm nông hay sâu, ảnh hưởng của sức gió...  

- Tưới nhỏ giọt sử dụng cột nước áp lực làm việc thấp, lưu lượng nhỏ nên tiết kiệm 

năng lượng, giãm chi phí vận hành. 

- Góp phần ngăn chặn sự phát triển của cỏ dại quanh gốc cây và sâu bệnh vì lượng nước 

chỉ cung cấp làm ẩm gốc cây. 

- Tưới nhỏ giọt cung cấp nước thường xuyên, duy trì chế độ ẩm thích hợp theo nhu cầu 

sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng công nghiệp, cây trồng công nghiệp. Nhờ đó, 

cây sinh trưởng tốt, phát triển nhanh, đạt năng suất cao. 

 Nhược điểm tưới nhỏ giọt 

- Hệ thống ống tưới nhỏ giọt hay bị tắt nghẽn do bùn cát, rong, tảo, tạp chất hữu cơ, 

các chất dinh dưỡng không hòa tan... Chính vì vậy, nguồn nước tưới của hệ thống tưới nhỏ 

giọt cần phải được xử lý qua bộ lọc… 
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- Tưới nhỏ giọt không có khả năng làm mát cây và cải tạo vi khí hậu như tưới phun 

mưa, không có khả năng rửa lá giúp cây quang học tốt. 

- Tưới nhỏ giọt cần phải có vốn đầu tư ban đầu, người đầu tư phải có trình độ tiếp 

cận kỹ thuật tưới. 

- Khi tưới nhỏ giọt bị gián đoạn, cây trồng sẽ xấu đi nhiều so với các phương pháp 

tưới khác 

* Phương pháp tưới rãnh 

 Nước được bơm từ kênh mương, ao hồ, …vào các luống cây trồng. Tùy theo nhu cầu 

dùng nước của từng loại rau nhiều hay ít để nước thẩm thấu trong đất cung cấp cho cây trồng. 

 Ưu nhược điểm của phương pháp tưới rãnh: Ưu điểm là giá thành thấp, tạo độ ẩm 

thường xuyên cho đất, đất không bị xói mòn, rửa trôi, các hộ chủ động, dễ làm, tốn ít nhân 

công. Nhược điểm là sử dụng nhiều nước, dễ ngập úng cục bộ. 

c. Biện pháp làm vườn ươm cây giống 

Tác dụng của việc làm vườn ươm  

- Khi gieo hạt trong vườn ươm có môi trường tốt nhất để hạt nảy mầm, tỷ lệ nảy mần 

cao, giảm được lượng giống. 

- Cây con trong vườn ươm được chăm sóc theo chế độ riêng và ít bị ảnh hưởng của điều 

kiện ngoại cảnh hơn ngoài tự nhiên nên cây sinh trưởng và phát triển tốt, cho cây giống 

có chất lượng tốt. 

- Khi sản xuất cây giống trong vườn ươm sẽ điều chỉnh được thời vụ canh tác phù hợp 

nhằm tránh các điều kiện bất thuận của ngoại cảnh.  

2.4.1.2. Những biện pháp kỹ thuật cụ thể áp dụng cho các cây trồng trong mô hình 

1. Cây bí xanh 

+ Khung thời vụ 

Thời 

vụ 

Thời 

gian 

trồng 

Làm 

đất, 

bón lót 

Bón 

phân 

lần 1 

Bón 

phân 

lần 2 

Làm cỏ 

lần 1 

Làm 

cỏ lần 

2 

Tưới nước 
Thu 

hoạch 

Xuân 

Hè 

5/3-

10/3 

20/2-

5/3 
Sau 

trồng 

30-40 

ngày 

Sau khi 

cây ra 

hoa rộ 

Kết hợp 

bón 

phân 30-

40 ngày 

sau 

trồng 

55-65 

ngày 

sau 

trồng 

Giữ độ ẩm 

đất >80% 

từ khi gieo 

đến khi cây 

4-5 lá thật, 

Giai đoạn 

cây sinh 

trưởng tưới 

5-7 

ngày/lần 

25/5-

28/5 

Đông 

Xuân 
1/12 

20/11-

1/12 

25/2 – 

28/2 

+ Biện pháp kỹ thuật 
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Lượng hạt cần gieo cho 1 ha khoảng 0,9 - 1,1 kg. Hạt nên ngâm từ 4 - 6 giờ rồi đem 

gieo. 

* Làm đất, mật độ trồng: 

Đất trồng Bí xanh phải để ải, tơi xốp, sạch cỏ, không có nguồn bệnh.  

Nếu làm dàn nên trồng luống rộng (Vụ Đông Xuân): 1,5 - 2,0m, khoảng cách trồng 40 - 

50 x 80 cm (cây cách cây 40 – 50 cm và hàng cách hàng 80cm).  

Nếu không làm dàn (Vụ Xuân Hè) lên luống rộng trên 3,5m, trồng 2 hàng giữa luống, 

khoảng cách trồng (cây x cây) 40 - 50 cm, hàng trồng cách mép luống 15 - 20cm (hàng x hàng 

2,5 - 3m). Chú ý nếu trồng bí bò cần có rơm, rạ,… phủ mặt luống cho bí bò và đỡ quả.   

* Chăm sóc:                 

          - Vun lần 1 kết hợp với bón thúc khi cây 30 - 40 ngày, vun lần 2 kết hợp với bón thúc 

khi cây ra hoa rộ (55 - 65 ngày sau trồng). Bí xanh ra nhiều nhánh, mỗi cây cần để 1- 2 nhánh, 

mỗi nhánh cho đậu 1 - 2 quả, sau khi quả đậu 5 - 10 ngày có thể định quả sao cho mỗi gốc cây 

chỉ để 1 - 2 quả.  

         - Nếu để bí bò, mặt luống phải phủ rơm  rạ hoặc sử dụng màng phủ nông nghiệp để hạn 

chế lây lan sâu bệnh, tránh cho quả bị bán đất khi gặp trời mưa, khi cây dài 60 - 70 cm, dùng 

dây nilon buộc dây khỏi gió lật và tạo điều kiện ra rễ phụ (bất định) tăng khả năng hút chất 

dinh dưỡng cho cây.                 

- Tưới nước:một phần tưới bằng phương pháp nhỏ giọt, phần diện tích còn lại áp dụng 

phương pháp tưới rãnh. Luôn giữ độ ẩm đất khi gieo-mọc đến khi cây 4-5 lá thật >80%. Khi 

cây sinh trưởng mạnh tưới 5-7 ngày/lần. Khi cây ra quả rộ không được để hạn, sẽ ảnh hưởng 

đến năng suất và chất lượng của quả.               

*Bón phân  

Lượng phân cần cho 1 ha: 

Phân chuồng hoai mục: 15 - 20 tấn                                                 

           Phân đạm: 250 - 300 kg                                                 

            Phân lân: 450 - 500 kg                                                 

          Phân kali: 250 - 300 kg.  

  Vôi: 300 kg 

+ Bón lót: Toàn bộ phân chuồng + vôi + lân + 1/4 kali +1/4 đạm. Bón rải đều theo rạch 

hàng, trộn đều ở độ sâu 15 - 20cm và lấp kín đất trước khi gieo hạt hoặc trồng từ bầu ra ruộng.  

+ Thúc lần 1: Khi cây bắt đầu leo hoặc ngả ngọn bò (Sau khi cây mọc 30 - 40 ngày). 

Bón 1/4 kali +1/4 đạm.  

+ Thúc lần 2: Sau khi cây ra quả rộ, bón 1/3 kali + 1/3 đạm (số còn lại). 

Số phân còn lại hòa với nước phân chuồng ủ mục, loãng dùng để tưới khi thấy cây sinh 

trưởng, phát triển kém.  

* Phòng trừ sâu bệnh:  
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Một số sâu bệnh hại chính trên Bí xanh:  Bọ trĩ, ruồi đục lá, rệp, bệnh sương mai, bệnh 

phấn trắng…            

Biện pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp:  

Cày đất, để ải đất 2 - 3 tuần trước khi trồng. Áp dụng luân canh và xen canh. Bón phân 

cân đối, chăm sóc, tưới nước hợp lý. Sử dụng các giống kháng sâu bệnh. Thu gom, tiêu huỷ lá 

già, lá bệnh tạo môi trường thông thoáng, xử lý kịp thời tàn dư cây ngay sau khi thu hoạch,... 

Thực hiện tốt biện pháp này nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tác hại của các loại sâu bệnh chủ 

yếu trên. Theo dõi sự xuất hiện của một số sâu bệnh hại chính ở các mùa vụ đã ghi ở trên và 

tiến hành sử dụng thuốc BVTV được phép sử dụng trên rau khi cần thiết, chú ý sử dụng các 

loại bẫy sinh học, các thuốc có nguồn gốc vi sinh và sử dụng đúng theo hướng dẫn ghi trên 

bao bì. 

* Thu hoạch, đóng gói vận chuyển, bảo quản:  

Tuỳ theo mục đích sử dụng: tiêu dùng trực tiếp làm quả tươi, chế biến, xuất khẩu mà 

thu hái quả cho phù hợp.  

Bảo quản, vận chuyển tránh làm giập nát, nhãn mác ghi đầy đủ thông tin sản xuất 

2. Cây dưa chuột 

+ Khung thời vụ 

Thời 

vụ 

Thời 

gian 

trồng 

Làm 

đất, 

bón 

lót 

Bón 

phân 

lần 1 

Bón 

phân 

lần 2 

Bón 

phân 

lần 3 

Làm 

cỏ lần 

1 

Làm 

cỏ lần 

2 

Tưới nước 
Thu 

hoạch 

Xuân 

Hè 

25/1 

– 

30/2 

15/1 – 

30/2 
Sau 

gieo 

trồng 

10 – 

15 

ngày 

Sau 

gieo 

trồng 

25 – 

30 

ngày 

Sau 

gieo 

trồng 

40 

ngày 

15/2 – 

5/3 

25/2 – 

15/3 

Cần giữ độ ẩm 

đất >80% từ khi 

gieo đến khi 

cây 4-5 lá thật, 

Giai đoạn cây 

sinh trưởng tưới 

theo các lần 

bón phân 

25/3 -

20/6 

Đông 

Xuân 

15/9 -

10/10 

25/8 – 

5/10 

30/9 -

25/10 

20/10-

5/4 

25/11 

-20/12 

+ Biện pháp kỹ thuật  

* Làm đất  

- Chọn đất: Đất trồng dưa chuột phải để ải, tơi xốp, sạch cỏ, không có nguồn bệnh. Chiều 

rộng luống: 1,1 - 1,3m; lên luống  25 - 30cm.  

- Xử lý hạt giống trước khi gieo bằng thuốc trừ bệnh. Có thể ngâm hạt giống trong nước 

ấm, sau 3 – 4h vớt ra để ráo nước rồi ủ, sau đó đi gieo. 

- Mật độ gieo trồng: trồng 2 hàng/luống, hạt gieo được lấp kín 2 - 3cm. Khoảng cách 

hàng 80cm, khoảng cách cây 35-40cm ( khoảng 1kg hạt/ha). 

* Chăm sóc 

+ Tưới nước: Từ khi gieo-mọc đến khi cây 4-5 lá thật, cần giữ độ ẩm đất >80%. Khi cây 

sinh trưởng mạnh tưới 5-7 ngày/lần. Khi cây ra quả rộ không được để hạn, sẽ ảnh hưởng đến 

Comment [w8]: Xử lý thân lá cây sau thu 
hoạch thế nào? 
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năng suất và chất lượng của quả. Có thể áp dụng tưới rãnh bằng cách lắp hệ thống đường dây 

cho nước chảy trực tiếp vào rãnh hoặc áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt đáp ứng yêu cầu 

nước của cây và tiết kiệm được nước, công tưới. 

+ Xới xáo: Cần xới vun cho cây vào các thời kỳ sau: 

Lần 1: khi cây có 3-4 lá thật, cần xới nhẹ phá váng lớp đất mặt cho tơi xốp. 

Lần 2: khi cây có tua cuốn thì vun cao, sau đó làm giàn cố định cho cây không cần xới 

xáo nữa. 

* Bón phân:  Lượng phân tính cho 1ha: 

Phân chuồng hoai mục: 15-20 tấn hoặc 1500-2000kg phân hữu cơ vi sinh. 

Phân đạm: 120 - 150kg 

Phân lân: 100-1200 kg 

Phân kali: 200-250 kg 

Cách bón: bón lót toàn bộ phân chuồng, phân lân (nếu thời tiết khô ráo bón 1/10 phân 

đạm, 1/5 phân kali). Bón rải đều theo rạch hàng, trộn đều ở độ sâu 15-20cm và lấp kín đất 

trước khi gieo hạt hoặc trồng từ bầu ra ruộng.  

Lượng phân còn lại dùng để bón thúc vào các thời kỳ sau: 

- Khi cây có 4-5 lá thật: tưới thúc từ  2-3 lần với 1/3 tổng lượng đạm và 1/3 kali hoà loãng 

0,5%, mỗi lần tưới cách nhau 5-7 ngày.  

- Khi cây ra quả và sau lần thu quả đầu tiên: tưới thúc 2-3 lần lượng đạm và kali còn lại. 

Sau mỗi lần thu quả có thể tưới thêm nước phân ngâm đã ủ kỹ pha loãng cung cấp dinh dưỡng 

cho các đợt quả tiếp theo.   

* Phòng trừ sâu bệnh  

Thành phần sâu bệnh hại dưa chuột cũng rất phong phú nhưng mức độ gây hại, thời điểm 

xuất hiện phụ thuộc nhiều vào giống, mùa vụ. Sau đây là một số sâu bệnh hại chính trên dưa 

chuột: sâu ăn lá, bọ trĩ, ruồi đục lá, rệp, sương mai, bệnh khảm... 

+) Biện pháp phòng : 

Cày đất, để ải đất 2 - 3 tuần trước khi trồng, áp dụng luân canh. Bón phân cân đối, chăm 

sóc, tưới nước hợp lý. Sử dụng các giống kháng sâu bệnh. Thu gom, tiêu huỷ lá già, lá bệnh 

tạo môi trường thông thoáng, xử lý kịp thời tàn dư cây ngay sau khi thu hoạch...  

+) Biện pháp trừ : 

Khi sâu bệnh vượt ngưỡng cho phép thì sử dụng thuốc BVTV được phép sử dụng trên 

rau, chú ý sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc sinh học, tuân theo hướng dẫn sử dụng ghi trên 

bao bì và phải đảm bảo thời gian cách ly theo quy định trước khi thu hoạch. 

* Thu hoạch, đóng gói vận chuyển, bảo quản 

Tuỳ theo mục đích sử dụng: tiêu dùng trực tiếp làm quả tươi, chế biến, xuất khẩu mà thu 

hái quả cho phù hợp.  

+ Dưa chuột bao tử thường thu hái khi đường kính quả từ 1-1,5cm và thu hoạch xong cần 

vận chuyển ngay đến nơi chế biến.  
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+ Dưa chuột dùng làm quả tươi: khi quả phát triển tối đa, cân đối mang màu sắc đặc trưng 

của giống. Sau khi thu hái cần vận chuyển đến nơi tiêu thụ ngay. Thu hái quả vào lúc trời mát 

không có nắng, mùa hè nên thu quả vào sáng sớm. Khi thu hái tránh để dập nát ảnh hưởng đến 

việc chế biến xuất khẩu 

3. Cây cà chua 

+ Khung thời vụ 

Thời 

vụ 
Trồng 

Làm 

đất 

Bón phân 
Làm cỏ  Tưới nước 

Thu 

hoạch L1 L2 L3 L4 

Xuân 

Hè 

23/2 

– 

2/3 

10/2 

– 

13/2 

Thời 

kỳ nụ 

hoa 

(sau 

trồng 

30 – 

35 

ngày) 

Thời 

kỳ hoa 

rộ (sau 

trồng  

40 – 

45 

ngày) 

Sau 

gieo 

trồng 

40 

ngày 

sau 

trồng 

60 

ngày 

Làm cỏ 

trước các 

lần bón 

phân, 5 - 7 

ngày/lần, 

sau làm 

giàn  làm 

cỏ 20 - 25 

ngày/lần. 

Trung bình 

7-10 

ngày/lần. 

Luôn giữ 

độ ẩm đất 

từ 70-80% 

là thích 

hợp 

25/5 

 - 

3/6 

* Giai đoạn vườn ươm 

Thời gian: 15/1- 25/1 

Dùng giống có năng suất, chất lượng tốt, khả năng chống chịu sâu bênh cao. Trước khi 

gieo hạt cần xử lý bằng nước nóng khoảng 45-50 
0
C trong vòng 25 – 30 phút. 

 Chuẩn bị đất, giá thể và phân bón để gieo hạt, trộn giá thể và phân bón vào trong đất sau 

đó tiến hành lên luống (lên luống hình mui rùa đề thoát nước tốt nhất), luống rộng khoảng 0,8-

1,2m, cao 30cm. 

+ Cách gieo: hạt giống nhỏ nên phải cầm nắm ít hạt và gieo đều trên bề mặt luống. 1m
2
 

vườn ươm gieo trung bình 2,5-3g hạt. Sau khi gieo hạt cần phủ một lớp đất bột mỏng che kín 

hạt, rắc một lớp rơm rạ ngắn lên mặt luống để giữ ẩm, hạn chế cỏ dại. 

Sau khi gieo cần phải tưới nước từ 1-2 lần/ngày tuỳ theo độ ẩm đất. Khi cây mọc (1-2 lá 

mầm) cần ngừng tưới từ 5-7 ngày để rèn luyện hệ rễ. Sau đó tưới ngày/lần, cách một tuần lại 

ngừng tưới để rèn luyện tính chịu hạn của cây. Trước khi nhổ đi trồng 5-6 giờ phải tưới thật 

đầy đủ nước để bảo đảm bộ rễ nguyên vẹn. Cần làm cỏ và tỉa bỏ những cây xấu, còi cọc lúc 

cây có 1-2 lá thật. Sau đó tỉa định cây, khoảng cách cây từ 7-8cm.  

+ Xử lý cây con: trước khi xuất cây giống cần phun thuốc phòng trừ sâu bệnh tại vườn 

ươm, nhất là các côn trùng chích hút như bọ phấn, rệp,...  

* Giai đoạn ngoài đồng 

 Làm đất:  phải để ải, tơi xốp, sạch cỏ, không có nguồn bệnh. Chiều rộng luống: 1,1-1,2m; 

mùa khô làm luống thấp 20- 25cm, mùa mưa làm luống cao hơn: 30- 35cm.  

Mật độ trồng: trồng 2 hàng/luống, khoảng cách hàng 65-70cm, khoảng cách cây 40-50cm 

.  

Bón phân, chăm sóc: 

Comment [w9]: Xử lý thân, lá dưa chuột sau 
thu hoạch thế nào? 
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+ Bón phân:  Phải đảm bảo lượng phân cân đối giữa N, P, K. 

Lượng phân tính cho 1ha:  

Phân chuồng hoai mục: 15-20 tấn hoặc 2 tân phân hữu cơ vi sinh; 

Phân đạm Urê: 240-280 kg 

Phân lân: 300-400 kg 

Phân kali: 220-250 kg 

Cách bón: bón lót toàn bộ phân chuồng, phân hữu cơ vi sinh phân lân và 60kg phân kali 

vào hốc, trộn đều ở độ sâu 15-20cm và lấp kín đất trước khi trồng. 

 Lượng phân còn lại dùng để bón thúc vào các thời kỳ sau: 

1. Thời kỳ nụ hoa: 50-70 kg phân urê/ha 

2. Thời kỳ hoa rộ: 60-70 kg phân urê/ha, 60-70 kg kali/ha 

3. Thời kỳ quả non: 60-70 kg phân urê/ha, 60-70 kg kali/ha 

4. Quả phát triển, sau lần thu hái đầu tiên 60-70 kg phân urê/ha, 60-70 kg kali/ha. 

Tưới nước: 

 Luôn giữ độ ẩm đất từ 70-80% là thích hợp nhất cho cà chua sinh trưởng và phát triển.  

Xới xáo: 

Lần 1: sau khi cây hồi xanh, cần xới nhẹ phá váng lớp đất mặt cho tơi xốp. 

Lần 2: sau trồng 25-30 ngày, xới vun nhẹ vào gốc tạo cho cây đứng vững. 

Lần 3: sau trồng 35-40 ngày, xới vun cao vào gốc cây, sau đó làm giàn cố định cho cây 

không cần xới xáo nữa. 

Phòng trừ sâu bệnh: 

Các loại sâu hại chính: bọ phấn, sâu đục quả, ròi... Các loại bệnh hại chính: héo xanh, 

sương mai, xoăn lá virus... 

+ Biện pháp phòng: Thu gom, tiêu huỷ tàn dư cây ngay sau khi thu hoạch. Cày đất, để ải 

đất 2 - 3 tuần, bón vôi bột khử trùng đất (600kg/ha) trước khi trồng. áp dụng luân canh cây 

trồng; Bón phân cân đối, chăm sóc, tưới nước hợp lý. Sử dụng các giống kháng sâu bệnh. Bảo 

vệ duy trì phát triển quần thể những thiên địch tự nhiên (bọ rùa, dòi ăn rệp, nhện bắt mồi, ong 

ký sinh,...) bằng cách sử dụng thuốc hoá học hợp lý.  

+ Biện pháp trừ:  

Dựa vào thời điểm xuất hiện của một số sâu bệnh hại chính ở các mùa vụ đã ghi ở trên và 

giai đoạn sinh trưởng của cây cần theo dõi và chỉ phun thuốc BVTV được phép sử dụng trên 

rau khi cần thiết, ưu tiên sử dụng các loại thuốc sinh học, thảo mộc phòng trừ sâu bệnh hại. 

