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Mở đầu 

 

Dự án Cải thiện Nông nghiệp có tưới gồm 4 hợp phần: 1. Hỗ trợ cải thiện quản lý tưới; 2. 

Nâng cấp hệ thống tưới tiêu; 3. Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi 

khí hậu và 4. Quản lý dự án, giám sát và đánh giá với mục tiêu chung là:  “Cải thiện sản xuất 

nông nghiệp có tưới tại một số tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc nhằm nâng cao giá trị 

gia tăng của sản xuất nông nghiệp và bền vững thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở cải thiện 

hệ thống tưới tiêu và thể chế, chính sách quản lý thủy lợi, theo định hướng Chương trình mục 

tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp”.  

 

Hợp phần 3 “Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu“ (viết tắt 

là CSA) được thực hiện trên cơ sở hạ tầng thủy lợi được cải thiện trong hợp phần 2 để nâng 

cao năng suất và chất lượng sản xuất nông nghiệp, tăng hiệu ích sử dụng nước, tăng thu nhập 

cho nông dân và giảm tính dễ tổn thương với các sự kiện khí hậu bất lợi, đồng thời giảm phát 

thải gây tác động tiêu cực môi trường từ sản xuất nông nghiệp, từ đó đúc rút kinh nghiệm để 

nhân rộng trên toàn vùng và cả nước. Với các nhiệm vụ chính là i) Xây dựng các mô hình 

thực hành sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSA) sử dụng hiệu 

quả và bền vững nguồn nước từ các hệ thống tưới tiêu và những dịch vụ được nâng cấp, cải 

thiện  ởi Hợp phần 2 tại vùng dự án; ii) Phát triển/cải thiện được năng lực cung cấp các dịch 

vụ nông nghiệp phục vụ mở rộng ứng dụng các thực hành và hệ thống sản xuất CSA; iii) Hỗ 

trợ mở rộng ứng dụng các thực hành CSA tại vùng  dự án trong thời gian 6 năm 2015 – 2020.  

 

Để việc thực hiện hợp phần 3 một cách có hiệu quả và  đáp ứng mục tiêu của dự án cũng như 

mục tiêu của chính hợp phần này, cần có một kế hoạch chi tiết mô tả các  ước thực hiện 

những công việc trong hợp phần bao gồm dự toán chi phí cho các hạng mục công việc. Trên 

cơ sở kế hoạch và dự toán đã được xây dựng các Ban quản lý dự án tỉnh (PPMU) và Ban 

Quản lý dự án Trung ương (CPMU) có thể theo dõi giám sát và đánh giá tiến trình cũng như 

kết quả thực hiện hợp phần này.  

 

Khung xây dựng kế hoạch thực hiện hợp phần CSA là bản hướng dẫn phương thức xây dựng 

kế hoạch chi tiết thực hiện hợp phần 3. Trên cơ sở đó, các tư vấn CSA cấp tỉnh sẽ xây dựng 

kế hoạch thực hiện chi tiết hợp phần này theo Điều khoản tham chiếu (TOR) và hợp đồng 

dịch vụ giữa Ban Quản lý dự án tỉnh và Đơn vị tư vấn CSA. 

 

Sau đây là những nội dung của Kế hoạch thực hiện hợp phần “Hỗ trợ thực hành nông nghiệp 

thông minh thích ứng biến đổi khí hậu – CSA”       
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Phần 1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP PHẦN CSA 

 

1.1   Giới thiệu dự án Cải thiện Nông nghiệp có tưới 

Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (The Vietnam Irrigated Agricultural Improvement 

Project – VIAIP) được tài trợ bởi Hiệp hội Phát triển Quốc tế (International Development 

Association – IDA – WB) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam (GOVN). Hiệp định tài 

chính đã được ký vào ngày 24/4/2014 và đã có hiệu lực từ ngày 22/7/2014. Dự án đã được 

khởi động từ quý hai năm 2014 và có thời gian thực hiện 6 năm 2014 – 2020. Tổng kinh phí 

của dự án là 210 triệu USD , trong đó 180 triệu USD từ IDA và 30 triệu USD là vốn đối ứng 

từ Chính phủ Việt Nam. 

Mục tiêu của dự án là cải thiện một cách bền vững hệ thống sản xuất nông nghiệp có tưới tại 

7 tỉnh vùng Miền núi phía bắc và vùng Duyên hải Trung bộ gồm các tỉnh Hà Giang, Phú 

Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Nam. 
 

Về tổ chức thực hiện dự án: 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (MARD) là cơ quan chủ quản cho toàn bộ dự án, đại diện 

cho Chính phủ làm việc với nhà tài trợ trong việc thực hiện dự án. 

- Chủ dự án là Cơ Quan Quản lý Dự án Trung ương (Central Project Ofice - CPO) 

thuộc Bộ NN&PTNT. Ban Quản lý Dự án Trung ương (CPMU) được CPO thành lập 

để quản lý trực tiếp dự án và phối hợp với các cơ quan khác, với Ngân hàng, với chính 

quyền các tỉnh và các đơn vị liên quan thuộc Bộ NN&PTNT về thực hiện dự án.   

- Ủy ban Nhân dân tỉnh (PPC) là cơ quan chủ quản của các tiểu dự án tại tỉnh. Bộ 

NN&PTNT chuyển giao trách nhiệm mọi khía cạnh của việc thực hiện tiểu dự án tới 

Sở NN&PTNT tỉnh, và Sở chịu mọi trách nhiệm về các hoạt động của tiểu dự án trên 

địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh là cơ quan điều phối các sở, ban ngành trong tỉnh 

về việc thực hiện các công việc liên quan đến thực hiện tiểu dự án, bao gồm việc thu 

hồi đất, đền  ù tái định cư, lập và thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường v..v… theo 

quy định của Nhà nước và nhà tài trợ. 

- Ban Quản lý Dự án tỉnh (PPMU) được UBND tỉnh thành lập tại mỗi tỉnh thuộc dự  án. 

PPMU có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ các công tác về đấu thầu, giám sát xây dựng, 

thực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng và tái định cư, thực hiện các kế hoạch về môi 

trường và xã hội theo hướng dẫn của dự án, cũng như hoạt động theo hệ thống quản lý 

tổng thể của dự án. 

Với mục tiêu cụ thể gồm : 

-  Cải thiện thể chế, chính sách trong quản lý thủy lợi của các tỉnh vùng dự án nhằm 

nâng cao hiệu quả quản lý và cung cấp dịch vụ tưới/tiêu;  

-  Hoàn thiện, nâng cấp, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng các hệ thống tưới tiêu trong dự án, 

đảm bảo bền vững công trình và phát huy hiệu suất phục vụ với công suất thiết kế; 
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-  Chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp của các tỉnh vùng dự án theo hướng 

thâm canh, chuyển đổi cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng và thích ứng biến đổi khí hậu 

nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của sản xuất nông nghiệp, tăng giá trị sản 

phẩm, tăng thu nhập của người nông dân; 

-  Nâng cao năng lực quản lý, thực hiện dự án, quản lý môi trường, xã hội trong quản 

lý thủy lợi và sản xuất nông nghiệp. 

Dự án có 4 hợp phần: 
 

Hợp phần 1: Hỗ trợ cải thiện quản lý tưới (9,5 triệu US$): với mục tiêu nhằm nâng cao 

hiệu quả của các hệ thống tưới thông qua cải thiện năng lực thể chế và chính sách trong quản 

lý hệ thống và cung cấp dịch vụ tưới tiêu hiện đại theo hướng thị trường. 

Hợp phần 2: Nâng cấp hệ thống tưới tiêu (170,5 triệu US$)  

Mục tiêu của Hợp phần là đảm bảo công suất phục vụ của các hệ thống tưới tiêu chưa 

hoàn chỉnh được lựa chọn của 7 tỉnh vùng dự án, đảm bảo bền vững công trình trước rủi 

ro  ão lũ, giảm chi phí vận hành, bảo dưỡng. Đầu tư hoàn chỉnh các hệ thống nhằm phát 

huy hết hiệu ích đồng vốn đầu tư 

Hợp phần 3: Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (23 

triệu US$).  

Hợp phần này sẽ xây dựng trên cơ sở hạ tầng thủy lợi được cải thiện trong Hợp phần 2 để 

nâng cao năng suất và chất lượng sản xuất nông nghiệp, tăng hiệu ích sử dụng nước, tăng thu 

nhập cho nông dân và giảm tính dễ tổn thương với các sự kiện khí hậu bất lợi, đồng thời 

giảm phát thải gây tác động tiêu cực môi trường từ sản xuất nông nghiệp, từ đó đúc rút kinh 

nghiệm để nhân rộng trên toàn vùng và cả nước 

Hợp phần 4: Quản lý dự án, giám sát và đánh giá (7 triệu US$)  

Hợp phần này hỗ trợ hoạt động quản lý thực hiện dự án và tăng cường năng lực cho các cơ 

quan quản lý dự án của Bộ NN&PTNT và 7 tỉnh vùng dự án nhằm đảm bảo hiệu ích dự án, 

thực hiện dự án tuân thủ các quy chế quản lý đầu tư trong nước và quy định của nhà tài trợ. 
 

1.2   Các hoạt động của hợp phần 3 dự án Cải thiện Nông nghiệp có tưới 

Hợp phần 3 có 9 hoạt động như sau: 

(1) Tăng cường năng lực cho cán bộ từ cấp trung ương, cấp tỉnh và các tổ chức/hợp tác 

xã dùng nước về biến đổi khí hậu và tập quán canh tác nông nghiệp thông minh thích 

ứng khí hậu; 

(2) Hỗ trợ các tổ chức dùng nước lập và thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp thông 

qua phương pháp tiếp cận có sự tham gia, lồng ghép kế hoạch hành động giới trong 

các hoạt động. Các kế hoạch sẽ xác định yêu cầu của nông dân để có sự hỗ trợ từ dự 

án, bao gồm: (i) hạ tầng quy mô nhỏ; (ii) các công cụ và thiết bị nhỏ; (iii) các vật tư 

đầu vào cần thiết, ví dụ như giống chất lượng, phân hữu cơ, vi sinh, chế phẩm sinh 

học; (iv) dịch vụ hỗ trợ thu hoạch; và (v) cơ sở và phương tiện sơ chế, bảo quản sau 

thu hoạch. 

(3) Hỗ trợ các điểm trình diễn và phổ biến thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng 

biến đổi khí hậu (như ICM, IPM, SRI) và hệ thống tưới tiết kiệm nước, bao gồm các 

vật tư đầu vào quan trọng và hướng dẫn áp dụng kỹ thuật mới, thăm quan học tập 

kinh nghiệm cho nông dân. 



4 

 

 

(4) Thí điểm thí nghiệm phân tích và cung cấp phiếu kết quả chất lượng đất để đảm bảo 

tối ưu hàm lượng phân bón, giảm sử dụng phân bón nhằm giảm chi phí sản xuất và 

phát thải gây ô nhiễm môi trường. Lập bản đồ sử dụng đất cho đa dạng hóa cây trồng 

có tính đến loại đất, thông số về thời tiết và điều kiện tưới, tiêu để xác định diện tích 

có thể đa dạng hóa cây trồng trong diện tích phục vụ của dự án; 

(5) San bằng mặt ruộng, có thể ứng dụng công nghệ la-de cho các diện tích lớn được lựa 

chọn để xây dựng các mô hình cánh đồng mẫu lớn; Thiết kế chuyển giao mô hình 

đồng ruộng và hệ thống tưới nội đồng; 

(6) Giới thiệu các công nghệ sau thu hoạch, sử dụng các phương tiện truyền thông để 

thúc đẩy hoạt động CSA, bao gồm cả khuyến cáo sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật dựa trên nhu cầu và dự báo thời tiết; 

(7) Xây dựng hệ thống tưới tiết kiệm nước (tưới phun, nhỏ giọt…); 

(8) Thông qua việc xây dựng các mô hình để tổng kết, đánh giá, đề xuất với Bộ và các 

địa phương xây dựng chính sách, hướng dẫn kỹ thuật phục vụ quy hoạch, thiết kế, 

đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng hoàn chỉnh, hướng tới hiện đại hóa, từng 

 ước chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp sang cơ giới hóa, hiện đại hóa, 

sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu.  

(9) Phát triển hệ thống quản lý, liên kết và phổ biến kiến thức về sản xuất nông nghiệp 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thông tin về giảm khí thải từ trồng lúa, và ứng dụng 

công nghệ viễn thám trong quản lý cây trồng tại Cục Trồng trọt 

 

Các hoạt động này được cụ thể hóa trong Điều khoản tham chiếu (TOR) cho các tư vấn thực 

hiện CSA tại mỗi tỉnh. 

1.3  Giới thiệu nội dung chung của dự án và hợp phần 3 tại tỉnh Thanh Hóa 

1.3.1 Tổng quan về dự án 

Dự án thành phần Nâng cấp hệ thống kênh trạm  ơm Nam sông Mã, tỉnh Thanh Hóa 

thuộc dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 

phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2896/QĐ-BNN-XD ngày 09/12/2013;  

a. Mục tiêu đầu tư: Cải thiện sản xuất nông nghiệp có tưới nhằm nâng cao giá trị gia 

tăng của sản xuất nông nghiệp và bền vững thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở cải thiện hệ 

thống tưới và thể chế, chính sách quản lý thủy lợi theo định hướng Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới và đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; 

b. Nhiệm vụ dự án: Cấp nước tưới cho 11.525 ha đất canh tác nông nghiệp, 450 ha 

đất nuôi trồng thủy sản của các huyện Thiệu Hóa và Yên Định; Cấp nước sinh hoạt, chăn 

nuôi, phát triển làng nghề, trang trại, góp phần tăng năng suất cây trồng và vật nuôi vùng dự 

án; góp phần cải thiện môi trường sinh thái vùng hạ du Sông Mã; Nâng cao năng lực quản lý 

hệ thống tưới bền vững; Xây dựng, củng cố và phát triển Công ty TNHH một thành viên 

Khai thác Công trình Thủy lợi Nam sông Mã và các tổ chức dùng nước; Xây dựng và nhân 

rộng các mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. 

c. Tổng mức đầu tư: 730.213 triệu đồng (tương đương 34.600.000 USD);  

Trong đó:  

Vốn vay WB: 620.058 triệu đồng (tương đương 29.400.000 USD);  
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Vốn đối ứng: 110.155 triệu đồng (tương đương 5.200.000 USD).  

d. Các hợp phần thuộc dự án: gồm 4 hợp phần: 

- Hợp phần 1: Hỗ trợ cải thiện quản lý tưới. Kinh phí là 27.528 triệu đồng (tương 

đương: 1.304.677 USD). 

- Hợp phần 2: Nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống tưới. Kinh phí là 609.945 triệu đồng 

(tương đương: 28.907.345 USD). 

- Hợp phần 3: Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu. 

Kinh phí là 65.578 triệu đồng (tương đương: 3.107.961 USD). 

- Hợp phần 4: Quản lý dự án, giám sát và đánh giá. Kinh phí là 21.100 triệu đồng 

(tương đương: 1.000.000 USD). 

e. Thời gian thực hiện dự án: Từ 2014 đến 2020. 

1.3.2 Các nội dung thuộc hợp phần 3 

a. Hoạt động 1        ng      n  t      n  n ng ng  ệp thông minh (CSA) 

- Xây dựng mô hình cánh đồng lớn trong sản xuất lúa ở các huyện Thiệu Hóa, Yên 

Định với tổng diện tích 125ha, gồm: 75ha xã Thiệu Công huyện Thiệu Hóa; 48,6ha xã Yên 

Phong, huyện Yên Định.  

- Xây dựng mô hình chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng rau quả gắn với chế biến và 

xuất khẩu, tổng diện tích 135ha tài 4 xã, gồm: xã Thiệu Quang (30 ha); xã Yên Bái (20 ha); 

xã Yên Phong (40 ha); xã Định Liên (45ha). 

 

TT Tên MH CSA Địa điểm 

Diện 

tích 

(ha) 

Hiện trạng sản xuất 

1 

Xây d ng mô hình 

chuyển đổ  đất trồng 

lúa sang trồng rau màu 

gắn với chế biến và 

xuất khẩu xã Định 

Liên- huyện Yên Định 

Vùng 

Đồng 

Đanh 

45 

- Vụ xuân: Lúa, ớt, mướp đắng, cà 

chua 

- Vụ Hè: ớt, lúa, ngô đậu tương, dưa 

chuột, cà chua 

- Vụ đông: Ngô, ớt, đậu tương, dưa 

chuột, mướp đắng 

2 

Xây d ng mô hình 

chuyển đổ  đất trồng 

lúa sang trồng rau màu 

gắn với chế biến và 

xuất khẩu xã Yên Bái- 

huyện Yên Định 

Thôn Phú 

Đức 
20 

- Vụ xuân: lúa, các loại rau cao cấp, 

ớt 

- Vụ Hè: Các loại rau cao cấp, ớt, đậu 

xanh 

- Vụ Đông: ớt, dưa leo, rau màu các 

loại, khoai tây, bắp cải 

3 

Xây d ng mô hình 

chuyển đổ  đất trồng 

lúa sang trồng rau màu 

gắn với chế biến và 

Quan 

ngoại, Cồn 

Dừa, Cơm 

Thi… 

40 

Vụ xuân: ớt, rau màu các loại 

Vụ Hè: lúa 

Vụ đông: ớt, dưa chuột, bí xanh, cà 

chua, su hào, bắp cải 
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xuất khẩu xã Yên 

Phong- huyện Yên 

Định 

4 

Xây d ng mô hình 

chuyển đổ  đất trồng 

lúa sang trồng rau màu 

gắn với chế biến và 

xuất khẩu xã Thiệu 

Quang- huyện Thiệu 

Hóa 

Thôn Chí 

Cường 
30 

Vụ xuân: lúa (60 tạ/ha), ớt 

Vụ hè thu: lúa 

Vụ đông: đậu tương, khoai tây, ngô 

5 

Xây d ng  án  đồng 

lớn trong sản xuất lúa 

xã Yên Phong - huyện 

Yên Định 

Đồng 

Đanh (thôn 

3,4,5,6,7,8, 

9,10) 

48,6 
- Giống lúa cho vụ ĐX: SX hạt lai F1 

giống nhị ưu 838, HT1, BC15 

6 

Xây d ng  án  đồng 

lớn trong sản xuất lúa 

xã Thiệu Công - huyện 

Thiệu Hóa 

Xuân Quan 

1,  Xuân 

Quan 2, 

Lợi 

Thượng, 

Liên Minh 

75 
- Giống lúa cho vụ ĐX: BC15, HT1, 

Nhị ưu 838, Q5 

Nội dung đầu tư: Xây dựng bản đồ thổ nhưỡng thích nghi cây trồng; đánh giá, lựa chọn 

giống cây trồng, xây dựng và hoàn thiện quy trình kỹ thuật cho các cây trồng và xác định cơ 

cấu mùa vụ thích hợp; xử lý; xây dựng và phát triển các mối liên kết 4 nhà; xây dựng, hoàn 

thiện quy trình, hỗ trợ thiết bị phục vụ bảo quản, sơ chế sản phẩm và xử lý phế phẩm thải loại 

sau thu hoạch; hỗ trợ sản xuất, cung ứng cây, hạt giống đảm bảo chất lượng; hỗ trợ cải tạo 

đồng ruộng và hạ tầng; hỗ trợ mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất; hỗ trợ tổ chức nông dân 

sản xuất theo nhóm hộ và thực hiện các hoạt động xây dựng hệ thống CSA; tổ chức tập huấn 

cho nông dân về các kỹ thuật ICM; tham quan, hội thảo, nhân rộng các mô hình và các thực 

hành CSA. 

b. Hoạt động 2: Phát triển, cải thiện các dịch vụ nông nghiệp:  

Tổ chức tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về biến đội khí hậu và CSA cho cán bộ cơ 

sở và các đối tác thông qua các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm một số cơ sở; sản 

xuất và cấp phát tài liệu truyền thông (video, tờ rơi,  ản tin,...); xây dựng giải pháp phát triển 

tổ chức nông dân sản xuất hàng hóa...; hỗ trợ phát triển mạng lưới; tăng cường năng lực tiếp 

cận thông tin nông nghiệp. 

c. Hoạt động 3: Hỗ trợ mở rộng ứng dụng các th     n          á   ệ thống CSA 

Hỗ trợ mở rộng trên diện tích 600ha, bao gồm các hoạt động: lập kế hoạch hỗ trợ và nhân 

rộng các hệ thống và thực hành CSA theo cơ chế, phương pháp và kế hoạch đã thống nhất. 

1.4  Giới thiệu các hoạt động tư vấn CSA trong việc thực hiện hợp phần 3 
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Nhiệm vụ 1: Cập nhật Kế hoạch th c hiện tổng thể hợp phần và kế hoạch chi tiết: 

Thông qua việc thảo luận với BQL dự án tỉnh, Sở NN và PTNT, chính quyền huyện, xã 

và các hộ dân trong khu vực dự án, Tư vấn sẽ nghiên cứu Báo cáo FS đã được phê duyệt để 

cập nhật Kế hoạch thực hiện tổng thể Hợp phần 3, đảm bảo phù hợp với các hoạt động của 

Hợp phần 1 và Hợp phần 2. Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện tổng thể, Tư vấn sẽ lập Kế hoạch 

chi tiết thực hiện Hợp phần cho 2 năm đầu tiên. Các Kế hoạch này sẽ được Tư vấn cập nhật 

hàng năm trên cơ sở tình hình thực hiện thực tế, đặc biệt trên cơ sở đồng thuận của các hộ 

nông dân trong khu vực dự án. 

Kế hoạch thực hiện sẽ được kèm theo kế hoạch huy động nhân sự và các nguồn lực đầu 

vào cần thiết của Đội Tư vấn. 
 

Nhiệm vụ 2  Đ ều tra  ơ bản    đề xuất sơ bộ: 

Tư vấn sẽ nghiên cứu FS và các tài liệu được lập trong giai đoạn chuẩn bị dự án, đồng 

thời tiến hành điều tra cơ  ản để củng cố các thông tin phục vụ cho thiết kế các mô hình CSA 

và lập PCSA. Các thông tin yêu cầu bao gồm (nhưng không hạn chế):  

- Điều kiện tự nhiên vùng dự án và tại các vị trí đã lựa chọn để xây dựng mô hình; 

- Tình hình kinh tế - xã hội, tập quán canh tác; 

- Các mô hình sản xuất nông nghiệp, các kỹ thuật (hay gói kỹ thuật) nông nghiệp đang 

được áp dụng tại các vùng dự án, thông tin về năng suất, sản lượng trồng trọt, phân tích tính bền 

vững và tiềm năng tác động tới môi trường của từng kỹ thuật (gói kỹ thuật); 

- Tình hình nhận thức chung của cán bộ, người dân về CSA, tình hình ứng dụng các kỹ 

thuật, các gói kỹ thuật hay các mô hình CSA; 

- Tình hình thị trường và chuỗi giá trị của những sản phẩm nông nghiệp chính của các 

mô hình CSA của Hợp phần; 

- Các mô hình sản xuất nông nghiệp đã áp dụng ở tỉnh; 

- Tình hình tham gia của các hộ dân, các Tổ chức kinh tế-xã hội (Mặt trận Tổ quốc, Hội 

Nông dân, Phụ nữ) trong phát triển CSA; 

- Hiện trạng dịch vụ tưới tiêu và khả năng cung cấp dịch vụ tưới tiêu sau khi được đầu 

tư nâng cấp bởi Hợp phần 2; 

- Các HTX/TCDN trong vùng dự án và khu vực mô hình đã lựa chọn; 

- Các chính sách hỗ trợ hiện hành cho sản xuất nông nghiệp, cho nông dân; sự tham gia, 

hỗ trợ của các cơ quan địa phương (Chi cục Bảo vệ Thực vật, Phòng Trồng Trọt (Sở NN & 

PTNT), Phòng NN huyện, Trung tâm Khuyến nông, Chi Cục Thủy lợi, …) giúp nông dân 

trong sản xuất nông nghiệp; đề xuất cho việc thực hiện các hoạt động của Hợp phần (bao 

gồm các mô hình sẽ xây dựng, địa điểm lựa chọn để xây dựng mô hình, nhu cầu tập huấn, 

hình thức tổ chức tập huấn...). 

Nhiệm vụ 3: Khảo sát và thiết kế mô hình 
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Trên cơ sở các mô hình CSA đã được đề xuất, căn cứ các thông tin thu được từ điều tra cơ 

bản, Tư vấn sẽ tiến hành khảo sát và thực hiện các nghiên cứu cần thiết để thiết kế chi tiết cho 

các mô hình theo hướng chú trọng đến việc giảm chi phí đầu vào trong sản xuất nông nghiệp như 

giống, nước tưới, phân bón, sử dụng các vật tư thân thiện với môi trường, xử lý tàn dư thực vật 

sau thu hoạch, cải thiện chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu của thị trường, bao gồm các 

hoạt động sau (nhưng không hạn chế): 

- Thảo luận với hộ nông dân thuộc khu vực dự án để có sự đồng thuận của người dân, 

thống nhất phương án thiết kế CSA; 

- Khảo sát địa hình, địa chất, thổ nhưỡng, thủy văn và nguồn nước; lập bản đồ qui hoạch 

(chuyển đổi) sử dụng đất cho các vùng của dự án; 

- Khảo sát thí nghiệm mẫu đất bằng dụng cụ thí nghiệm cầm tay, phân tích môi trường đất, 

nước, lập bản đồ chất lượng đất; 

- Thiết kế quy hoạch chi tiết mô hình (san ủi mặt bằng đồng ruộng, phân ô, phân thửa, bố 

trí mặt bằng…); 

- Thiết kế hệ thống đường nội đồng phục vụ công tác sản xuất; 

- Thiết kế công trình cấp nước và hệ thống tưới/tiêu nội đồng (cho khu cánh đồng mẫu 

lớn), yêu cầu đảm bảo phù hợp loại cây trồng, chủ động và linh hoạt; 

- Thiết kế công trình cấp nước và hệ thống tưới tiết kiệm nước (cho khu mô h ình cây trồng 

cạn), yêu cầu đảm bảo phù hợp loại cây trồng, chủ động và linh hoạt; 

- Thiết kế cơ sở hạ tầng và yêu cầu trang thiết bị phục vụ canh tác nông nghiệp (khu sản 

xuất giống, khu sơ chế, bảo quản sản phẩm, các trang thiết bị, dụng cụ sản xuất…); 

- Lập dự toán kinh phí cần thiết, trong đó đề xuất phần kinh phí được hỗ trợ từ dự án, phần 

đóng góp của người dân, (phù hợp chính sách và cơ chế tài chính dự án); 

- Họp với các hộ dân trong khu vực dự án để trình bày thiết kế CSA đề xuất, lấy ý kiến 

đóng góp của người dân để hoàn thiện thiết kế; 

- Hội thảo thu thập ý kiến cho thiết kế mô hình. Hoàn thiện thiết kế mô hình 

Nhiệm vụ 4: Hỗ trợ các HTX/TCDN lập và th c hiện PCSA      

Tư vấn sẽ trợ giúp các hộ dân thuộc các HTX/TCDN lập Kế hoạch thực hành nông 

nghiệp thông minh thích ứng BĐKH trong mô hình đã được thiết kế của họ, hỗ trợ các các hộ 

dân thuộc thuộc HTX/TCDN hoàn chỉnh PCSA, bao gồm các hoạt động sau (nhưng không 

hạn chế):  

- Xác định cơ cấu cây trồng thích hợp cho đất chuyên màu và cho chuyển đổi đất ( ao 

gồm thiết kế các thử nghiệm so sánh và đánh giá một số hệ thống cây trồng khác nhau, 

hướng dẫn thực hiện các thử nghiệm, tổng kết, kết luận ); 

- Lựa chọn, xác định giống cây trồng thích hợp (trên cơ cở các điều kiện tự nhiên, kinh 

kế…, thiết kế các thử nghiệm so sánh và đánh giá các giống cây khác nhau, hướng dẫn thực 

hiện các thử nghiệm, tổng kết, kết luận); 

- Xây dựng/hoàn thiện các qui trình ICM,  AP, SRI, tưới tiết kiêm nước, tưới ướt-khô 

xen kẽ, v.v… phù hợp cho từng đối tượng cây trồng trong khu mô hình ( ao gồm phân tích 

đất, nghiên cứu các điều kiện tự nhiên, kinh kế…, thiết kế các thử nghiệm so sánh và đánh 

giá các qui trình khác nhau; hướng dẫn thực hiện các thử nghiệm, tổng kết, kết luận); 
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- Xây dựng/hoàn thiện qui trình ICM cho từng đối tượng cây trồng; 

- Xây dựng/hoàn thiện các qui trình xử lý hoặc tận dụng rác thải ( ao gồm thiết kế và 

hướng dẫn thực hiện các thử nghiệm, phân tích số liệu, tổng kết, kết luận); 

- Xây dựng quy trình thu hoạch, sơ chế, bảo quản sau thu hoạch cho các sản phẩm 

chính từ các mô hình CSA; 

- Xây dựng quy trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống tưới linh hoạt, chủ động và tiết 

kiệm nước; 

- Tăng cường năng lực cho các nông dân tham gia mô hình; 

- Đề xuất phương án và giúp nông dân khu vực dự án tăng cường liên kết với các nhà 

cung cấp dịch vụ, tiếp thị, liên kết tiêu thụ sản phẩm. 

Các kế hoạch PCSA cũng  ao gồm: 

- Cơ chế tổ chức thực hiện, hỗ trợ thực hiện kế hoạch. 

- Yêu cầu sự tham gia và/hoặc hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức ở địa phương. 

- Kế hoạch hành động Giới lồng ghép trong PCSA. 

- Dự kiến các tác động của việc thực hiện PCSA. 

- Dự toán kinh phí cần thiết để thực hiện PCSA, trong đó đề xuất phần kinh phí được 

hỗ trợ từ dự án (phù hợp với chính sách và cơ chế tài chính dự án). 

- Tư vấn sẽ theo dõi và hỗ trợ nông dân thuộc các HTX/TCDN trong toàn bộ quá trình 

thực hiện PCSA. Các hoạt động hỗ trợ sẽ bao gồm các hỗ trợ về kỹ thuật (quy trình và các điều 

chỉnh cần thiết) và các hỗ trợ đảm bảo sự liên kết, tham gia có hiệu quả của các cơ quan, tổ 

chức xã hội, đơn vị cung cấp đầu vào và hỗ trợ tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm.  

- Nhiệm vụ 5: Hỗ trợ tăng  ường năng l c, nhận thức: 

- Xác định nhu cầu đào tạo tăng cường năng lực cụ thể cho các nhóm đối tượng khác 

nhau (cán bộ địa phương, cán  ộ khuyến nông và nông dân) về CSA. 

- Hỗ trợ PPMU xây dựng kế hoạch đào tạo tăng cường năng lực, bao gồm nội dung 

đào tạo TOT, tham quan học tập mô hình khác trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ tập huấn 

cho nông dân theo phương pháp FFS, đảm bảo sự tham gia của phụ nữ và các yêu 

cầu về Giới. (Kế hoạch cần liên kết chặt chẽ với các hoạt động đào tạo, tăng cường 

năng lực được thực hiện trong Hợp phần 1). 

- Xây dựng các tài liệu truyền thông và tài liệụ tập huấn về CSA phù hợp với yêu cầu 

của từng nhóm đối tượng 

- Xây dựng tài liệu tập huấn cho nông dân về các quy trình kỹ thuật CSA 

- Tổ chức thực hiện các kế hoạch tập huấn tăng cường năng lực cho cán bộ địa phương 

(tỉnh, huyện, xã), cán bộ khuyến nông, nông dân nòng cốt của các tổ chức xã hội; 

- Hỗ trợ cán bộ khuyến nông và nông dân nòng cốt tập huấn cho nông dân (tổ chức 

các FFS); 
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Nhiệm vụ 6: Hỗ trợ PPMU trong quản lý và tổ chức th c hiện 

Tư vấn sẽ hỗ trợ PPMU về mặt kỹ thuật trong đấu thầu thuê/mua máy móc thiết bị phục 

vụ thực hiện PCSA. Tư vấn cũng sẽ trợ giúp cho PPMU trong cung cấp các khoản hỗ trợ cho 

nông dân thuộc các HTX/TCDN thực hiện PCSA đúng kế hoạch và tuân thủ chính sách của 

dự án, đồng thời kiến nghị các cơ quan quản lý của tỉnh có các hỗ trợ cần thiết để đảm bảo 

thực hiện thành công PCSA. 

Tư vấn sẽ hỗ trợ PPMU đánh giá việc thực hiện PCSA, đánh giá hiệu quả, tác động và 

rút ra bài học kinh nghiệm; đưa ra đề xuất và hỗ trợ mở rộng trong vùng dự án, và đề xuất kế 

hoạch nhân rộng thực hành CSA trong tỉnh. Các hoạt động bao gồm (nhưng không hạn chế): 

- Điều tra, đánh giá thực hiện và tác động việc thực hiện PCSA sau 2-3 năm 

- Rút kinh nghiệm, đề xuất mở rộng trong vùng dự án, kiến nghị điều chỉnh cơ chế, 

thủ tục nếu cần. 

- Tiếp tục hỗ trợ thực hiện PCSA tại các khu mở rộng mô hình trong 1-2 năm. 

- Xây dựng Kế hoạch nhân rộng PCSA cho tỉnh. Đề xuất điều chỉnh chính sách cần thiết. 

Nhiệm vụ 7  Đán  g á  o n t  n     án  

Tư vấn sẽ thực hiện điều tra để thu thập, tổng hợp các thông tin cần thiết theo yêu cầu 

của Chủ đầu tư để phục vụ đánh giá dự án và tác động của dự án. 

1.5  Cơ sở pháp lý xây dựng Kế hoạch thực hiện hợp phần 3 

- 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 Thanh Hóa: Quyết định số 2896/QĐ-BNN-XD ngày 

9/12/2013: Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7) 

- Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thực hiện Hợp phần 3, dự án WB7 do Cục 

Trồng trọt phê duyệt tại Quyết định số 81/QĐ-TT-WB7 ngày 16/3/2016 

- 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 Thanh Hóa 

- 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”  
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Phần 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

KHU VỰC XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH CSA 

2.1 Điều kiện tự nhiên 

2.1.1 Vị trí địa lý 
 

TT Tên MH CSA Địa điểm 
Diện tích 

(ha) 

1 

Xây d ng mô hình chuyển đổ  đất trồng lúa sang 

trồng rau màu gắn với chế biến và xuất khẩu xã 

Định Liên- huyện Yên Định 

Vùng Đồng Đăng 45 

2 

Xây d ng mô hình chuyển đổ  đất trồng lúa sang 

trồng rau màu gắn với chế biến và xuất khẩu xã 

Yên Bái- huyện Yên Định 

Thôn Phú Đức 20 

3 

Xây d ng mô hình chuyển đổ  đất trồng lúa sang 

trồng rau màu gắn với chế biến và xuất khẩu xã 

Yên Phong- huyện Yên Định 

Quan ngoại, Cồn 

Dừa, Cơm Thi… 
42,22 

4 

Xây d ng mô hình chuyển đổ  đất trồng lúa sang 

trồng rau màu gắn với chế biến và xuất khẩu xã 

Thiệu Quang- huyện Thiệu Hóa 

Thôn Chí Cường 30 

5 
Xây d ng  án  đồng lớn trong sản xuất lúa xã 

Yên Phong - huyện Yên Định 

Đồng Đanh (thôn 

3,4,5,6,7,8, 

9,10) 

48,6 

6 
Xây d ng  án  đồng lớn trong sản xuất lúa xã 

Thiệu Công - huyện Thiệu Hóa 

Xuân Quan 1,  Xuân 

Quan 2, Lợi 

Thượng, Liên Minh 

75 

 

2.1.2 Đặc điểm địa hình 

Địa hình của các khu vực xây dựng mô hình như sau: 

Xã Yên Bái  + 9,5 m ÷ + 10,5m 

Xã Yên Phong:  + 6,5 m ÷ + 7,8 m 

Xã Định Liên:  + 8,5 m ÷ + 8,9 m 

Xã Thiệu Công:  + 6,2m ÷ + 6,8 m 

Xã Thiệu Quang:  +4,5m ÷ + 6,2 m, gồm vàn cao và vàn thấp 

Nhìn chung, cao độ địa hình hiện tại trong khu vực lựa chọn mô hình tương đối bằng 

phẳng, thuận lợi cho việc cơ giới hóa sản xuất. 

2.1.3 Đặc điểm khí tượng 

 Mưa 

Diễn  iến của mưa theo thời gian được chia làm 2 mùa rỗ rệt: mùa khô và mùa mưa. 

Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4.  
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Đặc trưng lượng mưa trạm Yên Định: 

- Lượng mưa  ình quân nhiều năm tại Yên Định: Xn=1634mm;  

- Lượng mưa ngày lớn nhất đạt tới: 298,6 (mm) năm 1968; 

- Lượng mưa ngày nhỏ nhất là: 67,8 mm năm 1976;  

- Lượng mưa thay đổi rất nhiều qua các năm, lượng mưa năm lớn nhất có thể lớn gấp 2 

đến 3 lần lượng mưa năm  é nhất.  

 

Hình 1. Diễn biến lượng mưa trong năm 

 Nắng 

Theo số liệu quan trắc được trong mấy chục năm qua, cực đại và cực tiểu, trung 

 ình của các tháng được nêu trong  hình 3.2  sau:  
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Hình 2. Diễn biến số giờ nắng trong năm 

 Nhiệt độ 

 

Hình 3. Nhiệt độ trung bình, cao nhất và thấp nhất tuyệt đối tháng, năm trạm Yên 

Định 

Nhiệt độ không khí trung  ình năm của vùng Yên Định trung bình trong nhiều năm là 

23.4
o
C. Các tháng nóng nhất trong mùa hè (6, 7, 8) có nhiệt độ khôn khí trung bình tháng 

trên 28
o
C và nhiệt độ không khí lớn nhất tại Yên Định đo được tới 41,1

0
C như đã xuất hiện 

trong tháng 5/1966. Nhiệt độ không khí thấp nhất đo được 4,1
0
C vào ngày 30-12-1975. 

 Độ ẩm 

Hình 3.4 cho thấy sự thay đổi độ ẩm tuyệt đối trung  ình tháng, năm và độ ẩm tương 

đối thấp nhất trung  ình tháng, năm trạm Yên Định 
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Hình 4. Độ ẩm tương đối và độ ẩm tuyệt đối tại trạm Yên Định 

 Gió bão 

Hướng gió trên lưu vực thay đổi theo mùa, mùa đông theo hướng gió thịnh hành là Đông 

Bắc, mùa hè chủ yếu là hướng Đông Nam, có khi là gió Tây Nam, tốc độ gió trung  ình đạt 

1,8 đến 2,0m/s. 

Bão ảnh hưởng đến Thanh Hoá bắt đầu từ đầu tháng 6 đến hết tháng 11, hầu hết các trận 

 ão đổ bộ vào đất liền thường mang theo một lượng mưa lớn (200500mm) kéo dài và diện 

rộng, làm đảo lộn tận gốc những qui luật thời tiết thông thường: lượng mưa  ão chiếm 40-

50% lượng mưa toàn năm và chiếm phần lớn lượng mưa từ tháng 8 đến tháng 10.  

2.1.4 Đặc điểm địa chất thủy văn 

Trong khu vực nghiên cứu tồn tại nước mặt và nước dưới đất: Nguồn nước mặt chủ yếu 

là nước trong các sông Chu, sông Mã; các sông tiêu, các kênh sông Chu … Nước sông Chu 

và sông Mã về mùa khô màu xanh nhạt, trong suốt; mùa mưa nước đục. Nước sông Mã chịu 

ảnh hưởng của thủy triều. Nước mặt có quan hệ mật thiết với nước ngầm. Mùa mưa nước 

mặt là nguồn cung cấp chủ yếu cho nước ngầm, mùa khô thì ngược lại, nước ngầm cung cấp 

cho nước mặt. Mực nước và thành phần hóa học của nước mặt thay đổi theo mùa.  

Nước ngầm trong khu vực nghiên cứu chủ yếu là nước chứa trong khe nứt của đá gốc 

phong hóa và các lớp bở rời hệ Đệ tứ chứa trong lớp cát và á cát. Trong thời gian khảo sát 

mực nước ngầm nằm tương đối sâu. Mực nước và thành phần hóa học của nước ngầm thay 

đổi theo mùa. 

2.1.5 Những tác động bất lợi về biến đổi khí hậu đến sản xuất và đời sống 

 Điều kiện tự nhiên của các xã thuộc khu mô hình tương đối thuận lợi cho canh tác nông 

nghiệp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, các hiện tượng cực đoan như úng và 

hạn vẫn thường xuyên xảy ra. Để khắc phục các hiện tượng cực đoan này, hằng năm, chính 

quyền các xã đều lên các kế hoạch chi tiết để chống hạn và chống úng nhằm giảm thiểu thiệt 

hại tới mức tối đa. 

2 Sử dụng đất và sản xuất nông nghiệp  

2.2.1 Hiện trạng sử dụng đất   

 Hiện trạng sử dụng đất của 5 xã nơi thực hiện các mô hình CSA được mô tả trong bảng 

1. Theo đó, xã Yên Phong và xã Định Liên có tỉ lệ  diện tích đất nông nghiệp cao nhất (66%). 

Tỉ lệ đất sản xuất nông nghiệp nhỏ nhất ở xã Yên Bái với 56%. Giá trị này ở các xã Thiệu 

Công và Thiệu Quang lần lượt là 59% và 63%.  
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Bảng 1. Hiện trạng  sử dụng đất của các xã thực hiện mô hình CSA 

TT Tên xã 

Loại đất (ha)  

Nông 

nghiệp 

Thổ 

cư 

Công 

cộng 

Đường 

sá, đê, 

kênh 

mương 

Đồi 

trọc, 

đầm 

lầy 

Khác 
Tổng 

cộng 

1 Yên Phong 370,4 58,6 67,5 62,0 0,0 0,0 558,5 

2 Thiệu Công 392,7 84,2 4,5 82,7 0,0 97,8 661,9 

3 Định Liên 473,2 68,4 85,5 91,4 0,0 1,7 720,2 

4 Thiệu Quang 352,0 58,5 76,6 71,1 0,0 0,0 558,2 

5 Yên Bái 286,8 77,9 0,9 61,6 0,0 79,3 506,5 
 

2.2.2 Hiện trạng hệ thống thủy lợi, tưới tiêu 

a. M    n   án  đồng lớn trồng lúa xã Yên Phong 

Hiện tại, nước tưới cho khu vực mô hình được lấy từ kênh Bắc. Nước từ kênh Bắc được 

dẫn vào các kênh tưới IR1, IR2, IR3, IR4, IR5 và IR6 để tưới cho toàn bộ diện tích 50 ha của 

khu tưới (hình 5.2) theo  phương pháp tưới tiết kiệm. Thông số của các kênh cấp được thể 

hiện ở bảng 2. Việc quản lý tưới cho khu vực được thực hiện bởi Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp Yên Phong. 

Nước tiêu từ ruộng chảy tràn và tập trung về kênh DR1 và DR2.Các kênh tiêu là kênh 

đất, mặt cắt không rõ ràng, có nhiều cỏ và nhiều vị trí bị đất bồi lấp. Toàn bộ nước tiêu của 

khu vực mô hình được tập trung về cống tiêu luồn K1. Sau khi qua cống tiêu luồn K1, nước 

sẽ được đưa đi ra kênh tiêu của hệ thống tiêu úng Cầu Khải. Các thông số của kênh tiêu được 

thể hiện ở bảng 2. 

Trong khu vực mô hình có 6 đường giao thông nội đồng, chiều rộng của đường là 2-3 m. 

Hiện tại, mặt đường bằng đất còn tốt, đủ để thực hiện canh tác cơ giới và vận chuyển sản 

phẩm khi thu hoạch. Đường giao thông nội đồng của mô hình được kết nối với đường liên 

thôn, liên xã, đảm bảo cho việc vận chuyển và lưu thông sản phẩm sau thu hoạch. 

Bảng 2. Thông số của hệ thống thủy lợi và giao thông nội đồng của mô hình lúa 

TT Tên kênh F(ha) L(m) b(m) h(m) m 
q(l/s.h

a) 
Ghi chú 

I Kênh cấp               

1 IR1 3.56 567 0,3 0,4     Kênh xây gạch, làm việc tốt 

2 IR2 4,82 539 0,3 0,4     Kênh xây gạch, làm việc tốt 

3 IR3 6,89 541 0,3 0,4     Kênh xây gạch, làm việc tốt 

4 IR4 7,2 545 0,4 0,5     Kênh xây gạch, làm việc tốt 

5 IR5 7,56 544 0,4 0,5     Kênh xây gạch, làm việc tốt 

6 IR6 7,65 550 0,4 0,5     Kênh xây gạch, làm việc tốt 

II Kênh tiêu               

1 DR1 7,56 547 0,8 0,55 0 9 Kênh đất, cỏ mọc nhiều 

2 DR2 37,68 792 0,4 0,6 0 9 Kênh đất, cỏ mọc nhiều 

III Đường giao               
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thông 

1 
ND2, ND3, 

ND4, ND6 
  2167 2       Đường bê tông 

2 
ND1, ND5, 

ND7 
  1662 3       Đường bê tông 

NguyÔn ThÞ Hµ

Long

Tr
Þn

h 
Tr

än
g 

Do
an

NguyÔn V̈ n Th

Lª V̈ n ChiÕn

NguyÔn V̈ n Kiªn

NguyÔn §¨ng Kiªn

Lª V̈ n Minh

Phan V̈ n Träng

NguyÔn §¨ng Hai

Ph¹m ViÕt Thøc

NguyÔn ThÞ BØnh

Ph¹m ViÕt Mµu

Ph¹m ViÕt Mµu

TrÞnh ThÞ §øc

NguyÔn V̈ n Thao

Hoµng V̈ n HuÊn

NguyÔn ThÞ Vô

ThiÒu Quang Thèng

Hoµng ThÞ N̈ m

ThiÒu Quang S¬n

Hoµng V̈ n Liªn

Lª ThÞ MiÔn

ThiÒu Quang Cèc

NguyÔn V̈ n Thô

NguyÔn ThÞ Thi

NguyÔn ThÞ NhuËn NguyÔn V̈ n Thóy

TrÞnh ThÞ Thñy

TrÇn V̈ n Yªn

TrÞnh Xu©n QuyÒn

Ng« ThÞ Hng

Ph¹m ThÞ Tḩ i

Kh ¬ng ThÞ Th×n

ThiÒu Quang Dinh

Ph¹m ThÞ Nhung

Lª ThÞ Hå

Ph¹m ViÕt NhuÇn

NguyÔn V̈ n Mµu

NguyÔn V̈ n Sanh

Ph¹m ViÕt M¹nh

NguyÔn ThÞ Ao

NguyÔn ThiÖn TuÊn

NguyÔn Hång S¬n

NguyÔn §×nh Vinh

NguyÔn V̈ n V©n

NguyÔn ThÞ Hoa

NguyÔn §¨ng L¹ i

NguyÔn ThÞ Vî i

NguyÔn ThÞ Vinh

NguyÔn §¨ng Hî p

NguyÔn ThÞ H¬ng

TrÞnh ThÞ Mai

TrÞnh ThÞ Minh

NguyÔn Träng Phóc

NguyÔn ThÞ Thñy

Kh ¬ng ThÞ Ph¬ng

NguyÔn ThÞ Nga

NguyÔn §¨ng Thô

Ph¹m ViÕt Thµnh (Linh)

Ph¹m ThÞ Ch¾t

Mai V̈ n B»ng

NguyÔn §¨ng N̈ m

NguyÔn H÷u M¹c

Ph¹m ViÕt Mu

Ph¹m ThÞ Thùc

NguyÔn ThÞ Ca

NguyÔn §¨ng Khoa

NguyÔn ThÞ §¶m

NguyÔn §¨ng V̈ n (Minh)

Hoµng V̈ n M· i

TrÞnh ThÞ H¶i

Lª Huy Léc

TrÞnh ThÞ HuyÒn

Lª ThÞ Thoa

NguyÔn ThÞ GÊm

NguyÔn §¨ng Chung

Lª Huy Thµnh

NguyÔn ThÞ Hµnh

NguyÔn ThÞ Dung (T )

TrÇn ThÞ Lan

NguyÔn §¨ng ThÞnh (Thí i)

§iÖn Lùc

Ph¹m ThÞ HiÒn

Lª Huy Ng«n

NguyÔn ThÞ M·o

TrÞnh Träng ChÝnh

Lª Nh  LuËn

NguyÔn §¨ng San

TrÞnh Xu©n L©n

TrÞnh Xu©n Sinh

NguyÔn §¨ng TÝnh

Lª ThÞ Toan

NguyÔn V̈ n §µm

NguyÔn V̈ n So¹n

TrÞnh Xu©n Tï ng

TrÞnh Träng CÇu

NguyÔn §¨ng Ng«n

Lª ThÞ M«n

Lª ThÞ Th¶o

Ph¹m ThÞ Nhung

NguyÔn ThiÖn BÝch

NguyÔn §øc §oµn

NguyÔn §×nh Thôc

NguyÔn §¨ng Th¾ng

NguyÔn ThÞ Xu©n

NguyÔn ThÞ Hßa

TrÇn ThÞ Nhung

Hoµng ThÞ QuyÒn

Ph¹m ThÞ Minh

Ph¹m ThÞ Viªn

NguyÔn V̈ n Thµnh (Quang)

Lª ThÞ LuyÕn

TrÞnh H¶i Cêng

TrÇn H÷u Can

NguyÔn V̈ n H¹nh

TrÞnh ThÞ Mai

NguyÔn V̈ n Do

NguyÔn V̈ n Lai

NguyÔn Ngäc QuyÕt

Ph¹m ViÕt Thµnh

NguyÔn §¨ng DÞ

NguyÔn §¨ng T  (Lan)

NguyÔn ThÞ LËp

Ph¹m V̈ n ViÔn

Ng« V̈ n Vui

TrÇn ThÞ Huª

NguyÔn V̈ n Hy

Ph¹m ViÕt Cõ

NguyÔn §¨ng L¹ i

NguyÔn ThÞ §Ò

NguyÔn C«ng Hï ng (TÝnh)

Lª V̈ n Th¾ng (B×nh)

TrÞnh ThÞ Dung

NguyÔn ThÞ Läc

Lª ThÞ VÇn

NguyÔn §¨ng TÝnh

NguyÔn Tam Thanh

NguyÔn C«ng ChiÕn

TrÇn ThÞ §ang

Mai ThÞ Hêng

NguyÔn V̈ n D©n

NguyÔn V̈ n T¹o

TrÞnh ThÞ Hoa

Lª ThÞ Huª

Lª ThÞ TiÕn

NguyÔn ThÞ Lý

NguyÔn V̈ n ¢u

NguyÔn ThÞ Huª

NguyÔn V̈ n Chung

NguyÔn V̈ n Hång

Lª ThÞ H¬ng

Viªn ThÞ Ban

NguyÔn V̈ n M¹nh

TrÞnh ThÞ Ng©n

Bï i ThÞ H¶i

Lª Huy ChÊt

Ç p §øc Minh

Lª ThÞ Tø

NguyÔn §¨ng L©m

NguyÔn ThÞ Len

§ç V̈ n Ninh

NguyÔn V̈ n C

NguyÔn ThÞ Thñy (¬n)

Vò V̈ n Nha

Ph¹m V̈ n V«ng

NguyÔn V̈ n Ng«n

Ç p §øc Hï ng

NguyÔn ThÞ Hßa

NguyÔn ThÞ Ch¾t

Lª ThÞ Èm

Ç p §øc Quang

NguyÔn V̈ n Sü

Ç p ThÞ HuÖ

NguyÔn V̈ n Dao

Ph¹m ThÞ O̧ nh

NguyÔn V̈ n TiÕn

Ph¹m V̈ n V«ng

Chu Huy Nh©n

NguyÔn V̈ n Chung (Thoa)

Lª V̈ n Tí i

NguyÔn Xu©n Thñy

Ç p §øc Minh

TrÞnh Xu©n Hï ng

Ç p §øc Chinh

Ph¹m ThÞ Loan

Lª ThÞ Dung

Lª ThÞ ThuÇn

Hoµng ThÞ B×nh

Lª ThÞ Nu«i

 NguyÔn ThÞ Th êng (V©n)

NguyÔn ThÞ CÈm

NguyÔn ThÞ Hßng (HiÕu)

§ç ThÞ Ch¾t

NguyÔn V̈ n Chinh

§ç Quèc B×nh

NguyÔn ThÞ Thªm

Lª Huy Vinh

Lª ThÞ H¹nh

NguyÔn V̈ n TuÊn (H êng)

Lª ThÞ ThuÇn
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Hình 5.  ơ đồ hiện trạng hệ thống tưới tiêu và giao thông nộ  đồng mô hình lúa xã Yên Phong 

a. M    n   án  đồng lớn trồng lúa xã Thiệu Công 

Hiện tại, nước tưới cho 75 ha thuộc khu vực lựa chọn mô hình do 3 trạm  ơm số 4,5 và 6 

đảm nhận. Ba trạm  ơm này  ơm nước từ sông Mậu Khê lên kênh nội đồng. Công suất của 

các trạm  ơm số 4, 5 và 6 lần lượt là 540 m3/h, 1000 m3/h và 540 m3/h. Vì các trạm  ơm đã 

xây dựng hơn 20 năm nên hiện đã xuống cấp. Sau khi kênh N13 (thuộc hợp phần 2 của dự 

án) hoàn thành thì sẽ thay thế nhiệm vụ tưới của các trạm  ơm này. Kênh tưới nội đồng là 

kênh đất, bị bồi lấp nhiều, cần cải tạo để có thể áp dụng phương pháp tưới khô ướt xen kẽ 

của phương pháp canh tác SRI. Các kênh tiêu là kênh đất, mặt cắt bị bồi lấp và cỏ dại mọc 

nhiều, cần thiết cải tạo để đảm bảo tiêu nước chủ động ra soongg Mạo Khê. Hiện trạng của 

hệ thống kênh tưới tiêu nội đồng được thể hiện ở bảng 3. 
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Hệ thống giao thông nội đồng của khu vực lựa chọn mô hình được kết nối với hệ thống 

đường liên thôn, liên xã. Tuy nhiên, bề mặt của các tuyến đường nội đồng là đất nên gây khó 

khăn trong đi lại vào mùa mưa. Trong xã có 2,18 km đường quốc lộ (QL45), 1,12 km đường 

liên xã và 5,6 km đường liên thôn. Hệ thống  giao thông của xã được đánh giá là thuận tiện, 

đảm bảo cho việc vận chuyển trong sản xuất nông nghiệp cũng như vận chuyển sản phẩm sau 

thu hoạch đi các địa phương khác. 

Bảng 3. Thông số của hệ thống thủy lợi và giao thông nội đồng của mô hình lúa xã Thiệu 

Công 
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TT Tên kênh 

Hiện trạng F 

Ghi chú L 

(m) 

h 

(m) 

b 

(m) 
(ha) 

I. Kên  tưới 

1 Mương tưới từ mương N5 đi Nổ sin 1 280 40 30 6 
Kênh đất xuống cấp, cần cải tạo thành kênh 

xây 

2 Mương tưới từ mương N5 đi Nổ sin 2 200 40 30 1.5 
Kênh đất xuống cấp, cần cải tạo thành kênh 

xây 

3 Mương tưới Vườn Thế đi Kẽ Cồn Đống 400 40 30 10 
Kênh đất xuống cấp, cần cải tạo thành kênh 

xây 

4 
Mương Đồng Hải dãy 1+2 (đường cột 4 điện 4 

bên) 
350 40 30 2 

Kênh đất xuống cấp, cần cải tạo thành kênh 

xây 

5 Mương đi Lỗ Lội 430 40 30 2.5 
Kênh đất xuống cấp, cần cải tạo thành kênh 

xây 

6 Mương Đồng Hải dãy 1+2+3 325 40 30 2 
Kênh đất xuống cấp, cần cải tạo thành kênh 

xây 

7 Thầy Hồ đi Tà Thước 400 40 30 2 
Kênh đất xuống cấp, cần cải tạo thành kênh 

xây 

8 Ngã Tư Kê đê đi Bỡ Đồng 150 40 30 2.1 
Kênh đất xuống cấp, cần cải tạo thành kênh 

xây 

9 Ngã Tư Cồn Khỉ đi Nấp 200 40 30 2 
Kênh đất xuống cấp, cần cải tạo thành kênh 

xây 

10 
Mương tưới Đồng Hải về cổng làng Xuân 

Quang 
      9.7 

Kênh đất xuống cấp, cần cải tạo thành kênh 

xây 

II. Kênh tiêu 
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1 Mương tiêu Ông Thành đi xuống Đông 1000 70 60 25 Kênh đất xuống cấp, cần cải tạo nâng cấp 

2 Cống ông Nhơn đi mương tiêu Dọc tre   40 30 8 Kênh đất xuống cấp, cần cải tạo nâng cấp 

3 Mương tiêu Mỗng Đức đi ông Nhờn 200 40 30 6 Kênh đất xuống cấp, cần cải tạo nâng cấp 

4 Mương Đồng Nhồi 190 40 30 10 Kênh đất xuống cấp, cần cải tạo nâng cấp 

5 Đồng Ốc 252 0 0 10 Kênh đất xuống cấp, cần cải tạo nâng cấp 

6 Mương tiêu phía Nam Đồng Hải 190 40 30 8 Kênh đất xuống cấp, cần cải tạo nâng cấp 

7 Mương tiêu phí Bắc Đồng Hải 450 40 30 10 Kênh đất xuống cấp, cần cải tạo nâng cấp 

8 Mương tiêu Dọc Tre đi anh Toán 200 40 30 5 Kênh đất xuống cấp, cần cải tạo nâng cấp 

III. Đường giao thông 

1 Đường từ mương N5 đi Nổ Sim 280 2.5     Xuống cấp, làm mới mặt bê tông 

2 Đường Vườn Thế đi Kẽ Cồn Đống 500 2.5     Xuống cấp, làm mới mặt bê tông 

3 Đường từ Ngõ Ông Thành đi Lợi Thượng 350 3     Xuống cấp, làm mới mặt bê tông 

4 Đường Đồng Hải từ Xuân Quan 1 đi Liên Minh 270 3     Xuống cấp, làm mới mặt bê tông 

5 Đường Đồng Hải đi Lợi Thượng 400 3     Xuống cấp, làm mới mặt bê tông 

6 Đường Đồng Hải dãy 1+2 350 2.5     Xuống cấp, làm mới mặt bê tông 

7 Đường tư đầu cầu đi Lỗ Lội 350 3     Xuống cấp, làm mới mặt bê tông 

8 Đường Trục giữa Phía Nam Đồng Hải 290 2.5     Xuống cấp, làm mới mặt bê tông 
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Hình 6.  ơ đồ hiện trạng hệ thống tưới tiêu và giao thông nộ  đồng mô hình lúa xã Thiệu Công 
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b. M    n  đa  ạng hóa cây trồng xã Yên Bái 

Hiện tại, nước tưới cho khu vực được lấy từ hồ Yên Bái và kênh Tây của hệ 

thốngNam Sông Mã. Kênh tưới gồm các kênh I1, I2... I11 có tổng chiều dài là 3700 m, 

chiều rộng kênh biến đổi từ 0,5 đến 1,0m, chiều cao biến đổi từ  0,5 đến 1,5m. Kênh I1, 

I2, I3 và I10 là kênh bê tông, còn lại là kênh đất, mặt cắt không rõ ràng, có nhiều cỏ dại.  

Hệ thống kênh tiêu cho khu vực mô hình gồm kênh D1, D2... D7. Các kênh tiêu 

D1, D2 và D6 làm việc chung với các kênh tưới I1, I2 và I10 là kênh bê tông, các kênh 

còn lại là kênh đất, mặt cắt không rõ ràng, có nhiều cỏ và nhiều vị trí vị bồi lấp. Toàn bộ 

nước tiêu của khu vực mô hình được tập trung ra kênh tiêu của hệ thống tiêu úng Cầu 

Khải. Các thông số của kênh tiêu được thể hiện ở bảng 5. 

Hệ thống đường nội đồng trong khu vực lựa chọn mô hình có chiều dài tổng cộng 

1220m, chiều rộng là 3m. Đường nội đồng là đường đất, cần được nâng cấp thành đường 

 ê tông để thuận tiện thực hiện canh tác cơ giới và vận chuyển sản phẩm khi thu hoạch. 

Hệ thống đường nội đồng được kết nối với đường liên thôn, liên xã và đường QL45, đảm 

bảo cho việc vận chuyển và lưu thông sản phẩm sau thu hoạch. 

Bảng 4. Thông số của hệ thống thủy lợi và giao thông nộ  đồng của      n  đa  ạng 

hóa xã Yên Bái 

TT Tên kênh F(ha) L(m) b(m) h(m) Ghi chú 

I. Kênh tưới           

1 I1 3,41 335 0,6 0,7  ạch xây 

2 I2 3,15 280 0,6 0,7  ạch xây 

3 I3 2,13 125 0,6 0,7  ạch xây 

4 I4 0,38 170 0,5 0,4 Mương đất, cỏ dại nhiều 

5 I5 0,73 95 0,5 0,4 Mương đất, cỏ dại nhiều 

6 I6 4,95 405 1 1,5 1 đoạn gạch xây, 1 đoạn đất 

7 I7 4,13 425 0,6 0,7 Mương đất, cỏ dại nhiều 

8 I8 3,35 609 0,5 0,4 Mương đất, cỏ dại nhiều 

9 I9 1,87 203 0,5 0,4 Mương đất, cỏ dại nhiều 

10 I10 1,14 628 0,6 0,7 Gạch xây 

11 I11 3,00 475 0,5 0,4 Mương đất, cỏ dại nhiều 

II. Kênh tiêu           

1 D1 3,41 335 0,6 0,7  ạch xây 

2 D2 3,15 280 0,6 0,7  ạch xây 

3 D3 5,23 403 1 1,5 Mương đất, cỏ dại nhiều 

4 D4 4,15 425 0,6 0,7 Mương đất, cỏ dại nhiều 

5 D5 3,35 609 0,5 0,4 Mương đất, cỏ dại nhiều 

6 D6 1,78 628 0,6 0,7  ạch xây 

7 D7 7,48 475 0,5 0,4 Mương đất, cỏ dại nhiều 

III. Đường giao thông 

   

    

1 Đường  ờ vùng Đ1 3 183 
  

Đường đất 

2 Đường  ờ vùng Đ2 3 247 
  

Đường đất 

3 Đường  ờ vùng Đ3 3 450 
  

Đường đất 

4 Đường  ờ vùng Đ4 3 136 
  

Đường đất 

5 Đường  ờ vùng Đ5 3 204 
  

Đường đất 
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Hình 7.  ơ đồ hiện trạng hệ thống tưới tiêu và giao thông nộ  đồng      n  đa 

dạng hóa xã Yên Bái 

 

c. M    n  đa  ạng hóa cây trồng xã Định Liên 

Hệ thống tưới cho 45 ha rau, màu gồm trạm  ơm 1 máy có lưu lượng  1000 m3/h, 

 ơm nước trực tiếp từ kênh Bắc vào 2 kênh B4 và B6. Kênh B4 và B6 đã kiên cố xây 

gạch, kênh B6 có kích thước ( ×h) = (0,60 × 0,70)m, kênh B4 có kích thước đáy 1,4m, 

mặt 4m, sâu 1,7m. Nước từ 2 kênh này được dẫn vào đồng ruộng nhờ hệ thống kênh tưới 

bằng đất (kênh I1, I2,..., I8), chiều rộng từ 0,5 – 1m, sâu 50cm.  

Các kênh nội đồng hầu hết là kênh tưới tiêu kết hợp. Các kênh tiêu D1, D2... D8 

đều là kênh đất, thu nước tiêu nội đồng đổ về 2 kênh B4 và B6. Từ đây nước tiêu về 

kênh Bắc qua đập đầu  kênh, sau đó tập trung nước tiêu về hệ thống tiêu trạm  ơm Cầu 

Khải. Thông số của các kênh tưới tiêu được thể hiện ở bảng 5. 

Nhìn chung, hệ thống tưới tiêu trong khu vực lựa chọn mô hình làm việc tốt. 

Hệ thống giao thông nội đồng khá tốt, chiều rộng của đường là 2-3m, làm việc 

khá tốt. Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện canh tác cơ giới và vận chuyển sản phầm khi 

thu hoạch khi xây dựng mô hình, cần nâng cấp cải tạo thêm một số tuyến đường nội 

đồng có kết nối trực tiếp với QL45. 
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Bảng 5. Thông số của hệ thống thủy lợi và giao thông nội đồng của mô hình đa dạng 

hóa xã Định Liên 

TT Tên kênh F(ha) L(m) b(m) h(m) m Ghi chú 

I. 
Kênh 

tưới       

1 I1 2.91 163 1.0 0.5 
 

Mương đất, làm việc tốt 

2 I2 5.92 303 1.0 0.5 
 

Mương đất, làm việc tốt 

3 I3 9.19 593 1.0 0.5 
 

Mương đất, làm việc tốt 

4 I4 4.16 603 1.0 0.5 
 

Mương đất, làm việc tốt 

5 I5 6.43 746 1.0 0.5 
 

Mương đất, làm việc tốt 

6 I6 3.89 641 1.0 0.5 
 

Mương đất, làm việc tốt 

7 I7 4.67 803 1.0 0.5 
 

Mương đất, làm việc tốt 

8 I8 2.8 496 1.0 0.5 
 

Mương đất, làm việc tốt 

II. 
Kênh 

tiêu       

1 D1 2.91 173 1.20 0.5 0.5 Mương đất, làm việc tốt 

2 D2 5.92 197 1.28 0.5 0.5 Mương đất, làm việc tốt 

3 D3 9.19 105 1.10 0.5 0.5 Mương đất, làm việc tốt 

4 D4 4.16 552 1.10 0.5 0.5 Mương đất, làm việc tốt 

5 D5 6.43 230 1.10 0.5 0.5 Mương đất, làm việc tốt 

6 D6 3.89 133 1.60 0.5 0.5 Mương đất, làm việc tốt 

7 D7 4.67 95 1.28 0.5 0.5 Mương đất, làm việc tốt 

8 D8 2.8 238 1.34 0.4 0.5 Mương đất, làm việc tốt 

III. 
Đường giao 

thông      

1 ND1 204 3 
  

Đường đất 

2 ND2 289 3   Đường đất 

3 ND3 322 3   Đường đất 

4 ND4 464 3 
  

Đường  ê tông 

5 ND5 280 3 
  

Đường  ê tông 
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Hình 8.  ơ đồ hiện trạng hệ thống tưới tiêu và giao thông nộ  đồng mô hình đa 

dạng  óa xã Định Liên 

 

d. M    n  đa  ạng hóa cây trồng  xã Thiệu Quang 

Hiện, nước tưới cho khu vực được  ơm từ sông Cầu Chày. Khi hợp phần 2 của dự 

án hoàn thành, nước tưới cho khu vực lựa chọn mô hình được lấy từ kênh N11 của hệ 

thống kênh trạm  ơm Nam Sông Mã. Nước từ kênh N11 được đưa vào kênh Nấp Mới để 

cấp cho các cánh đồng. Kênh Nấp Mới có kích thước b×h×L (m)=1,2×0,7×1755(m). 

Nước tiêu của khu vực mô hình được tập trung vào kênh tiêu Ông Do, sau đó đổ vào hệ 

thống kênh tiêu của trạm  ơm Thiệu Duy. Kích thước của kênh tiêu Ông Do là 

b×h×L(m)= 3,0×1,5×939,0 (m). Việc tưới tiêu của khu vực lựa chọn mô hình hoàn toàn 

chủ động. Tuy nhiên, là khu vực cuối nguồn tưới nên việc sử dụng nước từ kênh của hợp 

phần 2 sẽ chậm hơn so với các khu vực mô hình CSA khác. 



25 

 

 

Hệ thống đường nội đồng trong khu vực lựa chọn mô hình khá tốt, gồm đường 

Trung Đồng đi Nấp Mới dài 975m và đường nhựa đi Nấp Mới dài 200m. Các đường này 

có chiều rộng là 7,5m. Hệ thống đường nội đồng được kết nối tối với đường liên thôn, 

liên xã và đường QL45. Điều kiện giao thông cho khu vực lựa chọn mô hình là thuận 

tiện cho việc vận chuyển trong quá trình sản xuất nông nghiệp cũng như trong việc giao 

thương hàng hóa. 

Bảng 6. Thông số của hệ thống thủy lợi và giao thông nộ  đồng của      n  đa  ạng 

hóa xã Thiệu Quang 

TT Tên kênh 
Hiện trạng 

Ghi chú 
L (m) b (m) h (m) 

I. Kên  tưới 

1 Nấp Mới 1755 1.2 0.7 Kênh đất  

II. Kênh tiêu 

1 Mương tiêu Ông Do 939 9 1.5 
Kênh đất xuống cấp, cần 

cải tạo 

III. Đường giao thông 

1 Trung Đồng 975 3  Làm mới mặt bê tông 

2 Nấp Mới 200 3  Làm mới mặt bê tông 
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Hình 9.  ơ đồ hiện trạng hệ thống tưới tiêu và giao thông nộ  đồng      n  đa  ạng 

hóa xã Thiệu Quang 

e. M    n  đa  ạng hóa cây trồng xã Yên Phong 

Hiện tại nước tưới cho khu vực mô hình được lấy từ kênh Thống Nhất. Sau khi hệ 

thống kênh chính của hợp phần 2 hoàn thành thì kênh Thống Nhất luôn luôn có nước. 

Nước từ kênh Thống Nhất được dẫn vào các kênh tưới I1, I2, ..., I18 để tưới cho toàn bộ 

diện tích 40 ha của khu tưới (hình 4.2) theo phương pháp tưới rãnh. Thông số của các 

kênh cấp được thể hiện ở bảng 3. Trong trường hợp, đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt cho 

10ha trồng Ớt đồng Quan Nội (dự kiến năm 2018) thì các kênh cấp I7, I8, I9, I10 và I11 

không cần thiết nữa. Việc quản lý tưới cho khu vực được thực hiện bởi Hợp tác xã dịch 

vụ nông nghiệp Yên Phong. 
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Hệ thống kênh tiêu của khu vực mô hình gồm kênh D1, D2, ..., D8. Các kênh tiêu là kênh 

đất, mặt cắt không rõ ràng, có nhiều cỏ và nhiều vị trí bị đất bồi lấp. Toàn  ộ nước tiêu trong khu 

vực được tập trung vào các kênh tiêu, qua 3 cống luồn qua kênh Bắc, sau đó được dẫn ra kênh 

Phong Ninh và Đanh Bột rồi đổ ra kênh Nam. Khi mưa  lớn, úng ngập xảy ra ở khu vực phía 

trước 3 cống tiêu luồn. Vì vậy, cần tính toán lại khả năng làm việc của 3 cống tiêu luồn này. Các 

thông số của kênh tiêu được thể hiện ở bảng 3. 

