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Trong những năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn 
tỉnh Lâm Đồng đã được triển khai rộng khắp trên nhiều lĩnh vực, 
bám sát các chương trình, mục tiêu trọng điểm mà Đại hội Đảng bộ 

tỉnh đã đề ra. Từ việc nâng cao hiệu quả quản lý, hoạch định các chủ trương, 
chính sách và các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương đến việc đẩy mạnh việc ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ 
thuật vào sản xuất, đời sống; ứng dụng nhanh các thành tựu khoa học và 
công nghệ nhất là công nghệ sinh học trong nông nghiệp và công nghệ chế 
biến, bảo quản nông sản, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh 
của sản phẩm chủ lực của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn,… khoa học và công nghệ đã tác động tích cực, trực tiếp 
đến sản xuất và đời sống tại tỉnh Lâm Đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương. 

Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 
2010-2011 nhằm giới thiệu tổng quát những thông tin về nội dung và kết 
quả nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, nông lâm 
nghiệp, công nghiệp - xây dựng, tài nguyên - môi trường,… 

Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 
2010-2011 sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích, giúp cho công tác quản 
lý, nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, 
Sở Khoa học và Công nghệ đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, 
Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở/ban/ngành, sự hợp tác của các nhà khoa học, 
quản lý và của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn. Chúng tôi xin 
chân thành cảm ơn sự quan tâm, hợp tác quý báu và hiệu quả này.

Do hạn chế trong phạm vi dung lượng cho phép, Tóm tắt kết quả nghiên cứu 
khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2010-2011 không thể chuyển tải 
hết nội dung các đề tài/dự án đã được nghiên cứu, ứng dụng trong thời gian 
qua. Chính vì thế, với những nội dung quan tâm cần tham khảo sâu hơn, bạn 
đọc có thể liên hệ tại Trung tâm Tin học - Thông tin Khoa học và Công nghệ  
(Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng). Trong quá trình biên soạn, 
in ấn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của  
độc giả.

LÔØI NOÙI ÑAÀU

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG
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Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Tiến Đức
 và các cộng sự
Cơ quan thực hiện: Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới
Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu các vấn đề liên quan giữa thực tế tại địa phương 

và các cơ chế chính sách đã áp dụng trong công tác giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp 
và giao khoán quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó đề xuất các giải 
pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng, đất lâm nghiệp được 
giao, cho thuê hoặc khoán thông qua điều chỉnh, bổ sung các cơ chế chính sách liên 
quan để thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia quản lý rừng bền vững, góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Lâm Đồng. 

Nội dung nghiên cứu:
1. Khảo sát đánh giá thực trạng việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp và giao 

khoán quản lý bảo vệ rừng giai đoạn 1995-2007 tại tỉnh Lâm Đồng.
2. Đánh giá thực trạng việc quản lý, sử dụng của các tổ chức, cá nhân được giao, 

cho thuê đất lâm nghiệp, khoán quản lý bảo vệ rừng của tỉnh Lâm Đồng.
3. Nghiên cứu, đánh giá tác động của các cơ chế chính sách hiện hành liên quan đến 

công tác giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp và giao khoán quản lý bảo vệ rừng.
4. Nghiên cứu, đề xuất một số cơ chế chính sách về công tác giao đất, cho thuê đất 

lâm nghiệp và giao khoán quản lý bảo vệ rừng nhằm nâng cao hiệu quả của công tác 
này ở địa phương.

Kết quả nghiên cứu:
1. Chủ trương và chính sách giao đất giao rừng, cho thuê đất lâm nghiệp và 

giao khoán quản lý bảo vệ rừng thực hiện tại tỉnh Lâm Đồng
Đề tài đã đưa ra danh mục các chủ trương, chính sách chung về giao đất giao rừng, 

cho thuê đất lâm nghiệp và giao khoán quản lý bảo vệ rừng của Nhà nước và các chủ 
trương, chính sách thực hiện riêng tại tỉnh Lâm Đồng.

Những chính sách lâm nghiệp đã ban hành và thực thi tập trung nhất ở Chương 
trình 327 và Dự án 661 đã tạo động lực để phát triển rừng, thể hiện rõ nhất ở chính 
sách giao đất lâm nghiệp đến hộ gia đình, cá nhân, chính sách cho thuê và giao khoán 
quản lý bảo vệ rừng. Những chính sách này đã khuyến khích đẩy mạnh sản xuất ở 
ngành sản xuất lâm nghiệp, giảm việc vi phạm lâm luật.

ÑAÙNH GIAÙ HIEÄU QUAÛ  CAÙC CÔ CHEÁ CHÍNH SAÙCH ÑOÁI VÔÙI 
COÂNG TAÙC GIAO ÑAÁT, CHO THUEÂ ÑAÁT VAØ GIAO KHOAÙN QUAÛN LYÙ

BAÛO VEÄ RÖØNG TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH LAÂM ÑOÀNG

2. Các hoạt động và kết quả thực hiện giao, cho thuê và giao khoán đất lâm 
nghiệp trên toàn tỉnh giai đoạn 1995 - 2007

Để thực hiện tốt công tác giao, cho thuê và khoán đất lâm nghiệp, tỉnh Lâm Đồng 
đã thực hiện quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp và quy hoạch 3 loại rừng 
trên toàn tỉnh theo chức năng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất.

Diện tích đất lâm nghiệp toàn tỉnh là 602.142,1 ha, chiếm 61,62% tổng diện 
tích đất tự nhiên của toàn tỉnh. Trong đó, rừng tự nhiên có tỷ trọng lớn nhất với  
547.813,2 ha, chiếm 90,98%; rừng trồng rất ít với diện tích là 54.328,9 ha, chiếm 
9,02%. Trong diện tích đất có rừng thì diện tích rừng sản xuất là lớn nhất với  
334.270,8 ha, chiếm 55,5%, diện tích rừng phòng hộ là 161.866,3 ha, chiếm 26,9%, 
rừng đặc dụng 78.523,3 ha, chiếm 13%, còn lại các các loại rừng khác 27.477,6 ha 
chiếm 4,6%. Diện tích đất trống đồi núi trọc là 33.511,9 ha chiếm tỷ lệ nhỏ, thể hiện 
công tác bảo vệ và phát triển rừng ở tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua đạt hiệu quả 
rất cao.

Kết quả thực hiện công tác giao, cho thuê và giao khoán đất lâm nghiệp
- Kết quả thực hiện công tác cho thuê đất lâm nghiệp: có 73 đơn vị ngoài ngành 

lâm nghiệp nhận thuê đất theo Nghị định số163/1999/NĐ-CP (từ năm 2000 - 2004): 
3.655,19 ha; theo Nghị định 181/2004/NĐ-CP (từ năm 2005 - 2007): 10.365,1766 ha.

- Kết quả thực hiện công tác giao khoán đất lâm nghiệp: Đến tháng 4/2007, diện 
tích rừng và đất rừng đã giao khoán là 326.067,60 ha; diện tích đã giao khoán chiếm 
52,1% tổng diện tích đất lâm nghiệp và trong số này có 78% là diện tích đất giao 
khoán cho các hộ dân bảo vệ rừng (không tính đến diện tích giao khoán bằng ngân 
sách Dự án 661 vì chưa có số liệu phân chia theo chủ rừng). 

- Kết quả thực hiện công tác giao đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất: Tính đến năm 2007, tổng diện tích đất, rừng mà tỉnh đã giao là 23.811,74 ha. 

3. Đánh giá thực trạng việc quản lý, sử dụng rừng, đất rừng sau khi giao, 
khoán và cho thuê tại tỉnh Lâm Đồng

Hiệu quả giao đất giao rừng và diễn biến rừng của tỉnh
Diện tích rừng trồng tăng lên từ 9.855 ha năm 1992 lên 27.327 ha năm 1999 và 

54.328,88 ha năm 2007. Như vậy, diện tích trồng rừng tăng lên rất nhiều và bằng 
nhiều nguồn vốn khác nhau như vốn của trung ương, địa phương, dự án nước ngoài 
và các thành phần kinh tế khác. 

Diện tích đất trống đồi núi trọc giảm rất nhiều từ 223.631 ha năm 1992 xuống còn 
45.863 ha năm 1999 và 33.512 ha năm 2007. Như vậy, các tổ chức, cá nhân được giao 
khoán đất đã đầu tư trồng rừng.

Các loài cây trồng chủ yếu là Thông 3 lá (chiếm khoảng 83%), Keo lá tràm, Keo lai 
giâm hom, Bạch đàn lai, Sao đen… Mật độ trồng tùy thuộc vào từng loài cây, thông 
thường từ 1.600 - 2.500 cây/ha. Chất lượng rừng trồng cũng được cải thiện góp phần 
vào việc nâng độ che phủ của rừng lên 61,2%. 

Năm 2005, trữ lượng rừng của tỉnh Lâm Đồng là 62.063.655 m3 gỗ, trong đó trữ 
lượng gỗ từ rừng tự nhiên là 58.985.155 m3 với diện tích 577.857 ha, rừng trồng 
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việc làm cho các người dân địa phương, góp phần vào việc phát triển kinh tế...
- Những tác động chưa tích cực: Khi cho thuê đất lâm nghiệp, mục tiêu sử dụng bền 

vững tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp chưa được thực hiện đầy đủ.
Những tác động của chính sách giao khoán quản lý bảo vệ rừng:
- Tác động tích cực về mặt kinh tế, xã hội, môi trường: Chính sách “khoán đất rừng 

sản xuất” đã tạo thêm việc làm và thu nhập cho những hộ gia đình.
- Những hạn chế của chính sách giao khoán quản lý bảo vệ rừng: Nhiệm vụ bên cho 

thuê cung cấp dịch vụ còn yếu, gần như các hộ gia đình nhận khoán rừng còn phải lo 
tất cả các phương án sản xuất, cây giống, vật tư… 

5. Đề xuất một số cơ chế về chính sách giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp và 
giao khoán quản lý bảo vệ rừng

5.1. Quan điểm phát triển lâm nghiệp của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới
Đề tài đã phân tích và đề xuất các quan điểm về phát triển rừng trong thời gian 

2006-2020 như sau: 
- Cần có quan điểm rõ ràng hơn về xây dựng và chuyển dịch cơ cấu các loại rừng 

trong tiến trình công nghiệp hóa đất nước để khỏi rơi vào tình trạng thay đổi thường 
xuyên về quy hoạch, chủ trương phát triển các loại rừng. 

- Quan điểm về quyền sở hữu đất đai, quyền sở hữu rừng, quyền sử dụng rừng, 
quyền kinh doanh rừng, và quyền hưởng lợi rừng phải nhất quán và rõ ràng hơn. 

- Quan điểm về phát triển nền kinh tế lâm nghiệp nhiều thành phần phải nhất quán 
và rõ ràng.

- Cụ thể hóa quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa số lượng và chất lượng rừng; kết hợp 
giữa bảo tồn và phát triển rừng. 

Một số quan điểm về xây dựng và triển khai thực hiện chính sách lâm nghiệp trong 
giai đoạn tới 

- Xác định “ngưỡng giới hạn về quy mô sản xuất” đối với mỗi loại sản phẩm lâm 
nghiệp trên quy mô cả nước cũng như trên quy mô từng vùng kinh tế cụ thể. 

Việc xác định ngưỡng giới hạn về quy mô sản xuất đối với từng loại sản phẩm lâm 
nghiệp trên mỗi vùng là rất cần thiết và là điều kiện cần của công tác quy hoạch các 
vùng sản xuất lâm sản hàng hóa, nhất là những loại lâm sản vốn có tính chất đặc sản 
cho mỗi vùng. Các cơ quan quản lý lâm nghiệp phải lưu ý đặc điểm này để hoạch 
định các chính sách khuyến khích phát triển các loài cây con cụ thể theo địa chỉ vùng, 
tiểu vùng. 

- Phòng ngừa khả năng tác động tiêu cực của chính sách đối với tài nguyên - môi 
trường và sinh thái tự nhiên.

- Phòng ngừa những rủi ro về thị trường trong sản xuất lâm nghiệp.
- Làm rõ quan điểm hỗ trợ người nghèo, cộng đồng nghèo tham gia đầy đủ quá 

3.078.500 m3 và 606.065.000 cây tre lồ ô. Nhìn chung, chất lượng rừng tự nhiên còn 
kém, chủ yếu là cây gỗ nhỏ, những cây gỗ lớn có giá trị kinh tế còn rất ít, chủ yếu ở 
rừng đặc dụng hoặc những khu xa xôi hẻo lánh, con người ít tác động được.

Đánh giá hiệu quả giao, cho thuê và giao khoán đất lâm nghiệp
Giá trị sản xuất lâm nghiệp hàng năm đều tăng. Năm 2000, giá trị sản xuất lâm 

nghiệp của toàn tỉnh là 121.185 triệu đồng; năm 2005, đạt 155.253 triệu đồng; năm 
2008 đạt 229.829 triệu đồng, chiếm 1,5% GDP của toàn tỉnh. 

Độ che phủ và chất lượng rừng được tăng lên rõ rệt, hàng năm số lượng lâm sản 
được khai thác nhiều hơn mang lại lợi ích kinh tế cho địa phương.

Sản xuất lâm nghiệp tăng đã tạo được nhiều công ăn việc làm cho người dân ở địa 
phương, nhất là người dân sống ở vùng rừng. Tuy nhiên, sản xuất lâm nghiệp của tỉnh 
chưa tương xứng với tiềm năng đất lâm nghiệp.

4. Tác động của các chính sách giao, cho thuê và giao khoán đất lâm nghiệp 
trên toàn tỉnh Lâm Đồng

Đề tài đã xây dựng các tiêu chí cho việc đánh giá tác động của các chính sách hiện 
hành liên quan đến việc giao, cho thuê đất lâm nghiệp và giao khoán quản lý bảo vệ 
rừng cho từng đối tượng ở tỉnh Lâm Đồng.

Tiêu chí đánh giá tác động của chính sách giao đất lâm nghiệp (gồm Tiêu chí, chỉ 
số đánh giá hiệu quả giao rừng cho hộ gia đình và Tiêu chí, chỉ số đánh giá hiệu quả 
cho thuê đất cho các tổ chức cá nhân, hộ gia đình).

Tiêu chí, chỉ số đánh giá hiệu quả khoán quản lý bảo vệ rừng (gồm Tiêu chí, chỉ số 
đánh giá hiệu quả giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho hộ gia đình; Tiêu chí, chỉ số 
đánh giá hiệu quả giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho hộ gia đình).

Những tác động của chính sách giao đất lâm nghiệp:
- Tác động tích cực về mặt kinh tế, xã hội, môi trường: Chính sách giao đất lâm 

nghiệp, cấp sổ đỏ đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đã tạo được tâm lý phấn 
khởi của người nhận được sổ đỏ, tạo điều kiện cho các chủ rừng chủ động đầu tư, 
canh tác trên mảnh đất của mình. 

Chính sách giao đất đã tạo được công ăn việc làm cho người dân địa phương, qua 
khảo sát các hộ dân thì 1 ha đất canh tác cây công nghiệp sử dụng khoảng 2-3 lao 
động/năm, với diện tích đất rừng được giao quản lý bảo vệ khoảng 5-7 công/năm/ha. 
Chính sách giao đất có tác động tới cộng đồng là nâng cao kỹ thuật canh tác cây công 
nghiệp cho hộ gia đình ở địa phương. Bên cạnh đó, người dân cũng được nhận thức 
về vai trò của rừng đối với cuộc sống của con người và môi trường. 

- Những tác động chưa tích cực: Các hộ gia đình chưa được hỗ trợ, bổ sung thêm 
các nguồn lực khác ngoài đất đai và rừng, nhất là hỗ trợ thêm về mặt tài chính, kỹ 
năng quản lý rừng bền vững...

Những tác động của chính sách cho thuê đất lâm nghiệp:
- Tác động tích cực về mặt kinh tế, xã hội, môi trường: Tạo ra được nhiều công ăn 
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trình tăng trưởng rừng và phát triển lâm nghiệp.
- Hạn chế tranh chấp, tăng cường hợp tác, chia sẻ lợi ích, trách nhiệm giữa các chủ 

thể sản xuất lâm nghiệp trong sử dụng nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên và các điều 
kiện khác của sản xuất kinh doanh lâm nghiệp.

- Làm rõ nội dung đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp xã hội và chính sách đẩy mạnh 
phát triển lâm nghiệp xã hội.

- Làm rõ vai trò nhà nước trong quản lý tài nguyên rừng và đẩy mạnh phân cấp 
quản lý nhà nước về rừng. Tăng cường quản lý nhà nước về rừng từ cấp xã.

5.2. Các đề xuất thực hiện giao đất giao rừng, cho thuê và giao khoán quản lý 
bảo vệ rừng trong thời gian tới

a. Chính sách giao đất, giao rừng
- Hoàn thiện hơn nữa các chính sách giao đất lâm nghiệp đến tổ chức, hộ gia đình 

và chú trọng những người có khả năng sử dụng đất lâm nghiệp có hiệu quả.
- Rà soát nguồn lực của những người đã có quyền sử dụng đất lâm nghiệp và bổ 

sung các chính sách hỗ trợ nguồn lực cho những người đã có quyền sử dụng đất lâm 
nghiệp ổn định và biết kinh doanh.

- Tạo môi trường pháp lý thông thoáng và thủ tục kinh doanh sử dụng rừng hợp lý, 
đơn giản hơn để khuyến khích các chủ rừng nhanh chóng sử dụng đất lâm nghiệp đã 
giao.

- Tiếp tục đổi mới cơ chế tổ chức quản lý lâm trường quốc doanh và xây dựng các 
công ty lâm nghiệp nhà nước thật sự trở thành tổ chức kinh doanh, quản lý và hoạt 
động theo Luật doanh nghiệp và theo cơ chế thị trường.

b. Chính sách cho thuê rừng
- Cần có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp khi thuê đất để sản xuất mang 

lại hiệu quả kinh tế cao, tạo được nhiều công ăn việc làm cho người dân đia phương.
- Cần phải xem xét kỹ khả năng kinh doanh của những công ty thuê đất lâm nghiệp
- Cần giám sát chặt chẽ việc hoạt động của các công ty thuê đất, nếu thấy sai mục 

đích thì chấn chỉnh, tùy theo mức độ mà xử lý theo pháp luật, thậm chí thu hồi đất.
- Cần có những hợp đồng cụ thể cho thuê đất lâm nghiệp giữa cơ quan quản lý Nhà 

nước với công ty thuê đất.
c. Chính sách giao khoán quản lý bảo vệ rừng
- Khi giao khoán quản lý rừng tự nhiên, cần xác định rõ hiện trạng rừng, ranh giới 

rõ ràng.
- Hợp đồng phải rõ ràng, cụ thể và đúng với pháp luật.
- Thực hiện công tác giao khoản quản lý bảo vệ rừng một cách đồng bộ, nghĩa là 

giao khoán quản lý bảo vệ rừng gắn với phương án kinh doanh, hưởng lợi của các chủ 
rừng để thuận lợi cho quá trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

- Đổi mới công tác lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.
+ Về thống kê tài nguyên rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, lập quy hoạch, 

kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.
+ Về đổi mới kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
- Xây dựng các chính sách lâm nghiệp liên kết với chính sách nông nghiệp và phát 

triển nông thôn miền núi.
- Thiết lập chế độ theo dõi, giám sát phát triển lâm nghiệp bền vững.
Tác động kinh tế - xã hội và đề xuất
Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa thực tiễn, góp phần làm sáng tỏ thực trạng 

tình hình giao đất, thuê đất, giao khoán quản lý bảo vệ rừng và tác động của các cơ 
chế chính sách có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Đề tài có ý nghĩa thiết thực phục vụ cho cơ quan quản lý địa phương trong việc đưa 
ra các cơ chế chính sách đối với công tác giao đất, cho thuê đất và giao khoán quản lý 
bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp và khuyến nghị để các nhà lãnh 
đạo của địa phương có cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh và hiệu quả trong công tác 
giao đất, cho thuê đất và giao khoán quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh như:

- Cần đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chiến lược 
phát triển lâm nghiệp 2006 - 2020 cho người dân.

- Chấn chỉnh những thiếu sót về nhận thức và thực thi chính sách giao quyền sử 
dụng, cho thuê, giao khoán đất lâm nghiệp đã phát sinh trong thời gian qua.

- Rà soát, bổ sung các chính sách hỗ trợ chủ rừng thực hiện quản lý rừng bền vững 
sau khi giao đất lâm nghiệp. 

- Cần xác định rõ ranh giới khi giao đất, cho thuê đất và chất lượng rừng khi giao 
khoán quản lý bảo vệ rừng, tránh trường hợp tranh chấp giữa các bên liên quan.
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Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Mộng Sinh
 và các cộng sự
Cơ quan thực hiện: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng
Mục tiêu của đề tài: Tổng hợp xử lý bộ số liệu thống kê liên quan đến các đề tài, 

dự án khoa học và công nghệ (KH-CN) của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 1996-2005. 
Nghiên cứu xây dựng, đề xuất tiêu chí để đánh giá hiệu quả của các đề tài, dự án  
KH-CN của địa phương.

Trên cơ sở bộ tiêu chí được xây dựng và kết quả điều tra thực tế, đánh giá hiệu quả 
hoạt động của các đề tài, dự án KH-CN được tiến hành trong giai đoạn đã được xác 
lập. Đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả đề tài, dự án KH-CN của tỉnh trong 
thời gian tới.

Nội dung nghiên cứu:
1. Tổng quan một số vấn đề cơ bản về đánh giá chất lượng và hiệu quả của việc tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ KH-CN.
2. Tiếp cận đánh giá hiệu quả và tiêu chí đánh giá hiệu quả đối với đề tài, dự án 

KH-CN. 
3. Kết quả khảo sát và điều tra xã hội học.
4. Đánh giá hiệu quả của các chương trình, dự án KH-CN giai đoạn 1996-2005.
5. Giải pháp nâng cao hiệu quả các đề tài, dự án KH-CN cấp tỉnh.
Kết quả nghiên cứu:
Đề tài đã tổng hợp xử lý bộ số liệu thống kê liên quan đến 200 đề tài, dự án KH-CN 

cấp tỉnh của Lâm Đồng giai đoạn 10 năm (từ 1996-2005), sử dụng ngân sách KH-CN 
của địa phương, do Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường trước đây (nay là Sở Khoa 
học và Công nghệ) quản lý đã được nghiệm thu và sử dụng trong thực tiễn.

Việc xử lý bộ số liệu thống kê được tiến hành theo hai cách phân loại và tiếp cận:
- Theo các lĩnh vực nghiên cứu  - triển khai: có 7 nhóm lĩnh vực và 9 phân nhóm.
- Theo 11 Chương trình KH-CN trọng điểm của tỉnh.

Kết quả xử lý cung cấp thông tin về số lượng, cơ cấu các đề tài, dự án theo lĩnh vực 
và theo chương trình, sự đầu tư kinh phí, cơ cấu thành phần tham gia chủ trì thực hiện 
của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong và ngoài tỉnh, cũng như dạng kết quả thu được 
(các dạng sản phẩm KH-CN) từ các đề tài, dự án.

 1. Tổng quan một số vấn đề cơ bản về đánh giá chất lượng và hiệu quả của 
việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH-CN 

Đề tài đã nêu khái quát cơ sở lý luận, cách tiếp cận và các phương pháp, cách thức 
tổ chức thực hiện việc đánh giá chất lượng và hiệu quả của việc tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ KH-CN cũng như một số kinh nghiệm thực tiễn trong đánh giá nhiệm vụ 
KH-CN của các nước Trung Quốc, Hàn Quốc.

2. Tiếp cận đánh giá hiệu quả và tiêu chí đánh giá hiệu quả đối với các đề tài, 
dự án KH-CN 

Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan những vấn đề cơ bản về đánh giá chất lượng và 
hiệu quả của việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu KH-CN, đề tài đã tiến hành 
nghiên cứu cách tiếp cận và xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả các đề tài, dự án 
KH-CN để áp dụng cho việc đánh giá các đề tài, dự án KH-CN cấp tỉnh.

Nhóm nghiên cứu đã đưa ra bộ tiêu chí tổng thể có tính phổ quát phục vụ cho việc 
đánh giá các đề tài, dự án KH-CN. Bộ tiêu chí này bao gồm 3 nhóm tiêu chí đánh giá:

Nhóm 1: đánh giá giá trị sáng tạo tri thức, gồm 5 tiêu chí.
Nhóm 2: đánh giá giá trị chuyển giao và sử dụng tri thức được sáng tạo, gồm  

3 phân nhóm.
Nhóm 3: đánh giá hiệu quả của việc sử dụng kết quả nghiên cứu, gồm 4 phân nhóm.
Từ bộ tiêu chí tổng thể này có thể xây dựng các bộ tiêu chí cụ thể có lượng hóa dưới 

dạng thang điểm và trọng số tính điểm xuất phát từ mục đích yêu cầu của sự đánh giá 
cũng như tính chất của sản phẩm được đánh giá, các đặc điểm riêng biệt của lĩnh vực 
nghiên cứu, chuyên ngành nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và những điều kiện, môi 
trường, hoàn cảnh mà đề tài, dự án thực hiện.

3. Kết quả khảo sát và điều tra xã hội học
Đề tài đã thực hiện nội dung điều tra xã hội học bằng các phiếu phỏng vấn cá nhân 

về việc tiếp nhận thông tin và sử dụng kết quả của các đề tài, dự án KH-CN cấp tỉnh 
giai đoạn 1996-2005 cho 3 nhóm đối tượng khác nhau với tổng số phiếu điều tra là 
590 phiếu. Số liệu điều tra được tổng hợp, xử lý theo các chỉ tiêu và tiêu chí riêng biệt.

Những kết luận cơ bản được rút ra từ điều tra xã hội học là:
- Về cơ bản đa phần những người được hỏi ý kiến đều thừa nhận rằng các đề tài, dự 

án được thực hiện trong giai đoạn 10 năm 1996-2005 ít nhiều đã mang lại những hiệu 
quả thiết thực cho phát triển KH-CN và kinh tế - xã hội của địa phương.

- Khi kết quả (sản phẩm) của đề tài, dự án được chuyển giao cho các địa chỉ sử dụng 
thích hợp thì đa phần đều được khai thác, sử dụng và phục vụ được cho hoạt động của 
những tổ chức, cơ quan có liên quan.

ÑIEÀU TRA ÑAÙNH GIAÙ HIEÄU QUAÛ CAÙC ÑEÀ TAØI, DÖÏ AÙN KHOA HOÏC
COÂNG NGHEÄ TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH LAÂM ÑOÀNG SÖÛ DUÏNG KINH PHÍ

SÖÏ NGHIEÄP KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ CUÛA ÑÒA PHÖÔNG 
GIAI ÑOAÏN 1996-2005
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Khảo sát tổ chức hoạt động KH-CN và việc thực hiện các đề tài, dự án KH-CN của 
Lâm Đồng giai đoạn 1996-2005 cho thấy:

1. Trong giai đoạn 1996-2005, ngoài Sở KH&CN còn có các đơn vị sở, ngành 
khác có hoạt động trong lĩnh vực quản lý, nghiên cứu, triển khai về KH-CN. Một 
số các tổ chức, đơn vị nghiên cứu khoa học của trung ương và địa phương cũng 
được thu hút tham gia hoạt động này.

2. Ngân sách địa phương dành cho hoạt động KH-CN bình quân hàng năm trong 
giai đoạn này chỉ đạt xấp xỉ 0,5% trên tổng số chi ngân sách địa phương, so với yêu 
cầu phát triển KH-CN (2%) thì con số đó là quá thấp.

Trong giai đoạn 10 năm (1996-2005), tỉnh đã sử dụng từ ngân sách KH-CN của địa 
phương đầu tư trên 24 tỷ đồng cho việc thực hiện 200 đề tài, dự án KH-CN cấp tỉnh 
và trung bình mỗi năm 2,4 tỷ. 

Trong tổng số nói trên gần 20 tỷ đồng (~ 82%) dành cho thực hiện 163 đề tài 
thuộc các lĩnh vực và hơn 4,3 tỷ đồng (18%) dành do thực hiện 37 dự án sản xuất 
thử nghiệm và dự án nông thôn miền núi. Trong đó, lĩnh vực điều tra cơ bản và môi 
trường với 31 đề tài đã được cấp 8,2 tỷ (chiếm 34%); lĩnh vực nông nghiệp với 57 
đề tài được đầu tư trên 5 tỷ đồng (~ 21%) (trong đó 2,3 tỷ cho cây công nghiệp và  
1,7 tỷ cho rau, hoa, cây ăn trái và dược liệu). Lĩnh vực kỹ thuật-công nghệ với 14 đề 
tài được đầu tư chỉ gần 1 tỷ đồng (chiếm 4%). Có tổng cộng 17 đơn vị ngoài tỉnh thực 
hiện 40 đề tài, dự án (chiếm tỷ lệ 1/5, 20%) thu hút gần 9 tỷ đồng (37% ngân sách đã 
đầu tư), phần còn lại do 67 đơn vị của Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn 
thực hiện trong đó có 28 các sở, ban, ngành, 10 UBND các huyện, thành phố, 14 đơn 
vị nghiên cứu KH-CN và 14 doanh nghiệp.

3. Việc thực hiện các đề tài, dự án KH-CN giai đoạn 1996- 2005, đặc biệt là giai 
đoạn 2001-2005, các nhiệm vụ KH-CN đã được xây dựng thành các chương trình 
KH-CN trọng điểm, có nội dung, mục tiêu cụ thể phù hợp với chiến lược và quy 
hoạch KH-CN dài hạn của địa phương phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội định 
hướng đến năm 2010 (11 Chương trình KH-CN trọng điểm). 

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng các phiếu điều tra với 38 chỉ tiêu cho 3 nhóm đối 
tượng: nhóm các cơ quan hoạch định chính sách và quản lý chính quyền cấp tỉnh, cấp 
huyện, lãnh đạo và chuyên viên nghiên cứu các sở, phòng ban chuyên môn; nhóm thứ 
hai là các tổ chức đơn vị R&D, giáo dục - đào tạo, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất,…; 
và nhóm thứ ba là nhóm cộng đồng dân cư ở các huyện, thị, thành - những nơi triển 
khai sử dụng kết quả các đề tài, dự án trên địa bàn. 

Những nội dung thông tin chính được rút ra và được xử lý qua điều tra xã hội học 
bao gồm: Cách thức tiếp cận thông tin KH-CN; Việc tham gia thực hiện đề tài, dự án; 
Cơ cấu các đề tài, dự án KH-CN trên các lĩnh vực; Việc chuyển giao thông tin về kết 
quả thực hiện các đề tài, dự án cho các địa chỉ; Việc sử dụng kết quả các đề tài, dự án 
KH-CN; Tác động kết quả của đề tài, dự án KH-CN vào sản xuất và đời sống; Các 
giải pháp để đề tài, dự án KH-CN tác động tích cực, hiệu quả hơn,…

4. Đánh giá hiệu quả của các chương trình dự án KH-CN giai đoạn 1996-2005
 Việc đánh giá hiệu quả các đề tài, dự án KH-CN chủ yếu dựa vào 11 Chương trình 

dự án KH-CN trọng điểm đã triển khai thực hiện trong giai đoạn này đó là:
- Chương trình khoa học quản lý (CT-01)
- Chương trình phát triển công nghiệp (CT-02)
- Chương trình phát triển cây công nghiệp (CT-03)
- Chương trình phát triển rau, hoa, cây ăn trái và dược liệu (CT-04)
- Chương trình phát triển lâm nghiệp (CT-05)
- Chương trình phát triển chăn nuôi (CT-06)
- Chương trình điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường (CT-07)
- Chương trình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục vụ nông thôn và vùng dân tộc  

thiểu số (CT-08)
- Chương trình phát triển công nghệ thông tin (CT-09)
- Chương trình phát triển du lịch (CT-10)
- Chương trình nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn (CT-11)
Trong 11 Chương trình trọng điểm đã đề ra và triển khai thực hiện, một số Chương 

trình đã tạo được những ấn tượng lớn:
- Chương trình điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường (CT-07) với 34 đề tài 

nghiên cứu ứng dụng và triển khai được thực hiện thì 2 mục tiêu và 4 nội dung của 
Chương trình đều được đáp ứng. Các đề tài đã góp phần đưa ra 22 bộ dữ liệu cơ 
sở cung cấp thông tin về các loại hình tài nguyên cơ bản của tỉnh như đất đai, thổ 
nhưỡng, nước ngầm, nước mặt, các khoáng sản chủ yếu… để phục vụ công tác quy 
hoạch, quản lý, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên cho phát triển kinh tế  - 
xã hội. Các dữ liệu thông tin này đã được khai thác sử dụng với số lượng lượt các đơn 
vị là 53 (trong đó 33 ở khối các cơ quan hoạch định chính sách và quản lý nhà nước 
của tỉnh và 20 ở khối các địa phương huyện, thị).

- Chương trình phát triển cây công nghiệp (CT-03) và phát triển rau, hoa, cây ăn trái 
và dược liệu (CT-04). CT-03 có 28 đề tài, dự án được thực hiện đáp ứng khả quan cả 
2 mục tiêu và 4 nội dung chủ yếu. CT-04 có 27 đề tài, dự án được thực hiện đáp ứng 
được về cơ bản 2 mục tiêu lớn và 6 nội dung chủ yếu. Kết quả thực hiện 2 Chương 
trình này góp phần tạo dựng được nền tảng cơ sở tốt cho việc hình thành lĩnh vực 
công nghệ sinh học ở địa phương và phát triển nền nông nghiệp chất lượng cao, đem 
lại những hiệu quả rõ nét cho kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đề tài đã tổng hợp những ý kiến nhận định đánh giá từ phía các cơ quan hữu quan 
về giá trị, lợi ích và hiệu quả mà các đề tài, dự án KH-CN đã đóng góp cho những lĩnh 
vực nói riêng và cho sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung của tỉnh. Những hạn chế 
yếu kém chủ yếu và những vấn đề tồn tại trong việc thực hiện và ứng dụng kết quả 
nghiên cứu của các đề tài, dự án cũng được đề cập đến.
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5. Giải pháp nâng cao hiệu quả các đề tài, dự án KH-CN cấp tỉnh
5.1. Nhóm giải pháp liên quan đến việc tổ chức, xây dựng các chương trình, 

nhiệm vụ nghiên cứu KH-CN 
- Tất cả các nhiệm vụ nghiên cứu KH-CN cấp tỉnh đều phải gắn kết chặt chẽ với 

nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tập trung vào việc giải quyết những vấn 
đề đặt ra trong thực tiễn của địa phương, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế, sản 
xuất và đời sống.

- Từ các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh dài hạn (10 năm, 15 năm, 20 năm) hoặc ngắn hạn (2 năm, 3 năm, 5 năm)  
để xây dựng các Chương trình nghiên cứu KH-CN tương ứng. Số lượng các chương 
trình phải phủ kín toàn bộ nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tùy theo 
tính chất, nội dung, quy mô, ý nghĩa tầm quan trọng và mức độ tác động mà phân 
thành các mức: Chương trình, Chương trình trọng tâm, Chương trình trọng điểm hoặc 
Chương trình ưu tiên, …

- Mỗi Chương trình KH-CN phải có một số mục tiêu cụ thể, một số nội dung cần 
thực hiện, định lượng sơ bộ một số kết quả chủ yếu cần đạt được và quy mô đầu tư.

- Cần được đầu tư thích đáng cho việc xây dựng các Chương trình KH-CN của tỉnh.
Để việc thiết kế các Chương trình KH-CN của tỉnh được thực hiện có chất lượng, 

giúp cho cơ quan lãnh đạo tỉnh dễ dàng, thuận lợi trong xem xét, phê duyệt, cần triển 
khai theo một quy trình hợp lý thông qua một số giai đoạn sau: Giai đoạn thu thập và 
cung cấp thông tin; Giai đoạn xử lý thông tin thu thập được; Giai đoạn hoạch định 
Chương trình; Giai đoạn thẩm định Chương trình; Giai đoạn phê duyệt, ban hành và 
công bố Chương trình.

5.2. Nhóm giải pháp về tổ chức quản lý và thực hiện các đề tài, dự án KH-CN 
- Danh mục các Chương trình KH-CN của tỉnh (cho kế hoạch 5 năm tiếp theo) sau 

khi được chính thức phê duyệt và ban hành cần được công bố rộng rãi qua các phương 
tiện truyền thông; chuyển trực tiếp cho các sở, ban, ngành, các UBND huyện, thị, 
thành phố, các cơ sở nghiên cứu triển khai KH-CN,... 

- Đề tài, dự án KH-CN ở tỉnh được đề xuất chủ yếu từ ba hướng chính là:
Các cơ quan lãnh đạo của tỉnh đặt hàng những đề tài, dự án lớn cần tập trung giải 

quyết, làm căn cứ cho tỉnh đề ra các chủ trương, chính sách, hoạt động chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh có tầm chiến lược;

Các ngành, đoàn thể, các địa phương đề xuất các nhiệm vụ cần được nghiên cứu để 
phục vụ cho công tác tham mưu, quản lý và chỉ đạo thực hiện;

Các cơ sở sản xuất, thực tiễn đời sống của nhân dân đang đặt ra những vấn đề cần 
được giải quyết. Mảng đề tài, dự án này ưu tiên cho những vấn đề bức thiết trong đời 
sống hàng ngày. 

- Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tập hợp đề xuất của các đơn vị, cá 
nhân; tổ chức xét tuyển chọn các nhiệm vụ để trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Những vấn đề nảy sinh đột xuất trong thực tế và không nằm trong khung của các 
Chương trình KH-CN đã được phê duyệt hoặc nằm ngoài danh mục các nhiệm vụ đã 
được quy hoạch cho mỗi chương trình, hàng năm có thể tuyển chọn thêm đề tài, dự án 
mới được coi là đề tài, dự án độc lập nhưng cần được xem xét một cách cẩn thận hơn 
và chỉ nên phê duyệt cho thực hiện khi đã khẳng định được tính khả thi cũng như xác 
định được tổ chức đơn vị chịu trách nhiệm sử dụng kết quả thu được từ đề tài, dự án.

- Hình thức tuyển chọn tổ chức, đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH-CN dưới 
dạng các đề tài, dự án cấp tỉnh vẫn nên được tiếp tục sử dụng, tuy vậy không nên tuyệt 
đối hoá cách làm này và áp dụng một cách cứng nhắc cho tất cả các loại đề tài, dự án.

- Cần những cơ cấu tối ưu và có chất lượng trong tổ chức cũng như hoạt động của 
các Hội đồng tuyển chọn đơn vị chủ trì đề tài, dự án, Hội đồng xét duyệt Thuyết minh 
và Hội đồng nghiệm thu.

- Việc xây dựng, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án cần thể hiện tính kế thừa, tính 
liên tục, tính kết nối, kết hợp giữa các nhiệm vụ hướng tới việc giải quyết trọn vẹn 
những vấn đề đa ngành đa lĩnh vực, tạo ra những sản phẩm mang tính tổng hợp đáp 
ứng một cách tối ưu và có hiệu quả yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

5.3. Nhóm giải pháp về quản lý đề tài, dự án sau nghiệm thu

- Việc quản lý các đề tài, dự án KH-CN của tỉnh sau khi kết thúc và được nghiệm 
thu cần được quan tâm thích đáng, thậm chí có khi còn hơn cả khi đề tài, dự án đang 
được triển khai thực hiện.

- Thông tin về kết quả thực hiện các đề tài, dự án đặc biệt là các sản phẩm nghiên cứu 
khoa học có giá trị, có chất lượng cần được kịp thời công bố, phổ biến công khai rộng rãi 
trên các phương tiện truyền thông cũng như được chuyển giao một cách có hệ thống và 
hiệu quả đến tận các địa chỉ sử dụng. 

- Cần tổ chức xây dựng mạng lưới các cơ sở dịch vụ KH-CN từ tỉnh xuống huyện và 
về tận các xã với việc thu hút tối đa sự tham gia của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã 
hội và xã hội - nghề nghiệp. 

- Hỗ trợ việc ứng dụng kết quả nghiên cứu từ nguồn ngân sách của tỉnh cho các sở, 
ban, ngành, các địa phương trong tỉnh cũng như cho các tổ chức chính trị - xã hội, 
xã hội nghề nghiệp có chức năng hoặc được giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động này.

- Tổ chức, đơn vị nào trực tiếp đề xuất việc thực hiện nhiệm vụ KH-CN có liên 
quan để phục vụ cho hoạt động của mình và trực tiếp chủ trì thực hiện đề tài, dự án 
phải đồng chịu trách nhiệm trong việc triển khai áp dụng, ứng dụng kết quả nghiên 
cứu do chính đề tài, dự án đó mang lại.

- Trong việc sử dụng kết quả của các đề tài, dự án cần kịp thời phát hiện những khó 
khăn trở ngại cũng như những khiếm khuyết, hạn chế của sản phẩm nghiên cứu để đề 
xuất những giải pháp - biện pháp khắc phục; góp phần hoạch định những nhiệm vụ 
nghiên cứu tiếp theo hoặc mở ra những hướng nghiên cứu mới cho tỉnh.
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Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Tấn Châu
 và các cộng sự
Cơ quan thực hiện: Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng
Mục tiêu của đề tài: Đề tài “Điều tra, thu thập thông tin để tính toán chỉ số phát 

triển con người (HDI) tỉnh Lâm Đồng từ năm 2003-2008” được thực hiện kế tiếp đề 
tài “Nghiên cứu đo đạc chỉ số phát triển con người (HDI) năm 2003 tỉnh Lâm Đồng”, 
với mục tiêu củng cố thêm phương pháp luận, đánh giá tổng quan sự phát triển kinh 
tế - xã hội trong mối tương quan với sự phát triển con người, phát triển nguồn nhân 
lực tỉnh Lâm Đồng; xác định chỉ số HDI và các chỉ số thành phần làm cơ sở khoa học 
phục vụ xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển con 
người nói riêng của tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015.

Nội dung nghiên cứu:
1. Tổng quan về nghiên cứu vấn đề phát triển con người.
2. Phân tích, đánh giá những yếu tố tác động đến chỉ số HDI tỉnh Lâm Đồng giai 

đoạn 2003-2008.
3. Các phương pháp nghiên cứu chỉ số phát triển con người tỉnh Lâm Đồng.
4. Kết quả điều tra, đo đạc, tính toán chỉ số tuổi thọ, chỉ số giáo dục, chỉ số GDP, 

chỉ số HDI tỉnh Lâm Đồng từ năm 2003 đến năm 2008, dự báo đến năm 2015.
Kết quả nghiên cứu:
1. Kết quả tính toán các chỉ số
1.1 Chỉ số tuổi thọ

Chỉ tiêu 2003 2004 2005 2006 2007 2008

- Tuổi thọ 73,5 73,7 74,0 74,3 74,5 75,0

- Chỉ số tuổi thọ 0,8083 0,8117 0,8167 0,8217 0,8250 0,8333

Tuổi thọ trung bình của người dân của Lâm Đồng không ngừng được nâng lên qua 
từng năm và ở mức cao hơn so với khu vực và cả nước; năm 2006 tuổi thọ trung bình 
của Lâm Đồng là 74,3 năm thì tuổi thọ trung bình của khu vực Tây Nguyên chỉ đạt 
69,9 năm; năm 2007 tuổi thọ trung bình của Lâm Đồng là 74,5 năm, thì tuổi thọ trung 
bình cả nước là 74,3 năm. Do đó chỉ số tuổi thọ cũng cao hơn, góp phần đáng kể trong 
việc nâng cao chỉ số HDI của Lâm Đồng.

1.2 Chỉ số giáo dục
Dựa vào kết quả tính toán về tỷ lệ người lớn biết chữ và tỷ lệ nhập học tổng hợp các 

- Sau khi đề tài, dự án kết thúc và nghiệm thu khoảng 2-3 năm, cần tiến hành đánh 
giá việc triển khai ứng dụng kết quả mà đề tài, dự án đó mang lại theo các tiêu chí 
được lựa chọn và các mức định lượng tương ứng. 

- Định kỳ tổ chức tiến hành việc sơ kết, tổng kết các chương trình nghiên cứu  
KH-CN của tỉnh.

5.4. Nhóm giải pháp về xây dựng và sử dụng nguồn lực để thực hiện các nhiệm 
vụ KH-CN của tỉnh

- Xây dựng và sử dụng nguồn lực KH-CN được coi là một trong những yếu tố quan 
trọng có tính quyết định để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của việc thực hiện các 
nhiệm vụ KH-CN của tỉnh. Chú trọng cho cả hai đối tượng: các tổ chức nghiên cứu 
KH-CN và các cơ sở sử dụng kết quả nghiên cứu KH-CN.

- Thu hút, huy động tối đa sự tham gia của các cơ quan nghiên cứu KH-CN của 
Trung ương đóng trên địa bàn, khai thác sử dụng tiềm lực KH-CN của các đơn vị này, 
tạo ra mối liên kết phối hợp chặt chẽ với địa phương.

- Bộ máy để triển khai thực hiện các đề tài, dự án KH-CN, triển khai ứng dụng các 
kết quả nghiên cứu, các tiến bộ KH-CN vào sản xuất và đời sống ở cấp huyện, thành 
phố của tỉnh cần được kiện toàn và nâng cấp để có đủ khả năng thực hiện công việc 
một cách chủ động, sáng tạo và có chất lượng.

- Tổ chức mạng lưới các điểm trình diễn mô hình, hướng dẫn sử dụng mô hình sản 
phẩm là kết quả của các đề tài, dự án KH-CN.

- Cần có cơ chế hoặc quy định cụ thể để gắn việc thực hiện các đề tài, dự án  
KH-CN của tỉnh với việc đào tạo cán bộ nhằm bổ sung cho đội ngũ hoạt động 
KH-CN của tỉnh. 

- Hàng năm tổ chức, kiểm tra việc triển khai các đề tài, dự án đã được nghiệm thu, 
3 năm, 5 năm tiến hành điều tra đánh giá hiệu quả các đề tài, dự án. 

Tác động kinh tế - xã hội của đề tài
Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, kết quả thực hiện đề tài được trình bày có 

hệ thống về kết quả điều tra, khảo sát và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả các 
đề tài, dự án khoa học và công nghệ trong giai đoạn 1996-2005, từ đó đề xuất 4 nhóm 
giải pháp và khuyến nghị nhằm khắc phục những điểm còn hạn chế trong quá trình 
thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại địa phương. 

Đề tài có ý nghĩa trong việc tiếp tục nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý khoa học 
cũng như cho hoạt động đánh giá việc tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ KH-CN của tỉnh.