* Thu hoạch, đóng gói vận chuyển, bảo quản 

Thu hái vào thời kỳ quả chín xanh – chín vàng còn phục vụ cho việc vẩn chuyển đi xa. 

Thu hái phải hết sức nhẹ nhàng, tránh giập nát. Bảo quản trong điều kiện tự nhiên cần để nơi 

thoáng mát, tách bỏ lá đài, làm giàn nhiều tầng xếp lên (không được chất đống để giảm nhiệt 

độ, giảm hô hấp của quả). Loại bỏ quả bệnh, nứt. Vận chuyển đi xa cần xếp vào các khay nhựa 

hoặc gỗ có thể chồng lên nhau 

Comment [w10]: Cần nêu rõ biện pháp sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật trước khi thu hoạch 
để đảm bảo sản phẩm cà chua khua không bị 
nhiễm hóa chất độc hại khi dưa ra thị trường 
tiêu thụ.  

Comment [w11]: Cần đề xuất biện pháp xử lý 
thân cây sau thu hoạch??? 
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4. Cây mướp hương, mướp đắng 

+ Khung thời vụ 

Cây 

trồng 
Trồng 

Làm 

đất 

Bón 

phân 

L1 

Bón 

phân 

L 2 

Làm cỏ Tưới nước 
Thu 

hoạch 

Mướp 

hương 

1/3 

 –  

10/3 

20/2 

–  

1/3 

20/3 

 – 

25/3 

10/4 

– 

15/4 

Lần 1 sau gieo 10 

ngày (10/10 – 

20/3);  Làm cỏ các 

lần tiếp theo định 

kỳ 15 – 20 ngày/lần 

trung bình 7 – 10 

ngày từ sau gieo 

đến thu hoạch 

18/6 – 

27/6 

Mướp 

đắng 

20/3 –  

2/4 

15/3 

– 

30/4 

10/4  

– 

 20/4 

20/5 

– 

30/5 

10 ngày sau gieo 

trồng. Làm cỏ các 

lần tiếp theo định 

kỳ khoảng 15 – 20 

ngày 

 5 – 7 ngày/lần 

vào giai đoạn nở 

hoa và trong khi 

thu hoạch quả, 

luôn giữ độ ẩm 

đất từ 80 - 85% 

T6, Mướp 

đắng cho 

thu hoạch 

liên tục từ 

1-3 

ngày/lần. 

+ Kỹ thuật sản xuất 

* Làm đất và gieo hạt 

- Làm đất kỹ, lên luống rộng 2,5 – 3m. Rạch một hàng giữa luống, gieo hạt hoặc trồng 

cây con theo hốc. Hốc trồng cách nhau 30 – 40cm. Mỗi hốc gieo 3 – 4 hạt, để lại 2 cây, mật độ 

khoảng 7.000  – 10.000 cây/1.000m
2
. 

- Gieo hạt: Ủ hạt trước khi gieo: Pha nước ấm (2 phần nước sôi+3 phần nước lạnh) cho 

hạt vào ngâm 2-3h, vớt ra rửa lại bằng nước sạch cho hết chất nhờn còn bám trên hạt sau đó 

tiến hành ủ từ 2-3 ngày khi hạt nứt mầm trắng thì đem ra gieo vào đất. 

* Chăm sóc, tưới nước 

- Có 2 phương pháp tưới áp dụng là tưới nhỏ giọt và tưới thẩm thấu (tưới rãnh). Tưới 

thẩm thấu thì dẫn nước vào mương tưới thấm, khi đủ nước trong mương tưới thì để khoảng 1-2 

giờ rồi tiến hành rút nước. Tưới nhỏ giọt thì tiến hành tưới theo các quy trình sinh trưởng của 

cây nêu ở bảng 4. 

- Làm cỏ: nhổ cỏ xung quanh gốc bằng thủ công 

* Phân bón (cho 1ha) 

- Bón lót: 18 – 20 tấn phân chuồng hoặc 2 tấn phân hữu cơ vi sinh + 300-350 kg super 

lân + 100 kg KCl. 

- Bón thúc: Khi cây con được 20 ngày hoặc sau khi trồng 7 – 8 ngày bón thúc lần đầu. 

Sau đó khoảng 20 ngày bón một lần. Mỗi lần bón khoảng 100- 120kg  Urê + 80 – 100 kg KCl, 

hòa nước tưới gốc.  

*  Phòng trừ sâu bệnh hại: 

  +Biện pháp phòng: Dùng biện pháp thủ công như bắt bằng tay hoặc dùng vợt để bắt 

các loại sâu bướm. Ngoài ra dùng bẫy bả chua ngọt nhử con trưởng thành các loại dịch hại. Vệ 
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sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại trong ruộng và xung quanh; Nhổ bỏ và tiêu hủy các dây 

mướp bị bệnh; Luân canh cây trồng 

 + Biện pháp trừ: sử dụng thuốc BVTV được phép sử dụng trên rau, phun đúng liều 

lượng và cách ly theo hướng dẫn. 

*  Thu hoạch  

Mướp hương, thu hoạch khi quả còn non, trọng lượng quả trung bình 0,2 – 0,4 kg, 

không để  quả quá lớn, xếp nhẹ nhàng quả vào giỏ tránh bị xây xát và vận chuyển đến nơi tiêu 

thụ. Mướp đắng cho thu hoạch liên tục từ 1-3 ngày/lần 

5. Cây mồng tơi, rau dền 

+ Khung thời vụ 

Cây 

trồng 

Thời 

vụ 

Làm 

đất 

Bón phân Làm 

cỏ L 1 

Làm 

cỏ L 2 
Tưới nước 

Thu 

hoạch L1 L2 L3… 

Mồng 

tơi 

15/3 – 

5/5 

1/3 -

15/3 

Sau 

gieo 

10 

ngày 

Sau 

gieo 

25 – 

30 

ngày 

Sau lần 

thu 

hoạch 

Sau 

gieo 7 

ngày 

Sau 

gieo 

20 - 23 

ngày 

 

Sau gieo 2 - 3 

tưới trung bình 

5 – 7 ngày  

Thu 

theo 

đợt 

Rau 

dền 

5/2-

20/2 

 

20/1-

1/2 

Sau 

gieo 5-

7 

ngày. 

Sau 

gieo 

15-20 

ngày. 

Sau lần 

thu 

hoạch 

7/2 – 

23/2, 

sau 

gieo  

3 – 5 

ngày 

Sau 

khi 

gieo  7 

– 10 

ngày 

1/3 – 5/3 

10/3 – 14/3 

Các lần tiếp 

theo cách nhau 

khoảng 7 -10 

ngày 

Thu 

theo 

đợt  

+ Kỹ thuật sản xuất 

*Làm đất, gieo hạt 

- Lượng hạt gieo: 20 – 21 kg/ha 

- Đất cày bừa kỹ, làm sạch cỏ trước khi gieo trồng, làm luống: mặt luống rộng 1 – 1,2 m, cao 

25 – 30 cm, rãnh luống rộng 20 – 30 cm. 

* Tưới nước:  Áp dụng kỹ thuật tưới phun mưa, chú ý luôn giữ độ ẩm đất 80%. 

*Bón phân 

Ưu tiên phân hữu cơ hoai mục, có thể dùng phân hữu cơ sinh học hoặc phân rác chế 

biến thay thế phân chuồng hoặc sử dụng phân hữu cơ vi sinh. Phân chuồng, phân hữu cơ trộn 

với phân lân bón lót 100%. 

Lượng bón: 10 – 15 tấn phân chuồng/ha, 2000kg phân hữu cơ vi sinh 

Đạm ure: 150 – 200 kg/ha 

Lân supe: 200-250 kg/ha 

Kaly: 200 – 220 kg/ha 

Comment [w12]: Cần nêu rõ biện pháp xử lý 
thân lá cây sau khi thu hoạch  
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Cách bón thúc:  Lần 1: Sau trồng 10 ngày; Lần 2: Sau trồng 25 – 30 ngày (đã thu hái 

vỡ); Lượng phân đạm và kali còn lại hoà tưới sau mỗi đợt hái. Xới xáo, vun gốc, làm cỏ, kết 

hợp với các đợt bón thúc. Chỉ được thu hoạch sau khi bón hoặc tưới phân ít nhất 7 – 10 ngày. 

* Phòng trừ sâu bệnh: 

+ Biện pháp phòng:Nên trồng luân canh với cây trồng khác họ, thường xuyên kiểm tra 

đồng ruộng để phát hiện kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại.  

+ Biện pháp trừ: Nên sử dụng thuốc BVTV được phép sử dụng trên rau đặc trị cho 

từng đối tượng để xử lý. Ưu tiên sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc từ thảo mộc, thuốc sinh 

học. 

* Thu hoạch 

Mồng tơi, rau dền cho thu hoạch nhiều lứa. Sau trồng khoảng 1 tháng đến tháng rưỡi thì 

thu hoạch, dùng dao sắc cắt gốc cách mặt đất 5 - 10 cm. Khoảng 12 - 15 ngày thu được 1 lứa. 

Nên thu hoạch vào buổi sáng sớm. Cần thu hoạch đúng lứa bảo đảm chất lượng rau non và 

phải đảm bảo thời gian cách ly thuốc hoá học bảo vệ thực vật và phân đạm bón thúc. 

6. Các loại cà (cà dừa, cà pháo, cà tím) 

+ Khung thời vụ 

Cây 

trồng 

Thời 

vụ 

Làm 

đất 

Bón thúc Làm cỏ Tưới 

nước 

Thu 

hoạch L 1 L2 L3… L1 L2 

Cà 

dừa, 

cà 

pháo 

10 – 

20/6 

30/5 – 

5/6 7 - 10 

ngày 

sau 

trồng 

25 - 

30 

ngày 

sau 

trồng 

45 - 

50 

ngày 

sau 

trồng 

Sau 

khi 

gieo 3 

-5 

ngày  

Sau khi 

trồng 

10 - 15  

Trung 

bình 3 - 5 

ngày/lần  

10/9 – 

25/10 

Cà 

tím 

15/4 – 

20/4 

30/3 – 

5/4 

10/7 – 

25/7 

* Giai đoạn trong vườn ươm:  

- Lượng hạt giống để có cây trồng cho 1 ha : 2 kg. 

- Xử lý hạt giống trước khi gieo bằng thuốc trừ bệnh. Có thể ngâm hạt giống cà trong 

nước ấm, sau 3 – 4h vớt ra để ráo nước rồi ủ, sau đó đi gieo. 

- Chuẩn bị đất, giá thể và phân bón để gieo hạt, trộn giá thể và phân bón vào trong đất 

sao đó tiến hành lên luống (lên luống hình mui rùa đề thoát nước tốt nhất) khi gieo thì gieo đều 

hạt lên mặt luống, sau khi gieo hạt, nên phủ 1 lớp đất mỏng đã trộn phân chuồng hoai, rắc một 

ít thuốc trừ kiến, các sâu hại khác, phía trên phủ một lớp rơm mỏng và tưới đủ ẩm.  

- Trước khi nhổ cây cần tưới ướt đất tránh làm đứt rễ cây. 

- Khi cây được 1-2 lá thật thì tiến hành tỉa bỏ cây xấu, để mật độ cây 2 x 3 cm, cây 

được 10-12 ngày  thì nhổ đem đi trồng.  

* Chuẩn bị đất trồng 
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- Đất cần phải được cày bừa kỹ, nhặt sạch cỏ dại, tàn dư cây trồng từ vụ trước, nếu có 

điều kiện nên đảo đất và phơi ải 20 - 30 ngày để đất thông thoáng, giúp cây sinh trưởng tốt, 

đồng thời hạn chế sâu bệnh cư trú trong đất. 
 

- Liếp trồng cần được vun cao 20-25cm. 

- Trên liếp trồng: khoảng cách 1,2 × 0,6 m. Không nên trồng quá dày vì ruộng cà thông 

thoáng sẽ giúp cây sinh trưởng tốt, hạn chế sâu bệnh phát triển. 

* Chăm sóc, tưới nước sau trồng 

- Trồng dặm: Sau khi trồng 7 ngày, kiểm tra ruộng và dặm những cây chết vào buổi 

chiều mát, trồng xong tưới nước ngay để tránh cây bị héo. 

- Tưới: Có 2 phương pháp tưới áp dụng là tưới nhỏ giọt và tưới thẩm thấu (tưới rãnh). 

Tưới thẩm thấu thì dẫn nước vào mương tưới thấm, khi đủ nước trong mương tưới thì để 

khoảng 1-2 giờ rồi tiến hành rút nước. Tưới nhỏ giọt thì tiến hành tưới theo các quy trình sinh 

trưởng của cây nêu ở bảng 6. 

- Dẫn nhánh: Sau khi trồng khoảng 20 – 25 ngày, tiến hành dẫn nhánh chính bằng dây 

nhựa đen, mỗi dây dẫn 4 nhánh (2 nhánh mỗi bên 2 líp). 

* Bón phân (tính cho 1 ha) 

Cần cung cấp phân bón đầy đủ, cân đối giúp cây sinh trưởng tốt, có khả năng chống 

chịu sâu bệnh. Lượng phân cần bón là 15-20 tấn phân chuồng hoai hoặc 2000kg phân hữu cơ 

vi sinh, 300 kg urê, 450 kg super lân, 150 kg Kali 

Cách bón: 

- Bón lót: Toàn bộ phân chuồng hoai, phân hữu cơ vi sinh và phân lân 

- Bón thúc: 

+ Lần 1 (7-10 ngày sau trồng): 50kg urê 

+ Lần 2 (25-30 ngày sau trồng): 100 kg urê; 50 kg Kali,  

+ Lần 3 (45-50 ngày sau trồng): 100kg urê; 50 kg Kali; 

+ Lần 4: sau thu hoạch đợt quả đầu tiên bón 50 kg urê, 50 kg Kali 

*Phòng trừ sâu bệnh 

 +Biện pháp phòng: Luân canh cây trồng với các loài cây kháng bệnh, làm sạch cỏ dại, 

thoát nước tốt, trồng cây con khỏe mạnh và cây ghép trên những gốc ghép kháng bệnh là một 

trong những biện pháp kiểm soát bệnh quan trọng. 

+Biện pháp trừ: Các loại sâu bệnh:  

Sâu hại: rầy xanh, bọ trĩ, nhện đỏ, sâu xanh, sâu đục đọt, sâu đục quả.  

Bệnh hại chính: Lỡ cổ rễ, héo xanh, đốm lá, khảm 

Khi vượt quá ngưỡng cho phép thì tiến hành sử dụng thuốc BVTV, chú ý dùng các loại 

thuốc có nguồn gốc sinh học. 

* Thu hoạch 
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Cây sau khi trồng khoảng 40-50 ngày có thể bắt đầu cho quả. Dùng kéo để thu cà. Quả 

cà sau khi hái cần được vận chuyển nhẹ nhàng tránh xây xát, hư dập. Cứ 3-5 ngày thu một lứa 

quả, kết hợp ngắt bỏ các quả bị sâu đục. 

7. Cây Su hào, bắp cải 

Khung thời vụ 

Thời 

vụ 

Làm 

đất, 

bón 

lót 

Bón thúc Làm cỏ 

Tưới nước 
Thu 

hoạch L1 L2 L3… L1 L2 

15/9 

– 

5/10 

10/9 – 

20/9 

7 - 10 

ngày 

sau 

trồng 

20 - 

25 

ngày 

sau 

trồng 

35-40 

ngày 

sau 

trồng 

15- 20 

ngày 

sau 

trồng 

làm cỏ 

định kỳ 

10 – 15 

ngày/lần 

Tưới nước 

cùng các lần 

bón phân, chú ý 

giữ độ ẩm cho 

đất 70 – 80%. 

15/2 - 

25/2 

* Giai đoạn vườn ươm 

- Lượng hạt giống để có cây trồng cho 1 ha : 0,4 kg  

- Xử lý hạt giống trước khi gieo bằng thuốc trừ bệnh. Có thể ngâm hạt giống trong nước 

ấm, sau 3 – 4h vớt ra để ráo nước rồi ủ, sau đó đi gieo. 

- Chuẩn bị đất, giá thể và phân bón để gieo hạt, trộn giá thể và phân bón vào trong đất 

sau đó tiến hành lên luống (lên luống hình mui rùa đề thoát nước tốt nhất), luống rộng khoảng 

0,8-1,2m, cao 30cm,  khi gieo thì gieo đều hạt lên mặt luống, sau khi gieo hạt, nên phủ 1 lớp 

đất mỏng đã trộn phân chuồng hoai, rắc một ít thuốc trừ kiến, các sâu hại khác, phía trên phủ 

một lớp rơm mỏng và tưới đủ ẩm.  

- Trước khi nhổ cây cần tưới ướt đất tránh làm đứt rễ cây. 

- Khi cây được 7-10 ngày thì tiến hành tỉa bỏ cây xấu, để mật độ cây 2 x 3 cm, cây được 

10-15 ngày  thì nhổ đem đi trồng.  

Lượng hạt gieo (tính cho 1 ha): 0,4 kg hạt  

* Giai đoạn hồi xanh – phát triển   

Làm đất, bón phân: Đất trồng cần cày bừa kỹ, sạch cỏ và gốc rạ. Luống trồng rộng 1- 1,2 

m, cao 15- 20 cm và rãnh giữa hai luống rộng từ 20- 25 cm.  

Lượng phân bón (tính cho 1 ha) 

Phân chuồng hoai mục 15- 20 tấn hoặc 2000kg phân hữu cơ vi sinh . Khoảng 200- 250 kg 

ure, 250-300 kg lân super và 160- 180 kg phân kaly clorua  

Cách bón: Bón lót toàn bộ phân chuồng hoai mục, hữu cơ vi sinh, lân, 1/2 lượng đạm và 

1/2 lượng phân kali. Số phân đạm và ka ly còn lại chia đều sử dụng bón thúc làm 2- 4 lần kết 

hợp với xới vun  

Kỹ thuật trồng và chăm sóc: mật độ 20 x 25cm (150.000 cây/ha)  

Sau khi trồng cần tưới đẫm nước và hàng ngày tưới đều trên cây cho tới khi cây hồi xanh. 

Sau 3-5 ngày, tiến hành trồng dặm đối với những cây chết hoặc phát triển yếu.  

Comment [w13]: Xử lý thân lá của cây sau 
thu hoạch??? 
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Có thể áp dụng phương pháp tưới rãnh, tưới nhỏ giọt, đảm bảo đủ độ ẩm thường xuyên 

cho cây, nên tưới nước vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát. 

Tiến hành xới đất vun gốc và bón thúc đợt 1 vào khoảng 15- 20 ngày sau khi trồng. Hai 

đợt bón phân thúc tiếp theo tiến hành sau lần bón trước vào khoảng 15- 20 ngày. 

* Giai đoạn phát triển (thời kỳ lớn đến thu hoạch) 

Sau khi trồng khoảng 30- 35 ngày trở đi, cây phát triển rất nhanh. Trong thời kỳ này, cần 

chú ý làm sạch cỏ và tỉa bỏ lá già. Cần đảm bảo độ ẩm đất từ 70- 85%. riêng thời kỳ sắp thu 

hoạch phải giảm lượng nước tưới để hạn chế sự lây lan sâu bệnh và đảm bảo ẩm độ đất 70-

80%.  

+)Biện pháp phòng: Vệ sinh đồng ruộng, xử lý hạt và xử lý đất bằng các loại thuốc trước 

khi gieo trồng; luân canh cây trồng. Theo dõi thường xuyên đồng ruộng. 

+ Biện pháp trừ: Các loại sâu bệnh gây hại chính: sâu tơ, bướm trắng, sâu khoang...Nều sâu 

hại chưa vượt ngưỡng thì tiến hành bắt thủ công, khi vượt quá ngưỡng cho phép thì áp dụng biện 

pháp phun thuốc trừ sâu. Sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc sinh học, áp dụng đúng hướng 

dẫn liều lượng và cách phun của nhà sản xuất.  

* Thu hoạch: Sau khi trồng khoảng 60-65 ngày là có thể thu hoạch được. Nên thu hoạch 

khi vừa đủ tuổi sinh trưởng sẽ đạt chất lượng rau tốt nhất. Cần thu hoạch vào lúc sáng sớm 

hoặc buổi chiều. Chú ý khi thu hoạch để dễ thu hồi và xử lý gốc rau trên ruộng. Sau khi thu 

hoạch cần loại bỏ các lá gốc, rửa sạch đất bẩn và phân loại kích thước trước khi đưa đi tiêu 

thụ.  

8. Các loại rau cải (cải cúc, cải chíp, cải canh…)  

Thời 

vụ 

Làm 

đất, 

bón lót 

Bón thúc Làm cỏ 
Tưới nước 

Thu 

hoạch 

L1 L2 L3 L1 L2  

10/9 

– 5/2 

25/8 – 

10/9 

Sau 

gieo 

10 

ngày 

Sau 

gieo 

15 

ngày 

Sau 

gieo  

20 

ngày 

sau gieo 

5 -10 

ngày  

làm cỏ 

định kỳ 

10 – 15 

ngày/lần 

Tưới nước 

theo các lần 

bón phân 

15/2 - 

25/2 

 * Kỹ thuật làm đất, gieo hạt 

 - Dọn sạch cỏ dại và tàn dư cây trồng; làm đất kỹ, tơi nhỏ; lên luống cao 20-25 cm, mặt 

luống rộng từ 1,0-1,2 m, bằng phẳng dễ thoát nước để tránh ngập úng khi gặp mưa.  

- Nên trộn hạt giống với đất bột và chia đôi để gieo 2 lượt cho hạt phân bố đều trên mặt 

luống. Gieo hạt xong cào nhẹ hoặc dùng tay xoa nhẹ, đều trên mặt luống và phủ một lớp rơm 

rạ hoặc trấu mỏng trên mặt luống, sau đó tưới phun mưa để giữ  đủ độ ẩm. 