Trong khu vực mô hình có một số  đường giao thông nội đồng, chiều rộng của các 

đường là 3 m. Hiện tại, mặt đường bằng đất còn tốt, đủ để thực hiện canh tác cơ giới và 

vận chuyển sản phẩm khi thu hoạch. Tuy nhiên, mặt đường là đất nên lầy lội khi có mưa 

xuống; do vậy, cần thiết phải bê tông hóa tuyến đường nội đồng ở khu vực Đồng Quan 

Nội. Đường giao thông nội đồng của mô hình được kết nối với đường liên thôn, liên xã, 

đảm bảo cho việc vận chuyển và lưu thông sản phẩm sau thu hoạch.  
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Bảng 7. Thông số của hệ thống thủy lợi và giao thông nộ  đồng 

 

TT Tên kênh F(ha) L(m) b(m) h(m) m Q(m
3
/s) Ghi chú 

I Kênh cấp 51.33             

1 I1 2.2 80 0.4 0.5      ạch xây 

2 I2 2.55 168 0.4 0.5      ạch xây 

3 I3 2.92 122 0.4 0.5      ạch xây 

4 I4 1.1 155 0.3 0.4      ạch xây 

5 I5 3.51 209 0.4 0.5      ạch xây 

6 I6 6.32 241 0.4 0.6      ạch xây 

7 I7 1.1 121 0.3 0.4      ạch xây 

8 I8 1.1 125 0.3 0.4      ạch xây 

9 I9 1.3 124 0.3 0.4      ạch xây 

10 I10 2.24 134 0.4 0.5      ạch xây 

11 I11 2.87 147 0.4 0.5      ạch xây 

12 I12 2.35 132 0.4 0.5      ạch xây 

13 I13 1.73 118 0.4 0.5      ạch xây 

14 I14 1.17 113 0.3 0.4      ạch xây 

15 I15 1.27 113 0.3 0.4      ạch xây 

16 I16 5.24 339 0.4 0.6      ạch xây 

17 I17 4.26 351 0.4 0.6      ạch xây 

18 I18 8.1 391 0.4 0.6      ạch xây 

II Kênh tiêu   2865           

1 D1 4.75 334 0.6 0.3 0 0.07 Kênh đất,  ồi lắng 

2 D2 7.53 330 0.6 0.4 0 0.10 Kênh đất,  ồi lắng 

3 D3 4.08 366 0.6 0.3 0 0.06 Kênh đất,  ồi lắng 

4 D4 9.82 380 0.6 0.5 0 0.14 Kênh đất,  ồi lắng 

5 D5 5.11 398 0.6 0.3 0 0.07 Kênh đất,  ồi lắng 

6 D6 5.11 302 0.6 0.3 0 0.07 Kênh đất,  ồi lắng 

7 D7 2.44 224 0.3 0.3 0 0.03 Kênh đất,  ồi lắng 

8 D8 9.5 329 0.6 0.4 0 0.13 Kênh đất,  ồi lắng 

9 D9 8.1 202 0.6 0.4 0 0.11 Kênh đất,  ồi lắng 

IV Đường giao thông             

1 Đường nội đồng 2000 3       Đường đất 
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Hình 10.  ơ đồ hiện trạng hệ thống tưới tiêu và giao thông nộ  đồng      n  đa  ạng hóa xã Yên Phong 
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2.2.3 Hiện trạng cơ cấu cây trồng và sản xuất trồng trọt   

a. M    n   án  đồng lớn trồng lúa xã Yên Phong 

Trên diện tích lựa chọn làm mô hình nông dân canh tác các cây trồng chính gồm: Ớt, 

Lúa mùa, Ngô, Rau đậu các loại... với cơ cấu mùa vụ như sau: 

Bảng 8. Hiện trạng cây trồng và mùa vụ k u đất l a chọn làm mô hình lúa xã Yên 

Phong 

Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Cây trồng             

LX-LM 
                                

LX-LM- cây 

vụ Đông                                 

Ớt - Lúa mùa                         

Ớt - Ngô                         

Ớt – rau các 

loại                         

Ớt                         

Mặc dù cùng một khu vực nhưng thực trạng sản xuất vẫn còn nhiều loại hình: diện 

tích lúa LX-LM trong vùng chiếm diện tích lớn nhất 26 ha (chiếm 53,5%); diện tích 

LX-LM-cây vụ đông khoảng 20 ha (chiếm 41,15%); còn lại (2,6 ha) có cấp địa hình 

tương đối cao hơn (vàn cao), khó khăn trong việc lấy nước vụ xuân nên người dân 

chuyển đổi sang trồng cây ớt đem lại hiệu quả kinh tế hơn.  

 Kết quả sản xuất: 

Trong 5 năm qua, tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục gặp khó khăn do diễn 

biến của thời tiết, khí hậu thay đổi và giá cả các mặt hàng nông sản thấp, xong nhờ việc 

xác định vùng đất và cơ cấu các loại cây mũi nhọn trên địa  àn nên đã khai thác chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng, thay thế những cây có giá trị, những loại giống mới có năng suất, 

hiệu quả kinh tế cao. Kết quả là: đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng 96,3 ha/năm, 

trong đó cây ớt xuất khẩu 35 ha, cây Măng Tây xanh 2,7 ha, vùng trồng hoa, rau an 

toàn trên 3 ha; vùng trồng rau màu các loại trên 55,6 ha. 

Cơ cấu cây trồng chính trên địa bàn xã là cây lúa với diện tích lúa 318,34ha, năng 

suất bình quân 65 tạ/ha/năm, sản lượng đạt 4.138 tấn; Cây ngô với 37,45 ha, năng suất 

bình quân 50 tạ/ha, sản lượng 187 tấn; cây ớt 35 ha, năng suất 26 tạ/ha, sản lượng 

91tấn; rau đậu các loại 4,94 ha, năng suất 16 tạ, sản lượng 8,0 tấn. Trên diện tích 318, 

34 ha cơ cấu 2 vụ lúa (lúa ĐX-lúa mùa) hàng năm, nhu cầu nước tưới rất lớn (khoảng 

10.000 - 12.000 m3/vụ/ha). 

Những năm gần đây tình trạng thiếu nước vụ ĐX thường xuyên xảy ra trong khi 

nguồn nước tưới cấp cho khu vực lựa chọn mô hình được lấy từ kênh Bắc của hệ thống 

kênh trạm  ơm Nam sông Mã không đủ cung cấp nên năng suất lúa ĐX có xu hướng 

giảm 5-10%. Do đó, cần thiết phải chuyển một phần diện tích lúa ĐX sang trồng màu 

(cây ớt) có hiệu quả kinh tế cao, sử dụng ít nước hơn. 
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b. M    n   án  đồng lớn trồng lúa xã Thiệu Công 

Hiện nay khu vực chủ yếu trồng 2 vụ lúa, 1 vụ màu hoặc chỉ trồng 2 vụ lúa sau đó 

bỏ hoá vụ đông, nhìn chung năng suất cây trồng thấp và hiệu quả kinh tế chưa cao. 

-  Cơ cấu cây trồng nhân dân đang sử dụng phổ biến là: 

+ Vụ xuân: nhân dân đang sử dụng các giống lúa lai Nhị ưu 63, Nhị ưu 986 và lúa 

thuần Q5 

+ Vụ mùa: sử dụng các giống lúa thuần phổ biến là Q5, Thiên ưu 8 và BC15 

+ Vụ Đông: nhân dân gieo trồng ngô (giống CP999, PT333…; Đỗ tương DT 84, Ớt 

và một số loại rau ăn lá 

Kết quả điều tra cho thấy, diện tích gieo trồng lúa lai mới chiếm khoảng 30%. 

Bảng 9. Hiện trạng cây trồng và mùa vụ k u đất l a chọn làm mô hình lúa xã Thiệu 

Công 

Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Cây trồng             

LX-LM 
                        

LX-LM- Ngô 
                        

LX-LM-Rau 

các loại                         

LX-LM-Ớt 
                        

LX-LM- Đậu 

tương                         

Mặc dù cùng một khu vực nhưng trên thực tế người dân sử dụng nhiều công thức 

(kiểu sử dụng đất) cây trồng khác nhau (bảng 1), cụ thể: Công thức lúa LX-LM trong 

vùng có diện tích 45 ha (chiếm 60%); Công thức LX-LM-Ngô đông khoảng 19,5 ha 

(chiếm 26%); Diện tích trồng LX-LM-(Đậu tương - Ớt – Rau các loại) khoảng 9 ha 

(chiếm 12%); Diện tích còn lại khoảng 1,5 ha bị bỏ hoá. Như vậy, cùng một khu vực 

canh tác nhiều kiểu sử dụng đất (Công thức cây trồng khác nhau) do đó có yêu cầu 

khác nhau về chế độ chăm sóc, chế độ tưới, mùa vụ… ảnh hưởng đến năng suất chung. 

 Kết quả sản xuất: 

Hiện tại cánh đồng lúa đang sử dụng chủ yếu là giống thuần như giống (Q5, 

thiên ưu 8) và 1 số giống lúa lai (Nhị ưu 63, Nhị ưu 986), cho năng suất khá, tuy nhiên 

hiệu quả kinh tế không cao, giá bán trên thị trường giao động từ 5.500 – 6.000 đ/kg. 

Đối với các cây trồng khác chủ yếu để phục vụ sinh hoạt trong gia đình, sản lượng trở 

thành hàng hoá ít. 

c. M    n  đa  ạng hóa cây trồng xã Yên Bái 

Trên diện tích lựa chọn làm mô hình hiện nay nông dân canh tác các cây trồng 

chính gồm: Lúa xuân, Ớt, Rau đậu các loại... với cơ cấu mùa vụ như sau: 

+ Vụ xuân: lúa, các loại rau cao cấp, ớt 
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+ Vụ Hè: Các loại rau cao cấp, ớt, đậu xanh 

+ Vụ Đông: ớt, dưa leo, rau màu các loại, khoai tây, bắp cải 

Bảng 10. Hiện trạng cây trồng và mùa vụ k u đất l a chọn l        n  đa  ạng hóa 

xã Yên Bái 

Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Cây trồng             

LX-Rau-Ớt 
                                

LX- Đậu xanh 

- cây vụ Đông                                 

Ớt – Rau các 

loại-Ớt                         

Ớt –bỏ hoá 
                        

 Kết quả sản xuất 

+ Năng suất ớt  ình quân đạt  20 tấn/ha; giá  án  ình quân 17.000đ/kg 

+ Năng suất lúa (khô) đạt 5,5 - 6 tấn/ha; giá  án  ình quân 6.000đ/kg 

d. M    n  đa  ạng hóa cây trồng xã Định Liên 

Trên diện tích 45 ha chuẩn bị làm mô hình hiện nay dân canh tác lúa hai vụ 

(chiêm xuân và hè thu) vụ đông là cây ớt, cây ngô và 1 phần diện tích bị bỏ hoá. Năng 

suất lúa bình quân 6,5 tấn/ha giá bán 5.500 – 6.000đ/ kg; Năng suất ngô 5,4 tấn/ha giá 

 án 6.000đ/kg; cây ớt giá trị thu nhập 200 triệu đồng/ ha tiêu thụ chủ yếu là thị trường 

tự do. 

Bảng 11. Hiện trạng cây trồng và mùa vụ k u đất l a chọn l        n  đa  ạng hóa 

xã Định Liên 

 Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Cây trồng 

            
LX-LM- Ớt 

           

                

     
LX-LM- Ngô 

           

                

     
LX-LM 

                        

Mặc dù cùng một khu vực nhưng trên thực tế người dân sử dụng nhiều công 

thức (kiểu sử dụng đất) cây trồng khác nhau (bảng 1), cụ thể: Công thức lúa LX-LM-

Ngô trong vùng có diện tích 22 ha (chiếm 48,9%); Công thức LX-LM-Ớt khoảng 19 ha 

(chiếm 42%); còn lại một phần diện tích có địa hình cao và vàn cao, khó khăn trong 

việc lấy nước nên bị bỏ hoá. Như vậy, cùng một khu vực canh tác nhiều kiểu sử dụng 

đất (Công thức cây trồng khác nhau) do đó có yêu cầu khác nhau về chế độ chăm sóc, 

chế độ tưới, mùa vụ.v.v. ảnh hưởng đến năng suất chung. 

 Kết quả sản xuất 
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+ Năng suất ớt  ình quân đạt 20 tấn/ha; giá bán bình quân 17.000đ/kg 

+ Năng suất lúa đạt 6-6,5 tấn/ha; giá bán bình quân 6.000đ/kg 

e. M    n  đa  ạng hóa cây trồng xã Thiệu Quang 

Hiện tại, khu vực lựa chọn mô hình đang sản xuất 2 vụ lúa: Lúa xuân - Lúa mùa 

và trồng đậu tương, khoai tây và ngô ở vụ Đông.  

Bảng 12. Hiện trạng cây trồng và mùa vụ k u đất l a chọn l        n  đa  ạng hóa 

xã Thiệu Quang 

Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Cây trồng 

            
LX-LM 

 

                

               LX-LM- cây 

vụ Đông (ớt, 

bí, khoai tây, 

ngô) 

           

                

     
Kết quả điều tra cho thấy: cùng một khu vực sản xuất nhưng người dân sử dụng 

2 công thức sử dụng đất chính như sau: ( ảng 1), cụ thể: LX-LM có diện tích khoảng 

13 ha (chiếm 43,3 %). Công thức lúa LX- LM- Cây vụ đông có diện tích 17 ha (chiếm 

56,7%). Như vậy, ở công thức LX-LM-Cây vụ đông lại có nhiều kiểu sử dụng đất 

(Công thức cây trồng khác nhau) do đó có yêu cầu khác nhau về chế độ chăm sóc, chế 

độ tưới, mùa vụ.v.v. ảnh hưởng đến năng suất chung. 

 Kết quả sản xuất 

+ Năng suất ớt  ình quân đạt  20 tấn/ha; giá  án  ình quân 17.000đ/kg 

+ Năng suất lúa (khô) đạt 6 – 6,5 tấn/ha; giá  án  ình quân 6.000đ/kg 

+ Năng suất ngô đạt 4 tấn/ha 

+ Năng suất khoai tây đạt 10 tấn/ha;  

f. M    n  đa  ạng hóa cây trồng xã Yên Phong 

Trên diện tích lựa chọn làm mô hình nông dân canh tác các cây trồng chính 

gồm: Ớt, Lúa mùa, Ngô, Rau đậu các loại... với cơ cấu mùa vụ như sau: 

Bảng 13. Hiện trạng cây trồng và mùa vụ k u đất l a chọn l        n  đa  ạng hóa 

xã Yên Phong 

Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Cây trồng 

            
LX-LM 

 

                

               LX-LM- cây 

vụ Đông 

           

                

     
Ớt - Lúa mùa 
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Ớt - Ngô 

                        Ớt – rau các 

loại 

                        
Ớt 

                        
Với 6 loại hình cơ cấu sử dụng đất vùng lựa chọn mô hình (42,22 ha), quy mô 

diện tích các loại hình như sau: diện tích lúa LX-LM 12 ha (chiếm 28,4 %); diện tích 

LX-LM- cây vụ đông khoảng 6 ha (chiếm 14,2 %); Ớt – lúa mùa 10 ha (23,7 %), Ớt- 

ngô 4 ha (9,5 %); ớt – rau các loại 3 ha (7,1 %); chuyên ớt 7,22 ha (17,1 %). Như vậy, 

cùng một khu vực canh tác nhiều loại hình cây trồng có yêu cầu khác nhau về chế độ 

chăm sóc, chế độ tưới, mùa vụ …ảnh hưởng đến năng suất chung. 

2.2.4 Thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp 

Một mối liên kết chặt chẽ giữa sản xuất với tiêu dùng để tạo nên một chuỗi giá 

trị vẫn chưa được hình thành trong các xã lựa chọn xây dựng mô hình CSA. Tuy nhiên, 

 ước đầu đã hình sự kết hợp giữa nông dân và các doanh nghiệp để tiêu thụ các sản 

phẩm nông nghiệp trong khu vực. Cụ thể là: 

 Xã Thiệu Công: Lúa được đăng ký thu mua  ởi công ty Thương Thuyết; các 

sản phẩm khác được tiêu thụ bán lẻ trên thị trường. 

 Xã Yên Phong: Ớt được ký hợp đồng tiêu thụ với công ty xuất nhập khẩu 

Thanh Hóa; Lúa được các doanh nghiệp thu mua theo thị trường  

 Xã Yên Bái: Trên cơ sở thị trường tiêu thụ các hộ nông dân chủ động liên kết 

tiêu thụ sản phẩm (hàng năm sản lượng tiêu thụ từ 80 – 85%) 

  ã Định Liên: Ký hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với công ty TTHH 

Thương mại Tình Cằm (hàng năm sản lượng tiêu thụ từ 50 – 60%) 

2.3 Dân số, lao động và các tổ chức cộng đồng 

2.3.1 Dân số, tốc độ tăng dân số, số lao động trong độ tuổi, lao động nông nghiệp 

Bảng 14. Dân số, tốc độ tăng dân số, số lao động trong độ tuổi lao động nông nghiệp 

TT Khu vực 
Dân số 

(người) 

Tốc độ 

tăng dân 

số (%) 

Số người trong 

tuổi lao động 

Số lao động nông 

nghiệp 

Người % Người % 

1 Xã Thiệu Công 7624 0.70 3720 48.8 1850 49.7 

2 Xã Yên Phong 5107 0.40 2785 54.5 751 27.0 

3 Xã Thiệu Quang 5610 0.60 2860 51.0 3890 69.0 

4 Xã Yên Bái 3594 0.48 2160 60.1 1400 64.8 

5 Xã Định Liên 6502 0.80 4063 62.5 2600 64.0 

Nhìn chung, 5 xã thuộc vùng nghiên cứu có số người trong độ tuổi lao động cao 

(chiếm từ 48.8% đến 62.5% tổng số dân trong xã); số lao động nông nghiệp cũng chiếm 

phần lớn trong cấu trúc ngành nghề (trên 49.7% tổng số người trong tuổi lao động), trừ 

xã Yên Phong số lao động nông nghiêp chỉ chiếm 27%; tốc độ tăng dân số khá nhanh ở 

3 xã Thiệu Công, Thiệu Quang và Định Liên (trên 0.6%) và chậm hơn ở 2 xã Yên 

Phong, Yên Bái (0.4% và 0.48%).  
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Như vậy, cấu trúc dân số, tốc độ tăng dân cũng như phân  ố lao động trong nông 

nghiệp ở 5 xã trên là phù hợp để xây dựng các mô hình nông nghiệp mới về cơ giới hóa 

sản xuất cũng như đa dạng hóa cây trồng nông nghiệp. 

2.3.2 Cấu trúc nhóm tuổi, học vấn, cấu trúc giới 

Cấu trúc nhóm tuổi, học vấn, cấu trúc giới của dân số 5 xã lựa chọn mô hình được thể 

hiện ở bảng 5.2. Theo bảng 5.2, số người là nữ ở các xã có tỉ lệ cao hơn 50%, cao nhất 

ở xã Thiệu Công (54%). Dân số trong độ tuổi lao động có trình độ văn hóa tương đối 

tốt,  hầu như toàn  ộ dân số đã học hết tiểu học. Có 4 xã có toàn bộ dân số trong độ tuổi 

lao động đã học hết trung học cơ sở. Đây là điều kiện thuận lợi để triển khai các khóa 

đào tạo về CSA. 

Bảng 15. Cấu trúc dân số 

Khu vực 

Xã Thiệu 

Công 

Xã Yên 

Phong 

Xã Thiệu 

Quang 
Xã Yên Bái 

Xã Định 

Liên 

Người % Người % Người % Người % Người % 

Cấu 

trúc 

tuổi 

Dưới 16 

tuổi 2120 27.8 1057 20.7 2310 28.8     1821   

16 - 60 

tuổi 4520 59.3 2783 54.5 4687 58.4     4063   

Trên 60 

tuổi 984 12.9 1267 24.8 1024 12.8     1300   

Học 

vấn 

Tiểu 

học 0 0 786 15.4 0 0       0 

THCS 2058 27 1224 24.0 2005 25       22 

THPT 3507 46 1681 32.9 3609 45       40 

TC, CĐ, 

ĐH 
2058 27 1416 27.7 2406 30 

   
38 

Cấu 

trúc 

giới 

Nam 3438 45.1 2497 48.9 3970 49.5 1783 49.6 3309   

Nữ 4186 54.9 2610 51.1 4051 50.5 1811 50.4 3193   
 

2.3.3 Tình trạng cuộc sống các hộ gia đình, tình hình sản xuất, thu nhập, nghèo 

Bảng 16. Điều kiện kinh tế của các hộ gia đình 

TT Khu vực 

Tỷ lệ hộ 

nghèo 

Bình quân thu 

nhập hàng năm 

Diện tích canh 

tác nông nghiệp 

%  Triệu đồng/người Sào/người 

1 Xã Thiệu Công 4,6 24 1,1 

2 Xã Yên Phong 3,6 32 1,12 

3 Xã Thiệu Quang 7,83 15,4 1,1 

4 Xã Yên Bái 3,9 25,3 1,2 

5 Xã Định Liên 3,95 32 1,1 
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  Trong khi diện tích canh tác nông nghiệp theo đầu người không có sự chênh lệch 

lớn giữa các xã trong vùng nghiên cứu và đạt ở mức 1.1 đến 1.2 sào/người thì thu nhập 

bình quân hàng năm có sự thay đổi đáng kể giữa các xã. Thu nhập cao nhất ở 2 xã Yên 

Phong và Định Liên ở mức 32 triệu đồng/người/năm, theo sau đó là 2 xã Thiệu Công 

và Thiệu Quang với mức thu nhập trên 24 triệu đồng/người/năm. Thu nhập thấp nhất là 

ở xã Thiệu Quang với 15.4 triệu đồng/người/năm. 

2.3.4 Các tổ chức xã hội, hợp tác xã, tổ chức dùng nước (WUA) 

Các hoạt động sản xuất nông nghiệp từ khâu lấy nước, cung cấp giống, vật tư… do 

HTX dịch vụ nông nghiệp thực hiện. HTX trực tiếp chỉ đạo điều hành sản xuất , thực 

hiện dịch vụ bảo vệ đồng ruộng (Bảo nông), bảo vệ thực vật, khuyến nông, cung ứng 

vật tư nông nghiệp. 

Bảng 17. Các hợp tác xã và tổ chức dùng nước 

 

TT Khu vưc Các tổ chức xã hội, hợp tác xã, tổ chức dùng nước 

1 Xã Thiệu Công 1 hợp tác xã 

2 Xã Yên Phong  1 hợp tác xã  

3 Xã Thiệu Quang 1 hợp tác xã  

4 Xã Yên Bái 1 hợp tác xã  

5 Xã Định Liên 1 hợp tác xã  

           

2.4  Đánh giá sơ bộ về khó khăn thuận lợi trong việc xây dựng mô hình CSA 

2.4.1 Về điều kiện tự nhiên, về ứng phó với biến đổi khí hậu, các biện pháp giảm 

nhẹ 

Điều kiện tự nhiên của 5 xã lựa chọn mô hình CSA tương đối thuận lợi cho canh 

tác nông nghiệp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, các hiện tượng cực 

đoan như úng và hạn vẫn thường xuyên xảy ra. Để khắc phục các hiện tượng cực đoan 

này, hằng năm, chính quyền các xã đều lên các kế hoạch chi tiết để chống hạn và chống 

úng nhằm giảm thiểu thiệt hại tới mức tối đa. 

2.4.2 Về hệ thống thủy lợi, tưới tiêu 

Do sự đầu tư của nhiều dự án khác nhau, đến nay, hệ thống thủy lợi trong 5 xã 

lựa chọn mô hình CSA tương đối tốt. Đặc biệt, sau khi hệ thống công trình của hợp 

phần 2 thuộc dự án được hoàn thành, thì việc chủ động nguồn nước cũng sẽ giảm thiệt 

hại do ảnh hưởng của hạn hán. 

2.4.3 Về đất đai, năng lực sản xuất của cộng đồng 

Đất đai trong khu vực màu mỡ, phù hợp với sản xuất nông nghiệp. Cộng đồng 

dân cư đã có kinh nghiệm canh tác lâu đời. Hiện nay, một số phương thức và mô hình 

canh tác mới cũng đang được triển khai trong các xã lựa chọn mô hình. Số dân trong độ 

tuổi lao động cao và có trình độ văn hóa tốt là tiền đề thuận lợi để triển khai các mô 

hình CSA ở 5 xã lựa chọn. 

2.4.4 Về thị trường tiêu thụ sản phẩm và thị trường cung cấp các vật tư đầu vào 
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Hiện nay, chuỗi giá trị hoàn chỉnh cho các sản phẩm nông nghiệp vẫn chưa được 

hình thành. Tuy nhiên, đã   ước đầu có sự hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp với nông 

dân trong việc hỗ trợ sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Tùy vào từng loại cây trồng mà 

mức độ liên kết này sẽ khác nhau. Có thể nói, những mỗi liên kết hiện nay giữa các 

doanh nghiệp và nông dân sẽ là kinh nghiệm và cơ sở để phát triển các chuỗi giá trị cho 

các sản phẩm nông nghiệp của các mô hình CSA trong thời gian tới. 
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Phần 3. LỰA CHỌN CÁC MÔ HÌNH CSA 

  

3.1  Các tiêu chí lựa chọn các mô hình CSA 

3.1.1 Tiêu chí lựa chọn cây trồng đã đưa vào áp dụng 

a. Tiêu chí l a chọn giống lúa đối vớ       n   án  đồng mẫu lớn 

Tiêu chí đánh giá Ngưỡng đánh giá 

Điểm 

đánh 

giá đối 

với 

giống 

lúa 

. . . . . . 

Điểm 

đánh 

giá đối 

với 

giống 

lúa 

. . . . . . 

Điểm 

đánh 

giá đối 

với 

giống 

lúa 

. . . . . . 

Điểm 

đánh 

giá đối 

với 

giống 

lúa 

. . . . . . 

1. Năng suất (So 

với năng suất 

trung  ình đã đạt 

được tại địa 

phương). 

- Năng suất cao: điểm 5 

- Năng suất khá: điểm 3 

- Năng suất trung  ình: điểm 

1           

    

2. Chất lượng 

sản phẩm. 

- Chất lượng cao: điểm 5 

- Chất lượng khá: điểm 3 

- Chất lượng trung bình: 

điểm 1 

    

3. Kháng sâu 

bệnh cao với các 

loại sâu bệnh gây 

hại chủ yếu trên 

lúa. 

- Kháng cao: điểm 5 

- Kháng trung  ình: điểm 3 

- Kháng yếu: điểm 1     

 

    

4.  Điều kiện về 

thị trường tiêu 

thụ 

- Có thị trường rộng, giá 

cao: điểm 5 

- Có thị trường rộng: điểm 3 

- Thị trường bấp  ênh: điểm 

1 

    

5. Ứng phó với 

biến đổi khí hậu 

và tác dụng giảm 

nhẹ  

- Ứng phó và tác dụng tốt: 

điểm 5 

- Ứng phó và tác dụng trung 

 ình: điểm 3 

- Ứng phó và tác dụng kém: 

điểm 1 

    

Đối vớ       n        o  án  đồng mẫu lớn, chỉ chọn 1 giống lúa có số đ ểm 

trung bình của tổng đ ểm các tiêu chí cao nhất (trong những giống có giá trị trung bình 

các tiêu chí  > 4 và không có tiêu chí với số đ ểm = 1) sẽ được l a chọn áp dụng cho 

mô hình. 
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b. Tiêu chí l a chọn cây trồng đối vớ       n  đa  ạng hóa (cây rau, màu) 

 

Tiêu chí đánh giá Ngưỡng đánh giá 

Điểm 

đánh giá 

đối với 

cây rau 

(ớt) 

Điểm 

đánh 

giá đối 

với cây 

Ngô 

 

Điểm 

đánh 

giá 

đối 

với 

cây cà 

chua 

Điểm 

đánh 

giá đối 

với cây 

đậu 

tương 

1. Giá trị kinh tế 

(So với cây trồng 

phổ biến hiện có tại 

địa phương). 

- Giá trị kinh tế cao: điểm 5 

- Giá trị kinh tế khá: điểm 3 

- Giá trị kinh tế trung bình: 

điểm 1           

    

2. Người dân tại 

địa phương có kinh 

nghiệm sản xuất 

cây trồng này. 

- Có kinh nghiệm cao: điểm 

5 

- Có kinh nghiệm : điểm 3 

- Ít có kinh nghiệm: điểm 1                

    

3. Thời gian sinh 

trưởng ngắn (thu 

hoạch sớm, né 

tránh bất lợi của 

thời tiết). 

- Cực ngắn: điểm 5 

- Ngắn ngày: điểm 3 

- Trung ngày: điểm 1 

    

4. Nguy cơ nhiễm 

sâu, bệnh hại trong 

sản xuất.  

- Nguy cơ nhiễm thấp: điểm 

5 

- Nguy cơ nhiễm trung 

 ình: điểm 3 

- Nguy cơ nhiễm cao: điểm 

1     

    

5. Điều kiện về  thị 

trường tiêu thụ. 

- Có thị trường rộng, giá 

 án cao: điểm 5 

- Có thị trường rộng: điểm 3 

- Thị trường bấp  ênh: điểm 

1 

    

6. Ứng phó với 

biến đổi khí hậu và 

có tác dụng giảm 

thiểu. 

- Ứng phó và tác dụng tốt: 

điểm 5 

- Ứng phó và tác dụng trung 

 ình: điểm 3 

- Ứng phó và tác dụng kém: 

điểm 1  

    

 

3.1.1 Tiêu chí lựa chọn vùng đất thực hiện mô hình 

a. Tiêu chí chọn  ùng đất th c hiện      n       án  đồng lúa mẫu lớn  

Vùng đất thực hiện mô hình CSA cánh đồng lúa mẫu lớn ở Thanh Hóa được lựa 

chọn dựa trên các tiêu chí: 

 Được sử dụng nguồn nước của hệ thống Nam sông Mã (do WB7 thực hiện tại hợp 

phần 2). 

 Hiện trạng đang canh tác lúa nước (2 vụ lúa hoặc 2 lúa +1 màu). 
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 Có đặc trưng về đất đai phù hợp với canh tác lúa (vùng lựa chọn gồm các đất phù sa 

(P); phù sa glây (Pg), có tầng đế cày…, địa hình tương đối bằng phẳng. 

 Có tập quán canh tác, có áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến. 

 Hệ thống kênh mương nội đồng tương đối hoàn thiện, thuận lợi cho việc áp dụng 

thực hành CSA. 

 Giao thông liên lạc thuận tiện cho việc sản xuất, thu hoạch, hội thảo tập huấn FFS 

và thông tin quảng bá. 

 Người dân đồng thuận tự nguyện tham gia. 

 Chính quyền địa phương (xã, HTX, huyện…) ủng hộ và tham gia tích cực vào việc 

xây dựng kế hoạch phù hợp với khung hướng dẫn của dự án. 

 

1. Điều kiện tưới và khả năng 

nâng cấp hệ thống tiêu nước 

của khu mẫu. 

- Có điều kiện cao (điểm 5)                                   

- Có điều kiện trung  ình (điểm 3)                        

- Có điều kiện kém (điểm 1)                                  

2. Điều kiện địa hình (mức độ 

bằng phẳng) của khu mẫu. 

- Địa hình bằng phẳng cao (điểm 5)                      

- Địa hình bằng phẳng trung  ình (điểm 3)           

- Địa hình bằng phẳng kém (điểm 1)                     

3. Điều kiện quản lý nước phù 

hợp để thực hiện SRI kể cả 

khi không san ruộng bằng laze 

- Phù hợp cao (điểm 5)                                          

- Phù hợp trung  ình (điểm 3)                               

- Không phù hợp (điểm 1)                                     

 

4. Thực trạng hoạt động của 

Tổ chức dùng nước (WUA) và 

các tổ chức của nông dân 

- Hoạt động tốt (điểm 5)                                        

- Hoạt động mức trung  ình (điểm 3)                    

- Chưa có tổ chức hoặc hoạt động kém (điểm 1)   

5. Điểm đặt mô hình CSA cần 

thuận lợi cho tổ chức thăm 

quan, đánh giá học hỏi, chia 

sẻ kinh nghiệm và mở rộng ra 

sản xuất. 

- Thuận lợi (điểm 5)                                              

- Ít thuận lợi (điểm 3)                                            

- Không thuận lợi (điểm 1)                                    

 

 

Ghi chú: 

- Cho điểm đánh giá tiêu chí lựa chọn theo 3 mức điểm: 5, 3, 1.  

- Tiêu chuẩn lựa chọn: Giá trị trung  ình điểm các tiêu chí của vùng > 4 và không có 

tiêu chí nào có điểm = 1 thì vùng đó mới đưa vào lựa chọn. 

- Vùng có số điểm trung bình của tổng điểm các tiêu chí cao nhất sẽ được ưu tiên lựa 

chọn xây dựng mô hình. 

b. Tiêu chí chọn  ùng đất th c hiện      n      đa  ạng hóa (cây rau, màu) 

Vùng đất thực hiện mô hình CSA đa dạng hóa (cây rau, màu) được lựa chọn dựa 

trên các tiêu chí: 

 Được sử dụng nguồn nước của hệ thống Nam sông Mã (do WB7 thực hiện tại hợp 

phần 2). 

 Hiện trạng đang canh tác chuyên màu, 1 lúa+ 2 màu…. 

 Có đặc trưng về đất đai phù hợp với canh tác cây màu (vùng lựa chọn gồm các đất 

phù sa (P); chưa có tầng đế cày…, địa hình vàn cao. 

 Có tập quán canh tác, có áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến. 
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 Hệ thống kênh mương nội đồng tương đối hoàn thiện, thuận lợi cho việc áp dụng 

thực hành CSA. 

 Giao thông liên lạc thuận tiện cho việc sản xuất, thu hoạch, hội thảo tập huấn FFS 

và thông tin quảng bá. 

 Người dân đồng thuận tự nguyện tham gia. 

 Chính quyền địa phương (xã, HTX, huyện…) ủng hộ và tham gia tích cực vào việc 

xây dựng kế hoạch phù hợp với khung hướng dẫn của dự án. 

 

1. Điều kiện tưới tiêu và địa 

hình phù hợp của khu mẫu. 

- Phù hợp cao (điểm 5)                                           

- Phù hợp trung bình (điểm 3)                                

- Không phù hợp (điểm 1)                                      

2. Độ màu mỡ và độ phù hợp 

của đất. 

- Phù hợp cao (điểm 5)                                           

- Phù hợp trung  ình (điểm 3)                                

- Không phù hợp (điểm 1)                                      

3. Thực trạng hoạt động của Tổ 

chức dùng nước (WUA) và các 

tổ chức của nông dân. 

- Có tổ chức và hoạt động tốt(điểm 5)                    

- Có tổ chức nhưng hoạt động trung bình(điểm 3)  

- Không có tổ chức hoặc hoạt động kém (điểm 1)  

4. Vùng đất thực hiện mô hình 

CSA thuận lợi cho tổ chức thăm 

quan, đánh giá học hỏi, chia sẻ 

kinh nghiệm và mở rộng ra sản 

xuất. 

- Thuận lợi (điểm 5)                                                

- Ít thuận lợi (điểm 3)                                              

- Không thuận lợi (điểm 1)                                      

 

 

Ghi Chú: 

-   o đ ể  đán  g á t êu   í l a chọn theo 3 mứ  đ ểm: 5, 3, 1.  

- Tiêu chuẩn l a chọn: Giá trị trung bìn  đ ểm các tiêu chí của vùng > 4 và không có 

t êu   í n o  ó đ ể  = 1 t    ùng đó  ớ  đưa   o l a chọn. 

- Vùng có số điểm trung bình của tổng điểm các tiêu chí cao nhất sẽ được ưu tiên lựa 

chọn xây dựng mô hình. 

3.2     Kết quả lựa chọn mô hình CSA trên vùng dự án của tỉnh 

3.2.1  Lựa chọn mô hình CSA cho cánh đồng mẫu lớn 

a. Kết quả chấ  đ ểm cho các giống lúa đưa   o xe  xét 

Mô hình CSA cánh đồng lúa mẫu lớn xã Yên Phong - huyện Yên Định: giống Thiên 

ưu 8; Q5. 

Mô hình CSA cánh đồng lúa mẫu lớn xã Thiệu Công - huyện Thiệu Hóa: Nhị ưu 

986; Bắc ưu 8. 

 Xếp thứ tự ưu tiên các giống được lựa chọn 

Địa điểm 

Xếp thứ tự ưu 

tiên các giống 

được lựa chọn 

Ghi chú 

MH CSA cánh đồng lúa 

mẫu lớn xã Yên Phong – 

huyện Yên Định 

Thiên Ưu 8 

Q5 

- HTX dịch vụ nông nghiệp xã có 

trách nhiệm liên hệ bao tiêu sản 

phẩm. 

- Trung tâm khuyến nông huyện là 
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đơn vị cung ứng giống.  

MH CSA cánh đồng lúa 

mẫu lớn xã Thiệu Công – 

huyện Thiệu Hóa 

Nhị ưu 986 

Bắc ưu 8 

 

- HTX dịch vụ nông nghiệp xã có 

trách nhiệm liên hệ bao tiêu sản 

phẩm. 

- Trung tâm khuyến nông huyện là 

đơn vị cung ứng giống.  

 

 Quyết định chọn giống đưa vào xây dựng mô hình 

Căn cứ vào kết quả chấm điểm các chỉ tiêu đưa vào lựa chọn giống lúa (1. Năng 

suất, 2. Chất lượng sản phẩm, 3. Kháng sâu bệnh cao với các loại sâu bệnh gây hại chủ 

yếu trên lúa, 4. Điều kiện về thị trường tiêu thụ, 5. Ứng phó với biến đổi khí hậu và tác 

dụng giảm nhẹ). Nhóm tư vấn CSA đã làm việc với chính quyền và các Chủ nhiệm 

HTX về Kế hoạch liên kết sản xuất. Trung tâm khuyến nông tỉnh và huyện là đơn vị 

cung ứng theo đặt hàng, có đầu ra ổn định và hiệu quả kinh tế cao đảm bảo chất lượng. 

Vì vậy, kết quả quyết định các giống lúa dưới đây để đưa vào xây dựng 3 MH CSA: 

 MH CSA cánh đồng lúa mẫu lớn xã Yên Phong – huyện Yên Định: 50% diện 

tích giống Thiên ưu 8, và 50% diện tích giống Q5. 

 MH CSA cánh đồng lúa mẫu lớn xã Thiệu Công – huyện Thiệu Hóa: 50% giống 

Nhị ưu 986; 50% giống Bắc ưu 8. 

 

b. Kết quả chấ  đ ể    o  á   ùng đất đưa   o x     ng      n       án  đồng 

lúa mẫu lớn xã Yên Phong - huyện Yên Định và xã Thiệu Công - huyện Thiệu 

Hóa 

 

Chỉ tiêu Yên Phong Thiệu Công 

1. Điều kiện tưới và khả năng nâng cấp hệ thống tiêu 

nước của khu mẫu. 
5,0 5,0 

2. Điều kiện địa hình (mức độ  ằng phẳng) của khu 

mẫu. 
5,0 4,2 

3. Điều kiện quản lý nước phù hợp để thực hiện SRI 

kể cả khi không san ruộng  ằng laze 
4,0 4,0 

4. Thực trạng hoạt động của Tổ chức dùng nước 

(WUA) và các tổ chức của nông dân 
4,2 4,0 

5. Điểm đặt mô hình CSA thuận lợi cho tổ chức thăm 

quan, đánh giá học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và mở 

rộng ra sản xuất. 

5,0 5,0 

Trung Bình 4,6 4,4 

 

 Quyết định chọn các vùng đất đưa vào xây dựng mô hình 
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Kết quả chấm điểm đã chọn được: (i) Cánh đồng Đanh (thôn 3,4,5,6,7,8,9,10), trên 

địa bàn xã Yên Phong; (ii) Cánh đồng của thôn Xuân Quan I, II và thôn Lợi Thượng 

trên địa bàn xã Thiệu Công đủ các tiêu chuẩn theo 5 tiêu chí để xây dựng MH CSA 

cánh đồng lúa mẫu lớn của dự án.  

Về phần đặc tính lý hóa học của vùng đất lựa chọn xây dựng mô hình nhằm đánh 

giá thực chất độ phì nhiêu cung cấp dinh dưỡng của đất cho cây trồng cũng như đề xuất 

định mức phân bón cho cây trồng cần được tiến hành thực hiện theo quy trình trong 

thời gian tới để cập nhật. Hiện tại, nhóm tư vấn sử dụng các kết quả nghiên cứu về đất 

trước đây (quy hoạch bố trí cây trồng vùng tưới hồ Cửa Đạt, tỷ lệ 1/25.000 Viện Quy 

hoạch và TKNN, năm 2004;  ản đồ đất tỷ lệ 1/50.000 tỉnh Thanh Hóa, Hội Khoa học 

Đất Việt Nam, năm 2013) để nhận định về vùng đất và mức độ thích hợp cho đối tượng 

xây dựng mô hình. 

3.2.2  Lựa chọn mô hình CSA cho đa dạng hóa sản xuất  

a. Kết quả chấ  đ ểm cho cá      rau   u đưa   o xe  xét 

 Xếp thứ tự ưu tiên các loại cây rau, màu được lựa chọn 

 

Địa điểm 

Thứ tự ưu tiên các giống được lựa chọn Lựa chọn mô 

hình Vụ Xuân Hè thu Vụ đông 

MH CSA đa dạng hóa 

cây màu tại xã Yên 

Phong - huyện Yên 

Định 

1. ớt,  

2. mướp 

đắng 

3. cà chua 

1. Ngô 

2. cà chua 

3. đậu tương,  

1. ớt 

2. dưa chuột  

3. mướp đắng 

Ớt trồng từ vụ 

đông đến vụ 

xuân (2015-

2016) 

MH CSA đa dạng hóa 

cây màu tại xã Yên 

Bái - huyện Yên Định 

1. ớt 

2. bầu bí 

 

1. Dưa chuột  

2. ớt,  

3. đậu xanh 

1. dưa chuột 

2. ớt 

3. Rau màu 

Dưa chuột 

(5ha) vụ đông 

2016 

MH CSA đa dạng hóa 

cây màu tại xã Định 

Liên - huyện Yên 

Định 

 1.ớt 

2. mướp 

đắng 

3. cà chua 

1. cà chua 

2. đậu tương, 

3. ngô  

1. Ngô, 

2.  ớt,  

3. dưa chuột 

Cà chua (10 

ha); và đậu 

tương (35 ha) 

vụ hè thu năm 

2016 

MH CSA đa dạng hóa 

cây màu tại xã Thiệu 

Quang - huyện Thiệu 

Hóa 

1. Cây ớt,  

2. hành, tỏi 

1. Cây ớt 

2. Rau xanh 

1. ngô 

2. đậu tương 

3. khoai tây 

Ngô vụ đông 

2016 (17 ha, 

mở rộng năm 

tiếp theo 30 

ha) 

Cơ cấu cây trồng trên diện tích đất màu này nên theo định hướng cây trồng đa 

dạng, trước mắt sẽ sản xuất những cây trồng có thị trường ổn định; từng  ước tìm kiếm 

và kết nối với các doanh nghiệp để mở rộng những đối tượng cây trồng sản xuất theo 

hướng chất lượng cao (VietGap). 

 Quyết định chọn cây trồng đưa vào xây dựng mô hình 

 MH CSA đa dạng hóa cây màu tại xã Yên Phong – huyện Yên Định 
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 + Vụ Đông Xuân: Theo kết quả chấm điểm thì có 3 cơ cấu cây trồng được chọn 

theo thứ tự (1- Cây Ớt; 2 - Mướp đắng; 3 - Cà chua). Tuy nhiên, hiện tại khu đất này có 

hệ thống sản xuất 1 vụ lúa – 2 vụ màu, hệ thống tiêu chưa đảm bảo để chuyển sang 

hoàn toàn cây rau, màu. Hơn nữa, việc sản xuất các loại rau trên diện tích lớn không có 

đơn đặt hàng sẽ có nguy cơ gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Thông qua tham vấn 

cộng đồng với người dân cùng với lãnh đạo xã và tổ công tác của dự án đã thống nhất 

trong vụ Đông Xuân 2015-2016 sẽ thực hiện 10 ha trồng ớt, chờ khi hệ thống tưới tiêu 

hoàn thiện mới tiến hành xây dựng MH đồng bộ 40 ha. 

 + Vụ Hè thu: (1. Ngô, 2. Cà chua, 3. Đậu tương). Vụ hè thu sẽ được thiết kế xây 

dựng mô hình sau khi hệ thống tưới, tiêu đã hoàn chỉnh. 

 MH CSA đa dạng hóa cây màu tại xã Yên Bái - huyện Yên Định 

+ Vụ xuân: Theo kết quả chấm điểm thì có 2 cơ cấu cây trồng được chọn (1. Cây 

ớt, 2. Bầu bí).  

+ Vụ hè thu: (1. Dưa chuột, 2. ớt, 3. đậu xanh) 

+ Vụ đông: (1. Dưa chuột, 2. ớt, 3. Rau màu). Cây dưa chuột là cây sản xuất 

truyền thống của địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất. Thời 

gian vừa qua nhóm tư vấn và lãnh đạo xã cùng với lãnh đạo HTX đã xác định mối liên 

kết của một số doanh nghiệp (công ty rau quả Thanh Hóa, Doanh nghiệp Tịnh Cầm, 

HTX rau quả Cẩm Sơn...) với người sản xuất,  ước đầu xác định xây dựng mô hình 

canh tác dưa chuột vụ đông năm 2016 là 5 ha. Vì vậy, trước mắt trong vụ đông  năm 

2016 chọn cây dưa chuột 5 ha. 

 MH CSA đa dạng hóa cây màu tại xã Định Liên - huyện Yên Định 

+ Vụ xuân: Theo kết quả chấm điểm thì có 3 cơ cấu cây trồng được chọn (1. Cây 

ớt, 2. Mướp đắng, 3. Cà chua).  

 

+ Vụ hè thu: (1. Cà chua, 2. Đậu tương, 3. Ngô). Cây cà chua ở xã Định Liên 

được trồng nhiều thời vụ, cho hiệu quả kinh tế và được đa số  à con đồng thuận. Mặt 

khác việc trồng cà chua vào vụ hè thu đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn do trái vụ. Cây 

đậu tương sản xuất mang tính truyền thống, ổn định về năng suất cũng như đầu ra sản 

phẩm. Thiết kế mô hình lựa chọn cây cà chua (10 ha) và cây đậu tương (35 ha) vào vụ 

hè thu tại xã Định Liên. 

+ Vụ đông: (1. Ngô, 2. Ớt, 3. Dưa chuột).  

 MH CSA đa dạng hóa cây màu tại xã Thiệu Quang - huyện Thiệu Hóa 

+ Vụ xuân: Theo kết quả chấm điểm thì có 2 cơ cấu cây trồng được chọn (1. Cây 

ớt, 2. Hành tỏi).  

+ Vụ hè thu: (1. Cây ớt, 2. Rau xanh). 

+ Vụ đông: 1. Ngô, 2. Đậu tương, 3. Khoai tây. Nhóm tư vấn, tổ công tác dự án 

và lãnh đạo xã cùng với lãnh đạo HTX đã xác định mối liên kết của một số doanh 

nghiệp (công ty rau quả Thanh Hóa, Doanh nghiệp Tịnh Cầm, HTX rau quả Cẩm 

Sơn...) với người sản xuất,  ước đầu xác định xây dựng mô hình canh tác ngô vụ đông 

năm 2016 là 17 ha, tiếp tục mở rộng đến 50 ha sau khi hoàn thiện hệ thống kênh dẫn, 

tưới tiêu chủ động. 

b. Kết quả chấ  đ ể    o  á   ùng đất đưa   o x     ng      n  đa  ạng hóa 



45 

 

 

Sau khi tiến hành chấm điểm cho các vùng đất đưa vào xem xét để xây dựng MH CSA 

đa dạng hóa (cây rau, màu) theo quy trình, kết quả như sau:  

Tiêu chí 
Yên 

Phong 

Yên 

Bái 

Định 

Liên 

Thiệu 

Quang 

1. Điều kiện tưới tiêu và địa hình phù hợp của 

khu mẫu. 
4.5 4.5 4.5 4.5 

2. Độ màu mỡ và độ phù hợp của đất. 5 4.5 5 4.5 

3. Thực trạng hoạt động của Tổ chức dùng 

nước (WUA) và các tổ chức của nông dân. 
4.5 4.5 4.5 4.5 

4. Vùng đất thực hiện mô hình CSA thuận lợi 

cho tổ chức thăm quan, đánh giá học hỏi, chia 

sẻ kinh nghiệm và mở rộng ra sản xuất. 

5 5 5 5 

Trung Bình 4.75 4.63 4.75 4.63 

 

 Kết quả chấm điểm đã chọn được các vùng đất thuộc các xã đủ các tiêu chuẩn 

theo 4 tiêu chí để xây dựng MH CSA cánh đồng màu: 

1. Vùng Đồng Đăng trên địa  àn xã Định Liên 

2. Cánh đồng của thôn Phú Đức xã Yên Bái 

3. Các cánh đồng Quan Ngoại, Cồn Dừa, Cơm Thi, vườn Quán, Miễu, Thủ Trạch, 

Đồng Phó xã Yên Phong. 

4. Cánh đồng thuộc thôn Phú Cường xã Thiệu Quang.  
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Phần 4.  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC MÔ HÌNH CSA 

4.1  Kế hoạch thực hiện CSA cho mô hình đa dạng hóa cây trồng 

Nông nghiệp thông minh với khí hậu” (climate smart agriculture- CSA) nhằm nâng 

cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của hệ thống nông nghiệp để góp phần ổn định 

an ninh lương thực (ANLT), kết hợp với các nhu cầu thích ứng và giảm thiểu tác động của 

biến đổi khí hậu, xây dựng nền nông nghiệp bền vững” (FAO, 2013). Việc cải thiện khả 

năng thích ứng với BĐKH của các hệ thống nông nghiệp là cần thiết để phát triển kinh tế 

và đảm bảo ANLT, mặt khác, cải thiện các hệ thống sản xuất cũng sẽ đem lại cơ hội giúp 

giảm lượng khí nhà kính (KNK) trong bầu khí quyển, và như vậy góp phần giảm nhẹ 

BĐKH. Nông nghiệp ứng phó BĐKH, thông qua việc lồng ghép mục tiêu thích ứng và 

giảm thiểu BĐKH vào các chiến lược đầu tư và phát triển nông nghiệp. 

Trong thiết kế các mô hình CSA tại Thanh Hóa được phân thành 2 loại:  

1. Xây dựng cánh đồng lớn trong sản xuất lúa (tại xã Yên Phong và xã Thiệu Công) 

2. Xây dựng mô hình chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng rau màu gắn với chế biến 

và xuất khẩu (Yên Phong, Yên Bái, Định Liên, Thiệu Quang). 

Cách thức đạt nông nghiệp thông minh CSA gồm:  

- Tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên (đất, nước...) để tăng sản lượng và giảm phát 

thải khí nhà kính. Để làm việc này, đối với mô hình canh tác lúa áp dụng biện pháp kỹ 

thuật SRI, đề xuất tưới luân phiên theo quy trình kỹ thuật kèm theo tương ứng với từng 

thời kỳ sinh trưởng của cây lúa nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Đối với các mô hình 

trồng cây màu được áp dụng các biện pháp luân canh, xen canh, tăng vụ, quy trình 

chăm sóc. 

- Tăng khả năng thích ứng biến đổi khí hậu: các mô hình đều có quá trình lựa chọn 

sử dụng giống có phẩm chất tốt, chống chịu sâu bệnh, ngưỡng thích ứng với biến đổi 

thời tiết rộng.  

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật như SRI, INM, IPM, ICM. Các biện pháp kỹ thuật 

được áp dụng theo quy trình thiết kế CSA của từng mô hình. 

Trong thiết kế CSA các mô hình ở Thanh Hóa, việc áp dụng biện pháp  quản lý dinh 

dưỡng tổng hợp (INM) được dựa trên căn cứ khảo sát thực địa về địa hình, chất lượng 

đất, yêu cầu về dinh dưỡng của cây trồng trong mô hình và tính toán bài toán tối ưu đạt 

hiệu quả, năng suất cao nhất. Trong từng thiết kế đã đưa ra quy trình canh tác CSA với 

lượng phân bón phù hợp, lượng phân bón sẽ được điều chỉnh thích hợp hơn sau khi 

đánh giá quá trình canh tác năm đầu.  

Quản lý dịch hại tổng hợp IPM trong nhiều trường hợp đồng nghĩa với phòng 

trừ sâu bệnh tổng hợp (Integrated Pestt Control, viết tắt theo tiếng Anh là IPC). Sinh 

vật gây hại trong IPM là các loài động vật hại (như côn trùng) và các loài vi sinh vật 

là tác nhân gây bệnh hại cây trồng. Cấu thành nên IPM là hệ thống các biện pháp 

phòng ngừa (kiểm dịch thực vật, điều tra phát hiện các tác nhân lạ gây hại cây trồng 

và nông sản để có biện pháp bao vây tiêu diệt kịp thời), biện pháp canh tác, sử dụng 

giống chống chịu, biện pháp sinh học và công nghệ sinh học, biện pháp dùng thuốc 

bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ liều lượng, đúng 

lúc và đúng cách v.v… 
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Sử dụng các loại vật tư cân đối, giảm được lượng đạm, tăng lượng lân và kali 

trên đơn vị diện tích, cấy mật độ vừa phải, giảm lượng giống, tạo cho cây trồng phát 

triển cân đối, cứng, khỏe, tăng sức chống chịu; giảm được (dự kiến) 51,50% số lần 

phun thuốc, giảm 41,84% lượng thuốc sâu. Lượng thuốc trừ sâu, trừ bệnh giảm trên 

rau màu cũng đáng kể, trước đây thường phải phun từ 13 đến 15 lần/vụ, ứng dụng 

IPM giảm xuống 5-6 lần. Ở những ruộng ứng dụng IPM, mức đầu tư phân  ón tuy 

có thể tăng hơn ruộng không ứng dụng IPM, nhưng năng suất lúa tăng từ 9 đến 

17%. Ngoài ra việc ứng dụng IPM vào sản xuất giảm được lượng thuốc BVTV trên 

đồng ruộng, bảo vệ được các loài thiên địch có ích như: ếch nhái, rắn, chim, ong, bọ 

rùa, nhện vồ mồi v.v…  

Chương trình quản lý tổng hợp dinh dưỡng và dịch hại cây trồng IPM và INM là 

bộ phận quan trọng của chương trình quản lý cây trồng tổng hợp (Integrated Crop 

Management, viết tắt theo tiếng Anh là ICM). Thực hiện tốt chương trình ICM cây 

trồng phát triển tốt, ít sâu bệnh, cho năng suất cao, sản phẩm sạch, chất lượng tốt.  

4.1.1  Bước chuẩn bị  

4.1.1.1 Xác định lịch thời vụ cho cây trồng  

a. Mô hình chuyển đổ  đất trồng lúa sang trồng màu gắn với chế biến và xuất khẩu 

xã Yên Bái 

Cây trồng chính trong khu mẫu được nhân dân đồng thuận lựa chọn là cây dưa 

chuột. Thời vụ áp dụng cho cây dưa chuột trong mô hình được xác định từ 01/9 – 15/ 4 

năm sau (Trong thời gian này nhân dân canh tác 2 vụ dưa liên tiếp: Vụ đông từ 01 

tháng 9 đến 15 tháng 12; Vụ xuân Từ 10 tháng 01 đến 15 tháng 4). 

Sau khi tham vấn với các hộ làm mô hình đã đi đến thống nhất: Sau hai vụ Dưa 

nhân dân tiến hành trồng cây Đậu tương vụ hè thu trên diện tích 10 ha (MH 1) và trồng 

ngô sữa (làm thức ăn cho  ò) 10 ha (MH 2). Thời gian gieo trồng cây Đậu tương từ 

tháng 5 đến cuối tháng 8. 

Cây trồng và mùa vụ khu đất lựa chọn làm mô hình (MH1) 

Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Cây trồng 
            

Dưa chuột - 

Đậu Tương 
Dưa chuột Đậu tương Dưa chuột 

Cây trồng và mùa vụ khu đất lựa chọn làm mô hình (MH2) 

Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Cây trồng 
            

Dưa chuột – 

Ngô HT 
Dưa chuột 

 
Ngô HT 

 
Dưa chuột 

 

b. Mô hình chuyển đổ  đất trồng lúa sang trồng màu gắn với chế biến và xuất khẩu 

xã Định Liên 

Sau khi tham vấn và có sự đồng thuận của bà con nông dân dưới sự chứng kiến 

của đại diện Hợp tác xã, chính quyền xã, PPMU, tư vấn CSA; vùng thực hiện mô hình 

được chia thành 3 cơ cấu cây trồng: 
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1. Cơ cấu cây trồng 1 (MH1): cây Bí xanh- Ngô sữa – cà chua; diện tích 10 ha 

thuộc xứ Đồng Đăng. 

Cây trồng và mùa vụ khu đất lựa chọn làm MH1 

Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Cây trồng Bí xanh Ngô sữa Cà chua 

2. Cơ cấu cây trồng 2 (MH2): Ớt – Đậu tương Hè t u, diện tích 20 ha thuộc xứ 

đồng Ngựa Thịt, Quán Nước. 

Cây trồng và mùa vụ khu đất lựa chọn làm MH2 

Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Cây trồng Ớt Đậu tương Ớt 

3. Cơ cấu cây trồng 3 (MH3): Ngô xuân-Dưa   uột hè-Đậu tương đ ng; diện tích 

15 ha, thuộc xứ đồng Mảnh Khánh. 

Cây trồng và mùa vụ khu đất lựa chọn làm MH3 

Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Cây trồng Ngô xuân Dưa chuột Đậu tương đông 

 

c. Mô hình chuyển đổ  đất trồng lúa sang trồng màu gắn với chế biến và xuất khẩu 

xã Thiệu Quang 

Sau khi thống nhất với các hộ dân và chính quyền xã Thiệu Quang, vụ đông năm 

2016 sẽ tiến hành xây dựng mô hình sản xuất cây ngô, các vụ tiếp theo sẽ có sự thống 

nhất sau với các hộ làm mô hình, có thể cơ cấu mùa vụ như sau: 

MH1: Ngô ngọt - Đậu tương – Ngô Hè thu – Khoai tây (15 ha) 

MH 2: Ớt xuân – Ngô hè thu – Bí xanh (15 ha) 

 Mô hình 1: 

Cây trồng và mùa vụ khu đất lựa chọn làm mô hình (MH1) 

Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Cây trồng 
            

Ngô ngọt-Đậu 

tương-Ngô Hè 

thu-Khoai tây 

Ngô ngọt Đậu tương Ngô Hè thu Khoai tây 

 

 Mô hình 2: 

Cây trồng và mùa vụ khu đất lựa chọn làm mô hình (MH2) 

Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Cây trồng 

            Ớt xuân-Ngô 

hè thu-Bí xanh 

 

Ớt Ngô Hè thu 
 

Bí xanh 

 

d. Mô hình chuyển đổ  đất trồng lúa sang trồng màu gắn với chế biến và xuất khẩu 

xã Yên Phong 
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Cây trồng chính trong khu mẫu được nhân dân đồng thuận lựa chọn là cây Ớt. 

Thời vụ áp dụng cho cây ớt trông mô hình được xác định từ 15/9 – tháng 4 năm sau 

(cây giống được gieo hoặc mua ở nơi khác), cụ thể trong bảng 7. 

Sau khi tham vấn với các hộ làm mô hình đã đi đến thống nhất: Sau vụ ớt sẽ trồng 

ngô với mục đích lấy toàn bộ sinh khối làm thức ăn cho chăn nuôi ( ò sữa). 

Cây trồng và mùa vụ khu đất lựa chọn làm mô hình 

Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Cây trồng 

            
Ớt - Ngô 

                         

4.1.1.2 Hệ thống tưới và phương pháp tưới cho khu mô hình 

a. Mô hình chuyển đổ  đất trồng lúa sang trồng màu gắn với chế biến và xuất khẩu 

xã Yên Bái 

 P ương p áp tưới: tưới rãnh 

 Hệ thống tưới: 

Nước lấy từ kênh Tây của hệ thống Nam sông Mã, đưa vào các kênh tưới I1, 

I2,…, I11. Từ đây nước chảy vào các rãnh, thấm dần sang hai bên cho cây trồng. 

Thông số của các kênh tưới như sau: 

TT Tên kênh F(ha) L(m) b(m) h(m) 

I. Kênh tưới         

1 I1 3,41 335 0,6 0,7 

2 I2 3,15 280 0,6 0,7 

3 I3 2,13 125 0,6 0,7 

4 I4 0,38 170 0,5 0,4 

5 I5 0,73 95 0,5 0,4 

6 I6 4,95 405 1 1,5 

7 I7 4,13 425 0,6 0,7 

8 I8 3,35 609 0,5 0,4 

9 I9 1,87 203 0,5 0,4 

10 I10 1,14 628 0,6 0,7 

11 I11 3,00 475 0,5 0,4 

 

b. Mô hình chuyển đổ  đất trồng lúa sang trồng màu gắn với chế biến và xuất khẩu 

xã Định Liên 

 P ương p áp tướ   tưới rãnh 

 Hệ thống tưới: 

Hệ thống tưới cho 45 ha rau, màu gồm trạm  ơm 1 máy có lưu lượng  1000 

m3/h,  ơm nước trực tiếp từ kênh Bắc vào 2 kênh B4 và B6. Kênh B4 và B6 đã kiên cố 

xây gạch, kênh B6 có kích thước (b×h) = (0,60 × 0,70)m, kênh B4 có kích thước đáy 

1,4m, mặt 4m, sâu 1,7m. Nước từ 2 kênh này được dẫn vào đồng ruộng nhờ hệ thống 

kênh tưới bằng đất (kênh I1, I2,..., I8), chiều rộng từ 0,5 – 1m, sâu 50cm. Từ đây, nước 

chảy vào các rãnh, thấm dần sang hai bên cho cây trồng. 

Thông số của các kênh tưới như sau: 
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TT Tên kênh F(ha) L(m) b(m) h(m) 

I. Kênh tưới 
    

1 I1 2.91 163 1.0 0.5 

2 I2 5.92 303 1.0 0.5 

3 I3 9.19 593 1.0 0.5 

4 I4 4.16 603 1.0 0.5 

5 I5 6.43 746 1.0 0.5 

6 I6 3.89 641 1.0 0.5 

7 I7 4.67 803 1.0 0.5 

8 I8 2.8 496 1.0 0.5 

 

c. Mô hình chuyển đổ  đất trồng lúa sang trồng màu gắn với chế biến và xuất khẩu 

xã Thiệu Quang 

 P ương p áp tướ   tưới rãnh 

 Hệ thống tưới: 

Hiện, nước tưới cho khu vực được  ơm từ sông Cầu Chày. Khi hợp phần 2 của 

dự án hoàn thành, nước tưới cho khu vực lựa chọn mô hình được lấy từ kênh N11 của 

hệ thống kênh trạm  ơm Nam Sông Mã. Nước từ kênh N11 được đưa vào kênh Nấp 

Mới để cấp cho các cánh đồng. Kênh Nấp Mới có kích thước b×h×L 

(m)=1,2×0,7×1755(m). Từ đây nước chảy vào các rãnh, thấm sang hai  ên để cấp nước 

cho cây trồng 

d. Mô hình chuyển đổ  đất trồng lúa sang trồng màu gắn với chế biến và xuất khẩu 

xã Yên Phong 

 P ương p áp tướ   tướ  rãn  30,22  a, tưới nhỏ giọt 10 ha 

 Hệ thống tưới: 

- Cấp nước tưới cho 30,22ha tưới rãnh 

Nước cấp cho khu vực lựa chọn mô hình được lấy từ kênh Thống Nhất của hệ 

thống kênh trạm  ơm Nam Sông Mã. Hệ thống kênh tưới nội đồng gồm 18 kênh đã 

kiên cố hóa, kích thước mỗi kênh là bxh (m) = 0,3÷0,4 × 0,4÷0,6 (m). Tuy nhiên, để 

đảm bảo cấp nước hiệu quả cho khu mô hình cần xây dựng thêm 2 kênh cấp nước mới. 

Thông số các kênh tưới như sau: 

 

TT Tên kênh F(ha) L(m) b(m) h(m) Ghi chú 

I. Kênh cấp 
 

      
 

1 I1 2.2 80 0.4 0.5  ạch xây 

2 I2 2.55 168 0.4 0.5  ạch xây 

3 I3 2.92 122 0.4 0.5  ạch xây 

4 I4 1.1 155 0.3 0.4  ạch xây 

5 I5 3.51 209 0.4 0.5  ạch xây 

6 I6 6.32 241 0.4 0.6  ạch xây 

7 I7 1.1 121 0.3 0.4  ạch xây 

8 I8 1.1 125 0.3 0.4  ạch xây 

9 I9 1.3 124 0.3 0.4  ạch xây 

10 I10 2.24 134 0.4 0.5  ạch xây 
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11 I11 2.87 147 0.4 0.5  ạch xây 

12 I12 2.35 132 0.4 0.5  ạch xây 

13 I13 1.73 118 0.4 0.5  ạch xây 

14 I14 1.17 113 0.3 0.4  ạch xây 

15 I15 1.27 113 0.3 0.4  ạch xây 

16 I16 5.24 339 0.4 0.6  ạch xây 

17 I17 4.26 351 0.4 0.6  ạch xây 

18 I18 8.1 391 0.4 0.6  ạch xây 

 

- Cấp nước tưới cho 10 ha tưới nhỏ giọt 

Thiết kế trạm  ơm và lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt bao gồm bộ điều khiển 

trung tâm, hệ thống ống chính, ống nhánh và dây tưới cho 10h trồng Ớt ở đồng Quan 

Nội. Trong năm 2016 lắp đặt tại vùng 1 của đồng Quan Nội, nếu cho kết quả tốt thì tiến 

hành lắp đặt cho 9ha còn lại trong năm 2017. 
 

4.1.1.3  Xác định lượng giống, vật tư phân bón, thiết bị cần hỗ trợ 

a. Mô hình chuyển đổ  đất trồng lúa sang trồng màu gắn với chế biến và xuất khẩu 

xã Yên Bái 

 Nhu cầu về giống, phân bón, chế phẩm sinh học cho sản xuất cây trồng 

- Đối với dưa chuột: 20 ha cho 2 vụ xuân và đông, hỗ trợ giống 1,0kg/ha/vụ 

(20kg/vụ x 2 vụ, hỗ trợ 100%). Phân hữu cơ sinh học (thay thế phân chuồng) 1 

tấn/ha/vụ, hỗ trợ 6.000 kg/vụ (30% theo quy định); Phân đạm 200 kg/ha/vụ, hỗ trợ 

1.200 kg/vụ (hỗ trợ 30%); Lân supe 500 kg/ha/vụ, hỗ trợ 3.000 kg/vụ (hỗ trợ 30%), 

Kali clorua 200 kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.200 kg/vụ (hỗ trợ 30%); vôi bột 500kg/ha/vụ, hỗ trợ 

3.000 kg/vụ (hỗ trợ 30%); Chế phẩm sinh học 9,0 triệu đồng/ha, hỗ 54 triệu đồng/ha 

(hỗ trợ 30%). 

- Đối với ngô: diện tích 10 ha, lượng giống dùng 20 kg/ha hỗ trợ 200 kg (100%). 

Phân hữu cơ sinh học (thay thế phân chuồng) 1 tấn/ha/vụ, hỗ trợ 3.000 kg/vụ (30% theo 

quy định); Phân đạm ure 350 kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.050 kg/vụ (hỗ trợ 30%); Lân supe 500 

kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.500 kg/vụ (hỗ trợ 30%), Kali clorua 150 kg/ha/vụ, hỗ trợ 450 kg/vụ 

(hỗ trợ 30%); chế phẩm Trichoderma 10 triệu đồng/ha/vụ, hỗ trợ 30 triệu đồng/vụ (hỗ 

trợ 30%); Chế phẩm sinh học 9,0 triệu đồng/ha, hỗ 27 triệu đồng/ha (hỗ trợ 30%). 

 - Đối với đậu tương: diện tích 10 ha, lượng giống dùng 60 kg/ha, hỗ trợ 600 kg 

(100%). Phân hữu cơ sinh học (thay thế phân chuồng) 1 tấn/ha/vụ, hỗ trợ 3.000 kg/vụ 

(30% theo quy định); Phân đạm ure 110 kg/ha/vụ, hỗ trợ 330 kg/vụ (hỗ trợ 30%); Lân 

supe 400 kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.200 kg/vụ (hỗ trợ 30%), Kali clorua 150 kg/ha/vụ, hỗ trợ 

450 kg/vụ (hỗ trợ 30%); chế phẩm Trichoderma 10 triệu đồng/ha/vụ, hỗ trợ 30 triệu 

đồng/vụ (hỗ trợ 30%); Chế phẩm sinh học 9,0 triệu đồng/ha, hỗ 27 triệu đồng/ha (hỗ 

trợ 30%). 

 Nhu cầu hỗ trợ dụng cụ cầm tay phục vụ cho hoạt động gieo trồng, chăm sóc, 

thu hoạch, bảo quản sản phẩm 

Các công đoạn làm đất, gieo trồng thu hoạch được dự án hỗ trợ bằng việc cho 

thuê máy.  
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Công cụ cầm tay đề xuất hỗ trợ ở đây là  ình  ơm chế phẩm sinh học 100 bình, 

đơn giá 1,2 triệu đồng (hỗ trợ theo định mức là 30%), tổng giá thành hỗ trợ 36 triệu 

đồng. 

 

b. Mô hình chuyển đổ  đất trồng lúa sang trồng màu gắn với chế biến và xuất khẩu 

xã Định Liên 

 Nhu cầu về giống, phân bón, chế phẩm sinh học cho sản xuất cây trồng 

Đối với Bí xanh (MH1): diện tích 10 ha, lượng giống dùng 1,0 kg/ha, tổng hỗ trợ 

10 kg/vụ (100%). Phân hữu cơ sinh học (thay thế phân chuồng) 0,5 tấn/ha/vụ, hỗ trợ 

1.500 kg/vụ (30% theo quy định); Phân đạm ure 300 kg/ha/vụ, hỗ trợ 900 kg/vụ (hỗ trợ 

30%); Lân supe 600 kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.800 kg/vụ (hỗ trợ 30%), Kali clorua 240 

kg/ha/vụ, hỗ trợ 720 kg/vụ (hỗ trợ 30%); Chế phẩm sinh học 9,0 triệu đồng/ha, hỗ 27,0 

triệu đồng/vụ (hỗ trợ 30%). 

- Đối với dưa chuột (MH3): diện tích 15 ha, hỗ trợ giống 1,0kg/ha/vụ (15kg/vụ, hỗ 

trợ 100%). Phân hữu cơ sinh học (thay thế phân chuồng) 1 tấn/ha/vụ, hỗ trợ 4.500kg/vụ 

(30% theo quy định); Phân đạm 400 kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.800 kg/vụ (hỗ trợ 30%); Lân 

supe 500 kg/ha/vụ, hỗ trợ 2.250 kg/vụ (hỗ trợ 30%), Kali clorua 200 kg/ha/vụ, hỗ trợ 

900 kg/vụ (hỗ trợ 30%); vôi bột 500kg/ha/vụ, hỗ trợ 2.250 kg/vụ (hỗ trợ 30%); Chế 

phẩm sinh học 9,0 triệu đồng/ha, hỗ 45 triệu đồng/vụ (hỗ trợ 30%). 

- Đối với ngô (MH1): diện tích 10 ha, lượng giống dùng 20 kg/ha hỗ trợ 200 kg 

(100%). Phân hữu cơ sinh học (thay thế phân chuồng) 1 tấn/ha/vụ, hỗ trợ 3.000 kg/vụ 

(30% theo quy định); Phân đạm ure 350 kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.050 kg/vụ (hỗ trợ 30%); Lân 

supe 500 kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.500 kg/vụ (hỗ trợ 30%), Kali clorua 150 kg/ha/vụ, hỗ trợ 

450 kg/vụ (hỗ trợ 30%); Chế phẩm sinh học 9,0 triệu đồng/ha, hỗ 27 triệu đồng/vụ (hỗ 

trợ 30%). 

- Đối với ngô (MH3): diện tích 15 ha, lượng giống dùng 20 kg/ha, hỗ trợ 300 kg 

(100%). Phân hữu cơ sinh học (thay thế phân chuồng) 1 tấn/ha/vụ, hỗ trợ 5.000 kg/vụ 

(30% theo quy định); Phân đạm ure 350 kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.575 kg/vụ (hỗ trợ 30%); Lân 

supe 500 kg/ha/vụ, hỗ trợ 2.250 kg/vụ (hỗ trợ 30%), Kali clorua 200 kg/ha/vụ, hỗ trợ 

900 kg/vụ (hỗ trợ 30%); Chế phẩm sinh học 9,0 triệu đồng/ha, hỗ 40,5 triệu đồng/vụ 

(hỗ trợ 30%). 

 - Đối với đậu tương (MH2): diện tích 20 ha, lượng giống dùng 65 kg/ha, hỗ trợ 

1.300 kg (100%). Phân hữu cơ sinh học (thay thế phân chuồng) 1 tấn/ha/vụ, hỗ trợ 

3.000 kg/vụ (30% theo quy định); Phân đạm ure 110 kg/ha/vụ, hỗ trợ 660 kg/vụ (hỗ trợ 

30%); Lân supe 400 kg/ha/vụ, hỗ trợ 2.400 kg/vụ (hỗ trợ 30%), Kali clorua 130 

kg/ha/vụ, hỗ trợ 780 kg/vụ (hỗ trợ 30%); Chế phẩm sinh học 9,0 triệu đồng/ha, hỗ 54,0 

triệu đồng/vụ (hỗ trợ 30%). 