ÑIEÀU TRA THU THAÄP THOÂNG TIN TÍNH TOAÙN CHÆ SOÁ
PHAÙT TRIEÅN CON NGÖÔØI TÆNH LAÂM ÑOÀNG GIAI ÑOAÏN 2003-2008
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cấp học, ta có kết quả chỉ số giáo dục theo các phương pháp:
Phương pháp 1: Tính chỉ số giáo dục các cấp học kể cả sau trung học
Phương pháp 2: Tính chỉ số giáo dục các cấp học chỉ có cấp học phổ thông
- Do cơ cấu nhóm tuổi của dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ so với tổng dân số  

15 tuổi trở lên ít biến động giữa các năm nên tỷ lệ người lớn biết chữ của tỉnh giữa các 
năm thay đổi không đáng kể nhưng vẫn có xu hướng tăng lên ở mức độ chậm, năm 
2003 là 88,79%, năm 2004 là 89,36% và đến năm 2008 là 91,97%.

 - Quy mô học sinh nhập học các cấp học phổ thông và sau trung học phổ thông 
tăng giảm không ổn định giữa các năm và có xu hướng giảm xuống do tác động của 
chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trong những năm qua làm cho cơ cấu các 
nhóm tuổi đi học giảm xuống, đồng thời cơ cấu dân số nhập cư và di cư có sự khác 
biệt lớn về độ tuổi đã ảnh hưởng đến cơ cấu dân số trong độ tuổi đi học của tỉnh. 
Chính vì vậy đã làm cho tỷ lệ nhập học tổng hợp các cấp học biến động không ổn 
định giữa các năm, năm 2003 tỷ lệ đi học tổng hợp toàn tỉnh là 64,83%, năm 2004 là 
64,26%, đến năm 2008 giảm xuống 61,36%; tỷ lệ nhập học các cấp học phổ thông 
cũng có xu hướng giảm xuống: năm 2003 là 90,17%, năm 2004 là 89,97% và đến 
năm 2008 giảm xuống 85,55%.    

1.3 Chỉ số GDP: Giai đoạn 2003-2008, tăng trưởng kinh tế (GDP) của Lâm Đồng 
đạt mức khá (bình quân hàng năm tăng 17,9%). Tốc độ tăng dân số chậm hơn nhiều 
so với tốc độ tăng GDP nên GDP bình quân đầu người theo VND cũng như theo sức 
mua tương đương (USD-PPP) ngày càng tăng nhanh. GDP bình quân đầu người 
theo sức mua tương đương (ICP 2005) từ 931,6 USD/người năm 2003 tăng lên  
1.387,6 USD/người năm 2005 và đạt 2.310,5 USD/người năm 2008; với mức tăng 
bình quân hàng năm giai đoạn 2003-2008 là 18,6%, trong đó giai đoạn 2003-2005 tăng 
18,7% và giai đoạn 2006-2008 tăng 18,5%. 

Chỉ số GDP của Lâm Đồng liên tục tăng qua các năm với tốc độ tăng bình quân giai 
đoạn 2003-2008 đạt 6,8%; trong đó giai đoạn 2003-2005 tăng 7,5% cao hơn 1,4% so 
mức tăng 6,1% giai đoạn 2006-2008. Chỉ số GDP Lâm Đồng từ 0,372 năm 2003 tăng 
lên 0,469 năm 2005 và lên 0,524 năm 2008. So với cả nước, chỉ số GDP của Lâm 
Đồng có xu hướng tăng nhanh hơn (bình quân 2003-2008 cả nước tăng 3,2%) và ngày 
càng tiệm cận mức cả nước; chỉ số GDP Lâm Đồng năm 2003 so với cả nước bằng 
77,7%, đến năm 2005 tăng lên 85,6% và đến năm 2008, chỉ số GDP Lâm Đồng đã 
bằng 93,4% so cả nước (năm 2008 chỉ số GDP cả nước là 0,561).

1.4 Chỉ số an toàn xã hội: Chỉ số an toàn xã hội (chỉ số an toàn xã hội về khả năng 

phòng ngừa tệ nạn ma túy) từ năm 2003 đến năm 2008 tỉnh Lâm Đồng:

Số người nghiện hút ma túy ở Lâm Đồng năm 2003 là 590 người, đến năm 2008 
giảm xuống còn 546 người; tuy số người nghiện hút giảm còn ít (giảm 44 người) 
nhưng nếu tính trên tổng dân số thì tỷ lệ nghiện hút ma túy trên 100.000 dân có xu 
hướng giảm đáng kể, từ 54,38 người nghiện/100.000 dân (năm 2003) giảm xuống còn 
46,45 người/100.000 dân (năm 2008). 

1.5 Chỉ số HDI tỉnh Lâm Đồng
- Kết quả tính toán chỉ số HDI gồm 3 chỉ số thành phần là chỉ số tuổi thọ, chỉ số 

giáo dục, chỉ số GDP từ 2003-2008 về giá trị đã tăng từ 0,6629 lên 0,7250.
Do tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân hàng năm tăng 17,9%, GDP bình 

quân đầu người theo sức mua tương đương từ 931,6 USD/người năm 2003 tăng lên 
2.310,5 USD/người năm 2008; với mức tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2003-
2008 là 18,6% làm cho chỉ số kinh tế tăng mạnh, tăng từ 0,372 năm 2003 tăng lên  
0,524 năm 2008 (tăng 0,152 điểm).

TT Chỉ tiêu 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 GDP BQĐN theo PPP-USD 931.6 1,114.2 1,387.6 1,663.0 2,142.9 2,310.5

 - Chỉ số GDP 0.372 0.402 0.439 0.469 0.512 0.524

2 Tuổi thọ trung bình 73.5 73.7 74 74.3 74.5 75

 - Chỉ số tuổi thọ 0.808 0.812 0.817 0.822 0.825 0.833

3 Chỉ số giáo dục 0.8080 0.8099 0.8105 0.8145 0.8134 0.8177

4 Chỉ  số người nghiện   
ma túy 0.0054 0.0055 0.0056 0.0057 0.0058 0.0059

 - Chỉ số an toàn xã hội 0.9946 0.9945 0.9944 0.9943 0.9942 0.9941

5 Chỉ số HDI truyền thống 0,6629 0,6746 0,6887 0,7018 0,7166 0,7250

6 Chỉ số HDI mở rộng 0.7459 0.7546 0.7651 0.7749 0.7860 0.7923

Chỉ số tuổi thọ tăng từ 0,8083 năm 2003 lên 0,8333 (tăng 0,0250 điểm) do tuổi thọ 
tăng từ 73,5 tuổi năm 2003 lên 75 tuổi năm 2008 đã thể hiện cuộc sống của người dân 
Lâm Đồng ngày càng tốt hơn. 

Chỉ số giáo dục tuy có tăng nhưng tăng chậm, từ 0,8080 năm 2003 lên  
0,8177 năm 2008 (tăng 0,0097), tác động chủ yếu do tỷ lệ người lớn biết chữ tăng lên 
(tăng 0,0317 điểm); trong khi đó tỷ lệ nhập học các cấp học có xu hướng giảm (giảm 
0,347 điểm) do tốc độ tăng dân số trong độ tuổi (6-24) tăng nhanh hơn so với tốc độ 
tăng học sinh nhập học các cấp học (6,93% so với 1,2%). 

- Nếu tính chỉ số HDI gồm 4 chỉ số thành phần là chỉ số GDP, chỉ số tuổi thọ, chỉ 
số giáo dục và chỉ số an toàn xã hội của Lâm Đồng năm 2003 là 0,7459, đến năm 
2008 giá trị HDI bằng 0,7923. Từ 2003-2008 HDI của Lâm Đồng về giá trị đã tăng 
lên được 0,0464 điểm. 

HDI của Lâm Đồng năm 2007 là 0,7166, cả nước là 0,725; đến năm 2008 chỉ số 
HDI của Lâm Đồng tăng lên 0,725. Như vậy hiện nay theo xếp hạng của UNDP thì 

 Năm Chỉ số an toàn xã hội

2003 0,9728

2004 0,9791

2005 0,9773
2006 0,9756
2007 0,9757

2008 0,9768
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Việt Nam cũng như tỉnh Lâm Đồng đều đang ở mức Phát triển con người trung bình 
nhưng đang tiệm cận mức Phát triển con người cao.

2. Dự báo chỉ số HDI tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015
2.1 Những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến chỉ số phát triển con người ở Lâm 

Đồng trong những năm tới
a. Phát triển kinh tế là yếu tố quan trọng hàng đầu có vai trò đẩy mạnh sự phát triển 

các lĩnh vực khác. Đến năm 2015: GDP bình quân đầu người đạt 39-40 triệu đồng 
(khoảng 2.100 USD); Cơ cấu kinh tế: tỷ trọng công nghiệp - xây dựng 25,3%, dịch vụ  
35,4 %, nông - lâm nghiệp 39,3%; Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn giai đoạn 
2011- 2015 đạt 2.800 triệu USD; Giá trị sản xuất/1 ha đất canh tác bình quân đạt  
100 triệu đồng; Duy trì độ che phủ của rừng 62%.

b. Phát triển giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
- Duy trì kết quả phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ 

sở; có 70% học sinh trong độ tuổi tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương; có 
45-50% số trường học đạt chuẩn quốc gia.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp để huy động các cháu trong độ tuổi vào lớp 1 đảm 
bảo 100%, huy động thêm các cháu đã bỏ học trở lại lớp, duy trì sĩ số học sinh, khắc 
phục có hiệu quả tình trạng học sinh bỏ học,... 

- Tiếp tục triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực, tập trung đào tạo nghề 
cho lao động theo nhu cầu của xã hội; Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, xuất 
khẩu lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo. 

c. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân
Đến năm 2015: có 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, bình quân 29 giường  

bệnh/vạn dân, 6 bác sĩ/vạn dân; nâng cấp các bệnh viện huyện thành bệnh viện hạng 
II; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 15%.

2.2 Dự báo chỉ số phát triển con người tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015
Dự báo đến năm 2015, chỉ số GDP tăng khá nhanh và nhanh nhất trong các chỉ số 

thành phần, đạt 0,695, tăng 0,099 điểm so năm 2010. 
Chỉ số tuổi thọ cũng tiếp tục được cải thiện từ 0,842 (năm 2010) tăng lên  

0,867 (năm 2015), tăng 0,025 điểm. Chỉ số giáo dục cũng có xu hướng tăng lên từ  

0,8216 (năm 2010) lên 0,8380 (năm 2015), tăng 0,164 điểm. Chỉ số an toàn xã hội 
tăng từ 0,9785 năm 2010 lên 0,9828 năm 2015, tăng 0,043 điểm.

    Với kết quả dự báo như trên, đến năm 2015 chỉ số HDI Lâm Đồng sẽ xếp trong 
tốp 20 của cả nước. Mức phát triển con người trong giai đoạn 2003-2008 xếp hạng 
“Phát triển con người trung bình” và đến năm 2015 sẽ đạt mức “Phát triển con 
người cao”.

3. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chỉ số HDI và các chỉ số thành 
phần đến năm 2015

3.1 Phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững
- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể kinh tế, xã hội, quy hoạch 

vùng, ngành... cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng năng suất cao, chất lượng, hiệu quả, 
tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa; chú trọng phát triển một số ngành, lĩnh 
vực có lợi thế so sánh ở từng vùng, địa phương, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

- Thực hiện cải cách hành chính một cách đồng bộ trên tất cả các khâu, từ tổ chức 
bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đến thủ tục hành chính. 

- Xây dựng kết cấu hạ tầng (giao thông; thủy điện, thủy lợi; hạ tầng đô thị).
- Phát triển các ngành kinh tế trọng điểm (công nghiệp; các ngành dịch vụ; Phát 

triển nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn).
3.2 Phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao trình độ dân trí cho các tầng lớp 

dân cư
Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học, tạo bước đột phá 

trong nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục nhân cách đạo đức, lối sống 
cho học sinh; Tiếp tục củng cố duy trì chất lượng của phổ cập giáo dục; Xây dựng đội 
ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng; Đổi 
mới mạnh mẽ quản lý nhà nước đối với giáo dục và đào tạo; Tăng cường và sử dụng 
có hiệu quả nguồn lực cho giáo dục.

3.3 Nâng cao chất lượng dân số, sức khỏe cộng đồng  
Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế: Đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực quản 

lý và chuyên môn; Thu hút chuyên gia có nhiều kinh nghiệm chuyên môn và quản 
lý; Chuẩn hóa chất lượng đội ngũ cán bộ y tế hiện có. 

Giải pháp về tài chính và đầu tư: Tạo kinh phí từ nhiều nguồn và sử dụng hợp lý 
các nguồn vốn đầu tư; Ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm thường đảm 
bảo 10-15% cho đầu tư phát triển; Phối hợp với bảo hiểm xã hội triển khai thực hiện 
và sử dụng có hiệu quả bảo hiểm y tế, đảm bảo mọi người dân đều được chăm sóc 
sức khỏe; Kêu gọi và huy động vốn từ các nguồn viện trợ, các tổ chức từ thiện.

Giải pháp quản lý điều hành và đổi mới cơ chế, chính sách: Tăng cường năng lực 
quản lý các lĩnh vực hoạt động của y tế; Củng cố và phát triển hệ thống y tế dự phòng; 
Tiết kiệm chi tiêu, chống thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước giành cho y tế; Thực 
hiện cải cách hành chính ở tất cả các cơ sở y tế.

 Đẩy mạnh xã hội hóa y tế trên địa bàn tỉnh: Đảm bảo cung cấp nước sạch sinh 
hoạt và vệ sinh môi trường cho hộ gia đình và khu dân cư; Tăng cường các hoạt động 
truyền thông, giáo dục sức khỏe để người dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi 
không có lợi cho sức khỏe, thực hành chăm sóc và nâng cao sức khỏe; Phát triển các 

Chỉ tiêu 2003 2005 2008 2010 2015

1. Chỉ số GDP 0,372 0,439 0,524 0,596 0,695

2. Tuổi thọ 73,5 74,0 75,0 75,5 77,0

 - Chỉ số tuổi thọ 0,808 0,817 0,833 0,842 0,867

3. Chỉ số giáo dục 0,8080 0,8105 0,8177 0,8216 0,8380

4. Chỉ số an toàn xã hội 0,9728 0,9773 0,9768 0,9785 0,9828

5. Chỉ số HDI (truyền thống) 0,6629 0,6887 0,7250 0,7532 0,8000

6. Chỉ số HDI (mở rộng) 0,7402 0,7610 0,7879 0,8095 0,8457
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dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà, mạng lưới y dược tư nhân. Tăng cường hoạt động 
xã hội hoá trong lĩnh vực khám chữa bệnh. 

3.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, 
quản lý của Nhà nước, quan tâm của toàn xã hội với đào tạo, phát triển nguồn nhân 
lực; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dạy nghề, thông tin thị trường lao động,...

Xã hội hóa công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; Quy hoạch, đầu tư phát 
triển mạng lưới đào tạo và dạy nghề; Triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ 
đào tạo nghề; Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho số cán bộ, công chức trẻ có 
trình độ chuyên môn giỏi.

3.5 Cải thiện đời sống nhân dân, tăng cường công tác xóa đói giảm nghèo, giảm 
dần khoảng cách thu nhập giữa các tầng lớp dân cư

- Tiếp tục giảm nhanh tỷ lệ số người sống phụ thuộc; muốn vậy phải tiếp tục giảm 
tỷ lệ sinh hàng năm, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số;  

- Cần quan tâm hơn vấn đề miễn giảm học phí, nhất là đối với con em của gia đình 
chính sách, hộ nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Cần kiện toàn và phát triển các làng nghề truyền thống vùng nông thôn, đặc biệt 
đối vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm thu hút lực lượng lao động trong độ tuổi khu 
vực này có thêm việc làm và tăng thu nhập.

3.6 Các giải pháp về môi trường
- Lồng ghép yếu tố môi trường vào trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển.
- Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về bảo vệ môi trường.
- Về môi trường xã hội: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị 

của Trung ương và kế hoạch hành động của địa phương về đảm bảo an ninh quốc 
gia trong tình hình mới; các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy; 
chương trình hành động phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em… 

Tác động kinh tế - xã hội của đề tài
Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở thiết 

thực trong công tác định hướng và đề ra các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương.

Qua kết quả nghiên cứu và đo đạc, tính toán chỉ số HDI tỉnh Lâm Đồng cho thấy 
chỉ số phát triển con người chịu sự tác động của rất nhiều nhân tố, cả phát triển kinh tế 
và các vấn đề xã hội. Vì vậy, để nâng cao chỉ số phát triển con người tỉnh Lâm Đồng 
trong thời gian tới, cần phải có những giải pháp tổng thể, vừa phát triển kinh tế với 
tốc độ nhanh và bền vững, vừa phải phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo 
an sinh xã hội, môi trường sống lành mạnh…

Chủ nhiệm đề tài: Lê Văn Tùng  
      và các cộng sự
Cơ quan thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm sinh
Mục tiêu của đề tài: Đánh giá hiện trạng quản lý, khai thác, sử dụng; sinh trưởng 

phát triển của tre trúc, song mây ngoài rừng tự nhiên; vai trò kinh tế - xã hội của 
chúng… từ đó đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác và sử dụng theo định hướng 
phát triển bền vững. Khai thác hiệu quả sẽ góp phần bảo tồn rừng tre trúc và tăng độ 
che phủ; tham gia cải thiện sinh kế cho người dân nông thôn; đáp ứng chủ trương 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để xây dựng nông thôn mới.

Nội dung nghiên cứu:
1. Đánh giá thực trạng phân bố, khai thác và sử dụng một số loài tre trúc, song mây 

đang được sử dụng rộng rãi ở Lâm Đồng. 
2.  Đề xuất các giải pháp khai thác hiệu quả, sử dụng hợp lý và phát triển bền vững.
Kết quả nghiên cứu:
1.  Hiện trạng khai thác, sử dụng tre trúc, song mây ở tỉnh Lâm Đồng
1.1 Danh lục các loài tre trúc, song mây đang khai thác sử dụng
Tại Lâm Đồng có 5 chi tre trúc với 23 loài. Các loài tre trúc được khai thác ngoài tự 

nhiên và được sử dụng rộng rãi ở Lâm Đồng bao gồm: Mum (hay Mung, Gigantochloa 
sp), Lồ ô (Bambusa procera), Nứa (Schizostoschyum sp) và Le (Gigantochloa sp). 
Các loài tre trúc khác như Giang, Tre gai… có sản lượng thấp và ít được sử dụng.

Một số loài tre trúc khác được gây trồng bằng giống nhập nội hay du nhập từ các 
địa phương khác như Luồng Thanh Hóa, Tre mạnh tông, Điền trúc, Tre tàu… Tuy 
nhiên, diện tích còn ít và manh mún.

Các loài song mây phân bố và đang được sử dụng phổ biến ở Lâm Đồng gồm  
9 loài: Mây nếp (Calamus tetradactylus Hance), Song mật (C. platyacanthus Warb. 
Ex Becc), Mây thuẫn (C. pseudoscultellaris Conrard), Mây Cam bốt (C. cambodiensis 
Becc), Song đá (C. rudentum Lour), Song bột (C. poilanei Conrard), Mây nước Pi-e 
(Daemonorops pierreanus Becc), Mây nước đỏ (D. margaritae Becc), 

1.2. Đặc điểm sinh học, sinh thái của các loài tre trúc, song mây đang được khai 
thác, sử dụng phổ biến ở Lâm Đồng

Đề tài nêu đặc điểm sinh học, sinh thái của các loài tre trúc, song mây đang được 

NGHIEÂN CÖÙU ÑAÙNH GIAÙ HIEÄN TRAÏNG SÖÛ DUÏNG MOÄT SOÁ DAÏNG 
LAÂM SAÛN NGOAØI GOÃ TÆNH LAÂM ÑOÀNG - ÑEÀ XUAÁT CAÙC GIAÛI PHAÙP

KHAI THAÙC, SÖÛ DUÏNG HÔÏP LYÙ VAØ PHAÙT TRIEÅN BEÀN VÖÕNG
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khai thác, sử dụng ở Lâm Đồng: tên khoa học, họ thực vật, đặc điểm sinh học, sinh 
thái, phân bố của các loài Tre trúc, Lồ ô, Nứa, Le, Mây nếp, Song mật, Mây thuẫn, 
Mây Cam Bốt, Song đá, Song bột, Mây nước  Pi-e, Mây nước đỏ, Mây tầm vông.

1.3 Đặc điểm sinh trưởng và năng suất của các loài tre trúc, song mây
Ở Lâm Đồng, tre trúc, song mây phân bố khá tập trung tại các huyện: Cát Tiên, Đạ 

Tẻh, Đạ Huoai, Lâm Hà, Bảo Lâm và Đam Rông. 
Các loài tre trúc, song mây phân bố ở độ cao từ 200 m (Cát Tiên) lên đến trên  

800 m (đèo Bảo Lộc); phân bố từ chân đồi lên đến đỉnh đồi; hầu hết khu phân bố có 
độ nghiêng trên 30o; đất ẩm, đất feralit nâu xám hay xám vàng; chúng hình thành các 
cánh rừng thuần loài tre trúc hay hỗn giao tre trúc - gỗ hay gỗ - tre trúc. 

Song mây phân bố chủ yếu ở rừng gỗ - tre trúc, độ che phủ thấp, nhưng đất ẩm, 
quang đãng như lỗ hổng tán rừng, ven đường, ven sông, suối. 

 Sinh trưởng và trữ lượng: 
Tre trúc: Tre trúc ổn định cấp kính ở giai đoạn măng và chiều cao ở tuổi 2. Tăng 

trưởng bình quân trong giai đoạn tăng trưởng từ 3-8 m/năm tùy loài; Tăng trưởng bình 
quân của Mum là 4-5 m/năm; Lồ ô: 6-8 m/năm; Nứa: 5-6 m/năm; Le: 3-4 m/năm. 
Chiều cao bình quân của Mum là 10-12 m; Lồ ô: 15-16 m; Nứa: 8-12 m; Le: 7-8 m.

Song mây: Song mây tăng trưởng không ngừng, nhưng tốc độ tăng trưởng chậm, 
phổ biến từ 2-3,5 m/năm. Đường kính thay đổi lớn giữa các loài từ 5-40 mm.

Tổng trữ lượng tre trúc của Lâm Đồng là 524.157.000 cây (tính theo diện tích rà 
soát 3 loại rừng năm 2007). Từ đây, tính sản lượng khai thác hàng năm theo công 
thức: L=M*Z*C*T*K (L: Sản lượng khai thác hàng năm, M: Tổng trữ lượng, Z: mức 
khai thác 40%, C: Cường độ khai thác 70%, T: luân kỳ khai thác 0,5%, K: hệ số tiếp 
cận 0,7%. Trữ lượng có thể khai thác bền vững từ 6-8 triệu cây/năm kể cả diện tích 
chưa có đường giao thông (thủy, bộ).

1.4 Giá trị và phương thức sử dụng của tre trúc và song mây ở Lâm Đồng
a. Giá trị sử dụng
Vật liệu xây dựng: dùng làm cột nhà, xà nhà, đòn tay, rui mè; làm vách ngăn trong 

nhà, làm phên che nắng mưa. Tre trúc còn dùng để đóng cừ xây nhà, bờ kè ao nuôi cá, 
chuồng trại chăn nuôi trâu bò, heo gà, rào dậu,…

Đồ gia dụng: đũa, tăm xỉa răng, que xiên thịt, giường, chiếu, bàn ghế, kệ, tủ, đan 
lát rổ rá, thúng, cán cuốc, cán rựa, dao phát, cán xà gạc….

Thực phẩm: măng tươi, măng muối chua, măng khô của lồ lô, tre, măng le… 
Phục vụ sản xuất nông nghiệp: dùng làm giàn phơi, cót phơi nông sản như ngô, lúa, 

đậu; làm giàn bầu bí; choái đậu; nong né nuôi tằm,…
Văn hóa tín ngưỡng: dùng để làm sáo, đàn T’Rưng và một số nhạc cụ khác,...
Ngành mây tre đan và nghề giấy thủ công: Đũa, tăm nhang, tăm xỉa răng, giỏ cần 

xế, ki sọt, rổ rá, giỏ cắm hoa, đồ chơi, đồ đựng; Bàn ghế, hàng trang trí nội thất,...
b. Phương thức sử dụng của tre trúc và song mây
Ở Lâm Đồng, sản phẩm hàng hóa từ tre trúc khác nhau giữa các huyện, xuất phát từ 

nhu cầu sử dụng và buôn bán cũng như trình độ sản xuất. Ở Cát Tiên chủ yếu là tăm 
nhang, nong né; ở Đạ Tẻh là đũa, tăm và tre ghép; ở Đạ Huoai là ki-sọt, giỏ cần xế, 
rổ rá, giấy thủ công; ở Lâm Hà là nong né và ở Bảo Lâm là đũa.

Đối với song mây, sau khi cạo sạch, luộc trong dầu cho mềm để dễ uốn, sau đó 
tẩy trắng; thường được dùng để làm khung xương sản phẩm lớn như bàn, ghế, ghế 
ngựa…; các loài song mây có kích thước nhỏ, dùng đan mặt bằng của bàn, ghế, salon, 
chậu hoa và các mặt hàng mỹ nghệ khác. 

1.5 Nhu cầu sử dụng
Nhu cầu sử dụng tre trúc, song mây ở khu vực nông thôn tuy không nhiều trên quy 

mô hộ, nhưng xét trên diện rộng, với 80% dân số nằm ở khu vực nông thôn cộng với 
việc gia tăng dân số hàng năm thì số lượng tương đối lớn. Ngoài ra, tre trúc, song mây 
là nguồn thu tăng thêm trong khai thác và việc làm phụ.

Nhu cầu tre trúc - song mây ở khu vực sản xuất hàng mây tre đan và tiêu thụ nguyên 
liệu: Kết quả khảo sát nhu cầu và khả năng đáp ứng của thị trường tại các cơ sở thu 
mua, chế biến mây tre năm 2008 cho thấy: nguyên liệu mây tre phục vụ sản xuất gặp 
nhiều khó khăn; một số cơ sở trước đây bán một phần nguyên liệu, nay chỉ để lại sản 
xuất; việc khai thác và thu mua phải đến các nơi xa mới có đủ nguyên liệu; phần lớn 
cơ sở không tăng quy mô mà có xu hướng giảm.

Với tình hình gia tăng cơ sở mây tre đan hiện nay thì việc cung ứng nguyên liệu cho 
các cơ sở sản xuất hoạt động đều đặn cả năm là không đảm bảo. Nói cách khác là, nhu 
cầu nguyên liệu cũng sẽ liên tục gia tăng để phục vụ đời sống và sản xuất - một trong 
những yếu tố để dự báo phát triển ngành mây tre.

1.6 Nguyên nhân thiếu hụt nguyên liệu của các cơ sở mây tre đan hiện nay
- Nhu cầu nguyên liệu liên tục gia tăng: do sự gia tăng dân số; nhu cầu bao bì, hàng 

thủ công mỹ nghệ, trang trí nội thất tăng cao trên thị trường trong nước và quốc tế.
- Rừng bị nghèo kiệt: rừng bị khai thác quá mức, khai thác không đáp ứng yêu cầu 

kỹ thuật, rừng không có thời gian hồi phục...; các chủ rừng không đủ năng lực (con 
người, tài chính) để quản lý, giám sát và khai thác bền vững nguồn tài nguyên này.

- Khó khăn trong khai thác ở những nơi không thuận lợi giao thông: Hiện nay, các 
cánh rừng đã bị nghèo kiệt, sản lượng và chất lượng giảm nên phải khai thác ở những 
nơi khó khăn; vận chuyển chủ yếu bằng đường sông (thả bè) nên phải chờ mùa mưa 
nước sông dâng cao mới khai thác. 

- Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tre trúc: chuyển đổi sang trồng cây nguyên 
liệu giấy, cây cao su, keo,…

1.7 Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội
Giá nguyên liệu tre trúc - song mây và ngày công của người lao động hiện nay vẫn 

còn khá thấp so với công sức bỏ ra. 
Giá mua vào nguyên liệu (theo điều tra tháng 6/2008): Mây chỉ: 10.000 đ/kg, dài 

6-7 m; Mây đỏ: 1.500 đ/cây, dài 3,2 m; Mây rắc: 6.200 đ/kg. Mây tre: 2.500 đ/kg, dài 
4,2 m; Mây đá: 3.000 đ/cây, dài 3-3,5 m; Mây cát: 3.000 đ/kg, dài > 3 m; Song mật: 
3.000-4.000 đ/cây, dài 6 m; Lồ ô và Nứa: 1.500 đ/cây (mùa mưa); 3.000 đ/cây (mùa 
khô); Lồ ô tép: 7.000-11.000 đ/bó 25 cây, dài 6 m;...
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Việc khai thác nguyên liệu và hoạt động ngành nghề đã phần nào cải thiện đời sống 
vùng nông thôn, nguồn thu nhập tăng thêm có ý nghĩa đối với dân nghèo, tạo thêm 
việc làm cho vùng nông thôn. Ngoài ra, cũng phải kể đến vai trò vật liệu xây dựng, 
thực phẩm và phục vụ sản xuất nông nghiệp của tre trúc, song mây đối với  đời sống 
của người dân địa phương, đã góp phần ổn định kinh tế - xã hội.

1.8 Thực trạng quản lý và khai thác
Việc khai thác tre trúc, song mây có tổ chức gặp nhiều khó khăn trong giao thông 

khó khăn, cách trở. Mùa mưa chỉ sử dụng đường sông, mùa khô xe cơ giới cũng 
không vào sâu trong rừng. Do vậy, hiện nay ở huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, 
Lâm Hà…, các cơ sở thu gom nguyên liệu từ các cá nhân khai thác nhỏ lẻ.

Việc kiểm tra, kiểm soát của các ngành chức năng gặp nhiều khó khăn, do không 
quy định được bãi tập kết cũng như hiện trường khai thác; gây thất thu ngân sách và 
không quản lý được kỹ thuật, tài nguyên. 

Do thiếu sự giám sát, kiểm soát của các đơn vị chức năng, nên hiện trạng khai thác 
là: khai thác triệt để măng; khai thác quanh năm trên một cánh rừng, không có khái 
niệm luân kỳ khai thác. Trong khai thác không chặt bỏ cây cong queo hay sâu bệnh và 
để dễ lấy ra khỏi bụi, gốc cây để lại thường cao 50-60 cm làm cản trở quá trình sinh 
măng và quá trình phát triển của cây con. Bên cạnh đó, các khu rừng tương đối gần 
khu dân cư; việc khai thác măng và đọt mây cũng diễn ra phổ biến và triệt để; măng 
và đọt mây được dùng cho gia đình và cũng để bán buôn.

Để dễ đan lát, người dân khai thác Mum, Lồ ô… khi còn non, thường ở tuổi 2. Tuổi 
sinh măng của tre trúc thường là ở tuổi 3 trở đi, nhưng vì khai thác mạnh cây tuổi 2 
nên khả năng sinh măng của rừng bị giảm sút. 

Đối với song mây, người khai thác dùng các dụng cụ chuyên dùng cắt sát gốc, bóc 
vỏ, bó thành bó chuyển đến nơi bán. Trong khai thác, người ta chỉ quan tâm đến chiều 
dài của cây theo từng loài và theo yêu cầu tối thiểu của người mua. Đối với các loài 
song mây có cấp kính lớn như Mây đỏ, Song bột… chiều dài chỉ cần đạt 3,5 m là khai 
thác, “luân kỳ” khai thác các loài mây này là 1 năm. Đối với các loài mây có cấp kính 
nhỏ như Mây cát, Mây chỉ (Mây nếp)… chiều dài đạt 5-6 m là bị khai thác, “luân kỳ 
khai thác” là 3-5 năm. Do kiểu khai thác như thế, nên chất lượng nguyên liệu kém đi 
và khả năng sinh chồi cũng giảm.

2. Dự báo phát triển tre trúc, song mây ở Lâm Đồng
Nhu cầu sản phẩm thay thế gỗ và hàng mỹ nghệ từ tre trúc, song mây tăng cao trên 

thị trường trong nước và thế giới. Hiện nay (2007) kim ngạch xuất khẩu là 12 tỷ USD, 
dự báo sẽ lên 100 tỷ trong thời gian tới.

Sự gia tăng dân số hàng năm, dẫn đến nhu cầu việc làm cho lao động dôi dư ở khu 
vực nông thôn và nhu cầu hàng hóa tiêu dùng xã hội. Lâm Đồng là một trong những 
vùng nguyên liệu nên cũng sẽ theo xu hướng phát triển chung của cả nước. Dự báo, 
công nghiệp chế biến sẽ phát triển theo hướng hiện đại hóa; làng nghề tại địa phương 
sẽ được củng cố và  phát triển. Do vậy, nhu cầu nguyên liệu hàng năm sẽ lên đến  
15-20 triệu cây tre trúc và hàng ngàn tấn và hàng ngàn sợi song mây.

Hiện nay, sản lượng khai thác chỉ khoảng 5-7 triệu cây/năm, chưa đáp ứng 
được nhu cầu nguyên liệu. Dự báo trong tương lai con số này tăng lên, nhất là khi 

công nghiệp chế biến phát triển, có thể cần đến 2-3 lần hiện nay, nghĩa là cần đến  
15-20 triệu cây tre trúc/năm và nhu cầu song mây cũng cần đến trên dưới ngàn sợi và 
ngàn tấn mây chỉ (mây sợi nhỏ). Với sản lượng hiện nay, khó đáp ứng được yêu cầu. 
Do vậy, cần đẩy mạnh công nghiệp chế biến và hàng thủ công theo hướng tận dụng 
nguyên liệu và sản phẩm hoàn hảo, chất lượng cao.

3. Phân tích tính bất cập của một số chính sách đã ban hành liên quan đến 
quản lý và khai thác tre trúc, song mây 

- Chỉ giao đất lâm nghiệp và giao rừng trên rừng sản xuất, hay rừng sản xuất xen kẽ 
trong rừng phòng hộ để khai thác lâm sản sẵn có hay chuyển đổi mục đích. Đối với 
rừng phòng hộ thì chỉ được khai thác dưới tán rừng. Nhưng đối với tre trúc, song mây 
việc khai thác là khai thác tỉa và khả năng giữ nước, chống xói mòn tốt, tăng nhanh 
độ che phủ. Do vậy, nên chăng giao cả rừng phòng hộ để quản lý khai thác và trồng 
thay thế bằng các loài tre trúc có giá trị kinh tế cao hơn trên rừng tre trúc cũ hay rừng 
cây gỗ khác cho các hộ dân hay doanh nghiệp.

- Để khuyến khích đầu tư phát triển ngành tre trúc, song mây; nhà nước nên miễn 
thu tiền sử dụng trên diện tích đảm bảo kinh doanh phát triển cho các doanh nghiệp, 
không khống chế diện tích cứng nhắc.

- Đối tượng giao rừng, cho thuê rừng là cư dân địa phương, thôn bản, công nhân 
viên chức của lâm trường (Nghị định 135/2005/NĐ-CP), thực tế sẽ khó thực hiện 
được ở địa phương, nơi đồng bào dân tộc thiểu số hay dân nghèo chiếm đa số. Do vậy, 
nên mở rộng đối tượng được giao rừng

- Các chính sách chỉ tập trung phát triển lâm nghiệp nói chung mà ít quan tâm đến 
tính đặc thù của tre trúc, song mây, chưa xem tre trúc, song mây là một ngành quan 
trọng để phát triển kinh tế - xã hội không chỉ cho vùng nông thôn miền núi mà còn có 
vai trò kinh tế chung của quốc gia nếu được phát triển đúng mức, nên các chính sách 
chưa được cụ thể, rõ ràng cho riêng ngành tre trúc, song mây.

4. Đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng và phát triển bền vững
4.1 Giải pháp về kỹ thuật
a. Đối với tre trúc: Tái thiết rừng nghèo kiệt và rừng già cỗi: Loại bỏ cây dị dạng, 

sâu bệnh; Giữ lại 40% cây trưởng thành; Giữ lại 30% cây tuổi 2; Giữ lại 20% cây tuổi 
1; Giữ lại 10% măng.

- Rừng quản lý khai thác: 

Yêu cầu khai thác Rừng phòng hộ Rừng sản xuất

- Độ tàn che
- Tuổi cây khai thác
- Cường độ khai thác

- Luân kỳ khai thác
- Khai thác măng hàng năm
(từ tháng 8-9 hàng năm)

80%
≥ tuổi 3
Không quá 30%

2-4 năm
20-40% tùy khả năng sinh 
măng hàng năm

70%
≥ tuổi 3
25-30% đối với rừng hỗn giao; 25-
50% đối với rừng thuần.
2-4 năm
20-40% tùy khả năng sinh măng 
hàng năm
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Cường độ khai thác và luân kỳ khai thác không nhất thiết theo quy định trên, mà 
yêu cầu cơ bản là sau khai thác độ tàn che không dưới 40% đối với rừng sản xuất và 
không dưới 50% đối với rừng phòng hộ và tuổi cây khai thác phải từ tuổi 3. Gốc cây 
không dài quá 20 cm, không để lại rừng các cây sâu bệnh, dị dạng và cành nhánh 
trong khai thác (phải làm tốt khâu vệ sinh rừng).

b. Đối với song mây:

Yêu cầu Đối với mây (Ø< 1,5 cm) Đối với song (Ø ≥ 1,8 cm)

- Chiều dài gốc để lại

- Chiều dài khai thác

- Tuổi cây khai thác

Trên 15 cm và dưới 30 cm

Ít nhất 15-20 m

7-10 năm

Trên 15 cm và dưới 30 cm

Ít nhất 7 m

5-7 năm

5.2 Giải pháp về quản lý
- Quy hoạch sử dụng và phát triển rừng tre trúc, song mây gắn kết với làng nghề và 

công nghiệp chế biến.
- Ưu tiên giao rừng tre trúc bản địa cho cá nhân hay tổ chức trồng lại rừng bằng các 

loài tre trúc có giá trị kinh tế cao hơn sau khi đã khảo nghiệm.
- Đưa việc khai thác vào khuôn khổ có sự giám sát của các cơ quan chức năng và 

“chủ hóa thực sự” cho rừng tự nhiên.
- Đầu tư hỗ trợ phát triển ngành mây tre đan và công nghiệp chế biến.
- Gây trồng song mây trong nhân dân.
- Tăng cường nhân lực, kinh phí quản lý bảo vệ và trách nhiệm của chủ rừng.
- Phát triển làng nghề gắn kết xây dựng và phát triển nông thôn mới.
- Đầu tư cho nghiên cứu cơ bản và quảng bá kỹ thuật khai thác, chế biến tre trúc, 

song mây.
Tác động kinh tế - xã hội của đề tài
Đề tài đã điều tra, phân tích hiện trạng quản lý, khai thác, sử dụng; sinh trưởng phát 

triển của tre trúc - song mây ngoài rừng tự nhiên; vai trò kinh tế - xã hội của chúng… 
Đề tài đã đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác và sử dụng theo định hướng phát 
triển bền vững. Khai thác hiệu quả sẽ góp phần bảo tồn rừng tre trúc và tăng độ che 
phủ; tham gia cải thiện sinh kế cho người dân nông thôn; đáp ứng chủ trương công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để xây dựng nông thôn mới.

Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, kết quả thực hiện đề tài là cơ sở giúp các 
nhà quản lý lâm nghiệp định hướng và hoạch định chính sách phát triển một số dạng 
lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Chủ nhiệm đề tài: KS. Lý Thái Tân 
 và các cộng sự 
Cơ quan thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Trọng
Mục tiêu của đề tài: Thông qua điều tra vùng phân bố và phát triển của chuối 

Laba, tiến hành phân loại, định danh để tuyển chọn các cá thể chuối đặc sản Laba có 
phẩm chất tốt, năng suất cao được xác định là cây đầu dòng phù hợp với các yêu cầu 
đặt ra của đề tài.

Nội dung nghiên cứu:
1. Điều tra, thu thập, tổ chức hội thảo; hội thi bình tuyển; chọn giống và nhân giống.
2. Phục tráng giống chuối Laba bằng các phương pháp nhân giống vô tính.
Kết quả nghiên cứu:
1. Kết quả điều tra khảo sát và phân loại 
- Kết quả điều tra khảo sát thu thập thông tin về giống chuối Laba nhận dạng theo 

chiều cao cây chuối như sau: 
+ Loại chuối tiêu cây cao từ 2,8 ≤ 3 m: là những cây chuối thân mập, màu tím 

hoặc trắng tại huyện Lâm Hà (Phú Sơn, Đạ Đờn, Phi Tô), Đơn Dương, Đức Trọng…, 
cuống bẹ lá ngắn, màu sắc lá thường xanh đậm. Do trồng lâu năm xen trong vườn cây 
cà phê nên gốc lồi, cây cao. Hình thái buồng phổ biến là hình chóp, cuống buồng to, 
thường có nải đầu bè ra, trái ngắn, số nải trên buồng thường không quá 10. Đây là 
giống chuối già cui, không phải là chuối Laba.

+ Loại chuối tiêu cây cao từ 3-3,5 m: cây cao, thân thuôn, thân giả có màu tím 
hoặc tím trắng, bẹ cuống lá dài, thon hơn. Buồng quả hình trụ, quả cong úp vào cuống 
buồng. Nếu trồng trên đất đỏ bazan, đất tốt, mật độ trồng dày, có đủ nước và đủ dinh 
dưỡng cây cao đến 3,8 m. Các hộ dân xã Phú Sơn huyện Lâm Hà thường gọi chuối 
già hương thấp hay chuối Laba; chuối già Laba Đà Lạt. 

+ Loại chuối tiêu cây cao trên 4-5,5 m: Chuối có thân giả cao, lá dài, cuống lá dài, 
khoảng cách giữa hai cuống lá thưa; Buồng trái hình trụ, quả chuối các nải đầu cong 
sát vào cuống buồng; Số nải trên buồng nếu đất tốt, thân to trên 12-14 nải.

- Các giống chuối tiêu trong địa bàn điều tra gồm chuối Laba, già cui, già lùn, già 
hương, chuối già Đài Loan,… đều thuộc chuối Cavendish AAA nhưng cho chất lượng 
quả khác nhau.

- Về kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại:  Thời điểm điều tra khảo sát năm 
2007, diện tích sản xuất chuối còn nhỏ lẻ, chủ yếu nông dân trồng xen tại vườn nhà 
hoặc xen canh theo hàng ranh cây cà phê. Hình thức canh tác chính là quảng canh, 

NGHIEÂN CÖÙU PHUÏC TRAÙNG VAØ PHAÙT TRIEÅN 
CHUOÁI LABA ÑAËC SAÛN TÆNH LAÂM ÑOÀNG
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chưa đi vào thâm canh, nên năng suất thấp, chất lượng kém. Hầu hết các hộ bón phân 
không cân đối, chủ yếu là bón đạm, kali bón ít hoặc không bón.

- Về sản lượng và thị trường tiêu thụ: Kết quả điều tra, khảo sát 11 điểm kinh 
doanh chuối chính trên địa bàn 03 huyện cho thấy sản lượng chuối tươi khoảng  
500-600 tấn/tháng; khi thu hoạch được các thương lái mua gom về phân làm chuối 
Laba loại 1 và chuối Laba loại 2. Do sản lượng ít, giống không đồng nhất nên chủ 
yếu là tiêu thụ nội địa và chọn lựa đưa vào các siêu thị, một phần khác được xuất qua 
Trung Quốc theo đường tiểu ngạch nên giá cả không ổn định.

2. Kết quả hội thảo, tham quan thực tế và thảo luận
Đề tài đã tổ chức hội thảo chuyên đề để xác định giống chuối Laba; thành phần 

tham dự gồm những hộ tham gia kinh doanh chuối lâu năm có nhiều kinh nghiệm trên 
thị trường và những nông dân trồng chuối có nhiều kinh nghiệm để thống nhất xác 
định đúng giống và tên gọi chuối Laba. 

Thông qua kết quả hội thảo và tham quan thực tế tại một số vườn hộ tại xã Hiệp 
Thạnh, huyện Đức Trọng đã thống nhất kết luận về nhận dạng chuối Laba như sau: 
Chiều cao: loại chuối tiêu khi thuần thục có chiều cao từ 3-3,5 m, màu thân giả tím 
hoặc hơi tím; Cuống lá: cuống lá dài so với các giống chuối tiêu cây thấp khác, khi 
cây còn non, có màu hồng ở hai viền eo cuống lá; Hình thái buồng: hình trụ, buồng trổ 
hơi xiên, cuống thuôn đều, nải nhiều quả; Hình dạng quả: quả cong úp sát vào cuống 
buồng; quả chín vị ngọt, mùi thơm, dẻo...

3. Tổ chức hội thi bình tuyển chuối Laba 
Đề tài đã thông báo về hội thi bình tuyển chuối Laba đến cho các hộ trồng chuối 

Laba, Hội nông dân 03 huyện, 15 xã, thị trấn trong vùng điều tra và các chủ vựa kinh 
doanh chuối. Kết quả: Giải nhất: 01 hộ; Giải nhì: 02 hộ; Giải 03: 03 hộ.

4. Công tác tuyển chọn giống
Sau hội thảo và hội thi, Ban chủ nhiệm đề tài đã tới vườn hộ để lập lý lịch các vườn 

chuối tốt có khả năng để nhân giống; đeo thẻ, đánh dấu, chụp ảnh nhằm phục vụ cho 
quá trình thu thập mẫu để nhân giống của 11 vườn hộ.

+ Huyện Đức Trọng: 25 cây con và củ giống cây mẹ (4 hộ).
+ Huyện Đơn Dương: 15 cây con và củ giống cây mẹ (4 hộ).
+ Huyện Lâm Hà: 10 cây con và củ giống cây mẹ (3 hộ).
5. Giám định bệnh mẫu chuối trước khi nhân cấy mô
Đề tài đã chọn và gởi 10 cây chuối con đi giám định tại Viện Cây ăn quả miền Nam 

để xác định bệnh trước khi tiến hành nuôi cấy mô. 
Kết quả giám định cho thấy: 60% cây sạch bệnh; một số cây chuối mẹ và chồi con 

phát triển tốt bên ngoài nhưng đã nhiễm bệnh chùn đọt hoặc bệnh khảm lá chuối.
6. Nhân giống chuối bằng phương pháp ươm củ chuối mẹ
Đất ươm là thửa đất số 62, ký hiệu Fk (in) e/2, thuộc bản đồ nông hóa thổ nhưỡng 

của Thị trấn Liên Nghĩa (đất đỏ bazan, tầng canh tác sâu, được cày ải hai lần, xử lý 

trước 1 tháng với 2 m3 phân bò hoai + 40 kg vôi + 50 kg phân lân Lâm Thao).
Luống ươm lên liếp rộng 1,6 m; cao 15 cm; rãnh luống rộng 40 cm thành 02 hàng 

để ươm, phía trên che lưới đen chống nắng, tưới thuốc Mocap phòng trừ tuyến trùng.
Củ chuối sau khi vận chuyển về để trong chỗ mát, tiến hành làm vệ sinh và xử lý 

từng củ trong 3 ngày. 
+ Dùng dao sạch (rửa sạch, khử trùng bằng cồn 90o, nhúng vào thuốc Benlat C 50 

BTN tỷ lệ 1/100) cắt củ chuối thành 4 miếng. 
+ Sau đó lát chẻ được nhúng vào thuốc Basudin 5 phút rồi vớt ra chỗ mát để ráo, 

tiếp tục ngâm vào dung dịch Benlat C + Antonick 5 phút để trừ nấm bệnh và kích 
thích ra mầm rồi vớt ra chỗ mát để ráo nước trước khi mang đi ươm. Khi tiến hành 
ngâm thuốc sâu + bệnh, tiến hành pha thuốc ngâm riêng từng củ giống để bệnh không 
lây lan (nếu có).