*Tưới nước và chăm sóc 

- Sau khi trồng mỗi ngày tưới đẫm một lần; sau đó cứ  2-3 ngày tưới một lần đảm bảo 

thường xuyên đủ ẩm cho cây. 
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- Tỉa cây làm 2 lần: lần 1 khi cây đạt 2-3 lá thật và lần 2 khi cây đạt 4-5 lá thật, để cây 

với khoảng cách 5-7 cm. 

- Làm cỏ và loại bỏ cây bệnh, lá bệnh tạo cho ruộng rau thông thoáng, nhằm hạn chế 

sâu bệnh.  

* Bón phân 

 Lượng phân bón và phương pháp bón như sau: 

Loại 

phân 

Lượng bón Bón 

lót 

(%) 

Bón thúc (%) 
Ghi chú 

(kg/ha) Lần 1 Lần 2 

Phân 

chuồng 
8.000-10.000 100 - - Bón thúc lần 1 sau gieo 7-10 

ngày, lần 2 sau gieo 15-20 

ngày. Chỉ bón thúc lần 2 khi 

cây có nhu cầu. 

Đạm  urê 60-90 - 50 50 

Super lân 120-150 100 - - 

Kali sulfat 80-100 - 50 50 

*Phòng trừ sâu bệnh 

+ Biện pháp phòng: 

-  Cày sâu, phơi ải ngay sau khi kết thúc thu hoạch để chôn vùi các mầm mống sâu bệnh còn 

sót lại trên mặt đất có thể lây nhiễm vụ sau. 

- Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, dùng biện pháp thủ công ngắt bỏ trứng và sâu non của 

các loài sâu như: sâu tơ, bọ nhảy, sâu xanh bướm trắng và vợt bướm khi vũ hóa rộ, theo 

dõi diễn biến thời tiết, tình hình sinh trưởng cây trồng, và diễn biến sâu bệnh, thiên địch để 

có biện pháp quản lý cây trồng và dịch hại trên đồng ruộng. 

- Sử dụng hạt giống tốt, sạch bệnh. Bón phân cân đối, đúng quy trình, đúng giai đoạn sinh 

trưởng giúp cây cải phát triển khỏe chống chịu với sâu bệnh gây hại. 

+ Biện pháp trừ: 

Chú ý các đối tượng: Sâu tơ, bọ nhảy, sâu xanh bướm trắng, rệp, bệnh lở cỗ rễ, thối 

nhũn,... Chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên rau khi dịch hại vượt 

ngưỡng và ưu tiên sử dụng những loại thuốc có nguồn gốc sinh học, đặc biệt cần chú ý đảm 

bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch. 

* Thu hoạch 

Thu hoạch đúng thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Khi thu hoạch 

loại bỏ các lá gốc, lá già, lá sâu bệnh, chú ý rửa sạch không làm dập nát, để nơikhô mát, sau đó 

đóng vào bao bì sạch để vận chuyển đến nơi tiêu thụ 

9. Cây rau gia vị (mùi, cần tây, tỏi tây…)  

+ Khung thời vụ 

Thời 

vụ 

Làm 

đất, 

bón lót 

Bón thúc Làm cỏ 

Tưới nước 
Thu 

hoạch L1 L2 L3… L1 L2 

20/10 10/10 Sau Sau Sau Sau Trung Tưới theo các 20/2 

Comment [w14]: Cụ thể là phải dừng phun 
thuốc BVTV bao nhiêu ngày trước khi thu hoạch 
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- 

5/11 

 – 

 3/11 

gieo 

20 

ngày  

gieo 

30 

ngày  

gieo 

40 

ngày  

gieo 10-

15 ngày 

bình 

khoảng 

7-10 

ngày/lần 

lần bón phân, 

giữ độ ẩm 

trong đất cao 

khoảng 70 % 

 –  

30/2 

+ Kỹ thuật sản xuất 

* Làm đất, gieo hạt 

- Đất phải được cày bừa nhỏ, tơi xốp, không bị úng nuớc 

- Làm luống: luống rộng 1,2m; chiều cao luống khoảng 20– 25 cm. 

- Trước khi gieo hạt cần ngâm hạt từ 12 – 14 giờ trong nước. 

- Cần trộn hạt với tro bếp hoặc cát để gieo cho dễ gieo đều.Gieo xong có thể phủ rơm rạ 

nhẹ hoặc lớp đất thật mỏng để giữ ẩm, hạt nhanh mọc. 

* Chăm sóc: 

- Mỗi ngày tưới nước 1 lần vào sáng sớm. 

- Khi được khoảng 7 đến 12 ngày thì cây sẽ nhanh mọc, hãy tưới phân bằng cách pha 

loãng khoảng 0,5 kg ure, lân với nước để tưới, lưu ý cần tưới thật nhẹ nhàng để không bung 

gốc và không bị dập nát khi cây mới mọc. Chăm chỉ làm cỏ để cây được thông thoáng, loại bỏ 

đi những loại cỏ làm cản trở quá trình sinh trường của cây. 

* Bón phân: 

 - Luợng phân cần sử dụng cho 1ha:  

Phân chuồng hoặc phân hữu cơ vi sinh: 10 – 15 tấn phân chuồng, 2000kg phân hữu cơ 

vi sinh. 

Đạm ure: 200-250 kg/ha 

Lân supe: 300 kg/ha 

Kali: 230 – 250 kg/ha 

 - Cách bón: 

 Bón lót: 100% phân chuồng, phân hữu cơ vi sinh, supe lân. 

 Bón thúc 1: 100-120kg ure, 100 kg kali 

Bón thúc 2: 120-130 kg ure, 100-120 kg kali 

* Thu hoạch:  

- Cây rau mùi: sau khi trồng khoảng 30 – 32 ngày là có thể thu hoạch. 

- Cây cần tây: sau khi trồng khoảng 100 đến 130 ngày 

- Cây tỏi tây: sau khi trồng khoảng 60 ngày có thể thu tỉa, 90 đến 110 ngày thu tập trung 

2.4.2. TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG, CÁC LOẠI VẬT TƯ SỬ DỤNG CHO MÔ HÌNH 

Bảng 14: Những trang thiết bị cần hỗ trợ để thực hiện mô hình  

TT Hạng mục hỗ trợ Loại hình 
Số lương/khối 

lượng 
Ghi chú 

I Các dụng cụ cầm tay  Số dụng cụ   
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 Máy làm đất lên luống cầm tay  2 cái 

HTX mua 

lượng hỗ trợ 

Thanh toán hóa 

đơn Dự án 

 

 Bình phun  10 cái 

 Sàng Nhựa 20 cái 

II Thiết bị thu hoạch  Số thiết bị 

 Bộ dao kéo  40 bộ 

 Sọt Nhựa 60 bộ 

III Thiết bị sơ chế, đóng gói  Số thiết bị 

 Bộ dao kéo chuyên dụng  20 bộ 

 Sọt Nhựa 60 cái 

 In bao bì, nhãn mác  70.000 túi 

IV Thiết bị xử lý phụ phẩm   Số thiết bị 

 Công cụ băm thân lá rau màu  02 

 
Chế phẩm vi sinh để xử lý phụ phẩm 

NN 
 350 lít 

2.2.4. Hỗ trợ  vật tư phân bón để thực hiện mô hình 

Bảng 15: Vật tư phân bón cần hỗ trợ để thực hiện mô hình vụ Thu Đông 2016 

TT Hạng mục hỗ trợ 
Đơn vị 

tính  

Số 

lượng/ha 

Tỷ lệ hỗ 

trợ (%) 

Diện 

tích áp 

dụng 

(ha) 

Tổng số 

lượng/ vụ 

 1  

Giống bí xanh kg 2 100 5,3 10,6 

Urea kg 300 30 5,3 477 

Lân super kg 400 30 5,3 636 

Kali Clorua kg 350 30 5,3 556,5 

Phân bón lá gói 30 30 5,3 47,7 

 2 

Giống dưa chuột kg 1 100 4,25 4,25 

Urea kg 150 30 4,25 191,25 

Lân super kg 120 30 4,25 153 

Kali Clorua kg 250 30 4,25 318,75 

Phân bón lá gói 30 30 4,25 38,25 

  

  

 

 

3 

Giống su hào, bắp cải kg 0,4 100 3,19 1,276 

Urea kg 200 30 3,19 191,4 

Lân super kg 300 30 3,19 287,1 

Kali Clorua kg 170 30 3,19 162,69 

Phân bón lá gói 40 30 3,19 38,28 

 4 

Giống cải  kg 5 100 2,31 11,55 

Urea kg 60 30 2,31 41,58 

Lân super kg 120 30 2,31 83,16 

Kali Clorua kg 90 30 2,31 62,37 

Phân bón lá gói 35 30 2,31 24,255 

Comment [w15]: Nên đề  xuất Bộ phận phay 
đất và lên luống thường là các máy công tác 
gắn sau các máy kéo,  

Comment [w16]: Nên chuyển sang đông 
xuân 2016 – 2017 thì phù hợp hơn, trong 
trường hợp đó những cây trồng trong vụ đông 
(từ tháng 9 – tháng 11 năm 2016) sẽ không 
đưa vào diện hỗ trợ nữa. 
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TT Hạng mục hỗ trợ 
Đơn vị 

tính  

Số 

lượng/ha 

Tỷ lệ hỗ 

trợ (%) 

Diện 

tích áp 

dụng 

(ha) 

Tổng số 

lượng/ vụ 

 5 

Giống rau gia vị kg 15 100 0,67 10,05 

Urea kg 250 30 0,67 50,25 

Lân super kg 300 30 0,67 60,3 

Kali Clorua kg 200 30 0,67 40,2 

Phân bón lá gói 30 30 0,67 6,03 

*Lưu ý: HTX mua lượng hỗ trợ, phát cho từng hộ và Thanh toán hóa đơn Dự án 

Bảng 16: Vật tư phân bón cần hỗ trợ để thực hiện mô hình vụ Xuân Hè, Hè Thu, Thu Đông 

2017 

TT Hạng mục hỗ trợ 
Đơn vị 

tính  

Số 

lượng/ha 

Tỷ lệ hỗ 

trợ (%) 

Diện 

tích áp 

dụng 

(ha) 

Tổng số 

lượng/ vụ 

 1  

Giống bí xanh kg 2 100 5,3 10,6 

Urea kg 300 30 5,3 477 

Lân super kg 400 30 5,3 636 

Kali Clorua kg 350 30 5,3 556,5 

Phân bón lá gói 30 30 5,3 47,7 

 2 

Giống dưa chuột kg 1 100 4,25 4,25 

Urea kg 150 30 4,25 191,25 

Lân super kg 120 30 4,25 153 

Kali Clorua kg 250 30 4,25 318,75 

Phân bón lá gói 30 30 4,25 38,25 

 3 

Giống mướp đắng, 

mướp hương 
kg 4 100 4,29 17,16 

Urea kg 250 30 4,29 321,75 

Lân super kg 350 30 4,29 450,45 

Kali Clorua kg 300 30,0 4,29 386,1 

Phân bón lá gói 30 30 4,29 38,61 

 4 

Giống mồng tơi, rau 

dền 
kg 30 100 0,67 20,1 

Urea kg 200 30 0,67 40,2 

Lân super kg 250 30 0,67 50,25 

Kali Clorua kg 200 30 0,67 40,2 

Phân bón lá gói 40 30 0,67 8,04 

 5 
Giống cà chua kg 0,2 100 3,07 0,614 

Urea kg 270 30 3,07 248,67 
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TT Hạng mục hỗ trợ 
Đơn vị 

tính  

Số 

lượng/ha 

Tỷ lệ hỗ 

trợ (%) 

Diện 

tích áp 

dụng 

(ha) 

Tổng số 

lượng/ vụ 

Lân super kg 350 30 3,07 322,35 

Kali Clorua kg 250 30 3,07 230,25 

Phân bón lá gói 40 30 3,07 36,84 

 6 

Giống Cà kg 1-2 100 5,84 8,76 

Urea kg 300 30 5,84 525,6 

Lân super kg 450 30 5,84 788,4 

Kali Clorua kg 150 30 5,84 262,8 

Phân bón lá gói 30 30 5,84 52,56 

 7 

Giống su hào, bắp cải kg 0,4 100 3,19 1,276 

Urea kg 200 30 3,19 191,4 

Lân super kg 300 30 3,19 287,1 

Kali Clorua kg 170 30 3,19 162,69 

Phân bón lá gói 40 30 3,19 38,28 

 8 

Giống cải  kg 5 100 2,31 11,55 

Urea kg 60 30 2,31 41,58 

Lân super kg 120 30 2,31 83,16 

Kali Clorua kg 90 30 2,31 62,37 

Phân bón lá gói 35 30 2,31 24,255 

 9 

Giống rau gia vị kg 15 100 0,67 10,05 

Urea kg 250 30 0,67 50,25 

Lân super kg 300 30 0,67 60,3 

Kali Clorua kg 200 30 0,67 40,2 

Phân bón lá gói 30 30 0,67 6,03 

*Lưu ý: HTX mua lượng hỗ trợ, phát cho từng hộ và Thanh toán hóa đơn Dự án 

Bảng 17: Vật tư phân bón cần hỗ trợ để thực hiện mô hình vụ Xuân Hè, Hè Thu, Thu Đông 

2018 

TT Hạng mục hỗ trợ 
Đơn vị 

tính  

Số 

lượng/ha 

Tỷ lệ hỗ 

trợ (%) 

Diện 

tích áp 

dụng 

(ha) 

Tổng số 

lượng/ vụ 

 1  

Giống bí xanh kg 2 100 5,3 10,6 

Urea kg 300 30 5,3 477 

Lân super kg 400 30 5,3 636 

Kali Clorua kg 350 30 5,3 556,5 

Phân bón lá  30 30 5,3 47,7 

 2 Giống dưa chuột kg 1 100 4,25 4,25 
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TT Hạng mục hỗ trợ 
Đơn vị 

tính  

Số 

lượng/ha 

Tỷ lệ hỗ 

trợ (%) 

Diện 

tích áp 

dụng 

(ha) 

Tổng số 

lượng/ vụ 

Urea kg 150 30 4,25 191,25 

Lân super kg 120 30 4,25 153 

Kali Clorua kg 250 30 4,25 318,75 

Phân bón lá gói 30 30 4,25 38,25 

 3 

Giống mướp đắng, 

mướp hương 
kg 4 100 4,29 17,16 

Urea kg 250 30 4,29 321,75 

Lân super kg 350 30 4,29 450,45 

Kali Clorua kg 300 30,0 4,29 386,1 

Phân bón lá gói 30 30 4,29 38,61 

 4 

Giống mồng tơi, rau 

dền 
kg 30 100 0,67 20,1 

Urea kg 200 30 0,67 40,2 

Lân super kg 250 30 0,67 50,25 

Kali Clorua kg 200 30 0,67 40,2 

Phân bón lá gói 40 30 0,67 8,04 

 5 

Giống cà chua kg 0,2 100 3,07 0,614 

Urea kg 270 30 3,07 248,67 

Lân super kg 350 30 3,07 322,35 

Kali Clorua kg 250 30 3,07 230,25 

Phân bón lá gói 40 30 3,07 36,84 

 6 

Giống Cà kg 1-2 100 5,84 8,76 

Urea kg 300 30 5,84 525,6 

Lân super kg 450 30 5,84 788,4 

Kali Clorua kg 150 30 5,84 262,8 

Phân bón lá gói 30 30 5,84 52,56 

  

  

 

 

7 

Giống su hào, bắp 

cải 
kg 0,4 100 3,19 1,276 

Urea kg 200 30 3,19 191,4 

Lân super kg 300 30 3,19 287,1 

Kali Clorua kg 170 30 3,19 162,69 

Phân bón lá gói 40 30 3,19 38,28 

 8 

Giống cải  kg 5 100 2,31 11,55 

Urea kg 60 30 2,31 41,58 

Lân super kg 120 30 2,31 83,16 

Kali Clorua kg 90 30 2,31 62,37 

Phân bón lá gói 35 30 2,31 24,255 
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TT Hạng mục hỗ trợ 
Đơn vị 

tính  

Số 

lượng/ha 

Tỷ lệ hỗ 

trợ (%) 

Diện 

tích áp 

dụng 

(ha) 

Tổng số 

lượng/ vụ 

 9 

Giống rau gia vị kg 15 100 0,67 10,05 

Urea kg 250 30 0,67 50,25 

Lân super kg 300 30 0,67 60,3 

Kali Clorua kg 200 30 0,67 40,2 

Phân bón lá gói 30 30 0,67 6,03 

*Lưu ý: HTX mua lượng hỗ trợ, phát cho từng hộ và Thanh toán hóa đơn Dự án 

2.5. NỘI DUNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG TƯỚI, TIÊU/HẠ TẦNG NỘI ĐỒNG CỦA 

CÁC KHU MẪU 

2.5.1. THIẾT KẾ TỔNG THỂ MÔ HÌNH 

2.5.1.1. Quan điểm thiết kế mô hình mẫu 

- Thiết kế chi tiết vùng sản xuất rau an toàn tại xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà được 

tổ chức theo dạng chia ô, thửa. Các hạng mục công trình được phân chia thành từng lô kết 

hợp với hệ thống giao thông, mạng lưới thủy lợi, hệ thống điện, khu điều hành, sơ chế bảo 

quản, khu xử lý phụ phẩm… để tạo thành một vùng sản xuất nông nghiệp khép kín 

- Các lô được phân chia theo chủng loại rau (ăn lá, ăn củ và rau ăn quả) kết hợp với hệ 

thống tưới phù hợp (tưới phun mưa, nhỏ giọt). 

- Bố trí các khu vực, tổ hợp công trình thành từng cụm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 

sản xuất, kết hợp giữa công nghệ mới và canh tác truyền thống của người nông dân địa 

phương. Tạo môi trường sản xuất hàng hóa theo hướng công nghiệp nhưng không phá vỡ 

không gian, môi trường. 

- Hệ thống giao thông và không gian giao tiếp đảm bảo thuận tiện cho các phương tiện 

vận chuyển, máy móc phục vụ sản xuất đi lại trong khu vực và với các khu vực xung quanh. 

Mỗi vùng có thiết kế hệ thống đường giao thông chính đảm bảo đủ kích thước cho các 

phương tiện, máy móc lớn vận chuyển phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, bên cạnh đó 

có các hệ thống đường xương cá đến tận từng lô thửa sản xuất đảm bảo cho người nông dân 

thuận tiện trong quá trình sản xuất như chăm sóc, thu hái. 

- Hệ thống thủy lợi gồm hệ thống kênh tưới, kênh tiêu đến tận từng ô thửa sản xuất 

đảm bảo cung cấp đủ lượng nước tưới cho sản xuất và tiêu nước khi cần thiết. Ngoài ra, để 

phục vụ cho sản xuất ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm (tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa) thiết 

kế mỗi modun tưới một hồ chứa nước, ngoài tác dụng thiết kế công nghệ cao các hồ chứa 

nước còn có tác dụng điều hòa môi trường khu sản xuất. 

- Thiết kế xây dựng khu nhà điều hành và sơ chế đóng gói sản phẩm. Đây là nơi cho 

bộ phận quản lý, giám sát điều hành sản xuất hoạt động. Tại khu này lắp đặt các hệ thống sơ 

chế đóng gói sản phẩm. Nơi đây cũng là địa điểm để vùng sản xuất giao dịch với các đối tác 

bên ngoài... Khu điều hành, sơ chế, chế biến, đóng gói phải được bố trí ở vị trí trung tâm 

khu sản xuất và giao thông thuận lợi. 
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- Xây dựng một hệ thống xử lý phụ phẩm nông nghiệp làm phân vi sinh, nhằm mục 

đích đảm bảo về môi trường và kinh tế cho sản xuất. 

- Thiết kế nhà vườn ươm cây giống phục vụ sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng cây 

giống và điều chỉnh thời vụ sản xuất thích hợp để tránh các tác động xấu của biến đổi khi hậu. 

Vườn ươm được lắp đặt các thiết bị hiện đại như hệ thống tưới tiên tiến, điều tiết ánh sáng… 

Về tổ chức SX nên kết hợp giưa kế hoạch và sản xuất theo quy mô hộ như sau: 

- HTX tìm kiếm thị trường và liên kết để xác định được khối lượng mỗi loại rau cần SX 

là bao nhiêu (ví dụ ký được ợp đồng bí xanh 500 tấn, cà chua 1000 tấn, dưa chuột 300 

tấn) 

-  HTX thông báo với các xã viên/các hộ trong khu mẫu về lượng rau cần cung cấp để 

các hộ đang ký SX và cung cấp (trên cơ sở diện tích và năng lực của hộ) – với ví dụ 

trên có 20 hộ đang ký trồng bí xanh, 100 hộ đăng ký trồng cà chua, 30 hộ trồng dưa 

chuột (tổng số 150 hộ đăng ký) – số hộ còn lại không đăng ký cung cấp theo kế hoạch 

này có thể tự trồng cây họ muốn và tự cung cấp ra thị trường.  

- Đối với trường hợp số hộ đăng ký có tổ lượng sản phẩm vượt quá lượng cần cung cấp 

thì HTX đứng ra phân chia và giao mức sản xuất cho phù hợp với số đã ký hợp đồng  

- HTX (với sự trợ giúp của tư vấn) sẽ hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc gieo trồng, kỹ 

thuật v…v… để  các hộ SX đảm bảo khối lượng và chất lượng rau đã đăng ký. 

 

Phương thức tổ chức này sẽ làm việc SX trở nên mềm dẻo hơn, đáp ứng sự biến động 

của thị trường và sự thay đổi hàng năm, hàng quý của lượng rau sẽ cung cấp. Các nông hộ 

tham gia vào kế hoạch này một cách tự nguyện và tự điều chỉnh hoạt động SX của họ, không 

bị phụ thuộc vào hoạt động SX theo kế hoạch cứng nhắc theo kiểu tập trung như HTX kiểu cũ. 