- Đối với đậu tương (MH3): diện tích 15 ha, lượng giống dùng 65 kg/ha, hỗ trợ 975 

kg (100%). Phân hữu cơ sinh học (thay thế phân chuồng) 1 tấn/ha/vụ, hỗ trợ 4.500 

kg/vụ (30% theo quy định); Phân đạm ure 100 kg/ha/vụ, hỗ trợ 450 kg/vụ (hỗ trợ 30%); 

Lân supe 300 kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.350 kg/vụ (hỗ trợ 30%), Kali clorua 130 kg/ha/vụ, hỗ 

trợ 585 kg/vụ (hỗ trợ 30%); Chế phẩm sinh học 9,0 triệu đồng/ha, hỗ 50,5 triệu đồng/vụ 

(hỗ trợ 30%). 
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- Đối với Ớt (MH2): diện tích 20 ha, lượng giống dùng 0,35 kg/ha (tương đương 

40.000 cây/ha), hỗ trợ 100%. Phân hữu cơ sinh học (thay thế phân chuồng) 1 tấn/ha/vụ, 

hỗ trợ 6.000 kg/vụ (30% theo quy định); Phân đạm ure 300 kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.800 

kg/vụ (hỗ trợ 30%); Lân supe 400 kg/ha/vụ, hỗ trợ 2.400 kg/vụ (hỗ trợ 30%), Kali 

clorua 300 kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.800 kg/vụ (hỗ trợ 30%); chế phẩm Trichoderma 10 triệu 

đồng/ha/vụ, hỗ trợ 30 triệu đồng/vụ (hỗ trợ 30%); Chế phẩm sinh học 9,0 triệu đồng/ha, 

hỗ 54,0 triệu đồng/vụ (hỗ trợ 30%). 

- Đối với Cà chua (MH1): diện tích 10 ha, lượng giống dùng 0,35 kg/ha, hỗ trợ 3,5 

kg (100%). Phân hữu cơ sinh học (thay thế phân chuồng) 1 tấn/ha/vụ, hỗ trợ 3.000 

kg/vụ (30% theo quy định); Phân đạm ure 400 kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.200 kg/vụ (hỗ trợ 

30%); Lân supe 600 kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.800 kg/vụ (hỗ trợ 30%), Kali clorua 250 

kg/ha/vụ, hỗ trợ 750 kg/vụ (hỗ trợ 30%); Chế phẩm sinh học 9,0 triệu đồng/ha, hỗ 27 

triệu đồng/vụ (hỗ trợ 30%). 

 Nhu cầu hỗ trợ dụng cụ cầm tay phục vụ cho hoạt động gieo trồng, chăm sóc, 

thu hoạch, bảo quản sản phẩm 

Các công đoạn làm đất, gieo trồng thu hoạch được dự án hỗ trợ bằng việc cho 

thuê máy.  

Công cụ cầm tay đề xuất hỗ trợ ở đây là  ình  ơm chế phẩm sinh học 68 bình, 

đơn giá 1,2 triệu đồng (hỗ trợ theo định mức là 30%), tổng giá thành hỗ trợ 36 triệu 

đồng. 

c. Mô hình chuyển đổ  đất trồng lúa sang trồng màu gắn với chế biến và xuất khẩu 

xã Thiệu Quang 

 Nhu cầu về giống, phân bón, chế phẩm sinh học cho sản xuất cây trồng 

- Đối với Ngô ngọt (MH1), diện tích 15 ha vụ xuân, hỗ trợ giống 9,0 kg/ha/vụ (hỗ 

trợ 100%). Phân hữu cơ sinh học (thay thế phân chuồng) 1,5 tấn/ha/vụ, hỗ trợ 6.750 

kg/vụ (30% theo quy định); Phân đạm 220 kg/ha/vụ, hỗ trợ 990 kg/vụ (hỗ trợ 30%); 

Lân supe 400 kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.800 kg/vụ (hỗ trợ 30%), Kali clorua 200 kg/ha/vụ, hỗ 

trợ 1.200 kg/vụ (hỗ trợ 30%); vôi bột 1.000kg/ha/vụ, hỗ trợ 4.500 kg/vụ (hỗ trợ 30%); 

Chế phẩm sinh học 9,0 triệu đồng/ha, hỗ trợ 40,5 triệu đồng/vụ (hỗ trợ 30%). 

- Đối với ngô hè thu (MH1 và MH2), diện tích 30 ha, lượng giống dùng 18 kg/ha hỗ 

trợ 540 kg/vụ (100%). Phân hữu cơ sinh học (thay thế phân chuồng) 1 tấn/ha/vụ, hỗ trợ 

9.000 kg/vụ (30% theo quy định); Phân đạm ure 350 kg/ha/vụ, hỗ trợ 3.150 kg/vụ (hỗ 

trợ 30%); Lân supe 500 kg/ha/vụ, hỗ trợ 4.500 kg/vụ (hỗ trợ 30%), Kali clorua 200 

kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.800kg/vụ (hỗ trợ 30%); vôi bột 500kg/ha/vụ, hỗ trợ 4.500 kg/vụ (hỗ 

trợ 30%); Chế phẩm sinh học 9,0 triệu đồng/ha, hỗ trợ 81,0 triệu đồng/vụ (hỗ trợ 30%). 

 - Đối với đậu tương (MH1): diện tích 15 ha, lượng giống dùng 60 kg/ha, hỗ trợ 975 

kg (100%). Phân hữu cơ sinh học (thay thế phân chuồng) 1 tấn/ha/vụ, hỗ trợ 4.500 

kg/vụ (30% theo quy định); Phân đạm ure 100 kg/ha/vụ, hỗ trợ 450 kg/vụ (hỗ trợ 30%); 

Lân supe 300 kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.350 kg/vụ (hỗ trợ 30%), Kali clorua 130 kg/ha/vụ, hỗ 

trợ 585 kg/vụ (hỗ trợ 30%); vôi bột 500kg/ha/vụ, hỗ trợ 2.250 kg/vụ (hỗ trợ 30%); Chế 

phẩm sinh học 9,0 triệu đồng/ha, hỗ trợ 40,5 triệu đồng/vụ (hỗ trợ 30%). 
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- Đối với cây khoai tây (MH1): diện tích 15 ha, lượng giống dùng 1 tấn/ha, hỗ trợ 

15,0 tấn (100%). Phân hữu cơ sinh học (thay thế phân chuồng) 1,5 tấn/ha/vụ, hỗ trợ 

6.750 kg/vụ (30% theo quy định); Phân đạm ure 280 kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.260 kg/vụ (hỗ 

trợ 30%); Lân supe 500 kg/ha/vụ, hỗ trợ 2.250 kg/vụ (hỗ trợ 30%), Kali clorua 250 

kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.125 kg/vụ (hỗ trợ 30%); vôi bột 500kg/ha/vụ, hỗ trợ 2.250 kg/vụ (hỗ 

trợ 30%); Chế phẩm sinh học 9,0 triệu đồng/ha, hỗ trợ 40,5 triệu đồng/vụ (hỗ trợ 30%). 

- Đối với cây Ớt (MH2): diện tích 15 ha, lượng giống dùng 40.000 cây/ha, hỗ trợ 

100%. Phân hữu cơ sinh học (thay thế phân chuồng) 1,0 tấn/ha/vụ, hỗ trợ 4.500 kg/vụ 

(30% theo quy định); Phân đạm ure 300 kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.350 kg/vụ (hỗ trợ 30%); Lân 

supe 400 kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.800 kg/vụ (hỗ trợ 30%), Kali clorua 300 kg/ha/vụ, hỗ trợ 

1.350 kg/vụ (hỗ trợ 30%); vôi bột 100kg/ha/vụ, hỗ trợ 450 kg/vụ (hỗ trợ 30%); Chế 

phẩm sinh học 9,0 triệu đồng/ha, hỗ trợ 40,5 triệu đồng/vụ (hỗ trợ 30%). 

- Đối với cây bí xanh (MH2): diện tích 15 ha, lượng giống dùng 1 kg/ha, hỗ trợ 

100%. Phân hữu cơ sinh học (thay thế phân chuồng) 500kg/ha/vụ, hỗ trợ 2.250 kg/vụ 

(30% theo quy định); Phân đạm ure 300 kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.350 kg/vụ (hỗ trợ 30%); Lân 

supe 600 kg/ha/vụ, hỗ trợ 2.700 kg/vụ (hỗ trợ 30%), Kali clorua 240 kg/ha/vụ, hỗ trợ 

1.080 kg/vụ (hỗ trợ 30%); Chế phẩm sinh học 9,0 triệu đồng/ha, hỗ trợ 40,5 triệu 

đồng/vụ (hỗ trợ 30%). 

 Nhu cầu hỗ trợ dụng cụ cầm tay phục vụ cho hoạt động gieo trồng, chăm sóc, 

thu hoạch, bảo quản sản phẩm 

- Các công đoạn làm đất, gieo trồng thu hoạch được dự án hỗ trợ bằng việc cho thuê máy.  

- Công cụ cầm tay đề xuất hỗ trợ ở đây là  ình  ơm chế phẩm sinh học 45  ình, đơn 

giá 1,2 triệu đồng (hỗ trợ theo định mức là 30%), tổng giá thành hỗ trợ 54 triệu đồng. 

d. Mô hình chuyển đổ  đất trồng lúa sang trồng màu gắn với chế biến và xuất khẩu 

xã Yên Phong 

 Nhu cầu về giống, phân bón, chế phẩm sinh học cho sản xuất cây trồng 

- Đối với cây Ớt:  

Diện tích 42,22 ha, lượng giống dùng 40.000 cây/ha, hỗ trợ 100%. Phân hữu cơ sinh 

học (thay thế phân chuồng) 1,0 tấn/ha/vụ, hỗ trợ 12.666 kg/vụ (30% theo quy định); 

Phân đạm ure 300 kg/ha/vụ, hỗ trợ 3.800 kg/vụ (hỗ trợ 30%); Lân supe 400 kg/ha/vụ, 

hỗ trợ 5.066 kg/vụ (hỗ trợ 30%), Kali clorua 300 kg/ha/vụ, hỗ trợ 3.800 kg/vụ (hỗ trợ 

30%); vôi bột 100kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.267 kg/vụ (hỗ trợ 30%); Chế phẩm sinh học 9,0 

triệu đồng/ha, hỗ trợ 114,0 triệu đồng/vụ (hỗ trợ 30%). 

- Đối với cây ngô hè thu: 

- Đối với ngô hè thu (diện tích 42,22 ha), lượng giống dùng 20 kg/ha hỗ trợ 844,4 

kg/vụ (100%). Phân hữu cơ sinh học (thay thế phân chuồng) 1 tấn/ha/vụ, hỗ trợ 12.666 

kg/vụ (30% theo quy định); Phân đạm ure 350 kg/ha/vụ, hỗ trợ 4.433kg/vụ (hỗ trợ 30%); 

Lân supe 500 kg/ha/vụ, hỗ trợ 6.333 kg/vụ (hỗ trợ 30%), Kali clorua 200 kg/ha/vụ, hỗ trợ 

2.533 kg/vụ (hỗ trợ 30%); vôi bột 500kg/ha/vụ, hỗ trợ 6.333kg/vụ (hỗ trợ 30%); Chế phẩm 

sinh học 9,0 triệu đồng/ha, hỗ trợ 114,0 triệu đồng/vụ (hỗ trợ 30%). 

 Nhu cầu hỗ trợ dụng cụ cầm tay phục vụ cho hoạt động gieo trồng, chăm sóc, 

thu hoạch, bảo quản sản phẩm 

- Các công đoạn làm đất, gieo trồng thu hoạch được dự án hỗ trợ bằng việc cho thuê máy.  
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- Công cụ cầm tay đề xuất hỗ trợ ở đây là  ình  ơm chế phẩm sinh học 63  ình, đơn 

giá 1,2 triệu đồng (hỗ trợ theo định mức là 30%), tổng giá thành hỗ trợ 76 triệu đồng. 

4.1.2  Các hoạt động trong thời kỳ gieo trồng, chăm sóc cây trồng, thu hoạch sản 

phẩm 

a. Mô hình chuyển đổ  đất trồng lúa sang trồng màu gắn với chế biến và xuất khẩu 

xã Yên Bái 

Cây trồng chính: Cây dưa chuột 

Cây vụ hè thu: cây Đậu tương (Mô hình 1), cây Ngô (Mô hình 2) 

Bảng thời vụ và các công việc cần th c hiện cho mô hình 1 n ư sau  

Công việc Dưa chuột vụ 1 Đậu tương Dưa Chuột vụ 2 

Làm đất 20-30/8 20-30/4 20-30/12 

Gieo cấy/trồng 1-10/9 5-10/5 1-10/1 

Làm cỏ lần 1 (vì 

có màng phủ nên 

rất ít cỏ dại) 

Khi có 3-4 lá thật Khi có 2-3 lá thật Khi có 3-4 lá thật 

Làm cỏ lần 2 có 9-10 lá thật Khi có 6-7 lá thật có 9-10 lá thật 

Làm cỏ lần 3 Có 12-14 lá thật  Có 12-14 lá thật 

Bón phân lần 1 

(bón lót) 

Toàn bộ phân 

chuồng và phân lân 

Toàn bộ phân chuồng và 

phân lân 

Toàn bộ phân 

chuồng và phân lân 

Bón thúc lần 1  Khi có 3-4 lá thật Khi có 2-3 lá thật Khi có 3-4 lá thật 

Bón thúc lần 2  có 9-10 lá thật Khi có 6-7 lá thật có 9-10 lá thật 

Bón thúc lần 3 Có 12-14 lá thật  Có 12-14 lá thật 

Phun thuốc 

phòng lần 1  

Sau trồng 3-5 ngày Chủ động phòng trừ sâu 

bệnh kịp thời, sử dụng 

thuốc đúng liều lượng và 

đúng cách theo hướng 

dẫn 

Sau trồng 3-5 ngày 

Phun thuốc 

phòng lần 2 

Sau phun lần 1 7 

ngày 

Sau phun lần 1 7 

ngày 

Phun thuốc lần 

sau 

Phun thuốc kịp thời 

khi phát hiện sâu 

bệnh, lưu ý đảm bảo 

đúng thời gian cách 

ly của thuốc khi thu 

hoạch 

Phun thuốc kịp thời 

khi phát hiện sâu 

bệnh, lưu ý đảm bảo 

đúng thời gian cách 

ly của thuốc khi thu 

hoạch 

………..    

Tưới nước  iai đoạn cây con 

tưới bằng ô roa đảm 

bảo đất luôn đủ ẩm 

Luôn đảm bảo độ ẩm đất 

70-80%, lưu ý không để 

ruộng bị úng 

 iai đoạn cây con 

tưới bằng ô roa đảm 

bảo đất luôn đủ ẩm 

Tưới   iai đoạn cây ra hoa 

đến có quả tưới rãnh 

mỗi tuần 1 lần, đảm 

bảo đất luôn đủ ẩm 

 iai đoạn cây ra hoa 

đến có quả tưới rãnh 

mỗi tuần 1 lần, đảm 

bảo đất luôn đủ ẩm 

Thu hoạch Quả 7-10 ngày tuổi Khi quả chin trên cây đạt 

> 90%. Sau khi thu hoạch 

về, rải cây trên sân phơi 

tái một nắng, đêm ủ đống 

không quá 1 mét, sau đó 

đem phơi đập lấy hạt đợt 

Quả 7-10 ngày tuổi 
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1, Số quả còn lại ủ đống 

tiếp 2 ngày, sau đó đem 

phơi rồi đập thu toàn bộ 

hạt. 

Bảng thời vụ và các công việc cần th c hiện   o      n  2 n ư sau  

Công việc Dưa chuột vụ 1 Ngô sữa HT Dưa Chuột vụ 2 

Làm đất 20-30/8 5-10/5 20-30/12 

Gieo cấy/trồng 1-10/9 15/5 1-10/1 

Làm cỏ lần  Kết hợp khi bón 

thúc 

Kết hợp khi bón 

thúc 

Kết hợp khi bón 

thúc 

Bón lót Toàn bộ phân 

chuồng và phân lân 

Bón vôi khi làm 

đất; Bón lót PC 

+Lân khi rạch hang 

xong,lấp đất và 

gieo hạt 

Toàn bộ phân 

chuồng và phân lân 

Bón thúc lần 1  Khi có 3-4 lá thật Khi ngô 3-4 lá bón 

100 Kg Ure 

Khi có 3-4 lá thật 

Bón thúc lần 2  có 9-10 lá thật Khi 7-8 lá, bón 120 

kg Ure + 80 Kg 

Kali 

có 9-10 lá thật 

Bón thúc lần 3 Có 12-14 lá thật Khi ngô xoáy nõn, 

bón 120 kg Ure 

+120 kg kali 

Có 12-14 lá thật 

Phun thuốc lần 1  Sau trồng 3-5 ngày Chủ động phòng trừ 

sâu bệnh kịp thời, sử 

dụng thuốc đúng 

liều lượng và đúng 

cách theo hướng dẫn 

Sau trồng 3-5 ngày 

Phun thuốc lần 2 Sau phun lần 1 7 

ngày 

Sau phun lần 1 7 

ngày 

Phun thuốc lần sau Phun thuốc kịp thời 

khi phát hiện sâu 

bệnh, lưu ý đảm bảo 

đúng thời gian cách 

ly của thuốc khi thu 

hoạch 

Phun thuốc kịp thời 

khi phát hiện sâu 

bệnh, lưu ý đảm bảo 

đúng thời gian cách 

ly của thuốc khi thu 

hoạch 

………..    

Tưới nước  iai đoạn cây con 

tưới bằng ô roa đảm 

bảo đất luôn đủ ẩm 

Luôn đảm bảo độ 

ẩm đất, nhất là giai 

đoạn trỗ cờ, phun 

râu. Có thể tưới 

rãnh hoặc tưới nhỏ 

giọt 

 iai đoạn cây con 

tưới bằng ô roa đảm 

bảo đất luôn đủ ẩm 

Tưới   iai đoạn cây ra hoa 

đến có quả tưới rãnh 

mỗi tuần 1 lần, đảm 

bảo đất luôn đủ ẩm 

 iai đoạn cây ra hoa 

đến có quả tưới rãnh 

mỗi tuần 1 lần, đảm 

bảo đất luôn đủ ẩm 

Thu hoạch Quả 7-10 ngày tuổi 
Khi cây có NS sinh 

học cao nhất (80 – 

85 ngày có thể thu 

hoạch) 

Quả 7-10 ngày tuổi 
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b. Mô hình chuyển đổ  đất trồng lúa sang trồng màu gắn với chế biến và xuất khẩu 

xã Định Liên 

Thời vụ và các công việc cần làm cho mô hình 1 

(Bí xanh – Ngô sữa – Cà chua) 

Công việc Bí xanh Ngô sữa Cà chua 

Làm đất Đầu T1 Cuối T4-đầu T5 T7 

Gieo cây giống 

(với một số loại 

cây trồng bằng cây 

con) 

T1 – T2  T7 – T8 

Gieo cấy/trồng 20-25 ngày sau 

gieo hạt 

Đầu T5 Khi cây có 5-6 lá (sau 

gieo khoảng 25-30 ngày 

Làm cỏ (nếu có 

màng phủ sẽ rất ít 

cỏ dại) 

   

Làm cỏ Kết hợp khi bón 

thúc 

Kết hợp khi bón 

thúc 

Kết hợp khi bón thúc 

Bón lót Toàn bộ phân 

HC, phân lân bón 

theo rạch hoặc 

hốc trước khi 

trồng 2-3 ngày 

Bón vôi khi làm 

đất; Bón lót PC 

+Lân khi rạch 

hang xong,lấp đất 

và gieo hạt 

Toàn bộ PC + phân lân + 

1/2 lượng phân Kali bón 

vào hốc sâu 15- 20 cm 

trước khi trồng. 

Bón thúc lần 1  Sau trồng 10-12 

ngày 

Khi ngô 3-4 lá 

bón 100 Kg Ure 

1/3 lượng N khi cây bén 

rễ 

Bón thúc lần 2 Sau trồng 25-30 

ngày 

Khi 7-8 lá, bón 

120 kg Ure + 80 

Kg Kali 

1/3 lượng N + ½ K
2
O 

khi cây ra hoa 

Bón thúc lần 3 Khi cây ra hoa và 

đậu quả rộ 

Khi ngô xoáy 

nõn, bón 120 kg 

Ure +120 kg kali 

1/3 lượng đạm khi cây 

đậu quả 

Phun thuốc lần 1 Chủ động theo 

dõi phòng trừ sâu 

bệnh theo hướng 

dẫn của CB kỹ 

thuật 

Chủ động theo 

dõi phòng trừ sâu 

bệnh theo hướng 

dẫn của CB kỹ 

thuật 

Chủ động theo dõi 

phòng trừ sâu bệnh theo 

hướng dẫn của CB kỹ 

thuật 

Phun thuốc lần sau 

……….. 

Tưới nước Luôn đảm bảo đủ 

ẩm, tránh để 

ruộng bị úng sau 

mưa 

Luôn đảm bảo độ 

ẩm đất, nhất là 

giai đoạn trỗ cờ, 

phun râu. Có thể 

tưới rãnh hoặc 

tưới nhỏ giọt 

Tưới 1-2 lần/ngày tuỳ 

thuộc vào độ ẩm đất; 

Khi cây sinh trưởng 

mạnh tưới rãnh 7-10 

ngày một lần 

Tưới  

Thu hoạch Thu hoạch đúng 

lứa quả, không để 

quả bị bẩn bị xây 

sát 

Khi cây có NS 

sinh học cao nhất 

(80 – 85 ngày có 

thể thu hoạch) 

Khi thu hái tránh va đập 

làm dập quả, sẽ là môi 

trường thuận lợi cho 

nấm bệnh phát triển 
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Thời vụ và các công việc cần làm cho mô hình 2 

(Ớt – Đậu tương  è t u) 

Công việc Vụ 1 (Cây ớt) Vụ 2 (cây Đậu tương HT) 

Làm đất Từ ngày 15/8 đến ngày 30/8 20-30/5 

Gieo cây giống (với một số 

loại cây trồng bằng cây con) 

Từ ngày 15/8 đến ngày 20/8  

Gieo cấy/trồng Từ ngày 20/9 đến ngày 5/10 5-10/6 

Làm cỏ lần 1 (vì có màng 

phủ nên rất ít cỏ dại) 

Khi cây phân cành Khi có 2-3 lá thật 

Làm cỏ lần 2 Làm cỏ được thực hiện với 

các đợt bón thúc 

Khi có 6-7 lá thật 

Bón lót Từ ngày 30/8 đến ngày 20/9 Toàn bộ phân chuồng và 

phân lân 

Bón thúc lần 1 (kết hợp tưới 

nếu tưới nhỏ giọt) 

Khi cây bắt đầu phân cành Khi có 2-3 lá thật 

Bón thúc lần 2 (kết hợp tưới 

nếu tưới nhỏ giọt) 

Khi cây có hoa rộ, quả non Khi có 6-7 lá thật 

……   

Phun thuốc lần 1 Phun trước khi che màng 

phủ 

Chủ động phòng trừ sâu 

bệnh kịp thời, sử dụng thuốc 

đúng liều lượng và đúng 

cách theo hướng dẫn 
Phun thuốc lần sau Khi phát hiện sâu bệnh và 

phải tuân thủ theo hướng 

dẫn sử dụng thuốc BVTV ………..  

Tưới nước Từ trồng đến 30 ngày tưới 

4-5 lần/ngày lượng nước 

0,5-0,8 lít/cây 

Luôn đảm bảo độ ẩm đất 

70-80%, lưu ý không để 

ruộng bị úng 

Tưới  Sau trồng 30 ngày tưới 6 

lần/ngày (Có hướng dẫn chi 

tiết ở phần trước) 

Thu hoạch Từ ngày 20 – 30/12 bắt đầu 

cho thu hoạch và thu liên 

tục đến hết tháng 4 

(khoảng1-2 ngày thu 1 lần 

Khi quả chin trên cây đạt 

> 90%. Sau khi thu hoạch 

về, rải cây trên sân phơi tái 

một nắng, đêm ủ đống 

không quá 1 mét, sau đó 

đem phơi đập lấy hạt đợt 1, 

Số quả còn lại ủ đống tiếp 2 

ngày, sau đó đem phơi rồi 

đập thu toàn bộ hạt. 

 

Thời vụ và các công việc cần làm cho mô hình 3 

(Ngô xuân – Dưa   uột – Đậu tương đ ng) 

Công việc Ngô xuân Dưa chuột Đậu tương đông 

Làm đất T1 – T2. Cày bừa đất 

nhỏ, sạch cỏ, lên luống 

gieo 2 hàng, luống 

rộng 90-100cm. Bón 

Làm đất cuối T5. cần 

làm đất kỹ, tơi xốp, 

sạch cỏ dại, lên luống 

cao 30 cm, rộng 1 - 1,2 

Đầu T9 
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vôi bột  khi làm đất lần 

1 

m, rãnh luống rộng 30 

cm. 

Gieo 

cấy/trồng 

20/1 – 20/2 Đầu T6, mỗi hốc gie0 

2-3 hạt sau để lại 2 cây, 

giống F1 để lại 1 cây 

10-15/9 

Làm cỏ lần 1 

(nếu có màng 

phủ sẽ rất ít 

cỏ dại) 

  Khi có 2-3 lá thật 

Làm cỏ lần 2 Kết hợp với bón phân Kết hợp với bón phân Khi có 6-7 lá thật 

Bón lót Toàn bộ PC + Lân + 

30% Urê đối với trồng 

bầu, 15% đối với gieo 

hạt 

Toàn bộ PC + Lân Toàn bộ phân chuồng 

và phân lân 

Bón thúc lần 

1  

Khi ngô 4-5 lá, bón xa 

gốc 10 cm, 50% số 

đạm còn lại + 50 % 

Kali 

Khi cây có 3-4 lá thật. 

Bón 80 kg Ure/ha 

Khi có 2-3 lá thật 

Bón thúc lần 

2 

Khi ngô 8-10 lá, bón 

xã gốc 15 cm số phân 

đạm và kali còn lại 

Lúc cây có 9-10 lá thật. 

Bón 150 kg Ure + 120 

kg Kali/ha 

Khi có 6-7 lá thật 

Bón thúc lần 

3 

 Khi cây có 12-14 lá 

thật. Bón 80 Kg Ure+ 

60 kg Kali/ha 

 

Phun thuốc 

lần 1 

Chỉ phun thuốc khi sâu 

bệnh tới ngưỡng, phun 

đúng liều lượng ghi 

trên bao bì và theo 

hướng dẫn của cán bộ 

kỹ thuật 

Chỉ phun thuốc khi sâu 

bệnh tới ngưỡng, phun 

đúng liều lượng ghi trên 

 ao  ì và theo hướng 

dẫn của cán bộ kỹ thuật 

Chủ động phòng trừ 

sâu bệnh kịp thời, sử 

dụng thuốc đúng liều 

lượng và đúng cách 

theo hướng dẫn 

Phun thuốc 

lần sau 

……….. 

Tưới nước Luôn đảm bảo độ ẩm 

đất, nhất là giai đoạn 

trỗ cờ, phun râu. Có 

thể tưới rãnh hoặc tưới 

nhỏ giọt 

Cây có 3 - 10 lá thật 

tưới bằng thùng ô doa, 

nếu trời nắng tưới 2 

lần/ngày vào sáng sớm 

và chiều tối;  iai đoạn 

sau có thể tưới rãnh 

Luôn đảm bảo độ ẩm 

đất 70-80%, lưu ý 

không để ruộng bị úng 

Thu hoạch Khi lá chuyển màu 

vàng, hạt cứng và có 

chấm sẹo màu đen ở 

chân hạt 

Khi quả có 7 – 10 ngày 

tuổi, nên thu vào buổi 

sang 

Khi quả chin trên 

cây đạt > 90%. Sau 

khi thu hoạch về, rải 

cây trên sân phơi tái 

một nắng, đêm ủ đống 

không quá 1 mét, sau 

đó đem phơi đập lấy 

hạt đợt 1, Số quả còn 

lại ủ đống tiếp 2 ngày, 

sau đó đem phơi rồi 

đập thu toàn bộ hạt. 
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c. Mô hình chuyển đổ  đất trồng lúa sang trồng màu gắn với chế biến và xuất khẩu 

xã Thiệu Quang 

Thời vụ và các công việc cần làm cho mô hình 1 

(Ngô ngọt – Đậu tương – Ngô hè thu – Khoai tây) 

Công việc Ngô ngọt Đậu tương Ngô hè thu Khoai tây 

Làm đất T1/2017 20-25/T3 kết 

hợp bón vôi 

Đầu T7 kết hợp 

bón vôi 

Đầu T10  

Gieo cây 

giống (với 

một số loại 

cây trồng 

bằng cây con) 

Gieo 1 ít hạt khi 

làm đất để trồng 

dặm 

 Gieo 1 ít hạt 

khi làm đất để 

trồng dặm 

 

Gieo 

cấy/trồng 

1-5/T1 25/3 mật độ 40 

cây/m
2
 

1-5/T7 Đầu tháng 10 

Làm cỏ lần 1  Kết hợp bón 

thúc lần 1 

Kết hợp bón 

thúc lần 1 

Kết hợp bón 

thúc lần 1 

Sau trồng 7-

10ngày, kết 

hợp bón thúc 

lần 1 

Làm cỏ lần 2 Kết hợp bón 

thúc lần 2 

Kết hợp bón 

thúc lần 2 

Kết hợp bón 

thúc lần 2 

Sau trồng 20-

25ngày, kết 

hợp bón thúc 

lần 2 

Làm cỏ lần 3 Kết hợp bón 

thúc lần 3 

 Kết hợp bón 

thúc lần 3 

Sau trồng 35-

40 ngày 

Bón lót Khi làm đất, lên 

luống 

Khi lên luống, 

rạch hàng và 

gieo 

PC+Lân khi 

rạch hàng, lấp 

kín, gieo 

PC+Lân+vôi+ 

30% Ure + 

30% Kali 

Bón thúc 1 

(kết hợp làm 

cỏ) 

Ngô có 3-4 lá Khi cây 2-3lá Ngô có 3-4 lá Sau trồng 20 

ngày 

Bón thúc 2 

(kết hợp làm 

cỏ) 

Ngô có 7-8 lá Khi cây 6-7lá Ngô có 7-8 lá Sau trồng 35-

40 ngày 

Bón thúc 3 

(kết hợp làm 

cỏ) 

Ngô 10-11 lá  Khi ngô xoáy 

nõn (45-50ngày 

sau gieo 

 

Phun thuốc 

lần 1 

Như đối với ngô 

khác; theo 

hướng dẫn của 

cán bộ kỹ thuật 

Khi phát hiện 

sâu bệnh, sử 

dụng thuốc đúng 

liều lượng, đúng 

cách chỉ dẫn 

Khi phát hiện 

sâu bệnh, sử 

dụng thuốc 

đúng liều 

lượng, đúng 

cách chỉ dẫn 

Khi phát hiện 

sâu bệnh, sử 

dụng thuốc 

đúng liều 

lượng, đúng 

cách chỉ dẫn 

Phun thuốc 

lần sau 

……….. 

Tưới nước Luôn đảm bảo 

độ ẩm đất theo 

nhu cầu của cây 

Đảm bảo độ ẩm 

70-80%, tiêu 

nước kịp thời 

không để úng 

Áp dụng tưới 

thấm theo rãnh, 

luôn đảm bảo 

độ ẩm, tránh 

Áp dụng tưới 

thấm theo rãnh, 

không để nước 

đọng trong rãnh 
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úng 

Thu hoạch Sau trỗ cờ phun 

râu khoảng 20 

ngày 

Khi 2/3 số quả 

chuyển màu 

xanh sang màu 

nâu xám 

Khi bao bắp 

khô, chặt ngọn 

phơi  ắp 

Khi có 80% số 

lá chuyển vàng. 

Lưu ý ngừng 

tưới nước trước 

khi thu hoạch 

15-20 ngày 

 

Thời vụ và các công việc cần làm cho mô hình 2 

(Ớt – Ngô hè thu – Bí xanh) 

Công việc Ớt Ngô hè thu Bí xanh 

Làm đất Cuối T12/2016 20-25/5 kết hợp bón 

vôi 

Giữa T9 

Gieo cây giống (với một 

số loại cây trồng bằng 

cây con) 

10-15/12/2016 (làm 

bầu) 

1-5/5 (nếu làm bầu) 25/8-5/9 

Gieo cấy/trồng 15-20/1 25-30/5 15-20/9 

Làm cỏ lần 1  Kết hợp các đợt bón 

phân 

Kết hợp các đợt bón 

phân 

Kết hợp các đợt 

bón phân Làm cỏ lần 2 

Làm cỏ lần 3 

Bón lót Khi lên luống PC+ 

Lân + 60kg Ure + 

90 kg Kali 

PC + Lân khi lên 

luống, rạch hàng, 

lấp kín phân, trồng 

Phân HC +Lân 

trước khi trồng 2-3 

ngày 

Bón thúc 1 (kết hợp làm 

cỏ) 

Khi cây hồi xanh Khi ngô 3-4 lá Sau trồng 10-12 

ngày 

Bón thúc 2 (kết hợp làm 

cỏ) 

Khi cây ra nụ Khi ngô 7-8 lá Sau trồng 25-30 

ngày 

Bón thúc 3 (kết hợp làm 

cỏ) 

Khi có quả rộ Khi ngô xoáy nõn Khi cây ra hoa, đậu 

quả rộ 

Bón thúc 4 (kết hợp làm 

cỏ) 

Sau thu hoạch đợt 1   

Phun thuốc lần 1 Khi phát hiện sâu 

bệnh, sử dụng đúng 

thuốc, đúng liều 

lượng, đúng cách 

chỉ dẫn của CBKT 

Chỉ sử dụng thuốc 

BVTV khi sâu bênh 

hại đến ngưỡng, sử 

dụng đúng thuốc, 

đúng liều lượng, 

đúng cách chỉ dẫn 

của CBKT 

Chỉ sử dụng thuốc 

BVTV khi sâu 

bênh hại đến 

ngưỡng, sử dụng 

đúng thuốc, đúng 

liều lượng, đúng 

cách chỉ dẫn của 

CBKT 

Phun thuốc lần sau 

……….. 

Tưới nước Nguồn nước phải 

sạch, tưới sau khi 

trồng và sau khi  ón 

phân. 

Tưới rãnh định kỳ, 

không để thiếu 

nước giai đoạn cây 

ra hoa và cho quả. 

Áp dụng biện pháp 

tưới thấm, luôn đảm 

bảo độ ẩm cho đất 

nhất là giai đoạn 

ngô trỗ cờ phun râu 

Nguồn nước phải 

sạch, tưới sau khi 

trồng và sau khi 

bón phân. 

Tưới rãnh định kỳ, 

không để thiếu 

nước giai đoạn cây 

ra hoa và cho quả. 
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Thu hoạch Đúng thời gian cách 

li thuốc BCTV khi 

ớt chuyển màu đỏ 

Khi lá  ao  ắp đã 

khô, hạt cứng, chặt 

ngọn phơi  ắp. Nên 

tách hạt sớm phơi 

khô tới ẩm độ 12–

14% để đảm  ảo 

chất lượng SP. 

Thu đúng lứa quả, 

phân loại và bảo 

quản trong các 

dung cụ phù hợp 

 

d. Mô hình chuyển đổ  đất trồng lúa sang trồng màu gắn với chế biến và xuất khẩu 

xã Yên Phong 

Thời vụ và các công việc cần làm cho mô hình 

Công việc Vụ 1 (Cây ớt) Vụ 2 (cây ngô) 

Làm đất Từ ngày 15/8 đến ngày 30/8 Từ ngày 5/5 đến ngày 20/5 

Gieo cây giống (với một 

số loại cây trồng bằng 

cây con) 

Từ ngày 15/8 đến ngày 20/8 Từ ngày… đến ngày… 

Gieo cấy/trồng Từ ngày 20/9 đến ngày 5/10 Từ ngày 25/5 đến ngày 

30/5 

Làm cỏ lần 1 (vì có 

màng phủ nên rất ít cỏ 

dại) 

Khi cây phân cành Từ sau gieo 10-12 ngày 

(lúc ngô 3-4 lá) 

Làm cỏ lần 2 Từ ngày… đến ngày… Sau khi gieo 20-25 ngày 

(lúc ngô 7-8 lá) 

Bón phân lần 1 (bón lót) Từ ngày 30/8 đến ngày 20/9 Từ sau gieo 10-12 ngày 

(lúc ngô 3-4 lá) 

Bón phân lần 2 (kết hợp 

tưới) 

Khi cây bắt đầu phân cành Sauk hi gieo 20-25 ngày 

(lúc ngô 7-8 lá) 

Bón phân lần 3 (kết hợp 

tưới 

Khi cây có hoa rộ, quả non Sau gieo 45-50 ngày 

……   

Phun thuốc lần 1 Phun trước khi che màng phủ Khi phát hiện sâu bệnh 

Phun thuốc lần sau Khi phát hiện sâu bệnh  

………..   

Tưới nước Từ trồng đến 30 ngày tưới 4-5 

lần/ngày lượng nước 0,5-0,8 

lít/cây 

Từ ngày… đến ngày… 

Tưới  Sau trồng 30 ngày tưới 6 

lần/ngày (Có hướng dẫn chi 

tiết ở phần trước) 

Như hướng dẫn bên trên 

Thu hoạch Từ ngày 20 – 30/12 bắt đầu 

cho thu hoạch và thu liên tục 

đến hết thángs 4 (khoảng 1-2 

ngày thu 1 lần 

Sau khi gieo 80 – 85 ngày  

 

4.1.5 Các hoạt động hỗ trợ xử lý các phụ phẩm sau thu hoạch 
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- Phế phụ phẩm là thân, lá, gốc, rễ của các loại cây rau, màu như: cây ớt, cây dưa 

chuột, đậu tương, ngô… 

- Hiện nay, 90,0% số hộ trong khu mẫu đốt các phế phẩm sau thu hoạch (một 

phần được thu gom về nhà làm chất đốt, nhưng phần lớn được phơi khô, đốt tại ruộng) 

và không có hộ nào xử lý gốc rạ trước khi cày ngâm/ải để làm phân bón hữu cơ cho đất, 

10,0% số hộ thu gom phế phụ phẩm làm thức ăn thô trong chăn nuôi. Như vậy, hiện 

trạng người dân thu gom thân cây xử lý phế phụ phẩm sau thu hoạch ở các khu mẫu 

vẫn còn một số hạn chế: gây phát thải khí nhà kính do đốt phế phẩm; thu gom sau thu 

hoạch bằng phương thức thủ công nên tốn nhiều chi phí; tuy nhiên đốt phụ phẩm tại 

ruộng cũng trả lại phần nào dinh dưỡng cho đất sản xuất. 

- Đề xuất Toàn bộ lượng phụ phẩm sẽ được thu gom xử lý (bằng chế phẩm sinh 

học Trichoderma) để phân hủy thành chất hữu cơ trả lại cho đất. 

4.1.6  Kết quả dự kiến của mô hình 

a.  Mô hình chuyển đổ  đất trồng lúa sang trồng màu gắn với chế biến và xuất 

khẩu xã Yên Bái 

 Sản xuất  ưa   uột vụ Xuân (vụ 1):  

- Diện tích 20 ha, năng suất trung  ình đạt 22 tấn/ha, sản lượng 440 tấn;  

- Dự kiến diện tích áp dụng phương thức tưới tiết kiệm: 100% diện tích  

- Dự kiến diện tích sử dụng kỹ thuật gieo trồng mới: 100% diện tích. 

- Dự kiến kết quả xử lý các phụ phẩm sau thu hoạch: Toàn bộ thân, rễ, lá sẽ được 

thu gom xử lý (bằng chế phẩm sinh học Trichoderma) để phân hủy thành chất 

hữu cơ trả lại cho đất; 

 Sản xuất Ngô vụ hè thu:  

- Diện tích 10 ha, năng suất trung  ình đạt 5,5 tấn/ha, sản lượng 55 tấn;  

- Dự kiến diện tích áp dụng phương thức tưới tiết kiệm: 100% diện tích  

- Dự kiến diện tích sử dụng kỹ thuật gieo trồng mới: 100% diện tích. 

- Dự kiến kết quả xử lý các phụ phẩm sau thu hoạch: Toàn bộ thân lá ngô được 

thu gom làm thức ăn cho gia súc. 

 Sản xuất Đậu tương  è t u:  

- Diện tích 10 ha, năng suất trung  ình đạt 2,2 tấn/ha, sản lượng đạt 22 tấn;  

- Dự kiến diện tích áp dụng phương thức tưới tiết kiệm: 100% diện tích  

- Dự kiến diện tích sử dụng kỹ thuật gieo trồng mới: 100% diện tích. 

- Dự kiến kết quả xử lý các phụ phẩm sau thu hoạch: Toàn bộ thân, rễ, lá sẽ được 

thu gom xử lý (bằng chế phẩm sinh học Trichoderma) để phân hủy thành chất 

hữu cơ trả lại cho đất. 

 Sản xuất  ưa chuột vụ đ ng ( ụ 2):  

- Diện tích 20 ha, năng suất trung  ình đạt 22 tấn/ha, sản lượng 440 tấn;  

- Dự kiến diện tích áp dụng phương thức tưới tiết kiệm: 100% diện tích  

- Dự kiến diện tích sử dụng kỹ thuật gieo trồng mới: 100% diện tích. 

- Dự kiến kết quả xử lý các phụ phẩm sau thu hoạch: Toàn bộ thân, rễ, lá sẽ được 

thu gom xử lý (bằng chế phẩm sinh học Trichoderma) để phân hủy thành chất 

hữu cơ trả lại cho đất; 

b. Mô hình chuyển đổ  đất trồng lúa sang trồng màu gắn với chế biến và xuất khẩu 

xã Định Liên 

- Mô hình 1: diện tích 10 ha, cơ cấu cây trồng gồm:  

(i) Bí xanh vụ xuân, năng suất 40 tấn/ha, sản lượng 400 tấn;  
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(ii) Ngô sữa vụ hè thu, năng suất 5,5 tấn/ha, sản lượng 55 tấn;  

(iii) Cà chua vụ đông, năng suất 55 tấn/ha, sản lượng đạt 550 tấn.  

- Mô hình 2: diện tích 20 ha, cơ cấu cây trồng gồm:  

(i) Ớt vụ xuân, năng suất 30 tấn/ha, sản lượng 600 tấn;  

(ii) Đậu tương vụ hè thu, năng suất 2,5 tấn/ha, sản lượng 50 tấn; 

(iii) Ớt vụ đông, năng suất 30 tấn/ha, sản lượng đạt 600 tấn;  

- Mô hình 3: diện tích 15 ha, cơ cấu cây trồng gồm: 

(i) Ngô vụ xuân, năng suất 5,5 tấn/ha, sản lượng 82,5 tấn;  

(ii) Dưa chuột vụ hè thu, năng suất 25 tấn/ha, sản lượng 375 tấn;  

(iii) Đậu tương vụ đông, năng suất 2,5 tấn/ha, sản lượng đạt 37,5 tấn 

c. Mô hình chuyển đổ  đất trồng lúa sang trồng màu gắn với chế biến và xuất khẩu 

xã Thiệu Quang 

- Mô hình 1 (MH1, diện tích 15 ha), cơ cấu cây trồng gồm:  

(i) Ngô vụ xuân, năng suất 5,5 tấn/ha, sản lượng 82,5 tấn;  

(ii) Đậu tương vụ hè, năng suất 2,5 tấn/ha, sản lượng 37,5 tấn;  

(iii) Ngô hè thu, năng suất 5,5 tấn/ha, sản lượng đạt 82,5 tấn;  

(iv) Khoai tây vụ đông, năng suất 25 tấn/ha, sản lượng 375 tấn.  

- Mô hình 2 (MH2, diện tích 15 ha), cơ cấu cây trồng gồm:  

(i) Ớt vụ xuân, năng suất 30 tấn/ha, sản lượng 450 tấn;  

(ii) Ngô vụ hè thu, năng suất 5,5 tấn/ha, sản lượng 82,5 tấn;  

(iii) Bí xanh vụ đông, năng suất 40 tấn/ha, sản lượng đạt 600 tấn;  

d. Mô hình chuyển đổ  đất trồng lúa sang trồng màu gắn với chế biến và xuất khẩu 

xã Yên Phong 

Năm 
Cây 

trồng 

Diện tích (ha) 
Năng suất 

(tạ/ha) 

Sản lượng 

(tấn) Tổng 

cộng 

 

Tưới Tưới Tưới Tưới Tưới Tưới 

nhỏ 

giọt 

tiết 

kiệm 

nhỏ 

giọt 

tiết 

kiệm 

nhỏ 

giọt 

tiết 

kiệm 

2016 Ớt 1 39,22  25 20  25 780 805 

  Ngô 0 40,22 70     280  280 

2017 Ớt 10 30,22 250 220 250 660 910 

  Ngô 10 30,22 70 65 70 195 265 

2018 Ớt 10 30,22 250 220 250 660 910 

  Ngô 10 30,22 70 65 70 195 265 

 

4.1.7  Tổng hợp những hoạt động cần thiết thực hiện mô hình CSA cho đa dạng 

hóa sản xuất cây trồng 

a. Mô hình chuyển đổ  đất trồng lúa sang trồng màu gắn với chế biến và xuất khẩu 

xã Yên Bái 
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TT Hạng mục hỗ trợ 

Đơn 

vị 

tính  

Số 

lượng/ha 

Tỷ lệ 

dự án 

hỗ trợ  

Đơn giá 
Diện 

tích 

Khối 

lượng vật 

tư năm 

2016 

Khối 

lượng vật 

tư năm 

2017 

Khối 

lượng vật 

tư năm 

2018 

Khối 

lượng vật 

tư cả 3 

năm 

Thành 

tiền (3 

năm) 

Tiền hỗ 

trợ (3 

năm) 

(%) (1000đ) ha         (1000đ) (1000đ) 

I Vật tư nông nghiệp                       

1 Giống                       

1.1 Mô hình 1         10             

  Dưa chuột Kg 1 100 8.000 10 0 10 10 20 160.000 160.000 

  Đậu tương Kg 60 100 120 10 0 600 600 1.200 144.000 144.000 

  Dưa chuột Kg 1 100 8.000 10 10 10 10 30 240.000 240.000 

1.2 Mô hình 2         10       0 0 0 

  Dưa chuột Kg 1 100 8.000 10 0 10 10 20 160.000 160.000 

  Ngô sữa Kg 20 100 120 10 0 200 200 400 48.000 48.000 

  Dưa chuột Kg 1 100 8.000 10 10 10 10 30 240.000 240.000 

2 Phân bón           0 0 0 0 0 0 

2.1 Mô hình 1         10       0 0 0 

2.1.1 Dưa chuột           0 0 0 0 0 0 

  Urea Kg 200 30 10 10 0 2.000 2.000 4.000 40.000 12.000 

  Lân super Kg 500 30 4 10 0 5.000 5.000 10.000 40.000 12.000 

  Kali Clorua Kg 200 30 12 10 0 2.000 2.000 4.000 48.000 14.400 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 10 0 10.000 10.000 20.000 100.000 30.000 

  V   bột Kg 500 30 2 10 0 5.000 5.000 10.000 20.000 6.000 

  
  ế p ẩ  BVTV   n  

 ọ  
ha 1 30 9.000 10 0 10 10 20 180.000 54.000 

2.1.2 Đậu tương           0 0 0 0 0 0 

  Urea Kg 110 30 10 10 0 1.100 1.100 2.200 22.000 6.600 



66 

 

 

  Lân super Kg 400 30 4 10 0 4.000 4.000 8.000 32.000 9.600 

  Kali Clorua Kg 150 30 12 10 0 1.500 1.500 3.000 36.000 10.800 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 10 0 10.000 10.000 20.000 100.000 30.000 

  V   bột Kg 500 30 2 10 0 5.000 5.000 10.000 20.000 6.000 

  
  ế p ẩ  BVTV   n  

 ọ  
ha 1 30 9.000 10 0 10 10 20 180.000 54.000 

2.1.3 Dưa chuột           0 0 0 0 0 0 

  Urea Kg 200 30 10 10 2.000 2.000 2.000 6.000 60.000 18.000 

  Lân super Kg 500 30 4 10 5.000 5.000 5.000 15.000 60.000 18.000 

  Kali Clorua Kg 200 30 12 10 2.000 2.000 2.000 6.000 72.000 21.600 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 10 10.000 10.000 10.000 30.000 150.000 45.000 

  V   bột Kg 500 30 2 10 5.000 5.000 5.000 15.000 30.000 9.000 

  
  ế p ẩ  BVTV Sinh 

 ọ  
ha 1 30 9.000 10 10 10 10 30 270.000 81.000 

  Vật tư l   g  n ha 1 30 60.000 10 10 10 10 30 1.800.000 540.000 

2.2 Mô hình 2         10       0 0 0 

2.2.1 Dưa chuột           0 0 0 0 0 0 

  Urea Kg 200 30 10 10 0 2.000 2.000 4.000 40.000 12.000 

  Lân super Kg 500 30 4 10 0 5.000 5.000 10.000 40.000 12.000 

  Kali Clorua Kg 200 30 12 10 0 2.000 2.000 4.000 48.000 14.400 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 10 0 10.000 10.000 20.000 100.000 30.000 

  V   bột Kg 500 30 2 10 0 5.000 5.000 10.000 20.000 6.000 

  
  ế p ẩ  BVTV   n  

 ọ  
ha 1 30 9.000 10 0 10 10 20 180.000 54.000 

2.2.2 Ngô sữa             0 0 0 0 0 

  Urea Kg 350 30 10 10 0 3.500 3.500 7.000 70.000 21.000 

  Lân super Kg 500 30 4 10 0 5.000 5.000 10.000 40.000 12.000 
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  Kali Clorua Kg 150 30 12 10 0 1.500 1.500 3.000 36.000 10.800 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 10 0 10.000 10.000 20.000 100.000 30.000 

  V   bột Kg 500 30 2 10 0 5.000 5.000 10.000 20.000 6.000 

  
  ế p ẩ  BVTV   n  

 ọ  
ha 1 30 9.000 10 0 10 10 20 180.000 54.000 

2.2.3 Dưa chuột             0 0 0 0 0 

  Urea Kg 200 30 10 10 2.000 2.000 2.000 6.000 60.000 18.000 

  Lân super Kg 500 30 4 10 5.000 5.000 5.000 15.000 60.000 18.000 

  Kali Clorua Kg 200 30 12 10 2.000 2.000 2.000 6.000 72.000 21.600 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 10 10.000 10.000 10.000 30.000 150.000 45.000 

  V   bột Kg 500 30 2 10 5.000 5.000 5.000 15.000 30.000 9.000 

  
  ế p ẩ  BVTV   n  

 ọ  
ha 1 30 9.000 10 10 10 10 30 270.000 81.000 

  Vật tư l   g  n ha 1 30 60.000 10 10 10 10 30 1.800.000 540.000 

3 
Thuê máy móc, vật 

tư 
Ha         0 0 0 0 0 0 

  Thuê máy làm đất           0 0 0 0 0 0 

3.1 Mô hình 1         10 0 0 0 0 0 0 

  Dưa chuột Ha 1 30 5000 10 0 10 10 20 100.000 30.000 

  Đậu tương Ha 1 30 5000 10 0 10 10 20 100.000 30.000 

  Dưa chuột Ha 1 30 5000 10 10,0 10 10 30 150.000 45.000 

3.2 Mô hình 2         10 0     0 0 0 

  Dưa chuột Ha 1 30 5000 10 0 10 10 20 100.000 30.000 

  Ngô sữa Ha 1 30 5000 10 0 10 10 20 100.000 30.000 

  Dưa chuột Ha 1 30 5000 10 10,0 10 10 30 150.000 45.000 

4 
Mua sắm máy móc, 

vật tư (cấp 1 lần) 
        20 0 0 0 0 0 0 

  
Bình phun chế phẩm 

sinh học 
Cái 5 100 1.200 20 100 0 0 100 120.000 120.000 
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5 

Chế phẩm 

Trichoderma (xử lý 

phụ phẩm) 

Ha         0 0 0 0 0 0 

3.1 Mô hình 1         10 0 0 0 0 0 0 

  Dưa chuột Ha 4 30 150 10 0 40 40 80 12.000 3.600 

  Đậu tương Ha 2 30 150 10 0 20 20 40 6.000 1.800 

  Dưa chuột Ha 4 30 150 10 40,0 40 40 120 18.000 5.400 

3.2 Mô hình 2         10 0     0 0 0 

  Dưa chuột Ha 4 30 150 10 0 40 40 80 12.000 3.600 

  Ngô sữa Ha 4 30 150 10 0 40 40 80 12.000 3.600 

  Dưa chuột Ha 4 30 150 10 40,0 40 40 120 18.000 5.400 

b. Mô hình chuyển đổ  đất trồng lúa sang trồng màu gắn với chế biến và xuất khẩu xã Định Liên 

TT Hạng mục hỗ trợ 

Đơn 

vị 

tính  

Số 

lượng/ha 

Tỷ lệ 

dự án 

hỗ trợ  

Đơn giá 
Diện 

tích 

Khối 

lượng vật 

tư năm 

2016 

Khối 

lượng vật 

tư năm 

2017 

Khối 

lượng vật 

tư năm 

2018 

Khối 

lượng vật 

tư cả 3 

năm 

Thành 

tiền (3 

năm) 

Tiền hỗ 

trợ (3 

năm) 

(%) (1000đ) ha         (1000đ) (1000đ) 

I Vật tư nông nghiệp                       

1 Giống                       

1.1 Mô hình 1         10             

  Bí xanh Kg 1 100 500 10 0 10 10 20 10.000 10.000 

  Ngô sữa Kg 20 100 120 10 0 200 200 400 48.000 48.000 

  Cà chua Kg 0,35 100 35.000 10 4 4 4 11 367.500 367.500 

1.2 Mô hình 2         20       0 0 0 

  Đậu tương đông Kg 65 100 120 20 0 1.300 1.300 2.600 312.000 312.000 

  Ớt Kg 0,35 100 30.000 20 7 7 7 21 630.000 630.000 

1.3 Mô hình 3         15       0 0 0 

  Ngô xuân Kg 20 100 120 15 0 300 300 600 72.000 72.000 
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  Dưa chuột Kg 1 100 8000 15 0 15 15 30 240.000 240.000 

  Đậu tương đông Kg 65 100 30 15 975 975 975 2.925 87.750 87.750 

2 Phân bón           0 0 0 0 0 0 

2.1 Mô hình 1         10       0 0 0 

2.1.1 Bí xanh           0 0 0 0 0 0 

  Urea Kg 300 30 10 10 0 3.000 3.000 6.000 60.000 18.000 

  Lân super Kg 600 30 4 10 0 6.000 6.000 12.000 48.000 14.400 

  Kali Clorua Kg 240 30 12 10 0 2.400 2.400 4.800 57.600 17.280 

  Phân HCVS Kg 500 30 5 10 0 5.000 5.000 10.000 50.000 15.000 

  V   bột Kg 0 30 2 10 0 0 0 0 0 0 

  
  ế p ẩ  BVTV   n  

 ọ  
ha 1 30 9.000 10 0 10 10 20 180.000 54.000 

  Vật tư l   g  n ha 1 30 60.000 10 0 10 10 20 1.200.000 360.000 

2.1.2 Ngô sữa           0 0 0 0 0 0 

  Urea Kg 350 30 10 10 0 3.500 3.500 7.000 70.000 21.000 

  Lân super Kg 500 30 4 10 0 5.000 5.000 10.000 40.000 12.000 

  Kali Clorua Kg 150 30 12 10 0 1.500 1.500 3.000 36.000 10.800 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 10 0 10.000 10.000 20.000 100.000 30.000 

  V   bột Kg 500 30 2 10 0 5.000 5.000 10.000 20.000 6.000 

  
  ế p ẩ  BVTV   n  

 ọ  
ha 1 30 9.000 10 0 10 10 20 180.000 54.000 

2.1.3 Cà chua đông           0 0 0 0 0 0 

  Urea Kg 400 30 10 10 4.000 4.000 4.000 12.000 120.000 36.000 

  Lân super Kg 600 30 4 10 6.000 6.000 6.000 18.000 72.000 21.600 

  Kali Clorua Kg 250 30 12 10 2.500 2.500 2.500 7.500 90.000 27.000 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 10 10.000 10.000 10.000 30.000 150.000 45.000 

  V   bột Kg 0 30 2 10 0 0 0 0 0 0 
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  ế p ẩ  BVTV   n  

 ọ  
ha 1 30 9.000 10 10 10 10 30 270.000 81.000 

2.2 Mô hình 2         20       0 0 0 

2.2.1 Đậu tương đông           0 0 0 0 0 0 

  Urea Kg 110 30 10 20 0 2.200 2.200 4.400 44.000 13.200 

  Lân super Kg 400 30 4 20 0 8.000 8.000 16.000 64.000 19.200 

  Kali Clorua Kg 130 30 12 20 0 2.600 2.600 5.200 62.400 18.720 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 20 0 20.000 20.000 40.000 200.000 60.000 

  V   bột Kg 500 30 2 20 0 10.000 10.000 20.000 40.000 12.000 

  
  ế p ẩ  BVTV   n  

 ọ  
ha 1 30 9.000 20 0 20 20 40 360.000 108.000 

2.2.2 Ớt             0 0 0 0 0 

  Urea Kg 300 30 10 20 6.000 6.000 6.000 18.000 180.000 54.000 

  Lân super Kg 400 30 4 20 8.000 8.000 8.000 24.000 96.000 28.800 

  Kali Clorua Kg 300 30 12 20 6.000 6.000 6.000 18.000 216.000 64.800 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 20 20.000 20.000 20.000 60.000 300.000 90.000 

  V   bột Kg 0 30 2 20 0 0 0 0 0 0 

  
  ế p ẩ  BVTV   n  

 ọ  
ha 1 30 9.000 20 20 20 20 60 540.000 162.000 

  M ng p ủ n lon Kg 200 30 28 20 4.000 4.000 4.000 12.000 336.000 100.800 

2.3 Mô hình 3         15       0 0 0 

2.3.1 Ngô xuân           0 0 0 0 0 0 

  Urea Kg 350 30 10 15 0 5.250 5.250 10.500 105.000 31.500 

  Lân super Kg 500 30 4 15 0 7.500 7.500 15.000 60.000 18.000 

  Kali Clorua Kg 200 30 12 15 0 3.000 3.000 6.000 72.000 21.600 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 15 0 15.000 15.000 30.000 150.000 45.000 
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  V   bột Kg 500 30 2 15 0 7.500 7.500 15.000 30.000 9.000 

  
  ế p ẩ  BVTV   n  

 ọ  
ha 1 30 9.000 15 0 15 15 30 270.000 81.000 

2.3.2 Dưa chuột         15   0 0 0 0 0 

  Urea Kg 400 30 10 15 0 6.000 6.000 12.000 120.000 36.000 

  Lân super Kg 500 30 4 15 0 7.500 7.500 15.000 60.000 18.000 

  Kali Clorua Kg 200 30 12 15 0 3.000 3.000 6.000 72.000 21.600 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 15 0 15.000 15.000 30.000 150.000 45.000 

  V   bột Kg 500 30 2 15 0 7.500 7.500 15.000 30.000 9.000 

  
  ế p ẩ  BVTV   n  

 ọ  
ha 1 30 9.000 15 0 15 15 30 270.000 81.000 

  Vật tư l   g  n ha 1 30 60.000 15 0 15 15 30 1.800.000 540.000 

2.3.3 Đậu tương đông         15   0 0 0 0 0 

  Urea Kg 100 30 10 15 1.500 1.500 1.500 4.500 45.000 13.500 

  Lân super Kg 300 30 4 15 4.500 4.500 4.500 13.500 54.000 16.200 

  Kali Clorua Kg 130 30 12 15 1.950 1.950 1.950 5.850 70.200 21.060 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 15 15.000 15.000 15.000 45.000 225.000 67.500 

  V   bột Kg 500 30 2 15 7.500 7.500 7.500 22.500 45.000 13.500 

  
  ế p ẩ  BVTV   n  

 ọ  
ha 1 30 9.000 15 15 15 15 45 405.000 121.500 

3 
Thuê máy móc, vật 

tư 
Ha                     

  Thuê máy làm đất                       

3.1 Mô hình 1         10             

  Bí xanh Ha 1 30 5000 10 0 10 10 20 100.000 30.000 

  Ngô sữa Ha 1 30 5000 10 0 10 10 20 100.000 30.000 

  Cà chua Ha 1 30 5000 10 10,0 10 10 30 150.000 45.000 
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3.2 Mô hình 2         20 0     0 0 0 

  Đậu tương đông Ha 1 30 5000 20 0 20 20 40 200.000 60.000 

  Ớt Ha 1 30 5000 20 20 20 20 60 300.000 90.000 

3.3 Mô hình 3         15       0 0 0 

  Ngô xuân Ha 1 30 5000 15 0 15 15 30 150.000 45.000 

  Dưa chuột Ha 1 30 5000 15 0 15 15 30 150.000 45.000 

  Đậu tương đông Ha 1 30 5000 15 15,0 15 15 45 225.000 67.500 

4 
Mua sắm máy móc, 

vật tư (cấp 1 lần) 
        45 0 0 0 0 0 0 

  
Bình phun chế phẩm 

sinh học 
Cái 5 100 1.200 45 225 0 0 225 270.000 270.000 

5 

Chế phẩm 

Trichoderma (xử lý 

phụ phẩm) 

        45 0 0 0 0 0 0 

5.1 Mô hình 1         10 0 0 0 0 0 0 

  Bí xanh kg 4 30 150 10 0 40 40 80 12.000 3.600 

  Ngô sữa kg 4 30 150 10 0 40 40 80 12.000 3.600 

  Cà chua kg 4 30 150 10 40,0 40 40 120 18.000 5.400 

5.2 Mô hình 2         20 0     0 0 0 

  Đậu tương đông kg 2 30 150 20 0 40 40 80 12.000 3.600 

  Ớt kg 4 30 150 20 80 80 80 240 36.000 10.800 

5.3 Mô hình 3         15       0 0 0 

  Ngô xuân kg 4 30 150 15 0 60 60 120 18.000 5.400 

  Dưa chuột kg 4 30 150 15 0 60 60 120 18.000 5.400 

  Đậu tương đông kg 2 30 150 15 30,0 30 30 90 13.500 4.050 
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c. Mô hình chuyển đổ  đất trồng lúa sang trồng màu gắn với chế biến và xuất khẩu xã Thiệu Quang 

TT Hạng mục hỗ trợ 

Đơn 

vị 

tính  

Số 

lượng/ha 

Tỷ lệ 

dự án 

hỗ trợ  

Đơn giá 
Diện 

tích 

Khối 

lượng vật 

tư năm 

2016 

Khối 

lượng vật 

tư năm 

2017 

Khối 

lượng vật 

tư năm 

2018 

Khối 

lượng vật 

tư cả 3 

năm 

Thành tiền 

(3 năm) 

Tiền hỗ trợ 

(3 năm) 

(%) (1000đ) ha         (1000đ) (1000đ) 

I Vật tư nông nghiệp                       

1 Giống                       

1.1 Mô hình 1         15             

  Ngô ngọt Kg 9 100 120 15 0 135 135 270 32.400 32.400 

  Đậu tương Kg 65 100 30 15 0 975 975 1.950 58.500 58.500 

  Ngô hè thu Kg 18 100 120 15 270 270 270 810 97.200 97.200 

  Khoai tây Kg 1.000 100 12 15 15.000 15.000 15.000 45.000 540.000 540.000 

1.2 Mô hình 2         15       0 0 0 

  Ớt Cây 0,35 100 30.000 15 0 5 5 11 315.000 315.000 

  Ngô hè thu Kg 20 100 120 15 0 300 300 600 72.000 72.000 

  Bí xanh Kg 1 100 500 15 15 15 15 45 22.500 22.500 

2 Phân bón           0 0 0 0 0 0 

2.1 Mô hình 1                 0 0 0 

2.1.1 Ngô ngọt           0 0 0 0 0 0 

  Urea Kg 220 30 10 15 0 3.300 3.300 6.600 66.000 19.800 

  Lân super Kg 400 30 4 15 0 6.000 6.000 12.000 48.000 14.400 

  Kali Clorua Kg 350 30 12 15 0 5.250 5.250 10.500 126.000 37.800 

  Phân HCVS Kg 1500 30 5 15 0 22.500 22.500 45.000 225.000 67.500 

  V   bột Kg 1000 30 2 15 0 15.000 15.000 30.000 60.000 18.000 

  
  ế p ẩ  BVTV 

  n   ọ  
ha 1 30 9.000 15 0 15 15 30 270.000 81.000 
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2.1.2 Đậu tương           0 0 0 0 0 0 

  Urea Kg 100 30 10 15 0 1.500 1.500 3.000 30.000 9.000 

  Lân super Kg 300 30 4 15 0 4.500 4.500 9.000 36.000 10.800 

  Kali Clorua Kg 130 30 12 15 0 1.950 1.950 3.900 46.800 14.040 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 15 0 15.000 15.000 30.000 150.000 45.000 

  V   bột Kg 500 30 2 15 0 7.500 7.500 15.000 30.000 9.000 

  
  ế p ẩ  BVTV 

  n   ọ  
ha 1 30 9.000 15 0 15 15 30 270.000 81.000 

2.1.3 Ngô hè thu           0 0 0 0 0 0 

  Urea Kg 350 30 10 15 5.250 5.250 5.250 15.750 157.500 47.250 

  Lân super Kg 500 30 4 15 7.500 7.500 7.500 22.500 90.000 27.000 

  Kali Clorua Kg 200 30 12 15 3.000 3.000 3.000 9.000 108.000 32.400 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 15 15.000 15.000 15.000 45.000 225.000 67.500 

  V   bột Kg 500 30 2 15 7.500 7.500 7.500 22.500 45.000 13.500 

  
  ế p ẩ  BVTV 

  n   ọ  
ha 1 30 9.000 15 15 15 15 45 405.000 121.500 

2.1.4 Khoai tây           0 0 0 0 0 0 

  Urea Kg 280 30 10 15 4.200 4.200 4.200 12.600 126.000 37.800 

  Lân super Kg 500 30 4 15 7.500 7.500 7.500 22.500 90.000 27.000 

  Kali Clorua Kg 250 30 12 15 3.750 3.750 3.750 11.250 135.000 40.500 

  Phân HCVS Kg 1500 30 5 15 22.500 22.500 22.500 67.500 337.500 101.250 

  V   bột Kg 500 30 2 15 7.500 7.500 7.500 22.500 45.000 13.500 

  
  ế p ẩ  BVTV 

  n   ọ  
ha 1 30 9.000 15 15 15 15 45 405.000 121.500 

2.2 Mô hình 2                 0 0 0 

2.2.1 Ớt           0 0 0 0 0 0 

  Urea Kg 300 30 10 15 0 4.500 4.500 9.000 90.000 27.000 

  Lân super Kg 400 30 4 15 0 6.000 6.000 12.000 48.000 14.400 

  Kali Clorua Kg 300 30 12 15 0 4.500 4.500 9.000 108.000 32.400 
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  Phân HCVS Kg 1000 30 5 15 0 15.000 15.000 30.000 150.000 45.000 

  V   bột Kg 100 30 2 15 0 1.500 1.500 3.000 6.000 1.800 

  
  ế p ẩ  BVTV 

  n   ọ  
ha 1 30 9.000 15 0 15 15 30 270.000 81.000 

  M ng p ủ n lon ha 10 30 28 15 0 150 150 300 8.400 2.520 

2.2.2 Ngô hè thu             0 0 0 0 0 

  Urea Kg 350 30 10 15 0 5.250 5.250 10.500 105.000 31.500 

  Lân super Kg 500 30 4 15 0 7.500 7.500 15.000 60.000 18.000 

  Kali Clorua Kg 200 30 12 15 0 3.000 3.000 6.000 72.000 21.600 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 15 0 15.000 15.000 30.000 150.000 45.000 

  V   bột Kg 500 30 2 15 0 7.500 7.500 15.000 30.000 9.000 

  
  ế p ẩ  BVTV 

  n   ọ  
ha 1 30 9.000 15 0 15 15 30 270.000 81.000 

2.2.3 Bí xanh             0 0 0 0 0 

  Urea Kg 300 30 10 15 4.500 4.500 4.500 13.500 135.000 40.500 

  Lân super Kg 600 30 4 15 9.000 9.000 9.000 27.000 108.000 32.400 

  Kali Clorua Kg 240 30 12 15 3.600 3.600 3.600 10.800 129.600 38.880 

  Phân HCVS Kg 500 30 5 15 7.500 7.500 7.500 22.500 112.500 33.750 

  V   bột Kg 500 30 2 15 7.500 7.500 7.500 22.500 45.000 13.500 

  
  ế p ẩ  BVTV 

  n   ọ  
ha 1 30 9.000 15 15 15 15 45 405.000 121.500 

  Vật tư l   g  n ha 1 30 60.000 15 15 15 15 45 2.700.000 810.000 

3 
Thuê máy móc, vật 

tư 
Ha         0 0 0 0 0 0 

  Thuê máy làm đất           0 0 0 0 0 0 

3.1 Mô hình 1         15 0 0 0 0 0 0 

  Ngô ngọt Ha 1 30 5000 15 0 15 15 30 150.000 45.000 
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  Đậu tương Ha 1 30 5000 15 0 15 15 30 150.000 45.000 

  Ngô hè thu Ha 1 30 5000 15 15,0 15 15 45 225.000 67.500 

  Khoai tây Ha 1 30 5000 15 15,0 15 15 45 225.000 67.500 

3.2 Mô hình 2         15 0     0 0 0 

  Ớt Ha 1 30 5000 15 0 15 15 30 150.000 45.000 

  Ngô hè thu Ha 1 30 5000 15 0 15 15 30 150.000 45.000 

  Bí xanh Ha 1 30 5000 15 15,0 15 15 45 225.000 67.500 

4 
Mua sắm máy móc, 

vật tư (cấp 1 lần) 
        30 0 0 0 0 0 0 

  
Bình phun chế phẩm 

sinh học 
Cái 5 100 1.200 30 150 0 0 150 180.000 180.000 

5 

Chế phẩm 

Trichoderma (xử lý 

phụ phẩm) 

Ha         0 0 0 0 0 0 

5.1 Mô hình 1         15 0 0 0 0 0 0 

  Ngô ngọt Ha 4 30 150 15 0 60 60 120 18.000 5.400 

  Đậu tương Ha 1 30 150 15 0 15 15 30 4.500 1.350 

  Ngô hè thu Ha 4 30 150 15 60,0 60 60 180 27.000 8.100 

  Khoai tây Ha 4 30 150 15 60,0 60 60 180 27.000 8.100 

5.2 Mô hình 2         0 0     0 0 0 

  Ớt Ha 4 30 150 15 0 60 60 120 18.000 5.400 

  Ngô hè thu Ha 4 30 150 15 0 60 60 120 18.000 5.400 

  Bí xanh Ha 4 30 150 15 60,0 60 60 180 27.000 8.100 
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d. Mô hình chuyển đổ  đất trồng lúa sang trồng màu gắn với chế biến và xuất khẩu xã Yên Phong 

 

TT Hạng mục hỗ trợ 

Đơn 

vị 

tính  

Số 

lượng/

ha 

Tỷ lệ 

dự án 

hỗ trợ  

Đơn giá 
Diện 

tích 

Khối 

lượng vật 

tư năm 

2016 

Khối 

lượng vật 

tư năm 

2017 

Khối 

lượng vật 

tư năm 

2018 

Khối 

lượng vật 

tư cả 3 

năm 

Thành tiền 

(3 năm) 

Tiền hỗ trợ 

(3 năm) 

(%) (1000đ) ha         (1000đ) (1000đ) 

I Vật tư nông nghiệp                       

1 Giống         42,2             

  Ớt Kg 0,35 100 30.000 42,2 15 15 15 44 1.329.300 1.329.300 

  Ngô sữa Kg 20 100 120 42,2 0 844 844 1.688 202.560 202.560 

2 Phân bón           0 0 0 0 0 0 

2.1 Ớt           0 0 0 0 0 0 

  Urea Kg 300 30 10 42,2 12.660 12.660 12.660 37.980 379.800 113.940 

  Lân super Kg 500 30 4 42,2 21.100 21.100 21.100 63.300 253.200 75.960 

  Kali Clorua Kg 240 30 12 42,2 10.128 10.128 10.128 30.384 364.608 109.382 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 42,2 42.200 42.200 42.200 126.600 633.000 189.900 

  V   bột Kg 0 30 2 42,2 0 0 0 0 0 0 

  
  ế p ẩ  BVTV   n  

 ọ  
ha 1 30 9.000 42,2 42 42 42 127 1.139.400 341.820 

  M ng p ủ n lon ha 1 30 28 42,2 42 42 42 127 3.545 1.063 

2.2 Ngô sữa           0 0 0 0 0 0 

  Urea Kg 350 30 10 42,2 0 14.770 14.770 29.540 295.400 88.620 

  Lân super Kg 500 30 4 42,2 0 21.100 21.100 42.200 168.800 50.640 

  Kali Clorua Kg 150 30 12 42,2 0 6.330 6.330 12.660 151.920 45.576 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 42,2 0 42.200 42.200 84.400 422.000 126.600 
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  V   bột Kg 500 30 2 42,2 0 21.100 21.100 42.200 84.400 25.320 

  
  ế p ẩ  BVTV   n  

 ọ  
ha 1 30 9.000 42,2 0 42 42 84 759.600 227.880 

3 Thuê máy móc, vật tư Ha         0 0 0 0 0 0 

  Thuê máy làm đất           0 0 0 0 0 0 

  Ớt Ha 1 30 5000 42,2 42 42 42 127 633.000 189.900 

  Ngô sữa Ha 1 30 5000 42,2 0 42 42 84 422.000 126.600 

4 Dụng cụ cầm tay         45 0 0 0 0 0 0 

  
Bình phun chế phẩm 

sinh học 
Cái 5 100 1.200 45 225 0 0 225 270.000 270.000 

5 

Chế phẩm 

Trichoderma (xử lý 

phụ phẩm) 

Ha         0 0 0 0 0 0 

  Ớt Ha 4 30 150 42,2 169 169 169 506 75.960 22.788 

  Ngô sữa Ha 4 30 150 42,2 0 169 169 338 50.640 15.192 
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4.2  Kế hoạch thực hiện CSA đối với mô hình cánh đồng mẫu lớn   

4.2.1  Xác định những hạng mục cơ sở hạ tầng cần thiết cho cánh đồng mẫu 

Để cải thiện việc tiêu nước trên mặt ruộng, , tiến hành nạo vét  ùn đất và cỏ dại 

trên tất các kênh tiêu. Đồng thời tiến hành xây mới một số tuyến kênh tiêu để đảm bảo 

tiêu nước mặt ruộng kịp thời. Mặt cắt ngang kênh được tính toán theo phương pháp mặt 

cắt lợi nhất về thủy lực, có cao độ đáy đảm bảo tháo cạn được nước trên ruộng khi thực 

hiện rút nước theo phương pháp tưới AWD; đồng thời, cao độ đáy phía cuối các kênh 

tiêu đảm bảo cao hơn đáy của kênh tiêu cấp trên nhận nước. Cuối các kênh tiêu, xây 

dựng thêm các cống tiêu qua đường. 