+ Ươm củ chuối 
Mỗi hố ươm lát củ chuối được đánh sâu 30 cm thành hàng (hàng cách hàng 80 cm) 

dọc theo chiều dài luống, sau đó tiến hành đặt từng lát chuối đã chẻ theo hàng ngang; 
khoảng cách giữa hai củ chuối là 40 cm. Sau khi úp mặt lát cắt của củ chuối xuống, 
lấp đất lại theo thứ tự từng củ thành hàng ngang của 2 luống kèm theo thẻ.

Tiêu chuẩn cây chuối con xuất vườn ươm bằng củ giống: Chiều cao cây: ≥ 1,2 m; 
Số lá: từ 7-11 lá; Chu vi thân: đo ở độ cao 30 cm ≥ 12; Lá xanh tốt, không sâu bệnh, 
lá xanh không còn sắc tố tím.

7. Ươm giống chuối cấy mô (ra ngôi)
+ Nhân giống chuối mô trong bịch ươm chưa ra ngôi (do phòng Công nghệ Sinh 

học thuộc Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam thực hiện).
 Lấy con chuối khỏi bình nuôi cấy mô, rửa sạch agar và môi trường, tỉa bớt rễ và 

lá, nhúng vào dung dịch thuốc trừ nấm (Mancozeb pha theo tỷ lệ 1 gói 5 gam/10 lít 
nước). Sau đó cấy cây con vào vỉ xốp.

+ Ươm giống: cây con chuối mô để trong mát, tưới phun sương 2-3 lần/ngày, giữ 
nhiệt độ vườn ổn định (khoảng 23oC); ẩm độ 75-80%. Sau 2-3 tuần, cây con hồi phục, 
tiến hành cấy ra bầu đất có giá thể đã chuẩn bị sẵn. Tỷ lệ cây chết khoảng 35%. 

+ Cây chuối con được cấy vào bầu đất có giá thể trộn, cây con được chăm sóc trong 
nhà kính có lưới đen cản ánh sáng. Sau 7 ngày, cây con ra lá mới tiến hành chăm 
bón, tưới nước, tưới phân hỗn hợp theo tỷ lệ 3:1:1, nồng độ tưới 2% đạm ure (N): lân 
(P2O5): kali (K2O) cho cây phát triển. Phun thuốc phòng ngừa sâu ăn lá, sâu đục thân 
kết hợp thuốc Xineb, Mancozeb để phòng bệnh.

Sau 2 tháng, cây chuối mô đạt và vượt các tiêu chuẩn ngành số 10 TCN 530-2002 
do Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành về cây giống chuối tiêu nhân bằng phương 
pháp nuôi cấy mô. 

8. Kết quả thảo luận tại các vườn trồng chuối thử nghiệm
Kết quả của vườn trồng bằng chồi con nhân giống từ nuôi cấy mô
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Các địa điểm trồng khảo nghiệm tại:
+ Khu phố 9, thị trấn Liên Nghĩa - Đức Trọng, diện tích 1.450 m2, số lượng 141 cây, 

gồm 07 loại cây giống cấy mô (06 giống chuối Laba, 01 giống chuối già cui).
+ Trồng trên sườn đồi núi của hộ bà Nguyễn Thị Cúc, Thôn K’Nai, xã Phú Hội, 

diện tích 1.000 m2/100 cây, trồng xen với bắp nên cây phát triển kém, thời gian thu 
hoạch buồng kéo dài.

+ Trồng tại thôn Ngọc Sơn, quốc lộ 27, xã Phú Sơn, Lâm Hà. Trồng ngày 15/4/2009 
diện tích 550 m2, số lượng 60 cây trên nền đất đỏ bazan. 

+ Trồng tại thôn 2 xã Đà Ròn, Đơn Dương, diện tích 3.000 m2 trồng 290 cây trên 
chân đất đỏ bazan. Do trồng bắp xen nên cây chuối phát triển chậm. 

Kết quả thảo luận qua 04 điểm trồng con chuối cấy mô:
- Trồng cây con chuối cấy mô phục hồi nhanh do bộ rễ khỏe, được khoảng  

50-60 ngày sau các sắc tố màu tím trên lá không còn. Tỷ lệ phát triển các mầm chồi 
con chuối nhiều (7-9 chồi/gốc cá biệt có gốc ra 12 mầm chồi con), nguyên nhân ra 
chồi con nhiều là do ảnh hưởng của các chất kích thích sinh trưởng còn tồn lưu lại 
trong chuối cấy mô. Cây con nuôi cấy mô có độ đồng đều cao nên khả năng cho trổ 
buồng đồng loạt nếu chăm bón đều.

- Về bệnh cháy lá, chùn đọt… trên vườn 04 chuối trồng bằng chuối mô lứa thứ nhất 
hầu như không đáng kể. 

- Đối với những vườn trên chân đất tốt, có độ sâu, lứa thứ nhất trổ buồng cây cao 
tương đương 3 m, cá biệt cao hơn 3 m; nơi chân đất xấu chiều cao giống chuối Laba 
đều thấp hơn 3 m. Khi trổ buồng lứa quả thứ 2, chiều cao cây đều trên 3 m. Các cây 
chuối mang dòng thân tím có chiều cao trung bình cao hơn cây dòng thân trắng. 

9. Kết quả thảo luận tổng hợp
9.1 Về giống chuối Laba 
Các cây giống chuối Laba tuyển chọn từ xã Phú Sơn huyện Lâm Hà mang mã số 

LH từ 1 đến 5 và cây chuối mang mã số ĐT TTr đều có chiều cao cây trung bình khi 
thuần thục thấp hơn, chu vi thân nhỏ hơn, màu sắc thân giả có màu tím nhạt hơn. 
Cuống buồng khi trổ đo ở khoảng cách như nhau đều nhỏ hơn cuống buồng cây chuối 
Laba loại cao. Các chồi mầm cây con khi mọc lên mặt đất màu tím lạt hơn so với 
giống thân to cây thân tím.

Xã Phú Sơn là nguồn gốc, nơi xuất xứ của chuối Laba, việc xác lập dòng chuối trên 
đất Phú Sơn rất có ý nghĩa để xác định cây giống đầu dòng.

9.2 Về các phương pháp nhân giống vô tính
Chuối Laba được trồng 06 điểm bằng 3 phương pháp nhân vô tính khác nhau (chồi 

con tách từ cây mẹ, nhân vô tính bằng củ chuối mẹ, 04 điểm trồng cây con cấy mô) 
đều cho kết quả tốt. 

- Đối với cây chuối con tách từ cây mẹ và cây ươm từ củ chuối mẹ độ đồng đều 
không cao, cây lớn, khó vận chuyển, hệ số nhân giống thấp, cây con bị nhiễm bệnh 

nhiều hơn do không thông qua khâu giám định bệnh trước khi ươm, trồng nên tỷ lệ 
cây con nhiễm bệnh sau khi trồng cao.

- Đối với cây con chuối được nhân giống bằng nuôi cấy mô có những ưu điểm như: 
sạch bệnh, cây con đồng đều, dễ vận chuyển nếu trồng số lượng nhiều, buồng chuối 
trổ đồng loạt, hình dáng buồng đều nhau. Nếu trồng trên chân đất tốt, nhiều mùn lứa 
quả thứ nhất cho năng suất 40 kg/buồng; Lứa quả thứ đến lứa thứ 2 và 3 đều tốt nếu 
được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật đề ra. 

- Sau 1 năm trồng cây chuối đã thuần thục (chồi con tách từ cây mẹ, ươm bằng củ 
chuối mẹ, cây con nuôi cấy mô) hình thái cây chuối Laba trồng bằng phương pháp 
nhân vô tính khác nhau đều giống nhau. 

 Điều này khẳng định việc trồng con giống chuối bằng nuôi cấy mô có độ bền và 
hiệu quả hơn trồng bằng chồi con tách từ cây mẹ hoặc ươm bằng củ chuối mẹ.

9.3 Về năng suất và phẩm chất quả chuối
- Chuối Laba được trồng bằng các phương pháp đều cho kết quả tốt, năng suất cao, 

phẩm chất quả chuối như nhau trong cùng điều kiện về đất đai, khí hậu, quy trình 
chăm sóc.

- Tiềm năng về năng suất của chuối Laba rất lớn, trọng lượng buồng chuối có thể 
đạt trên 60 kg/buồng từ lứa thứ 2 đến thứ 3, trên chân đất tốt, chăm sóc đúng quy trình 
kỹ thuật. Sau khi trồng năm thứ 2 (kinh doanh), 1 gốc chuối trung bình thu 3 buồng 
quả, trọng lượng đạt trên 100 kg/gốc. Năm thứ 3 sau khi trồng thu hoạch năm thứ hai 
với 03 lứa quả trung bình 120 kg/gốc.

Tổng cộng 03 năm thu 220 kg chuối tươi/gốc. Với giá bán chuối tươi năm 2010 
tại vườn trung bình từ 3.500-4.000 đồng/1 kg quả tươi cân cả buồng sẽ thu được lợi 
nhuận nhanh và hiệu quả so với 1 số cây trồng khác. 

- Trong cùng 1 điều kiện canh tác, cây chuối thân tím thân cao hơn cây chuối thân 
trắng 10-15 cm, chu vi thân giả cây chuối thân tím to hơn khoảng 3-4 cm, khi trổ 
buồng khoảng cách khoảng cách giữa các nải đầu thưa hơn. Chu vi cuống buồng 
chuối thân tím trung bình to hơn thân thân trắng khoảng 2-2,5 cm. Cây chuối thân 
trắng khi trổ buồng khoảng cách giữa các nải chuối sát nhau, quả chuối trên nải ít hơn, 
chiều dài quả dài hơn từ 1,5-2 cm, quả chuối dài.

- Chồi con chuối mọc từ cây chuối mẹ thân tím có màu tím đậm hơn. Ngược lại, 
cây chuối thân trắng có chiều cao thấp hơn, thân chuối thon nhỏ, khoảng cách hai bẹ 
lá tương đương nhau, số lá chuối dao động từ 32-33 lá thật.

- Cây chuối càng cao, chu vi thân lớn cho buồng quả nhiều nải, để đạt được trọng 
lượng và chất lượng buồng quả phải giữ cho số lá cân đối với số nải trên buồng, lá 
không bị cháy, lá còn xanh đến khi thu hoạch, quả trên buồng không bị đốm trứng 
cuốc hoặc thâm kim…

- Nếu buồng chuối sau khi trổ hoa vẫn giữ nguyên được số lá xanh, không bị cháy 
lá đến khi thu hoạch; được phun xịt thuốc, trước khi cắt hoa xoa gãy đầu nhụy và 
phun xịt kết hợp bao buồng trái chuối bằng ny lông xanh dương, quả chuối bóng đẹp 
hơn, giá trị buồng chuối đạt tiêu chuẩn xuất bán vào các siêu thị và xuất khẩu.
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10. Dự báo tình hình phát triển của chuối Laba trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Hiện nay, đối với thị trường trong nước, sản lượng chuối Laba sản xuất đạt tiêu 

chuẩn đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của các siêu thị còn rất hạn chế. Nguyên nhân do 
nhiều hộ nông dân trồng không tuân thủ quy trình kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh, nên 
khi thu hoạch, buồng quả bị đen, mẫu mã quả xấu, giá bán thấp. Việc chăm sóc và 
bón phân không cân đối, một số bón phân đạm cao hoặc bón đạm vào cuống buồng 
nên chất lượng quả không cao.

Về giá cả: những buồng quả chuối tươi không bị nám đen, thương lái mua tại 
vườn giá thường cao hơn 1.000-1.500 đồng/1 kg quả tươi cân cả buồng (thiệt hại  
40.000-60.000 đồng đối với buồng 40 kg).

Đối với thị trường xuất khẩu: việc xuất khẩu chuối Laba cần thời gian, quy mô sản 
xuất, quy trình chế biến và bảo quản sau thu hoạch, vận chuyển hợp lý.

Qua thực hiện đề tài, diện tích trồng chuối Laba phát triển nhanh, từ khoảng hơn  
10 ha ban đầu đến nay đã phát triển khoảng 300 ha trên địa bàn 03 huyện. Nhưng chất 
lương quả chuối đạt tiêu chuẩn xuất khẩu còn thấp, tỷ lệ theo đánh giá chỉ đạt khoảng 
40%, số còn lại không đạt yêu cầu.

 Vùng phân bổ của chuối Laba cấy mô rất rộng tại Thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo 
Lâm, Di Linh…  Hiện nay, các vùng trên loại đất đỏ bazan có nguồn nước tưới chủ 
động còn nhiều, tiềm năng phát triển chuối Laba rất lớn. 

 11. Xây dựng Logo thương hiệu hàng hóa chuối Laba
Tổ chức thi thiết kế và tuyển chọn Logo: Đề tài đã thông báo cuộc thi thiết kế 

Logo thương hiệu chuối Laba trên Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng và  
1 số báo. Kết quả có 12 tác giả và 33 tác phẩm gởi về dự thi.

 Thành lập Hội đồng xét tuyển chọn Logo thương hiệu chuối Laba; Hội đồng đã 
thông qua quy chế xét tuyển bằng hình thức chấm điểm trực tiếp trên phiếu và đã 
chọn 04 tác phẩm của 04 tác giả; tác phẩm của tác giả Hồ Sỹ Khải đạt giải nhì được 
chọn làm Logo chuối Laba.

Thông báo Logo thương hiệu hàng hóa chuối Laba: Công bố Logo thương hiệu 
trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi ảnh Logo thương hiệu cho UBND 
36 xã trong vùng dự án, các phòng Công thương, Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm 
Nông nghiệp, Hội Nông dân, các Trung tâm Khuyến nông, 16 doanh nghiệp, hộ tư 
nhân kinh doanh chuối Laba và mua nông sản, trái cây trên địa bàn Lâm Đồng.

Xây dựng quy chế sử dụng Logo nhãn hiệu hàng hóa chuối Laba: Do Logo 
thương hiệu chuối Laba là nhãn hiệu hàng hoá tập thể, Ban chủ nhiệm đề tài đã trao 
đổi và bàn bạc thống nhất với Hội Làm vườn huyện Đức Trọng và thành lập chi hội 
những người sản xuất và kinh doanh chuối Laba gồm 09 thành viên để đứng tên đăng 
ký và quản lý, sử dụng Logo thương hiệu này. 

13. Đề xuất giải pháp
- Phân tích và xác lập gen hai dòng chuối Laba trên để có căn cứ khoa học trong 

công tác chọn và nhân giống.

- Hoàn thiện việc xây dựng quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc, đặc biệt là khâu 
phòng trừ bệnh chùn đọt chuối, bệnh khảm lá, bệnh hại buồng quả chuối… đây là tác 
nhân gây bệnh chủ yếu tại các vườn chuối Laba.

- Xây dựng quy trình công nghệ sau thu hoạch đối với cây chuối (vận chuyển, chế 
biến, bảo quản đến nơi tiêu thụ….).

- Tiếp tục thực hiện bước tiếp theo của đề tài để chuyển giao kết quả cho nông dân 
và những trang trại lớn để phát triển nhanh về diện tích, đồng thời hoàn thiện về quy 
trình kỹ thuật trồng và thâm canh chuối Laba theo hướng sản xuất hàng hóa.

- Đưa cây chuối Laba trở thành 1 cây trồng chính trong cơ cấu cây trồng của tỉnh, 
xem xét hình thành các tiểu vùng quy hoạch trồng chuối hàng hóa với quy mô phù 
hợp để tiến tới sản xuất phục vụ cho xuất khẩu.

Tác động kinh tế - xã hội của đề tài
Đề tài có ý nghĩa thiết thực phục vụ cho cơ quan quản lý địa phương trong việc đưa 

ra cơ chế, chính sách về phát triển giống chuối Laba đặc sản tỉnh Lâm Đồng. Đồng 
thời giúp nông dân trồng, chăm sóc và phát triển chuối Laba một cách bền vững trên 
địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đề tài có tính thực tiễn rất lớn; kết quả nghiên cứu phục tráng giống chuối Laba 
được trồng bằng cây con tách từ cây mẹ hay cây chuối con nuôi cấy mô nhưng năng 
suất, chất lượng quả chuối như nhau. 

 Thực tiễn cho thấy đây là cây trồng cho thu nhập nhanh và thường xuyên, được 
nhiều nông dân, trang trại, doanh nghiệp quan tâm nhằm góp phần tăng thu nhập cho 
những vùng độc canh cây công nghiệp như cà phê…

Trong quá trình thực hiện đề tài, chuối Laba được nhân dân mở rộng trồng ở các 
vùng đất của huyện Bảo Lâm, Bảo Lộc, Di Linh… đã cho thu hoạch buồng quả chất 
lượng tương đối tốt, mở ra khả năng và triển vọng rất lớn cung ứng cho thị trường 
trong và ngoài nước hiện nay.
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Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Bích Thu 
 và các cộng sự
Cơ quan thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam
Mục tiêu của đề tài: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường đất nông nghiệp 

(vùng chuyên canh rau, hoa thuộc Đà Lạt - Lạc Dương, Đơn Dương - Đức Trọng) 
thông qua một số nhóm chỉ tiêu về hàm lượng kim loại nặng, tính chất hóa học, vi 
sinh vật gây bệnh. 

 - Xác định nguyên nhân gây ô nhiễm; đề xuất các giải pháp xử lý, khắc phục và 
hạn chế ô nhiễm một cách hữu hiệu.

 - Làm cơ sở cho việc đánh giá, đề xuất các biện pháp phòng tránh và khắc phục ô 
nhiễm có hiệu quả môi trường đất chuyên canh rau hoa của tỉnh Lâm Đồng.

Nội dung nghiên cứu:
1. Thu thập tài liệu, số liệu và thông tin liên quan đến phạm vi nghiên cứu.
2. Khảo sát, điều tra nông hộ, nghiên cứu thực địa, lấy mẫu đất, nước tưới khu vực 

trồng rau, hoa và khu vực lân cận nhằm phát hiện khả năng bị ô nhiễm đất chuyên 
canh rau, hoa.

3. Phân tích mẫu đất, mẫu nước và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.
4. Xử lý số liệu điều tra, số liệu nghiên cứu thực địa và phân tích.
5. Xây dựng mô hình canh tác giảm thiểu ô nhiễm và hội thảo.
Kết quả nghiên cứu:
1. Tình hình canh tác rau - hoa khu vực nghiên cứu
Thành phố Đà Lạt: diện tích gieo trồng rau các loại: 7.800 ha; đậu các loại:  

300 ha và hoa các loại: 1.900 ha (năm 2008).
Huyện Lạc Dương: khoảng 2.421 ha trồng rau và 198 ha trồng hoa (năm 2008), tập 

trung ở thị trấn Lạc Dương, xã Lát, xã Đa Sar, xã Đạ Nhim, Đa Chais.
Huyện Đơn Dương: tổng diện tích gieo trồng rau, hoa khoảng 10.324 ha, trong đó 

diện tích trồng hoa khoảng 30 ha (năm 2008).
Huyện Đức Trọng: diện tích trồng rau năm 2008 khoảng 11.550 ha, tập trung 

chủ yếu tại xã Hiệp An (2.400 ha), Hiệp Thạnh (1.346 ha), Liên Nghĩa (3.455 ha),  
Phú Hội (2.284 ha). 

NGHIEÂN CÖÙU THÖÏC TRAÏNG OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG ÑAÁT 
NOÂNG NGHIEÄP VUØNG CHUYEÂN CANH RAU, HOA TÆNH LAÂM ÑOÀNG 

(ÑAØ LAÏT - ÑÔN DÖÔNG, ÑÔN DÖÔNG - ÑÖÙC TROÏNG) 
VAØ ÑEÀ XUAÁT CAÙC GIAÛI PHAÙP XÖÛ LYÙ, KHAÉC PHUÏC

2. Một số đặc điểm phát sinh học đất khu vực nghiên cứu
Rau, hoa ở khu vực nghiên cứu chủ yếu tập trung trên 2 nhóm đất chính là đất đỏ 

vàng và đất phù sa sông suối, trong đó chủ yếu là nhóm đất đỏ vàng.
Đề tài đã khái quát đặc điểm phát sinh học của một số loại đất chính như: Đất đỏ 

vàng trên đá mác ma trung tính và axít yếu (Fđ); Đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất 
(Fs); Đất vàng đỏ trên đá mácma axít (Fa); Đất phù sa sông và phù sa suối.

3. Kết quả điều tra hiện trạng sản xuất khu vực nghiên cứu
Kết quả điều tra nông hộ với 300 phiếu điều tra cho thấy:
3.1 Mùa vụ: Luân canh giữa các chủng loại rau khá phổ biến nhưng đồng thời cũng 

có nhiều vụ chuyên canh như xà lách ở Đức Trọng.
 - Các khu vực trồng hoa gần như chuyên canh, chủ yếu trong nhà màng và tập 

trung ở Đà Lạt, Lạc Dương.
3.2 Làm đất: Đất trồng rau ở Lâm Đồng chủ yếu là đất đồi, nhất là khu vực Đà Lạt, 

Lạc Dương. Ngoài ra vùng Đơn Dương có một phần diện tích là đất phù sa ven sông 
và một phần rất nhỏ đất phù sa suối ở phường 5 thành phố Đà Lạt. Tập quán phổ biến 
khi canh tác trên đất đồi là thay hoặc bổ sung đất mặt. Vài ba năm một lần, lớp đất 
mặt được cào bỏ và bổ sung đất mới cào từ vách đồi xuống. Cũng có nhiều hộ chỉ bổ 
sung thêm một lượt đất mới, trộn chung với đất mặt đang canh tác. 

Việc xử lý đất trồng rau cũng khá phổ biến. Các biện pháp xử lý đất ghi nhận được 
có thể là dùng hoá chất, bón vôi, hấp đất chủ yếu tập trung ở Đà Lạt. Những khu vực 
khác như Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng thường chỉ dùng vôi với lượng bón cao.

3.3 Tập quán sử dụng phân bón 
a. Khu vực Đà Lạt - Lạc Dương: Sử dụng nhiều chủng loại phân bón và phân hữu 

cơ từ nguồn gốc phân chuồng, phân bò, phân dê,... và có sử dụng phân cá.
 - Phân bón đa lượng được nông dân áp dụng nhiều hơn so với khuyến cáo (bón 

Nitơ bón cao hơn 35 - 50%; Photpho (lân) vượt 30 - 70% và Kali vượt 20 - 65%). 
 - Phân bón lá được nông dân sử dụng khá phổ biến, nhiều chủng loại, sử dụng kết 

hợp với các loại thuốc BVTV. Số lần phun xịt trong một vụ dao động từ 4 - 10 lần/vụ, 
tùy tình trạng cây trồng và thời tiết trong vụ.

b. Khu vực Đơn Dương - Đức Trọng: Nông dân chú trọng đến việc sử dụng phân 
hữu cơ. Trong các hộ điều tra, hầu như không có sử dụng phân cá, có chăng là loại 
phân hữu cơ sinh học.

 - Liều lượng bón cũng sử dụng khá cao so với mức khuyến cáo.
So với khu vực Đà Lạt - Lạc Dương thì khu vực Đơn Dương - Đức Trọng có mức 

độ đầu tư phân bón thấp hơn.
3.4 Tình hình sâu bệnh và sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật
 - Các hoá chất mà nông dân sử dụng đều nằm trong danh mục được phép sử dụng 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
 - Liều lượng sử dụng thường cao hơn nhiều so với mức khuyến cáo. 
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3.5 Tình hình vệ sinh đồng ruộng và xử lý đất trồng sau thu hoạch
 - Thu gom tàn dư thực vật sau mỗi vụ nhưng không có biện pháp xử lý tàn dư.
 - Xử lý đất phổ biến nhất là bón vôi. Ngoài ra, khu vực Đà Lạt - Lạc Dương có biện 

pháp xử lý đất là thay đất, thêm đất mới. Việc thay đất hay thêm đất mới chỉ diễn ra 
ở những vườn có thời gian canh tác từ 3 - 5 năm trở lên. 

 - Kết quả điều tra cũng cho thấy, ngoài những biện pháp xử lý trên thì cũng có  
2% số hộ được khảo sát sử dụng biện pháp xử lý đất là hấp đất.

3.6 Nguồn nước tưới: Nguồn nước tưới chủ yếu được lấy từ các nguồn chính: 
Nước suối, nước hồ chứa tự đào (các hồ này hầu hết nằm dưới những thung lũng, lắng 
nước chảy từ các khe, suối), một phần nhỏ sử dụng nước giếng, nước mạch. Đa số 
không xử lý nước trước khi tưới cũng như không có biện pháp kiểm soát chất lượng 
nước tưới, nhất là những hộ sử dụng nước tưới từ hồ, suối.

4. Kết quả nghiên cứu chất lượng môi trường đất
4.1 Độ chua đất: Đất chuyên canh rau hoa có xu hướng kiềm hóa, nói cách khác ít 

chua hơn nhiều so với đất đối chứng. Hiện tượng này phổ biến ở tất cả các khu vực 
nghiên cứu nhưng rõ nhất là ở Lạc Dương (trên 92% số mẫu nghiên cứu), kế đến là 
Đà Lạt và Đơn Dương, Đức Trọng (khoảng 70% số mẫu). Tất cả các mẫu đất canh 
tác trong nhà màng ở Đà Lạt và Lạc Dương đều có trị số pH cao hơn đất đối chứng. 
Hoa được trồng chủ yếu trong nhà màng, thường được đầu tư phân bón cao, xử lý đất 
bằng nhiều biện pháp, trong đó bón vôi với liều lượng cao cũng là nguyên nhân của 
hiện tượng này.

pH của đất một khi thay đổi sẽ kéo theo hàng loạt biến động khác của tính chất hóa 
học đất, ảnh hưởng tới hàng loạt quan hệ tương tác trong dinh dưỡng cây trồng. 

4.2 Chất hữu cơ đất (OM): Hữu cơ ở hầu hết số mẫu nghiên cứu khu vực Đà Lạt 
và Lạc Dương đều tăng so với đất đối chứng, tăng cao nhất trên 7 - 8 lần (đất trong 
nhà màng trồng hoa đồng tiền ở phường 5). Đất đồi ở Đơn Dương và Đức Trọng cũng 
cho kết quả tương tự. Chỉ có đất phù sa và đất xám khu vực Đơn Dương mới có hàm 
lượng hữu cơ trong đất trồng rau đậu giảm thấp so với đất đối chứng. 

Đất trong nhà màng thường có hàm lượng hữu cơ cao hơn đất ngoài nhà màng. 
Những mẫu nghiên cứu có OM lớn hơn 5% ở Đà Lạt đều là đất trong nhà màng, 
trên đất đồi. Ngược lại ở Đơn Dương, trên đất phù sa, hữu cơ đất trong nhà màng lại 
thường thấp hơn đất ngoài nhà màng. Hàm lượng sét trong đất phù sa thấp hơn đất đồi 
cũng làm cho khả năng khoáng hóa chất hữu cơ dễ dàng hơn nên cũng dễ mất hơn. Vì 
vậy cần lưu ý bón bổ sung phân hữu cơ cho những khu vực này.

4.3 Các chất dinh dưỡng đa lượng và cation trao đổi
Nitơ tổng số: Kết quả nghiên cứu cho thấy, từ 65 - 78% số mẫu canh tác có hàm 

lượng Nitơ tổng số cao hơn đất đối chứng ở cả 4 khu vực. Mẫu cao nhất gấp hơn  
5 lần so với đất đối chứng là mẫu trồng hoa cúc ở phường 12, thành phố Đà Lạt và 
mẫu trồng xà lách ở xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng. Đất canh tác khu vực phường 12 
và Thái Phiên (Đà Lạt) có hàm lượng đạm trong đất canh tác thấp hơn nhiều đất đối 
chứng vốn là đất đỏ vàng có đá mẹ là mácma trung tính nên hàm lượng Nitơ tổng số 
trong đất cao (0,12 - 0,16%).

Đất trong nhà màng thường có Nitơ tổng số cao hơn đất ngoài nhà màng ở cả Đà 
Lạt, Đức Trọng và Đơn Dương. Đất trong nhà màng chủ yếu là trồng hoa các loại với 
mức đầu tư phân bón cao gần gấp đôi so với trồng rau; đồng thời ít chịu ảnh hưởng 
của nước mưa hơn đất ngoài nhà màng nên lượng đạm trong đất tích lũy nhiều hơn.

Lân và Ka li dễ tiêu: Hàm lượng Photpho (Lân) dễ tiêu và Kali dễ tiêu trong đất 
trồng rau, hoa ở các khu vực nghiên cứu đều cao, từ 17 đến trên 200 mg/100 g đất đối 
với lân và từ 17 đến trên 120 mg/100 g đất đối với kali. Cao hơn từ 10 đến 20 lần, cá 
biệt cao hơn cả trăm lần (hàm lượng Photpho) so với mẫu đối chứng. Xét theo tỷ lệ, 
80 - 100% số mẫu nghiên cứu ở cả 4 vùng có hàm lượng lân dễ tiêu cao hơn đất đối 
chứng. Với Kali, tỷ lệ này thấp hơn một chút nhưng cũng tới 67 - 100% mẫu nghiên 
cứu cao hơn đất đối chứng. Vùng Lạc Dương có 100% số mẫu canh tác rau, hoa vượt 
đất đối chứng về cả lân và kali dễ tiêu.

Thực tế ở Lâm Đồng, lượng P2O5 bón ít nhất là 290 kg/ha trong khi Nitơ luôn bón 
cao hơn 300 kg/ha nên việc dư thừa tất yếu xảy ra.

Với Kali, ở liều lượng bón khoảng 100 kg K2O kg/ha đã bắt đầu xảy ra đối kháng 
với N, tức là cây không lấy được N nữa nếu bón N trên 300 kg/ha. Đó là lý do tại sao 
chất dinh dưỡng trong đất dư thừa nhưng vẫn không đạt năng suất tối đa tương ứng.

Khu vực Đơn Dương - Đức Trọng lượng phân đa lượng được sử dụng thấp hơn so 
với khu vực Đà Lạt - Lạc Dương mặc dù vậy vẫn vượt mức khuyến cáo nhiều lần. 

Hàm lượng Natri trao đổi trong đất trong mối quan hệ với sử dụng phân cá
Tập quán sử dụng phân cá lâu năm ở khu vực trồng rau, nhất là Đà Lạt vẫn còn 

tồn tại ở khoảng 17% số hộ. Lượng sử dụng bình quân gần 400 kg/1.000 m2. Hàm 
lượng muối trong phân cá quá cao nên ion Natri được đưa vào đất quá nhiều, vượt quá 
ngưỡng cho phép và trở thành độc tố kìm hãm sự phát triển của cây trồng. 

4.4 Kim loại nặng và Asen
 - Thủy ngân (Hg): Không phát hiện thủy ngân trong toàn bộ mẫu đất và nước tưới 

nghiên cứu ở cả 4 khu vực. Đó là đều rất đáng mừng.
 - Kẽm (Zn): Hàm lượng Kẽm trong toàn bộ mẫu nghiên cứu đều nằm trong giới 

hạn an toàn cho phép của TCVN.
 - Đồng (Cu): Ở khu vực Đà Lạt, Đơn Dương và Đức Trọng đều có hàm lượng đồng 

trong đất thấp hơn tiêu chuẩn cho phép (50 mg/kg đất). Chỉ có 4 mẫu đất khu vực Đà 
Lạt và hầu hết mẫu đất khu vực Lạc Dương có hàm lượng Cu cao hơn tiêu chuẩn Việt 
Nam dành cho đất nông nghiệp. 

 - Hàm lượng Cr, Zn, Pb: đều nằm trong mức an toàn, chỉ có 4 mẫu có Pb và 4 mẫu 
có Cr cao hơn tiêu chuẩn cho phép nhưng không điển hình. Đối với nguyên tố Pb, hầu 
hết mẫu nước tưới ở Đơn Dương - Đức Trọng đều có Pb vượt giới hạn 0,1mg/l mặc 
dù hàm lượng trong đất chưa vượt ngưỡng cảnh báo. 

 - Đối với Cadimi (Cd): Không phát hiện Cd trong đất khu vực Đà Lạt - Lạc Dương 
và Đơn Dương - Đức Trọng. Trong nước tưới ở khu vực này có Cd ở hàm lượng rất 
thấp (nhỏ hơn 0,01 mg/l).
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 - Nguyên tố Asen được phát hiện có hàm lượng cao vượt tiêu chuẩn cho phép đối 
với đất nông nghiệp khá phổ biến trong số mẫu đất nghiên cứu, (chiếm 65% số mẫu) 
ở Đà Lạt - Lạc Dương. Hàm lượng As cao gấp nhiều lần tiêu chuẩn cho phép, phổ 
biến từ 2,5 đến 4,5 lần, thậm chí có nhiều mẫu cao hơn tới 75 lần. Hàm lượng cao 
nhất phát hiện được là ở thị trấn Lạc Dương (111 mg/kg) trên đất đồi, chưa canh tác.

Khu vực Đơn Dương - Đức Trọng có hàm lượng As trong đất rất thấp hoặc không 
phát hiện. As trong tất cả các mẫu nước tưới đều không đáng kể hoặc không phát hiện. 
Đất canh tác rau hoa ở Đơn Dương - Đức Trọng ít phát hiện thấy As trong đất. 

4.5 Hợp chất hữu cơ khó phân hủy sinh học (tồn dư nông dược): Lượng thuốc 
BVTV được sử dụng khá nhiều ở tất cả các vùng nghiên cứu. Tuy nhiên theo kết quả 
điều tra ghi nhận được thì toàn bộ các loại thuốc BVTV mà nông dân sử dụng đều là 
các loại thuốc có trong danh mục được phép sử dụng.

Các mẫu đất, nước phân tích đều không phát hiện được tồn dư hóa chất BVTV.
4.6 Vi sinh vật có khả năng gây bệnh: Không phát hiện E.Coli là vi khuẩn gây 

bệnh trong mẫu đất nghiên cứu. Hàm lượng Coliform trong đất có canh tác cao hơn 
đất đối chứng do ít nhiều cũng sử dụng phân hữu cơ có nguồn gốc động vật. Tuy 
nhiên, Coliform trong đất không phải là vi khuẩn chỉ thị cho khả năng gây bệnh tả ở 
người. Trong nguồn nước tưới cũng không phát hiện vi khuẩn E.Coli.

5. Xây dựng mô hình canh tác giảm ô nhiễm môi trường đất
Mô hình 1: Xà lách cuốn (Đức Trọng).
Mô hình 2: Bó xôi (Đà Lạt).
Nhận xét kết quả thực nghiệm qua 2 mô hình:
 - Mức đầu tư phân bón của mô hình giảm hơn 30% so với người dân nhưng năng 

suất gần tương đương. Xét về hiệu quả kinh tế, giảm đầu tư phân bón cho hiệu quả 
cao hơn. Đồng thời giảm áp lực tồn dư phân bón đối với đất trồng dẫn tới giảm ô 
nhiễm môi trường đất và nước mặt, nước ngầm.

 - Lượng chất dinh dưỡng dễ tiêu trong đất sau thu hoạch của mô hình thấp hơn có 
ý nghĩa so với phương thức của nông dân.

 - Các thông số khác về tính chất hóa học đất chưa có thay đổi rõ rệt vì chỉ trong 
vòng một vụ rau rất khó phát hiện sự thay đổi đối với môi trường có tính đệm cao như 
môi trường đất. Nếu việc giảm lượng phân bón được duy trì trong vài vụ, các tính chất 
hóa học đất sẽ thay đổi theo chiều hướng thuận lợi hơn.

Đề tài đã tổ chức hội thảo để giới thiệu mô hình và chuyển giao kỹ thuật đầu tư 
phân bón hướng tới giảm ô nhiễm môi trường đất cho bà con nông dân.

6. Đề xuất giải pháp khắc phục
6.1 Giải pháp kỹ thuật
 - Sử dụng phân bón hóa học (phân khoáng) đúng liều lượng và tỷ lệ:
Đối với vấn đề biến đổi tính chất hóa học đất hay độ phì nhiêu thực tế đất canh tác, 

cần lưu ý nhất là phương thức sử dụng phân bón. 
Thực tế đất khu vực nghiên cứu có hàm lượng đạm khá hơn đất chưa canh tác nhưng 

cũng có nhiều khu vực chưa bón đủ lượng đạm nông sản đã lấy đi nên cần bón bổ sung.
Kali dễ tiêu hiện đa số là dư thừa nhưng không hẳn là đã đáp ứng đủ nhu cầu của 

cây, nhất là cây lấy củ và Atisô do bón không cân đối với đạm nên hiệu lực Kali kém. 
Không nên bón một lượng lớn phân lân mỗi vụ vì lân là nguyên tố dễ bị rửa trôi và 

hấp thụ hóa học dưới dạng kết tủa các photphat khó tan và có khả năng gây phú dưỡng 
hóa. Chỉ nên bón cách vụ với lượng đã được khuyến cáo. 

Tỷ lệ phân bón thích hợp như sau:

 - Tăng cường sử dụng phân hữu cơ, nhất là phân hữu cơ chế biến như phân hữu 
cơ sinh học và phân hữu cơ vi sinh vì những lợi ích:

+ Hàm lượng hữu cơ cao hơn phân chuồng nên giảm lượng bón và công bón. 
+ Phân đã qua chế biến nên diệt được mầm bệnh, hạt cỏ dại.
+ Có chứa một hoặc nhiều chủng vi sinh vật có ích làm tăng cường độ hoạt động 

sinh học trong đất giúp quá trình mùn hóa thuận lợi, kháng nấm cao.
Đất càng giàu hữu cơ thì khả năng chống chịu của cây trồng với các điều kiện bất 

lợi như ô nhiễm hóa học, sâu bệnh hại, hạn hán… càng cao.
 - Giảm tối đa và tiến tới ngưng sử dụng phân cá chưa qua chế biến để cải thiện tính 

chất vật lý đất đã bị thoái hóa do bão hòa ion Natri trong phức hệ hấp phụ đất. Đối với 
những vùng đất đã bị chai cứng do sử dụng phân cá nhiều năm, cần loại bỏ ion Natri 
ra khỏi đất bằng các biện pháp: Rửa bằng nước ngọt hay tận dụng nước mưa để rửa 
trôi muối đã tích lũy; Bón Ca(NO3)2 - Canxi nitrat thay vì bón bột đá vôi CaCO3 vì ion 
NO3

 - dễ dàng tạo muối dễ hòa tan với Na và nhanh chóng rửa trôi khỏi đất.
 - Không bón vôi quá liều lượng 500kg CaO/ ha nhiều vụ liên tiếp, nên bón cách vụ 

hoặc 2 vụ một lần để tránh kiềm hóa quá mạnh môi trường đất. Mặc dù một số chủng 
loại rau như cải bắp ưa thích đất có pH trung tính, hơi kiềm (pH từ 6,5 - 7,2), việc bón 
vôi lượng lớn hàng vụ sẽ làm giảm cường độ hoạt động sinh học đất dẫn tới giảm khả 
năng phân hủy chất hữu cơ, giảm hiệu quả phân bón, nhất là phân lân. 

 - Kết quả nghiên cứu chưa phát hiện ô nhiễm kim loại nặng Cu, Zn, Cr, Mn, Pb, 
Hg, Cd nhưng cũng có một vài mẫu có xu hướng tích lũy trong đất. Vì vậy ngoài việc 
sử dụng phân bón có nguồn gốc rõ ràng cần lưu ý không sử dụng nước thải chưa qua 
xử lý để tưới. Nếu có điều kiện, có thể trồng xen hoặc luân canh một số loại thực vật 
có khả năng tích lũy kim loại nặng từ đất như cỏ Vetiver, cây hoa ngũ sắc, cây hướng 
dương…, sau đó nhổ toàn bộ thân, rễ và lá gom lại để tiêu hủy. 

 - Đối với Asen hiện đang tích lũy khá cao trong đất khu vực Đà Lạt - Lạc Dương 
mà phần lớn nguyên nhân có nguồn gốc từ đá mẹ trầm tích cần có nghiên cứu sâu để 

Chủng loại rau N P2O5 K2O

Rau ăn lá 1 0,6 0,8

Rau ăn củ 1 1,2 1,33

Rau ăn quả 1 0,6 0,75
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xác định chính xác khả năng tích lũy từ đất vào cây trồng cũng như khả năng hòa tan 
Asen vào nước mặt và nước ngầm. 

 - Giảm tối đa lây nhiễm bệnh hại trên cây rau bằng các biện pháp tổng hợp sau:
+ Vệ sinh ruộng vườn, gom và tiêu hủy tàn dư bệnh vụ trước (đem chôn, hoặc 

đốt...), không vứt cây bệnh lên bờ ruộng, sông, suối, không cho gia súc ăn.
+ Cày lật để phơi đất nhằm diệt nguồn bệnh.
+ Sử dụng nguồn cây giống sạch bệnh. Chú ý sử dụng nguồn nước tưới đảm bảo, 

không để nước chảy tràn từ ruộng này qua ruộng khác khi mưa hay tưới, vệ sinh kỹ 
dụng cụ làm đất, vệ sinh giày dép sau khi đi vào ruộng bị bệnh... 

+ Sử dụng phân Calcium Nitrate, bằng cách bón hoặc hoà nước tưới vào gốc cho 
cây để làm giảm độ chua của đất.

+ Thường xuyên loại bỏ cây bị bệnh trên ruộng rau và đem tiêu hủy.
+ Khi đất vườn bị nhiễm bệnh sưng rễ bắp cải nặng, cần phải luân canh với các cây 

trồng khác họ thập tự, hoặc chọn vùng đất mới để trồng.
6.2 Giải pháp quản lý
 - Tiếp tục tuyên truyền, vận động và nâng cao hiểu biết cho người dân trong việc 

sử dụng vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc BVTV, vôi bón đúng phương pháp, 
loại bỏ phân cá. Chỉ sử dụng những loại thuốc BVTV được phép sử dụng theo quy 
định của Bộ Nông nghiệp và PTNT và không dùng quá liều lượng quy định như hiện 
nay. Bón phân cân đối và theo khuyến cáo.

 - Đánh giá tác động môi trường tại các khu vực chuyên canh rau. Áp dụng quy định 
của Bộ Nông nghiệp và PTNT điều kiện được chứng nhận là khu vực sản xuất rau an 
toàn về đất và nước tưới để các doanh nghiệp, cơ sở hoặc tư nhân đăng ký được cấp 
chứng nhận.

 - Quản lý chất thải trong sản xuất nông nghiệp gồm: tàn dư thực vật, bao bì chứa 
đựng phân bón, thuốc BVTV để tránh ô nhiễm cho nguồn nước mặt và nước ngầm 
của khu vực.

 - Vận động người sản xuất đồng lòng áp dụng các biện pháp tổng hợp như đã trình 
bày để nâng cao hiệu quả việc phòng và chống bệnh hại trên cây rau.

Tác động kinh tế - xã hội của đề tài
Đề tài có ý nghĩa thực tiễn, kết quả đề tài giúp các ngành liên quan ở địa phương 

nhận định được ảnh hưởng của việc canh tác rau, hoa và cây trồng đến môi trường 
đất hiện tại và trong tương lai để có biện pháp quản lý phù hợp, góp phần hạn chế và 
ngăn chặn kịp thời những tác động của ô nhiễm đến môi trường đất.

Đối với vùng chuyên canh rau hoa của Lâm Đồng, vấn đề an toàn nông sản cho rau 
thực phẩm nội tiêu và xuất khẩu cần được đặc biệt chú ý đến. Việc nghiên cứu, đánh 
giá chất lượng môi trường đất khu vực trồng rau và hoa của Lâm Đồng là cơ sở khoa 
học cho định hướng phát triển bền vững trong việc canh tác rau và hoa có năng suất, 
chất lượng cao nhưng không gây ảnh hưởng xấu tới chất lượng đất và các thành phần 
môi trường khác.

Chủ nhiệm đề tài: BSCKII Lê Quang Đạo
 và các cộng sự
Cơ quan thực hiện: Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương
Mục tiêu của đề tài: Xác định tỷ lệ tăng huyết áp (THA) và tìm hiểu các yếu tố 

nguy cơ của THA ở người trưởng thành từ 25 đến 64 tuổi tại Lâm Đồng năm 2010.
Nội dung nghiên cứu:
1. Xác định tỷ lệ hiện mắc THA ở người trưởng thành từ 25-64 tuổi tại Lâm Đồng.
2. Tìm hiểu một số yếu tố nguy cơ đối với bệnh THA ở người trưởng thành  

từ 25-64 tuổi tại Lâm Đồng.
3. Đề xuất các biện pháp phòng, tránh nguy cơ THA.
Kết quả nghiên cứu:
1. Những đặc tính dân số xã hội của đối tượng nghiên cứu
Mẫu nghiên cứu có 1991 người, tỷ lệ mất mẫu là rất thấp (0,99%), tỷ lệ đối tượng 

nghiên cứu ở khu vực thành thị và nông thôn là tương đương (50,07% và 49,93% 
tương ứng). Nữ tham gia nhiều hơn nam, phân bố của nhóm tuổi và giới tính tương 
đối đều ở hai khu vực thành thị và nông thôn. Hầu hết là người Kinh. Đa số có trình 
độ tiểu học và trung học cơ sở. Tỷ lệ mù chữ rất thấp (4,3%), trình độ đại học (10%). 
Nghề nghiệp phổ biến nhất là tự làm chủ, kế đến là công nhân viên nhà nước, nội trợ. 
Thu nhập bình quân từ > 1 triệu - ≤ 3 triệu đồng chiếm cao nhất (42%).

2. Những hành vi nguy cơ của THA
2.1 Sử dụng thuốc lá: 
Ở nam giới, những người hút thuốc lá lại có nguy cơ bị THA và tăng cholesterol 

thấp hơn người không hút là 0,8 và 0,9 lần. Hút thuốc lá không liên quan đến đường 
huyết ở nam giới.

Ở nữ giới, những người có hút thuốc tăng nguy cơ lên 2,4 lần so với người không 
hút. Hút thuốc lá không liên quan đến tăng cholesterol ở nữ giới, người có hút bị tăng 
cholesterol gấp 1,4 lần người không hút.

Hút thuốc lá làm tăng đường huyết ở phụ nữ lên 2,6 lần. Tỷ lệ hút thuốc lá tăng dần 
theo độ tuổi ở cả nam và nữ. 

Nam ở thành thị hút thuốc ít hơn nam ở nông thôn trong khi nữ ở thành thị lại hút 
thuốc nhiều hơn nữ ở nông thôn. 

