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LỜI NÓI ĐẦU
Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đưa kết quả khoa học và
công nghệ vào phục vụ sản xuất, khoa học và công nghệ phải xuất phát từ thực tiễn và
phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời nhận thức được
vai trò và tầm quan trọng của doanh nghiệp và người dân trong việc đề xuất nhu cầu, tiếp
nhận, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống, hàng năm,
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thảo “Khoa học và Công nghệ với
Doanh nghiệp”, với mong muốn tạo diễn đàn để thông tin về kết quả nghiên cứu của các
nhà khoa học đến từ các viện, trường, tổ chức khoa học và công nghệ gắn với nhu cầu
của nhà quản lý và doanh nghiệp trên địa bàn.
Hội thảo đã nhận được 18 báo cáo tham luận tóm tắt kết quả nghiên cứu của một số
nhà khoa học, quản lý, doanh nghiệp thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ
khoa học và công nghệ cấp nhà nước, bộ, ngành và địa phương trong những năm vừa
qua.
Ban tổ chức biên tập thành kỷ yếu phục vụ hội thảo với các phần:
Phần 1: Giới thiệu một số đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh nổi bật
giai đoạn 2014-2018.
Phần 2: Các tham luận giới thiệu năng lực nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công
nghệ, các thành tựu nghiên cứu nổi bật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng.
Phần 3: Tham luận của đại diện doanh nghiệp, hiệp hội và Liên minh Hợp tác xã.
Trong quá trình biên tập, không tránh khỏi những sai sót, Ban tổ chức mong nhận được
sự thông cảm, góp ý chân thành của đọc giả để hội thảo tiếp theo được hoàn thiện hơn.
Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sâu sắc, kịp thời của lãnh đạo Tỉnh ủy,
UBND tỉnh; sự phối hợp, tham gia nhiệt tình của các sở, ban, ngành, viện, trường, nhà
khoa học và doanh nghiệp để hội thảo thành công.
Trân trọng./.
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NHỮNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH
NỔI BẬT GIAI ĐOẠN 2014-2018
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
Trong giai đoạn từ 2014-2018, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã phối hợp chặt chẽ với
các sở, ngành, địa phương, tổ chức khoa học và công nghệ để triển khai các nhiệm vụ khoa học và
công nghệ. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang triển khai trong giai đoạn này đã tạo
động lực quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đảm bảo đúng định
hướng và giải quyết một số vấn đề cấp thiết trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến, y dược, văn hóa,
xã hội và bảo vệ môi trường. Một số kết quả khoa học và công nghệ nổi bật đã đạt được trong giai
đoạn này, cụ thể như sau:
Phần 1: Các nhiệm vụ đã nghiệm thu
I. Lĩnh vực nông nghiệp
1. Đề tài Nghiên cứu tuyển chọn một số giống cà phê chè (Coffea arabica L.) đạt năng suất, chất
lượng cao tại Lâm Đồng.
Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên.
Đề tài đã chọn lọc 4 giống cà phê chè gồm THA1, THA2, THA3, TH1; các giống lai gồm TN1,
TN2, TN3, TN4, TN6, TN7, TN9; xây dựng thành công 6 mô hình sử dụng các giống cà phê chè
mới (3 mô hình kế thừa trồng tại Lâm Hà, Đơn Dương, Đà Lạt và 3 mô hình trồng mới tại Lâm
Hà, Đơn Dương, Lạc Dương); khảo nghiệm một số giống truyền thống (Bourbon và Typica); đã tổ
chức 3 lớp tập huấn về giống cà phê chè mới và kỹ thuật canh tác cho 30 cán bộ khuyến nông và
150 lượt nông dân tại các vùng chuyên canh cà phê của tỉnh Lâm Đồng.
2. Đề tài Chọn lọc, di thực, bình tuyển và thử nghiệm trồng một số giống bơ có năng suất cao và
chất lượng tốt tại tỉnh Lâm Đồng.
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao kỹ thuật Cây Công nghiệp, Cây ăn quả
Lâm Đồng.
Đã tuyển chọn 6 giống bơ đầu dòng và di thực 2 giống bơ có năng suất và chất lượng tốt từ Đắk
Lắk (BXM1 - X và BXM2 - X) về trồng khảo nghiệm tại Lâm Đồng; xây dựng 0,15 ha vườn nhân chồi
và 0,05 ha vườn sản xuất giống nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và cung ứng giống bơ tốt cho
người trồng bơ; khảo nghiệm tính thích ứng của các dòng bơ di thực và các dòng bơ bình tuyển
trong điều kiện trồng xen canh với cây cà phê tại 4 vùng sinh thái khác nhau trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng; hoàn thiện quy trình chăm sóc, bảo tồn các cây bơ đã bình tuyển và chuyển giao kỹ thuật cho
nông dân thông qua 2 lớp tập huấn.
3. Đề tài Nghiên cứu cải tạo và phát triển một số giống hồng nhập nội bổ sung vào cơ cấu giống
Hồng tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Đơn vị chủ trì: Viện Bảo vệ thực vật.
Đề tài đã trồng mới 3 vườn giống gốc Fuyu và Jiro tại huyện Đơn Dương, Lạc Dương và khu
An Sơn, thành phố Đà Lạt. Kết quả theo dõi cho thấy, cả 2 giống đều có thời gian ra lộc vào cuối
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tháng 2 đầu tháng 3, thời gian rụng lá vào giữa tháng 10 đến đầu tháng 11, thời gian thu hoạch
vào cuối tháng 8 đến giữa tháng 9. Sau một năm trồng, cây đã cho quả với số lượng trung bình từ
7,38-8,16 quả/cây, khối lượng trung bình từ 145,5-148,6 g/quả và độ Brix từ 11,9-12,7%.
Đã thực hiện ghép cải tạo đối với giống hồng Trứng lốc cho tỷ lệ sống cao là 86,6%; thời điểm
ghép tốt nhất từ tháng 11-12 hàng năm (thời kỳ ngủ đông) với tỷ lệ sống đạt 84,3%. Gốc ghép
dưới 15 năm tuổi có tỷ lệ sống 90%, thời gian bật mầm từ 28-32 ngày. Đường kính cành ghép phù
hợp nhất từ 5-7cm (tỷ lệ sống đạt 82,3%). Khối lượng và chất lượng quả tại các vùng nghiên cứu
sai khác không đáng kể. Sau 2 năm ghép, khối lượng trung bình 141,9-148,4 g/quả và độ Brix từ
11,03-12,5%.
4. Đề tài Nghiên cứu các giải pháp phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá cà phê ở Lâm Đồng.
Đơn vị chủ trì: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng.
Được sự giúp đỡ của Trường Đại học Chung Nam - Hàn Quốc, nhóm nghiên cứu đã khảo nghiệm
chế phẩm sinh học Landsaver phòng trừ tuyến trùng ký sinh hại cây cà phê ở giai đoạn vườn ươm
và vườn trồng cho kết quả tốt. Sản phẩm đã được đăng ký vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật
được phép sử dụng tại Việt Nam.
Đề tài đã tổ chức 44 lớp tấp huấn cho 3.935 nông dân để giới thiệu và hướng dẫn cách quản lý
tuyến trùng nói riêng và bệnh thối rễ, vàng lá nói chung gây hại cây cà phê tại Lâm Đồng; đã phối hợp
với Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng sản xuất thành công chế phẩm sinh học
từ nấm Paecilomyces lilacinus để phòng trừ tuyến trùng ký sinh gây hại ở các giai đoạn sinh trưởng
của cây cà phê; đã thực hiện 8 mô hình phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá cây cà phê với diện
tích 4 ha tại thành phố Bảo Lộc và các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm.
5. Đề tài Lai tạo giống bò thịt cao sản thích hợp với điều kiện chăn nuôi tại tỉnh Lâm Đồng.
Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.
Đã nghiên cứu lai tạo 3 giống bò lai cao sản, gồm 90 con, trong đó có 30 con lai (Red Angus x lai
Sind); 30 con lai (Brahman x lai Sind) và 30 con lai (Drought Master x lai Sind) có ưu thế lai vượt trội
so với bò lai Sind và bò địa phương; đã xây dựng 10 mô hình chăn nuôi bò lai cao sản với quy mô
bình quân 10,3 con bò lai cao sản/hộ; xây dựng quy trình chăn nuôi bò lai cao sản có hiệu quả kinh
tế, phù hợp với điều kiện chăn nuôi của Lâm Đồng và chuyển giao kết quả vào sản xuất.
6. Đề tài Nghiên cứu phát triển nguồn thức ăn xanh và công thức phối hợp khẩu phần thức ăn
phục vụ phát triển chăn nuôi bò thịt cao sản, bò sữa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.
Nhiệm vụ đã xác định 2 giống cỏ có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho từng đối tượng
chăn nuôi bò thịt cao sản và bò sữa. Đề xuất quy trình chế biến, dự trữ các nguồn thức ăn thô xanh
phục vụ chăn nuôi bò thịt, bò sữa; 4 công thức thức ăn TMR (Total Mixed Ration - Khẩu phần hỗn
hợp hoàn chỉnh) phù hợp cho 2 đối tượng bò thịt cao sản và 2 đối tượng bò sữa. Xây dựng 2 mô
hình nuôi bò thịt cao sản và 2 mô hình nuôi bò sữa.
7. Đề tài Nghiên cứu tìm hiểu một số tác nhân gây bệnh là ký sinh trùng, nấm và vi khuẩn trên cá
giống và trứng của cá hồi và cá tầm tại Lâm Đồng.
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III
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Đề tài đã phát hiện 4 loài ký sinh trùng ký sinh trên cá hồi giống, 6 loài ký sinh trùng ở cá tầm Nga
giống và 7 loài ký sinh trùng ở cá tầm Siberi giống; các triệu chứng bệnh do vi khuẩn trên cá hồi
giống được chia thành 2 nhóm bệnh chủ yếu (bệnh xuất huyết, lở loét; thối vây, mòn cụt đuôi); các
triệu chứng bệnh do vi khuẩn trên cá tầm Nga và cá tầm Siberi giống được chia thành 2 nhóm bệnh
chủ yếu (bệnh xuất huyết, lở loét và đen thân, bơi xoáy). Đề tài đã xác định 3 loài vi khuẩn thường
gặp trên cá tầm Nga và cá tầm Siberi giống bị xuất huyết, lở loét là A. hydrophila, Plesiomonas
shigelloides và Pseudomonas luteola; 03 loài vi khuẩn thường gặp trên các mẫu cá Tầm đen thân,
bơi xoáy là Streptococcus sp., Aeromonas hydrophila và Plesiomonas shigelloides; phát hiện
2 giống nấm Saprolegnia, Achlya trên các mẫu cá Hồi bị lở mang và trên trứng bị ung. Từ việc xác
định được nguyên nhân, đã đề xuất một số biện pháp phòng - trị bệnh trên cá hồi và cá tầm giai
đoạn trứng và cá giống.
8. Đề tài Tuyển chọn một số loài cây Thông Caribê (Pinus caribeae Morelet), Bạch tùng
(Dacrycarpus imbricatus Blume) và Thông 5 lá (Pinus dalatensis de Ferre) bổ sung vào tập đoàn cây
trồng rừng kinh tế tại Lâm Đồng.
Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên.
Đề tài đã xác định 2 loài cây bổ sung vào tập đoàn cây trồng rừng kinh tế tại Lâm Đồng (Thông
Caribê) và trồng làm giàu rừng (Bạch tùng). Đã xây dựng 3 mô hình trồng rừng trên đất trống tại Di
Linh, Lang Hanh và Đà Lạt cho loài cây Thông Caribe; 1 mô hình trồng làm giàu rừng bằng loài cây
Bạch tùng tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà; 2 quy trình hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và kỹ thuật
gây trồng các loài Thông Caribê, Bạch tùng và Thông 5 lá. Tổ chức 6 lớp tập huấn cho các cán bộ
kỹ thuật/quản lý của các đơn vị lâm nghiệp trong toàn tỉnh.
9. Đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa không gian (GPS, RS, GIS) để quản lý tài nguyên
thiên nhiên Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang, tỉnh Lâm Đồng.
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu quốc tế Rừng nhiệt đới, Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà.
Đã đánh giá thực trạng hoạt động quản lý tài nguyên thiên nhiên Khu dự trữ sinh quyển thế giới
Langbiang dựa trên thông tin và kỹ thuật phân tích địa không gian thích hợp, đồng thời phân tích xu
hướng biến đổi tài nguyên thiên nhiên trong Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang. Xây dựng
bản đồ hiện trạng sử dụng đất, tài nguyên rừng và khoáng sản của Khu dự trữ sinh quyển thế giới
Langbiang tỷ lệ 1/100.000 và xây dựng mô hình giám sát tài nguyên thiên nhiên ở Khu dự trữ sinh
quyển thế giới Langbiang có độ chính xác 60-80%, trong khoảng thời gian 3-16 ngày.
II. Lĩnh vực y dược
1. Đề tài Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật gây trồng cây Hoàng liên ô rô, Bá bệnh dưới tán rừng
Thông 3 lá tại Lâm Đồng.
Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên.
Đã tuyển chọn 6 dòng Hoàng liên ô rô có hàm lượng Berberin > 0,4%; 6 dòng Bá bệnh có hàm
lượng nhóm Quassinoid cao.
Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật gây trồng: cây Hoàng liên ô rô bằng phương pháp nhân giống hữu
tính và vô tính, nhân giống từ hạt trong bầu ươm có kết quả tốt, giâm hom với nồng độ NAA 0,5%,
1,5% cho kết quả tốt nhất; cây Bá bệnh nhân giống từ hạt có kết quả tốt, giâm hom kết quả kém.
Hoàng liên ô rô thích hợp trồng dưới tán rừng Thông 3 lá ở độ tàn che 0,3-0,5; Bá bệnh sinh trưởng
tốt hơn ở độ tàn che 0,3 hoặc lỗ trống.
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2. Đề tài Nghiên cứu nuôi cấy nấm Đông trùng hạ thảo tại Lâm Đồng.
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng.
Đề tài đã xây dựng bộ sưu tập 5 chủng nấm ký sinh côn trùng; đã nghiên cứu gây nhiễm thành
công chủng nấm Cordyceps militaris bằng phương pháp hoại sinh lên nhộng tằm, dế nuôi, sâu gạo
với mật độ bào tử nấm ≈ 105 CFU/mL; xây dựng quy trình sản xuất nhộng trùng thảo trên nhộng
tằm, gạo lứt và Đông trùng hạ thảo ve sầu trên gạo lứt với hàm lượng các chất dinh dưỡng và hoạt
chất tương đương với công bố của nước ngoài, khả năng chuyển giao sản xuất, ứng dụng trong y
dược. Đã xây dựng tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm cơ bản nhộng trùng thảo trên nhộng tằm và cơ
chất tổng hợp làm cơ sở để đánh giá chất lượng và quy chuẩn cho sản xuất sản phẩm Đông trùng
hạ thảo ở Lâm Đồng.
3. Đề tài Nghiên cứu, đánh giá khả năng khai thác và sử dụng cây Đảng sâm (Codonopsis
javanica) tại Lâm Đồng làm dược liệu.
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Sâm Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh.
Qua nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa thực vật cho thấy, rễ Đảng sâm được trồng ở Đà Lạt có
chứa đường, chất béo, tinh dầu, triterpenoid tự do, flavonoid, tanin, saponin, acid hữu cơ, hợp chất
polyuronic. Ngoài ra, rễ Đảng sâm có chứa các chất khoáng: Fe, Cu, Mn, Zn và 14 acid amin tuy hàm
lượng không cao nhưng chứa đầy đủ các acid amin cần thiết cho cơ thể. Đã xây dựng tiêu chuẩn
kiểm nghiệm nguyên liệu, bán thành phẩm và chế phẩm theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam IV và
các tiêu chuẩn kiểm nghiệm cơ sở đã xây dựng. Đã bào chế 5.360 viên nang và 1.000 gói trà Đảng
sâm có tác dụng dược lý.
4. Đề tài Đo lường chất lượng dịch vụ y tế của các bệnh viện tuyến tỉnh của Lâm Đồng để nâng
cao chất lượng phục vụ bệnh nhân.
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Đà Lạt.
Đề tài đã xây dựng bộ tiêu chí chính thức nhằm đo lường chất lượng dịch vụ y tế và sự hài lòng
của bệnh nhân đối với dịch vụ khám, chữa bệnh và của nhân viên y tế đối với đơn vị; đề xuất hệ
thống giải pháp phù hợp với đặc thù cơ sở y tế và địa phương nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ
khám, chữa bệnh. Xây dựng phần mềm chấm điểm tự động mang tên “Escore - Phần mềm phân tích
và đánh giá sự hài lòng” để đánh giá mức độ hài lòng của các nhóm đối tượng khảo sát khác nhau
như: khách hàng bệnh nhân, đội ngũ nhân viên y tế đã được thiết kế và dự kiến sẽ được chuyển giao
cùng bộ tiêu chí để hỗ trợ công tác tự đánh giá của các cơ sở y tế hàng năm. Kết quả khảo sát có
thể được xử lý và phân tích ngay trên phần mềm mà không cần sử dụng các công cụ phân tích định
lượng chuyên dụng như SPSS hay STATA. Kết quả xử lý từ phần mềm cho phép các cơ sở y tế và
cơ quan quản lý có cái nhìn tổng quan về điểm số trung bình của các nhân tố tác động đến sự hài
lòng và xu hướng biến động đến sự hài lòng khi có can thiệp vào các nhân tố này. Phần mềm đặc
biệt phù hợp với các cơ sở tiếp nhận không có chuyên gia phân tích thống kê và được thiết kế linh
hoạt có thể điều chỉnh theo nhiều nhu cầu khảo sát và phân tích dữ liệu khác nhau.
III. Lĩnh vực công nghiệp
1. Đề tài Nghiên cứu giải pháp công nghệ rút ngắn thời gian sấy và tiết kiệm năng lượng trong
sấy gỗ.
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Lâm Nghiệp cơ sở 2.
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Đề tài đã chế tạo, lắp đặt, chạy thử, sấy khảo nghiệm hệ thống thiết bị thu năng lượng mặt trời
kết hợp với nồi dầu sử dụng trong sấy gỗ cho lò sấy gỗ công suất 25 m3/mẻ tại Công ty TNHH MTV
Lâm nghiệp Di Linh và tài liệu hướng dẫn sử dụng. Xây dựng 3 quy trình sấy 3 loại gỗ: thông, keo
lai, tràm bông vàng. Xây dựng bảng đánh giá hiệu suất của 2 dạng thiết bị hấp thụ nhiệt mặt trời phổ
biến. Bên cạnh đó, thông qua đề tài còn đào tạo được 3 thạc sỹ có chuyên ngành liên quan.
IV. Lĩnh vực Khoa học xã hội - nhân văn
1. Đề tài Nghiên cứu đánh giá và phát huy sản phẩm du lịch đặc thù nhằm thu hút khách đến Đà
Lạt, Lâm Đồng.
Đơn vị chủ trì: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng.
Kết quả cho thấy, Đà Lạt - Lâm Đồng hiện có hệ thống sản phẩm du lịch mang tính đặc thù địa
phương được phát triển nhỏ lẻ, tự phát. Chưa hình thành liên kết trong phát triển sản phẩm đặc thù.
Cơ quan quản lý nhà nước chưa phát huy vai trò trong việc phát triển các giá trị đặc thù. Chính vì
vậy, chất lượng của hệ thống sản phẩm du lịch đặc thù tại địa phương còn ở mức trung bình. Tỷ lệ
du khách tiêu dùng và đánh giá cao hệ thống sản phẩm này chưa cao. Bên cạnh đó, hệ thống sản
phẩm này ít có tính đổi mới và bị trùng lắp, dẫn đến cạnh tranh lẫn nhau khiến hiệu quả khai thác
chưa được phát huy. Trên cơ sở đánh giá các giá trị đặc thù nổi bật của địa phương, đề tài đã xây
dựng 3 mô hình sản phẩm mới, đặc trưng gồm: mô hình sản phẩm du lịch nông nghiệp công nghệ
cao khai thác thế mạnh về nông nghiệp nhằm thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm địa phương thu hút
số đông du khách; mô hình sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe khai thác lợi thế khí
hậu, phong cảnh,… và đẩy mạnh phần “dưỡng”, thu hút khách quốc tế cao cấp; mô hình sản phẩm
du lịch thể thao mạo hiểm khai thác thế mạnh địa hình và thác để thu hút khách quốc tế, giới trẻ gia
tăng sản phẩm giải trí. Đề xuất các giải pháp phát triển, đổi mới các loại hình và sản phẩm du lịch
đặc thù có lợi thế cạnh tranh của tỉnh Lâm Đồng nhằm thu hút du khách, đặc biệt là khách quốc tế.
Ngoài ra, đề tài còn xây dựng hệ thống tài liệu quảng bá về sản phẩm du lịch mới, đặc thù của Đà
Lạt - Lâm Đồng để phục vụ du khách gồm: 1 video quảng bá các sản phẩm du lịch đặc thù của Đà
Lạt - Lâm Đồng; 3 mẫu tờ rơi cho các sản phẩm ứng dụng tại 3 mô hình, bản thảo sách hướng dẫn
về các sản phẩm du lịch đặc thù của Đà Lạt - Lâm Đồng.
2. Đề tài Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Đà Lạt.
Đã xác lập cơ sở khoa học lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng. Đánh giá tiềm năng, thực trạng và nhu cầu hoạt động du lịch thể thao ở các khu du lịch hiện
tại và tiềm năng của tỉnh Lâm Đồng. Xây dựng hệ thống giải pháp phát triển du lịch thể thao trên địa
bàn Lâm Đồng. Đề tài cũng xây dựng 2 mô hình sản phẩm du lịch thể thao để tiến hành ứng dụng
thực tế nhằm thu hút du khách, cụ thể gồm: Mô hình sản phẩm du lịch thể thao sự kiện nhằm phát
triển những sự kiện thể thao khác nhau để thu hút du khách và quảng bá hình ảnh địa phương; Mô
hình sản phẩm du lịch thể thao mạo hiểm nhẹ gắn với giải trí tại khu, điểm du lịch. Đề tài phối hợp
với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh để tổ chức Giải đua xe đạp nước năm 2016; Khu du lịch
Langbiang để tổ chức gói sản phẩm Team Building (trò chơi đội nhóm) như là hoạt động ứng dụng
thử nghiệm các sản phẩm cụ thể cho các mô hình. Đi kèm với từng mô hình, đề tài xây dựng hệ
thống tài liệu quảng bá gồm 2 video, 2 mẫu tờ rơi và 1 mẫu poster. Bên cạnh đó, đề tài cũng tiến
hành đánh giá hiệu quả ứng dụng 2 mô hình sản phẩm. Kết quả cho thấy, chất lượng sản phẩm du
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lịch thể thao đã được du khách đánh giá tốt, có nhiều cải thiện. Du khách thể hiện mức độ hài lòng
cao hơn và có những ý định, hành vi tương lai thuận lợi đối với các sản phẩm du lịch thể thao tại Đà
Lạt - Lâm Đồng.
3. Đề tài Nâng cao vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và
gia đình ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Lâm Đồng.
Đơn vị chủ trì: Học Viện Dân tộc.
Đề tài đã đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số
ở các xã đặc biệt khó khăn vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình phù hợp với mỗi nhóm
dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng. Xây dựng 03 mô hình nâng cao vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số ở
các xã đặc biệt khó khăn vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình để triển khai nhân rộng
trên địa bàn tỉnh. Các mô hình này được áp dụng tại 9 điểm, cho các dân tộc/nhóm dân tộc khác
nhau, có dân số đông ở địa bàn đặc biệt khó khăn của Lâm Đồng là: Cơ Ho, Mạ, Chu Ru, Tày, Nùng,
Mường. Kết quả triển khai mô hình cho thấy, phụ nữ mỗi dân tộc có những điểm mạnh và yếu khác
nhau; do đó, khi triển khai các giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ đặc biệt khó khăn cần chú ý
đến tính đặc thù của mỗi dân tộc để tránh sự cào bằng, đánh đồng sẽ không đạt được hiệu quả như
mong muốn.
4. Đề tài Đổi mới công tác đánh giá công chức trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng.
Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.
Đã đưa ra những đề xuất đổi mới công tác đánh giá công chức trong cơ quan hành chính nhà
nước tỉnh Lâm Đồng, làm rõ các nội dung về: cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý về đánh giá công chức;
xây dựng khung phân tích và công cụ thu thập dữ liệu để điều tra, phân tích kết quả của công tác
đánh giá công chức; đánh giá thực trạng công tác đánh giá công chức hiện nay; đề xuất các giải
pháp đổi mới công tác đánh giá công chức. Nghiên cứu đề tài làm cơ sở để tham gia đóng góp, đề
xuất với Trung ương trong việc xây dựng các văn bản pháp luật về đánh giá công chức; tham mưu
UBND tỉnh ban hành những quy định cụ thể trong công tác đánh giá công chức tại các địa phương
trong tỉnh Lâm Đồng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, thực hiện tốt chức năng quản
lý nhà nước ở địa phương.
5. Đề tài Nghiên cứu giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích khảo cổ học Cát Tiên - Lâm Đồng.
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ
Chí Minh.
Công trình này đã có những đóng góp mới như đã đặt lại tên các đền tại di tích khảo cổ học Cát
Tiên và phân thành từng nhóm, căn cứ vào mối quan hệ so sánh với kiến trúc, văn hóa và tôn giáo
Ấn Độ. Từ đó, xác định lại chức năng, tính chất của từng kiến trúc đền thờ căn cứ vào di tích, di vật.
Đề tài đã mạnh dạn đưa ra những giải pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ, phục dựng các công trình kiến
trúc mà phần lớn là phế tích đã đổ nát bằng các phương pháp nghiên cứu so sánh, số hóa, phục
dựng, phác họa mô hình 3D... Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đóng góp cho công tác bảo tồn,
trùng tu, phát huy giá trị di tích, đồng thời, có ý nghĩa trong phát triển du lịch ở địa phương và tỉnh
Lâm Đồng.
6. Đề tài Phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo trong việc củng cố và tăng cường sức mạnh
khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Đơn vị chủ trì: Học viện Chính trị khu vực II.
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Đề tài đã phân tích vai trò của chức sắc tôn giáo trong củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại
đoàn kết dân tộc, chủ yếu phân tích những thành tựu, khó khăn, hạn chế của vai trò chức sắc tôn
giáo; tìm ra nguyên nhân của những thành tựu là do chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo
ngày càng hoàn thiện, đa số cán bộ ý thức được vai trò của chức sắc tôn giáo, biết cách ứng xử với
tôn giáo, tạo điều kiện cho chức sắc tôn giáo phát huy vai trò của mình, các cơ quan của hệ thống
chính trị đã phối hợp giải quyết vấn đề liên quan đến chức sắc tôn giáo; các tổ chức, chức sắc tôn
giáo đã tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị của địa phương; các tổ chức tôn giáo đã
giáo dục chức sắc có ý thức đoàn kết, xây dựng quê hương, cảnh giác với âm mưu lợi dụng tôn
giáo; chức sắc các tôn giáo đã hiểu, thực hiện đúng chính sách, pháp luật, có tinh thần tương thân
tương ái, đoàn kết; tín đồ các tôn giáo đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của tôn giáo, hỗ trợ chức
sắc hoàn thành trách nhiệm của mình, nâng cao cảnh giác trước âm mưu lợi dụng tôn giáo; đã đưa
ra một số giải pháp để phát huy tối đa vai trò của chức sắc tôn giáo trong củng cố, tăng cường sức
mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.
7. Đề tài Tác động của di dân tự phát đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các cộng đồng bản
địa tỉnh Lâm Đồng.
Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học Môi trường và Xã hội.
Di dân tự phát làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất đai và tài nguyên thiên nhiên qua các quá
trình tiến sâu vào đất rừng, mở rộng đất nông nghiệp, đất sản xuất trái phép, không theo quy hoạch,
là nguyên nhân quan trọng nhất làm suy thoái tài nguyên rừng và đất rừng. Đối với sự phát triển
kinh tế, những người di dân tự phát đến Lâm Đồng đã mang theo những kỹ thuật sản xuất của nơi
ở cũ đến nơi ở mới và phần nào đã tác động đến phương thức và kỹ thuật sản xuất của người đồng
bào dân tộc thiểu số bản địa trên địa bàn tỉnh. Quá trình di dân tự phát từ khắp nơi về Lâm Đồng
với những tác động của các luồng văn hóa, các lớp người qua lại đã khiến cho bản sắc văn hóa của
đồng bào dân tộc bản địa cũng bị pha loãng dần. Di dân tự phát làm cho cơ cấu xã hội, thiết chế xã
hội của người bản địa bị thay đổi đáng kể. Đề tài đã đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể nhằm ổn định
các cụm dân, phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của di dân tự
phát đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
8. Đề tài Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo đa
chiều cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020.
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về phát triển, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội
Việt Nam.
Đề tài đã đánh giá thực trạng đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo chuẩn nghèo đa chiều
trên địa bàn tỉnh, đồng thời xác định nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác giảm
nghèo tại địa phương trong thời gian qua. Từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đời sống
vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho các địa phương, đồng bào dân tộc cụ thể (Cơ Ho, Mạ, Chu Ru).
Xây dựng 2 mô hình áp dụng các giải pháp giảm nghèo đa chiều cho đồng bào dân tộc thiểu số tại
2 xã; trong các mô hình này, có sự kết hợp các giải pháp trong 5 lĩnh vực: phát triển nông nghiệp theo
phương thức tiên tiến và hiệu quả (chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học
kỹ thuật, tiếp cận thị trường); cải thiện điều kiện giáo dục và đào tạo nghề; chăm sóc sức khỏe và
vệ sinh môi trường; nâng cao tính tích cực xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; tăng cường
năng lực tổ chức, quản lý và phối hợp hoạt động giảm nghèo của các chủ thể lãnh đạo cộng đồng.
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Phần 2. Các nhiệm vụ đang thực hiện
I. Lĩnh vực nông nghiệp
1. Đề tài Nghiên cứu phòng trừ bệnh xoăn lá virus hại cà chua tại các vùng trọng điểm của tỉnh
Lâm Đồng.
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Đà Lạt.
Đề tài triển khai với mục tiêu xác định thành phần các loài virus gây hại, các vector chính lan
truyền bệnh xoăn lá virus trên cà chua tại 2 vùng trồng chính ở Lâm Đồng; xác định khả năng kháng
bệnh của một số giống cà chua cũ và mới thông qua khảo nghiệm trong điều kiện thực tế đồng ruộng
tại Lâm Đồng; xây dựng và hoàn thiện quy trình phòng trừ tổng hợp để quản lý hiệu quả bệnh xoăn
lá virus trên cà chua trong vườn ươm và trên đồng ruộng; xây dựng mô hình vườn ươm giống và mô
hình canh tác thực hiện quy trình quản lý tổng hợp bệnh xoăn lá cà chua tại 2 huyện Đơn Dương và
Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
2. Đề tài Nghiên cứu tuyển chọn bộ giống Artichoke chất lượng cao tại Lâm Đồng.
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên.
Mục tiêu của đề tài: phục tráng 2 giống Artichoke đang được sản xuất phổ biến trên địa bàn tỉnh
Lâm Đồng (1 giống ăn tươi, 1 giống chế biến). Nhập nội 5-6 giống Artichoke mới, khảo sát, đánh
giá khả năng sinh trưởng, phát triển, tiềm năng năng suất để chọn lọc giống có triển vọng cho sản
xuất tại Lâm Đồng. Di thực ít nhất 2 giống từ các tỉnh phía Bắc; khảo sát, đánh giá khả năng sinh
trưởng, phát triển, tiềm năng năng suất và khả năng thích nghi trong điều kiện sản xuất tại vùng
Lâm Đồng.
3. Đề tài Nghiên cứu nuôi thử nghiệm cá Trắng châu Âu tại tỉnh Lâm Đồng.
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III.
Đề tài thực hiện việc đánh giá khả năng thích nghi của cá Trắng châu Âu tại Lâm Đồng làm cơ
sở để xác định đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế cho doanh nghiệp, hộ gia đình; mở rộng ngành
nghề, nâng cao thu nhập cho cộng đồng có liên quan; góp phần tăng cường cơ cấu kinh tế của địa
phương, đồng thời đáp ứng nhu cầu chất lượng nguồn dinh dưỡng cho xã hội; xây dựng quy trình
kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Trắng châu Âu tại Lâm Đồng; xây dựng 3 mô hình thử nghiệm nuôi cá
Trắng châu Âu với quy mô sản xuất tại Lâm Đồng (quy mô 100 m3 trong bể và 1.200 m2 ao, thu 3 tấn
cá thương phẩm); đề xuất phương án phát triển nuôi cá Trắng châu Âu tại Lâm Đồng.
4. Đề tài Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng.
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.
Mục tiêu đề tài: xác định hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ nông nghiệp tại Lâm Đồng trong sản
xuất nông nghiệp công nghệ cao tại các nông hộ, doanh nghiệp, hợp tác xã và trang trại; lựa chọn
và áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng
10 mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất rau, hoa.
5. Đề tài Nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây có năng suất, chất lượng tốt kháng bệnh mốc sương
có thể canh tác quanh năm tại Đà Lạt và vùng phụ cận.
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp
miền Nam.
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Mục tiêu: chọn tạo 1-2 giống khoai tây phục vụ ăn tươi đạt năng suất trung bình từ 20-25 tấn/ha
(vụ Xuân Hè, đạt trung bình trên 20 tấn/ha), có khả năng kháng bệnh mốc sương khá, phù hợp với
điều kiện thời tiết quanh năm tại Đà Lạt và vùng phụ cận. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất
cho giống mới, quy trình đạt năng suất trung bình từ 20-25 tấn/ha, hiệu quả kinh tế tăng từ 10-15%,
quy trình dễ áp dụng. Xây dựng 3 mô hình trình diễn giống khoai tây mới, năng suất trung bình đạt
từ 20-25 tấn/ha, quy mô 1 ha/mô hình tại Đà Lạt, Đức Trọng và Đơn Dương.
II. Lĩnh vực y dược
1. Đề tài Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất cao khô từ lá dâu tằm (Morus alba L.) dùng làm
dược liệu - Đơn vị chủ trì: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).
Với các sản phẩm dự kiến là xây dựng quy trình công nghệ sản xuất cao khô từ lá dâu tằm (Morus
alba L.) góp phần phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực chiết xuất dược liệu; dự kiến sản
xuất 100 kg cao khô lá dâu tằm đạt tiêu chuẩn chất lượng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm dược
liệu tại địa phương phục vụ hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường.
2. Đề tài Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất trà dược liệu túi lọc từ cây lan Gấm tại Đà Lạt
- Lâm Đồng.
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên.
Mục tiêu chính của đề tài nhằm hoàn thiện quy trình trồng lan Gấm từ vườn ươm ra vườn trồng
sản xuất. Xây dựng quy trình sơ chế nguyên liệu lan Gấm. Xây dựng quy trình sản xuất trà dược
liệu túi lọc từ cây lan Gấm. Sản xuất 5 kg trà túi lọc lan Gấm đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở (tương ứng
4.000 túi lọc). Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở được cơ quan có thẩm quyền công nhận (Công ty Cổ
phần Dược Lâm Đồng - Ladophar).
3. Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất trà túi lọc lá Húng chanh (theo y học cổ truyền)
và đánh giá tác dụng của sản phẩm.
Đơn vị chủ trì: Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.
Sản phẩm của đề tài gồm: xây dựng 1 quy trình sản xuất trà túi lọc lá Húng chanh; 1 quy trình
kiểm định chất lượng trà túi lọc lá Húng chanh; 1 bảng tiêu chuẩn cơ sở của trà túi lọc từ lá Húng
chanh. Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát nhu cầu của thị trường cũng như đánh giá tác dụng của
trà túi lọc từ lá Húng chanh trong hỗ trợ giải cảm, ho. Sản xuất 1.000 hộp trà túi lọc (10 túi lọc/hộp).
III. Lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn
1. Đề tài Giải pháp phát triển tín dụng ngân hàng góp phần phát triển nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng.
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh
Mục tiêu đề tài: xác định điểm nghẽn trong việc cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại; tiếp
cận tín dụng ngân hàng thương mại của các doanh nghiệp và hộ dân trong sản xuất nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao nói chung và sản xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh
Lâm Đồng nói riêng. Đánh giá thực trạng tín dụng ngân hàng thương mại đối với nông nghiệp ứng
công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định cấp tín dụng của
các ngân hàng thương mại trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng.
Xây dựng mô hình nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc cấp tín dụng của ngân hàng
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thương mại cho một số sản phẩm chủ lực của tỉnh Lâm Đồng. Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm
khơi thông vốn tín dụng ngân hàng thương mại góp phần phát triển nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng.
2. Đề tài Nghiên cứu và xây dựng mô hình du lịch dựa vào cộng đồng tại tỉnh Lâm Đồng - Đơn vị
chủ trì: Học viện Chính trị khu vực II.
Mục tiêu đề tài: đánh giá thực trạng và xác định tiềm năng phát triển du lịch dựa vào cộng đồng
tại tỉnh Lâm Đồng; đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hình thành và phát triển bền vững loại hình du
lịch dựa vào cộng đồng tại tỉnh Lâm Đồng. Xây dựng 02 mô hình áp dụng vào việc phát triển du lịch
dựa vào cộng đồng tại tỉnh Lâm Đồng (Mô hình du lịch canh nông kết hợp trải nghiệm, khám phá các
giá trị văn hoá của đồng bào dân tộc Châu Mạ tại thác Đamb’ri, thành phố Bảo Lộc; Mô hình du lịch
đua ngựa không yên tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng kết hợp khám phá, trải
nghiệm các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Cơ Ho trên Cao nguyên Langbiang).
IV. Lĩnh vực môi trường
1. Đề tài Đánh giá hiện trạng thoái hóa đất sản xuất rau, hoa tại thành phố Đà Lạt và vùng phụ
cận - Đơn vị chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam.
Đề tài nghiên cứu để xác định mức độ, diện tích đất bị thoái hóa vùng sản xuất rau, hoa tập
trung (gồm nông nghiệp công nghệ cao) ở Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và Lâm Hà;
thống kê diện tích đất bị thoái hóa. Xác định nguyên nhân và đánh giá thực trạng thoái hóa đất vùng
chuyên canh rau, hoa (gồm nông nghiệp công nghệ cao) khu vực Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương,
Đức Trọng và Lâm Hà. Xây dựng 3 mô hình canh tác áp dụng một số giải pháp kỹ thuật nhằm khắc
phục và giảm thiểu thoái hóa đất, trong đó 2 mô hình trên cây rau trồng trong nhà màng và ngoài nhà
màng; 1 mô hình trên cây hoa trồng trong nhà màng. Trên cơ sở kết quả của mô hình, đề xuất các
giải pháp khắc phục và giảm thiểu đất bị thoái hóa; xây dựng bộ bản đồ thể hiện mức độ suy thoái
đất chuyên canh rau, hoa (gồm nông nghiệp công nghệ cao) ở Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương,
Đức Trọng và Lâm Hà tỷ lệ 1:25.000 làm cơ sở dữ liệu về đất thoái hóa phục vụ quản lý và sử dụng
đất phù hợp.
2. Đề tài Nghiên cứu các tai biến địa chất: nứt, sụt, trượt lở đất và đề xuất các biện pháp cảnh báo,
ngăn ngừa và khắc phục trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Đơn vị chủ trì: Viện Địa lý Tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh.
Đề tài triển khai năm 2018 nhằm đánh giá hiện trạng các loại hình tai biến địa chất: nứt, sụt, trượt
lở đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt; xác định nguyên nhân và mức độ gia tăng của các loại hình tai
biến địa chất, khoanh định, dự báo và cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ xảy ra tai biến địa chất;
thành lập các Bản đồ hiện trạng các tai biến địa chất thành phố Đà Lạt, tỷ lệ 1/10.000; Bản đồ phân
vùng dự báo nguy cơ xuất hiện tai biến địa chất thành phố Đà Lạt, tỷ lệ 1/10.000; đề xuất các giải
pháp cảnh báo, ngăn ngừa và khắc phục.
3. Đề tài Nghiên cứu tính toán cân bằng nước và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý nguồn nước
phục vụ sản xuất theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa
bàn tỉnh Lâm Đồng.
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu Thuỷ nông và Cấp nước, Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam.
Đề tài triển khai với mục tiêu: đánh giá thực trạng tiềm năng nguồn nước phục vụ sản xuất nông
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nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; tính toán cân bằng nước, xác định tương quan cung - cầu
nước trên các vùng theo các kịch bản phát triển (tập trung cho kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp địa
phương); xác định khả năng cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt về mùa khô, có
tính đến biến đổi khí hậu; đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý nguồn nước phục vụ sản xuất theo
hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng.
ĐÁNH GIÁ CHUNG
Giai đoạn 2014-2018, các sở, ngành, địa phương đã chủ động đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ
khoa học và công nghệ để giải quyết các vấn đề cấp bách từ thực tiễn. Việc tổ chức hội đồng để
xác định các nhiệm vụ được triển khai nề nếp theo phương thức chuyên gia thông qua thành lập hội
đồng khoa học và công nghệ theo từng giai đoạn. Thành phần hội đồng gồm các chuyên gia, nhà
khoa học, nhà quản lý và đặc biệt có sự tham gia của cơ quan đề xuất đặt hàng, do đó các nội dung
của nhiệm vụ khoa học bám sát với thực tiễn và khả thi khi thực hiện. Phần lớn các nhiệm vụ khoa
học và công nghệ được triển khai theo phương thức tuyển chọn các tổ chức và cá nhân chủ trì thực
hiện. Công tác xét duyệt, tuyển chọn được thực hiện khách quan, công bằng nhằm lựa chọn tổ chức
chủ trì có năng lực để thực hiện nhiệm vụ. Các nhiệm vụ khi triển khai có sự phối hợp chặt chẽ với
các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là các đơn vị đề xuất đặt hàng.
Công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ khi bắt đầu đến khi nghiệm thu và chuyển
giao ứng dụng được triển khai chặt chẽ, đúng quy định. Các nhiệm vụ này không chỉ được ứng dụng
sau khi nghiệm thu mà đã được ứng dụng ngay trong quá trình triển khai nhiệm vụ thông qua các
hoạt động xây dựng mô hình thực nghiệm, đào tạo kỹ thuật viên, tập huấn cho người dân tham gia
mô hình và tổ chức các hội thảo khoa học giới thiệu các kết quả nghiên cứu. Đối với các nhiệm vụ
thuộc lĩnh vực nông nghiệp, y dược, môi trường, công nghiệp, hầu hết hiệu quả ứng dụng thể hiện
rất rõ ngay trong quá trình triển khai nhiệm vụ.
Các nhiệm vụ sau khi nghiệm thu được chuyển giao cho cơ quan, đơn vị có liên quan để tiếp tục
tổ chức triển khai nhân rộng. Đối với các tổ chức, cá nhân được chọn tham gia xây dựng mô hình,
hiệu quả từ việc ứng dụng, kết quả hưởng lợi rất rõ ràng, có thể định lượng. Tuy nhiên, đối với các
cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực khi tiếp nhận kết quả nghiên cứu chưa chủ động đề xuất kế hoạch
ứng dụng, nhân rộng; kinh phí bố trí cho việc tiếp tục nhân rộng các kết quả còn gặp nhiều khó
khăn về cơ chế tài chính, do đó, hiệu quả ứng dụng tại các địa phương trong tỉnh có những hạn chế
nhất định.
Các kết quả khoa học xã hội nhân văn, sản phẩm chủ yếu là hệ thống các giải pháp, chính sách
theo các lĩnh vực. Vì vậy, các ứng dụng kết quả được lồng ghép trong việc ban hành các chính sách,
quy định có liên quan đến hoạt động quản lý của các sở, ngành; hiệu quả và tác động đóng góp vào
thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Tuy nhiên, các đề tài, dự án trong lĩnh vực du
lịch, thể thao ngay từ khi triển khai xây dựng các mô hình đã có tác động trực tiếp, có sức lan tỏa
đến cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực triển khai dự án.
Kế hoạch số 145/UBND-VX1 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 65-KH/TU ngày
19/02/2013 của Tỉnh ủy Lâm Đồng triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công
nghệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
quốc tế sẽ được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai thực hiện trong thời
gian tới.
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PHẦN II
THAM LUẬN GIỚI THIỆU NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU,
CHUYỂN GIAO, KẾT QUẢ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NỔI BẬT
CỦA CÁC VIỆN, TRƯỜNG, TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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CÔNG TÁC ĐÀO TẠO GẮN VỚI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LÂM ĐỒNG
PGS. TS. NGUYỄN VĂN KẾT

