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Mẫu 1 

11/2014/TT-BKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                               Thái Nguyên, ngày      tháng       năm 2020 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ  

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA 

 

I. Thông tin chung về nhiệm vụ: 

1. Tên nhiệm vụ:  

“Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để sản xuất rau theo hướng 

hữu cơ, rau an toàn và chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới vùng miền núi 

phía Bắc”. 

Thuộc: 

- Chương trình: “Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2018 - 2020”.    

2. Mục tiêu nhiệm vụ: 

Xây dựng được mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để chuyển đổi đất trồng lúa, 

trồng màu, vườn tạp kém hiệu quả sang sản xuất rau theo hướng hữu cơ và rau an toàn, 

liên kết nông dân, doanh nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân. 

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS Nguyễn Viết Hưng 

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên 

5. Tổng kinh phí thực hiện: 14.580,0 triệu đồng. 

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 6.480,0 triệu đồng. 

Kinh phí từ nguồn khác: 8.100,0 triệu đồng. 

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 24 tháng 

Bắt đầu: Từ tháng 11 năm 2018 

Kết thúc: Tháng 11 năm 2020 

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 25 

tháng, đến hết tháng 12 năm 2020. 

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm: 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Chức danh khoa 

học, học vị 
Cơ quan công tác 

1 Nguyễn Viết Hưng Phó giáo sư, tiến sỹ Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên 

2 Nguyễn Minh Tuấn Tiến sỹ Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên 

3 Trần Ngọc Ngoạn Giáo sư, tiến sỹ Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên 

4 Hoàng Kim Diệu Tiến sỹ Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên 

5 Nguyễn Văn Hiểu Tiến sỹ Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên 

6 Lương Hùng Tiến Thạc sỹ Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên 

7 Kiều Thị Thu Hương Tiến sỹ Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên 

8 Đặng Thị Tố Nga Tiến sỹ Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên 

9 Hà Duy Trường Tiến sỹ Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên 

10 Ngô Thị Hạnh Tiến sỹ Viện nghiên cứu rau quả Hà Nội 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: 

1. Về sản phẩm khoa học: 

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành: 

Số 

TT 
Tên sản phẩm 

Số lượng Khối lượng Chất lượng 

Xuất 

sắc 
Đạt 

Không 

đạt 

Xuất 

sắc 
Đạt 

Không 

đạt 

Xuất 

sắc 
Đạt 

Không 

đạt 

1 

Báo cáo đánh 

giá tổng quan 

nghiên cứu sản 

xuất rau vùng 

dự án 

 X   X   X  

2 

Mô hình ứng 

dụng TBKT 

trong sản xuất 

rau theo hướng 

hữu cơ an toàn 

 X  X   X   
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Số 

TT 
Tên sản phẩm 

Số lượng Khối lượng Chất lượng 

Xuất 

sắc 
Đạt 

Không 

đạt 

Xuất 

sắc 
Đạt 

Không 

đạt 

Xuất 

sắc 
Đạt 

Không 

đạt 

3 

Mô hình liên 

kết doanh 

nghiệp - nhóm 

hộ nông dân 

sản xuất rau 

theo hướng hữu 

cơ an toàn 

 X  X   X   

4 

Xưởng sơ chế 

sản phẩm rau 

sau thu hoạch 

 X   X   X  

5 

Tài liệu tổng 

kết về hướng 

dẫn quy trình 

sản xuất rau 

theo hướng hữu 

cơ và rau an 

toàn 

 X   X   X  

6 

Tập huấn nông 

dân, cán bộ về 

kỹ thuật sản 

xuất RAT và kỹ 

năng tiếp cận 

thị trường 

 X   X  X   

7 
Báo cáo tổng 

kết dự án 
 X   X   X  
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1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có): 

Số 

TT 
Tên sản phẩm 

Thời gian dự 

kiến ứng dụng 

Cơ quan dự kiến 

ứng dụng 
Ghi chú 

1 

Mô hình ứng dụng TBKT 

trong sản xuất rau theo 

hướng hữu cơ an toàn 

Từ năm 2021 

Địa phương nơi 

thực hiện dự án và 

các địa phương có 

điều kiện sản xuất 

tương tự 

 