  Đường nội đồng chạy giữa cánh đồng có kích thước và kết cấu của đường vẫn 

còn đủ để các phương tiện và con người đi lại trong quá trình canh tác mô hình. Tuy 

nhiên cần cải tạo nâng cấp một số tuyến đường nội đồng (đổ bê tông, rải đá dăm... ) để 

thuận lợi hơn trong quá trình vận chuyển, phục vụ sản xuất và giao thương.  

 Địa hình của 2 khu mô hình trồng lúa xã Yên Phong và Thiệu Công đều tương 

đối bằng phẳng nên không có nhu cầu san ủi mặt ruộng. 

a. M    n   án  đồng lớn trồng lúa xã Yên Phong 

Thông số của kênh tiêu và đường giao thông nội đồng mô hình cánh đồng lớn 

trồng lúa xã Yên Phong được tổng hợp trong bảng sau: 

 

TT 
Hạng mục kênh 

tưới, tiêu 
Đề xuất xây dựng 

Kích thước, độ dài của hệ thống 

kênh mương nội đồng 

1 
Thiết kế Vùng 

1,2 

+ Phá bỏ đường nội đồng 

ND2 

+ Xây mới phai điều tiết 

trên kênh tưới IR1, IR2 

+ Xây mới kênh tiêu D1 

và cống tiêu nước K2 

+ Phai điều tiết kích thước 0,4x0,4 

+ Kênh tiêu nước dài L=536m, 

(bxh)m=(0,5x0,53)m 

+ Xây mới cống tiêu nước D=0,4m, 

L=2m 

2 Thiết kế  Vùng 3 

+ Xây mới phai điều tiết 

trên kênh tưới IR3 

+ Xây mới kênh tiêu D2 

và cống tiêu nước K3 

+ Phai điều tiết kích thước 0,4x0,4 

+ Kênh tiêu nước dài L=539m, 

(bxh)m=(0,5x0,63)m 

+ Xây mới cống tiêu nước D=0,4m, 

L=2m 

3 Thiết kế  Vùng 4 

+ Xây mới phai điều tiết 

trên kênh tưới IR4 

+ Xây mới kênh tiêu D3 

và cống tiêu nước K4 

+ Phai điều tiết kích thước 0,4x0,4 

+ Kênh tiêu nước dài L=541m, 

(bxh)m=(0,5x0,5)m 

+ Xây mới cống tiêu nước D=0,4m, 

L=2m 

4 Thiết kế  Vùng 5 

+ Xây mới phai điều tiết 

trên kênh tưới IR5 

+ Nạo vét kênh tiêu D4 

và xây mới cống tiêu 

nước K5 

+ Phai điều tiết kích thước 0,4x0,4 

+ Kênh tiêu nước dài L=547m, 

(bxh)m=(0,8x0,55)m 

+ Xây mới cống tiêu nước D=0,4m, 

L=2m 

5 Thiết kế  Vùng 6 + Xây mới phai điều tiết + Phai điều tiết kích thước 0,4x0,4 
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TT 
Hạng mục kênh 

tưới, tiêu 
Đề xuất xây dựng 

Kích thước, độ dài của hệ thống 

kênh mương nội đồng 

trên kênh tưới IR6 

+ Xây mới kênh tiêu D5 

và xây mới cống tiêu 

nước K6 

+ Kênh tiêu nước dài L=544m, 

(bxh)m=(0,5x0,51)m 

+ Xây mới cống tiêu nước D=0,4m, 

L=2m 

TT 
Hạng mục 

đường nội đồng 
Đề xuất xây dựng Kích thước, kết cấu xây dựng 

1 
Thiết kế đường 

số ND3 

(đường Đanh 2) 

+ Nâng cấp 
+ Đường phủ mặt bê tông, 

L=545m, B=4m 

2 
Thiết kế đường 

số ND5 

(đường Đanh 7) 

+ Nâng cấp 
+ Đường phủ mặt bê tông, 

L=551m, B=4m 

b. M    n   án  đồng lớn trồng lúa xã Thiệu Công 

Thông số của kênh tiêu và đường giao thông nội đống mô hình cánh đồng lớn 

trồng lúa xã Yên Phong được tổng hợp trong bảng sau: 

TT Tên kênh 

F Q Thông số thiết kế 

(ha) (l/s) 
L 

(m) 
b (m) h (m) 

I. Kênh tưới           

1 Kênh N5 đi Nổ sin 1 6 0.008 292 0.4 0.3 

2 Kênh N5 đi Nổ sin 2 1.5 0.002 159 0.4 0.3 

3 Kênh Vườn Thế đi Kẽ Cồn Đống 10 0.013 458 0.4 0.3 

4 Kênh đầu cầu đi Lỗ Lội 2.5 0.003 411 0.4 0.3 

5 Kênh Thầy Hồ đi Tà Thước 3 0.004 361 0.4 0.3 

6 Kênh Ngã Tư Cây Đề đi Bỡ Đồng 2.1 0.003 121 0.4 0.3 

7 Kênh Ngã Tư Cồn Khỉ đi Lấp 2 0.003 200 0.4 0.3 

8 
Kênh Đồng Hải về cổng làng Xuân 

Quang 
9.7 0.013 431 0.4 0.3 

II. Kênh tiêu 
     

1 
Kênh tiêu Ông Thành đi xuống Đông 

va Đồng óc 
25 0.435 1200 1.0-1.2 

0.6-

0.75 

2 
Kênh tiêu Cống ông Nhơn đi mương 

tiêu Dọc tre 
8 0.1392 165 1 0.5 

3 Mương tiêu Đồng Nhồi 10 0.174 487 1 0.55 

4 Kênh tiêu Mông Đức đi ông Nhơn 9 0.1566 249 1 0.5 

5 Mương tiêu phía Nam Đồng Hải 8 0.1392 513 1 0.5 

6 Mương tiêu phía Bắc Đồng Hải 10 0.174 370 1 0.5 
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III. Đường giao thông 
     

1 
Đường từ Ngõ Ông Thành đi Lợi 

Thượng 
    405 3   

2 Đường cống ông Nhờn đi Dọc Tre     117 3   

3 Đường cột điện 4 chân đi Đông Hải     298 3   

4 
Đường Đồng Hải từ Xuân Quan 1 đi 

Liên Minh     
270 

3   

5 Đường Đồng Hải đi Lợi Thượng     400 3   

6 Đường Đồng Hải dãy 1+2     350 3   

7 Đường tư đầu cầu đi Lỗ Lội     350 3   

8 
Đường Trục giữa Phía Nam Đồng 

Hải     
290 

3   

4.2.2  Kế hoạch  thiết kế, xây dựng các công trình hạ tầng cho cánh đồng mẫu 

a. M    n   án  đồng lớn trồng lúa xã Yên Phong 

 

TT Tên kênh F(ha) L(m) b(m) h(m) Thời gian thực hiện 

1 D1 8,38 536 0,4 0,56 1-5/11/2016 

2 D2 6,89 539 0,4 0,52 6-7/11/2016 

3 D3 7,2 541 0,4 0,53 8-10/11/2016 

4 D5 7,56 547 0,4 0,54 10-12/11/2016 

5 Cống tiêu  2 0,4  16-25/11/2016 

6 
Phai điều 

tiết 
  0,4 0,4 25-30/11/2016 

7 ND3 545 4   1-10/11/2016 

8 ND5 551 4   1-10/11/2016 

 

b. M    n   án  đồng lớn trồng lúa xã Thiệu Công 

TT Tên kênh 

F Thông số thiết kế 
Thời gian thực 

hiện (ha) 
L 

(m) 
b (m) h (m) 

I. Kênh tưới           

1 Kênh N5 đi Nổ sin 1 6 292 0.3 0.4 1-4/11/2016 

2 Kênh N5 đi Nổ sin 2 1.5 159 0.3 0.4 4-7/11/2016 

3 Kênh Vườn Thế đi Kẽ Cồn Đống 10 458 0.3 0.4 7-11/11/2016 

4 Kênh đầu cầu đi Lỗ Lội 2.5 411 0.3 0.4 11-15/11/2016 

5 Kênh Thầy Hồ đi Tà Thước 3 361 0.3 0.4 15-19/11/2016 

6 Kênh Ngã Tư Cây Đề đi Bỡ Đồng 2.1 121 0.3 0.4 19-21/11/2016 

7 Kênh Ngã Tư Cồn Khỉ đi Lấp 2 200 0.3 0.4 21-24/11/2016 

8 
Kênh Đồng Hải về cổng làng 

Xuân Quang 
9.7 431 0.3 0.4 24-28/11/2016 

II. Kênh tiêu           
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1 
Kênh tiêu Ông Thành đi xuống 

Đông  
25 971 1 1 1-7/11/2016 

2 
Kênh tiêu Ông Thành đi xuống 

Đông Ốc 
10 229 0.6 0.7 7-9/11/2016 

3 
Kênh tiêu Cống ông Nhơn đi Dọc 

tre 
8 165 1.0 0.46 9-11/11/2016 

4 Kênh tiêu Dọc Tre đi Anh Toán 13 167 0.8 0.7 11-13/11/2016 

5 Mương tiêu Đồng Nhồi 10 487 0.8 0.6 13-17/11/2016 

6 Kênh tiêu sau Đồng Nhồi 12 331 1.0 1.0 17-20/11/2016 

7 
Kênh tiêu Ông Nhờn đi Mỗng 

Đức 
6 249 1.0 0.51 20-22/11/2016 

8 Mương tiêu phía Nam Đồng Hải 8 513 0.8 0.7 22-26/11/2016 

9 Mương tiêu phía Bắc Đồng Hải 10 370 0.8 0.71 26-28/11/2016 

10 Mương tiêu sau Bắc Đồng Hải 12 131 1.0 0.8 28-30/11/2016 

III. Cống tiêu         

1 
Cống tiêu qua đường trên kênh 

tiêu Đồng Nhồi 
  3 D600   17-20/11/2016 

2 
Cống tiêu qua đường trên kênh 

tiêu sau Đồng Nhồi 
  3 D600   17-20/11/2016 

3 
Cống tiêu qua đường trên kênh 

tiêu Nam Đồng Hải 
  3 D600   22-26/11/2016 

4 
Cống tiêu qua đường trên kênh 

tiêu Ông Nhờn đi Mỗng Đức 
  3 D600   20-22/11/2016 

5 

Cống tiêu qua đường trên kênh 

tiêu Ông Thành đi xuống Đồng 

và Đồng Ốc 

  3 D600   1-9/11/2016 

6 
Cống tiêu qua đường trên kênh 

tiêu Bắc Đồng Hải 
  3 D600   26-28/11/2016 

7 
Cống tiêu qua đường trên kênh 

tiêu Dọc Tre đi Anh Toán 
  3 D600   11-13/11/2016 

IV. Đường giao thông           

1 
Đường từ Ngõ Ông Thành đi Lợi 

Thượng 
  405 3   1-7/11/2016 

2 Đường cống ông Nhờn đi Dọc Tre   117 3   9-11/11/2016 

3 Đường cột điện 4 chân đi Đông Hải   298 3   28-30/11/2016 

4 
Đường Đồng Hải từ Xuân Quan 1 

đi Liên Minh 
  270 3   24-28/11/2016 

5 Đường Đồng Hải đi Lợi Thượng   400 3   24-28/11/2016 

6 Đường Đồng Hải dãy 1+2   350 3   24-28/11/2016 

7 Đường tư đầu cầu đi Lỗ Lội   350 3   11-15/11/2016 

8 
Đường Trục giữa Phía Nam Đồng 

Hải 
  290 3   22-26/11/2016 

9 
Đường Vườn Thế đi kẽ Cồn 

Đống 
  458 3   7-11/11/2016 

10 Đường từ mương N5 đi Nổ Sin   280 3   1-7/11/2016 
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4.2.3 Các hoạt động hỗ trợ trong giai đoạn làm đất và chuẩn bị gieo cấy 

a. Lượng giống, vật tư hỗ trợ cho mô hình (cho lúa và cây vụ 3) 

 Mô hình  án  đồng lớn trồng lúa xã Yên Phong 

- Đối với lúa: vụ Xuân (lượng giống dùng 33 kg/ha; phân chuồng 10 tấn, Đạm 

urê 320 kg, Lân supe 450 kg, Kali clorua 180 kg; và Chế phẩm vi sinh Trichoderma: 

4,0 kg); vụ Mùa 45kg/ha (phân chuồng 10 tấn, Đạm urê 260 kg, Lân supe 350 kg, Kali 

clorua 170 kg). 

- Đối với ngô vụ đông: Lượng giống dùng 20 kg/ha. Phân chuồng 8 tấn + Ure 

420 kg + Lân super 600 kg + Kali clorua 220 kg. 

 M    n   án  đồng lớn trồng lúa xã Thiệu Công 

- Đối với lúa (vụ Xuân, 75 ha): lượng giống dùng 33 kg/ha, hỗ trợ 2.475 kg 

(100%); phân chuồng 10 tấn (quy đổi thành 1 tấn phân hữu cơ sinh học), hỗ trợ 22,5 tấn 

(30%), Đạm urê 240 kg, hỗ trợ 5.400 kg (30%), Lân supe 450 kg, hỗ trợ 10.125 kg 

(30%), Kali clorua 150 kg, hỗ trợ 3.375 kg (30%).  

- Vụ mùa (75 ha) lượng giống 45 kg/ha, hỗ trợ 3.375 ha (100%); phân chuồng 

10 tấn (quy đổi thành 1 tấn phân hữu cơ sinh học), hỗ trợ 22,5 tấn (30%); Đạm urê 200 

kg, hỗ trợ 4.500 kg (30%); Lân supe 450 kg, hỗ trợ 10.125 kg (30%), Kali clorua 150 

kg, hỗ trợ 3.375 kg (30%). 

- Đối với ngô vụ đông: diện tích 50 ha, lượng giống dùng 16 kg/ha hỗ trợ 800 

kg/vụ (100%). Phân hữu cơ sinh học (thay thế phân chuồng) 0,8 tấn/ha/vụ, hỗ trợ 

12.000 kg/vụ (30% theo quy định); Phân đạm ure 420 kg/ha/vụ, hỗ trợ 6.300 kg/vụ (hỗ 

trợ 30%); Lân supe 600 kg/ha/vụ, hỗ trợ 9.000 kg/vụ (hỗ trợ 30%), Kali clorua 220 

kg/ha/vụ, hỗ trợ 3.300 kg/vụ (hỗ trợ 30%). 

- Đối với đậu tương đông: diện tích 25 ha, lượng giống dùng 65 kg/ha, hỗ trợ 

1.625 kg (100%). Phân hữu cơ sinh học (thay thế phân chuồng) 1 tấn/ha/vụ, hỗ trợ 

7.500 kg/vụ (30% theo quy định); Phân đạm ure 110 kg/ha/vụ, hỗ trợ 825 kg/vụ (hỗ trợ 

30%); Lân supe 400 kg/ha/vụ, hỗ trợ 3.000 kg/vụ (hỗ trợ 30%), Kali clorua 130 

kg/ha/vụ, hỗ trợ 975 kg/vụ (hỗ trợ 30%); vôi bột 500kg/ha/vụ, hỗ trợ 3.750 kg/vụ (hỗ 

trợ 30%). 

b. Kỹ thuật làm mạ khay, cấy máy (cho lúa) 

 Chuẩn bị mộng mạ 

- Lượng thóc giống: lúa lai  30 – 33 kg/ha, lúa thuần 40 - 45 kg/ha 

- Xử lý hạt giống trước khi ngâm ủ: cần phơi qua dưới nắng nhẹ để diệt nấm bệnh 

trên vỏ hạt và tăng khả năng hút nước của hạt khi ngâm. Đối với các giống lúa thuần để 

tăng chất lượng cây mạ nên cho hạt giống qua nước muối 10% để loại bỏ lép lửng. 

 á   l   n ư sau: Pha 1kg muối trong 10 lít nước sạch xử lý cho 5-7 kg thóc. Cho 

lượng thóc giống vào thùng nước muối đã pha, sau đó vớt bỏ hết các hạt lép lửng nổi 

phía trên, đãi, rửa thật sạch lượng thóc đã lọc rồi tiến hành đem ngâm  ằng nước sạch. 

- Ngâm thóc giống: Yêu cầu hạt thóc phải no nước. Đối với lúa thuần ngâm 48-72 

giờ, lúa lai ngâm 10-24 giờ tùy theo hướng dẫn ghi trên bao bì của từng giống. Lưu ý 

trong quá trình ngâm cứ 10-12 giờ thì thay nước đãi chua 1 lần. Để tăng khả năng 

chống chịu đối với ngoại cảnh bất thuận và giúp cho mầm và rễ mạ khỏe bà con nên 

ngâm với chế phẩm KH. 
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 á   l   n ư sau: Pha 1 gói chế phẩm sinh học (10-15 ml) vào 10 lít nước sạch và 

ngâm cho 5-7kg thóc giống. Cứ ngâm 10-12 giờ thì bà con vớt lên để ráo 1 giờ rồi lại 

ngâm tiếp đến khi hạt no nước rồi đem ủ  ình thường. Trong quá trình ngâm không 

phải thay nước. 

- Ủ hạt giống: Để hạt nứt nanh nhanh cần ủ nóng. Vụ xuân nhiệt độ thấp, do vậy 

cần phải kích nhiệt cho hạt trước khi ủ bằng cách đun nước nóng rát tay, đổ ra chậu, lăn 

đảo hạt giống cho đều rồi đem ủ. Có thể ủ ở đống rơm rạ ẩm hoặc ủ dưới hố trong vườn 

hay trong thùng xốp giữ nhiệt khoảng 20-24 giờ. 

Đối với mạ gieo để cấy máy yêu cầu mộng mạ nứt nanh gai dứa là vừa, nếu ủ nhiều, 

rễ và mầm dài không gieo được dầy, khi cấy bằng máy sẽ không đảm bảo mật độ. 

 Gieo mạ 

- Chuẩn bị giá thể: Có thể sử dụng đất bột hoặc  ùn để làm giá thể gieo mạ khay. 

* Giá thể bằng đất bột: 1m3 đất bột + 0,5 m3 mùn cưa hoặc trấu xay + (10kg lân 

super + 1,6 kg đạm + 1,6 kg kali) trộn đều. Lượng giá thể trên gieo cho 200 khay mạ 

(cấy khoảng 1 ha). 

Kỹ thuật gieo: Cho lượng giá thể đã chuẩn bị sẵn vào khay, gạt phẳng với độ dầy 

1,5-2cm. Xếp các khay thẳng hàng trên mặt sân, tưới thật đẫm nước rồi tiến hành gieo 

hạt. 

Chú ý gieo dầy, gieo đi gieo lại cho đều và gieo cả các mép khay.  ieo xong tưới 

nước lại một lần nữa rồi phủ kín hạt bằng lớp đất bột. Gieo xong có thể chồng các khay 

lên nhau và phủ nilon giữ ấm để giúp mạ nhanh mọc. 

* Giá thể gieo bằng bùn: Đất bùn sạch 10 xô (10 lít) + xỉ than hoặc trấu mục 2-3 xô 

(10 lít) + 0,3 kg lân trộn đều. Một ít đất bột và xỉ than phủ mặt. Lượng trên gieo cho 8-

9 khay mạ. 

Cách gieo: Cho hỗn hợp  ùn đã trộn vào khay, độ dầy bùn là 2cm. Chú ý không làm 

bùn quá lỏng khi gieo sẽ bị chìm mộng mạ và sau này khi bùn khô sẽ co lại, độ dầy đất 

 ùn không đảm bảo cho việc cấy máy. 

Khi gieo cần đảm bảo hạt được gieo đều các mép khay, gieo xong phủ kín hạt bằng 

đất bột rồi cũng chồng các khay lên nhau và phủ nilon giữ ấm để giúp mạ nhanh mọc. 

Chú ý: Đối với mạ khay thì sau khi phủ đất kín hạt xong tuyệt đối không được tưới 

nước ngay nước sẽ làm dí đất, cây mạ sẽ mọc chậm, sinh trưởng kém. 

 Chăm sóc 

Khi mạ mũi chông thì dải các khay ra nền phẳng và chăm sóc như mạ nền cứng 

thông thường. Khi mạ có 2,5-3 lá là cấy được. 

 Kỹ thuật gieo cấy: 

* Mật độ cấy: 40 khóm/ m2, cấy 1- 2 dảnh/ khóm.  

c. Phân bón và cách bón phân (cho lúa) 

 M    n   án  đồng lớn trồng lúa xã Yên Phong 

- Vụ  xuân: 

Phân chuồng: 10 tấn, Đạm urê: 320 kg, Lân supe: 450 kg, Kali clorua: 180 kg 

Cách bón:  

+ Bón lót toàn bộ phân chuồng + 100% supelân + 100 kg urê 

+ Thúc 1: (Lúa bén rễ hồi xanh): 130 kg urê + 90 kg Kali clorua 

+ Thúc 2: (Đòng non 0,2cm): 90 kg urê + 90 kg Kali clorua 
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- Vụ mùa: 

Phân chuồng: 10 tấn, Đạm urê: 260 kg, Lân supe: 350 kg, Kali clorua: 170 kg 

Cách bón:  

+ Bón lót toàn bộ phân chuồng+ 100% supelân + 120kg urê 

+ Thúc đẻ nhánh: 140 kg urê + 90 kg laki 

+ Thúc đòng: 80 kg laliclorua 

+ Chú ý:  Trước trỗ và sau khi lúa ngậm sữa có thể sử dụng phân bón lá Komix (tăng 

cường dinh dưỡng) hoặc Tilt super 300 EC (thuốc phòng bệnh) tăng khả năng chống 

chịu. 

 M    n   án  đồng lớn trồng lúa xã Thiệu Công 

- Vụ chiêm xuân: 

Phân chuồng: 10 tấn, Đạm urê: 240 kg, Lân supe: 450 kg, Kali clorua: 150 kg 

Cách bón:  

+ Bón lót toàn bộ phân chuồng + 100% supelân + 80 kg urê 

+ Thúc 1: (Lúa bén rễ hồi xanh): 110 kg urê + 70 kg Kali clorua 

+ Thúc 2: (Đòng non 0,2cm): 50 kg urê + 80 kg Kali clorua 

- Vụ mùa: 

Phân chuồng: 10 tấn, Đạm urê: 200 kg, Lân supe: 450 kg, Kali clorua: 150 kg 

Cách bón:  

+ Bón lót toàn bộ phân chuồng+ 100% supelân + 80kg urê 

+ Thúc đẻ nhánh: 120 kg urê + 70 kg laki 

+ Thúc đòng: 80 kg laliclorua 

d. Quản lý nước mặt ruộng 

-  iai đoạn mạ: Giữ ẩm mặt ruộng thường xuyên 

-  iai đoạn sau cây đến đẻ nhánh hữu hiệu: Cần giữ mức nước nông khoảng 3-5 cm 

để bộ rễ lúa phát triển khỏe, lúa đẻ nhánh thuận lợi 

-  iai đoạn đẻ nhánh tối đa: Rút nước hoàn toàn khỏi ruộng trong thời kỳ đẻ nhánh 

vô hiệu. 

- Thời kỳ làm đòng, trỗ bông hình thành hạt: Giữ mức nước trên ruộng: 5-7 cm liên 

tục để lúa trỗ và thụ phấn đễ dàng, hạt không bị lép. 

-  iai đoạn chín (sữa, chín sáp) đến thu hoạch: Giữ mức nước trên ruộng: 1-3 cm,  

- Trước thu hoạch 10-15 ngày rút nước phơi ruộng để lúa chín tập trung, thuận lợi 

cho thu hoạch. 

4.2.4  Các hoạt động hỗ trợ trong giai đoạn chăm sóc lúa và cây vụ 3 

a. M    n   án  đồng lớn trồng lúa xã Yên Phong 

Công việc Lúa xuân Lúa mùa Ngô đông 

Làm đất 1-5/1 20-25/5 25-30/9 

Gieo cây giống (với 

một số loại cây 

trồng bằng cây con) 

15/1 25/5 15-20/9 (nếu làm 

bầu) 
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Gieo cấy/trồng Mạ có 2,5-3 lá Mạ có 2,5-3 lá 25-30/9 (cùng với 

làm đất) 

Làm cỏ lần 1  Làm cỏ kết hợp bón phân  

Làm cỏ lần 2 Làm cỏ kết hợp bón phân  

Bón lót PC + toàn bộ phân 

Lân +100 kg Ure 

PC + toàn bộ phân 

Lân +120 kg Ure 

PC + 600 kg phân 

Lân + 140 kg Ure 

Bón thúc lần 1 Khi lúa bén rễ hồi 

xanh: 130kg Ure + 90 

Kg Kali 

Khi lúa bén rễ hồi 

xanh: 140kg Ure + 90 

Kg Kali 

Khi 5-6 lá: 140kg 

Ure + 110 kg Kali 

Bón thúc lần 2 Khi có đòng 0,2 cm: 

90 kg Ure + 90kg 

Kali 

Khi có đòng 0,2 cm: 

80kg Kali 

Khi 10-11 lá: 140 kg 

Ure + 110 kg Kali 

Bón thúc lần 3 Trước trỗ và sau khi lúa ngậm sữa có thể sử 

dụng phân bón lá Komix hoặc Tilt super 300 

EC tăng khả năng chống chịu 

 

Tưới nước - iai đoạn mạ: Giữ ẩm mặt ruộng thường 

xuyên 

- iai đoạn sau cây đến đẻ nhánh hữu hiệu: 

Cần giữ mức nước nông khoảng 3-5 cm để bộ 

rễ lúa phát triển khỏe, lúa đẻ nhánh thuận lợi 

- iai đoạn đẻ nhánh tối đa: Rút nước hoàn 

toàn khỏi ruộng trong thời kỳ đẻ nhánh vô 

hiệu. 

-Thời kỳ làm đòng, trỗ bông hình thành hạt: 

giữ mức nước trên ruộng: 5-7 cm liên tục để 

lúa trỗ và thụ phấn đễ dàng, hạt không bị lép. 

- iai đoạn chín (sữa, chín sáp) đến thu hoạch: 

giữ mức nước trên ruộng: 1-3 cm,  

-Trước thu hoạch 10-15 ngày rút nước phơi 

ruộng để lúa chín tập trung, thuận lợi cho thu 

hoạch. 

 

 Do chủ động tưới 

tiêu nên duy trì mực 

nước thường xuyên 

trong rãnh từ 5 - 7 

cm.  

Thu hoạch Thu hoạch vào lúc sau trỗ 28-32 ngày Thu hoạch khi ngô 

đã chín hoàn toàn 

b. M    n   án  đồng lớn trồng lúa xã Thiệu Công 

Công 

việc 
Lúa xuân Lúa mùa Đỗ tương đông Ngô đông 

Làm đất 1/5/2001 20-25/5 25-30/9 25-30/9 

Làm ngô 

bầu 
   

15-20/9 

(nếu làm 

bầu) 

Gieo 

cấy/trồng 
Mạ có 2,5-3 lá Mạ có 2,5-3 lá 

25-30/9 (cùng với 

làm đất) 

25-30/9 

(cùng với 

làm đất) 

Làm cỏ 

lần 1  
Làm cỏ kết hợp bón phân Khi có 2-3 lá thật 
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Làm cỏ 

lần 2 
Làm cỏ kết hợp bón phân Khi có 6-7 lá thật 

 

Bón lót 
PC + toàn bộ phân 

Lân +80 kg Ure 

PC + toàn bộ phân 

Lân +80 kg Ure 

Toàn bộ phân 

chuồng và phân lân 

PC + 600 

kg phân Lân 

+ 140 kg 

Ure 

Bón thúc 

lần 1 

Khi lúa bén rễ hồi 

xanh: 110kg Ure + 

70 Kg Kali 

Khi lúa bén rễ hồi 

xanh: 120kg Ure + 

70 Kg Kali 

Khi có 2-3 lá thật 

Khi 5-6 lá: 

140kg Ure 

+ 110 kg 

Kali 

Bón thúc 

lần 2 

Khi có đòng 0,2 

cm: 50 kg Ure + 

80kg Kali 

Khi có đòng 0,2 

cm: 80kg Kali 
Khi có 6-7 lá thật 

Khi 10-11 

lá: 140 kg 

Ure + 110 

kg Kali 

Bón thúc 

lần 3 

Trước trỗ và sau khi lúa ngậm sữa có thể 

sử dụng phân bón lá Komix hoặc Tilt 

super 300 EC tăng khả năng chống chịu 
  

Phun 

thuốc lần 

1 

Áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp 

(IPM). Khi thật cần thiết, xử dụng thuốc 

theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật 

Chủ động phòng trừ 

sâu bệnh kịp thời, 

sử dụng thuốc đúng 

liều lượng và đúng 

cách theo hướng 

dẫn 

Phòng trừ 

sâu bệnh 

theo khuyến 

cáo của địa 

phương. 

Tưới 

nước 

- iai đoạn mạ: Giữ ẩm mặt ruộng thường 

xuyên 

- iai đoạn sau cây đến đẻ nhánh hữu 

hiệu: Cần giữ mức nước nông khoảng 3-5 

cm để bộ rễ lúa phát triển khỏe, lúa đẻ 

nhánh thuận lợi 

- iai đoạn đẻ nhánh tối đa: Rút nước 

hoàn toàn khỏi ruộng trong thời kỳ đẻ 

nhánh vô hiệu. 

-Thời kỳ làm đòng, trỗ bông hình thành 

hạt: giữ mức nước trên ruộng: 5-7 cm liên 

tục để lúa trỗ và thụ phấn đễ dàng, hạt 

không bị lép. 

- iai đoạn chín (sữa, chín sáp) đến thu 

hoạch: giữ mức nước trên ruộng: 1-3 cm,  

-Trước thu hoạch 10-15 ngày rút nước 

phơi ruộng để lúa chín tập trung, thuận 

lợi cho thu hoạch. 

 

Luôn đảm bảo độ 

ẩm đất 70-80%, lưu 

ý không để ruộng bị 

úng 

Do chủ 

động tưới 

tiêu nên duy 

trì mực 

nước 

thường 

xuyên trong 

rãnh từ 5 - 7 

cm. 
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Thu 

hoạch 
Thu hoạch vào lúc sau trỗ 28-32 ngày 

Khi quả chin trên 

cây đạt > 90%. Sau 

khi thu hoạch về, 

rải cây trên sân 

phơi tái một nắng, 

đêm ủ đống không 

quá 1 mét, sau đó 

đem phơi đập lấy 

hạt đợt 1, Số quả 

còn lại ủ đống tiếp 

2 ngày, sau đó đem 

phơi rồi đập thu 

toàn bộ hạt. 

Thu hoạch 

khi ngô đã 

chín hoàn 

toàn 

 

4.2.5  Các hoạt động trong giai đoạn thu hoạch và sau thu hoạch 

a. Đối với cây lúa 

- Thời gian thu hoạch: khoảng 28-30 ngày sau trỗ 

- Các thiết bị cần thiết cho việc thu hoạch, vận chuyển, bảo quản sơ chế sau thu hoạch:  

 Lúa được thu hoạch đồng loạt trên cánh đồng nhờ các máy gặt của hợp tác xã 

nông nghiệp tại địa phương. 

 Đề xuất hỗ trợ công cụ cuốn rơm STAR 0850, số lượng 1 cái để thu gom rơm, 

thuận tiện xử lý phụ phẩm sau thu hoạch. 

b. Đối với cây ngô 

- Thời gian thu hoạch: khi ngô đã chin hoàn toàn 

- Các thiết bị cần hỗ trợ cho việc thu hoạch vận chuyển, bảo quản sơ chế sau thu hoạch:  

 Công cụ tách hạt ngô 3A2,2Kw, số lượng 1 cái. 

 Công cụ  ăm thân lá ngô, số lượng 2 cái để hỗ trợ xử lý phụ phẩm 

4.2.6 Các hoạt động hỗ trợ xử lý các phụ phẩm sau thu hoạch 

- Hiện nay, 90,0% số hộ trong khu mẫu đốt các phế phẩm sau thu hoạch (một 

phần được thu gom về nhà làm chất đốt, nhưng phần lớn được phơi khô, đốt tại ruộng) 

và không có hộ nào xử lý gốc rạ trước khi cày ngâm/ải để làm phân bón hữu cơ cho đất, 

10,0% số hộ thu gom phế phụ phẩm làm thức ăn thô trong chăn nuôi. Như vậy, hiện 

trạng người dân thu gom thân cây xử lý phế phụ phẩm sau thu hoạch ở các khu mẫu 

vẫn còn một số hạn chế: gây phát thải khí nhà kính do đốt phế phẩm; thu gom sau thu 

hoạch bằng phương thức thủ công nên tốn nhiều chi phí; tuy nhiên đốt phụ phẩm tại 

ruộng cũng trả lại phần nào dinh dưỡng cho đất sản xuất  

- Đề xuất phương pháp xử lý thân thiện với môi trường: 

 Phương pháp xử lý rơm (hay các sản phẩm phụ của mô hình) sau khi thu 

hoạch bằng cách tận dụng để trồng nấm rơm là phương pháp tiết kiệm được nguồn rác 

thải, công làm đất, tạo ra nguồn thực phẩm sạch, góp phần tăng hiệu quả kinh tế và đặc 

biệt giúp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, tạo nền sản xuất nông nghiệp bền 

vững. Để trồng nấm đạt kết quả tốt, cần thực hiện đúng các  ước trong nội dung quy 

trình kỹ thuật (báo cáo thiết kế CSA). 
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 Phần gốc rạ (đối với lúa) và với thân ngô và gốc cây ngô sau thu hoạch (gốc 

ngô + rễ) được cày bừa thu gom thành từng cụm trên ruộng, dùng máy  ăm  ăm nhỏ 

gốc, sử dụng chế phẩm vi sinh Trichoderma để nhanh phân hủy làm tăng lượng hữu cơ 

trong đất cho vụ lúa đông xuân này tiếp theo, giảm việc hô hấp yếm khí gây ngộ độc 

hữu cơ cho cây trồng vụ sau và tăng phát khải khí nhà kính. 

4.2.7  Dự kiến kết quả sản xuất 

a.  Đối vớ       n   án  đồng lớn trồng lúa xã Yên Phong 

- Sản xuất lúa vụ Xuân: diện tích 48,6 ha, năng suất trung  ình đạt 7,3 tấn/ha, sản 

lượng 354,78 tấn.  

- Sản xuất lúa vụ Mùa: diện tích 48,6 ha, năng suất trung  ình đạt 6,5 tấn/ha, sản 

lượng 315,9 tấn;  

- Sản xuất ngô vụ đông: diện tích 48,6 ha, năng suất trung  ình đạt 5,5 tấn/ha, sản 

lượng 267,3 tấn. 

b. Đối vớ       n   án  đồng lớn trồng lúa xã Yên Phong 

- Sản xuất lúa vụ Xuân: diện tích 75 ha, năng suất trung  ình đạt 7,0 tấn/ha, sản 

lượng 525 tấn.  

- Sản xuất lúa vụ Mùa: diện tích 75 ha, năng suất trung  ình đạt 6,5 tấn/ha, sản 

lượng 487,5 tấn;  

- Sản xuất Đậu tương (vụ đông): diện tích 25 ha, năng suất trung  ình đạt 2,5 

tấn/ha, sản lượng 62,5 tấn;  

- Ngô (vụ đông): diện tích 50 ha, năng suất trung  ình đạt 5,5 tấn/ha, sản lượng 

275 tấn. 

4.2.8  Tổng hợp những hoạt động cần thiết thực hiện mô hình CSA cho mô hình 

cánh đồng mẫu lớn   

a. M    n   án  đồng lớn trồng lúa xã Yên Phong 
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TT Hạng mục hỗ trợ 

Đơn 

vị 

tính  

Số 

lượng/ha 

Tỷ lệ 

dự án 

hỗ trợ  

Đơn 

giá 

Diện 

tích 

Khối lượng 

vật tư năm 

2016 

Khối lượng 

vật tư năm 

2017 

Khối lượng 

vật tư năm 

2018 

Khối lượng 

vật tư cả 3 

năm 

(%) (1000đ) ha (48,6 ha) (48,6 ha) (48,6 ha)   

I 
Vật tư nông 

nghiệp 
                

  

1 Giống                   

  Lúa xuân Kg 33 100 130 48,6 0 1.604 1.604 3.208 

  Lúa mùa Kg 45 100 30 48,6 0 2.187 2.187 4.374 

  Ngô đông Kg 20 100 120 48,6 972 972 972 2.916 

2 Phân bón           0 0 0 0 

2.1 Lúa xuân           0 0 0 0 

  Urea Kg 320 30 10 48,6 0 15.552 15.552 31.104 

  Lân super Kg 450 30 4 48,6 0 21.870 21.870 43.740 

  Kali Clorua Kg 180 30 12 48,6 0 8.748 8.748 17.496 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 48,6 0 48.600 48.600 97.200 

  
  ế p ẩ  BVTV 

  n   ọ  
ha 1 30 9000 48,6 0 49 49 97 

2.2 Lúa mùa           0 0 0 0 

  Urea Kg 260 30 10 48,6 12.636 12.636 12.636 37.908 

  Lân super Kg 350 30 4 48,6 17.010 17.010 17.010 51.030 

  Kali Clorua Kg 170 30 12 48,6 8.262 8.262 8.262 24.786 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 48,6 48.600 48.600 48.600 145.800 

  
  ế p ẩ  BVTV 

  n   ọ  
ha 1 30 9000 48,6 49 49 49 146 

2.3 Ngô đông           0 0 0 0 
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  Urea Kg 420 30 10 48,6 20.412 20.412 20.412 61.236 

  Lân super Kg 600 30 4 48,6 29.160 29.160 29.160 87.480 

  Kali Clorua Kg 220 30 12 48,6 10.692 10.692 10.692 32.076 

  Phân HCVS Kg 800 30 5 48,6 38.880 38.880 38.880 116.640 

  
  ế p ẩ  BVTV 

  n   ọ  
ha 1 30 9000 48,6 49 49 49 146 

3 
Chế phẩm 

Trichoderma  
          0 0 0 0 

  
Xử lý rơm rạ vụ 

xuân 
Kg 2 30 150 48,6   97 97 194 

  
Xử lý rơm rạ vụ 

mùa 
Kg 2 30 150 48,6   97 97 194 

  Xử lý thân, gốc ngô Kg 4 30 150 48,6 194,4 194 194 583 

4 
Thuê máy móc, 

vật tư 
Ha         0 0 0 0 

4.1 Thuê máy làm đất           0 0 0 0 

  Lúa xuân Ha 1 30 5000 48,6   49 49 97 

  Lúa mùa Ha 1 30 5000 48,6   49 49 97 

  Ng  đ ng Ha 1 30 5000 48,6 48,6 49 49 146 

4.2 Thuê khay           0 0 0 0 

    o  ạ  ụ xu n Khay 250 30 2 48,6   12.150 12.150 24.300 

    o  ạ  ụ xu n Khay 250 30 2 48,6   12.150 12.150 24.300 

    o ng  bầu Khay 700 30 2 48,6 34.020 34.020 34.020 102.060 

4.3 Thuê máy cấy           0 0 0 0 

  Cho lúa xuân Ha 1 30 3000 48,6   49 49 97 

  Cho lúa mùa Ha 1 30 3000 48,6   49 49 97 

5 
Đo phát thải khí 

Metan 
Điểm         0 0 0 0 
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  Cho lúa xuân Ha 5 100 3000 48,6   5 5 10 

  Cho lúa mùa Ha 5 100 3000 48,6   5 5 10 

6 

Mua sắm máy 

móc, vật tư (cấp 

1 lần) 

          0 0 0 0 

6.1 
Bình phun chế 

phẩm sinh học 
Cái 5 100 1.200 48,6 243     243 

6.2 
Công cụ tách hạt 

ngô 3A2,2Kw 
Cái 1 100 35.000 48,6 1     1 

6.3 
Công cụ  ăm thân 

lá ngô 
Cái 2 100 12.000 48,6 2     2 

6.4 Công cụ cuốn rơm Cái 1 100 135.000 48,6 1     1 

b. M    n   án  đồng lớn trồng lúa xã Thiệu Công 

TT Hạng mục hỗ trợ 

Đơn 

vị 

tính  

Số 

lượng/ha 

Tỷ lệ 

dự án 

hỗ trợ  

Đơn 

giá 

Diện 

tích 

Khối lượng 

vật tư năm 

2016 

Khối lượng 

vật tư năm 

2017 

Khối lượng 

vật tư năm 

2018 

Khối lượng 

vật tư cả 3 

năm 

(%) (1000đ) ha         

I 
Vật tư nông 

nghiệp 
                

  

1 Giống                   
1.1 Lúa xuân Kg 33 100 130 75   2.475 2.475 4.950 

1.2 Lúa mùa Kg 45 100 30 75   3.375 3.375 6.750 

1.3 Ngô đông Kg 16 100 120 50 800 800 800 2.400 

1.4 Đậu tương đông Kg 65 100 30 25 1.625 1.625 1.625 4.875 

2 Phân bón           0 0 0 0 

2.1 Lúa xuân           0 0 0 0 

  Urea Kg 240 30 10 75   18.000 18.000 36.000 
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  Lân super Kg 450 30 4 75   33.750 33.750 67.500 

  Kali Clorua Kg 150 30 12 75   11.250 11.250 22.500 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 75   75.000 75.000 150.000 

  V   bột Kg 0 30 2 75   0 0 0 

  
  ế p ẩ  BVTV 

  n   ọ  
ha 1 30 9000 75   75 75 150 

2.2 Lúa mùa           0 0 0 0 

  Urea Kg 200 30 10 75 15.000 15.000 15.000 45.000 

  Lân super Kg 450 30 4 75 33.750 33.750 33.750 101.250 

  Kali Clorua Kg 150 30 12 75 11.250 11.250 11.250 33.750 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 75 75.000 75.000 75.000 225.000 

  V   bột Kg 0 30 2 75 0 0 0 0 

  
  ế p ẩ  BVTV 

  n   ọ  
ha 1 30 9000 75 75 75 75 225 

2.3 Ngô đông           0 0 0 0 

  Urea Kg 420 30 10 50 21.000 21.000 21.000 63.000 

  Lân super Kg 600 30 4 50 30.000 30.000 30.000 90.000 

  Kali Clorua Kg 220 30 12 50 11.000 11.000 11.000 33.000 

  Phân HCVS Kg 800 30 5 50 40.000 40.000 40.000 120.000 

  V   bột Kg 0 30 2 50 0 0 0 0 

  
  ế p ẩ  BVTV 

  n   ọ  
ha 1 30 9000 50 50 50 50 150 

2.4 Đậu tương đông           0 0 0 0 

  Urea Kg 110 30 10 25 2.750 2.750 2.750 8.250 

  Lân super Kg 400 30 4 25 10.000 10.000 10.000 30.000 

  Kali Clorua Kg 130 30 12 25 3.250 3.250 3.250 9.750 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 25 25.000 25.000 25.000 75.000 

  V   bột Kg 500 30 2 25 12.500 12.500 12.500 37.500 
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  ế p ẩ  BVTV 

  n   ọ  
ha 1 30 9000 25 25 25 25 75 

3 
Chế phẩm 

Trichoderma  
          0 0 0 0 

3.1 
Xử lý rơm rạ vụ 

xuân 
Kg 2 30 150 75 0 150 150 300 

3.2 
Xử lý rơm rạ vụ 

mùa 
Kg 2 30 150 75 0 150 150 300 

3.3 
Xử lý thân, gốc 

ngô 
Kg 4 30 150 50 200,0 200 200 600 

3.4 
Xử lý thân, gốc 

đậu 
Kg 2 30 150 25 50,0 50 50 150 

4 
Thuê máy móc, 

vật tư 
Ha         0 0 0 0 

4.1 Thuê máy làm đất           0 0 0 0 

  Lúa xuân Ha 1 30 5000 75 0 75 75 150 

  Lúa mùa Ha 1 30 5000 75 0 75 75 150 

  Ng  đ ng Ha 1 30 5000 50 50,0 50 50 150 

  Đậu tương đ ng Ha 1 30 5000 25 25,0 25 25 75 

4.2 Thuê khay           0 0 0 0 

    o  ạ  ụ xu n Khay 250 30 2 75 0 18.750 18.750 37.500 

    o  ạ  ụ xu n Khay 250 30 2 75 0 18.750 18.750 37.500 

    o ng  bầu Khay 700 30 2 50 35.000 35.000 35.000 105.000 

4.3 Thuê máy cấy           0 0 0 0 

  Cho lúa xuân Ha 1 30 3000 75 0,0 75 75 150 

  Cho lúa mùa Ha 1 30 3000 75 0,0 75 75 150 

4.4 T uê  á  gặt                   

  Cho lúa xuân Ha 1 30 4000 75 0,0 75 75 150 

  Cho lúa mùa Ha 1 30 4000 75 0,0 75 75 150 
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5 
Đo phát thải khí 

Metan 
Điểm         0 0 0 0 

  Cho lúa xuân Ha 5 100 3000 75 0 5 5 10 

  Cho lúa mùa Ha 5 100 3000 75 0 5 5 10 

6 

Mua sắm máy 

móc, vật tư (cấp 

1 lần) 

          0 0 0 0 

6.1 
Bình phun chế 

phẩm sinh học 
Cái 5 100 1.200 75 375     375 

6.2 
Công cụ tách hạt 

ngô 3A2,2Kw 
Cái 1 100 35.000 50 1     1 

6.3 
Công cụ  ăm thân 

lá ngô 
Cái 2 100 12.000 50 2     2 

6.4 Công cụ cuốn rơm Cái 1 100 135.000 75 1     1 
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Phần 5.  DỰ TOÁN CHI PHÍ HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÁC MÔ HÌNH CSA 

Chi phí hỗ trợ thực hiện các mô hình CSA bao gồm việc xây lắp các công trình hạ tầng 

nội đồng (hệ thống tưới tiêu nội đồng – kể cả hệ thống tưới phun/tưới nhỏ giọt cho cây 

trồng cạn; hệ thống giao thông nội đồng; bờ vùng bờ thửa v…v..), chi phí cung cấp các 

thiết bị cần thiết cho việc thực hiện và chi phí hỗ trợ cho nông dân thực hiện các mô 

hình CSA. Dự toán này không bao gồm các chi phí hoạt động theo điều khoản tham 

chiếu (TOR) của tư vấn CSA cấp tỉnh. Tổng chi phí dự toán không vượt quá tổng 

nguồn vốn dành cho hợp phần 3 trừ đi chi phí hoạt động tư vấn CSA và các chi phí hoạt 

động hỗ trợ cho hợp phần 3.  
 

5.1  Áp dụng các định mức thực hiện các mô hình và định mức hỗ trợ  
 

Việc xây dựng và thực hiện các mô hình yêu cầu phải cung cấp một số vật tư thiết bị, 

xây dựng một số các cơ sở hạ tầng nội đồng và hỗ trợ các loại vật chất (giống, phân 

bón, thiết bị sơ chế bảo quản sau thu hoạch) cũng như các dịch vụ hướng dẫn kỹ thuật 

trong quá trình sản xuất, chi phí cho những vấn đề này phải được dựa trên cơ sở định 

mức kinh tế kỹ thuật được nhà nước ban hành. Việc áp dụng các định mức kinh tế kỹ 

thuật đó theo nguyên tắc sau đây: 
 

i)  Hỗ trợ các vật tư thiết bị, công cụ cho việc thực hiện các mô hình CSA 
 

Các vật tư thiết bị bao gồm các vật tư thiệt bị lắp đặt các hệ thống tưới phun, tưới nhỏ 

giọt v…v… , các công cụ phục vụ sản xuất như dụng cụ sạ hàng kéo tay, công cụ xử lý 

rơm rạ, thân ngô, cây màu khác (dùng để xử lý phụ phẩm sau thu hoạch) như máy  ăm 

cỏ v…v… được dự án hỗ trợ 100% với mức chất lượng quy cách là hàng được sản xuất 

trong nước, có mức chất lượng trung bình khá. Định mức xây dựng hệ thống tưới phun 

(tưới nhỏ giọt) áp dụng theo: 
 

-   QĐ 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”  
  
Việc xây dựng cơ sở hạ tầng nội đồng (cho các mô hình CSA đối với cánh đồng SX lúa 

mẫu lớn) được thực hiện theo quy định của nhà nước về xây dựng cơ  ản, do đó các 

định mức về khảo sát thiết kế, định mức về xây lắp các hệ thống kênh tưới kênh tiêu 

nội đồng, định mức xây lắp các hạ tầng nội đồng áp dụng theo quy định của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về xây dựng công trình thủy lợi và quy định của Bộ Xây dựng về xây 

dựng các cơ sở hạ tầng nội đồng. 
 

ii)  Hỗ trợ giống, phân bón cho hoạt động sản xuất trong mô hình 

 

Việc hỗ trợ cho hoạt động gieo trồng sản xuất trong các mô hình CSA, định mức sản 

xuất sẽ áp dụng theo 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. Mức hỗ trợ cho các nông hộ tham gia sản xuất trong mô hình được áp dụng 

theo: 
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- 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. 

5.2  Bảng dự toán chi phí tổng hợp cho việc thực hiện các mô hình CSA 
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Bảng tổng hợp chi phí hỗ trợ thực hiện mô hình CSA từ năm 2016 đến 2018 

Đvt: nghìn đồng  

I. CÁC MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI ĐẤT TRỒNG LÚA SANG TRỒNG RAU MÀU GẮN VỚI CHẾ BIẾN VÀ XUẨT KHẨU 

1. Mô hình đa dạng hóa xã Yên Bái (20ha) 

STT Hạng mục 
Đơn 

vị 

2016 2017 2018 Tổng 

Khối 

lượng 

hỗ trợ 

Hỗ trợ 

(1000đ) 

Khối 

lượng 

hỗ trợ 

Hỗ trợ 

(1000đ) 

Khối 

lượng 

hỗ trợ 

Hỗ trợ 

(1000đ) 

Khối 

lượng 

hỗ trợ 

Hỗ trợ 

(1000đ) 

  Diện tích ha                 

1 Hạ tầng nội đồng     1.175.787           1.175.787 

  Đường nội đồng m   1.175.787             

2 Vật tư nông nghiệp     682.000   1.258.100   1.258.100   3.198.200 

2.1 Mô hình 1 (Dưa chuột - Đậu tương - Dưa chuột)     341.000   648.400   648.400   1.637.800 

2.2.1 Thuê máy làm đất ha 10 15.000 30 45.000 30 45.000 70 105.000 

2.1.2  iống  Kg 10 80.000 620 232.000 620 232.000 1.250 544.000 

2.1.3 Phân bón                 0 

  Urê kg 600 6.000 1.530 15.300 1.530 15.300 3.660 36.600 

  Lân Supe kg 1.500 6.000 4.200 16.800 4.200 16.800 9.900 39.600 

  Kali Clorua kg 600 7.200 1.650 19.800 1.650 19.800 3.900 46.800 

  Phân hữu cơ sinh học kg 3.000 15.000 9.000 45.000 9.000 45.000 21.000 105.000 

  Vôi  ột kg 1.500 3.000 4.500 9.000 4.500 9.000 10.500 21.000 

2.1.4 Chế phẩm sinh học ha 10 27.000 10 81.000 10 81.000 30 189.000 

2.1.5 Vật tư làm giàn ha 10 180.000 30 180.000 30 180.000 70 540.000 

2.1.6 Chế phẩm Trichoderma kg 12 1.800 30 4.500 30 4.500 72 10.800 

2.2 Mô hình 2 (Dưa chuột - Ngô sữa - Dưa chuột)     341.000   609.700   609.700   1.560.400 

2.2.1 Thuê máy làm đất ha 10 15.000 30 45.000 30 45.000 70 105.000 

2.2.2  iống  Kg 10 80.000 220 184.000 220 184.000 450 448.000 

  Phân bón           0 0 0 0 
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  Urê kg 600 6.000 2.250 22.500 2.250 22.500 5.100 51.000 

  Lân Supe kg 1.500 6.000 4.500 18.000 4.500 18.000 10.500 42.000 

  Kali Clorua kg 600 7.200 1.650 19.800 1.650 19.800 3.900 46.800 

  Phân hữu cơ sinh học kg 3.000 15.000 9.000 45.000 9.000 45.000 21.000 105.000 

  Vôi  ột kg 1.500 3.000 4.500 9.000 4.500 9.000 10.500 21.000 

2.2.4 Chế phẩm sinh học ha 10 27.000 30 81.000 30 81.000 70 189.000 

2.2.5 Vật tư làm giàn ha 10 180.000 10 180.000 10 180.000 30 540.000 

2.1.6 Chế phẩm Trichoderma kg 12 1.800 36 5.400 36 5.400 84 12.600 

3 Dụng cụ cầm tay     120.000           120.000 

  Bình phun chế phẩm SH   100 120.000         100 120.000 

4 Chi phí khác     5.175   5.175   5.175   15.525 

4.1 Hội nghị đầu  ờ Hnghi 1 1.175 1 1.175 1 1.175 3 3.525 

4.2 Bảng  iểu mô hình Cái 4 4.000 4 4.000 4 4.000 12 12.000 

Tổng       1.982.962   1.263.275   1.263.275   4.509.512 

4.3 Chi phí quản lí     76.889   96.845   96.845   270.579 

  TỔNG     2.059.851   1.360.120   1.360.120   4.780.091 

2. Mô hình đa dạng hóa xã Định Liên (45ha) 

STT Hạng mục 
Đơn 

vị 

2016 2017 2018 Tổng 

Khối 

lượng 

hỗ trợ 

Hỗ trợ 

(1000đ) 

Khối 

lượng 

hỗ trợ 

Hỗ trợ 

(1000đ) 

Khối 

lượng 

hỗ trợ 

Hỗ trợ 

(1000đ) 

Khối 

lượng 

hỗ trợ 

Hỗ trợ 

(1000đ) 

  Diện tích ha 45               

1 Hạ tầng nội đồng     350.135           350.135 

  Đường nội đồng m   350.135             

2 Vật tư nông nghiệp     757.420   2.114.370   2.114.370   4.986.160 

2.1 Mô hình 1 (Bí xanh - Ngô sữa - Cà chua)   10 209.500 30 578.340 30 578.340 70 1.366.180 

2.2.1 Thuê máy làm đất ha 10 15.000 30 45.000 30 45.000 70 105.000 

2.1.2  iống  Kg 4 122.500 214 151.500 214 151.500 431 425.500 

2.1.3 Phân bón     0   0 0 0 0 0 
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  Urê kg 1.200 12.000 3.150 31.500 3.150 31.500 7.500 75.000 

  Lân Supe kg 1.800 7.200 5.100 20.400 5.100 20.400 12.000 48.000 

  Kali Clorua kg 750 9.000 1.920 23.040 1.920 23.040 4.590 55.080 

  Phân hữu cơ sinh học kg 3.000 15.000 7.500 37.500 7.500 37.500 18.000 90.000 

  Vôi  ột kg 0 0 1.500 3.000 1.500 3.000 3.000 6.000 

2.1.4 Chế phẩm sinh học ha 10 27.000 30 81.000 30 81.000 70 189.000 

2.1.5 Vật tư làm giàn ha 0 0 10 180.000 10 180.000 20 360.000 

2.1.6 Màng phủ nilon ha 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7 Chế phẩm Trichoderma kg 12 1.800 36 5.400 36 5.400 84 12.600 

2.2 Mô hình 2 (Ớt - Đậu tương - Ớt)   20 410.400 40 713.760 60 713.760 120 1.837.920 

2.2.1 Thuê máy làm đất ha 20 30.000 40 60.000 40 60.000 100 150.000 

2.2.2  iống  Kg 7 210.000 1.307 366.000 1.307 366.000 2.621 942.000 

  Phân bón kg   0   0 0 0 0 0 

  Urê kg 1.800 18.000 2.460 24.600 2.460 24.600 6.720 67.200 

  Lân Supe kg 2.400 9.600 4.800 19.200 4.800 19.200 12.000 48.000 

  Kali Clorua kg 1.800 21.600 2.580 30.960 2.580 30.960 6.960 83.520 

  Phân hữu cơ sinh học   6.000 30.000 12.000 60.000 12.000 60.000 30.000 150.000 

  Vôi  ột kg 0 0 3.000 6.000 3.000 6.000 6.000 12.000 

2.2.4 Chế phẩm sinh học ha 20 54.000 40 108.000 40 108.000 100 270.000 

2.2.5 Vật tư làm giàn ha     0 0 0 0 0 0 

2.2.6 Màng phủ nilon ha 1.200 33.600 1.200 33.600 1.200 33.600 3.600 100.800 

2.1.7 Chế phẩm Trichoderma Kg 24 3.600 36 5.400 36 5.400 96 14.400 

2.3 
Mô hình 3 (Ngô xuân - Dưa chuột - Đậu tương 

đông) 
  15 137.520 45 822.270 45 822.270 105 1.782.060 

2.3.1 Thuê máy làm đất ha 15 22.500 45 67.500 45 67.500 105 157.500 

2.3.2  iống  Kg 975 29.250 1.290 185.250 1.290 185.250 3.555 399.750 

  Phân bón     0   0 0 0 0 0 

  Urê kg 450 4.500 3.825 38.250 3.825 38.250 8.100 81.000 
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  Lân Supe kg 1.350 5.400 5.850 23.400 5.850 23.400 13.050 52.200 

  Kali Clorua kg 585 7.020 2.385 28.620 2.385 28.620 5.355 64.260 

  Phân hữu cơ sinh học kg 4.500 22.500 13.500 67.500 13.500 67.500 31.500 157.500 

  Vôi  ột kg 2.250 4.500 6.750 13.500 6.750 13.500 15.750 31.500 

2.3.4 Chế phẩm sinh học ha 15 40.500 45 121.500 45 121.500 105 283.500 

2.3.5 Vật tư làm giàn ha 0 0 15 270.000 15 270.000 30 540.000 

2.3.6 Màng phủ nilon ha 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7 Chế phẩm Trichoderma Kg 9 1.350 45 6.750 45 6.750 99 14.850 

3 Dụng cụ cầm tay     270.000           270.000 

  Bình phun chế phẩm SH   225 270.000         225 270.000 

4 Chi phí khác     10.175   10.175   10.175   30.525 

4.1 Hội nghị đầu  ờ Hnghi 1 1.175 1 1.175 1 1.175 3 3.525 

4.2 Bảng  iểu mô hình Cái 9 9.000 9 9.000 9 9.000 27 27.000 

Tổng       1.387.730   2.124.545   2.124.545   5.636.820 

4.3 Chi phí quản lí (3%)     23.294   162.550   162.550   348.393 

  TỔNG     1.411.024   2.287.095   2.287.095   5.985.213 

3. Mô hình đa dạng hóa xã Thiệu Quang (30ha) 

STT Hạng mục 
Đơn 

vị 

2016 2017 2018 Tổng 

Khối 

lượng 

hỗ trợ 

Hỗ trợ 

(1000đ) 

Khối 

lượng 

hỗ trợ 

Hỗ trợ 

(1000đ) 

Khối 

lượng 

hỗ trợ 

Hỗ trợ 

(1000đ) 

Khối 

lượng 

hỗ trợ 

Hỗ trợ 

(1000đ) 

  Diện tích ha 30               

1 Hạ tầng nội đồng     732.599           732.599 

  Kênh tiêu và Đường nội đồng m   732.599             

2 Vật tư nông nghiệp     875.910   1.622.415   1.622.415   4.120.740 

2.1 
Mô hình 1 (Ngô ngọt - Đậu tương - Ngô hè thu - 

Khoai tây) 
  15 479.700 60 777.195 60 777.195 135 2.034.090 

2.2.1 Thuê máy làm đất ha 15 45.000 60 90.000 60 90.000 135 225.000 

2.1.2  iống  Kg 15.270 212.400 16.380 257.850 16.380 257.850 48.030 728.100 
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2.1.3 Phân bón         0 0 0 0 0 

  Urê kg 2.835 28.350 4.275 42.750 4.275 42.750 11.385 113.850 

  Lân Supe kg 4.500 18.000 7.650 30.600 7.650 30.600 19.800 79.200 

  Kali Clorua kg 2.025 24.300 4.185 50.220 4.185 50.220 10.395 124.740 

  Phân hữu cơ sinh học kg 11.250 56.250 22.500 112.500 22.500 112.500 56.250 281.250 

  Vôi  ột kg 4.500 9.000 11.250 22.500 11.250 22.500 27.000 54.000 

2.1.4 Chế phẩm sinh học ha 15 81.000 18 162.000 18 162.000 51 405.000 

2.1.5 Vật tư làm giàn ha 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.6 Màng phủ nilon ha 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7 Chế phẩm Trichoderma Kg 36 5.400 59 8.775 59 8.775 153 22.950 

2.2 Mô hình 2 (Ớt - Ngô - Bí xanh)   15 396.210 45 845.220 45 845.220 105 2.086.650 

2.2.1 Thuê máy làm đất ha 15 22.500 45 67.500 45 67.500 105 157.500 

2.2.2  iống  Kg 15 7.500 320 201.000 320 201.000 656 409.500 

  Phân bón     0     0 0 0 0 

  Urê kg 1.350 13.500 4.275 42.750 4.275 42.750 9.900 99.000 

  Lân Supe kg 2.700 10.800 6.750 27.000 6.750 27.000 16.200 64.800 

  Kali Clorua kg 1.080 12.960 3.330 39.960 3.330 39.960 7.740 92.880 

  Phân hữu cơ sinh học   2.250 11.250 11.250 56.250 11.250 56.250 24.750 123.750 

  Vôi  ột kg 2.250 4.500 4.950 9.900 4.950 9.900 12.150 24.300 

2.2.4 Chế phẩm sinh học ha 15 40.500 14 121.500 14 121.500 42 283.500 

2.2.5 Vật tư làm giàn ha 15 270.000 15 270.000 15 270.000 45 810.000 

2.2.6 Màng phủ nilon ha 0 0 45 1.260 45 1.260 90 2.520 

2.1.7 Chế phẩm Trichoderma Kg 18 2.700 54 8.100 54 8.100 126 18.900 

3 Dụng cụ cầm tay     180.000           180.000 

  Bình phun chế phẩm SH   150 180.000         150 180.000 

4 Chi phí khác     3.175   3.175   3.175   9.525 

4.1 Hội nghị đầu  ờ Hnghi 1 1.175 1 1.175 1 1.175 3 3.525 

4.2 Bảng  iểu mô hình Cái 2 2.000 2 2.000 2 2.000 6 6.000 

Tổng       1.791.684   1.625.590   1.625.590   5.042.864 
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4.3 Chi phí quản lí      53.636   130.217   130.217   314.071 

  TỔNG     1.845.320   1.755.807   1.755.807   5.356.935 

4. Mô hình đa dạng hóa xã Yên Phong (42,22ha) 

STT Hạng mục 
Đơn 

vị 

2016 2017 2018 Tổng 

Khối 

lượng 

hỗ trợ 

Hỗ trợ 

(1000đ) 

Khối 

lượng 

hỗ trợ 

Hỗ trợ 

(1000đ) 

Khối 

lượng 

hỗ trợ 

Hỗ trợ 

(1000đ) 

Khối 

lượng 

hỗ trợ 

Hỗ trợ 

(1000đ) 

  Diện tích ha 42               

1 Hạ tầng nội đồng     1.757.585   151.960       1.909.545 

1.1 Kênh tiêu m   46.916           46.916 

1.2 Kênh tưới m   351.661           351.661 

1.3 Đường nội đồng m   1.072.178           288.126 

1.4 Hệ thống tưới nhỏ giọt                   

  - Trạm  ơm cái   119.430           119430 

  - Bộ điều khiển trung tâm cái 
Theo 

DT 
167.400 

Theo 

DT 
151.960       319360 

  - Hệ thống ống chính m                 

  - Cụm điều khiển thứ cấp cụm                 

  - Hệ thống ống nhỏ giọt và phụ kiện m                 

2 Vật tư nông nghiệp     791.351   1.245.845   1.245.845   3.283.042 

  Mô hình Ớt - Ngô sữa   42,2 791.351 84,4 1.245.845 84,4 1.245.845 211 3.283.042 

2.1 Thuê máy làm đất ha 42,2 63.300 84,4 126.600 84,4 126.600 211 316500 

2.2  iống  Kg 15 443.100 859 544.380 858,77 544.380 1732,31 1531860 

2.3 Phân bón           0 0 0 0 

  Urê kg 3.798 37.980 8.229 82.290 8229 82290 20256 202560 

  Lân Supe kg 6.330 25.320 12.660 50.640 12660 50640 31650 126600 

  Kali Clorua kg 3.038 36.461 4.937 59.249 4937,4 59248,8 12913,2 154958,4 

  Phân hữu cơ sinh học kg 12.660 63.300 25.320 126.600 25320 126600 63300 316500 

  Vôi  ột kg 0 0 6.330 12.660 6330 12660 12660 25320 
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2.4 Chế phẩm sinh học ha 13 113.940 25 227.880 25,32 227880 63,3 569700 

2.4 Vật tư làm giàn ha 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 Màng phủ nilon ha 13 354 13 354 12,66 354,48 37,98 1063,44 

2.7 Chế phẩm Trichoderma Kg 51 7.596 101 15.192 101 15.192 253 37.980 

3 Dụng cụ cầm tay     270.000           270.000 

  Bình phun chế phẩm SH   225 270.000         225 270.000 

4 Chi phí khác     3.175   3.175   3.175   9.525 

4.1 Hội nghị đầu  ờ Hnghi 1 1175 1 1175 1 1175 3 3525 

4.2 Bảng  iểu mô hình Cái 2 2000 2 2000 2 2000 6 6000 

  Tổng     2.822.111   1.400.980   1.249.020   5.472.112 

4.3 Chi phí quản lí      67.263   91.132   86.573   244.968 

  TỔNG     2.889.374   1.492.112   1.335.593   5.717.080 

TỔNG CHI PHÍ THỰC HIỆN MÔ HÌNH ĐA DẠNG HÓA 

1 Hạ tầng nội đồng     4.016.106   151.960   0   4.168.066 

2 Vật tư nông nghiệp     3.106.681   6.240.730   6.240.730   15.588.142 

3 Dụng cụ cầm tay     840.000   0   0   840.000 

4 Chi phí khác     242.782   502.444   497.885   1.243.111 

  Tổng     8.205.569   6.895.135   6.738.616   21.839.319 

 Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ, tám trăm ba chín triệu, ba trăm mười chín nghìn đồng  

II. CÁC MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI ĐẤT TRỒNG LÚA SANG TRỒNG RAU MÀU GẮN VỚI CHẾ BIẾN VÀ XUẨT KHẨU 

1. Mô hình cánh đồng lớn trồng lúa xã Yên Phong 

STT Hạng mục 
Đơn 

vị 

2016 2017 2018 Tổng 

Khối 

lượng 

hỗ trợ 

Hỗ trợ 

(1000đ) 

Khối 

lượng 

hỗ trợ 

Hỗ trợ 

(1000đ) 

Khối 

lượng 

hỗ trợ 

Hỗ trợ 

(1000đ) 

Khối 

lượng 

hỗ trợ 

Hỗ trợ 

(1000đ) 

  
Các vụ trong năm: Lúa xuân, Lúa mùa, Ngô 

đông 
                  

  Diện tích ha                 
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1 Hạ tầng nội đồng     1.067.986           1.067.986 

 + Đào kênh tiêu m 2.160 113.333             

 + Đường nội đồng m 1.084 954.653             

2 Vật tư nông nghiệp     835.142   1.674.367   1.674.367   4.183.877 

2.1 Thuê máy làm đất ha 48,8 72.900 146,4 218.700 146,4 218.700   1.701.194 

2.2  iống Kg 972 116.640 4.763 390.744 4.763 390.744 12.101 893.754 

2.3 Phân bón                   

 - Phân Ure  kg 9.914 99.144 14.580 145.800 14.580 145.800 39.290 392.904 

 - Phân Super kg 13.851 55.404 20.412 81.648 20.412 81.648 55.875 223.500 

 - Kali Clorua kg 5.686 68.234 8.311 99.727 8.311 99.727 22.523 270.281 

 - Phân hữu cơ sinh học kg 26.244 131.220 40.824 204.120 40.824 204.120 111.000 555.000 

2.4 Chế phẩm sinh học   29 262.440 146 393.660 146 393.660 233 501.552 

2.5 Làm mạ khay, ngô  ầu                   

  Thuê khay khay 10.206 20.412 17.496 34.992 17.496 34.992 50.250 100.500 

  T uê  á   ấ  ha 0 0 97 87.480 97 87.480 73 218.700 

2.6 Chế phẩm Tricoderma kg 58 8.748 389 17.496 389 17.496 321 48.114 

3 Dụng cụ cầm tay     291.600           291.600 

  Bình phun chế phẩm sinh học cái 243 291.600         243 291.600 

4 Công cụ thu hoạch, xử lí phụ phẩm     194.000           194.000 

4.1   ng  ụ  uốn rơ   T R 0850 cái 1 135.000         1 135.000 

4.2   ng  ụ tá    ạt ng  3 2,2Kw cái 1 35.000         1 35.000 

4.3   ng  ụ bă  t  n lá ng  cái 2 24.000         2 24.000 

5 Đo phát thải khí Metan Point     10 30.000 10 30.000 20 60.000 

6 Chi phí khác     3.187   3.187   3.187   9.561 

6.1 Hội nghị đầu  ờ Hnghi 1 1.175 1 1.175 1 1.175 3 3.525 

6.2  In tờ  ướm kỹ thuật và  ảng so màu lá lúa  Tờ 1 12 1 12 1 12 3 36 

6.3 Bảng  iểu mô hình Cái 2 2.000 2 2.000 2 2.000 6 6.000 

  Tổng     2.391.915   1.707.554   1.707.554   5.807.024 
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6.4 Chi phí quản lí     92.834   141.080   141.080   374.995 

  TỔNG     2.484.750   1.848.634   1.848.634   6.182.019 

2. Mô hình cánh đồng lớn trồng lúa xã Thiệu Công 

STT Hạng mục 
Đơn 

vị 

2016 2017 2018 Tổng 

Khối 

lượng 

hỗ trợ 

Hỗ trợ 

(1000đ) 

Khối 

lượng 

hỗ trợ 

Hỗ trợ 

(1000đ) 

Khối 

lượng 

hỗ trợ 

Hỗ trợ 

(1000đ) 

Khối 

lượng 

hỗ trợ 

Hỗ trợ 

(1000đ) 

  
Các vụ trong năm: Lúa xuân, Lúa mùa, Ngô 

đông 
                  

  Diện tích ha                 

1 Hạ tầng nội đồng     4.056.154           4.056.154 

 +     kên  tướ  m   1.258.493             

 + Đào kênh tiêu m   690.510             

 + Đường nội đồng m   2.107.151             

2 Vật tư nông nghiệp     1.208.550   2.657.550   2.657.550   6.523.650 

2.1 Thuê máy làm đất ha 75 112.500 225 337.500 225 337.500 525 787500 

2.2  iống Kg 2.425 144.750 8.275 567.750 8.275 567.750 18975 1280250 

2.3 Phân bón                   

 - Phân Ure  kg 11.625 116.250 17.025 170.250 17.025 170.250 45675 456750 

 - Phân Super kg 22.125 88.500 32.250 129.000 32.250 129.000 86625 346500 

 - Kali Clorua kg 7.650 91.800 11.025 132.300 11.025 132.300 29700 356400 

 - P  n  ữu  ơ s n   ọ  kg 42.000 210.000 64.500 322.500 64.500 322.500 171000 855000 

 - V   bột kg 3.750 7.500 3.750 7.500 3.750 7.500 11250 22500 

2.4 Chế phẩm sinh học   75 405.000 225 607.500 225 607.500 525 1620000 

2.5 Làm mạ khay, ngô  ầu                   

  Thuê khay khay 10.500 21.000 21.750 43.500 21.750 43.500 54000 108000 

  T uê  á   ấ  ha     150 135.000 150 135.000 300 270000 

2.6 Thuê máy gặt ha 0 0 45 180.000 45 180.000 90 360000 
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2.7 
Xử lý rơm rạ, thân ngô (chế phẩm vi sinh 

Tricoderma) 
kg 75 11.250 165 24.750 165 24.750 405 60750 

3 Dụng cụ cầm tay     450.000           450.000 

  Bình phun chế phẩm sinh học cái 375 450.000         375 450.000 

4 Công cụ thu hoạch, xử lí phụ phẩm     194.000           194.000 

4.1   ng  ụ  uốn rơ   T R 0850 cái 1 135000         1 135.000 

4.2   ng  ụ tá    ạt ng  3 2,2Kw cái 1 35.000         1 35.000 

4.3   ng  ụ bă  t  n lá ngô cái 2 24.000         2 24.000 

5 Đo phát thải khí Metan Point     10 30.000 10 30.000 20 60.000 

6 Chi phí khác     5.187   5.187   5.187   15.561 

6.1 Hội nghị đầu  ờ Hnghi 1 1.175 1 1.175 1 1.175 3 3.525 

6.2  In tờ  ướm kỹ thuật và  ảng so màu lá lúa  Tờ 1 12 1 12 1 12 3 36 

6.3 Bảng  iểu mô hình Cái 4 4.000 4 4.000 4 4.000 12 12.000 

  Tổng     5.913.891   2.692.737   2.692.737   11.299.365 

6.4 Chi phí quản lí      251.883   227.068   227.068   706.019 

  TỔNG     6.165.774   2.919.805   2.919.805   12.005.384 

TỔNG CHI PHÍ THỰC HIỆN MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNG LỚN TRỒNG LÚA 

1 Hạ tầng nội đồng     5.124.140   0   0   5.124.140 

2 Vật tư nông nghiệp     2.043.692   4.331.917   4.331.917   10.707.527 

3 Dụng cụ cầm tay     741.600   0   0   741.600 

4 Công cụ thu hoạch, xử lí phụ phẩm     388.000   0   0   388.000 

5 Đo phát thải khí Metan     0   60.000   60.000   120.000 

6 Chi phí khác     353.091   376.522   376.522   1.106.136 

  Tổng     8.650.523   4.768.440   4.768.440   18.187.403 

 Bằng chữ: Mười tám tỷ một trăm tám mươi bảy triệu bốn trăm lẻ ba nghìn đồng 

TỔNG CHI PHÍ THỰC HIỆN 6 MÔ HÌNH ĐA DẠNG HÓA VÀ MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNG LỚN TRỒNG LÚA 

1 Hạ tầng nội đồng     9.140.246   151.960   0   9.292.206 
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2 Vật tư nông nghiệp     5.150.374   10.572.647   10.572.647   26.295.669 

3 Dụng cụ cầm tay     1.581.600   0   0   1.581.600 

4 Công cụ thu hoạch, xử lí phụ phẩm     388.000   0   0   388.000 

5 Đo phát thải khí Metan     0   60.000   60.000   120.000 

6 Chi phí khác     595.873   878.967   874.408   2.349.247 

  Tổng     16.856.093   11.663.574   11.507.055   40.026.722 

 Bằng chữ: Bốn mươi tỷ, không trăm hai sáu triệu, bảy trăm hai mươi hai nghìn đồng 
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Lưu ý: Phần kinh phí còn lại (bằng tổng kinh phí dự kiến cho hợp phần 3 trừ đi chi phí 

tập huấn FFS trừ chi phí hoạt động tư vấn CSA trừ chi phí thực hiện các mô hình CSA 

và chi phí hoạt khác) được dùng để triển khai thực hiện nhân rộng các mô hình CSA cho 

giai đoạn sau (2018 – 2020). 