Trường Đại học Đà Lạt

I. Tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN) của Trường Đại học Đà Lạt
1. Tổ chức và năng lực của đội ngũ nhân sự
Cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Đà Lạt (Trường) gồm: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các tổ chức
đoàn thể, Hội đồng trường và các Hội đồng tư vấn; 12 phòng chức năng; 20 khoa chuyên môn;
2 Viện nghiên cứu; 5 Trung tâm, Thư viện và Khu nội trú.
Nhà trường hiện có đội ngũ gồm 481 công chức, viên chức và người lao động; trong đó, có
331 giảng viên cơ hữu với 16 giảng viên cao cấp, 85 tiến sỹ (có 17 PGS. TS), 64 giảng viên chính,
237 thạc sỹ, 42 cử nhân và kỹ sư; 9 nghiên cứu sinh (trong nước: 4, nước ngoài: 5), 20 giảng viên
đang học cao học (trong nước: 18, nước ngoài: 02); 199 giảng viên thỉnh giảng, chủ yếu là tiến
sỹ. Năm học 2018-2019, Trường tiếp nhận 22 cán bộ, viên chức đã hoàn thành chương trình đào
tạo thạc sỹ, tiến sỹ, trong đó có 12 tiến sỹ (trong nước: 5, ngoài nước: 7), 10 thạc sỹ (trong nước:
9, ngoài nước: 1).
2. Các tổ chức dịch vụ KH&CN trực thuộc Trường
Hiện nay, Trường đang trực tiếp quản lý 8 tổ chức dịch vụ KH&CN, gồm: Tạp chí Khoa học Đại
học Đà Lạt; 2 Viện nghiên cứu (Viện Nghiên cứu ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao; Viện Nghiên
cứu và Kiểm định); 5 Trung tâm (Ngoại ngữ; Hỗ trợ khởi nghiệp; Công nghệ thông tin và Truyền
thông; Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực; Tư vấn và Chuyển giao công nghệ).
Các Viện trong Trường đã thực hiện tốt việc tham gia công tác đào tạo, giảng dạy đại học và sau
đại học tại các khoa chuyên môn, hỗ trợ hướng dẫn và cung cấp thiết bị để các nghiên cứu sinh và
học viên cao học thực hiện nghiên cứu. Bên cạnh đó, các Viện còn thực hiện nhiều đề tài nghiên
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Viện Nghiên cứu ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao đã
thực hiện một số dịch vụ KH&CN như: Khảo nghiệm ảnh hưởng của chế phẩm sinh học PRF lên sự
phát triển của một số đối tượng cây trồng ở Lâm Đồng; Nghiên cứu chế tạo sản phẩm cao chiết lỏng
từ nấm Linh chi và Đông trùng hạ thảo, mang lại nguồn thu cho Viện. Trường đã nỗ lực huy động
các nguồn lực phục vụ việc đầu tư nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của các
đơn vị cung cấp dịch vụ KH&CN.
Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt (ISSN: 0866-787X) là tạp chí khoa học đa ngành, được xuất
bản từ năm 2010 theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 689/GP-BTTTT ngày 17/05/2010 và số
413/GP-BTTTT ngày 16/08/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tạp chí Khoa học Đại học
Đà Lạt phát hành định kỳ 4 số/năm, đăng tải các công trình nghiên cứu thuộc tất cả các lĩnh vực
KH&CN, trong 3 chuyên san: Khoa học xã hội và nhân văn; Khoa học tự nhiên và công nghệ; Kinh
tế và quản lý. Tính đến tháng 10/2018, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt là một trong 6 tạp chí khoa
học đầu tiên của Việt Nam được chỉ mục vào Hệ thống trích dẫn khoa học các quốc gia Đông Nam
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Á gồm tổng cộng 407 tạp chí của các quốc gia trong khu vực (ASEAN Citation Index, gọi tắt là ACI).
Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt đã hoàn thành việc chuẩn hóa các chính sách và quy trình xuất
bản theo thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế; đã được kết nạp làm thành viên chính thức của Ủy ban Đạo
đức xuất bản quốc tế (Committee on Publication Ethics - COPE) kể từ ngày 11/6/2018. Như vậy, tính
đến thời điểm hiện tại, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt là tạp chí khoa học đa ngành duy nhất của
Việt Nam đáp ứng đầy đủ 3 tiêu chuẩn sơ duyệt; 16 tiêu chuẩn xét duyệt nghiêm ngặt của COPE.
3. Năng lực đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển KH&CN
Tính đến tháng 10/2018, quy mô đào tạo của Trường gồm 13.310 sinh viên của các loại hình đào
tạo, trong đó có 29 nghiên cứu sinh; 260 học viên cao học; 10.624 sinh viên đại học hệ chính quy;
158 sinh viên cao đẳng chính quy; 2.239 sinh viên hệ đào tạo thường xuyên. Năm 2017, Trường
được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao 2.690 chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy; 170 trình
độ thạc sỹ; 30 trình độ tiến sỹ; 800 hệ vừa làm vừa học.
Về kết quả tuyển sinh: tính đến ngày 31/12/2017, có 2.506 thí sinh trúng tuyển và nhập học đại
học hệ chính quy, đạt tỷ lệ 93,2% tổng chỉ tiêu, tăng 21,3% so với năm học 2016-2017, trong đó có
3 sinh viên người nước ngoài. Năm 2018, có 2.133 thí sinh nhập học hệ chính quy, đạt 79,3% chỉ
tiêu được giao; 114 học viên trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sỹ và nhập học, đạt 67% tổng chỉ tiêu;
08 thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh, đạt 26,7% chỉ tiêu; 208 thí sinh trúng tuyển hệ vừa làm vừa
học, đạt 26%.
Những kết quả tiến bộ trong công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy là thành quả của chiến
lược quốc tế hóa chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế cũng như việc tăng
cường công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh, góp phần quảng bá hình ảnh nhà trường đến với
xã hội. Từ năm 2015, Trường đã tiến hành xây dựng 31 chương trình đào tạo trình độ đại học và
8 chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ theo chuẩn đầu ra CDIO và triển khai áp dụng từ năm 2016.
Tháng 3/2017, Trường chính thức trở thành thành viên thứ 122 của Hiệp hội CDIO quốc tế; là trường
đại học thứ 4 của Việt Nam được tham gia tổ chức này.
4. Năng lực nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
Song song với công tác giảng dạy, Trường luôn chú trọng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa
học phục vụ đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tây Nguyên và vùng phụ cận.
Chỉ riêng trong năm 2017, cán bộ giảng viên và nhà khoa học của Trường đã công bố 145 bài báo
trên các tạp chí và kỷ yếu hội nghị, hội thảo, trong đó 31 bài báo thuộc danh mục ISI/SCOPUS,
78 bài báo đăng trên tạp chí trong và ngoài nước có chỉ số ISSN; xuất bản 16 sách chuyên khảo/
tham khảo; triển khai thực hiện 72 đề tài KH&CN các cấp, trong đó 28 đề tài KH&CN cấp tỉnh trở lên,
tăng 155% so với năm 2016.
Từ năm 2013-2017, Trường đã chủ trì thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp
quốc gia do Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (Nafosted) tài trợ, nhiều đề tài cấp bộ, tỉnh (Lâm Đồng,
Ninh Thuận, Đắk Nông, Bình Thuận). Cũng trong giai đoạn này, Trường đã phê duyệt 3.166 triệu
đồng kinh phí cho 194 đề tài NCKH cấp trường của cán bộ giảng viên cơ hữu.
Số lượng đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia, bộ, tỉnh và tổng kinh phí được duyệt trong từng năm
thể hiện trong bảng sau:
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Năm
Số đề tài được duyệt (từ cấp tỉnh trở lên)
Tổng kinh phí được duyệt (triệu đồng)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

6

3

1

14

6

6

7

4.220

1.650

770

6.200 4.400

5.200 8.900

Trong năm học 2017-2018, Trường cũng đã tổ chức nhiều hội thảo/hội nghị khoa học có quy mô
và tiếng vang lớn, đóng góp quan trọng vào các diễn đàn học thuật quốc gia và quốc tế. Cụ thể,
Trường đã phối hợp với Viện Vật lý tổ chức Hội thảo quốc tế về Vật lý lần thứ V cho các nhà khoa
học trẻ trong khối ASEAN và Hội thảo toàn quốc về Vật lý lần thứ IV. Phối hợp với Hội Toán học Việt
Nam tổ chức Hội nghị Toán học miền Trung và Tây Nguyên lần thứ II; với Viện Chiến lược Hạt nhân
toàn cầu Hàn Quốc, Viện An toàn Hạt nhân Hàn Quốc, Đại học Hanyang Hàn Quốc tổ chức Hội thảo
quốc tế về An toàn bức xạ và hạt nhân.
Hoạt động hợp tác quốc tế trong năm học 2017-2018 tiếp tục được duy trì và mở rộng, mang
lại hiệu quả cao, đánh dấu sự chuyển biến tích cực, mở ra nhiều triển vọng trong đào tạo, nghiên
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần tạo thêm nguồn lực, nâng cao uy tín, vị thế của
Trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Trong năm 2018, Trường đã đón tiếp 80 đoàn khách quốc
tế đến làm việc và thảo luận hợp tác; ký 6 biên bản ghi nhớ với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực
nghiên cứu khoa học, đào tạo ngắn hạn, trao đổi sinh viên. Các hoạt động này đã từng bước khẳng
định được vị thế quan trọng của Trường trong các mối quan hệ…
5. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học
Cơ sở vật chất kỹ thuật, phòng thí nghiệm và trang thiết bị phục vụ NCKH của Trường ngày càng
được nâng cấp và đầu tư chiều sâu, đóng góp hiệu quả vào nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo và
nghiên cứu khoa học của giảng viên nhà trường. Nguồn kinh phí nâng cấp/đầu tư cơ sở vật chất và
trang thiết bị được huy động từ các nguồn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như thông qua các mối
quan hệ hợp tác giữa Trường và các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Điển hình là hợp
tác giữa Trường và Công ty TNHH Dalat Hasfarm về việc hỗ trợ 1.000 m2 nhà kính và thiết bị, vật
tư, giống cây để sinh viên khoa Sinh, Nông - Lâm thực tập; cung cấp học bổng, cơ hội thực tập có
lương tại Công ty; hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ
sinh học và nông nghiệp công nghệ cao.
Thư viện của nhà trường được đầu tư hiện đại với hơn 43.340 tài liệu điện tử. Sách giáo khoa,
chuyên khảo và tạp chí chuyên ngành thường xuyên được cập nhật, bổ sung mới, đáp ứng tốt nhu
cầu nghiên cứu, tổng hợp tài liệu của các giảng viên, nhà khoa học của Trường. Cụ thể, trong năm
học vừa qua, Thư viện đã phục vụ 23.647 lượt tài liệu, 720 lượt sử dụng dịch vụ tham khảo; tìm
kiếm, cập nhật 954 tài liệu vào thư viện số; bổ sung mới 343 nhan đề sách, 1.214 bản sách, 2 cơ sở
dữ liệu, 49 nhan đề tạp chí với tổng kinh phí hơn 204 triệu đồng.
II. Các nghiên cứu nổi bật, có khả năng chuyển giao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại
Lâm Đồng
Cũng như nhiều trường đại học trong cả nước, việc đẩy mạnh hoạt động NCKH để vươn lên tầm
cao tri thức mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội hiện đang là vấn đề đầy thử thách, đòi hỏi
các nhà khoa học phải tích cực tìm hướng giải quyết. Từ năm 2010 đến nay, hoạt động NCKH của
Trường đã đạt những thành tích đáng ghi nhận, đặc biệt các nghiên cứu liên quan đến định hướng
phát triển của tỉnh.
Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 13/09/2016 của Ban thường
vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng là “Xây dựng, phát triển thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận trở thành đô thị
du lịch, trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa di sản; hội nghị, hội thảo,
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nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo và chuyển giao công nghệ đa ngành, nghiên cứu sản xuất
nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế; bảo tồn rừng cảnh quan và đa dạng sinh học”.
Trên cơ sở đó, Trường đã đặt ra những nhiệm vụ cơ bản là chuyển dịch Trường từ mô hình đào tạo
truyền thống sang một trường đại học định hướng ứng dụng; xây dựng một số phòng thí nghiệm phù
hợp với tiêu chuẩn quốc gia có khả năng NCKH chuyên sâu, tạo nên những giá trị mới về NCKH,
sản phẩm công nghệ, dịch vụ tương ứng, đáp ứng nhu cầu thị trường; tập hợp đội ngũ các nhà khoa
học trong và ngoài Trường góp phần giải quyết một số vấn đề trọng điểm về KH&CN, kinh tế - xã hội
của các địa phương trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên và vùng phụ cận.
Cụ thể, trong gần 10 năm trở lại đây, nhiều đề tài nghiên cứu đã chú trọng đến các lĩnh vực quan
trọng của tỉnh Lâm Đồng như sau:
2.1. Một số đề tài NCKH nổi bật và có khả năng chuyển giao phục vụ kinh tế - xã hội tỉnh
Lâm Đồng trong gần 10 năm trở lại đây
2.1.1. Lĩnh vực du lịch - thể thao, xã hội - nhân văn
- So sánh văn hóa mẫu hệ các dân tộc bản địa ở xã Rô Men (huyện Đam Rông), Ka Đơn (huyện
Đơn Dương), tỉnh Lâm Đồng. Đề tài NCKH cấp bộ, năm 2012-2013;
- Vai trò của người phụ nữ Chu Ru trong đời sống xã hội tộc người (nghiên cứu ở tỉnh Lâm Đồng).
Đề tài NCKH cấp bộ, năm 2012-2013;
- Nghiên cứu ứng dụng mô hình nhà vườn du lịch tại Đà Lạt và vùng phụ cận. Đề tài cấp tỉnh,
năm 2013-2014;
- Tài nguyên du lịch vùng Duyên hải Nam Trung bộ - Thực trạng và giải pháp khai thác hiệu quả.
Đề tài NCKH cấp bộ, năm 2014-2015;
- Nghiên cứu, đánh giá và phát huy sản phẩm du lịch đặc thù nhằm thu hút khách đến Đà Lạt, Lâm
Đồng. Đề tài NCKH cấp tỉnh, năm 2014;
- Đánh giá tiềm năng và nghiên cứu phát triển mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại Đắk
Nông. Đề tài NCKH cấp tỉnh, năm 2014;
- Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đề tài NCKH cấp
tỉnh, năm 2015;
- Xây dựng, thực hiện Đề án về giữ gìn, phát triển phong cách người Đà lạt “Hiền hòa - Thanh
lịch - Mến khách”. Đề tài NCKH cấp thành phố, năm 2018-2019;
2.1.2 Lĩnh vực sinh học - nông nghiệp
- Điều tra, sưu tập và nhân giống các loài Trà mi (Camellia) ở Lâm Đồng. Đề tài cấp tỉnh, năm
2012-2013;
- Sản xuất chế phẩm men vi sinh và chế phẩm sinh hóa xử lý môi trường cho sinh vật thủy sinh
(quy mô nhỏ). Đề tài NCKH cấp bộ, năm 2012-2013;
- Nghiên cứu một số yếu tố môi trường nhằm sản xuất sinh khối sâm Ngọc Linh (Panax
vietnamensis Ha et Grushv.) trong các Bioteactor nhỏ (5 lít). Đề tài NCKH cấp bộ, năm 2012-2013;
- Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển một số giống hoa bản địa tại Việt Nam. Đề tài cấp bộ, năm
2013-2015;
- Khai thác và phát triển nguồn gen Tơm trơng (Urceola minutiflora Mid.) và Huyết đằng long
(Butea superba Roxb.) ở Tây nguyên làm nguyên liệu sản xuất thuốc. Đề tài cấp nhà nước, năm
2013-2017;
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- Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật gây trồng cây Hoàng liên ô rô, Bá bệnh và Đảng sâm dưới tán
rừng Thông 3 lá tại Lâm Đồng. Đề tài cấp tỉnh, năm 2013-2015;
- Điều tra sàng lọc nguồn dược liệu thực vật tỉnh Lâm Đồng theo định hướng hoạt tính sinh học
nhằm phát triển các loài dược liệu có giá trị cao. Chương trình Tây Nguyên III, năm 2013-2015;
- Xuất bản ATLAS về cây tài nguyên cho chất nhuộm tự nhiên ở Lâm Đồng. Đề tài NCKH cấp tỉnh,
năm 2013-2014;
- Nghiên cứu nguồn gốc, khả năng xâm nhiễm Asen (As) trong nước ở một số vùng của tỉnh Lâm
Đồng. Đề tài NCKH cấp tỉnh, năm 2015-2016;
- Nghiên cứu phân loại đa dạng di truyền chi Sâm ở Việt Nam. Đề tài cấp nhà nước, năm
2013-2015;
- Quy trình canh tác xà lách, cà chua và dưa chuột trong điều kiện nhà che phủ. Đề tài cấp bộ,
năm 2014-2015;
- Nghiên cứu quy trình quản lý tổng hợp tuyến trùng hại rau tại Lâm Đồng. Đề tài cấp bộ, năm
2014-2015;
- Nghiên cứu và xây dựng quy trình sản xuất dâu tây trên giá thể trong điều kiện nhà có mái che
tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Đề tài cấp bộ, năm 2015-2016;
- Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN nuôi trồng nấm Trùng thảo (Cordyceps militaris) tại
tỉnh Gia Lai. Đề tài NCKH cấp tỉnh, năm 2015-2016;
- Nghiên cứu sản xuất sản phẩm dịch chiết Đông trùng hạ thảo, bổ sung Linh chi và các dược chất
khác, ứng dụng trong thực phẩm chức năng. Doanh nghiệp đặt hàng, năm 2016-2017;
- Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị sản xuất nguyên liệu trồng nấm (compost) theo
phương pháp lên men cơ chất. Đề tài cấp tỉnh, năm 2016-2017;
- Xây dựng quy trình trồng nấm Bào ngư (Pleurotus spp.) trên giá thể lên men và sử dụng giá thể
sau trồng nấm làm thức ăn gia súc. Đề tài cấp bộ, năm 2016-2017;
- Khảo nghiệm ảnh hưởng của chế phẩm sinh học PRF lên sự phát triển của một số đối tượng
cây trồng ở Lâm Đồng. Thực hiện theo đặt hàng, năm 2017;
- Nghiên cứu đa dạng thành phần loài của nấm ký sinh côn trùng họ Cordycipitaceae và họ
Ophiocordycipitaceae ở vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng. Nafosted, năm 2016-2018;
- Xây dựng quy trình trồng nấm Bào ngư (Pleurotus spp.) trên giá thể lên men và sử dụng giá thể
sau trồng nấm làm thức ăn gia súc. Đề tài NCKH cấp tỉnh, năm 2017-2018;
- Nghiên cứu và phòng trừ bệnh xoắn lá cà chua do virus trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đề tài
NCKH cấp tỉnh, năm 2018-2019…
2.2. Một số dự án nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tại địa phương đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao và dự
án tài trợ từ đối tác nước ngoài trong 5 năm trở lại đây
Ngoài nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Tây Nguyên, Trường còn có vai trò rất quan
trọng trong việc tham gia các đề tài, dự án KH&CN về công nghệ sinh học, nông nghiệp, trong đó
gồm nhiều dự án về giống cây trồng và bảo tồn gen - giống quý hiếm. Từ năm 2005 đến nay, bằng
nguồn vốn sự nghiệp KH&CN,Trường đã đầu tư đáng kể về trang thiết bị phục vụ nghiên cứu giống
rau, hoa, nông nghiệp công nghệ cao,…; nhiều sản phẩm từ kết quả nghiên cứu về giống cây trồng
đã được công bố và đưa vào sử dụng phổ biến.
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Trường với các khoa chuyên môn như Kỹ thuật hạt nhân, Nông lâm, Sinh học, Hóa học là nơi
nghiên cứu và đào tạo các kiến thức cần thiết cho việc chọn tạo giống đột biến. Nền tảng kiến thức
tiếp thu từ Trường sẽ giúp các nhà nghiên cứu đã và đang công tác tại các cơ sở nghiên cứu, ứng
dụng công nghệ bức xạ tham gia công tác chọn tạo giống bức xạ một cách hiệu quả.
Cơ quan chủ quản là Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các đối tác nước ngoài đều hiểu rõ thành
phố Đà Lạt thực sự là nơi có tiềm năng thuận lợi trong việc nghiên cứu và triển khai công tác chọn
tạo giống đột biến, đặc biệt là các loại rau, hoa. Ngoài ra, Trường nằm trong vùng nguyên liệu rau,
hoa, quả có nguồn gốc ôn đới là điều kiện thuận lợi để NCKH. Tuy nhiên, vẫn còn các vấn đề tồn
tại như: lĩnh vực chọn tạo các giống cây còn hạn chế; nguồn nguyên liệu không ổn định, phẩm cấp
sản phẩm (giống, kích cỡ, độ chín,...) không đồng bộ; việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ chọn
tạo giống còn rất hạn chế, từ đó việc nhân rộng các giống mới không có nhiều kết quả, chủ yếu áp
dụng nhiều về công nghệ nhân giống nhập nội, do đó, khó có thể nâng cao thương hiệu rau, hoa
của địa phương.
Với đội ngũ cán bộ khoa học hiện tại, Trường hoàn toàn có khả năng giải quyết vấn đề nói trên,
chính vì vậy, chỉ riêng trong 2 năm 2017-2018, Trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đầu tư
2 dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu ứng dụng công nghệ giống cây trồng - Trường Đại học
Đà Lạt” (kinh phí 20 tỷ đồng) và “Tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật hạt
nhân trong nông nghiệp và môi trường của Trường Đại học Đà Lạt” (kinh phí 39 tỷ đồng).
Bên cạnh đó, việc hợp tác với đối tác nước ngoài ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả. Chỉ
riêng trong 3 năm 2017-2019, Trường đã tiếp nhận 1 nhà kính thông minh (diện tích 1.000 m2) được
Công ty TNHH Dalat Hasfarm đầu tư với trị giá 12 tỷ đồng. Dự án hợp tác trồng và sản xuất sản
phẩm từ sâm Hàn Quốc bước đầu đã đạt kết quả rất khả quan; dự án nghiên cứu và sản xuất giống
hoa cúc hướng đến thương mại hóa hoa cắt cành với tổ chức Korea Flower Seed sẽ là hướng đi
thuận lợi cho nông dân sản xuất hoa cúc cũng như xuất khẩu hoa cúc sang Hàn Quốc trong thời
gian tới.
Kết luận
Từ năm 2010 đến nay, với tâm huyết và tiềm lực KH&CN, hoạt động NCKH của Trường đã đạt
những thành tích đáng ghi nhận, đặc biệt là các nghiên cứu chuyển giao liên quan đến định hướng
phát triển của tỉnh Lâm Đồng.
Việc tăng cường đầu tư hệ thống trang thiết bị nghiên cứu ứng dụng giống cây trồng và hệ thống
gần 7.000 m2 nhà kính ứng dụng công nghệ cao giúp Trường từng bước xây dựng Trung tâm sản
xuất giống rau, hoa; hình thành mô hình chuẩn về sản xuất giống rau, hoa công nghệ cao; xúc tiến
triển khai trung tâm kiểm định giống cây trồng; thực hiện đồng thời các mục tiêu, nhiệm vụ nghiên
cứu, đào tạo và sản xuất phục vụ kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, các hướng nghiên cứu liên quan đến
môi trường, xã hội, văn hóa và du lịch cũng đã thể hiện thế mạnh hiện nay của Trường. Có thể nói,
các kết quả nghiên cứu trên đã phần nào khẳng định hoạt động NCKH của Trường đã và đang góp
phần không nhỏ trong việc nghiên cứu chuyển giao cũng như đào tạo nguồn nhân lực năng động và
sáng tạo cho tỉnh Lâm Đồng nói riêng và nước Việt Nam nói chung.
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MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÂY NGUYÊN
TS. NGUYỄN HỮU TOÀN PHAN

Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên

1. Giới thiệu chung
Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên (Viện) trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam, với chức năng chính là nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ, tổ chức cung ứng dịch
vụ và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực sinh học, hóa học, môi trường và các
lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ cụ thể của Viện là điều tra nghiên cứu khu hệ động, thực vật Tây Nguyên tạo cơ sở
khoa học phục vụ việc sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật. Nghiên cứu những vấn
đề khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực sinh học: công nghệ gen tế bào động, thực vật, vi sinh,
nấm và các lĩnh vực khác có liên quan. Nghiên cứu các chất có hoạt chất sinh học từ động, thực
vật và vi sinh vật, bán tổng hợp các chất có hoạt tính sinh học cao phục vụ cho các lĩnh vực dược
liệu, mỹ phẩm, nông nghiệp. Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới, tiên tiến trong lĩnh vực ngăn
ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường, phục vụ phát triển bền vững ở Tây Nguyên. Xây dựng Bảo tàng
thiên nhiên Tây Nguyên; tổ chức sưu tầm, xây dựng và quản lý bộ sưu tập mẫu vật đạt tiêu chuẩn
quốc gia; tổ chức trưng bày, phổ biến kiến thức, tuyên truyền giáo dục về thiên nhiên và bảo vệ môi
trường. Tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực
liên quan.
Hiện nay, Viện có 6 phòng nghiên cứu (Bảo tàng, Công nghệ thực vật, Công nghệ vi sinh, Hóa
học các hợp chất thiên nhiên, Tài nguyên thực vật, Sinh học phân tử và chọn tạo giống cây trồng)
và 1 phòng quản lý nghiệp vụ (Quản lý tổng hợp).
Lực lượng viên chức hiện nay của đơn vị là 35 người, trong đó có 23 viên chức tham gia trực tiếp
vào các hoạt động khoa học và công nghệ, gồm 1 giáo sư, 10 tiến sỹ, 11 thạc sỹ (trong đó 4 viên
chức đang làm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước).
Trong thời gian qua, được sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam; sự ủng hộ và tạo điều kiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng; sự nỗ lực, tâm huyết của
đội ngũ các nhà khoa học của Viện, các hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị đã đạt được
một số kết quả nhất định, đóng góp vào sự phát triển khoa học cơ bản của đất nước cũng như tạo
ra một số tiền đề cho ứng dụng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trong 5 năm qua, Viện đã chủ trì, thực hiện trên 10 đề tài từ cấp tỉnh, bộ, nhà nước; công bố hơn
100 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, sản xuất và cung
cấp cho địa phương trên 30.000 cây giống rau, hoa các loại. Bảo tàng Sinh học hàng năm đón tiếp
khoảng 50.000 lượt khách đến tham quan, học tập, nghiên cứu (trong đó, trên 60% là học sinh,
sinh viên).
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Nhằm triển khai các định hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Viện, gồm nghiên cứu cơ
bản trong một số lĩnh vực khoa học sự sống, hóa học: nghiên cứu và phát triển các công nghệ gen,
tế bào, vi sinh, dược liệu trong tỉnh Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên; nghiên cứu quản lý và sử
dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên... nhằm ứng dụng có hiệu quả vào một số lĩnh vực như
nông nghiệp, dược, công nghiệp chế biến.
Bên cạnh đó, Viện là đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nên có
khả năng phối hợp để chuyển giao các công nghệ, tiến bộ khoa học của Viện Hàn lâm phục vụ cho
phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên.
2. Các nghiên cứu nổi bật và có khả năng chuyển giao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
tại Lâm Đồng
Một số hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện đã đạt được kết quả, sẵn sàng chuyển
giao theo nhu cầu của khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Cụ thể như sau:
2.1. Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng
Những năm gần đây, Tây Nguyên nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng đã nỗ lực ứng dụng công
nghệ sinh học (CNSH) trong một số lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là nông nghiệp, góp phần phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, phải kể đến việc ứng dụng công nghệ sinh học trong
chọn tạo và sản xuất cây giống. Hiện nay, Lâm Đồng có khoảng 60 cơ sở nuôi cấy mô; mỗi năm,
cung cấp cho thị trường trên 30 triệu cây giống cấy mô các loại như lan, salem, khoai tây, dâu tây,
cúc, cẩm chướng, đồng tiền,… Đây là nguồn giống cây ban đầu phục vụ cho các vườn ươm tiếp
tục nhân giống sản xuất. Một số cơ sở đã hợp đồng xuất khẩu cây giống nuôi cấy mô ra nước ngoài
như Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Rừng hoa Đà Lạt, Công ty TNHH Sản Phẩm Công Nghệ
Sinh Học Bảo Nông, Công ty TNHH Công nghệ sinh học F1, Vườn ươm PH… với số lượng khoảng
20 triệu cây giống in vitro mỗi năm.
Thông qua việc thực hiện thành công các đề tài cấp nhà nước, bộ, Viện Hàn lâm như: “Nghiên
cứu nhân giống vô tính và sản xuất sinh khối rễ cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et
Grushv.)” - Bộ Khoa học và Công nghệ; “Hệ thống nuôi cấy lớp mỏng tế bào trong nghiên cứu
chương trình phát sinh hình thái và bảo tồn cây sâm Ngọc Linh” - Quỹ Phát triển khoa học và công
nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ; “Ứng dụng hệ thống chiếu sáng đơn sắc (LED) trong
nghiên cứu nhân nhanh cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)” - Viện Hàn lâm
Khoa học và Công nghệ Việt Nam - với số lượng lớn phục vụ nhu cầu nhân giống của tỉnh Kon Tum
và Quảng Nam. Những nghiên cứu này đã đem lại những thành tựu nổi bật như áp dụng phương
pháp hệ thống lớp mỏng tế bào (TCL), phát sinh phôi vô tính sâm Ngọc Linh, ứng dụng thành công
hệ thống chiếu sáng đơn sắc (LED) trong các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của các loài cây
này. Trong những năm gần đây, đề tài “Nghiên cứu chuyển gen tạo rễ tóc sâm Ngọc Linh (Panax
vietnamensis Ha et Grushv.) làm vật liệu cho nuôi cấy bioreactor” - Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn - đã nuôi cấy sinh khối sâm in vitro trong các hệ thống bioreactor nhằm tạo ra nguồn vật
liệu sâm ban đầu nhanh chóng, chứa đầy đủ dược chất.
- Đèn LED (Light-emitting diode) - nguồn sáng nhân tạo trong nuôi cấy mô tế bào thực vật: vai
trò của ánh sáng đơn sắc trong vi nhân giống đã được nghiên cứu nhiều trên thế giới. Ở Việt Nam,
nguồn sáng này chưa được chú trọng. Viện đã ứng dụng thành công hệ thống phát sáng LED trên
một số loại cây trồng như cúc, sâm Ngọc Linh, thu Hải đường,…
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- Tạo cây sạch bệnh bằng kỹ thuật nuôi cấy đỉnh sinh trưởng: đối tượng nghiên cứu đầu tiên là
cây khoai tây. Bằng kỹ thuật nuôi cấy đỉnh sinh trưởng và phương pháp cutting ở giai đoạn vườn
ươm trong nghiên cứu nhân giống cây khoai tây, kỹ thuật này đã ghi “dấu ấn” trong công tác giống
cây trồng tại Việt Nam. Kế tiếp là những giống cây trồng khác như: cúc, dâu tây, cẩm chướng, cam…
được nghiên cứu và đã đạt được những thành công nhất định trong công tác phục tráng tạo giống
có năng suất cao và phẩm chất tốt.
- Bioreactor trong nghiên cứu CNSH thực vật: hệ thống này đã áp dụng thành công trên đối tượng
lan Hồ điệp; các loài cây dược liệu quý, hiếm như Thông đỏ, sâm Ngọc Linh, Hà thủ ô, lan Gấm,...
- Nano kim loại - tiềm năng trong nghiên cứu và cải thiện chất lượng giống cây trồng: mặc dù công
nghệ nano đã được nghiên cứu và đi vào ứng dụng trong nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội và đời sống
với rất nhiều ưu điểm và lợi ích. Tuy nhiên, nuôi cấy mô tế bào thực vật - một ngành tuy non trẻ
nhưng gắn liền với nhiều hoạt động đời sống, kinh tế lại chưa được quan tâm nghiên cứu, ứng dụng
kết hợp với công nghệ này. Dưới sự hỗ trợ kinh phí của đề tài “Nghiên cứu tác động của hạt nano
kim loại lên khả năng tái sinh, sinh trưởng, phát triển và tích lũy hoạt chất trong quá trình nhân giống
vô tính một số cây trồng có giá trị kinh tế cao ở Việt Nam” thuộc Hợp phần IV “Nghiên cứu cơ chế
tác động và đánh giá an toàn sinh học của các chế phẩm nano được nghiên cứu trong dự án”, mã
số: VAST.TĐ.NANO.04/15-18, đã tập trung đi vào khảo sát, đánh giá tác động của một số hạt nano
kim loại, gồm nano kim loại sắt, bạc,... lên các vấn đề cụ thể đang gặp phải trong quá trình nuôi cấy
in vitro ở một số loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: nghiên cứu sự sinh trưởng và phát triển của
hoa hồng, cúc, đồng tiền, salem, cẩm chướng, dâu tây,...
- Nuôi trồng cây lan Gấm: xây dựng các quy trình nhân giống và nuôi trồng lan Gấm thông qua
thực hiện đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam “Nghiên cứu nuôi trồng cây lan
Gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) thương phẩm bằng kỹ thuật thủy canh tại Đà Lạt - Lâm
Đồng”; đề tài cấp tỉnh “Ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống lan Gấm (Anoectochilus sp.)
trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk), "Nghiên cứu hoàn thiện quy
trình sản xuất trà dược liệu túi lọc từ cây lan Gấm tại Đà Lạt - Lâm Đồng" (Sở Khoa học và Công
nghệ tỉnh Lâm Đồng). Đã xây dựng các quy trình nhân giống in vitro cây lan Gấm, chuyển cây ra
vườn ươm, xây dựng mô hình trồng cây lan Gấm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Hướng nghiên cứu này
sẽ tiếp tục được thực hiện thông qua đề tài cấp tỉnh của tỉnh Lâm Đồng thực hiện từ năm 2018 nhằm
tạo ra các chế phẩm.
2.2. Công nghệ vi sinh
Nghiên cứu đa dạng sinh học và đặc điểm sinh lý, sinh hóa nấm; xây dựng bộ giống thuần vi sinh
vật và nấm; thuần dưỡng và phát triển một số loài nấm có giá trị; nghiên cứu cơ bản về sinh lý, sinh
hóa vi sinh vật, công nghệ vi sinh trong việc bảo vệ môi trường, chế biến và bảo quản thực phẩm;
nghiên cứu về các loại vi nấm gây bệnh cho cây trồng; xây dựng, hoàn thiện quy trình trồng nhiều
loài nấm ăn phổ biến như: nấm bào ngư xám, hồng ngọc, hoàng kim, nấm mèo,… theo hướng nâng
cao năng suất, chất lượng giống và sản phẩm; xây dựng các mô hình trồng nấm có giá trị kinh tế
cao: nấm hương, kim châm, đùi gà, nấm mỡ, nấm cẩm thạch phù hợp với điều kiện nuôi trồng tại địa
phương; nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số nấm ăn đặc sản, nấm dược liệu quý: nấm hương,
Linh chi, chi nấm Cordyceps,…; tiến hành lai tạo các giống nấm bản địa thơm ngon, đặc trưng với
giống nấm ngoại nhập, năng suất cao, phù hợp với điều kiện trồng tại địa phương cho năng suất và
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chất lượng cao: nấm hương; bước đầu gây nhiễm thành công loài nấm cộng sinh quý Tricholoma
matsutake vào cây Thông 3 lá Pinus kesiya Royle ex Gordon tại Đà Lạt; xây dựng một số quy trình
nuôi trồng thử nghiệm nấm ký sinh côn trùng trong điều kiện nhân tạo; nghiên cứu nuôi trồng thu
sinh khối các loài nấm có hoạt chất sinh học có giá trị; nghiên cứu về hoạt tính của cao chiết từ sinh
khối nấm Cordyceps; nghiên cứu khả năng kháng oxy hóa của cao chiết nấm Cordyceps spp. Triển
khai ứng dụng các nghiên cứu cơ bản: chuyển giao, ứng dụng và xây dựng các mô hình nuôi trồng:
nấm bào ngư, hoàng kim, tú trân, Linh chi, nấm hương… cho nông dân và các cơ sở trồng nấm
trong tỉnh. Sản xuất và cung cấp nhiều giống đạt năng suất và có chất lượng cao cho nông dân Đà
Lạt và các vùng lân cận.
2.3. Công nghệ tế bào động vật
a. Đề tài cấp nhà nước “Ứng dụng công nghệ cấy chuyển phôi bò sữa cao sản tại Tây Nguyên”
Nhân nhanh đàn bò sữa cao sản, nâng cao chất lượng con giống bò sữa tại Tây Nguyên trên cơ
sở ứng dụng công nghệ cấy chuyển phôi với đàn bò sữa hiện có tại Lâm Đồng. Kết hợp GnRH và
PGF2α để nâng cao tỷ lệ động dục và rụng trứng đồng pha giữa bò cho phôi với nhau, giữa bò cho
phôi và bò nhận phôi, cải thiện số lượng trứng rụng, số phôi thu được và số phôi có chất lượng tốt;
chủ động gây động dục, rụng trứng để thụ tinh nhân tạo hoặc cấy phôi, chủ động thời điểm mang
thai, sinh bê, kế hoạch được sản lượng sữa; rút ngắn khoảng cách giữa 2 lứa đẻ, tăng hiệu quả sử
dụng đàn bò cái nền; chủ động tạo ra phôi bò HF giới tính cái, tạo bê HF cây phôi cái, nâng cao hiệu
quả sản xuất; cấy phôi bò HF với bò lai Zebu và bò vàng địa phương làm giảm giá thành sản xuất bê
HF cấy phôi; dùng đa hình gen PIT-1E2 để xác định năng suất sữa của bò cho phôi, dự đoán năng
suất của bò sữa ngay từ giai đoạn phôi cũng như loại bỏ hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng các bê
có năng suất thấp ngay từ lúc mới sinh để giảm giá thành, tăng năng suất sữa.
Đề tài đã chuyển giao toàn bộ hoặc các kỹ thuật thành phần cho Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt và
Công ty TNHH SX - TM - XNK Năm Sao (Tp. Hồ Chí Minh).
Các kết quả thu được của đề tài đã tạo cơ sở khoa học ứng dụng quan trọng cho việc tiếp tục triển
khai ở quy mô lớn hơn trên địa bàn Tây Nguyên.
b. Xây dựng bộ mẫu động vật (trên đất liền) vùng Trung Trung bộ - Tây Nguyên, Việt Nam
Bộ mẫu sinh vật nói chung và động vật nói riêng là những nguồn tư liệu thiết yếu cho công tác
nghiên cứu và đánh giá tính đa dạng sinh học của mỗi quốc gia, từng vùng địa lý. Mặt khác, mẫu vật
cung cấp những cơ sở khoa học vô cùng quan trọng đối với nhiều ngành nghiên cứu, trong đó có
phân loại học, tiến hóa và chủng loại phát sinh. Một trong những vấn đề quan tâm đặc biệt của các
quốc gia đang phát triển trên thế giới hiện nay là bảo vệ môi trường sống, đa dạng sinh học và môi
trường sinh thái. Công tác bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường sinh thái phải được xây dựng và
thực hiện trên cơ sở những kết quả nghiên cứu về phân loại học.
Với những ý nghĩa trên, dự án thành phần “Xây dựng bộ mẫu động vật (trên đất liền) vùng Trung
Trung bộ - Tây Nguyên, Việt Nam” nằm trong dự án “Xây dựng bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên
nhiên Việt Nam” được triển khai từ năm 2016. Đến nay, dự án đã thu được các kết quả:
- Nhóm thú: thu được 8 mẫu, trong đó 7 mẫu trưng bày và 1 tiêu bản nghiên cứu.
- Nhóm chim: thu được 24 mẫu, trong đó 16 mẫu trưng bày và 8 tiêu bản nghiên cứu.
- Nhóm lưỡng cư: thu được 15 mẫu, trong đó 3 mẫu trưng bày và 12 tiêu bản nghiên cứu.
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- Nhóm bò sát: thu được 15 mẫu, trong đó 4 mẫu trưng bày và 11 tiêu bản nghiên cứu.
- Nhóm cá: thu được 141 mẫu, trong đó 36 mẫu trưng bày và 105 tiêu bản nghiên cứu.
- Nhóm côn trùng: thu được 680 mẫu, trong đó 280 mẫu trưng bày và 400 tiêu bản.
2.4. Đa dạng sinh học
Thông qua đề tài cấp nhà nước “Điều tra họ Lan (Orchidaceae Juss.) tại Tây Nguyên, nghiên cứu
các cơ sở khoa học để bảo tồn, phát triển, sử dụng có hiệu quả và bền vững” thực hiện trong giai
đoạn 2014-2015 đã đạt được kết quả:
Đánh giá đầy đủ, có hệ thống hiện trạng đa dạng sinh học của họ Lan (Orchidaceae Juss.) tại Tây
Nguyên. Xác định 310 loài thuộc 105 chi. Trong đó, 115 loài đặc hữu và quý hiếm. Phát hiện và mô
tả mới cho khoa học 2 chi (Bidoupia, Octarrhena); 8 loài lan mới: Bulbophyllum bidoupense Aver.
et N.V. Duy, Schoenorchis hangianae Aver. et N.V. Duy, Trichoglottis canhii Aver., Taeniophyllum
phitamii Aver., Sarcoglyphis tichii Aver., Dendrobium thinhii Aver., Octarrhena minuscula Aver. et
N.V. Duy, Bidoupia phongii Aver., Ormerod et Duy.
Đề xuất các giải pháp khả thi nhằm bảo tồn nguyên vị (in situ) và chuyển vị (ex situ) các loài họ Lan
(Orchidaceae Juss.), đặc biệt là các loài quý hiếm, đặc hữu, đã và đang bị đe dọa… tại Tây Nguyên.
Tuyển chọn và khảo sát quy trình nhân giống 6 loài: Tuyết ngọc (Coelogyne mooreana Sander ex
Rolfe.), Hoàng long (Coelogyne lawrenceana Rolfe.), Hoàng thảo nhất điểm hồng (Dendrodium
heterocarpum Lindl.), Hoàng thảo dẹt (Dendrodium nobile Lindl.), Bạc lan (Cymbidium erythrostylum
Rolfe), Lan hài vàng (Paphiopedilum villosum (Lindl.) Stein).
Hiện nay, Viện đang chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu phát triển, sử dụng và bảo tồn bền
vững 5 loài Lan (Dendrobium nobile, Dendrobium trankimianum, Paphiopedilum villosum, Phaius
baolocensis và Phaius tankervilleae) đặc hữu, quý hiếm và có giá trị kinh tế cao, phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội tại Lâm Đồng - Tây Nguyên” thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Đề tài thực hiện
nhằm phát triển 5 loài lan đặc hữu, quý hiếm, có giá trị kinh tế và giới thiệu sản phẩm du lịch về hoa
lan của Lâm Đồng - Tây Nguyên; nhân giống 5 loài lan đặc hữu, quý hiếm và có giá trị kinh tế phục
vụ cho công tác bảo tồn nguồn gen và khai thác bền vững ở Tây Nguyên.
Ngoài ra, trong nghiên cứu về dược liệu Lâm Đồng của đề tài cấp Nhà nước TN3-T14, công tác
điều tra, thu thập mẫu, giám định, xác định tên khoa học được thực hiện với sự phối hợp của các
chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên; Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật và
Trường Đại học Đà Lạt. Tất cả các khu rừng tự nhiên ở Lâm Đồng đều đã được điều tra và thu thập
mẫu để lập tiêu bản cũng như tạo dịch chiết tổng phục vụ cho việc thử hoạt tính sinh học, nghiên
cứu thành phần hóa học. Qua điều tra khảo sát, thu thập mẫu vật và định danh, kết quả đã thu thập
3.100 mẫu tiêu bản, xác định tên khoa học 1.050 loài thực vật. Toàn bộ các loài thực vật thu được
đều có tiêu bản đầy đủ theo quy định, là bộ tiêu bản đầy đủ nhất hiện nay ở Lâm Đồng phục vụ công
tác nghiên cứu về sau.
* Những phát hiện mới cho khoa học
Trong thời gian qua, nhóm nghiên cứu của TS. Nông Văn Duy kết hợp với các chuyên gia trong
nước và quốc tế đến từ Nga, Trung Quốc… đã tiến hành điều tra, khảo sát thành phần loài các loài
thực vật ở khu vực Tây Nguyên và một số vùng lân cận, đã phát hiện và công bố 20 loài mới cho
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khoa học. Trong đó, họ Lan chiếm đa số với 14 loài, họ Ngọc lan 2 loài, họ Thạch tùng 1 loài, họ Cà
phê 1 loài, họ Hòa thảo 1 loài, họ Đinh lăng 1 loài.
Trong các loài mới được phát hiện, đáng chú ý là loài sâm Langbiang Panax vietnamensis
Ha & Grushvitzky var. langbianensis N.V. Duy, V.T Tran & L.N. Trieu. Loài sâm này được phát
hiện ở khu vực núi Langbiang, nằm rải rác trong rừng lá rộng thường xanh nguyên sinh trên các
sườn dốc ở độ cao 1.879-1.900 m so với mực nước biển, thường mọc chung với các loài Quercus
langbianensis Hickel & Camus (Fagaceae), Litsea verticillata Vidal (Lauraceae), Manglietia conifera
Dandy (Magnoliaceae) và Elaeocarpus sp. (Elaeocarpaceae). Loài này hiện chỉ phân bố trong phạm
vi rất hẹp với số lượng từ 100-200 cá thể. Đây là loài dược liệu quý và được công nhận là sản phẩm
quốc gia.
2.5. Các chất có hoạt tính sinh học
Thông qua thực hiện đề tài cấp nhà nước “Điều tra, sàng lọc nguồn tài nguyên dược liệu thực vật
tỉnh Lâm Đồng theo định hướng hoạt tính sinh học nhằm phát triển các loài có giá trị dược liệu cao”
trong giai đoạn 2012-2016:
Đã thu thập 3.009 mẫu tiêu bản, xác định tên khoa học 1.003 loài thực vật. Trong đó, có 399 loài
cây thuốc và 604 loài có khả năng làm thuốc thuộc 162 họ thực vật. Bổ sung vào danh mục cây thuốc
Lâm Đồng của DS. Nguyễn Thọ Biên (2015) 156 loài cây thuốc; theo danh mục của đề tài cấp tỉnh
Lâm Đồng (2012) 201 loài cây thuốc. Toàn bộ các loài thực vật thu được đều có tiêu bản đầy đủ theo
quy định, là bộ tiêu bản đầy đủ nhất hiện nay ở Lâm Đồng phục vụ cho công tác nghiên cứu về sau.
Trong số 604 loài cây có khả năng làm thuốc đã thu thập được, đề tài đã phát hiện 3 loài thực vật
mới cho khoa học là Magnolia lamdongensis V.T. Tran, N.V. Duy & N.H. Xia, Magnolia tiepii V.T.
Tien, N.V. Duy & V.D. Luong và Schizostachyum langbianense V.T. Tran, N.H. Xia & H.N. Nguyen.
Như vậy, nguồn tài nguyên cây thuốc và cây có khả năng làm thuốc ở Lâm Đồng vẫn còn khá
đa dạng và phong phú về thành phần loài. Với danh mục đã xây dựng cùng với bộ tiêu bản của
1.003 loài thực vật là cơ sở dữ liệu quan trọng cho các nghiên cứu về sau nhằm định hướng bảo tồn
và phát triển bền vững nguồn tài nguyên dược liệu quý giá của tỉnh Lâm Đồng cũng như khu vực
Tây Nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tây Nguyên.
Sự đa dạng của các hợp chất tự nhiên trong các đối tượng sinh học là cơ sở quan trọng cho việc
tìm kiếm các loại thuốc mới. Việc sàng lọc các đối tượng này theo những mục tiêu sàng lọc hoạt tính
sinh học cụ thể luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các nhà hóa hợp chất thiên nhiên. Do đó,
việc xây dựng ngân hàng các dịch chiết là công việc cần thiết, phục vụ cho mục tiêu sàng lọc trước
mắt và trong tương lai. Từ lượng mẫu thu được của 1.050 loài điều tra, đã tiến hành tạo dịch chiết
tổng MeOH và các dịch chiết phân đoạn để tạo ngân hàng dịch chiết và thử hoạt tính sinh học một
số mẫu dịch chiết chọn lọc.
Từ các kết quả sàng lọc hoạt tính sinh học của 216 mẫu dịch chiết tổng, đã chọn ra 22 dịch chiết
có hoạt tính sinh học của 22 loài thực vật để tiến hành nghiên cứu hóa học dựa theo định hướng
của 3 nhóm hoạt tính sinh học: hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định, chống ôxy hóa và gây độc tế
bào. Các loài khác cũng đã được nghiên cứu kỹ và xác định cấu trúc hóa học các chất có hoạt tính
gây độc tế bào.
Từ đó có khoảng 15 loài thực vật đã được lựa chọn để nghiên cứu sâu về thành phần hóa học.
Một vài kết quả đã đạt được như sau:
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a. Cây Xáo leo - P. scandens
Lần đầu tiên trên thế giới, thành phần hóa học của cây Xáo leo được công bố. Kết quả nghiên
cứu hóa học đã phân lập 19 hợp chất, trong đó có 7 chất mới: Paramignyol A (1), Paramignyol B
(2), Paramignyoside A (3), Paramignyoside B (4), Paramignyoside C (5), Paramignyoside D (6),
Paramignyoside E (7).
Toàn bộ 19 hợp chất này đã được thử hoạt tính gây độc tế bào trên 4 dòng tế bào ung thư. Kết
quả cho thấy, chỉ có 2 hợp chất mới là Paramignyol A và Paramignyol B thể hiện hoạt tính kháng tế
bào ung thư trên cả 4 dòng ung thư biểu mô KB, ung thư hắc tố SK-Mel-2, ung thư phổi LU-1 và ung
thư vú MCF7; trong đó, hợp chất Paramignyol B có hoạt tính mạnh hơn Paramignyol A.
Trên cơ sở kết quả hoạt tính gây độc tế bào, 2 hợp chất Paramignyol A và B được lựa chọn
để đánh giá tiếp theo về khả năng kích hoạt enzyme caspase 3/7 trên dòng tế bào ung thư LU-1.
Kết quả thu được cho thấy, hợp chất Paramignyol A thể hiện khả năng kích hoạt enzyme caspase
3/7 mạnh ở các nồng độ thử nghiệm so với chất đối chứng dương Tamoxifen. Hợp chất Paramignyol
B cũng thể hiện hoạt tính kích hoạt enzyme caspase, tuy nhiên khả năng này yếu hơn Paramignyol
A và chỉ thể hiện rõ ở nồng độ thử nghiệm là 7 µg/ml.
5 hợp chất tirucallan glycosit mới (Paramignyoside A - E) đã được thử hoạt tính kháng viêm và
thực nghiệm được tiến hành tại khoa Dược, Đại học quốc gia Chung Nam, Hàn Quốc. Kết quả
trên cho thấy, cả 5 hợp chất đều có hoạt tính ức chế quá trình tạo ra IL-12 p40; trong đó, hợp chất
Paramignyoside C có hoạt tính tương đương chất chuẩn dương SB203580. Do đó, cần nghiên cứu
tiếp theo về cơ chế kháng viêm cũng như hoạt tính in vivo trong thời gian tới của các hợp chất này,
đặc biệt là hợp chất Paramignyoside C.
b. Cây Xoan nhừ - C. axillaris
Từ loài Xoan nhừ, đã phân lập 13 hợp chất, trong đó có 3 hợp chất mới là Axillariol A, Axillariol B
và Axillariol C. 13 hợp chất này đã được thử hoạt tính gây độc tế bào trên 4 dòng tế bào ung thư và
chỉ có 2 hợp chất Toonaciliatin O (CA9) và Toonaciliatin N (CA12) có hoạt tính gây độc tế bào trên
dòng tế bào ung thư RD với giá trị IC50 tương ứng là 4,85 và 4,16 μg/ml.
c. Quả ươi - S. macropodum
Từ Quả ươi đã phân lập 10 hợp chất, trong đó có 1 hợp chất mới là Scaphiumlignan.
10 hợp chất này đã được thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định; kết quả cho thấy, các hợp
chất SLT3, SLT4, SLT5, SLT 10, SLT13a, SLT14, SLT15, SLT17, SLT18 biểu hiện khả năng kháng
từ 1-4 vi sinh vật kiểm định với giá trị MIC từ 25-100 µg/ml.
d. Cây Ổ kiến gai - M. tuberosa
Từ cây Ổ kiến gai đã phân lập 9 hợp chất, trong đó có 2 hợp chất mới là Mymecodoide A (MT1)
và Mymecodoide B (MT5).
e. Cây Cồ nốc Trung bộ - C. annamitica
Từ cây Cồ nốc Trung bộ đã phân lập 8 hợp chất. Các hợp chất này đã được thử hoạt tính chống
ôxy hóa trên hệ DPPH. Kết quả cho thấy, hợp chất Curculigoside (CAB2) và Orcinol glycoside
(CAW2) có hoạt tính chống ôxy hóa với giá trị SC50 lần lượt là 50,1 và 49,2 µg/ml.
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f. Cây Thảo nam sơn - X. cambodiana
Từ cây Thảo nam sơn đã phân lập 10 hợp chất. Kết quả thử hoạt tính chống ôxy hóa của 10 hợp
chất này cho thấy, các hợp chất XC02, XC03 và XC09 có hoạt tính chống ôxy hóa trên hệ DPPH với
các giá trị SC50 lần lượt là 11,56, 16,2 và 17,2 µg/ml.
g. Ứng dụng kết quả nghiên cứu
Từ các kết quả nghiên cứu, đã lựa chọn 3 loài thực vật có hoạt tính sinh học và đã chứng minh
hoạt tính thông qua các nghiên cứu hóa học để tiếp tục nghiên cứu tạo thực phẩm chức năng:
- Quả ươi (S. macropodum) để tạo thực phẩm chức năng viên nang Scaphy.
- Xáo leo (P. scandens) để tạo thực phẩm chức năng trà túi lọc Xáo leo.
- Cồ nốc Trung bộ (C. annamitica) để tạo thực phẩm chức năng trà túi lọc Sâm cau.
Các quá trình nghiên cứu phát triển sản phẩm và xây dựng các quy trình sản xuất thử được phối
hợp tiến hành tại Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).
3. Kết luận
Trong thời gian tới, kế thừa các kết quả đã đạt được, dựa trên điều kiện cơ sở nghiên cứu cũng
như nguồn nhân lực hiện có, Viện tập trung vào nghiên cứu, phát triển dược liệu theo một số định
hướng sau:
- Điều tra, bảo tồn và phát triển nguồn gen quý, có giá trị kinh tế phục vụ cho phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh Lâm Đồng.
- Phát triển nguồn giống có chất lượng cao thông qua các công nghệ nhân giống, phục tráng,
nhập nội, di thực, thuần hóa cũng như chọn, tạo các giống mới có năng suất và chất lượng cao, phù
hợp với sinh thái của Lâm Đồng và Tây Nguyên.
- Nghiên cứu sâu về thành phần hóa học, dược tính của các loài dược liệu có hoạt tính cao, đặc
hữu của Lâm Đồng. Trong đó, tập trung nghiên cứu phát triển một số thuốc từ dược liệu có tác dụng
phòng, chống ung thư, thuốc điều trị tim mạch, tiểu đường...
- Phối hợp với một số doanh nghiệp để triển khai, chuyển giao các kết quả nghiên cứu ra thực
tiễn xã hội nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, mới, có sức cạnh tranh trên thị trường, phục
vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
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PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, KỸ THUẬT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU HẠT NHÂN ĐÀ LẠT
TS. PHAN SƠN HẢI

Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt
I. Giới thiệu về Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt
Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt (Viện) được thành
lập theo Quyết định số 64-CP ngày 26/4/1976 của
Thủ tướng Chính phủ. Hiện tại, Viện là tổ chức khoa
học và công nghệ công lập tự đảm bảo một phần chi
thường xuyên theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày
14/6/2016 của Chính phủ.
Viện có chức năng quản lý, vận hành, khai thác lò
phản ứng hạt nhân nghiên cứu và các thiết bị khoa học

Toàn cảnh lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt
Toàn cảnh Lò phản ứng hạt nhân (Đà Lạt)

khác; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ
công tác quản lý nhà nước; sản xuất - kinh doanh, cung cấp sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực năng
lượng nguyên tử và liên quan; xuất - nhập khẩu vật tư, thiết bị phục vụ cho các hoạt động thuộc chức
năng, nhiệm vụ được giao.
Về cơ cấu tổ chức, Viện có 12 đơn vị trực thuộc, trong đó 9 đơn vị thuộc khối chuyên môn, 2 đơn
vị hành chính và 1 trung tâm đào tạo nhân lực.
Tổng số cán bộ, viên chức hiện có là 185 người, gồm 13 tiến sỹ (2 PGS), 60 thạc sỹ, 81 đại học,
6 cao đẳng và 25 công nhân kỹ thuật hoặc nhân viên khác. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ nghiên cứu
khoa học có nhiều cơ hội đào tạo trong và ngoài nước, được làm việc trực tiếp trên các thiết bị, dây
chuyền công nghệ hiện đại, trình độ chuyên ngành vững vàng, có khả năng đáp ứng các nhiệm vụ
nhà nước giao.
Trong 35 năm hình thành và phát triển, Viện đã xây dựng 11 lĩnh vực nghiên cứu sau:
Nghiên cứu vật lý lò phản ứng
Nghiên cứu vật lý và kỹ thuật lò phản ứng (LPƯ) để đảm bảo vận hành an toàn LPƯ hạt nhân,
trong đó tập trung nghiên cứu thực nghiệm, xây dựng và khai thác các chương trình tính toán
neutron, thủy nhiệt, quản lý nhiên liệu vùng hoạt để thay đảo nhiên liệu cho LPƯ trong quá trình hoạt
động; tính toán, thiết kế vùng hoạt để thay thế loại nhiên liệu có độ giàu cao bằng loại nhiên liệu có
độ giàu thấp; tính toán thiết kế cấu hình vùng hoạt LPƯ nghiên cứu mới của Trung tâm Nghiên cứu
Khoa học và Công nghệ hạt nhân.
Nghiên cứu vật lý hạt nhân
Nghiên cứu cơ bản về vật lý hạt nhân, số liệu hạt nhân và cấu trúc hạt nhân trên các chùm nơtron
đơn năng tại các kênh ngang của LPƯ với các kỹ thuật đo (n, γ), (n, 2γ), (n, n’),...
Nghiên cứu, sản xuất đồng vị phóng xạ
Nghiên cứu xây dựng các quy trình công nghệ để điều chế các chất đồng vị phóng xạ và dược
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chất phóng xạ phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh trong y tế; nghiên cứu đánh dấu phóng xạ kháng
thể đơn dòng sử dụng trong điều trị bệnh ung thư,...
Nghiên cứu phát triển các kỹ thuật phân tích
Nghiên cứu phát triển các kỹ thuật phân tích hạt nhân và hóa - lý khác; chuẩn hóa các quy trình
phân tích định lượng chính xác các đồng vị, nguyên tố, hợp phần, độc tố trong các loại mẫu địa chất,
dầu khí, lương thực, thực phẩm, phân bón, môi trường,...
Quan trắc phóng xạ môi trường
Nghiên cứu xây dựng phương pháp đo hoạt độ phóng xạ mức thấp trong mẫu môi trường; các
đặc trưng phân bố, quy luật tích lũy, chuyển hóa các nhân phóng xạ trong các đối tượng môi trường;
tiến hành quan trắc, cảnh báo phóng xạ môi trường và đánh giá tác động môi trường.
Nghiên cứu sử dụng đồng vị trong nghiên cứu môi trường
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị để khảo sát các quá trình môi trường như: xói
mòn đất; vận chuyển và lắng đọng trầm tích trong hệ thống sông, hồ, vùng cửa sông và ven biển;
quá trình khuếch tán, pha trộn của vật chất và nước biển ven bờ với đại dương; tác động của biến
đổi khí hậu và nước biển dâng đối với vùng ven biển,...
Nghiên cứu về điện tử hạt nhân
Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật điện tử thế hệ mới như FPGA, PIC, DSP,... để thiết kế, chế tạo
các máy phân tích biên độ đa kênh, máy đo đếm và cảnh báo phóng xạ, hệ trùng phùng,... phục vụ
các nghiên cứu trên LPƯ và hệ điều khiển LPƯ.
Nghiên cứu về công nghệ bức xạ
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bức xạ để phát triển các vật liệu mới phục vụ các lĩnh vực nông
- sinh - y - công nghiệp, ví dụ như các sản phẩm polymer, chế phẩm nano, vi sinh,...
Nghiên cứu về công nghệ sinh học
Nghiên cứu về sinh học phóng xạ đột biến tạo các giống cây mới; nghiên cứu, phát triển công
nghệ chọn tạo các giống cây trồng có giá trị kinh tế; lưu giữ và khai thác nguồn gen cây trồng bản
địa phục vụ cho công tác chọn và lai tạo giống.
Nghiên cứu về an toàn bức xạ
Nghiên cứu các kỹ thuật định liều chiếu trong, ngoài; nghiên cứu chế tạo liều kế cá nhân theo
phương pháp nhiệt phát quang (TLD) cho các loại bức xạ khác nhau; nghiên cứu phát triển kỹ thuật
định liều bằng phương pháp sinh học dùng trong đánh giá sự cố bức xạ,...
Nghiên cứu về xử lý và quản lý chất thải phóng xạ
Nghiên cứu xây dựng các quy trình xử lý, quản lý các loại chất thải phóng xạ rắn, lỏng và khí sinh
ra từ hoạt động của Viện.
II. Một số kết quả nổi bật và tiềm năng ứng dụng
Tính đến nay, LPƯ hạt nhân Đà Lạt đã vận hành an toàn và khai thác hiệu quả với tổng thời
gian hơn 46.000 giờ ở công suất danh định 500 kWt (trung bình đạt 1.320 giờ/năm; năm 2018, đạt
2.200 giờ) phục vụ sản xuất đồng vị phóng xạ, phân tích mẫu, nghiên cứu vật lý hạt nhân, LPƯ và
đào tạo cán bộ. Chỉ số này thể hiện đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ LPƯ của Viện
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đã trưởng thành, có khả năng làm chủ
trong vận hành, bảo dưỡng, đảm bảo
kỹ thuật để khai thác thiết bị hạt nhân
quan trọng là LPƯ hạt nhân nghiên
cứu.
Viện đã nghiên cứu và điều chế
thành công trên 30 chủng loại đồng vị
phóng xạ và dược chất đánh dấu phục
vụ trong y tế và một số ngành kinh tế

Đồng vị phóng xạ cung cấp cho ngành y tế, 1984-2018

kỹ thuật khác. Chỉ riêng cho ngành y tế, đến cuối năm 2018, Viện đã cung cấp khoảng 7.700 Ci đồng
vị phóng xạ các loại, trung bình khoảng 400 Ci trong 10 năm trở lại đây. Riêng trong năm 2018, Viện
đã cung cấp khoảng 620 Ci với 11 loại thuốc phóng xạ khác nhau cho các khoa y học hạt nhân trong
nước. Ngoài thị trường nội địa, Viện cũng xuất khẩu thuốc phóng xạ sang Campuchia từ cuối năm
2017 đến nay với tần suất khoảng 2 tuần/lần.

Một số thiết bị phân tích hạt nhân

Một số thiết bị phân tích hóa - lý

Với mục tiêu xây dựng trung tâm phân tích đồng bộ, đa dạng về kỹ thuật, góp phần hỗ trợ phát
triển kinh tế - xã hội vùng Lâm Đồng nói riêng và Tây Nguyên nói chung, các kỹ thuật phân tích hạt
nhân và phân tích hóa - lý đã được đầu tư phát triển khá toàn diện tại Viện. Các kỹ thuật phân tích
hạt nhân như phân tích kích hoạt neutron (NAA), huỳnh quang tia X (XRF), nhấp nháy lỏng (LSC),
đo hoạt độ mức thấp, cùng với các kỹ thuật hóa - lý khác như phương pháp hấp thụ nguyên tử
(AAS), sắc ký khí (GC), sắc ký ion (IC), khối phổ sắc ký lỏng cao áp (HPLC-MS), khối phổ plasma
tạo cặp cảm ứng (ICP-MS),... đã tạo ra sự đa dạng về năng lực phân tích của Viện. Các kỹ thuật
này có thể phân tích khoảng 70 nguyên tố và hợp chất trong nhiều đối tượng mẫu khác nhau. Hàng
năm, có hơn 100 doanh nghiệp và hộ cá thể sử dụng dịch vụ phân tích với hơn 6.000 mẫu, khoảng
60.000 chỉ tiêu, trực tiếp hỗ trợ hiệu quả cho công tác thăm dò khoáng sản, dầu khí, bảo vệ môi
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trường, sản xuất nông nghiệp sạch đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, phục vụ xuất khẩu lương
thực, thực phẩm. Các phòng thử nghiệm phân tích nguyên tố và đồng vị phóng xạ đều đạt chuẩn
ISO/IEC 17025:2015 từ năm 2013.
Các đồng vị phóng xạ môi trường
được sử dụng để nghiên cứu xói mòn
đất canh tác trong vùng Tây Nguyên
nói chung và Lâm Đồng nói riêng. Kỹ
thuật này đã được sử dụng để đánh giá
xói mòn đất tại 30 vị trí trong tỉnh Lâm
Đồng, đưa ra được tốc độ xói mòn đất

Các vị trí khảo sát tại Lâm Đồng và hình ảnh lấy mẫu đất

tương ứng với các loại cây trồng, độ
dốc và cách canh tác khác nhau. Kỹ thuật này cũng được sử dụng để đánh giá xói mòn đất chi tiết
cho một lưu vực diện tích 270 km2. Các số liệu nghiên cứu, khảo sát là những thông tin khoa học
giúp các cơ quan quản lý tài nguyên đất có thể sử dụng để quy hoạch cây trồng, kỹ thuật canh tác
trên vùng đất dốc của tỉnh nhằm đạt mục tiêu canh tác bền vững trên đất dốc.
Kỹ thuật đồng vị Be-7 được sử dụng
để xác định hiệu suất giữ đất của các mô
hình canh tác có áp dụng biện pháp giảm
thiểu xói mòn đất tại Lâm Đồng, như canh
tác theo đường đồng mức, làm ruộng bậc
thang, tạo bồn trũng giữ đất ở gốc cây cà
phê, đào mương rãnh xung quanh ruộng,
trồng các hàng cây bụi cỏ Vetiver theo

Hàng cây bụi
giảm xói mòn đất 42%

Trồng chè đồng
mức giảm xói mòn 36%

Tạo bồn ở gốc cà phê
giảm xói mòn 32%

Cà phê bậc thang xen chè
giảm xói mòn 60%

đường đồng mức, trồng xen cây ngắn
ngày với cây dài ngày,... Qua khảo sát
cho thấy, hiệu suất giữ đất thực tế của
các biện pháp canh tác chống xói mòn
thăng giáng trong một dải khá rộng, từ
30-60%. Nghiên cứu cũng chỉ ra nguyên
nhân tại sao một số mô hình có hiệu suất
giữ đất thấp và cần có biện pháp để tăng
hiệu quả bảo vệ đất. Kỹ thuật Be-7 giúp phát hiện các mô hình canh tác tối ưu trên phương diện giảm
thiểu mất đất và dinh dưỡng đất để phổ biến và nhân rộng.
Các đồng vị phóng xạ có sẵn trong môi
dụng để nghiên cứu quá trình bồi lắng các

11.20

hồ thủy lợi, thủy điện và nhận diện nguồn
gốc trầm tích gây bồi lắng. Đã có 11 hồ
chứa nước trong vùng Đông Nam bộ và
Tây Nguyên (các hồ thủy điện Trị An,
Thác Mơ, Đa Nhim, Hàm Thuận, Đa Mi và
6 hồ thủy lợi trong tỉnh Lâm Đồng) được
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khảo sát bồi lắng bằng kỹ thuật này, trong đó các hồ thủy điện được khảo sát theo chu kỳ khoảng
6-7 năm/lần. Số liệu tốc độ bồi lắng hồ được sử dụng để đánh giá tuổi thọ công trình, an toàn đập
và các khía cạnh an toàn khác. Thông tin nguồn gốc trầm tích được sử dụng để xây dựng biện pháp
giảm thiểu bồi lắng hồ.
Các đồng vị radi trong nước biển được nghiên cứu sử dụng làm chất chỉ thị để khảo sát quá
trình vận chuyển, thời gian tồn lưu, sự khuếch tán và pha trộn của vật chất (có nguồn gốc nhân tạo
hoặc tự nhiên) đưa vào vùng biển ven bờ, vùng cửa sông. Kỹ thuật này được sử dụng để khảo sát
quá trình pha trộn và vận chuyển của các dạng thải lỏng từ các cơ sở công nghiệp vào vùng biển
ven bờ,...
Các nguồn chiếu xạ Co-60
hoạt độ 16,5 kCi được sử dụng
để nghiên cứu khử trùng thực
phẩm, thanh trùng dụng cụ y
tế; nghiên cứu polyme hóa bức
xạ, tổng hợp polyme tạo ra các
vật liệu mới (vật liệu siêu hấp

Một số chế phẩm phục vụ nông nghiệp của công nghệ bức xạ

thụ nước, dùng bơm ép dầu,...);
nghiên cứu, sản xuất chế phẩm kích thích tăng trưởng thực vật (alginat chiết xuất từ rong nâu, chế
phẩm Olicide từ chitin/chitosan,...); nghiên cứu, chế tạo một số sản phẩm nano (nano bạc/chitosan
để phòng và trị nấm bệnh trên cây trồng, nano curcumin/chitosan làm lành vết thương và điều
trị sẹo,...).
Trong lĩnh vực công nghệ sinh
học, Viện đã nghiên cứu, phát
triển công nghệ chọn tạo nhanh
các giống cây trồng có giá trị kinh
tế cao (bằng kỹ thuật nuôi cấy
in vitro, cây đơn bội, đa bội, chỉ thị
phân tử,…); lưu giữ và khai thác
nguồn gen cây trồng bản địa phục

Chọn lọc đột biến bằng kỹ thuật
ra hoa in-vitro

Nuôi cấy mô hoa
Địa lan sạch bệnh

vụ cho công tác chọn và lai tạo giống; nghiên cứu phát triển kỹ thuật chọn tạo giống bằng kỹ thuật
xử lý đột biến (như giống bưởi đường lá cam ít hạt, một vài loại hoa đặc thù,...); nghiên cứu dinh
dưỡng cây trồng bằng đồng vị đánh dấu; phát triển phân bón vi sinh để cải tạo đất, men vi sinh xử
lý phế thải nông nghiệp,... Viện cũng đang triển khai nghiên cứu ứng dụng bức xạ ion hóa kết hợp
với công nghệ tế bào, chỉ thị phân tử để tăng hiệu quả trong chọn giống đột biến cây trồng; xây dựng
và phát triển kỹ thuật sinh học phân tử để chẩn đoán bệnh vi khuẩn, virus trên một số cây trồng chủ
lực tại Lâm Đồng.
Hướng nghiên cứu quan trắc và đánh giá tác động môi trường, đặc biệt là lĩnh vực phóng xạ môi
trường được đầu tư phát triển khá sớm tại Viện. Công tác quan trắc ngày càng được hiện đại hóa
và chuẩn hóa, phù hợp với các chuẩn mực của Việt Nam và quốc tế. Các phòng thí nghiệm phân
tích hóa - lý, phóng xạ của Viện phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017; dịch vụ quan trắc môi
trường phù hợp với các tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của
Chính phủ (VIMCERTS 204) quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
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Chất lượng không khí vùng Đà Lạt
được quan trắc và cảnh báo kịp thời
khi có các sự kiện bất thường dù là
ở mức độ ô nhiễm rất nhỏ, như sự ô
nhiễm phóng xạ trong không khí do sự
cố Chernobyl vào năm 1986, sự phun
trào núi lửa Pinatobo ở Philippines