Trình độ học vấn ở nam không liên quan đến hành vi hút thuốc lá trong khi ở nữ, 
học vấn cao thì càng ít hút thuốc lá hơn. 

ÑAÙNH GIAÙ THÖÏC TRAÏNG BEÄNH TAÊNG HUYEÁT AÙP 
ÔÛ NGÖÔØI TRÖÔÛNG THAØNH TÖØ 25-64 TUOÅI TAÏI LAÂM ÑOÀNG 
NAÊM 2010 VAØ ÑEÀ XUAÁT CAÙC BIEÄN PHAÙP PHOØNG TRAÙNH
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Ở nữ giới, nội trợ ít hút thuốc hơn người có việc làm ổn định 0,5 lần, người hưu trí 
và thất nghiệp hút thuốc nhiều hơn 1,8 và 4,4 lần.

Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tỷ lệ hút thuốc lá ở người có việc làm ổn 
định với người tự làm chủ, người tự làm chủ hút thuốc lá nhiều hơn 1,3 lần. 

Những người hưu trí và thất nghiệp có tỷ lệ hút thuốc lá cao hơn người có việc làm 
ổn định, người làm nội trợ ít hút thuốc hơn.

2.2 Sử dụng rượu, bia: Hơn 40% đối tượng nghiên cứu có uống rượu, và ở thành 
thị (42%) cao hơn nông thôn (39%). Tỷ lệ uống rượu ở nam giới là rất cao (75%) so 
với nữ (5,8%). Giữa hai khu vực, tỷ lệ uống rượu ở nam là tương đương nhưng nữ 
thành thị uống rượu nhiều hơn ở nông thôn. Tỷ lệ uống trong 7 ngày qua ở nam là 
54%, ở nữ là 2%. Trong số những người có uống rượu, tỷ lệ lạm dụng rượu (có uống 
bất kỳ ngày nào trong 7 ngày qua từ 5 ly chuẩn trở lên đối với nam và ≥4 ly chuẩn đối 
với nữ) là 8%, nhưng đối với nam, tỷ lệ này là 16%.

Tỷ lệ lạm dụng thức uống có rượu giữa các nhóm HA cao, đường huyết cao và 
những nhóm bình thường tương ứng có ý nghĩa thống kê. Lạm dụng thức uống có 
rượu gây THA gấp 1,7 lần so với người bình thường và gây đường huyết cao tăng gấp 
1,2 lần so với người bình thường. Không có mối liên quan giữa tỷ lệ uống rượu giữa 
các nhóm tuổi ở nam và nữ. Nam và nữ ở thành thị uống rượu nhiều hơn ở nông thôn. 
Dân tộc Kinh uống rượu ít hơn dân tộc khác 2 lần, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.

Tỷ lệ uống rượu tăng dần có ý nghĩa thống kê theo trình độ học vấn ở cả nam và 
nữ, người có trình độ học vấn đại học trở lên uống rượu nhiều gấp 2,3 lần người học 
chưa xong tiểu học.

2.3 Ăn rau trái: Hàng tuần, đa số đối tượng nghiên cứu ít ăn trái cây, thành thị 
hơn nông thôn (4 ngày/tuần và 2,9 ngày/tuần không ăn trái cây). Số lượng trái cây ăn 
vào cũng rất ít ở hai giới, thành thị và nông thôn tương đương nhau (0,7 suất/ngày và  
0,6 suất /ngày). Tỷ lệ không ăn rau rất cao, thành thị cũng như nông thôn, nam cũng như nữ  
(6,8 ngày/tuần ở thành thị và 6,6 ngày/tuần ở nông thôn). Lượng rau ăn vào hàng 
ngày cũng rất thấp, không có sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, nam và nữ  
(1,6 suất/ngày ở thành thị và 1,9 suất/ngày ở nông thôn).

Số lượng rau và trái cây ăn hàng ngày cũng không cao và không khác biệt giữa nơi 
ở và giới tính (2,3 suất/ngày ở thành thị và 2,5 suất/ngày ở nông thôn).

Không có sự khác biệt tỷ lệ ăn rau trái không thường xuyên giữa các nhóm HA cao, 
tăng cholesterol huyết thanh, đường huyết cao và những nhóm bình thường tương ứng.

2.4 Ăn chất béo: Tỷ lệ sử dụng dầu thực vật là rất cao (92%), nông thôn sử dụng 
dầu thực vật nhiều hơn thành thị (96%) và (87%) tương ứng.

Không có mối liên quan giữa tình trạng HA, chỉ số sinh hóa và loại chất béo sử dụng 
phân bố theo giới tính. Không có sự khác biệt tình trạng sử dụng chất béo theo nhóm tuổi, 
dân tộc, trình độ học vấn và mức thu nhập. Ở khu vực thành thị sử dụng chất béo động 
vật cao hơn ở nông thôn 3,6 lần; nam giới thành thị sử dụng chất béo động vật nhiều hơn 
nữ giới cùng khu vực 4,5 và 2,9 lần. Trong khi đó nhóm nghề nghiệp tự làm chủ, thất 
nghiệp và sinh viên sử dụng chất béo động vật nhiều hơn các nhóm nghề khác lần lượt là  
1,7 lần; 3,4 lần và 6 lần với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.

2.5 Hoạt động thể lực: Một đối tượng được xem là ít vận động thể lực khi hoạt 
động ít hơn 150 phút với cường độ mạnh hay trung bình trong công việc hàng tuần. 
Tỷ lệ ít vận động thể lực chung là 9% và phân bố đều theo giới tính và khu vực. 

Không có sự khác biệt tỷ lệ không hoạt động thể lực giữa các nhóm cao HA, tăng 
cholesterol huyết thanh, đường huyết cao và những nhóm bình thường tương ứng.

Tỷ lệ không vận động thể lực ở nhóm tuổi từ 35 đến 44 tuổi ít hơn nhóm tuổi dưới 
34 tuổi. Không có sự khác biệt về không vận động thể lực ở thành thị và nông thôn.

Dân tộc Kinh không vận động nhiều hơn dân tộc khác 2,8 lần ở nam và nữ, sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê. Học vấn càng cao tỷ lệ không vận động thể lực càng cao, 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Người tự làm chủ hưu trí không vận động thể lực 
ít hơn người có việc làm ổn định. Chưa tìm thấy mối liên quan giữa không vận động 
thể lực với thu nhập.

2.6 Thói quen ăn mặn: Tỷ lệ có thói quen ăn mặn là 25%, nam ăn mặn hơn nữ, 
nông thôn ăn mặn hơn thành thị. Không có sự khác biệt giữa thói quen ăn mặn giữa 
các nhóm THA, tăng cholesterol huyết thanh, tăng đường huyết và những nhóm bình 
thường tương ứng. Tỷ lệ ăn mặn tương đương nhau giữa các nhóm tuổi ở hai giới. 
Dân tộc Kinh có xu hướng ăn mặn nhiều hơn dân tộc khác nhưng sự khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê. Người thất nghiệp có tỷ lệ ăn mặn cao hơn người có việc làm ổn 
định 2,2 lần, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Không tìm thấy sự liên quan giữa trình 
độ học vấn và thu nhập với tỷ lệ ăn mặn.

3. Những chỉ số thể lực của đối tượng nghiên cứu
Kết quả cho thấy trung bình của BMI và của tỷ số eo - mông là tương đương ở nam 

cũng như nữ ở hai khu vực thành thị và nông thôn, (21 kg/m2). Tỷ lệ béo phì chung 
theo BMI là 7,9%. Tỷ lệ thừa cân - béo phì có xu hướng tăng dần theo tuổi và phụ 
nữ thừa cân - béo phì cao hơn nam giới. Tỷ lệ thừa cân béo phì theo BMI ở khu vực 
thành thị cao hơn ở nông thôn, 11% so với 4,6%, có thể được giải thích là do tại Lâm 
Đồng, khu vực thành thị và nông thôn có sự khác biệt khá rõ về điều kiện sinh thái, 
kinh tế và xã hội. Tỷ lệ thừa cân béo phì theo BMI và ở nữ là cao hơn nam, 8,2% so 
với 7,6%, sự chênh lệch là thể hiện ở nông thôn. 

Tỷ lệ béo bụng chung trong mẫu nghiên cứu là 25%; tỷ lệ này ở thành thị cao hơn 
ở nông thôn, 30% so với 21%; ở nữ cao hơn ở nam, 39% so với 11%; nam ở thành thị 
có tỷ lệ béo bụng cao hơn nam nông thôn, 16% và 7,3%. 

4. Các chỉ số sinh hóa của đối tượng nghiên cứu
4.1 Đường huyết: Trung bình nồng độ đường huyết lúc đói tương đương giữa nam 

và nữ, cũng như giữa hai khu vực thành thị và nông thôn. Tỷ lệ tăng đường huyết 
chung là 7,8%, ở nông thôn cao hơn ở thành thị, 7,9% và 7,7%; và ở nam cao hơn ở 
nữ, 10,5% và 5,2%. 

4.2 Cholesterol: Tỷ lệ tăng cholesterol huyết thanh là 24%, ở nữ cao hơn ở nam, 
36% và 13%. Nữ giới ở nông thôn có tỷ lệ tăng cholesterol huyết thanh thấp hơn so 
với nữ giới ở thành thị, 3,3% và 39%; tỷ lệ này ở nam giới là tương đương nhau, 13%. 

Qua khảo sát tình trạng THA và các yếu tố nguy cơ từ các chỉ số nhân trắc và chỉ 
số sinh hóa liên quan THA, cho thấy tại Lâm Đồng tỷ lệ THA, thừa cân béo phì, tăng 
đường huyết và tăng cholesterol đang ở mức tương đối cao và cho việc phòng chống 
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THA chung hiện nay tại Lâm Đồng vẫn chưa kiểm soát được tình trạng HA và các 
yếu tố nguy cơ này. 

5. Huyết áp của người dân Lâm Đồng
5.1 Trung bình huyết áp: Trung bình HA tâm thu và HA tâm trương của nam là 

cao hơn của nữ, 127 mmHg và 78 mmHg so với 119 mmHg và 73 mmHg; và tương 
tự trong từng nhóm nông thôn và thành thị. Tính chung ở hai giới thì trung bình HA 
tâm thu và HA tâm trương ở thành thị và nông thôn là tương đương, 123 mmHg và 
75 mmHg so với 123 mmHg và 76 mmHg.

5.2 Tăng huyết áp: Tỷ lệ THA chung là 18% và ở nam cao hơn ở nữ. Ở thành thị 
THA ít hơn ở nông thôn cả ở nam và ở nữ. Nếu tính luôn những đối tượng có tiền sử 
THA nhưng HA đang ổn định vào thời điểm nghiên cứu thì tỷ lệ THA chung là 18%.

Từ nghiên cứu cho thấy: THA ở Lâm Đồng đang ở tỷ lệ cao so với các nghiên cứu 
khác trên toàn quốc, và liên quan nhiều yếu tố nguy cơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy 
công tác nâng cao sức khỏe cho người THA thật sự là rất cấp bách, việc tăng cường 
phòng chống yếu tố có nguy cơ sẽ ngăn chặn có hiệu quả THA trong những năm tới.

5.3 THA phân bố theo chỉ số sinh hóa và thể lực
Ở cả hai giới, tỷ lệ THA tăng dần theo mức độ BMI từ bình thường, nhẹ cân, nặng 

cân, béo phì (13%, 15%, 23% và 40%) và sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê, tỷ lệ 
THA cũng cao hơn ở nhóm có tỷ số eo - mông cao so với nhóm bình thường (22% so 
với 14%). 

Tỷ lệ THA ở nhóm thừa cân béo phì theo BMI cao gấp 3,2 lần so với nhóm bình 
thường (KTC 95%: 2,2-4,5), nguy cơ THA ở nhóm có thừa cân béo phì (BMI ≥25 
kg/m2) là cao hơn (OR=2,67; KTC95%: 1,75-4,08). Tỷ lệ THA ở nhóm có chỉ số eo 
- mông cao, cao gấp 1,5 lần so với nhóm bình thường (KTC 95%: 1,1-2,0) phù hợp 
với kết quả. 

Ở cả hai giới, tỷ lệ THA cao hơn ở nhóm có cholesterol toàn phần cao so với nhóm 
bình thường, 19% so với 15%; nhóm có đường huyết cao và nhóm đường huyết 
bình thường, 34% và 15%; sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ THA ở nhóm 
cholesterol toàn phần cao, cao gấp 1,2 lần so với nhóm bình thường (KTC 95%:  
0,9-1,6). Tỷ lệ THA ở nhóm đường huyết cao, cao gấp 2,3 lần so với nhóm bình 
thường (KTC 95%: 1,9-2,8). Kết quả nghiên cứu tại cộng đồng Lâm Đồng thì tỷ lệ 
tương ứng trong nghiên cứu này là thấp hơn nghiên cứu chọn mẫu tại bệnh viện. Tỷ 
lệ THA ở nhóm tăng đường huyết cao hơn 2,3 lần người bình thường.

6. Kiến thức của người dân Lâm Đồng và tư vấn về THA
6.1 Kiến thức về THA của người dân tỉnh Lâm Đồng
Tỷ lệ nhận biết thông tin về THA trong cộng đồng giữa thành thị và nông thôn 

tương đương nhau. Tỷ lệ có kiến thức về THA để có thể phòng ngừa, có thể tránh tai 
biến, ảnh hưởng của ăn nhiều mỡ và ăn mặn là khá cao. Có thể đây là những thông tin 
được đề cập nhiều trong những nội dung giáo dục sức khỏe về THA. Trong khi đó, tỷ 
lệ có kiến thức về ảnh hưởng của hút thuốc lá với THA là thấp, chỉ có 59%. 

Nguồn thông tin về THA mà người dân tỉnh Lâm Đồng nhận được là đa dạng, trong 
đó, đa số nhận thông tin qua thân nhân, bạn bè. 

Kiến thức về bệnh THA và hiểu biết về hạn chế tình trạng THA thông qua thay đổi 

hành vi, tỷ lệ tiếp cận được nguồn thông tin liên quan THA còn hạn chế đặc biệt là ở 
nhóm dân số ở nông thôn. 

6.2 Tư vấn hoặc điều trị liên quan đến THA
Ở những người có tiền sử THA, tỷ lệ được tư vấn về thay đổi lối sống là rất thấp. 

Khuyên hoặc điều trị giảm cân chỉ có 53%, khuyên hoặc điều trị để ngưng hút thuốc 
lá chỉ có 45% và cao nhất là khuyên bắt đầu hoặc tăng cường tập thể dục cũng chỉ 
có 59%. Tỷ lệ được tư vấn hoặc chỉ định thực hành thay đổi lối sống là tương đương 
giữa thành thị và nông thôn. Kết quả nghiên cứu cho thấy công tác GDSK cho người 
THA thật sự là rất cấp bách.

Qua khảo sát sự hiểu biết của cộng đồng liên quan THA và những người có tiền sử 
THA, tỷ lệ được tư vấn về thay đổi lối sống là rất thấp. 

7. Dự báo THA trong tương lai
Theo các bằng chứng nghiên cứu dịch tễ học, tốc độ gia tăng về tỷ lệ THA trong 

cộng đồng ngày càng tăng cao. Tỷ lệ THA ở Lâm Đồng là 18% (15,1-20,9%). Với 
dân số hiện nay khoảng 1.189.327 người (2009), với khỏang 80% người lứa tuổi 
20 trở lên, Lâm Đồng ước tính có khoảng 172.559 người bị THA (114.758-200.360 
người). Nếu ước lượng dựa theo tốc độ tăng của quốc gia, 0,46%/năm thì nếu không 
có các biện pháp dự phòng và quản lý hữu hiệu, mỗi năm sẽ có thêm khỏang 800 ca 
THA mới và thì đến năm 2025 sẽ có khoảng 200.000 người Lâm Đồng bị THA. 

8. Đề xuất các biện pháp phòng tránh tăng huyết áp tại Lâm Đồng
8.1 Biện pháp về tổ chức, chỉ đạo và điều hành
- Thành lập “Ban chủ nhiệm Chương trình phòng, chống THA” tỉnh Lâm Đồng. 
- Các đơn vị “phòng chống THA”: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm 

y tế các huyện, thành phố có nhiệm vụ tiếp nhận, tư vấn và quản lý bệnh nhân THA 
trên địa bàn.

8.2 Biện pháp về chuyên môn, nghiệp vụ
Giáo dục sức khỏe, truyền thông phòng ngừa THA: Xây dựng chương trình giáo 

dục sức khỏe toàn diện, rộng khắp trên các kênh phát thanh, truyền hình, báo chí, 
trường học về nguyên nhân và tác hại của bệnh THA. Nội dung truyền thông nhằm 
thay đổi tích cực hành vi, lối sống có nguy cơ THA, để ngăn ngừa THA tiến triển và 
giảm được HA, giảm dần số thuốc cần dùng…, 

Đào tạo, tập huấn cán bộ y tế cơ sở: Xây dựng và triển khai mô hình dự phòng và 
quản lý bệnh THA tại cộng đồng: 

Khảo sát tình hình bệnh THA. Thực hiện theo dõi dọc theo thời gian, đo huyết áp 
định kỳ (1 lần/tháng), đánh giá các yếu tố nguy cơ của từng bệnh nhân, tư vấn về thực 
hiện lối sống lành mạnh để phòng và chống bệnh THA, phát thuốc điều trị THA định 
kỳ cho bệnh nhân cần điều trị thuốc và phải tuân thủ điều trị. Thành lập các Câu lạc 
bộ THA; Tiến hành thực hiện thí điểm mô hình dự phòng và quản lý bệnh THA tại 
địa phương. Hội thảo đánh giá và rút kinh nghiệm việc thực hiện thí điểm mô hình dự 
phòng và quản lý bệnh THA tại cộng đồng; Hoàn thiện mô hình chuẩn về mô hình dự 
phòng và quản lý bệnh THA tại cộng đồng; Triển khai trên phạm vi toàn tỉnh mô hình 
dự phòng và quản lý bệnh THA tại cộng đồng.
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8.3 Biện pháp về cơ chế chính sách
Xây dựng các chính sách và cơ chế hoạt động trong lĩnh vực dự phòng và quản lý 

bệnh THA tại cộng đồng cần chú trọng đến nhân viên y tế tuyến cơ sở vì họ là người 
tiếp xúc ban đầu, theo dõi bệnh nhân sát sao nhất.

Xây dựng chính sách cho người bệnh THA, như chế độ làm việc, nghỉ ngơi, đặc 
biệt là thuốc điều trị lâu dài cho bệnh nhân. Xây dựng cơ chế thực hiện các hoạt động 
của dự án trong đó có sự tham gia liên ngành,… giúp cho việc điều phối và thực hiện 
dự án được thuận lợi.

Xây dựng cơ chế hoạt động lồng ghép của các thành phần trong chương trình 
phòng chống các bệnh không lây nhiễm để tiết kiệm nguồn nhân lực, vật lực. Xây 
dựng cơ chế và chính sách xã hội hoá công tác phòng chống bệnh THA cho cả các 
đơn vị y tế bán công và tư nhân. Có chính sách trợ giá cho bệnh nhân nghèo không 
có bảo hiểm y tế...

Tác động kinh tế - xã hội của đề tài
Đây là một nghiên cứu cắt ngang dựa vào cộng đồng, theo cách tiếp cận STEPS để 

giám sát các bệnh không lây với một phương pháp nghiên cứu chuẩn được thiết kế 
bởi WHO.

Phương pháp nghiên cứu này thu thập những thông tin về những yếu tố nguy cơ 
của các bệnh không lây. Với việc sử dụng chung một phương pháp chuẩn hóa, những 
thông tin này là có thể so sánh được giữa các Quốc gia thành viên.

Về y đức, đây là nghiên cứu không xâm hại sức khỏe, chỉ đo huyết áp, chiều cao, 
cân nặng, lấy máu bằng phương pháp nhanh và phỏng vấn đối tượng, nếu có bệnh thì 
được đo khám lại, tư vấn kỹ hơn. Khi có kết quả thì trả lời cụ thể trực tiếp cho từng 
đối tượng.

Qua nghiên cứu này biết được các tỷ lệ THA, tỷ lệ biết bệnh, hiểu biết về THA, 
điều trị THA và tỷ lệ dân số có hành vi sức khỏe liên quan đến THA. Từ đó xây dựng 
mô hình tiếp cận cộng đồng nhằm thay đổi hành vi kiểm soát THA trong thời gian tới 
cùng với mô hình giáo dục sức khỏe trong cộng đồng nói chung hoặc chương trình 
GDSK cho người THA nói riêng.

Nghiên cứu này giúp chúng ta có được một hình ảnh khái quát về THA và những 
hành vi có nguy cơ của THA ở người dân tỉnh Lâm Đồng từ 25 đến 64 tuổi trong năm 
2010. 

Chủ nhiệm đề tài: DS. Phan Văn Đệ - TS. Trần Công Luận 
 và các cộng sự
Cơ quan thực hiện: Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh
Mục tiêu của đề tài: Nắm được tiềm năng và hiện trạng nguồn cây thuốc trong 

tỉnh, cùng với vốn tri thức bản địa trong việc sử dụng cây thuốc của cộng đồng các dân 
tộc ở các địa phương. Trên cơ sở đó đề xuất kế hoạch hành động nhằm bảo tồn đi đôi 
với khai thác hợp lý và phát triển bền vững nguồn tài nguyên này ở tỉnh Lâm Đồng.

Nội dung nghiên cứu:
1. Điều tra khảo sát, đánh giá tiềm năng và hiện trạng của nguồn tài nguyên cây 

thuốc trong toàn tỉnh Lâm Đồng.
2. Các kinh nghiệm sử dụng cây thuốc, bài thuốc theo cách truyền thống của cộng 

đồng các dân tộc trong tỉnh.
3. Đề xuất các giải pháp để bảo tồn đi đôi với khai thác hợp lý, bảo tồn và đưa vào
trồng những loài cây thuốc quý hiếm.
4. Xây dựng quy trình kỹ thuật trồng cây thuốc, góp phần hình thành tập quán trồng 

cây thuốc tạo thêm thu nhập cho người dân ở một số địa phương.
Kết quả nghiên cứu:
1. Phần điều tra cây thuốc
Đề tài đã tiến hành điều tra cây thuốc trên các tuyến ở 10 huyện, 1 thị xã, 1 thành 

phố của tỉnh, kết quả đã khảo sát 76 xã, phường và một số địa điểm lân cận thành phố 
Đà Lạt, phần lớn các điểm điều tra có mật độ rừng bao phủ 50-70%.

- Về thảm thực vật tại các điểm điều tra: 70% rừng thứ sinh, 15% rừng nguyên sinh, 
12% trảng thưa, 3% khu vực ven suối, ven hồ...

- Thành phần loài: số lượng loài ghi nhận trên các tuyến có 2.170 loài. Chọn lọc 
477 loài làm mẫu tiêu bản.

Mỗi loài cây thuốc điều tra được ghi nhận bằng hình ảnh trên máy kỹ thuật số và 
ghi nhận vị trí theo GPS và địa điểm xã, phường mà loài phân bố.

Trong đó có các loài quý hiếm ghi trong sách Đỏ Việt Nam (2007) (40 loài), phần lớn 
các cây thuộc diện nguy cấp và sẽ nguy cấp như: Thông đỏ lá dài (Taxus wallichiana 
Zucc.), Đỉnh tùng (Cephalotaxus mannii Hook. f.), Bách xanh (Calocedrus marolepis 
Hurz), Du sam (Keteleeria evelyniana Mast.), Thông 2 lá dẹt (Pinus krempfii Lecomte), 

ÑIEÀU TRA, ÑAÙNH GIAÙ NGUOÀN TAØI NGUYEÂN 
DÖÔÏC LIEÄU TÆNH LAÂM ÑOÀNG VAØ ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN 

MOÄT SOÁ LOAØI ÑAËC HÖÕU VAØ COÙ GIAÙ TRÒ KINH TEÁ CAO
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Thông 5 lá (Pinus dalatensis Ferre’), Pơ mu (Fokenia hodgnsii (Dunn) A. Henry & 
Thomas, Lan 1 lá (Nervilia crispata (Blume) Schltr. ex Kraenzl.),...

Những loài đặc hữu của Lâm Đồng: Gò đồng Bi đúp (Gordonia bidoupensis 
Ganep.), Đại đinh Schmidii (Macropanax schmidii C. B. Shang), Hà biện lá thài lài 
(Habenaria commelinifolia (Roxb.) Wall. ex Lindl., Bóng nước Langbian (Impatiens 
langbianensis Tardieu), Hải đường Langbian (Begonia langbianensis Baker f.),...

Những loài có trữ lượng khá, có thể khai thác phục vụ cho y học cổ truyền như: 
Thạch xương bồ, Kinh giới đất, Rau bánh lái, Ban Nhật, Thiên niên kiện,...

1.1 Phần danh lục cây thuốc
Danh lục cây thuốc cho toàn tỉnh Lâm Đồng. Trong đó:
- 754 loài cây thuốc thừa kế từ danh lục cây thuốc tỉnh Lâm Đồng trong tổng số 

860 loài do Sở Y tế Lâm Đồng điều tra cây thuốc năm 1994; 198 loài cây thuốc trồng; 
1.050 loài cây thuốc hoang dại (bao gồm các cây thuốc trồng phát tán ra tự nhiên);  
40 loài cây thuốc điều tra từ vốn tri thức bản địa.

-  Đặc điểm hình thái cây thuốc trong danh lục phần lớn cây thân thảo chiếm (47%), 
cây gỗ - nhỡ (31,9%), dây leo (13%), cây bụi (8,1%) trong số 1.247 loài.

+ Bộ phận dùng làm thuốc: Cây dùng được 2 bộ phận làm thuốc chiếm ưu thế 
(25%) so với cây có 3 bộ phận dùng làm thuốc chiếm (12%) hay cây làm thuốc mà bộ 
phận dùng đơn lẻ như hoa (1%), quả (6%), hạt (4%)…

- Tính công dụng: Chia thành 12 nhóm chữa trị. Trong đó, nhóm chữa tiêu hóa 
chiếm tỷ lệ cao nhất với 17%.

1.2 Phần mẫu tiêu bản cây thuốc
Mẫu tiêu bản cây thuốc được xử lý, tẩm độc, làm khô, khâu trên bìa cứng giấy 

Croquis có kích thước 28,5 x 42 cm, viết nhãn ghi tên khoa học, tên thông dụng, họ 
thực vật, nơi lấy, công dụng. Phần lớn là chọn lọc cây thuốc đặc trưng cho vùng miền 
của tỉnh để làm bộ tiêu bản cây thuốc tạo tiền đề cho nghiên cứu bảo tồn và phát triển 
tài nguyên cây thuốc của tỉnh nhà.

Bộ mẫu tiêu bản cây thuốc cho tỉnh gồm 1.600 mẫu, chủ yếu các họ Thầu dầu 
(Euphorbiaceae), họ Cà phê (Rubiaceae), họ Đậu (Fabaceae), họ Cúc (Asteraceae), 
họ Ngũ gia bì (Araliaceae)... Thành phần loài thì cây thân thảo chiếm 60% (960 tiêu 
bản), cây gỗ - bụi - dây leo chiếm 40% (640 tiêu bản).

1.3 Phần bản đồ phân bố và CD ảnh cây thuốc
Đề tài đã xây dựng bản đồ số phân bố cây thuốc cho toàn tỉnh Lâm Đồng với tỷ lệ 

1/200.000 và từng huyện, thị trong tỉnh.
Trong quá trình điều tra chọn lựa 600 loài hoang dại làm bộ ảnh CD, mỗi ảnh đều 

có tên khoa học, tên thông thường và họ thực vật.
2. Phần điều tra tri thức bản địa
2.1 Tìm hiểu cây thuốc
Dựa theo phương pháp phỏng vấn có cấu trúc với nội dung chuẩn bị trước cho các 

đối tượng là ông lang, bà mế, lương y hay người biết cây thuốc để thu thập thông tin, 
qua việc tạo mối quan hệ tốt với người dân địa phương, bảo đảm và giữ bí mật cho 
người cung cấp thông tin và tôn trọng lợi ích của cá nhân hay cộng đồng. Mọi thông 
tin sẽ được ghi vào trong các phiếu Điều tra cây thuốc hay Bài thuốc. 

Sau khi phỏng vấn điều tra ghi nhận được 40 cây thuốc chủ yếu do các đồng bào 
dân tộc thiểu số thường dùng điều trị, phần lớn các cây thuốc chữa về da, gãy xương, 
đau nhức, ho, số ít chữa về bệnh phụ nữ.

2.2 Tìm hiểu bài thuốc
Phần sử dụng bài thuốc cũng tiến hành song song với phần điều tra cây thuốc, trực 

tiếp điều tra ghi nhận các bài thuốc đã sử dụng ở các chùa, trạm y tế, vườn bảo tồn 
cây thuốc của Hội đông y, nhà dân.

Đề tài ghi nhận 40 cây thuốc được đồng bào dân tộc thiểu số thường dùng điều trị, 
phần lớn các cây thuốc chữa về da, gãy xương, đau nhức, ho, số ít chữa về bệnh phụ 
nữ và thu thập được 3 bài thuốc gia truyền của đồng bào dân tộc Dao cống hiến, có 
tính năng chữa trị “ Rong kinh bổ huyết”, “Viêm gan siêu vi B”, “Viêm đại tràng”.

3. Phần xây dựng vườn bảo tồn và trồng thí nghiệm các loài chọn lọc
3.1 Phần xây dựng vườn bảo tồn
Sau 2 năm thực hiện đề tài, Trung tâm Sâm và Dược liệu Thành phố Hồ Chí Minh 

đã phối hợp với Trung tâm Trồng và Chế biến cây thuốc Đà Lạt xây dựng vườn bảo 
tồn cây thuốc cũng như đáp ứng nhu cầu nghiên cứu. Đến nay đã định hình được 
Vườn bảo tồn với 50 loài mang tính chất ưu thế, quý hiếm, đặc hữu, mang lại giá trị 
kinh tế cao thuộc 36 họ thực vật. Trong đó bao gồm những cây thuốc quý hiếm, đặc 
trưng và cây thuốc có giá trị kinh tế cho tỉnh Lâm Đồng tại Cam Ly - thành phố Đà 
Lạt với diện tích 1 ha.

Các loài trồng, bảo tồn được thu thập từ thực địa qua các đợt điều tra dược liệu 
ở các huyện, thành phố tỉnh Lâm Đồng. Sau đó được định danh và chuẩn hóa danh 
pháp nhằm ổn định, nâng cao chất lượng và hiệu quả bảo tồn, bảo đảm an toàn và số 
cá thể theo quy định hạng mục của đề tài, dàn dựng các biểu bảng, ghi lưu các phiếu 
thu thập, đánh giá, lý lịch, sổ gốc... 

3.2 Vườn trồng thí nghiệm 
Đề tài đã chọn lựa 3 đối tượng để trồng thí nghiệm gồm:
Chè dây (Ampelopsis cantoniensis (Hook.et Am.) Plancb), Đảng sâm (Codonopsis 

javanica (Blume) Hook. F.), Chân chim không cuống quả (Schefflera sp3) đã cho ra 
những kết quả khả quan mà đến nay đã có những doanh nghiệp quan tâm đầu tư đưa 
ra những chiến lược phát triển như Tập đoàn dược phẩm Vimedimex (Chân chim 
không cuống quả, Đảng sâm).

Chè dây: Trồng tại vườn thực nghiệm khoa Sinh, trường Đại học Đà Lạt với số 
lượng 100 cây trong khuôn viên 100 m2.

Đảng sâm: Trồng tại xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương trực thuộc Công ty Nông nghiệp 
sạch Đà Lạt với diện tích 1ha và đang mở rộng thêm diện tích.
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Chân chim không cuống quả - Schefflera sp3 

Chân chim không cuống quả: Kết hợp với Trung tâm Trồng và Chế biến cây thuốc 
Đà Lạt trồng tại Cam Ly - thành phố Đà Lạt được 200 cây với diện tích 450 m2.

4. Phân tích thành phần hóa học và đánh giá hoạt tính sinh học của 3 loài  
đặc trưng

4.1 Nghiên cứu về thực vật học: Đề tài đã định danh, phân loại, phân tích đặc điểm 
hình thái thực vật của 3 loài: Hoàng liên ô rô (Mahonia nepalensis DC.), Huyết sâm 
(Rubia philippinensis Elmer.) và Chân chim không cuống quả (Schefflera sp3).

Đã khảo sát được đặc điểm vi học: Hình thái giải phẫu, soi bột, làm cơ sở tiêu 
chuẩn hóa nguyên liệu.

4.2 Nghiên cứu về hóa học - dược lý
Nghiên cứu về hóa học cây Hoàng liên ô rô (Mahonia nepalensis DC)
Bước đầu đã khảo sát sơ bộ thành phần hóa thực vật của Hoàng liên ô rô, định tính 

và định lượng alkaloid cũng như hàm lượng berberin clorid có trong thân và rễ của 
Mahonia nepalensis DC. Qua đó cho thấy đây là đối tượng có chứa alkaloid khá cao 
trong thành phần hóa học, đặc biệt là berberin. Do đó, cần có những nghiên cứu sâu 
hơn để xác định chính xác thành phần các alkaloid cũng như hàm lượng của chúng 
trong các bộ phận khác nhau của cây, từ đó đề ra biện pháp bảo vệ và hướng sử dựng 
hợp lý nguồn dược liệu quý này.

Nghiên cứu về hóa học cây Huyết sâm (Rubia philippinensis Elmer)
Đã xác định sơ bộ thành phần hóa thực vật của nguyên liệu (gồm các hợp chất 

Carotenoid, tinh dầu, triterpenoid, anthraquinon, tannin, saponin, coumarin, acid hữu 
cơ, các hợp chất khử, polyuronic).

Đã tiến hành xác định lại các hợp chất chủ yếu trong cây như anthraquinon và 
saponin thông qua cả 2 phương pháp hóa học và sắc ký lớp mỏng.

Tiến hành thử nghiệm tác dụng chống oxy hóa (antioxydant) in vitro của các cao 
phân đoạn được chiết tách từ thành phần rễ cây bằng test DPPH.

Nghiên cứu về hóa học cây Chân chim không cuống quả ( Schefflera sp3)
Chân chim không cuống quả được Phan Văn Đệ và Đỗ Thanh Phú phát hiện vào 

năm 1999 trong đợt khảo sát thực địa nhằm thu thập mẫu nghiên cứu sàng lọc những 
cây thuốc trong họ Nhân sâm ở các tỉnh phía Nam, nhiều mẫu của các loài thuộc chi 
Chân chim - Schefflera đã được thu thập, trong đó có một loài chưa định danh được 
tạm gọi là Schefflera sp3 được tìm thấy tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. 

Kết quả khảo sát thực địa, phân tích hình thái thực vật trên 26 tiêu bản lưu trữ tại 
Trung tâm cho thấy loài này chưa được ghi nhận và mô tả trong các tài liệu về Thực 
vật chí và Cây Cỏ Việt Nam, vì thế có khả năng đây là một loài mới. Dựa trên đặc 
điểm của hoa không cuống, trong khi chờ đợi các nghiên cứu bổ sung và công bố 
chính thức, tên Việt Nam của loài được đề nghị: Chân chim hoa không cuống với tên 
khoa học của loài là Schefflera sessiliflora V.D. Phan, họ Nhân sâm (Araliaceae).

Kết quả phân tích sơ bộ thành phần hóa học của Hoàng liên ô rô, Huyết sâm, Chân 
chim không cuống quả cho thấy: tiềm năng làm thuốc rất lớn, tạo cơ sở phục vụ 

nghiên cứu khoa học cho tỉnh có nhu cầu nguyên cứu sau hơn về những hướng chống 
stress, antioxydant và bảo vệ gan (Chân chim không cuống quả), nghiên cứu alkaloid 
mà chủ yếu là berberin (Hoàng liên ô rô) hay Huyết sâm đây là đối tượng chưa có 
công trình nào nghiên cứu trước đây mà thành phần chính của dược liệu này liên quan 
đến các hợp chất saponin, alkaloid và anthraquinon… là những hợp chất rất có hoạt 
tính sinh học cao trong tự nhiên.

Tác động kinh tế - xã hội của đề tài
Đề tài có ý nghĩa khoa học, đã đi sâu tìm hiểu những tiềm năng, lợi thế vốn có của 

tỉnh Lâm Đồng về nguồn tài nguyên cây thuốc; Xác định những cây thuốc còn khả 
năng tiếp tục khai thác, vùng phân bố và triển vọng phát triển; Xác định những cây 
thuốc thuộc diện quý hiếm, đặc hữu của Việt Nam hiện có ở tỉnh Lâm Đồng để có kế 
hoạch bảo tồn; Nghiên cứu về thành phần hóa học và dược lý một số loài được chọn 
lọc; Lựa chọn một vài cây thuốc có nhu cầu và giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều 
kiện của địa phương đưa vào phát triển trồng thêm tại chỗ nhằm phục vụ công tác 
chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng 
nông nghiệp bền vững.

Các kết quả thu được của đề tài là cơ sở cho tỉnh hoạch định chiến lược bảo tồn và 
phát triển hiệu quả nguồn tài nguyên cây thuốc của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Đỉnh tùng  

CePhalotaxus mannii Hook. f.
Hoàng liên ô rô 

Mahonia nepalensis DC. 
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ÑIEÀU TRA KHAÛO SAÙT CAÙC LOAØI CAÂY 
CHO CHAÁT NHUOÄM ÔÛ LAÂM ÑOÀNG VAØ KHAÛ NAÊNG ÖÙNG DUÏNG 

CUÛA NOÙ TRONG NGAØNH NHUOÄM DEÄT VAÛI THOÅ CAÅM 
CUÛA ÑOÀNG BAØO DAÂN TOÄC THIEÅU SOÁ BAÛN ÑÒA

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Thị Bình
 và các cộng sự
Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Đà Lạt
Mục tiêu của đề tài: 
- Lập danh lục các loài cây cho chất nhuộm có ở Lâm Đồng. 
- Xác định khả năng ứng dụng của các loài cây cho chất màu nhuộm tự nhiên có tại 

Lâm Đồng. 
- Góp phần nâng cao giá trị sản phẩm thổ cẩm phục vụ cho việc định hướng phát 

triển sản phẩm trong tương lai và du lịch địa phương.
Nội dung nghiên cứu:
1. Tiến hành điều tra, thu thập thông tin ở các hộ dân và ở ngoài thực địa. 
2. Xác định bản đồ phân bố, đặc điểm sinh thái, định danh các loài cây cho chất nhuộm.
3. Xác định trữ lượng, thu mẫu vật và thu nguyên liệu cho chất màu.
4. Thiết lập quy trình tách chiết chất màu và xác định hàm lượng màu thô của các 

loài cây cho chất nhuộm có giá trị.
5. Nghiên cứu, xây dựng quy trình nhuộm của một số chất màu có giá trị lên sợi vải.
6. Tiến hành nhuộm sợi và đánh giá sản phẩm.
7. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý, khai thác sử dụng hợp lý các loài cây 

cho chất nhuộm trong tự nhiên.
Kết quả nghiên cứu:
1. Kết quả điều tra, thu thập thông tin về các cây cho màu từ các hộ dân ở  

10 huyện của Lâm Đồng
Kết quả điều tra dân gian bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp và sử dụng phiếu 

điều tra tại 40 xã thuộc 10 huyện của tỉnh về các cây cho màu nhuộm cho thấy: theo 
hiểu biết của đồng bào 8 dân tộc thiểu số, hiện nay Lâm Đồng có 22 loài cây cho màu 
nhuộm tự nhiên đã và một số đang được sử dụng. 

2. Kết quả điều tra, thu thập thông tin về các loại màu tự nhiên được người 
dân ở 10 huyện của Lâm Đồng sử dụng

Kết quả điều tra 300 người thuộc 8 dân tộc thiểu số cho thấy: có 7 loại màu tự nhiên 
(màu xanh lá cây, đỏ, tím, vàng, chàm, đen, nâu) ở Lâm Đồng người dân đã và đang 
sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như nhuộm thực phẩm, nhuộm vải,... Trong 
đó, màu vàng được sử dụng tương đối nhiều, màu chàm và màu đỏ được người dân 
một số vùng đang còn sử dụng, những màu còn lại ít được sử dụng. 

Bảng Danh lục các loài cây cho màu nhuộm tự nhiên ở Lâm Đồng

STT Tên khoa học Tên thông 
thường

Bộ phận 
cho màu Màu Trữ 

lượng

Dung 
môi 
tách 
chiết

Acanthaceae Họ Ô rô

1 Dicliptera javanica Nees in DC. Cẩm đỏ Thân, lá Đỏ (++) Nước

Anacardiaceae Họ Đào lộn hột

2 Rhus javanica L. var. Roxburghii 
(DC) Redh.& Wils. Muối Lá, 

vỏ thân Đen (+++) Nước

3 Mangifera longipes Griff. Xoài rừng Lá Xanh (++) Ethanol

Apocynaceae Họ Trúc đào

4 Wrightia dubia (Sims) Spreng. Lòng mức ngờ Ngọn, lá Chàm (+) Nước

Asclepiadaceae Họ Thiên lý

5 Marsdenia tinctoria (Roxb.) R.Br. Hàm liên nhuộm Toàn
thân Chàm (++) Nước

Berberidaceae Họ Mã hồ

6 Mahonia nepalensis DC.. Hoàng liên ô rô Vỏ lụa 
thân Vàng (++) Ethanol

Bignoniaceae Họ Quao

7 Oroxylum indicum (L.) Vent. Núc nác Vỏ thân Vàng (+) Ethanol, 
nước

Caesalpiniaceae Họ Vang

8 Peltophorum pterocarpum (A.P. de 
Cand.) Back. Ex Heyne. Lim sét Vỏ thân Đỏ (++) Nước, 

ethanol

Dioscoreaceae Họ Củ nâu

9 Dioscore intempestiva
Prain & Burk. Từ ngược mùa Củ Nâu (++) Nước

10 Dioscore laurifolia Wall. Từ lá quế Củ Nâu (++) Nước

Ebenaceae Họ Thị

11 Diospyros hayatae Lec. Thị hayata Quả Đen (+) Nước

Euphorbiaceae Họ Thầu dầu

12 Phyllanthus reticulata Poir. Phèn đen Lá, thân Đen (++) Ethanol

13 Sapium discolor (Benth.) Muell.-
Arg. Sòi tía Lá Đen (++) Nước

14 Sapium sebiferum (L.) Roxb. Sòi trắng Lá Đen (++) Nước

Fabaceae Họ Đậu

15 Indigofera cassioides Rottl. ex. Bl. Chàm muồng Lá, 
cành non Chàm (+) Nước

16 Indigofera nigrescens Kurz ex King 
et Prain. Chàm đen Lá, 

cành non Chàm (++) Nước

17 Indigofera suffruticosa Mill. Chàm bụi Lá, 
cành non Chàm (++) Nước

Fagaceae Họ Dẻ

18 Lythocarpus dealbatus (Hook.f.& 
Thoms) A.Camus. Dẻ trắng Vỏ thân Đen (+++) Nước
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ứng với 7 nhóm màu là xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, đen, chàm của 35 loài cây cho chất 
nhuộm thuộc 25 họ thực vật ở Lâm Đồng. 

Đề tài đã tiến hành xây dựng bộ tiêu bản khô của các loài cây cho màu bao gồm 105 
tiêu bản với kích thước của tiêu bản là: 28.5 x 42 cm. 

Đánh giá  trữ lượng của các loài cây cho chất nhuộm ở Lâm Đồng: 19 loài có trữ 
lượng trung bình, 10 loài có trữ lượng nhiều và 6 loài có trữ lượng ít. Như vậy, đa số 
các loài cây cho chất nhuộm ở Lâm Đồng đều có trữ lượng trong tự nhiên tương đối 
lớn, có thể khai thác và nhân trồng để lấy nguyên liệu thu chất màu. 

4. Đánh giá trữ lượng của một số loài cây cho chất nhuộm màu chàm có giá trị ở  
Lâm Đồng

Kết quả đánh giá trữ lượng của loài Chàm bụi tại 2 thôn Cầu Sắt - Xã Tu Tra - Đơn 
Dương và thôn Kalkil - Hòa Bình - Đơn Dương: trữ lượng tại các khu vực đánh giá 
không cao, khoảng 172 kg/ha. Đây là loài cây dạng bụi, có khả năng tái sinh từ hạt 
kém, thường mọc ven đường, không được người dân sử dụng, do đó cây dễ bị tổn 
thương, phá hoại do các tác nhân bên ngoài (trâu, bò,...).

Việc nghiên cứu cây Chàm bụi ở Lâm Đồng rất quan trọng do đây là loài cây có khả 
năng tái sinh chồi rất mạnh, tỷ lệ quả rất cao - có ý nghĩa trong việc thu chất chàm để 
nhuộm vải, làm nền tảng cho việc nhân trồng và sử dụng nguồn nguyên liệu cung cấp 
chất chàm đây trong những nghiên cứu tiếp theo. 

Kết quả đánh giá trữ lượng của loài Hàm liên nhuộm tại xã Đạ K’Nàng - Đam 
Rông: ước tính trữ lượng khoảng 7,5 tấn/ha, đây là nguồn tài nguyên cây nhuộm màu 
chàm rất quý, cần bảo vệ và có hướng khai thác hợp lý. Trên cơ sở kết quả này, đề tài 
đã chọn Hàm liên nhuộm là một trong những đối tượng để thu sinh khối màu chàm 
phục vụ cho việc nhuộm sản phẩm trong thời gian sắp tới. 

5. Đánh giá hàm lượng màu thô của một số loài cây cho màu có giá trị ở  
Lâm Đồng

5.1. Định lượng hàm lượng chất màu thô của 2 loài Hợp hoan Trung Quốc và 
Lim sét 

Theo kết quả điều tra dân gian, 2 loài là Hợp hoan Trung Quốc và Lim sét được 
sử dụng nhiều trong quá trình nhuộm màu đỏ cho sản phẩm thổ cẩm. Trong các quá 
trình nhuộm chàm và nhuộm màu đen, đồng bào dân tộc thiểu số còn sử dụng chúng 
để nhúng sợi nhuộm, nhằm làm bền màu cho sợi vải. Kết quả đánh giá ban đầu về trữ 
lượng cho thấy: đây là 2 loài cây gỗ lớn có số lượng trung bình trong tự nhiên ở Lâm 
Đồng. Kết quả xác định hàm lượng màu thô trong mẫu tươi của loài Hợp hoan Trung 
Quốc: 4,76%; Lim sét: 4,16%

5.2. Hàm lượng indigotin có trong 03 loài thực vật cho màu chàm ở Lâm Đồng
Bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp đã xác định hàm lượng indigotin (chất chàm) 

có trong cao chàm thu từ 3 loài cây cho chất nhuộm màu chàm ở Lâm Đồng: Chàm 
bụi: 6.22 ± 0.31 (%); Chàm đen: 8.55 ± 0.62 (%); Lòng mức ngờ: 7.52 ± 0.33 (%).