 

Phần 6.  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔ HÌNH CSA NĂM 2016 

6.1  Mô hình cánh đồng lớn trồng lúa xã Yên Phong 

6.1.1 Hoạt động xây lắp cơ sở hạ tầng nội đồng 

a. Các công trình tưới tiêu nội đồng cơ sở hạ tầng nội đồng sẽ được thực hiện xây 

lắp, cải tạo trong tháng 11 năm 2016.  

Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu nội đồng  

* Đối với kênh tiêu: Mặt cắt thiết kế nạo vét và làm mới là mặt cắt kênh hình 

thang; mái dốc 1,5.  

* Đối vớ  đường giao thông nộ  đồng:  

Mặt cắt thiết kế: Kết cấu áo đường : 2 lớp 

- Lớp đá dăm cấp phối loại 1, dày d=10cm 

- Lớp BTCT M200, dày d=20cm 

Kết cấu: 

- Độ dốc ngang: i = 2% 

- Bề rộng mặt đường: B = 3m 

- Chiều rộng mỗi lề: b = 0,5m 

* Đối với cống t êu qua đường D40:  

- Cống tiêu nước qua đường đường kính D= 40 cm, chiều dài L = 2m, ống cống đúc 

sẵn BT M300. 

- Đá dăm đệm đáy móng cống 15cm,  ê tông M150, đá 1x2. 

* Đối với phả  đ ều tiết nước:  

- Lắp đầu mỗi kênh tưới, xây dụng bằng  ê tông M200, kích thước 0,4x0,4 (m) 

Bảng 18. Thông số của kênh tiêu, cống tiêu, phai điều tiết mô hình lúa xã Yên Phong và 

thời gian thực hiện 

TT Tên kênh F(ha) L(m) b(m) h(m) Thời gian thực hiện 

1 D1 8,38 536 0,4 0,56 1/11-5/11/2016 

2 D2 6,89 539 0,4 0,52 6/11-7/11/2016 

3 D3 7,2 541 0,4 0,53 8/11-10/11/2016 

4 D5 7,56 547 0,4 0,54 10/11-12/11/2016 

5 Cống tiêu  2 0,4  16/11-25/11/2016 

6 
Phai điều 

tiết 
  0,4 0,4 25/11-30/11/2016 

7 ND3 545 4   1/11-10/11/2016 

8 ND5 551 4   1/11-10/11/2016 

 

b. San ủi mặt ruộng thực hiện mô hình: Không 

c. Xây lắp các hạng mục phục vụ việc bảo quản, sơ chế, xử lý các phụ phẩm sau thu 

hoạch: Không 
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Hoµng ThÞ QuyÒn

Ph¹m ThÞ Minh

Ph¹m ThÞ Viªn

NguyÔn V̈ n Thµnh (Quang)

Lª ThÞ LuyÕn

TrÞnh H¶i Cêng

TrÇn H÷u Can

NguyÔn V̈ n H¹nh

TrÞnh ThÞ Mai

NguyÔn V̈ n Do

NguyÔn V̈ n Lai

NguyÔn Ngäc QuyÕt

Ph¹m ViÕt Thµnh

NguyÔn §¨ng DÞ

NguyÔn §¨ng T  (Lan)

NguyÔn ThÞ LËp

Ph¹m V̈ n ViÔn

Ng« V̈ n Vui

TrÇn ThÞ Huª

NguyÔn V̈ n Hy

Ph¹m ViÕt Cõ

NguyÔn §¨ng L¹ i

NguyÔn ThÞ §Ò

NguyÔn C«ng Hï ng (TÝnh)

Lª V̈ n Th¾ng (B×nh)

TrÞnh ThÞ Dung

NguyÔn ThÞ Läc

Lª ThÞ VÇn

NguyÔn §¨ng TÝnh

NguyÔn Tam Thanh

NguyÔn C«ng ChiÕn

TrÇn ThÞ §ang

Mai ThÞ Hêng

NguyÔn V̈ n D©n

NguyÔn V̈ n T¹o

TrÞnh ThÞ Hoa

Lª ThÞ Huª

Lª ThÞ TiÕn

NguyÔn ThÞ Lý

NguyÔn V̈ n ¢u

NguyÔn ThÞ Huª

NguyÔn V̈ n Chung

NguyÔn V̈ n Hång

Lª ThÞ H¬ng

Viªn ThÞ Ban

NguyÔn V̈ n M¹nh

TrÞnh ThÞ Ng©n

Bï i ThÞ H¶i

Lª Huy ChÊt

Ç p §øc Minh

Lª ThÞ Tø

NguyÔn §¨ng L©m

NguyÔn ThÞ Len

§ç V̈ n Ninh

NguyÔn V̈ n C

NguyÔn ThÞ Thñy (¬n)

Vò V̈ n Nha

Ph¹m V̈ n V«ng

NguyÔn V̈ n Ng«n

Ç p §øc Hï ng

NguyÔn ThÞ Hßa

NguyÔn ThÞ Ch¾t

Lª ThÞ Èm

Ç p §øc Quang

NguyÔn V̈ n Sü

Ç p ThÞ HuÖ

NguyÔn V̈ n Dao

Ph¹m ThÞ O̧ nh

NguyÔn V̈ n TiÕn

Ph¹m V̈ n V«ng

Chu Huy Nh©n

NguyÔn V̈ n Chung (Thoa)

Lª V̈ n Tí i

NguyÔn Xu©n Thñy

Ç p §øc Minh

TrÞnh Xu©n Hï ng

Ç p §øc Chinh

Ph¹m ThÞ Loan

Lª ThÞ Dung

Lª ThÞ ThuÇn

Hoµng ThÞ B×nh

Lª ThÞ Nu«i

 NguyÔn ThÞ Th êng (V©n)

NguyÔn ThÞ CÈm

NguyÔn ThÞ Hßng (HiÕu)

§ç ThÞ Ch¾t

NguyÔn V̈ n Chinh

§ç Quèc B×nh

NguyÔn ThÞ Thªm

Lª Huy Vinh

Lª ThÞ H¹nh

NguyÔn V̈ n TuÊn (H êng)

Lª ThÞ ThuÇn

Lª V̈ n ThiÖu (Lý)

1008

3184

1437

1509

1122

1092

1109

1056

3294

3984

4487

1767

1710

3134

3121

1737

1790

787

2273

1863
1798

1769

2622

2544

1134

1937

1560

2318

2658

1594

2437

2445

1262

NguyÔn ThÞ LuËn

1322

1341

1685

1529

831

1410

1281

790

1532

2600

1600

2515

1374

2529

2222

1859

1338

1041

1974

2210

2614

2381

1200

992

1935

1647

2069

660

500

1260

680

2000

1300

1350

2540

1280

2507

2210

1677

1972

2027

2610

1905

1340

2945

2385

2450

1500

1678

1844

1594

1907

3317

1739

2095

1594

2793

2020

1754

2400

1616

1666

1744

2179

990

1695

1418

1090

2542

2303

1630

2453

1905

1717

1898

1133

1572

1387

1475

1391

1512

2270

2545

3361

2486

1525

1390

1863

1800

1260

1235

2400

1700

2100

1827

1800

1650

1900

1700

1653

1800

571

2530

1071

1800

2415

1247

1255

1200

1150

2269

600

500

2351

2448

2646

3050

2120

1114

1692

2526

2224

2785

1190

1706

2776

2141

2017

2017

2297

2595

2460

3030

1688

1956

2825

1969

2181

1948

2618

2070

1901

2142

2207

2684

1266

1829

1758

2859
1494

747

1845

1556

1737

1896

1701

1708

1951

3502

1920

1601

2093

1886

1305

3056

3233

3840

1900

IR
1

IR
2

IR
3

IR
4

IR
5

IR
6

D
R
1

DR2

DR2

DR2

KÝ hiÖu

Kªnh t í i

Kªnh tiªu

H í ng cÊp n í c

H í ng tiªu n í c

IR1

DR1

§ êng néi ®ång

Bê kho¶nh

1
2

3

4

5

6

 

Hình 11. Sơ đồ hệ thống tưới tiêu và giao thông nội đồng mô hình lúa xã Yên Phong 

c ¾t  n g an g  ®¹ i d iÖn  t u y Õn  k ª n h  t iª u  d 1
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MÆt  c ¾t  n g an g  ®iÓn  h ×n h  ® ê n g  n d 3 

 

Hình 12. Mặt cắt đại diện của kên  t êu    đường nộ  đồng MH lúa xã Yên Phong 
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Hình 13. Mặt cắt đại diện của cống, phai chắn MH lúa xã Yên Phong 

6.1.2 Hoạt động sản xuất  

Vụ lúa mùa 2016 sẽ thực hiện việc gieo trồng giống lúa Q5, Hương thơm 1, Bắc 

thơm 7, Nhị ưu 69, Nhị ưu838 trên diện tích toàn mô hình là 48,6 ha, tuy nhiên do xây 

dựng PCSA được duyệt sau thời vụ gieo trồng, nên các khâu từ  ón lót, gieo cấy nông 

dân tự đầu tư, chỉ hỗ trợ cho người dân trong mô hình lượng phân  ón thúc đợt 1, đợt 2, 

và hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, hướng dân người dân chăm sóc lúa theo ICM. 

Vụ đông (cây ngô) sẽ thực hiện: Thời vụ gieo hạt từ 15-20/09/2016; Thu hoạch từ 

cuối tháng 12/2016. Giống ngô chọn đưa vào mô hình là giống ngắn ngày, chống đổ ngã 

tốt, có khả năng kết hạt tốt, chịu hạn, lạnh và chống chịu sâu  ệnh tốt như giống ngô lai 

VS36, NK4300, P4199, CP333...  

Bảng 19. Thời vụ và các công việc cần thực hiện 

Công việc Vụ đông (Cây ngô) 

Làm đất Từ ngày 25/09 đến ngày 30/09 

Gieo cây giống (với một số 

loại cây trồng bằng cây con) 
Từ ngày 15/09 đến ngày 20/09 (nếu làm bầu) 

Gieo cấy/trồng Từ ngày 25/09 đến ngày 30/09 (cùng với làm đất) 

Làm cỏ lần 1 (vì có màng phủ 

nên rất ít cỏ dại) 
Làm cỏ kết hợp bón phân 

Làm cỏ lần 2 Làm cỏ kết hợp bón phân 

Bón phân lần 1 (bón lót) PC + 600kg phân Lân + 140kg ure 

Bón phân lần 2 (kết hợp tưới) Khi 5-6 lá: 140kg Ure + 110kg Kali 

Bón phân lần 3 (kết hợp tưới) Khi 10-11 lá: 140kg Ure + 110kg Kali 

Phun thuốc lần 1 Phun trước khi che màng phủ 

Phun thuốc lần sau Khi phát hiện sâu bệnh 

Tưới nước 
Từ trồng đến 30 ngày tưới 4-5 lần/ngày lượng nước 

0,5-0,8 lít/cây 
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Tưới 
Sau trồng 30 ngày tưới 6 lần/ngày (Có hướng dẫn chi 

tiết ở phần trước) 

Thu hoạch Từ ngày 20 – 30/12 thu hoạch  

Bảng 20. Hỗ trợ vật tư nông nghiệp năm 2016 

TT Hạng mục Đvt 

Năm 2016 

Lúa 

mùa 

Thời 

gian 

cấp 

Ngô 

đông 

Thời 

gian 

cấp 

Tổng 

vật tư 

NN 

Tổng 

hỗ trợ 

vật tư 

NN 

1 Diện tích  ha 48,6   48,6       

2 Vật tư nông nghiệp           242.027 74.785 

2.1 Thuê máy làm đất ha 48,6   48,6   97 97 

2.2  iống  Kg 2.187 

  777,6 

25/0

9/20

16 2.965 2.965 

2.3 Phân bón   

  

25/07

/2016 
  

25/0

9/20

16   0 

  Urê Kg 3.818   6.151   33.228 9.968 

  Lân Supe Kg 5.253   8.898   47.170 14.151 

  Kali Clorua Kg 2.506   3.235   19.134 5.740 

  
  ế p ẩ  

Trichoderma 

gói 

125gr 
405 

25/07

/2016 
0   1.350 405 

  P  n  ữu  ơ s n   ọ  kg 15.000   
12.00

0 
  90.000 

27.000 

2.4 
Làm mạ khay, ngô 

 ầu 
            

0 

  Thuê khay Khay 
3.750 

  
10.50

0 
  

47.500 14.250 

  T uê  á   ấ  ha 15       49 15 

2.5 
Chế phẩm BVTV 

sinh học 
    

25/07

/2016 
  

25/0

9/20

16   0 

  Cho mạ, lúa, ngô ha 29,2   29,2   194 58 

2.6. Thuê máy gặt ha 48,6       49 49 

2.7 

Xử lý rơm rạ, thân 

ngô (chế phẩm vi 

sinh Tricoderma) 

kg 29,16   58,32   292 87 

6.1.3 Các loại dụng cụ cầm tay cần được cung cấp trong năm  

Dụng cụ cầm tay cấp cho năm 2016 để thực hiện mô hình với diện tích 48,6 ha 

được thể hiện trong bảng 15. 

Bảng 21. Dụng cụ cầm tay cấp cho năm 2016 

 

TT Hạng mục hỗ trợ Loại hình/quy Địa Số Thời gian hỗ 
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cách điểm lương/khối 

lượng 

trợ 

(tháng/năm) 

1 Các dụng cụ cầm 

tay 

   

1/7/2016 

 Bình  ơm chế phẩm 

SH 
cái  250 

2 Thiết bị thu hoạch 
   

 Công cụ trách hạt ngô Công cụ trách hạt 

ngô 3A2,2Kw 

 
01 

3 Thiết bị xử lý phụ 

phẩm 

   

 Công cụ  ăm thân lá 

ngô 
Công cụ bă   ỏ, 

thân lá ngô 

 
02 

6.1.4 Các hoạt động tập huấn/hướng dẫn kỹ thuật  

Kế hoạch tập huấn hướng dẫn kỹ thuật năm 2016 được thể hiện ở bảng 16 

 

Bảng 22. Kế hoạch tập huấn hướng dẫn kỹ thuật năm 2016 

 

  

STT 

Hạng mục đào tạo/hướng 

dẫn 

Cây trồng 

thuộc mô 

hình 

Số 

người 

cần 

đạo 

tạo  

 

Số 

người/lớp 

Số 

lớp 

Thời 

gian 

 đào tạo 

(ngày) 

1 
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, 

thu hoạch  
Cây lúa, ngô 50 25 2 15-16/7 

2 
Kỹ thuật  ảo quản, sơ chế 

sản phẩm sau thu hoạch 
Cây lúa, ngô 50 25 2 18-19/7 

3 

Kỹ thuật xử lý sản phẩm 

phụ sau thu hoạch (làm 

phân  ón, làm nguyên liệu 

trồng nấm) 

Cây lúa, ngô 50 25 2 20-21/7 

  Tổng số       6   

 

6.2  Mô hình cánh đồng lớn trồng lúa xã Thiệu Công 

 6.2.1 Hoạt động xây lắp cơ sở hạ tầng nội đồng 

a. Các công trình tưới tiêu nội đồng cơ sở hạ tầng nội đồng sẽ được thực hiện xây 

lắp, cải tạo trong tháng 11 năm 2016.  

* Đối vớ  kên  tưới: Kênh bê tông hở, mặt cắt thiết kế là mặt cắt hình chữ nhật. 

* Đối với kênh tiêu: Mặt cắt thiết kế nạo vét và làm mới là mặt cắt kênh hình 

thang; mái dốc 0,5. 
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* Đối vớ  đường giao thông nộ  đồng:  

Mặt cắt thiết kế: Kết cấu áo đường : 2 lớp 

- Lớp đá dăm cấp phối loại 1, dày d=10cm 

- Lớp BTCT M200, dày d=20cm 

Kết cấu: 

- Độ dốc ngang: i = 2% 

- Bề rộng mặt đường: B = 3m 

- Chiều rộng mỗi lề: b = 0,5m 

b. San ủi mặt ruộng thực hiện mô hình: Không 

c. Xây lắp các hạng mục phục vụ việc bảo quản, sơ chế, xử lý các phụ phẩm sau thu 

hoạch: Không 
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Bảng 23. Thông số thiết kế của kênh tiêu xây mới và sau nạo  ét, đường giao thông nộ  đồng cải tạo xã Thiệu Công 

TT Tên kênh 
F Q Thông số thiết kế 

m n i 
(ha) (l/s) L (m) b (m) h (m) 

I. Kênh tưới                 

1 Kênh N5 đi Nổ sin 1 6 0.01 292 0.3 0.4 0 0.017 0.0007 

2 Kênh N5 đi Nổ sin 2 1.5 0.002 159 0.3 0.4 0 0.017 0.0016 

3 Kênh Vườn Thế đi Kẽ Cồn Đống 10 0.016 458 0.3 0.4 0 0.017 0.0009 

4 Kênh đầu cầu đi Lỗ Lội 2.5 0.004 411 0.3 0.4 0 0.017 0.0004 

5 Kênh Thầy Hồ đi Tà Thước 3 0.004 361 0.3 0.4 0 0.017 0.0009 

6 Kênh Ngã Tư Cây Đề đi Bỡ Đồng 2.1 0.003 121 0.3 0.4 0 0.017 0.0008 

7 Kênh Ngã Tư Cồn Khỉ đi Lấp 2 0.003 200 0.3 0.4 0 0.017 0.0008 

8 Kênh Đồng Hải về cổng làng Xuân Quang 9.7 0.016 431 0.3 0.4 0 0.017 0.0005 

II. Kênh tiêu 
       

  

1 Kênh tiêu Ông Thành đi xuống Đông  25 0.435 971 1 1 0.5 0.03 0.0008 

2 Kênh tiêu Ông Thành đi xuống Đông Ốc 10 0.174 229 0.6 0.7 0.5 0.03 0.0015 

3 Kênh tiêu Cống ông Nhơn đi Dọc tre 8 0.14 165 1.0 0.46 0.5 0.03 0.0028 

4 Kênh tiêu Dọc Tre đi Anh Toán 13 0.227 167 0.8 0.7 0.5 0.03 0.0024 

5 Mương tiêu Đồng Nhồi 10 0.174 487 0.8 0.6 0.5 0.03 0.0025 

6 Kênh tiêu sau Đồng Nhồi 12 0.21 331 1.0 1.0 0.3 0.03 0.0001 

7 Kênh tiêu Ông Nhờn đi Mỗng Đức 6 0.105 249 1.0 0.51 0.5 0.03 0.0009 

8 Mương tiêu phía Nam Đồng Hải 8 0.14 513 0.8 0.7 0.5 0.03 0.0006 

8 Mương tiêu phía Bắc Đồng Hải 10 0.174 370 0.8 0.71 0.5 0.03 0.0007 

9 Mương tiêu sau Bắc Đồng Hải 12 0.21 131 1.0 0.8 0.5 0.03 0.0007 

III. Cống tiêu         
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1 Cống tiêu qua đường trên kênh tiêu Đồng Nhồi     3 D600         

2 Cống tiêu qua đường trên kênh tiêu sau Đồng Nhồi     3 D600         

3 Cống tiêu qua đường trên kênh tiêu Nam Đồng Hải     3 D600         

4 
Cống tiêu qua đường trên kênh tiêu Ông Nhờn đi 

Mỗng Đức 
    3 D600         

5 
Cống tiêu qua đường trên kênh tiêu Ông Thành đi 

xuống Đồng và Đồng Ốc 
    3 D600         

6 Cống tiêu qua đường trên kênh tiêu Bắc Đồng Hải     3 D600         

7 
Cống tiêu qua đường trên kênh tiêu Dọc Tre đi Anh 

Toán 
    3 D600         

IV. Đường giao thông 
       

  

1 Đường từ Ngõ Ông Thành đi Lợi Thượng     405 3         

2 Đường cống ông Nhờn đi Dọc Tre     117 3         

3 Đường cột điện 4 chân đi Đông Hải     298 3         

4 Đường Đồng Hải từ Xuân Quan 1 đi Liên Minh     270 3         

5 Đường Đồng Hải đi Lợi Thượng     400 3         

6 Đường Đồng Hải dãy 1+2     350 3         

7 Đường tư đầu cầu đi Lỗ Lội     350 3         

8 Đường Trục giữa Phía Nam Đồng Hải     290 3         

9 Đường Vườn Thế đi kẽ Cồn Đống     458 3         

10 Đường từ mương N5 đi Nổ Sin     280 3         

 

Ghi chú: F là diện tích phụ trá  , Q l  lưu lượng thiết kế; m là hệ số mái; n là hệ số n á ,   l  độ dốc 



118 

 

 

s•
án

g
 m

Eu
 k

ha

s•
áng

 m
Eu

 kh
a

s•
áng

 m
Eu

 kh
a

 

Hình 14. Hệ thống kên   ương tướ  t êu    đường nộ  đồng xã Thiệu Công
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C¾t  n g an g  ®¹ i d iÖn  t u y Õn  k ª n h  t iª u

Tû l Ö: 1/ 25
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Hình 15. Mặt cắt ngang đại diện của kên  tưới và kênh tiêu  
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MÆt  c ¾t  n g an g  ® ê n g  x u ©n  q u an  1 ®i l iª n  min h

 
 

 

 

MÆt  c ¾t  n g an g   ® ê n g  ®å n g  h ¶ i  ®i l î i t h  î n g

 

 

 

Hình 16. Mặt cắt đại diện của một số tuyến đường nộ  đồng 

6.2.2 Hoạt động sản xuất 

Vụ đông phần diện tích thực hiện mô hình sẽ trồng ngô (75 ha). Thời vụ gieo hạt 

từ 15-20/09/2016; Thu hoạch từ cuối tháng 12/2016. Giống ngô chọn đưa vào mô hình 

là giống ngắn ngày, chống đổ ngã tốt, có khả năng kết hạt tốt, chịu hạn, lạnh và chống 

chịu sâu  ệnh tốt như giống ngô lai VS36, NK4300, P4199, CP333...  

Bảng 24. Thời vụ và các công việc cần thực hiện 

Công việc Vụ đông (Cây ngô) 

Làm đất Từ ngày 25/09 đến ngày 30/09 

Gieo cây giống (với một số 

loại cây trồng bằng cây con) 
Từ ngày 15/09 đến ngày 20/09 (nếu làm bầu) 
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Gieo cấy/trồng Từ ngày 25/09 đến ngày 30/09 (cùng với làm đất) 

Làm cỏ lần 1 (vì có màng phủ 

nên rất ít cỏ dại) 
Làm cỏ kết hợp bón phân 

Làm cỏ lần 2 Làm cỏ kết hợp bón phân 

Bón phân lần 1 (bón lót) PC + 600kg phân Lân + 140kg Ủe 

Bón phân lần 2 (kết hợp tưới) Khi 5-6 lá: 140kg Ure + 110kg Kali 

Bón phân lần 3 (kết hợp tưới) Khi 10-11 lá: 140kg Ure + 110kg Kali 

Phun thuốc lần 1 Phun trước khi che màng phủ 

Phun thuốc lần sau Khi phát hiện sâu bệnh 

Tưới nước 
Từ trồng đến 30 ngày tưới 4-5 lần/ngày lượng nước 

0,5-0,8 lít/cây 

Tưới 
Sau trồng 30 ngày tưới 6 lần/ngày (Có hướng dẫn chi 

tiết ở phần trước) 

Thu hoạch Từ ngày 20 – 30/12 thu hoạch  

Bảng 25. Hỗ trợ vật tư nông nghiệp năm 2016 

TT Hạng mục Đvt 

Năm 2016 

Tổng 

kinh phí 
Hỗ trợ Ngô 

đông 

Thời gian 

cấp 

Đậu 

tương 

đông 

Thời gian 

cấp 

1 Diện tích  ha 50,0   25,0       

2 
Vật tư nông 

nghiệp 
      

        

2.1 
Thuê máy làm 

đất 
ha 50   25   375.000 375.000 

2.2 Giống  Kg 800 25/09/2016 1.625 25/09/2016 144.750 144.750 

2.3 Phân bón     25/09/2016   25/09/2016     

2.3.1 
Cho làm mạ 

khay, ngô bầu 
              

  Urê Kg 27       900 270 

  Lân Supe Kg 150       2.000 600 

  Kali Clorua Kg 27       1.080 324 

2.3.2 
Cho ngô, đậu 

tương 
              

  Urê kg 6.300   2.750  237.500 71.250 

  Lân Supe kg 9.000   10.000  160.000 48.000 

  Kali Clorua kg 3.300   3.250  171.000 51.300 

  
Chế phẩm 

Trichoderma 

gói 

125g 
           

  Vôi kg     12.500  2.500 750 

  
Phân hữu  ơ 

sinh học 
kg 12.000   25.000  325.000 97.500 

2.4 Làm ngô bầu               

  Thuê khay Khay 10.500       70.000 21.000 
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  Thuê máy cấy ha             

2.5 
Chế phẩm sinh 

học 
    25/09/2016   25/09/2016     

  Cho ngô bầu ha 15       2.500 750 

  

Cho ngô, đậu 

tương 
ha 15   25 

 
275.000 82.500 

2.6 Thuê máy gặt ha             

3 

Xử lý thân ngô 

(Chế phẩm vi 

sinh 

Tricoderma) kg 

60 25/09/2016 50 25/09/2016 37.500 11.250 

 

6.2.3  Các loại dụng cụ cầm tay cần được cung cấp trong năm 

Dụng cụ cầm tay cấp cho năm 2016 để thực hiện mô hình với diện tích 75 ha 

được thể hiện trong bảng 16. 

Bảng 26. Dụng cụ cầm tay cấp cho năm 2016 

TT Hạng mục hỗ trợ 
Loại hình/quy 

cách 

Địa 

điểm 

Số 

lương/khối 

lượng 

Thời gian 

hỗ trợ 

(tháng/năm) 

1 Các dụng cụ cầm 

tay 

   

1/7/2016 

 
Bình  ơm chế phẩm 

SH 
cái  113 

2 Thiết bị thu hoạch    

 Công cụ tách hạt ngô Công cụ trách 

hạt ngô 3A2,2Kw 

 01 

3 Thiết bị xử lý phụ 

phẩm 

   

 Công cụ  ăm thân lá 

ngô 
Công cụ bă   ỏ, 

thân lá ngô 

 02 

6.2.4  Hoạt động tập huấn/hướng dẫn kỹ thuật trong năm  

Kế hoạch tập huấn hướng dẫn kỹ thuật năm 2016 được thể hiện ở bảng 16 

Bảng 27. Kế hoạch tập huấn hướng dẫn kỹ thuật năm 2016 

  

STT 

Hạng mục đào tạo/hướng 

dẫn 

Cây trồng 

thuộc mô 

hình 

Số 

người 

cần 

đạo 

tạo  

 

Số 

người/lớp 

Số 

lớp 

Thời 

gian 

 đào tạo 

(ngày) 
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1 
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, 

thu hoạch  

Cây lúa, 

ngô, đậu 

tương 

150 30 5 15-16/7 

2 
Kỹ thuật  ảo quản, sơ chế 

sản phẩm sau thu hoạch 

Cây lúa, 

ngô, đậu 

tương 

150 30 5 18-19/7 

3 

Kỹ thuật xử lý sản phẩm 

phụ sau thu hoạch (làm 

phân  ón, làm nguyên liệu 

trồng nấm) 

Cây lúa, 

ngô, đậu 

tương 

150 30 5 20-21/7 

  Tổng số       15   

 

6.3  Mô hình chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng rau màu gắn với chế biến và 

xuất khẩu xã Yên Bái 

6.3.1 Hoạt động xây lắp cơ sở hạ tầng nội đồng 

Các công trình tưới tiêu nội đồng cơ sở hạ tầng nội đồng sẽ được thực hiện xây lắp, 

cải tạo trong tháng 11 năm 2016.  

a.  Cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng  

Mặt cắt thiết kế: Kết cấu áo đường : 2 lớp 

- Lớp đá dăm cấp phối loại 1, dày d=10cm 

- Lớp BTCT M200, dày d=20cm 

Kết cấu: 

- Độ dốc ngang: i = 2% 

- Bề rộng mặt đường: B = 3m 

- Chiều rộng mỗi lề: b = 0,5m 

Bảng 28. Thông số đường nội đồng và thời gian thực hiện 

TT Tên đường 
Thông số đường nội đồng 

L (m) B (m) Thời gian thực hiện 

1 Đường bờ vùng Đ1 183 3 1/11-5/11/2016 

2 Đường bờ vùng Đ2 247 3 1/11-5/11/2016 

3 Đường bờ vùng Đ3 450 3 1/11-5/11/2016 

4 Đường bờ vùng Đ4 136 3 1/11-5/11/2016 

5 Đường bờ vùng Đ5 204 3 1/11-5/11/2016 
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Hình 17.  ơ đồ hiện trạng hệ thống tưới tiêu và giao thông nộ  đồng      n  đa  ạng 

hóa xã Yên Bái 

 

 

MÆt  c ¾t  n g an g  ®iÓn  h ×n h  ® ê n g  bê  v ï n g  ®1 

 

Hình 18. Mặt cắt đại diện của đường bờ vùng thiết kế xã Yên Bái 

b. San ủi mặt ruộng thực hiện mô hình: Không 
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c. Xây lắp các hạng mục phục vụ việc bảo quản, sơ chế, xử lý các phụ phẩm sau 

thu hoạch: Không 

6.3.2 Hoạt động sản xuất 

Vụ đông năm 2016 sẽ thực hiện việc gieo trồng dưa chuột trên diện tích toàn 

mô hình là 20,0 ha. Thời vụ gieo hạt từ 1-10/9/2016; Thu hoạch từ cuối tháng 

12/2016. Giống dưa chuột chọn đưa vào mô hình là giống ngắn ngày thời gian thu 

hoạch gọn, tập trung (giống Nếp Đăm, Thuỷ Nguyên, Mỹ Văn). 

Vật tư nông nghiệp cần thiết được tổng hợp ở mục 4.1.7a. 

Bảng 29. Thời vụ và các công việc cần th c hiện 

Công việc Dưa chuột vụ 2 

Làm đất 20-30/12 

Gieo cấy/trồng 1-10/1 

Làm cỏ lần 1 (vì có màng 

phủ nên rất ít cỏ dại) 

Khi có 3-4 lá thật 

Làm cỏ lần 2 có 9-10 lá thật 

Làm cỏ lần 3 Có 12-14 lá thật 

Bón phân lần 1 (bón lót) Toàn bộ phân chuồng và phân lân 

Bón thúc lần 1  Khi có 3-4 lá thật 

Bón thúc lần 2  có 9-10 lá thật 

Bón thúc lần 3 Có 12-14 lá thật 

Phun thuốc phòng lần 1  Sau trồng 3-5 ngày 

Phun thuốc phòng lần 2 Sau phun lần 1 7 ngày 

Phun thuốc lần sau Phun thuốc kịp thời khi phát hiện sâu bệnh, lưu ý đảm 

bảo đúng thời gian cách ly của thuốc khi thu hoạch 

………..  

Tưới nước  iai đoạn cây con tưới bằng ô roa đảm bảo đất luôn đủ 

ẩm 

Tưới   iai đoạn cây ra hoa đến có quả tưới rãnh mỗi tuần 1 

lần, đảm bảo đất luôn đủ ẩm 

Thu hoạch Quả 7-10 ngày tuổi 

6.3.3 Các dụng cụ cầm tay cần được cấp 

Công cụ phun chế phẩm sinh học, nhu cầu 100 cái, đề nghị hỗ trợ 100 cái 

(100%). 

6.3.4 Các hoạt động tập huấn/kỹ thuật 

Bảng 30. Kế hoạch tập huấn  ướng dẫn kỹ thuật xã Yên Bái 

  

STT 

Hạng mục đào 

tạo/hướng dẫn 

Cây trồng 

thuộc mô hình 

Số người 

cần đạo 

tạo  

 

Số 

người/l

ớp 

Số 

lớp 

Thời gian 

 đào tạo 

(ngày) 

1 
Kỹ thuật trồng, chăm 

sóc, thu hoạch  

Cây dưa chuột, 

đậu tương, ngô 
50 25 2 15-16/7 
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2 

Kỹ thuật bảo quản, sơ 

chế sản phẩm sau thu 

hoạch 

Cây dưa chuột, 

đậu tương, ngô 
50 25 2 18-19/7 

3 

Kỹ thuật xử lý sản 

phẩm phụ sau thu 

hoạch  

Cây dưa chuột, 

đậu tương, ngô 
50 25 2 20-21/7 

  Tổng số       6   

 

6.4  Mô hình chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng rau màu gắn với chế biến và 

xuất khẩu xã Định Liên 

6.4.1 Hoạt động xây lắp cơ sở hạ tầng nội đồng 

Các công trình tưới tiêu nội đồng cơ sở hạ tầng nội đồng sẽ được thực hiện xây 

lắp, cải tạo trong tháng 11 năm 2016.  

a. Cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng  

Mặt cắt thiết kế: Kết cấu áo đường : 2 lớp 

- Lớp đá dăm cấp phối loại 1, dày d=10cm 

- Lớp BTCT M200, dày d=20cm 

Kết cấu: 

- Độ dốc ngang: i = 2% 

- Bề rộng mặt đường: B = 3m 

- Chiều rộng mỗi lề: b = 0,5m 

Bảng 31. Thông số đường nội đồng và thời gian thực hiện 

TT Tên đường 
Thông số đường nội đồng 

L (m) B (m) Thời gian thực hiện 

1 Đường ND1 204 3 1/11-5/11/2016 

2 Đường ND2 289 3 1/11-5/11/2016 

 



127 

 

 

Kª nh B6

Kª nh B4

QL 45 ( NHùA)

Kª nh t  í i t iª u

Kª nh t  í i t iª u

Kª nh t  í i t iª u

Kª nh t  í i t iª u

Kª nh t  í i t iª u

Kª nh t  í i t iª u

Kª nh t  í i t iª u

Kª nh t  í i t iª u

®ång ®»ng

Ngùa ThÞt

Qu¸ n n í c

M· nh Kh¸ nh

mÇu

mÇu

l óa

l óa

l óa

MÇu

MÇu

mÇu

l óa

l óa

l óa

l óa

l óa

l óa

l óa

l óa

l óa

l óa

MÇu

MÇu

MÇu

Mh 1

Mh 3

Mh 2

I1

I2

I6

I7

I3

I4

d4

I1
Kª nh t  í i 

D1
Kª nh t iª u 

® êng néi ®ång

D1

D8

D7

D6

D3

I8

D2

d5

ND1

ND2

ND3

ND4

ND1

I5

ND5

 

Hình 19.  ơ đồ hiện trạng hệ thống tưới tiêu và giao thông nộ  đồng      n  đa  ạng 

 óa xã Định Liên 

 

MÆt  c ¾t  n g an g  ®iÓn  h ×n h  
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Hình 20. Mặt cắt đại diện của đường nộ  đồng xã Định Liên 

b. San ủi mặt ruộng thực hiện mô hình: Không 

c. Xây lắp các hạng mục phục vụ việc bảo quản, sơ chế, xử lý các phụ phẩm sau 

thu hoạch: Không 

6.4.2 Hoạt động sản xuất 

Vụ đông 2016 sẽ thực hiện việc gieo trồng Cà chua (MH1) 10 ha; ớt (MH2) 20 

ha và Đậu tương (MH3) 15 ha (lịch thời vụ và các giai đoạn chăn sóc phù hợp vói thời 

kỳ sinh trưởng tại  ảng 1,2,3). 

Vật tư nông nghiệp hỗ trợ được tổng hợp ở mục 4.1.7  . 

Bảng 32. Thời vụ và các công việc cần th c hiện 

Công việc Cà chua (MH1) Cây Ớt (MH2) 
Đậu tương đông 

(MH3) 

Làm đất T7 
Từ ngày 15/8 đến 

ngày 30/8 
Đầu T9 

Gieo cây 

giống (với 

một số loại 

cây trồng 

bằng cây 

con) 

T7 – T8 
Từ ngày 15/8 đến 

ngày 20/8 
  

Gieo 

cấy/trồng 

Khi cây có 5-6 lá 

(sau gieo khoảng 25-

30 ngày 

Từ ngày 20/9 đến 

ngày 5/10 
10/15/2009 

Làm cỏ (nếu 

có màng phủ 

sẽ rất ít cỏ 

dại) 

  Khi cây phân cành Khi có 2-3 lá thật 

Làm cỏ Kết hợp khi bón thúc 

Làm cỏ được thực 

hiện với các đợt bón 

thúc 

Khi có 6-7 lá thật 

Bón lót 

Toàn bộ PC + phân 

lân + 1/2 lượng phân 

Kali bón vào hốc sâu 

15- 20 cm trước khi 

trồng. 

Từ ngày 30/8 đến 

ngày 20/9 

Toàn bộ phân chuồng 

và phân lân 

Bón thúc lần 

1  

1/3 lượng N khi cây 

bén rễ 

Khi cây bắt đầu phân 

cành 
Khi có 2-3 lá thật 

Bón thúc lần 

2 

1/3 lượng N + ½ 

K2O khi cây ra hoa 

Khi cây có hoa rộ, 

quả non 
Khi có 6-7 lá thật 

Bón thúc lần 

3 

1/3 lượng đạm khi 

cây đậu quả 
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Phun thuốc 

lần 1 

Chủ động theo dõi 

phòng trừ sâu bệnh 

theo hướng dẫn của 

CB kỹ thuật 

Phun trước khi che 

màng phủ Chủ động phòng trừ 

sâu bệnh kịp thời, sử 

dụng thuốc đúng liều 

lượng và đúng cách 

theo hướng dẫn 

Phun thuốc 

lần sau 
  

Khi phát hiện sâu 

bệnh và phải tuân thủ 

theo hướng dẫn sử 

dụng thuốc BVTV ………..   

Tưới nước 0 

Từ trồng đến 30 ngày 

tưới 4-5 lần/ngày 

lượng nước 0,5-0,8 

lít/cây 

Luôn đảm bảo độ ẩm 

đất 70-80%, lưu ý 

không để ruộng bị 

úng 

Tưới    

Sau trồng 30 ngày 

tưới 6 lần/ngày (Có 

hướng dẫn chi tiết ở 

phần trước) 

  

Thu hoạch 

Khi thu hái tránh va 

đập làm dập quả, sẽ 

là môi trường thuận 

lợi cho nấm bệnh 

phát triển 

Từ ngày 20 – 30/12 

bắt đầu cho thu hoạch 

và thu liên tục đến hết 

tháng 4 (khoảng1-2 

ngày thu 1 lần 

Khi quả chin trên cây 

đạt > 90%. Sau khi 

thu hoạch về, rải cây 

trên sân phơi tái một 

nắng, đêm ủ đống 

không quá 1 mét, sau 

đó đem phơi đập lấy 

hạt đợt 1, Số quả còn 

lại ủ đống tiếp 2 ngày, 

sau đó đem phơi rồi 

đập thu toàn bộ hạt. 

 

6.4.3 Các loại dụng cụ cầm tay cần cấp 

Công cụ phun chế phẩm sinh học, nhu cầu 225 cái, đề nghị hỗ trợ 225 cái 

(100%). 

6.4.4 Các hoạt động tập huấn/kỹ thuật 

Bảng 33. Kế hoạch tập huấn  ướng dẫn kỹ thuật nă  2016 

  

STT 

Hạng mục đào 

tạo/hướng dẫn 

Cây trồng 

thuộc mô 

hình 

Số người 

cần đạo tạo  

 

Số 

người/lớp 

Số 

lớp 

Thời 

gian 

 đào tạo 

(ngày) 

1 
Kỹ thuật trồng, chăm 

sóc, thu hoạch  

Cây ớt, dưa 

chuột, đậu 

tương, cà 

chua, bí xanh, 

ngô 

50 25 6 15-16/7 
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2 

Kỹ thuật  ảo quản, sơ 

chế sản phẩm sau thu 

hoạch 

Cây ớt, dưa 

chuột, đậu 

tương, cà 

chua, bí xanh, 

ngô 

50 25 6 18-19/7 

3 

Kỹ thuật xử lý sản 

phẩm phụ sau thu 

hoạch (làm phân  ón, 

làm nguyên liệu trồng 

nấm) 

Cây ớt, dưa 

chuột, đậu 

tương, cà 

chua, bí xanh, 

ngô 

50 25 6 20-21/7 

  Tổng số       18   

 

6.5 Mô hình chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây rau màu gắn với chế biến 

và xuất khẩu xã Thiệu Quang 

6.5.1 Hoạt động xây lắp hạ tầng nội đồng 

Các công trình tưới tiêu nội đồng cơ sở hạ tầng nội đồng sẽ được thực hiện xây 

lắp, cải tạo trong tháng 11 năm 2016.  

a. Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu và giao thông nội đồng  

- Đường nội đồng 

Mặt cắt thiết kế: Kết cấu áo đường : 2 lớp 

 Lớp đá dăm cấp phối loại 1, dày d=10cm 

 Lớp BTCT M200, dày d=20cm 

Kết cấu: 

 Độ dốc ngang: i = 2% 

 Bề rộng mặt đường: B = 3m 

 Chiều rộng mỗi lề: b = 0,5m 

- Kênh tiêu 

Kênh tiêu là kênh đất, được nạo vét theo mặt cắt thiết kế 

 

Bảng 34. Thông số kênh tiêu, đường nội đồng và thời gian thực hiện 

TT Tên kênh 

Thông số thiết kế Thời gian 

L 

(m) 

b 

(m) 

h 

(m) 
thực hiện 

I. Kênh tiêu       

0.77 
5-11/11/2016 

1 Mương tiêu Ông Do 917 1.5 

III. Đường giao thông 
   

11-15/11/2016 
1 

Đường Trung Đồng đi Nấp 

mới 
915 3   

 

b. San ủi mặt ruộng thực hiện mô hình: Không 
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c.  Xây lắp các hạng mục phục vụ việc bảo quản, sơ chế, xử lý các phụ phẩm sau 

thu hoạch: Không 

 

 

 

Hình 21.  ơ đồ hệ t  ng tưới tiêu và giao thông nộ  đồng của      n  đa  ạng hóa xã 

Thiệu Quang 

6.5.2 Hoạt động sản xuất 

Vụ đông năm 2016 sẽ thực hiện việc gieo trồng cây khoai tây và cây  í xanh, 

mỗi loại gieo trồng trên diện tích là 15,0 ha trong khu mô hình.  

Cây khoai tây gieo hạt vào đầu tháng 10; Thu hoạch vào cuối tháng 12/2016.  
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Cây  í xanh gieo hạt vào giữa tháng 9; Thu hoạch vào cuối tháng 12/2016. 

Vật tư phân  ón cần hỗ trợ được tổng hợp ở mục 4.1.7c. 

Bảng 35. Thời vụ và các công việc cần th c hiện nă  2016   o      n  xã Yên Bá  

Công việc Khoai tây (MH1) Bí xanh (MH2) 

Làm đất Đầu T10  Giữa T9 

Gieo cây giống (với 

một số loại cây trồng 

bằng cây con) 

  25/8-5/9 

Gieo cấy/trồng Đầu tháng 10 15-20/9 

Làm cỏ lần 1  
Sau trồng 7-10ngày, kết 

hợp bón thúc lần 1 

Kết hợp các đợt bón phân 
Làm cỏ lần 2 

Sau trồng 20-25ngày, kết 

hợp bón thúc lần 2 

Làm cỏ lần 3 Sau trồng 35-40 ngày 

Bón lót 
PC+Lân+vôi+ 30% Ure + 

30% Kali 

Phân HC +Lân trước khi 

trồng 2-3 ngày 

Bón thúc 1 (kết hợp 

làm cỏ) 
Sau trồng 20 ngày Sau trồng 10-12 ngày 

Bón thúc 2 (kết hợp 

làm cỏ) 
Sau trồng 35-40 ngày Sau trồng 25-30 ngày 

Bón thúc 3 (kết hợp 

làm cỏ) 
  Khi cây ra hoa, đậu quả rộ 

Phun thuốc lần 1 
Khi phát hiện sâu bệnh, sử 

dụng thuốc đúng liều lượng, 

đúng cách chỉ dẫn 

Chỉ sử dụng thuốc BVTV khi 

sâu bênh hại đến ngưỡng, sử 

dụng đúng thuốc, đúng liều 

lượng, đúng cách chỉ dẫn của 

CBKT 

Phun thuốc lần sau 

Tưới nước 

Áp dụng tưới thấm theo 

rãnh, không để nước đọng 

trong rãnh 

Nguồn nước phải sạch, tưới 

sau khi trồng và sau khi bón 

phân. 

Tưới rãnh định kỳ, không để 

thiếu nước giai đoạn cây ra 

hoa và cho quả. 

Thu hoạch 

Khi có 80% số lá chuyển 

vàng. Lưu ý ngừng tưới 

nước trước khi thu hoạch 

15-20 ngày 

Thu đúng lứa quả, phân loại 

và bảo quản trong các dung 

cụ phù hợp 

 

6.5.3 Các loại dụng cụ cầm tay cần cấp 

Công cụ phun chế phẩm sinh học, nhu cầu 150 cái, đề nghị hỗ trợ 45 cái (30%). 

6.5.4 Các hoạt động tập huấn/kỹ thuật 
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STT 

Hạng mục đào 

tạo/hướng dẫn 

Cây trồng thuộc 

mô hình 

Số 

người 

cần đạo 

tạo 

Số 

người/lớp 

Số 

lớp 

Thời gian 

 đào tạo 

(ngày) 

1 

Kỹ thuật trồng, 

chăm sóc, thu 

hoạch  

Cây ngô, bí xanh, 

đậu tương, ớt, 

khoai tây. 

100 25 4 15-16/7 

2 

Kỹ thuật bảo quản, 

sơ chế sản phẩm 

sau thu hoạch 

Cây ngô, bí xanh, 

đậu tương, ớt, 

khoai tây. 

100 25 4 18-19/7 

3 

Kỹ thuật xử lý sản 

phẩm phụ sau thu 

hoạch  

Cây ngô, bí xanh, 

đậu tương, ớt, 

khoai tây. 

100 25 4 20-21/7 

  Tổng số       12   

 

6.6 Mô hình chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng rau màu gắn với chế biến và 

xuất khẩu xã Yên Phong 

6.6.1 Hoạt động xây lắp hạ tầng nội đồng 

a. Xây lắp hệ thống tưới nhỏ giọt cho khu vực 1 ha 

Các hạng mục hỗ trợ gồm: Xây lắp trạm  ơm, lắp đặt đường ống chính, ống nhánh 

và dây tưới cho vùng 1(1ha). Thông số của các hạng mục và thiết bị và thời gian triển 

khai được thể hiện ở bảng 12. 

Bảng 36. Thông số và thời gian thực hiện hỗ trợ xây lắp hệ thống tưới nhỏ nhỏ cho 

vùng 1, đồng Quan Nội 

TT Hạng mục ĐVT SL 
Thời gian 

thực hiện 

I Trạm bơm, BTCT, kích thước 4x4m cái 1 1-10/8/2016 

I Bộ điều khiển trung tâm     11/8/2016 

1 
Bầu lọc đĩa Amiad 3" T TA LINE 120 

MESH 
cái 3.0 

 

2 Bộ châm phân  ón VENTURI 2" 0.9 F cái 1.0  

3 
Bơm điện 3pha  CM65-200C 20HP H=44.8-

32m, Q=54-132m3 
cái 1.0 

 

4 Tủ điều khiển máy  ơm 20HP cái 1.0  

5 
Bơm điện 3pha CM32-160B 3HP H=28.5-

14.8m, Q=6-24m3 
cái 1.0 

 

6 Tủ điều khiển máy  ơm 3HP cái 1.0  

7 Van xả khí động học 2" AV-010 BSP cái 1.0  

8 Đồng hồ đo áp lực 250  6 BAR 1/2" BSP cái 2.0  

9 Đồng hồ đo lưu lượng 4" cái 1.0  

10 Van  ướm 3" và phụ kiện cái 6.0  
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11 Van  ướm 4" và phụ kiện cái 2.0  

12 Van 1 chiều 4'' và phụ kiện cái 2.0  

13 Van hồi nước theo áp lực 1.5" cái 1.0  

14 Phụ kiện kết nối lắp đặt  ộ điều khiển t.tâm  ộ 1.0  

 II   Hệ thống ống chính   cáp điều khiển      12/8/2016 

1 Ống PVC đk 110 Class 2 m 500.0  

3 Phụ kiện PVC kết nối hệ thống ống ha 9.8  

III 
 Cụm điều khiển thứ cấp trên đồng ruộng 

và hệ thống ống nhánh  
    

 

 A   Vùng 1      13/8/2016 

1 Ống PVC đk 60 Class 2 m 100.0  

2 Van điều áp cơ1.5'' cái 6.0  

3 Van xã khí động học 1'' cái 2.0  

4 Phụ kiện kết nối điều khiển thứ cấp  ộ 3.0  

IV  Hệ thống nhỏ giọt và phụ kiện      14-15/8/2016 

 A   Vùng 1       

1 Nối hai ống nhỏ giọt 16mm cái 500.0  

2 Nối khởi thủy PVC ngạnh 16 cái 125.0  

3  ioăng cao su 16mm cái 125.0  

4 Nối ống PE - ống nhỏ giọt 16mm cái 125.0  

5 
Dây nhỏ giọt Streamline 16mm 0.5m 

1.05l/h 
m 

15,000

.0 

 

6 Ổng PE 16/2.5 4 ar m 100.0  

b. Cải tạo hệ thống thủy lợi và đường nội đồng 

Bảng 37. Thông số của kênh tiêu và cống tiêu 

TT 
Tên 

kênh 

F 

(ha) 

L 

(m) 

b 

(m) 

h 

(m) 
m 

Thời gian thực 

hiện 

I. Kênh cấp xây mới          

1 I19 2.1 210 0.3 0.4   01-07/9/2016 

2 I20 4.21 420 0.3 0.4   01-07/9/2016 

II. Kênh tiêu        
 

1 D1 4.75 334 0.5 0.4 1 08/09/2016 

2 D2 7.53 330 0.5 0.4 1 08/09/2016 

3 D3 4.08 366 0.6 0.4 1 09/09/2016 

4 D4 9.82 380 0.6 0.4 1 09/09/2016 

5 D5 5.11 398 0.6 0.4 1 10/09/2016 

6 D6 5.11 302 0.6 0.4 1 10/09/2016 

7 D7 2.44 224 0.3 0.4 1 11/09/2016 
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8 D8 9.5 329 0.6 0.4 1 11/09/2016 

9 D9 8.1 202 0.6 0.4 1 12/09/2016 

10 D10 5.46 202 0.6 0.4 1.5 12/09/2016 

11 D11 4.04 202 0.4 0.4 1.5 13/09/2016 

12 D12 3.89 202 0.4 0.4 1.5 13/09/2016 

13 D13 4.21 202 0.4 0.4 1.5 13/09/2016 

III. Cống luồn        

 1 C1 10 20 1 

  

14/09/2016 

VI. Đường     

1 R1 3 405    15-25/09/2016 

c. Xây lắp các hạng mục phục vụ việc xử lý các phụ phẩm sau thu hoạch 

Một khu đất có diện tích khoảng 1500 m
2
 tại thôn 7, xã Yên Phong, huyện Yên 

Định, tỉnh Thanh Hóa được bố trí để ủ thân cây ớt thành phân chuồng. 

 

 
 

 

Tu l O: 1/ 25
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Hình 22. Mặt cắt ngang điển hình kênh tưới và kênh tiêu mô hình đa dạng hóa Yên Phong 

 

I1
I2

I3
I5I4

I6 I7

I8
I9

I10
I11

I1
2

I13

I14

I15

I16

I17

I18

D1

D2
D4

D5

D3

D
6

D7

D8

D9

Kªnh Thèng NhÊt

Chó thÝch

Kªnh t í iI1

Kªnh tiªuD1

§ êng néi ®ång

 
Hình 23. Sơ đồ hệ thống tưới tiêu và giao thông nội đồng khu mô hình đa dạng hóa xã Yên Phong 
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Hình 24. Mặt cắt ngang trạm  ơm tưới khu tưới nhỏ giọt Yên Phong
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6.6.2 Hoạt động sản xuất 

Cây ớt: Thời vụ gieo hạt từ 15/8/2016; Trồng từ 20/9-5/10/2016; Thu hoạch bắt 

đầu từ tháng 1 đến tháng 5/2017. Giống ớt chọn đưa vào mô hình là Một số giống ớt phổ 

biến: Ớt hiểm lai F1 207, giống số 20, 22, 24, A20… 

Vật tư nông nghiệp cần hỗ trợ được tổng hợp ở mục 4.1.7d 

Bảng 38. Thời vụ và các công việc cần thực hiện 

Công việc Vụ 1 (Cây ớt) 

Làm đất Từ ngày 15/8 đến ngày 30/8 

Gieo cây giống (với một số 

loại cây trồng bằng cây con) 
Từ ngày 15/8 đến ngày 20/8 

Gieo cấy/trồng Từ ngày 20/9 đến ngày 5/10 

Làm cỏ lần 1 (vì có màng 

phủ nên rất ít cỏ dại) 
Khi cây phân cành 

Làm cỏ lần 2 Từ ngày… đến ngày… 

Bón phân lần 1 (bón lót) Từ ngày 30/8 đến ngày 20/9 

Bón phân lần 2 (kết hợp 

tưới) 
Khi cây bắt đầu phân cành 

Bón phân lần 3 (kết hợp tưới Khi cây có hoa rộ, quả non 

Phun thuốc lần 1 Phun trước khi che màng phủ 

Phun thuốc lần sau Khi phát hiện sâu bệnh 

Tưới nước 
Từ trồng đến 30 ngày tưới 4-5 lần/ngày lượng nước 

0,5-0,8 lít/cây 

Tưới 
Sau trồng 30 ngày tưới 6 lần/ngày (Có hướng dẫn chi 

tiết ở phần trước) 

Thu hoạch 
Từ ngày 20 – 30/12 bắt đầu cho thu hoạch và thu lien 

tục đến hết thángs 4 (khpangr 1-2 ngày thu 1 lần 

6.6.3 Các dụng cụ cầm tay cần hỗ trợ  

Công cụ cầm tay đề xuất hỗ trợ ở đây là  ình  ơm chế phẩm sinh học với nhu cầu 

211  ình, đơn giá 1,2 triệu đồng, đề nghị hỗ trợ 63 cái (hỗ trợ theo định mức là 30%), 

cấp vào ngày 20/07/2016 

6.6.4 Các hoạt động tập huấn/kỹ thuật 

Bảng 39. Kế hoạch tập huấn hướng dẫn kỹ thuật năm 2016 

  

STT 

Hạng mục đào tạo/hướng 

dẫn 

Cây 

trồng 

thuộc 

mô hình 

Số người 

cần đạo 

tạo  

Số 

người/lớp 

Số 

lớp 

Thời 

gian 

 đào tạo 

(ngày) 

1 
Kỹ thuật trồng, chăm 

sóc, thu hoạch  

Cây ớt, 

ngô 
50 25 2 15-16/7 

2 

Kỹ thuật bảo quản, sơ 

chế sản phẩm sau thu 

hoạch 

Cây ớt, 

ngô 
50 25 2 18-19/7 
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3 

Kỹ thuật xử lý sản phẩm 

phụ sau thu hoạch (làm 

phân bón, làm nguyên 

liệu trồng nấm) 

Cây ớt, 

ngô 
50 25 2 20-21/7 

4 

Đào tạo/hướng dẫn vận 

hành hệ thống tưới nhỏ 

giọt 

Cây ớt, 

ngô 
50 25 2 22-23/7 

  Tổng số       8   
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Phần 7.  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔ HÌNH CSA NĂM 2017 

7.1  Mô hình cánh đồng lớn trồng lúa xã Yên Phong 

7.1.1 Hoạt động xây lắp hạ tầng nội đồng 

 Các công trình: kênh tưới, kênh tiêu, đường giao thông nội đồng của mô hình đã 

hoàn thiện, không có nhu cầu xâp lắp bổ sung. 

7.1.2 Hoạt động sản xuất 

+ Vụ Xuân 2017:  

Thực hiện việc gieo trồng giống lúa giống Syn6 (là giống lúa lai 3 dòng do Công 

ty Syngenta Việt Nam chọn tạo), trên diện tích toàn mô hình là 48,6 ha.  

Lịch thời vụ: gieo mạ từ 15/1/2017; Thu hoạch bắt đầu từ tháng 15-20/5/2017; 

+ Vụ Mùa 2017: 

Thực hiện việc gieo trồng giống Q5 (là giống lúa thuần được nhập nội từ Trung 

Quốc vào Việt Nam từ năm 1993), trên diện tích toàn mô hình là 48,6 ha.  

Lịch thời vụ: Gieo mạ 25/5/2017; Thu hoạch từ 20-25/9 

+ Vụ Đông (ngô) 2017: 

Thời vụ gieo hạt từ 25-30/09/2017; Thu hoạch từ cuối tháng 12/2017. Giống ngô 

chọn đưa vào mô hình là giống ngắn ngày, chống đổ ngã tốt, có khả năng kết hạt tốt, 

chịu hạn, lạnh và chống chịu sâu bệnh tốt như giống ngô lai VS36, NK4300, P4199, 

CP333...), trên diện tích toàn mô hình là 48,6 ha. 

Vật tư nông nghiệp cần cung cấp được tổng hợp ở mục 4.2.8a. 

Bảng 40.  Hoạt động sản xuất, thời vụ vùng thực hiện mô hình năm 2017 

Công việc Lúa xuân Lúa mùa Ngô đông 

Làm đất 1-5/1 20-25/5 25-30/9 

Gieo cây giống (với 

một số loại cây trồng 

bằng cây con) 

15/1 25/5 15-20/9 (nếu làm 

bầu) 

Gieo cấy/trồng Mạ có 2,5-3 lá Mạ có 2,5-3 lá 25-30/9 (cùng với 

làm đất) 

Làm cỏ lần 1  Làm cỏ kết hợp bón phân  

Làm cỏ lần 2 Làm cỏ kết hợp bón phân  

Bón lót PC + toàn bộ phân 

Lân +100 kg Ure 

PC + toàn bộ phân 

Lân +120 kg Ure 

PC + 600 kg phân 

Lân + 140 kg Ure 

Bón thúc lần 1 Khi lúa bén rễ hồi 

xanh: 130kg Ure + 

90 Kg Kali 

Khi lúa bén rễ hồi 

xanh: 140kg Ure + 

90 Kg Kali 

Khi 5-6 lá: 140kg 

Ure + 110 kg Kali 

Bón thúc lần 2 Khi có đòng 0,2 

cm: 90 kg Ure + 

90kg Kali 

Khi có đòng 0,2 cm: 

80kg Kali 

Khi 10-11 lá: 140 

kg Ure + 110 kg 

Kali 

Bón thúc lần 3 Trước trỗ và sau khi lúa ngậm sữa có thể 

sử dụng phân bón lá Komix hoặc Tilt 

super 300 EC tăng khả năng chống chịu 

 

Phun thuốc lần 1 Áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp 

(IPM). Khi thật cần thiết, xử dụng thuốc 

Phòng trừ sâu bệnh 

theo khuyến cáo 
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theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật của địa phương. 

Phun thuốc lần sau    

………..    

Tưới nước  iai đoạn mạ: Giữ ẩm mặt ruộng thường 

xuyên 

 iai đoạn sau cây đến đẻ nhánh hữu hiệu: 

Cần giữ mức nước nông khoảng 3-5 cm 

để bộ rễ lúa phát triển khỏe, lúa đẻ nhánh 

thuận lợi 

 iai đoạn đẻ nhánh tối đa: Rút nước hoàn 

toàn khỏi ruộng trong thời kỳ đẻ nhánh vô 

hiệu. 

Thời kỳ làm đòng, trỗ bông hình thành 

hạt: Giữ mức nước trên ruộng: 5-7 cm 

liên tục để lúa trỗ và thụ phấn đễ dàng, 

hạt không bị lép. 

 iai đoạn chín (sữa, chín sáp) đến thu 

hoạch: Giữ mức nước trên ruộng: 1-3 cm,  

Trước thu hoạch 10-15 ngày rút nước 

phơi ruộng để lúa chín tập trung, thuận lợi 

cho thu hoạch. 

 

Do chủ động tưới 

tiêu nên duy trì 

mực nước thường 

xuyên trong rãnh từ 

5 - 7 cm.  

Thu hoạch Thu hoạch vào lúc sau trỗ 28-32 ngày Thu hoạch khi ngô 

đã chín hoàn toàn 

 

7.1.3 Các công cụ cầm tay cần được cấp 

 Năm 2017 có thêm công cụ cuốn rơm STAR 8050, số lượng 1 cái. 

7.1.4 Các hoạt động tập huấn/kỹ thuật 

Bảng 41.  Hỗ trợ tập huấn năm 2017 

STT 
Hạng mục đào 

tạo/hướng dẫn 

Cây trồng 

thuộc mô 

hình 

Số người 

cần đạo 

tạo 

Số 

người/lớp 
Số 

lớp 

Thời 

gian 

 đào tạo 

(ngày) 

1 
Kỹ thuật trồng, chăm 

sóc, thu hoạch  
Cây lúa, ngô 150 30 5 15-20/7 

2 

Kỹ thuật bảo quản, sơ 

chế sản phẩm sau thu 

hoạch 

Cây lúa, ngô 150 50 3 21-23/7 

3 

Kỹ thuật xử lý sản phẩm 

phụ sau thu hoạch (làm 

phân bón, làm nguyên 

liệu trồng nấm) 

Cây lúa, ngô 150 50 3 24-27/7 

  Tổng số       11   
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7.2  Mô hình cánh đồng lớn trồng lúa xã Thiệu Công 

7.2.1 Hoạt động xây lắp hạ tầng nội đồng 

 Các công trình: kênh tưới, kênh tiêu, đường giao thông nội đồng của mô hình đã 

hoàn thiện, không có nhu cầu xâp lắp bổ sung. 

7.2.2 Hoạt động sản xuất 

+ Vụ Xuân 2017: gieo mạ từ 15/1/2017; Thu hoạch bắt đầu từ tháng 15-

20/5/2017; sử dụng giống lúa lai Nhị ưu 63, Nhị ưu 986, trên diện tích 75 ha. Dự kiến: 

năng suất trung  ình đạt 7,0 tấn/ha, sản lượng 525 tấn.  

+ Vụ Mùa 2017: Thực hiện việc gieo trồng giống Q5, BC 15. Lịch thời vụ: Gieo 

mạ 25/5/2017; Thu hoạch từ 20-25/9/2017, trên diện tích 75 ha. Dự kiến: năng suất trung 

 ình đạt 6,5 tấn/ha, sản lượng 487,5 tấn.  

+ Vụ Đông (ngô) 2017: Thời vụ gieo hạt từ 25-30/09/2017; Thu hoạch từ cuối 

tháng 12/2017. Giống ngô chọn đưa vào mô hình là giống ngắn ngày, chống đổ ngã tốt, 

có khả năng kết hạt tốt, chịu hạn, lạnh và chống chịu sâu bệnh tốt như giống ngô lai 

VS36, NK4300, P4199, CP333...), trên diện tích toàn mô hình là 50 ha. Dự kiến năng 

suất trung  ình đạt 5,5 tấn/ha, sản lượng 275 tấn. 

+ Vụ Đông (đậu tương) 2017: Thời vụ gieo hạt từ 25-30/09/2017; Thu hoạch từ 

cuối tháng 12/2017. Giống đậu tương chọn đưa vào mô hình là DT84, trên diện tích toàn 

mô hình là 25 ha. Dự kiến năng suất trung  ình đạt 2,5 tấn/ha, sản lượng 62,5 tấn. 

Vật tư hỗ trợ được tổng hợp ở mục 4.2.8b. 

Bảng 42.  Hoạt động sản xuất, thời vụ vùng thực hiện mô hình năm 2017 

Công 

việc 
Lúa xuân Lúa mùa 

Đỗ tương đông 

(MH1) 

Ngô đông 

(MH2) 

Làm đất 1/5/2001 20-25/5 25-30/9 25-30/9 

Làm ngô 

bầu 
      

15-20/9 (nếu 

làm bầu) 

Gieo 

cấy/trồng 
Mạ có 2,5-3 lá Mạ có 2,5-3 lá 

25-30/9 (cùng với 

làm đất) 

25-30/9 (cùng 

với làm đất) 

Làm cỏ 

lần 1  
Làm cỏ kết hợp bón phân Khi có 2-3 lá thật   

Làm cỏ 

lần 2 
Làm cỏ kết hợp bón phân Khi có 6-7 lá thật   

Bón lót 

PC + toàn bộ 

phân Lân +80 kg 

Ure 

PC + toàn bộ phân 

Lân +80 kg Ure 

Toàn bộ phân 

chuồng và phân lân 

PC + 600 kg 

phân Lân + 

140 kg Ure 

Bón thúc 

lần 1 

Khi lúa bén rễ hồi 

xanh: 110kg Ure 

+ 70 Kg Kali 

Khi lúa bén rễ hồi 

xanh: 120kg Ure 

+ 70 Kg Kali 

Khi có 2-3 lá thật 

Khi 5-6 lá: 

140kg Ure + 

110 kg Kali 

Bón thúc 

lần 2 

Khi có đòng 0,2 

cm: 50 kg Ure + 

80kg Kali 

Khi có đòng 0,2 

cm: 80kg Kali 
Khi có 6-7 lá thật 

Khi 10-11 lá: 

140 kg Ure + 

110 kg Kali 
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Bón thúc 

lần 3 

Trước trỗ và sau khi lúa ngậm sữa có 

thể sử dụng phân bón lá Komix hoặc 

Tilt super 300 EC tăng khả năng 

chống chịu 

    

Phun 

thuốc lần 

1 

Áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp 

(IPM). Khi thật cần thiết, xử dụng 

thuốc theo hướng dẫn của cán bộ kỹ 

thuật 

Chủ động phòng trừ 

sâu bệnh kịp thời, sử 

dụng thuốc đúng 

liều lượng và đúng 

cách theo hướng dẫn 

Phòng trừ sâu 

bệnh theo 

khuyến cáo 

của địa 

phương. 