2.5.1.2. Tổ chức không gian chung 

- Diện tích khu sản xuất được chia làm làm 2 vùng: Vùng 1 sản xuất trồng rau thuộc 

cánh đồng Nương Cộ với tổng diện tích 11,285 ha; Vùng 2 sản xuất rau thuộc cánh đồng Hạ 

Bái với tổng diện tích 9,152 ha 

Bảng 18: Thiết kế sử dụng đất trong mô hình 

Nội dung 
Tổng  

(ha) 

Khu Nương Cộ 

(ha) 

Khu Hạ Bái 

(ha) 

Đất các lô thửa sản xuất 17,25 9,73 7,52 

Đất xây dựng vườn ươm  0,12 0,06 0,06 

Đất khu điều hành, sơ chế 0,07 0,03 0,04 

Đất khu xử lý phụ phẩm 0,015 0,005 0,01 

Đất hồ điều hòa/chứa nước 0,072 0.04 0.032 

Đất giao thông 1,29 0.69 0.6 

Đất bờ thửa sản xuất 0,5 0.23 0.27 

Đất kênh mương 1,12 0.5 0.62 

Tổng 20,437 11,285 9,152 

+ Tổng diện tích đất sản xuất là 17, 25 ha (chiếm 84,4%) 
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+ Khu vườn ươm: Mỗi vùng sản xuất được xây dựng 01 vườn ươm với diện tích 600 

m
2

/vườn. Vị trí vườn ươm được đặt ở trung tâm của khu sản xuất, phục vụ chính các hoạt 

động nhân giống cây con một số cây trồng chính. Khi hết thời vụ nhân giống vườm ươm 

chuyển sang sản xuất một số cây trồng có giá trị cao. 

+  Khu điều hành sơ chế sản phẩm được bố trí trong khuôn viên với diện tích 700 m
2

  

(chiếm 0,34 % diên tích toàn mô hình). Vị trí đặt khu điều hành và nhà sơ chế gần đường 

giao thông lớn. Việc bố trí khu sơ chế cạnh khu điều hành tạo điều kiện thuận lợi cho ký kết 

các hợp đồng và thực hiện tiêu thụ sản phẩm. 

+ Khu xử lý phụ phẩm nông nghiệp được bố trí với diện tích nhỏ: 50 m
2
, ví trí bố trí 

cạnh các khu sơ chế, đóng gói nhằm mục đích xứ lý chính các phụ phẩm loại thải từ hoạt 

động sơ chế, đóng gói. 

+ Hệ thống kênh mương, giao thông được bố trí vào tận từng ô thửa sản xuất, đảm bảo 

tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

(Vị trí cụ thể các hạng mục, công trình được thể hiện trên bản đồ) 

2.5.1.3 Thiết kế ô, thửa sản xuất  

 Mô hình được phân thành 41 ô, thửa sản xuất, được mã hóa từ ô A1 -> A41, diện tích 

mỗi ô thửa giao động từ 0,25 – 1ha. Việc bố trí các lô thửa sản xuất nhằm tạo điều kiện cho 

việc bố trí cây trồng sản xuất hợp lý, thiết kế hệ thống tưới và thực hành canh tác thuận lợi 

nhất. Việc thiết kế các ô sản xuất dựa trên đặc điểm về địa hình, đất đai của khu sản xuất, 

hiện trạng hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng. Ngoài ra, việc phân lô thửa sản xuất 

còn dựa trên yêu cầu của việc sản xuất hàng hóa có định hướng.  

Bảng 19: Diện tích các ô, thửa sản suất trong mô hình 

Khu Hạ Bái Khu Nương Cộ 

Ký hiệu ô Diện tích (ha) Ký hiệu ô Diện tích (ha) 

A1 0,28 A21 0,74 

A2 0,28 A22 0,39 

A3 0,35 A23 0,53 

A4 0,37 A24 0,66 

A5 0,32 A25 0,72 

A6 0,57 A26 0,46 

A7 0,41 A27 0,22 

A8 0,19 A28 0,57 

A9 0,34 A29 0,63 

A10 0,29 A30 0,36 

A11 0,29 A31 0,42 

A12 0,36 A32 0,42 

A13 0,29 A33 0,4 

A14 0,27 A34 0,36 

A15 0,39 A35 0,35 

A16 0,32 A36 0,38 

A17 0,27 A37 0,52 

Comment [w17]: Ai sẽ sử dụng vườn ươm 
này? Không cần thiết phải có vườn ươm riêng  
vì mỗi hộ khi trồng rau của mình đều có thể tự 
gieo ươm cây giống, dự án/HTX chỉ cần cung 
cấp chủng loại hạt giống tốt, phù hợp với loại 
SP sẽ cung cấp cho các đối tác kỹ hợp đồng, 
quy trình làm giống cũng sẽ được hướng dẫn 
cho các hộ theo một quy trình chung    
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A18 0,44 A38 0,34 

A19 0,53 A39 0,52 

A20 0,96 A40 0,36 

  
A41 0,38 

(Vị trí cụ thể của các ô được thể hiện trên bản đồ ở phụ lục) 

2.5.2. THIẾT KẾ CHI TIẾT CÁC HẠNG MỤC HẠ TẦNG KHU MẪU 

2.5.2.1. Thiết kế hệ thống cấp và thoát nước thủy lợi 

* Hệ thống cấp nước  

- Tiêu chuẩn nước: Nước không ô nhiễm mặn, hay các chất hữu cơ và vô cơ độc hại khác làm 

ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm 

theo quy định 

- Nguồn nước 

* Đồng Hạ Bái - Thôn Bắc Bình: Phương án cấp nước: Lấy nước từ hồ chứa phía đê 

Hữu Phủ, nước được bơm bằng trạm bơm qua kênh dẫn về khu quy hoạch và được trữ lại các 

ao chứa nước để cấp nước cho cây trồng khi cần thiết. 

* Đồng Nương cộ - Thôn Thượng Phú, Sâm Lộc: Phương án cấp nước: Xây dựng trạm 

bơm ở phía tây khu quy hoạch, nạo vét lạch tạo hồ lắng. Hệ thống trạm bơm cấp nước bằng 

kênh dẫn về các ao chứa nước để cấp nước cho cây trồng khi cần thiết. 

- Hệ thống trạm bơm, kênh dẫn và đường ống cấp nước 

Hệ thống trạm bơm được đặt tại các vị trí có địa hình cao, khu vực gần các lưu vực, hồ 

chứa có khả năng cấp nước cho trạm bơm và đủ nước tưới cho cây trồng. 

Hệ thống kênh tưới chạy dọc các tuyến đường giao thông, bờ thửa có độ dốc và kích thước 

hợp lý cấp nước đủ cho các lô, thửa sản xuất. 

 * Trạm bơm: Nhằm mục đích chủ động cấp nước cho khu quy hoạch theo đúng lưu 

lượng thiết kế, đảm bảo cấp đủ nước cho cây trồng đúng thời kỳ sinh trưởng, chủ động bơm 

trữ nước tại các hồ chứa. 

 * Kênh cấp:  Xây dựng kênh cấp nước bằng bê tông nhằm mục đích dẫn nước từ trạm 

bơm tới các hồ chứa tại các lô quy hoạch. Giảm tổn thất nước thấm vào đất, đảm bảo chủ động 

lấy nước thường xuyên cấp cho cây trồng khi cần thiết, đảm bảo cây trồng phát triển bình 

thường. 

* Thiết kế thoát nước 

Nguyên tắc: Đảm bảo tiêu thoát nước nội vùng, không để nước từ các khu dân cư và 

các vùng sản xuất nông nghiệp khác chảy vào vùng sản xuất cánh đồng mẫu đã quy hoạch. 

Tránh ngập úng gây hại cho cây trồng và các hoạt động khác trong khu vực quy hoạch. Phù 

hợp với quy hoạch tiêu thoát nước chung của địa phương. 

Lợi ích của thiết kế hệ thống: Hệ thống thoát nước cho cây trồng màu là rất quan trọng 

và cần thiết, việc ngập úng cho cây trồng trong một thời gian ngắn có thể gây cho cây bị úng 

nước mà chết, ảnh hưởng tới năng suất sản xuất. Vì vậy, cần xây dựng hệ thống mương tiêu 

Comment [w18]: Hiện ở khu Hạ Bái đã có 
kênh dẫn nước tưới từ Kênh chính hồ Kẻ Gỗ 
tưới cho khu trồng rau do đó trong thời gian 
kênh Kẻ gỗ cấp nước thì sẽ lấy nước trực tiếp 
từ kênh này đổ đầy các ao trong khu SX và các 
hộ sẽ lấy nước từ các ao này tưới cho ruộng rau 
của họ. Đồng thời nước từ kênh Kẻ gỗ cũng 
được trữ tại hồ gần đê Hữu Phủ, nguồn nước từ 
hồ này sẽ được cấp ngược lại cho khu ruộng 
trong thời kỳ hồ Kẻ Gỗ ngừng cấp nước tưới.  
Các hạng mục gồm: 
1. Xây dựng kênh dẫn nước nối từ kênh tưới đã 
có vào hồ trữ (gần đê hữu Phủ) để dẫn nước từ 
kênh Kẻ gỗ vào hồ này 
2. Xây dựng các kênh nhỏ dẫn nước từ kênh 
tưới đã có vào các ao trong khu ruông. 
3. Xây dựng trạm bơm lấy nước từ hồ (gân đê 
Hữu Phủ) cấp nước cho các ao trong khu ruộng 
SX thông qua đường ống 

Comment [w19]: Việc cấp nước Đồng Nương 
cộ có thể tiến hành như sau:  
1. Tạo hồ trữ nước tại vị trí khe lạch phía tây, 
nước của hồ này được cấp đầy từ kênh hồ Kẻ 
Gỗ 
2. Xây dựng trạm bơm lấy nước từ hồ trữ để 
cấp nước cho các ao nhỏ trong khu ruộng SX 
của đồng Nương Cộ  
3. Xây dựng các ao trữ nước nhỏ trong khu 
ruộng SX (bố trí bao nhiêu m2 ruộng 1 ao, kích 
thước …. m3 ) để các hộ SX rau có thể lấy nước 
từ các ao này tưới cho rau trong ruộng của họ.   
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bằng bê tông xi măng nhằm mục đích thoát nước nhanh khi có mưa lũ, khi tưới ngập, tưới tràn 

mà bộ rễ cây trồng không cần tới chế độ cấp nước 

2.5.2.2. Thiết kế hệ thống tưới tiết kiệm nước 

 Dựa vào thực tiễn sản xuất, đặc điểm địa hình và bố trí hệ thống cây trồng, dự án thiết 

kế các hệ thống tưới hiện đại với diện tích như sau: 

 

Công nghệ tưới 

 

 

Tổng Mô hình Hạ Bái  Nương cô  

Diện 

tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích tưới phun mưa 2,41 13,97 1,28 16,87 1,13 11,54 

Diện tích tưới nhỏ giọt 5,82 33,74 2,97 39,18 2,85 29,11 

Diện tích tưới rãnh 5,94 34,43 2,31 30,47 3,63 37,08 

Diện tích tưới ngập 3,08 17,86 0,96 13,48 2,12 22,27 

TỔNG 100 100 100 100 100 100 

Trong mô hình áp dụng hai hệ thống tưới tiết kiệm nước, phù hợp với điều kiện địa 

hình và từng loại cây trồng cụ thể: 

a. Hệ thống tưới phun mưa  

- Tưới phun mưa là hình thức đưa nước tới cây trồng dưới dạng mưa nhân tạo nhờ các thiết bị 

máy móc thích hợp. 

- Tưới phun mưa là biện pháp được dùng từ lâu trong canh tác trồng rau, củ quả, hoa, cây công 

nghiệp… hình thức này ngày càng được áp dụng rộng rãi trên các vùng miền trong cả nước, 

hình thức tưới phun mưa chủ yếu phục vụ cho các loiaj cây trồng ăn lá. 

-Tưới phun mưa được sử dụng máy bơm nước tạo nên cột áp cao kèm theo ống dẫn và mũi 

phun tạo mưa. Đây là phương pháp tưới hiện đại có tác dụng nhiều mặt cả về tạo độ ẩm cho 

đất và làm mát cho cây, kích thích sinh trưởng cho cây và đặc biệt có thể tiết kiệm được 20-

30% khối lượng nước so với phương pháp tưới tràn theo rãnh. 

*Cấu tạo của hệ thống tưới phun mưa: 

- Nguồn nước: Sử dụng nguồn nước mặt (nước cấy từ công trình hồ Kẻ Gỗ, ao hồ, sông…), 

hoặc nước ngầm (Giếng khoan, đào); Song chất lượng nước tưới phải đảm bảo và trữ lượng 

dồi dào đáp ứng nhu cầu thường xuyên của cây trồng. 

- Động cơ: Dùng động cơ điện. 

- Hệ thống đường ống: Nước từ nguồn được dẫn đến khu tưới bằng đường ống chính và ống 

nhánh. Trên các ống nhánh người ta lắp các vòi phun mưa nhân tạo để cung cấp nước cho cây 

trồng. 

Sơ đồ hệ thống tưới phun mưa 

1-Nguồn nước                           2- Bộ lọc                                   3 Bơm nước      

Comment [w20]: Hệ thống này không cần 
thiết đầu tư, việc tưới phun mưa, tưới phun 
cầm tay, tưới nhỏ giọt, tưới rãnh v..v… là do 
các hộ tự làm phù hợp với loại cây rau mà hộ sẽ 
trồng.   
 
Dự án chỉ cấp nguồn nước đến gần ruộng cho 
các hộ nông dân còn việc áp dụng biện pháp 
tưới nào là do hộ tự quyết định.  
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4-Van điều chỉnh                       5-Đường ống chính                  6- Đường ống phun   

7-Đường ống nhánh                  8 – Vòi phun mưa     

* Trong hệ thống phun mưa có 2 loại:  

+ Hệ thống tưới phun mưa với đường ống cố định: 

Hệ thống ống dẫn được bố trí cố định dưới đất, vòi phun có thể bố trí cố định hoặc di động. 

Cách bố trí này hiệu quả cao, quản lý vận hành tiện lợi, chi phí vận hành thấp, chiếm đất ít; 

thuận tiện cho việc thao tác trong sản xuất thích hợp cho việc trồng rau củ quả. 

+ Hệ thống tưới phun mưa bán cố định: 

Ở hệ thống này yêu cầu phải có nguồn nước và trạm bơm, đường ống chính cố định còn đường 

ống nhánh và vòi phun di động. Trên mỗi ống nhánh có 2 – 10 vòi phun, loại này sử dụng khi 

tưới luân phiên. Do ống nhánh và vòi phun di động, nên việc dùng tưới luân phiên thì giảm 

được số lượng vòi và ống nhánh, cho nên vốn đầu tư thấp. 

Nói chung, kinh phí đầu tư cho loại hệ thống bán cố định chỉ bằng ½ hoặc ít hơn so với kinh 

phí đầu tư hệ thống cố định nên được lựa chọn áp dụng cho mô hình này. 

* Vòi phun: (có 2 loại) 

Vòi phun li tâm: Nước từ lỗ phun ra vòi với một áp lực nhất định vào đỉnh chóp và bật trở lại 

thành những giọt mưa phân bố trên một diện tích hình tròn. Do tốc độ li tâm và tốc độ quay 

sau khi tia nước tách khỏi miệng vòi sẽ phân tán đều theo các phía, dưới tác dụng của lực cản 

không khí, tia nước phân nhỏ thành những hạt mưa theo bốn phía của đầu phun. Đặc điểm loại 

này là khi áp lực không lớn; mức độ phân bố mưa vẫn tốt. Do vậy, loại vòi phun này có thể 

dùng cho áp lực thấp và tầm phun gần. 

Vòi phun tia: Nguyên lý làm việc của loại vòi phun này là dòng áp lực từ miệng vòi phun bắn 

ra gặp sức cản của không khí phân tán thành những hạt mưa phân bố đều trên một diện tích 

hình tròn. Để dòng nước phun được xa, trong ống phun lớn bố trí thiết bị chỉnh dòng, ở máy 

phun áp lực lớn người ta thường bố trí hai loại vòi phun. Vòi lớn có tác dụng phun xa, vòi nhỏ 

phun gần. Như vậy đảm bảo được mật độ phun đồng đều. Loại vòi phun này thường có áp lực 

lớn và tầm phun xa. 

Bảng áp lực và tầm phun 

Các đại lượng 
Áp lực thấp tầm 

phun gần 

Áp lực vừa, tầm 

phun vừa 

Áp lực cao, tầm 

phun xa 

Áp lực làm việc 1,3 3,5 >6,0 

Lưu lượng (m
3
/h) 3,11 11,4 >40,0 

Bán kính tầm phun (m) 5,2 20,4 >40,0 

Bảng trị số H/đ thích hợp với các loại cây trồng 

H là áp lực làm việc đầu vòi (m cột nước), đ là đường kính miệng vòi (mm) 

Loại cây trồng H/đ 
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Các loại rau >4.000 

Cây ăn quả >2.500 

*Ưu, khuyết điểm của phương pháp tưới phun mưa 

- Ưu điểm: 

+Năng suất lao động cao do quá trình tưới được tự động hóa, có thể tăng gấp chục lần so 

với thông thường. 

+ Cho phép dùng phân hóa học, các chật khử trùng đã hòa tan trong nước để rải xuống mặt 

ruộng một cách đều và hiệu quả hơn. 

+ Tiết kiệm nước rất nhiều. Hệ số sử dụng nước đạt từ 90-95% và rất có ý nghĩa lớn cho 

lấy nước tự nhiên khó khăn và từ hệ thống kênh về mùa khô. Tưới phun có thể cho phép tưới 

chính xác diện tích cần tưới với đúng lưu lượng yêu cầu và đảm bảo tính hiệu quả của lượng 

nước tưới. 

+ Thỏa mãn yêu cầu sinh lý của cây trồng về nước cũng như lớp đất có bộ rễ cây hoạt động 

và bề mặt lá đều được tưới và làm sạch bụi bám trên lá rất hữu ích cho sinh trưởng phát triển 

của cây. Điều hòa tiểu khí hậu (chống nóng, lạnh, sương muối cho cây trồng). 

-Nhược điểm. 

+ Chi phí đầu tư ban đầu để xây dựng hệ thống tưới tương đối lớn, người sử dụng cũng 

phải có hiểu biết nhất định về kỹ thuật và quản lý. 

+ Chất lượng tưới phun mưa (sự phân bố hạt trên diện tích tưới) phụ thuộc vào điều kiện 

thời tiết (vận tốc, hướng gió). Với vận tốc gió V>5,6 m/giây phải ngừng phun tưới để tránh sự 

phân bố không đều. 

*Thông số kỹ thuật hệ thống tưới phun mưa áp dụng trong mô hình 

Hệ thống tưới phun mưa bao gồm: Nguồn nước; Bộ lọc; Bơm nước; Van điều chỉnh; 

Đường ống chính; Đường ống phun; Đường ống nhánh; Vòi phun mưa 

Tổ máy bơm và động cơ có nhiệm vụ hút lấy nước từ nguồn nước cấp cho hệ thống 

phun mưa dưới dạng áp lực. Máy bơm nước được sử dụng là bơm ly tâm cột áp cao, động cơ 

sử dụng là động cơ điện. Thông số máy bơm: (Nguồn điện: 220v/1p/50Hz; Công suất: 350 w; 

Cột áp: Max 40 m; Lưu lượng: Max 2.7 m3/giờ; Hút sâu: Max 9m; Họng hút xả: 25-25mm) 

  Hệ thống ống dẫn chịu áp lực có các cở khác nhau với: Đường ống chính có đường 

kính 90mm, chiều dày ống 3,5mm; Đường ống nhánh và đường ống phun có đường kính 

32mm, chiều dày ống 3,5mm 

  Sử dụng vòi phun li tâm: hạt sương được tạo ra do nước từ lỗ của vòi phun phun ra 

với áp lực nhất định đập vào đỉnh chóp, rồi đập trở lại. Đây là loại vòi phun dùng áp lực thấp 

và tầm phun gần (R < 5m) thích hợp với tưới rau, hoa. Bán kính phun: 3 – 5 m; Áp suất: 1.75 

– 3.25 kg/cm2; Lưu lượng: 250-350l/h 

b. Hệ thống tưới nhỏ giọt 

Tưới nhỏ giọt (Drip irrigation/ Strickle irrigation) là dạng tưới tiết kiệm nước hay còn 

gọi là vi tưới (micro irrigation). Tưới nhỏ giọt đưa nước trực tiếp trên mặt đất đến gốc cây 
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trồng liên tục dưới dạng từng giọt nhờ các thiết bị tưới đặc trưng tạo giọt. Tưới nhỏ giọt tự 

động nông nghiệp giúp tiết kiệm nước, tiết kiệm điện và hao phí lao động tạo ra sản phẩm. 

*Ưu điểm tưới nhỏ giọt: 

- Tưới nhỏ giọt đảm bảo phân bố độ ẩm đều trong tầng đất nông nghiệp canh tác, tạo 

điều kiện thuận lợi về chế độ không khí, nhiệt độ, độ ẩm, thức ăn, quang hợp.. cho cây trồng. 

- Tưới nhỏ giọt cung cấp một cách đều đặn lượng nước tưới cần thiết nhưng tránh được 

hiện tượng tập trung muối trong nước tưới và trong đất, khắc phục hiện tượng bạc màu, rửa 

trôi đất trên đồng ruộng. 

- Tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước đến mức tối đa, giảm đến mức tối thiểu các tổn thất 

lượng nước tưới do bốc hơi, thấm... 