Trạm QTPX môi trường

Đo nồng độ bụi, tiếng ồn

Đánh giá chất lượng nước
dưới đất

Mô hình xử lý Asen trong
nước do Viện xây dựng

năm 1991, tai nạn tại Nhà máy Điện
hạt nhân Fukushima vào năm 2011.
Viện cũng đã tham gia khảo sát, đánh
giá chất lượng nước sinh hoạt, nước
mặt, nước ngầm tại một số vùng trên
địa bàn tỉnh Lâm Đồng như nước Hồ
Xuân Hương, nước giếng các huyện
Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên; tham gia

đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư xây dựng; thiết lập quy trình công nghệ xử lý chất
thải lỏng cho các nhà máy sản xuất rau, quả, thực phẩm,...
Trong lĩnh vực an toàn bức xạ, Viện
đã phát triển thành công liều kế nhiệt
phát quang để phục vụ công tác định
liều cá nhân trong các hoạt động của
Viện và hỗ trợ các cơ sở sử dụng bức
xạ trong và ngoài tỉnh. Kỹ thuật định liều
sinh học cũng đã được áp dụng để xác
định liều chiếu cá nhân trong các trường

TLDs sản xuất tại NRI

Định liều sinh học

Kiểm định thiết bị CT

Kiểm xạ tại nhà máy

hợp sự cố bức xạ tại một số công ty
trong nước, giúp ổn định về tư tưởng
cho công nhân. Ngoài ra, Viện còn hỗ
trợ đắc lực cho các cơ sở bức xạ trong
nước những vấn đề liên quan đến an
toàn bức xạ như hiệu chuẩn thiết bị
ghi đo bức xạ, kiểm định các thiết bị
X-quang y tế, kiểm xạ cơ sở định kỳ,...
Tóm lại, trong thời gian qua, hầu hết các lĩnh vực nghiên cứu của Viện đã đạt được nhiều kết quả
khả quan và đang phát triển theo chiều hướng tốt. Viện đã tạo ra được khá nhiều sản phẩm, dịch vụ
khoa học và công nghệ để phục vụ sự phát triển kinh tế và an sinh xã hội của đất nước. Tuy nhiên,
so với tiềm lực, khả năng và nhu cầu thực tiễn của địa phương, những đóng góp của Viện phục vụ
trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng vẫn còn ở mức độ khiêm tốn. Trong thời
gian tới, với nhiều chính sách mới của Chính phủ về khoa học và công nghệ nói chung và lĩnh vực
năng lượng nguyên tử nói riêng, cơ hội đóng góp của Viện cho tỉnh Lâm Đồng sẽ có điều kiện tăng
cường hơn.
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VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN
NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO
CÔNG NGHỆ VÙNG TÂY NGUYÊN
TS. TRƯƠNG LA

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên
1. Giới thiệu
1.1. Cơ cấu tổ chức
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) là đơn vị sự nghiệp được thành
lập theo Quyết định số 930/1997/QĐ-TTg ngày 03/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở
sắp xếp lại Viện Nghiên cứu Cà phê, thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu
Dâu tằm tơ Bảo Lộc, thuộc Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam. Hiện nay, WASI trực thuộc Viện Khoa
học Nông nghiệp Việt Nam theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BNN ngày 10/6/2008 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT).
Tên tiếng Anh: Western Highlands Agriculture and Forestry Science Institute (WASI).
Trụ sở chính: 53 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Tổ chức bộ máy gồm:
- Lãnh đạo Viện: Quyền Viện trưởng và 03 Phó Viện trưởng;
- Các phòng chức năng: Tổ chức - Hành chính, Khoa học và Hợp tác quốc tế, Kế toán - Tài vụ.
- Các phòng, bộ môn nghiên cứu:
+ Bộ môn: Cây Công nghiệp, Lâm nghiệp và Cây ăn quả, Hệ thống Nông Lâm nghiệp, Chăn nuôi
và Đồng cỏ, Bảo vệ Thực vật, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Sau thu hoạch.
+ Phòng Phân tích nông hóa thổ nhưỡng.
- Các Trung tâm trực thuộc: Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Cà phê Eakmat
(Đắk Lắk); Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây hồ tiêu (Gia Lai); Trung tâm Nghiên cứu Thực
nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng.
Tính đến ngày 31/12/2018, Viện có 271 cán bộ, viên chức và người lao động. Trong đó, có 13 tiến
sỹ, 46 thạc sỹ, 113 đại học, 03 cao đẳng, 21 trung cấp trở xuống, 75 công nhân trực tiếp sản xuất.
Viện có 271 ha đất phục vụ xây dựng hạ tầng cơ sở, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản
xuất thực nghiệm. Cơ sở hạ tầng chính gồm nhà làm việc, hệ thống kho, xưởng chế biến cà phê,
hồ đập, hệ thống đường nội lô, thủy lợi, vườn ươm, vườn cây đầu dòng sản xuất hạt giống. Viện có
05 phòng phân tích thí nghiệm với hệ thống máy móc thiết bị được đầu tư cơ bản.
1.2. Chức năng, nhiệm vụ
- Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về nông, lâm nghiệp, thủy lợi vùng Tây Nguyên,
gồm các nội dung:
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+ Nghiên cứu lai tạo, chọn lọc, nhân giống các loại cây trồng, vật nuôi; phòng trừ sâu, bệnh hại;
các biện pháp kỹ thuật canh tác; hệ thống nông - lâm nghiệp; bảo vệ môi trường sinh thái; chế biến
thức ăn gia súc phục vụ cho sự phát triển nông - lâm nghiệp vùng Tây Nguyên.
+ Nghiên cứu kinh tế - xã hội, hạ tầng cơ sở nông nghiệp nông thôn của vùng.
+ Nghiên cứu phát triển lâm nghiệp và bảo vệ rừng.
+ Nghiên cứu phát triển thủy lợi nhằm sử dụng, bảo vệ tài nguyên đất, nước và thủy lợi nhỏ.
+ Nghiên cứu thị trường, chế biến bảo quản nông - lâm sản.
- Tham gia đào tạo, tư vấn và lập các dự án đầu tư, dịch vụ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ
thuật vào sản xuất - kinh doanh thuộc các lĩnh vực nghiên cứu của Viện theo quy định hiện hành của
nhà nước.
- Thực hiện hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp vùng
Tây Nguyên.
2. Thành tựu nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Viện đã tập trung nghiên cứu chọn tạo các giống cây
trồng, vật nuôi thích hợp cho vùng Tây Nguyên, gồm: cà phê vối, cà phê chè, dâu, tằm, chè, ca cao,
điều, bơ; các giống bò thịt cao sản, lợn rừng lai... Đồng thời, thử nghiệm, triển khai và chuyển giao
các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm của vùng. Viện đã kết hợp chặt
chẽ với các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, địa phương để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học
và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Những kết quả nổi bật thời gian qua của Viện như sau:
2.1. Các kết quả nghiên cứu về cây cà phê
2.1.1. Về giống
- Cây cà phê vối (Coffea canephora):
+ Chọn lọc dòng vô tính: tính đến năm 2011, Bộ NN&PTNT đã công nhận 9 dòng vô tính, gồm: TR4,
TR5, TR6, TR7, TR8, TR9, TR11, TR12, TR13 là giống chính thức; năm 2015 và 2016, công nhận chính
thức giống cà phê vối lai đa dòng TRS1 và 2 dòng vô tính TR14, TR15 là giống sản xuất thử. Trong điều
kiện thâm canh, các giống cà phê này có thể đạt năng suất từ 5,5-7,0 tấn nhân/ha, trọng lượng đạt từ
17-23 g/100 nhân và có khả năng kháng bệnh gỉ sắt cao.
+ Sản xuất hạt giống cà phê vối lai đa dòng (TRS1): chọn tạo được giống cà phê vối hạt lai đa
dòng TRS1, năng suất > 5 tấn/ha (tăng 50,2-86,9% so với giống đại trà); trọng lượng hạt lớn đạt
20,1 g (tăng 25,4% so với giống đại trà); tỷ lệ hạt trên sàng 16 (loại hạt R1) đạt trung bình 85,3%, tăng
27,7% so với giống đại trà; tỷ lệ tươi nhân đạt trung bình 4,6. Kháng bệnh gỉ sắt cao; thời điểm chín
tập trung vào tháng 11, 12. Tính trạng quả, hạt của giống TRS1 đều nổi trội hơn so với giống sản xuất
đại trà tại tất cả các vùng khảo nghiệm. Bước đầu chọn được 2 dòng cà phê vối 34/2, 10/24 chống
chịu cao với tuyến trùng Pratylenchus coffeae.
- Cây cà phê chè (Coffea arabica):
Giống cà phê chè Catimor do Viện chọn lọc và chuyển giao cho sản xuất từ năm 1994, chiếm tỷ
trọng cao (>98%) trong cơ cấu cà phê chè ở Việt Nam.
Lai tạo nhiều cặp lai giữa giống Catimor và các giống cà phê hoang dại có nguồn gốc từ Ethiopia.
Kết quả đã chọn lọc được các giống lai TN1, TN2, TN3, TN4; giống thuần chủng TH1 và đã được Bộ
NN&PTNT cho phép khu vực hóa.
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Năm 2016, 03 giống lai TN6, TN7, TN9 được Bộ NN&PTNT công nhận sản xuất thử. So với giống
Catimor, các giống lai có năng suất tương đương và có kích cỡ hạt được cải thiện rõ rệt, giống TH1
có chất lượng cà phê tách cao, thích hợp cho việc phát triển cà phê đặc sản.
2.1.2. Các quy trình công nghệ và tiến bộ kỹ thuật
- Hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống cà phê vối và cà phê chè bằng phương pháp nuôi
cấy mô và được công nhận tiến bộ kỹ thuật năm 2011.
- Hoàn thiện quy trình nhân giống cà phê chè (Coffea arabica) bằng công nghệ Bioreactor; quy
trình huấn luyện và chăm sóc cây cà phê chè nuôi cấy mô bằng công nghệ Bioreactor trong vườn
ươm và quy trình trồng cà phê từ cây nhân giống vô tính invitro đã được Bộ NN&PTNT công nhận
là tiến bộ kỹ thuật năm 2015.
- Quy trình kỹ thuật canh tác cà phê chè theo hướng VietGAP đạt năng suất, chất lượng và hiệu
quả cao.
- Quy trình quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) cho cà phê vối giai đoạn kinh doanh.
- Quy trình chẩn đoán nhu cầu dinh dưỡng trên cây cà phê bằng việc phân tích đất và lá.
- Quy trình quản lý cây trồng tổng hợp áp dụng cho cà phê chè.
- Quy trình quản lý cây trồng tổng hợp áp dụng cho cà phê vối giống đại trà.
- Quy trình quản lý cây trồng tổng hợp áp dụng cho cà phê vối ghép giống chọn lọc (giống mới).
- Quy trình tưới nước tiết kiệm và bón phân qua nước cho cây cà phê.
- Quy trình công nghệ ghép cải tạo vườn cà phê vối năng suất thấp.
- Quy trình ứng dụng enzyme trong chế biến cà phê.
- Quy trình phòng trừ một số đối tượng sâu, bệnh hại chính trên cây cà phê: rệp sáp, mọt đục quả,
đục cành, bệnh gỉ sắt, khô cành, nấm hồng...
- Quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ cây cà phê.
- Quy trình phòng trừ hội chứng vàng lá cà phê vối tại Lâm Đồng.
- Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học xử lý vỏ cà phê ở quy mô nhỏ.
- Quy trình xử lý vỏ cà phê làm phân bón cho cây trồng.
- Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học thử nghiệm nấm ký sinh côn trùng phòng trừ rệp sáp hại
rễ cà phê.
- Quy trình sử dụng chế phẩm sinh học thử nghiệm nấm ký sinh côn trùng phòng trừ rệp sáp hại
rễ cà phê.
- 02 tiến bộ kỹ thuật công nhận chính thức: biện pháp bón phân NPK cho cà phê chè Catimor trên
đất bazan; biện pháp phòng trừ tuyến trùng hại rễ cà phê.
- 03 tiến bộ kỹ thuật được công nhận tạm thời: quy trình ghép cà phê vối; quy trình nuôi cấy mô
cà phê chè; quy trình nuôi cấy mô cà phê vối.
2.2. Các kết quả nghiên cứu về cây ca cao (Theobroma cacao)
2.2.1. Giống
Viện đã nhập nội được 30 cặp bố mẹ từ Malaysia để sản xuất hạt lai. Các con lai F1 đang được
đánh giá và chọn lọc. Đã chọn lọc 15 dòng vô tính từ tập đoàn ca cao thu thập từ năm 1977. Các dòng
này có thể đạt năng suất >2 tấn hạt/ha trong điều kiện không tưới nước. Đến nay, 10 dòng ca cao
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đã được Bộ NN&PTNT công nhận là TC4, TC7, TC11, TC12, TC13 (năm 2006); PBC157, PBC159
(năm 2011); TC21, TD28 và TD31 (năm 2016).
2.2.2. Quy trình và tiến bộ kỹ thuật
- Các quy trình về cây ca cao gồm 12 quy trình về giống, canh tác, phòng trừ sâu, bệnh.
- 03 tiến bộ kỹ thuật gồm: quy trình kỹ thuật công nghệ ghép ca cao (năm 2010); quy trình trồng
và chăm sóc ca cao; quy trình sản xuất ca cao theo hướng bền vững (năm 2016).
2.3. Các kết quả nghiên cứu về cây chè (Cammellia sinensis)
Quy trình sản xuất chè nguyên liệu búp tươi theo VietGAP tại Tây Nguyên đã được Bộ NN&PTNT
công nhận chính thức là tiến bộ kỹ thuật (năm 2017).
2.4. Các kết quả nghiên cứu về cây bơ (Persea americana Mill.)
2.4.1. Giống
Chọn được 06 giống bơ năng suất và chất lượng cao, trọng lượng quả lớn, trong đó 02 giống
được Bộ NN&PTNT công nhận sản xuất thử vào năm 2011 là TA3, TA5 và 04 giống được Bộ
NN&PTNT công nhận vào năm 2016 với 02 giống công nhận sản xuất thử: Reed, TA40 và 02 giống
công nhận chính thức: Booth 7, TA1.
2.4.2. Quy trình và tiến bộ kỹ thuật
- Bộ NN&PTNT đã công nhận chính thức tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 9301:2013) về Cây giống
bơ vào năm 2013.
- Bộ NN&PTNT công nhận tạm thời tiến bộ kỹ thuật quy trình ghép nối ngọn 2 giống bơ TA1 và
Booth 7; quy trình thâm canh 2 giống bơ TA1 và Booth 7 năm 2016.
2.5. Các kết quả nghiên cứu về cây hồ tiêu (Piper nigrum)
2.5.1. Giống
Đã thu thập được 80 vật liệu giống và xác định giống tiêu Vĩnh Linh là giống thích hợp với vùng
Tây Nguyên; đã hoàn thiện các thủ tục về mặt khoa học và pháp lý để Bộ NN&PTNT công nhận
giống hồ tiêu Vĩnh Linh là giống quốc gia.
2.5.2. Quy trình và tiến bộ kỹ thuật
- Quy trình kỹ thuật nhân giống vô tính hồ tiêu bằng phương pháp giâm hom thân.
- Quy trình kỹ thuật gieo ươm, trồng và chăm sóc các loại cây trụ sống có triển vọng.
- Quy trình kỹ thuật thâm canh cây hồ tiêu ở Tây Nguyên.
- Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hồ tiêu theo hướng phát triển bền vững ở Tây Nguyên.
- Quy trình kỹ thuật sản xuất hồ tiêu theo hướng GAP.
- Bộ NN&PTNT đã công nhận 2 quy trình: quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch hồ tiêu
(năm 2015); quy trình quản lý bệnh chết nhanh, chết chậm hại hồ tiêu (2016).
2.6. Các kết quả nghiên cứu về dâu, tằm
2.6.1. Giống
- Giống dâu: VA-201; TBL-03 và TBL-05. Các giống này hiện chiếm trên 80% diện tích dâu của
tỉnh Lâm Đồng; năng suất trung bình đạt trên 20 tấn/ha/năm, trong điều kiện thâm canh có thể đạt
40-60 tấn/ha/năm, cao hơn so với giống dâu Bầu đen (8-10 tấn/ha/năm) trồng phổ biến trước đây.
- Giống tằm gồm TN10; TQ112; TN1278; LĐ09. Năng suất kén của các giống đều trên 40 kg/hộp,
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chất lượng tơ kén dần được nâng lên, hiện nay giống LĐ09 đã đạt được chất lượng tơ trên 2A.
2.6.2. Quy trình và tiến bộ kỹ thuật
- Quy trình quản lý dinh dưỡng tổng hợp cho cây dâu.
- 03 tiến bộ kỹ thuật được công nhận tạm thời về giống tằm (nuôi tằm, bảo quản giống tằm, giống
tằm lưỡng hệ lai tứ nguyên LĐ09).
- Quy trình trồng và thâm canh giống dâu VA-201 và S7-CB ở Tây Nguyên.
- 01 tiến bộ kỹ thuật về giống tằm được công nhận chính thức (giống tằm lưỡng hệ nguyên
Larec1, Larec2, Larec7, Larec8 và giống tằm lai TN1278).
- Sản xuất thuốc phòng bệnh tằm vôi Papzol-B.
- Biện pháp phòng trừ rầy hại dâu.
- Biện pháp nuôi tằm con tập trung; quy trình kỹ thuật nuôi tằm 2 giai đoạn.
2.7. Các kết quả nghiên cứu về chăn nuôi và đồng cỏ
2.7.1. Giống
- Giống bò thịt chất lượng cao và lợn rừng lai
+ Lai tạo các giống bò thịt theo hướng chất lượng cao, gồm các công thức lai sử dụng các giống
cao sản gồm: Brahman, Drought Master, Limuosine, Red Angus bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, kết
quả các con lai đều có khối lượng và chất lượng thịt cao hơn 25-35% bò Laisind.
+ Lai tạo thành công lợn rừng lai thương phẩm từ lợn đực rừng với lợn cái Sóc Tây Nguyên, tạo
sản phẩm sạch phục vụ du lịch theo hướng đặc sản.
- Giống cỏ và cây thức ăn chăn nuôi: tuyển chọn và xây dựng vườn tập đoàn giống cỏ và cây thức ăn
gia súc, gồm 6 giống phù hợp trong điều kiện vùng Tây Nguyên cho năng suất và tính chịu hạn cao gồm:
VA06, Ghi nê (cỏ Sả - Panicum maximum), Mulato II, cỏ Ruzi (Brizantha ruuinensis), Paspalum (Paspalum
atratum); giống cỏ họ đậu Stylo (Stylosanthes guianensis). Năng suất xanh các giống cỏ đạt: cỏ VA06:
330,9-550 tấn/ha; cỏ Voi: 298,1 tấn/ha và Ghi nê: 174,9 tấn/ha.
2.7.2. Quy trình và tiến bộ kỹ thuật
- Quy trình lai tạo bò thịt chất lượng cao;
- Quy trình lai tạo, sản xuất bò lai Zêbu thương phẩm;
- Quy trình chăn nuôi bò lai cao sản;
- Quy trình vỗ béo bò thịt;
- Quy trình kỹ thuật chế biến, bảo quản cỏ và phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò;
- Quy trình chăn nuôi lợn rừng lai;
- Quy trình trồng và sử dụng các giống cỏ chăn nuôi cao sản;
- 03 tiến bộ kỹ thuật được Bộ NN&PTNT công nhận tạm thời, gồm: quy trình ủ chua vỏ quả ca cao,
trái điều và vỏ xơ mít làm thức ăn cho bò (2009); quy trình chế biến cỏ và phụ phẩm nông nghiệp làm
thức ăn cho bò (2012); quy trình chăn nuôi lợn Sóc (2012).
- Bộ KH&CN công nhận tạm thời 04 quy trình: quy trình lai tạo bò lai Zêbu; quy trình trồng và sử
dụng một số giống cỏ chăn nuôi; quy trình chế biến thức ăn xanh và phụ phẩm nông, công nghiệp
làm thức ăn cho bò; quy trình vỗ béo bò thịt (2012).
II. Kết quả nổi bật trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tại Lâm Đồng
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1. Cây cà phê
- Các giống cà phê chè khảo nghiệm tại Đà Lạt và Lâm Hà sinh trưởng, phát triển tốt hơn so với
Bảo Lâm. Giống TN3 và TN4 cho năng suất cao hơn so với các giống còn lại. Trong đó, giống TN4
có khả năng sinh trưởng tốt, cho năng suất cao hơn và khả năng kháng sâu, bệnh hại cũng tốt hơn
ở cả 3 vùng sinh thái của Lâm Đồng (2010-2012).
- Đa số các giống cà phê chè lai TN ở các khảo nghiệm và mô hình trồng tại Lâm Đồng (huyện
Lâm Hà, Đơn Dương và thành phố Đà Lạt) đều có năng suất và chất lượng cà phê nhân sống cao
hơn hoặc tương đương so với giống đối chứng Catimor. Các giống lai có năng suất cao nhất tại các
vùng trồng là TN1, TN2, TN6, TN7, TN9. Các giống có khối lượng 100 nhân và tỷ lệ hạt trên sàng
16 lớn nhất là TN1, TN5, TN6, TN7, TN9, TN10. Khối lượng 100 nhân của các giống này đạt trên
16 g, tỷ lệ hạt trên sàng 16 đạt trên 80%. Tỷ lệ tươi/nhân của các giống biến động trong khoảng từ
5,8-6,5 (2015-2016).
- Đối với các giống thuần THA1, THA2, THA3 trồng khảo nghiệm và mô hình tại Lâm Hà và Đơn
Dương đều có năng suất và chất lượng cà phê nhân sống cao hơn so với Catimor, trong đó giống
THA1, THA2 có năng suất nổi trội nhất. Các giống THA1, THA2, THA3 đều có khối lượng 100 nhân
> 16,5 g và tỷ lệ hạt trên sàng 16 đạt > 80%. Tỷ lệ tươi/nhân của các giống này biến động từ
5,9-6,2 (2015-2016).
- Các giống thuần THA1, THA2, THA3 trong các mô hình trồng mới tại Đức Trọng và Lạc Dương
đều sinh trưởng tốt hơn hoặc tương đương giống Catimor, trong đó giống THA1 sinh trưởng tốt nhất,
số cặp cành cấp 1 và số đốt/cành đạt lớn nhất (2016).
- Đã xác định được các địa phương thuộc tỉnh Lâm Đồng phù hợp để phát triển cà phê chè bao
gồm: Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Đức Trọng và Đam Rông (2010-2012).
- Công thức phân bón (280 N : 120 P2O5 : 300 K2O + 30 tấn phân chuồng) trên cà phê chè có xu

hướng cho năng suất cao và hiệu quả hơn (2010-2012).

- Các công thức bón phân cho cà phê chè giống lai và giống thuần (THA1, THA2, THA3) tại tỉnh
Lâm Đồng (gồm các huyện Lâm Hà, Đơn Dương và thành phố Đà Lạt) với hàm lượng nguyên chất
tương ứng 280 kg N + 120 P2O5 + 300 K2O và 350 kg N + 180 P2O5 + 330 K2O so với cách bón truyền

thống không ảnh hưởng rõ rệt đến năng suất, giúp giảm bớt chi phí đầu vào (2015-2016).
- Xây dựng các vườn giống đầu dòng/vườn nhân chồi của WASI (Lâm Đồng: 1 ha).

- Xây dựng 12 ha mô hình áp dụng các biện pháp kỹ thuật tái canh ngay 03 ha cà phê tại Lâm Đồng
(2016), mô hình có hiệu quả tốt hơn so với đối chứng, tỷ lệ cây bị vàng lá, thối rễ <10%. Mô hình tái
canh: 80 ha (tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng): sau 1 năm trồng, tỷ lệ cây sống ở các mô
hình > 95%, các mô hình đều sinh trưởng, phát triển tốt.
- Mật độ cây che bóng trong vườn cà phê thích hợp từ 70-90 cây keo dậu hoặc 60 cây muồng
đen/ha, cải thiện được tiểu khí hậu và môi trường đất trong vườn cà phê, năng suất cà phê có thể
duy trì ổn định ở mức 3,4-3,7 tấn/ha.
- Mô hình trồng xen cây sầu riêng (80-90 cây/ha), hồ tiêu (160-280 cây/ha) vào vườn cà phê, đáp
ứng yêu cầu che bóng của cây cà phê, tăng thêm thu nhập cho nông dân.
- Áp dụng ICM đã góp phần giảm chi phí đầu vào, sử dụng nguồn tài nguyên nước hiệu quả, giảm
lượng phân bón (N và P), giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng, góp phần bảo vệ môi trường
sinh thái.
- Biện pháp tạo hình đa thân cho các dòng cà phê vối chín muộn có năng suất vượt trội hơn so
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với tạo hình đơn thân. Kỹ thuật ghép cải tạo sẽ rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản, giảm chi phí so
với trồng mới, vườn cây và chất lượng hạt đồng đều, cho năng suất cao hơn, giá bán cà phê nhân
cao hơn so với khi chưa ghép (2011-2012).
- Xây dựng được 04 vườn chồi cà phê vối với diện tích 400 m2/vườn tại thành phố Bảo Lộc và các
huyện Di Linh, Đức Trọng và Lâm Hà.
- Xây dựng 05 mô hình thâm canh tổng hợp tại 05 huyện (2008-2010).
- Xây dựng 10.000 m2 vườn sản xuất chồi giống gốc cà phê vối tại các huyện Bảo Lâm, Di Linh,
Đơn Dương, Lâm Hà (2013-2015).
- Xây dựng 4.000 m2 vườn chồi cà phê và 1.536 m2 nhà màng tại Trạm Sản xuất Thực nghiệm Đơn
Dương (2013-2015).
- Xây dựng tài liệu nhận dạng một số giống cà phê vối và hướng dẫn xây dựng hồ sơ xin công
nhận cây đầu dòng cà phê vối cho các cá nhân/doanh nghiệp sản xuất giống tư nhân ở Lâm Đồng;
tiến hành các nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống cây cà phê vối (2013-2015).
2. Cây chè
- Bón các loại phân hữu cơ sinh học: HCSH-RAS, HCSH-NAS, HCSH-TRN1, HCSH-TRDT cho
cây chè làm năng suất tăng 5-10% so với đối chứng và giảm 15% lượng phân vô cơ (2012-2016).
- Bón phân hữu cơ sinh học với lượng 150% và 200% so với khuyến cáo (tương đương
3.000-4.000 kg/ha/năm) làm tăng năng suất chè, mặc dù ở các công thức này đã giảm lượng phân
hóa học từ 15-30% so với đối chứng (2012-6/2016).
- Biện pháp thu hái chè bằng máy tiết kiệm được chi phí nhân công, năng suất chè tăng, thời gian
cách ly đảm bảo an toàn do thời gian giữa 2 lứa hái kéo dài 50-60 ngày, hiệu quả kinh tế cao hơn
so với hái bằng tay (2012-2016).
- Xây dựng và chứng nhận 10 ha mô hình sản xuất chè nguyên liệu búp tươi đạt tiêu chuẩn
VietGAP với sản lượng 265 tấn/năm. Ứng dụng quy trình kỹ thuật sản xuất chè nguyên liệu búp
tươi đạt tiêu chuẩn VietGAP năng suất tăng > 13%, giá bán tăng 5,68%, lợi nhuận tăng 24,69%
(2012-2016).
3. Cây dâu, nuôi tằm
- Ứng dụng quy trình quản lý tổng hợp đối với cây dâu, năng suất dâu tăng 40-60%; hiệu quả kinh
tế tăng 25-30% giữa tưới và không tưới.
- Giống dâu VA-201 có tiềm năng năng suất cao: 30-35 tấn/ha; sinh trưởng và phát triển thân, cành
mạnh, thích hợp cho thu hoạch cắt cành; chất lượng lá tốt, thích hợp cho nuôi tằm con; cho thu hoạch
quanh năm.
- Giống dâu TLB-03 có tiềm năng năng suất cao: 40-45 tấn/ha; sinh trưởng và phát triển thân,
cành mạnh, thích hợp cho thu hoạch cắt cành; chất lượng lá tốt, thích hợp cho cả tằm con và tằm
lớn; cho thu hoạch quanh năm; có khả năng kháng rầy.
- Tiềm năng năng suất của giống TBL-05 cao: 40-45 tấn/ha; chất lượng lá tốt, thích hợp cho
cả tằm con và tằm lớn; giảm công thu hái do lá lớn và cho thu hoạch lá quanh năm, có khả năng
kháng rầy.
- Mô hình trồng dâu TBL-03 có lợi nhuận cao hơn trồng giống dâu khác khoảng từ 11,0-20,6%;
mô hình trồng giống dâu TBL-05 có lợi nhuận cao hơn đối chứng từ 5,9-15%. Các mô hình phù
hợp với điều kiện sản xuất tại vùng Tây Nguyên, do vậy khả năng nhân rộng phát triển dễ dàng
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(2011-2015).
- Việc ứng dụng quy trình quản lý dinh dưỡng tổng hợp cho cây dâu giúp năng suất tăng từ
40-60%; hiệu suất sử dụng phân bón cao; hiệu quả kinh tế tăng 25-30% so với không tưới; bảo vệ
môi trường, phát triển bền vững.
- 5 giống kén bầu LAREC3, KT2, O2B, JVK, A2 và 2 giống kén eo A1, LAREC8 là những giống
nổi trội về sức sống, năng suất hoặc chất lượng tơ kén; có tiềm năng cho công tác lai tạo giống tằm
(2011-2015).
- Giống tằm LĐ09: năng suất kén cao 45-50 kg/hộp (20 g), chiều dài tơ đơn khoảng 1.000 m, có
thể nuôi quanh năm ở Lâm Đồng.
- Giống tằm TN-1278: năng suất kén cao 40-50 kg/hộp (20 g); chất lượng tơ kén tốt (chiều dài tơ
đơn lớn > 1.000 m, cấp tơ 2-3A); có thể nuôi quanh năm ở Lâm Đồng.
- Xây dựng được quy trình nhân giống tằm đối với giống lai LĐ09; cung cấp 11 nghìn hộp trứng
LĐ09 phục vụ sản xuất. Trứng tằm sản xuất ra đều đạt năng suất cao, chất lượng tốt, giá thành hợp lý
(2011-2015).
- Xây dựng được mô hình nuôi tằm giống mới LĐ09 tại Lâm Hà và Đạ Tẻh (Lâm Đồng) đạt hiệu
quả năng suất cao hơn 5-7% so với nuôi giống khác (2011-2015).
- Hàng năm cung ứng cho sản xuất từ 2.000-3.000 hộp trứng tằm và trên 1.000 hộp tằm con.
4. Chăn nuôi gia súc và đồng cỏ
- Lai tạo các cặp bò lai giữa các giống bò cao sản: Brahman, Drought Master, Red Angus với bò
Laisind tại Lâm Đồng, khối lượng của bò các nhóm lai lúc 18 tháng tuổi đạt tương ứng: 288,3 kg/con;
320 kg/con; 327,3 kg/con và cao hơn bò Laisind (chỉ đạt 184,5 kg/con) (2013-2016).
- Năng suất các giống cỏ chăn nuôi đạt khá cao: cỏ Voi (Penisetum purpureum) đạt 220-240 tấn
chất xanh/ha; cỏ Sả (Panicum maximum): 180-220 tấn chất xanh/ha; cỏ VA06 đạt 230-320 tấn chất
xanh/ha.
- Chuyển giao quy trình chế biến cỏ và phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò (ủ chua, ủ rơm
u rê, ủ chua sinh học...); quy trình vỗ béo bò thịt, kỹ thuật sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh-TMR
cho bò thịt và bò sữa.
- Mô hình chăn nuôi bò thịt ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ tại Đơn Dương, Đức
Trọng (Lâm Đồng) mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn chăn nuôi truyền thống là 30,2%.
- Mô hình chăn nuôi bò lai cao sản tại các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh và thành phố
Bảo Lộc Đồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thu nhập tại các mô hình tăng cao hơn chăn nuôi
truyền thống là 33,1%. Thu tăng thêm sau 02 năm là trên 1.856 triệu đồng (trung bình: 928 triệu
đồng/năm).
5. Các sản phẩm chuyển giao vào sản xuất
- Phân bón lá NUCAFE chuyên dùng cho cây cà phê, 30-40 tấn/năm.
- Phân bón lá NUPE chuyên dùng cho cây hồ tiêu, từ 3-5 tấn/năm.
- Chế phẩm ĐQĐ: chế phẩm ra hoa, đậu quả cho cây điều.
- Chế phẩm Tricô-VTN (phòng trừ Phytophthora trên cây hồ tiêu, ca cao, cây ăn quả...), chế phẩm
nấm ký sinh côn trùng phòng trừ rệp sáp hại rễ cà phê.
- Hệ thống phun mưa tại gốc tưới cà phê: giúp tiết kiệm 20% lượng nước tưới; 20% lượng phân bón;
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25% công lao động và giúp tăng năng suất cây trồng.
- Sản phẩm cà phê bột nguyên chất E coffee - 3K.
- Rượu Ngài đực tằm dâu và nước giải khát từ quả dâu tằm.
- Nấm Đông trùng hạ thảo từ giá thể nhộng tằm.
6. Đề xuất hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đối với tỉnh Lâm Đồng
trong thời gian tới
- Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật canh tác cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Nghiên cứu thực trạng và xây dựng một số mô hình nông lâm kết hợp phù hợp với điều kiện
sinh thái của tỉnh Lâm Đồng.
- Nghiên cứu ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất cà phê (bón phân, tưới nước, thu hoạch...).
- Nghiên cứu xây dựng các mô hình trồng xen các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao trong vườn
cà phê nhằm tăng thu nhập, hạn chế rủi ro trong sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Nghiên cứu phát triển chuỗi giá trị trong sản xuất chuối đặc sản tại Lâm Đồng.
- Nghiên cứu phát triển chuỗi giá trị về cây mắc ca, điều, chè...
- Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây dược liệu tại Lâm Đồng.
- Nghiên cứu phát triển các giống dâu, tằm, trứng tằm phục vụ sản xuất tại Lâm Đồng.
- Nghiên cứu phát triển chăn nuôi bò thịt theo chuỗi giá trị và an toàn vệ sinh thực phẩm tại tỉnh
Lâm Đồng.
- Nghiên cứu phát triển chăn nuôi bò sữa quy mô nông hộ tại tỉnh Lâm Đồng.
- Nghiên cứu tạo nguồn thức ăn chất lượng cao cho bò sữa, bò thịt tại Lâm Đồng.
- Đánh giá nguồn lực và đề xuất giải pháp cải thiện sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu
số tỉnh Lâm Đồng (lâm sản ngoài gỗ).
- Chuyển giao các tiến bộ về giống, kỹ thuật canh tác và bảo vệ thực vật cây cà phê. Chuyển giao
các tiến bộ kỹ thuật trồng, chăm sóc cà phê chè theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt (GAP)
cho các đơn vị và cá nhân. Xây dựng thương hiệu cà phê chè từ các giống cà phê chè lai và giống
thuần do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên nghiên cứu và tuyển chọn tại Đà
Lạt, Lâm Đồng.
- Xây dựng mô hình tưới nước tiết kiệm trên cây cà phê cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại
tỉnh Lâm Đồng.
- Xây dựng các vườn nhân giống ứng dụng công nghệ cao tại các vùng sản xuất cà phê trọng
điểm (gồm vườn ươm và vườn nhân chồi) với quy mô 1 ha trở lên.
- Xây dựng các mô hình trồng giống cà phê vối, chè nuôi cấy mô.
- Xây dựng vườn sản xuất cung cấp nguồn giống tốt của các giống cà phê chè tại Lâm Đồng.
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NỔI BẬT CỦA
VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG NHỮNG NĂM QUA
VÀ MỘT SỐ THÀNH TỰU TRIỂN VỌNG TRONG NGHIÊN CỨU
VÀ CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT TẠI LÂM ĐỒNG
TS. NGUYỄN VĂN LIÊM