Tưới 

nước 

 iai đoạn mạ: Giữ ẩm mặt ruộng 

thường xuyên 

Luôn đảm bảo độ 

ẩm đất 70-80%, lưu 

ý không để ruộng bị 

úng 

 Do chủ động 

tưới tiêu nên 

duy trì mực 

nước thường 

xuyên trong 

rãnh từ 5 - 7 

cm.  

 iai đoạn sau cây đến đẻ nhánh hữu 

hiệu: Cần giữ mức nước nông khoảng 

3-5 cm để bộ rễ lúa phát triển khỏe, 

lúa đẻ nhánh thuận lợi 

 iai đoạn đẻ nhánh tối đa: Rút nước 

hoàn toàn khỏi ruộng trong thời kỳ đẻ 

nhánh vô hiệu. 

Thời kỳ làm đòng, trỗ bông hình thành 

hạt: Giữ mức nước trên ruộng: 5-7 cm 

liên tục để lúa trỗ và thụ phấn đễ dàng, 

hạt không bị lép. 

 iai đoạn chín (sữa, chín sáp) đến thu 

hoạch: Giữ mức nước trên ruộng: 1-3 

cm,  

Trước thu hoạch 10-15 ngày rút nước 

phơi ruộng để lúa chín tập trung, thuận 

lợi cho thu hoạch. 

Thu 

hoạch 
Thu hoạch vào lúc sau trỗ 28-32 ngày 

Khi quả chin trên 

cây đạt > 90%. Sau 

khi thu hoạch về, rải 

cây trên sân phơi tái 

một nắng, đêm ủ 

đống không quá 1 

mét, sau đó đem 

phơi đập lấy hạt đợt 

1, Số quả còn lại ủ 

đống tiếp 2 ngày, 

sau đó đem phơi rồi 

đập thu toàn bộ hạt. 

Thu hoạch khi 

ngô đã chín 

hoàn toàn 

7.2.3 Các dụng cụ cầm tay cần được cấp 

 Công cụ cuốn rơm STAR 8050, số lượng 1 cái 

7.2.4 Các hoạt động tập huấn/kỹ thuật 

Bảng 43.  Hỗ trợ tập huấn năm 2017 
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STT 
Hạng mục đào 

tạo/hướng dẫn 

Cây trồng 

thuộc mô 

hình 

Số 

người 

cần đạo 

tạo 

Số 

người/lớp 
Số 

lớp 

Thời 

gian 

 đào tạo 

(ngày) 

1 
Kỹ thuật trồng, chăm 

sóc, thu hoạch  

Cây lúa, 

ngô, đậu 

tương 

150 30 5 15-20/7 

2 

Kỹ thuật bảo quản, sơ 

chế sản phẩm sau thu 

hoạch 

Cây lúa, 

ngô, đậu 

tương 

150 50 3 21-23/7 

3 

Kỹ thuật xử lý sản 

phẩm phụ sau thu 

hoạch (làm phân bón, 

làm nguyên liệu trồng 

nấm) 

Cây lúa, 

ngô, đậu 

tương 150 50 3 24-27/7 

  Tổng số       11   

7.3  Mô hình chuyển đối đất trồng lúa sang trồng rau màu gắn với chế biến và xuất 

khẩu xã Yên Bái 

7.3.1  Hoạt động xây lắp hạ tầng nội đồng 

Các công trình: kênh tưới, kênh tiêu, đường giao thông nội đồng của mô hình đã 

hoàn thiện, không có nhu cầu xâp lắp bổ sung. 

7.3.2 Hoạt động sản xuất 

+ Vụ Xuân (dưa chuột vụ 1):  

Thực hiện việc gieo trồng dưa chuột trên cả 2 loại cơ cấu cây trồng, sử dụng các 

giống dưa chuột có nguồn gốc Thái Lan như: CT179, CT450, CT013, CT103, CT638, 

Tropical L08 - L09, diện tích 20 ha.  

Lịch thời vụ: gieo hạt gieo hạt từ 1-10/1/2017; Thu hoạch bắt đầu từ tháng 15-

20/4/2017; 

+ Vụ hè thu: 

Mô hình 1 gieo trồng 10 ha cây đậu tương, sử dụng các giống DT84, ĐT 92, ĐN 

42, AK 05, M 103, VX 93, DT 22. Lịch thời vụ: Gieo hạt 10/5/2017; Thu hoạch từ 20-

25/8 

Mô hình 2 trồng cây ngô, diện tích 10 ha. Sử dụng các giống CP999, C919, 

NK4300, G49. Lịch thời vụ: Gieo hạt 15/5/2017; Thu hoạch từ 20-25/8 

+ Vụ Đông (dưa chuột vụ 2): 

Thực hiện việc gieo trồng dưa chuột trên cả 2 loại cơ cấu cây trồng, sử dụng các 

giống dưa chuột: Nếp Đăm, Thuỷ Nguyên, Mỹ Văn, diện tích 20 ha. Lịch thời vụ: Gieo 

hạt 1-10/9/2017; Thu hoạch cuối tháng 12. 

Vật tư hỗ trợ tổng hợp ở mục 4.1.7a. 

Bảng 44.  Hoạt động sản xuất, thời vụ vùng th c hiện      n  1 nă  2017 

Công việc Dưa chuột vụ 1 Đậu tương Dưa Chuột vụ 2 
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Làm đất 20-30/12 20-30/4 20-30/8 

Gieo cấy/trồng 1-10/1 5-10/5 1-10/9 

Làm cỏ lần 1 (vì 

có màng phủ 

nên rất ít cỏ dại) 

Khi có 3-4 lá thật Khi có 2-3 lá thật Khi có 3-4 lá thật 

Làm cỏ lần 2 có 9-10 lá thật Khi có 6-7 lá thật có 9-10 lá thật 

Làm cỏ lần 3 Có 12-14 lá thật  Có 12-14 lá thật 

Bón phân lần 1 

(bón lót) 

Toàn bộ phân 

chuồng và phân lân 

Toàn bộ phân 

chuồng và phân lân 

Toàn bộ phân chuồng 

và phân lân 

Bón thúc lần 1  Khi có 3-4 lá thật Khi có 2-3 lá thật Khi có 3-4 lá thật 

Bón thúc lần 2  có 9-10 lá thật Khi có 6-7 lá thật có 9-10 lá thật 

Bón thúc lần 3 Có 12-14 lá thật  Có 12-14 lá thật 

Phun thuốc 

phòng lần 1  

Sau trồng 3-5 ngày Chủ động phòng 

trừ sâu bệnh kịp 

thời, sử dụng thuốc 

đúng liều lượng và 

đúng cách theo 

hướng dẫn 

Sau trồng 3-5 ngày 

Phun thuốc 

phòng lần 2 

Sau phun lần 1 7 

ngày 

Sau phun lần 1 7 ngày 

Phun thuốc lần 

sau 

Phun thuốc kịp thời 

khi phát hiện sâu 

bệnh, lưu ý đảm 

bảo đúng thời gian 

cách ly của thuốc 

khi thu hoạch 

Phun thuốc kịp thời 

khi phát hiện sâu 

bệnh, lưu ý đảm bảo 

đúng thời gian cách ly 

của thuốc khi thu 

hoạch 

………..    

Tưới nước  iai đoạn cây con 

tưới bằng ô roa 

đảm bảo đất luôn 

đủ ẩm 

Luôn đảm bảo độ 

ẩm đất 70-80%, lưu 

ý không để ruộng 

bị úng 

 iai đoạn cây con 

tưới bằng ô roa đảm 

bảo đất luôn đủ ẩm 

Tưới   iai đoạn cây ra 

hoa đến có quả tưới 

rãnh mỗi tuần 1 

lần, đảm bảo đất 

luôn đủ ẩm 

 iai đoạn cây ra hoa 

đến có quả tưới rãnh 

mỗi tuần 1 lần, đảm 

bảo đất luôn đủ ẩm 

Thu hoạch Quả 7-10 ngày tuổi Khi quả chin trên 

cây đạt > 90%. Sau 

khi thu hoạch về, 

rải cây trên sân 

phơi tái một nắng, 

đêm ủ đống không 

quá 1 mét, sau đó 

đem phơi đập lấy 

hạt đợt 1, Số quả 

còn lại ủ đống tiếp 

2 ngày, sau đó đem 

phơi rồi đập thu 

toàn bộ hạt. 

Quả 7-10 ngày tuổi 
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Bảng 45.  Hoạt động sản xuất, thời vụ vùng th c hiện      n  2 nă  2017 

Công việc Dưa chuột vụ 1 Ngô sữa HT Dưa Chuột vụ 2 

Làm đất 20-30/12 5-10/5 20-30/8 

Gieo cấy/trồng 1-10/1 15/5 1-10/9 

Làm cỏ lần  Kết hợp khi bón 

thúc 

Kết hợp khi bón 

thúc 

Kết hợp khi bón 

thúc 

Bón lót Toàn bộ phân 

chuồng và phân lân 

Bón vôi khi làm 

đất; Bón lót PC 

+Lân khi rạch hang 

xong,lấp đất và 

gieo hạt 

Toàn bộ phân 

chuồng và phân lân 

Bón thúc lần 1  Khi có 3-4 lá thật Khi ngô 3-4 lá bón 

100 Kg Ure 

Khi có 3-4 lá thật 

Bón thúc lần 2  có 9-10 lá thật Khi 7-8 lá, bón 120 

kg Ure + 80 Kg 

Kali 

có 9-10 lá thật 

Bón thúc lần 3 Có 12-14 lá thật Khi ngô xoáy nõn, 

bón 120 kg Ure 

+120 kg kali 

Có 12-14 lá thật 

Phun thuốc lần 

1  

Sau trồng 3-5 ngày Chủ động phòng 

trừ sâu bệnh kịp 

thời, sử dụng thuốc 

đúng liều lượng và 

đúng cách theo 

hướng dẫn 

Sau trồng 3-5 ngày 

Phun thuốc lần 

2 

Sau phun lần 1 7 

ngày 

Sau phun lần 1 7 

ngày 

Phun thuốc lần 

sau 

Phun thuốc kịp thời 

khi phát hiện sâu 

bệnh, lưu ý đảm 

bảo đúng thời gian 

cách ly của thuốc 

khi thu hoạch 

Phun thuốc kịp thời 

khi phát hiện sâu 

bệnh, lưu ý đảm 

bảo đúng thời gian 

cách ly của thuốc 

khi thu hoạch 

………..    

Tưới nước  iai đoạn cây con 

tưới bằng ô roa 

đảm bảo đất luôn 

đủ ẩm 

Luôn đảm bảo độ 

ẩm đất, nhất là giai 

đoạn trỗ cờ, phun 

râu. Có thể tưới 

rãnh hoặc tưới nhỏ 

giọt 

 iai đoạn cây con 

tưới bằng ô roa 

đảm bảo đất luôn 

đủ ẩm 

Tưới   iai đoạn cây ra 

hoa đến có quả tưới 

rãnh mỗi tuần 1 

lần, đảm bảo đất 

luôn đủ ẩm 

 iai đoạn cây ra 

hoa đến có quả tưới 

rãnh mỗi tuần 1 

lần, đảm bảo đất 

luôn đủ ẩm 

Thu hoạch Quả 7-10 ngày tuổi Khi cây có NS sinh 

học cao nhất (80 – 

85 ngày có thể thu 

hoạch) 

Quả 7-10 ngày tuổi 

 

7.3.3 Các công cụ cầm tay được hỗ trợ 

Không có dụng cụ cầm tay được cấp thêm. 



147 

 

 

7.3.4 Các hoạt động tập huấn/kỹ thuật 

Bảng 46.  Hỗ trợ tập huấn năm 2017 

 

STT 

Hạng mục đào 

tạo/hướng dẫn 

Cây trồng 

thuộc mô 

hình 

Số 

người 

cần 

đạo tạo 

Số 

người/lớp 
Số 

lớp 

Thời 

gian 

 đào tạo 

(ngày) 

1 
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, 

thu hoạch  

Cây dưa 

chuột, đậu 

tương, ngô 

150 30 5 15-20/7 

2 
Kỹ thuật bảo quản, sơ chế 

sản phẩm sau thu hoạch 

Cây dưa 

chuột, đậu 

tương, ngô 

150 50 3 21-23/7 

3 
Kỹ thuật xử lý sản phẩm 

phụ sau thu hoạch  

Cây dưa 

chuột, đậu 

tương, ngô 

150 50 3 24-27/7 

  Tổng số       11   

 

7.4  Mô hình chuyển đối đất trồng lúa sang trồng rau màu gắn với chế biến và 

xuất khẩu xã Định Liên 

7.4.1  Hoạt động xây lắp hạ tầng nội đồng 

Các công trình: kênh tưới, kênh tiêu, đường giao thông nội đồng của mô hình đã 

hoàn thiện, không có nhu cầu xâp lắp bổ sung. 

+ M    n  2    ện tí   20  a 

 Trồng ớt với thời vụ gieo hạt từ 15/8; Trồng từ 20/9-5/10; Thu hoạch bắt đầu từ 

tháng 1 đến tháng hết 4 năm sau, sử dụng các giống: Ớt hiểm lai F1 207, giống số 20, 22, 

24, A20. 

Trồng đậu tương, lịch thời vụ gieo trồng cuối tháng 5, thu hoạch cuối tháng 7 đầu 

tháng 8. 

+ M    n  3    ện tí   15  a 

Vụ xuân: trồng ngô gieo hạt từ 1 tháng 2 đến 15 tháng 2, 

Vụ hè thu: trồng dưa chuột, gieo hạt từ cuối tháng 5, khuyến cáo đưa vào sử dụng 

các giống dưa chuột có nguồn gốc Thái Lan như: CT179, CT450, CT013, CT103, 

CT638, Tropical L08 - L09, Đại Địa, Hưng Nông, Chánh Nông. 

Vụ đông: trồng đậu tương, gieo hạt từ cuối tháng 8 đầu tháng 9. 

Vật tư nông nghiệp cần hỗ trợ được tổng hợp ở mục 4.1.7b. 

Bảng 47. Thời vụ và các công việc cần thực hiện với MH1  

(Bí xanh- Ngô sữa – cà chua) 

 

Công việc Bí xanh Ngô sữa Cà chua 

Làm đất Đầu T1 Cuối T4-đầu T5 T7 
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Gieo cây giống (với 

một số loại cây trồng 

bằng cây con) 

T1 – T2  T7 – T8 

Gieo cấy/trồng 20-25 ngày sau 

gieo hạt 

Đầu T5 Khi cây có 5-6 lá 

(sau gieo khoảng 

25-30 ngày 

Làm cỏ (nếu có màng 

phủ sẽ rất ít cỏ dại) 

   

Làm cỏ Kết hợp khi bón 

thúc 

Kết hợp khi bón 

thúc 

Kết hợp khi bón 

thúc 

Bón lót Toàn bộ phân 

HC, phân lân bón 

theo rạch hoặc 

hốc trước khi 

trồng 2-3 ngày 

Bón vôi khi làm 

đất; Bón lót PC 

+Lân khi rạch 

hang xong,lấp đất 

và gieo hạt 

Toàn bộ PC + phân 

lân + 1/2 lượng phân 

Kali bón vào hốc 

sâu 15- 20 cm trước 

khi trồng. 

Bón thúc lần 1  Sau trồng 10-12 

ngày 

Khi ngô 3-4 lá 

bón 100 Kg Ure 

1/3 lượng N khi cây 

bén rễ 

Bón thúc lần 2 Sau trồng 25-30 

ngày 

Khi 7-8 lá, bón 

120 kg Ure + 80 

Kg Kali 

1/3 lượng N + ½ 

K
2
O khi cây ra hoa 

Bón thúc lần 3 Khi cây ra hoa và 

đậu quả rộ 

Khi ngô xoáy 

nõn, bón 120 kg 

Ure +120 kg kali 

1/3 lượng đạm khi 

cây đậu quả 

Phun thuốc lần 1 Chủ động theo 

dõi phòng trừ sâu 

bệnh theo hướng 

dẫn của CB kỹ 

thuật 

Chủ động theo 

dõi phòng trừ sâu 

bệnh theo hướng 

dẫn của CB kỹ 

thuật 

Chủ động theo dõi 

phòng trừ sâu bệnh 

theo hướng dẫn của 

CB kỹ thuật 

Phun thuốc lần sau 

……….. 

Tưới nước Luôn đảm bảo đủ 

ẩm, tránh để 

ruộng bị úng sau 

mưa 

Luôn đảm bảo độ 

ẩm đất, nhất là 

giai đoạn trỗ cờ, 

phun râu. Có thể 

tưới rãnh hoặc 

tưới nhỏ giọt 

Tưới 1-2 lần/ngày 

tuỳ thuộc vào độ ẩm 

đất; Khi cây sinh 

trưởng mạnh tưới 

rãnh 7-10 ngày một 

lần 

Tưới  

Thu hoạch Thu hoạch đúng 

lứa quả, không để 

quả bị bẩn bị xây 

sát 

Khi cây có NS 

sinh học cao nhất 

(80 – 85 ngày có 

thể thu hoạch) 

Khi thu hái tránh va 

đập làm dập quả, sẽ 

là môi trường thuận 

lợi cho nấm bệnh 

phát triển 

 

Bảng 48. Thời vụ và các công việc cần thực hiện với MH2 

(Ớt  – Đậu tương hè thu) 

Công việc Vụ 1 (Cây ớt) Vụ 2 (cây Đậu tương HT) 

Làm đất Từ ngày 15/8 đến ngày 30/8 20-30/5 

Gieo cây giống (với 

một số loại cây trồng 

Từ ngày 15/8 đến ngày 20/8  
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bằng cây con) 

Gieo cấy/trồng Từ ngày 20/9 đến ngày 5/10 5-10/6 

Làm cỏ lần 1 (vì có 

màng phủ nên rất ít cỏ 

dại) 

Khi cây phân cành Khi có 2-3 lá thật 

Làm cỏ lần 2 Làm cỏ được thực hiện với 

các đợt bón thúc 

Khi có 6-7 lá thật 

Bón lót Từ ngày 30/8 đến ngày 20/9 Toàn bộ phân chuồng và 

phân lân 

Bón thúc lần 1 (kết hợp 

tưới nếu tưới nhỏ giọt) 

Khi cây bắt đầu phân cành Khi có 2-3 lá thật 

Bón thúc lần 2 (kết hợp 

tưới nếu tưới nhỏ giọt) 

Khi cây có hoa rộ, quả non Khi có 6-7 lá thật 

……   

Phun thuốc lần 1 Phun trước khi che màng 

phủ 

Chủ động phòng trừ sâu 

bệnh kịp thời, sử dụng thuốc 

đúng liều lượng và đúng 

cách theo hướng dẫn 
Phun thuốc lần sau Khi phát hiện sâu bệnh và 

phải tuân thủ theo hướng 

dẫn sử dụng thuốc BVTV ………..  

Tưới nước Từ trồng đến 30 ngày tưới 

4-5 lần/ngày lượng nước 

0,5-0,8 lít/cây 

Luôn đảm bảo độ ẩm đất 

70-80%, lưu ý không để 

ruộng bị úng 

Tưới  Sau trồng 30 ngày tưới 6 

lần/ngày (Có hướng dẫn chi 

tiết ở phần trước) 

Thu hoạch Từ ngày 20 – 30/12 bắt đầu 

cho thu hoạch và thu liên 

tục đến hết tháng 4 

(khoảng1-2 ngày thu 1 lần 

Khi quả chin trên cây đạt > 

90%. Sau khi thu hoạch về, 

rải cây trên sân phơi tái một 

nắng, đêm ủ đống không 

quá 1 mét, sau đó đem phơi 

đập lấy hạt đợt 1, Số quả 

còn lại ủ đống tiếp 2 ngày, 

sau đó đem phơi rồi đập thu 

toàn bộ hạt. 

Bảng 49. Thời vụ và các công việc cần thực hiện với MH3 

(Ngô xuân – Dưa chuột – Đậu tương đông) 

Công việc Ngô xuân Dưa chuột Đậu tương đông 

Làm đất T1 – T2. Cày bừa 

đất nhỏ, sạch cỏ, 

lên luống gieo 2 

hàng, luống rộng 

90-100cm. Bón 

vôi bột  khi làm 

đất lần 1 

Làm đất cuối T5. 

cần làm đất kỹ, tơi 

xốp, sạch cỏ dại, 

lên luống cao 30 

cm, rộng 1 - 1,2 m, 

rãnh luống rộng 30 

cm. 

Đầu T9 

Gieo cấy/trồng 20/1 – 20/2 Đầu T6, mỗi hốc 

gie0 2-3 hạt sau để 

10-15/9 
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lại 2 cây, giống F1 

để lại 1 cây 

Làm cỏ lần 1 (nếu 

có màng phủ sẽ rất 

ít cỏ dại) 

  Khi có 2-3 lá thật 

Làm cỏ lần 2 Kết hợp với bón 

phân 

Kết hợp với bón 

phân 

Khi có 6-7 lá thật 

Bón lót Toàn bộ PC + 

Lân + 30% Urê 

đối với trồng bầu, 

15% đối với gieo 

hạt 

Toàn bộ PC + Lân Toàn bộ phân chuồng 

và phân lân 

Bón thúc lần 1  Khi ngô 4-5 lá, 

bón xa gốc 10 

cm, 50% số đạm 

còn lại + 50 % 

Kali 

Khi cây có 3-4 lá 

thật. Bón 80 kg 

Ure/ha 

Khi có 2-3 lá thật 

Bón thúc lần 2 Khi ngô 8-10 lá, 

bón xã gốc 15 cm 

số phân đạm và 

kali còn lại 

Lúc cây có 9-10 lá 

thật. Bón 150 kg 

Ure + 120 kg 

Kali/ha 

Khi có 6-7 lá thật 

Bón thúc lần 3  Khi cây có 12-14 lá 

thật. Bón 80 Kg 

Ure+ 60 kg Kali/ha 

 

Phun thuốc lần 1 Chỉ phun thuốc 

khi sâu bệnh tới 

ngưỡng, phun 

đúng liều lượng 

ghi trên bao bì và 

theo hướng dẫn 

của cán bộ kỹ 

thuật 

Chỉ phun thuốc khi 

sâu bệnh tới 

ngưỡng, phun đúng 

liều lượng ghi trên 

bao bì và theo 

hướng dẫn của cán 

bộ kỹ thuật 

Chủ động phòng trừ 

sâu bệnh kịp thời, sử 

dụng thuốc đúng liều 

lượng và đúng cách 

theo hướng dẫn 

Phun thuốc lần sau 

……….. 

Tưới nước Luôn đảm bảo độ 

ẩm đất, nhất là 

giai đoạn trỗ cờ, 

phun râu. Có thể 

tưới rãnh hoặc 

tưới nhỏ giọt 

Cây có 3 - 10 lá thật 

tưới bằng thùng ô 

doa, nếu trời nắng 

tưới 2 lần/ngày vào 

sáng sớm và chiều 

tối;  iai đoạn sau 

có thể tưới rãnh 

Luôn đảm bảo độ ẩm 

đất 70-80%, lưu ý 

không để ruộng bị 

úng 

Thu hoạch Khi lá chuyển 

màu vàng, hạt 

cứng và có chấm 

sẹo màu đen ở 

chân hạt 

Khi quả có 7 – 10 

ngày tuổi, nên thu 

vào buổi sang 

Khi quả chin trên cây 

đạt > 90%. Sau khi 

thu hoạch về, rải cây 

trên sân phơi tái một 

nắng, đêm ủ đống 

không quá 1 mét, sau 

đó đem phơi đập lấy 

hạt đợt 1, Số quả còn 
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lại ủ đống tiếp 2 

ngày, sau đó đem 

phơi rồi đập thu toàn 

bộ hạt. 

 

7.4.3 Các công cụ cầm tay được hỗ trợ 

Không có dụng cụ cầm tay được cấp thêm. 

7.4.4 Các hoạt động tập huấn/kỹ thuật 

Bảng 50.  Hỗ trợ tập huấn năm 2017 

STT 
Hạng mục đào 

tạo/hướng dẫn 
Cây trồng 

thuộc mô hình 
Số người 

cần đạo tạo 

Số 

người/lớp 
Số 

lớp 

Thời gian 

 đào tạo 

(ngày) 

1 

Kỹ thuật trồng, 

chăm sóc, thu 

hoạch  

Cây ớt, dưa 

chuột, đậu 

tương, cà 

chua, bí xanh, 

ngô 

150 50 3 15-20/7 

2 

Kỹ thuật bảo quản, 

sơ chế sản phẩm 

sau thu hoạch 

Cây ớt, dưa 

chuột, đậu 

tương, cà 

chua, bí xanh, 

ngô 

150 50 3 21-23/7 

3 

Kỹ thuật xử lý sản 

phẩm phụ sau thu 

hoạch (làm phân 

bón, làm nguyên 

liệu trồng nấm) 

Cây ớt, dưa 

chuột, đậu 

tương, cà 

chua, bí xanh, 

ngô 

150 50 3 24-27/7 

  Tổng số       9   

 

7.5 Mô hình chuyển đối đất trồng lúa sang trồng rau màu gắn với chế biến và 

xuất khẩu xã Thiệu Quang 

7.5.1  Hoạt động xây lắp hạ tầng nội đồng 

Các công trình: kênh tưới, kênh tiêu, đường giao thông nội đồng của mô hình đã 

hoàn thiện, không có nhu cầu xâp lắp bổ sung. 

7.5.2 Hoạt động sản xuất 

+ M    n  1    ện tí   15  a 

Vụ xuân: trồng ngô ngọt, gieo hạt từ 1-5/1. 

Vụ 2: trồng đậu tương, sử dụng giống trung ngày, thời gian sinh trưởng 85 - 90 

ngày gồm có: HL 2, DT 84, ĐT 92, ĐN 42, AK 04, AK 05, M 103, VX 93, DT 22, thời 

vụ từ 25/3 đến cuối tháng 3. 



152 

 

 

Vụ 3: trồng ngô thu đông: gieo hạt từ đầu tháng 7 đầu, sử dụng các giống: C 919, 

CP 989, LVN 61, PSC 102. 

Vụ đông (vụ 4): trồng khoai tây, sử dụng giống Atlantic; thời vụ từ đầu tháng 10 

đến hết tháng 12. 

+ M    n  2    ện tí   15  a 

Vụ 1: Trồng ớt, thời vụ gieo hạt từ 10/12/2016 đến 15/12/2016; trồng từ 15/1-

20/1 năm 2017; Thu hoạch  ắt đầu từ tháng 4 đến hết tháng 5/2017, sử dụng các giống: 

Ớt hiểm lai F1 207, giống số 20, 22, 24, A20. 

Vụ 2 trồng ngô hè thu, thời vụ từ 15/5 đến cuối tháng 8 (Sau vụ ớt). 

Vụ 3: trồng  í xanh, sử dụng các giống bí xanh: giống bí xanh Thiên Thanh 5, 

Số1, bí xanh Số 2, bí xanh Sặt, thời vụ 25/8-5/9 gieo hạt, thu hoạch cuối tháng 12. 

Vật tư nông nghiệp cần hỗ trợ được tổng hợp ở mục 4.1.7c. 

Bảng 51.  Hoạt động sản xuất, thời vụ vùng thực hiện mô hình 1 năm 2017 

Công việc Ngô ngọt Đậu tương Ngô hè thu Khoai tây 

Làm đất T1/2017 20-25/T3 kết 

hợp bón vôi 

Đầu T7 kết hợp 

bón vôi 

Đầu T10  

Gieo cây giống 

(với một số loại 

cây trồng bằng 

cây con) 

Gieo 1 ít hạt 

khi làm đất để 

trồng dặm 

 Gieo 1 ít hạt khi 

làm đất để trồng 

dặm 

 

Gieo cấy/trồng 1-5/T1 25/3 mật độ 40 

cây/m
2
 

1-5/T7 Đầu tháng 10 

Làm cỏ lần 1  Kết hợp bón 

thúc lần 1 

Kết hợp bón 

thúc lần 1 

Kết hợp bón 

thúc lần 1 

Sau trồng 7-

10ngày, kết hợp 

bón thúc lần 1 

Làm cỏ lần 2 Kết hợp bón 

thúc lần 2 

Kết hợp bón 

thúc lần 2 

Kết hợp bón 

thúc lần 2 

Sau trồng 20-

25ngày, kết hợp 

bón thúc lần 2 

Làm cỏ lần 3 Kết hợp bón 

thúc lần 3 

 Kết hợp bón 

thúc lần 3 

Sau trồng 35-40 

ngày 

Bón lót Khi làm đất, 

lên luống 

Khi lên luống, 

rạch hàng và 

gieo 

PC+Lân khi 

rạch hàng, lấp 

kín, gieo 

PC+Lân+vôi+ 

30% Ure + 30% 

Kali 

Bón thúc 1 (kết 

hợp làm cỏ) 

Ngô có 3-4 lá Khi cây 2-3lá Ngô có 3-4 lá Sau trồng 20 

ngày 

Bón thúc 2 (kết 

hợp làm cỏ) 

Ngô có 7-8 lá Khi cây 6-7lá Ngô có 7-8 lá Sau trồng 35-40 

ngày 

Bón thúc 3 (kết 

hợp làm cỏ) 

Ngô 10-11 lá  Khi ngô xoáy 

nõn (45-50ngày 

sau gieo 

 

Phun thuốc lần 1 Như đối với 

ngô khác; theo 

hướng dẫn của 

cán bộ kỹ 

Khi phát hiện 

sâu bệnh, sử 

dụng thuốc đúng 

liều lượng, đúng 

Khi phát hiện 

sâu bệnh, sử 

dụng thuốc đúng 

liều lượng, đúng 

Khi phát hiện 

sâu bệnh, sử 

dụng thuốc đúng 

liều lượng, đúng 

Phun thuốc lần 

sau 

……….. 
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thuật cách chỉ dẫn cách chỉ dẫn cách chỉ dẫn 

Tưới nước Luôn đảm bảo 

độ ẩm đất theo 

nhu cầu của 

cây 

Đảm bảo độ ẩm 

70-80%, tiêu 

nước kịp thời 

không để úng 

Áp dụng tưới 

thấm theo rãnh, 

luôn đảm bảo độ 

ẩm, tránh úng 

Áp dụng tưới 

thấm theo rãnh, 

không để nước 

đọng trong rãnh 

Thu hoạch Sau trỗ cờ 

phun râu 

khoảng 20 

ngày 

Khi 2/3 số quả 

chuyển màu 

xanh sang màu 

nâu xám 

Khi bao bắp 

khô, chặt ngọn 

phơi  ắp 

Khi có 80% số 

lá chuyển vàng. 

Lưu ý ngừng 

tưới nước trước 

khi thu hoạch 

15-20 ngày 

Bảng 52.  Hoạt động sản xuất, thời vụ vùng thực hiện mô hình 2 năm 2017 

Công việc Ớt Ngô hè thu Bí xanh 

Làm đất Cuối T12/2016 20-25/5 kết hợp bón 

vôi 

Giữa T9 

Gieo cây giống 

(với một số loại 

cây trồng bằng 

cây con) 

10-15/12/2016 (làm 

bầu) 

1-5/5 (nếu làm bầu) 25/8-5/9 

Gieo cấy/trồng 15-20/1 25-30/5 15-20/9 

Làm cỏ lần 1  Kết hợp các đợt bón 

phân 

Kết hợp các đợt bón 

phân 

Kết hợp các đợt bón 

phân Làm cỏ lần 2 

Làm cỏ lần 3 

Bón lót Khi lên luống PC+ 

Lân + 60kg Ure + 

90 kg Kali 

PC + Lân khi lên 

luống, rạch hàng, lấp 

kín phân, trồng 

Phân HC +Lân trước 

khi trồng 2-3 ngày 

Bón thúc 1 (kết 

hợp làm cỏ) 

Khi cây hồi xanh Khi ngô 3-4 lá Sau trồng 10-12 ngày 

Bón thúc 2 (kết 

hợp làm cỏ) 

Khi cây ra nụ Khi ngô 7-8 lá Sau trồng 25-30 ngày 

Bón thúc 3 (kết 

hợp làm cỏ) 

Khi có quả rộ Khi ngô xoáy nõn Khi cây ra hoa, đậu 

quả rộ 

Bón thúc 4 (kết 

hợp làm cỏ) 

Sau thu hoạch đợt 1   

Phun thuốc lần 1 Khi phát hiện sâu 

bệnh, sử dụng đúng 

thuốc, đúng liều 

lượng, đúng cách 

chỉ dẫn của CBKT 

Chỉ sử dụng thuốc 

BVTV khi sâu bênh 

hại đến ngưỡng, sử 

dụng đúng thuốc, 

đúng liều lượng, đúng 

cách chỉ dẫn của 

CBKT 

Chỉ sử dụng thuốc 

BVTV khi sâu bênh 

hại đến ngưỡng, sử 

dụng đúng thuốc, 

đúng liều lượng, 

đúng cách chỉ dẫn 

của CBKT 

Phun thuốc lần 

sau 

……….. 

Tưới nước Nguồn nước phải 

sạch, tưới sau khi 

trồng và sau khi  ón 

phân. 

Tưới rãnh định kỳ, 

Áp dụng biện pháp 

tưới thấm, luôn đảm 

bảo độ ẩm cho đất 

nhất là giai đoạn ngô 

trỗ cờ phun râu 

Nguồn nước phải 

sạch, tưới sau khi 

trồng và sau khi  ón 

phân. 

Tưới rãnh định kỳ, 
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không để thiếu nước 

giai đoạn cây ra hoa 

và cho quả. 

không để thiếu nước 

giai đoạn cây ra hoa 

và cho quả. 

Thu hoạch Đúng thời gian cách 

li thuốc BCTV khi 

ớt chuyển màu đỏ 

Khi lá  ao  ắp đã 

khô, hạt cứng, chặt 

ngọn phơi  ắp. Nên 

tách hạt sớm phơi 

khô tới ẩm độ 12–

14% để đảm  ảo chất 

lượng SP. 

Thu đúng lứa quả, 

phân loại và bảo 

quản trong các dung 

cụ phù hợp 

7.5.3 Các công cụ cầm tay được hỗ trợ 

Không có dụng cụ cầm tay được cấp thêm. 

7.5.4 Các hoạt động tập huấn/kỹ thuật 

Bảng 53.  Hỗ trợ tập huấn năm 2017 

STT 
Hạng mục đào 

tạo/hướng dẫn 

Cây trồng 

thuộc mô 

hình 

Số người 

cần đạo 

tạo 

Số 

người/lớp 
Số 

lớp 

Thời gian 

 đào tạo 

(ngày) 

1 

Kỹ thuật trồng, 

chăm sóc, thu 

hoạch  

Cây ngô, bí 

xanh, đậu 

tương, ớt, 

khoai tây. 

150 50 3 15-20/7 

2 

Kỹ thuật bảo 

quản, sơ chế sản 

phẩm sau thu 

hoạch 

Cây ngô, bí 

xanh, đậu 

tương, ớt, 

khoai tây. 

150 50 3 21-23/7 

3 

Kỹ thuật xử lý 

sản phẩm phụ sau 

thu hoạch  

Cây ngô, bí 

xanh, đậu 

tương, ớt, 

khoai tây. 

150 50 3 24-27/7 

  Tổng số       9   

 

7.6 Mô hình chuyển đối đất trồng lúa sang trồng rau màu gắn với chế biến và 

xuất khẩu xã Yên Phong 

7.6.1  Hoạt động xây lắp hạ tầng nội đồng 

Hỗ trợ xây lắp đường ống chính, đường ống nhánh, lắp đặt các van điều áp, van 

xả khí trên đường ống cho hệ thống tưới nhỏ giọt khu vực 9 ha đồng Quan Nội. Thông 

số của các thiết bị và thời gian thực hiện được thể hiện ở bảng sau. 

Bảng 54. Thông số và thời gian hỗ trợ hệ thống tưới nhỏ giọt cho 9 ha 

TT Hạng mục Đơn vị 
Số 

lượng 

Thời gian hỗ 

trợ 

I   Hệ thống ống chính   cáp điều khiển      20-25/8/2017 

1 Ống PVC đk 110 Class 2 m 500.0  

3 Phụ kiện PVC kết nối hệ thống ống ha 9  
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II 
 Cụm điều khiển thứ cấp trên đồng 

ruộng và hệ thống ống nhánh  
    

25-30/8/2017 

 B   Vùng 2       

1 Ống PVC đk 60 Class 2 m 90.0  

2 Van điều áp cơ1.5'' cái 6.0  

3 Van xã khí động học 1'' cái 2.0  

4 Phụ kiện kết nối điều khiển thứ cấp bộ 3.0  

 C   Vùng 3       

1 Ống PVC đk 60 Class 2 m 85.0  

2 Van điều áp cơ1.5'' cái 6.0  

3 Van xã khí động học 1'' cái 2.0  

4 Phụ kiện kết nối điều khiển thứ cấp bộ 3.0  

 D   Vùng 4       

1 Ống PVC đk 60 Class 2 m 100.0  

2 Van điều áp cơ1.5'' cái 6.0  

3 Van xã khí động học 1'' cái 2.0  

4 Phụ kiện kết nối điều khiển thứ cấp bộ 3.0  

 E   Vùng 5       

1 Ống PVC đk 60 Class 2 m 100.0  

2 Van điều áp cơ1.5'' cái 8.0  

3 Van xã khí động học 1'' cái 2.0  

4 Phụ kiện kết nối điều khiển thứ cấp bộ 4.0  

 F   Vùng 6       

1 Ống PVC đk 60 Class 2 m 85.0  

2 Van điều áp cơ1.5'' cái 8.0  

3 Van xã khí động học 1'' cái 2.0  

4 Phụ kiện kết nối điều khiển thứ cấp bộ 4.0  

 G   Vùng 7       

1 Ống PVC đk 60 Class 2 m 190.0  

2 Van điều áp cơ1.5'' cái 12.0  

3 Van xã khí động học 1'' cái 3.0  

4 Phụ kiện kết nối điều khiển thứ cấp bộ 6.0  

7.6.2 Hoạt động sản xuất 

 Vật tư nông nghiệp cần hỗ trợ được tổng hợp ở mục 4.1.7d. 
Bảng 55. Thời vụ và các công việc cần thực hiện 

Công việc Vụ 1(cây ngô) Vụ 2 (Cây ớt) 

Làm đất Từ ngày 5/5 đến ngày 20/5 Từ ngày 15/8 đến ngày 30/8 

Gieo cây giống (với 

một số loại cây trồng 
Từ ngày… đến ngày… Từ ngày 15/8 đến ngày 20/8 
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bằng cây con) 

Gieo cấy/trồng Từ ngày 25/5 đến ngày 30/5 Từ ngày 20/9 đến ngày 5/10 

Làm cỏ lần 1 (vì có 

màng phủ nên rất ít 

cỏ dại) 

Từ sau gieo 10-12 ngày (lúc 

ngô 3-4 lá) 
Khi cây phân cành 

Làm cỏ lần 2 
Sau khi gieo 20-25 ngày (lúc 

ngô 7-8 lá) 
Từ ngày… đến ngày… 

Bón phân lần 1 (bón 

lót) 

Từ sau gieo 10-12 ngày (lúc 

ngô 3-4 lá) 
Từ ngày 30/8 đến ngày 20/9 

Bón phân lần 2 (kết 

hợp tưới) 

Sauk hi gieo 20-25 ngày (lúc 

ngô 7-8 lá) 
Khi cây bắt đầu phân cành 

Bón phân lần 3 (kết 

hợp tưới 
Sau gieo 45-50 ngày Khi cây có hoa rộ, quả non 

Phun thuốc lần 1 Khi phát hiện sâu bệnh Phun trước khi che màng phủ 

Phun thuốc lần sau  Khi phát hiện sâu bệnh 

Tưới nước Từ ngày… đến ngày… 

Từ trồng đến 30 ngày tưới 4-5 

lần/ngày lượng nước 0,5-0,8 

lít/cây 

Tưới  Như hướng dẫn bên trên 

Sau trồng 30 ngày tưới 6 

lần/ngày (Có hướng dẫn chi tiết 

ở phần trước) 

Thu hoạch Sau khi gieo 80 – 85 ngày  

Từ ngày 20 – 30/12 bắt đầu cho 

thu hoạch và thu lien tục đến 

hết thángs 4 (khpangr 1-2 ngày 

thu 1 lần 

 

7.6.3 Các công cụ cầm tay được hỗ trợ 

Không có dụng cụ cầm tay được cấp thêm. 

7.6.4 Các hoạt động tập huấn/kỹ thuật 

Bảng 56. Hỗ trợ tập huấn năm 2017 

STT 
Hạng mục đào 

tạo/hướng dẫn 

Cây trồng 

thuộc mô 

hình 

Số người 

cần đạo 

tạo 

Số 

người/lớp 
Số 

lớp 

Thời gian 

 đào tạo 

(ngày) 

1 
Kỹ thuật trồng, chăm 

sóc, thu hoạch  
Cây ớt, ngô 150 30 5 15-20/7 

2 

Kỹ thuật bảo quản, sơ 

chế sản phẩm sau thu 

hoạch 

Cây ớt, ngô 150 50 3 21-23/7 

3 

Kỹ thuật xử lý sản 

phẩm phụ sau thu 

hoạch (làm phân bón, 

làm nguyên liệu trồng 

nấm) 

Cây ớt, ngô 150 50 3 24-27/7 

  Tổng số       11   
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Phần 8.  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔ HÌNH CSA NĂM 2018 

8.1  Tiếp tục hỗ trợ sản xuất thực hiện các mô hình CSA  

 
 Đến hết năm 2017, toàn  ộ hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho các khu mô hình 

đa dạng hóa và cánh đồng lớn trồng lúa đều đã được hoàn thiện, không có thêm hoạt 

động nâng cấp cải tạo nào trong năm 2018. 

 Cơ cấu mùa vụ các loại cây trồng giữ nguyên như năm 2017. 

 Lượng giống và vật tư nông nghiệp có một vài thay đổi do có thể tận dụng được 

một số loại vật tư qua hai vụ cây trồng. 

 Các dụng cụ cầm tay đã được cấp đầy đủ trong năm 2016 và 2017 nên không có 

dụng cụ được cấp thêm trong năm 2018. 

 Các hoạt động tập huấn/kỹ thuật vẫn được tổ chức vào khoảng thời gian tương 

tự như trong năm 2017. 

 Lượng giống và vật tư cần hỗ trợ cho các mô hình trong năm 2018 cụ thế như sau 

giống năm 2017 và được tổng hợp ở mục 4.1.7 

8.2  Dự kiến kế hoạch nhân rộng các mô hình CSA cho các năm 2018 – 2019 

và 2020 

- Việc xác định khả năng nhân rộng mô hình CSA đa dạng hoá cây trồng có hiệu quả 

được căn cứ vào các tiêu chí sau đây: 

+ Nằm trong vùng được hưởng lợi từ hợp phần 2 của dự án 

+ Căn cứ vào kết quả thực hiện mô hình CSA đa dạng hoá cây trồng ở các xã đã 

thực hiện từ năm 2016 

+ Căn cứ vào khả năng tiêu thụ sản phẩm cây trồng được lựa chọn 

+ Căn cứ vào khả năng áp dụng các biện pháp kỹ thuật của người dân vùng lựa 

chọn mở rộng 

+ Có sự đồng thuận của người dân và chính quyền địa phương về việc lựa chọn và 

thực hiện mô hình 

- Việc xác định khả năng nhân rộng mô hình CSA cánh đồng mẫu lớn được căn cứ 

vào các tiêu chí sau đây: 

+ Nằm trong vùng được hưởng lợi từ hợp phần 2 của dự án 

+ Vùng lựa chọn làm mô hình phải đủ lớn về quy mô diện tích, thuận lợi trong việc 

áp dụng cơ giới hoá 

+ Căn cứ vào khả năng áp dụng các biện pháp kỹ thuật của người dân vùng lựa 

chọn mở rộng 

+ Có sự đồng thuận của người dân và chính quyền địa phương về việc lựa chọn và 

thực hiện mô hình. 

Sau khi làm việc với chính quyền 2 huyện Yên Định, Thiệu Hoá và nhân dân vùng 

dự án, đi đến thống nhất lịch trình thực hiện các mô hình CSA đa dạng hóa đối với các 

khu đất thích hợp đã chọn cho các năm 2018, 2019 và 2020 và lịch trình thực hiện các 

mô hình CSA cánh đồng mẫu lớn trên các cánh đồng đã chọn cho các năm 2018, 2019 

và 2020 như sau: 
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KẾ HOẠCH MỞ RỘNG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ICM ĐỐI VỚI CÂY RAU, MÀU  

T

T 
Huyện, Xã 

Diện tích (ha) 
Ghi chú 

(Biện pháp ICM dự kiến áp dụng) 
Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

I 
H. Thiệu 

Hoá 129 368 646 

   

  

  

 -Tập huấn kỹ thuật ICM trên cây ớt, 

rau các loại, đậu tương, ngô đông, 

ngô trồng dày làm thức ăn cho  ò 

sữa, ngô giống F1, ngô ngọt, các loại 

cỏ, hoa các loại. 

 - Tổ chức hội thảo, diễn đàn có sự 

tham ra của các chuyên gia để nông 

dân được hỏi các vấn đề liên quan 

tới ICM. 

- Tham quan các mô hình nông 

nghiệp thông minh, mô hình ứng 

dụng ICM, các mô hình cây trồng 

mới (cây xuất khẩu, cây dược liệu, 

hoa các loại…) 

 - Xây dựng các tin bài, tờ rơi, để 

tuyên truyền.  

  

  

  

   

1 Thiệu Ngọc 15 30 50 

2 Thiệu Vũ 15 30 50 

3 Thiệu Tiến 10 30 50 

4 Thiệu Phúc 9 20 40 

5 Thiệu Thành 20 50 80 

6 Thiệu Công   20 50 

7 Thiệu Long 10 20 40 

8 Thiệu Phú   10 36 

9 Vạn Hà 10 28 50 

10 
Thiệu 

Nguyên 10 20 50 

11 Thiệu Giang   30 50 

12 Thiệu Quang 30 40 40 

13 Thiệu Hợp   20 30 

14 Thiệu Duy   20 30 

II H. Yên Định  300  600 1.000  

1  Yên Bái  60  80  100 

2  Yên Phong  60  80  100 

3  Yên Hùng     30  80 

4  Yên Thịnh    30  60 

5 Định Tường 60  70  100 

6  Định Hòa    50  60 

7  Định Bình  50  50  60 

8  Định Công    30  60 

9  Định Thành    20  60 

10  Định Tân    20  60 

11  Định Tiến    20  60 

12  Định Hưng    20  50 

13  Định Hải    20  50 

14  Định Long    20  50 

15  Định Liên  60  60  60 

 Tổng số 429  968  1.646  
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KẾ HOẠCH MỞ RỘNG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ICM ĐỐI VỚI CÂY LÚA  
 

T

T 
Huyện, Xã 

Diện tích (ha) 
Ghi chú (Biện pháp ICM dự kiến 

áp dụng) Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

I Thiệu Hoá 300 700 1.400 

  

  

 -Tập huấn kỹ thuật ICM  

 - Tổ chức hội thảo, diễn đàn  

- Tham quan các mô hình nông 

nghiệp thông minh, mô hình ứng 

dụng ICM, các mô hình nông nghiệp 

công nghệ cao trên cây lúa, mô hình 

nông nghiệp hữu cơ. 

 - Xây dựng các tin bài, tờ rơi, để 

tuyên truyền 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 Thiệu Ngọc   50 100 

2 Thiệu Vũ 25 50 100 

3 Thiệu Tiến 50 50 100 

4 Thiệu Phúc   50 75 

5 Thiệu Thành 50 50 100 

6 Thiệu Công 75 75 100 

7 Thiệu Long   50 100 

8 Thiệu Phú     100 

9 Vạn Hà   55 75 

10 
Thiệu 

Nguyên   50 100 

11 Thiệu Giang   50 100 

12 Thiệu Quang     100 

13 Thiệu Hợp 50 70 100 

14 Thiệu Duy 50 100 150 

II Yên Định  400 900   1.500 

1  Yên Bái  80  100 100  

2  Yên Phong  80  100  100 

3  Yên Hùng   80  100  100 

4  Yên Thịnh      100 

5 Định Tường  80  100  100 

6  Định Hòa    100  150 

7  Định Bình    50  100 

8  Định Công    50  100 

9  Định Thành    50  100 

10  Định Tân    50  100 

11  Định Tiến    50  100 

12  Định Hưng    50  100 

13  Định Hải    50  100 

14  Định Long    50  50 

15  Định Liên  80  100  100 

  Tổng 700 1.600 2.900 

Dự kiến kinh phí hỗ trợ các mô hình CSA đa dạng hoá và cánh đồng mẫu lớn cho 

các năm 2018, 2019, 2020 
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XÂY DỰNG KINH PHÍ MỞ RỘNG ICM 2018 - 2020 

         

ĐVT 

đồng 

          Kinh phí 

Tổng 3 năm 

TT Hoạt động ĐVT 

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Số 

lượng Đơn giá Kinh phí  

Số 

lượng Đơn giá Kinh phí  

Số 

lượng Đơn giá Kinh phí  

Số 

lượng Kinh phí  

1 

Tập huấn 

ICM lớp                       

 - Cây rau màu   10                 38   

 + 

Huyện Yên 

Định   7 50.000.000 350.000.000 5 50.000.000 250.000.000 6 50.000.000 300.000.000 18 900.000.000 

 + 

Huyện Thiệu 

Hóa   3 50.000.000 150.000.000 7 50.000.000 350.000.000 10 50.000.000 500.000.000 20 1.000.000.000 

 - Cây Lúa   10                 40   

 + 

Huyện Yên 

Định   6 60.000.000 360.000.000 7 60.000.000 420.000.000 8 60.000.000 480.000.000 21 1.260.000.000 

 + 

Huyện Thiệu 

Hóa   4 60.000.000 240.000.000 5 60.000.000 300.000.000 10 60.000.000 600.000.000 19 1.140.000.000 

2 

Hội thảo 

chia sẻ kinh 

nghiệm cuộc                       

 + 

Huyện Yên 

Định   2 25.000.000 50.000.000 2 25.000.000 50.000.000 2 25.000.000 50.000.000 6 150.000.000 

 + 

Huyện Thiệu 

Hóa   2 25.000.000 50.000.000 2 25.000.000 50.000.000 2 25.000.000 50.000.000 6 150.000.000 

3 

Tổ chức 

thăm quan 

chéo cuộc                       

 + 

Huyện Yên 

Định   1 30.000.000 30.000.000 1 30.000.000 30.000.000 1 30.000.000 30.000.000 3 90.000.000 

 + 

Huyện Thiệu 

Hóa   1 30.000.000 30.000.000 1 30.000.000 30.000.000 1 30.000.000 30.000.000 3 90.000.000 
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4 

Sản xuất sản 

phẩm truyền 

thông                         

 - 

XD tờ gấp, tài 

liệu hướng 

dẫn kỹ thuật đồng     75.000.000     75.000.000     75.000.000   225.000.000 

   Tổng cộng:       1.335.000.000     1.555.000.000     2.115.000.000   5.005.000.000 

              

 

Ghi chú: Lúa: 5 hộ/ha 

          

  

rau màu: 8 hộ/ha 
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8.3 Ghi nhận về hoàn thiện phát triển nội đồng 

8.3.1 Danh mục các bản vẽ thi công kênh và hạ tầng nội đồng 

TT Tªn bản vẽ Số hiệu bản vẽ 

I. M« h×nh lóa Yªn Phong   

1 

mÆt b»ng tæng thÓ ®êng vµ kªnh 

tiªu x· Yªn Phong No csa-e-06-07-01 

2 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh ®êng Đanh 
2 (ND3) vµ kªnh tiªu ®ång ®anh 

2(D2) No csa-e-06-07-02 

3 

mÆt b»ng tuyÕn ®êng vµ kªnh tiªu 

®ång ®anh 2(D2) No csa-e-06-07-03 

4 

tr¾c däc tuyÕn ®êng vµ kªnh tiªu 

®ång ®anh 2(d2) No csa-e-06-07-04 

5 

tr¾c ngang tuyÕn ®êng vµ kªnh tiªu 

®ång ®anh 2(D2) No csa-e-06-07-05 

6 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh kªnh tiªu 

sau ®ång ®anh 2 No csa-e-06-07-06 

7 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh ®êng ®ång 

®anh th«n 7(nD5) No csa-e-06-07-07 

8 

mÆt b»ng ®êng ®ång ®anh th«n 

7(nD5) No csa-e-06-07-08 

9 

tr¾c däc tuyÕn ®êng ®ång ®anh th«n 

7 (ND5) No csa-e-06-07-09 

10 

tr¾c ngang tuyÕn ®êng ®ång ®anh 

th«n 7 (ND5) No csa-e-06-07-10 

11 Cèng tiªu D400 qua ®êng bê kªnh No csa-e-06-07-11 

12 

Chi tiÕt bè trÝ cöa l¾p phai ®Çu 

kªnh tíi No csa-e-06-07-12 

II. M« h×nh mµu §Þnh Liªn 

 

13 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh ®êng m·nh 

kh¸nh, cån ngùa ®i ql45 No csa-e-06-07-13 

14 

mÆt b»ng ®êng gt cån ngùa vµ m·nh 

kh¸nh ®i ql45 No csa-e-06-07-14 

15 

tr¾c däc tuyÕn ®êng cån ngùa vµ 

m·nh kh¸nh ®i QL45 No csa-e-06-07-15 

16 

tr¾c ngang tuyÕn ®êng m·nh kh¸nh, 

cån ngùa ®i Ql45 No csa-e-06-07-16 

III

. M« h×nh lóa ThiÖu C«ng   

17 

B¶n ®å vÞ trÝ c¸c tuyÕn kªnh vµ ®-

êng c¶i t¹o No csa-e-06-07-17 

18 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh kªnh tíi 

cån khØ ®i lÊp No csa-e-06-07-18 

19 

tr¾c däc tuyÕn kªnh tíi cån khØ ®i 

lÊp No csa-e-06-07-19 



163 

 

 

20 

tr¾c ngang tuyÕn kªnh tíi cån khØ 

®i lÊp No csa-e-06-07-20 

21 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh kªnh tíi v-

ên thÕ ®i kÏ cån ®èng No csa-e-06-07-21 

22 

tr¾c däc tuyÕn kªnh tíi vên thÕ ®i 

kÏ cån ®èng No csa-e-06-07-22 

23 

tr¾c ngang tuyÕn kªnh tíi vên thÕ 

®i kÏ cån ®èng No csa-e-06-07-23 

24 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh kªnh tíi 

®Çu cÇu ®i lç léi No csa-e-06-07-24 

25 

tr¾c däc tuyÕn kªnh tíi ®Çu cÇu ®i 

lç léi No csa-e-06-07-25 

26 

tr¾c ngang tuyÕn kªnh tíi ®Çu cÇu 

®i lç léi No csa-e-06-07-26 

27 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh kªnh tíi 

®ång h¶i ®i cæng lµng xu©n quang No csa-e-06-07-27 

28 

tr¾c däc tuyÕn kªnh tíi ®ång h¶i ®i 

cæng lµnh xu©n quang No csa-e-06-07-28 

29 

tr¾c ngang tuyÕn kªnh tíi ®ång h¶i 

®i cæng lµng xu©n quang No csa-e-06-07-29 

30 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh kªnh tíi n5 

®i næ sin 1 No csa-e-06-07-30 

31 

tr¾c däc tuyÕn kªnh tíi n5 ®i næ 

sin 1 No csa-e-06-07-31 

32 

tr¾c ngang tuyÕn kªnh tíi n5 ®i næ 

sin 1 No csa-e-06-07-32 

33 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh kªnh tíi n5 

®i næ sin 2 No csa-e-06-07-33 

34 

tr¾c däc tuyÕn kªnh tíi n5 ®i næ 

sin 2 No csa-e-06-07-34 

35 

tr¾c ngang tuyÕn kªnh tíi n5 ®i næ 

sin 2 No csa-e-06-07-35 

36 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh kªnh tíi 

ng· t c©y ®Ò ®i bì ®ång No csa-e-06-07-36 

37 

tr¾c däc tuyÕn kªnh tíi ng· t c©y 

®Ò ®i bì ®ång No csa-e-06-07-37 

38 

tr¾c ngang tuyÕn kªnh tíi c©y ®Ò ®i 

bì ®ång No csa-e-06-07-38 

39 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh kªnh tíi 

thÇy hå ®i tµ thíc No csa-e-06-07-39 

40 

tr¾c däc tuyÕn kªnh tíi thÇy hå ®i 

tµ thíc No csa-e-06-07-40 

41 

tr¾c ngang tuyÕn kªnh tíi thÇy hå 

®i tµ thíc No csa-e-06-07-41 

42 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh kªnh tiªu 

®ång nhåi No csa-e-06-07-42 

43 tr¾c däc tuyÕn kªnh tiªu ®ång nhåi No csa-e-06-07-43 
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44 

tr¾c ngang tuyÕn kªnh tiªu ®ång 

nhåi No csa-e-06-07-44 

45 

Cèng tiªu qua ®êng trªn kªnh tiªu 

®ång nhåi No csa-e-06-07-45 

46 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh kªnh tiªu 

sau ®ång nhåi No csa-e-06-07-46 

47 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh kªnh tiªu 

nam ®«ng h¶i No csa-e-06-07-47 

48 

tr¾c däc tuyÕn kªnh tiªu nam ®«ng 

h¶i No csa-e-06-07-48 

49 

tr¾c ngang tuyÕn kªnh tiªu nam ®ång 

h¶i No csa-e-06-07-49 

50 

Cèng tiªu qua ®êng trªn kªnh tiªu 

Nam §ång H¶i No csa-e-06-07-50 

51 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh kªnh tiªu 

«ng nhên ®i däc tre No csa-e-06-07-51 

52 

tr¾c däc tuyÕn kªnh tiªu «ng nhên 

®i däc tre No csa-e-06-07-52 

53 

tr¾c ngang tuyÕn kªnh tiªu «ng nhên 

®i däc tre No csa-e-06-07-53 

54 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh kªnh tiªu 

däc tre ®I anh To¸n No csa-e-06-07-54 

55 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh kªnh tiªu 

«ng nhên ®i mçng ®øc No csa-e-06-07-55 

56 

tr¾c däc tuyÕn kªnh tiªu «ng nhên 

®i mçng ®øc No csa-e-06-07-56 

57 

tr¾c ngang tuyÕn kªnh tiªu «ng nhên 

®i mçng ®øc No csa-e-06-07-57 

58 

Cèng tiªu qua ®êng trªn kªnh tiªu  

«ng nhên ®i mçng ®øc No csa-e-06-07-58 

59 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh kªnh tiªu 

«ng thµnh ®i xuèng ®ång vµ ®ång èc No csa-e-06-07-59 

60 

tr¾c däc tuyÕn kªnh tiªu «ng thµnh 

®i xuèng ®ång vµ ®ång èc No csa-e-06-07-60 

61 

tr¾c ngang tuyÕn kªnh tiªu «ng 

thµnh ®i xuèng ®ång vµ ®ång èc No csa-e-06-07-61 

62 

Cèng tiªu qua ®êng trªn kªnh tiªu  

«ng thµnh ®i xuèng ®ång vµ ®ång èc No csa-e-06-07-62 

63 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh kªnh tiªu 

b¾c ®«ng h¶i No csa-e-06-07-63 

64 

tr¾c däc tuyÕn kªnh tiªu b¾c ®«ng 

h¶i No csa-e-06-07-64 

65 

tr¾c ngang tuyÕn kªnh tiªu b¾c ®ång 

h¶i No csa-e-06-07-65 

66 

Cèng tiªu qua ®êng trªn kªnh tiªu 

b¾c ®«ng h¶i No csa-e-06-07-66 

67 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh kªnh tiªu 

sau b¾c ®«ng h¶i No csa-e-06-07-67 
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68 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh ®êng cèng 

«ng nhên ®i däc tre No csa-e-06-07-68 

69 

tr¾c däc tuyÕn ®êng cèng «ng nhên 

®i däc tre No csa-e-06-07-69 

70 

tr¾c ngang tuyÕn ®êng cèng «ng 

nhên ®i däc tre No csa-e-06-07-70 

71 

Cèng tiªu qua ®êng trªn kªnh tiªu  

däc tre ®I anh To¸n No csa-e-06-07-71 

72 

Cèng tiªu qua ®êng trªn kªnh tiªu 

sau ®ång nhåi No csa-e-06-07-72 

73 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh ®êng cét 

®iÖn 4 ch©n ®i ®«ng h¶i No csa-e-06-07-73 

74 

tr¾c däc tuyÕn ®êng cét ®iÖn 4 

ch©n ®i ®«ng h¶i No csa-e-06-07-74 

75 

tr¾c ngang tuyÕn ®êng cét ®iÖn 4 

ch©n ®i §«ng h¶i No csa-e-06-07-75 

76 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh ®êng ngâ 

«ng thµnh ®i lîi thîng No csa-e-06-07-76 

77 

tr¾c däc tuyÕn ®êng ngâ «ng thµnh 

®i lîi thîng No csa-e-06-07-77 

78 

tr¾c ngang tuyÕn ®êng ngâ «ng 

thµnh ®i lîi thîng No csa-e-06-07-78 

79 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh ®êng vên 

thÕ ®i kÏ cån ®èng No csa-e-06-07-79 

80 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh ®êng tõ 

®Çu cÇu ®i lç léi No csa-e-06-07-80 

81 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh ®êng ®ång 

h¶i d·y 1+2 No csa-e-06-07-81 

82 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh ®êng  tõ 

®ång h¶i ®i lîi thîng No csa-e-06-07-82 

83 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh ®êng trôc 

gi÷a phÝa nam ®ång h¶i  No csa-e-06-07-83 

84 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh ®êng  tõ 

Xu©n Quan 1 ®i liªn minh No csa-e-06-07-84 

85 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh ®êng  tõ 

M¬ng N5 ®I Næ Sin No csa-e-06-07-85 

III

. M« h×nh mµu ThiÖu Quang   

86 

b¶n ®å tæng thÓ c¶i t¹o ®êng gt vµ 

kªnh tíi tiªu x· thiÖu quang No csa-e-06-07-86 

87 mÆt b»ng kªnh tiªu «ng do No csa-e-06-07-87 

88 

chi tiÕt mÆt c¾t ®¹i diÖn tuyÕn 

kªnh tiªu «ng do No csa-e-06-07-88 

89 tr¾c däc tuyÕn kªnh tiªu «ng do No csa-e-06-07-89 

90 tr¾c ngang tuyÕn kªnh tiªu «ng do No csa-e-06-07-90 

91 

mÆt b»ng ®êng trung ®ång ®i thèng 

nhÊt No csa-e-06-07-91 
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92 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh ®êng trung 

®ång ®i thèng nhÊt No csa-e-06-07-92 

93 

tr¾c däc tuyÕn ®êng trung ®ång ®i 

thèng nhÊt No csa-e-06-07-93 

94 

tr¾c ngang tuyÕn ®êng trung ®ång 

®i thèng nhÊt No csa-e-06-07-94 

IV. M« h×nh mµu Yªn B¸i   

95 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh ®êng bê 

vïng ®1 No csa-e-06-07-95 

96 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh ®êng bê 

vïng ®2 No csa-e-06-07-96 

97 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh ®êng bê 

vïng ®3 No csa-e-06-07-97 

98 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh ®êng bê 

vïng ®4 No csa-e-06-07-98 

99 

mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh ®êng bê 

vïng ®5 No csa-e-06-07-99 
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8.3.2 Quản lý, vận hành và bảo trì  

8.3.2.1  Yêu cầu về quản lý khai thác kênh 

Khai thác kênh các cấp phải theo đúng chức năng, nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt. 

Khi muốn thay đổi nhiệm vụ, mục đích sử dụng, hoặc công suất thiết kế của kênh phải 

được sự xem xét và quyết định của cơ quan quản lý có thẩm quyền 

Hệ thống kênh tiêu là kênh đất nên hằng năm cần có kế hoạch nạo vét bùn cát lắng 

đọng, khơi thông dòng chảy để đảm bảo mặt cắt ngang của kênh và cống tiêu theo thiết 

kế. 

8.3.2.2  Điều tiết nước trên kênh 

a. Yêu cầu kỹ thuật: 

 - Đơn vị quản lý căn cứ vào quy trình vận hành hệ thống được phê duyệt quy định 

cụ thể mực nước cao nhất, mực nước thấp nhất cho phép của mỗi cấp kênh và các công 

trình trên kênh để thực hiện các tiêu lệnh vận hành; 

- Mức nước điều tiết trên không vượt quá mức nước thiết kế lớn nhất của cấp kênh; 

 - Kênh làm bằng đất hoặc lát khan bằng các vật liệu khác, khi điều tiết nước trên 

kênh vận tốc dòng chảy trong kênh khống chế từ 0,2 m/s đến 0,5 m/s (kênh qua vùng đất 

xấu thì có thể lấy nhỏ hơn 0,05m/s đến 0,2m/s); 

 - Khi dẫn tháo nước trên các cấp kênh, tốc độ nước chảy không được vượt quá tốc 

độ không xói cho phép, và không được nhỏ hơn tốc độ lắng đọng cho phép trên mỗi cấp 

kênh ứng với kết cấu vật liệu làm kênh. 

b. Yêu cầu công tác quản lý phân phối nước trên kênh 

 - Đơn vị quản lý có trách nhiệm và phối hợp với chính quyền địa phương, hộ 

dùng nước để lập kế hoạch dùng nước và chỉ đạo điều tiết nước ngay từ đầu các vụ gieo 

trồng chính; 

 - Đơn vị quản lý xây dựng phương án điều tiết nước và quản lý, vận hành kênh 

đảm bảo cấp nước tối ưu trong đièu kiện nguồn nước cụ thể của hệ thống; 

 - Căn cứ vào kế hoạch dùng nước từng vụ, khả năng chuyển nước của mỗi cấp 

kênh, tình trạng và chất lượng của hộ thống kênh để khống chế lưu lượng và thời gian 

đưa nước vào các kênh cấp dưới nếu là nước tưới và lên kênh cấp trên nếu là tiêu nước; 

 - Trong quá trình dẫn nước nếu xảy ra sự cố cán bộ vận hành có quyền nâng hoặc 

hạ mức nước trên các cấp kênh nhưng phải  áo ngay cho lãnh đạo các đơn vị, hộ dùng 

nước biết để hạn chế hoặc đình chỉ việc lấy nước vào hệ thống. 

8.3.2.3  Công tác kiểm tra, theo dõi vận hành hệ thống kênh 

a. Chế độ kiểm tra thường xuyên 

Chế độ kiểm tra, theo dõi thường xuyên kênh và hệ thống kênh thuộc trách nhiệm 

của công nhân vận hành kênh. Dựa vào quy trình vận hành, định mức cho công tác quản 

lý, đơn vị quản lý phải phân công nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, vận hành một số kênh, công 

trình trên kênh và trang thiết bị theo phạm vi quản lý của chính quyền và HTX Yên 

Phong. 
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Kiểm tra theo dõi thường xuyên nhằm đảm bảo sự hoạt động  ình thường của kênh 

cả lúc kênh đang làm nhiệm vụ dẫn nước hoặc không dẫn nước, phát hiện, phòng ngừa 

các hành vi sai phạm đối với sự toàn vẹn của tuyến kênh như vi phạm hành lang bảo vệ 

kênh; xâm lấn kênh, đào  ới bờ kênh, xây công trình trái phép trên kênh, bờ kênh. 

b. Chế độ kiểm tra đánh giá định kỳ 

Kiểm tra, đánh giá định kỳ do trách nhiệm của các cụm, trạm và đơn vị quản lý 

nhằm đánh giá tình hình hoạt động của tuyến kênh trong 1 vụ sản xuất và cả năm. Chế 

độ kiểm tra 1 năm gồm 2 đợt; đợt 1 vào đầu mùa mưa lũ và đợt 2 vào cuối mùa mưa lũ. 

Kiểm tra vào đầu mùa mưa lũ được thực hiện xong trước 1 tháng khi bắt đầu mùa 

mưa lũ chính được quy định trong quy trình vận hành hệ thống (ví dụ ở miền bắc xong 

trước ngày 30/4 hàng năm) nhằm đánh giá tính trạng kênh, hệ thống kênh, phát hiện 

những công ciệc cần phải tiến hành khẩn cấp nếu cần để đảm bảo hệ thống kênh hoạt 

động  ình thường trong mùa mưa lũ theo chức năng nhiệm vụ. 

Kiểm tra vào cuối mùa mưa Iũ được tiến hành xong trước 1 tháng kể từ mùa mưa lũ 

chính kết thúc trong quy trình vận hành hệ thống kênh (ví dụ ở miền bắc xong trước 31 

tháng 10 hàng năm) nhằm đánh giá hiện trạng hệ thống sau mùa mưa Iũ và lập báo cáo 

làm cơ sở cho kế hoạch sửa chữa và tu bổ hàng năm. Trường hợp bị hư hại nặng do mưa 

Iũ vượt tần suất thiết kế hoặc do các nguyên nhân khác thì đơn vị quản lý phải báo cáo 

cơ quan cấp trên để có giải pháp khắc phục xử lý. 

Tổ kiểm tra đánh giá định kỳ do đơn vị quản lý thành lập có sự tham gia của các 

phòng, ban kỹ thuật, cán bộ chuyên môn và sự tham gia của các thành viên thuộc các 

cụm, trạm thủy nông. 

a. Kiểm tra đặc biệt 

Khi đã xảy ra hoặc có những hiện tượng có thể xảy ra sự cố làm hư hỏng lớn kênh và 

các công trình trên kênh thì đơn vị quản lý phải tiến hành kiểm tra ngay. Xác định các 

giải pháp và huy động nguồn lực tại chỗ để nhanh chóng khắc phục. Trường hợp những 

nguy cơ cũng như những vấn đề sự cố lớn cần  áo cáo cơ quan quản lý nhà nước cấp địa 

phương, cấp trung ương và các đơn vị nghiên cứu chuyên sâu để kiểm tra đánh giá tình 

trạng sự cố hoặc nguy cơ xảy ra sự cố. 

8.3.2.4  Công tác bảo dưỡng và tu sửa hệ thống kênh 

a. Bảo dưỡng thường xuyên 

Cùng với kiểm tra theo dõi thường xuyên, bảo dưỡng thường xuyên là nhiệm vụ và 

trách nhiệm của công nhân vận hành nhằm giải quyết ngay những vấn đề phát sinh 

thường xuyên mà nếu không thực hiện sẽ ảnh hưởng ngay đến công tác phân phối nước 

và lâu hơn nữa sẽ dẫn đến ảnh hưởng lớn đến hoạt động  ình thường của kênh, công 

trình trên kênh và của cả hệ thống. Nội dung công tác bảo dưỡng thường xuyên như sau: 

- Dọn sạch bờ kênh, mái kênh, lòng kênh, vớt hết rác rưởi, đất đá làm cản dòng nước 

trên rãnh tiêu nước dọc kênh, trước cửa cống, khe phai, trước các công trình trên kênh 

mà nếu không thực hiện sẽ ảnh hưởng ngay đến việc vận hành phân phối nước; 

- Bồi trúc bờ kênh, mái kênh đảm bảo nước không đọng trên bờ và mái kênh; 

- Nạo vét đất lắng đọng tại các bể lắng trước các cống luồn; 

- Trồng cỏ vào những chỗ có cỏ chết, cắt cỏ dọc bờ kênh và mái ngoài của kênh; 
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- Lát, sắp xếp lại những chỗ kè đá, lát gạch hoặc tấm bê tông bị bong ra; 

- Sửa chữa những chỗ bị thẩm lậu, sạt sụt gây mất nước trên kênh; 

- Lau chùi và tra dầu mỡ vào các thiết bị cơ khí, thiết bị quản lý đảm bảo những vị trí 

cần dầu mỡ luôn ướt; 

- Cọ rửa sạch sẽ cánh cửa cống, các bộ phận công trình bị rêu, rác bám. 

b. Sửa chữa thường xuyên 

+ Sửa chữa những chỗ hư hỏng của kênh và công trình trên kênh như  ồi trúc bờ 

kênh, nạo vét lòng kênh, chống rò rỉ và thẩm lậu nước. 

+ Sửa chữa hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện quản lý. 