- Tưới nhỏ giọt không gây ra hiện tượng xói mòn đất, không tạo nên váng đất đọng trên 

bề mặt và không phá vỡ cấu tượng đất. 

- Tưới nhỏ giọt đảm bảo năng suất tưới, năng suất lao động được nâng cao không 

ngừng vì có khả năng cơ khí hóa, tự động hóa nông nghiệp ở khâu nước tưới. Tưới nhỏ giọt 

tạo điều kiện cho cơ giới hóa, tự động hóa thực hiện tốt một số khâu như phun thuốc trừ sâu, 

bón phân hóa học kết hợp với tưới nước. 

- Tưới nhỏ giọt phụ thuộc rất ít vào các yếu tố thiên nhiên như độ đốc của địa hình, 

thành phần và cấu trúc đất tưới, mực nước ngầm nông hay sâu, ảnh hưởng của sức gió...  

- Tưới nhỏ giọt sử dụng cột nước áp lực làm việc thấp, lưu lượng nhỏ nên tiết kiệm 

năng lượng, giãm chi phí vận hành. 

- Tưới nhỏ giọt góp phần ngăn chặn sự phát triển của cỏ dại quanh gốc cây và sâu bệnh 

vì lượng nước chỉ cung cấp làm ẩm gốc cây. 

- Tưới nhỏ giọt cung cấp nước thường xuyên, duy trì chế độ ẩm thích hợp theo nhu cầu 

sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng công nghiệp, cây trồng công nghiệp. Nhờ đó, 

cây sinh trưởng tốt, phát triển nhanh, đạt năng suất cao, HÌnh thức tưới nhỏ giọt chủ yếu áp 

dụng cho các loại cây ăn quả trồng dàn như cà chua, bí xanh, mướp hương, mướp đắng, đậu 

cove,… 

* Nhược điểm tưới nhỏ giọt 

- Hệ thống ống tưới nhỏ giọt hay bị tắt nghẽn do bùn cát, rong, tảo, tạp chất hữu cơ, các 

chất dinh dưỡng không hòa tan... Chính vì vậy, nguồn nước tưới của hệ thống tưới nhỏ giọt 

cần phải được xử lý qua bộ lọc. 

- Tưới nhỏ giọt không có khả năng làm mát cây và cải tạo vi khí hậu như tưới phun 

mưa, không có khả năng rửa lá giúp cây quang học tốt. 

- Tưới nhỏ giọt cần phải có vốn đầu tư ban đầu, người đầu tư phải có trình độ tiếp 

cận kỹ thuật tưới. 

- Khi tưới nhỏ giọt bị gián đoạn, cây trồng sẽ xấu đi nhiều so với các phương pháp tưới 

khác. 

Thông số kỹ thuật hệ thống tưới nhỏ giot áp dụng cho mô hình 
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Hệ thống tưới nhỏ giọt bao gồm: Bể chứa nước; Van xả khí; Thiết bị lọc cho hệ thống tưới 

nhỏ giọt; Đồng hồ đo áp; Van điều áp; Hệ thống ống dẫn nước PVC hoặc HDPE; Ống PE 

16mm hoặc 20mm(có thể sử dụng hoặc không); Dây tưới nhỏ giọt; Các phụ kiện để nối các 

thiết bị với nhau: Tên, co, van, khởi thuỷ… 

Tổ máy bơm và động cơ có nhiệm vụ hút lấy nước từ nguồn nước cấp cho hệ thống nhỏ 

giọt dưới dạng áp lực. Máy bơm nước được sử dụng là bơm ly tâm cột áp thấp, động cơ sử 

dụng là động cơ điện. Thông số máy bơm: Nguồn điện: 220v/1p/50Hz; Công suất: 200 w; Cột 

áp: Max 33 m; Lưu lượng: Max 2.7 m3/giờ; Hút sâu: Max 9m; Họng hút xả: 25-25mm 

Đồng hồ đo áp suất: Vỏ thép sơn đen sơn tĩnh điện ,chân ren bằng đồng thau, dãy đo 2 

đơn vị gồm bar và psi với các chỉ tiêu: Max bar:4000; Max psi:5000 

Hệ thống ống dẫn chịu áp lực có các cở khác nhau với, Đường ống chính có đường kính 

32mm, chiều dày ống 3,5mm 

Hệ thống dây tưới nhỏ giọt với các thông số: Dây có đường kính: 16mm; Lưu lượng: 1 

lít/giờ; Lỗ nhỏ giọt có đường kính: 3mm; Khoảng cách lỗ: 0.3m 

c. Hệ thống tưới rãnh: là những phương pháp tưới truyền thống, nước được cung cấp đến 

chân rãnh và do sự thẩm thấu nguồn nước được cung cấp trực tiếp đến bộ rễ của cây trồng, tuy 

nhiên phương pháp tưới này cần lượng nước lớn, hiệu quả không cao, lãng phí nguồn nước 

hơn so với tưới phun mưa và tưới nhỏ giọt. 

d. Hệ thống tưới ngập: là hệ thống tưới truyền thống, chỉ áp dụng cho các loại cây trồng nước 

như rau muống nước, rau cần…, phương pháp này cần nguồn nước lớn, hiệu quả sử dụng nước 

không cao do quá trình thẩm thấu hay bốc hơi. 

2.5.2.3. Thiết kế hệ thống giao thông 

* Nguyên tắc quy hoạch: 

- Đảm bảo sự kết nối theo quy hoạch chung đã được phê duyệt. 

- Đảm bảo sự thống nhất theo quy hoạch nông thôn mới của xã. 

- Đảm bảo phục vụ sản xuất, thuận tiện, an toàn giữa khu vực sản xuất với giao thông chung 

của địa phương và toàn vùng. 

- Đảm bảo các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật. Quy chuẩn, quy phạm hiện hành. 

* Quy hoạch các tuyến giao thông trong vùng 

Ngoài hệ thống giao thông đã có đi qua vùng quy hoạch, cần quy hoạch xây dựng mới các 

tuyến đường giao thông nội vùng: 

*Lợi ích của việc quy hoạch 

 Quy hoạch mới các tuyến đường giao thông nhằm phân lô, phân thửa cho khu quy 

hoạch. Thuận tiện trong việc canh tác (vận chuyển máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất ), thuận 

tiện cho các phương tiện cơ giới vận chuyển nông sản khi thu hoạch. 

2.5.2.4. Nguồn điện và hệ thống đường điện 

Nhằm đảm bảo ổn định điện năng cho các khu sản xuất, ổn định điện năng cho các thiết bị 

dùng điện cần xây dựng hệ thống trạm biến áp và hệ thống đường dây hạ thế. 

Comment [w21]: Hệ thống điện cần được xây 
dựng đến các ao trữ nước trong các khu ruộng 
để mỗi hộ có thể đặt máy bơm của họ tại ao trữ 
nước vào bơm nước từ ao này đến ruộng rau 
của hộ (mỗi hộ có thể lắp một công tơ điện 
riêng để đo lượng điện sử dụng cho việc bơm 
nước của hộ (hộ sẽ tự trả tiền điện cho việc 
bơm nước này). 

http://nhabeagri.com/van-xa-khi/
http://nhabeagri.com/tuoi-nho-giot/thiet-bi-loc/
http://nhabeagri.com/tuoi-nho-giot/thiet-bi-loc/
http://nhabeagri.com/van-dieu-ap/
http://nhabeagri.com/ong-pe/
http://nhabeagri.com/ong-pe/
http://nhabeagri.com/tuoi-nho-giot/phu-kien-ong-pe/
http://nhabeagri.com/tuoi-nho-giot/phu-kien-ong-pe/
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- Đường dây cao thế: Hiện tại trong khu quy hoạch đã có các tuyến đường điện cao thế 110kV 

chạy qua, rất thuận lợi cho việc đấu nối các trạm hạ thế phục vụ cho các khu sản xuất. 

- Đường dây hạ thế: Lưới hạ thế có cấp điện áp 380/110V, đường dây nổi sử dụng cáp bọc 

cách điện kiểu vặn xoắn (ABC) tiết diện dây không nhỏ hơn 50mm1.  được đi nổi treo trên 

cột bê tông li tâm dọc theo hành lang của đường giao thông. 

- Trạm biến áp: Cấp điện áp của trạm biến áp theo tiêu chuẩn là 11/0.4KV. Vị trí của trạm biến 

áp được lựa chọn sao cho gần trung tâm phụ tải dùng điện với bán kính phục vụ nhỏ hơn hoặc 

bằng 300m và gần đường giao thông để tiện thi công. Trạm biến áp sử dụng loại trạm treo. 

2.5.2.5. Hàng rào bảo vệ 

Hệ thống hàng rào bảo vệ bên ngoài nhằm mục đích bảo vệ khu vực sản xuất khỏi sự 

phá hoại của trâu, bò…tạo tính thẩm mỹ và yên tâm canh tác của người dân. 

Toàn vùng quy hoạch sản xuất khu tưới mẫu được bao bọc bời lớp hàng rào bằng hệ 

thống cọc Bê tông và dây thép gai, cao 1m.  

2.5.2.6. Thiết kế khu vườn ươm 

Thiết kế nhà vườn ươm cây giống phục vụ sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng cây 

giống và điều chỉnh thời vụ sản xuất thích hợp để tránh các tác động xấu của biến đổi khí hậu 

* Tác dụng chính của khu vườn ươm 

- Điều chỉnh được nhiệt độ, ánh sáng trong nhà lưới để phù hợp với từng loại cây con; 

- Tiết kiệm được diện tích, trồng cây bằng giá thể trên các bàn trồng, khay trồng cung cấp 

dinh dưỡng qua giá thể và hệ thống tưới phun sương; 

- Tránh được các hiện tượng thời tiết bất thường (mưa bão, hạn hán, gió…); 

- Hạn chế được côn trùng và sâu bệnh hại hại cây con; 

- Bố trí được thời vụ kịp thời; 

- Cung cấp được nguồn cây giống đảm bảo về cả số lượng và chất lượng cho các hộ dân 

trong và ngoài mô hình; 

* Thông số kỹ thuật của vườn ươm thiết kế mô hình 

Vườn ươm là loại nhà lưới được thiết kế dễ bảo trì thuận lợi trong lắp đặt, nhà lưới làm 

vườn ươm có độ linh hoạt cao, có khả năng kiểm soát được các điều kiện về khí hậu và phù 

hợp với việc ươm giống, hoặc trồng rau, trồng hoa,..  

Cũng giống như các mô hình khác, nhà lưới làm vườn ươm có không gian rộng để lắp 

thêm các khung giàn bên trong giúp gia cố độ chắc của nhà lưới và tăng khả năng thiết kế 

thêm hệ thống rèm cắt nắng; thiết bị tưới nông nghiệp hay thiết bị điều khiển khí hậu nhà lưới. 

Bên cạnh đó loại trừ sự ngưng tụ hơi nước trên mái. 

+ Khung vòm hộp hình chữ I chịu lực tốt, thanh giằng bằng thép cường độ cao. 

+ Máng xối được đặt giữa phần kết nối 2 mái vòm. 

+ Chiều cao tính từ đỉnh nóc: Từ 5m đến 6m 

+ Trụ cột đúc bê tông vững chắc, khoảng cách mỗi trụ là 3m 

Comment [w22]: Ai sẽ sử dụng vườn ươm 
này? Quản lý và Vận hành vườn ươm này như 
thế nào cần được làm rõ. Đặc biệt việc bán 
giống từ vườn ươm này như thế nào để đảm 
bảo có thể cấp giống cho các hộ SX rau đồng 
thời có đủ doanh thu (và lợi nhuận) để vườn 
ươm vận hành lâu bền.  
 
Cần phải làm rõ như vậy khi xây dựng vườn 
ươm vì có thể sẽ sảy ra trường hợp sau khi 
ươm giống nhưng không có ai mua hoặc donh 
thu không đủ chi phí thì vườn ươm này sẽ chỉ 
hoạt động một thời gian ngắn là sẽ không có 
nguồn lực để tiếp tục được nữa. 
 
Do tính không chắc chắn về mặt tổ chức quản 
lý và vận hành của vườn ươm nên việc xây 
dựng vườn ươm như đề xuất ở đây là không 
cần thiết cần loại bỏ. 
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+ Mái phủ màng film polyethylene Ginegar có độ dày từ 150 µm ( micron mét) tuổi thọ 

có thể kéo dài từ 5 năm đến 7 năm. 

+ Cửa trượt 1 lớp hoặc 2 lớp khung thép. 

+ Thiết bị kèm theo: Màng cuốn hông, cuốn nóc; Tưới phun sương; Hệ thống quạt thông 

gió; Lưới cắt nắng; Màng cuốn nóc; Bàn trồng, giá thể, phân bón… 

2.5.2.7. Nhà điều hành, khu sơ chế 

Thiết kế xây dựng khu nhà điều hành và sơ chế đóng gói sản phẩm. Đây là nơi cho bộ 

phận quản lý, giám sát điều hành sản xuất hoạt động. Tại khu này lắp đặt các hệ thống sơ 

chế đóng gói sản phẩm. Nơi đây cũng là địa điểm để vùng sản xuất giao dịch với các đối tác 

bên ngoài... Khu điều hành, sơ chế, chế biến, đóng gói phải được bố trí ở vị trí trung tâm 

khu sản xuất và giao thông thuận lợi. 

*Thông số kỹ thuật khu điều hành, sơ chế đóng gói sản phẩm 

        + Nền đổ bê tông mac200; 

+ Trụ cột đúc bê tông vững chắc, khoảng cách mỗi trụ là 5m; 

+ Mái tôn lạnh chịu nhiệt; 

+ Thiết bị khu điều hành: Hệ thống điện nước nhà điều hành; Hệ thống phòng, bàn làm 

việc cán bộ quản lý; Hệ thống quạt; Hệ thống phòng, bàn họp. 

+ Thiết bị kèm theo sơ chế: Hệ thống khay, bồn rửa; Hệ thống bóng đèn điện; Hệ thống 

quạt gió; Hệ thống đóng gói sản phẩm; 

2.5.2.8. Khu xử lý phế phụ phẩm 

Mỗi một khu sản xuất xây dựng một hệ thống xử lý phụ phẩm nông nghiệp làm phân vi 

sinh, nhằm mục đích đảm bảo về môi trường và kinh tế cho sản xuất. 

Khu xử lý phế phụ phẩm có tác dụng 

- Tập trung được lượng rác thải hữu cơ sau khi thu hoạch hạn chế được sự tồn tại của 

mầm bệnh trên đồng ruộng 

- Xử lý các rác thải hữu cơ làm nguồn phân bón hữu cơ vi sinh trả lại cho đồng ruộng, 

góp phần tạo ra sản phẩm an toàn, giảm được chi phí mua phân bón. 

- Làm sạch môi trường không khí, môi trường nước xung quanh khu mô hình 

* Thông số kỹ thuật khu xử lý phế phụ phẩm 

   Khu xử lý được thiết kế đơn giản: 

+ Nền đổ bê tông mac200; 

+ Tường gạch bao quanh 

+ Thiết bị kèm theo: Hệ thống đèn điện; chế phẩm vi sinh… 

2.5.3. CÁC HẠNG MỤC HẠ TẦNG ĐẦU TƯ KHU MẪU 

Bảng 20: Những hạng mục đầu tư hạ tầng(thực hiện 1 lần) 

TT Hạng mục hỗ trợ Mô tả loại hình 
Số lương/khối 

lượng 
Ghi chú

* 

Comment [w23]: Bổ sung hệ thống cấp nước 
sạch để rửa rau và làm vệ sinh các sản phẩm 
sau thu hoạch.   

Comment [w24]: Hầm ủ phân vi sinh, dụng 
cụ chuyên chỏ cầm tay …. 
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I Hệ thống kênh mương nội đồng   

1 Kênh tưới 
Bê tông hóa, kích thước 0,4 

x 0,5m 

2015 m (khu Nương 

Cộ 900 m, khu Hạ 

Bái 1140 m) 

 

2 Kênh tiêu Bê tông/kênh đất 

2525 m (khu Nương 

Cộ 1185 m; khu Hạ 

Bái 1340 m) 

 

II Hệ thống tưới   

1 Hệ thống tưới tiết kiệm   

A Tưới phun mưa 

Hệ thống tươi phun mưa 

ống di động: Máy bơm tạo 

nguồn, máy bơm áp lực, 

ống dẫn, bể chứa, vòi phun 

Nương cộ 1,13 ha 

Hạ Bái 1,28 ha 
 

B Tưới nhỏ giọt 

Hệ thống tưới nhỏ giọt 

công nghệ Israel: máy bơm 

tạo nguồn, máy bơm áp lực, 

đường ống, bể chứa, đường 

ống nhỏ giọt 

Nương cộ 2,85 ha 

Hạ Bái 2,97 ha 
 

2 Hệ thống tưới rãnh Hệ thống đường ống dẫn 
Nương cộ 2,85 ha 

Hạ Bái 2,97 ha 
 

3 Hồ tạo nguồn Kích thước 8 x 8 x1,5m 
Nương cộ: 7 hồ 

Hạ Bái: 5 hồ 
 

III Hệ thống đường giao thông   

1 
Đường giao thông 

nội đồng 
Cấp phối, rộng 1,5 m 

3020 m (Khu Nương 

Cộ 1555 m; khu Hạ 

Bái 1465 m) 

 

IV Hệ thống điện   

1 Đường điện 22 KV  
0,7 km Khu Nương 

Cộ + 0,7 km Hạ Bái 
 

2 
Đường điện 0,4 

KV 
 

0,8 km Nương Cộ + 

0,8 km Hạ Bái 
 

3 Bóng đèn 100 w  

15 cái khu Nương 

Cộ + 15 cái khu Hạ 

Bái 

 

V Hệ thống Vườn ươm   

1 
Vườn ươm + thiết 

bị 

Nhà mái vòm, vật liệu thép, 

hệ thống tưới phụn sương, 

hệ thống khay gieo hạt,  

01 vườn ươm, diện 

tích 600 m
2

 khu 

Nương Cộ + 01 

vườn ươm 600 m
2

 

khu Hạ Bái 

6 

VI Khu sơ chế, xử lý phụ phẩm    

1 
Nhà điều hành, khu 

sơ chế 

Bê tông, gạch, mái tôn; Hệ 

thống bể rửa, khay, giá đỡ 

01 nhà điều hành, sơ 

chế, diện tích 350 m
2

 

khu Nương Cộ + 01 

nhà điều hành, sơ 

chế 350 m
2

 khu Hạ 

 

Comment [w25]: Hệ thống này cần bỏ đi hệ 
thống tưới phun mưa, hệ thống tưới nhỏ giọt, 
ống để tưới rãnh (ống này các hộ có thể tự sắm 
để bơm nước từ ao đến ruộng của họ) 

Comment [w26]: Nên bỏ vì các hộ có thể tự 
ươm giống cho vườn rau của họ 

Comment [w27]: Cấp nước sạch để rửa rau 
và các SP sau thu hoạch  
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Bái 

2 
Khu xử lý phụ 

phẩm NN 
Bê tông, gạch 

01 khu xử lý, diện 

tích 50 m
2

 khu 

Nương Cộ + 01 khu 

xử lý 50 m
2

 khu Hạ 

Bái 

 

*các hạng mục hạ tầng đầu tư cho khu mẫu do PPMU tổ chức đấu thầu, xây dựng 

2.6. TỔ CHỨC SẢN XUẤT, QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CÁC CÔNG TRÌNH 

Trong mô hình này, dự án xây dựng mô hình tổ chức, quản lý và vận hành hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của hộ nông dân như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện nay, tại xã Tượng Sơn có 3 HTX chuyên ngành phục vụ các lĩnh vực riềng gồm: HTX 

Hoàng Hà, HTX Môi Trường và HTX tưới tiêu 

- HTX Hoàng Hà: Được thành lập năm 2012, hiện nay có 239 hội viên. Trong đó, đứng 

đầu là Giám đốc điều hành quản lý chung, ban Giám đốc có 3 người, kiểm soát 3 người, 1 kế toán 

kiêm thủ quỹ và 7 tổ trưởng quản lý riêng 7 tổ sản xuất, dịch vụ. Hoạt động theo sự chỉ đạo của 

chính quyền địa phương và theo ban quản trị. HTX có cán bộ kỹ thuật theo dõi hoạt động sản xuất 

của xã viên, có sổ sách ghi chép nhật ký công việc hằng ngày. Ngoài ra, HTX còn thực hiện dịch 

vụ cung ứng vật tư nông nghiệp đầu vào như: giống, phân bón, thuốc BVTV…  

Về khâu tiêu thụ sản phẩm: HTX có tổ chuyên phụ trách về thu hoạch sơ chế, đóng gói, 

bao bì và dán tem cho sản phẩm, chuyển hàng bằng xe máy tới các siêu thị hoặc các của hàng 

nông sản. Ở đây sản phẩm được nhập cho các siêu thị Coopmark, siêu thị Mitraco và nhập vào 

khu công nghiệp Fomosa và các cửa hàng nông sản của tỉnh, mặt khác cũng có thương lái đến thu 

gom sản phẩm mang đi tiêu thụ ở các địa điểm khác. Tuy nhiên, với khối lượng sản xuất tại địa 

phương, HTX chỉ mới tiêu thụ khoảng 20 – 30 % tổng sản lượng sản xuất ra.  

UBND 

xã Tượng Sơn 

HTX tưới tiêu, 

Tượng Sơn 

HTX Hoàng Hà 

 

Tổ kỹ thuật 

Tổ thương mại 

Tổ tài chính 

HTX Môi trường, 

Tượng Sơn 

Vận hành 

hệ thống 
tưới 

Thực hiện 

xử lý phụ 
phẩm NN 

Nhóm  

sản 

xuất 

cây 

giống 

 

Nhóm  

sản 

xuất 1 

 

Nhóm 

sản 

xuất n  

Nhóm  

sản 

xuất 2 

 

Comment [w28]: Tổ chức SX như sơ đồ này 
không phù hợp với hoạt động SX theo cơ chế 
thị trường như hiện nay mà có dáng dấp của 
HTX SX tập trung theo kiểu cũ (đã từ lâu không 
còn phù hợp nữa). 
 