5.3. Hàm lượng tanin có trong lá cây Trâm rộng ở Lâm Đồng
Hàm lượng tanin trong lá khô của cây Trâm rộng phân bố ở khu vực Lâm Đồng 

Lecythidaceae Họ Chiếc

19 Careya sphaerica Roxb. Vừng Vỏ Nâu (++) Nước, 
ethanol

Melastomatacaea Họ Mua

20 Melastomata septemnervium 
(Lour.) Merr. Mua bảy gân Thịt quả Tím (+++) Nước, 

ethanol

Menispermaceae Họ Dây mối

21 Coscinium fenestratum (Gaertn) 
Colebr. Vàng đắng Thân, rễ Vàng (++) Ethanol

22 Fibraurea tinctoria Lour. Nam hoàng 
nhuộm Thân Vàng (++) Ethanol

Mimosaceae Họ Trinh nữ

23 Albizia chinensis (Osb) Merr. Hợp hoan  
Trung Quốc Vỏ thân Đỏ (++) Nước

Musaceae Họ Chuối rừng

24 Musa coccinea Andr. Chuối rừng Nhựa Đen (+++) Nước

Myricaceae Họ Dâu rượu

25 Myrica esculenta Buch. Ham Dâu rượu, 
thanh mai Vỏ thân Đen (+++) Ethanol, 

nước
Myrtaceae Họ Sim

26 Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) 
Hassk Hồng sim Lá Đen (+++) Nước 

cất

27 Syzygium oblatum (Roxb.) A.M. & 
J.M. Cowan. Trâm rộng Lá Đen (++) Nước, 

ethanol

28 Cleistocalyx operculatus Roxb. Vối Lá, 
vỏ thân Đen (++) Ethanol, 

nước
Phomiaceae Họ Hương lâu

29 Dianella ensifolia (L.) DC. Hương bài Quả Tím (+++) Nước, 
ethanol

Poaceae Họ Hòa thảo

30 Thysanolaena maxima (Roxb.) 
O.Ktze Chít Lá Xanh (+++) Nước, 

ethanol
Rosaceae Họ Hoa hồng

31 Rubus alcaefolius Poiret Mâm xôi Quả Đỏ (+++) Ethanol

Rubiaceae Họ Cà phê

32 Galium sp. Vấn vương Rễ Đỏ (+++) Ethanol

33 Morinda umbellata L. Mặt quỷ Rễ vàng (+) Ethanol

Theaceae Họ Chè

34 Ternstroemia japonica Thumb. Giang núi Vỏ Đỏ (++) Nước, 
ethanol

Verbenaceae Họ Cỏ roi ngựa

35 Clerodendrum chinensis (Osb.) 
Mabb. Bạch đồng nữ Lá Xanh (+) Ethanol

Ghi chú: (+): Trữ lượng ít (số cá thể trong ô < 5%); (++): Trữ lượng trung bình (số 
cá thể trong ô 50-30%); (+++): Trữ lượng nhiều (số cá thể trong ô > 30%)

3. Danh lục các loài cây cho màu nhuộm tự nhiên ở Lâm Đồng 
Đề tài đã thiết lập danh lục thực vật và xây dựng 07 bản đồ địa điểm phân bố tương 
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tự nhiên bền màu đối với các tác nhân vật lý và hoá học, có thể sử dụng để nhuộm 
thành sản phẩm sợi cotton nhuộm màu tự nhiên theo quy trình nhuộm nêu trong đề tài. 

- Sợi sau khi nhuộm màu tự nhiên được tiến hành dệt thành các sản phẩm thổ cẩm. 
Đề tài đã bước đầu đánh giá thị hiếu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thổ 
cẩm nhuộm màu tự nhiên bằng việc sử dụng phiếu hỏi kèm sản phẩm đối với du 
khách và người dân tại 3 địa điểm là khu du lịch Langbiang, Khu du lịch Đồi Mộng 
mơ, Xã Lát - huyện Lạc Dương. 

Kết quả khảo sát về thị hiếu của khách du lịch đối với sản phẩm thổ cẩm nói chung 
và sản phẩm thổ cẩm nhuộm màu tự nhiên nói riêng như sau:

+ 57% du khách được hỏi đã từng và đang sử dụng các sản phẩm thổ cẩm như quần 
áo, túi, khăn...

+ Các sản phẩm du khách sử dụng chủ yếu sợi nhuộm bằng màu hóa học. Các sản 
phẩm thổ cẩm dùng sợi nhuộm bằng màu tự nhiên rất ít người đã từng sử dụng (chủ 
yếu được biếu, tặng), một số du khách nước ngoài mua của đồng bào dân tộc thiểu 
số ở Việt Nam. 

+ Đa số đều cho rằng sản phẩm thổ cẩm nhuộm màu tự nhiên đẹp, an toàn với môi 
trường và người sử dụng hơn so với sản phẩm nhuộm bằng màu hóa học; nếu giá 
thành của sản phẩm nhuộm màu tự nhiên đắt hơn thì đa số du khách vẫn sử dụng. 

+ Đánh giá chung của du khách về sản phẩm thổ cẩm nhuộm màu tự nhiên là sản 
phẩm đẹp mắt, độc đáo, mang tính bản sắc dân tộc cao.

9. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý, khai thác sử dụng hợp lý các loài 
cây cho chất nhuộm trong tự nhiên

Bảo tồn nguồn tài nguyên cây cho màu tự nhiên ở Lâm Đồng phải gắn liền với các 
lợi ích từ nguồn tài nguyên này. Các hoạt động bảo tồn phải được nhân rộng, chia sẻ với 
người dân địa phương để họ có thể được tham gia trực tiếp vào hoạt động bảo vệ đó. 

Giải pháp trước mắt
Đi sâu nghiên cứu phong tục tập quán của cộng đồng, làm cho cộng đồng hiểu được 

Quy trình nhuộm sợi cotton

tương đối cao 23,4%. Đây là cơ sở cho việc sử dụng lá của loài cây này vào lĩnh vực 
dược liệu hoặc làm chất nhuộm sợi nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu cung cấp tanin 
sẵn có trong tự nhiên.

6. Quy trình tách chiết chất màu từ một số loài cây cho màu ở Lâm Đồng
Trên cơ sở những kiến thức thu thập thông qua điều tra dân gian cũng như những 

tài liệu từ sách, báo, tạp chí, đề tài đã tiến hành xây dựng 03 quy trình tách chiết chất 
màu tự nhiên từ một số loài cây cho màu ở Lâm Đồng gồm: 

+ Một quy trình làm cao chàm trên 05 loài thực vật cho chất chàm ở Lâm Đồng
+ Hai quy trình tách chiết tanin từ lá của cây Trâm rộng ở Lâm Đồng
7. Quy trình nhuộm màu chàm và màu đen lên sợi cotton
Từ các chất màu thu được, đề tài đã tiến hành xây dựng và hoàn thiện 02 quy trình 

nhuộm màu tự nhiên (màu chàm, màu đen) lên sợi cotton.

 

Hỗn hợp dung dịch nhuộm và sợi 

Giữ trong tủ sấy ở 
40oC trong 1 ngày 

 
Vắt, phơi 

 
7-10 lần 

Cao chàm 
(60g) 

Na2CO3 
(30g) 

Nước lọc củ 
chuối (5l) 

 

Bột mì 
(30 g) 

Dung dịch nhuộm màu xanh lá mạ 
 

Sợi cotton đã qua xử lý 

Để trong tủ sấy ở 
40oC 
 trong 5 ngày 

Dung dịch nhuộm màu xanh chàm 

Vắt, phơi 

Sợi nhuộm  

Sợi nhuộm hoàn chỉnh 

Sợi nhuộm giặt với  
dung dịch giấm pH=4 

Quy trình nhuộm màu chàm trên sợi cotton

8. Đánh giá độ bền của sợi nhuộm màu chàm và màu đen tự nhiên lên  
sợi cotton

- Theo kết quả đánh giá độ bền màu của các sợi nhuộm màu chàm và màu đen tự 
nhiên theo thang 1 của bảng chuẩn màu ghi: Sợi cotton nhuộm màu chàm và màu đen 
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Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Quang Thành
 và các cộng sự
Cơ quan thực hiện: Học viện Chính trị - Hành chính KV II
Mục tiêu của đề tài: Từ lý luận và thực tiễn, đánh giá tiềm năng và thực trạng hợp 

tác kinh tế (HTKT) giữa Lâm Đồng với Tp. HCM và các tỉnh lân cận trong giai đoạn 
2003-2008. Đề xuất các mục tiêu, nội dung và xác định cơ chế hợp tác liên vùng và 
nội vùng kinh tế theo những nguyên tắc của hợp tác cho giai đoạn 2010-2015 và tầm 
nhìn đến 2020.

Nội dung nghiên cứu:
1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về các quan hệ HTKT vùng, liên vùng và sự cần thiết 

phải nâng cao chất lượng của các quan hệ hợp tác đó trong điều kiện kinh tế thị trường.
2. Đánh giá thực trạng, chất lượng của quá trình hợp tác, giao lưu kinh tế giữa Lâm 

Đồng với Tp. HCM và các tỉnh lân cận (trong vùng) giai đoạn 2003-2008.
3. Xây dựng các quan điểm, mục tiêu, nội dung và cơ chế hợp tác có hiệu quả trong 

giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn đến 2020.
Kết quả nghiên cứu:
1. Lý luận chung về HTKT trong phát triển bền vững
Những luận điểm về HTKT trong phát triển bền vững của Lâm Đồng bao gồm:
- Phát triển bền vững kinh tế - xã hội ở Lâm Đồng cần và có thể là quá trình sự phát 

triển kinh tế - xã hội với tốc độ cao, liên tục trong thời gian dài, bền vững về các mặt 
kinh tế - tài chính, môi trường, chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh, văn hóa. 

- HTKT của Lâm Đồng trong quá trình công nghiệp hóa theo hướng: Về mặt cơ cấu 
kinh tế, HTKT góp phần hình thành được những ngành công nghiệp chế biến, ngành 
dịch vụ có khả năng thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế tăng trưởng; ngoài ra, cần xét đến 
trật tự ưu tiên phát triển những ngành, lĩnh vực có khả năng đảm trách vai trò đầu 
tàu kinh tế trong mỗi giai đoạn phát triển khác nhau. Ưu tiên HTKT nhằm phát triển 
ngành chủ lực và sản phẩm chủ lực, theo từng địa bàn trong tỉnh.

- HTKT trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng phát triển một nền nông nghiệp với 
tất cả tiềm năng của nó, tận dụng lao động tại chỗ và một bộ phận lao động nhập cư.

- Lâm Đồng trong mối quan hệ với Tp. HCM và các tỉnh lân cận trong Vùng kinh 
tế trọng điểm phía Nam (KTTĐPN) có thể coi là một đàn sếu đang bay. Trong đó, 
đầu đàn là Tp. HCM, nhóm sếu bay hàng thứ 2 là các tỉnh có thể mạnh tương đối về 
công nghiệp như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, nhóm sếu thứ 3 là các 

NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG HÔÏP TAÙC KINH TEÁ GIÖÕA LAÂM ÑOÀNG
 VÔÙI THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH VAØ CAÙC TÆNH LAÂN CAÄN 

GIAI ÑOAÏN 2010-2015 VAØ TAÀM NHÌN ÑEÁN 2020

giá trị về mặt kinh tế và văn hóa của các sản phẩm thổ cẩm nhuộm màu tự nhiên. Từ 
đó xây dựng mô hình khai thác, nhân trồng các loài cây cho chất nhuộm tự nhiên. 

+ Trồng cây cho chất nhuộm màu chàm như Chàm bụi, Chàm đen. Hướng dẫn kỹ 
thuật trồng, phổ cập quy trình tách chiết và nhuộm màu chàm cho người dân của các 
dân tộc thiểu số bản địa. 

+ Giang núi là loài cây cho màu nhuộm tươi và đẹp mắt, đây là loài cây gỗ nhỏ 
mọc nhiều dưới tán rừng thông. Trồng rừng hỗn giao dưới tán thông để khai thác chất 
nhuộm của loài cây này.

- Phân định rõ đất nông nghiệp, lâm nghiệp để có cơ sở bảo vệ rừng tự nhiên ở gần 
khu dân cư. Cần có chính sách cụ thể khi giao đất lâm nghiệp: xác định đối tượng cần 
giao, hạn mức, mục đích sử dụng.

- Kiểm soát việc khai thác tài nguyên sinh vật, trong đó có tài nguyên thực vật rừng. 
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác trồng rừng và bảo vệ rừng.
- Thay đổi thói quen khai thác tài nguyên thực vật rừng - khai thác thiếu chọn lọc 

của con người, hướng dẫn các hình thức khai thác có tính phục hồi, bảo vệ tài nguyên.
- Tuyên truyền, nhân rộng những hình thức khai thác tài nguyên tiết kiệm, bền vững.
Giải pháp lâu dài
- Thay đổi nhận thức và thói quen của người dân về việc khai thác và sử dụng tài 

nguyên rừng, xem tài nguyên rừng không phải là tài sản của rừng mà là tài sản của mỗi 
người, mọi người. Làm cho người dân hiểu được tầm quan trọng của ngành nhuộm 
vải thổ cẩm dùng màu tự nhiên. Từ đó, người dân sẽ quan tâm đến nguồn tài nguyên 
cây cho màu nhuộm, không làm suy giảm nguồn tài nguyên cây cho màu nhuộm. 

Cần có các bước đầu tư cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số để họ 
có thể phát huy ngành nghề truyền thống của mình nhằm gìn giữ bản sắc dân tộc, khai 
thác và bảo vệ nguồn tài nguyên cây cho chất nhuộm tự nhiên. 

- Phục hồi các diện tích rừng, góp phần bảo vệ các loài sinh vật nói chung và nguồn 
tài nguyên cho chất nhuộm nói riêng.

- Thuần hóa và nhân giống một số loài cây cho chất nhuộm hoang dã trở thành cây 
trồng có giá trị nhiều mặt về văn hóa, kinh tế và môi trường. 

- Phát triển rừng đối với các loài cây cho chất nhuộm dạng gỗ lớn, lâu năm như cây 
Lim sét, Sòi,...

Tác động kinh tế - xã hội của đề tài
Đề tài có ý nghĩa trong việc nghiên cứu tài nguyên cây cho chất nhuộm, cải tiến và 

tư liệu hoá các quy trình nhuộm màu tự nhiên cho các sản phẩm thổ cẩm ở Lâm Đồng. 
Kết quả nghiên cứu của đề tài là tư liệu quý góp phần giúp đồng bào các dân tộc thiểu 
số Lâm Đồng bảo tồn được nghề nhuộm màu tự nhiên cho sản phẩm thổ cẩm, gìn giữ 
được nét bản sắc văn hóa riêng của dân tộc mình. 

Đề tài cũng kiến nghị về phía các cấp quản lý cần có những quy hoạch cụ thể về 
trồng các cây cho chất nhuộm tự nhiên, hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật cho người dân để họ 
gìn giữ, phát triển và làm giàu trên chính sản phẩm truyền thống của dân tộc mình.
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- Về Lữ hành - Vận chuyển du lịch: toàn tỉnh có 6 hãng lữ hành quốc tế, trong đó 
DN Tp. HCM có 3 hãng và 2 hãng vận chuyển của Tp. HCM đặt chi nhánh tại Đà Lạt.

- Về khu, điểm du lịch: hiện có 6 DN Tp. HCM được giao quản lý bảo vệ và khai 
thác kinh doanh; khoảng 100 nhà đầu tư từ Tp. HCM đăng ký đầu tư vào du lịch Lâm 
Đồng, thu hút trên 20.000 tỷ đồng vốn đăng ký.

- Lĩnh vực xúc tiến, quảng bá: tổ chức các hội nghị lữ hành, xúc tiến đầu tư, gắn 
với việc quảng bá tuyên truyền về các sự kiện của hai địa phương. Trên lĩnh vực đào 
tạo nguồn nhân lực: hàng năm, ngành du lịch Tp. HCM hỗ trợ Lâm Đồng đào tạo các 
chuyên ngành về du lịch: quản lý, hướng dẫn viên… 

- Hợp tác khai thác các tour, tuyến, điểm du lịch: khảo sát, xây dựng và tổ chức khai 
thác các tour, tuyến, điểm du lịch sinh thái, hội nghị, hội thảo… của từng địa phương.

d. HTKT trong dịch vụ, đào tạo, và công nghệ 
- Về nguồn nhân lực: cử học viên đi học theo chế độ trợ cấp tại Trường Cao đẳng 

bán công công nghệ và quản trị kinh doanh; thực hiện việc đào tạo bồi dưỡng cho giáo 
viên dạy nghề tại các trường kỹ thuật của tỉnh Lâm Đồng.

- Sở Lao động và Thương binh Xã hội của 2 địa phương hợp tác trong các lĩnh vực 
lao động - việc làm, đào tạo nghề, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo trợ xã hội.

- Giúp tỉnh Lâm Đồng kêu gọi các nhà đầu tư từ Tp. HCM tham gia các dự án xây 
dựng cơ sở hạ tầng theo cơ chế đổi đất lấy hạ tầng, BOT, BT.

- Về y tế: Xây dựng một trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng tại Đà Lạt để 
phục vụ du lịch nghỉ dưỡng và điều dưỡng chất lượng cao.

- Về công tác xã hội: Hợp tác xây dựng cơ sở cai nghiện tự nguyện tại Lâm Đồng; 
Hợp tác trong công tác hậu cai nghiện; Hợp tác tuyển lao động cho các khu chế  
xuất - khu công nghiệp tại Tp. HCM. 

- Về hạ tầng kỹ thuật: Hợp tác trong xây dựng khu chung cư và khu dân cư; Hợp 
tác xây dựng bệnh viện, khu liên hợp thể dục thể thao, xây dựng đường sá.

- Về lĩnh vực bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin: ký kết chương trình hợp 
tác theo từng chuyên đề.

- Về khoa học - công nghệ: Tổ chức Techmart Bảo Lộc năm 2006; Hợp tác xây 
dựng chương trình tiết kiệm năng lượng cho tỉnh Lâm Đồng; Tổ chức Info - Techmart 
Đà Lạt 2007; Tham gia Chợ công nghệ - Thiết bị năm 2008,…

- Về xúc tiến đầu tư: xây dựng các chương trình quảng bá tiềm năng và cơ hội đầu 
tư tại Lâm Đồng, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch.

2.2 Thực trạng HTKT giữa các DN Lâm Đồng với DN Tp. HCM và các tỉnh lân 
cận giai đoạn 2003-2008 

- Hợp tác kinh tế với các DN ngoài tỉnh Lâm Đồng, nói chung, dù dưới hình thức 
nào, còn yếu, nhỏ lẻ đối với các DN Lâm Đồng.

- Hợp tác xuất hiện ở những hình thức thiết yếu với quá trình sản xuất - kinh doanh 
của DN Lâm Đồng (thiếu vốn, nguyên vật liệu, thị trường đầu ra, thông tin thị trường, 
nguồn lao động phù hợp) hoặc ở những hình thức mà DN Lâm Đồng có lợi thế tương đối.

- Hợp tác xuất hiện ở những ngành, lĩnh vực, sản phẩm mà DN Lâm Đồng có thế 
mạnh tương đối. Tuy nhiên, quá trình hợp tác còn tự phát, được chăng hay chớ bởi 

tỉnh còn lại như Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Bình Phước. Nằm ở ngoại vi của 
Vùng KTTĐPN và có những điều kiện tự nhiên độc đáo, Lâm Đồng có thể chọn con 
đường phát triển rút ngắn bằng cách tăng cường HTKT, công nghệ với Tp. HCM và 
Đồng Nai, Bình Dương.

- Là điểm tiếp xúc trung gian, cầu nối giao lưu kinh tế - xã hội giữa Vùng KTTĐPN 
và Vùng kinh tế Tây Nguyên, Lâm Đồng cần HTKT nhằm khai thác ưu thế của vùng 
giao thoa giữa hai vùng kinh tế.

- HTKT không chỉ bao gồm các hoạt động nhằm khai thác, sử dụng các tiềm năng, 
lợi thế sẵn có mà còn các hoạt động tạo điều kiện thuận lợi, xây dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật, tạo lợi thế so sánh động cho các hoạt động hợp tác ở tầm cao. Xác lập những 
điều kiện về môi trường đầu tư, kinh doanh, nhân lực, công nghệ là yếu tố quan trọng 
cần tiến hành trước một bước trong quá trình mở rộng hợp tác, phát triển kinh tế.

- Nâng cao chất lượng HTKT giữa Lâm Đồng với Tp. HCM và các tỉnh lân cận là 
quá trình HTKT theo một chương trình tổng thể, bài bản, mang tính chiến lược, xuyên 
suốt; đồng thời, chú ý đến thực chất của từng hoạt động hợp tác.

2. Thực trạng HTKT giữa Lâm Đồng với Tp. HCM và các tỉnh lân cận giai 
đoạn 2003-2008

2.1 HTKT giữa Lâm Đồng với Tp. HCM và các tỉnh lân cận giai đoạn 2003-2008 
dưới góc độ các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn 

a. HTKT trong nông nghiệp: Xây dựng một số khu quy hoạch phát triển sản xuất 
nông lâm nghiệp với các chính sách ưu đãi để tạo điều kiện cho các DN TP. HCM 
thuê đất triển khai thực hiện các dự án đầu tư nông nghiệp; Xây dựng cơ sở phát triển 
đàn bò giống; Triển khai đề án nuôi thử nghiệm cá nước lạnh tại Đà Lạt, Lạc Dương.

b. HTKT trong công thương:
+ HTKT trên lĩnh vực công nghiệp: tổ chức các đợt công tác học tập kinh nghiệm 

về thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; hướng dẫn DN tìm hiểu đầu tư, xây 
dựng chính sách ưu đãi đối với các DN đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp. 

Đến năm 2008, trong lĩnh vực công nghiệp - thương mại (du lịch) thu hút trên  
100 dự án từ các DN Tp. HCM đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó 
có 51 dự án được UBND tỉnh thỏa thuận đầu tư và cấp Giấy Chứng nhận đầu tư với 
số vốn khoảng 9.510 tỷ đồng; 30 dự án đang triển khai với số vốn khoảng 1.665,7 tỷ. 

+ HTKT trên lĩnh vực thương mại: phối hợp tổ chức Hội nghị tham tán tại Tp. 
HCM; Hội thảo “Xây dựng thương hiệu” nhằm giúp các DN du lịch - thương mại Đà 
Lạt - Lâm Đồng từng bước xây dựng được thương hiệu riêng, quảng bá hình ảnh, chất 
lượng sản phẩm, dịch vụ.

- Tổ chức gặp mặt các DN nông sản Lâm Đồng với các DN phân phối, tiêu thụ của 
Tp. HCM; tổ chức cho các DN tham gia hội chợ triển lãm tại Tp. HCM; xây dựng 
dự án chợ đầu mối tiêu thụ nông sản chất lượng cao tại Đức Trọng; triển khai dự án 
Trung tâm thương mại Phan Đình Phùng, Siêu thị thương mại Phan Chu Trinh,...

c. HTKT trong du lịch
- Về đầu tư cơ sở lưu trú: các DN Tp. HCM đã đầu tư trên 20 cơ sở lưu trú du lịch.
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- Đối với liên kết đầu ra, dịch vụ công liên quan xúc tiến thương mại có tác động 
tích cực, cũng như một số khó khăn trong kinh doanh khiến DN phải nỗ lực hơn nữa 
trong việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình.

- Đối với liên kết công nghệ: Chất lượng và hiệu quả của dịch vụ công có ảnh 
hưởng tích cực đến dạng liên kết này thể hiện ở quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp 
sang phát triển sản xuất kinh doanh. 

- Đối với liên kết môi trường: Nhìn chung, rào cản lớn nhất là thiếu máy móc thiết 
bị công nghệ cao.

- Đối với liên kết thị trường: Chất lượng và hiệu quả của dịch vụ công có ảnh hưởng 
tích cực đến dạng liên kết này thể hiện ở quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp sang 
phát triển sản xuất kinh doanh cũng như việc hỗ trợ xúc tiến thương mại, tuy nhiên 
cần tránh tư tưởng ỷ lại vào các cơ quan nhà nước.

3. Định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng HTKT giữa Lâm Đồng với 
Tp. HCM và các tỉnh lân cận giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn đến năm 2020

3.1 Quan điểm HTKT giữa Lâm Đồng và các tỉnh, thành phố
- Việc hợp tác liên kết giữa Lâm Đồng với Tp. HCM và các tỉnh trong Vùng 

KTTĐPN cũng như các tỉnh lân cận là nhiệm vụ chiến lược lâu dài. 
- Chú trọng các hình thức hợp tác mới phù hợp với giai đoạn hội nhập và yêu cầu 

liên kết phát triển trong quan hệ liên vùng. 
- Phối hợp, trao đổi trong công tác quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành của 

Lâm Đồng với các tỉnh lân cận và Tp. HCM để đảm bảo tính kết nối đồng bộ, phù hợp 
với yêu cầu phát triển liên vùng.

- Lâm Đồng chủ động xây dựng những điều kiện cần thiết cho chuyển giao công nghệ. 
- Cần có sự phối hợp và ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông kết nối 

với hạ tầng khung của cả Vùng KTTĐPN, Vùng Tây Nguyên, Vùng Nam Trung Bộ.
- HTKT với Tp. HCM, Đồng Nai, Bình Dương nhằm khai thác vai trò các địa 

phương này trong hỗ trợ, lôi kéo, thúc đẩy phát triển các vùng khác, nhất là các vùng 
còn khó khăn của Lâm Đồng cùng phát triển, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về trình 
độ phát triển giữa các huyện của Lâm Đồng. 

Mục tiêu HTKT của Lâm Đồng với Tp.HCM và các tỉnh lân cận giai đoạn  
2010-2015

- Lâm Đồng hoàn tất việc ký kết thỏa thuận HTKT trong giai đoạn 2010-2015 với 
các tỉnh lân cận.

- Các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng được kế hoạch HTKT cụ thể với từng địa 
phương có ký kết thỏa thuận HTKT hàng năm và  cả thời kỳ.

- Các cơ quan quản lý nhà nước có kế hoạch cải tiến, hoàn thiện quy trình và nâng 
cao chất lượng phục vụ DN trong và ngoài tỉnh để thúc đẩy HTKT.

3.2. Phương hướng HTKT giữa Lâm Đồng với Tp. HCM và các tỉnh lân cận giai 
đoạn 2010-2015 và tầm nhìn đến 2020 

Phương hướng HTKT theo vùng: Xúc tiến hợp tác với Tp. HCM về phát triển khu 
công nghệ cao và sản xuất phần mềm để sau năm 2020 có thể có sản phẩm đầu tiên; 

thiếu một môi trường đầu tư, kinh doanh có khả năng thai nghén hợp tác kinh tế theo 
chiều rộng và theo chiều sâu.

- Hợp tác sản phẩm nào, ngành nào diễn ra rất khác biệt giữa các DN Lâm Đồng. 
Trong cùng một ngành, cùng một sản phẩm, có thể có DN thực hiện hợp tác, trong 
hợp tác có thể khác nhau về hình thức; hoặc sự hợp tác xuất hiện ở DN với các quy 
mô vốn và lao động khác nhau. Trong cách ngành khác nhau, sự hợp tác rất khác nhau 
về hình thức, quy mô và mức độ. 

2.3 Các yếu tố thuộc về DN ảnh hưởng đến việc lựa chọn hình thức HTKT của 
các DN Lâm Đồng với các DN của Tp. HCM và các tỉnh lân cận

Kết quả điều tra DN Lâm Đồng năm 2008 của nhóm nghiên cứu đã chỉ ra sự liên 
hệ mang tính thống kê giữa hình thức liên kết và các yếu tố thuộc cơ chế, chính sách 
vĩ mô, cụ thể là: chất lượng và hiệu quả của dịch vụ công liên quan đến môi trường 
đầu tư; những khó khăn, vướng mắc liên quan đến môi trường kinh doanh trong hoạt 
động của doanh nghiệp; mức độ tiếp cận thông tin, sự bình đẳng của các DN trong 
kinh doanh.

2.4 Đánh giá chung về số lượng và chất lượng HTKT của DN Lâm Đồng và hoạt 
động hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước Lâm Đồng 

- Đánh giá chung về mặt số lượng và chất lượng của HTKT giữa các DN Lâm Đồng 
với DN của Tp. HCM và các tỉnh lân cận

HTKT tăng về số lượng dự án, hình thức hợp tác đa dạng hơn. Số địa phương tham 
gia vào HTKT cũng có chiều hướng gia tăng, không chỉ bó hẹp ở các DN từ Tp. HCM.

Giá trị HTKT cũng có xu hướng tăng thông qua một số chỉ tiêu đánh giá.
- Đánh giá chung về mặt số lượng và chất lượng hoạt động hỗ trợ HTKT của các 

cơ quan quản lý nhà nước Lâm Đồng đối với các DN tham gia HTKT 
Các cơ quan quản lý nhà nước tại Lâm Đồng bước đầu xác định được một số lĩnh 

vực chủ yếu cần HTKT. Trên cơ sở đó, các cơ quan này đã có định hướng công tác 
kêu gọi HTKT. 

Có các bước đi ban đầu ở tầm vĩ mô để xây dựng các điều kiện cho HTKT như xây 
dựng quy hoạch phát triển sản xuất ngành, quản lý khu công nghiệp, phát triển nguồn 
nhân lực theo địa chỉ,..

Có các hoạt động theo diện rộng, từ các hoạt động HTKT giữa các cơ quan quản lý 
nhà nước nhằm nâng cao năng lực quản lý và vận hành theo hướng phục vụ hiệu quả 
HTKT đến các hoạt động trợ giúp DN, trực tiếp và gián tiếp.

Số lượng DN tham gia HTKT có tăng qua các năm thể hiện tiềm năng và thế mạnh 
của Lâm Đồng, là kết quả của quá trình hỗ trợ HTKT tích cực mà tỉnh đang triển khai. 

- Đánh giá chung về các yếu tố thuộc cơ chế chính sách ảnh hưởng đến HTKT của 
DN Lâm Đồng

- Cần rà soát lại các quy định hiện hành của Lâm Đồng trong lĩnh vực kinh tế, đầu 
tư để tạo điều kiện thông thoáng cho DN trong quá trình đầu tư. 

- Đối với liên kết đất đai, dịch vụ công liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng 
đất đai có ảnh hưởng tích cực. Việc thuận lợi hóa các thủ tục đất đai có lợi cho liên 
kết đất đai. 
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- Phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho HTKT, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
- Nâng cao năng lực quản lý vì sự phát triển của các cơ quan quản lý Lâm Đồng. 

Các chỉ tiêu cần cải thiện gồm: (1) chi phí gia nhập thị trường, (2) tính minh bạch và 
tiếp cận thông tin, (3) chi phí về thời gian thực hiện các quy định của nhà nước, (4) 
tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh, (5) chính sách phát triển kinh tế tư 
nhân, (6) đào tạo lao động, (7) thiết chế pháp lý. 

Tác động kinh tế - xã hội của đề tài
Sự phát triển của Lâm Đồng trong thời gian vừa qua là đáng tự hào. Tuy nhiên, 

những thành tựu về mặt kinh tế - xã hội mà Lâm Đồng đạt được mới chỉ là bước đầu, 
còn khiêm tốn so với tiềm năng phát triển tầm quốc gia và khu vực Đông Nam Á. 
Sự hỗ trợ của ngân sách trung ương và sự vượt khó không đủ để đưa Lâm Đồng phát 
triển bứt phá, mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế trong các năm qua đạt mục tiêu. Một 
trong những nguyên nhân chủ quan trực tiếp là hoạt động HTKT còn yếu từ tầm nhìn, 
chủ trương cho đến chính sách, cơ chế thực hiện. Vì thế, HTKT giữa Lâm Đồng với 
các tỉnh trong Vùng kinh tế Tây Nguyên và các tỉnh, thành phố trong Vùng KTTĐPN 
là chìa khóa để tăng tính liên kết nội vùng, liên vùng, nhằm khai thác tốt tiềm năng 
của Lâm Đồng. 

Trong 5 năm tới và với tầm nhìn đến 2020, Lâm Đồng giữ vị trí, vai trò là tỉnh bản 
lề ở vùng giao thoa giữa hai vùng kinh tế, là một “cực tăng trưởng” của vùng kinh tế 
Tây Nguyên, là “đối tác tin cậy và hiệu quả” của Tp. HCM và các tỉnh trong Vùng 
KTTĐPN, cũng như các tỉnh lân cận khác. Do đó, việc xác định tầm nhìn, xây dựng 
chiến lược hợp tác và ban hành chính sách và cơ chế quản lý phù hợp nhằm khai thác 
thế mạnh của Lâm Đồng là yêu cầu khách quan, là lợi ích chung của cả các vùng có 
liên quan và quốc gia, chứ không phải cho riêng Lâm Đồng. 

Kiến nghị
Để HTKT trở thành một lực đẩy mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm 

Đồng, có sức hút đối với các tỉnh lân cận, và Tp. HCM, thời gian tới bên cạnh những 
hoạt động thực tiễn, các cấp các ngành của tỉnh Lâm Đồng nên dành thời gian và công 
sức cho các hoạt động nghiên cứu mang tính định hướng như sau:

- Làm đầu mối đề xuất nghiên cứu cơ chế phối hợp liên vùng kinh tế bao gồm Vùng 
KTTĐPN, Vùng Tây Nguyên và Vùng Nam Trung Bộ.

- Các ngành nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ nghiên 
cứu mô hình HTKT cụ thể đối với từng nhóm sản phẩm, thực hiện kết nối chuỗi giá 
trị theo phân công lao động giữa các địa phương và thỏa thuận HTKT giữa các DN 
của các tỉnh.

Đẩy mạnh hợp tác sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao phục vụ đô thị và 
xuất khẩu; Phát triển mạnh nền nông nghiệp thâm canh để tăng không ngừng tỷ suất 
hàng hóa. Hình thành rõ các vùng nông sản hàng hóa xuất khẩu (cà phê, chè), vùng 
chuyên canh rau, vùng trồng hoa; Phát triển thủy sản nước lạnh nhằm phục vụ nhu 
cầu cao cấp tại Tp. HCM và các tỉnh; Phối hợp với các địa phương có liên quan (Đồng 
Nai, Tp. HCM, Bình Thuận) bảo vệ rừng đầu nguồn; Hợp tác phát triển du lịch gắn 
liền với bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng an 
dưỡng và giải trí; Hợp tác đa dạng hóa các dịch vụ bưu chính viễn thông, mở rộng hệ 
thống bưu chính viễn thông ở các khu vực vùng sâu, vùng xa; Hợp tác đào tạo nguồn 
nhân lực.

Phương hướng HTKT theo ngành, lĩnh vực: HTKT trong ngành nông nghiệp, trong 
đó phát triển một nền nông nghiệp công nghệ cao là một hướng đột phá; HTKT trong 
ngành công nghiệp; HTKT trong ngành thương mại - dịch vụ; HTKT trong ngành du 
lịch theo hướng đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng du lịch nghỉ dưỡng, du lịch 
xanh, du lịch sinh thái; Hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; Hợp tác trong lĩnh 
vực đào tạo nguồn nhân lực, giáo dục, y tế; Hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công 
nghệ, bảo vệ môi trường.

3.3 Giải pháp gia tăng, nâng cao chất lượng HTKT theo vùng
- Quy hoạch xây dựng trục kết nối toàn diện giữa Vùng KTTĐPN với Vùng Tây 

Nguyên qua tuyến Đồng Nai - Lâm Đồng, trục kết nối Tây Nguyên - Nam Trung Bộ 
qua Lâm Đồng.

- Phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan trong công tác bảo vệ môi trường 
vùng đầu nguồn và các khu công nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác cập nhật thông tin giữa các địa phương trong Vùng KTTĐPN.
- Hoàn thiện công tác ký kết Chương trình HTKT giữa Lâm Đồng với các tỉnh lân cận.
- Lâm Đồng chủ động tham gia và tận dụng các hoạt động của Vùng KTTĐPN.
- Xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố 

trong công tác phối hợp hoạt động liên vùng.
3.4 Giải pháp gia tăng, nâng cao chất lượng HTKT theo ngành 
- Giải pháp hợp tác trong công nghiệp.
- Giải pháp hợp tác trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ.
- Giải pháp hợp tác trong phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật.
- Giải pháp hợp tác trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.
- Giải pháp hợp tác đào tạo nguồn lao động, giáo dục, y tế.
- Giải pháp hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường.
3.5 Các giải pháp tổng hợp tạo môi trường, điều kiện để củng cố và phát triển 

các quan hệ HTKT
- Đổi mới việc thu hút đầu tư.
- Điều chỉnh cơ cấu đầu tư.
- Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.
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tầm vóc khá lớn, trung bình đạt: 279,4 kg. Tuy nhiên khối lượng đàn bò trưởng thành 
chênh lệch rất lớn. Bò sữa Hà Lan thuần chủng (HF) có khối lượng trưởng thành lớn 
(445,4 kg/con); sản lượng sữa đạt 4.905,6 kg/chu kỳ sữa 305 ngày.                                              
    e. Thành phần hóa học thịt bò: Hàm lượng vật chất khô thịt của các giống bò 
không có sự khác nhau đáng kể. Mặc dù khác nhau về giống nhưng được nuôi trong 
cùng điều kiện là chăn thả tự do, không cho ăn các thức ăn bổ sung, do đó hàm lượng 
protein của 3 nhóm bò đều thấp.  

f. Thành phần hóa học sữa bò: Hàm lượng mỡ thô thấp 3,35%, trong khi đó yêu 
cầu hiện nay trong thu mua sữa ở nước ta tỷ lệ này không dưới 3,5%. 

g. Sinh trưởng phát triển của đàn bê: Trong số 337 con bê sinh ra, có 185 con 
giống Lai sind (chiếm 55%); 109 con bò Vàng (32,3%); 33 con HF (10%); đối với 
giống Brahman chỉ có 10 con (3%). Qua kết quả này có thể thấy, người chăn nuôi vẫn 
sử dụng giống bò Vàng địa phương và giống bò Lai sind để phối giống. Các giống bò 
hướng thịt chất lượng cao như Brahman, Drought master, Charolais, Limousine… rất 
ít được sử dụng và thậm chí là không có.

Khối lượng bê sơ sinh trung bình đạt 18 kg, khối lượng lúc 12 tháng đạt 128,5 kg 
và lúc 24 tháng tuổi đạt 220,5 kg. Như vậy, tốc độ phát triển của đàn bê tại Đức Trọng 
rất chậm. So với các giống lai hướng thịt thì khối lượng này là rất thấp. Các giống 
hướng thịt: Brahman, Limousine, Drought master đạt khối lượng lúc 20 tháng tuổi 
tương đương là: 296,3; 298,2; 330,3 kg.

h. Mục đích và phương thức chăn nuôi: Các hộ chăn nuôi bò với nhiều mục đích 
khác nhau, nhưng chủ yếu là nuôi bò sinh sản (89,3%) và lấy thịt (75%), lấy sữa chỉ 
có 12,9% và nuôi với mục đích khác (kinh doanh, vỗ béo…) thấp, chiếm 10,7%. 

Các hộ điều tra sử dụng phương thức chính là chăn thả kết hợp nuôi nhốt cho ăn tại 
chuồng, chiếm 49,3%; chăn thả tự do trên đồng 39,3%; tỷ lệ nuôi nhốt thấp 11,4%. 
Điều này cho thấy các hộ vẫn duy trì tập quán chăn nuôi thả rong. Đây là nguyên nhân 
dẫn đến năng suất đàn bò thấp, dễ gây ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh. 

i. Đồng cỏ và thức ăn cho bò
Đồng cỏ trồng: Có 57 hộ trồng cỏ nuôi bò, chiếm 40,7%. Diện tích cỏ trung bình/

hộ là 1.420 m2, năng suất cỏ trồng rất thấp, chỉ đạt 50,1 tấn chất xanh/ha/năm. Với 
diện tích và năng suất cỏ trồng như vậy so với đàn bò hiện có thì nguồn thức ăn xanh 
không thể đáp ứng đủ cho đàn bò kể cả trong mùa mưa.

Đồng cỏ tự nhiên: Năng suất đồng cỏ tự nhiên trong mùa mưa rất thấp, trung bình 
đạt 19,5 tấn chất xanh/ha (tương đương 4 tấn chất khô/ha). Các đồng cỏ chăn thả tại 
Đức Trọng bị khai thác đến cạn kiệt, năng suất rất thấp. 

 Thời điểm thiếu thức ăn: Thời điểm thiếu thức ăn cao điểm đối với cỏ tự nhiên là 
từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, vì khoảng thời gian này là mùa nắng, đồng cỏ khô 
héo hoặc cháy trụi. Đối với cỏ trồng, tình trạng thiếu thức ăn xảy ra quanh năm. Tuy 
nhiên, tình trạng thiếu thức ăn không gay gắt, vì phần lớn các hộ trồng cỏ thường có 
kế hoạch tưới trong mùa khô.

Tình hình sử dụng thức ăn cho đàn bò: Thức ăn xanh sử dụng để nuôi bò chủ yếu 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trương La 
 và các cộng sự
Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên
Mục tiêu của đề tài: Đẩy mạnh phát triển ngành chăn nuôi bò tại huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng theo hướng bền vững (đạt năng suất, chất lượng cao, an toàn 
dịch bệnh) làm tiền đề để nhân ra diện rộng trên địa bàn tỉnh. Góp phần thực hiện mục 
tiêu đưa chăn nuôi trở thành một ngành sản xuất chính trong nông nghiệp. Trong đó 
chăn nuôi bò là một ngành có nhiều lợi thế.

Nội dung nghiên cứu: 
1. Nghiên cứu đánh giá thực trạng phát triển ngành chăn nuôi bò tại huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
2. Nghiên cứu lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật có tính khả thi và hiệu quả cao để áp 

dụng vào xây dựng mô hình chăn nuôi bò tại vùng nghiên cứu.
3. Nghiên cứu giải pháp phát triển và nhân rộng mô hình áp dụng các tiến bộ  

kỹ thuật.
Kết quả nghiên cứu:
1. Hiện trạng phát triển ngành chăn nuôi bò tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng
1.1 Hiện trạng chăn nuôi bò
a. Tổng đàn bò và phân bố đàn trên địa bàn huyện: đến tháng 3/2009 là  

12.956 con, tăng hơn so với thời điểm tháng 11/2008 là 60 con. Đàn bò tập trung chủ 
yếu trong các hộ dân, chiếm 89,2% tổng số; còn lại là ở các công ty, đơn vị chiếm 
10,2%. Đàn bò sữa có tỷ lệ rất thấp, chỉ chiếm 2,8% tổng đàn. 

b. Cơ cấu và quy mô đàn: Số lượng bò thịt trung bình/hộ là: 4,6 con, trong đó có 
2,2 con sinh sản và 2,4 bê. Đa số các nông hộ nuôi theo phương thức nhỏ lẻ, đây chính 
là những khó khăn lớn để phát triển chăn nuôi bò theo hướng hàng hóa tập trung. 

c. Giống bò: Các giống bò thịt tại Đức Trọng chủ yếu là giống Lai sind, chiếm 
70,4%. Tiếp đến là bò Vàng địa phương (23,1%); các giống khác (Brahman và nhóm 
bò thịt chất lượng cao) chiếm tỷ lệ rất thấp chỉ 6,5%. Với tổng đàn bò Lai sind khá cao 
là điều kiện thuận lợi để tiến hành lai tạo các giống bò thịt theo hướng chất lượng cao.

d. Sinh trưởng và phát triển của đàn bò: 
Bò vàng địa phương có tầm vóc nhỏ (212,6kg), không đồng đều. Bò Lai sind có 

NGHIEÂN CÖÙU AÙP DUÏNG ÑOÀNG BOÄ CAÙC TIEÁN BOÄ 
KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ ÑEÅ ÑAÅY MAÏNH NGAØNH CHAÊN NUOÂI BOØ

THEO HÖÔÙNG TAÊNG NAÊNG SUAÁT, CHAÁT LÖÔÏNG VAØ AN TOAØN 
DÒCH BEÄNH TREÂN ÑÒA BAØN HUYEÄN ÑÖÙC TROÏNG, TÆNH LAÂM ÑOÀNG
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thịt chất lượng cao so với bò Lai sind. Trong 3 nhóm bò trên thì nhóm bò lai DrLs có 
khả năng sinh trưởng tốt nhất. 

2.2 Năng suất và chất lượng một số giống cỏ chăn nuôi
a. Năng suất của các giống cỏ chăn nuôi (tấn/ha): Năng suất các giống cỏ có sự 

thay đổi rõ rệt giữa mùa khô và mùa mưa. Mùa khô chỉ đạt 24,4-36,8 tấn/ha, trong 
khi mùa mưa đạt 102,0-146,3 tấn chất xanh/ha. Năng suất cỏ VA 06 có năng suất cao 
nhất (183,1 tấn/ha), cao hơn cỏ Penisetum purpureum (169,8 tấn /ha) và cỏ Panicum 
maximum (124,4 tấn/ha). 

b.Thành phần hóa học của cỏ trồng: Cỏ P. purpureum và cỏ P. maximum có hàm 
lượng protein thô và khoáng tổng số tương đương nhau và cao hơn so với cỏ VA06. 
Hàm lượng VCK và xơ thô cỏ P. purpureum cao hơn cỏ P. maximum và VA06. 

2.3. Chế biến thức ăn cho bò
a. Kết quả ủ cỏ làm thức ăn cho bò: Sử dụng cỏ ủ công thức II (4% bột ngô) để 

nuôi bò nhằm đánh giá chất lượng thức ăn cỏ ủ thông qua tăng trọng và hiệu quả kinh 
tế trong quá trình nuôi bò. Kết quả bò ở lô thí nghiệm cho tăng trọng tuyệt đối là  
594 g/con/ngày; lô đối chứng (chăn thả tự do): 464 g/con/ngày. Tăng trọng của bò ở  
2 lô có sự khác biệt có ý nghĩa về thống kê (P<0,05). Như vậy, thức ăn ủ có chất lượng 
tốt đã làm cho quá trình tiêu hóa và hấp thu của bò tốt hơn dẫn đến bò tăng trọng  
cao hơn. 

Nếu tính theo giá thị trường tại thời điểm là 35.000 đồng/kg thì thu tăng thêm từ 
nuôi bò bằng cỏ ủ cao hơn nuôi truyền thống khoảng 274.400 đồng/con/kỳ.

b. Kết quả ủ rơm urê làm thức ăn cho bò: Bò ở lô được ăn rơm ủ urê cho tăng trọng 
cao hơn bò ăn rơm khô (P<0,05). Do đó, tổng thu tăng thêm so với lô đối chứng là 
75.600 đồng/con/kỳ (37.800 đồng/con/tháng). 

c. Kết quả ủ cây ngô tươi làm thức ăn cho bò: Tăng trọng tuyệt đối của bò bò nuôi 
bằng cây ngô ủ là 540 g/con/ngày; lô đối chứng (chăn thả tự do) là 504 g/con/ngày 
(P<0,05). Sử dụng cây ngô ủ để nuôi bò thu nhập tăng thêm 77.000 đồng/con/kỳ so 
với phương pháp chăn nuôi thông thường.