Viện Bảo vệ thực vật

A. Giới thiệu chung
Viện Bảo vệ thực vật (Viện), tiền thân là Ban Bảo vệ thực vật thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp
Việt Nam, được thành lập ngày 09/02/1968 theo Nghị định số 24/CP của Chính phủ; Viện sắp xếp
lại tổ chức theo Quyết định số 34/2006/QĐ-BNN ngày 09/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và PTNT. Hiện nay, Viện là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt
Nam (Bộ Nông nghiệp và PTNT).
1. Chức năng, nhiệm vụ của Viện (theo Quyết định số 34/2006/QĐ-BNN ngày 09/5/2006 của
Bộ Nông nghiệp và PTNT)
+ Xây dựng các chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
dài hạn, 5 năm và hàng năm trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
của cả nước, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.
+ Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực:
a) Điều tra cơ bản về sinh vật gây hại, sinh vật có ích, xây dựng quỹ gen về sinh vật trong bảo vệ
thực vật; bảo quản và xây dựng bộ mẫu chuẩn quốc gia về côn trùng, bệnh hại, cỏ dại, vi sinh vật
nông nghiệp, ký sinh thiên địch;
b) Nghiên cứu sâu, bệnh, cỏ dại và các loài dịch hại khác hại cây nông - lâm nghiệp và giải pháp
phòng trừ;
c) Nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật (BVTV);
d) Nghiên cứu độc lý, dư lượng, phát triển thuốc BVTV và giải pháp sử dụng theo hướng an toàn
vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường;
đ) Nghiên cứu và xác định các đối tượng kiểm dịch thực vật;
e) Nghiên cứu đánh giá nguy cơ và quản lý dịch hại phục vụ sản xuất nông sản an toàn;
f) Tham gia nghiên cứu chọn tạo giống chống chịu sâu, bệnh có năng suất cao, phẩm chất tốt
phục vụ cho các vùng sinh thái của cả nước.
+ Thực hiện khảo, kiểm nghiệm thuốc BVTV.
+ Thực hiện chức năng khuyến nông, khuyến lâm về BVTV.
+ Hợp tác quốc tế nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, hợp tác chuyên gia và đào tạo nguồn nhân
lực trong lĩnh vực bảo vệ thực vật theo quy định.
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+ Hợp đồng liên doanh, liên kết về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ
thuật mới, đào tạo nguồn nhân lực BVTV với các tổ chức trong nước theo quy định của pháp luật.
+ Sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.
+ Quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao theo đúng quy định
của pháp luật.
2. Cơ cấu tổ chức
- Lãnh đạo Viện: 1 Viện trưởng và 2 Phó Viện trưởng.
- Các phòng nghiệp vụ: Tổ chức hành chính; Khoa học và Hợp tác quốc tế; Tài chính - Kế toán.
- Các bộ môn nghiên cứu: Bệnh cây; Côn trùng; Thuốc, Cỏ dại và Môi trường; Chẩn đoán, giám
định dịch hại và thiên địch; Miễn dịch thực vật; Kinh tế sử dụng thuốc BVTV.
- Đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Đấu tranh sinh học; Trung tâm Nghiên cứu BVTV Nam bộ.
- Nguồn nhân lực: hiện Viện có 139 cán bộ, trong đó, có 16 tiến sỹ chuyên ngành; 73 thạc sỹ;
44 Kỹ sư và 6 nhân viên phục vụ.
B. Những thành tựu khoa học và công nghệ nổi bật
1. Kết quả điều tra cơ bản về sâu, bệnh và cỏ dại hại cây trồng nông - lâm nghiệp
Viện đã thực hiện thành công 4 cuộc tổng điều tra sâu, bệnh trên các loại cây trồng trong phạm
vi cả nước, gồm:
+ Cuộc tổng điều tra sâu, bệnh hại cây trồng nông nghiệp 1967-1968 ở các tỉnh phía Bắc.
+ Cuộc tổng điều tra sâu, bệnh hại cây trồng tại các tỉnh phía Nam trong các năm 1977-1979.
+ Cuộc tổng điều tra cơ bản sâu, bệnh hại được tiến hành trong năm 1997-1998 tại 18 tỉnh thuộc
các vùng trong cả nước.
+ Điều tra thành phần cỏ dại trên ruộng lúa nước và trên cây trồng cạn qua các năm 1969-1974,
1979-1985, 1995-1997.
Trong điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế, việc phát hiện, cập nhật kịp thời các loài
dịch hại mới phát sinh và ngăn chặn sự xâm lấn của các sinh vật hại ngoại đang là yêu cầu cấp bách
đối với Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Viện đã phối hợp với Cục BVTV thực hiện điều tra thành phần
sinh vật hại trên một số cây trồng chính và sản phẩm sau thu hoạch trên phạm vi toàn quốc trong
giai đoạn 2006-2010. Kết quả của các kỳ điều tra đã được tập hợp và xuất bản thành các tập sách
“Kết quả điều tra côn trùng (1967-1968)”; “Kết quả điều tra bệnh cây (1967-1968); “Kết quả điều tra
côn trùng và bệnh cây tại các tỉnh phía Nam (1977-1978)”, “Kết quả điều tra sâu, bệnh hại cây ăn
quả (1997-1998)”; “Danh lục sinh vật hại trên một số cây trồng chính và sản phẩm sau thu hoạch
(2006-2010)”.
Hiện nay, Viện đang lưu giữ và bảo quản tại bảo tàng bộ sưu tập sâu, bệnh, cỏ dại và thiên địch
giá trị nhất Việt Nam gồm 68.891 mẫu (trong đó 67.178 mẫu của 8.000 loài côn trùng thuộc 25 bộ,
200 họ và 500 loài ký sinh thiên địch; 1.243 mẫu bệnh hại thuộc các loại nấm, vi khuẩn, virus, tảo,
địa y, thực vật thượng đẳng ký sinh, mẫu của 700 loài cỏ dại).
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2. Nghiên cứu sinh vật gây hại trên cây nông - lâm nghiệp và biện pháp phòng chống
2.1. Nghiên cứu sâu, bệnh hại cây lương thực
Từ năm 1979 đến nay, Viện đã tiến hành nghiên cứu về sinh học sinh thái, quy luật phát sinh
gây hại, biến đổi biotype của nhiều đối tượng sinh vật hại, đánh giá tuyển chọn những giống lúa
kháng rầy có nhiều đặc điểm nông học tốt và khả năng cho năng suất cao, phục vụ sản xuất. Đã đề
xuất các quy trình quản lý rầy nâu theo hướng IPM cho các vùng sản xuất, tuyển chọn và đưa ra
khảo nghiệm, khu vực hóa hàng chục giống lúa mới như: CR 101, CR 104, CR 203, TCR1 (IR48),
CR 84-1, CR 84-2, CT 89-1, CT 89-2, KRN 01 (IR 50401), KRN 02 (IR 49517),... Trong đó, giống lúa
kháng rầy CR 203 được công nhận là giống quốc gia vào năm 1984 và được nhận giải thưởng Bông
lúa vàng tại Hội chợ triển lãm Cần Thơ năm 1993.
Xây dựng quy trình quản lý rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá áp dụng tại các tỉnh phía
Nam; quy trình phòng chống rầy nâu bền vững cho các tỉnh miền Bắc, Trung, góp phần bảo đảm an
ninh lương thực cho các vùng sản xuất lúa thường xuyên bị rầy nâu gây hại.
Nghiên cứu bệnh hại lúa
+ Nghiên cứu bệnh virus hại lúa: nghiên cứu bệnh vàng lá lúa do rầy xanh đuôi đen, rầy điện
quang là môi giới; xác định phương thức lan truyền và nguyên nhân gây bệnh là virus Tungro...
+ Nghiên cứu bệnh virus lúa vàng lùn và lùn xoắn lá ở Nam bộ: Viện đã nghiên cứu một cách có
hệ thống đặc điểm bệnh lý học và mối quan hệ giữa 2 bệnh virus với rầy nâu để đề ra các giải pháp
quản lý bệnh bền vững. Đồng thời, nghiên cứu xác định quan hệ và cơ chế truyền bệnh. Kết quả
nghiên cứu đã góp phần làm rõ virus gây bệnh vàng lùn là virus gây bệnh lúa cỏ (RGST).
+ Nghiên cứu bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa: biến đổi khí hậu đã làm thay đổi thành
phần và vai trò gây hại của các loài dịch hại cây trồng nói chung và cây lúa nói riêng. Trong đó, hiện
tượng lúa bị “lùn lụi” (sau gọi là “vàng lùn, lùn xoắn lá”) gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất lúa gạo.
Đến cuối tháng 11/2009, đã ghi nhận 28 tỉnh thành có lúa bị bệnh trên diện tích 42.000 ha; 16 tỉnh
ghi nhận bệnh gây hại trên ngô. Viện đã xác định hiện tượng “vàng lùn, lùn xoắn lá” tại một số tỉnh
miền Bắc do chủng virus thuộc nhóm Fijivirus-2, họ Reoviridea gây nên. Chủng virus này gây bệnh
lúa lùn sọc đen phương Nam (SRBSDV); bệnh không lây truyền qua hạt giống mà rầy lưng trắng là
vector truyền bệnh. Xây dựng thành công quy trình quản lý tổng hợp phòng trừ bệnh virus này góp
phần ổn định sản xuất.
+ Nghiên cứu bệnh nấm hại lúa và các bệnh khác: Viện tập trung nghiên cứu tính đa dạng sinh
học của quần thể nấm hại như đạo ôn, bạc lá lúa trên cơ sở đa dạng hóa gen kháng nhằm chọn tạo
giống kháng phù hợp cho từng vùng sinh thái. Hàng năm, Viện đánh giá tính chống chịu đạo ôn, bạc
lá cho hàng trăm dòng/giống; tư vấn cho các nhà lai tạo phát triển giống lúa của Việt Nam.
+ Nghiên cứu bệnh hại hạt: các công trình nghiên cứu và xác định thành phần bệnh hại hạt lúa
gồm vi khuẩn Pseudomonas glumae gây thối đen hạt; nấm Bipolaris oryzea và Curvularia lunata gây
đốm nâu và xám đen hạt lúa. Ngoài ra, trên hạt lúa còn phân lập được một số nấm gây bệnh khác
như Alternaria padwickii, Fusarium moniliforme và Rhizoctonia oryzeae.
Trên cơ sở nghiên cứu xác định tác nhân, Viện đã đề xuất biện pháp quản lý bệnh gồm: xử lý hạt
giống bằng nước nóng 54oC hoặc thuốc trừ bệnh (Rovral, Starner…) kết hợp với các biện pháp thâm
canh hợp lý; quản lý tốt việc sản xuất và phân phối hạt giống có chứng chỉ sạch bệnh.
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+ Nghiên cứu sâu, bệnh hại ngô: đã phát hiện 53 loài sâu hại ngô thuộc 7 bộ, trong đó bộ Cánh
thẳng Orthoptera có 9 loài; bộ Cánh đều Homoptera 4 loài; bộ Cánh nửa Hemiptera 12 loài; bộ
Cánh cứng Coleoptera 18 loài; bộ Cánh vẩy Lepidoptera 7 loài; bộ Cánh màng Hymenoptera 2 loài;
Diptera 1 loài. Xác định sâu hại chính trên ngô gồm: sâu đục thân, sâu cắn lá (hại ngô vụ Thu, Xuân);
sâu xanh phá hại ngô vào thời kỳ phun râu - trỗ cờ; sâu xám, bọ trĩ hại ngô vụ Xuân.
Thu thập và xác định 17 loại bệnh gây hại trên ngô, trong đó bệnh đốm lá lớn, nhỏ, gỉ sắt và than
đen là những bệnh gây hại có ý nghĩa đối với các giống ngô địa phương. Đã xác định tác nhân gây
bệnh thối thân ngô, gây hại nặng trên các giống ngô lai năng suất cao đang được trồng phổ biến
ngoài sản xuất là do nấm Fusarium moniliforme, vi khuẩn Erwinia sp. gây ra; đã giúp nông dân các
địa phương phòng trừ có hiệu quả 2 loại bệnh hại này.
+ Nghiên cứu sâu, bệnh hại cây sắn: từ những năm 2011 đến nay, cây sắn được Viện tập trung
nghiên cứu quản lý bệnh chính hại sắn như thán thư, chổi rồng sắn, khảm lá sắn do virus và rệp
sáp hồng bùng phát và gây hại nặng từ năm 2015. Bệnh virus khảm lá sắn đã phát sinh thành dịch
và được công bố trên tạp chí quốc tế vào năm 2018; làm mất nhiều diện tích trồng sắn. Bên cạnh
đó, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên rệp sáp bột cũng gây hại nặng tại nhiều tỉnh trồng sắn
ở phía Nam.
2.2. Nghiên cứu sâu, bệnh hại cây công nghiệp
Để phục vụ Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Viện tập trung vào việc điều tra thành phần sâu
hại, biện pháp phòng trừ và đánh giá phản ứng của các giống có khả năng kháng một số sâu, bệnh
quan trọng. Đã ghi nhận 35 loài côn trùng thường xuất hiện gây hại đậu tương, trong đó có 20 loài
quan trọng. Đã tiến hành nghiên cứu mô hình phòng trừ tổng hợp (IPM) sâu hại lạc tại các vùng
trồng lạc tập trung thuộc các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, miền Trung. Ứng dụng các biện pháp
bảo vệ cây lạc thân thiện với môi trường như trồng cây dẫn dụ sâu hại, sử dụng dầu khoáng HD3 và
chế phẩm thảo mộc để hạn chế sâu hại. Đã chọn, giới thiệu và nhân được hàng trăm tấn giống lạc
mới MD9, TK10... chống chịu bệnh héo xanh vi khuẩn, năng suất cao và hàm lượng dầu đảm bảo
tiêu chuẩn xuất khẩu.
Trên mía, đã xác định sâu hại trong đất là đối tượng chính làm giảm năng suất mía. Ngoài ra, còn
có rệp xơ bông trắng, sâu đục thân… là đối tượng gây hại nguy hiểm. Đã xây dựng quy trình phòng
trừ bọ hung, xén tóc; quy trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên mía. Áp dụng tại các vùng trồng
mía tập trung của miền Bắc, Trung và Tây Nguyên giúp hạn chế được thiệt hại do bọ hung, xén tóc,
rệp xơ bông trắng, sâu đục thân gây ra, giảm sử dụng thuốc trừ sâu bón vào đất, làm tăng năng
suất mía từ 15-20%. Đã xác định nguyên nhân và đề xuất quy trình quản lý bệnh chồi cỏ mía cho
miền Trung.
Trên cà phê, đã xác định nguyên nhân gây hiện tượng vàng lá cà phê do tập đoàn các loài tuyến
trùng (Meloidogyne, Pratylenchus), một số loài nấm (Fusarium, Rhizoctonia...), rệp hại rễ, ve sầu…
Các loại nấm khác như Fusarium, Rhizoctonia… tiếp tục tấn công, làm rễ cà phê bị thối và cây chết
nhanh hơn. Các công trình nghiên cứu từ năm 2005 trở lại đây, đã xác định 8 loài rệp sáp, 6 loài ve
sầu hại cà phê và 1 loài sâu mới hại lá cà phê. Đã đề xuất một số quy trình quản lý dịch hại tổng hợp
và chế phẩm sinh học phục vụ phát triển cà phê bền vững cho các tỉnh Tây Nguyên.
Trên hồ tiêu, Viện tập trung nghiêu cứu các biện pháp khắc phục một số dịch hại chính đang có
xu thế gây trở ngại lớn cho sản xuất hồ tiêu, đó là bệnh chết nhanh; hội chứng chết chậm; dịch hại
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trên vật liệu làm “choái”...; đã xác định bệnh chết nhanh và bệnh vàng lá thối rễ cây hồ tiêu là do nấm
Phytophthora capsici gây hại. Ứng dụng phương pháp bẫy di động bào tử của nấm gây bệnh chết
nhanh bằng cánh hoa hồng và thu được kết quả tốt. Khống chế tuyến trùng bằng chế phẩm MT1,
SH-BV1 của Viện để giữ cây không suy yếu, chống chịu được ký sinh bậc hại có hiệu quả cao trong
phòng trừ bệnh chết chậm hồ tiêu.
Trên cao su và ca cao, đã xác định loài nấm Corynespora cassiicola là tác nhân gây bệnh vàng
rụng lá cao su, trong khi nấm Phytophthora palmivora gây bệnh thối đen quả ca cao. Các tác nhân
sinh học như Trichoderma và 5 dòng vi khuẩn, xạ khuẩn có khả năng đối kháng cao từ đất tại các
vùng trồng ca cao ở các tỉnh nghiên cứu. Các nghiên này đã xây dựng quy trình kỹ thuật và được
công nhận là tiến bộ kỹ thuật mới.
2.3. Nghiên cứu sâu, bệnh hại cây thực phẩm và sản xuất rau an toàn
Trong giai đoạn hiện nay, Viện đã đi sâu nghiên cứu các biện pháp sinh học và phi hóa học, áp
dụng trong phòng trừ sâu hại rau. Một trong những thành công lớn nhất là việc nghiên cứu hoàn
thiện quy trình sản xuất và sử dụng pheromone để theo dõi và phòng trừ sâu tơ, sâu khoang, sâu
xanh, sâu keo da láng phá hại rau thập tự (bắp cải, súp lơ, su hào,...) và nhiều loại cây trồng khác.
Bên cạnh đó, các quy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn IPM, VietGAP... áp dụng các giải
pháp công nghệ gồm canh tác hợp lý; sử dụng nguồn nước sạch, nguồn phân bón không ô nhiễm,
liều lượng phân bón hợp lý và hạn chế phân hóa học, giống chống chịu; tăng cường các biện pháp
phòng trừ dịch hại phi hóa học; xử lý cây con, hạt giống; phun sâu theo ngưỡng phòng trừ; tăng
cường sử dụng các thuốc sinh học thảo mộc và thuốc nhanh phân huỷ; luân chuyển các thuốc có
cơ chế tác động khác nhau; sử dụng thuốc đúng nồng độ, liều lượng và thời gian cách ly; làm giảm
thiểu dư lượng thuốc BVTV và các nguy cơ hóa học, sinh học khác trong sản phẩm rau đã được
Viện nghiên cứu, đề xuất và áp dụng thành công tại nhiều vùng sản xuất rau tập trung trên cả nước.
Những quy trình này đã giúp nông dân ở nhiều địa phương, trong đó có Lâm Đồng giảm đáng kể chi
phí trong phòng trừ sâu, bệnh hại trên các cây trồng như bắp cải, cà rốt, cải ăn lá..., góp phần tăng
năng suất và chất lượng sản phẩm.
2.4. Nghiên cứu sâu, bệnh hại cây ăn quả
+ Nghiên cứu bệnh vàng lá greening
Viện đã ứng dụng thành công kỹ thuật vi ghép đỉnh sinh trưởng, kỹ thuật then chốt trong chiến
lược bảo tồn, lưu giữ và phòng chống bệnh vàng lá greening hiện nay. Hơn 70 giống cây có múi đặc
sản trong nước và nhập nội đã được phục tráng và lưu giữ tại nhà lưới giống gốc của Viện. Ngoài
ra, Viện đã ứng dụng và hoàn thiện quy trình công nghệ sản suất cây ăn quả có múi sạch bệnh gồm
5 giải pháp công nghệ có liên quan (quy trình kỹ thuật vi ghép đỉnh sinh trưởng để làm sạch bệnh
vàng lá greening và các bệnh virus khác; quy trình ứng dụng công nghệ sinh học phân tử để chẩn
đoán bệnh vàng lá greening và Tristeza trên cây có múi; quy trình sản xuất cây giống sạch bệnh bằng
kỹ thuật ghép mắt nhỏ có gỗ và hỗn hợp làm bầu không đất được cải tiến cho phù hợp với nguồn
nguyên liệu sẵn có tại địa phương; quy trình sản xuất cây có múi sạch bệnh trên cơ sở hệ thống nhà
lưới 3 cấp; quy trình trồng mới, thâm canh, chống tái nhiễm bệnh vàng lá greening và quản lý dịch
hại tổng hợp trên vườn cây có múi). Hàng năm, Viện đã sản xuất từ 1-1,5 vạn cây giống, cung cấp
cho các tỉnh Nghệ An, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Bình, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nội,
Hà Nam, Hoà Bình, Lạng Sơn, Lào Cai, Hải Phòng và một số tỉnh khác trong cả nước.
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+ Nghiên cứu nguyên nhân và biện pháp phòng trừ bệnh chết rũ vải thiều
Đã xác định nguyên nhân là phức hợp bệnh do các nấm gây bệnh trong đất gây ra và điều kiện
thuận lợi để bệnh phát triển do đất bị bạc màu dẫn đến suy kiệt, thoát nước kém...
+ Nghiên cứu ruồi hại quả
Thành công nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu ruồi hại quả là nghiên cứu sử dụng bả protein trên
diện rộng có tác dụng phòng trừ ruồi hiệu quả; hiện nay, Viện đã được cấp chứng chỉ thương mại
hóa sản phẩm này.
2.5. Nghiên cứu phòng trừ cỏ dại
Đã xác định 105 loài cỏ dại thuộc 26 họ thực vật trên ruộng lúa qua các kỳ điều tra, trong đó
9-10 loại cỏ chính cần tập trung phòng trừ. Đặc biệt, các loài họ hòa thảo có số lượng loài và tần
suất xuất hiện cao nhất.
Trên cây trồng cạn, đã phát hiện 61 loài cỏ dại thuộc 21 loài thực vật trên ngô; 43 loài cỏ dại
thuộc 11 họ thực vật trên ruộng đậu tương và lạc; 80 loài cỏ dại trên vườn cây ăn quả (cam, mận)
phía Bắc; 60 loài cỏ dại trên vườn dứa với 7-8 loài gây hại chính như cỏ tranh, cỏ ống, cỏ gừng, cỏ
bạc hà dại,... Đã xác định tên khoa học của 661 loài cỏ dại thuộc 98 họ, 52 bộ thực vật. Có khoảng
15-46 loài cỏ dại phổ biến trên các cây trồng điều tra; trong đó có 8-24 loài gây hại đặc biệt nguy
hiểm. Đã nghiên cứu sinh học sinh thái một số loài cỏ dại chủ yếu trên lúa như cỏ lồng vực nước,
đuôi phượng, lác mỡ, chát, bợ, vảy ốc....; một số cỏ dại khác trên cây trồng cạn như cây trinh nữ
thân gỗ, dây tơ hồng trên cây ăn quả... Viện cũng đã nghiên cứu đề xuất nhiều quy trình canh tác,
quản lý hiệu quả cỏ dại.
2.6. Nghiên cứu động vật gây hại và biện pháp phòng trừ
Viện đã tiến hành nghiên cứu sinh thái sinh học và biện pháp quản lý chuột hại trên hệ sinh thái
đồng lúa; xây dựng quy trình phòng trừ 2 loài chuột gây hại chính trên cây trồng nông nghiệp được
công nhận là tiến bộ kỹ thuật, được phép sử dụng rộng rãi để phòng trừ chuột hại rau màu ở các tỉnh
khu vực phía Bắc và miền Trung.
Viện cũng đã đăng ký sản phẩm độc quyền chế phẩm bả diệt chuột sinh học, cung cấp cho
20-23 tỉnh/thành trong cả nước, ứng dụng trên 3.000-5.000 ha, góp phần bảo vệ năng suất và sản
lượng các loại cây trồng với tổng trị giá ước tính hàng tỷ đồng mỗi năm.
2.7. Nghiên cứu phòng trừ sinh vật ngoại lai
+ Ốc bươu vàng: cho đến nay, Viện đã nghiên cứu quy trình sản xuất thuốc thảo mộc TICTACK
13.2 BR và BOURBO 8.3 BR có triển vọng phòng trừ ốc bươu vàng trên diện rộng. Hai chế phẩm đã
được đăng ký sở hữu trí tuệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ.
+ Cây trinh nữ thân gỗ: đã xác định mức độ xâm lấn của cây trinh nữ thân gỗ tại các vùng điều tra,
nắm được một số đặc điểm sinh học sinh thái; đồng thời, đề ra quy trình phòng trừ, được Bộ Nông
nghiệp và PTNT công nhận và cho phép áp dụng cho từng vùng sinh thái khác nhau trong cả nước.
3. Thành tựu trong nghiên cứu các biện pháp quản lý sinh vật gây hại cây trồng
3.1. Nghiên cứu biện pháp hóa học BVTV
Viện đã nghiên cứu tác động ảnh hưởng và sử dụng hợp lý thuốc BVTV nhằm giảm thiểu tác động
tiêu cực của chúng đối với môi trường và sức khoẻ con người; nghiên cứu phân tích và kiểm soát dư
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lượng thuốc BVTV trong nông sản; đặc biệt đã nghiên cứu phát triển thuốc BVTV thân thiện với môi
trường từ những nguồn cây độc ở Việt Nam có khả năng trừ sâu, cấp chứng chỉ an toàn cho nông
sản trong tiêu dùng và xuất khẩu.
3.2. Biện pháp sinh học
Nghiên cứu hoàn thiện các quy trình công nghệ, gồm:
- Quy trình sản xuất chế phẩm NPV, NPV-Bt trừ sâu hại rau màu.
- Quy trình công nghệ sản xuất các chế phẩm nấm côn trùng Beauveria và Metarhizium trừ sâu
hại cây trồng.
- Quy trình công nghệ và pilot sản xuất chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma trừ bệnh hại
cây trồng.
Những chế phẩm sinh học BVTV bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định trong sản
xuất; một số sản phẩm trừ sâu, bệnh hại rau màu và cây công nghiệp được đăng ký tiêu thụ trên thị
trường như:
- Chế phẩm NPV: ViSl 1,5 x 109 PiB/g bột; ViHa 1,5 x 109 PiB/g bột.
- Chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma: TRiB1 3,2 x 109 bào tử/g dạng thô = Trichoderma.
- Chế phẩm từ cây neem dùng trong bảo quản ngũ cốc (mọt hại ngô).
- Chế phẩm BC, BE, BS1 phòng trừ bệnh héo xanh vi khuẩn và đốm lá cà chua.
- Chế phẩm từ nấm xanh Metarhizium anisopliae MA trừ rầy nâu hại lúa, sâu róm thông, bọ
hại dừa.
- Chế phẩm BIOFUN1 và BIOFUN2 trừ các loại rệp, rầy, mối hại cây trồng.
- Chế phẩm SH-BV1 trừ tuyến trùng hại cà phê, hồ tiêu.
- Chế phẩm Phyto-PP1 phòng trừ bệnh mất mủ cao su.
- Chế phẩm Phyto-M phòng trừ bệnh chết nhanh cây hồ tiêu và thối rễ cây ăn quả.
- Chế phẩm PPC phòng trừ bệnh thối đen quả ca cao...
4. Thành tựu trong nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng năng suất cao, phẩm chất tốt góp
phần đa dạng hóa cây trồng, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu
Từ những năm 80 của thế kỷ trước, Viện đã tuyển chọn và triển khai một số giống lúa kháng sâu,
bệnh như CR 203, C70; CR 101, CR 104 kháng rầy nâu; IR 17494, IR 9965, C71 kháng đạo ôn;
KV10 kháng bệnh khô vằn; giống lúa ITA.212 kháng bệnh đạo ôn... Ngoài ra, đã có 3 giống lúa được
công nhận là giống lúa tiến bộ kỹ thuật gồm giống lúa kháng rầy nâu CR 84-1 (năm 2002), giống
lúa cạn năng suất cao LC93-1 (năm 2004), LC93-4 (năm 2013). Giống lúa cạn do Viện chọn tạo có
năng suất cao từ 35-50 tạ/ha, đang được Bộ Nông nghiệp và PTNT quan tâm phát triển mở rộng,
góp phần đẩy mạnh sản xuất và an ninh lương thực cho các tỉnh miền núi và Tây Nguyên, các vùng
khô hạn của duyên hải miền Trung do biến đổi khí hậu gây ra.
Giống lạc MD9 do Viện nghiên cứu tuyển chọn được Hội đồng Khoa học của Bộ Nông nghiệp và
PTNT công nhận là giống tiến bộ kỹ thuật; giống lạc TK 10 đã được công nhận là giống cây trồng
nông nghiệp mới.
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Nghiên cứu phát triển cây ăn quả ôn đới và á nhiệt đới như đào chín sớm có nguồn gốc nhập nội
ĐCS1; giống hồng giòn MC1 có thể ăn ngay không cần xử lý chát, thịt quả cứng, rất thích hợp cho
việc vận chuyển và tiêu thụ ở những nơi xa vùng sản xuất. Các giống này có thể phát triển ở vùng
trung du và miền núi, mang lại lợi nhuận cao cho người sản xuất; thích hợp với việc chống xói mòn
cho vùng đất đồi. Bên cạnh đó, nhiều giống cây có múi đặc sản đã được phục tráng, làm sạch bệnh
và đang được lưu giữ để phục vụ sản xuất.
Các kết quả triển khai dự án và sản xuất thử nghiệm
Cho đến nay, Viện đã thực hiện trên 45 dự án kinh tế - xã hội, khuyến nông, xây dựng mô hình
và sản xuất thử nghiệm trong các lĩnh vực thâm canh cây lương thực, phủ xanh đất trống đồi trọc,
xóa bỏ cây thuốc phiện, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng… trên cả nước. Xây dựng mạng lưới
khoa học kỹ thuật ở địa phương, được nhân dân tin tưởng và nhiệt tình áp dụng các tiến bộ kỹ thuật.
5. Hợp tác quốc tế
Từ năm 1990 đến nay, Viện cũng hợp tác với nhiều quốc gia (Đức, Úc, Mỹ, Anh Quốc, Nhật Bản,
Hàn Quốc, Thái Lan, Maylaysia, Indonesia) và các tổ chức quốc tế (ACIAR, JICA, KOPIA, CABI,
DANIDA, FAO, FFTC, IAEA, ICRISAT, IRRI,...). Nhiều công nghệ như kỹ thuật phát hiện nấm gây
bệnh trong đất; chẩn đoán bệnh cây phân tử; giám định loài côn trùng; di truyền chọn tạo giống; kỹ
thuật sản xuất giống cây có múi sạch bệnh, công nghệ sản xuất Pheromone, bả diệt chuột sinh học,
bả protein trừ ruồi hại quả... và tư liệu nghiên cứu mới được chuyển giao và ứng dụng thành công,
giúp giải quyết những khó khăn trong nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và sản xuất chế phẩm như giám
định côn trùng, bệnh cây, phân tích dư lượng thuốc, sản xuất cây sạch bệnh, phương pháp tiếp cận
nông dân và triển khai các mô hình sản xuất cây ăn quả tại những vùng xa xôi, khó khăn, góp phần
tích cực vào công cuộc xoá đói giảm nghèo cho nông dân.
6. Các đóng góp nổi bật cho sản xuất nông nghiệp, khoa học và đào tạo nguồn nhân lực
chuyên ngành
Tính đến nay, Viện đã thực hiện trên 300 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ các cấp
trên các loài sinh vật hại cây trồng nông, công, lâm nghiệp và dược liệu ở hầu hết các vùng, miền
trên cả nước; đề xuất trên 170 quy trình công nghệ, kỹ thuật mới, mô hình quản lý sinh vật hại, phục
vụ sản xuất nông nghiệp có hiệu quả và bền vững.
Viện đã tham gia đào tạo hàng ngàn sinh viên thuộc các trường đại học, hàng trăm thạc sỹ, tiến
sỹ chuyên ngành BVTV cho cả nước. Đặc biệt, Viện tích cực tham gia tập huấn cho cán bộ kỹ thuật
của các Sở Nông nghiệp và PTNT, các Chi cục Trồng trọt và BVTV, nông dân trong cả nước về kỹ
thuật trồng trọt và BVTV, đóng góp xuất sắc vào các chương trình an ninh lương thực, vệ sinh an
toàn thực phẩm, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.
Viện đã công bố trên 1.500 bài báo khoa học, trong đó trên 100 bài báo đăng trên các tạp chí khoa
học quốc tế, góp phần nâng cao uy tín của các nhà khoa học Việt Nam trên trường quốc tế.
B. Định hướng chiến lược của Viện với xu hướng phát triển trong thời kỳ hội nhập
Trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, ngành BVTV đặt ra mục tiêu chiến
lược là xây dựng ngành phát triển toàn diện, vững chắc và hiệu quả theo quan điểm chỉ đạo của
Đảng và Chính phủ về Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và
phát triển bền vững nhằm duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua
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tăng năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng; đáp ứng tốt hơn nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng
trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Viện đã xây dựng những định hướng chiến lược nghiên cứu
khoa học và công nghệ trong thời kỳ hội nhập. Cụ thể như sau:
1. Định hướng chiến lược trong nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện trong thời kỳ
hội nhập
- Tăng cường và đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
- Tăng cường trang thiết bị từ các nguồn kinh phí trong nước và hợp tác quốc tế nhằm đáp ứng
yêu cầu của sản xuất nông nghiệp trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và phù hợp với
nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo.
- Xác lập các cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên sinh vật, đặc biệt là sâu, bệnh, cỏ dại và các
loài dịch hại khác.
- Xây dựng, bảo tồn và khai thác quỹ gen vi sinh vật quốc gia. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ
sinh học trong phát triển chế phẩm sinh học phòng trừ sinh vật hại. Nghiên cứu và ứng dụng kẻ thù
tự nhiên trong quản lý sinh vật hại cây trồng nông - lâm nghiệp và dược liệu.
- Xây dựng và phát triển quỹ gen thực vật phục vụ nghiên cứu và phát triển giống cây trồng năng
suất, chất lượng cao và kháng/chống chịu với sâu, bệnh hại và điều kiện ngoại cảnh bất lợi.
- Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển kỹ thuật phát hiện, giám định nhanh sinh vật hại phục vụ
nghiên cứu, quản lý sinh vật hại và kiểm dịch thực vật.
- Nghiên cứu, phát hiện và quản lý sự xuất hiện sinh vật hại mới, ngoại lại xâm hại, sự dịch chuyển
quần thể sinh vật hại dưới tác động của thay đổi cơ cấu giống cây trồng, biến đổi khí hậu toàn cầu
cũng như trong thời kỳ hội nhập thương mại quốc tế.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát dịch hại theo vùng và quốc gia; dự tính, dự
báo khả năng phát sinh và bùng phát của dịch hại để phát triển cây hàng hóa bền vững và hiệu quả.
- Nghiên cứu đón đầu sinh vật hại chính trên cây trồng nông - lâm nghiệp và dược liệu quan trọng,
cây trồng phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tránh
nguy cơ bùng phát dịch hại.
- Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) trong sản xuất nông
nghiệp chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.
- Nghiên cứu vệ sinh an toàn thực phẩm và ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp. Xây dựng quy
trình quản lý dư lượng thuốc BVTV ngay trên đồng ruộng.
- Nghiên cứu và phát triển thuốc BVTV phi hóa học. Nghiên cứu về tác động của một số loại thuốc
BVTV. Thiết lập các đầu mối thông tin về rủi ro sinh học và rủi ro sử dụng thuốc BVTV.
- Trao đổi chuyên gia và tăng cường hợp tác quốc tế để đi tắt đón đầu trong phát triển khoa học
của ngành BVTV nói riêng và nông nghiệp nói chung.
2. Một số kết quả nổi bật triển vọng của Viện trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
tại Lâm Đồng
Lâm Đồng đang là tỉnh dẫn đầu cả nước về phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Từ nền tảng
phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, Lâm Đồng đã và đang nâng tầm sản xuất nông
nghiệp theo hướng nông nghiệp thông minh hướng đến trở thành một trong những trung tâm hàng
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đầu về lĩnh vực này ở khu vực Đông Nam Á vào năm 2020, nhằm không chỉ nâng cao năng suất,
chất lượng nông sản, gia tăng chuỗi giá trị, mà còn gắn với phát triển du lịch, cụ thể là du lịch
canh nông.
Tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 54.000 ha sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chiếm 19,5% diện
tích đất sản xuất nông nghiệp. Trong đó, sản xuất rau và hoa chiếm tỷ trọng diện tích lớn, các mô
hình ứng dụng công nghệ phân bón hữu cơ, chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học… với các sản phẩm
đạt các tiêu chuẩn chất lượng VietGAP, GlobalGAP, Organic đang là hướng đi mang lại hiệu quả
rõ rệt, nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường. Với mục tiêu chung đến năm 2020 là tiếp tục
đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng toàn diện, bền vững và hiện
đại, phù hợp với lợi thế từng vùng, từng loại sản phẩm; nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của
nông sản Lâm Đồng trên thị trường trong và ngoài nước thông qua việc phát triển các chuỗi liên kết
sản xuất với chế biến và tiêu thụ, xây dựng và quảng bá thương hiệu. Theo đó, mục tiêu cụ thể mà
Lâm Đồng đạt được đến năm 2020 gồm: 60.000 ha diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao, giá trị bình quân đạt 400-450 triệu đồng/ha; hình thành 50 mô hình du lịch canh nông; tổng
đàn bò sữa đạt 36.000 con...; phấn đấu nâng giá trị nông nghiệp công nghệ cao đạt tỷ trọng 35-40%
tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Với tầm nhìn và mục tiêu đó, trong những năm qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của UBND tỉnh,
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, Viện đã thực hiện nhiều nội dung nghiên cứu như
đánh giá thử nghiệm các chế phẩm sinh học Beauveria và Metarhizium; chế phẩm nấm đối kháng
Trichoderma trong phòng trừ các sâu, bệnh hại trên rau (bắp cải, bầu bí, cà rốt..), trừ sâu hại cây
trồng. Khảo nghiệm các giống cây ăn quả ôn đới nhập nội như giống hồng giòn không hạt Fuyu và
Jiro; đến nay, mô hình trồng mới và ghép cải tạo các giống hồng địa phương kém hiệu quả đã cho
quả bói. Sau 3 năm, năng suất cả 2 giống khảo nghiệm (Fuyu và Jiro) đạt năng suất trung bình từ
2,15-2,86 tấn/ha. Độ Brix của cả 2 giống đánh giá năm 2016-2017 đều tương tự nhau và biến động
trung bình từ 11,04-13,26%, tương đương với giống gốc trồng tại Mộc Châu.
Đề tài khảo nghiệm trồng mới mô hình các giống đào chín sớm ĐCS1 và giống mận nhập nội tại
Lạc Dương và Đà Lạt thực hiện năm 2017-2019. Kết quả bước đầu cho thấy, các giống khảo nghiệm
thích ứng tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại Lâm Đồng. Sự thành công của đề tài sẽ góp phần
cải thiện, bổ sung vào cơ cấu giống cây ăn quả ôn đới triển vọng cho Đà Lạt và vùng lân cận, đặc
biệt là nhà vườn du lịch canh nông, nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường.
Trong vài năm gần đây, trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trên cả nước nói chung và Lâm
Đồng nói riêng, nhiều dịch hại đã bùng phát, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất như dịch bọ xít muỗi,
sâu đục thân, bệnh thán thư và các loại nấm bệnh, tuyến trùng trong đất gây hại trên cây điều, cà
phê, bơ, chè và một số loại cây ăn quả khác. Cùng với hiệu ứng nhà kính làm gia tăng mật độ của
các loài côn trùng nhỏ như nhện, rệp và sâu hại khác. Với thế mạnh về nghiên cứu chuyên ngành,
cùng sự ủng hộ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, Viện sẽ tiếp tục đề xuất các nhiệm
vụ khoa học và công nghệ mới, góp phần đẩy mạnh phát triển sản xuất nông sản, hàng hóa của tỉnh.
Trong đó, Viện sẽ tập trung nghiên cứu xây dựng các quy trình quản lý dịch hại trong sản xuất nói
chung và nhà lưới, nhà kính nói riêng tại Lâm Đồng theo hướng thân thiện với môi trường, ưu tiên
sử dụng các chế phẩm sinh học thế hệ mới, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ và vi sinh, các
thuốc BVTV sinh học. Một trong các nhiệm vụ ưu tiên hiện nay là “Nghiên cứu các giải pháp quản lý
tổng hợp phòng trừ bọ xít muỗi (Helopeltis spp.) gây hại trên một số cây trồng chủ lực tại Lâm Đồng
và vùng phụ cận trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu” được thực hiện từ tháng 6/2019.
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Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