Tổ chức SX cần phải thể hiện như sau:  
1. Các hộ nông dân tự SX trên ruộng đất của họ 
theo quy trình kỹ thuật đã được tập huấn, các 
biện pháp bón phân, sử dụng thuốc BVTV phải 
tuân thủ các quy định dưới sự giám sát của các 
CB kỹ thuật. 
2. HTX có nhiệm vụ cung cấp vật tư, phân bón, 
các dịch vụ cấp nước cho các nguồn tưới, tổ 
chức các lớp tập huấn kỹ thuật, mua sắm các 
công cụ và vật tư (từ nguồn tiền của dự án) và 
cấp cho các hộ hoặc dịch vụ cho hộ có yêu cầu, 
tìm thị trường liên kết liên doanh với các đơn vị 
tiêu thụ SP để tiến hành kỹ kết/đăng ký với các 
hộ, bao tiêu các SP đã ký kết/đăng ký với các 
hộ. 
3. Trong quá trình SX các hộ được sự chỉ đạo 
và giám sát của HTX về các mặt kỹ thuật, thời 
vụ, sử dụng phân bón thuốc trừ sâu đúng theo 
quy định, cung cấp/bán các SP đúng theo quy 
cách đã ký kết/đăng ký, trả các phí như phí cấp 
nước, phí dịch vụ (làm đất, sơ chế, v..v…), tiền 
điện  
 
Lưu ý rằng cần phải thực hiện biện pháp SX 
theo cơ chế thị trường một cách mềm dẻo nhất 
trong đó người nông dân thể hiện hoàn toàn 
quyền tự chủ của họ trong SX, tiêu thụ SP thì 
mô hình mới lâu bền, còn việc tổ chức theo cơ 
chế tập trung thì càng chặt chẽ thì càng khó 
thực hiện và có nhiều nguy cơ tan vỡ sau một 
thời gian ngắn thực hiện.  
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Hợp tác xã Hoàng Hà là tổ chức được lựa chọn trong việc xây dựng, chỉ đạo sản xuất và 

vận hành Mô hình Xây dựng hệ thống CSA chuyên canh rau, củ, quả ứng dụng công nghệ cao tại 

xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà 

HTX Hoàng Hà được xác định là HTX nòng cốt trong việc triển khai thực hiện mô hình. 

Với số lượng xã viên hầu hết là những hộ nông dân sản xuất rau hiện nay. Để trở thành một doanh 

nghiệp chuyên nghiệp trong tổ chức sản xuất, kinh doanh thì đòi hỏi HTX Hoàng Hà cần phải 

cải tổ về cơ cấu, cách thức tổ chức, quản lý. Việc kiện toàn lại tổ chức HTX Hoàng Hà nhằm mục 

đích giúp nông dân tăng thu nhập thông qua hoạt động tập thể để sản xuất có lãi và ổn định. Sản 

phẩm của các thành viên trong HTX là sản phẩm chất lượng, an toàn có sức cạnh tranh cao trên thị 

trường. Huy động sự tham gia của tất cả các xã viên trong quá trình xây dựng điều lệ, xây dựng 

quy trình sản xuất chung, kế hoạch hoạt động cũng như giám sát việc thực hiện các quy định đó 

nhất là giám sát các thành viên thực hiện quy trình kỹ thuật 

Hiện nay, HTX đã có bộ phận phụ trách về kỹ thuật và thương mại và tài chính, tuy nhiên 

hiệu quả hoạt động chưa cao. Cơ cấu của tổ chức xây dựng dựa vào mục đích và hình thức của tổ 

chức. Cơ cấu tổ chức bao gồm ban quản lý và các tổ chuyên môn khác nhau. Chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của ban quản lý và các bộ phận chuyên môn được  thể hiện rõ trong điều lệ, quy 

định của HTX. Cần có sự phân công quyền hạn rõ ràng cho từng thành viên trong HTX 

 Vì vậy, HTX cần kiện toàn lại tổ chức như sau: 

 Các tổ chức quản lý 

- Ban lãnh đạo HTX: thực hiện các hoạt động chỉ đạo chung, định hướng sản xuất, định 

hướng tiêu thụ sản phẩm 

- Tổ kỹ thuật: Tổ gồm từ 3 – 5 người có tâm huyết với nghề, có trình độ chuyên môn sâu về 

kỹ thuật sản xuất các loại rau; kỹ thuật sơ chế, đóng gói sản phẩm. Tổ thực hiện nhiệm vụ 

xây dựng kế hoạch sản xuất từng loại rau cụ thể cho từng nhóm theo mùa vụ và theo năm. 

Chỉ đạo việc thực hiện đúng quy trình kỹ thuật sản xuất các loại rau, chỉ đạo thực hiện 

đúng quy trình kỹ thuật sơ chế, bảo quản, sản phẩm. Thực hiện việc kiểm soát chất lượng 

vật tư đầu vào cho vùng sản xuất (giống, phân bón, thuốc BVTV…) và xử lý các hành vi vi 

phạm trong quá trình sản xuất, sơ chế bảo quản ảnh hướng đến chất lượng sản phẩm và uy 

tín của tổ chức 

- Tổ thương mại: Tổ gồm 3 – 5 người có kiến thức, kỹ năng về kinh doanh nông nghiệp. Tổ 

thực hiện các nhiệm vụ sau: Tìm kiếm, kết nối với các đơn vị cung cấp dịch vụ đầu vào 

(giống, phân bón, thuốc BTVT…) có uy tín, đảm bảo chất lượng và chỉ đạo việc thực hiện 

mua chung vật tư đầu vào; Tìm kiếm, kết nối với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm và 

chỉ đạo thực hiện các hoạt động bán chung sản phẩm. Ngoài ra, tổ thương mại có nhiệm vụ 

tạo sự tin tưởng của khách hàng, tạo điều kiện xây dựng mối liên kết bạn hàng; xây dựng 

được cam kết, hợp đồng với bạn hàng; xây dựng thương hiệu cho sản phẩm và hình ảnh 

của HTX trên thị trường. 

- Tổ tài chính: Thực hiện hoạt động quản lý, giám sát tài chính 
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 Các đơn vị sản xuất 

- Nhóm sản xuất cây giống: Thành lập nhóm sản xuất cây giống, số lượng nhóm 5 – 7 

người, các thành viên trong nhóm là các xã viên trong HTX am hiểu về kỹ thuật sản xuất 

giống một số loại rau, có tâm huyết, nhiệt tình tự nguyện xin tham gia vào sản xuất giống. 

Nhóm thực hiện hoạt động dịch vụ cây giống, tổ chức nhân giống và bán cây giống cho các 

hộ dân sản xuất. 

- Các nhóm, đội sản xuất: Để thực hiện hoạt động sản xuất có hiệu quả và theo định hướng, 

HTX cần xây dựng các đơn vị sản xuất trực thuộc (nhóm), số lượng thành viên cho mỗi 

nhóm từ  7 – 10 hộ. Các thành viên trong mỗi nhóm được thành lập là những hộ nông dân 

có diện tích đất sản xuất trong cùng 1 ô ruộng được quy hoạch. Mỗi nhóm có 1 trưởng 

nhóm chỉ đạo và giám sát việc thực hiện sản xuất của các thành viên trong nhóm. Trước vụ 

sản xuất nhóm sẽ nhận kế hoạch sản xuất loại rau gì? Sử dụng giống, quy trình sản xuất 

loại rau đó từ tổ kỹ thuật của HTX. Gần đến vụ thu hoạch dự báo sản lượng tới tổ thương 

mại của HTX và tiệp nhận kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của nhóm 

- HTX Dịch vụ tưới tiêu Tượng Sơn: Có 32 thành viên, hoạt động theo sự chỉ đạo của chính 

quyền địa phương, chuyên về các vấn đề tưới tiêu cho đồng ruộng. Trong mô hình này HTX thực 

hiện vận hành các thiết bị, hệ thống tưới (hệ thống tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt, trạm bơm…). 

Việc thực hiện hoạt động tưới tiêu theo yêu cầu của HTX Hoàng Hà. Kinh phí hoạt động của HTX 

tưới tiêu được thu từ phí dịch vụ tưới tiêu. 

- HTX Môi trường xã Tượng Sơn: HTX được thành lập năm 2013 hiện có 13 thành viên, 

hiện nay HTX đang thực hiện hoạt động thu gom rác thải và dịch vụ nước sạch. Trong mô hình 

này chúng tôi đề xuất HTX tham gia vào hoạt động xử lý phụ phẩm từ cây rau làm phân hữu cơ vi 

sinh. Kinh phí hoạt động của HTX sẽ được thu từ dịch vụ phân bón hữu cơ vi sinh. 

Bảng 21: Dự toán thu chi, hoạt động của các HTX 

T

T 
Nguồn thu 

Chi HTX Hoàng Hà 

HTX 

tưới 

tiêu 

HTX 

môi 

trườn

g 

Chi 

chung 

(hội họp, 

điện, 

nước… 

Phụ cấp 

Ban lãnh 

đạo 

Các 

nhóm 

sản 

xuất  

Nhóm 

cây 

giống 

1 
Hoạt động dịch 

vụ vật tư 
x X X    

2 

Hoạt động dịch 

vụ tiêu thụ sản 

phẩm 

x X X    

4 
Hoạt động dịch 

vụ cây giống 
x X X x   

5 
Phí dịch vụ nhà 

sơ chế 
x X X    

6 Phí dịch vụ nước x X x  x  

Comment [w29]: Không nên phân nhóm SX 
kiểu thế này mà việc SX cần phải để các hộ 
hoàn toàn tự chủ.  
Chúng ta không nên và không thể lặp lại hoạt 
động của HTX kiểu cũ như trước đây nữa. 
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tưới 

7 
Dịch vụ phân hữu 

cơ 
x     x 

Trên đây là bảng dự toán nguồn thu, chi cho hoạt động tổ chức sản xuất của mô hình. 

Kinh phí thu chi cụ thể các HTX căn cứ vào điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh, xây dựng 

dự toán, xin ý kiến của đại hội xã viên và đưa vào điều lệ HTX để triển khai thực hiện 
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BẢNG 22: TỔNG HỢP CHI PHÍ HỖ TRỢ THỰC HIỆN MÔ HÌNH 

TT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Cả 3 năm 

PPMU HTX Số 

lượng 
Giá trị 

Số 

lượng 
Giá trị 

Số 

lượng 
Giá trị 

Số 

lượng 
Giá trị 

A Đầu tư cơ sở hạ tầng 9,350,783,910           9,350,783,910 9,350,783,910   

I Kênh Tưới     1,260,402,610           1,260,402,610 1,260,402,610   

  Hạ Bái m 1,015 705,133,695 - - - - 1,015 705,133,695 705,133,695   

  Nương Cộ m 900 555,268,500 - - - - 900 555,268,500 555,268,500   

II Kênh Tiêu     804,487,175 - - - -   804,487,175 804,487,175   

  
Kênh tiêu chính 

Hạ Bái 
m 575 422,584,126 - - - - 575 422,584,126 422,584,126   

  
Kênh tiêu phụ Hạ 

Bái 
m 1,235 77,188,714 - - - - 1,235 77,188,714 77,188,714   

  
Kênh tiêu chính 

Nương Cộ 
m 340 249,875,831 - - - - 340 249,875,831 249,875,831   

  
Kênh tiêu phụ 

Nương Cộ 
m 845 54,838,504 - - - - 845 54,838,504 54,838,504   

III Đường giao thông 1,531,890,425 - - - -   1,531,890,425 1,531,890,425   

  
Đường chính Hạ 

Bái 
m 975 543,983,700 - - - - 975 543,983,700 543,983,700   
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Đường bờ thửa Hạ 

Bái 
m 1,465 343,907,285 - - - - 1,465 343,907,285 343,907,285   

  
Đường chính 

Nương Cộ 
m 1,170 278,965,440 - - - - 1,170 278,965,440 278,965,440   

  
Đường bờ thửa 

Nương Cộ 
m 500 365,034,000 - - - - 500 365,034,000 365,034,000   

IV Ao chứa nước     1,304,209,367 - - - -   1,304,209,367 1,304,209,367   

  Nương Cộ Cái 7 657,438,937 - - - - 7 657,438,937 657,438,937   

  Hạ Bái Cái 5 646,770,430 - - - - 5 646,770,430 646,770,430   

V Trạm bơm     844,089,444 - - - -   844,089,444 844,089,444   

  Trạm bơm Hạ Bái Trạm 1 415,271,808 - - - - 1 415,271,808 415,271,808   

  
Trạm bơm Đội 

Lội 
Trạm 1 428,817,636 - - - - 1 428,817,636 428,817,636   

VI 
Hệ thống cấp 

điện 
    764,000,000 - - - -   764,000,000 764,000,000   

  
Đường điện 0.4 

KV 
km 2 764,000,000 - - - - 2 764,000,000.00 764,000,000   

VII Nhà thi công     142,735,249 - - - -   142,735,249 142,735,249   
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Nhà tạm, nhà thi 

công Hạ Bái 
cái 1 78,884,491 - - - - 1 78,884,491 78,884,491   

  
Nhà tạm, nhà thi 

công Nương Cộ 
cái 1 63,850,758 - - - - 1 63,850,758 63,850,758   

VIII Hàng rào bảo vệ 403,684,640 - - - -   403,684,640 403,684,640   

  Hạ Bái m 1,360 195,385,760 - - - - 1,360 195,385,760 195,385,760   

  Nương Cộ m 1,440 208,298,880 - - - - 1,440 208,298,880 208,298,880   

IX 
Lắp đặt hệ thống tưới tiết 

kiệm 
509,179,000 - - - -   509,179,000 509,179,000   

  Tưới phun mưa ha 2.41 157,179,000 - - - - 2.41 157,179,000 157,179,000   

  Tưới nhỏ giọt ha 5.82 352,000,000 - - - - 5.82 352,000,000 352,000,000   

X 
Vườn ươm 

(600m2) 
Nhà 2 1,128,506,000 - - - - 2 1,128,506,000 1,128,506,000   

XI 
Khu sơ chế, điều 

hành (350 
Nhà 2 600,000,000 - - - - 2 600,000,000 600,000,000   

XII 
Khu xử lý phụ 

phẩm (50m2) 
Nhà 2 57,600,000 - - - - 2 57,600,000 57,600,000   

B Dụng cụ, vật tư cho sản 434,448,220 - 648,371,020   648,371,020   1,717,743,363   1,717,743,363 
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xuất 

I Các dụng cụ cầm tay 113,000,000 - - - -   113,000,000   113,000,000 

  
Máy làm đất lên 

luống cầm tay 
cái 2 100,000,000 - - - - 2 100,000,000   100,000,000 

  Bình phun cái 10 12,000,000 - - - - 10 12,000,000   12,000,000 

  Sàng cái 20 1,000,000 - - - - 20 1,000,000   1,000,000 

II 
Thiết bị thu 

hoạch 
    5,100,000 - - - -   5,100,000   5,100,000 

  Bộ dao kéo cái 40 1,200,000 - - - - 40 1,200,000   1,200,000 

  Sọt cái 60 3,900,000 - - - - 60 3,900,000   3,900,000 

III 
Thiết bị sơ chế, bảo quản, 

đóng gói 
9,500,000 - - - -   9,500,000   9,500,000 

  
Bộ dao kéo 

chuyên dụng 
Cái 100 6,500,000 - - - - 100 6,500,000   6,500,000 

  Sọt Cái 60 3,000,000 - - - - 60 3,000,000   3,000,000 

IV 
Thiết bị xử lý phụ phẩm cây 

trồng sau thu hoạch 
24,000,000 - - - -   24,000,000   24,000,000 

  
Công cụ băm thân 

lá rau màu 
Cái 2 24,000,000 - - - - 2 24,000,000   24,000,000 

V Chi phí hỗ trợ gieo trồng chăm sóc 226,032,588   501,555,388   501,555,388   1,229,143,363   1,229,143,363 

  Giống bí xanh Kg 5 26,500,000 11 53,000,000 11 53,000,000 26.5 132,500,000   132,500,000 
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  Giống dưa chuột Kg 3 27,630,000 4 38,250,000 4 38,250,000 11.57 104,130,000   104,130,000 

  
Giống mướp đắng, 

mướp hương 
Kg - - 17 85,800,000 17 85,800,000 34.32 171,600,000   171,600,000 

  
Giống mồng 

tơi,dền 
Kg - - 20 2,010,000 20 2,010,000 40.2 4,020,000   4,020,000 

  Giống cà chua Kg - - 1 36,840,000 1 36,840,000 1.228 73,680,000   73,680,000 

  Giống cà Kg - - 9 70,080,000 9 70,080,000 17.52 140,160,000   140,160,000 

  
Giống su hào, bắp 

cải 
Kg 1 70,180,000 1 70,180,000 1 70,180,000 3.828 210,540,000   210,540,000 

  Giống cải Kg 35 69,300,000 35 69,300,000 35 69,300,000 103.95 207,900,000   207,900,000 

  Giống rau gia vị Kg 10,05 2,727,067.50 10,05 2,727,067.50 10,05 2,727,067.50 31,5 8,181,202.50   8,181,202.50 

  Urea Kg 936 9,356,400 2,399 23,988,600 2,399 23,988,600 
5,733.

36 
57,333,600   57,333,600 

  Lân super Kg 1,357 4,750,620 3,411 13,644,720 3,411 13,644,720 
8,179.

68 
32,040,060   32,040,060 

  Kali Clorua Kg 979 14,683,500 2,265 33,975,000 2,265 33,975,000 
5,508.

90 
82,633,500   82,633,500 

  Phân bón lá Gói 181 905,000 352 1,760,000 352 1,760,000 885 4,425,000   4,425,000 

VI Chế phẩm vi sinh Lít 50 5,000,000 150 15,000,000 150 15,000,000 350 35,000,000   35,000,000 

VII Chi phí khác     54,000,000   134,000,000   114,000,000   302,000,000   302,000,000 
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(Dự toán chi tiết các hạng mục xây dựng hạ tầng xem ở phần phụ lục) 

  
In bao bì nhãn 

mác 
Cái 

10,00

0 
30,000,000 

30,00

0 
90,000,000 30,000 90,000,000 70,000 210,000,000   210,000,000 

  
Họp triển khai kê 

hoạch tập huấn 
lớp 1 10,250,000 1 10,250,000 1 10,250,000 3 30,750,000   30,750,000 

  Hội nghị đầu bờ HN 1 11,750,000 1 11,750,000 1 11,750,000 3 35,250,000   35,250,000 

  Bảng biểu MH Cái 2 2,000,000 2 2,000,000 2 2,000,000 6 6,000,000   6,000,000 

  
Thùng thu gom 

chất thải rắn 
Cái     10 20,000,000 10 20,000,000 20 40,000,000   40,000,000 

C Chi phí  kiện toàn tổ chức 300,000,000           300,000,000   300,000,000 

  Kiện toàn tổ chức các HTX 100,000,000           100,000,000   100,000,000 

  
Thành lập các nhóm sản xuất trong 

HTX 
100,000,000           100,000,000   100,000,000 

  
Hỗ trợ kinh phí vận hành mô hình năm 

đầu tiên 
100,000,000           100,000,000   100,000,000 

D Chi phí quản lý (3%) 302,556,964   19,451,131   19,451,131   341,459,225 332,458,430   

  

 
TỔNG 10,387,789,094   667,822,151   667,822,151   11,723,433,395 9,683,242,340 2,017,743,363 
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3. QUẢN LÝ,GIÁM SÁT CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ 

HỘI TẠI ĐỊA PHƯƠNG  

3.1. Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý thực hiện dự án 

+ Ban quản lý dự án tỉnh Hà Tĩnh: với vai trò Chủ đầu tư, Ban có trách nhiệm: 

- Lấy ý kiến đơn vị chuyên môn về PCSA; Phê duyệt PCSA, phê duyệt (kế hoạch đấu 

thầu/mua sắm, Hồ sơ mời thầu…, Kế hoạch tập huấn/đào tạo) 

- Phối hợp các cơ quan liên quan (Chi cục, Phòng, Trung tâm…) tham gia, hỗ trợ dự án 

- Chủ trì tổ chức giám sát, đánh giá, phê duyệt các điều chỉnh… 

- Đề xuất, kiến nghị (Bộ, Tỉnh) điều chỉnh, bổ sung (quy định, cơ chế) trong quá trình 

thực hiện PCSA (nếu cần). 

- Trình Sở NN&PTNT Hà Tĩnh phê duyệt PCSA và ký kết Thỏa thuận thực hiện với 

HTX/TCDN để triển khai thực hiện mô hình CSA. 

- Lập KH đấu thầu/mua sắm, HSMT (với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tư vấn CSA) cho (xây lắp 

HT kênh nội đồng, mua sắm máy móc, thiết bị…) trình Sở NN&PTNT Hà Tĩnh phê duyệt; Tổ 

chức đấu thầu/mua sắm, quản lý hợp đồng, cấp phát/bàn giao cho HTX… 

-  Nghiệm thu, thanh quyết toán đầy đủ và đúng tiến độ cho các (vật tư, giống… công cụ) 

HTX mua theo Thỏa thuận thực hiện PCSA đã được đã ký kết; 

- Chỉ đạo chuyên gia Đội tư vấn CSA hỗ trợ kỹ thuật cho HTX/TCDN trong toàn bộ quá 

trình xây dựng kế hoạch và thực hiện mô hình, bao gồm đánh giá hiệu quả và đề xuất các điều 

chỉnh cần thiết. 