+ Nạo vét kênh tưới và công trình trên kênh tưới: nạo vét kênh tưới được thực hiện 

hàng năm 

+ Sửa chữa thường xuyên đối với kênh tiêu: Nạo vét các cửa khẩu trên công trình 

tiêu 3 năm thực hiện 1 lần; phạm vi nạo vét gồm diện tích phần xây đúc, trước và sau 

phần xây đúc là 10m; 

c. Sửa chữa hư hỏng đột xuất 

Khi kênh và các công trình trên kênh có hư hỏng đột xuất phải áp dụng ngay các 

biện pháp: 

- Hạn chế sự làm việc của kênh hoặc công trình trên kênh, nếu hư hỏng nặng có thể 

đình chỉ tạm thời sự làm việc của kênh hoặc công trình trên kênh; 

- Tiến hành tổ chức kiểm tra, khảo sát, xác định đầy đủ những hư hỏng, lập biên bản 

báo cáo, lập dự án sửa chữa, khôi phục công trình và phê duyệt theo thẩm quyền quy 

định của đơn vị quản lý; 

- Việc tu sửa phải tiến hành nhanh chóng bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và 

kịp thời phục vụ sản xuất. 

Trường hợp sửa chữa có quy mô và khối lượng lớn đơn vị quản lý phải lập dự án và 

thực hiện theo trình tự thủ tục quản lý đầu tư xây dựng cơ  ản và các quy định khác của 

pháp luật. 

8.3.2.5  Bảo vệ hệ thống kênh 

Đơn vị quản lý xây dựng các nội quy về quản lý từng tuyến kênh và hệ thống, tập 

huấn và khoán công tác bảo vệ kênh đến từng công nhân vận hành. 

- Trông coi, bảo vệ bờ kênh và hành lang an toàn của kênh; phát hiện các hành vi vi 

phạm hành lang bảo vệ kênh; tuyên truyền luật pháp về công tác bảo vệ hành lang công 

trình kênh mương; xử lý theo nhiệm vụ được giao. Trường hợp không xử lý được thì 

phải sơ họa phạm vi xâm hại và báo cáo lên cấp trên quản lý trực tiếp; 

- Bảo vệ công trình trên kênh và các thiết bị quản lý lắp đặt trên kênh; 

- Trông coi, bảo vệ sự thông thoáng của lòng kênh và nguồn nước trong kênh. 

Những hành vi xả rác, xả nước thải xuống kênh phải được phép, nếu không người được 

giao quản lý kênh phải tiến hành lập biên bản, báo cáo lên cấp trên để xử lý. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Sơ đồ vị trí các mô hình thực hành CSA 

1. Vị trí địa lý xã Thiệu Công và sơ đồ khu vực lựa chọn mô hình cơ giới hóa tại xã 

Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa 
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Hình 1. Vị trí địa lý xã Thiệu Công (hình trên) và sơ đồ khu vực lựa chọn mô hình cánh 

đồng lớn trồng lúa xã Thiệu Công (hình dưới) 

2. Vị trí địa lý xã Yên Phong và sơ đồ khu vực lựa chọn mô hình cơ giới hóa tại xã Yên 

Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

 
 

 



172 

 

 

Hình 2. Vị trí địa lý xã Yên Phong (hình trên) và sơ đồ khu vực lựa chọn mô hình cánh 

đồng lớn trồng lúa và đa dạng hóa cây trồng xã Yên Phong (hình dưới) 

3. Vị trí địa lý xã Thiệu Quang và sơ đồ khu vực lựa chọn mô hình đa dạng hóa tại xã 

Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 
 

 
 

Hình 3. Vị trí địa lý xã Thiệu Quang (hình trên) và sơ đồ khu vực lựa chọn mô hình đa 

dạng hóa cây trồng xã Thiệu Quang (hình dưới) 
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4. Vị trí địa lý xã Yên Bái và sơ đồ khu vực lựa chọn mô hình đa dạng hóa tại xã Yên 

Bái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

 
 

 
Hình 4. Vị trí địa lý xã Yên Bái (hình trên) và sơ đồ khu vực lựa chọn mô hình đa dạng 

hóa cây trồng xã Yên Bái (hình dưới) 
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5. Vị trí địa lý xã Định Liên và sơ đồ khu vực lựa chọn mô hình đa dạng hóa tại xã Định 

Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

 
 

 
Hình 5. Vị trí địa lý xã Định Liên (hình trên) và sơ đồ khu vực lựa chọn mô hình đa dạng 

hóa cây trồng xã Định Liên (hình dưới) 
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Phụ lục 2: Biên bảo thảo luận với chính quyền địa phương (cấp xã), các tổ chức 

cộng đồng đại diện cho người dân tham gia thực hiện mô hình 

A. Biên bản thảo luận của xã Yên Phong về mô hình cánh đồng lớn trồng lúa 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DỰ ÁN CẢI THIỆN NÔNG NGHIỆP CÓ TƯỚI (WB7) 

DỰ ÁN THÀNH PHẦN NÂNG CẤP HỆ THỐNG KÊNH TRẠM BƠM NAM 

SÔNG MÃ TỈNH THANH HÓA. 

 

BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHU CẦU HỖ TRỢ 

THỰC HIỆN MÔ HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH THÍCH 

ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (CSA) 

 

Ngày: 20/04/2016  Tại địa điểm: UBND xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. 

Đã tiến hành cuộc họp thảo luận giữa HTX dịch vụ Nông nghiệp – Điện Năng 

Yên Phong đại diện cho 200 hộ (thuộc các thôn 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, xã Yên Phong, 

huyện Yên Định, có danh sách kèm theo biên bản này) tham gia thực hiện mô hình SX 

nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu với Đại diện Ban quản lý dự án 

tỉnh Thanh Hóa, các cán bộ tư vấn CSA, đại diện chính quyền địa phương xã Yên Phong 

về nhu cầu hỗ trợ của Dự án cho việc thực hiện Mô hình SX nông nghiệp thông minh 

ứng phó với biến đổi khí hậu. 

 

I.  Thành phần tham dự: 

1.  Đại diện Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp – Điện năng Xã Yên Phong. 

Ông/Bà: Thiều Quang Khuyên;             Chức vụ Chủ nhiệm Hợp tác xã  

2.  Đại diện của 200 hộ tham gia thực hiện mô hình có danh sách kèm theo. 

3.  Đại diện Ban Quản lý dự án thủy lợi Thanh Hóa. 

Ông/Bà:  Trần Hữu Quý           Chức vụ: Phó  iám đốc  

Ông/Bà:  Nguyễn Quốc Khánh               Chức vụ : Cán bộ Quản lý dự án.  

4.  Đại diện Tư vấn CSA tỉnh Thanh Hóa 

Ông/Bà Hoàng Tuấn Hiệp       Chức vụ Tư vấn  trưởng 

Ông/Bà Đặng Minh Hải          Chức vụ Tư vấn phó  

Ông/Bà Nguyễn Đăng Toàn    Chức vụ Tư vấn nông nghiệp  

 5.  Đại diện UBND xã Yên Phong    

Ông/Bà: Nguyễn Đăng Lân                    Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND xã  

Ông/Bà:  Lê Văn Tài                                Chức vụ : Cán bộ địa chính xã 

II. Nội dung thảo luận: 

1.  Nhất trí về hoạt động sản xuất cây trồng trong mô hình Nông nghiệp thông 

minh: 

 Cây trồng: Luân canh 2 vụ lúa + 1 vụ màu  (vớ   ơ  ấu mùa vụ: lúa xuân + lúa 

 ùa + ng  đ ng) 

 Diện tí    á  l  (trong  ùng đất được chọn th c hiện mô hình CSA): 48,6 ha 



176 

 

 

Ý kiến nhất trí của các hộ tham gia: Sau khi thảo luận, cuộc họp nhất trí thực hiện 

mô hình xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa và một vụ ngô đông. Cây trồng cho từng 

vụ sẽ được xác định dựa vào giá cả thị trường và hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ 

giữa HTX và doanh nghiệp. 

 Các hộ nông dân cam kết sẽ thực hiện các giải pháp về áp dụng các biện pháp kỹ 

thuật về gieo trồng, tưới nước, thu hoạch, bảo quản, sơ chế như yêu cầu Báo cáo Thiết kế 

mô hình CSA được duyệt và hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, Hợp tác xã. 

 Về các phế phụ phẩm trong nông nghiệp: (i) Rơm rạ, gốc rạ sẽ thu lại toàn bộ sau 

khi thu hoạch, thu gom lại, dùng chế phẩm sinh học để làm phân hữu cơ, phần khá làm 

nấm rơm; (ii) Thân lá ngô sẽ xử lý theo 2 hướng có thể ủ chua cho bò hoạch ủ làm phân 

bón hữu cơ. 

Những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện mô hình:  

 Thuận lợi: 

- Cộng đồng dân cư đã có kinh nghiệm canh tác lâu đời. Hiện nay, một số phương 

thức và mô hình canh tác mới cũng đang được triển khai trong các xã lựa chọn 

mô hình. Số dân trong độ tuổi lao động cao và có trình độ văn hóa tốt là tiền đề 

thuận lợi để triển khai các mô hình CSA. 

- Bước đầu có sự hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân trong việc hỗ 

trợ sản xuất và bao tiêu sản phẩm. 

- Được sự hỗ trợ của dự án về đào tạo nâng cao kiến thức về CSA, năng lực. 

- Được sự hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, hệ thống tưới, tiêu thuận lợi cho sản xuất lúa và 

cây màu. 

- Sự đồng thuận cao của Chính quyền địa phương và các hộ dân tham gia xây 

dựng mô hình. 

Khó khăn 

- Thay đổi một số tập quán canh tác để đảm bảo mục tiêu của CSA 

- Luân canh cây màu trên hệ thống lúa là mới đối với nông dân và yêu cầu nhiều 

kỹ thuật, đặc biệt là vận hành hệ thống tưới, tiêu áp dụng kỹ thuật CSA; và chọn 

những cây màu phù hợp với thổ nhưỡng của vùng đất cần được quan tâm sao 

cho có hiệu quả và phù hợp với tập quán canh tác. 

Tổ chức dùng nước/HTX yêu cầu các hộ tham gia thực hiện mô hình tuân thủ 

những quy định trong hoạt động sản xuất: 

Các nông dân thảo luận và thống nhất những ý kiến theo thỏa thuận trên tinh 

thần dân chủ và tập thể, khi đã thống nhất thì trong quá trình thực hiện phải tuân 

thủ đúng những hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, Hợp tác xã và Báo cáo Thiết kế 

mô hình CSA được duyệt. 

- Yêu cầu của các hộ tham gia mô hình đối với Tổ chức dùng nước/HTX trong 

việc tổ chức sản xuất và tiếp nhận hỗ trợ của dự án: 

- Sử dụng đúng mục đích các nguồn hỗ trợ của dự án,  

- Tăng cường thúc đẩy các mối liên kết với doanh nghiệp để đầu ra sản phẩm của 

dự án có giá cả ổn định, hiệu quả ổn định. 

- Tổ chức dùng nước/HTX yêu cầu các hộ tham gia thực hiện mô hình tuân thủ 

những quy định trong hoạt động sản xuất: 

Các nông dân thảo luận và thống nhất những ý kiến theo thỏa thuận trên tinh 

thần dân chủ và tập thể, khi đã thống nhất thì trong quá trình thực hiện phải tuân 

thủ đúng những hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, Hợp tác xã và Báo cáo Thiết kế 

mô hình CSA được duyệt. 
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 Yêu cầu của các hộ tham gia mô hình đối với Tổ chức dùng nước/HTX trong 

việc tổ chức sản xuất và tiếp nhận hỗ trợ của dự án: 

- Sử dụng đúng mục đích các nguồn hỗ trợ của dự án,  

- Tăng cường thúc đẩy các mối liên kết với doanh nghiệp để đầu ra sản phẩm của 

dự án có giá cả ổn định, hiệu quả ổn định. 

1. Nhu cầu hỗ trợ cho việc thực hiện mô hình  
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2.1 Nhu cầu hỗ trợ cho việc san mặt ruộng: 

San mặt ruộng tại các lô: không có nhu cầu. 

2.2  Nhu cầu xây lắp hệ thống tưới/tiêu nội đồng 

Những vùng cần có hệ thống tưới/tiêu: 1, 2, 3, 4, 5 và 6  

Loại hình tưới/tiêu: sử dụng hệ thống kênh tưới và kênh tiêu để áp dụng phương 

pháp tưới khô ướt luân phiên nhằm tiết kiệm nước và giảm phát thải khí CH4; 

đồng thời, tránh được ngập úng khi có mưa lớn. 

Lý do cần có hệ thống tưới tiêu: áp dụng kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI. 

Nhu cầu xây lắp hệ thống tưới tiêu nội đồng cụ thể như sau: 

TT Vùng Hạng mục hỗ trợ xây dựng 
Kích thước, độ dài của hệ thống 

kênh mương nội đồng 

1 

Thiết kế 

Vùng 

1,2 

+ Phá bỏ đường nội đồng 

ND2 

+ Xây mới phai điều tiết trên 

kênh tưới IR1, IR2 

+ Đào mới kênh tiêu D1 và 

cống tiêu nước K2 

+ Phai điều tiết kích thước 0,4x0,4 

+ Kênh tiêu nước dài L=536m, 

(bxh)m=(0,5x0,53)m 

+ Xây mới cống tiêu nước D=0,4m, 

L=2m 

2 
Thiết kế  

Vùng 3 

+ Xây mới phai điều tiết trên 

kênh tưới IR3 

+ Đào mới kênh tiêu D2 và 

cống tiêu nước K3 

+ Phai điều tiết kích thước 0,4x0,4 

+ Kênh tiêu nước dài L=539m, 

(bxh)m=(0,5x0,63)m 

+ Xây mới cống tiêu nước D=0,4m, 

L=2m 

3 
Thiết kế  

Vùng 4 

+ Xây mới phai điều tiết trên 

kênh tưới IR4 

+ Đào mới kênh tiêu D3 và 

cống tiêu nước K4 

+ Phai điều tiết kích thước 0,4x0,4 

+ Kênh tiêu nước dài L=541m, 

(bxh)m=(0,5x0,5)m 

+ Xây mới cống tiêu nước D=0,4m, 

L=2m 

4 
Thiết kế  

Vùng 5 

+ Xây mới phai điều tiết trên 

kênh tưới IR5 

+ Nạo vét kênh tiêu D4 và 

xây mới cống tiêu nước K5 

+ Phai điều tiết kích thước 0,4x0,4 

+ Kênh tiêu nước dài L=547m, 

(bxh)m=(0,8x0,55)m 

+ Xây mới cống tiêu nước D=0,4m, 

L=2m 

5 
Thiết kế  

Vùng 6 

+ Xây mới phai điều tiết trên 

kênh tưới IR6 

+ Đào mới kênh tiêu D5 và 

xây mới cống tiêu nước K6 

+ Phai điều tiết kích thước 0,4x0,4 

+ Kênh tiêu nước dài L=544m, 

(bxh)m=(0,5x0,51)m 

+ Xây mới cống tiêu nước D=0,4m, 

L=2m 

 

2.3  Nhu cầu xây lắp hệ thống đường nội đồng 

        Những lô cần có hệ thống hạ tầng nội đồng: 2&3, 4& 5 

        Loại hình hạ tầng: đường nội đồng 

        Lý do cần có hệ thống hạ tầng nội đồng: các vùng đều đã có đường nội đồng; tuy 

nhiên, để đảm bảo vận chuyển trong quá trình sản xuất và sau khi thu hoạch, cần thiết 

phải nâng cấp một số tuyến đường. Thông số cụ thể của các tuyến đường nội đồng nâng 

cấp như sau: 

TT Hạng mục Vùng Kích thước, kết cấu xây dựng 
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1 Thiết kế đường số ND3 2&3 Đường phủ mặt bê tông, L=545m, B=4m 

2 Thiết kế đường số ND5 4&5 Đường phủ mặt bê tông, L=551m, B=4m 

 

2.4  Nhu cầu hỗ trợ về vật tư, phân bón- Đối với lúa: vụ Xuân (lượng giống dùng 

33 kg/ha; phân chuồng 10 tấn, Đạm urê 320 kg, Lân supe 450 kg, Kali clorua 180 kg; và 

Chế phẩm vi sinh Trichoderma: 4,0 kg); vụ Mùa 45kg/ha (phân chuồng 10 tấn, Đạm urê 

260 kg, Lân supe 350 kg, Kali clorua 170 kg). 

- Đối với ngô vụ đông: Lượng giống dùng 20 kg/ha. Phân chuồng 8 tấn + Ure 420 kg 

+ Lân super 600 kg + Kali clorua 220 kg 

 

2.5  Nhu cầu hỗ trợ các dụng cụ sản xuất 

Những loại, số lượng dụng cụ cần hỗ trợ: 

 + Công cụ phun thuốc BVTV và Chế phẩm sinh học: 250 

 + Công cụ gieo mạ (khay mạ phục vụ cấy bằng máy): 12.500 

 + Công cụ l   đất kết hợp lên luống và dụng cụ cầm tay gieo hạt đối với cây 

cho cây màu (ngô): 02 công cụ l   đất kết hợp lên luống và 10 dụng cụ cầm tay 

        Lý do cần hỗ trợ : 

 Để ứng dụng cơ giới hóa nhằm giảm chi phí sản xuất và áp lực về công lao động 

ngày càng ít ở nông thôn. 

 Hỗ trợ công cụ phun thuốc BVTV cho HTX làm dịch vụ phun thuốc BVTV, 

thông qua đó sẽ kiểm soát được số lần phun thuốc không cần thiết.  

 Hỗ trợ công cụ làm đất để làm đất tơi xốp thoát nước tốt, đồng thời tạo rãnh 

tưới, lên luống nhằm giảm sức lao động chân tay nặng nhọc cho nông dân, và công cụ 

gieo hạt để kiểm soát mật độ gieo hợp lý giảm lượng giống sử dụng.  

 

2.6  Nhu cầu hỗ trợ các thiết bị thu hoạch, bảo quản, sơ chế sản phẩm sản xuất cây 

trồng trong mô hình 

Những loại thiết bị cần hỗ trợ: 01 công cụ tách hạt ngô  

        Lý do cần hỗ trợ : 

 Việc tách hạt ngô thủ công tốn rất nhiều chi phí lao động, vì vậy cần hỗ trợ cơ 

giới hóa để giảm chi phí giá thành sản xuất. 

 

2.7  Nhu cầu hỗ trợ các thiết bị xử lý phụ phẩm cây trồng sau thu hoạch: 

        Những loại, số lượng thiết bị cần hỗ trợ:  

+ 01 Công cụ cuốn rơm 

+ 02 Công cụ  ăm thân lá ngô  

        Lý do cần hỗ trợ : 

 Hầu hết rơm rạ được người dân thu gom thủ công đốt tại ruộng hoặc mang về 

cho chăn nuôi trâu,  ò mất nhiều công lao động. Vì vậy cần hỗ trợ bộ phận công tác 

công cụ cuốn rơm để thuận tiện cho việc cất giữ và giảm chi phí lao động thủ công. 

 Sau khi thu hoạch ngô người dân sử dụng công cụ để  ăm thân lá ngô nhỏ, sau 

đó ủ chua làm thức ăn cho  ò hoặc ủ với chế phẩm sinh học để làm phân bón hữu cơ. 
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2.8  Nhu cầu hỗ trợ về hướng dẫn/tập huấn  kỹ thuật trong việc SX cây trồng và các 

hoạt động khác (ví dụ như xử lý phụ phẩm cây trồng sau thu hoạch):  

 Những vấn đề kỹ thuật cần  ướng dẫn/tập huấn: 

+ IPM trên cây lúa, ngô 

 + Kỹ thuật  ón phân đạm bằng bảng so màu lá lúa; 

 + Kỹ thuật quản lý dinh dưỡng tổng hợp ICM cho cây ngô 

 + Kỹ thuật tưới khô xen ướt cho cây lúa và tưới nước tiết kiệm cho cây ngô; 

 + Kỹ thuật vùi ủ phế phụ phẩm sau thu hoạch làm phân bón hữu cơ. 

+ Quản lý tưới có sự tham gia của người dân (PIM) và chuyển giao quản lý tưới. 

+ Khái niệm và quy trình thành lập, củng cố các tổ chức hợp tác dùng nước. 

+ Hướng dẫn xây dựng điều lệ/quy chế và phương pháp quản lý tài chính của các 

tổ chức hợp tác dùng nước. 

+ Quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi, lập kế hoạch phân 

phối nước. 

+ Quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống tưới tiêu khu mô hình. nước. 

        Số người cần được hướng dẫn từng loại kỹ thuật nêu trên: 2lớp / vụ x 2vụ/lớp x 3 

năm x 30 người/lớp =360 người 

 Lý do cần hỗ trợ  ướng dẫn/ tập huấn:  

- Nông hộ còn gặp khó khăn về kỹ thuật canh tác, hơn nữa để xây dựng mô hình 

CSA đòi hỏi phải thay đổi một số biện pháp canh tác.  

- Một số kỹ thuật canh tác mới như  ón phân cân đối, quản lý dịch bệnh tổng hợp, 

vận hành bảo dưỡng thiết bị hỗ trợ. 

Kết luận: 

Tất cả các ý kiến đều được ghi nhận và có sự thống nhất của các bên liên quan và 

Đã thông qua  iểu quyết với 100% nông dân trong vùng dự án tham dự cuộc họp thống 

tham gia thực hiện mô hình CSA trên diện tích đất sản xuất của mình theo nội dung đề 

xuất trên. Chính quyền và các đoàn thể của xã tham gia hỗ trợ thực hiện Dự án thành 

công. Cuộc họp kết thúc lúc 11giờ 30 phút cùng ngày. 

 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP 

– ĐIỆN NĂNG XÃ YÊN PHONG 

 

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY LỢI 

THANH HÓA 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ  

YÊN PHONG 

 

 

 

 

TƯ VẤN CSA 
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B. Biên bản thảo luận của xã Thiệu Công về mô hình cánh đồng lớn trồng lúa 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DỰ ÁN CẢI THIỆN NÔNG NGHIỆP CÓ TƯỚI (WB7) 

DỰ ÁN THÀNH PHẦN NÂNG CẤP HỆ THỐNG KÊNH TRẠM BƠM NAM 

SÔNG MÃ TỈNH THANH HÓA. 

 

BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHU CẦU HỖ TRỢ 

THỰC HIỆN MÔ HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH THÍCH 

ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (CSA) 

 

Ngày: 20/04/2016  Tại địa điểm: UBND xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa. 

Đã tiến hành cuộc họp thảo luận giữa HTX dịch vụ Nông nghiệp Thiệu Công đại 

diện cho 397 hộ xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (có danh sách kèm theo biên bản này) 

tham gia thực hiện mô hình SX nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu 

với Đại diện Ban quản lý dự án tỉnh Thanh Hóa, các cán bộ tư vấn CSA, đại diện chính 

quyền địa phương xã Thiệu Công về nhu cầu hỗ trợ của Dự án cho việc thực hiện Mô 

hình SX nông nghiệp thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu. 

 

I.  Thành phần tham dự: 

1.  Đại diện của Tổ chức dùng nước/HTX: HTX Dịch vụ NN – Điện năng xã Thiệu Công. 

Ông/Bà: Hoàng Văn Việt;             Chức vụ Chủ nhiệm Hợp tác xã  

2.  Đại diện của 397 hộ tham gia thực hiện mô hình có danh sách kèm theo. 

3.  Đại diện của Ban Quản lý dự án thủy lợi Thanh Hóa. 

Ông/Bà:  Trần Hữu Quý           Chức vụ: Phó  iám đốc  

Ông/Bà:  Nguyễn Quốc Khánh               Chức vụ : Cán bộ Quản lý dự án.  

4.  Đại diện của Tư vấn CSA tỉnh Thanh Hóa 

Ông/Bà Hoàng Tuấn Hiệp       Chức vụ Tư vấn  trưởng 

Ông/Bà Đặng Minh Hải           Chức vụ Tư vấn phó  

Ông/Bà Nguyễn Đăng Toàn    Chức vụ Tư vấn nông nghiệp  

5.  Đại diện của UBND xã Thiệu Công    

Ông/Bà:  Trịnh Duy Sở                    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã  

Ông/Bà:                                            Chức vụ : cán bộ địa chính xã 

 

II. Nội dung thảo luận: 

 

1.  Nhất trí về hoạt động sản xuất cây trồng trong mô hình Nông nghiệp thông 

minh: 

 Cây trồng: Luân canh 2 vụ lúa + 1 vụ màu  (MH1: lúa xuân + lúa mùa + ngô 

đông, 50 ha; lúa xuân + lúa mùa + đậu tương đông, 25 ha). 

 Diện tích các lô (trong vùng đất được chọn thực hiện mô hình CSA): 75,0 ha 
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Ý kiến nhất trí của các hộ tham gia: Sau khi thảo luận, cuộc họp nhất trí thực hiện 

mô hình xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa và một vụ ngô đông và đậu tương đông. 

Cây trồng cho từng vụ sẽ được xác định dựa vào giá cả thị trường và hợp đồng liên kết 

sản xuất, tiêu thụ giữa HTX và doanh nghiệp. 

 Các hộ nông dân cam kết sẽ thực hiện các giải pháp về áp dụng các biện pháp kỹ 

thuật về gieo trồng, tưới nước, thu hoạch, bảo quản, sơ chế như yêu cầu Báo cáo Thiết kế 

mô hình CSA được duyệt và hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, Hợp tác xã. 

 Về các phế phụ phẩm trong nông nghiệp: (i) Rơm rạ, gốc rạ sẽ thu lại toàn bộ sau 

khi thu hoạch, thu gom lại, dùng chế phẩm sinh học để làm phân hữu cơ, phần khá làm 

nấm rơm; (ii) Thân lá ngô sẽ xử lý theo 2 hướng có thể ủ chua cho bò hoạch ủ làm phân 

bón hữu cơ; (thân rễ lá đậu tương làm phân hữu cơ. 

Những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện mô hình:  

 Thuận lợi: 

- Cộng đồng dân cư đã có kinh nghiệm canh tác lâu đời. Hiện nay, một số phương 

thức và mô hình canh tác mới cũng đang được triển khai trong các xã lựa chọn 

mô hình. Số dân trong độ tuổi lao động cao và có trình độ văn hóa tốt là tiền đề 

thuận lợi để triển khai các mô hình CSA. 

- Bước đầu có sự hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân trong việc hỗ 

trợ sản xuất và bao tiêu sản phẩm. 

- Được sự hỗ trợ của dự án về đào tạo nâng cao kiến thức về CSA, năng lực. 

- Được sự hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, hệ thống tưới, tiêu thuận lợi cho sản xuất lúa và 

cây màu. 

- Sự đồng thuận cao của Chính quyền địa phương và các hộ dân tham gia xây 

dựng mô hình. 

Khó khăn 

- Thay đổi một số tập quán canh tác để đảm bảo mục tiêu của CSA 

- Luân canh cây màu trên hệ thống lúa là mới đối với nông dân và yêu cầu nhiều 

kỹ thuật, đặc biệt là vận hành hệ thống tưới, tiêu áp dụng kỹ thuật CSA; và chọn 

những cây màu phù hợp với thổ nhưỡng của vùng đất cần được quan tâm sao 

cho có hiệu quả và phù hợp với tập quán canh tác. 

 Tổ chức dùng nước/HTX yêu cầu các hộ tham gia thực hiện mô hình tuân thủ 

những quy định trong hoạt động sản xuất: 

 Các nông dân thảo luận và thống nhất những ý kiến theo thỏa thuận trên tinh 

thần dân chủ và tập thể, khi đã thống nhất thì trong quá trình thực hiện phải tuân thủ 

đúng những hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, Hợp tác xã và Báo cáo Thiết kế mô hình 

CSA được duyệt. 

 Yêu cầu của các hộ tham gia mô hình đối với Tổ chức dùng nước/HTX trong 

việc tổ chức sản xuất và tiếp nhận hỗ trợ của dự án: 

- Sử dụng đúng mục đích các nguồn hỗ trợ của dự án,  

- Tăng cường thúc đẩy các mối liên kết với doanh nghiệp để đầu ra sản phẩm của 

dự án có giá cả ổn định, hiệu quả ổn định. 

 



183 

 

 

2.   Nhu cầu hỗ trợ cho việc thực hiện mô hình  

2.1 Nhu cầu hỗ trợ cho việc san mặt ruộng: 

       San mặt ruộng tại các lô: không có nhu cầu. 

2.2  Nhu cầu xây lắp hệ thống tưới/tiêu nội đồng 

        Những vùng cần có hệ thống tưới/tiêu: 75ha  

        Loại hình tưới/tiêu: sử dụng hệ thống kênh tưới và kênh tiêu để áp dụng phương 

pháp tưới khô ướt luân phiên nhằm tiết kiệm nước và giảm phát thải khí CH4; đồng thời, 

tránh được ngập úng khi có mưa lớn. 

        Lý do cần có hệ thống tưới tiêu: áp dụng kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI. 

Nhu cầu xây lắp hệ thống tưới tiêu nội đồng cụ thể tổ hợp ở bảng 2 

2.3  Nhu cầu xây lắp hệ thống đường nội đồng 

        Những lô cần có hệ thống hạ tầng nội đồng: 75ha 

        Loại hình hạ tầng: đường nội đồng 

        Lý do cần có hệ thống hạ tầng nội đồng: các vùng đều đã có đường nội đồng; tuy 

nhiên, để đảm bảo vận chuyển trong quá trình sản xuất và sau khi thu hoạch, cần thiết 

phải nâng cấp một số tuyến đường.  

Thông số cụ thể của các đường giao thông nội đồng nâng cấp theo bảng 1 

Bảng 1: Thông số đường nội đồng sau nâng cấp cải tạo 

 

TT Tên kênh 
Thông số thiết kế 

L (m) b (m) 

1 Đường từ Ngõ Ông Thành đi Lợi Thượng 405 3 

2 Đường cống ông Nhờn đi Dọc Tre 117 3 

3 Đường cột điện 4 chân đi Đông Hải 298 3 

4 Đường Đồng Hải từ Xuân Quan 1 đi Liên Minh 270 3 

5 Đường Đồng Hải đi Lợi Thượng 400 3 

6 Đường Đồng Hải dãy 1+2 350 3 

7 Đường tư đầu cầu đi Lỗ Lội 350 3 

8 Đường Trục giữa Phía Nam Đồng Hải 290 3 
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Bảng 2: Thông số các kênh tưới tiêu sau cải tạo 

 

TT Tên kênh 
F Q Thông số thiết kế 

m n i 
(ha) (l/s) L (m) b (m) h (m) 

I. Kênh tưới                 

1 Kênh N5 đi Nổ sin 1 6 0.008 292 0.4 0.3 0 0.017 0.0007-0.0048 

2 Kênh N5 đi Nổ sin 2 1.5 0.002 159 0.4 0.3 0 0.017 0.029 

3 Kênh Vườn Thế đi Kẽ Cồn Đống 10 0.013 458 0.4 0.3 0 0.017 0.0012 

4 Kênh đầu cầu đi Lỗ Lội 2.5 0.003 411 0.4 0.3 0 0.017 0.0004 

5 Kênh Thầy Hồ đi Tà Thước 3 0.004 361 0.4 0.3 0 0.017 0.0012 

6 Kênh Ngã Tư Cây Đề đi Bỡ Đồng 2.1 0.003 121 0.4 0.3 0 0.017 0.0028 

7 Kênh Ngã Tư Cồn Khỉ đi Lấp 2 0.003 200 0.4 0.3 0 0.017 0.002 

8 Kênh Đồng Hải về cổng làng Xuân Quang 9.7 0.013 431 0.4 0.3 0 0.017 0.0005 

II. Kênh tiêu 
        

1 
Kênh tiêu Ông Thành đi xuống Đông va Đồng 

óc 
25 0.435 1200 1.0-1.2 0.6-0.75 0.5 0.03 0.0015 

2 
Kênh tiêu Cống ông Nhơn đi mương tiêu Dọc 

tre 
8 0.1392 165 1 0.5 0.5 0.03 0.0028 

3 Mương tiêu Đồng Nhồi 10 0.174 487 1 0.55 0.5 0.03 0.0002 

4 Kênh tiêu Mông Đức đi ông Nhơn 9 0.1566 249 1 0.5 0.5 0.03 0.0009 

5 Mương tiêu phía Nam Đồng Hải 8 0.1392 513 1 0.5 0.5 0.03 0.0006 

6 Mương tiêu phía Bắc Đồng Hải 10 0.174 370 1 0.5 0.5 0.03 0.0007 
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2.4  Nhu cầu hỗ trợ các dụng cụ sản xuất 

Những loại, số lượng dụng cụ cần hỗ trợ: 

 + Công cụ phun chế phẩm sinh học: 375 

 + Công cụ l   đất kết hợp lên luống cho cây màu vụ đ ng  02  

        Lý do cần hỗ trợ : 

 Để ứng dụng cơ giới hóa nhằm giảm chi phí sản xuất và áp lực về công lao 

động ngày càng ít ở nông thôn. 

 Hỗ trợ công cụ phun chế phẩm sinh học nhằm kiểm soát được số lần phun 

thuốc không cần thiết.  

 Hỗ trợ công cụ làm đất để làm đất tơi xốp thoát nước tốt, đồng thời tạo rãnh 

tưới, lên luống nhằm giảm sức lao động chân tay nặng nhọc cho nông dân, và công cụ 

gieo hạt để kiểm soát mật độ gieo hợp lý giảm lượng giống sử dụng.  

 

2.5  Nhu cầu hỗ trợ các thiết bị thu hoạch, bảo quản, sơ chế sản phẩm sản xuất cây 

trồng trong mô hình 

Những loại thiết bị cần hỗ trợ: 01 công cụ tách hạt ngô  

        Lý do cần hỗ trợ : Việc tách hạt ngô thủ công tốn rất nhiều chi phí lao động, vì 

vậy cần hỗ trợ cơ giới hóa để giảm chi phí giá thành sản xuất. 

 

2.6  Nhu cầu hỗ trợ các thiết bị xử lý phụ phẩm cây trồng sau thu hoạch: 

        Những loại, số lượng thiết bị cần hỗ trợ:  

+ 01 Công cụ cuốn rơm 

+ 02 Công cụ  ăm thân lá ngô  

        Lý do cần hỗ trợ : 

 Hầu hết rơm rạ được người dân thu gom thủ công đốt tại ruộng hoặc mang về 

cho chăn nuôi trâu, bò mất nhiều công lao động. Vì vậy cần hỗ trợ bộ phận công tác 

công cụ cuốn rơm để thuận tiện cho việc cất giữ và giảm chi phí lao động thủ công. 

 Sau khi thu hoạch ngô người dân sử dụng công cụ để  ăm thân lá ngô nhỏ, sau 

đó ủ chua làm thức ăn cho  ò hoặc ủ với chế phẩm sinh học để làm phân bón hữu cơ. 

 

2.7  Nhu cầu hỗ trợ về hướng dẫn/tập huấn  kỹ thuật trong việc SX cây trồng và các 

hoạt động khác (ví dụ như xử lý phụ phẩm cây trồng sau thu hoạch):  

 Những vấn đề kỹ thuật cần  ướng dẫn/tập huấn: 

+ IPM trên cây lúa, ngô 

 + Kỹ thuật  ón phân đạm bằng bảng so màu lá lúa; 

 + Kỹ thuật quản lý dinh dưỡng tổng hợp INM cho cây ngô 

 + Kỹ thuật tưới khô xen ướt cho cây lúa và tưới nước tiết kiệm cho cây ngô; 

 + Kỹ thuật vùi ủ phế phụ phẩm sau thu hoạch làm phân bón hữu cơ. 

+ Quản lý tưới có sự tham gia của người dân (PIM) và chuyển giao quản lý 

tưới. 

+ Khái niệm và quy trình thành lập, củng cố các tổ chức hợp tác dùng nước. 
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+ Hướng dẫn xây dựng điều lệ/quy chế và phương pháp quản lý tài chính của 

các tổ chức hợp tác dùng nước. 

+ Quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi, lập kế hoạch phân 

phối nước. 

+ Quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống tưới tiêu khu mô hình. nước. 

        Số người cần được hướng dẫn từng loại kỹ thuật nêu trên: 2lớp / vụ x 2vụ/lớp x 3 

năm x 30 người/lớp =360 người 

 Lý do cần hỗ trợ  ướng dẫn/ tập huấn:  

- Nông hộ còn gặp khó khăn về kỹ thuật canh tác, hơn nữa để xây dựng mô 

hình CSA đòi hỏi phải thay đổi một số biện pháp canh tác.  

- Một số kỹ thuật canh tác mới như  ón phân cân đối, quản lý dịch bệnh tổng 

hợp, vận hành bảo dưỡng thiết bị hỗ trợ. 

Kết luận: 

Tất cả các ý kiến đều được ghi nhận và có sự thống nhất của các bên liên quan 

và Đã thông qua  iểu quyết với 100% nông dân trong vùng dự án tham dự cuộc họp 

thống tham gia thực hiện mô hình CSA trên diện tích đất sản xuất của mình theo nội 

dung đề xuất trên. Chính quyền và các đoàn thể của xã tham gia hỗ trợ thực hiện Dự 

án thành công. Cuộc họp kết thúc lúc 11giờ 30 phút cùng ngày. 

 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP 

– ĐIỆN NĂNG XÃ THIỆU CÔNG 

 

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY LỢI 

THANH HÓA 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ  

THIỆU CÔNG 

 

 

 

 

TƯ VẤN CSA 
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C. Biên bản thảo luận của xã Yên Bái về mô hình đa dạng hóa cây trồng 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DỰ ÁN CẢI THIỆN NÔNG NGHIỆP CÓ TƯỚI (WB7) 

DỰ ÁN THÀNH PHẦN TỈNH: THANH HÓA 

 

BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHU CẦU HỖ TRỢ 

THỰC HIỆN MÔ HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH ỨNG PHÓ 

VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (CSA) 

 

Ngày: 20/04/2016  Tại địa điểm: UBND xã Yên Bái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. 

Đã tiến hành cuộc họp thảo luận giữa HTX dịch vụ Nông nghiệp Yên Bái đại diện 

cho 141 hộ (thuộc các thôn Phú Đức, xã Yên Bái, huyện Yên Định), có danh sách kèm 

theo biên bản này) tham gia thực hiện mô hình SX nông nghiệp thông minh ứng phó với 

biến đổi khí hậu với Đại diện Ban quản lý dự án tỉnh Thanh Hóa, các cán bộ tư vấn CSA, 

đại diện chính quyền địa phương xã Yên Bái về nhu cầu hỗ trợ của Dự án cho việc thực 

hiện Mô hình SX nông nghiệp thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu. 

 

I.  Thành phần tham dự: 

1.  Đại diện của Tổ chức dùng nước/HTX: HTX Dịch vụ NN Yên Bái. 

Ông/Bà: Lưu Tín Ngọc;             Chức vụ Chủ nhiệm Hợp tác xã  

2.  Đại diện của 141 hộ tham gia thực hiện mô hình có danh sách kèm theo. 

3.  Đại diện của Ban Quản lý dự án tỉnh: 

Ông/Bà:  …………………………….    Chức vụ ……………………………..  

Ông/Bà:  Nguyễn Quốc Khánh               Chức vụ : cán bộ Quản lý dự án.  

4.  Đại diện của Tư vấn CSA tỉnh Thanh Hóa 

Ông/Bà Hoàng Tuấn Hiệp       Chức vụ Tư vấn  trưởng 

Ông/Bà Đặng Minh Hải           Chức vụ Tư vấn phó  

Ông/Bà Nguyễn Đăng Toàn    Chức vụ Tư vấn nông nghiệp  

 5.  Đại diện của UBND xã Yên Bái    

Ông/Bà:  Nguyễn Thị Ngọc                    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã  

Ông/Bà:  Nguyễn Hữu Thuân                 Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã  

Ông/Bà:  Trịnh Thị Thanh                       Chức vụ: Cán bộ địa chính xã 

 

II. Nội dung thảo luận: 

 

1.  Nhất trí về hoạt động sản xuất cây trồng trong mô hình Nông nghiệp thông 

minh: 

 Thống nhất với các hộ dân xây dựng mô hình với diện tích 20 ha thuộc thôn Phú 

Đức. Sau hai vụ dưa chuột, các hộ dân sẽ tiến hành trồng 10 ha đậu tương vụ hè thu 

(MH1) và 10 ha ngô sữa làm thức ăn cho  ò (MH2). Cụ thể: 

Cây trồng và mùa vụ khu đất lựa chọn làm mô hình (MH1) 

Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 
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Cây trồng 

            Dưa chuột - 

Đậu Tương Dưa chuột Đậu tương Dưa chuột 

Cây trồng và mùa vụ khu đất lựa chọn làm mô hình (MH2) 

Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Cây trồng 

            Dưa chuột – 

Ngô HT Dưa chuột 

 

Ngô HT 

 

Dưa chuột 

 

Ý kiến nhất trí của các hộ tham gia: Sau khi thảo luận, cuộc họp nhất trí thực hiện 

mô hình. Cây trồng cho từng vụ sẽ được xác định dựa vào giá cả thị trường và hợp đồng 

liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa HTX và doanh nghiệp. 

 Các hộ nông dân cam kết sẽ thực hiện áp dụng các biện pháp kỹ thuật về gieo 

trồng, tưới nước, thu hoạch, bảo quản, sơ chế như yêu cầu của cán bộ kỹ thuật. 

 Về các phế phụ phẩm trong nông nghiệp: (i) toàn bộ thân rễ lá của dưa chuột và 

đậu tương sau khi thu hoạch, thu gom lại, dùng chế phẩm sinh học để làm phân hữu cơ 

(ii) Thân lá ngô sẽ được thu gom làm thức ăn cho gia súc lớn. 

Những khó khăn thuận lợi khi thực hiện mô hình:  

 Thuận lợi: 

- Cộng đồng dân cư đã có kinh nghiệm canh tác lâu đời. Hiện nay, một số phương 

thức và mô hình canh tác mới cũng đang được triển khai trong các xã lựa chọn 

mô hình. Số dân trong độ tuổi lao động cao và có trình độ văn hóa tốt là tiền đề 

thuận lợi để triển khai các mô hình CSA. 

- Bước đầu có sự hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân trong việc hỗ 

trợ sản xuất và bao tiêu sản phẩm. 

- Được sự hỗ trợ của dự án về đào tạo nâng cao kiến thức về CSA, năng lực 

- Được sự hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, hệ thống tưới, tiêu thuận lợi cho sản xuất lúa và 

cây màu. 

Khó khăn 

- Thay đổi một số tập quán canh tác để đảm bảo mục tiêu của CSA. 

- Chuyển đổi cây màu trên đất lúa là mới đối với nông dân và yêu cầu nhiều kỹ 

thuật, đặc biệt là vận hành hệ thống tưới, tiêu áp dụng kỹ thuật CSA; và chọn 

những cây màu phù hợp với thổ nhưỡng của vùng đất cần được quan tâm sao 

cho có hiệu quả và phù hợp với tập quán canh tác. 

 Tổ chức dùng nước/HTX yêu cầu các hộ tham gia thực hiện mô hình tuân thủ 

những quy định trong hoạt động sản xuất: 

 Các nông dân thảo luận và thống nhất những ý kiến theo thỏa thuận trên tinh 

thần dân chủ và tập thể, khi đã thống nhất thì trong quá trình thực hiện phải tuân thủ 

đúng những hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật và HTX. 

 Yêu cầu của các hộ tham gia mô hình đối với Tổ chức dùng nước/HTX trong 

việc tổ chức sản xuất và tiếp nhận hỗ trợ của dự án: 

- Sử dụng đúng mục đích các nguồn hỗ trợ của dự án,  

- Tăng cường thúc đẩy các mối liên kết với doanh nghiệp để đầu ra sản phẩm của 

dự án có giá cả ổn định, hiệu quả ổn định 



189 

 

 

2.   Nhu cầu hỗ trợ cho việc thực hiện mô hình  

2.1 Nhu cầu hỗ trợ cho việc san mặt ruộng: 

       San mặt ruộng tại các lô: không có nhu cầu. 

 

2.2  Nhu cầu xây lắp hệ thống tưới/tiêu nội đồng 

        Hiện nay, hệ thống kênh tưới tiêu của xã Yên Bái đã được đâu tư hoàn chỉnh, đảm 

bảo việc tưới tiêu nước cho 20ha khu mô hình nên không cần nâng cấp cải tạo. 

        Loại hình tưới/tiêu (kênh tưới, kênh tiêu) : tưới tiết kiệm  

    

2.3  Nhu cầu xây lắp hệ thống hạ tầng nội đồng (đường vận chuyển phân bón/sản 

phẩm thu hoạch; bờ vùng bờ thửa v…v….) 

Các đường nội đồng được cải tạo bằng phủ một lớp  ê tông M200 dày 20 cm, dăm 

lót dày 10 cm. Kích thước của các đường nội đồng được thể hiện ở bảng 10. 

 

TT Tên đường 
Thông số đường nội đồng 

L (m) B (m) Đề xuất cải tạo 

1 Đường  ờ vùng Đ1 183 3 Phủ mặt  ê tông 

2 Đường  ờ vùng Đ2 247 3 Phủ mặt  ê tông 

3 Đường  ờ vùng Đ3 450 3 Phủ mặt  ê tông 

4 Đường  ờ vùng Đ4 136 3 Phủ mặt  ê tông 

5 Đường  ờ vùng Đ5 204 3 Phủ mặt  ê tông 

 

        Lý do cần có hệ thống hạ tầng nội đồng: thuận lợi cho việc canh tác, vận chuyển, 

giao thương hàng hóa. 

 

2.4  Nhu cầu hỗ trợ các dụng cụ sản xuất 

Những loại, số lượng dụng cụ cần hỗ trợ: 

 + Công cụ phun chế phẩm bảo vệ th c vật sinh học: 100 chiếc 

        Lý do cần hỗ trợ : 

 Hỗ trợ công cụ phun chế phẩm BVTV cho HTX làm dịch vụ phun chế phẩm 

BVTV, thông qua đó sẽ kiểm soát được số lần phun thuốc không cần thiết.  

2.5  Nhu cầu hỗ trợ các thiết bị thu hoạch, bảo quản, sơ chế sản phẩm sản xuất cây 

trồng trong mô hình 

 Không có đề xuất hỗ trợ 

2.6  Nhu cầu hỗ trợ các thiết bị xử lý phụ phẩm cây trồng sau thu hoạch: 

        Không có đề xuất hỗ trợ 

2.7  Nhu cầu hỗ trợ về hướng dẫn/tập huấn  kỹ thuật trong việc SX cây trồng và các 

hoạt động khác (ví dụ như xử lý phụ phẩm cây trồng sau thu hoạch):  

 Những vấn đề kỹ thuật cần  ướng dẫn/tập huấn: 
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+ IPM trên cây dưa chuột, đậu tương, ngô 

 + Kỹ thuật  ón phân cân đối; 

 + Kỹ thuật quản lý dinh dưỡng tổng hợp INM  

 + Kỹ thuật tưới tưới nước tiết kiệm; 

 + Kỹ thuật vùi ủ phế phụ phẩm sau thu hoạch làm phân bón hữu cơ. 

+ Quản lý tưới có sự tham gia của người dân (PIM) và chuyển giao quản lý tưới. 

+ Khái niệm và quy trình thành lập, củng cố các tổ chức hợp tác dùng nước. 

+ Hướng dẫn xây dựng điều lệ/quy chế và phương pháp quản lý tài chính của các 

tổ chức hợp tác dùng nước. 

+ Quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi, lập kế hoạch phân 

phối nước. 

+ Quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống tưới tiêu khu mô hình: 

 Số người cần được hướng dẫn từng loại kỹ thuật nêu trên: 6 lớp (2016) + 11 lớp 

(2017) +11 lớp (2018)= 28 lớp. Mỗi lớp 50 người Lý do cần hỗ trợ  ướng dẫn/ tập huấn:  

 Lý do cần hỗ trợ  ướng dẫn/ tập huấn:  

- Nông hộ còn gặp khó khăn về kỹ thuật canh tác, hơn nữa để xây dựng mô hình 

CSA đòi hỏi phải thay đổi một số biện pháp canh tác.  

- Một số kỹ thuật canh tác mới như  ón phân cân đối, quản lý dịch bệnh tổng hợp, 

vận hành bảo dưỡng thiết bị hỗ trợ. 

Kết luận: 

Tất cả các ý kiến đều được ghi nhận và có sự thống nhất của các  ên liên quan và Đã 

thông qua biểu quyết với 100% nông dân trong vùng dự án tham dự cuộc họp thống 

tham gia thực hiện mô hình CSA trên diện tích đất sản xuất của mình theo nội dung đề 

xuất trên. Chính quyền và các đoàn thể của xã tham gia hỗ trợ thực hiện Dự án thành 

công. Cuộc họp kết thúc lúc 11giờ 30 phút cùng ngày 

 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP 

YÊN BÁI 

 

 

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY LỢI 

THANH HÓA 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ  

YÊN BÁI 

 

 

 

 

TƯ VẤN CSA 
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D. Biên bản thảo luận của xã Định Liên về mô hình đa dạng hóa cây trồng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DỰ ÁN CẢI THIỆN NÔNG NGHIỆP CÓ TƯỚI (WB7) 

DỰ ÁN THÀNH PHẦN TỈNH: THANH HÓA 

 

BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHU CẦU HỖ TRỢ 

THỰC HIỆN MÔ HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH ỨNG PHÓ 

VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (CSA) 

 

Ngày: 20/04/2016  Tại địa điểm: UBND xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. 

Đã tiến hành cuộc họp thảo luận giữa HTX dịch vụ Nông nghiệp Định Liên đại 

diện cho 200 hộ (có danh sách kèm theo biên bản này) tham gia thực hiện mô hình SX 

nông nghiệp thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu với Đại diện Ban quản lý dự án 

tỉnh Thanh Hóa, các cán bộ tư vấn CSA, đại diện chính quyền địa phương xã Yên Phong 

về nhu cầu hỗ trợ của Dự án cho việc thực hiện Mô hình SX nông nghiệp thông minh 

ứng phó với biến đổi khí hậu. 

I.  Thành phần tham dự: 

1.  Đại diện của Tổ chức dùng nước/HTX: HTX Dịch vụ NN Định Liên. 

Ông/Bà: Lưu Tài Sáng;               Chức vụ Chủ nhiệm Hợp tác xã  

2.  Đại diện của 200 hộ tham gia thực hiện mô hình có danh sách kèm theo. 

3.  Đại diện của Ban Quản lý dự án tỉnh: 

Ông/Bà:  Trần Hữu Quý           Chức vụ: Phó  iám đốc  

Ông/Bà:  Nguyễn Quốc Khánh               Chức vụ : Cán bộ Quản lý dự án.  

4.  Đại diện của Tư vấn CSA tỉnh Thanh Hóa 

Ông/Bà Hoàng Tuấn Hiệp       Chức vụ Tư vấn  trưởng 

Ông/Bà Đặng Minh Hải           Chức vụ Tư vấn phó  

Ông/Bà Nguyễn Đăng Toàn    Chức vụ Tư vấn nông nghiệp  

 5.  Đại diện của UBND xã Định Liên    

Ông/Bà: Nguyễn Văn Hải                        Chức vụ: Chủ tịch UBND xã  

Ông/Bà:  Lê Văn Tài                                Chức vụ: Cán bộ địa chính xã 

II. Nội dung thảo luận: 

1.  Nhất trí về hoạt động sản xuất cây trồng trong mô hình Nông nghiệp thông 

minh: 

Sau khi tham vấn và có sự đồng thuận của  à con nông dân dưới sự chứng kiến 

của đại diện Hợp tác xã, chính quyền xã, PPMU, tư vấn CSA; vùng thực hiện mô 

hình được chia thành 3 cơ cấu cây trồng: 

1. Cơ cấu cây trồng 1 (MH1): cây Bí xanh- Ngô sữa – cà chua; diện tích 10 ha thuộc 

xứ Đồng Đăng. 

Cây trồng và mùa vụ khu đất lựa chọn làm MH1 

Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Cây trồng Bí xanh Ngô sữa Cà chua 

2. Cơ cấu cây trồng 2 (MH2): Ớt – Đậu tương Hè t u, diện tích 20 ha thuộc xứ đồng 

Ngựa Thịt, Quán Nước. 



192 

 

 

Cây trồng và mùa vụ khu đất lựa chọn làm MH2 

Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Cây trồng Ớt Đậu tương Ớt 

3. Cơ cấu cây trồng 3 (MH3): Ngô xuân-Dưa   uột hè-Đậu tương đ ng; diện tích 15 

ha, thuộc xứ đồng Mảnh Khánh. 

Cây trồng và mùa vụ khu đất lựa chọn làm MH3) 

Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Cây trồng Ngô xuân Dưa chuột Đậu tương đông 

 

Ý kiến nhất trí của các hộ tham gia: Sau khi thảo luận, cuộc họp nhất trí thực hiện 

mô hình theo 3 cơ cấu sản xuất trên. Cây trồng cho từng vụ sẽ được xác định dựa vào giá 

cả thị trường và hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa HTX và doanh nghiệp. 

 Các hộ nông dân cam kết sẽ thực hiện các giải pháp về áp dụng các biện pháp kỹ 

thuật về gieo trồng, tưới nước, thu hoạch, bảo quản, sơ chế như yêu cầu Báo cáo Thiết kế 

mô hình CSA được duyệt và hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, Hợp tác xã. 

 Về các phế phụ phẩm trong nông nghiệp: sẽ thu lại toàn bộ sau khi thu hoạch, thu 

gom lại, dùng chế phẩm sinh học để làm phân hữu cơ; riêng thân lá ngô sẽ xử lý theo 2 

hướng có thể ủ chua cho bò hoạch ủ làm phân bón hữu cơ. 

Những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện mô hình:  

 Thuận lợi: 

- Cộng đồng dân cư đã có kinh nghiệm canh tác lâu đời. Hiện nay, một số phương 

thức và mô hình canh tác mới cũng đang được triển khai trong các xã lựa chọn 

mô hình. Số dân trong độ tuổi lao động cao và có trình độ văn hóa tốt là tiền đề 

thuận lợi để triển khai các mô hình CSA. 

- Bước đầu có sự hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân trong việc hỗ 

trợ sản xuất và bao tiêu sản phẩm. 

- Được sự hỗ trợ của dự án về đào tạo nâng cao kiến thức về CSA, năng lực. 

- Được sự hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, hệ thống tưới, tiêu thuận lợi cho sản xuất. 

- Sự đồng thuận cao của Chính quyền địa phương và các hộ dân tham gia xây 

dựng mô hình. 

Khó khăn 

- Thay đổi một số tập quán canh tác để đảm bảo mục tiêu của CSA 

- Luân canh cây màu trên hệ thống lúa là mới đối với nông dân và yêu cầu nhiều 

kỹ thuật, đặc biệt là vận hành hệ thống tưới, tiêu áp dụng kỹ thuật CSA; và chọn 

những cây màu phù hợp với thổ nhưỡng của vùng đất cần được quan tâm sao 

cho có hiệu quả và phù hợp với tập quán canh tác. 
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 Tổ chức dùng nước/HTX yêu cầu các hộ tham gia thực hiện mô hình tuân thủ 

những quy định trong hoạt động sản xuất: 

 Các nông dân thảo luận và thống nhất những ý kiến theo thỏa thuận trên tinh 

thần dân chủ và tập thể, khi đã thống nhất thì trong quá trình thực hiện phải tuân thủ 

đúng những hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, Hợp tác xã và Báo cáo Thiết kế mô hình 

CSA được duyệt. 

 Yêu cầu của các hộ tham gia mô hình đối với Tổ chức dùng nước/HTX trong 

việc tổ chức sản xuất và tiếp nhận hỗ trợ của dự án: 

- Sử dụng đúng mục đích các nguồn hỗ trợ của dự án,  

- Tăng cường thúc đẩy các mối liên kết với doanh nghiệp để đầu ra sản phẩm của 

dự án có giá cả ổn định, hiệu quả ổn định. 
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- 2.   Nhu cầu hỗ trợ cho việc thực hiện mô hình  

- 2.1 Nhu cầu hỗ trợ cho việc san mặt ruộng: 

-        San mặt ruộng tại các lô: không có nhu cầu. 

-  

- 2.2  Nhu cầu xây lắp hệ thống tưới/tiêu nội đồng 

-         Nhìn chung, hệ thống tưới tiêu trong khu vực lựa chọn mô hình làm việc 

tốt, không cần cải tạo, nâng cấp. 

-  Việc quản lý tưới cho khu vực được thực hiện bởi Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp Định Liên. 

-     

- 2.3  Nhu cầu xây lắp hệ thống hạ tầng nội đồng (đường vận chuyển phân 

bón/sản phẩm thu hoạch; bờ vùng bờ thửa v…v….) 

- Hệ thống giao thông nội đồng khá tốt, chiều rộng của đường là 2-3m, làm việc 

khá tốt. Tuy nhiên, để đảm  ảo thực hiện canh tác cơ giới và vận chuyển sản 

phầm khi thu hoạch khi xây dựng mô hình, cần nâng cấp cải tạo thêm một số 

tuyến đường nội đồng có kết nối trực tiếp với QL45. 

- Bảng 57. Thông số đường nội đồng và thời gian thực hiện 

-  

TT Tên đường 
Thông số đường nội đồng 

L (m) B (m) Thời gian thực hiện 

1 Đường ND1 204 3 1/11-5/11/2016 

2 Đường ND2 289 3 1/11-5/11/2016 

 

2.4  Nhu cầu hỗ trợ các dụng cụ sản xuất 

 Những loại, số lượng dụng cụ cần hỗ trợ: 

 + Công cụ phun thuốc  Chế phẩm sinh học: 68 

        Lý do cần hỗ trợ : 

 Hỗ trợ công cụ phun chế phẩm sinh học để bảo vệ cây trồng, thông qua đó sẽ 

kiểm soát được số lần phun thuốc không cần thiết.  

 

2.5  Nhu cầu hỗ trợ về vật tư, phân bón 

- Đối với Bí xanh (MH1): diện tích 10 ha, lượng giống dùng 1,0 kg/ha, tổng hỗ trợ 

10 kg/vụ (100%). Phân hữu cơ sinh học (thay thế phân chuồng) 0,5 tấn/ha/vụ, hỗ trợ 

1.500 kg/vụ (30% theo quy định); Phân đạm ure 300 kg/ha/vụ, hỗ trợ 900 kg/vụ (hỗ trợ 

30%); Lân supe 600 kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.800 kg/vụ (hỗ trợ 30%), Kali clorua 240 

kg/ha/vụ, hỗ trợ 720 kg/vụ (hỗ trợ 30%); Chế phẩm sinh học 9,0 triệu đồng/ha, hỗ 27,0 

triệu đồng/vụ (hỗ trợ 30%). 
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- Đối với dưa chuột (MH3): diện tích 15 ha, hỗ trợ giống 1,0kg/ha/vụ (15kg/vụ, hỗ 

trợ 100%). Phân hữu cơ sinh học (thay thế phân chuồng) 1 tấn/ha/vụ, hỗ trợ 4.500kg/vụ 

(30% theo quy định); Phân đạm 400 kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.800 kg/vụ (hỗ trợ 30%); Lân supe 

500 kg/ha/vụ, hỗ trợ 2.250 kg/vụ (hỗ trợ 30%), Kali clorua 200 kg/ha/vụ, hỗ trợ 900 

kg/vụ (hỗ trợ 30%); vôi bột 500kg/ha/vụ, hỗ trợ 2.250 kg/vụ (hỗ trợ 30%); Chế phẩm 

sinh học 9,0 triệu đồng/ha, hỗ 45 triệu đồng/ha (hỗ trợ 30%). 

- Đối với ngô (MH1): diện tích 10 ha, lượng giống dùng 20 kg/ha hỗ trợ 200 kg 

(100%). Phân hữu cơ sinh học (thay thế phân chuồng) 1 tấn/ha/vụ, hỗ trợ 3.000 kg/vụ 

(30% theo quy định); Phân đạm ure 350 kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.050 kg/vụ (hỗ trợ 30%); Lân 

supe 500 kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.500 kg/vụ (hỗ trợ 30%), Kali clorua 150 kg/ha/vụ, hỗ trợ 450 

kg/vụ (hỗ trợ 30%); Chế phẩm sinh học 9,0 triệu đồng/ha, hỗ 27 triệu đồng/ha (hỗ trợ 

30%). 

- Đối với ngô (MH3): diện tích 15 ha, lượng giống dùng 20 kg/ha, hỗ trợ 300 kg 

(100%). Phân hữu cơ sinh học (thay thế phân chuồng) 1 tấn/ha/vụ, hỗ trợ 5.000 kg/vụ 

(30% theo quy định); Phân đạm ure 350 kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.575 kg/vụ (hỗ trợ 30%); Lân 

supe 500 kg/ha/vụ, hỗ trợ 2.250 kg/vụ (hỗ trợ 30%), Kali clorua 200 kg/ha/vụ, hỗ trợ 900 

kg/vụ (hỗ trợ 30%); Chế phẩm sinh học 9,0 triệu đồng/ha, hỗ 40,5 triệu đồng/ha (hỗ trợ 

30%). 

 - Đối với đậu tương (MH2): diện tích 20 ha, lượng giống dùng 65 kg/ha, hỗ trợ 

1.300 kg (100%). Phân hữu cơ sinh học (thay thế phân chuồng) 1 tấn/ha/vụ, hỗ trợ 3.000 

kg/vụ (30% theo quy định); Phân đạm ure 110 kg/ha/vụ, hỗ trợ 660 kg/vụ (hỗ trợ 30%); 

Lân supe 400 kg/ha/vụ, hỗ trợ 2.400 kg/vụ (hỗ trợ 30%), Kali clorua 130 kg/ha/vụ, hỗ 

trợ 780 kg/vụ (hỗ trợ 30%); Chế phẩm sinh học 9,0 triệu đồng/ha, hỗ 54,0 triệu đồng/ha 

(hỗ trợ 30%). 

- Đối với đậu tương (MH3): diện tích 15 ha, lượng giống dùng 65 kg/ha, hỗ trợ 975 

kg (100%). Phân hữu cơ sinh học (thay thế phân chuồng) 1 tấn/ha/vụ, hỗ trợ 4.500 kg/vụ 

(30% theo quy định); Phân đạm ure 100 kg/ha/vụ, hỗ trợ 450 kg/vụ (hỗ trợ 30%); Lân 

supe 300 kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.350 kg/vụ (hỗ trợ 30%), Kali clorua 130 kg/ha/vụ, hỗ trợ 585 

kg/vụ (hỗ trợ 30%); Chế phẩm sinh học 9,0 triệu đồng/ha, hỗ 50,5 triệu đồng/ha (hỗ trợ 

30%). 

- Đối với Ớt (MH2): diện tích 20 ha, lượng giống dùng 5,0 kg/ha (tương đương 

800.000 cây), hỗ trợ 100%. Phân hữu cơ sinh học (thay thế phân chuồng) 1 tấn/ha/vụ, hỗ 

trợ 6.000 kg/vụ (30% theo quy định); Phân đạm ure 300 kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.800 kg/vụ (hỗ 

trợ 30%); Lân supe 400 kg/ha/vụ, hỗ trợ 2.400 kg/vụ (hỗ trợ 30%), Kali clorua 300 

kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.800 kg/vụ (hỗ trợ 30%); chế phẩm Trichoderma 10 triệu đồng/ha/vụ, 

hỗ trợ 30 triệu đồng/vụ (hỗ trợ 30%); Chế phẩm sinh học 9,0 triệu đồng/ha, hỗ 54,0 triệu 

đồng/ha (hỗ trợ 30%). 

- Đối với Cà chua (MH1): diện tích 10 ha, lượng giống dùng 5,5 kg/ha, hỗ trợ 55 kg 

(100%). Phân hữu cơ sinh học (thay thế phân chuồng) 1 tấn/ha/vụ, hỗ trợ 3.000 kg/vụ 

(30% theo quy định); Phân đạm ure 400 kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.200 kg/vụ (hỗ trợ 30%); Lân 

supe 600 kg/ha/vụ, hỗ trợ 1.800 kg/vụ (hỗ trợ 30%), Kali clorua 250 kg/ha/vụ, hỗ trợ 750 

kg/vụ (hỗ trợ 30%); Chế phẩm sinh học 9,0 triệu đồng/ha, hỗ 27 triệu đồng/ha (hỗ trợ 

30%). 

 

2.6  Nhu cầu hỗ trợ các thiết bị xử lý phụ phẩm cây trồng sau thu hoạch: 
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Không có đề xuất hỗ trợ. 

 

2.7  Nhu cầu hỗ trợ về hướng dẫn/tập huấn  kỹ thuật trong việc SX cây trồng và các 

hoạt động khác (ví dụ như xử lý phụ phẩm cây trồng sau thu hoạch):  

 Những vấn đề kỹ thuật cần  ướng dẫn/tập huấn: 

+ IPM trên cây dưa chuột, đậu tương, ngô, ớt, bí xanh, cà chua 

 + Kỹ thuật  ón phân cân đối; 

 + Kỹ thuật quản lý dinh dưỡng tổng hợp INM  

 + Kỹ thuật tưới tưới nước tiết kiệm; 

 + Kỹ thuật vùi ủ phế phụ phẩm sau thu hoạch làm phân bón hữu cơ. 

+ Quản lý tưới có sự tham gia của người dân (PIM) và chuyển giao quản lý tưới. 

+ Khái niệm và quy trình thành lập, củng cố các tổ chức hợp tác dùng nước. 

+ Hướng dẫn xây dựng điều lệ/quy chế và phương pháp quản lý tài chính của các 

tổ chức hợp tác dùng nước. 

+ Quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi, lập kế hoạch phân 

phối nước. 

+ Quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống tưới tiêu khu mô hình. nước. 

        Số người cần được hướng dẫn từng loại kỹ thuật nêu trên: 11 lớp (2016) + 9 lớp 

(2017) +9 lớp (2018)= 29 lớp. Mỗi lớp 50 người. 
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 Lý do cần hỗ trợ  ướng dẫn/ tập huấn:  

- Nông hộ còn gặp khó khăn về kỹ thuật canh tác, hơn nữa để xây dựng mô hình 

CSA đòi hỏi phải thay đổi một số biện pháp canh tác.  

- Một số kỹ thuật canh tác mới như  ón phân cân đối, quản lý dịch bệnh tổng hợp, 

vận hành bảo dưỡng thiết bị hỗ trợ. 

Kết luận: 

Tất cả các ý kiến đều được ghi nhận và có sự thống nhất của các bên liên quan và 

Đã thông qua  iểu quyết với 100% nông dân trong vùng dự án tham dự cuộc họp thống 

tham gia thực hiện mô hình CSA trên diện tích đất sản xuất của mình theo nội dung đề 

xuất trên. Chính quyền và các đoàn thể của xã tham gia hỗ trợ thực hiện Dự án thành 

công. Cuộc họp kết thúc lúc 11giờ 30 phút cùng ngày. 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP 

ĐỊNH LIÊN 

 

 

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY LỢI 

THANH HÓA 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ  

ĐỊNH LIÊN 

 

 

 

 

 

TƯ VẤN CSA 
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E. Biên bản thảo luận của xã Thiệu Quang về mô hình đa dạng hóa cây trồng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DỰ ÁN CẢI THIỆN NÔNG NGHIỆP CÓ TƯỚI (WB7) 

DỰ ÁN THÀNH PHẦN TỈNH: THANH HÓA 

 

BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHU CẦU HỖ TRỢ 

THỰC HIỆN MÔ HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH ỨNG PHÓ 

VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (CSA) 

 

Ngày: 20/04/2016  Tại địa điểm: UBND xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa. 

Đã tiến hành cuộc họp thảo luận giữa HTX dịch vụ Nông nghiệp Thiệu Quang đại 

diện cho 201 hộ, có danh sách kèm theo biên bản này) tham gia thực hiện mô hình SX 

nông nghiệp thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu với Đại diện Ban quản lý dự án 

tỉnh Thanh Hóa, các cán bộ tư vấn CSA, đại diện chính quyền địa phương xã Thiệu 

Quang về nhu cầu hỗ trợ của Dự án cho việc thực hiện Mô hình SX nông nghiệp thông 

minh ứng phó với biến đổi khí hậu. 

 

I.  Thành phần tham dự: 

1.  Đại diện của Tổ chức dùng nước/HTX: HTX Dịch vụ NN Thiệu Quang. 

Ông/Bà: Vũ Đình Ly             Chức vụ Chủ nhiệm Hợp tác xã  

2.  Đại diện của 141 hộ tham gia thực hiện mô hình có danh sách kèm theo. 

3.  Đại diện của Ban Quản lý dự án tỉnh: 

Ông/Bà:  Trần Hữu Quý                         Chức vụ Phó  iám đốc   

Ông/Bà:  Nguyễn Quốc Khánh               Chức vụ : Cán bộ Quản lý dự án.  

4.  Đại diện của Tư vấn CSA tỉnh Thanh Hóa 

Ông/Bà Hoàng Tuấn Hiệp       Chức vụ Tư vấn  trưởng 

Ông/Bà Đặng Minh Hải           Chức vụ Tư vấn phó  

Ông/Bà Nguyễn Đăng Toàn    Chức vụ Tư vấn nông nghiệp  

 5.  Đại diện của UBND xã Thiệu Quang    

Ông/Bà:  Cao Văn Tá                    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã  

Ông/Bà:  Vũ Đình Tâm                 Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã  

Ông/Bà:                                         Chức vụ: Cán bộ địa chính xã 

II. Nội dung thảo luận: 

1.  Nhất trí về hoạt động sản xuất cây trồng trong mô hình Nông nghiệp thông 

minh: 

 Thống nhất với các hộ dân xây dựng mô hình CSA với diện tích 30 ha thuộc các 

xứ đồng: Đồng Cạm, Nấp Mới, Hón Sâu. Mô hình được chia thành 2 cơ cấu cây trồng. 

Cụ thể: 

Cây trồng và mùa vụ khu đất lựa chọn làm mô hình (MH1) 

. 

Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Cây trồng 
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Ngô ngọt-Đậu 

tương-Ngô Hè 

thu-Khoai tây 

Ngô ngọt Đậu tương Ngô Hè thu Khoai tây 

Cây trồng và mùa vụ khu đất lựa chọn làm mô hình (MH2) 

Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Cây trồng 

            Ớt xuân-Ngô 

hè thu-Bí xanh 

 

Ớt Ngô Hè thu 
 

Bí xanh 

 

Ý kiến nhất trí của các hộ tham gia: Sau khi thảo luận, cuộc họp nhất trí thực hiện 

mô hình. Cây trồng cho từng vụ sẽ được xác định dựa vào giá cả thị trường và hợp đồng 

liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa HTX và doanh nghiệp. 

 Các hộ nông dân cam kết sẽ thực hiện áp dụng các biện pháp kỹ thuật về gieo 

trồng, tưới nước, thu hoạch, bảo quản, sơ chế như yêu cầu của cán bộ kỹ thuật. 

 Về các phế phụ phẩm trong nông nghiệp: (i) toàn bộ thân rễ lá của đậu tương, 

khoai tây, bí xanh sau khi thu hoạch, thu gom lại, dùng chế phẩm sinh học để làm phân 

hữu cơ (ii) Thân lá ngô sẽ được thu gom làm thức ăn cho gia súc lớn. 

Những khó khăn thuận lợi khi thực hiện mô hình:  

 Thuận lợi: 

- Cộng đồng dân cư đã có kinh nghiệm canh tác lâu đời. Hiện nay, một số phương 

thức và mô hình canh tác mới cũng đang được triển khai trong các xã lựa chọn 

mô hình. Số dân trong độ tuổi lao động cao và có trình độ văn hóa tốt là tiền đề 

thuận lợi để triển khai các mô hình CSA. 

- Bước đầu có sự hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân trong việc hỗ 

trợ sản xuất và bao tiêu sản phẩm. 

- Được sự hỗ trợ của dự án về đào tạo nâng cao kiến thức về CSA, năng lực 

- Được sự hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, hệ thống tưới, tiêu thuận lợi cho sản xuất. 

Khó khăn 

- Thay đổi một số tập quán canh tác để đảm bảo mục tiêu của CSA. 

- Chuyển đổi cây màu trên đất lúa là mới đối với nông dân và yêu cầu nhiều kỹ 

thuật, đặc biệt là vận hành hệ thống tưới, tiêu áp dụng kỹ thuật CSA; và chọn 

những cây màu phù hợp với thổ nhưỡng của vùng đất cần được quan tâm sao 

cho có hiệu quả và phù hợp với tập quán canh tác. 