2.4. Vỗ béo bò
a. Tăng trọng của bò vỗ béo: Sau 60 ngày nuôi thí nghiệm, tăng trọng tuyệt đối lô I 

(nuôi nhốt) là 826 g/con/ngày tương đương với lô II (bán chăn thả) là 805 g/con/ngày, 
cả 2 lô thí nghiệm đều cao hơn lô đối chứng (494 g/con/ngày) (P<0,05). Như vậy, 
có thể nuôi vỗ béo bò theo 2 phương thức nuôi nhốt hoàn toàn và nuôi bán chăn thả. 

b. Kết quả mổ khảo sát: Ở 2 lô vỗ béo đều có tỷ lệ thịt xẻ và tỷ lệ thịt tinh tương 
đương nhau và cao hơn lô đối chứng (P<0,05). Bò vỗ béo có tỷ lệ thịt xẻ và tỷ lệ thịt 
tinh tương ứng: 47,9-48,4%; 38,1-39,9%, trong khi đó nhóm bò không vỗ béo đạt: 
48,8 và 34,4%. Như vậy có thể thấy, phương thức chăn nuôi có ảnh hưởng đến thành 
phần thịt giết mổ của bò vỗ béo.

pH thịt của lô thí nghiệm sau 1 giờ giết mổ tương đương nhau nằm trong khoảng 
từ 6,35-6,44. Hàm lượng vật chất khô của 2 nhóm bò vỗ béo lần lượt: 27,52-27,45%, 

là cỏ trồng và cỏ tự nhiên. Có 86 hộ sử dụng cỏ tươi để cho ăn (chiếm 61,4%). Số 
hộ có sử dụng thức ăn tinh cho bò chiếm 31,4%. Số hộ chăn nuôi bò có sử dụng phụ 
phẩm là 79 hộ trên tổng số 140 hộ điều tra (chiếm 56,4%); trong đó chủ yếu là sử 
dụng rơm phơi khô: 77,2%; số còn lại là sử dụng các loại khác như thân cây ngô sau 
thu hoạch, thân lá lạc, ngọn lá mía và các loại khác. Mức độ sử dụng phụ phẩm trong 
chăn nuôi bò tại huyện Đức Trọng còn thấp, tính chung cho tất cả các loại phụ phẩm 
chỉ có 18,5% số hộ sử dụng.

Rơm được sử dụng phổ biến, tuy nhiên chỉ phơi khô và dự trữ cho bò ăn thêm, chưa 
áp dụng các phương pháp để chế biến, dự trữ.

Rơm lúa và thân cây ngô là 2 loại phụ phẩm lớn đồng thời hàm lượng protein vào 
loại trung bình: 4,73 và 4,1%. Do đó, có thể coi đây cũng là nguồn phụ phẩm tiềm 
năng. Lõi ngô có hàm lượng protein thấp (2,86%) và hàm lượng xơ lại cao (38,44%). 
Chính vì vậy khi phối hợp trong khẩu phần nuôi bò thịt cần chú ý kết hợp với các 
nguyên liệu có hàm lượng đạm và tinh bột cao.

k. Về thú y, tiêm phòng: Hầu hết các cơ sở, hộ gia đình chăn nuôi đều thực hiện 
tiêm phòng các bệnh Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng mỗi năm 02 đợt. Do đó 
không xảy ra Lở mồm long móng, chỉ có 2,9% số hộ có bò bị mắc bệnh Tụ huyết 
trùng nhưng được điều trị khỏi. Bệnh thường xảy ra đối với đàn bò là chướng hơi: 
24,3%; đặc biệt hay bị tiêu chảy: 38,6%. Có 4,7% số mẫu có chứa ấu trùng giun đũa, 
9,5% số mẫu có chứa ấu trùng sán lá gan.

l. Chuồng trại: Trong số 140 hộ điều tra thì 67 hộ chăn nuôi bò có chuồng trại cố 
định, chiếm 47,9%; 73 hộ chuồng nuôi tạm, chiếm 52,1%; 6 hộ có hố phân, chiếm 4,3%.

1.2 Một số tồn tại, hạn chế trong chăn nuôi bò
Qua điều tra hiện trạng chăn nuôi bò tại Đức Trọng có một số tồn tại, hạn chế: 

chăn nuôi bò tập trung ở nông hộ với quy mô nhỏ (4,6 con/hộ); việc phối giống bằng 
phương pháp gieo tinh nhân tạo chưa thường xuyên và rộng khắp trên toàn vùng, do 
đó, tỷ lệ bò lai cao sản còn thấp. Kỹ thuật trồng cỏ và chế biến phụ phẩm nông nghiệp 
làm thức ăn cho đàn bò chưa được chú trọng, dẫn đến thiếu hụt thức ăn cho bò và gây 
lãng phí. Năng suất và chất lượng đàn bò còn thấp.

2. Kết quả xây dựng mô hình chăn nuôi bò
2.1 Kết quả lai tạo bò lai hướng thịt
a. Kết quả về phối giống: Tỷ lệ mang thai của bò bằng kỹ thuật gieo tinh nhân tạo 

khá cao (trên 90%) ở cả 2 giống. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với việc phối tinh đại trà 
trong sản xuất (70-75%). Tỷ lệ đẻ của đàn bò đạt rất cao (100%). Trong quá trình theo 
dõi có 3 trường hợp xảy ra hiện tượng đẻ khó. Tỷ lệ bê đẻ ra khỏe mạnh sau 24 giờ đạt 
cao (100%) đã cho thấy quá trình chăm sóc quản lý bò mẹ được thực hiện hết sức tốt.

b. Khối lượng và tăng trọng của các nhóm bò lai: Tăng trọng tuyệt đối giữa nhóm 
bò lai có sự sai khác giữa các nhóm, cao nhất là nhóm lai DrLs, tiếp đến là nhóm lai 
BrLs. Các nhóm lai đều cao hơn rất nhiều so với bò Lai sind. Điều đó cho thấy, trong 
giai đoạn này đã có sự vượt trội về khả năng tăng trọng của các nhóm bò lai hướng 
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từ 45-60 ngày theo chế độ nuôi nhốt. Sử dụng khẩu phần cơ bản là cỏ xanh, thức ăn 
tinh bao gồm bột ngô, bột sắn, cám và thức ăn ủ chua từ phụ phẩm nông nghiệp. 

d. Thú y và vệ sinh môi trường: Thực hiện tốt việc vệ sinh trong chăn nuôi bò, 
tiêm phòng định kỳ và điều trị kịp thời các bệnh của đàn bò, phòng trừ nội, ngoại ký 
sinh trùng, đặc biệt bệnh ký sinh trùng đường máu và bệnh lở mồm long móng. Tiêm 
phòng bệnh bắt buộc các loại vaccin cho tất cả đàn bò trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Đối với đàn bò sữa cần vệ sinh chuồng nuôi và cải tiến phương thức vắt sữa và bảo  
quản sữa: Sử dụng máy vắt sữa quy mô nhỏ và sử dụng dụng cụ bảo quản sữa.

3.2 Đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật
- Đào tạo: Thực hiện đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ chăn nuôi, thú y các 

cấp, nhất là cấp cơ sở. 
- Tập huấn: Mở các lớp tập huấn cho nông dân về các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi, 

vệ sinh chuồng trại, gia súc đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh thú y. 
- Xây dựng các điểm trình diễn chăn nuôi bò, vỗ béo bò để tổ chức tham quan học 

hỏi, hội thảo đầu chuồng, đầu bờ nhằm giới thiệu hiệu quả của các mô hình chăn nuôi 
điển hình để cho người chăn nuôi học tập và làm theo.

3.3 Công tác khuyến nông
Công tác khuyến nông bao gồm: đào tạo cán bộ khuyến nông, cán bộ thú y cấp xã, 

thôn buôn; tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ thuật chăn nuôi cho nông dân; tổ chức 
tham quan học hỏi, hội thảo đầu chuồng đầu bờ; phát hành tờ rơi, tài liệu tập huấn cho 
bà con nông dân. Xây dựng mô hình, chuyển giao quy trình kỹ thuật, quy trình thú y, 
nuôi dưỡng, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, đào tạo nghề, kỹ thuật, kỹ năng cho 
cán bộ quản lý, kỹ thuật và người chăn nuôi.

3.4 Thông tin quảng cáo
 Xây dựng các chương trình truyền hình và kỹ thuật chăn nuôi bò thịt, giới thiệu 

các giống bò, giống cỏ mới cho người chăn nuôi, giới thiệu các cơ sở giống an toàn 
dịch bệnh, chăn nuôi bò có hiệu quả kinh tế và các dịch vụ sản xuất kinh doanh về bò 
thịt có hiệu quả. 

3.5 Các giải pháp chính sách, kinh tế - xã hội
- Về đất đai: tạo điều kiện thuận lợi giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật 

về đất đai, được ưu đãi cao nhất về thu tiền sử dụng đất và thời gian sử dụng đất.
- Về thương mại: Tổ chức lại hệ thống tiêu thụ sản phẩm gắn với cơ sở giết mổ, 

bảo quản, chế biến bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm... Triển khai có hiệu quả 
chương trình xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ, triển lãm, phát triển thị trường.

- Thị trường: tăng cường công tác thông tin thị trường và xúc tiến thương mại nhằm 
cung cấp kịp thời cho người chăn nuôi bò về tình hình giá cả, dự báo ngắn và dài hạn 
về xu hướng thị trường trong khu vực và trên thế giới, nhu cầu các sản phẩm chăn 
nuôi cũng như thị hiếu của khách hàng trong và ngoài nước. 

- Chính sách: thực hiện tốt các chính sách về đầu tư, tín dụng, đất đai, thuế…
- Thành lập các hợp tác xã, câu lạc bộ chăn nuôi, hoặc các nhóm cùng sở thích để 

giúp nhau phát triển chăn nuôi.

tương đương với lô đối chứng. Như vậy, phương thức nuôi dưỡng không ảnh hưởng 
đến hàm lượng nước trong thịt thăn của bò.

c. Ước tính hiệu quả kinh tế vỗ béo bò: Đối với lô I, tổng chi là 7.421.667 đồng 
và thu về từ việc bán bò là 8.283.334 đồng. Chênh lệch thu chi sẽ là 861.667 đồng. 
Đối với lô II kết quả về hiệu quả kinh tế cũng tương tự lô I, chênh lệch thu chi đạt  
845.000 đồng và cao hơn lô đối chứng (586.667 đồng). 

2.5. Năng suất, sản lượng và chất lượng sữa
a. Năng suất và sản lượng sữa: Kết quả cho thấy có sự khác biệt về sản lượng sữa 

giữa lô thí nghiệm và lô đối chứng. Sản lượng sữa bò ở các mô hình chúng tôi khảo 
sát dao động từ 4.362,2 đến 4.905,85 kg/chu kỳ.

Hàm lượng mỡ sữa trung bình ở lô thí nghiệm đạt 3,98%, cao hơn lô đối chứng 
(3,81%) (P>0,05). Đối chiếu với tiêu chuẩn Việt Nam hàm lượng mỡ sữa đạt yêu cầu 
phải không dưới 3,5%, thì kết quả đạt được cao hơn.

b. Chỉ tiêu vi sinh sữa: Chất lượng sữa trong mẫu phân tích đạt yêu cầu, các chỉ 
tiêu vi sinh đạt mức cho phép. Trong các mẫu phân tích không phát hiện có vi khuẩn 
Escherichia coli và Salmonella spp. 

2.6. Tình hình dịch bệnh và vệ sinh thú y của đàn bò: Việc tiêm phòng bằng 
vaccin Lở mồm long móng (FMD) đạt tỷ lệ khá cao, đạt 85% trở lên và vaccin Tụ 
huyết trùng đạt từ 61,1% đến 65,1% đã cho thấy công tác phòng dịch trên địa bàn 
khảo sát được thực hiện nghiêm ngặt. Ngoài ra, thường xuyên sử dụng các loại thuốc 
sát trùng và khử trùng, xổ giun, sán định kỳ cho đàn bò trâu bò. Đối với đàn bò ở các 
mô hình được tiêm đầy đủ vaccin phòng dịch. 

3. Một số giải pháp phát triển và nhân rộng mô hình chăn nuôi bò
3.1. Các giải pháp khoa học công nghệ
a. Giống: 
- Đối với bò thịt: Đẩy mạnh chương trình cải tạo đàn bò thông qua phương pháp 

gieo tinh nhân tạo với bò đực giống lai Zêbu có năng suất, chất lượng cao để phát 
triển giống bò thịt lai của Việt Nam có tỷ lệ từ 75% máu ngoại trở lên bằng sử dụng 
tinh của các giống bò thịt cao sản như Brahman, Drought master... 

- Đối với đàn bò sữa: Tiếp tục tiến hành gieo tinh nhân tạo cho đàn bò HF bằng tinh 
nhân tạo các dòng đực HF có tiềm năng cho sữa cao. Có biện pháp tăng đàn để đạt 
mục tiêu đề ra của tỉnh. Ưu tiên chăn nuôi các giống bò sữa thuần.

b. Thức ăn: Trồng các giống cỏ cao sản để cung cấp nguồn thức ăn xanh cho đàn 
bò gồm các giống cỏ Voi, VA 06, Ghi nê. Chế biến cỏ và phụ phẩm ngành nông, công 
nghiệp: phơi khô, ủ xanh, ủ urê để dự trữ làm thức ăn thô cho bò vào mùa khô... Tận 
dụng các phụ phẩm ngành trồng trọt và ngành chế biến thực phẩm làm thức ăn cho 
bò. Sử dụng hợp lý các nguồn tinh bột sắn, ngô, các loại khô dầu trong chăn nuôi bò 
sữa và vỗ béo bò thịt.

c. Vỗ béo bò thịt: Phổ biến quy trình vỗ béo bò thịt cho các đối tượng khác nhau: 
Vỗ béo bò loại thải trước khi giết thịt, bò gầy, bò già, bò cạn sữa... Thời gian vỗ béo 
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Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hồ Huy Cường 
 và các cộng sự
Cơ quan thực hiện: Viện KHKT Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ
Mục tiêu của đề tài: Góp phần xử lý tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong đất trồng 

rau, cải thiện môi trường đất canh tác ở tỉnh Lâm Đồng.
Nội dung nghiên cứu
1. Điều tra thu thập thông tin.
2. Phân lập, tuyển chọn và đánh giá khả năng phân hủy thuốc bảo vệ thực vật của 

một số chủng vi sinh vật (VSV).
3. Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm VSV có chức năng phân hủy 

thuốc bảo vệ thực vật trong đất từ VSV tuyển chọn.
4. Nghiên cứu khả năng phân hủy hóa chất bảo vệ thực vật của các chế phẩm VSV 

trong đất trồng rau tại Lâm Đồng.
Kết quả nghiên cứu
1. Điều tra thu thập thông tin
Việc điều tra được thực hiện tại 09 xã, phường thuộc 03 huyện, thành phố của tỉnh.
1.1. Thực trạng sử dụng đất trồng rau
Diện tích đất trồng rau ở các hộ điều tra trên tổng diện tích đất trồng trọt tương đối 

lớn, cao nhất ở phường 8, thành phố Đà Lạt (98,56%). Rau được trồng trên nhiều loại 
đất có chất lượng tốt, khá màu mỡ  (cát thịt, thịt sét, thịt). Do điều kiện địa hình là một 
tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên nên độ dốc trung bình ở các điểm điều tra là khác nhau, 
dao động từ 3,0O đến 13,8O, có nơi độ dốc khá cao làm ảnh hưởng đến canh tác. Điều 
tra về biện pháp cải tạo đất, gần 100% người dân cho biết dùng phân chuồng, các loại 
phân vi sinh và vôi để cải tạo đất, đồng thời hạn chế sử dụng các loại thuốc BVTV.

Kiểu canh tác cũng khá đa dạng, đa số các hộ đều trồng rau theo hình thức luân 
canh, ngoài ra còn có xen canh và thâm canh nhưng chiếm tỷ lệ nhỏ.

1.2 Tình hình sản xuất rau
Tổng diện tích đất trồng rau của toàn bộ 450 hộ dân là 228,8 ha, đất trồng cải bắp 

chiếm tỷ lệ lớn (15,4%), xà lách (12,1%), cải thảo (11,6%). Tại các điểm điều tra, 
người dân trồng rau quanh năm với đầy đủ các chủng loại; giống rau cũng khá đa 
dạng do các công ty giống nước ngoài hoặc địa phương sản xuất.

NGHIEÂN CÖÙU, PHAÂN LAÄP, TUYEÅN CHOÏN VAØ SÖÛ DUÏNG 
MOÄT SOÁ CHUÛNG VI SINH VAÄT COÙ KHAÛ NAÊNG PHAÂN HUÛY
TOÀN DÖ THUOÁC BAÛO VEÄ THÖÏC VAÄT TRONG ÑAÁT TROÀNG 

TAÏI CAÙC VUØØNG CHUYEÂN CANH RAU ÔÛ LAÂM ÑOÀNG

- Cần có sự quan tâm của các ban, ngành, địa phương trong việc phát triển chăn 
nuôi bò.

Tác động kinh tế - xã hội của đề tài
Đề tài có ý nghĩa thực tiễn, đã đánh giá được thực trạng chăn nuôi tại huyện Đức 

Trọng, trên cơ sở đó nghiên cứu đề xuất các tiến bộ áp dụng vào 4 mô hình bò thịt,  
2 mô hình bò sữa để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả chăn nuôi.

Kết quả đạt được của đề tài góp phần nâng cao nhận thức của người dân và chính 
quyền địa phương đối với ngành chăn nuôi bò. Việc áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ 
thuật vào chăn nuôi bò sẽ mang lại thu nhập cao cho các hộ tham gia, góp phần thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là cơ sở để triển khai nhân rộng 
các mô hình tại các vùng, địa phương khác của tỉnh.

Hiệu quả kinh tế
Khi áp dụng đồng bộ các giải pháp khoa học công nghệ vào sản xuất chăn nuôi bò, 

hiệu quả của các mô hình mang lại cao, cụ thể như sau:
+ Sử dụng tinh của các giống bò Brahman và Drought master để phối giống cho bò 

Lai sind thì tỷ lệ mang thai và đẻ của các nhóm bò lai đều cao: tỷ lệ mang thai trên 
90%; tỷ lệ đẻ: 100%. Bê lai đẻ ra hoàn toàn khỏe mạnh.

+ Khối lượng của bò các nhóm lai qua các thời điểm đều đạt cao và cao hơn bò Lai 
sind. Khối lượng bò lai Brahman lúc sơ sinh; 6; 12 tháng tuổi tương ứng: 20,2 kg; 
109,2 kg; 173,7 kg; bò lai Drought master: 20,6; 113,7; 183,6 kg. 

+ Năng suất các giống cỏ đạt khá cao (Penisetum purpureum: 169,8 tấn chất  
xanh/ha; Panicum maximum: 124,4 tấn chất xanh/ha; Cỏ VA06: 183,1 tấn chất xanh/
ha). Thành phần dinh dưỡng các giống cỏ trên đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng để làm 
thức ăn cho bò.

+ Cỏ ủ chua với tỷ lệ 2%; 4% bột ngô trong thành phần có thể bảo bảo quản được  
90 ngày và thức ăn có chất lượng tốt. Sử dụng cỏ ủ để nuôi bò, tăng trọng của bò đạt 
594 g/con/ngày cao hơn lô bò hăn thả tự do (464 g/con/ngày).

+ Sử dụng rơm ủ 4% urê để nuôi bò với 50% trong khẩu phần, tăng trọng của bò 
cao hơn bò ăn rơm khô.

+ Cây ngô sau thu hoạch ủ chua với 2%; 4% bột ngô có thể bảo bảo quản được 
90 ngày. Sử dụng cây ngô ủ để nuôi bò, tăng trọng cao hơn bò nuôi thông thường 
(540/504 g/con/ngày). 

+ Vỗ béo bò với hai phương thức: nuôi nhốt hoàn toàn và bán chăn thả, tăng 
trọng của bò cao hơn bò không vỗ béo và lợi nhuận thu về cao hơn (tăng trọng của 
2 lô bò vỗ béo lần lượt là 826 g/con/ngày và 805 g/con/ngày; lô bpf đối chứng:  
494 g/con/ngày).

+ Sản lượng sữa của đàn bò khi cho ăn thức ăn bổ sung và vắt sữa bằng máy tăng 
lên đáng kể. Các chỉ tiêu vi sinh vật sữa đều đạt mức cho phép.
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Trong công tác BVTV, điều tra 450 hộ dân về các yếu tố gây thiệt hại kinh tế chính, 
45,63% số hộ cho rằng sâu hại gây thiệt hại lớn nhất, 42,71% số hộ do bệnh hại, 
9,55% số hộ do cỏ dại và 2,11% số hộ do chuột hại.

1.4 Thực trạng sử dụng thuốc BVTV ở các điểm điều tra
Kết quả phân tích cho thấy, trong 11 nhóm thuốc trừ sâu, chỉ có 06 nhóm được sử 

dụng nhiều là thuốc trừ sâu thảo mộc, thuốc trừ sâu clo hữu cơ, thuốc trừ sâu lân hữu 
cơ, thuốc trừ sâu carbamat, thuốc trừ sâu pyrethroid và chế phẩm VSV trừ sâu.

Trong tổng số 437 loại thuốc trừ sâu được phép sử dụng ở nước ta, chỉ có 107 loại 
thuốc được sản xuất từ 01 hoạt chất, còn lại là các thuốc được phối trộn bởi nhiều 
hoạt chất. Đồng thời, trong quá trình sử dụng, quá trình điều tra cho kết quả 78,52% 
số nông hộ phối trộn nhiều loại thuốc BVTV trong 1 lần phun.

Tại thời điểm điều tra, các thuốc BVTV đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Tuy 
nhiên, riêng các thuốc thuộc nhóm clo hữu cơ như endosulfan, aldrin đều được sản 
xuất từ những năm trước 1998-2000. Trong 06 nhóm thuốc, nhóm carbamat là nhóm 
được các hộ nông dân sử dụng số lượng lớn nhất, bình quân sử dụng 3.178 ml a.i /
vụ/ha, đồng thời cũng là nhóm thuốc được các hộ sử dụng lâu nhất, bình quân đã sử 
dụng cách thời điểm điều tra 12,4 năm.

1.5 Những tồn tại chung và hiệu quả kinh tế trong sản xuất rau ở Lâm Đồng
Điều tra về những khó khăn gặp phải trong quá trình sản xuất rau, hầu hết người 

dân ở các xã điều tra cho biết đó là việc tìm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm. Tiếp 
theo là sự gây hại của các loại sâu bệnh và nguồn vốn đầu tư cho sản xuất. Trong 
tổng số 450 hộ điều tra, có tới 412 hộ sản xuất bán sản phẩm tại ruộng cho tư thương,  
22 hộ đem sản phẩm tới các đại lý, 10 hộ đem ra chợ bán, còn lại là các hình thức tiêu 
thụ sản phẩm khác.

Hiệu quả kinh tế của sản xuất ớt ngọt là cao nhất (672,94 triệu đồng/ha/năm), cải 
bắp cho hiệu quả 68,43 triệu đồng/ha/năm, cải thảo đạt 59,18 triệu đồng/ha/năm. Cải 
ngọt, cải cúc, mùi, hành lá là những loại rau cho hiệu quả kinh tế thấp hơn cả.

2. Phân lập, tuyển chọn và đánh giá khả năng phân hủy thuốc BVTV của một 
số chủng VSV

Để phân lập, tuyển chọn các chủng VSV có khả năng phân hủy thuốc BVTV, tiến 
hành lấy 45 mẫu đất trồng rau sử dụng nhiều thuốc BVTV, các mẫu có lý lịch cụ thể. 
Kết quả kiểm tra mật độ tế bào VSV trong đất trồng rau ở Đà Lạt, Đơn Dương và Đức 
Trọng cho thấy, đất Lâm Đồng khá phì nhiêu và rất giàu VSV. VSV tổng số dao động 
từ 106-108 CFU/g, chỉ tiêu này cho thấy đất nhiều dinh dưỡng và đảm bảo lý hóa tính 
để VSV sinh trưởng và phát triển.

2.1. Phân lập, làm thuần chủng VSV có khả năng phân hủy nhóm thuốc BVTV 
carbamat trong đất trồng rau làm nguồn dinh dưỡng

Sau khi làm giàu VSV, tiến hành phân lập và làm thuần các chủng VSV có khả 
năng phân hủy tồn dư thuốc BVTV trong đất trồng rau. Bằng phương pháp làm giàu 
đã phân lập, làm thuần được 10 chủng VSV từ các ruộng trồng rau có khả năng sử 
dụng các nhóm carbamat như nguồn dinh dưỡng.  

Đối với từng loại rau, người dân bố trí trồng mật độ khác nhau, vào các thời vụ 
khác nhau trong năm, giữa các vụ chỉ để cho đất nghỉ 1-2 tuần.

100% các hộ sử dụng phân bón cho việc trồng rau. Đối với mỗi loại rau khác nhau 
người dân sử dụng liều lượng phân bón khác nhau. 

Phân hữu cơ được sử dụng khá nhiều cả về số lượng và chủng loại, đặc biệt là 
phân cá có trên 20% số hộ tại khu vực nghiên cứu sử dụng, lượng sử dụng khá lớn  
(80-100% lượng phân hữu cơ). Lượng phân khoáng được sử dụng tại đây khá khác 
nhau, so sánh với mức khuyến cáo thì lượng phân urê được sử dụng thấp hơn (riêng 
nhóm rau ăn củ cao hơn), phân lân và kali đều được sử dụng ở mức cao hơn, thậm chí 
lượng bón kali cho nhóm rau ăn lá cao gấp đôi mức khuyến cáo. Nhìn chung, người 
dân bón lót toàn bộ phân hữu cơ và 1/3 lượng phân khoáng, lượng phân khoáng còn 
lại bón làm 2-3 đợt tùy thuộc vào cây trồng và thời tiết.

Về nước tưới cho rau, 78,82% số hộ sử dụng nước tưới từ giếng khoan, 17,46% số 
hộ sử dụng nước tưới từ sông, suối, đập chứa, 3,72% sử dụng nước tưới từ các nguồn 
khác. Tùy đối tượng cây trồng và điều kiện thời tiết, lượng nước tưới được sử dụng 
khác nhau dao động từ 1.200-3.000 m3/ha/vụ, số lần tưới cũng dao động khá lớn từ 
1-2 lần/ngày đến 7-15 ngày/lần. Nhìn chung, hệ thống tưới tại các điểm điều tra được 
người dân đầu tư lớn, 60,75% số hộ đầu tư hệ thống giàn tưới phun mưa, 25,72% số 
hộ dùng vòi tự phun, số còn lại tưới rãnh, gánh nước tưới…

1.3 Thực trạng sâu bệnh hại rau tại các điểm điều tra
Tại các điểm điều tra, sâu bệnh xuất hiện trên hầu hết các loại rau với mức độ gây 

hại khác nhau. Hầu hết người dân đều sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) khi có 
sâu bệnh xuất hiện và đem lại hiệu quả tốt. 

Điều tra sự xuất hiện và khả năng xuất hiện trở lại sau khi phun thuốc của một số 
sâu hại chính tại khu vực nghiên cứu cho thấy, sâu hại xuất hiện bất thường tùy theo 
cây trồng và giai đoạn sinh trưởng của cây trồng, cũng như khả năng xuất hiện trở 
lại sau khi phun thuốc của sâu hại tùy thuộc vào diễn biến thời tiết và khả năng sử 
dụng thuốc BVTV của mỗi người dân. Mặc dù mức độ gây hại của sâu khoang chỉ là  
7,8% nhưng tần suất xuất hiện lớn, thời điểm gây hại trải dài suốt quá trình sinh 
trưởng của cây trồng (sau trồng 5-60 ngày) và sau khi phun thuốc 7-10 ngày, sâu lại 
tiếp tục xuất hiện và gây hại. Sau sâu khoang là sâu tơ, sau trồng 10-35 ngày, sâu xuất 
hiện và sau phun thuốc 5-10 ngày, tiếp tục xuất hiện. Sâu xanh cũng là đối tượng được 
nhiều hộ trồng rau gặp trong quá trình sản xuất, sâu bắt đầu xuất hiện khi cây trồng 
đạt 10 ngày và gây hại cho đến khi thu hoạch, sau khi phun thuốc, khả năng xuất hiện 
trở lại của sâu này dao động từ 7-15 ngày. Ngoài ra, bọ nhảy và rệp cũng là đối tượng 
xuất hiện nhiều và gây hại đáng kể.

Bệnh đốm lá là bệnh phổ biến nhất với các triệu chứng khá đa dạng như màu sắc, 
hình dạng, bệnh chủ yếu do vi khuẩn và nấm gây ra, khả năng xuất hiện tập trung vào 
giai đoạn cây 15-35 ngày tuổi và sau phun thuốc xuất hiện trở lại khoảng 7-15 ngày. 
Bệnh rỉ sắt cũng khá phổ biến, bệnh xuất hiện muộn hơn so với đốm lá (sau trồng  
20-45 ngày) và khả năng xuất hiện trở lại sau phun dao động từ 7-10 ngày. Bệnh xoăn 
lá do virut gây ra hiếm xuất hiện nhưng khi đã xuất hiện thì không có thuốc để trị. 
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và tuyển chọn được tiếp tục nghiên cứu về khả năng nhân sinh khối cũng như sự phát 
triển của chúng trên môi trường dịch thể, kết quả kiểm tra khả năng sinh trưởng của 
các chủng này trên môi trường dịch thể (môi trường nước chiết đậu).

Đề tài đã tiến hành đánh giá khả năng tồn tại của chúng trên nền đất thanh trùng 
có bổ sung các loại thuốc BVTV kỹ thuật trong điều kiện phòng thí nghiệm để tuyển 
chọn ra những chủng VSV có khả năng phân hủy thuốc BVTV nhóm clo hữu cơ cao. 
Các chủng VSV phân lập được đều có khả năng sinh trưởng tốt trên nền đất có bổ 
sung hóa chất BVTV kỹ thuật. Kết quả kiểm tra cũng cho thấy chủng trên nền đất có 
bổ sung hóa chất BVTV nhóm clo, mật độ VSV cao hơn công thức đối chứng, điều 
này chứng tỏ rằng khi sinh trưởng và phát triển trong môi trường có chứa hóa chất 
BVTV, VSV đã sử dụng chúng như một nguồn dinh dưỡng. 

2.4 Định tên, loài một số chủng VSV có chức năng phân hủy thuốc BVTV
Từ kết quả nghiên cứu khả năng phân hủy thuốc BVTV của một số chủng VSV 

trong các môi trường chất mang khác nhau, tiến hành lựa chọn 12 chủng VSV có khả 
năng phân hủy mạnh 03 loại thuốc. Sử dụng kỹ thuật sinh học phân tử hiện đại giải 
trình tự gen, dùng phần mềm FASTA để so sánh và xác định 04 chủng VSV có chức 
phân hủy thuốc carbamat (C3, C4, C7, C8), 04 chủng VSV có chức phân hủy thuốc 
lân hữu cơ (P2, P3, P4, P5), 04 chủng VSV có chức phân hủy thuốc clo hữu cơ (D1, 
D3, D4, D6). Kết quả xác định tên và mức độ an toàn của chủng các VSV như sau:

STT Ký hiệu 
chủng Tên xác định % tương 

đồng Mức độ an toàn

1 C3 Sphingomonas chungbukensis 97 Cấp độ 2

2 C4 Sphingomonas agrestic 98 Cấp độ 2

3 C7 Sphingomonas paucimobilis 100 Cấp độ 2

4 C8 Sphingomonas herbicidovorans 98 Cấp độ 2

5 P2 Sphingomonas yabuuchiae 94 Cấp độ 2

6 P3 Ralstonia taiwanensis 99 Cấp độ 2
7 P4 Ralstonia eutropha 99 Cấp độ 2
8 P5 Burkholderia sp.JS150 100 Cấp độ 2

9 D1 Burkholderia cepacia 98 Hạn chế sử dụng

10 D3 Burkholderia sacchari 98 Cấp độ 2

11 D4 Burkholderia glathei 96 Cấp độ 2

12 D6 Burkholderia kururiensis 96 Cấp độ 2

Dựa vào kết quả định tên các chủng VSV sử dụng trong nghiên cứu và đối chiếu 
với danh mục các loài VSV an toàn của Cộng đồng châu Âu cũng như danh mục các 
loài VSV bị hạn chế sử dụng cho thấy, các chủng VSV được lựa chọn được xếp vào 
nhóm VSV có độ an toàn thuộc mức độ 2 và các chủng VSV lựa chọn nghiên cứu sản 
xuất chế phẩm VSV xử lý ô nhiễm thuốc BVTV hầu hết đều là các chủng VSV độ an 
toàn sinh học cao, có thể ứng dụng rộng rãi trong sản xuất chế phẩm VSV. 

Các chủng VSV sau khi đã phân lập và tuyển chọn được tiếp tục nghiên cứu về 
khả năng thích nghi cũng như sự phát triển của chúng trên môi trường dịch thể, mật 
độ tế bào đạt cao sau 24 giờ và rất ổn định sau 7 ngày, kết quả kiểm tra khả năng sinh 
trưởng của các chủng này trên môi trường dịch thể (môi trường nước chiết đậu). 

Đề tài đã tiến hành đánh giá khả năng tồn tại của chúng trên nền đất thanh trùng 
có bổ sung các loại thuốc BVTV kỹ thuật trong điều kiện phòng thí nghiệm. Kết quả 
cho thấy, các chủng VSV phân lập được đều có khả năng sinh trưởng tốt trên nền đất 
có bổ sung hóa chất BVTV kỹ thuật và mật độ chủng trên nền đất có bổ sung hóa 
chất BVTV có mật độ VSV cao hơn công thức đối chứng, điều này chứng tỏ rằng khi 
sinh trưởng và phát triển trong môi trường có chứa hóa chất BVTV, VSV đã sử dụng 
chúng như một nguồn dinh dưỡng.

2.2 Phân lập, làm thuần chủng VSV có khả năng phân hủy nhóm thuốc BVTV 
lân hữu cơ trong đất trồng rau làm nguồn dinh dưỡng

Các mẫu đất sau khi được làm giàu VSV bằng cách ủ với thuốc BVTV. Bằng 
phương pháp nuôi cấy pha loãng trên môi trường thạch đã phân lập và làm thuần được 
10 chủng VSV từ các ruộng trồng rau có khả năng sử dụng các nhóm lân hữu cơ như 
nguồn dinh dưỡng. 

Các chủng này có khả năng phát triển tốt trên môi trường BSM có bổ sung thuốc 
BVTV kỹ thuật dimethoate và trichlophon, sắc tố chủ yếu là màu nâu đen, xám nhạt 
hoặc trắng ngà, hình dáng khuẩn lạc dạng sợi mảnh và có mép nhăn bên ngoài. 

Các chủng VSV có khả năng phân hủy lân hữu cơ sau khi đã được phân lập và 
tuyển chọn được tiếp tục nghiên cứu về khả năng nhân sinh khối cũng như sự phát 
triển của chúng trên môi trường dịch thể, kết quả kiểm tra khả năng sinh trưởng của 
các chủng này trên môi trường dịch thể (môi trường nước chiết đậu). 

Kết quả kiểm tra cho thấy, mật độ các chủng đạt cao sau 48 giờ và ổn định sau  
7 ngày, đặc biệt là chủng P4, mật độ tế bào đạt 8,42.109 CFU/gr đất. Đề tài đã tiến 
hành đánh giá khả năng tồn tại của chúng trên nền đất thanh trùng có bổ sung các loại 
thuốc BVTV trong điều kiện phòng thí nghiệm để tuyển chọn ra những chủng VSV 
có khả năng phân hủy nhóm lân hữu cơ cao phục vụ cho các nghiên cứu tiếp theo. 

Các chủng VSV phân lập được đều có khả năng sinh trưởng tốt trên nền đất có bổ 
sung hóa chất BVTV kỹ thuật và các chủng trên nền đất có bổ sung hóa chất BVTV 
nhóm lân hữu cơ có mật độ VSV cao hơn công thức đối chứng, như vậy khi sinh 
trưởng và phát triển trong môi trường có chứa hóa chất BVTV, các chủng VSV này 
đã sử dụng chúng như một nguồn dinh dưỡng.

2.3 Phân lập, làm thuần chủng VSV có khả năng phân hủy nhóm thuốc BVTV 
clo hữu cơ trong đất trồng rau làm nguồn dinh dưỡng

Bằng phương pháp làm giàu đã phân lập, làm thuần được 10 chủng VSV từ các 
ruộng trồng rau có khả năng sử dụng clo hữu cơ như nguồn dinh dưỡng, các chủng 
này có khả năng phát triển tốt trên môi trường Thạch thịt - pepton có bổ sung aldrin 
hoặc endosulfan. 

Các chủng VSV có khả năng phân hủy nhóm clo hữu cơ sau khi đã được phân lập 
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Chất mang 

Chủng VSV 
 

Nhân giống cấp I 
 

Nhân giống cấp II 
 

Phối trộn 
 

Xử lý chất mang 

Kiểm tra chất lượng, 
đóng gói 

 

Bảo quản, sử dụng 

Sấy khô 

Chế phẩm VSV được đóng gói trong túi nilon tối màu và bảo quản trong nhiệt độ 
phòng. Khả năng tồn tại của các chủng VSV trong sau thời gian bảo được kiểm tra 
liên tục. Cùng với việc kiểm tra mật độ, đề tài cũng đã tiến hành đánh giá hoạt tính 
sinh học của các chủng VSV sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả kiểm tra chất lượng 
của sản phẩm cho thấy trong điều kiện bình thường chế phẩm vẫn đạt chất lượng sau 
3 tháng bảo quản.

3.3 Nghiên cứu khả năng phân hủy thuốc BVTV kỹ thuật của một số chủng VSV 
trong đất thanh trùng trồng rau điều kiện chậu vại

Tiến hành bố trí 6 thí nghiệm chậu vại, 5 công thức ở mỗi thí nghiệm với 3 lần lặp, 
thí nghiệm được bố trí theo phương pháp khối ngẫu nhiên hoàn toàn. Đất được khử 
trùng bằng phương pháp Pastor, lượng đất trong mỗi chậu là 8 kg, lượng thuốc BVTV 
kỹ thuật được đưa vào khác nhau tuỳ từng gốc, với carbamat (gốc cartap) bổ sung 
với lượng 50 mg/kg đất, lân hữu cơ (gốc dimethoat) bổ sung với lượng 250 mg/kg 
đất, clo hữu cơ (gốc endosulfan) là 30 mg/kg đất. Lượng chế phẩm bổ sung vào đất là  
57 kg/ha, các yếu tố về dinh dưỡng cây trồng, chế độ nước,… ở các chậu vại là như 
nhau, giống cây trồng được sử dụng trong thí nghiệm là cải bắp N.S Cross (Takii 
nguồn gốc Nhật Bản), cải ngọt Central.

Kết quả các thí nghiệm cho thấy, mặc dù mật độ tế bào VSV ở các công thức bổ 
sung VSV khá đồng đều và ổn định, tuy nhiên, khả năng phân hủy tồn dư thuốc 
BVTV là khác nhau. So với đối chứng, cả 2 tổ hợp đều phát huy vai trò phân hủy 
thuốc BVTV trên cả 2 thí nghiệm cho 2 đối tượng cây trồng, đồng thời, năng suất 
cây trồng cũng đều cao hơn công thức đối chứng. So sánh khả năng phân hủy thuốc 
BVTV giữa 2 tổ hợp nhận thấy tổ hợp TD1 chiếm ưu thế hơn ở các thí nghiệm. 

Các kết quả thí nghiệm trên chậu vại đều có kết quả mong muốn như trong phòng 
thí nghiệm, khả năng phân hủy thuốc BVTV của các chủng VSV trong điều kiện hỗn 
hợp tương tự như trong điều kiện riêng lẻ. Do đó, để sản phẩm dễ sử dụng, giá thành 
hạ thì việc dùng tổ hợp TD1 trong sản xuất chế phẩm là phù hợp với định hướng 
nghiên cứu. Từ các kết quả đạt được, đề tài đã xây dựng tờ rơi giới thiệu quy trình kỹ 
thuật sử dụng chế phẩm VSV phân hủy thuốc BVTV.

Quy trình sản xuất chế phẩm VSV xử lý tồn dư thuốc BVTV trong đất

3. Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm VSV có chức năng phân 
hủy thuốc BVTV trong đất từ VSV tuyển chọn

3.1 Nghiên cứu khả năng phân hủy thuốc BVTV của một số chủng VSV trong 
các môi trường chất mang khác nhau

Đất được đóng 500 gr/gói, sau đó bổ sung hóa chất BVTV kỹ thuật và VSV 
với công thức: Nhóm carbamat (bổ sung 50 mg/kg), nhóm lân hữu cơ (bổ sung  
250 mg/kg), nhóm clo (bổ sung 100 mg/kg) và VSV mỗi loại (bổ sung với mật độ 
khoảng 105CFU/gr), duy trì đất ở độ ẩm khoảng 55%. Sau 15 ngày, tiến hành phân 
tích dư lượng thuốc BVTV trong đất, kết quả phân cho thấy sự có mặt của các chủng 
VSV đã làm giảm đáng kể dư lượng các nhóm thuốc BVTV sau thời gian 15 ngày ủ. 
Đồng thời, ở trong đất, hóa chất BVTV đã xảy ra quá trình tự phân hủy đó có thể là 
quá trình phân hủy hóa học hoặc lý học, tuy nhiên khi có mặt của các chủng VSV đã 
phân lập được thì quá trình phân hủy đã xảy ra nhanh hơn.

Trên cơ sở hoạt tính sinh học, nguồn gốc phân lập và với mục tiêu tạo chế phẩm 
VSV có khả năng phân hủy nhiều gốc BVTV, đề tài đã  tiến hành nghiên cứu khả năng 
tổ hợp của các chủng VSV sử dụng cho xử lý đất trồng rau ô nhiễm thuốc BVTV. 

Tổ hợp VSV sử dụng trong xử lý hóa chất BVTV
Ký hiệu 
tổ hợp Ký hiệu Tên loài Hoạt tính sinh học

C3 Sphingomonas chungbukensis Phân giải carbamat
TD1 P4 Ralstonia eutropha Phân giải lân hữu cơ 

D3 Burkholderia sacchari Phân giải clo hữu cơ

C4 Sphingomonas agrestic Phân giải carbamat
TD2 P5 Burkholderia sp.JS150 Phân giải lân hữu cơ 

D4 Burkholderia glathei Phân giải clo hữu cơ

3.2 Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm VSV có chức năng phân 
hủy thuốc BVTV trong đất từ VSV tuyển chọn

Điều kiện thích hợp cho quá trình nhân sinh khối các VSV sử dụng trong xử lý tồn 
dư thuốc BVTV trong đất:

Thông số kỹ thuật Chủng VSV
C3 P4 D3 C4 P5 D4

pH 8,0 7,0 7,0 6,0 7,0 7,0
Nhiệt độ lên men (oC) 36±2 28±2 28±2 28±2 28±2 28±2
Thời gian nhân sinh khối  (giờ) 72h 48h 48h 36h 48h 48h
Tỷ lệ giống gốc (%) 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Môi trường nhân sinh khối SX1 SX1 SX2 SX2 SX3 SX3

Tốc độ 
cánh khuấy 
(vòng/phút)

0 giờ - 6 giờ 220 220 220 220 220 220

6 giờ - 12 giờ 300 300 300 300 300 300

12 giờ - kết thúc 350 350 350 350 350 350

Lưu lượng cấp khí (dm3 O2/dm3 

môi trường/giờ) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
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Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Văn Dũng 
       và các cộng sự
Cơ quan thực hiện: Công ty cổ phần Rượu Bia Đà Lạt
Mục tiêu của dự án: Sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương để sản 

xuất các sản phẩm mới hoặc sản phẩm nước quả có chất lượng ngang tầm với các sản 
phẩm tương tự hiện có trên thị trường.

Nội dung dự án:
1. Chọn lựa phương pháp trích ly dịch quả.
2. Phân tích thành phần dịch cốt. Bổ sung đường, axit citric, chất bảo quản để đạt 

theo tiêu chuẩn dịch cốt.
 3. Phân tích, so sánh thành phần dịch cốt nho Pháp tự sản xuất với cốt nho Pháp 

nhập khẩu.
 4. Phối trộn theo các công thức khác nhau. Chọn công thức cho sản phẩm.
 5. Phân tích hàm lượng CO2 có trong sản phẩm ở các chế độ áp suất, nhiệt độ và 

thời gian khác nhau.
 6. Sản xuất thử nghiệm ở quy mô nhỏ (500 lít).
 7. Lấy ý kiến người tiêu dùng, phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm.
 8. Điều chỉnh, hoàn thiện quy trình sản xuất.
9. Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm.
Kết quả dự án:
1. Trích ly dịch quả
Dâu tằm: Sau quá trình thực hiện trích ly dịch quả dâu tằm bằng đường và bằng 

nước nóng, tổng hợp các số liệu và kết quả thu được, dự án đã lựa chọn phương pháp 
trích ly dịch quả bằng nước nóng vì thời gian trích ly ngắn, việc thu hồi các chất có 
trong quả dễ thực hiện và khá triệt để (do vỏ quả mỏng, dễ bị phá vỡ).

Quả nho: Sau quá trình thực hiện trích ly dịch quả dâu tằm bằng nước nóng và bằng 
enzym, tổng hợp các số liệu và kết quả thu được cho thấy: dùng enzym trích ly để thu 
hồi dịch quả đạt hiệu quả hơn. Phần thịt quả còn sót lại trong bã ít, chất lượng dịch 
thu hồi (đường, axit, mùi thơm…) tăng đáng kể so với phương pháp trích ly dịch quả 
bằng nước nóng. 

Chanh dây: Sau quá trình thực hiện trích ly dịch quả dâu tằm bằng nước nóng và 
trích ly bằng enzym, tổng hợp các số liệu và kết quả thu được cho thấy: dùng enzym 
để trích ly dịch quả từ thịt quả chanh dây vì thời gian trích ly ngắn và chất lượng dịch 
thu hồi (đường, axit, mùi thơm…) tăng đáng kể so với phương pháp trích ly bằng 
nước nóng. 