2 

Mô hình liên kết doanh 

nghiệp - nhóm hộ nông dân 

sản xuất rau theo hướng 

hữu cơ an toàn 

Từ năm 2021 -nt-  

3 
Xưởng sơ chế sản phẩm rau 

sau thu hoạch 
Từ năm 2021 -nt-  

1.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có): 

Số 

TT 

Tên sản 

phẩm  

Thời gian 

ứng dụng 

Tên cơ quan 

ứng dụng 

Ghi chú 

     

     

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ: 

Qua kết quả đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu (điều kiện tự nhiên, kinh tế 

xã hội, công tác xây dựng nông thôn mới, ...) và thực trạng về sản xuất rau (điều kiện 

đất đai, quy mô diện tích, năng suất hiện tại, các giống và kỹ thuật canh tác của người 

dân) trên địa bàn xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; xã Thành Công, huyện 

Nguyên Bình và xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; xã Mường Sang, 

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vã xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên từ 

đó đã xác định được những thuận lợi, khó khăn, mong đợi của người dân trồng rau và 

chính quyền địa phương. 

Mô hình ứng dụng TBKT sản xuất rau theo hướng hữu cơ an toàn trên đất lúa và 

đất màu (sử dụng giống sạch bệnh, bón phân cân đối, sử dụng công nghệ tưới phun 

mưa,....) đã góp phần tăng thêm từ 55,0% đến 73,2% lợi nhuận so với sản xuất đại trà.  
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 Mô hình liên kết doanh nghiệp - nhóm hộ nông dân sản xuất rau theo hướng 

hữu cơ tại tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên đã được triển khai thực hiện thành công và 

mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Thu nhập trên đơn vị diện tích cao hơn từ 

3,3 đến 4 lần so với sản xuất đại trà. 

 Các mô hình rau được chứng nhận VietGAP và đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm. Sản phẩm rau được đóng gói, dán tem nhãn mác truy xuất nguồn gốc rõ ràng 

được thị trường tin tưởng và đón nhận. 

Nâng cao kiến thức cho bà con nông dân và có mức độ lan toả kết quả về xây 

dựng mô hình nên khả năng mở rộng các mô hình đã có tác dụng gia tăng rõ rệt. 

Kết luận: Với những đóng góp mới của dự án như đã nêu trên giúp nâng cao 

thu nhập của nông dân, tạo ra sản phẩm hàng hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới 

tại vùng thực hiện dự án. 

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ: 

3.1. Hiệu quả về kinh tế 

Mô hình ứng dụng TBKT sản xuất rau theo hướng hữu cơ an toàn trên đất lúa 

và đất màu (sử dụng giống sạch bệnh, bón phân cân đối, sử dụng công nghệ tưới, sản 

phẩm được truy xuất nguồn gốc,....) với quy mô 40 ha/2 năm (2019 - 2020) tại tỉnh 

Bắc Kạn, Cao Bằng, Sơn La, Thái Nguyên đã góp phần: tăng thêm từ 55,0% đến 

73,2% lợi nhuận so với sản xuất đại trà. Đồng thời sản phẩm rau của dự án còn tạo 

được niềm tin cho người tiêu dùng do có sự đầu tư về nhãn mác, được đóng gói và xây 

dựng thương hiệu đi kèm với truy xuất được nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được chứng 

nhận VietGAP và được các Sở Nông nghiệp và PTNT tại các tỉnh thực hiện tiếp nhận 

kết quả thực hiện mô hình. 

Mô hình liên kết doanh nghiệp - nhóm hộ nông dân sản xuất rau theo hướng 

hữu cơ tại xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; tại thành phố Cao Bằng 

và huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng đã mang lại kết quả như sau: 1,0 ha mô hình đảm 

bảo cung cấp tối đa 88,0 tấn rau/năm, thu nhập trên đơn vị diện tích cao hơn từ 3,3 đến 

4 lần so với sản xuất đại trà. 

Từng loại rau đã được đóng gói, nhãn mác, dán tem truy xuất nguồn gốc tai các 

xưởng sơ chế sản phẩm rau sau thu hoạch; được các siêu thị và người tiêu dùng tại xã 

Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; tại thành phố Cao Bằng và huyện Hòa 

An, tỉnh Cao Bằng chấp nhận từ đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm rau. 
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