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Trên lớp học Ngoài thực địa

15 15

1
Lớp tập huấn trên

cây Lúa

xã Đoan Hạ, Tu Vũ, 

Đồng Luận huyện Thanh 

Thủy; xã Hương Nộn, 

huyện Tam Nông

4 4 T6-T9/2016

Chuyển giao TBKT trong sản xuất lúa: IPM.SRI, 

ICM, áp dụng cơ giới hóa nhằm nâng cao nhận thức 

cho nông dân, tăng thu nhập, giảm chi phí và bảo vệ 

môi trường

ảnh Lúa (Đoan Hạ) trong 

lớp học, ảnh Lúa (Tu 

Vũ) trong lớp học, ảnh 

Lúa (Đồng Luận) trong 

lớp học, ảnh Lúa (Hương 

Nộn) trong lớp học

ảnh Lúa (Đoan Hạ) 

ngoài thực địa, ảnh Lúa 

(Tu Vũ) ngoài thực địa, 

ảnh Lúa (Đồng Luận) 

ngoài thực địa, ảnh Lúa 

(Hương Nộn) ngoài thực 

địa

Trung tâm 

Khuyến nông

2
Lớp tập huấn trên

cây Rau

xã Dậu Dương, huyện 

Tam Nông; xã Tu Vũ, 

Đồng Luận, huyện Thanh 

Thủy

3 3 T8-T12/2016

Chuyển giao TBKT trong sản xuất rau: IPM, ICM, 

Viet GAP, áp dụng cơ giới hóa nhằm nâng cao nhận 

thức cho nông dân, tăng thu nhập, giảm chi phí và bảo 

vệ môi trường

ảnh Bắp cải (Dậu 

Dương) trong lớp học, 

ảnh Bắp cải (Tu Vũ) 

trong lớp học, ảnh Bắp 

cải (Đồng Luận) trong 

lớp học

ảnh Bắp cải (Dậu 

Dương) ngoài thực địa, 

ảnh Bắp cải (Tu Vũ) 

ngoài thực địa, ảnh Bắp 

cải (Đồng Luận) ngoài 

thực địa

Trung tâm 

Khuyến nông

3
Lớp tập huấn trên

cây Cà chua

xã Tu Vũ, huyện Thanh 

Thủy
1 1 T8-T12/2016

Chuyển giao TBKT trong sản xuất cà chua: IPM, 

ICM, Viet GAP, áp dụng cơ giới hóa nhằm nâng cao 

nhận thức cho nông dân, tăng thu nhập, giảm chi phí 

ảnh Cà chua (Tu Vũ) 

trong lớp học

ảnh Cà chua (Tu Vũ) 

ngoài thực địa

Trung tâm 

Khuyến nông

4
Lớp tập huấn trên

cây Bưởi 

xã Bằng Luân, Quế Lâm, 

Phương Trung huyện 

Đoan Hùng

3 3 T6-T9/2016

Vận dụng chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp 

(IPM), Kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc các đối tượng 

cây trồng trong từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển 

theo phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM),  

(ICM), sản xuất theo quy trình an toàn VietGAP giúp 

tăng hiệu quả nhờ tăng năng suất và giảm chi phí đầu 

vào như giống, phân bón, thuốc trừ sâu và nước tưới, 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản. Lớp tập 

huấn theo phương pháp lớp học đồng ruộng (FFS) có 

kết hợp cả lý thuyết và thực hành

Tên Folder lưu Tên Folder lưu
Chi cục Bảo vệ 

thực vật

5
Lớp tập huấn trên

cây Rau 

xã Hương Nộn, huyện 

Tam Nông
1 1 T9-T12/2016

Vận dụng chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp 

(IPM), Kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc các đối tượng 

cây trồng trong từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển 

theo phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM),  

(ICM), sản xuất theo quy trình an toàn VietGAP giúp 

tăng hiệu quả nhờ tăng năng suất và giảm chi phí đầu 

vào như giống, phân bón, thuốc trừ sâu và nước tưới, 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản. Lớp tập 

huấn theo phương pháp lớp học đồng ruộng (FFS) có 

kết hợp cả lý thuyết và thực hành

Tên Folder lưu Tên Folder lưu
Chi cục Bảo vệ 

thực vật
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Thời gian tổ 

chức



6 Lớp tập huấn cây Chè

xã Sơn Hùng, Văn Miếu, 

Địch Quả huyện Thanh 

Sơn

3 3 T6-T9/2016

Vận dụng chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp 

(IPM), Kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc các đối tượng 

cây trồng trong từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển 

theo phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM),  

(ICM), sản xuất theo quy trình an toàn VietGAP giúp 

tăng hiệu quả nhờ tăng năng suất và giảm chi phí đầu 

vào như giống, phân bón, thuốc trừ sâu và nước tưới, 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản. Lớp tập 