- Trình Sở NN&PTNT phê duyệt các điều chỉnh trong quá trình thực hiện; Đề xuất Sở 

NN&PTNT trình, kiến nghị (Bộ, Tỉnh) điều chỉnh/bổ sung (quy định, cơ chế) trong quá trình 

thực hiện PCSA (nếu cần). 

- Phối hợp chặt chẽ và tham vấn thường xuyên với các cơ quan huyện, xã, các tổ chức xã 

hội, đoàn thể địa phương, để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động thực hiện mô hình CSA. 

- Giám sát HTX/TCDN trong việc bảo quản và sử dụng các công trình, máy móc, vật tư 

thiết bị theo đúng mục đích. 

3.2. Sự phối hợp và trợ giúp của Ủy ban Nhân dân huyện và Phòng Nông nghiệp 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Tĩnh, Ban Quản lý dự án và Tư 

vấn CSA trong quá trình chỉ đạo thực hiện mô hình CSA. 

- Trợ giúp UBND xã Tượng Sơn, HTX Hoàng Hà và các hộ dân tham gia thực hiện mô 

hình về chủ trương, chính sách trong quá trình thực hiện mô hình. 

- Cử cán bộ có chuyên môn phù hợp tham gia cùng Ban Quản lý dự án, Tổ công tác của Sở 

và Tư vấn CSA trong các buổi tham vấn cộng đồng, họp dân, hội nghị, hội thảo và chỉ đạo thực 

hiện mô hình. 

- Tham gia vào quá trình giám sát, đánh giá hiệu quả mô hình và nhân rộng mô hình.  
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- Là cầu nối liên kết giữa các Doanh nghiệp tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện với 

HTX Hoàng Hà và các hộ dân trong khu mẫu để tiêu thụ sản phẩm. 

3.3. Sự giám sát của chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội đối với hoạt động thực 

hiện mô hình 

+ Cơ chế giám sát của chính quyền địa phương và tổ chức xã hội đối với các hoạt động thực 

hiện mô hình. 

- Giám sát kế hoạch thực hiện của các HTX và nông dân thực hiện mô hình; 

- Giám sát các nội dung thực hiện, tình hình sử dụng vật tư, thiết bị, máy móc của HTX 

Hoàng Hà và các hộ dân tham gia thực hiện mô hình; 

- Giám sát kết quả thực hiện của mô hình so với mục tiêu và kế hoạch đề ra.  

+ Những trợ giúp cần thiết để việc thực hiện mô hình đạt được những mục tiêu đề ra. 

- Trợ giúp về mặt chủ trương, chính sách cho HTX, các hộ nông dân trong quá trình thực 

hiện mô hình. 

- Trợ giúp trong vấn đề tuyên truyền, vận động, đặc biệt là vấn đề bình đẳng giới trong 

hoạt động sản xuất. 

3.4. Vai trò và trách nhiệm của HTX trong việc triển khai thực hiện PCSA 

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với BĐKH 

(PCSA)với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của dự án thông qua Thỏa thuận thực hiện được ký 

với Ban PPMU; 

- Tổ chức triển khai mô hình CSA thông qua các công việc: Tuyên truyền vận động nông 

hộ trong khu mẫu tham gia mô hình; rà soát danh sách và diện tích của các nông hộ tham gia mô 

hình; mua sắm và cấp phát vật tư cho nông hộ bằng nguồn tiền hỗ trợ của dự án, lập hồ sơ, 

chứng từ thanh quyết toán kinh phí theo đúng Thỏa thuận thực hiện đã ký kết với PPMU;; tổ 

chức tập huấn và hội nghị tổng kết đánh giá mô hình CSA;  

- Tiếp nhận các máy móc, công cụ và công trình được bàn giao/cấp phát từ PPMU, tổ chức 

quản lý, bảo dưỡng và sử dụng có hiệu quả; 

3.5. Vai trò và trách nhiệm của các hộ nông dân tham gia mô hình CSA sẽ thực hiện. 

- Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo, tập huấn và tham quan mô hình; 

- Thực hiện đúng hướng dẫn quy trình kỹ thuật của cán bộ kỹ thuật HTX trên ruộng; 

- Tiếp nhận giống và vật tư từ HTX để xây dựng mô hình CSA, đối ứng đầy đủ và đúng 

thời điểm phần vật tư còn lại để xây dựng mô hình CSA; 

- Được hưởng toàn bộ sản phẩm sau thu hoạch của mô hình CSA; 

- Bảo quản và sử dụng các công trình, máy móc thiết bị, dụng cụ cầm tay mà dự án đầu tư 

hỗ trợ đúng mục đích. 

- Trao đổi, phổ biến, tuyên truyền kiến thức, kinh nghiệm sản xuất  
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4.  CÁC KHÓA TẬP HUẤN THỰC HIỆN MÔ HÌNH CSA 

Bảng 23: Nhu cầu đào tạo/hướng dẫn để thực hiện mô hình CSA rau  

TT Hạng mục đào tạo/hướng dẫn  Số người  Số lớp Thời gian  

1 

- Tập huấn Quy trình sản xuất dưa chuột 

thích ứng biến đổi khí hậu 

- Tập huấn Quy trình sản xuất cây mướp 

hương, mướp đắng thích ứng biến đổi khí hậu  

- Tập huấn Quy trình sản xuất cây mồng tơi, 

rau dền thích ứng biến đổi khí hậu  

- Tâp huấn Quy trình sản xuất cây cà chua 

thích ứng BĐKH 

- Tập huấn Quy trình sản xuất các loại cây 

họ cà (Cà tím; Cà pháo; Cà dừa) thích ứng 

biến đổi khí hậu 

- Tâp huấn Quy trình sản xuất Bắp cải, su 

hào thích ứng BĐKH 

- Tập huấn Quy trình sản xuất cây họ thập tự 

ăn lá (cải canh, cải chíp, cải bẹ, cải mào 

gà…) thích ứng BĐKH 

- Tập huấn Quy trình sản xuất cây rau gia vị 

thích ứng BĐKH 

- Tập huấn kỹ thuật bón phân: Sử dụng 

lượng bón hợp lý và thời điểm bón phù hợp 

với yêu cầu sinh lý của cây rau theo từng 

mùa vụ, thời gian cách ly và xử lý lượng 

phân bón dư thừa 

186 

2 lớp/ quy 

trình x 10 quy 

trình x 

1lớp/vụ x 7 vụ 

= 140 lớp  

(Mỗi lớp 35 

người) 

1 lần / vụ, vào 

đầu vụ 

Vụ Thu Đông 

2016 : Tháng 

7/2016; 

Vụ Xuân Hè 

2017: 2/2017 

Vụ Hè Thu 

2017: 5/2017 

Vụ Thu Đông 

2017: 8/2017 

Vụ Xuân Hè 

2018: 2/2018 

Vụ Hè Thu 

2018: 5/2018 

Vụ Thu Đông 

2018: 8/2018 

 

2 
Tập huấn Quy trình xử lý phụ phẩm cây rau 

làm phân hữu cơ vi sinh 
14 3 

T12/2016 

T12/2017 

T12/2018 

4 

- Đào tạo kiến thức tổ chức sản xuất cho cán 

bộ HTX  

- Đào tạo kỹ năng kinh doanh, thương thảo 

hợp đồng cho cán bộ HTX 

- Đào tạo về quản lý và vận hành hệ thống 

tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt 

- Đào tạo về quản lý, vận hành hệ thống sơ 

chế, chế biến 

- Đào tạo về kỹ thuật sản xuất cây giống 

trong nhà ươm. 

50 15 

T8/2016 

T2/2017 

T2/2018 

 

 Tổng số 250 158   

Ghi chú: Tỷ lệ nữ trong mỗi lớp đào tạo cần đạt ít nhất là 40% 

Comment [w30]: Quá nhiều lớp thế này thì 
tập huấn thế nào dược? Cần gom các lớp lại, 
một lớp có thể tập huấn nhiều cây một lần thì 
hợp lý hơn. 
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5.  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1. Kết luận 

Trên cơ sở điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và thực trạng sản xuất cùng với các thuận 

lợi, khó khăn và nhu cầu của phát triển sản xuất cũng như khả năng đầu tư của Dự án, mô hình 

CSA sản xuất rau của xã Tượng Sơn với tổng diện tích 20,437 ha tại 2 vùng (Vùng 1 thuộc cánh 

đồng Nương Cộ với tổng diện tích 11,28 ha; Vùng 2 thuộc cánh đồng Hạ Bái với tổng diện tích 

9,152 ha) được thiết kế thành các khu chức năng đồng bộ từ sản xuất (khu sản xuất, vườn ươm, 

sơ chế) tới công trình phụ trợ (hệ thống thủy lợi, giao thông, hồ chứa, xử lý phụ phẩm,…); Từ 

sản xuất theo công nghệ cao (tưới tiết kiệm) tới tiên tiến (nhà vòm đơn giản, tưới tiết kiệm) với 

khu vực sản xuất gồm 41 ô. 

Mô hình được thực hiện như thiết kế sẽ đem lại những lợi ích sau: 

Các hộ nông dân đơn lẻ được liên kết để thực hiện chung quy trình sản xuất kết hợp làm 

ổn định chất lượng để phù hợp với thị trường. 

Thiết lập được một hệ thống kiểm soát rau an toàn từ việc cung cấp vật tư đầu vào, quy 

trình sản xuất đến quá trình lưu thông thương mại sản phẩm. 

Các hộ nông dân có quy mô sản xuất nhỏ được hỗ trợ sản xuất được sản phẩm có chất 

lượng cao và có kiến thức về thực hành thương mại tốt.  

Các hộ nông dân được tiệp cận với các công nghệ sản xuất tiên tiên hiện đại như: vườn 

ươm, hệ thống tưới tiết kiệm, khu sơ chế… làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm tác 

sự ảnh hướng của biến đổi khí đến sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm từ đó đem lại thu nhập 

cao hơn.  

-  Bản thiết kế mô hình CSA rau xã Tượng Sơn mở ra một hướng đi mới cho việc khai 

thác, cải tạo, quản lý, sử dụng đất nông nghiệp một các hợp lý theo hướng công nghệ cao, với 

kỹ thuật sản xuất tiên tiến, đưa lại hiệu quả kinh tế xã hội to lớn góp phần quan trọng cho việc 

chuyển dịch cơ cấu sản xuất; tạo việc làm, thu hút lao động nông nghiệp. Tạo ra hướng mới 

cho sản xuất hàng hóa nông nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường phục vụ nội tiêu và xuất khẩu. 

 Việc bố trí quy hoạch các khu sản xuất, công trình hạ tầng…đều hướng tới phục vụ tốt 

cho sản xuất thực phẩm xanh theo hướng hiện đại, áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, phát 

triển bềnvững, không ảnh hưởng đến môi trường và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa 

phương. 

5.2. Kiến nghị 

Ban quản lý dự án (CPO) xem xét bản thiết kế mô hình,  phê duyệt sớm và bố trí  kinh phí 

để thực hiện mô hình đúng tiến độ. 

Ban quản lý dự án tỉnh Hà Tĩnh sớm hoàn thiện thủ tục đấu thầu các tổ chức thi công thực 

hiện để mô hình đạt tiến độ 

UBND xã Tượng Sơn tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công thực hiện xây dựng mô 

hình, tuyên truyền người dân tham việc xây dựng mô hình./. 
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CÁC PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC HỘ THAM GIA MÔ HÌNH 

TT Tên chủ hộ Vị Trí Lô SX Địa Điểm 

1 Bùi Đình Khôi A1  Hạ Bái 

2 Bùi Đức Chung A2 Hạ Bái 

3 Bùi Đức Công A18 Hạ Bái 

4 Bùi Đức Hảo A19 Hạ Bái 

5 Bùi Đức Hùng A20, A12 Hạ Bái 

6 Bùi Đức Khiên A2 , A3   Hạ Bái 

7 Bùi Đức Lịch A9 Hạ Bái 

8 Bùi Đức Lý A10, A7 Hạ Bái 

9 Bùi Đức Ngoãn A9, A6 Hạ Bái 

10 Bùi Đức Quản A10, A19,A20 Hạ Bái 

11 Bùi Đức Tri A11, A15 Hạ Bái 

12 Bùi Hữu Hảo A20 Hạ Bái 

13 Bùi Hữu Phong A2,A5,A19,A20 Hạ Bái 

14 Bùi Hữu Phú A19, A20 Hạ Bái 

15 Bùi Thị Thắng A1, A17, A19, A20 Hạ Bái 

16 Bùi Thị Toản A6, A7 Hạ Bái 

17 Bùi Văn Hương A18 Hạ Bái 

18 Dương Kim Lộc A4, A8 Hạ Bái 

19 Dương Thị Cường A17, A19, A20 Hạ Bái 

20 Dương Văn Hương A9, A14,A20 Hạ Bái 

21 Dương Văn Phú A3, A12 Hạ Bái 

22 Dương Văn Thủy A2, A6, A7,A10,A11 Hạ Bái 

23 Hồ Thị Vịnh A4, A8,A11,A14 Hạ Bái 

24 Lưu Văn Đồng A20 Hạ Bái 

25 Nguyễn Hữu Minh A9 Hạ Bái 

26 Nguyễn Hữu Quý A5, A13 Hạ Bái 

27 Nguyễn Thị Đào A6 Hạ Bái 

28 Nguyễn Thị Hoa A20 Hạ Bái 

29 Nguyễn Thị Nhâm A14 Hạ Bái 

30 Nguyễn Thị Thịnh A9, A10, A20 Hạ Bái 

31 Nguyễn Thị Tín A13, A14 Hạ Bái 

32 Nguyễn Trọng Anh A16, A17 Hạ Bái 

33 Nguyễn Trọng Cung A3, A11 Hạ Bái 

34 Nguyễn Trọng Điểu A3, A20 Hạ Bái 

35 Nguyễn Trọng Hà A6 Hạ Bái 

36 Nguyễn Trọng Hùng A18 Hạ Bái 

37 Nguyễn Trọng Nga A12, A16, A17 Hạ Bái 

38 Nguyễn Trọng Thạch A18 Hạ Bái 
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39 Nguyễn Trọng Thành A16 Hạ Bái 

40 Nguyễn Trọng Thảo A12 Hạ Bái 

41 Nguyễn Trọng Thiết A5, A11, A13, A14,A17,A10 Hạ Bái 

42 Nguyễn Trọng Thuật A10, A11 Hạ Bái 

43 Nguyễn Trọng Thuyền A10, A11 Hạ Bái 

44 Nguyễn Trọng Trường A18 Hạ Bái 

45 Nguyễn Trọng Túc A3, A5,A20,A4 Hạ Bái 

46 Nguyễn Trọng Tưởng A10, A11, A12 Hạ Bái 

47 Nguyễn Văn Dần A15 Hạ Bái 

48 Nguyễn Viết Dượng A1 Hạ Bái 

49 Nguyễn Viết Hải A16 Hạ Bái 

50 Nguyễn Viết Hùng A12 Hạ Bái 

51 Nguyễn Viết Sáng A7,A8 Hạ Bái 

52 Nguyễn Viết Trạm A4 Hạ Bái 

53 Nguyễn Viết Tuấn Hải A6, A7 Hạ Bái 

54 Nguyễn Viết Ty A6 Hạ Bái 

55 Trần Hậu Ánh A10, A13,A14 Hạ Bái 

56 Trần Hậu Oanh A13,A14 Hạ Bái 

57 Trần Quốc Duẫn A12,A13 Hạ Bái 

58 Trần Thị Hợp A15 Hạ Bái 

59 Trần Thị Thanh A20 Hạ Bái 

60 Trần Thị Vân A15 Hạ Bái 

61 Trần Xuân Chiến A6,A7 Hạ Bái 

62 Trần Xuân Chức A6, A7,A10,A14,A20 Hạ Bái 

63 Trần Xuân Ngô A2,A7,A8 Hạ Bái 

64 Trần Xuân Thìn A16 Hạ Bái 

65 Trần Xuân Thuận A1 Hạ Bái 

66 Trần Xuân Thực A20 Hạ Bái 

67 Trần Xuân Thủy A10, A11, A19 Hạ Bái 

68 Trần Xuân Tộ A13,A14,A20 Hạ Bái 

69 Trần Xuân Tuấn A16,A17 Hạ Bái 

70 Trần Xuân Tuất A13 Hạ Bái 

71 Trần Xuân Tuệ A3 Hạ Bái 

72 Trần Xuân Tụy A10,A11,A14 Hạ Bái 

73 Trần Xuân Tuyển A6,A7 Hạ Bái 

74 Trần Xuân Tỵ A15 Hạ Bái 

75 Trần Xuân Vận A3 Hạ Bái 

76 Văn Đồng A10 Hạ Bái 

77  Dương Kim Cần A27 Nương Cộ 

78  Dương Thị Hòa A35 Nương Cộ 

79  Dương Thị Xuân A28 Nương Cộ 
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80  Hoàng Thị Chiến A32 Nương Cộ 

81  Hoàng Thị Huyền A41 Nương Cộ 

82  Hoàng Thị Lý A29 Nương Cộ 

83  Hoàng Thị Thanh A22 Nương Cộ 

84  Hoàng Trọng Cẩ A33 Nương Cộ 

85  Hoàng Trọng Cũng A33 Nương Cộ 

86  Hoàng Trọng Đồng A33 Nương Cộ 

87  Hoàng Trọng Dụng A29 Nương Cộ 

88  Hoàng Trọng Hạo A23 Nương Cộ 

89  Hoàng Trọng Kỳ A30, A21 Nương Cộ 

90  Hoàng Trọng Lâm A26,A29 Nương Cộ 

91  Hoàng Trọng Ngôn A28 Nương Cộ 

92  Hoàng Trọng Thanh A24 Nương Cộ 

93  Hoàng Trọng Thế A23 Nương Cộ 

94  Hoàng Trọng Việt A29 Nương Cộ 

95  Hoàng Trung Thông A21 Nương Cộ 

96  Nguyễn Doãn Đề A25 Nương Cộ 

97  Nguyễn Doãn Toàn A24 Nương Cộ 

98  Nguyễn Huy Thi A36 Nương Cộ 

99  Nguyễn Phi Kháng A30 Nương Cộ 

100  Nguyễn Phi Sơn A22 Nương Cộ 

101  Nguyễn Phi Thông A39 Nương Cộ 

102  Nguyễn Phi Uyễn A27 Nương Cộ 

103  Nguyễn Thị Hòa A37 Nương Cộ 

104  Nguyễn Thị Phệ A38 Nương Cộ 

105  Nguyễn Thị Thảo A22 Nương Cộ 

106  Nguyễn Văn Thái A25 Nương Cộ 

107  Nguyễn Văn Thìn A40 Nương Cộ 

108  Nguyễn Văn Tuân A26 Nương Cộ 

109  Trần Bá Liện A30 Nương Cộ 

110  Trần Danh Bính A21 Nương Cộ 

111  Trần Danh Cương A22 Nương Cộ 

112  Trần Danh Rường A22 Nương Cộ 

113  Trần Văn Hòa A35 Nương Cộ 

114 Trần Văn Thanh A28 Nương Cộ 

115 Trần Văn Tịnh A35 Nương Cộ 

116 Dương Thị Hương A36 Nương Cộ 

117 Hoàng Trọng Đồng A36 Nương Cộ 

118 Hoàng Trọng Hiếu A29,A35 Nương Cộ 

119 Nguyễn Chính Hiền A35 Nương Cộ 

120 Bùi Văn Sơn A27 Nương Cộ 



72 

 

121 Dương Kim Bảo A35 Nương Cộ 

122 Dương Kim Cử A38 Nương Cộ 

123 Dương Kim Hải A31 Nương Cộ 

124 Dương Kim Huy A31 Nương Cộ 

125 Dương Thị Hoa A37,A32 Nương Cộ 

126 Dương Thị Tâm A36 Nương Cộ 

127 Dương Thị Xoan A21 Nương Cộ 

128 Nguyễn Thị Lạc A24 Nương Cộ 

129 Hoàng Minh Thống A31 Nương Cộ 

130 Hoàng Quốc Phòng A21,A34 Nương Cộ 

131 Hoàng Thị Lý A30 Nương Cộ 

132 Hoàng Thị Thành A34 Nương Cộ 

133 Hoàng Trọng Anh A24 Nương Cộ 

134 Hoàng Trọng Cẩm A33 Nương Cộ 

135 Hoàng Trọng Cử A25 Nương Cộ 

136 Hoàng Trọng Cường A32,A21,A25 Nương Cộ 

137 Hoàng Trọng Đào A22 Nương Cộ 

138 Hoàng Trọng Đồng A33 Nương Cộ 

139 Hoàng Trọng Dũng A33,A38 Nương Cộ 

140 Hoàng Trọng Hải A28,A29 Nương Cộ 

141 Hoàng Trọng Hiền A37,A38,A40 Nương Cộ 

142 Hoàng Trọng Kỳ A21 Nương Cộ 

143 Hoàng Trọng Lâm A41 Nương Cộ 

144 Hoàng Trọng Ngô A26, A31 Nương Cộ 

145 Hoàng Trọng Thành A29 Nương Cộ 

146 Hoàng Trọng Thế A21,A39 Nương Cộ 

147 Hoàng Trọng Thìn A31,A24 Nương Cộ 

148 Hoàng Trọng Thống A37 Nương Cộ 

149 Hoàng Trọng Việt A33 Nương Cộ 

150 Hoàng Trọng Vịnh A32 Nương Cộ 

151 Hoàng Trung Cử A25 Nương Cộ 

152 Hoàng Trung Thông A25,A39 Nương Cộ 

153 Ngô Văn Sơn A32 Nương Cộ 

154 Nguyễn Doãn Bình A23 Nương Cộ 

155 Nguyễn Doãn Đề A21 Nương Cộ 

156 Nguyễn Đoàn Diện A24 Nương Cộ 

157 Nguyễn Doãn Thông A24 Nương Cộ 

158 Nguyến Huy Hồng A35 Nương Cộ 

159 Nguyễn Phi Dũng A23 Nương Cộ 

160 Nguyễn Phi Hoàng A24,A28 Nương Cộ 

161 Nguyễn Phi Kháng A26,A34 Nương Cộ 
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162 Nguyễn Phi Lập A29 Nương Cộ 