I. Giới thiệu chung
1. Tên tổ chức: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III
Năm thành lập: 1984
Địa chỉ: 02 Đặng Tất - Nha Trang - Khánh Hòa
Website: http://ria3.vn
Điện thoại: 0258.3831138; Fax: 0258.3831846; Email: p.tchc@ria3.vn
2. Chức năng, nhiệm vụ và loại hình hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) hoặc sản
xuất, kinh doanh liên quan đến nhiệm vụ KH&CN
2.1. Chức năng
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III là tổ chức sự nghiệp KH&CN tự trang trải kinh phí thuộc
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng nghiên cứu môi trường, các vấn đề về giống,
nuôi trồng, bệnh thủy sản, công nghệ sau thu hoạch, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản nội địa
và ven biển, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất thủy sản.
2.2. Nhiệm vụ
- Nghiên cứu đặc điểm sinh học về sinh sản, dinh dưỡng, sinh trưởng của các đối tượng nuôi có
giá trị kinh tế nhằm ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất giống nhân tạo, nuôi tăng sản phục vụ
cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.
- Tổ chức mạng lưới quan trắc, cảnh báo và dự báo môi trường phòng ngừa dịch bệnh thủy sản
trong khu vực phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất của Bộ và địa phương.
- Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN trong và ngoài nước, phục vụ cho nuôi trồng, khai thác,
bảo quản, bảo vệ nguồn lợi, chế biến thủy sản nội địa và ven biển phù hợp với yêu cầu địa phương
và xuất khẩu.
- Nghiên cứu phương pháp di giống, nuôi trồng các loại rong, tảo có giá trị kinh tế trên các vùng
nước mặn, lợ, ngọt làm thức ăn cho ấu trùng thủy sản trong sản xuất giống.
- Tổ chức đưa các kết quả nghiên cứu vào sản xuất thử; chuyển giao quy trình công nghệ sản
xuất tiên tiến; soạn thảo các quy trình sản xuất.
- Thực hiện hợp tác trong nước và quốc tế trong công tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tổ
chức công tác thông tin khoa học kỹ thuật phục vụ nghiên cứu KH&CN và phổ biến cho các cơ sở
sản xuất áp dụng.
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- Tham gia công tác đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, khuyến ngư, tăng cường đội ngũ cán bộ
khoa học kỹ thuật cho các địa phương.
- Tư vấn, dịch vụ khoa học kỹ thuật thuộc nhiệm vụ được giao theo quy định.
- Tổ chức các loại hình dịch vụ có liên quan đến nuôi trồng thủy sản.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.
3. Loại hình hoạt động
Lĩnh vực hoạt động KH&CN: nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu KH&CN trong lĩnh vực nuôi
trồng thủy sản, khai thác và bảo vệ nguồn lợi, chế biến thủy sản.
Hiện Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III có 110 cán bộ có trình độ đại học trở lên, trong đó
có 16 tiến sỹ, 47 thạc sỹ, 47 đại học.
II. Tổng quan về nghiên cứu bệnh cá hồi, cá tầm tại Lâm Đồng
Cá hồi (Onchorhynchus mykiss Walbaum), cá tầm (nhiều loài, gồm một số loài thuộc giống
Acipencer và các loài cá tầm lai) được nhập về nuôi tại Lâm Đồng từ năm 2005. Đến nay, cá tầm
và cá hồi đã trở thành đối tượng nuôi quan trọng tại Lâm Đồng, đặc biệt, cá tầm đã đạt sản lượng
trên 2.000 tấn, giá trị trên 300 tỷ đồng (Võ Thế Dũng và Nguyễn Viết Thùy, 2013). Có thể nói, so về
tốc độ phát triển, giá trị mà cá tầm mang lại không thua kém những ngành kinh tế khác trên địa bàn
tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, như các đối tượng nuôi thủy sản khác, cá hồi và cá tầm cũng không tránh
khỏi những đợt dịch bệnh, khiến một số trang trại nuôi cá thiệt hại không nhỏ. Nhận thức được ảnh
hưởng của dịch bệnh đối với cá nuôi, trong những năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã đầu tư cho công tác
nghiên cứu về bệnh ở cá hồi và cá tầm. Công trình này điểm lại những kết quả chính từ các nghiên
cứu về bệnh trên cá hồi và cá tầm tại Lâm Đồng.
1. Kết quả nghiên cứu về ký sinh trùng
Ký sinh trùng là nhóm sinh vật ký sinh gây bệnh hết sức phổ biến ở thủy sản, có mặt ở mọi thủy
vực, gây hại cho hầu hết các loài thủy sản nuôi, gồm cả các loài cá nước lạnh (cá hồi và cá tầm).
Võ Thế Dũng và cộng sự (2011), nghiên cứu 27 mẫu cá tầm nuôi thương phẩm bị lở loét, bắt
gặp 3 loài ký sinh trùng Trichodina sp., Ichthyophthirius multifiliis và Gyrodactylus sp.. Trong đó,
Trichodina sp. có tỷ lệ nhiễm trên da là 13,3% (cá tầm Nga) và 8,3% (cá tầm Siberi), cường độ nhiễm
tương ứng là 13 và 11 trùng/lam kính; tỷ lệ nhiễm trên mang là 6,6% (cá tầm Nga) và 8,3% (cá tầm
Siberi), cường độ nhiễm tương ứng là 15 và 10 trùng/lam kính. Ichthyophthirius multifiliis có tỷ lệ
nhiễm trên da là 26,7% (cá tầm Nga) và 25,0% (cá tầm Siberi), cường độ nhiễm tương ứng là 23 và
26 trùng/lam kính; tỷ lệ nhiễm trên mang là 20,0% (cá tầm Nga) và 16,7% (cá tầm Siberi), với cường
độ nhiễm tương ứng là 20 và 21 trùng/lam kính. Gyrodactylus sp. chỉ nhiễm trên da với tỷ lệ 33,3%
(cá tầm Nga) và 25,0% (cá tầm Siberi), cường độ nhiễm tương ứng là 25 và 27 trùng/lam kính. Kết
quả nghiên cứu cho thấy, ký sinh trùng không phải là tác nhân gây bệnh xuất huyết, lở loét trong
trường hợp này.
Võ Thế Dũng và Trần Thị Bạch Dương (2011), cho biết, ngay cả trong hệ thống tuần hoàn (nơi
chất lượng môi trường nuôi thường tốt hơn trong ao, lồng), cá vẫn nhiễm ký sinh trùng, tỷ lệ nhiễm
Gyrodactylus sp., Trichodina sp., Ichthyophthyrius multifilis ở cá hồi tương ứng là 12,5%, 7,81% và
3,13%. Hai loài ký sinh trùng được tìm thấy ở cá tầm là Trichodina sp. và Gyrodactylus sp. với tỷ lệ
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cảm nhiễm tương ứng là 37,5% và 25%. Công trình không xác nhận khả năng gây bệnh của chúng
đối với các loài cá này trong hệ thống tuần hoàn.
Võ Thế Dũng và cộng sự (2014a), cho biết ký sinh trùng là tác nhân gây bệnh nguy hiểm đối với cá
hồi giống, công trình cho biết cá giống bị nhiễm 4 loài ký sinh trùng Trichodina nigra, Ichthyophthirius
multifiliis, Gyrodactylus teuchis, Ceratomyxa sp. Trong đó, Trichodina nigra ký sinh cả ở da và mang
với tỷ lệ nhiễm lần lượt là 20,1 và 15,7%. Ichthyophthirius multifilis ký sinh cả ở da và mang với tỷ lệ
nhiễm lần lượt là 3,8 và 2,5%. Gyrodactylus teuchis ký sinh ở da với tỷ lệ nhiễm 5,7%. Ceratomyxa
sp. ký sinh ở mật với tỷ lệ nhiễm là 6,9%. Kết quả bước đầu nghiên cứu biện pháp loại bỏ ký sinh
trùng cho thấy, sử dụng nước muối nồng độ 20‰, trong vòng 10 phút, 3 lần liên tục có hiệu quả
tương đối tốt với ký sinh trùng ngoại ký sinh ở cá hồi giống.
Võ Thế Dũng và Võ Thị Dung (2018a), công bố kết quả nghiên cứu ký sinh trùng ở cá hồi vân nuôi
thương phẩm tại Lâm Đồng, công trình cho biết có 06 loài ký sinh trùng ký sinh, gồm Trichodina nigra,
Ichthyophthirius multifiliis, Chilodonella sp., Neoergasilus sp., Gyrodactylus teuchis, Ceratomyxa sp.
Tỷ lệ nhiễm G. teuchis là 38%, T. nigra 21,6%, I. multifiliis với 15,5%, các ký sinh trùng khác có tỷ
lệ nhiễm dưới 1%. Cường độ nhiễm của G. teuchis là 3,2 (1-5), T. nigra là 6,5 (3-10), I. multifiliis là
3,3 (1-5), các ký sinh trùng còn lại có cường độ nhiễm thấp hoặc chỉ bắt gặp 01 lần. Bắt gặp 6 loài
ký sinh trùng ở Klong Klanh; 3 loài ở Giangly; 2 loài ở Thung lũng nắng. Trong đó, G. teuchis và
T. nigra được tìm thấy ở cả 3 điểm thu mẫu; I. multifiliis được tìm thấy ở 2 điểm thu mẫu; các ký sinh
trùng khác chỉ tìm thấy ở Klong Klanh.
Võ Thế Dũng và Võ Thị Dung (2018b), công bố kết quả nghiên cứu ký sinh trùng ở cá tầm nuôi
ao và nuôi lồng tại Lâm Đồng. Công trình cho biết đã phát hiện 3 loài ký sinh trùng ở cá tầm nuôi ao,
gồm Trichodina nigra, Ichthyophthirius multifiliis, Gyrodactylus sp.; 5 loài ký sinh trùng ở cá tầm nuôi
lồng, gồm T. nigra, I. multifiliis, Gyrodactylus sp., Ceratomyxa sp., Neoergasilus sp.
2. Kết quả nghiên cứu về vi khuẩn
Bệnh do vi khuẩn gây ra là bệnh nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao, ảnh hưởng lớn đến nuôi trồng
thủy sản, đặc biệt nguy hiểm trong điều kiện nuôi với mật độ cao. Cá hồi và cá tầm cũng thường bị
các bệnh do vi khuẩn gây ra, nhiều trường hợp gây tỷ lệ chết cao.
Võ Thế Dũng và các cộng sự (2011), nghiên cứu các tác nhân có khả năng gây bệnh xuất huyết/lở
loét ở cá tầm nuôi thương phẩm tại Lâm Đồng cho thấy, có 6 loài vi khuẩn ở các mẫu cá bệnh, gồm
Aeromonas hydrophyla, Pseudomonas cepacia, Streptococus sp., Enterobacter sakazaki, Vibrio
cholerae, Serratia odorifera. Công trình xác định, có khả năng vi khuẩn là tác nhân gây ra bệnh xuất
huyết, lở loét ở cá tầm nuôi tại Lâm Đồng.
Võ Thế Dũng và Trần Thị Bạch Dương (2011) cho biết, trong hệ thống nuôi tuần hoàn nước, cá
hồi có biểu hiện xuất huyết kèm theo lở loét, tróc vảy. Ở cá hồi bị xuất huyết, vi khuẩn Aeromonas
hydrophyla và Aeromonas salmonicida xuất hiện ở tần suất 100% và 41,7%. Ở cá hồi bị tróc vảy, vi
khuẩn Vibrio cholera, Aeromonas hydrophyla và Flavobacterium sp. có tần suất bắt gặp tương ứng
là 60%, 30% và 30%, trong đó vi khuẩn Aeromonas có khả năng là tác nhân gây bệnh xuất huyết ở
cá hồi.
Võ Thế Dũng và các cộng sự (2014b), Võ Thế Dũng và Võ Thị Dung (2014), công bố một số bệnh
ở cá tầm nuôi thương phẩm tại Lâm Đồng. Công trình đề cập đến bệnh xuất huyết, lở loét và bệnh
do vi khuẩn Streptococcus sp. gây ra. Đồng thời, đã công bố một số biện pháp phòng trị các bệnh
này như sau:
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2.1. Biện pháp phòng trị bệnh xuất huyết, lở loét trên cá tầm
Bảng 1. Tính nhạy cảm của vi khuẩn gây bệnh xuất huyết cá tầm với một số kháng sinh
Loại kháng sinh
Ciprofloxacin (5 mg/l)
Erythromycin (15 mg/l)
Tetracylin (30 mg/l)
Anamycin (30 mg/l)
Streptomycin (10 mg/l)
Cefalecin (30 mg/l)
Ampicilin (10 mg/l)

Độ nhạy chuẩn (mm)

Đường kính trung bình vòng vô khuẩn (mm)
A. hydrophila
29 (S)
16 (I)
16(I)
19 (S)
14 (R)
14 (R)
12 (R)

≥ 19
≥ 13
≥ 14
≥ 13
≥ 11
≥ 14
≥ 11

B. cepacia
30(S)
20 (S)
14 (R)
17 (I)
13 (R)
14 (R)
11 (R)

Ghi chú: R: đề kháng; I: nhạy cảm vừa; S: nhạy cảm

Qua bảng 1 cho thấy, A. hydrophila trên cá tầm nhạy cảm với Ciprofloxacine và Kanamycin;
Burkholderia cepacia nhạy cảm với Ciprofloxacin và Erythromycin.
- Phòng bệnh:
+ Phòng bệnh chung: không nuôi cá mật độ quá cao, tránh làm cho cá bị xây xát khi kéo lưới kiểm
tra cá, giữ môi trường nuôi không bị ô nhiễm. Kiểm dịch và sát trùng cá giống bằng NaCl 2-4% trước
khi thả nuôi. Thức ăn của cá phải đảm bảo chất lượng.
+ Đối với hình thức nuôi ao: nạo vét bùn, sát trùng đáy ao nhằm tiêu diệt mầm bệnh.
+ Đối với nuôi cá lồng: sát trùng lồng kỹ trước khi nuôi, vệ sinh lồng thường xuyên. Đặt lồng nơi
có dòng chảy thích hợp. Treo túi vôi 1-2 lần/tháng. Trung bình 2 kg vôi nung/10 m3. Nên treo ở chỗ
cho cá ăn và phía đầu nguồn nước chảy vào.
- Trị bệnh: dùng một trong các loại thuốc kháng sinh trộn vào thức ăn với liều lượng:
+ Ciprofloxacine: 0,3-0,5 g/kg thức ăn, cho ăn 7-10 ngày.
+ Kanamycin: 50 mg/kg thể trọng cá, liên tục 7 ngày.
Khi dùng thuốc trị bệnh, tăng cường vitamin C trộn vào thức ăn, liều lượng 20 mg/kg. Cải thiện
chất lượng nước, đảm bảo hàm lượng ôxy hoà tan trên 4 mg/lít.
2.2. Phòng trị bệnh nhiễm khuẩn do Streptococcus sp. ở cá tầm
Bảng 2. Kết quả thử độ nhạy một số kháng sinh đối với vi khuẩn Streptococcus sp.
Loại kháng sinh
Ciprofloxacin (5 mg/l)
Erythromycin (15 mg/l)
Tetracylin (30 mg/l)
Kanamycin (30 mg/l)

Độ nhạy chuẩn (mm)
≥ 19
≥ 13
≥ 14
≥ 13

Đường kính trung bình vòng vô khuẩn (mm)
20 (R)
15 (R)
22 (S)
12 (R)

Streptomycin (10 mg/l)
Cefalecin (30 mg/l)
Ampicilin (10 mg/l)

≥ 11
≥ 14
≥ 11

15 (I)
13 (R)
22 (S)
Ghi chú: R: đề kháng; I: nhạy cảm vừa; S: nhạy cảm

Như vậy, vi khuẩn Streptococcus sp. nhạy cảm với Ampicilin và Tetracylin.
- Phòng bệnh: tương tự biện pháp phòng bệnh xuất huyết, lở loét cá tầm.
- Trị bệnh: Ampicilin hoặc Tetracylin: 25-50 mg/kg cá/ngày, cho ăn 5-7 ngày.
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Võ Thế Dũng và Võ Thị Dung (2016), nghiên cứu bệnh xuất huyết trên cá tầm Nga giống. Công
trình cho biết, các dấu hiệu bệnh lý thường gặp bên ngoài gồm xuất huyết trên thân, các gốc vây,
xung quanh miệng và hậu môn, da tối màu, bơi lờ đờ, ăn ít rồi bỏ ăn, sau đó chết. Các dấu hiệu bệnh
lý bên trong gồm gan bị trắng hoặc bầm đen, mềm nhũn, lách bầm, xoang bụng tích dịch. Kết quả
phân tích tác nhân đã phân lập 3 loài vi khuẩn gồm Aeromonas hydrophila, Pseudomonas luteola
và Plesiomonas shigelloides, với tỷ lệ nhiễm tương ứng là 86,7%, 28,6% và 16,3 %. Kết quả nghiên
cứu trị bệnh cho thấy, dùng Ciprofloxacine nồng độ 0,5 g/kg thức ăn trộn vào thức ăn cho cá ăn liên
tục trong 5 ngày có hiệu quả trị bệnh xuất huyết.
3. Kết quả nghiên cứu nấm
Bên cạnh ký sinh trùng và vi khuẩn, nấm cũng là tác nhân gây nhiều bệnh nguy hiểm đối với các
loài thủy sản, trong đó có cả cá hồi và cá tầm.
Võ Thế Dũng và các cộng sự (2011), khi nghiên cứu các tác nhân có khả năng gây bệnh xuất
huyết, lở loét ở cá tầm đã phát hiện loài nấm Saprolegnia sp. ở các mẫu nghiên cứu; tuy nhiên, công
trình cho biết, đây không phải là tác nhân gây bệnh chính.
Võ Thế Dũng và Võ Thị Dung (2016), nghiên cứu bệnh xuất huyết trên cá tầm Nga giống. Công
trình cho biết, các dấu hiệu bệnh lý thường gặp bên ngoài gồm xuất huyết trên thân, các gốc vây,
xung quanh miệng và hậu môn, da tối màu, bơi lờ đờ, ăn ít rồi bỏ ăn, sau đó chết. Các dấu hiệu bệnh
lý bên trong gồm gan bị trắng hoặc bầm đen, mềm nhũn, lách bầm, xoang bụng tích dịch. Kết quả
phân tích tác nhân, đã phân lập 2 loài nấm là Saprolegnia sp. và Achlya sp., với tỷ lệ nhiễm tương
ứng là 14,3% và 22,5%.
Võ Thế Dũng và Võ Thị Dung (2019), nghiên cứu về nấm ký sinh ở cá tầm Nga và cá tầm Siberi
cho biết, với 128 mẫu cá tầm, gồm 58 mẫu cá tầm có dấu hiệu bị bệnh nấm (30 mẫu cá tầm Nga và
28 mẫu cá tầm Siberi) và 70 mẫu cá tầm Siberi khỏe đã được sử dụng để nghiên cứu bệnh nấm. Kết
quả cho thấy, bệnh mất nhớt, loét thân, hỏng mang là những bệnh do nấm gây ra ở cá tầm nuôi. Đã
phân lập được nấm Saprolegnia sp., Aphanomyces sp.. Tỷ lệ nhiễm nấm Saprolegnia sp. ở cá tầm
Nga nuôi ao, lồng tương ứng là 22,2% và 16,7%; ở cá tầm Siberi nuôi ao, lồng tương ứng là 35,7%
và 21,4%. Tỷ lệ nhiễm nấm Aphanomyces sp. ở cá tầm Nga và cá tầm Siberi nuôi ao tương ứng là
5,6% và 7,1%; không bắt gặp nấm này ở cá tầm nuôi lồng. Kết quả cảm nhiễm cho thấy, Saprolegnia
sp. là tác nhân gây bệnh cho cá tầm Siberi.
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CÁC THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU NỔI BẬT
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LÂM ĐỒNG
TS. NGUYỄN THÀNH MẾN

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên
I. Giới thiệu chung
1. Thông tin về tổ chức
Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên (Viện) được thành lập theo Quyết định
số 676/QĐ-BNN-TCCB ngày 01/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam
Trung Bộ và Tây Nguyên trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Đơn vị đã được Bộ Khoa
học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1117 ngày
01/7/2013.
Tên đơn vị: Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên
Thủ trưởng đơn vị: TS. Nguyễn Thành Mến
Địa chỉ cơ quan: 9-11 Hùng Vương, phường 10, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 02633 822131
Fax: 02633 829852
Email: vienntb.taynguyen@gmail.com
Website: http://fsih.gov.vn/
2. Nguồn nhân lực
Cơ cấu tổ chức hiện tại của Viện gồm 2 phòng chức năng (Tài chính - Kế hoạch, Tổ chức - Hành
chính), 2 bộ môn nghiên cứu (Kỹ thuật lâm sinh, Giống và Công nghệ sinh học), 3 Trạm Thực
nghiệm Lâm nghiệp (Lâm Viên, Đắk Plao, Thiện Nghiệp),̀ 02 Trung tâm (Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt
đới và Trung tâm Tư vấn Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ Lâm nghiệp).
Tổng số cán bộ, viên chức: 49 người, trong đó 46 viên chức trong biên chế và 3 nhân viên
hợp đồng.
Trình độ: 4 tiến sỹ, 17 thạc sỹ (5 người đang làm nghiên cứu sinh), 20 cử nhân, kỹ sư và 8 trung
cấp, kỹ thuật viên, nhân viên.
Đội ngũ cán bộ nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn chính như lâm sinh, giống và
công nghệ sinh học, sinh học thực nghiệm, sinh thái học, nông học, quản lý tài nguyên rừng.
3. Lĩnh vực nghiên cứu
- Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, các chương trình, dự án về khoa
học và công nghệ trong lĩnh vực lâm nghiệp của vùng theo quy định; tổ chức thực hiện sau khi được
cấp có thẩm quyền phê duyệt.
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- Nghiên cứu cơ bản có định hướng và nghiên cứu ứng dụng tổng hợp về lâm nghiệp của vùng
theo quy định của pháp luật, gồm:
+ Khoa học cơ sở về lý thuyết lâm học các hệ sinh thái đặc thù rừng cây lá kim, rừng khộp, rừng
lá rộng thường xanh, rừng ngập mặn và vùng đất cát, khô hạn ven biển;
+ Kỹ thuật và công nghệ trồng rừng; phục hồi rừng, các hệ sinh thái rừng và sử dụng bền vững
đất rừng;
+ Chọn, tạo và nhân giống cây lâm nghiệp; xây dựng các rừng giống, vườn giống; lưu giữ tập
đoàn giống cây lâm nghiệp, cây rừng quý hiếm, có giá trị; ứng dụng công nghệ sinh học trong
lâm nghiệp;
+ Các biện pháp bảo tồn và phát triển nguồn gen động, thực vật rừng;
+ Cơ sở khoa học về đánh giá, dự báo tài nguyên động, thực vật rừng, tác động môi trường lâm
nghiệp, biến đổi khí hậu, quan trắc môi trường lâm nghiệp;
+ Kỹ thuật nuôi, gây trồng, khai thác, chế biến, bảo quản các loại lâm sản ngoài gỗ;
+ Biện pháp phòng, trừ sâu, bệnh hại rừng; công nghệ phòng, chống cháy rừng;
+ Cơ sở khoa học cho chính sách phát triển kinh tế lâm nghiệp; kinh tế tài nguyên và môi trường
rừng; dịch vụ môi trường rừng; thị trường lâm sản; lâm nghiệp cộng đồng trong vùng;
+ Phương thức sản xuất nông - lâm kết hợp; cơ giới hóa sản xuất giống cây lâm nghiệp, trồng
rừng, khai thác, vận xuất, vận chuyển, chế biến, bảo quản lâm sản; công nghệ bảo quản, chế biến
lâm sản.
- Xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế, kỹ thuật lâm
nghiệp theo nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.
- Hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân về nghiên cứu khoa học, phát triển
công nghệ; tham gia đào tạo tiến sỹ, liên kết đào tạo thạc sỹ, bồi dưỡng nguồn nhân lực về khoa học
và công nghệ lâm nghiệp của vùng theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ; chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và
công nghệ vào sản xuất; triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên cơ sở ứng dụng kết quả
nghiên cứu khoa học của Viện theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức sản xuất, kinh doanh, xuất - nhập khẩu các sản phẩm và công nghệ lâm nghiệp, nông lâm kết hợp, các sản phẩm phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Viện theo quy định của
pháp luật; dịch vụ du lịch sinh thái.
- Thực hiện dịch vụ tham quan học tập và du lịch sinh thái phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của
Viện theo quy định của pháp luật.
- Tư vấn lập dự án; giám sát, thẩm tra; thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán các chương trình, dự án
đầu tư, công trình lâm nghiệp; kiểm kê rừng, quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp; thiết kế khai thác
rừng, trồng rừng, công trình cảnh quan trong vùng theo quy định của pháp luật.
- Làm đầu mối liên kết các đơn vị thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tại các tỉnh Kon Tum,
Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận
để giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ về lâm nghiệp của vùng.
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4. Chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ
- Chuyển giao khoa học và công nghệ, dịch vụ và tư vấn kỹ thuật sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp
trong vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên.
- Tổ chức các hoạt động dịch vụ, đào tạo, hội thảo, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật phục vụ phát
triển sản xuất nông - lâm nghiệp và đời sống.
- Tiếp nhận kết quả nghiên cứu, sản phẩm khoa học của các đơn vị trong và ngoài hệ thống của
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam để chuyển giao theo quy định, bảo đảm trách nhiệm và lợi ích
của các bên liên quan.
II. Các nghiên cứu nổi bật và nghiên cứu có khả năng chuyển giao phục vụ phát triển kinh
tế - xã hội tại Lâm Đồng
1. Các đề tài, dự án có khả năng chuyển giao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại
Lâm Đồng
(1). Đề tài độc lập cấp nhà nước: Nghiên cứu tuyển chọn tập đoàn cây trồng phù hợp và biện pháp
kỹ thuật gây trồng, góp phần phục hoàn môi trường sau khai thác Bauxite ở Tây Nguyên
- Thời gian thực hiện: 2011-2015
- Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thành Mến
- Tình trạng: đã nghiệm thu
- Kết quả nghiên cứu:
+ Đã bổ sung các lý thuyết về hoàn phục môi trường, thảm thực vật sau khai thác bauxite theo
quan điểm phục hồi hệ sinh thái và mô phỏng tự nhiên.
+ Đã tuyển chọn tập đoàn 10 loài cây trồng phù hợp cho các loại đất thải sau khai thác bauxite
(6 loài cây lâm nghiệp, 2 loài cây nông nghiệp, 2 loài cây che phủ cải tạo đất); xây dựng hướng dẫn
kỹ thuật gây trồng cho 4 loài cây và 8 ha mô hình gây trồng trên đất sau khai thác mỏ và bùn thải
sau tuyển quặng bauxite.
+ Cung cấp các thông tin và kỹ thuật liên quan phục vụ công tác hoàn phục môi trường, cải tạo
đất, phục hồi thảm thực vật trên đất sau khai thác khoáng sản nói chung và bauxite nói riêng.
Các kết quả nghiên cứu từ đề tài có thể vận dụng vào điều kiện thực tế của các đơn vị khai thác,
chế biến bauxite ở Lâm Đồng và các địa phương khác có hoạt động khai thác quặng bauxite.
(2). Nhiệm vụ quỹ gen cấp nhà nước: Khai thác và phát triển nguồn gen Tơm trơng (Urceola
minutiflora Mid) và Huyết đằng lông (Butea superba Roxb) ở Tây Nguyên làm nguyên liệu sản
xuất thuốc
- Thời gian thực hiện: 2013-2017
- Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thanh Nguyên
- Tình trạng: đã nghiệm thu
- Kết quả nghiên cứu:
+ Đã điều tra thành phần, mật độ, tình hình sinh trưởng của 2 nguồn gen tại tỉnh Đắk Lắk và
Gia Lai.
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+ Thu thập nguồn gen Huyết đằng lông tại tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng; nghiên cứu một số đặc
điểm nông sinh học, sinh thái của Tơm trơng và Huyết đằng lông, tác dụng sinh học và ứng dụng của
Tơm trơng và Huyết đằng lông; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở giống cây Tơm trơng và Huyết đằng lông.
+ Các quy trình về nhân giống cây Tơm trơng và Huyết đằng lông bằng phương pháp giâm hom;
phòng trừ sâu, bệnh hại; chọn lọc cây Tơm trơng và Huyết đằng lông.
+ Đánh giá và xây dựng tiêu chuẩn hóa dược liệu cây Tơm trơng và Huyết đằng lông.
+ Xây dựng mô hình vườn giống gốc (0,3 ha/loài) và vườn sản xuất giống (0,5 ha/loài); vườn sản
xuất dược liệu (3 ha/loài) tại Lâm Đồng và Đắk Nông.
Các kết quả nghiên cứu từ đề tài góp phần bảo tồn nguồn gen, bổ sung nguồn nguyên liệu để
sản xuất thuốc tại tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh khác trong vùng Tây Nguyên.
(3). Dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước: Sản xuất thử nghiệm giống và dược liệu từ 3 loài
Trà hoa vàng Camellia dalatensis, Camellia dormoyana và Camellia thuongiana tại Lâm Đồng
- Thời gian thực hiện: 2018-2023
- Chủ nhiệm: ThS. Trần Hồng Sơn
- Tình trạng: đang thực hiện
- Dự kiến kết quả đề tài: xây dựng hướng dẫn kỹ thuật gây trồng và chế biến các sản phẩm Trà
hoa vàng áp dụng tại tỉnh Lâm Đồng.
(4). Đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật gây trồng cây Hoàng liên ô rô (Mahonia
nepalensis DC.), Bá bệnh (Eurycoma longifolia Jack) và Đảng sâm (Codonopsis javanica Hook. et
Thoms.) dưới tán rừng Thông 3 lá tại Lâm Đồng
- Thời gian thực hiện: 2013-2016
- Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thành Mến
- Tình trạng: đã nghiệm thu
- Kết quả nghiên cứu:
+ Đã điều tra, khảo sát phân bố của các loài; bước đầu tuyển chọn 6 dòng Hoàng liên ô rô
(HL-D13, HL-D14, HL-D15, HL-D05, HL-D11, HL-D12), 6 dòng Bá bệnh (BB-D14, BB-D02, BB-D12,
BB-D04, BB-D05, BB-D11) có thể gây trồng phát triển.
+ Xây dựng hướng dẫn quy trình kỹ thuật nhân giống, gây trồng Hoàng liên ô rô, Bá bệnh dưới
tán rừng Thông 3 lá có thể tham khảo trong thực tế sản xuất cây giống và trồng 2 loài dược liệu này
ở Lâm Đồng.
(5). Đề tài cấp tỉnh: Tuyển chọn một số loài cây Thông Caribe (Pinus caribeae Morelet), Bạch tùng
(Dacrycarpus imbricatus Blume) và Thông 5 lá (Pinus dalatensis de Ferre) bổ sung tập đoàn cây
trồng rừng kinh tế tại Lâm Đồng
- Thời gian thực hiện: 2013-2016
- Chủ nhiệm: ThS. Lê Cảnh Nam
- Tình trạng: đã nghiệm thu
- Kết quả nghiên cứu: đã điều tra phân bố, đặc điểm lâm học và xây dựng hướng dẫn kỹ thuật
nhân giống và gây trồng các loài cây Thông Caribe, Bạch tùng và Thông 5 lá.
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Các kết quả từ đề tài có thể tham khảo trong thực tế sản xuất cây giống và trồng rừng các loài
cây này ở Lâm Đồng.
(6). Đề tài cấp tỉnh: Đánh giá tình hình sinh trưởng các mô hình rừng trồng thử nghiệm Thông
Caribê (Pinus caribaea Morelet) tại các vùng sinh thái của tỉnh Lâm Đồng
- Thời gian thực hiện: 2018-2021
- Chủ nhiệm: ThS. Lê Cảnh Nam
- Tình trạng: đang thực hiện
- Dự kiến kết quả đề tài: chọn cây trội Thông Caribê, góp phần nâng cao chất lượng cây giống
trong thực tế sản xuất cây giống, đáp ứng yêu cầu trồng rừng; đánh giá sinh trưởng các mô hình
rừng trồng làm cơ sở phát triển rừng trồng kinh doanh gỗ lớn loài Thông Caribê ở Lâm Đồng.
(7). Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và thử nghiệm gây trồng cây Tam thất
(Panax pseudoginseng (Burk) F.H.Chen) tại Lâm Đồng
- Thời gian thực hiện: 2017-2020
- Chủ nhiệm: ThS. Giang Thị Thanh
- Tình trạng: đang thực hiện
- Dự kiến kết quả đề tài: xây dựng hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và gây trồng cây Tam thất tại
tỉnh Lâm Đồng; bổ sung nguồn nguyên liệu sản xuất dược phẩm.
Bước đầu đề tài đã có thể cung cấp cây giống phục vụ cho yêu cầu phát triển cây dược liệu ở
Lâm Đồng.
(8). Dự án cấp tỉnh: Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030
- Thời gian thực hiện: 2016-2017
- Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thành Mến
- Tình trạng: đã nghiệm thu
- Kết quả dự án:
+ Đã đánh giá hiện trạng bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Lâm Đồng (các điều kiện phục vụ lập quy
hoạch: điều kiện tự nhiên; đặc điểm kinh tế - xã hội có liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học; hiện
trạng các hệ sinh thái và vấn đề ưu tiên đối với bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh Lâm Đồng; đánh
giá, phân tích thực trạng quản lý đa dạng sinh học; dự báo về diễn biến đa dạng sinh học của tỉnh và
các yếu tố ảnh hưởng trong giai đoạn triển khai quy hoạch); xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng
sinh học tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
+ Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các phương án bảo tồn đa dạng sinh học, lựa
chọn phương án tối ưu; lập kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030.
+ Quy hoạch hành lang đa dạng sinh học; hệ thống các khu bảo tồn; bảo tồn chuyển chỗ.
+ Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên đầu tư; lồng ghép hoạt động của kế hoạch bảo vệ, phát
triển rừng, các chương trình, dự án liên quan trong lĩnh vực nông nghiệp trong quá trình thực hiện
quy hoạch.
(9). Dự án cấp tỉnh: Điều tra, đánh giá mức độ xâm hại của các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn
tỉnh Lâm Đồng
- Thời gian thực hiện: 2018
- Chủ nhiệm: TS. Phạm Trọng Nhân
- Tình trạng: đã nghiệm thu
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- Kết quả dự án:
+ Kết quả điều tra, khảo sát đã xác nhận nhiều loài sinh vật ngoại lai xâm hại xuất hiện tại nhiều
địa phương trong tỉnh Lâm Đồng; đánh giá tác động và mức độ xâm hại của các loài sinh vật ngoại
lai trên địa bàn tỉnh.
+ Trong quá trình điều tra hiện trường, đã ghi nhận sự xuất hiện của 25 loài thực vật có nguy cơ
xâm hại cao.
+ Các loài sinh vật ngoại lai xâm hại mức độ nghiêm trọng gồm Trinh nữ thân gỗ (Mai dương),
Trinh nữ móc và Ốc bươu vàng; một số sinh vật ngoại lai khác có mức độ xâm hại cao như Bèo tây,
cây Ngũ sắc, Cỏ lào, cá Tỳ bà, cá bảy màu,…; xâm hại ở mức độ thấp (ít xâm hại) có cây Lược vàng,
Sò đo cam, Rùa tai đỏ. Đây là các thông tin cơ sở cho việc quản lý, kiểm soát và ngăn ngừa tác hại
của các sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Cơ sở dữ liệu và các loại bản đồ phân bố sinh vật ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại trên
địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng có thể áp dụng vào công tác quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại
của địa phương. Các giải pháp quản lý và ngăn ngừa tác hại của các loài sinh vật ngoại lai xâm
hại trên địa bàn tỉnh đã được đề xuất có thể vận dụng phù hợp theo điều kiện thực tế của từng địa
phương trong tỉnh.
2. Các công trình nghiên cứu đã công bố có thể áp dụng tại Lâm Đồng
STT

Tên công trình công bố

Tác giả/đồng tác giả

Tạp chí

Năm công
bố

1

Kết quả giâm hom Bạch đàn Grandis
(Eucalyptus grandis L.)