         DÖÏ AÙN 

HOAØN THIEÄN COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT NÖÔÙC CHANH DAÂY 
COÙ GAS TÖØ QUAÛ NHO, CHANH DAÂY, DAÂU TAÈM

4. Nghiên cứu khả năng phân hủy hóa chất BVTV của các chế phẩm VSV 
trong đất trồng rau

Các thí nghiệm trên đồng ruộng được bố trí trên đất trồng cải bắp, cải thảo ở  
02 điểm: Thành phố Đà Lạt và huyện Đơn Dương. Chế phẩm được sử dụng là tổ hợp 
TD1 với nền chất mang dạng rắn (cám gạo). Lượng chế phẩm bổ sung vào đất là  
57 kg /ha, các thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên với 3 lần lặp, diện tích ô 
thí nghiệm là 50m2. Lượng thuốc BVTV thương phẩm được bổ sung vào đất từ từ qua 
các lần phun thuốc BVTV của nông hộ, kết quả lượng hóa thuốc BVTV được tích lũy 
tại các công thức thí nghiệm trên cơ sở tính toán xử lý số liệu điều tra.

Đề tài đã tiến hành các thí nghiệm về:
- Khả năng phân hủy thuốc thương phẩm BVTV gốc carbamat (2 loại thuốc thương 

phẩm gốc fenobucarb và 2 loại thuốc thương phẩm gốc cartap) của chế phẩm VSV 
trong đất trồng bắp cải.

- Khả năng phân hủy thuốc thương phẩm BVTV gốc lân hữu cơ (2 loại thuốc 
thương phẩm gốc dimethoate và 2 loại thuốc thương phẩm gốc trichlophon) của chế 
phẩm VSV trong đất trồng bắp cải.

- Khả năng phân hủy thuốc thương phẩm BVTV gốc clo hữu cơ (2 loại thuốc 
thương phẩm gốc endosulfan và 2 loại thuốc thương phẩm gốc aldrin) của chế phẩm 
VSV trong đất trồng bắp cải.

- Khả năng phân hủy thuốc thương phẩm BVTV gốc carbamat (2 loại thuốc thương 
phẩm gốc fenobucarb và 2 loại thuốc thương phẩm gốc cartap) của chế phẩm VSV 
trong đất trồng cải thảo.

Kết quả lấy mẫu và phân tích tồn dư thuốc BVTV trong đất thí nghiệm cho thấy 
chế phẩm VSV có tác dụng phân hủy thuốc BVTV mạnh và năng suất cải bắp, cải 
thảo ở các công thức có sử dụng chế phẩm, thuốc BVTV có xu hướng cao hơn so với 
các công thức chỉ sử dụng thuốc BVTV, đồng thời đều cao hơn công thức đối chứng 
ở cả 2 địa điểm bố trí thí nghiệm là Đơn Dương và Đức Trọng.

Tác động kinh tế - xã hội của đề tài
Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, là cơ sở giúp cho các cơ quan, ban, ngành, 

nông dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng về các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường của các loại thuốc bảo vệ thực vật trong các vùng chuyên canh rau trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng. Kết quả thực hiện đề tài góp phần đánh giá tiềm năng sử dụng 
các loại vi sinh vật có lợi vào mục tiêu bảo vệ môi trường, tạo tính bền vững cho sản 
xuất nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm.
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3. Tiêu chuẩn dịch cốt
Kết quả phân tích chất lượng dịch cốt dâu tằm, nho, chanh dây do Trung tâm Phân 

tích - Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt thực hiện.
3.1 Tiêu chuẩn dịch cốt dâu tằm

TT Chỉ tiêu
Tiêu chuẩn dịch cốt dâu tằm

Dịch cốt sau khi nấu Dịch cốt sau 2 tháng

1 Cảm quan
Dạng lỏng, sánh, màu 
đỏ tím, mùi thơm đặc 
trưng của quả dâu tằm

Dạng lỏng, sánh, màu đỏ 
tím, mùi thơm đặc trưng 
của quả dâu tằm

2 Đường tổng (Saccaroz) 520 g/L 525 g/L

3 Axit tổng (theo axit citric) 6,3 g/L 6,3 g/L
4 Tổng chất khô 53o Bx 53oBx
5 TSVKHK(khuẩn lạc/ml) 0 4

6 Coliform (vi khuẩn/ml) 0 0
7 E.coli (vi khuẩn/ml) 0 0
8 S.aureus (khuẩn lạc/ml) 0 0
9 Cl.perfringens (khuẩn lạc/ml) 0 0

10 TSBTM-M (khóm nấm/ml) 0 0

11 S.faecalis (khuẩn lạc/ml) 0 0

12 P. aeruginosa (KL/ml) 0 0

3.2 Tiêu chuẩn dịch cốt nho

TT Chỉ tiêu    Tiêu chuẩn dịch cốt nho
Dịch cốt sau khi nấu Dịch cốt sau 2 tháng

a. Cốt nho Phan Rang

1 Cảm quan
Dạng lỏng, sánh, màu đỏ 
cam, mùi đường lẫn mùi 
thơm của quả nho

Dạng lỏng, sánh, màu đỏ cam, 
mùi đường lẫn mùi thơm của 
quả nho

2 Đường tổng (Saccaroz) 540 g/L 535 g/L

3 Axit tổng (theo axit citric) 6,2 g/L 6,2 g/L
4 Tổng chất khô 55o Bx 55o Bx
5 TSVKHK(khuẩn lạc/ml) 0 2
6 Coliform (vi khuẩn/ml) 0 0
7 E.coli (vi khuẩn/ml) 0 0
8 S.aureus (khuẩn lạc/ml) 0 0
9 Cl.perfringens (khuẩn lạc/ml) 0 0

10 TSBTM-M (khóm nấm/ml) 0 0
11 S.faecalis (khuẩn lạc/ml) 0 0
12 P. aeruginosa (KL/ml) 0 0

b. Cốt nho Pháp

1 Cảm quan
Dạng lỏng, sánh, màu đỏ 
tím, mùi đường lẫn mùi 
rất thơm của quả nho

Dạng lỏng, sánh, màu đỏ tím, 
mùi đường lẫn mùi rất thơm 
của quả nho

2 Đường tổng (Saccaroz) 710 g/L 725 g/L

3 Axit tổng (theo axit citric) 7,1 g/L 7,15 g/L

2. Công thức sản xuất dịch cốt
- Từ dịch quả dâu tằm thu được theo phương pháp trích ly bằng nước nóng, tiến 

hành phân tích hàm lượng đường tổng, axit tổng, chất khô. Tổng hợp số liệu để có 
kết quả trung bình, từ đó xây dựng công thức tiêu hao nguyên liệu cho sản xuất dịch 
cốt dâu tằm bằng cách bổ sung thêm các thành phần để đạt được tiêu chuẩn dịch cốt 
dâu tằm.

Định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản xuất 100 lít dịch cốt dâu tằm 

- Từ dịch quả nho thu được theo phương pháp trích ly bằng enzym, tiến hành phân 
tích hàm lượng đường tổng, axit tổng, chất khô. Tổng hợp số liệu để có kết quả trung 
bình, từ đó xây dựng công thức tiêu hao nguyên liệu cho sản xuất dịch cốt nho bằng 
cách bổ sung thêm các thành phần để đạt được tiêu chuẩn dịch cốt nho.

Định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản xuất 100 lít dịch cốt nho 

- Từ dịch quả chanh dây thu được theo phương pháp trích ly bằng enzym, tiến hành 
phân tích hàm lượng đường tổng, axit tổng, chất khô. Tổng hợp số liệu để có kết quả 
trung bình, từ đó xây dựng công thức tiêu hao nguyên liệu cho sản xuất dịch cốt chanh 
dây bằng cách bổ sung các thành phần để đạt được tiêu chuẩn dịch cốt chanh dây.

Định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản xuất 100 lít dịch cốt chanh dây 

Công thức sản xuất 100 lít dịch cốt dâu tằm

- Dịch dâu tằm sau trích ly: 75 lít (75 kg quả + 23 lít nước)
- Đường: 51 kg
- Axit citric: 480 gam
- Màu đỏ Amaranth: 5 gam
- Chất bảo quản (Natribenzoat): 70 gam

Công thức sản xuất 100 lít dịch cốt nho

a. Cốt nho Phan Rang
- Dịch trích ly: 75 lít (75 kg quả + 23 lít nước)
- Đường: 50 kg
- Axit citric: 500 gam
- Màu đỏ Amaranth: 5 gam
- Chất bảo quản ( Natribenzoat): 70 gam
b. Cốt nho Pháp
- Dịch trích ly: 70 lít (70 kg quả + 21 lít nước)
- Đường: 66 kg
- Axit citric: 450 gam
- Chất bảo quản ( Natribenzoat): 70 gam

Công thức sản xuất 100 lít dịch cốt chanh dây

- Dịch trích ly: 66 lít (54 kg thịt quả + 27 lít nước)
- Đường: 54 kg
- Màu sunset yellow: 6 gam
- Chất bảo quản ( Natribenzoat): 70 gam
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5. Công thức sản phẩm
Từ các dịch cốt dâu tằm, nho, chanh dây có chất lượng theo tiêu chuẩn, dự án đã 

bố trí 03 công thức cho mỗi sản phẩm, trong đó cố định một số thành phần như hàm 
lượng đường tổng và độ chua sẽ ở mỗi sản phẩm. Thay đổi tỷ lệ cốt dâu tằm, cốt nho, 
cốt chanh dây và cốt nho Pháp.

Tổng kết các bước thực nghiệm, đánh giá bằng phương pháp cảm quan (trạng thái, 
màu sắc, mùi, vị), kết hợp với kiểm tra một số chỉ tiêu hóa lý và theo kết quả đánh 
giá của Hội đồng cảm quan cấp cơ đã lựa chọn được công thức sản xuất 03 sản phẩm.

6. Chế độ nạp CO2 cho sản phẩm
Bố trí 32 thí nghiệm ở 4 chế độ áp suất và nhiệt độ của dịch, thay đổi thời gian sục 

CO2. Phân tích hàm lượng CO2 có trong dịch,  dự án đã chọn 2 chế độ sục CO2, nhiệt 
độ dịch từ 0-2o C, đó là: 

Sục ở P = 2-2,5 kg/cm2 trong 2 giờ; Sục ở P = 3-3,5 kg/cm2 trong 1 giờ.
Tiến hành đánh giá lại bằng phương pháp cảm quan cho thấy chế độ sục CO2 ở áp 

suất 2-2,5 kg/cm2 trong thời gian 2 giờ cho kết quả tối ưu hơn.
7. Theo dõi chất lượng sản phẩm
Sản phẩm thử nghiệm được lưu và theo dõi sự biến đổi chất lượng theo thời gian.
8. Ý kiến về sản phẩm: Các sản phẩm cũng được gửi đến 50 người tiêu dùng, nam 

và nữ ở mọi độ tuổi để lấy ý kiến sau khi đã dùng thử sản phẩm cho thấy:
- Hình thái sản phẩm: nước quả dâu tằm, nước quả nho 96-98% đánh giá đạt yêu 

cầu đến tốt. Riêng nước quả chanh dây cần khắc phục hiện tượng phân lớp của sản 
phẩm (chưa đạt 84%).

- Màu sắc: 70-80% đề nghị giữ nguyên màu sắc nước quả dâu tằm, nước quả nho. 
- Mùi thơm: Nước quả dâu tằm có mùi thơm kém hơn (chỉ đạt 60%), mùi thơm của 

nước quả chanh dây được chấp nhận khá cao (80%).
- Vị ngọt: đa số đề nghị nên giảm bớt cho cả 03 loại sản phẩm.
- Vị chua: đa số đề nghị nên giữ nguyên cho cả 03 loại sản phẩm.
- Đánh giá chung: Có trên 98% số ý kiến cho rằng sản phẩm nước ép dâu tằm có 

gas và nước ép quả nho có gas đạt yêu cầu trở lên. Riêng sản phẩm nước ép chanh 
dây chưa đạt yêu cầu (78%).

9. Hoàn thiện quy trình sản xuất
- Quy trình sản xuất nước quả dâu tằm có gas
- Quy trình sản xuất nước nho ép có gas
10. Tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm và chứng nhận tiêu chuẩn cho  

sản phẩm 
     Sản phẩm của dự án được Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Lâm Đồng 
chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm đạt theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và đưa 
vào sản xuất 02 sản phẩm: Nước quả dâu tằm có gas; Nước nho ép có gas.

4 Tổng chất khô 73o Bx 74o Bx
5 TSVKHK (khuẩn lạc/ml) 0 0
6 Coliform (vi khuẩn/ml) 0 0
7 E.coli (vi khuẩn/ml) 0 0
8 S.aureus (khuẩn lạc/ml) 0 0
9 Cl.perfringens (khuẩn lạc/ml) 0 0
10 TSBTM-M (khóm nấm/ml) 0 0
11 S.faecalis (khuẩn lạc/ml) 0 0
12 P. aeruginosa (KL/ml) 0 0

 3.3 Tiêu chuẩn dịch cốt chanh dây

       
TT Chỉ tiêu

Tiêu chuẩn dịch cốt chanh dây
Dịch cốt sau khi nấu Dịch cốt sau 2 tháng

1 Cảm quan
Dạng lỏng, sánh, màu 
vàng cam, mùi thơm đặc 
trưng của chanh dây

Dạng lỏng, sánh, màu vàng 
cam, mùi thơm đặc trưng của 
chanh dây

2 Đường tổng (Saccaroz) 610 g/L 600 g/L
3 Axit tổng (theo axit citric) 9,8 g/L 9,9 g/L
4 Tổng chất khô 610Bx 610Bx
5 TSVKHK (khuẩn lạc/ml) 0 4
6 Coliform (vi khuẩn/ml) 0 0
7 E.coli (vi khuẩn/ml) 0 0
8 S.aureus (khuẩn lạc/ml) 0 0
9 Cl. perfringens (khuẩn lạc/ml) 0 0
10 TSBTM-M (khóm nấm/ml) 0 0
11 S.faecalis (khuẩn lạc/ml) 0 0

12 P. aeruginosa (KL/ml) 0 0

4. So sánh dịch cốt nho Pháp tự sản xuất với cốt nho Pháp nhập khẩu (giống 
nho Shiraz) 

Bảng so sánh thành phần 
TT Chỉ tiêu Cốt nho Pháp 

nhập khẩu
Cốt nho Pháp 
tự sản xuất

1 Cảm quan
Dịch lỏng, sánh, màu đỏ 
tím, mùi đường lẫn mùi 
thơm của nho

Dịch lỏng, sánh, màu đỏ tím 
nhạt, mùi đường lẫn mùi 
thơm của nho

2  Độ khô 76 0Bx 73 0Bx
3 Axit tổng (theo axit citric) 6,8 g/L 7,1 g/L
4 Đường tổng (Saccaroz) 750 g/L 725 g/L

  - Về mặt cảm quan: Cốt nho Pháp có màu tím sậm hơn. Mùi thơm của dịch cốt 
nho Pháp tự sản xuất đạt 80-85% so với cốt nho Pháp nhập khẩu. Điều này phụ thuộc 
vào độ chín của quả lúc thu hoạch và hoàn toàn có thể khắc phục được.

- Về các chỉ tiêu hóa lý: tuy có khác biệt nhưng không đáng kể và có thể điều chỉnh 
được trong lúc phối chế các thành phần. 

Kết luận: Theo biên bản đánh giá cảm quan sản phẩm của Hội đồng cảm quan cấp 
cơ sở kết luận có thể dùng cốt nho Pháp tự sản xuất (nho thu hoạch ở Tà Nung) thay 
cho cốt nho Pháp nhập khẩu với mục đích giảm giá thành mà không gây ảnh hưởng 
nhiều đến chất lượng sản phẩm.
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Chủ nhiệm dự án: Huỳnh Công Khánh 
 và các cộng sự
Cơ quan thực hiện: Xí nghiệp Quản lý nước thải Đà Lạt
Mục tiêu của dự án: Tận dụng bùn cặn sau xử lý và bèo của quá trình làm sạch 

nước để sản xuất phân hữu cơ vi sinh đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của  
nhà nước.

Nội dung thực hiện:
1. Quá trình ủ compost lục bình và bùn thải.
2. Quá trình hoạt hóa than bùn.
3. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình ủ compost.
Kết quả thực hiện:
Nguồn nguyên liệu chính để sản xuất phân hữu cơ vi sinh của Xí nghiệp Quản lý 

Nước thải là bùn cặn sau xử lý, bèo để làm sạch nước và than bùn. Dự án tiến hành 
phân tích thành phần chủ yếu của 3 nguồn nguyên liệu với các chỉ tiêu: vi sinh vật 
có ích (vi sinh vật cố định đạm, phân giải lân, phân giải xenlulo); vi sinh vật có hại 
(Coliform, E.coli, Samonella); các chỉ tiêu kim loại nặng; các chỉ tiêu NPK, chất hữu 
cơ tổng số, acid humic; các chỉ tiêu khác: độ ẩm, pH, nhiệt độ...

1. Bùn thải
Kết quả phân tích 10 mẫu như sau:
+ Vi khuẩn Samonella không phát hiện trong bùn thải.
+ Vi khuẩn E. Coli chỉ xuất hiện trong bùn cặn không ủ, tuy nhiên sau quá trình ủ 

30 ngày thì vi khuẩn này không phát hiện.
+ Vi khuẩn Coliform xuất hiện trong bùn cặn không ủ, lượng vi khuẩn này giảm 

dần sau quá trình ủ 30, 60, 90 ngày.
+ Vi sinh vật có ích phân giải lân chỉ xuất hiện trong bùn cặn không ủ, tuy nhiên 

sau quá trình ủ từ 30 ngày thì vi khuẩn này không phát hiện.
+ Vi sinh vật có ích phân giải cellulose và cố định đạm xuất hiện trong bùn cặn 

không ủ, lượng vi khuẩn này giảm dần sau quá trình ủ 30, 60, 90 ngày.
+ Các kim loại nặng đều nằm dưới tiêu chuẩn cho phép.
+ Các yếu tố dinh dưỡng: ni tơ tổng số, phốt pho tổng, hàm lượng chất hữu cơ tổng 

khá cao, đây là cơ sở để sản xuất phân hữu cơ chỉ riêng hàm lượng kali thấp, có thể 
bổ sung hàm lượng này trong các công đoạn sau.

             DÖÏ AÙN 

HOAØN THIEÄN QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ 
SAÛN XUAÁT PHAÂN HÖÕU CÔ VI SINH TÖØ BUØN CAËN SAU XÖÛ LYÙ 

TAÏI XÍ NGHIEÄP QUAÛN LYÙ NÖÔÙC THAÛI ÑAØ LAÏT

Tác động kinh tế - xã hội của dự án
Dự án đã sản xuất thử nghiệm 03 sản phẩm: Nước quả dâu tằm có gas; Nước nho 

ép có gas; Nước chanh dây có gas. Qua thời gian theo dõi (5 tháng), sản phẩm vẫn ổn 
định và không bị hư hỏng. Chất lượng sản phẩm nước quả dâu tằm có gas và nước 
nho ép có gas nhìn chung được người tiêu dùng chấp nhận. Dự án đã xây dựng hoàn 
thiện quy trình sản xuất: Nước quả dâu tằm có gas; Nước nho ép có gas và được Chi 
cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Lâm Đồng chứng nhận sản phẩm đạt theo tiêu chuẩn 
an toàn vệ sinh thực phẩm.

Dự án đã góp phần nâng cao giá trị kinh tế của một số loại hoa quả hiện phổ biến 
ở tỉnh Lâm Đồng, làm tăng thu nhập của người dân, kích thích sự phát triển ngành 
nông nghiệp của địa phương, đồng thời làm đa dạng thêm các sản phẩm nước uống 
đang hiện có trên thị trường. 

Giá thành sản phẩm của nước quả dâu tằm có gas và nước nho ép có gas phù hợp 
và được thị trường chấp nhận.

Quy trình sản xuất nước quả dâu tằm có gas
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Quá trình lên men giai đoạn II: bổ sung chủng vi sinh vật cố định đạm và phân 
giải lân nhằm mục đích bổ sung vi sinh vật hữu ích, thời gian lên men mất khoảng 
15 ngày, nhiệt độ lên men giai đoạn này từ 30-32oC, tiến hành đảo trộn 2 lần nhằm 
tạo sự đồng đều, điều hòa nhiệt độ, độ ẩm của nguyên liệu và tăng sinh khối vi sinh 
vật hữu ích có trong phân bón.

Sản phẩm sau quá trình lên men giai đoạn II được đem đi phân tích để làm cơ sở 
cho quá trình phối trộn nguyên liệu tiếp theo. 

Các chế phẩm vi sinh vật phân giải xellulose, cố định đạm, phân giải lân được cung 
cấp bởi Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, và được nhân giống cấp I, cấp II, trong 
phòng thí nghiệm. Sau đó được phun vào khối ủ bằng máy bơm áp lực.

Trong quá trình lên men, việc đảo trộn được thực hiện bằng máy xúc. Sản phẩm sau 
khi men giai đoạn II được bổ sung thêm KNO3 (11 kg KNO3/tấn) để tăng lượng Kali 
lên khoảng 0,5% và lân hữu hiệu (50 kg super lân/tấn) để tăng hàm lượng P2O5 lên 
khoảng 1,5%, sau đó kiểm tra độ ẩm dưới 30% và được đóng trong bao 50 kg bằng 
máy may bao. Sản phẩm phân bón được bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng trực 
tiếp của mặt trời.

5. Đánh giá chất lượng phân bón 
Theo kết quả phân tích của Xí nghiệp, Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, Trung tâm 

Phân tích và Chứng nhận Chất lượng Lâm Đồng, Công ty cổ phần Dịch vụ KHCN 
Sắc ký Hải Đăng Thành phố HCM, chất lượng phân bón được thể hiện như sau:

a. Chỉ tiêu vi sinh vật 

VSV phân 
giải xenlulo 

CFU/g

VSV cố 
định đạm 

CFU/g

VSV phân 
giải lân 
CFU/g

Coliform 
CFU/g

E. coli 
CFU/g Salmonella 

CFU/25g

Phân hữu 
cơ vi sinh

 1x106 - 
9x106

 1x106- 
8x106

 1x106 - 
9x106

5/10 mẫu 
không 

phát hiện

không 
phát hiện 

không 
phát hiện

Thông tư 
số 36/2010 ≥ 106 ≥ 106 ≥ 106 không

 quy định
không 

quy định 
không

 phát hiện

b. Các chỉ tiêu kim loại nặng, độ ẩm, NPK, chất hữu cơ tổng số của phân hữu 
cơ vi sinh

Chỉ tiêu
As

 (mg/
kg)

Pb 
(mg/
kg)

Cd
 (mg/
kg)

Hg 
(mg/kg)

Độ ẩm 
(%) 

Nitơ 
tổng 

số (%)

P2O5 
tổng 

số (%)

Kali 
(%)

Chất 
hữu 
cơ 

tổng 
số (%)

Giá trị 0.52-
0.81

5.5-
7.1 KpH 0.068-

0.079
25.57-
30.1

1.78- 
1.95

1.48-
1.76

0.54-
0.63

35.27-
40.15

Thông 
tư số 

36/2010
≤ 3 ≤300 ≤ 2.5 ≤ 2 ≤ 30 

không 
quy 
định

không 
quy 
định

không 
quy 
định

≥ 15

Ghi chú: Thông tư số 36/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/06/2010 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
về việc Ban hành quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón.

Mẫu

2. Bèo
+ Hàm lượng các kim loại nặng đều nằm dưới tiêu chuẩn cho phép.
+ Hàm lượng chất hữu cơ tổng số khá cao, có thể tận dụng làm phân hữu cơ.
3. Than bùn 
+ Hàm lượng các chất dinh dưỡng không cao, dùng than bùn như một chất mang, 

chất giữ nước và tăng khối lượng cho phân bón sản xuất.
+ Hàm lượng acid humic khá cao, thông qua quá trình hoạt hóa acid humic được 

chuyển hóa thành humat là chất kích thích sinh trưởng cây trồng.
+ Hàm lượng chất hữu cơ tổng số khá cao do vậy có thể sử dụng làm phân bón.
Sau khi có các kết quả phân tích nêu trên, dự án tiến hành phối trộn với những công 

thức khác nhau: Trộn than bùn và bùn thải theo tỷ lệ 1:1; Trộn than bùn và bùn thải 
theo tỷ lệ 1:2; Trộn than bùn và bùn thải theo tỷ lệ 1:3; Trộn than bùn và bùn thải theo 
tỷ lệ 2:1; Trộn than bùn và bùn thải theo tỷ lệ 3:1.

Kết quả phân tích các mẫu phối trộn:
+ Chỉ tiêu về độ ẩm: tất cả mẫu phối trộn đều đạt theo tiêu chuẩn đề ra.
+ Hàm lượng Nitơ tổng số cao nhất ở mẫu phối trộn theo tỷ lệ than bùn: bùn thải 1:3.
+ Hàm lượng Phốt pho tổng số cao nhất ở mẫu phối trộn theo tỷ lệ than bùn: bùn thải 1:3.
+ Hàm lượng Kali thấp, cần bổ sung trong công đoạn tiếp theo.
+ Các chỉ tiêu kim loại nặng đạt tiêu chuẩn cho phép
+ Hàm lượng chất hữu cơ tổng số: Không có sự khác biệt lớn ở các mẫu phối trộn. 
4. Quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh
- Quá trình nghiền, sàng: Từ lượng bùn cặn đã ủ, than bùn được hoạt hóa, bèo đã 

ủ, qua hệ thống băng tải dẫn đến máy nghiền với công suất 500-1.000 kg/h sản phẩm 
sau khi nghiền được lọc qua máy sàng rung tự động, những hạt bùn có kích thước nhỏ 
hơn 2 mm lọt qua sàng được dẫn đến bộ phận lên men. Những hạt bùn và các hạt khác 
có kích thước lớn hơn dẫn đến bộ phận tái chế.

- Quá trình lên men giai đoạn 1: bổ sung chủng vi sinh vật phân giải xenlulo và 
nấm trichoderma nhằm mục đích giúp xenlulose bị VSV phân hủy thành các thành 
phần có phân tử lượng nhỏ hơn. Chính những thành phần nhỏ này kết hợp với 
những thành phần khác có trong đất tạo ra mùn.

Khi mùn được tạo thành, VSV lại tiếp tục phân hủy mùn bằng quá trình amon 
hóa, sự chuyển hóa này giúp đất tích lũy NH3. Sự tạo thành NH3 trong đất xảy ra rất 
chậm chạp và điều này rất có lợi cho cây trồng vì quá trình này giải phóng từ từ 
NH3 cho cây hấp thụ: Chất mùn + O2 à CO2 +H2O + NH3

Thời gian lên men tiến hành từ 7-15 ngày, từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 10 nhiệt độ 
của khối ủ dao động từ 37-45oC.Trong khoảng thời gian này, dự án tiến hành đảo trộn 
bằng máy xúc nhằm giúp quá trình lên men diễn ra mạnh mẽ.

Trong quá trình ủ, độ ẩm trong khối ủ giảm dần (do quá trình phân giải xenlulo và 
sự bay hơi nước do nhiệt độ tăng).

VSV
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Kết quả: Công thức 2 bón phân hữu cơ vi sinh từ bùn cặn tham gia thử nghiệm cho 
kết quả khả thi về chất lượng bông sau thu hoạch.

Công thức 2 bón phân hữu cơ vi sinh từ bùn cặn có hiệu quả cao nhất về các yếu tố 
theo dõi và ghi nhận cảm quan như màu sắc của hoa, bề rộng của lá, độ lớn và chiều 
cao của thân đồng thời không có yếu tố khác biệt về ngộ độc và tình hình sâu bệnh 
hại của cây trong quá trình thử nghiệm.

6.4. Thanh long:
- Địa điểm thực hiện: xã Hàm Liêm - huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận.
- Các nghiệm thức tham gia thử nghiệm:

STT Nghiệm thức Liều lượng Ghi chú

1 Phân hữu cơ vi sinh từ bùn cặn 5 kg/trụ 40 g NPK 20-20-15 một tháng 1 lần

2 Đối chứng Không bón 80 g NPK 20-20-15 một tháng một lần

- Kết quả: Tại nghiệm thức 1 có bón phân hữu cơ vi sinh, các chỉ tiêu theo dõi gồm 
chiều dài cành, chiều dài hoa, số lượng hoa, số lượng trái, trọng lượng trái, màu sắc 
của trái đều có ưu thế tốt hơn hẳn so với lô đối chứng.

6.5 Xây dựng sản phẩm phân hữu cơ vi sinh đạt tiêu chuẩn cơ sở do Xí nghiệp 
công bố: Dự án coâng boá tieâu chuaån cô sôû phaân höõu cô vi sinh vôùi chaát löôïng sản 
phẩm đạt theo Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón theo Thoâng tö số 
36/2010/TT-BNNPTNT ngaøy 24/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn.

STT Chỉ tiêu
Quy định sản xuất, kinh 
doanh và sử dụng phân 
bón theo Thông tư 36/2010 

Tiêu chuẩn cơ sở phân 
hữu cơ vi sinh 

1 Ẩm độ ≤ 30% ≤ 30%

2 Hàm lượng hữu cơ tổng số ≥ 15% ≥ 23%

3 Mật độ chủng vi sinh có ích ≥ 106 CFU/g ≥ 106 CFU/g

4

Hàm lượng kim loại nặng:

As ≤ 3 mg/kg ≤ 3 mg/kg.

Cd ≤ 2.5 mg/kg ≤ 2.5 mg/kg

Pb ≤ 300 mg/kg ≤ 300 mg/kg

Hg ≤ 2 mg/kg ≤ 2 mg/kg

5 Tỷ lệ N:P:K 30:30:10

6 Mật độ vi khuẩn Salmonella không phát hiện (CFU/25g) Không phát hiện (CFU/25g)

- Liều lượng sử dụng: 1.000-1.500 kg/ha.

6. Thử nghiệm phân bón trên các đối tượng cây trồng 
6.1 Pó xôi: 
- Địa điểm thực hiện: Vạn Thành - Phường 5 - Đà Lạt
- Thí nghiệm được bố trí diện hẹp theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên; Kích thước ô thí 

nghiệm 30 m2; Thí nghiệm gồm 3 nghiệm thức, 3 lần lặp lại.
- Các nghiệm thức tham gia thử nghiệm:

Kết quả: Công thức 1 bón phân hữu cơ vi sinh từ bùn cặn tham gia thử nghiệm hầu 
hết ở các lần lặp lại đều có ý nghĩa trong quá trình thử nghiệm.

Công thức 1 bón phân hữu cơ vi sinh từ bùn cặn có hiệu quả cao nhất về các yếu tố theo 
dõi và ghi nhận cảm quan như màu sắc, độ dày, bề rộng của lá, đồng thời không có yếu 
tố khác biệt về ngộ độc và tình hình sâu bệnh hại của cây trong quá trình thử nghiệm.

6.2 Bắp cải: 
- Địa điểm thực hiện: Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường 7- Đà Lạt
- Các nghiệm thức tham gia thử nghiệm:

Kết quả: Công thức 1 bón phân hữu cơ vi sinh từ bùn cặn tham gia thử nghiệm hầu 
hết ở các lần lặp lại đều có ý nghĩa trong quá trình thử nghiệm.

 Công thức 1 bón phân hữu cơ vi sinh từ bùn cặn có hiệu quả cao nhất về các yếu 
tố theo dõi và ghi nhận cảm quan như màu sắc, mức độ trải lá, độ cuốn chặt của bắp, 
đồng thời không có yếu tố về tính ngộ độc, tình hình sâu bệnh hại của cây cải bắp 
trong quá trình khảo nghiệm.

6.3 Cúc: 
- Địa điểm thực hiện: đường Kim Đồng - Phường 6 - Đà Lạt
- Thí nghiệm được bố trí diện hẹp theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên; Kích thước ô 

thí nghiệm 88 m2, chia ra làm 4 luống, một luống trồng 2.000 cây; Thí nghiệm gồm  
2 nghiệm thức, một nghiệm thức gồm 2 luống.

- Các nghiệm thức tham gia thử nghiệm:

 STT Nghiệm thức Liều lượng

1 Phân hữu cơ vi sinh từ than bùn cặn 1.000 kg/ha

2 Phân hữu cơ CoVac vi sinh đa lượng 1.000 kg/ha

3 Đối chứng Không bón

STT Nghiệm thức Liều lượng

1 Phân hữu cơ vi sinh từ than bùn cặn 1.000 kg/ha

2 Phân hữu cơ CoVac vi sinh đa lượng 1.000 kg/ha

3 Đối chứng Không bón

STT Nghiệm thức Liều lượng

1 Phân hữu cơ vi sinh từ than bùn cặn 150 kg/1.000 m2

2 Đối chứng Không bón
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                DÖÏ AÙN 

HOAØN THIEÄN VAØ CHUYEÅN GIAO QUY TRÌNH 
SAÛN XUAÁT MEO GIOÁNG NAÁM BAØO NGÖ

Chủ nhiệm dự án: ThS. Nguyễn Như Chương
 và các cộng sự
Cơ quan thực hiện: Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
Mục tiêu của dự án:
- Hoàn thiện quy trình sản xuất meo giống gốc 3 loài nấm Bào ngư đảm bảo năng 

suất, chất lượng, có giá trị kinh tế.
- Đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên nắm vững quy trình sản xuất meo giống, phục vụ 

sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Ngọc Yến Minh.
Nội dung:
1. Thu thập, tuyển chọn 03 loài nấm Bào ngư: Bào ngư Xám (Pleurotus sp.); Bào 

ngư Kim đỉnh (Pleurotus citrinopileatus); Bào ngư Đùi gà (Pleurotus eryngii).
2. Nghiên cứu phân lập, tạo giống gốc; nhân giống cấp I, cấp II, cấp III; hoàn thiện 

quy trình sản xuất meo giống 3 loài nấm Bào ngư; trồng thử nghiệm, đánh giá chất 
lượng giống.

3. Đào tạo, chuyển giao quy trình sản xuất meo giống 3 loài nấm Bào ngư cho  
04 kỹ thuật viên của công ty.

Kết quả của dự án:
1. Thu thập, tuyển chọn mẫu nấm Bào ngư 
Dự án đã tuyển chọn 3 loài nấm Bào ngư có giá trị kinh tế để phân lập để tạo  

giống gốc.
- Nấm Bào ngư Xám (Pleurotus sp.) được tuyển chọn tại Công ty TNHH Ngọc Yến 

Minh - Đơn Dương.
- Nấm Bào ngư Kim đỉnh (Pleurotus citrinopileatus) được tuyển chọn tại Công ty 

TNHH Quang Đạt - Đà Lạt.
- Nấm Bào ngư Đùi gà (Pleurotus eryngii) được tuyển chọn từ công ty TNHH Cao 

Nguyên Xanh - Tp. Hồ Chí Minh.
2. Hoàn thiện quy trình sản xuất meo giống nấm Bào ngư
2.1 Kết quả phát triển hệ sợi nấm giống gốc
Sau khi thu thập, tuyển chọn mẫu của 3 loài nấm Bào ngư, dự án đã tiến hành tách, 

phân lập mẫu, nuôi cấy trên môi trường thạch PGA có bổ sung khoáng ở nhiệt độ 
25±0,5oC. Kết quả cho thấy đối với giống gốc: nấm Bào ngư Xám sau 5-7 ngày, nấm 
Bào ngư Kim đỉnh và Đùi gà ở thời điểm 7-9 ngày tốc độ phát triển của hệ sợi nấm 
đạt tối đa, đây là thời điểm cấy chuyền sang giống cấp I là tốt nhất.

Tác động kinh tế - xã hội của dự án
Hiệu quả kinh tế
Dựa vào chi phí sản xuất 200 tấn phân hữu cơ vi sinh với hàm lượng N:P:K là 

30:30:10 và các chỉ tiêu khác theo Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân 
bón (theo Thông tư số 36/2010 ngày 24/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT), ngoài 
những phế phẩm tận dụng như bùn thải, xác bèo, dự án đưa thêm một số nguyên nhiên 
vật liệu vào sản phẩm. Giá thành 1 tấn phân: 1.368.500 đồng.

Với giá thành của sản phẩm như trên, phân bón của Xí nghiệp có khả năng cạnh 
tranh với các sản phẩm tương tự trên thị trường (phân hữu cơ vi sinh hiện nay có rất 
nhiều giá, dao động trong khoảng từ 2.200-7.500đ/kg). Mặc khác, đây là loại phân 
bón với chất lượng đảm bảo được sản xuất dựa trên nguồn nguyên liệu có sẵn và ngày 
càng tăng theo thời gian do đó sản phẩm luôn ổn định về mặt số lượng và chất lượng. 
Ngoài ra việc sử dụng phân giả, phân kém chất lượng tràn lan trên thị trường hiện nay 
gây thiệt hại đáng kể về kinh tế cho người sử dụng. Do đó, dự án sẽ tạo nên một sản 
phẩm hữu ích, thân thiện với môi trường và phần nào cũng bảo vệ lợi ích chính đáng 
của người tiêu dùng.

Dự án đã sản xuất thử và bán 200 tấn phân trong 2 năm 2010-2011 cho bà con nông 
dân Đà Lạt và Lâm Hà.

Hiệu quả xã hội
Từng bước đưa phân hữu cơ vi sinh đến tay người tiêu dùng, đây là loại phân bón 

không gây ô nhiễm môi trường nhằm đưa nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền 
vững và an toàn sinh học.

Dự án sản xuất phân hữu cơ vi sinh đã giải quyết một số lượng lớn bùn cặn và bèo 
tại Xí nghiệp, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, tạo thêm công ăn việc làm 
cho người lao động.
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3. Đào tạo, chuyển giao quy trình sản xuất meo giống nấm
Từ kết quả nghiên cứu, xây dựng quy trình hoàn chỉnh, đảm bảo cơ sở khoa học, 

giống có năng suất, chất lượng ổn định, cán bộ của Trung tâm Ứng dụng KH&CN 
Lâm Đồng đã tổ chức đào tạo, chuyển giao quy trình sản xuất meo giống nấm cho 
công ty TNHH Ngọc Yến Minh. Trong thời gian 1 tháng, 4 kỹ thuật viên của công ty 
đã tiếp thu, nắm vững lý thuyết và thực hành phân lập tạo giống gốc, nhân giống các 
cấp. Từ đó, có thể chủ động sản xuất meo giống, kiểm soát giống đưa vào sản xuất tại 
công ty, đồng thời từng bước sản xuất giống cung cấp cho các cơ sở nuôi trồng nấm 
trên địa bàn.

4. Trồng thử nghiệm các giống nấm Bào ngư
3 loài nấm Bào ngư giống gốc: Xám, Kim đỉnh, Đùi gà được phân lập, nhân giống 

các cấp và tiến hành trồng thử nghiệm tại công ty, mỗi loài 50 bịch phôi; riêng nấm 
Bào ngư Đùi gà trồng thử nghiệm tại Trung tâm Ứng dụng KH&CN Lâm Đồng. 

4.1. Theo dõi quá trình ủ tơ nấm:
Ủ hệ sợi nấm ở điều kiện nhiệt độ: 26± 2oC; độ ẩm: 80-85%. 
Kết quả nấm Bào ngư Xám sau khoảng 19 đến 21 ngày, Bào ngư Kim đỉnh sau 

khoảng 21 đến 23 ngày, Bào ngư Đùi gà sau khoảng 25 đến 27 ngày hệ sợi nấm lan 
kín bịch phôi 1,8kg.

4.2. Theo dõi giai đoạn hình thành quả thể nấm
Sau khi tơ nấm lan kín bịch phôi, đưa vào nhà nuôi trồng ở điều kiện nhiệt độ  

24± 2oC; độ ẩm: 88-92%. Kết quả: Bào ngư Xám sau 29-31 ngày hình thành quả thể 
đợt 1, Bào ngư Kim đỉnh sau 27-29 ngày hình thành quả thể đợt 1; nấm Bào ngư Đùi 
gà tại phòng thí nghiệm của Trung tâm có kết quả khả quan: sau 35-37 ngày hình 
thành quả thể ở điều kiện nhiệt độ: 14-18oC; độ ẩm: 90-95%.

Quả thể nấm Bào ngư Xám nuôi trồng thử nghiệm 

2.2 Kết quả phát triển của hệ sợi nấm giống cấp I
Từ các ống giống gốc phát triển tốt trên môi trường PGA có bổ sung khoáng, dự án 

đã tiến hành cấy chuyền sang môi trường giống cấp I, nuôi cấy ở nhiệt độ 25±0,5oC. 
Kết quả cho thấy đối với giống cấp I: nấm Bào ngư Xám sau 5-7 ngày, còn nấm Bào 
ngư Kim đỉnh và Đùi gà ở thời điểm 7-9 ngày tốc độ phát triển của hệ sợi nấm đạt tối 
đa, đây là thời điểm cấy chuyền sang giống cấp II là thích hợp.

2.3 Kết quả phát triển hệ sợi nấm giống cấp II
Từ các ống giống cấp I phát triển tốt trên môi trường PGA cải tiến, tiếp tục cấy 

chuyền sang môi trường giống cấp II, nuôi cấy ở nhiệt độ 25± 3oC. Kết quả cho thấy 
đối với giống cấp II: nấm Bào ngư Xám sau 10 ngày, còn nấm Bào ngư Kim đỉnh và 
mâ,s Đùi gà sau 12, 13 ngày hệ sợi nấm lan kín chai giống, tiếp tục cấp chuyền để 
được giống cấp III. 

2.4 Kết quả phát triển hệ sợi nấm giống cấp III
Từ các chai giống cấp II phát triển tốt trên môi trường hạt thóc, tiến hành cấy 

chuyền sang môi trường giống cấp III, nuôi cấy ở nhiệt độ 25± 3oC. Kết quả cho thấy 
đối với giống cấp III: nấm Bào ngư Xám, nấm Bào ngư Kim đỉnh hệ sợi phát triển 
sau 16 ngày, còn nấm Đùi gà phát triển chậm hơn sau 19 ngày hệ sợi nấm lan kín túi 
giống, như vậy thu được giống cấp III (giống sản xuất).

 2.5 Xây dựng quy trình sản xuất meo giống nấm Bào ngư
 Phân lập

Quy trình sản xuất meo giống nấm Bào ngư
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Tác động kinh tế - xã hội của dự án
Hiệu quả kinh tế
Thông qua triển khai dự án, Trung tâm Ứng dụng KH&CN Lâm Đồng đã xây dựng 

quy trình sản xuất meo giống nấm Bào ngư hoàn chỉnh, đảm bảo cơ sở khoa học và 
chuyển giao cho công ty TNHH Ngọc Yến Minh. Các kỹ thuật viên của công ty đã 
tiếp thu, làm chủ quy trình, sản xuất giống sạch bệnh đưa vào nuôi trồng tại công ty 
nên nấm thương phẩm đạt chất lượng theo yêu cầu thị trường, đặc biệt năng suất và 
doanh thu tăng lên đáng kể:

 STT Năm Sản lượng 
(tấn)

Giá bán
 (Triệu đồng)

Doanh thu
 (Triệu đồng)

1 2009 1.000 8 8.000

2 2010 1.200 10 12.000

Ngoài ra, công ty đã sản xuất được 07 tấn giống nấm Bào ngư Xám cấp III tương 
ứng 175 triệu đồng và là đơn vị chủ trì của dự án nông thôn miền núi cấp Nhà nước: 
“Áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong trồng và sản xuất meo giống một số loại nấm ăn, nấm 
làm thuốc tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng” thực hiện từ năm 2011 đến 2013 
do Trung tâm là đơn vị chuyển giao công nghệ.

Hiệu quả xã hội
Qua triển khai dự án đã giúp công ty TNHH Ngọc Yến Minh tiếp cận và làm chủ 

quy trình sản xuất meo giống. Từ đó công ty có thể chủ động và kiểm soát nguồn 
giống phục vụ sản xuất, đồng thời nâng cao nhận thức cho các cơ sở nuôi trồng nấm 
tại địa phương.

Bước đầu tạo điều kiện hình thành các cơ sở, trang trại sản xuất meo giống, nuôi 
trồng nấm, đặc biệt tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân; chuyển hoá phế phụ 
phẩm nông lâm nghiệp thành sản phẩm hàng hoá có giá trị kinh tế cao, phục vụ tiêu 
dùng nội địa và xuất khẩu.

Dự án đã góp phần quan trọng giúp người dân tiếp cận được khoa học kỹ thuật tiên 
tiến, ứng dụng vào sản xuất kinh doanh nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và 
sức cạnh tranh trên thị trường. 

5. Đánh giá hiệu suất sinh học
Tiến hành thu hái chùm quả thể của 3 loài nấm Bào ngư, mỗi loài 15 bịch phôi, cân 

trọng lượng tươi trên cân điện tử 2.000g ± 0,01 g để xác định hiệu suất sinh học sơ bộ. 
Hiệu suất sinh học của nấm Bào ngư Xám do Trung tâm phân lập đạt tương đương 

và có phần vượt trội hơn so với giống nấm nuôi trồng tại công ty mua trên thị trường. 
Vì vậy có thể kết luận rằng giống nấm Bào ngư do Trung tâm phân lập thuần khiết, 
sạch bệnh, đảm bảo năng suất, chất lượng.

Mặc dù hiệu suất sinh học của nấm Bào ngư Kim đỉnh thấp hơn nấm Bào ngư Xám, 
nhưng đây là loại nấm Bào ngư cao cấp, thích nghi với biên độ nhiệt độ rộng và giá 
bán gấp 2-3 lần nấm Bào ngư Xám. Vì vậy, có thể sản xuất phổ biến trên địa bàn  
của tỉnh.

Nấm Bào ngư Đùi gà có hiệu suất sinh học thấp hơn nấm Bào ngư Xám, tuy nhiên 
đây là loài nấm Bào ngư cao cấp phải nuôi trồng trong điều kiện nhiệt độ 10-18oC khi 
hình thành quả thể. Vì vậy trên địa bàn tỉnh, nấm Bào ngư Đùi gà chỉ được nuôi trồng 
ở Đà Lạt khoảng tháng 10-12 hoặc ở những cơ sở đủ điều kiện trang bị thiết bị điều 
hòa nhiệt độ để tạo tiểu vùng khí hậu cho nhà trồng nấm.

Quả thể nấm Bào ngư Kim đỉnh nuôi trồng thử nghiệm

Quả thể Bào ngư Đùi gà nuôi trồng thử nghiệm
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        DÖÏ AÙN

QUAÛN LYÙ VAØ PHAÙT TRIEÅN 
NHAÕN HIEÄU CHÖÙNG NHAÄN TRAØ B’LAO CHO SAÛN PHAÅM TRAØ

Chủ nhiệm dự án: KS. Trần Việt 
 và các cộng sự
Cơ quan thực hiện: Uỷ ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc
Mục tiêu của dự án: 
- Triển khai thực hiện việc chứng nhận, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận 

(NHCN) “trà B’Lao” cho sản phẩm trà chế biến của thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo 
Lâm, tỉnh Lâm Đồng nhằm bảo đảm việc kiểm soát chất lượng, xúc tiến thương mại 
cho sản phẩm trà B’Lao.

- Góp phần nâng cao giá trị kinh tế, xã hội, văn hóa của sản phẩm trà mang NHCN 
“trà B’Lao” đối với địa phương nơi sản xuất sản phẩm.