 Tổ chức dùng nước/HTX yêu cầu các hộ tham gia thực hiện mô hình tuân thủ 

những quy định trong hoạt động sản xuất: 

 Các nông dân thảo luận và thống nhất những ý kiến theo thỏa thuận trên tinh 

thần dân chủ và tập thể, khi đã thống nhất thì trong quá trình thực hiện phải tuân thủ 

đúng những hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật và HTX. 

 Yêu cầu của các hộ tham gia mô hình đối với Tổ chức dùng nước/HTX trong 

việc tổ chức sản xuất và tiếp nhận hỗ trợ của dự án: 

- Sử dụng đúng mục đích các nguồn hỗ trợ của dự án,  

- Tăng cường thúc đẩy các mối liên kết với doanh nghiệp để đầu ra sản phẩm của 

dự án có giá cả ổn định, hiệu quả ổn định 
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2.   Nhu cầu hỗ trợ cho việc thực hiện mô hình  

2.1 Nhu cầu hỗ trợ cho việc san mặt ruộng: 

       San mặt ruộng tại các lô: không có nhu cầu. 

 

2.2  Nhu cầu xây lắp hệ thống tưới/tiêu nội đồng 

        Hiện nay, hệ thống các kênh tưới trong khu mô hình của xã Thiệu Quang đang làm 

việc tốt, đảm bảo cấp đủ nước tưới cho 30ha khu mô hình. Tuy nhiên do kênh tiêu là 

kênh đất nên cần tiến hành nạo vét, mở rộng lòng kênh theo mặt cắt thiết kế, đảm bảo 

tiêu nước kịp thời cho khu mô hình. 

        Loại hình tưới/tiêu (kênh tưới, kênh tiêu) : tưới tiết kiệm  

          

2.3  Nhu cầu xây lắp hệ thống hạ tầng nội đồng (đường vận chuyển phân bón/sản 

phẩm thu hoạch; bờ vùng bờ thửa v…v….) 

Cải tạo tuyến đường Trung Đồng đi Nấp Mới: phủ mặt bê tong M200, dày 20cm, 

đáy lót đá dăm dày 10cm.     

Lý do cần có hệ thống hạ tầng nội đồng: Các tuyến đường giao thông nội đồng cũng 

cần được cải tạo, phủ mặt  ê tông để thuận lợi hơn trong vận chuyển và giao thương. 

Bảng thông số kênh tiêu và đường nội đồng thiết kế cải tạo như sau: 

TT Tên kênh 

F Q Thông số thiết kế 

(ha) (l/s) 
L 

(m) 

b 

(m) 

h 

(m) 
m n i 

I. Kênh tiêu                 

1 Mương tiêu Ông Do 30 0.522 917 1.5 0.77 0.5 0.03 0.011 

III. Đường giao thông 
        

1 
Đường Trung Đồng đi 

Nấp mới 
    915 3         

 

2.4  Nhu cầu hỗ trợ các dụng cụ sản xuất 

Những loại, số lượng dụng cụ cần hỗ trợ: 

 + Công cụ phun chế phẩm bảo vệ th c vật sinh học: 150 chiếc 

        Lý do cần hỗ trợ : 

 Hỗ trợ công cụ phun chế phẩm BVTV cho HTX làm dịch vụ phun chế phẩm 

BVTV, thông qua đó sẽ kiểm soát được số lần phun thuốc không cần thiết.  

2.5  Nhu cầu hỗ trợ các thiết bị thu hoạch, bảo quản, sơ chế sản phẩm sản xuất cây 

trồng trong mô hình 

 Không có đề xuất hỗ trợ 

2.6  Nhu cầu hỗ trợ các thiết bị xử lý phụ phẩm cây trồng sau thu hoạch: 

        Không có đề xuất hỗ trợ 

2.7  Nhu cầu hỗ trợ về hướng dẫn/tập huấn  kỹ thuật trong việc SX cây trồng và các 

hoạt động khác (ví dụ như xử lý phụ phẩm cây trồng sau thu hoạch):  

 Những vấn đề kỹ thuật cần  ướng dẫn/tập huấn: 
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+ IPM trên cây ớt,  í xanh, khoai tây, đậu tương, ngô 

 + Kỹ thuật  ón phân cân đối; 

 + Kỹ thuật quản lý dinh dưỡng tổng hợp INM  

 + Kỹ thuật tưới tưới nước tiết kiệm; 

 + Kỹ thuật vùi ủ phế phụ phẩm sau thu hoạch làm phân bón hữu cơ. 

+ Quản lý tưới có sự tham gia của người dân (PIM) và chuyển giao quản lý tưới. 

+ Khái niệm và quy trình thành lập, củng cố các tổ chức hợp tác dùng nước. 

+ Hướng dẫn xây dựng điều lệ/quy chế và phương pháp quản lý tài chính của các 

tổ chức hợp tác dùng nước. 

+ Quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi, lập kế hoạch phân 

phối nước. 

+ Quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống tưới tiêu khu mô hình: 

 Số người cần được hướng dẫn từng loại kỹ thuật nêu trên: 12 lớp (2016) + 9 lớp 

(2017) +11 lớp (2018)= 32 lớp. Mỗi lớp 50 người.  

 Lý do cần hỗ trợ  ướng dẫn/ tập huấn:  

- Nông hộ còn gặp khó khăn về kỹ thuật canh tác, hơn nữa để xây dựng mô hình 

CSA đòi hỏi phải thay đổi một số biện pháp canh tác.  

- Một số kỹ thuật canh tác mới như  ón phân cân đối, quản lý dịch bệnh tổng hợp, 

vận hành bảo dưỡng thiết bị hỗ trợ. 

Kết luận: 

Tất cả các ý kiến đều được ghi nhận và có sự thống nhất của các bên liên quan và 

Đã thông qua  iểu quyết với 100% nông dân trong vùng dự án tham dự cuộc họp thống 

tham gia thực hiện mô hình CSA trên diện tích đất sản xuất của mình theo nội dung đề 

xuất trên. Chính quyền và các đoàn thể của xã tham gia hỗ trợ thực hiện Dự án thành 

công. Cuộc họp kết thúc lúc 11giờ 30 phút cùng ngày. 

 

 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP 

THIỆU QUANG 

 

 

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY LỢI 

THANH HÓA 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ  

THIỆU QUANG 
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Phụ lục 3: Giới thiệu về Doanh nghiệp có khả năng liên kết với nông dân thực hiện 

mô hình về tiêu thụ sản phẩm 

Phụ lục 4: Giới thiệu các kỹ thuật/biện pháp thâm canh sẽ ứng dụng trong các mô 

hình CSA 

Các biện pháp kỹ thuật thâm canh chính áp dụng trong các mô hình CSA (kể cả CSA 

cho mô hình đa dạng hoá và mô hình cánh đồng mấu lớn) tập trung chính vào việc: 

- Sử dụng hợp lý nguồn nước tưới cho cây trồng theo nhu cầu sinh trưởng, phát triển 

ở từng giai đoạn 

- Sử dụng triệt để biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) cho từng đối tượng cây 

trồng, cho từng mùa vụ 

- Sử dụng hợp lý phân bón theo nhu cầu dinh dưỡng của cây ở từng giai đoạn và 

từng mùa vụ, chú trọng sử dụng phân hữu cơ và phân hữu cơ vi sinh 

- Sử lý triệt để phụ phẩm cây trồng thông qua các hình thức: làm phân bón hữu cơ, 

làm thức ăn chăn nuôi, làm nấm rơm… nhằm hạn chế đếm mức thấp nhất phát thải nhà 

kính 

Phụ lục 5: Giới thiệu các kỹ thuật/biện pháp xử lý các phụ phẩm sau thu hoạch để 

làm giảm thiểu phát thải nhà kính 

A. Đối với các phụ phẩm từ cây lúa (rơm, rạ) 

a. Thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch 

- Thời gian thu hoạch: Thu hoạch vào lúc sau trỗ 28-32 ngày hoặc khi thấy 85-90% 

số hạt trên bông đã chín vàng. Nếu cắt sớm hay trễ đều làm tăng tỷ lệ hao hụt. 

- Sử dụng (thuê) máy gặt liên hợp để thu hoạch 

- Để khắc phục các tình trạng hư hại của hạt lúa bà con nông dân cần áp dụng kỹ 

thuật bảo quản lúa theo quy trình như sau: Thu hoạch => làm sạch => làm khô => bảo 

quản. 

- Sau khi làm khô, rê sạch và sử dụng  ao để đựng. Bảo quản lúa ở những nơi khô 

ráo và thoáng. Nếu bảo quản trong thời gian dưới 3 tháng, độ ẩm thóc đạt 13-14%. Nếu 

thời gian bảo quản trên 3 tháng, độ ẩm phải dưới 13%. 

b. Xử lý rơm rạ sau thu hoạch 

Cách 1: Thời gian nhàn rỗi của đất giữa vụ lúa xuân và vụ lúa mùa thường rất ngắn, 

để xử lý được toàn bộ khối lượng rơm rạ tại ruộng (đặc biệt là thu hoạch bằng máy). 
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Hình ản  rơ  rạ bị phân hủy sau 7 ngày xử lý tại ruộng. 

Sản phẩm nguyên liệu phân bón vi sinh vật Trichoderma (Super Humic 

Trichoderma PADCO) có các thành phần: Trichoderma spp 1x109 CFU (Trichoderma 

hazzinaum T22, Trichoderma viide, Trichoderma pacerramosum, Trichoderma spp); 

Acid Humic 25%; Acid Fulvic 10%; Vi lượng Mg, S, Zn, Cu, Ca…; phụ gia đủ 100%. 

Sản phẩm có công dụng phân giải nhanh các chất hữu cơ như rơm, rạ, xác động, thực vật, 

chất thải nông nghiệp… thành chất mùn, chất dinh dưỡng (phân bón) mà cây trồng dễ 

hấp thu, hạn chế hiện tượng ngộ độc chất hữu cơ, cây lúa không bị vàng lá, nghẹt rễ. Bộ 

rễ cây trồng phát triển tốt, cây sinh trưởng, phát triển khỏe. 

Biện pháp xử lý: Trộn đều 125g TRICHODERMA với 5 kg cát đen sau đó rải ra 

ruộng sau khi đã trục lồng vùi rơm rạ. 

Cách 2. Sử dụng rơm rạ sau thu hoạch để làm nấm rơm. Chi tiết quy trình sản xuất 

nấm rơm trong nhà. 

ñ  r ¬ m XÕp m«  
c h ä n  meo  n Êm

c h ¨ m s ã c  n Êm

t h u  h o ¹ c h  n Êm

r ¾c  meo  n Êm

x ö  l ý  ph ô  ph Èm
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 á  bước tiến hành: 

Nấm rơm có thể trồng được quanh năm. Mùa Đông Xuân, giáp Tết Nguyên đán, có 

gió lạnh thì phải chắn gió, giữ ấm và làm mô nấm lớn hơn. Mùa mưa cần làm mái che 

hoặc tủ rơm dầy hơn để giảm độ ẩm, làm nền mô cao để tránh ngập úng. Ở những nơi có 

nhiều gió, gió mạnh cần làm rào chắn gió, bố trí các mô nấm thẳng góc với hướng gió. 

Quy trình làm nấ  rơ  bao gồ   á  bướ  sau đ    

Bước 1: Chuẩn bị rơm cho việc trồng nấm 

Cách ủ rơm thành đống (áp dụng được cho cả rơm tươi và khô). Các  ước tiến hành: 

Rơm được chất thành đống, chiều rộng 1,5-2m, chiều dài 4-8m. Khi chất đống, cứ 

mỗi lớp rơm cao 20-30cm tưới nước để cho rơm thấm đều và dùng chân dậm cho dẽ, tiếp 

tục chất các lớp tiếp theo cho đến khi đống rơm có chiều cao 1,3-1,5m. Sau đó lấy nylon, 

rơm khô hoặc lá chuối đậy xung quanh để giữ ẩm và giữ nhiệt. Sau 5 đến 7 ngày, nhiệt 

độ trong đống ủ lên cao khoảng 60- 70 độ C. Nhiệt độ sẽ làm chết các mầm nấm dại và 

phân hủy một phần chất hữu cơ trong rơm rạ, giúp cho nấm rơm dễ hấp thu chất dinh 

dưỡng, phát triển thuận lợi sau này. 

Sau khi ủ rơm từ 10-12 ngày, khi đó đống rơm ủ xẹp xuống, chiều cao khoảng 

0,8-1,0m. Lúc này có thể đem rơm chất ra luống. 

Cách xử lý bằng nước vôi trước khi ủ: Cách này được áp dụng cho rơm, rạ đã 

khô. Rơm, rạ được nhúng vào nước vôi, pha với tỉ lệ 3 kg vôi cho 100 lít nước. Ngâm 

rơm vừa đủ ngập. Mục đích diệt nấm tạp. 

Thời gian ngâm trong nước vôi từ 20-30 phút, sau đó vớt ra, để ráo nước, chất 

thành đống với chiều rộng 1,5-2m, chiều dài 4-8m. Cần dậm nhẹ cho dẽ, lấy nylon, rơm 

hoặc lá chuối tủ quanh để giữ ẩm và giữ nhiệt. 

Thời gian ủ 5-6 ngày: Trong thời gian đầu, sau khi chất đống 2-3 ngày, đảo rơm 

một lần. Nếu rơm quá ướt, cần giảm bớt dụng cụ đậy bên ngoài. Nếu rơm  ị khô, cần bổ 

sung thêm nước vôi với tỉ lệ 3 kg vôi cho 100 lít nước, tưới vừa đủ ẩm. 

Đến ngày thứ 5-6 kiểm tra lại đống rơm. Rơm đủ ướt, khi vắt vài cọng thấy có nước nhỏ 

vài giọt là tốt nhất. 

Rơm đã đủ điều kiện để chất nấm phải đạt yêu cầu: 

- Rơm rạ mềm hẳn. 

- Có màu vàng tươi. 

- Có mùi thơm đặc trưng của rơm rạ khi lên men. 

Bước 2: Chọn meo giống để trồng 

Là khâu quan trọng có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất trồng nấm. Chọn meo 

giống tốt, đúng tuổi, không nhiễm tạp khuẩn sẽ cho năng suất cao và chất lượng nấm tốt. 

Tiêu chuẩn bịch meo tốt: Sợi tơ nấm màu trắng trong, mở nắp bịch có mùi tương 

tự như nấm rơm. Tơ nấm phát triển đều khắp mặt trong bịch meo. (Riêng một số meo 

giống, khi tơ trưởng thành, bắt đầu kết tụ lại thành những hạt màu đỏ nâu vẫn cho năng 

suất tốt). Một bịch meo giống nặng trung bình 120g, có thể gieo trên mô nấm rộng 0,5m, 

cao 0,4- 0,5m, chiều dài liếp 4-5m. 

Chú ý khi chọn meo giống: Không sử dụng bịch meo có đốm màu nâu, đen, vàng 

cam vì đã  ị nhiễm nấm dại. Không chọn bịch meo phía dưới đáy bịch bị ướt, bị nhão và 

có mùi hôi chua. 

Bước 3: Xếp mô & rắc meo giống 



205 

 

 

Lấy rơm trong đống đã ủ: Dỡ bỏ lớp rơm ngoài mặt đống ủ. Lấy rơm đã ủ bên 

trong mang đi xếp mô trồng nấm, cố gắng xếp hết trong ngày phần rơm đã dỡ lớp đậy 

khi ủ. 

Chất mô nấm 

Cách 1: Rải một lớp rơm đã ủ lên mặt liếp, tiếp đó tưới nước. Dùng tay đè nhẹ 

nhàng sao cho có chiều rộng theo mặt liếp khoảng 50cm, chiều cao 20cm. Rải meo giống 

dọc hai bên luống, cách mép luống 5-7cm. Tiếp tục lặp lại thao tác trên cho lớp rơm thứ 

2, thứ 3… Nếu ủ ba lớp thì phía trên không rải men giống, chỉ rải rơm khô dầy 4-5 cm. 

Tưới nước, đè nhẹ nhàng, vuốt mặt ngoài cho mô láng, gọn. Vuốt mô không gọn, mặt 

ngoài mô không láng khi thu hoạch nấm sẽ làm hỏng các nụ nấm nhỏ, làm giảm năng 

suất. 

Cách 2: Rơm sau khi ủ chín được cuốn thành từng  ó, đường kính 15-20cm, chiều 

dài từ 45-50cm, xếp nhẹ nhàng từng lớp. Sau mỗi lớp rơm, rải meo dọc hai bên luống, 

cách mép luống 5-7cm, tiếp tục xếp như trên cho lớp rơm thứ 2, thứ 3… Nếu chỉ ủ ba 

lớp thì phía trên chỉ rãi rơm khô dầy 4-5cm, tưới nước đè dẽ dặt, vuốt mặt ngoài cho mô 

láng, gọn. 

Lưu ý: Tùy theo mùa, thay đổi độ dầy khi đậy mô cho thích hợp. Mùa nắng: Tủ 

rơm mỏng để thoát nhiệt. Mùa mưa, mùa lạnh: Tủ rơm dầy để giữ nhiệt và chống thấm 

nước. 

Bước 4: Chăm sóc và thu hoạch nấm rơm 

i. Chăm sóc mô nấm 

Đối với nấm rơm, không cần dùng phân bón gì thêm. Vì rơm rạ khi phân hủy đủ 

cung cấp dinh dưỡng cho cây nấm phát triển. 

Theo dõi nhiệt độ và ẩm độ là khâu quan trọng nhất trong quá trình sản xuất.Ẩm độ là 

yếu tố hàng đầu, vì ẩm độ giúp quá trình phân hủy rơm rạ thuận lợi từ đó sẽ tạo nhiệt độ 

trong mô nấm. Nếu ẩm độ dư, thừa nước: Nhiệt độ sẽ giảm, mô nấm bị lạnh. Nếu độ ẩm 

thiếu, mô bị khô nhiệt độ tăng. 

Giữ ẩm độ thích hợp: Khi kiểm tra mô nấm, rút một nắm (khoảng 15-20 cọng) 

rơm ở giữa luống, bóp chặt trong lòng  àn tay, nước hơi rịn qua kẽ tay là vừa. 

Nếu nước không rịn qua kẽ tay là khô, phải tưới nước. Nếu thấy nước chảy qua kẽ 

tay thành giọt là dư nước, phải ngưng tưới nước và ngày đó phải dỡ áo mô cho nước bốc 

hơi. Trong mùa mưa phải làm mái che sau khi dỡ áo mô. 

Điều chỉnh nhiệt độ bằng cách tưới nước và đậy mô: Khi kiểm tra mô nấm, thấy 

nhiệt độ tăng, rơm ủ thiếu nước cần dùng thùng vòi sen tưới cho mô nấm. Tránh dùng 

vòi nước mạnh sẽ làm hư những sợi tơ và nấm nhỏ. Nếu chỉ tăng nhiệt độ mà không 

thiếu nước, phải giảm rơm áo  ị ướt thay bằng rơm khô để giảm sức nóng và thoát bớt 

nhiệt. 

Khi kiểm tra mô nấm thấy nhiệt độ giảm, mô bị lạnh: Ngưng tưới nước, dỡ bớt áo 

mô, mái che nắng… để giúp mô hấp thu được nhiều nắng. Nếu là mùa mưa, cần dùng 

nylon, màng phủ nông nghiệp (đậy phía đen lên trên) để mô nấm giữ nhiệt, tăng nhiệt độ 

bên trong. 

 

Đảo rơm áo mô: Sau khi chất mô 5-8 ngày, dỡ rơm áo ra, xốc cho tơi và đậy trở lại cho 

mô nấm. Cần phải đảo áo mô để tránh tơ nấm ăn lan ra ngoài, không tạo được nấm. 

ii. Thu hái nấm rơm 
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Sau khi ủ rơm 10-15 ngày có thể thu hoạch: thời gian thu hái nấm, tùy loại meo 

và cách ủ. Nấm ra rộ vào ngày thứ 12-15; sau đó 7-8 ngày ra tiếp đợt 2 và thu hái trong 

3-4 ngày thì kết thúc vụ trồng nấm ( 25-30 ngày). 

Thời điểm hái nấm: Thu hái mỗi ngày 2 lần. Lần thứ 1 vào sáng sớm trước 6 giờ. 

Thu hái lần thứ 2 vào khoảng 14-15 giờ chiều. 

Chọn nấm đủ tiêu chuẩn để hái: Nấm rơm phát triển liên tục và nhiều cây dính 

vào nhau. Cần phải chọn lựa để hái những cây còn  úp, hơi nhọn đầu.Cách hái, xoay nhẹ 

cây nấm, tách ra khỏi mô.Không nên để sót chân nấm trên mô, vì phần chân nấm khi thối 

rữa, sẽ làm hư các nụ nấm kế  ên.Sau khi hái xong, đậy kỹ áo mô lại. 

Thời gian thu hoạch nấm thường 7-10 ngày. Năng suất trung bình 1,5kg nấm tươi 

trên 1m liếp nấm. 

Nấm sau khi thu hái cần tiêu thụ ngay trong 2-3 giờ. Nếu muốn để ngày hôm sau 

cần bảo quản ở nhiệt độ từ 10-15 độ C. 

Phụ lục 6: Giới thiệu các biện pháp thu thập số liệu và tính toán so sánh hiệu quả 

kinh tế của mô hình CSA với đối chứng 

Việc so sánh hiệu quả kinh tế của mô hình CSA với đối chứng dự kiến được thực hiện 

như sau: 

1. Chọn đối chứng để điều tra: 

Đối chứng chọn để điều tra là các hộ liền kề có hệ thống cây trồng giống hoặc gần giống 

so với hệ thống cây trồng của mô hình. Số hộ điều tra ít nhất là 30 hộ, sau đó lấy số liệu 

trung bình) 

2. Đánh giá hiệu quả kinh tế tính trên 1 ha đất nông nghiệp cần tiến hành phân tích tài 

chính trong quá trình sản xuất (1 năm) thông qua thu thập thông tin bằng phiếu điều tra. 

Việc thu thập thông tin được tiến hành vào các thời điểm mà người nông dân triển khai 

công việc, hoặc đầu tư chi phí về vật chất cũng như lao động (có thể là lao động thuê 

khoán), tránh tình trạng để lâu mới thu thập thông tin người dân sẽ không nhớ hết các 

khoản đã đầu tư hoặc không nhớ chính xác về lượng và giá cả các loại vật tư cho sản 

xuất. Việc điều tra thu thập thông tin này sẽ do HTX đảm nhiệm và ghi chép đầy đủ. 

3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế bao gồm: 

- Giá trị sản xuất (GO: Gross Ouput): Là toàn bộ giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ 

được tạo ra trong 1 thời kỳ (thường là 1 năm), nó phản ánh năng suất đất đai trên khía 

cạnh giá trị thu được trên một đơn vị diện tích (1 ha) 

   GO = Qi x Pi 

Trong đó:  + Qi là sản lượng của sản phẩm thứ I được tạo ra 

  + Pi là giá của đơn vị sản phẩm thứ i 

- Chi phí trung gian (IC: Intermediate Cost) Là toàn bộ chi phí vật chất bằng tiền mà 

nông dân bỏ ra để thuê và mua vật tư trong suốt quá trình sản xuất, như: chia phis về 

giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, làm đất, vận chuyển, chi phí khác… Chỉ tiêu này 

phản ánh mức đầu tư chi phí trên một diện tích gieo trồng. 

   IC = Cj 

Trong đó Cj là khoản chi phí thứ j 
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- Giá trị gia tăng (VA: Velue Added): là giá trị tang them của  quá trình sản xuất khi đã 

trừ chi phí vật chất và dịch vụ. 

   VA = GO – IC 

- Thu nhập hốn hợp (MI: Mixel Income) là thu nhập sau khi đã trừ đi các khoản chi phí 

trung gian, thuế, khấu hao tài sản cố định, chi phí lao động thuê ngoài. 

   MI = VA – KHTS (khấu hao) – T (thuế) – L (lao động thuê) 

- Giá trị ngày công lao động = Thu nhập hỗn hợp/ số công lao động 

- Hiệu quả kinh tế/một ngày công lao động (LĐ) quy đổi:  O/LĐ và VA/LĐ 

So sánh hiệu quả kinh tế của mô hình và đối chứng được tổng hợp trong bảng sau: 

Loại cây trồng 

trong 1 năm 

Mô hình 

Giá trị 

SX GO 

Chi phí 

trung 

gian IC 

Công LĐ Giá trị 

gia tăng 

VA 

VA/LĐ  O/LĐ 

Cây trồng 1       

Cây trồng 2       

Cây trồng 3       

       

Loại cây trồng 

trong 1 năm 

Đối chứng 

Giá trị 

SX GO 

Chi phí 

trung 

gian IC 

Công LĐ Giá trị 

gia tăng 

VA 

VA/LĐ  O/LĐ 

Cây trồng 1       

Cây trồng 2       

Cây trồng 3       

 

Dự kiến mẫu phiếu điều tra nông hộ (phiếu này sẽ được tiếp tục hoàn thiện cho từng đối 

tượng cây trồng khi thực hiện điều tra) 
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Bộ NN  PTNT 

Viện QH&TKNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ 

Hạch toán kinh tế cây.................. 

P  ếu số ......... 

Họ và tên người thu thập thông tin: ......................................................................................  

Thời gian thu thập: ................................................................................................................  

Địa phương thu thập: Tỉnh/TP: .............................................................................................  

Quận/Huyện:   Xã/Phường: ......................  

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ 

Họ và tên chủ hộ: .....................................................  Giới tính:    Nam □; Nữ □ 

Độ tuổi:  ................................................... Dân tộc: ................................................................  

Địa chỉ thường trú: ................................................................................................................  

Xóm (thôn): .....................  Xã: ...................  Huyện: ...................  Thành phố: .......................  

1. Tổng số nhân khẩu trong hộ: ...............................................................  người. 

Số lao động chính trong hộ:  ...................................................................  người. 

 ia đình thuộc diện nào theo đánh giá chung của địa phương? 

 iàu□;          Khá□;         Trung  ình□;         Nghèo□;          Đói□ 

2. Tổng thu nhập  ình quân hàng năm của hộ:  ...............................................triệu đồng. 

Trong đó: Thu từ nông nghiệp:  .......................................................................triệu đồng. 

                 Thu từ phi nông nghiệp:  .................................................................triệu đồng. 

II. RUỘNG ĐẤT 

- Thành phần cơ giới của đất: .....................................................................................  

- Chân đất canh tác: ....................................................................................................  
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III. CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀ THU NHẬP TỪ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ 

ST

T 
Hạng mục Vụ 1 Vụ 2 Vụ 3 

1 Tên cây trồng    

2 Giống cây trồng    

3 Ngày tháng gieo    

4 Ngày tháng thu hoạch    

5 Diện tích (m
2
)    

6 Năng suất (kg/sào)    

7 Sản phẩm chính (kg)    

8 Sản phẩm phụ (kg)    

Chi phí vật chất    

9 Giống (kg/sào)    

10 
Phân chuồng 

(nghìn đồng/sào) 
   

11 Phân đạm (nghìn đồng)    

12 Phân lân (nghìn đồng)    

13 Phân Kali (nghìn đồng)    

14 Phân NPK (nghìn đồng)    

15 
Phân bón qua lá 

(nghìn đồng) 
   

16 Vôi bột (nghìn đồng)    

17 
Thuốc trừ sâu bệnh 

(nghìn đồng) 
   

18 Nhiên liệu (nghìn đồng)    

Chi phí lao động    

19 Làm đất (công)    

20 Gieo cấy (công)    

21 Chăm sóc (công)    

22 Thu hoạch (công)    

23 Công khác (công)    

Chi phí sản xuất    

24 
Tổng khoản phải nộp 

(nghìn đồng) 
   

25 Thuỷ lợi phí (nghìn đồng)    

Chi phí khác    

Tình hình tiêu thụ    

26 
Sản phẩm 

chính 

Sản lượng (kg)    

Đơn giá (1000đ/kg)    

27 
Sản phẩm 

phụ 

Sản lượng (kg)    

Đơn giá (1000đ/kg)    

 

NHẬN XÉT CHUNG 

 ...............................................................................................................................................  
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 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Người phỏng vấn 

........., ng  ......... t áng........ nă ...... 

Chủ hộ 

 

 

Phụ lục 7: Giới thiệu các biện pháp thu thập và đo đạc lượng phát thải khí nhà 

kính từ ruộng trong mô hình CSA và đối chứng để xác định mức giảm phát thải 

nhà kính từ mô hình CSA 

A. Thực hiện lắp đặt thiết bị và lấy mẫu khí phát thải: 

 

Đối với lúa nước, khí CH4 được sinh ra trong đất ở vùng rễ lúa, theo mạch dẫn của thân 

cây rồi phát thải qua bộ lá lúa. Chọn từ 3 - 5 điểm đặt thiết bị lấy mẫu CH4 nằm trên 

đường chéo góc của thửa ruộng, mỗi điểm coi như là một lần nhắc lại. Hệ thống cầu đo 

được thiết kế phục vụ cho quan trắc viên đi lại lấy mẫu khí methane phải đảm bảo chắc 

chắn, tiện dụng. Cầu đo có thể được đóng  ằng tre hoặc gỗ, bản cầu rộng 30 cm, yêu cầu 

không làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây lúa.  

 

Hòm chứa khí là kiểu hòm kín một đầu hở, kích thước (cao x dài x rộng) là 52 x 53 x 33 

cm.  

 iá đỡ có rãnh hình chữ U chứa nước để ngăn khí từ ngoài vào, được đặt trước khi đặt 

hòm khí khoảng 3 – 4 giờ.  

 

Bình đựng mẫu khí để phân tích làm bằng thủy tinh có nắp đậy kín và có 2 ống vòi kín 

gắn ở trên nắp  ình. Bình đựng khí có dung tích 250 ml. Vòi lấy khí đặt sâu xuống tận 

đáy  ình lấy mẫu. Trước khi lấy mẫu thì đổ nước vào đầy bình rồi đặt dốc ngược bình, 

nối liền với vòi dẫn khí bay lên từ hòm lấy mẫu khí. Khi khí CH4 phát thải được  ơm 

vào  ình đựng mẫu thì nước trong bình sẽ chảy ra theo vòi dẫn nước để nhường chỗ 

chứa khí. Trong bình hoàn toàn chỉ có khí CH4 dẫn lên từ hòm lấy mẫu, không khí từ bên 

ngoài không thể vào được vì đã có nước  

ngăn cách.  

Việc lấy mẫu được thực hiện mỗi tuần 3 lần. Thời gian lấy mẫu bắt đầu từ 9h sáng, cứ 15 

phút lấy 1 mẫu, lượng khí CH4 phát thải được tính trung bình theo giá trị của các mẫu. 

Các mẫu khí tại các điểm đo phải được vận chuyển kịp thời đến phòng thí nghiệm phân 

tích ngay trong ngày, không để sang ngày hôm sau  

 

B. Đo mực nước và các yếu tố môi trường 

 

Tại điểm đặt hòm lấy mẫu khí, mực nước ruộng lúa được đo  ằng thước gỗcó chia vạch 

đến mm. Nhiệt độ trong hòm khí đo  ằng nhiệt biểu thường đạt tiêu chuẩn kiểm định của 

ngành Khí tượng Thủy văn. Thu thập số liệu các yếu tố môi trường liên quan đến phát 

thải khí nhà kính trong thời gian triển khai thí nghiệm tại Trạm khí tượng gần nơi làm thí 

nghiệm nhất.  
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Số liệu thu thập bao gồm nhiệt độ không khí trung bình, tối cao, tối thấp, độ Nm không 

khí, bốc hoi nước, bức xạ, sốgiờnắng, lượng mưa, tốc độ gió, khí áp trung  ình ngày…  

  

Trong quá trình theo dõi thí nghiệm, thực hiện chế độtưới tiêu ruộng lúa đầy đủ, đảm bảo 

nước ngập thường xuyên, giai đoạn lúa vào chắc phải đảm bảo đủ Nm không ảnh hưởng 

đến sinh trưởng, phát triển của cây lúa.  

 

C. Phương pháp phân tích trong phòng 

  

Các mẫu khí lấy về được phân tích bằng máy GC – 14BP có trang bị FID và cột 

cacboxen – 1000. Máy GC – 14BP được kiểm định trước và sau mỗi lần phân tích, sử 

dụng khí methane có nồng độ 9,37 ppmV làm chuẩn. Kết quả phân tích được xử lý và in 

qua máy ghi Chromatopac CR-6A.  

  

Hệ thống máy phân tích methane bao gồm:  

+ Máy sắc ký khí (GC-14BP) với Ditector ion hóa ngọn lửa sử dụng trong phân tích mẫu 

khí đã thu thập. Có cung cấp khí mang là Nitơ thông qua một máy sinh khí NITROX độ 

tinh  khiết  99,999%  và  tốc  độ dòng  đạt 550 cc/phút.  

+ Sử dụng khí Hydro DH  125 có độ tinh khiết 99,999%, tốc độ dòng 125 cc/phút. 

Nước ion hóa cung cấp cho máy sinh khí có chất lượng tối thiểu là 0,5 mêga Ôm/cm.  

 

+ Loại cột nhồi sử dụng trong hệ thống sắc ký khí là cột mao quản phím mỏng Cacboxen 

– 1000 có đường kính 0,3125 cm. 

  

+ Khí chuẩn sử dụng so sánh các mẫu là CH4 đựng trong bình sắt với hàm lượng 9,37 

ppmV không  khí. 

  

+ Hệ thống phân tích kết quả được xử lý và in qua máy Chromatopac CR-6A.  

 

D. Phương pháp tính toán lượng CH4  phát thải trên ruộng lúa 

 

- Dòng phát thải trên ruộng lúa được tính toán theo lượng tăng tạm thời của chỉ số hỗn 

hợp methane trong buồng kín theo công thức:  

 

F (CH4 mg/m
2
/giờ) =( BVSTP×∆CH4×1000x16×60)/(16

6
×22400×A×t) 

 

Trong đó:  

 

BVSTP = (BV×BP×273)/((273+T) ×760) 

 

BV (thể tích trong hòm) = (H – h) x LW  

H: độ cao hòm (cm)  

h: độ cao mực nước ruộng (cm)  

L: độ dài hòm (cm)  

W: độ rộng hòm (cm)  

BP: khí áp trung bình mặt trạm là 760 mmHg  

T: nhiệt độ trong hòm vào thời điểm lấy mẫu (0C)  
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ΔCH4: hiệu sốgiữa giá trị lượng methane trong mẫu từ thời điểm 0 phút đến thời điểm t 

phút  (hoặc  từ thời điểm t phút đến thời điểm t + 15 phút)  

A: Diện tích mặt hòm chứa khí che phủ ruộng lúa (53 cm x 33 cm) = 0,1749 m
2
 

 

Trọng lượng phân tử của CH4 là 16.10
3
 mg và khối lượng phân tử CH4 là 22,4 x 10

-3
m

3
.  

Cần phải xác định độ pH của nước và hiệu điện thế ruộng lúa để thấy khả năng sinh ra 

khí methane trong ruộng  lúa.  

Sau khi tính được trị số F cho mỗi ngày giai đoạn từ cấy đến thu hoạch, biểu diễn các trị 

số này trên giấy kẻ ô li và tính tổng trị số dòng phát thải Methane từ khi cấy đến thu 

hoạch (đơn vị: g/m2) cho mỗi vụ lúa bằng việc cộng các diện tích dưới đường biến trình 

phát thải của từng ngày trong vụ trên giấy kẻ ô li. Thực hiện tính toán theo công thức 

sau:  

Hệ số chuyển đổi=((Trị số trục Y (dòng phát thải F)) /(Số lượng các ô vuông trục Y) × 

(Trị số trục X/Số lượng các ô vuông trục X) ×0.024                       

 

Tổng phát thải vụ (g/m
2
) = Số ô vuông dưới đường biến trình × Hệ số chuyển đổi. 

Phụ lục 8: Bảng tổng hợp phân tích chất lượng đất tại vị trí thực hiện các mô hình 

a. Kết quả phấn tích một số mẫu đất xã Yên Bái 

T

T Xứ đồng 

Thời 

gian 

lấy 

mẫu 

pH OM(%) Nts(%) 

Giá 

trị 

Phân 

cấp 

Mứ

c độ 

Giá 

trị 

Phân 

cấp 

Mứ

c độ 

Giá 

trị 

Phân 

cấp 

Mứ

c độ 

1 Mương Khánh 2013 5,81 

Chua 

vừa 
3 

 

3,77    
Rất giàu 4 

0,19 

Trung 

bình 
2 

2 Bờ Nghè 2013 5,00 
Chua 2 

 

1,70    

Trung 

bình 
2 

0,11 

Trung 

bình 
2 

3 Chăn nuôi 2013 5,24 

Chua 

vừa 
3 

 

4,36    
Rất giàu 4 

0,21 
Giàu 3 

4 Đồng Trung 2013 5,93 

Chua 

vừa 
3 

 

4,14    
Rất giàu 4 

0,20 
Giàu 3 

5 Nhớ  iò 2013 5,72 

Chua 

vừa 
3 

 

4,88    
Rất giàu 4 

0,22 
Giàu 3 

6 

Cầu Rưới Trên 

1 2016 5,74 

Chua 

vừa 
3 

 

1,88    

Trung 

bình 
2 

0,18 

Trung 

bình 
2 

7 

Cầu Rưới Trên 

2 2016 5,71 

Chua 

vừa 
3 

 

1,87    

Trung 

bình 
2 

0,18 

Trung 

bình 
2 

8 Trái Chẵn 2016 5,66 

Chua 

vừa 
3 

 

1,99    

Trung 

bình 
2 

0,17 

Trung 

bình 
2 

9 Phú Đức 1 2016 5,63 

Chua 

vừa 
3 

 

1,95    

Trung 

bình 
2 

0,19 

Trung 

bình 
2 

10 Phú Đức 2 2016 5,75 

Chua 

vừa 
3 

 

1,78    

Trung 

bình 
2 

0,19 

Trung 

bình 
2 
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11 Phú Đức 3 2016 5,69 

Chua 

vừa 
3 

 

1,98    

Trung 

bình 
2 

0,18 

Trung 

bình 
2 

12 Sườn Đổi Lạc 2016 5,69 

Chua 

vừa 
3 

 

1,94    

Trung 

bình 
2 

0,17 

Trung 

bình 
2 

13 Yên Ninh 2016 5,64 

Chua 

vừa 
3 

 

1,84    

Trung 

bình 
2 

0,18 

Trung 

bình 
2 

 

TT Xứ đồng 

Thời 

gian lấy 

mẫu 

P2O5 dễ 

tiêu(mg/100g) 

K2O dễ 

tiêu(mg/100g) 

Tổng số 

(%) 

  
    

Giá 

trị 

Phân 

cấp 

Mức 

độ 

Giá 

trị 

Phân 

cấp 

Mức 

độ 

P2O

5 
K2O 

1 Mương Khánh 2013 54,9 Giàu 3 5,3 Nghèo 1 0,142 1,06 

2 Bờ Nghè 2013 23,3 Giàu 3 2,4 Nghèo 1 0,073 0,36 

3 Chăn nuôi 2013 40,6 Giàu 3 5,7 Nghèo 1 0,105 1,55 

4 Đồng Trung 2013 82,1 Giàu 3 5,7 Nghèo 1 0,120 1,15 

5 Nhớ  iò 2013 35,0 Giàu 3 8,5 Nghèo 1 0,127 1,60 

6 Cầu Rưới Trên 1 2016 22,1 Giàu 3 6,2 Nghèo 1 0,130 1,14 

7 Cầu Rưới Trên 2 2016 22,1 Giàu 3 6,2 Nghèo 1 0,147 1,20 

8 Trái Chẵn 2016 15,5 Giàu 3 8,7 Nghèo 1 0,140 1,51 

9 Phú Đức 1 2016 23,1 Giàu 3 6,7 Nghèo 1 0,127 1,62 

10 Phú Đức 2 2016 19,1 Giàu 3 8,9 Nghèo 1 0,126 1,31 

11 Phú Đức 3 2016 22,4 Giàu 3 8,3 Nghèo 1 0,139 1,19 

12 Sườn Đổi Lạc 2016 16,0 Giàu 3 7,3 Nghèo 1 0,145 1,45 

13 Yên Ninh 2016 19,1 Giàu 3 6,8 Nghèo 1 0,123 1,19 

 

T

T Xứ đồng 

Thời 

gian lấy 

mẫu 

Cation trao 

đổi(meq/100g  

  

Thành phần cơ giới 

(%)  

  

  
    

Ca
++

 Mg
++

 CEC 
2-0.02 

0.02-

0.002 
<0.002 

1 Mương Khánh 2013     22,19       

2 Bờ Nghè 2013     7,77       

3 Chăn nuôi 2013     18,92       

4 Đồng Trung 2013     19,38       

5 Nhớ  iò 2013     21,81       

6 Cầu Rưới Trên 1 2016 3,46 15,40 16,60 48,6 34,5 16,9 

7 Cầu Rưới Trên 2 2016 2,35 12,72 15,02 48,8 34,1 17,1 

8 Trái Chẵn 2016 2,81 14,94 15,59 48,8 34,5 16,7 

9 Phú Đức 1 2016 3,40 14,53 15,41 48,4 34,9 16,7 

10 Phú Đức 2 2016 2,02 13,91 16,11 48,9 34,1 17,0 
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11 Phú Đức 3 2016 3,10 14,88 18,95 48,5 33,0 18,5 

12 Sườn Đổi Lạc 2016 3,11 13,56 19,31 48,1 34,2 17,7 

13 Yên Ninh 2016 2,58 13,93 20,52 48,3 34,0 17,7 

 

b. Kết quả phân tích một số mẫu đất xã Định Liên 

STT 

  
Xứ đồng 

  

Thời 

gian 

lấy 

mẫu  

pH (HCl)  OM(%)  Nts(%)  

Giá trị Phân cấp 
Mức 

độ 

Giá 

trị 

Phân 

cấp 

Mức 

độ 

Giá 

trị 

Phân 

cấp 

Mức 

độ 

1 Cồn Ngựa 2013 4,88 Chua 2 3,03 Giàu 4 0,159 TB 2 

2 Lá Cờ 2013 4,97 Chua 2 3,33 Giàu 4 0,166 TB 2 

3 Mảnh Khánh 2013 5,57 Chua vừa 3 3,18 Giàu 4 0,166 TB 2 

4 Đồng Đăng 1 2016 5,15 Chua vừa 3 2,27 Giàu 3 0,177 TB 2 

5 Đồng Đăng 2 2016 4,86 Chua 2 2,58 Giàu 3 0,186 TB 2 

6 Mảnh Khánh 1 2016 5,01 Chua vừa 3 2,53 Giàu 3 0,151 TB 2 

7 Mảnh Khánh 2 2016 4,87 Chua 2 2,61 Giàu 3 0,153 TB 2 

8 Đồng Thìn 2016 4,83 Chua 2 2,81 Giàu 3 0,182 TB 2 

9 Cồn Sào 2016 4,81 Chua 2 2,50 Giàu 3 0,184 TB 2 

10 Cồn Ngựa 1 2016 5,05 Chua vừa 3 2,64 Giàu 3 0,153 TB 2 

11 Cồn Ngựa 2 2016 4,97 Chua 2 2,52 Giàu 3 0,158 TB 2 

12 Mả Hà 1 2016 4,82 Chua 2 2,66 Giàu 3 0,168 TB 2 

13 Mả Hà 2 2016 4,89 Chua 2 2,44 Giàu 3 0,182 TB 2 

14 Lăng 2016 4,98 Chua 2 2,72 Giàu 3 0,182 TB 2 

15 Quán Nước 2016 5,17 Chua vừa 3 2,84 Giàu 3 0,163 TB 2 

 

STT 

  
Xứ đồng 

  

Thời 

gian 

lấy 

mẫu 

  

P2O5 dễ 

tiêu(mg/100g)  
K2O dễ tiêu(mg/100g)   Tổng số (%) 

Giá 

trị 

Phân 

cấp 

Mức 

độ 

Giá 

trị 

Phân 

cấp 

Mức 

độ 
P2O5 K2O 

1 Cồn Ngựa 2013 27,5 Giàu 3 3,6 Nghèo 1 0,102 1,04 

2 Lá Cờ 2013 39,6 Giàu 3 4,9 Nghèo 1 0,120 1,44 

3 Mảnh Khánh 2013 48,6 Giàu 3 4,9 Nghèo 1 0,140 1,59 

4 Đồng Đăng 1 2016 27,6 Giàu 3 4,6 Nghèo 1 0,115 1,63 

5 Đồng Đăng 2 2016 22,2 Giàu 3 5,1 Nghèo 1 0,147 1,20 

6 Mảnh Khánh 1 2016 26,4 Giàu 3 4,2 Nghèo 1 0,113 1,67 

7 Mảnh Khánh 2 2016 27,5 Giàu 3 4,1 Nghèo 1 0,152 1,60 

8 Đồng Thìn 2016 26,4 Giàu 3 4,5 Nghèo 1 0,119 1,69 

9 Cồn Sào 2016 24,5 Giàu 3 4,2 Nghèo 1 0,146 1,55 

10 Cồn Ngựa 1 2016 26,3 Giàu 3 5,6 Nghèo 1 0,133 1,65 

11 Cồn Ngựa 2 2016 25,1 Giàu 3 6,5 Nghèo 1 0,157 1,50 

12 Mả Hà 1 2016 21,6 Giàu 3 5,5 Nghèo 1 0,129 1,26 

13 Mả Hà 2 2016 27,1 Giàu 3 6,8 Nghèo 1 0,112 1,01 

14 Lăng 2016 26,2 Giàu 3 4,8 Nghèo 1 0,119 1,64 

15 Quán Nước 2016 25,5 Giàu 3 6,7 Nghèo 1 0,144 1,49 
 

STT Xứ đồng Thời gian lấy mẫu Cation trao đổi (meq/100g   Thành phần cơ giới (%) 

      Ca
++

 Mg
++

 CEC 2-0.02 0.02-0.002 <0.002 

1 Cồn Ngựa 2013     16,11       
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2 Lá Cờ 2013     16,69       

3 Mảnh Khánh 2013     20,99       

4 Đồng Đăng 1 2016 3,40 14,53 20,45 48,4 34,9 16,7 

5 Đồng Đăng 2 2016 3,48 13,67 21,24 47,89 34,6 17,5 

6 Mảnh Khánh 1 2016 3,32 14,28 18,22 47,58 34,2 18,3 

7 Mảnh Khánh 2 2016 3,21 13,37 15,34 47,69 34,3 18,0 

8 Đồng Thìn 2016 3,32 14,86 18,49 47,59 34,3 18,1 

9 Cồn Sào 2016 3,09 14,69 16,13 47,28 34,2 18,6 

10 Cồn Ngựa 1 2016 3,23 14,03 19,28 47,19 34,1 18,7 

11 Cồn Ngựa 2 2016 3,12 13,88 15,24 47,58 34,2 18,2 

12 Mả Hà 1 2016 3,28 14,03 21,07 47,32 34,3 18,4 

13 Mả Hà 2 2016 3,00 14,70 17,27 47,08 34,4 18,5 

14 Lăng 2016 3,30 14,10 21,40 47,48 34,7 17,8 

15 Quán Nước 2016 3,46 14,02 16,41 47,18 34,4 18,4 

 
c. Kết quả phân tích một số mẫu đất xã Thiệu Quang 

 

STT Xứ đồng 

Thời 

gian 

lấy 

mẫu 

pH (HCl) OM(%) Nts(%) 

Giá 

trị 

Phân 

cấp 

Mức 

độ 

Giá 

trị 

Phân 

cấp 

Mức 

độ 

Giá 

trị 

Phân 

cấp 

Mức 

độ 

1 Đồng Cạm X8 2016 4,97 Chua 2 2,27 Giµu 3 0,159 TB 2 

2 Đồng Cạm X11 2016 4,52 Chua 2 2,07 Giµu 3 0,132 TB 2 

3 Đồng Cạm X6 (1) 2016 4,95 Chua 2 2,38 Giµu 3 0,158 TB 2 

4 Đồng Cạm X6 (2) 2016 4,34 Chua 2 2,37 Giµu 3 0,139 TB 2 

5 Nấp Mới X6 (1) 2016 4,25 Chua 2 2,18 Giµu 3 0,132 TB 2 

6 Nấp Mới X6 (2) 2016 4,72 Chua 2 2,29 Giµu 3 0,157 TB 2 

7 Nấp Mới X7 2016 4,94 Chua 2 2,28 Giµu 3 0,145 TB 2 

8 Nấp Mới X10 (1) 2016 4,87 Chua 2 2,09 Giµu 3 0,148 TB 2 

9 Nấp Mới X10 (2) 2016 4,61 Chua 2 2,00 Giµu 3 0,141 TB 2 

10 Nấp Mới X11 (1) 2016 4,42 Chua 2 2,21 Giµu 3 0,146 TB 2 

11 Nấp Mới X11 (2) 2016 4,93 Chua 2 2,25 Giµu 3 0,151 TB 2 

12 Đồng Cạm X7 2016 4,63 Chua 2 2,18 Giµu 3 0,131 TB 2 

13 Đồng Cạm X9 2016 4,31 Chua 2 2,40 Giµu 3 0,154 TB 2 

14 Hón Sâu X7 (1) 2016 4,69 Chua 2 2,16 Giµu 3 0,144 TB 2 

15 Hón Sâu X7 (2) 2016 4,25 Chua 2 2,17 Giµu 3 0,134 TB 2 

16 Hón Sâu X9 2016 4,28 Chua 2 2,27 Giµu 3 0,149 TB 2 

17 Hón Sâu X11 (1) 2016 4,92 Chua 2 2,03 Giµu 3 0,151 TB 2 

18 Hón Sâu X11 (2) 2016 4,94 Chua 2 2,37 Giµu 3 0,150 TB 2 

19 Đồng Cạm X9 2016 4,86 Chua 2 2,05 Giµu 3 0,132 TB 2 

 

STT 

 

Xứ đồng 

 

Thời gian 

lấy mẫu 

P2O5 dễ 

tiêu(mg/100g) 
K2O dễ tiêu(mg/100g) Tổng số (%) 

Giá 

trị 

Phân 

cấp 

Mức 

độ 

Giá 

trị 

Phân 

cấp 

Mức 

độ 
P2O5 K2O 

1 Đồng Cạm X8 2016 27,5 Giµu 3 5,5 NghÌo 1 0,119 1,69 

2 Đồng Cạm X11 2016 27,4 Giµu 3 5,1 NghÌo 1 0,103 1,77 

3 Đồng Cạm X6 (1) 2016 27,3 Giµu 3 5,3 NghÌo 1 0,127 1,65 
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4 Đồng Cạm X6 (2) 2016 25,6 Giµu 3 6,3 NghÌo 1 0,113 1,53 

5 Nấp Mới X6 (1) 2016 25,4 Giµu 3 6,3 NghÌo 1 0,112 1,57 

6 Nấp Mới X6 (2) 2016 21,6 Giµu 3 5,3 NghÌo 1 0,108 1,66 

7 Nấp Mới X7 2016 25,5 Giµu 3 5,9 NghÌo 1 0,128 1,79 

8 Nấp Mới X10 (1) 2016 20,3 Giµu 3 5,0 NghÌo 1 0,117 1,61 

9 Nấp Mới X10 (2) 2016 27,2 Giµu 3 5,6 NghÌo 1 0,122 1,51 

10 Nấp Mới X11 (1) 2016 25,5 Giµu 3 7,0 NghÌo 1 0,114 1,66 

11 Nấp Mới X11 (2) 2016 20,5 Giµu 3 6,3 NghÌo 1 0,117 1,62 

12 Đồng Cạm X7 2016 24,8 Giµu 3 6,3 NghÌo 1 0,112 1,52 

13 Đồng Cạm X9 2016 25,3 Giµu 3 6,3 NghÌo 1 0,108 1,75 

14 Hón Sâu X7 (1) 2016 26,5 Giµu 3 5,5 NghÌo 1 0,119 1,60 

15 Hón Sâu X7 (2) 2016 25,1 Giµu 3 6,7 NghÌo 1 0,106 1,58 

16 Hón Sâu X9 2016 23,7 Giµu 3 5,9 NghÌo 1 0,115 1,78 

17 Hón Sâu X11 (1) 2016 25,4 Giµu 3 5,8 NghÌo 1 0,117 1,77 

18 Hón Sâu X11 (2) 2016 21,2 Giµu 3 5,2 NghÌo 1 0,128 1,65 

19 Đồng Cạm X9 2016 21,2 Giµu 3 5,2 NghÌo 1 0,122 1,59 

 

STT 

 

Xứ đồng 

 

Thời 

gian lấy 

mẫu 

 

Cation trao 

đổi(meq/100g) 
Thành phần cơ giới (%) 

Ca
++

 Mg
++

 CEC 2-0.02 
0.02-

0.002 
<0.002 

1 Đồng Cạm X8 2016 3,27 14,38 16,44 44,65 31,49 23,86 

2 Đồng Cạm X11 2016 3,23 13,77 14,49 43,36 31,71 24,93 

3 Đồng Cạm X6 (1) 2016 3,12 13,10 14,80 44,62 30,29 25,09 

4 Đồng Cạm X6 (2) 2016 3,20 14,61 14,08 44,13 31,30 24,57 

5 Nấp Mới X6 (1) 2016 3,11 14,11 14,40 44,97 31,56 23,47 

6 Nấp Mới X6 (2) 2016 3,14 13,07 15,41 44,09 30,80 25,1 

7 Nấp Mới X7 2016 3,17 13,78 16,69 43,93 31,63 24,44 

8 Nấp Mới X10 (1) 2016 3,27 13,33 14,63 44,99 31,08 23,93 

9 Nấp Mới X10 (2) 2016 3,21 14,13 14,83 43,21 31,06 25,73 

10 Nấp Mới X11 (1) 2016 3,21 14,13 14,78 44,54 31,44 24,02 

11 Nấp Mới X11 (2) 2016 3,29 13,70 16,03 44,04 30,20 25,76 

12 Đồng Cạm X7 2016 3,15 13,61 14,27 43,10 30,48 26,41 

13 Đồng Cạm X9 2016 3,21 14,45 16,60 44,00 31,72 24,28 

14 Hón Sâu X7 (1) 2016 3,20 13,96 14,30 43,72 31,07 25,21 

15 Hón Sâu X7 (2) 2016 3,22 13,58 16,39 43,78 31,86 24,36 

16 Hón Sâu X9 2016 3,24 13,12 16,67 44,44 30,07 25,48 

17 Hón Sâu X11 (1) 2016 3,22 14,04 15,00 44,96 30,63 24,41 

18 Hón Sâu X11 (2) 2016 3,20 13,85 15,74 44,05 31,93 24,02 

19 Đồng Cạm X9 2016 3,15 14,09 15,79 43,41 31,54 25,05 

 

d. Kết quả phân tích một số mẫu đất xã Yên Phong (mô hình đa dạng hóa) 

 

TT Xứ đồng 

Thời 

gian lấy 

mẫu 

pH (KCl) OM (%) Nts (%) 

Giá 

trị 
Phân cấp 

Mức 

độ 

Giá 

trị 
Phân cấp 

Mức 

độ 

Giá 

trị 
Phân cấp 

Mức 

độ 

1 Vùng TK1 2016 5,25 Chua vừa 3 1,45 Trung bình 2 0,135 Trung bình 2 

2 Vùng TK2 2016 4,90 Chua 2 1,13 Trung bình 2 0,101 Trung bình 2 

3 Vùng TK3 2016 5,13 Chua vừa 3 1,98 Trung bình 2 0,090 Nghèo 1 

4 Vùng TK4 2016 4,98 Chua 2 1,12 Trung bình 2 0,101 Trung bình 2 

5 Vùng TK4 2016 5,15 Chua vừa 3 1,24 Trung bình 2 0,120 Trung bình 2 
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6 Vùng TK5 2016 4,96 Chua 2 1,81 Trung bình 2 0,078 Nghèo 1 

7 Vùng TK5 2016 5,01 Chua vừa 3 1,96 Trung bình 2 0,184 Trung bình 2 

8 Vùng TK6 2016 5,03 Chua vừa 3 2,40 Giàu 3 0,173 Trung bình 2 

9 Vùng TK6 2016 5,45 Chua vừa 3 1,45 Trung bình 2 0,129 Trung bình 2 

10 Đanh 2013 5,04 Chua vừa 3 4,29 Rất giàu 4 0,212 Giàu 3 

11 Đanh Xuôi 2013 6,25 Trung tính 4 3,03 Rất giàu 4 0,154 Trung bình 2 

12 Nẫn Trong 2013 6,58 Trung tính 4 3,99 Rất giàu 4 0,200 Giàu 3 

13 Cơm Thi 2013 6,34 Trung tính 4 2,66 Giàu 3 0,143 Trung bình 2 

14 Quan Chì 2013 5,24 Chua vừa 3 3,25 Rất giàu 4 0,159 Trung bình 2 

 

TT Xứ đồng 

Thời 

gian lấy 

mẫu 

P2O5 dễ tiêu (mg/100g) K2O dễ tiêu (mg/100g) Tổng số (%) 

Giá trị Phân cấp Mức độ 
Giá 

trị 
Phân cấp Mức độ P2O5 K2O 

1 Vùng TK1 2016 15,10 Giàu 3 5,8 Nghèo 1 0,112 0,70 

2 Vùng TK2 2016 16,80 Giàu 3 6,0 Nghèo 1 0,122 0,85 

3 Vùng TK3 2016 13,60 Giàu 3 5,8 Nghèo 1 0,121 0,70 

4 Vùng TK4 2016 14,30 Giàu 3 6,6 Nghèo 1 0,111 0,96 

5 Vùng TK4 2016 5,00 Trung bình 2 5,1 Nghèo 1 0,086 0,50 

6 Vùng TK5 2016 3,90 Nghèo 1 5,2 Nghèo 1 0,094 0,50 

7 Vùng TK5 2016 10,50 Giàu 3 9,8 Nghèo 1 0,122 0,81 

8 Vùng TK6 2016 14,50 Giàu 3 3,0 Nghèo 1 0,238 0,43 

9 Vùng TK6 2016 13,60 Giàu 3 3,0 Nghèo 1 0,188 0,36 

10 Đanh 2013 23,8 Giàu 3 4,1 Nghèo 1     

11 Đanh Xuôi 2013 25,9 Giàu 3 4,9 Nghèo 1     

12 Nẫn Trong 2013 33,5 Giàu 3 8,1 Nghèo 1     

13 Cơm Thi 2013 26,9 Giàu 3 6,5 Nghèo 1     

14 Quan Chì 2013 17,6 Giàu 3 3,2 Nghèo 1     

 

TT Xứ đồng 

Thời 

gian lấy 

mẫu 

Cation trao đổi 

(meq/100g 
Thành phần cơ giới (%) 

Ca
++

 Mg
++

 CEC 2-0,02 0,02-0,002 <0,002 

1 Vùng TK1 2016 6,12 2,94 15,40 60,5 25,7 13,8 

2 Vùng TK2 2016 6,30 0,54 9,52 48,6 44,6 6,8 

3 Vùng TK3 2016 5,95 2,46 16,90 60,8 26,5 12,7 

4 Vùng TK4 2016 6,13 3,46 15,40 66,1 21,1 12,8 

5 Vùng TK4 2016 3,46 1,84 7,60 73,1 20,1 6,8 

6 Vùng TK5 2016 3,60 1,44 7,02 90,0 7,4 2,6 

7 Vùng TK5 2016 4,16 3,15 13,10 52,8 30,6 16,6 

8 Vùng TK6 2016 18,00 3,60 23,48 28,2 34,6 37,2 

9 Vùng TK6 2016 18,90 1,80 24,12 22,8 32,6 44,6 

10 Đanh 2013 
  

17,89 
   

11 Đanh Xuôi 2013 
  

23,57 
   

12 Nẫn Trong 2013 
  

25,68 
   

13 Cơm Thi 2013 
  

24,10 
   

14 Quan Chì 2013 
  

14,34 
   

 
e. Kết quả phân tích một số mẫu đất xã Yên Phong (mô hình trồng lúa) 

 

TT Xứ đồng 

Thời 

gian lấy 

mẫu 

pH (KCl) OM (%) Nts (%)  

Giá 

trị 
Phân cấp 

Mức 

độ 

Giá 

trị 
Phân cấp 

Mức 

độ 

Giá 

trị 
Phân cấp 

Mức 

độ 

1 Vùng TK1 2016 5,25 Chua vừa 3 1,45 Trung bình 2 0,135 Trung bình 2 

2 Vùng TK2 2016 4,90 Chua 2 1,13 Trung bình 2 0,101 Trung bình 2 
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3 Vùng TK3 2016 5,13 Chua vừa 3 1,98 Trung bình 2 0,090 Nghèo 1 

4 Vùng TK4 2016 4,98 Chua 2 1,12 Trung bình 2 0,101 Trung bình 2 

5 Vùng TK4 2016 5,15 Chua vừa 3 1,24 Trung bình 2 0,120 Trung bình 2 

6 Vùng TK5 2016 4,96 Chua 2 1,81 Trung bình 2 0,078 Nghèo 1 

7 Vùng TK5 2016 5,01 Chua vừa 3 1,96 Trung bình 2 0,184 Trung bình 2 

8 Vùng TK6 2016 5,03 Chua vừa 3 2,40 Giàu 3 0,173 Trung bình 2 

9 Vùng TK6 2016 5,45 Chua vừa 3 1,45 Trung bình 2 0,129 Trung bình 2 

10 Đanh 2013 5,04 Chua vừa 3 4,29 Rất giàu 4 0,212 Giàu 3 

11 Đanh Xuôi 2013 6,25 Trung tính 4 3,03 Rất giàu 4 0,154 Trung bình 2 

12 Nẫn Trong 2013 6,58 Trung tính 4 3,99 Rất giàu 4 0,200 Giàu 3 

13 Cơm Thi 2013 6,34 Trung tính 4 2,66 Giàu 3 0,143 Trung bình 2 

14 Quan Chì 2013 5,24 Chua vừa 3 3,25 Rất giàu 4 0,159 Trung bình 2 
f.  

TT Xứ đồng 

Thời 

gian lấy 

mẫu 

P2O5 dễ tiêu (mg/100g) K2O dễ tiêu (mg/100g) Tổng số (%) 

Giá trị Phân cấp Mức độ 
Giá 

trị 
Phân cấp Mức độ P2O5 K2O 

1 Vùng TK1 2016 15,10 Giàu 3 5,8 Nghèo 1 0,112 0,70 

2 Vùng TK2 2016 16,80 Giàu 3 6,0 Nghèo 1 0,122 0,85 

3 Vùng TK3 2016 13,60 Giàu 3 5,8 Nghèo 1 0,121 0,70 

4 Vùng TK4 2016 14,30 Giàu 3 6,6 Nghèo 1 0,111 0,96 

5 Vùng TK4 2016 5,00 Trung bình 2 5,1 Nghèo 1 0,086 0,50 

6 Vùng TK5 2016 3,90 Nghèo 1 5,2 Nghèo 1 0,094 0,50 

7 Vùng TK5 2016 10,50 Giàu 3 9,8 Nghèo 1 0,122 0,81 

8 Vùng TK6 2016 14,50 Giàu 3 3,0 Nghèo 1 0,238 0,43 

9 Vùng TK6 2016 13,60 Giàu 3 3,0 Nghèo 1 0,188 0,36 

10 Đanh 2013 23,8 Giàu 3 4,1 Nghèo 1     

11 Đanh Xuôi 2013 25,9 Giàu 3 4,9 Nghèo 1     

12 Nẫn Trong 2013 33,5 Giàu 3 8,1 Nghèo 1     

13 Cơm Thi 2013 26,9 Giàu 3 6,5 Nghèo 1     

14 Quan Chì 2013 17,6 Giàu 3 3,2 Nghèo 1     
 

TT Xứ đồng 

Thời gian 

lấy mẫu 

Cation trao đổi (meq/100g Thành phần cơ giới (%) 

Ca++ Mg++ CEC 2-0,02 0,02-0,002 <0,002 

1 Vùng TK1 2016 6,12 2,94 15,40 60,5 25,7 13,8 

2 Vùng TK2 2016 6,30 0,54 9,52 48,6 44,6 6,8 

3 Vùng TK3 2016 5,95 2,46 16,90 60,8 26,5 12,7 

4 Vùng TK4 2016 6,13 3,46 15,40 66,1 21,1 12,8 

5 Vùng TK4 2016 3,46 1,84 7,60 73,1 20,1 6,8 

6 Vùng TK5 2016 3,60 1,44 7,02 90,0 7,4 2,6 

7 Vùng TK5 2016 4,16 3,15 13,10 52,8 30,6 16,6 

8 Vùng TK6 2016 18,00 3,60 23,48 28,2 34,6 37,2 

9 Vùng TK6 2016 18,90 1,80 24,12 22,8 32,6 44,6 

10 Đanh 2013     17,89       

11 Đanh Xuôi 2013     23,57       

12 Nẫn Trong 2013     25,68       

13 Cơm Thi 2013     24,10       

14 Quan Chì 2013     14,34       

 

g. Kết quả phân tích một số mẫu đất xã Thiệu Công 

 

STT Xứ đồng 

Thời 

gian 

lấy 

mẫu 

pH (HCl) OM(%) Nts(%) 

Giá 

trị 

Phân 

cấp 

Mức 

độ 

Giá 

trị 

Phân 

cấp 

Mức 

độ 
Giá trị 

Phân 

cấp 

Mức 

độ 
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1 

Dọc Tre 

Cạn 2013 5,05 
Chua  3 

3,37 
Giàu 4 

0,153 
TB 2 

2 Đồng Hải 2013 4,73 Chua 2 3,34 Giàu 4 0,136 TB 2 

3 Nổ Xiên 2013 4,31 Chua 2 2,51 Giàu 3 0,136 TB 2 

4 

Nổ Xiên 

Sau 2013 4,45 
Chua 2 

2,38 

Giàu 
3 

0,171 
TB 2 

5 

Sồng Đông 

Hải 2013 4,38 
Chua 2 

2,72 

Giàu 
3 

0,136 
TB 2 

6 

Sồng Đông 

Hải 2013 4,03 
Chua 2 

4,54 

Giàu 
4 

0,205 
Giàu 3 

7 

Dọc Tre 

Sâu 2013 4,20 
Chua 2 

2,79 

Giàu 
3 

0,136 
TB 2 

8 

Đồng Hải 

Thuộc 2013 4,65 
Chua 2 

3,37 

Giàu 
4 

0,153 
TB 2 

9 

Đồng Nhồi 

Cao 2013 5,13 
Chua  3 

2,73 

Giàu 
3 

0,136 
TB 2 

10 Nổ Sin 1 2016 4,66 Chua 2 2,93 Giàu 3 0,178 TB 2 

11 Nổ Sin 2 2016 4,67 Chua 2 2,96 Giàu 3 0,164 TB 2 

12 Nổ Sin 3 2016 5,04 Chua  3 2,73 Giàu 3 0,153 TB 2 

13 

Kẻ Cồn 

Đống  2016 4,81 
Chua 2 

2,71 

Giàu 
3 

0,196 
TB 2 

14 

Sồng Đông 

Hải 2016 4,80 
Chua 2 

2,97 

Giàu 
3 

0,187 
TB 2 

15 

Dọc Đông 

Hải 2016 5,00 
Chua 2 

2,91 

Giàu 
3 

0,191 
TB 2 

16 Dọc Tre 2016 4,82 Chua 2 2,79 Giàu 3 0,185 TB 2 

17 Đông Hải 1 2016 4,82 Chua 2 2,87 Giàu 3 0,174 TB 2 

18 Đông Hải 2 2016 4,87 Chua 2 2,94 Giàu 3 0,155 TB 2 

19 

Dọc Tre 

Cạn 1 2016 4,94 
Chua 2 

2,88 

Giàu 
3 

0,170 
TB 2 

20 

Dọc Tre 

Cạn 2 2016 4,76 
Chua 2 

2,69 

Giàu 
3 

0,168 
TB 2 

 

 

STT Xứ đồng  

Thời 

gian 

lấy 

mẫu 

P2O5 dễ tiêu 

(mg/100g)  
K2O dễ tiêu (mg/100g)  Tổng số (%) 

Giá 

trị 

Phân 

cấp 

Mức 

độ 

Giá 

trị 

Phân 

cấp 

Mức 

độ 
P2O5 K2O 

1 Dọc Tre Cạn 2013 34,7 Giàu 3 5,5 Nghèo 1 0,049 0,85 

2 Đồng Hải 2013 26,9 Giàu 3 3,7 Nghèo 1 0,076 0,95 

3 Nổ Xiên 2013 22,6 Giàu 3 4,4 Nghèo 1 0,103 0,74 

4 Nổ Xiên Sau 2013 26,2 Giàu 3 4,7 Nghèo 1 0,107 0,79 

5 Sồng Đông Hải 2013 16,4 Giàu 3 5,0 Nghèo 1 0,058 0,95 

6 Sồng Đông Hải 2013 18,2 Giàu 3 3,4 Nghèo 1 0,100 1,08 

7 Dọc Tre Sâu 2013 33,9 Giàu 3 3,0 Nghèo 1 0,104 0,74 

8 Đồng Hải Thuộc 2013 33,4 Giàu 3 4,0 Nghèo 1 0,065 1,32 

9 Đồng Nhồi Cao 2013 24,6 Giàu 3 3,7 Nghèo 1 0,100 1,36 

10 Nổ Sin 1 2016 28,8 Giàu 3 6,7 Nghèo 1 0,088 1,09 

11 Nổ Sin 2 2016 26,5 Giàu 3 5,6 Nghèo 1 0,101 0,76 

12 Nổ Sin 3 2016 17,0 Giàu 3 7,8 Nghèo 1 0,090 0,92 

13 Kẻ Cồn Đống  2016 19,1 Giàu 3 7,4 Nghèo 1 0,107 0,79 

14 Sồng Đông Hải 2016 16,7 Giàu 3 6,8 Nghèo 1 0,100 1,25 

15 Dọc Đông Hải 2016 18,7 Giàu 3 5,9 Nghèo 1 0,083 1,17 
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16 Dọc Tre 2016 26,0 Giàu 3 7,0 Nghèo 1 0,101 1,19 

17 Đông Hải 1 2016 16,3 Giàu 3 7,2 Nghèo 1 0,098 1,37 

18 Đông Hải 2 2016 24,6 Giàu 3 5,9 Nghèo 1 0,085 1,07 

19 Dọc Tre Cạn 1 2016 15,6 Giàu 3 6,2 Nghèo 1 0,104 1,06 

20 Dọc Tre Cạn 2 2016 17,3 Giàu 3 7,9 Nghèo 1 0,081 1,37 
 

 

STT 

 

Xứ đồng 

 

Thời gian lấy mẫu 

 

Cation trao đổi (meq/100g) Thành phần cơ giới (%) 

Ca
++

 Mg
++

 CEC 2-0.02 0.02-0.002 <0.002 

1 Dọc Tre Cạn 2013 
  

17,63 
   

2 Đồng Hải 2013 
  

9,20 
   

3 Nổ Xiên 2013 
  

17,63 
   

4 Nổ Xiên Sau 2013 
  

17,25 
   

5 Sồng Đông Hải 2013 
  

26,83 
   

6 Sồng Đông Hải 2013 
  

13,80 
   

7 Dọc Tre Sâu 2013 
  

23,38 
   

8 Đồng Hải Thuộc 2013 
  

18,02 
   

9 Đồng Nhồi Cao 2013 
  

10,73 
   

10 Nổ Sin 1 2016 3,12 13,37 15,34 44,32 33,85 21,83 

11 Nổ Sin 2 2016 3,10 13,20 14,45 43,53 33,58 22,89 

12 Nổ Sin 3 2016 3,11 13,31 15,02 43,78 33,43 22,79 

13 Kẻ Cồn Đống 2016 3,15 13,23 15,30 43,25 33,45 23,30 

14 Sồng Đông Hải 2016 3,10 13,24 14,34 43,32 33,98 22,70 

15 Dọc Đông Hải 2016 3,10 13,36 15,20 43,28 33,09 23,63 

16 Dọc Tre 2016 3,15 13,33 14,54 43,52 33,75 22,73 

17 Đông Hải 1 2016 3,17 13,40 14,06 43,35 33,16 23,49 

18 Đông Hải 2 2016 3,13 13,22 14,99 43,35 33,85 22,80 

19 Dọc Tre Cạn 1 2016 3,17 13,33 15,42 43,98 33,37 22,64 

20 Dọc Tre Cạn 2 2016 3,16 13,38 15,35 43,38 33,49 23,13 

 