Lưu Thế Trung, Hoàng
Trọng Thủy, Hoàng
Thanh Trường, Châu
Hoàng Vinh

Tạp chí Khoa học
Lâm nghiệp, số 1,
2559-2560

2013

2

Đánh giá khả năng chống hạn và
sinh trưởng của cây Thông đỏ (Taxus
wallichiana Zucc) và Thông Caribe (Pinus
caribaea Morelet) giai đoạn vườn ươm bổ
sung polymer hấp thụ nước chế tạo bằng
công nghệ bức xạ

Lê Hồng Én, Nguyễn
Thanh Nguyên, Lê Hải

Tạp chí Khoa học
Lâm nghiệp, số 3,
2854-2860

2013

3

Ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng Lưu Thế Trung, Nguyễn
một số cây trồng lâm nghiệp trên đất thải
Thành Mến, Trương
sau khai thác bauxite
Hồng

Tạp chí Khoa học
và Công nghệ Việt
Nam, số 21, 55-59

2013

4

Ảnh hưởng của một số chất kích thích đến
sự ra rễ của hom cây Huyết đằng lông

Nguyễn Thanh Nguyên

Tạp chí Dược liệu,
số 6, 328-333

2014

5

Ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh
trưởng đến sự hình thành rễ của hom cây
Sói rừng tại Lâm Đồng

Bùi Văn Trọng, Nguyễn
Cao Xuân Viên,
Nguyễn Thanh Nguyên

Tạp chí Dược liệu,
số 6, 324-327

2014

6

Nghiên cứu một số ảnh hưởng của hoạt
động khai thác bauxite đến môi trường đất

Phạm Trọng Nhân,
Nguyễn Thành Mến

Tạp chí Nông nghiệp
và PTNT, số 24,
82-89

2014

7

Đặc điểm phân bố, sinh thái của Hoàng liên
ô rô (Mahonia nepalensis DC.), Bá bệnh
(Eurycoma longifolia Jack.) ở Lâm Đồng

Nguyễn Thành Mến,
Hoàng Thanh Trường,
Huỳnh Thị Mỹ Trang,
Nguyễn Đặng Thông

Tạp chí Khoa học
Lâm nghiệp, số 3,
3424-3432

2014

8

Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ của thuốc
IAA, IBA và NAA đến khả năng tạo rễ
và thành phần ruột bầu đến sinh trưởng
Thông Ôcarpa (Pinus oocarpa schiede ex
schlechtendal) ở giai đoạn vườn ươm

Bùi Văn Trọng, Nguyễn
Thanh Nguyên, Lê
Hồng Én

Tạp chí Khoa học
Lâm nghiệp, số 3,
3882-3888

2015

68

Hội thảo Khoa học và Công nghệ với Doanh nghiệp

9

Nghiên cứu nhân giống cây Tơm trơng Nguyễn Thanh Nguyên,
bằng hom
Lê Hồng Én

Tạp chí Dược liệu,
số 6, 388-393

2015

10

Một số đặc điểm vật hậu của cây Bá bệnh
(Eurycoma longifolia Jack.) ở Lâm Đồng

Nguyễn Thành Mến,
Hoàng Thanh Trường

Tạp chí Khoa học
Lâm nghiệp, số 3,
3897-3903

2015

11

Nghiên cứu chế tạo vật liệu siêu hấp thụ
nước bằng kỹ thuật ghép bức xạ monome
tan nước lên mụn xơ dừa và bước đầu
đánh giá hiệu quả sử dụng lên cây cà phê
chè (Coffea arabica)

Lê Hồng Én, Nguyễn
Thành Mến, Lê Hải,
Nguyễn Trọng Hoàng
Phong, Lê Văn Toàn,
Nguyễn Văn Kết

Tạp chí Nông nghiệp
và PTNT, số 19,
32-39

2015

12

Sinh trưởng của Keo lai trên các dạng bãi
thải sau khai thác bauxite tại mỏ bauxite
Lộc Phát, Bảo Lộc và Tân Rai, Bảo Lâm,
tỉnh Lâm Đồng

Phạm Trọng Nhân,
Nguyễn Thành Mến,
Lưu Thế Trung

Tạp chí Khoa học
Lâm nghiệp, số 4,
4004-4011

2015

13

Đặc điểm cấu trúc và sinh thái loài Thông
5 lá (Pinus dalatensis de Ferre) tại Vườn
Quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng

Lê Cảnh Nam, Lưu Thế
Trung, Bùi Thế Hoàng,
Lương Văn Dũng,
Phạm Xuân Nguyên

Tạp chí Khoa học
Lâm nghiệp, số 2,
4315-4325

2016

14

Evaluation of plant growth regulators
on root formation of semihardwood and
hardwood cuttings of Sarcandra glabra
(Thunb.) Nakai

Lê Hồng Én, Nguyễn
Thanh Nguyen, Giang
Thị Thanh

Tạp chí Sinh học,
38(3), 359-366

2016

15

Đặc điểm phân bố, kiểu thảm thực vật
của cây Đảng sâm (Codonopsis javanica
(Blume) Hook. f. & Thomson.) ở Lâm Đồng

Nguyễn Thành Mến,
Hoàng Thanh Trường

Tạp chí Khoa học
Lâm nghiệp, số 1,
123-132

2017

16

Nguyễn Mạnh Hà,
Nghiên cứu tập quán canh tác với sự tham
Nguyễn Thành Mến,
Kỷ yếu Hội nghị
gia của cộng đồng địa phương với hoạt Hoàng Thị Huyền Ngọc, Khoa học Địa lý toàn
động hoàn phục môi trường sau khai thác
Lưu Thế Trung, Lê
quốc lần thứ 10,
khoáng sản ở Tây Nguyên
Hồng Én, Nguyễn Công
quyển 1, 194-200
Long
Phan Văn Trường,
Nguyễn Mạnh Hà,
Nguyễn Thành Mến,
Dương Văn Nam

2018

17

Hiện trạng cải tạo, hoàn phục môi trường
bãi thải và khu vực sau khai thác khoáng
sản ở Tây Nguyên

Kỷ yếu Hội nghị
Khoa học Địa lý toàn
quốc lần thứ 10,
quyển 2, 674-680

2018

18

Nguyễn Thành Mến,
Chọn dòng Hoàng liên ô rô (Mahonia
Lưu Thế Trung, Bùi Văn Tạp chí Nông nghiệp
nepalensis D.C.) theo hàm lượng
Trọng, Nguyễn Hữu
và PTNT, chuyên đề
berberine phục vụ nhân giống, gây trồng
Toàn Phan, Nguyễn Thị LSNG (2018), 91-97
ở Lâm Đồng
Diệu Thuần

2018

19

Đặc điểm cấu trúc rừng và tái sinh tự
nhiên của loài Trắc nam bộ (Dalbergia
cochinchinensis Pierre.) ở Di Linh,
Lâm Đồng

Bùi Xuân Tiến, Nguyễn
Thành Mến, Hoàng
Thanh Trường

Tạp chí Khoa học
Lâm nghiệp, số 4,
64-74

2018

20

Sinh trưởng của cây con Tam thất (Panax
pseudogingseng Wall.) trong điều kiện nhà
kính tại Đà Lạt, Lâm Đồng

Hoàng Thanh Trường,
Giang Thị Thanh

Tạp chí Khoa học
Lâm nghiệp, số 4,
48-53

2018

21

Đặc điểm hình thái hạt giống và ảnh
hưởng của phương pháp xử lý đến
khả năng nảy mầm của hạt giống Tam
thất (Panax pseudoginseng Wall.) tại
Lâm Đồng

Giang Thị Thanh,
Hoàng Thanh Trường

Tạp chí Nông nghiệp
và PTNT, số 1,
112-117

2019
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HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
GS. TSKH. BS. DƯƠNG QUÝ SỸ

Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng

Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng được thành lập vào ngày 01/9/1978 theo Quyết định số
58/QĐ-UB của UBND tỉnh Lâm Đồng với tên gọi ban đầu là Trường Trung cấp Y tế Lâm Đồng; sau
được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng theo Quyết định số 3505/QĐ-BGDĐT ngày
15/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Qua chặng đường 40 năm hình thành và phát triển đầy khó khăn và thử thách, đội ngũ giáo viên,
cán bộ, viên chức nhà trường đã nỗ lực đào tạo hơn 40 nghìn cán bộ y tế có trình độ chuyên môn
cao đã và đang thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại các vùng, miền của địa
phương, trong đó nhiều người hiện đang nắm giữ những vị trí lãnh đạo chủ chốt của ngành y tế tỉnh.
Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng (Trường) là trường công lập thuộc hệ thống giáo dục Việt Nam,
có sứ mạng đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực y - dược ở trình độ cao đẳng và
trung cấp chuyên nghiệp; là cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng và mang tính chuyên ngành cao
nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân của tỉnh và
khu vực lân cận. Tạo môi trường học thuật thuận lợi nhằm phát huy tính sáng tạo, phát triển tài năng
trong học tập và nghiên cứu; tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trong
và ngoài nước, đảm bảo hội nhập và phát triển bền vững.
Với sứ mạng đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe
nhân dân, Trường đã và đang từng bước thực hiện xây dựng trường thành cơ sở đào tạo nghề chất
lượng cao, hội nhập khu vực và quốc tế với phương châm “Chất lượng dạy học hôm nay - Sức khỏe
cộng đồng ngày mai”.
Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, viên chức của Trường đã nhất
trí “Chất lượng giảng dạy là thương hiệu - Đoàn kết và chia sẻ là trách nhiệm - Hợp tác thân thiện và
tích cực - Năng động, đổi mới và sáng tạo - Chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững” là giá trị cốt lõi
trong mọi hoạt động của nhà trường.
Trường hiện có 71 giáo viên, cán bộ, viên chức (trong đó có 1 GS-TSKH, 2 chuyên khoa II,
18 thạc sỹ - chuyên khoa I, 30 đại học, còn lại đều có trình độ cao đẳng, trung cấp); đang công tác tại
05 phòng chức năng (Quản lý đào tạo - Khảo thí, Tổng hợp, Bảo đảm chất lượng - Nghiên cứu
khoa học - Thông tin truyền thông - Hợp tác quốc tế, Quản lý tài chính, Quản lý sinh viên), 03 khoa
chuyên môn (Y học - Khoa học cơ bản, Điều dưỡng - Kỹ thuật y học, Dược) và Trung tâm Nghiên
cứu Y sinh học.
Hiện nay, Trường với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đội ngũ giảng viên vững chuyên môn,
nhiều kinh nghiệm, giàu nhiệt huyết, yêu nghề, yêu trường, đã và đang cùng nhau xây dựng trường
thành cơ sở đào tạo chất lượng cao, cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho ngành y tế
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tỉnh. Trường thường xuyên duy trì mối quan hệ hợp tác với các trường bạn trong cùng hệ thống đào
tạo chuyên ngành y - dược, hệ thống đào tạo nghề trong nước và một số nước trên thế giới. Bên
cạnh đó, Trường đã và đang duy trì làm việc với Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực châu Á để đào
tạo tiếng Nhật miễn phí cho sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên thực tập tại Nhật Bản trước và sau
khi tốt nghiệp; mở rộng các lĩnh vực hợp tác giữa 2 bên như hợp tác nghiên cứu, tạo điều kiện cho
cán bộ quản lý và giảng viên tham quan, học tập tại Nhật Bản. Tổ chức cho sinh viên, cán bộ, giảng
viên giao lưu với các học giả và sinh viên Mỹ thuộc Chương trình Fulbright, nhằm cung cấp những
thông tin du học và học bổng du học Mỹ, tạo động lực cho cán bộ giảng viên, sinh viên trau dồi ngoại
ngữ và tìm kiếm học bổng học tập nâng cao trình độ. Làm việc với Ban quản lý dự án Giáo dục và
đào tạo nhân lực phục vụ cải cách y tế (HPET) cùng các chuyên gia y tế cao cấp của World Bank để
hợp tác cùng thực hiện dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhân lực y tế, quản lý y tế
và tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu thực hiện các chiến lược chính sách quốc gia
của Đảng và Nhà nước về phát triển hệ thống y tế để đạt và duy trì các mục tiêu thiên niên kỷ (MDG)
và xây dựng nông thôn mới”.
Trong những năm vừa qua, ngoài hoạt động chính là tổ chức đào tạo mới, đào tạo lại nhằm cung
cấp nguồn nhân lực y tế cho địa phương và các tỉnh lân cận, Trường luôn duy trì các hoạt động thể
dục thể thao, đọc sách, chăm sóc cây xanh, nghiên cứu khoa học,… cho giảng viên, cán bộ, viên
chức, sinh viên, trong đó hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường đã có những bước phát triển
đáng kể về số lượng, chất lượng. Hàng năm, các khoa, phòng đều đăng ký, triển khai thực hiện các
sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trường đã tổ chức
và duy trì hoạt động sinh hoạt khoa học kỹ thuật cho giảng viên, cán bộ, viên chức, sinh viên nhằm
tiếp cận những phát minh khoa học, thành tựu mới trong lĩnh vực chuyên môn mà mình phụ trách.
Một trong các hoạt động nghiên cứu khoa học hiện nay tại Trường là nghiên cứu, đổi mới chương
trình đào tạo cho 2 ngành, nghề trọng điểm là điều dưỡng và dược theo hướng tiếp cận các chuẩn
năng lực nghề nghiệp quốc gia, quốc tế. Đây là nghiên cứu cần thiết hướng đến xây dựng Trường
Cao đẳng Y tế Lâm Đồng thành trường trọng điểm.
Các hoạt động nghiên cứu khoa học khác của Trường đã đạt nhiều kết quả và hình thành một
số sản phẩm khoa học phục vụ cho cộng đồng trong lĩnh vực y tế, dược học. Trong lĩnh vực y tế,
tiến hành các nghiên cứu về thăm dò chức năng hô hấp trên các bệnh nhân hen phế quản, viêm
mũi dị ứng, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, xơ phổi; nghiên cứu về bệnh ngủ ngáy - ngưng thở trên
bệnh nhân tăng huyết áp; nghiên cứu khả năng dung nạp của bệnh nhân bị hội chứng ngưng thở
tắc nghẽn khi ngủ điều trị bằng thông khí hỗ trợ áp lực dương; nghiên cứu hiệu quả phương pháp
đo kháng lực đường thở trong đáp ứng với thuốc giãn phế quản của phương pháp xung động ký so
với phế thân ký ở bệnh nhân hen phế quản (HPQ) và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD),… Kết
quả của các nghiên cứu này được đăng trên nhiều tạp chí trong nước và quốc tế, ứng dụng rộng rãi
trong cộng đồng, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của nền y học nước nhà.
Trong lĩnh vực dược, nghiên cứu thành phần hoạt chất có tác dụng dược lý trong các loại dược
liệu phổ biến ngoài tự nhiên ở Việt Nam (húng chanh, chanh dây, mã đề, lá đắng (mật gấu),…) và
bào chế một số các chế phẩm liên quan. Các đề tài đã được triển khai nghiên cứu và nghiệm thu tại
Trường gồm: “Nghiên cứu thành phần hóa học, tác dụng kháng khuẩn và kháng oxy hóa của cây Lá
đắng (Vernonia amygdalina Del.)", “Khảo sát, so sánh thành phần hóa học của cây chanh dây Đà
Lạt (Passiflora edulis L.) với cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.)”, “Khảo sát thực vật học, nghiên cứu
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thành phần hóa học và tác dụng kháng oxy hóa của cây Viễn chí (Polygala paniculata L.)”, “Khảo sát
tác dụng kháng khuẩn, chống oxy hóa và sự biến đổi thành phần hóa học trong tinh dầu Húng chanh
ở Đà Lạt - Lâm Đồng - Việt Nam”. Trong đó, đề tài “Khảo sát thực vật học, nghiên cứu thành phần
hóa học và tác dụng kháng oxy hóa của cây Viễn chí (Polygala paniculata L.)” đã đạt giải Nhất trong
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học - Cụm thi đua các trường Đại học - Cao đẳng năm 2016.
Một điểm sáng nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học trong năm 2018 là nhóm nghiên
cứu thuộc Trường đã bảo vệ thành công thuyết minh đề cương đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy
trình sản xuất trà túi lọc lá Húng chanh (theo y học cổ truyền) và đánh giá tác dụng của sản phẩm”
và đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 20/9/2017.
Ngày 31/8/2018, Trường đã cùng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng ký Hợp đồng số
899/HĐ-SKHCN để triển khai thực hiện với mục tiêu chung là xây dựng công thức phối trộn hợp lý
giữa các thành phần trong trà túi lọc lá Húng chanh, quy trình sản xuất trà túi lọc từ lá Húng chanh;
đánh giá tác dụng của trà túi lọc từ lá húng chanh trong hỗ trợ giải cảm, ho; sản xuất sản phẩm trà
lọc lá húng chanh đạt tiêu chuẩn sử dụng dưới dạng thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Đây là bước khởi
đầu để thúc đẩy hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường
trong những năm tiếp theo.
Ngoài ra, để nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển đổi công nghệ, Trường đưa ra
một số các giải pháp để khuyến khích các giảng viên, cán bộ, viên chức tham gia nghiên cứu khoa
học như sau:
Xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học lành mạnh
Phải đề cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nghiên cứu khoa học; gắn kết giữa công tác
giảng dạy với nghiên cứu khoa học. Từ đó, đề ra kế hoạch nghiên cứu kết hợp với công tác hướng
dẫn nghiên cứu khoa học cho sinh viên, học viên sau đại học; tham gia đóng góp ý kiến để hoạt động
nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn nữa.
Gắn kết giảng viên của Trường trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học với các sở, ban, ngành, cơ
quan, doanh nghiệp ứng dụng kết quả sản phẩm đề tài. Hàng năm, Trường, các sở, cơ quan, ban,
ngành có liên quan tạo điều kiện cho các giảng viên gặp gỡ và trao đổi với các doanh nghiệp về nhu
cầu đặt hàng các đề tài, để sau khi có kết quả nghiên cứu khoa học có thể ứng dụng ngay trong sản
xuất và đời sống.
Cần phải có người đầu ngành chuyên môn về nghiên cứu khoa học để tư vấn và hỗ trợ nhằm khơi
dậy niềm đam mê trong nghiên cứu khoa học của các giảng viên.
Tạo môi trường thuận lợi để các nhà khoa học, giảng viên các trường đại học đề xuất, đăng ký đề
tài các cấp. Đồng thời, xây dựng và hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin khoa học và công
nghệ (KH&CN) để hỗ trợ các nhà khoa học, giảng viên các trường đại học trong việc cung cấp thông
tin về các đề tài KH&CN, chuyên gia đầu ngành, quản lý các đề tài KH&CN.
Công khai hóa các chương trình nghiên cứu các cấp, tạo điều kiện để giảng viên có thể tiếp cận
các đề tài nghiên cứu trong các chương trình này, lựa chọn và tham gia nghiên cứu. Hoàn thiện quy
trình tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài KH&CN các cấp trên cơ sở cạnh tranh và công
bằng nhằm thu hút các nhà khoa học có khả năng, có tâm huyết với hoạt động nghiên cứu khoa học,
chuyển giao công nghệ; lựa chọn các tổ chức và cá nhân có đủ trình độ, năng lực và các điều kiện
cần thiết để triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN được giao.
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Hình thành và xây dựng nhóm, tập thể KH&CN mạnh theo các hướng để đề xuất xây dựng các
chương trình nghiên cứu phát triển giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội của đất nước. Đẩy mạnh
việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu và phổ biến tri thức, công nghệ mới vào sản xuất, phục vụ
phát triển các doanh nghiệp và địa phương.
Tổ chức các buổi hội thảo, học thuật về nghiên cứu khoa học để chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi
lẫn nhau trong nghiên cứu khoa học của các giảng viên.
Đổi mới công tác tài chính cho hoạt động KH&CN
Tăng cường đầu tư kinh phí để thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp, đặc biệt là nguồn kinh phí
từ ngân sách.
Tăng cường đầu tư hệ thống trang thiết bị phục vụ nghiên cứu.
Tăng cường hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của nghiên cứu như tham gia, tổ chức hội nghị,
hội thảo, công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.
Xây dựng cơ chế đồng tài trợ của các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp trong và ngoài
nước đối với các trường đại học để thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học và chuyển giao
công nghệ; hợp đồng cung cấp quy trình công nghệ mới.
Khen thưởng và vinh danh các giảng viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN
Xây dựng chính sách đãi ngộ, ưu đãi và khuyến khích các nhà khoa học người Việt Nam ở nước
ngoài hợp tác với các nhà khoa học, giảng viên của các trường đại học trong nghiên cứu khoa học
và chuyển giao công nghệ.
Xây dựng định mức khen thưởng theo tỷ lệ % hợp lý của số tiền làm lợi khi chuyển giao công nghệ
(số tiền thưởng tỷ lệ thuận với phạm vi, quy mô chuyển giao công nghệ).

Hội thảo Khoa học và Công nghệ với Doanh nghiệp

73

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LAI TẠO, CHỌN LỌC GIỐNG RAU, HOA
TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOAI TÂY, RAU VÀ HOA
ThS. NGUYỄN THẾ NHUẬN

Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa

I. Giới thiệu chung về Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa
1. Chức năng, nhiệm vụ
Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa (PVFC) thành lập năm 1978, là đơn vị nghiên cứu
khoa học công nghệ nông nghiệp, trực thuộc Viện khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam được
Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt theo Quyết định số 4175/QĐ-BNN-TCCB ngày 28/12/2007 về
Đề án chuyển đổi Trung tâm sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự trang trải kinh phí theo quy định
tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ. Với các nhiệm vụ chủ yếu sau:
- Chọn tạo giống, phát triển công nghệ sản xuất giống khoai tây, rau và hoa phù hợp với yêu cầu
phát triển kinh tế - xã hội và xuất khẩu;
- Thu thập, lưu giữ tập đoàn giống khoai tây, rau và hoa ôn đới;
- Tham gia xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn phục vụ quản lý nhà nước;
- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật thuộc các lĩnh vực có liên quan;
- Xây dựng mô hình sản xuất và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp các vùng sinh
thái nông nghiệp;
- Thực hiện hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước về các lĩnh vực có liên quan theo quy
định của pháp luật;
- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu khoai tây, rau, hoa và thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ
thuật nông nghiệp có liên quan.
2. Về nhân lực và cơ sở vật chất
- Về nhân lực: hiện tại, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa (Trung tâm) có 35 cán bộ,
công nhân viên gồm: 6 nghiên cứu viên có trình độ thạc sỹ; 9 nghiên cứu viên có trình độ đại học;
4 cán bộ quản lý hành chính, tài vụ (1 có trình độ đại học); 10 nhân viên kỹ thuật (trong đó có 1 lái
xe); 6 lao động hợp đồng thời vụ.
- Về cơ sở hạ tầng, Trung tâm được giao quản lý 6 ha đất tại phường 12, thành phố Đà Lạt; trong
đó có 4,5 ha đất canh tác. Trên diện tích này, Trung tâm có:
+ Nhà trụ sở làm việc 600 m2;
+ Phòng thí nghiệm nuôi cấy mô tế bào 800 m2;
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+ Phòng kiểm tra, đánh giá chất lượng khoai tây 30 m2;
+ Hệ thống 5.000 m2 nhà màng bán kiên cố, 1 ha nhà màng tạm;
+ Hệ thống kho tán xạ bảo quản khoai tây 1.200 m2.
- Về trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, thí nghiệm: được trang bị cơ bản đáp ứng các nội dung
nghiên cứu hiện tại, chủ yếu là các dụng cụ lao động trên đồng ruộng (hệ thống tưới, máy làm đất,
bơm thuốc...) và các thiết bị phục vụ cho phòng thí nghiệm nuôi cấy mô tế bào.
II. Kết quả nghiên cứu lai tạo, chọn lọc giống rau, hoa tại Trung tâm
Hiện nay, Việt Nam có khoảng 0,5 triệu ha rau với sản lượng khoảng 10 triệu tấn/năm, bình quân
116 kg/người/năm; nếu kể cả rau phân tán vườn gia đình, nhu cầu 120 kg/người/năm xem như đã
đủ. Vấn đề hiện nay đang cần là rau an toàn, sản xuất theo các tiêu chuẩn phục vụ nội tiêu và rau
chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.
Việt Nam cũng đang có trên 15 ngàn ha trồng hoa, cây cảnh rải rác ở các tỉnh, thành. Những
năm gần đây, nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ngày càng tăng đã đẩy diện tích hoa tăng
khá mạnh. Tại Lâm Đồng, năm 1995, hoa chủ yếu chỉ trồng tại Đà Lạt với diện tích 120 ha; đến
năm 2017, toàn tỉnh có 8.651,9 ha, sản lượng khoảng 3.081 triệu cành/năm, chiếm trên 40% diện
tích và 50% sản lượng hoa của cả nước. Cơ cấu chủng loại hoa gồm: cúc, hồng và lay ơn là 3 loại
hoa chiếm diện tích nhiều nhất (cúc 35,2%; hồng 16,1%; lay ơn 10,9%); nhóm hoa đồng tiền, cẩm
chướng, ly ly chiếm từ 2,7-6,8%. Nhìn chung, hoa Lâm Đồng khá đa dạng về chủng loại.
Sản xuất rau, hoa công nghệ cao ở nhiều địa phương cho thu nhập 200-300 triệu đồng/ha/năm;
tại Đà Lạt, nhiều mô hình đạt trên dưới 1 tỷ đồng/ha. Điều này cho thấy, ngành sản xuất rau, hoa,
quả xuất khẩu có thể mang lại thu nhập cao; là tiềm năng rất lớn của nền sản xuất nông nghiệp Việt
Nam. Tuy nhiên, nhìn chung, tình hình sản xuất và xuất khẩu rau, hoa, quả của nước ta còn nhiều
khó khăn và bất cập. Những vấn đề dẫn đến hạn chế xuất khẩu có tính chiến lược của ngành hàng
rau, hoa Việt Nam được xác định là do thiếu hệ thống tiếp thị hợp tác, cơ sở hạ tầng hỗ trợ (kho vận
lạnh, kho bãi xử lý hoa, giao thông nội vùng), đơn vị sản xuất (nông hộ hoặc doanh nghiệp) có năng
lực đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu lớn; chất lượng hoa không đồng đều. Ngoài ra, giống là yếu tố
đặc biệt quan trọng liên quan đến xuất khẩu, vì hiện nay, các giống rau, hoa đang được sản xuất tại
Việt Nam chủ yếu là giống nhập nội nên kinh doanh xuất khẩu có những trở ngại nhất định và gặp
nhiều khó khăn trong việc sử dụng giống nhập nội khi Việt Nam chính thức hội nhập WTO và tham
gia UPOV. Phần lớn các giống rau lai F1 phải nhập khẩu từ nước ngoài. Giá thành hạt giống cao,
chất lượng giống bấp bênh đã ảnh hưởng đến sản xuất của nông dân. Mỗi năm, Việt Nam phải chi
hàng trăm triệu USD nhập khẩu các loại hạt giống phục vụ ngành trồng trọt trong nước.
Do đó, để thúc đẩy ngành sản xuất rau, hoa ổn định, bền vững trên quan điểm phát triển sản xuất
sản phẩm rau, hoa xuất khẩu cần dựa vào lợi thế só sánh của mỗi vùng, địa phương nhằm nâng
cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, góp phần tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu, thực hiện các mục
tiêu xã hội. Muốn phát triển xuất khẩu rau, hoa phải ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật với công
nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng. Do vậy, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp,
trong đó có:
- Giải pháp cho sản xuất: gồm giải pháp kỹ thuật là giống, kỹ thuật canh tác, bảo quản, đóng gói…;
xây dựng các mô hình liên kết với vai trò chủ đạo là các doanh nghiệp xuất khẩu; thành lập Trung
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tâm giao dịch; quy hoạch vùng sản xuất…
- Giải pháp cho xuất khẩu: gồm xây dựng thương hiệu cho các loại sản phẩm, xúc tiến thương
mại; thành lập các hiệp hội, trong đó chú trọng hiệp hội ngành hàng; thông tin thị trường cho nhà sản
xuất, xuất khẩu; hình thành các tổ chức có đủ năng lực đánh giá, kiểm tra chất lượng sản phẩm..
- Giải pháp chính sách: gồm chính sách về thuế đối với người sản xuất và nhà xuất khẩu; cho vay
tín dụng; hỗ trợ đất đai…
Định hướng nghiên cứu lai tạo giống rau, hoa phù hợp với điều kiện sản xuất của vùng Đà Lạt,
Lâm Đồng và những vùng có điều kiện sinh thái tương tự được Trung tâm thực hiện trong nhiều
năm qua. Trên cơ sở thực hiện một số đề tài/dự án cấp bộ, địa phương, một số chương trình hợp
tác quốc tế và đề tài cấp cơ sở, Trung tâm đã sưu tập, nhập nội và lưu giữ nhiều nguồn vật liệu quý
cho công tác lai tạo giống; hiện tại, Trung tâm đang lưu giữ hơn 200 nguồn gen khoai tây, 40 nguồn
gen dâu tây, 20 nguồn gen cà chua, 50 nguồn gen đậu, hơn 150 nguồn gen giống hoa các loại.
Bằng phương pháp lai hữu tính, nhân nhanh bằng phương pháp nuôi cấy in-vitro để phục vụ công
tác chọn lọc, trong thời gian qua, Trung tâm đã chọn lọc, khảo nghiệm và chuyển giao cho sản xuất
nhiều giống rau, hoa (giống được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận) có năng suất, chất lượng
cao, góp phần bổ sung nguồn giống tốt cho sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện các
giống rau, hoa do Trung tâm lai tạo được nông dân và một số doanh nghiệp tiếp nhận sử dụng, phục
vụ cho sản xuất, điển hình như các giống khoai tây PO3, Atlantic, TK96.1; giống cà chua NT2; giống
dâu tây Langbiang2; giống đậu Hà Lan EG623, CPX58; giống hoa đồng tiền G04.6, G04.7; giống
hoa cúc C05.1, C05.3…
Với chiến lược và mục tiêu đặt ra trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục chú trọng thúc đẩy một
số hướng nghiên cứu có chiều sâu mang tính cơ bản làm cơ sở cho công tác nghiên cứu ứng dụng,
triển khai. Trong đó, đẩy mạnh công tác chọn tạo giống, công nghệ nhân giống, công nghệ sản xuất
ứng dụng công nghệ cao.
MỘT SỐ GIỐNG RAU, HOA MỚI DO TRUNG TÂM CHỌN TẠO
Tên giống

Đặc điểm chính

Giống dâu tây
Langbiang 2

Langbiang 2 là giống dâu tây có khả năng
kháng một số bệnh hại chính tốt, tiềm năng
năng suất cao, có thể đạt 25-30 tấn quả/ha,
cao gấp 1,47 lần so với giống Mỹ đá; hiện là
giống trồng phổ biến nhất tại Đà Lạt; với tỷ
lệ quả thương phẩm cao và đồng đều, tỷ lệ
quả hư hỏng, kém phẩm chất thấp.

Giống cà chua
SE 0913

Thời gian sinh trưởng 95-100 ngày, kiểu
hình sinh trưởng bán hữu hạn, dạng quả
hình cầu hơi dẹt, khía nhẹ, màu đỏ, khối
lượng trung bình 140-160 g/quả; cứng,
ngon, nhiều bột, ít chua, nhiều vị ngọt. Tiềm
năng năng suất cao 70-80 tấn/ha, kháng
héo xanh tốt.

Hình ảnh đặc trưng
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Giống cà chua NT2

Giống cà chua lai NT2 có dạng hình sinh
trưởng bán hữu hạn, thời gian sinh trưởng
trung bình từ 120-130 ngày. NT2 đạt năng
suất trung bình từ 80,43-85,05 tấn/ha.
NT2 có hàm lượng đường tổng số đạt
2,84-3,23% chất tươi, hàm lượng axit tổng
số đạt 0,36-0,48% chất tươi, hàm lượng
vitamin C đạt 14,93-16,5 mg/100 g chất
tươi, hàm lượng chất khô đạt 5,54-6,87%
và độ Brix đạt trung bình từ 5-5,6%.

Giống khoai tây PO3

Giống nhập nội, sản xuất chủ yếu tại Lâm
Đồng; hiện chiếm 70-80% (700-800 ha) toàn
diện tích sản xuất khoai tây tại Lâm Đồng.
Năng suất trung bình 25-30 tấn/ha. Giống
PO3 mang về 36-40 tỷ đồng cho ngành sản
xuất khoai tây nói chung của toàn tỉnh.

Giống khoai tây
Atlantic

Giống nhập nội, đây là giống khoai tây sản
xuất chủ yếu dùng để chế biến, sản xuất tại
tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk và một số tỉnh phía
Bắc. Hiện nay, giống Atlantic được sản xuất
khoảng 150-200 ha, năng suất trung bình
20-25 tấn/ha.

Giống khoai tây
TK96.1

Thời gian sinh trưởng 100-105 ngày; cây
dạng nửa đứng, hoa màu trắng, củ dạng
tròn hơi dẹt, vỏ màu vàng hơi tối, mắt củ
nông, thịt củ màu trắng.
Hàm lượng chất khô cao (> 20%), tiềm
năng năng suất cao 25-35 tấn/ha, kháng
mốc sương tốt trong mùa khô và khá trong
mùa mưa, sản xuất mùa mưa tốt.
Năng suất 20-23 tấn/ha, mức độ chấp nhận
của thị trường đối với chế biến khoai tây
chiên tốt.

Giống khoai tây ruột
màu TK06.8

Giống có thời gian sinh trưởng từ
100-110 ngày; dạng cây nửa đứng; củ hình
oval; vỏ, thịt củ màu tím.
Giống có tiềm năng năng suất cao, trung
bình đạt từ 20-25 tấn/ha, hàm lượng chất
khô từ 18-20%, giá trị dinh dưỡng cao,
không có chất béo, giàu chất chống oxy
hóa, ngăn ngừa ung thư…

Giống hoa cúc C-41

Sinh trưởng khoẻ, thời gian sinh trưởng
95-100 ngày với quang chu kỳ bổ sung là
25 ngày, chiều cao cây 110-120 cm.
Hoa màu vàng đồng, cánh hoa dài, cành
hoa dạng chùm cân đối, kiểu bông hoa
dạng thược dược (decorative), kích thước
hoa lớn (9-10 cm), tràng hoa cứng.
Kháng rỉ sắt do nấm Puccinia tanaceti và
ruồi đen (Liriomyza spp.) tốt.
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Giống hoa cúc
C05.1

Sinh trưởng khỏe, thời gian sinh trưởng
80-85 ngày; chiều cao cây > 100 cm; cây
cứng, khỏe. Kháng rỉ sắt do nấm Puccinia
tanaceti và ruồi đen (Liriomyza spp.) tốt.
Hoa dạng chùm, màu tím hồng, phù hợp
nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu;
thích ứng với điều kiện sản xuất của Đà Lạt,
các vùng có khí hậu mát lạnh tương tự và
các vùng trồng hoa trọng điểm phía Nam.

Giống hoa cúc
C05.3

Sinh trưởng khỏe, thời gian sinh trưởng
85-90 ngày; chiều cao cây > 80 cm; cây
cứng, khỏe. Kháng rỉ sắt do nấm Puccinia
tanaceti và ruồi đen (Liriomyza spp.) tốt.
Hoa chùm, màu trắng viền hồng, phù hợp
nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu;
thích ứng với điều kiện sản xuất của Đà Lạt,
các vùng có khí hậu mát lạnh tương tự và
các vùng trồng hoa trọng điểm phía Nam.

Giống hoa cúc
C07.24

Sinh trưởng khoẻ, thời gian sinh trưởng
90-95 ngày với quang chu kỳ bổ sung là
30 ngày, chiều cao cây 90-100 cm.
Hoa màu trắng viền hồng, cánh hoa ngắn,
cành hoa dạng chùm phô trương, kiểu bông
hoa dạng pompon, kích thước hoa lớn
(6-6,5 cm), tràng hoa cứng.
Phiến lá dày, xẻ thùy ít, thân màu xanh tía.
Kháng rỉ sắt do nấm Puccinia tanaceti và
ruồi đen (Liriomyza ssp.) tốt.

Giống hoa cúc
C07.7

Sinh trưởng khoẻ, thời gian sinh trưởng
100-110 ngày với quang chu kỳ bổ sung là
30 ngày, chiều cao cây 90-100 cm.
Hoa màu đỏ viền vàng, cánh hoa ngắn, cành
hoa dạng chùm phô trương, kiểu bông hoa
dạng bán kép (semi-double), kích thước
hoa lớn (6-6,5 cm), tràng hoa cứng. Phiến
lá dày, xẻ thùy ít nhưng sâu, thân màu xanh.
Kháng rỉ sắt do nấm Puccinia tanaceti và
ruồi đen (Liriomyza ssp.) tốt.

Giống hoa cúc
C07.16

Sinh trưởng khoẻ, thời gian sinh trưởng
100-110 ngày với quang chu kỳ bổ sung là
30 ngày, chiều cao cây 110-120 cm.
Hoa màu vàng tươi, cánh hoa dài, cành hoa
dạng chùm phô trương, kiểu bông hoa dạng
thược dược (decorative), kích thước hoa
lớn (7-7,5 cm), tràng hoa cứng.
Phiến lá dày, xẻ thùy sâu, thân màu xanh.
Kháng rỉ sắt do nấm Puccinia tanaceti và
ruồi đen (Liriomyza ssp.) tốt.
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Giống hoa cẩm
chướng Super
Green

Sinh trưởng khoẻ, thời gian sinh trưởng
110-120 ngày, cây đẻ nhánh nhiều.
Hoa màu xanh bơ, dạng đơn, kích thước
lớn (6-6,5 cm); cánh răng cưa. Cành hoa
cứng, thẳng, dài 80-90 cm. Năng suất trung
bình từ 18-20 cành/m2/tháng.
Kháng bệnh rỉ sắt do Uromyces dianthi và
bệnh héo rũ do Fusarium oxysporum f. sp.
Dianthi tốt.

Giống hoa cẩm
chướng Niva

Sinh trưởng khoẻ, thời gian sinh trưởng
110-120 ngày, cây đẻ nhánh nhiều.
Hoa màu trắng thuần, dạng đơn, kích thước
lớn (6-6,5 cm); cánh răng cưa. Cành hoa
cứng, thẳng, dài 80-90 cm. Năng suất trung
bình từ 16-18 cành/m2/tháng.
Kháng bệnh rỉ sắt do Uromyces dianthi và
bệnh héo rũ do Fusarium oxysporum f. sp.
Dianthi tốt.

Giống hoa cẩm
chướng D06.9

Sinh trưởng khoẻ, thời gian sinh trưởng
110-120 ngày, cây đẻ nhánh nhiều.
Hoa màu hồng đậm, có mùi thơm, dạng
chùm với nhiều lớp cánh, kích thước lớn
(4-4,5 cm); cánh răng cưa. Cành hoa thẳng,
dài 80-90 cm. Năng suất trung bình từ
28-30 cành/m2/tháng.
Kháng bệnh rỉ sắt do Uromyces dianthi và
bệnh héo rũ do Fusarium oxysporum f. sp.
Dianthi tốt.

Giống cẩm chướng
D06.1

Sinh trưởng khoẻ, thời gian sinh trưởng
120-130 ngày, cây đẻ nhánh nhiều.
Hoa màu hồng đỏ, có mùi thơm, dạng
chùm với nhiều lớp cánh, kích thước lớn
(5-5,5 cm); cánh răng cưa. Cành hoa
thẳng, dài 90-100 cm. Năng suất trung bình
25 cành/m2/tháng.
Kháng bệnh rỉ sắt do Uromyces dianthi và
bệnh héo rũ do Fusarium oxysporum f. sp.
Dianthi tốt.
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Giống cẩm chướng
D06.10

Sinh trưởng khoẻ, thời gian sinh trưởng
120-130 ngày, cây đẻ nhánh nhiều.
Hoa màu đỏ tươi, có mùi thơm, dạng
chùm với nhiều lớp cánh, kích thước lớn
(5-5,5 cm); cánh răng cưa. Cành hoa
thẳng, dài 80-90 cm. Năng suất trung bình
25 cành/m2/tháng.
Kháng bệnh rỉ sắt do Uromyces dianthi và
bệnh héo rũ do Fusarium oxysporum f. sp.
Dianthi tốt.

Giống hoa đồng tiền
G04.6

Hoa kép, đường kính 8,5 cm, chiều dài
cành hoa > 65 cm; cành đặc, cứng; tuổi
thọ trong bình > 14 ngày. Kháng ruồi trắng
(Trialeuroides vaporariorum) và bệnh
nấm cổ hoa do Botrytis cinerea tốt. Năng
suất cao và ổn định (250-280 ngàn cành/
1.000 m2/vụ. Hoa có màu đỏ nhụy đen, kiểu
dáng phù hợp với thị trường trong nước và
xuất khẩu; thích ứng với điều kiện sản xuất
tại Đà Lạt và một số địa bàn trồng hoa trọng
điểm thuộc các tỉnh phía Nam.

Giống hoa đồng tiền
G04.7

Hoa kép, đường kính > 10 cm; chiều
dài cành hoa > 60 cm, cành đặc, cứng;
tuổi thọ trong bình > 12 ngày. Kháng ruồi
trắng (Trialeuroides vaporariorum) và bệnh
nấm cổ hoa do Botrytis cinerea tốt. Năng
suất cao và ổn định (200-220 ngàn cành/
1.000 m2/vụ). Hoa có màu vàng cam nhụy
đen, kiểu dáng phù hợp với thị trường trong
nước và xuất khẩu; thích ứng với điều kiện
sản xuất tại Đà Lạt và một số địa bàn trồng
hoa trọng điểm thuộc các tỉnh phía Nam.

Giống hoa đồng tiền
G05.76

Sinh trưởng khoẻ, thời gian sinh trưởng
90-100 ngày, cây đẻ nhánh nhiều.
Hoa dạng kép, màu cam nhạt nhụy đen,
cành hoa dài 65-70 cm, kích thước hoa lớn
(9,5-10 cm), cành hoa đặc và cứng. Năng
suất trung bình từ 30-32 cành/m2/tháng.
Phiến lá dày, xẻ thùy ít màu xanh nhạt.
Kháng
ruồi
trắng
(Trialeuroides
vaporariorum) và bệnh nấm cổ hoa do
Botrytis cinerea tốt.