Nội dung:
1. Xác định chủ sở hữu NHCN, tổ chức quản lý NHCN.
2. Công tác quản lý NHCN và xây dựng quy trình quản lý và phát triển NHCN.
3. Xây dựng hệ thống phương tiện, điều kiện quảng bá, khai thác giá trị NHCN.
4. Triển khai thực hiện thí điểm hoạt động quản lý và khai thác NHCN. 
5. Tổ chức đánh giá hiệu quả và hoàn thiện mô hình quản lý và khai thác NHCN.
Kết quả nghiên cứu:
1. Xác định chủ sở hữu và tổ chức quản lý NHCN 
Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng và Quyết định số 

23552/QĐ-SHTT ngày 09/11/2009 của Cục Sở hữu Trí tuệ, chủ sở hữu và tổ chức 
quản lý NHCN được xác định như sau:

- UBND thành phố Bảo Lộc là chủ sở hữu NHCN trà B’Lao. 
- Phòng Kinh tế thành phố Bảo Lộc là tổ chức quản lý NHCN tham mưu cho 

UBND thành phố Bảo Lộc cấp quyền sử dụng NHCN trà B’Lao cho các tổ chức cá 
nhân có nhu cầu.

2. Công tác quản lý NHCN, xây dựng quy trình quản lý và phát triển NHCN
2.1 Công tác quản lý NHCN
Dự án đã xây dựng phiếu khảo sát đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh chế biến 

chè, gồm các nội dung: Thông tin chung về doanh nghiệp (DN); Công nghệ, thiết bị 
chế biến chè; Năng lực sản xuất; Lao động; Nguyên liệu chè sử dụng; Hoạt động sản 
xuất kinh doanh và sản phẩm; Thị trường và công tác tiếp thị; Định hướng phát triển.

Kết quả tổng hợp, phân tích các số liệu khảo sát cho thấy: Công nghiệp chế biến 
chè trên địa bàn nhìn chung phân tán về tổ chức và quy mô sản xuất, thiết bị - công 
nghệ cũ kỹ, lạc hậu, hiệu quả sản xuất chung chưa cao. Cơ cấu sản phẩm đơn điệu, 
với tỷ lệ trà có giá trị thấp chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu sản phẩm, cụ thể trà đen 
chiếm đến 68% tổng sản lượng, được xuất khẩu thô với đơn giá thấp, trong khi đó, thị 
phần đối với các sản phẩm chè có giá trị cao thì quá nhỏ bé, như đối với sản phẩm trà 
ướp hương có giá trị kinh doanh cao chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 4%. Các DN hầu như ít 
quan tâm đến vùng nguyên liệu, chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu và xúc tiến 
thương mại. Các cơ sở, DN đều có kế hoạch mở rộng sản xuất với quy mô vốn tương 
đối lớn so với giá trị của thiết bị hiện hữu (gấp 7 lần), trong đó tập trung vào việc đầu 
tư thiết bị và phát triển các sản phẩm mới (69% ý kiến thăm dò), tuy nhiên do hạn chế 
về vùng nguyên liệu cũng như do tác động của thời tiết không thuận lợi, sản lượng 
sẽ tăng không lớn (dưới 5%). Hầu hết các DN thiếu thông tin về khoa học - kỹ thuật, 
công nghệ - thiết bị, giá cả, thị trường.

Đối với công tác khảo sát để cấp quyền sử dụng NHCN, dự án đã xây dựng bộ 
phiếu kê khai các điều kiện sử dụng NHCN gồm các nội dung: Thông tin chung về 
DN; quy trình sản xuất chè (diện tích và vị trí vùng nguyên liệu; thống kê danh sách 
cán bộ kỹ thuật, hộ cung ứng chè, kết quả phân tích đất - nước, báo cáo thống kê việc 
sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật); thông tin về quy trình chế biến chè (quy 
trình - thiết bị chế biến chè, danh sách cán bộ kỹ thuật, năng lực sản xuất, thông tin 
về việc áp dụng quy trình quản lý chất lượng).

Hầu hết các DN đã xây dựng bộ máy tương thích cho việc quản lý các yếu tố liên 
quan đến sản xuất và chế biến chè, công tác quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và 
phân bón đã từng bước được kiểm soát, hệ thống máy móc - thiết bị tương đối đồng 
bộ và đa số là máy mới, một số DN đã áp dụng quy trình quản lý chất lượng sản phẩm 
theo ISO 9001:2000, HACCP... Sản phẩm đăng ký sử dụng NHCN chiếm tỷ trọng thấp 
trong tổng sản lượng sản xuất và tập trung cho sản phẩm trà Oolong và trà xanh. Tuy 
nhiên, việc ghi chép, theo dõi và quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón 
chưa thể hiện dưới dạng biểu mẫu thống nhất, chưa được xác lập thành hệ thống thông 
tin liên hoàn nhằm đảm bảo việc kiểm soát, truy xuất nguồn gốc của sản phẩm từ đầu 
vào đến thành phẩm đưa ra thị trường; không thực hiện việc kiểm soát và khai báo 
kết quả phân tích đất, nước nhằm đảm bảo sản xuất chè an toàn theo Quyết định số  
99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Công tác thẩm tra, cấp quyền sử dụng và hậu kiểm
- Ký hợp đồng với Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng Bảo Lộc thực 

hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm của các DN đăng ký sử dụng NHCN trước và 
sau khi cấp quyền sử dụng NHCN.

- Thông qua đánh giá kết quả khảo sát và kết quả kiểm tra chất lượng các sản phẩm 
đăng ký sử dụng NHCN trà B’Lao của các cơ sở, DN, UBND thành phố Quyết định 
số 2126/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 về việc cấp quyền sử dụng NHCN trà B’Lao 
cho 07 cơ sở, DN. 

- Tổ chức kiểm tra việc tuân thủ các quy định về sử dụng NHCN (theo dõi, ghi chép 
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việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thu hoạch chè; hệ thống thiết bị và việc 
tuân thủ quy trình chế biến chè; việc giám sát và đánh giá chất lượng trà thành phẩm; 
việc sử dụng tem chứng nhận).

Hầu hết các DN đã cơ bản chấp hành các quy định về sử dụng NHCN theo các 
điều 15,17,18 của Quy chế quản lý và sử dụng NHCN trà B’Lao theo Quyết định số 
06/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng. Một số DN đã tổ chức theo dõi việc 
canh tác gồm: sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,… và thu hoạch chè như: 
Công ty TNHH Tâm Châu, Công ty cổ phần chè Ngọc Bảo, Công ty TNHH Hằng 
Sơn Điền… cũng như tuân thủ các quy trình chế biến nhằm đảm bảo chất lượng sản 
phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện gắn tem chứng nhận trên các sản phẩm 
được cấp quyền sử dụng, chủ động thực hiện việc kiểm tra định kỳ chất lượng sản 
phẩm tiêu thụ trên thị trường… Một số DN phản ánh có nhu cầu thực sự về việc áp 
dụng quy trình quản lý chất lượng và đề xuất việc thực hiện in logo NHCN trực tiếp 
lên bao bì sản phẩm. Tuy nhiên, việc ghi chép và theo dõi quy trình sản xuất và chế 
biến chưa trở thành hệ thống tạo nên sự kết nối liên hoàn từ đầu vào đến đầu ra của 
quá trình sản xuất, một số DN thực hiện việc gắn tem chứng nhận trên bao bì sản 
phẩm đăng ký chưa liên tục. Qua kiểm tra cũng cho thấy, việc kiểm tra định kỳ chất 
lượng sản phẩm được thực hiện thông qua một số cơ quan chức năng, nhưng chưa có 
sự phối hợp nhằm tạo thuận lợi cho DN, nâng cao hiệu quả và tránh chồng chéo trong 
công tác kiểm tra.

Tổ chức hội thảo, tập huấn:
Dự án đã tổ chức hội thảo “Quản lý và phát triển NHCN sản phẩm Trà B’Lao” và 

thông qua mô hình cơ quan quản lý NHCN trà B’Lao theo Quyết định số 06/2008/
QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng;

Tổ chức tập huấn các nội dung về nhãn hiệu, NHCN trà B’Lao, quy trình quản lý 
chất lượng cho 72 cơ sở, DN sản xuất - kinh doanh trà trên địa bàn thành phố Bảo 
Lộc và huyện Bảo Lâm.

2.2 Xây dựng các quy trình quản lý và phát triển NHCN
- Ban hành quy chế phối hợp quản lý sử dụng NHCN trà B’Lao. 
- Quy trình trồng, chăm sóc chè búp tươi; quy trình thu hái và bảo quản sản phẩm 

chè búp tươi; quy trình chế biến các loại sản phẩm trà trên địa bàn. Qua nghiên cứu 
nội dung các quy trình cho thấy, có một số khác biệt cơ bản như sau:

+ Đối với quy trình trồng và chăm sóc chè Oolong: liều lượng chủng loại và số lần 
bón phân trong năm có sự khác nhau giữa các công ty.

+ Đối với quy trình chế biến: do có sự khác biệt về thiết bị, công nghệ nên các khâu 
làm héo; quay thơm - lên men; xào trà và vò trà, sấy khô trà Oolong giữa các công ty 
cũng không hoàn toàn đồng nhất với nhau.  

- Xây dựng các văn bản quản lý, sử dụng NHCN:
+ Quy chế cấp quyền sử dụng NHCN Trà B’Lao (theo Quyết định số  

824/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 của UBND thành phố Bảo Lộc).
+ Quy định về sử dụng và quản lý tem NHCN Trà B’Lao (theo Quyết định số  

823/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 của UBND thành phố Bảo Lộc).

- Đăng ký và được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng mã số mã vạch số 784/11 ngày 22/7/2011. 

2.3 Xây dựng hệ thống phương tiện, điều kiện quảng bá, khai thác giá trị NHCN
- Phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Bảo Lộc thiết kế, in ấn và lắp 

dựng pa nô quảng bá NHCN sản phẩm trà B’Lao tại khu vực trung tâm Thành phố và 
khu 6B phường Lộc Sơn. Nội dung pa nô: NHCN trà B’Lao - Thương hiệu đồng hành 
với sản phẩm trà đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Hợp đồng với Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch quảng bá NHCN 
trà B’Lao và các DN được cấp quyền sử dụng NHCN trên tạp chí Dalat Info.

- Tổ chức Lễ công bố NHCN trà B’Lao và trao quyền sử dụng NHCN cho 07 cơ sở, 
DN trong đêm Tổng kết Lễ hội văn hóa trà lần III ngày 27/12/2010.

- Hợp đồng với Đài truyền thanh - Truyền hình thành phố Bảo Lộc thực hiện bộ 
phim tư liệu về sản xuất - chế biến chè, quá trình xây dựng và phát triển NHCN trà 
B’Lao và tổ chức phát sóng trên kênh truyền hình địa phương.

- Tổ chức cho các cơ sở, DN sản xuất và kinh doanh trà, trong đó có 07 sơ sở, DN 
được cấp quyền sử dụng NHCN tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại hội chợ 
triển lãm của Lễ hội văn hóa Trà lần III.

2.4 Triển khai thực hiện thí điểm hoạt động quản lý và khai thác NHCN
- Lập danh sách các cơ sở, DN sản xuất kinh doanh trà trên địa bàn thành phố, đối 

chiếu các điều kiện về sử dụng NHCN theo Quyết định 06/2008/QĐ-UBND ngày 
27/02/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng để chọn lọc các cơ sở, DN thỏa mãn các điều 
kiện này để thực hiện khảo sát. 

- Hướng dẫn lập thủ tục kê khai, khảo sát và đánh giá về vùng nguyên liệu, thiết 
bị - công nghệ chế biến cho 11 cơ sở, DN sản xuất - kinh doanh chè.

- Tổ chức triển khai mô hình:
+ Phối hợp với Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng kiểm tra các chỉ 

tiêu lý hóa, hàm lượng kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chỉ tiêu vi sinh 
của 15 sản phẩm của 11 DN đăng ký quyền sử dụng NHCN trà B’Lao. Kết quả có  
9 sản phẩm của 7 DN đạt các chỉ tiêu theo quy định. 

+ Thiết kế logo tem chứng nhận và in 100.000 tem chứng nhận NHCN trà B’Lao; 
tiến hành cấp 64.832 tem cho các DN.

+ Tổ chức kiểm tra việc tuân thủ các quy định về sử dụng NHCN cho các DN được 
cấp quyền sử dụng NHCN. 

2.5. Tổ chức đánh giá hiệu quả và hoàn thiện mô hình quản lý , khai thác NHCN
Dự án đã xây dựng mô hình tổ chức quản lý và khai thác NHCN. Thông qua thực 

hiện mô hình, việc triển khai dự án đã đạt các kết quả sau:
+ Phối hợp với phòng Công thương Bảo Lâm khảo sát; tổ chức tập huấn về nhãn 

hiệu, quy trình quản lý chất lượng; thẩm tra điều kiện để cấp quyền sử dụng cho  
02 DN và quản lý việc sử dụng NHCN trên địa bàn huyện Bảo Lâm; cấp quyền và 
kiểm tra việc tuân thủ điều kiện sử dụng NHCN của Công ty TNHH Hằng Sơn Điền.
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+ Phối hợp với Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng Bảo Lộc thực hiện 
kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm trà 11 DN để cấp quyền sử dụng NHCN và  
7 DN để thẩm tra việc tuân thủ điều kiện sử dụng NHCN.

+ Phối hợp với phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ tổ chức tập huấn về 
nhãn hiệu và NHCN cho các DN trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.

+ Phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tập huấn các quy trình 
quản lý chất lượng ISO 9001:2000, HACCP, ISO 22000, GAP cho các DN sản xuất - 
kinh doanh trà trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.

+ Phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin Bảo Lộc triển khai Lễ công bố NHCN 
tại Lễ hội văn hóa trà Lâm Đồng lần III-2010, xây dựng 2 Pano quảng bá NHCN.

+ Phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình Bảo Lộc thực hiện đoạn phim tư 
liệu về quá trình xây dựng, triển khai NHCN; phát sóng trên truyền hình địa phương.

+ Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng 
thực hiện quảng bá NHCN trà B’Lao trên tạp chí Dalat Info.

+ Trưng bày các sản phẩm trà được cấp NHCN tham gia Hội chợ Techmart 2010 
tại Hà Nội, Hội nghị giao ban các Sở KH&CN miền Đông Nam Bộ.

Đánh giá chung: Thông qua việc phối hợp với các đơn vị tham gia mô hình, căn 
cứ chức năng nhiệm vụ, cũng như chuyên môn đặc thù của từng đơn vị, cơ quan quản 
lý NHCN đã triển khai tương đối toàn diện công tác quản lý và phát triển NHCN từ 
việc đào tạo - tập huấn - hội thảo các nội dung liên quan đến nhãn hiệu, quản lý chất 
lượng; tổ chức khảo sát - điều tra, thẩm định điều kiện để cấp quyền sử dụng; thực 
hiện quảng bá thông tin về NHCN trên nhiều hình thức; xây dựng các văn bản quản 
lý; tổ chức kiểm soát việc tuân thủ điều kiện sử dụng NHCN… 

Tuy nhiên, qua thực tế triển khai dự án, mô hình quản lý nhãn hiệu nêu trên bộc lộ 
một số hạn chế như sau:

 Về mô hình quản lý và khai thác NHCN
- Để phát triển NHCN một cách bền vững, mang lại hiệu quả lâu dài đòi hỏi phải có 

những ràng buộc về nghĩa vụ và quyền lợi bằng các quy định do chính cộng đồng các 
DN xây dựng và tự giác tuân thủ, cùng với nguồn lực đủ mạnh do các DN đóng góp 
để có thể triển khai các hoạt động trên một cách thường xuyên và toàn diện.

- Ngoại trừ các xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ được pháp luật quy định, việc xây 
dựng các quy định cụ thể về hành vi vi phạm và chế tài đối với các trường hợp vi 
phạm quyền sử dụng NHCN không thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính sẽ ảnh 
hưởng đến hiệu lực quản lý nhãn hiệu.

- Công tác phối hợp, hỗ trợ trên một số hoạt động giữa cơ quan quản lý nhãn hiệu 
và các cơ quan chuyên môn chưa hiệu quả hoặc không đảm bảo nội dung và tiến độ 
theo yêu cầu. 

Về hiệu quả công tác quản lý và phát triển NHCN
- Vấn đề quản lý NHCN là một vấn đề mới, chưa có đầy đủ các văn bản pháp quy 

điều chỉnh và hướng dẫn đã gây không ít lúng túng cho cơ quan quản lý nhãn hiệu.
- Chưa tạo được sự phối hợp đồng bộ giữa công tác quản lý nhà nước về chất lượng 

và vệ sinh an toàn thực phẩm với công tác phát triển NHCN cho sản phẩm trà.

- Số lượng các cơ sở, DN chế biến chè tương đối lớn, nhưng hầu hết chưa chủ động 
về nguyên liệu, quy trình và thiết bị chế biến chưa đồng nhất; khó đảm bảo đáp ứng 
khoản 4 điều 5 Quyết định 06/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng về tiêu 
chí sản xuất chè an toàn theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT, ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát triển NHCN.

- Số lượng và chủng loại sản phẩm được cấp quyền sử dụng NHCN có giới hạn đã 
tác động tiêu cực đến việc quảng bá và kinh doanh của cơ sở, DN.

- Một số hạn chế của cơ quan quản lý hành chính khi thực hiện vai trò của cơ quan 
quản lý nhãn hiệu như: nguồn lực, phạm vi điều chỉnh hành vi không thuộc thẩm 
quyền, tác động trên các lĩnh vực thương mại… cần có sự hợp tác và phối hợp của tổ 
chức nghề nghiệp như Chi hội chè Lâm Đồng.

Dự án đã đề xuất áp dụng mô hình quản lý và khai thác nhãn hiệu với một số ưu 
điểm sau:

1. Phân định rõ phạm vi quyền hạn chủ sở hữu của cơ quan quản lý nhãn hiệu và 
quyền hạn của các cơ quan hành chính trong việc kiểm tra sự tuân thủ quy định pháp 
luật về sở hữu trí tuệ, quy định về sử dụng NHCN. 

2. Phát huy và nâng cao vai trò của tổ chức nghề nghiệp trong việc huy động các 
nguồn lực trong cộng đồng DN nhằm bảo vệ uy tín, quảng bá và khuếch trương 
NHCN sản phẩm trà B’Lao, đồng thời đáp ứng các yêu cầu trong tiến trình hội nhập 
kinh tế quốc tế.

3. Phát huy vai trò của các cơ quan quản lý hành chính trong việc phối hợp với cơ 
quan quản lý NHCN quản lý sở hữu trí tuệ, quản lý sử dụng NHCN nói chung, chất 
lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm trà nói riêng.

Tác động kinh tế - xã hội của dự án
Dự án đã thiết lập cơ chế quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Trà B’Lao” 

cho sản phẩm trà của thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, góp phần nâng cao giá 
trị kinh tế, xã hội, văn hóa của sản phẩm trà mang NHCN “Trà B’Lao” đối với địa 
phương nơi sản xuất sản phẩm.

Thông qua việc thực hiện dự án này, không những bảo vệ uy tín và thực hiện công 
tác bảo hộ sở hữu địa danh B’Lao đối với sản phẩm trà; mà còn góp phần nâng cao 
nhận thức và trách nhiệm của DN đối với nhãn hiệu tập thể, bảo vệ lợi ích người tiêu 
dùng và tuyên truyền, quảng bá nhằm nâng cao uy tín và mở rộng thị trường tiêu thụ 
của các DN được cấp quyền sử dụng NHCN trà B’Lao. 
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Chủ nhiệm dự án: KS. Nguyễn Hữu Giảng 
 và các cộng sự
Cơ quan thực hiện: Công ty Cổ phần Chè Minh Rồng
Mục tiêu của dự án: Phát triển vùng nguyên liệu chè an toàn trên địa bàn huyện 

Bảo Lâm, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm chè phục vụ nội tiêu và xuất khẩu.
Nội dung thực hiện:
1. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh cây chè theo hướng sản xuất chè an toàn 
2. Xây dựng một mô hình sản xuất chè an toàn tại Bảo Lâm.
3. Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất chè an toàn cho bà con nông dân vùng chè  

Bảo Lâm.
4. In ấn tài liệu “Quy trình kỹ thuật thâm canh cây chè theo hướng sản xuất chè an 

toàn” phổ biến cho người trồng chè.
Kết quả thực hiện:
1. Xây dựng mô hình sản xuất chè an toàn
Dự án đã xây dựng mô hình sản xuất chè an toàn quy mô 5 ha tại khu 1 B thị trấn 

Lộc Thắng - Bảo Lâm - Lâm Đồng.
- Số hộ tham gia: 7 hộ (hộ có diện tích nhận khoán lớn nhất 1,1 ha; thấp nhất 0,5 ha)
- Tính mới và hoàn thiện của mô hình so với đề tài đã thực hiện:
+ Kiểm tra hàm lượng kim loại nặng của đất vườn chè đang canh tác và nguồn nước 

tưới trước khi thực hiện mô hình sản xuất chè an toàn.
+ Thiết kế vườn chè để áp dụng cơ giới hóa trong khâu thu hoạch như đốn sửa mặt 

tán, đốn sửa cành biên, cành la,...
+ Bón lượng phân hữu cơ sinh học 5.000 kg/ha, bón 45 kg N/tấn chè búp tươi, bón 

bổ sung 125 kg MgSO 4 + 20 kg ZnSO4 /ha.
+ Lấy mẫu đất; mẫu nước; mẫu chè búp tươi; mẫu chè thành phẩm đi phân tích để 

đăng ký vườn chè đủ điều kiện sản xuất an toàn.
+ Chế biến ra sản phẩm chè đen CTC đạt tiêu chuẩn an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP.
Sau 1 năm thực hiện, dự án đã thu hái được 6 lứa chè với năng suất bình quân đạt 

19,793 tấn/ha; sản lượng đạt 98,964 tấn; chế biến được 21,513 kg chè đen CTC đạt 
tiêu chuẩn an toàn, được Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng kiểm tra và thẩm 
định đủ điều kiện sản xuất chè an toàn.

           

            DÖÏ AÙN

XAÂY DÖÏNG MOÂ HÌNH SAÛN XUAÁT 
CHEØ AN TOAØN TAÏI HUYEÄN BAÛO LAÂM, TÆNH LAÂM ÑOÀNG

2. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh sản xuất chè an toàn 
2.1 Kỹ thuật trồng mới
Chọn đất trồng chè: Đất trồng chè cần đảm bảo một số yêu cầu sau: Hàm lượng 

mùn trên 2%; pHKCl từ 4,5-5,5; độ dày tầng đất > 1 m. Đất tơi xốp và thoát nước tốt. 
Không gần đường quốc lộ, bệnh viện, khu công nghiệp, không bị ô nhiễm kim loại 
nặng và các chất hữu cơ khác. Vườn chè sản xuất thông thường có khoảng cách ly tối 
thiểu từ 3-5 m nếu có hàng rào cây xanh cao 2-3 m trở lên hoặc từ 5-10 m nếu không 
có hàng rào cây xanh.

Thiết kế lô: Đối với khu vực tương đối bằng phẳng thì thiết kế lô theo hình vuông, 
đối với đất có độ dốc lớn, địa hình phức tạp, thiết kế lô theo hình chữ nhật, hình thang 
có cạnh dài lô theo đường đồng mức. 

Thiết kế hàng chè: Đối với đất trồng chè có độ dốc < 5 độ, thiết kế hàng theo đường 
thẳng dài nhất; Đối với đất dốc > 5 độ, thiết kế hàng thẳng song song với đường đồng 
mức; Đối với đất có độ dốc trên 15 độ, địa hình phức tạp, thiết kế hàng chè song song 
với đường đồng mức, các hàng kép, hàng cụt phân bố thành từng nhóm đưa ra ngoài lô. 

Làm đất: đất trồng chè phải tơi, xốp, sạch. Cần nhổ sạch cây trồng cũ; rà hết rễ; cày 
sâu khoảng 35-40 cm; cày 3 lần, bừa 1 lần. Cày rạch hàng sâu > 35 cm, nếu không 
cày rạch hàng thì phải cuốc hố kích thước 30 cm x 30 cm x 30 cm. Khi bừa kết hợp 
san phẳng, hạn chế tối đa những chỗ trũng hay mô cao. 

Khoảng cách, mật độ trồng: Tùy thuộc vào giống chè, độ phì của đất, mức độ đầu 
tư thâm canh mà thiết kế khoảng cách và mật độ trồng cho phù hợp: 

+ Giống TB14: Hàng-hàng x cây-cây = 1,5 m x 0,8 m = 8.333 cây/ha 
+ Giống LĐ97: Hàng-hàng x cây-cây = 1,6 m x 0,8 m = 7.812 cây/ha 
Cuốc hố: Trước khi cuốc hố phải dùng dây thiết kế theo hàng, cắm tiêu. Cuốc ngay 

tâm tiêu với kích thước hố 30 cm x 30 cm x 30 cm (hoặc dùng máy cày rạch hàng).
- Bón lót: Phân hữu cơ đã hoai bón từ 28-30 m3/ha hoặc dùng phân hữu cơ vi sinh 

như Komix, Sông Gianh, Sông Lam, Humix, phân hữu cơ vi sinh tổng hợp... lượng 
phân lót từ 4,5-5 tấn/ha. Bón trước khi trồng 20-30 ngày kết hợp bón 1.000 kg lân. 
Sau khi bón phân lót, tiến hành đảo phân, kéo đất vào lấp hố cách mặt đất 5-7 cm.

Chọn giống trồng: Chọn các giống chè có năng suất cao, chất lượng tốt, thích hợp 
đầu tư thâm canh tại Lâm Đồng như TB14, LĐ97.

Thời vụ trồng: từ 15/5-25/7, tốt nhất tập trung trong tháng 6 (dương lịch). Tuy 
nhiên, tùy theo thời tiết từng năm và cây giống mà có thể trồng sớm hơn.

Kỹ thuật trồng: Khi đất đủ ẩm, chọn những ngày trời râm mát hay mưa nhỏ để 
trồng. Rải cây trên mỗi hố một cây, dùng lưỡi dao lam rạch và lấy túi nylon ra khỏi 
bầu. Đào hố để đặt cây ngay giữa tâm hố, độ sâu hố sao cho khi đặt bầu, mặt bầu thấp 
hơn mặt đất bình thường 3-5 cm. Đặt cây con thẳng hàng, hướng ngọn cây chè xuôi 
theo hướng gió chính, dùng tay vun đất và nén chặt đất vừa phải, không dùng chân 
dẫm mạnh gây bể bầu ươm cây. Khi trồng xong nên dùng thuốc Vibasu 10 H hoặc 
Regent 0.3G hoặc Vibam 5 H rắc xung quanh gốc để hạn chế sự gây hại của mối.
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2.2 Quản lý và chăm sóc chè kiến thiết cơ bản
Trồng dặm: trồng dặm kịp thời những cây chết hoặc bị dế cắn. Có chế độ chăm sóc 

đặc biệt cho những cây trồng dặm để chúng phát triển theo kịp các cây trồng trước.
Xới xáo giữ ẩm và diệt trừ cỏ dại: Xới xáo giúp lớp đất bề mặt tơi xốp, thoát nước, 

tiêu diệt cỏ dại, giữ ẩm cho đất kết hợp với bón phân.
- Làm cỏ kịp thời bằng biện pháp thủ công hoặc dùng thuốc trừ cỏ. Không nên dãy 

cỏ trắng hạn chế làm đất bị rửa trôi và xói mòn.
Trồng xen: Trong thời kỳ chè kiến thiết cơ bản nên trồng xen các loại cây họ đậu 

(đậu đen, đậu Camuna), nhóm cây phân xanh nhằm hạn chế cỏ dại, bổ sung chất hữu 
cơ cho đất, tăng độ che phủ đất và góp phần giữ ẩm cho cây chè. Thường xuyên phát 
tỉa bớt những cây trồng xen để hạn chế tình trạng cây trồng xen chụp lên cây chè.

Trồng cây che bóng: Dùng cây lá nhỏ và không phải là cây ký chủ sâu bệnh; 
bố trí khoảng cách, mật độ trồng hợp lý như keo muồng hoa tím khoảng cách  
20 x 20 m/cây; keo dậu, keo tây, sầu riêng khoảng cách 15 x 15 m/cây.

Trồng cây chắn gió: trồng Keo muồng đen trên các đường lô, khoảng cách 7-10 m/cây.
Đốn tạo hình chè kiến thiết cơ bản 
- Đốn tạo hình lần 1: Sau khi trồng để cây chè phát triển tự nhiên đến 1 năm tuổi 

(không bấm ngọn sớm), cây có đường kính thân tại gốc hơn 1cm thì dùng kéo cắt thân 
chính ở độ cao 20-25 cm. Cắt trên đoạn phân cành cấp 1. Các cành cấp 1, cấp 2 cắt ở 
độ cao 45-50 cm. Thời vụ đốn vào tháng 5-6.

- Đốn tạo hình lần 2: Trước khi đưa vào kinh doanh, độ cao vết đốn từ 40-45 cm. 
Thời vụ đốn vào đầu tháng 10. Nếu áp dụng thu hái bằng máy từ năm thứ 3 của thời 
kỳ kiến thiết cơ bản thì đốn tạo hình lần 2 vào tháng 10 của năm kế tiếp.

2.3 Quản lý và chăm sóc chè kinh doanh
Cày bò hoặc cuốc ải: cày tối thiểu 1 lần/năm vào đầu mùa mưa (tháng 4-5), hoặc 

cuối mùa mưa (tháng 11).
Tủ gốc giữ ẩm: đến cuối mùa mưa, cày bò và dùng cỏ tủ gốc giữ ẩm nhưng phải xa 

gốc 5-7cm tránh mối gây hại. Dùng cỏ tại chỗ, cây phân xanh, cỏ tạp bờ lô, bã mía. 
Tưới nước cho chè: áp dụng kỹ thuật tưới tràn hoặc tưới phun mưa, tưới ngấm. 

Không dùng nước thải chăn nuôi chưa qua xử lý hoặc nước vedagro (vedan) tưới.
Đốn chè: Tùy theo tình hình sinh trưởng, tuổi vườn cây mà có cách đốn thích hợp. 
+ Đốn lửng: Cây chè có chiều cao quá tầm hái, mật độ cành trên tán quá dày, nhiều 

cành tăm hương, giò gà làm búp nhỏ, năng suất giảm thì tiến hành đốn lửng. Thường 
cứ 3-4 năm đốn lửng một lần. Đốn lửng lần 1 cách mặt đất 50-55 cm. Các lần đốn 
lửng sau nâng độ cao vết đốn lên từ 3-5 cm. Thời vụ đốn: vào đầu tháng 10. Trước 
khi đốn 1 tháng nên bón 1 đợt phân.

+ Đốn chè để thu hái bằng máy:
Đốn sửa mặt tán: dùng máy đốn đôi hoặc đốn đơn để đốn phớt nặng tạo mặt tán 

phẳng (dùng máy hái đơn) hoặc tán hình mâm xôi (dùng máy hái đôi). 

Đốn sửa cành biên và cành la: Sau khi đốn tạo mặt tán, dùng máy đốn sửa cành biên 
và cành la tạo gọn tán chè để tiện lợi cho việc chăm sóc và thu hái. Thời vụ đốn sửa 
tán vào đầu mùa mưa (tháng 4-5).

Bón phân cho chè: 
Lượng phân bón cho cây chè trong thời kỳ kiến thiết cơ bản theo khuyến cáo sau:

Tuổi
chè

Lượng phân bón (kg/ha/năm)

Hữu cơ
(m3)

Urê
(kg)

Lân
(kg)

Kali
(kg)

Magiê
sulfate

(kg)
Cách bón

Năm
trồng 25-30 150-200 1.000 50 30

- Phân lân, phân hữu cơ, magiê sulfate 
dùng bón lót.
- Phân urê + kali: Trộn lẫn; 15-20 ngày 
bón 1 lần. Bón xa gốc 10 cm.

Tuổi 
1 - 400-450 300 100-120 50

- Bón 100% lượng phân lân vào đầu 
mùa mưa. Phân urê + kali trộn lẫn; 
chia đều làm 5- 6 lần bón/năm. Bón rải 
đều dưới tán cây chè.
- Magiê sulfate: Bón 1 lần trộn với 
phân vô cơ vào tháng 6.

Tuổi 
2 - 800-850 700 250-300 80

- Bón 100% lượng phân lân vào đầu 
mùa mưa. Phân urê + kali trộn lẫn; 
chia đều làm 5- 6 lần bón/năm. Bón rải 
đều dưới tán cây chè.
- Magiê sulfate: Bón 2 lần trộn với 
phân vô cơ vào tháng 6, tháng 10.

Tuổi 
3 5.000kg 1.200-1.400 1.000 350-400 100

- Bón 100% lượng phân lân, phân hữu 
cơ, magiê sulfate vào đầu mùa mưa.
- Phân urê + kali trộn lẫn; chia đều làm 
10-11 lần bón/năm. Bón rải đều dưới 
tán cây chè.

Bón phân cho chè kinh doanh:
- Bón phân hữu cơ hoặc hữu cơ sinh học với liều lượng 5.000 kg/ha nên bón  

2 năm/lần. Dùng bò cày hoặc máy rạch hàng, bón kết hợp 100% phân lân (nung 
chảy) và magiê sulfate 100-130 kg + 20 kg kẽm sulfate/ha/năm. Bón xong cày lấp lại. 
Không dùng phân hữu cơ, chất thải chăn nuôi chưa ủ hoai mục để bón.

- Bón phân vô cơ để thu hái bằng máy theo tỷ lệ N: P: K = 3: 1: 1 tương đương 
với 98 kg urê + 91 kg phân lân (nung chảy )+ 25 kg kali (KCl) với lượng đạm (N) là  
45 kg/tấn chè búp tươi, chia đều làm 10-11 lần bón (5-6 lứa hái). Đối với những 
tháng mùa mưa nên chia lượng phân của mỗi lứa hái làm 2 lần bón (bón lần 1 sau hái  
10 ngày, lần 2 sau hái 28-30 ngày). Đối với những đợt bón đầu mùa mưa hoặc cuối 
mùa mưa chỉ bón được 1 lần phân/1 lứa hái. 

- Bón phân vô cơ để thu hái bình thường theo tỷ lệ N: P: K = 3: 1: 1 tương đương 
với 76 kg urê + 71 kg phân lân (nung chảy )+ 19,5 kg kali (KCl) với lượng đạm (N) 
là 35 kg/tấn chè búp tươi, chia đều làm 4-5 lần bón.

Phòng trừ sâu bệnh: Áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên vườn 
chè kết hợp các biện pháp kỹ thuật canh tác và thu hái để hạn chế sự phát triển của 
sâu bệnh hại trên đồng ruộng, chỉ sử dụng thuốc BVTV khi mật độ sâu bệnh hại đến 
ngưỡng phòng trừ. 
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Áp dụng nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc BVTV. Khi cần thiết chỉ dùng các 
loại thuốc trong danh mục được phép sử dụng trên cây chè theo nồng độ khuyến cáo.

2.4 Thu hoạch và bảo quản chè nguyên liệu
Hái tạo hình chè sau đốn lần 1: dùng thước chữ T đo ở độ cao 50-55 cm, hái những 

búp vượt quá chiều cao, sau đó dùng kéo, dao cắt phớt định hình 50-55 cm. 
Hái tạo hình chè sau đốn lần 2: khi trên mặt tán chè có trên 50% số búp đủ tiêu 

chuẩn, cao hơn vết đốn 20-25 cm. Dùng thước chữ T bấm “bin” cách vết đốn 15 cm, 
định hình ở độ cao 60-65 cm. Hái kết hợp nuôi tán, không hái ép các búp ở rìa tán.

Hái bin chè đốn lửng: khi tán có > 50% búp đủ tiêu chuẩn, cao hơn vết đốn  
20-25 cm, gốc cành chè đã hóa gỗ, dùng thước chữ T hái định hình cao hơn vết đốn 
15-20 cm. 

Hái chè: thu hái chè bằng máy 1 lứa từ 45-50 ngày. Một năm thu được từ 6-7 lứa. 
+ Đối với vườn chè có tán che phủ dưới 70%: nếu dùng máy hái đôi hái một lượt 

hết số búp, còn dùng máy hái đơn mỗi lần hái hết 1/2 tán chè. Độ cao vết hái lứa sau 
cao hơn vết hái lứa trước từ 2-3 cm.

+ Đối với vườn chè có tán che phủ trên 70% nên dùng máy hái đôi hái 2 lần; mỗi 
lần hái nửa tán chè theo chiều dài luống. Lượt hái đi, máy hái hết khoảng 70-75% diện 
tích mặt tán của mé luống bên này (theo chiều dài của luống). Lượt hái về, máy hái 
phần búp chè còn lại của mé luống bên kia.

Bảo quản chè búp nguyên liệu: Sau khi hái, chè búp cần được rải một lớp mỏng vừa 
phải khoảng 30 cm trên bạt nylon dưới bóng mát. Thường xuyên đảo chè tránh làm 
dập nát, ôi ngốt, cháy chè,… Khi đóng vào bao khoảng 80-90 kg/bao, không được 
dồn nén quá chặt hoặc dùng chân để dồn chè trong bao làm dập nát chè. Phải có trách 
nhiệm giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm. Chè được vận chuyển ngay về cơ sở chế 
biến không được để quá 6 giờ.

3. Kỹ thuật vận hành máy hái và máy đốn
a. Lắp đặt và hiệu chỉnh: Lắp đặt thân lưỡi hái (đầu khớp truyền lực ở lưỡi hái và 

Đầu khớp truyền lực ở động cơ).
b. Lắp dây ga và dây công tắc tắt máy: Lắp một đầu dây ga vào khóa ga ở trên 

chế hòa khí, đầu dây còn lại mắc vào tay điều chỉnh ga trên tay nắm trái của lưỡi hái.  
Nối dây công tắc máy vào giắc cắm ở động cơ.

c. Hiệu chỉnh lưỡi dao: Trước khi và sau khi sử dụng máy cần kiểm tra và điều 
chỉnh khoảng cách của lưỡi dao, nếu khoảng cách quá rộng có thể gây dập nát búp chè 
hoặc bỏ sót lá chè. Nếu khoảng cách quá hẹp có thể gây bó lưỡi dao, dẫn đến hỏng 
lưỡi dao, hỏng động cơ do quá tải.

d. Lắp túi đựng chè: Mắc miệng túi đựng chè vào các móc ở trên khung của lưỡi 
hái. Phần lưới thoát gió của túi hướng lên phía trên để hơi có thể thoát ra ở đó.

e. Vận hành máy
f. Tắt máy: giảm ga nhỏ, để máy chạy 3-5 phút; giảm ga, gạt công tắc tắt máy.

4. Kỹ thuật bảo trì và đảm bảo an toàn khi sử dụng máy hái và đốn
Sau 1-2 giờ hái chè, mỗi lần tắt máy để đổ xăng, nên lưu ý tra dầu vào lưỡi dao.
Cứ 20-25 giờ làm việc của máy, phải bơm mỡ vào bánh răng và dây dẫn động.
Khi thu hoạch khoảng 5-6 tấn chè, phải mở nắp hộp bánh răng để kiểm tra và thay 

toàn bộ mỡ mới. Sau một thời gian sử dụng, lưỡi dao có thể bị mòn hoặc xê dịch, cần 
kiểm tra và chỉnh lưỡi dao thường xuyên. Thường xuyên kiểm tra và vệ sinh quạt thổi 
gió và ống dẫn gió.

Bảo trì phần động cơ (nến đánh lửa, bầu lọc gió, buồng đốt).
Bảo đảm an toàn khi sử dụng máy: Mặc đầy đủ đồ bảo hộ lao động; Đề phòng cháy 

nổ; Luôn kiểm tra trước khi sử dụng; Chú ý khi khởi động.
- Đảm bảo an toàn khi thu hoạch chè; An toàn khi kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa. 
5. Kết quả thực hiện mô hình sản xuất chè an toàn
5.1 Kiểm soát vườn chè khi áp dụng sản xuất chè an toàn
Kết quả phân tích kim loại nặng ở đất vườn chè trước khi thực hiện mô hình cho 

thấy: đất ở vườn chè của mô hình có chứa các kim loại nặng như Arsen (As), Lead 
(Pb), Cadmium (Cd), Copper (Cu),  Zine (Zn) nhưng ở mức độ thấp, chưa ảnh hưởng 
đến việc sản xuất chè an toàn.

Kết quả phân tích nước tưới cho vườn chè có pH là trung tính. Đây là nguồn nước 
suối chảy tới từ nguồn nước hồ Bảo Lâm, nguồn nước này không đi qua khu chăn 
nuôi tập trung hoặc nguồn nước thải khác.

5.2 Đánh giá chất lượng nguyên liệu trước khi chế biến
Kiểm tra dư lượng thuốc BVTV bằng thuốc thử và dụng cụ GT Test Kit: Nguyên 

liệu đưa về nhà máy đều được lấy mẫu để kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ đã sử dụng 
bằng thuốc thử và dụng cụ GT Test Kit. Kết quả kiểm tra nhanh định tính dư lượng 
thuốc sâu ở các mẫu chè nguyên liệu ở các lứa hái tại mô hình đều đảm bảo ở mức độ 
an toàn và không phát hiện.

Đánh giá sự lẫn tạp của nguyên liệu chè tươi khi thu hái chè bằng máy: Tỷ lệ chè 
búp nguyên liệu bị lẫn lá già, lá rời, cọng nâu, cỏ dại,… cao hơn cách thu hái thông 
thường. Tỷ lệ chè nguyên liệu bị lẫn tạp trung bình 3,72 % trong khi thu hái thông 
thường là 1,45%.

Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV: theo kết quả phân tích của Viện Nghiên 
cứu hạt nhân Đà Lạt, kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu đã sử dụng cho kết quả không 
phát hiện (KPH).

Kết quả phân tích kim loại nặng đều có trong chè búp nguyên liệu với hàm lượng 
thấp, chưa ảnh hưởng đến tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu chế biến chè an toàn.

Kết quả kiểm tra vi sinh vật ở chè búp nguyên liệu âm tính (-) với total Coliforms 
và E. Coli. Hàm lượng nitrat có trong chè nguyên liệu là 40,3 mg/kg. Điều này cho 
thấy việc sử dụng tăng lựợng phân đạm lên 45 kg/tấn chè búp nguyên liệu với cách 
bón chia làm 2 lần (vào ngày thứ 10 và ngày thứ 30 sau khi hái) để áp dụng cơ giới 
hoá trong khâu thu hoạch vẫn đảm bảo hàm lượng nitrat (NO-

3) an toàn hơn trong 
chè búp nguyên liệu khi thu hái phổ thông mà một số đề tài nghiên cứu đã thực hiện. 
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Đánh giá phẩm cấp chất lượng nguyên liệu chè tươi thu hái bằng máy: 
- Tỷ lệ chè bánh tẻ ở các lứa hái cũng khác nhau và dao động từ 21,7 đến 28,6% 

trong khi đó khi thu hái thông thường dao động từ 18,7 đến 22,5%. 
- Tỷ lệ chè bánh tẻ luôn cao hơn so với thu hái thông thường. 
- Chè búp nguyên liệu khi thu hái bằng máy đạt phẩm cấp loại 3 trong khi cũng 

vườn chè đó nếu thu hái phổ thông thì 50% phẩm cấp nguyên liệu đạt loại 2 và 50% 
đạt loại 3 (theo TCVN 1053-71 của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2001). 

- Với phẩm cấp nguyên liệu loại 3 phù hợp cho chế biến chè xanh, chè đen CTC.
5.3 Đánh giá chất lượng chè thành phẩm
Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV trên sản phẩm chè không phát hiện.
Kết quả phân tích kim loại nặng đều có trong sản phẩm chè PD, PF với hàm lượng 

thấp, ở dưới mức cho phép, an toàn thực phẩm đối với chè.
Kết quả phân tích chỉ tiêu hóa lý đối với 2 sản phẩm chè PD và PF so với trước khi 

thực hiện mô hình: Hàm lượng tanin đều giảm, có lợi cho sản phẩm chè đen; Hàm 
lượng chất hòa tan, hàm lượng đường đều tăng đã góp phần nâng cao chất lượng chè.

- Hàm lượng nitrat (NO-
3) trong sản phẩm chè PD, PF là 21,0 và 20,3 mg/kg; chỉ 

số này là an toàn.
Tác động kinh tế - xã hội của dự án
Hiệu quả kinh tế
Kết quả hạch toán mô hình 5 ha sản xuất chè an toàn tại huyện Bảo Lâm cho thấy: 

Vườn chè của các nông hộ tham gia năng suất đạt bình quân 19,793 tấn/ha, tăng gần 
10%; lãi sau chi phí là 40,9 triệu đồng/ha. Chế biến được 21,513 tấn chè đen CTC 
chất lượng khá tốt, an toàn và đem lại lợi nhuận là 114.169.685 đồng. Hiệu quả kinh 
tế của mô hình 5 ha là 318,875 triệu đồng/năm.

Hiệu quả xã hội
- Bước đầu áp dụng các biện pháp kỹ thuật một cách đồng bộ trong sản xuất theo 

đúng quy trình kỹ thuật như bón phân hữu cơ, bón phân vô cơ đầy đủ và cân đối, bón 
bổ sung một số nguyên tố trung vi lượng, sử dụng thuốc BVTV đảm bảo thời gian 
cách ly để tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng tốt hơn.

- Tăng cường mối quan hệ sản xuất trong nông thôn, nhất là hình thức tổ, nhóm hỗ 
trợ phối hợp đổi công cho nhau trong sản xuất.

- Tạo điều kiện để thực hiện tốt hơn quyết định 80/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ đó là tiêu thụ sản phẩm hàng hoá thông qua hợp đồng, các doanh nghiệp chế biến 
sẽ quan tâm hơn đến vùng nguyên liệu, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người 
trồng chè ngày càng bền vững hơn.

- Việc thâm canh cây chè theo hướng sản xuất chè an toàn đã góp phần nâng cao 
chất lượng sản phẩm, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho người tiêu dùng sẽ giúp cho 
doanh nghiệp phát triển bền vững.

Hiệu quả nhân rộng của dự án:
- Mô hình thành công, đến nay Công ty đã nhân rộng mô hình được 95 ha chè an 

toàn (trong đó có 40 ha chè Oloong).
- Công ty sẽ nhân rộng thêm 50 ha chè cao sản vào năm 2012.



Giấy phép xuất bản số:         /GPXB-STTT do Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Lâm Đồng cấp ngày    tháng    năm

Sắp chữ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng. 

In 200 bản tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt. Khổ 21 x 29 cm. In xong và nộp lưu chiểu tháng .

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Biên tập:

Nguyễn Minh Tâm

Ngô Đình Văn Châu

Huỳnh Thanh Mai

Nguyễn Thanh Nhàn

Trình bày:

Nguyễn Hữu Thanh Tuệ
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