163 Nguyễn Phi Lộc A22 Nương Cộ 

164 Nguyến Phi Sơn A40,A26,A28 Nương Cộ 

165 Nguyễn Phi Việt A29 Nương Cộ 

166 Nguyễn Thanh Đức A37 Nương Cộ 

167 Nguyễn Thị Chiểu A25 Nương Cộ 

168 Nguyễn Thị Hương A30 Nương Cộ 

169 Nguyễn Thị Liên A29 Nương Cộ 

170 Nguyễn Thị Phệ A27 Nương Cộ 

171 Nguyễn Thị Thảo A24 Nương Cộ 

172 Nguyễn Trọng Cũng A36 Nương Cộ 

173 Nguyễn Trung Thành A26 Nương Cộ 

174 Nguyễn Văn Minh A22 Nương Cộ 

175 Nguyễn Văn Thái A21,A39 Nương Cộ 

176 Nguyễn Văn Thìn A23 Nương Cộ 

177 Trần Bá Liện A23 Nương Cộ 

178 Trần Danh Cửu A26 Nương Cộ 

179 Trần Danh In A41 Nương Cộ 

180 Trần Danh Minh A28 Nương Cộ 

181 Trần Danh Phương A23 Nương Cộ 

182 Trần Văn Dịnh A32 Nương Cộ 

183 Trần Văn Luân A33 Nương Cộ 

184 Trần Văn Thanh A23 Nương Cộ 

185 Trần Văn Thế A21 Nương Cộ 

186 Trần Văn Tịnh A32,A37 Nương Cộ 

PHỤ LỤC 2: BẢN ĐỒ THIẾT KẾ KHU TƯỚI MẪU CÁNH ĐỒNG NƯƠNG CỘ VÀ 

CÁNH ĐỒNG HẠ BÁI 

PHỤ LỤC 3: DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TƯỚI PHUN 

MƯA, TƯỚI NHỎ GIỌT 

DỰ TOÁN KINH PHÍ TƯỚI PHUN MƯA CHO KHU HẠ BÁI (1.28 Ha) 

TT Loại thiết bị 
Đơn 

vị 
Số lượng Giá tiền Thành tiền Tổng 

[1] [2] [3] [4] [5] [6]=[4]x[5] [7] 

I Máy bơm tạo nguồn Cái 1 
      

4,000,000  

     

4,000,000  

         

4,000,000  

II Máy bơm áp lực Cái 1 
      

2,800,000  

     

2,800,000  

         

2,800,000  

III Dây điện m 400           30,000  
   

12,000,000  

       

12,000,000  

IV Đường ống dẫn nguồn m 410             4,000                
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nước 1,640,000  1,640,000  

V 
bể 

chứa(15m3) 

dây thép kg 8.832           11,500  
        

101,568  

       

23,401,530  

thép tròn kg 343.04           15,000  
     

5,145,600  

xi măng kg 3306.24             1,300  
     

4,298,112  

cát m
3
 5.94         190,000  

     

1,128,600  

đá dặm m
3
 4.36         420,000  

     

1,831,200  

gạch  viên 2937               850  
     

2,496,450  

công lắp 

đặt 
công 42         200,000  

     

8,400,000  

VI bể lọc(5m3) 

dây thép kg 2.96           11,500           34,040  

       

18,208,740  

thép tròn kg 89.5           15,000  
     

1,342,500  

xi măng kg 861.3           13,000  
   

11,196,900  

cát m
3
 1.545         190,000  

        

293,550  

đá dặm m
3
 1.135         420,000  

        

476,700  

gạch  viên 1253               850  
     

1,065,050  

công lắp 

đặt 
công 19         200,000  

     

3,800,000  

VII 

Hầm máy 

bơm (dài 

100 cm x 

rộng 70 cm 

x sâu 50 cm) 

xi măng kg 220             1,300  
        

286,000  

         

2,961,193  

cát m
3
 0.287         190,000           54,530  

đá dặm m
3
 0.59         420,000  

        

247,963  

gạch  viên 262               850  
        

222,700  

công lắp 

đặt 
công 8.6         250,000  

     

2,150,000  

VIII 

Hố van (dài 

50 cm x 

rộng 30 cm 

x sâu 50 cm 

xi măng kg 50             1,300           65,000  

         

1,949,750  

cát m
3
 0.085         190,000           16,150  

đá dặm m
3
 0.08         420,000           33,600  

gạch  viên 100               850           85,000  

công lắp công 7         250,000       
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đặt 1,750,000  

IX 

Bê tông để 

cọc vòi phun 

(dài 20 cm x 

rộng 20 cm 

x dày 10 cm) 

xi măng kg 5             1,300             6,500  

         

1,759,780  

cát m
3
 0.004         190,000                760  

đá dặm m
3
 0.006         420,000             2,520  

công lắp 

đặt 
công 7         250,000  

     

1,750,000  

X 

vòi 

phun(R=5m; 

khoảng 

cách=7,4) 

vòi phun Vòi 300             5,000  
     

1,500,000         

14,760,000  đường ống 

nhánh 
m 2210             6,000  

   

13,260,000  

XI Tổng               83,480,993  

 
Bằng chữ: Tám mươi ba triệu,bốn trăm tám mươi nghìn chín trăm chín 

mươi ba đồng ./.  

 DỰ TOÁN KINH PHÍ TƯỚI PHUN MƯA CHO KHU NƯƠNG CỘ (1.13 Ha) 

TT Loại thiết bị 
Đơn 

vị 
Số lượng Giá tiền Thành tiền Tổng 

[1] [2] [3] [4] [5] [6]=[4]x[5] [7] 

I Máy bơm tạo nguồn Cái 1 
      

4,000,000  

     

4,000,000  

         

4,000,000  

II Máy bơm áp lực Cái 1 
      

2,800,000  

     

2,800,000  

         

2,800,000  

III Dây điện m 350           30,000  
   

10,500,000  

       

10,500,000  

IV 
Đường ống dẫn nguồn 

nước 
m 295             4,000  

     

1,180,000  

         

1,180,000  

V 
bể 

chứa(15m3) 

dây thép kg 7.8           11,500           89,700  

       

19,839,250  

thép tròn kg 305           15,000  
     

4,575,000  

xi măng kg 2850             1,300  
     

3,705,000  

cát m
3
 5.12         190,000  

        

972,800  

đá dặm m
3
 4.2         420,000  

     

1,764,000  

gạch  viên 3215               850  
     

2,732,750  

công lắp 

đặt 
công 30         200,000  

     

6,000,000  

VI bể lọc(5m3) 

dây thép kg 2.62           11,500           30,130  

       

18,295,030  
thép tròn kg 94.5           15,000  

     

1,417,500  

xi măng kg 880.4           13,000     
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11,445,200  

cát m
3
 1.78         190,000  

        

338,200  

đá dặm m
3
 1.3         420,000  

        

546,000  

gạch  viên 1080               850  
        

918,000  

công lắp 

đặt 
công 18         200,000  

     

3,600,000  

VII 

Hầm máy 

bơm (dài 

100 cm x 

rộng 70 cm 

x sâu 50 cm) 

xi măng kg 180             1,300  
        

234,000  

         

2,386,900  

cát m
3
 0.25         190,000           47,500  

đá dặm m
3
 0.32         420,000  

        

134,400  

gạch  viên 260               850  
        

221,000  

công lắp 

đặt 
công 7         250,000  

     

1,750,000  

VIII 

Hố van (dài 

50 cm x 

rộng 30 cm 

x sâu 50 cm 

xi măng kg 23.79             1,300           30,927  

         

1,849,587  

cát m
3
 0.062         190,000           11,780  

đá dặm m
3
 0.014         420,000             5,880  

gạch  viên 60               850           51,000  

công lắp 

đặt 
công 7         250,000  

     

1,750,000  

IX 

Bê tông để 

cọc vòi phun 

(dài 20 cm x 

rộng 20 cm 

x dày 10 cm) 

xi măng kg 1.66             1,300             2,158  

         

1,527,300  

cát m
3
 0.06         190,000           11,400  

đá dặm m
3
 0.03         420,000           13,742  

công lắp 

đặt 
công 6         250,000  

     

1,500,000  

X 

vòi 

phun(R=5m; 

khoảng 

cách=7,4) 

vòi phun Vòi 200             5,000  
     

1,000,000         

11,320,000  đường ống 

nhánh 
m 1720             6,000  

   

10,320,000  

XI Tổng               73,698,067  

Bằng chữ: Bảy mươi ba triệu, sáu trăm chín mươi tám nghìn không trăm sáu mươi bảy đồng ./. 

 

DỰ TOÁN KINH PHÍ TƯỚI NHỎ GiỌT CHO KHU HẠ BÁI (2.97 Ha) 

TT Loại thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Giá tiền 

Thành 

tiền 
Tổng 

[1] [2] [3] [4] [5] [6]=[4]x[5] [7] 

I Máy bơm tạo nguồn Cái 1 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

II Máy bơm áp lực Cái 1 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
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III Dây điện m 920 30,000 27,600,000 27,600,000 

IV 
Đường ống dẫn nguồn 

nước 
m 762.5 4,000 3,050,000 3,050,000 

V 
bể 

chứa(15m3) 

dây thép kg 21.49 11,500 247,135 

58,883,565 

thép tròn kg 815.96 13,000 10,607,480 

xi măng kg 7821.5 1,300 10,167,950 

cát m
3
 13.8 190,000 2,622,000 

đá dặm m
3
 10.1 420,000 4,242,000 

gạch viên 8820 850 7,497,000 

công lắp 

đặt 
công 94 250,000 23,500,000 

VI bể lọc(5m3) 

dây thép kg 6.89 11,500 79,235 

19,155,480 

thép tròn kg 266.815 13,000 3,468,595 

xi măng kg 2558 1,300 3,325,400 

cát m
3
 4.59 190,000 872,100 

đá dặm m
3
 3.37 420,000 1,415,400 

gạch viên 2935 850 2,494,750 

công lắp 

đặt 
công 30 250,000 7,500,000 

VII 

Hầm máy 

bơm (dài 100 

cm x rộng 70 

cm x sâu 50 

cm) 

xi măng kg 338.58 1,300 440,154 

8,074,754 

cát m
3
 0.72 190,000 136,800 

đá dặm m
3
 0.55 420,000 231,000 

gạch viên 608 850 516,800 

công lắp 

đặt 
công 27 250,000 6,750,000 

VIII 

Hố van (dài 50 

cm x rộng 30 

cm x sâu 50 

cm 

xi măng kg 70 1,300 91,000 

6,729,050 

cát m
3
 1.18 190,000 224,200 

đá dặm m
3
 0.04 420,000 16,800 

gạch viên 173 850 147,050 

công lắp 

đặt 
công 25 250,000 6,250,000 

IX 

Bê tông để cọc 

vòi phun (dài 

20 cm x rộng 

20 cm x dày 

10 cm) 

xi măng kg 4.9 1,300 6,370 

6,408,421 

cát m
3
 0.06 190,000 11,400 

đá dặm m
3
 0.334884 420,000 140,651 

công lắp 

đặt 
công 25 250,000 6,250,000 

X 
Đường ống nhỏ giọt m 5138 8,500 43,673,000 43,673,000 

Tổng 
    

179,574,270 

        Bằng chữ: Một trăm bảy mươi chín triệu, năm trăm bảy mươi tư nghìn hai trăm bảy mươi đồng 
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DỰ TOÁN KINH PHÍ TƯỚI NHỎ GiỌT CHO KHU NƯƠNG CỘ (2.85 Ha) 

TT Loại thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Giá tiền 

Thành 

tiền 
Tổng 

[1] [2] [3] [4] [5] [6]=[4]x[5] [7] 

I Máy bơm tạo nguồn Cái 1 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

II Máy bơm áp lực Cái 1 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

III Dây điện m 885 30,000 26,550,000 26,550,000 

IV 
Đường ống dẫn nguồn 

nước 
m 722.5 4,000 2,890,000 2,890,000 

V 
bể 

chứa(15m3) 

dây thép kg 19.665 11,500 226,148 

55,654,583 

thép tròn kg 783.8 13,000 10,189,400 

xi măng kg 7381.55 1,300 9,596,015 

cát m
3
 14.208 190,000 2,699,520 

đá dặm m
3
 10.7 420,000 4,494,000 

gạch viên 8470 850 7,199,500 

công lắp 

đặt 
công 85 250,000 21,250,000 

VI bể lọc(5m3) 

dây thép kg 6.75 11,500 77,625 

19,813,461 

thép tròn kg 265 13,000 3,445,000 

xi măng kg 2560.258 1,300 3,328,336 

cát m
3
 4.45 190,000 845,500 

đá dặm m
3
 3.5 420,000 1,470,000 

gạch viên 2820 850 2,397,000 

công lắp 

đặt 
công 33 250,000 8,250,000 

VII 

Hầm máy 

bơm (dài 100 

cm x rộng 70 

cm x sâu 50 

cm) 

xi măng kg 325 1,300 422,500 

7,520,200 

cát m
3
 0.75 190,000 142,500 

đá dặm m
3
 0.485 420,000 203,700 

gạch viên 590 850 501,500 

công lắp 

đặt 
công 25 250,000 6,250,000 

VIII 

Hố van (dài 50 

cm x rộng 30 

cm x sâu 50 

cm 

xi măng kg 67.8 1,300 88,140 

6,283,220 

cát m
3
 0.18 190,000 34,200 

đá dặm m
3
 0.039 420,000 16,380 

gạch viên 170 850 144,500 

công lắp 

đặt 
công 24 250,000 6,000,000 

IX 

Bê tông để cọc 

vòi phun (dài 

20 cm x rộng 

20 cm x dày 

10 cm) 

xi măng kg 4.73 1,300 6,149 

6,021,767 

cát m
3
 0.057 190,000 10,830 

đá dặm m
3
 0.0114 420,000 4,788 

công lắp 

đặt 
công 24 250,000 6,000,000 
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X 
Đường ống nhỏ giọt m 4905 8,500 41,692,500 41,692,500 

Tổng 
    

172,425,730 

 
Bằng chữ: Một trăm bảy mươi hai triệu, bốn trăm hai mươi lăm nghìn bảy trăm ba mươi đồng ./. 

PHỤ LỤC 4: DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ XÂY DỰNG VƯỜN ƯƠM, NHÀ SƠ CHẾ 

Dự toán chi tiết xây dựng nhà vườn ươm rộng 600 m
2
 

Đơn vị: Đồng 

TT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Hỗ trợ 

(đồng) 

Tổng cộng 

(đồng) 

[1] [2] 
 

[3] [4] [5]=[3]*[4] [6] [7] 

I 

Móng 

nhà 

mái 

vòm 

Đào hố cột trụ, hố 

kiểm tra 
Hố 110 120,000 13,200,000 13,200,000 

126,069,000 

Đổ bê tông, vữa bê 

tông mác 200 
Hố 90 400,000 36,000,000 36,000,000 

Lắp đặt thép móng 

cột 
Hố 90 454,100 40,869,000 40,869,000 

Công lắp đặt Công 120 300,000 36,000,000 36,000,000 

II 

Thép 

nhà 

mái 

vòm 

Sản xuất cột trụ, cột 

dầm 
Cột 90 400,000 36,000,000 36,000,000 

148,800,000 

Lắp dựng cột thép Cột 90 280,000 25,200,000 25,200,000 

Sản xuất thép khung 

dàn 
Khung 90 300,000 27,000,000 27,000,000 

Lắp đăt hệ khung 

dàn, dầm thép 
Khung 45 280,000 12,600,000 12,600,000 

Công lắp đặt Công 150 320,000 48,000,000 48,000,000 

III 

Cấp 

nước 

nhà 

mái 

vòm 

Ống nhựa HDPE 

D32 
m 500 23,100 11,550,000 11,550,000 

78,354,000 

Máy bơm nước Cái 3 2,800,000 8,400,000 8,400,000 

Van khóa Cái 35 25,000 875,000 875,000 

Vòi phun mưa Cái 35 17,000 595,000 595,000 

Van nối Cái 165 10,000 1,650,000 1,650,000 

Ống nhựa HDPE 

D90 
m 135 98,400 13,284,000 13,284,000 

Hệ thống dây tưới 

nhỏ giọt 
m² 500 45,000 22,500,000 22,500,000 

Công lắp đặt Công 65 300,000 19,500,000 19,500,000 

IV 

Cấp 

điện 

nhà 

mái 

Dây dẫn điện cu/pvc 

2(1x6) 
m 500 47,000 23,500,000 23,500,000 

124,900,000 
Dây dẫn điện cu/pvc 

2(1x1,5) 
m 500 18,000 9,000,000 9,000,000 
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vòm Bóng đèn 40w Bóng 35 180,000 6,300,000 6,300,000 

Quạt thông gió Cái 42 1,250,000 52,500,000 52,500,000 

Máy phát điện dự 

phòng 
Cái 1 18,600,000 18,600,000 18,600,000 

Công lắp đặt Công 50 300,000 15,000,000 15,000,000 

V 

Lưới 

chắn, 

màng 

film 

Màng film 

polyethylene 

Ginegar có độ dày 

150 micoron mét 

m² 750 58,000 43,500,000 43,500,000 

86,130,000 
Lưới cước chống 

côn trùng 
m² 85 58,000 4,930,000 4,930,000 

Nẹp lợp bóng kính m² 250 50,000 12,500,000 12,500,000 

Công lắp đặt Công 90 280,000 25,200,000 25,200,000 

VII 
Tổng 

cộng       
564,253,000 

  
Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi tư triệu, hai trăm năm mươi ba nghìn đồng 

 
 

Dự toán chi tiết xây dựng nhà điều hành, khu sơ chế rộng 350 m
2
  

Đơn vị: Đồng 

TT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

Hỗ trợ 

(đồng) 

Tổng cộng 

(đồng) 

[1] [2] 
 

[3] [4] [5]=[3]*[4] [6] [7] 

I 

Móng 

nhà sơ 

chế 

Đào hố cột trụ, 

hố kiểm tra 
Hố 20 100,000 2,000,000 2,000,000 

42,800,000 

Đổ bê tông, vữa 

bê tông mác 200 
Hố 20 400,000 8,000,000 8,000,000 

Lắp đặt thép 

móng cột 
Hố 20 240,000 4,800,000 4,800,000 

Đổ móng m² 60 300,000 18,000,000 18,000,000 

Công lắp đặt Công 40 250,000 10,000,000 10,000,000 

II 

Thép 

nhà sơ 

chế 

Lắp đăt hệ khung 

dàn, dầm thép 
Khung 30 280,000 8,400,000 8,400,000 

16,800,000 

Công lắp đặt Công 30 280,000 8,400,000 8,400,000 

III 

Cấp 

nước 

nhà sơ 

chế 

Ống nhựa HDPE 

D32 
m 100 23,100 2,310,000 2,310,000 

8,160,000 Van khóa Cái 30 25,000 750,000 750,000 

Van nối Cái 30 20,000 600,000 600,000 

Công lắp đặt Công 15 300,000 4,500,000 4,500,000 

IV Cấp Dây dẫn điện m 100 47,000 4,700,000 4,700,000 12,300,000 
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điện 

nhà sơ 

chế 

cu/pvc 2(1x6) 

Bóng đèn 40w Bóng 20 80,000 1,600,000 1,600,000 

Công lắp đặt Công 20 300,000 6,000,000 6,000,000 

VI 

Mái 

nhà sơ 

chế 

Tôn lạnh m² 350 340,000 119,000,000 119,000,000 

121,240,000 
Công lắp đặt Công 8 280,000 2,240,000 2,240,000 

VII Dụng cụ sơ chế đóng gói 
     

98,700,000 

 

Tổng 

cộng       
300,000,000 

  
Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn ./. 

 
 

Dự toán chi tiết xây dựng khu xử lý phụ phẩm 50 m
2
  

Đơn vị: Đồng 

TT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(đồng) 

Thành 

tiền(đồng) 

Hỗ trợ 

(đồng) 

Tổng cộng 

(đồng) 

[1] [2] 
 

[3] [4] [5]=[3]*[4] [6] [7] 

I 
Móng nhà 

xử lý 

Đổ bê tông, 

vữa bê tông 

mác 200 

m² 50 100,000 5,000,000 5,000,000 

21,900,000 Đổ nền m² 50 200,000 10,000,000 10,000,000 

Xây tường 

bao 
m² 40 60,000 2,400,000 2,400,000 

Công Công 18 250,000 4,500,000 4,500,000 

II 
Cấp nước 

nhà xử lý 

Ống nhựa 

HDPE D32 
m 20 23,100 462,000 462,000 

1,132,000 Van khóa Cái 2 25,000 50,000 50,000 

Van nối Cái 2 10,000 20,000 20,000 

Công lắp đặt Công 2 300,000 600,000 600,000 

III 
Cấp điện 

nhà xử lý 

Dây dẫn điện 

cu/pvc 2(1x6) 
m 20 47,000 940,000 940,000 

1,700,000 Bóng đèn 

40w 
Bóng 2 80,000 160,000 160,000 

Công lắp đặt Công 2 300,000 600,000 600,000 

IV 
Chi phí 

khác       
4,068,000 

V Tổng cộng 
      

28,800,000 

  
Bằng chữ :Hai mươi tám triệu, tám trăm nghìn đồng ./. 

  
PHỤ LỤC 5: DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ XÂY DỰNG HỆ THỐNG KÊNH 

MƯƠNG, ĐƯỜNG GIAO THÔNG 