huấn theo phương pháp lớp học đồng ruộng (FFS) có 

kết hợp cả lý thuyết và thực hành

Tên Folder lưu Tên Folder lưu
Chi cục Bảo vệ 

thực vật

16 12

1
Lớp tập huấn trên

cây Chè

xã Vân Lĩnh huyện 

Thanh Ba; xã Minh Tiến 

huyện Đoan Hùng; xã 

Địch Quả, Võ Miếu 

huyện Thanh Sơn

4 4 T5-T12/2017

Vận dụng chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp 

(IPM), Kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc các đối tượng 

cây trồng trong từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển 

theo phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM),  

(ICM), sản xuất theo quy trình an toàn VietGAP giúp 

tăng hiệu quả nhờ tăng năng suất và giảm chi phí đầu 

vào như giống, phân bón, thuốc trừ sâu và nước tưới, 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản. Lớp tập 

huấn theo phương pháp lớp học đồng ruộng (FFS) có 

kết hợp cả lý thuyết và thực hành

Tên Folder lưu Tên Folder lưu
Chi cục Bảo vệ 

thực vật

2
Lớp tập huấn trên

cây Bưởi

xã Ngọc Quan, Chí Đám, 

Bằng Luân huyện Đoan 

Hùng; xã Đồng Thịnh 

huyện Yên Lập

4 4 T4-T11/2017

Vận dụng chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp 

(IPM), Kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc các đối tượng 

cây trồng trong từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển 

theo phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM),  

(ICM), sản xuất theo quy trình an toàn VietGAP giúp 

tăng hiệu quả nhờ tăng năng suất và giảm chi phí đầu 

vào như giống, phân bón, thuốc trừ sâu và nước tưới, 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản. Lớp tập 

huấn theo phương pháp lớp học đồng ruộng (FFS) có 

kết hợp cả lý thuyết và thực hành

Tên Folder lưu Tên Folder lưu
Chi cục Bảo vệ 

thực vật

3
Lớp tập huấn trên

cây Lúa mùa

xã Vĩnh Lại huyện Lâm 

Thao; xã Hương Nộn 

huyện Tam Nông

2 2 T5-T9/2017

Vận dụng chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp 

(IPM), Kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc các đối tượng 

cây trồng trong từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển 

theo phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM),  

(ICM), kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến (SRI); sản xuất 

theo quy trình an toàn VietGAP giúp tăng hiệu quả 

nhờ tăng năng suất và giảm chi phí đầu vào như 

giống, phân bón, thuốc trừ sâu và nước tưới, đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản. Lớp tập huấn 

theo phương pháp lớp học đồng ruộng (FFS) có kết 

hợp cả lý thuyết và thực hành

Tên Folder lưu Tên Folder lưu
Chi cục Bảo vệ 

thực vật

4
Lớp tập huấn trên

cây Cà chua

xã Hương Nộn, huyện 

Tam Nông; xã Sai Nga 

huyện Cẩm Khê

2 0 T7-T12/2017

Chuyển giao TBKT trong sản xuất cà chua: IPM, 

ICM, VietGAP áp dụng cơ giới hóa nhằm nâng cao 

nhận thức cho nông dân, tăng thu nhập, giảm chi phí 

Tên Folder lưu Tên Folder lưu
Trung tâm 

Khuyến nông

5
Lớp tập huấn trên

cây Rau 

xã Tu Vũ huyện Thanh 

Thủy; xã Bản Nguyên 

huyện Lâm Thao; xã Sai 

Nga huyện Cẩm Khê

4 2 T4-T12/2017

Chuyển giao TBKT trong sản xuất rau: IPM, 

VietGAP, ICM, áp dụng cơ giới hóa nhằm nâng cao 

nhận thức cho nông dân, tăng thu nhập, giảm chi phí 

và bảo vệ môi trường

ảnh Lắc này (Tu Vũ) 

trong  lớp học, ảnh Đậu 

leo (Tu Vũ) trong  lớp 

học

ảnh Lắc này (Tu Vũ) 

ngoài thực địa, ảnh Đậu 

leo (Tu Vũ) ngoài thực 

địa

Trung tâm 

Khuyến nông

Đang 

triển 

khai 02 

lớp rau 

(01 lớp 

Lắc này 

và 01 

lớp đậu 

leo) tại 

xã Tu Vũ
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