Giống hoa đồng tiền
G05.82

Sinh trưởng khoẻ, thời gian sinh trưởng
90-100 ngày, cây đẻ nhánh nhiều.
Hoa dạng kép, màu cam đậm nhụy đen,
cành hoa dài 65-70 cm, kích thước hoa lớn
(8,5-9 cm), cành hoa đặc và cứng. Năng
suất trung bình từ 28-30 cành/m2/tháng.
Phiến lá dày, xẻ thùy ít màu xanh nhạt.
Kháng
ruồi
trắng
(Trialeuroides
vaporariorum) và bệnh nấm cổ hoa do
Botrytis cinerea tốt.
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MỘT SỐ KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP - NÚI BÀ
ThS. NCS. NGUYỄN VĂN HƯƠNG

Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một
trong 9 chương trình, nhiệm vụ trọng tâm
của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà được
Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định
số 1240/QĐ-TTg ngày 19/11/2004 về việc
chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên
Bidoup - Núi Bà thành Vườn Quốc gia
Bidoup - Núi Bà.
Trải qua chặng đường 15 năm xây
dựng và phát triển, công tác NCKH tại
Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà đã đạt
được nhiều thành quả quan trọng, với số lượng và chất lượng các NCKH ngày càng tăng; trình độ,
năng lực của đội ngũ cán bộ khoa học từng bước được cải thiện. Ngày 25/5/2011, UBND tỉnh Lâm
Đồng đã ban hành Quyết định số 1180/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu quốc tế
Rừng nhiệt đới (ICTHER) trực thuộc Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà với chức năng sử dụng hợp lý
các nguồn lực của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, hợp tác với các chuyên gia trong nước và quốc
tế tiến hành thực hiện các dự án NCKH được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phục vụ công
tác quản lý rừng bền vững và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đây là dấu mốc quan trọng
đánh dấu bước trưởng thành trong công tác NCKH và hợp tác quốc tế của Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà.
Sau một thời gian nhìn lại, mặc dù vẫn còn không ít hạn chế, tuy nhiên, có thể khẳng định, công
tác NCKH tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà đã có nhiều bước tiến vượt bậc và đang phát triển
đúng định hướng.
Phát triển đội ngũ cán bộ NCKH
Trước khi được thành lập, đội ngũ cán bộ của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà chỉ hơn 10 người,
trong đó 3 người có trình độ đại học.
Xác định vai trò quan trọng của công tác NCKH đối với nhiệm vụ quản lý tài nguyên rừng trong
tình hình mới, cũng như vai trò của cán bộ trong việc thực hiện các NCKH, lãnh đạo Vườn Quốc gia
Bidoup - Núi Bà đã tuyển dụng và tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ NCKH để phục vụ các nhu cầu
của nhiệm vụ mới. Bên cạnh tuyển dụng, cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo dài hạn (đại
học, cao học, tiến sỹ), ngắn hạn trong nước, lãnh đạo Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà cũng hợp
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tác, liên kết để cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài (Nhật Bản,
Australia, Mỹ,…).
Sau 15 năm thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực phục vụ NCKH, đến nay, đội ngũ cán
bộ làm công tác NCKH của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà tăng về cả chất lượng lẫn số lượng với
1 nghiên cứu sinh, 14 người có trình độ thạc sỹ, hơn 50 người có trình độ đại học. Trong đó, nhiều
cán bộ làm công tác NCKH được tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn về cảnh quan, phát triển nông
thôn, du lịch sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học ở các nước phát triển. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ đã
có đủ khả năng chuyên môn để thực hiện các chương trình NCKH tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi
Bà cũng như hợp tác NCKH với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.
Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cơ sở
Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà đã thực hiện một số đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp
tỉnh, cơ sở phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế
cộng đồng như:
(1). Đề tài KH&CN cấp tỉnh “Thực nghiệm các giải pháp phòng, chống cháy rừng trên địa bàn
Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Ba, tỉnh Lâm Đồng”, do ThS. Lê Văn Hương làm chủ nhiệm.
Bằng phương pháp sinh thái thực nghiệm, từ năm 2008-2010, đề tài đã triển khai thực nghiệm
trên các kiểu rừng dễ cháy với các kiểu lập địa khác nhau; kết quả đã ghi nhận 89 loài thực vật tham
gia vào quá trình cháy, trong đó 18 loài thực vật rất dễ bắt cháy khi gặp nguồn nhiệt dẫn đến cháy
rừng. Kết quả phân tích các mối tương quan về vật liệu cháy đã thiết lập các mô hình toán, trong đó
đặc trưng nhất là các mô hình: K = m1/(2.9027 + 0.4698 * m1), Pc = exp[(- 0.2041 + 4.5843 * m12)
/m12] và Pc = exp(4.5479 - 0.0025/K3).
Trên cơ sở kết quả của các nghiên cứu đạt được, đề tài đã thiết lập bảng phân loại mức độ cháy
rừng Thông 3 lá theo khối lượng vật liệu cháy và hệ số khả năng bắt cháy K; đồng thời cũng kiến
nghị bổ sung vào quy trình kiểm soát cháy rừng đối với rừng Thông 3 lá tại Lâm Đồng và đề xuất các
giải pháp phòng, chống cháy rừng đối với Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà.
(2). Đề tài KH&CN cấp tỉnh “Điều tra, đánh giá phân loại các loài nấm dưới tán rừng thông tỉnh
Lâm Đồng” do ThS. Tôn Thất Minh làm chủ nhiệm.
Sau 2 năm nghiên cứu (2007-2009), đề tài bước đầu đã phát hiện và mô tả 6 bộ, 14 họ, 23 chi,
65 loài với 30 loài nấm ăn được và 35 loài nấm độc trong khu vực nghiên cứu. Đồng thời, đã xây
dựng bộ mẫu vật với 23 mẫu khô, 54 mẫu tươi.
Đề tài cũng đã đóng góp cơ sở dữ liệu để làm tiền đề xây dựng cẩm nang các loài nấm ăn được
và nấm độc cho Lâm Đồng. Bên cạnh đó, đề tài cũng đã tiến hành phân lập và nhân giống thành
công 3 loài nấm ăn được là Dẻ xanh Russula virescens, Dẻ đỏ Russula paludosa, Kaki nâu Suillus
luteus trên môi trường PGA cải tiến.
(3). Đề tài NCKH cấp cơ sở “Nghiên cứu trồng thử nghiệm phục hồi một số loài cây lá kim bản địa
quý hiếm” do ThS. Lê Cảnh Nam làm chủ nhiệm.
Đề tài đã xác định vùng phân bố, một số đặc điểm sinh học, sinh thái của cây Thông 2 lá dẹt
(Pinus kremfii) và Thông Đà Lạt (Pinus dalatensis). Từ kết quả nghiên cứu đã triển khai nhân giống
và trồng thử nghiệm 2 loài cây này với diện tích hơn 3 ha tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà.
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(4). Chương trình điều tra, xác định vùng phân bố cây Thông đỏ (Taxus wallichiana) do Phòng Kỹ
thuật và NCKH chủ trì.
Kết quả khảo sát đã phát hiện quần thể Thông đỏ phân bố tập trung tại Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà với diện tích hơn 50 ha và số lượng cá thể hơn 100 cây, trong đó có những cây với đường
kính 1,5 m.
(5). Đề tài “Phân lập và chọn lọc vi sinh vật sinh enzyme ngoại bào tử ở một số khu vực của Vườn
quốc gia Bidoup - Núi Bà để xây dựng phương pháp bảo tồn lưu giữ nguồn sinh vật này phục vụ cho
các ứng dụng trong phát triển các chế phẩm phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp bền vững” do Viện
Công nghệ sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Trung tâm Nghiên cứu
quốc tế Rừng nhiệt đới của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà thực hiện. Đề tài này hiện đang trong
quá trình triển khai thực hiện.
(6). Đề tài KH&CN cấp tỉnh “Ứng dụng công nghệ địa viễn thám để quản lý tài nguyên thiên nhiên
Khu Dự trữ sinh quyển Langbiang” do ThS. Lê Văn Sơn làm chủ nhiệm.
Đề tài đã xây dựng phần mềm cảnh báo sớm sự mất rừng và suy thoái rừng trong thời gian ngắn
để các cấp quản lý có biện pháp phù hợp, kịp thời hơn trong quản lý tài nguyên thiên nhiên…
3. Hợp tác thực hiện các nghiên cứu
Đây cũng là trọng tâm trong chiến lược phát triển NCKH tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà. Trong
điều kiện nguồn nhân lực và kinh phí còn hạn chế, việc hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và
ngoài nước là giải pháp để tận dụng tri thức và các nguồn lực bên ngoài, đồng thời qua đó nâng cao
trình độ NCKH cho đội ngũ cán bộ. Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà đã hợp tác nghiên cứu sâu, rộng
với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
3.1. Hợp tác với các tổ chức trong nước
(1). Viện Sinh thái học miền Nam: ngoài các nghiên cứu đơn lẻ, trong năm 2012, Viện Sinh thái
học miền Nam đã hợp tác với Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà thành lập “ô nghiên cứu định vị tại
Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà”. Ô mẫu định vị với quy mô lớn (25 ha) theo tiêu chuẩn của Trung
tâm Nghiên cứu Rừng nhiệt đới (CTFS, thuộc Smithsonian Institute, Hoa Kỳ) là ô mẫu đầu tiên loại
này tại Đông Dương; là khởi đầu quan trọng nhằm cung cấp các dữ liệu cơ bản cho các nghiên cứu
và triển khai sâu, lâu dài trong các lĩnh vực đa dạng sinh học, sinh thái rừng, chính sách lâm nghiệp,
công tác bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý và phục hồi rừng, tác động của biến đổi khí hậu lên tính
đa dạng sinh học, chức năng của hệ sinh thái rừng tự nhiên,... Kết quả bước đầu nghiên cứu trên
ô định vị đã xác định một chi thực vật mới là Billolivia (tên tiếng việt là Giang Ly) với loài mới được
công bố là Giang ly đuôi dài (Billolivia longipetiolata).
(2). Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga: đã tiến hành khảo sát địa chất, địa mạo và các đặc trưng
đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà trong giai đoạn khá lâu với những nghiên cứu
được đánh giá rất bài bản do các nhà khoa học của Nga, Việt Nam và Vườn Quốc gia Bidoup - Núi
Bà thực hiện. Kết quả đã xuất bản ấn phẩm “Đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà”,
trong đó đã mô tả và phân tích các đặc trưng cơ bản về tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học
của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà.
(3). Các trường đại học: đã hợp tác với các trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Đà Lạt,
Đại học Tây Nguyên, Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học
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Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh,… Hàng năm, sinh viên, giảng viên, các nhà nghiên cứu của các
trường đã đến làm việc tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà để nghiên cứu về các đặc trưng đa dạng
sinh học của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà. Kết quả nghiên cứu càng khẳng định các giá trị quan
trọng, độc đáo của hệ sinh thái Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà.
Một số kết quả nghiên cứu đã được công bố trên các tạp chí uy tín thế giới như: công bố 3 loài
ếch mới trên Tạp chí Zootaxa của các nhà khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố
Hồ Chí Minh phối hợp với các nhà khoa học Úc; trong đó, loài ếch cây Ma cà rồng (Rhacophorus
vampyrus) đã tạo ra sự kinh ngạc cho giới khoa học về điều mới lạ của loài lưỡng cư này. Chuyên
gia của Trường Đại học Đà Lạt cùng với cán bộ của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà đã phát hiện
loài Trà mi Kremfii (Camellia krempfii), loài được
coi là đã “biến mất” cách đây 100 năm.
(4). Các Viện nghiên cứu: phối hợp với Viện
Sinh thái tài nguyên sinh vật, Viện Sinh học nhiệt
đới, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây nguyên…
tiến hành nhiều khảo sát, thực hiện các chương
trình nghiên cứu…
Ngoài ra, Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà là
đơn vị đề xuất và đồng thực hiện đề tài cấp bộ
“Nghiên cứu xây dựng cơ chế kết hợp giữa bảo
tồn cảnh quan, đa dạng sinh học và không gian
văn hóa tại Khu Dự trữ sinh quyển Langbiang”.
Kết quả của đề tài là hướng đi phù hợp về việc
kết hợp bảo tồn đa dạng sinh học và không gian
văn hóa lồng ghép trên quy mô và góc nhìn
cảnh quan.
3.2. Hợp tác với các tổ chức nước ngoài
(1). Hợp tác với Đài Quan sát trái đất (Đại học
Columbia, Mỹ) về nghiên cứu biến đổi khí hậu

GS. Brendan M. Buckley, Đại học Columbia
và cộng sự tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà

thông qua vòng năm cây rừng. Đại học Columbia
là trường đại học lớn của thế giới; nơi đây hội tụ nhiều điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất và
nguồn nhân lực chất lượng cao về
NCKH. Cao nguyên Langbiang nói
chung và Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà nói riêng được các nhà khoa
học đánh giá là khu địa lý của cây hạt
trần; nơi đây còn bảo tồn và lưu giữ
nhiều cá thể cây lá kim có tuổi đời
trên 1.000 năm như: Thông 2 lá dẹt
(Pinus krempfii), Pơ mu (Fokienia
hodginsii), Thông Đà Lạt (Pinus
dalatensis)… Chương trình hợp tác

GS. Glen Robert Kowach tại buổi khai mạc IRES 2016
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nghiên cứu này nhằm phát huy lợi thế của cả 2 bên về điều kiện tự nhiên, cơ sở vật chất và nguồn
nhân lực để tiến hành những nghiên cứu chung về biến đổi khí hậu thông qua vòng năm cây rừng
và các chỉ tiêu về khí hậu, sinh lý, sinh thái thực vật. Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà đã xây dựng
chương trình nghiên cứu chung thường niên, tổ chức các lớp học hiện trường hàng năm cho các
học sinh, sinh viên quốc tế đến tham dự. Ngoài ra, Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà còn là đầu mối
liên kết để mở rộng khu vực và chủ đề nghiên cứu với Đại học Columbia sang các khu vực khác của
Việt Nam và các nước thuộc bán đảo Đông Dương.
(2). Hợp tác với Trường Đại học Manhattan (Mỹ) tổ chức chương trình trải nghiệm NCKH quốc tế
hàng năm (IREs) với chủ đề “Khám phá khoa học về đa dạng hệ sinh thái và môi trường” cho hơn
30 lượt học sinh quốc tế/năm. Chương trình đã thu hút sự tham dự của nhiều học sinh, sinh viên
quốc tế đến từ: Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan, Mỹ… Thông qua IREs, Vườn Quốc
gia Bidoup - Núi Bà đã từng bước lan tỏa các thông điệp về thiên nhiên, văn hóa, con người Việt
Nam đến với bạn bè quốc tế, giáo dục cho thế hệ trẻ tư duy về NCKH, giá trị về gìn giữ môi trường
tự nhiên nhằm bảo tồn và phát triển bền vững.
(3). Hợp tác với Quỹ các Vườn thực vật Hoàng gia Úc trong việc nghiên cứu, thiết kế, xây dựng,
vận hành Vườn thực vật. Việc xây dựng Vườn thực vật nhằm bảo tồn chuyển vị các loài thực vật,
tham quan học tập, nghiên cứu của sinh viên cũng như phục vụ du lịch là hướng đi mới trong lĩnh
vực bảo tồn tại Việt Nam. Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà đã tranh thủ sự giúp đỡ của các chuyên
gia về thiết kế cảnh quan, sinh vật cảnh, nghiên cứu bảo tồn thực vật… đến từ Quỹ các Vườn thực
vật Hoàng gia Úc để khảo sát, thiết kế, xây dựng và bước đầu đã vận hành Vườn thực vật. Kết quả
của chương trình hợp tác là hoàn thiện bản thiết kế cảnh quan, bố trí loài cây trồng…; xây dựng
vườn sưu tầm các loài Trà my (Camellias) trong Vườn thực vật; kết nối và tổ chức thành công Hội
nghị mạng lưới các Vườn thực vật vùng Đông Nam châu Á với sự tham dự của 61 thành viên đến
từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.
(4). Hợp tác với Trung tâm Bảo tồn Thực vật Tiến sỹ Cecilia Koo, Đài Loan - Trung Quốc (KBCC)
thực hiện dự án “Khảo sát thực vật ở Cao nguyên Langbiang”. Với bề dày lịch sử, nhiều năm kinh
nghiệm trong bảo tồn chuyển vị các loài thực vật trên khắp thế giới tại Đài Loan, Trung tâm Bảo tồn
Thực vật Tiến sỹ Cecilia Koo đã, đang và sẽ xây dựng chương trình nghiên cứu chung với Vườn
Quốc gia Bidoup - Núi Bà dựa trên Biên bản ghi nhớ đã ký kết. Thông qua chương trình hợp tác này,
đội ngũ cán bộ làm công tác NCKH của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà sẽ được đào tạo về chuyên
môn và phương pháp trồng, chăm sóc các loài thực vật cũng như hướng đến xây dựng thành công
Vườn sưu tầm các loài Thạch tùng và Dương xỉ của Cao nguyên Langbiang tại Vườn Quốc gia
Bidoup - Núi Bà.
(5). Hợp tác với Trường Đại học Kyushu (Nhật Bản) thực hiện dự án “Nghiên cứu đa dạng loài,
phát sinh phân tử và hình thái học thực vật tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà”. Đại học Kyushu là
một trường lớn, có nhiều công trình nghiên cứu về đa dạng sinh học, đặc biệt là cây phát sinh phân
tử nhằm sử dụng công nghệ gen để thiết lập cơ sở vững chắc hơn cho phân loại học dựa vào hình
thái. Bước đầu triển khai, Dự án đã thiết lập 5 ô định vị nghiên cứu ở 5 kiểu trạng thái rừng khác
nhau; tiến hành thu mẫu thực vật, mẫu DNA để phân lập và hỗ trợ định loại các loài thực vật trong
ô tiêu chuẩn đã thiết lập. Trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu chung này, đã xuất bản cuốn
sách chuyên khảo về hình ảnh các loài thực vật vùng núi Langbiang. Hơn 50 loài thực vật được mô
tả, công bố trên các tạp chí khoa học uy tín chuyên ngành như là các ghi nhận mới cho khoa học

Hội thảo Khoa học và Công nghệ với Doanh nghiệp

85

và cho hệ thực vật Việt Nam. Thông qua chương trình nghiên cứu này, đội ngũ làm công tác NCKH
của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, đặc biệt là bộ phận nghiên cứu thực vật học, có cơ hội học hỏi,
tiếp cận phương pháp nghiên cứu mới dựa trên cây phát sinh chủng loại và công nghệ gen, mở ra
hướng đi mới, hỗ trợ tích cực cho việc định loại thực vật. Kết quả của Dự án sẽ bổ sung đáng kể số
lượng loài thực vật cho danh lục thực vật của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, hiệu chỉnh các sai
lệch về định loại thực vật theo phương pháp hình thái so sánh truyền thống đang gặp phải…
Ngoài ra, Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà còn là đầu mối, địa bàn nghiên cứu, triển khai kết quả
của hàng loạt các chương trình, dự án, đề tài NCKH trong và ngoài nước khác. Nhiều loài mới cho
khoa học được công bố gần đây được đặt theo tên các địa danh và những người hiện công tác tại
Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà để ghi nhớ những đóng góp của họ trong công tác NCKH và bảo tồn
tại đơn vị như: Trà my Hòn giao (Camellia hongiaoensis), Dạ hợp Bidoup (Magnolia bidoupensis),
Súm hòn giao (Adinandra hongiaoensis), Đa tử Trà hương (Polyspora huongiana), Trà my Quang
Cường (Camellia quangcuongii)… Hàng năm, các loài mới cho khoa học hoặc ghi nhận mới cho
Việt Nam được công bố và còn tiềm ẩn nhiều tiềm năng để các nhà khoa học đến nghiên cứu và tìm
hiểu về đa dạng sinh học.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động NCKH của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà vẫn
còn tồn tại một số hạn chế như: chưa chủ động về các hướng nghiên cứu chuyên sâu, mang tính
chiến lược; kinh phí hỗ trợ cho hoạt động NCKH còn hạn chế, thiếu các nguồn vốn đối ứng cho các
chương trình hợp tác; năng lực của cán bộ làm công tác NCKH của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà
về cơ bản đã đáp ứng nhu cầu công việc hiện tại song còn hạn chế, gặp khó khăn trong việc tiếp cận
phương pháp nghiên cứu mới; ký kết nhiều thỏa thuận quốc tế (MoU) nhưng thực tế chưa triển khai
các MoU một cách toàn diện, đồng bộ. Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà đã tranh thủ các nguồn lực
để phát triển chương trình đào tạo nguồn nhân lực trong và ngoài nước; tuy nhiên, các chương trình
này thường là các đợt tập huấn, đào tạo ngắn hạn, chưa chuyên sâu và mang tính chiến lược cao.
Nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động NCKH tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, trong thời gian
tới, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:
Thứ nhất, cần chủ động xây dựng kế hoạch trong NCKH nhằm xây dựng các chương trình, dự án,
hợp tác và các đối tác tiềm năng; tăng cường cơ hội gặp gỡ, giao lưu để thảo luận về các chương
trình hợp tác chung.
Thứ hai, tranh thủ các nguồn tài chính từ nhà nước, doanh nghiệp và cá nhân để ngày càng hoàn
thiện hệ thống cơ sở vật chất phục vụ NCKH, đáp ứng nhu cầu hiện tại và đầu tư cho phát triển trong
các giai đoạn tiếp theo.
Thứ ba, xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo hướng chuyên môn hóa,
chuyên sâu để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong NCKH.
Thứ tư, triển khai đồng bộ các MoU đã ký kết và tăng cường mở rộng hợp tác với các đối tác đã
ký kết; tích cực tìm kiếm các tổ chức, cá nhân khác nhằm kêu gọi các chương trình, dự án NCKH.
Thứ năm, các cơ quan chuyên môn cần tạo điều kiện hơn nữa cho Vườn Quốc gia Bidoup - Núi
Bà về cơ sở vật chất, nguồn tài chính, nhân lực… để các đơn vị bảo tồn cấp cơ sở có điều kiện thuận
lợi hơn trong công tác NCKH phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.
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CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO KHOA HỌC KỸ THUẬT
ThS. LẠI THẾ HƯNG

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng

I. Tình hình chung
1. Tổ chức, chức năng của Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định số
1560/QĐ-UBND ngày 14/07/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở sáp nhập, tổ chức lại phòng
Trồng trọt và Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tổ chức bộ máy hiện có 4 phòng và 1 trạm trực thuộc. Tổng số công chức, viên chức trong đơn
vị gồm 31 người.
Trình độ chuyên môn: 1 tiến sỹ, 12 thạc sỹ, 15 đại học, 2 người trình độ khác và 1 hợp đồng
vụ việc.
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà
nước về chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về sản xuất trồng trọt, giống cây trồng nông
nghiệp, sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, phân bón, bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật nội địa,
thuốc bảo vệ thực vật, khử trùng và quản lý dịch vụ công thuộc phạm vi lĩnh vực được giao trên địa
bàn tỉnh.
2. Nhiệm vụ chung
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền ban
hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, phương án, dự án, quy
chuẩn kỹ thuật, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất trồng trọt, giống cây trồng nông
nghiệp, sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, phân bón hữu cơ và phân bón khác, bảo vệ thực vật,
kiểm dịch thực vật, quản lý thuốc bảo vệ thực vật ở địa phương.
Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, phương
án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt. Thông tin,
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.
3. Nhiệm vụ liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ
Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất trồng trọt hàng vụ, hàng năm và từng giai đoạn của địa
phương; chủ trì thực hiện và tổng kết, đánh giá kế hoạch sản xuất; hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện
các quy trình sản xuất an toàn; công nhận, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và thực hiện sản xuất trồng
trọt theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (GAP) trên địa bàn; thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến
sản xuất, sơ chế rau, quả, chè an toàn gồm tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ cho người sản xuất;
hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu giống theo mùa vụ,
thời vụ sản xuất trên địa bàn; thực hiện các biện pháp khắc phục thiên tai trong sản xuất trồng trọt.
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Hướng dẫn cơ cấu giống, sử dụng giống cây trồng; quản lý, khai thác cây đầu dòng, vườn cây
đầu dòng; ứng dụng công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng thuộc lĩnh vực trồng
trọt trên địa bàn.
Theo dõi, giám sát việc khảo nghiệm, sản xuất thử, công nhận và công nhận đặc cách giống mới.
Đề xuất công nhận cấp, cấp lại, hủy bỏ hiệu lực giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng
trên địa bàn; báo cáo và công bố công khai theo quy định.
Tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát thực nghiệm, phát hiện, dự tính, dự báo thời gian phát sinh,
phát triển, phạm vi và mức độ gây hại của những sinh vật gây hại thực vật trên địa bàn tỉnh; thông
báo kịp thời và đề xuất chủ trương, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng chống sinh vật gây hại.
Xây dựng, duy trì hệ thống điều tra, phát hiện, cảnh báo, cơ sở dữ liệu và biện pháp phòng, chống
sinh vật gây hại.
Kiểm tra, xác minh và tham mưu trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo
cáo UBND tỉnh quyết định công bố dịch, hết dịch hại thực vật theo quy định của pháp luật bảo vệ và
kiểm dịch thực vật.
Thực hiện khảo nghiệm, tiến bộ kỹ thuật về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Định danh
các loài dịch hại, thiên địch trên tài nguyên thực vật xuất hiện tại Lâm Đồng; giám định tác nhân gây
hại trên cây trồng, nông sản bảo quản trong kho tàng; nghiên cứu quy luật phát sinh, phát triển vòng
đời của dịch hại.
Thực hiện công tác khuyến nông về trồng trọt và bảo vệ thực vật theo phân công của Giám đốc
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực nghiệm và chuyển giao áp dụng tiến bộ khoa học và
công nghệ về trồng trọt và bảo vệ thực vật vào sản xuất.
II. Kết quả hoạt động
1. Về chỉ đạo sản xuất
- Tổng diện tích canh tác các loại cây trồng toàn tỉnh là 278.154 ha; diện tích gieo trồng đạt
383.884 ha (đạt 102% kế hoạch). Giá trị sản xuất ngành trồng trọt năm 2018 là 41.050.908,6 triệu
đồng (đạt 102% kế hoạch).
- Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân 163 triệu đồng/ha/năm (đạt 100% kế hoạch); diện tích giá
trị sản phẩm thu hoạch dưới 50 triệu năm 2018 ước đạt 76.772 ha (bằng 97,1% kế hoạch); diện tích
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 54.477 ha (đạt 94,5% kế hoạch năm).
- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: đã chuyển đổi giống cây trồng được 1.409/967 ha kế hoạch; trong
đó, chuyển đổi trên đất trồng điều 1.174 ha, đất trồng lúa 80 ha, cây trồng khác 155 ha (đạt 145,7%
kế hoạch năm).
- Diện tích tái canh, ghép cải tạo cà phê 8.919 ha (đạt 117,7% kế hoạch); gồm diện tích tái canh
3.018 ha và ghép cải tạo 5.901 ha. Trong đó, diện tích cà phê chè 13.685 ha (đạt 84,2% kế hoạch).
Diện tích cà phê có cây che bóng là 15.495 ha (đạt 97,3% kế hoạch).
2. Thực hiện các chương trình, dự án
- Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng: diện tích sản xuất nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 54.477 ha (chiếm 19,5% diện tích đất canh tác); trong đó
19.700 ha rau (95,4% diện tích canh tác), 3.800 ha hoa (94,5% diện tích canh tác), 20.800 ha cà phê
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(12% diện tích canh tác), 6.335 ha chè (50% diện tích canh tác), 2.970 ha cây lúa (18,5% diện tích
canh tác), 300 ha cây ăn quả (5,8% diện tích canh tác), 210 ha cây đặc sản và dược liệu (48,8% diện
tích canh tác). Giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 370 triệu đồng/ha, chiếm
35% giá trị sản xuất nông nghiệp. Hiện có 8 doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp ứng dụng
công nghệ cao. Làng hoa Vạn Thành, Thái Phiên được công nhận là vùng sản xuất hoa ứng dụng
công nghệ cao.
- Thực hiện tái canh, cải tạo giống cà phê gắn với phát triển cà phê bền vững: kết quả thực hiện
tái canh, cải tạo giống gắn với phát triển cà phê bền vững từ năm 2015-2018 đạt 40.281 ha. Trong
đó, trồng tái canh 15.866 ha; ghép cải tạo 24.415 ha. Đến nay, diện tích tái canh toàn tỉnh đạt
54.325 ha. Thực hiện chương trình tái canh, ghép cải tạo đã góp phần nâng cao năng suất cà phê
từ 28,2 tạ/ha (năm 2015) lên 31,5 tạ/ha (năm 2018).
- Thực hiện chuyển đổi chất lượng giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Thực hiện dự án “Nhập khẩu và mua bản quyền giống rau, hoa năm 2018”, đã hỗ trợ 3 doanh
nghiệp đang sản xuất rau, hoa trong tỉnh nhập khẩu 270.200 cây giống rau, hoa mới phục vụ cho sản
xuất của địa phương phù hợp với tiêu chuẩn xuất khẩu; đến nay, các doanh nghiệp đã nhập khẩu
78.000 cây giống hoa để sản xuất.
Từ năm 2015-2018, đã thực hiện chuyển đổi 8.028 ha giống cây trồng, gồm chuyển đổi đất lúa
sang trồng ngô, rau, dâu tằm; chuyển đổi điều sang cây trồng có hiệu quả cao hơn như cây ăn trái,
dâu tằm, cao su; chuyển đổi cà phê sang trồng rau, hoa, cây ăn trái.
3. Thực hiện công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật
a) Đào tạo, tập huấn
Từ năm 2015-2018, đã tổ chức 3 lớp tập huấn cho 120 khuyến nông viên và nông dân tại các
huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên về kỹ thuật canh tác cây điều; 4 lớp huấn luyện quản lý dịch hại
tổng hợp trên rau, chè với 160 người tham dự. Tổ chức 145 lớp tập huấn cho 7.200 lượt người tham
dự về phòng trừ sâu, bệnh hại điều, bọ xít muỗi hại cà phê, virus trên cà chua, hoa cúc, tái canh cà
phê, quản lý dinh dưỡng cho cà phê, quản lý dịch hại tổng hợp trên rau, chè.
b) Thực hiện đề tài khoa học công nghệ
* Đề tài "Nghiên cứu các giải pháp phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá cà phê ở Lâm Đồng"
Từ năm 2014-2017, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đã triển khai thực hiện đề
tài “Nghiên cứu các giải pháp phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá cà phê ở Lâm Đồng”. Qua
3 năm thực hiện, đề tài đã đánh giá việc canh tác cà phê bền vững của nông dân tỉnh Lâm Đồng còn
nhiều hạn chế, đặc biệt việc nhận biết và quản lý bệnh thối rễ, vàng lá. Ngoài ra, các khâu như quản
lý dịch hại, bón phân cân đối, đầy đủ, tưới nước, làm cỏ, trồng cây chắn gió, che bóng,… chưa phù
hợp, vẫn còn nhiều nông dân đang gặp khó khăn trong việc xử lý đất để phòng trừ nấm, tuyến trùng
trước khi trồng, lựa chọn giống, chất lượng cây giống và nguồn vốn hỗ trợ trong vấn đề tái canh cây
cà phê. Kết quả điều tra thực địa tại 135 vườn cà phê vối và kết quả phân tích mẫu đất, rễ tại các
vườn cà phê nhiễm triệu chứng vàng lá ở các điều kiện canh tác khác nhau tại các huyện trồng cà
phê trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng (Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc)
đã xác định các tác nhân chính gây bệnh vàng lá, thối rễ gồm tuyến trùng (2 giống gây hại chính là
Pratylenchus, Meloidogyne), nấm (gồm có 3 giống nấm Fusarium, Pythium và Rhizoctonia, trong đó

Hội thảo Khoa học và Công nghệ với Doanh nghiệp

89

Fusarium là tác nhân chính gây triệu chứng thối rễ, vàng lá) và 6 yếu tố dinh dưỡng gây hiện tượng
vàng lá là đạm, lân, kali, magiê, kẽm, canxi.
Hợp tác với Trường Đại học Chung Nam - Hàn Quốc thực hiện thành công các khảo nghiệm,
mô hình phòng trừ tuyến trùng ký sinh hại cây cà phê ở giai đoạn vườn ươm và vườn trồng bằng
chế phẩm sinh học Landsaver khi sử dụng liều lượng từ 30-40 lít/ha. Ngoài ra, chế phẩm sinh học
Landsaver còn có thể phòng trừ tuyến trùng ký sinh gây hại cây tiêu và cà rốt. Sản phẩm đã được
đăng ký vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Tiếp nhận 10.000 lít
thuốc Landsaver và chuyển giao cho nông dân sử dụng trong 2 năm 2015-2016. Chi cục Trồng trọt
và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đã phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ Khoa học kỹ thuật Khoa Đăng
tổ chức 44 lớp tấp huấn cho 3.935 nông dân để giới thiệu và hướng dẫn cách quản lý tuyến trùng
nói riêng và bệnh thối rễ, vàng lá nói chung gây hại cây cà phê tại Lâm Đồng.
Hiện tượng vàng lá cà phê do thiếu các nguyên tố đa, trung và vi lượng cũng đã được khắc phục
khi tiến hành thực hiện khảo nghiệm bằng việc bổ sung vôi với liều lượng từ 1.000-1.200 kg/ha để
nâng độ pH cho đất và các sản phẩm có chứa các nguyên tố trung, vi lượng chuyên dùng cho cây
cà phê theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất. Một số sản phẩm trên thị trường hiện nay có
khả năng cải tạo đất và kích thích sinh trưởng cho cây cà phê. Kết quả thực hiện khảo nghệm cho
thấy, thuốc điều hòa sinh trưởng Ric 10 WP và chế phẩm sinh học cải tạo đất K-Humate có khả năng
cải tạo đất, giúp bộ rễ cây phát triển mạnh, đề kháng được với bệnh thối rễ và cây sinh trưởng, phát
triển tốt, cho năng suất cao.
Phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng nghiên cứu phân lập, nhân
nuôi và sản xuất thành công chế phẩm sinh học từ nấm Paecilomyces lilacinus để phòng trừ tuyến
trùng ký sinh gây hại ở các giai đoạn sinh trưởng của cây cà phê. Chế phẩm đạt hiệu lực khá khi sử
dụng ở liều lượng 30 kg/ha. Ngoài ra, còn tiến hành khảo nghiệm, đánh giá hiệu lực xua đuổi tuyến
trùng của một số loại cây trồng xen. Kết quả đạt được cho thấy, cây Cúc vạn thọ và Cúc Ấn Độ có
khả năng xua đuổi tuyến trùng ký sinh gây hại sau 2 năm trồng xen quanh hố cà phê với mật độ
trồng 10 cây/gốc.
Đề tài đã thực hiện 08 mô hình phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá cây cà phê với diện tích
4 ha (2 mô hình tái canh trồng mới; 2 mô hình tái canh năm 2-3; 4 mô hình kinh doanh) tại thành phố
Bảo Lộc và các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm. Ngoài ra, còn thực hiện 5 mô hình
phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá với diện tích 25 ha tại 5 huyện nói trên. Việc thực hiện mô
hình theo quy trình của đề tài có ý nghĩa rất lớn trong việc canh tác cà phê bền vững, quản lý hiệu
quả bệnh thối rễ, vàng lá cà phê. Sau khi thực hiện mô hình thành công, nhóm thực hiện đề tài đã tổ
chức 4 hội thảo đầu bờ tại 4 huyện gắn với địa điểm thực hiện các mô hình với 207 nông dân tham
dự. Việc tổ chức hội thảo nhằm giới thiệu đến nông dân các biện pháp quản lý tổng hợp bệnh thối
rễ, vàng lá áp dụng trên mô hình và quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá cà phê áp
dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Với mục đích tuyên truyền và hướng dẫn nông dân phòng trừ hiệu quả bệnh thối rễ, vàng lá cà
phê, Ban chủ nhiệm đề tài đã đề xuất chuyển một phần kinh phí để tổ chức tọa đàm trên Đài Phát
thanh và Truyền hình Lâm Đồng với nội dung “Tái canh cà phê và giải pháp phòng trừ tổng hợp
bệnh thối rễ, vàng lá cây cà phê ở Lâm Đồng” trong thời gian 70 phút. Chương trình có sự tham gia
tư vấn của lãnh đạo Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Trồng Trọt và Bảo vệ thực
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vật, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, Phòng Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn huyện Bảo Lâm và Công ty TNHH Dịch vụ Khoa học kỹ thuật Khoa Đăng.
Đăng một bài báo trong kỷ yếu của Hội nghị bảo vệ thực vật toàn quốc được tổ chức tại Trường Đại
học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh với nội dung “Công tác quản lý tuyến trùng gây hại cà phê
tại Lâm Đồng và khả năng phòng trừ tuyến trùng của thuốc sinh học Landsaver”. Dựa trên kết quả
nghiên cứu, đề tài đã xây dựng và hoàn thiện 4 quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá
cà phê vối phù hợp với điều kiện ở Lâm Đồng. Tính mới của quy trình là sử dụng các biện pháp sinh
học để quản lý đối tượng nấm, tuyến trùng gây hại, góp phần vào việc canh tác cà phê bền vững. In
2.000 cuốn tài liệu về kỹ thuật canh tác cà phê và leaflet hướng dẫn về cách nhận biết và phòng trừ
tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá cung cấp cho các trung tâm nông nghiệp, Công ty TNHH Dịch vụ Khoa
học kỹ thuật Khoa Đăng để cấp phát cho cán bộ khuyến nông, hội nông dân và nông dân trồng cà
phê tại thành phố Bảo Lộc và các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm. Một thành viên của
nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành chương trình đào tạo thạc sỹ của Trường Đại học Đà Lạt; 6 cán
bộ tham gia đề tài đã được đào tạo về cách phân lập, định danh nấm, tuyến trùng ký sinh gây hại
trong đất tại Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh và Viện Sinh thái Tài nguyên Hà Nội.
Kết quả của đề tài là cơ sở để Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng chuyển giao cho
các phòng Nông nghiệp, Trung tâm Nông nghiệp và nông dân trên địa bàn tỉnh áp dụng vào canh tác
nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cà phê của tỉnh.
* Đề tài "Đánh giá sự phù hợp của cây ca cao đối với vùng sinh thái ở Lâm Đồng"
Từ năm 2014-2017, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đã thực hiện đề tài “Đánh
giá sự phù hợp của cây ca cao đối với vùng sinh thái ở Lâm Đồng”. Qua 3 năm thực hiện, đề tài đã
đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và hiệu quả kinh tế của cây ca cao tại các vùng sinh thái
tỉnh Lâm Đồng.
Đề tài đã thực hiện 3 thí nghiệm. Trong đó, 1 thí nghiệm đánh giá khả năng bắt mồi của kiến đen
trên ca cao, kết quả thả 2-4 tổ kiến đen trên cây sau 3 tháng có hiệu quả tốt trong việc phòng trừ bọ
xít muỗi và rệp sáp hại ca cao; 2 thí nghiệm để xác định hiệu lực sinh học phòng trừ sâu, bệnh hại
của một số loại thuốc bảo vệ thực vật, kết quả xác định các loại thuốc Agiaza 4.5 EC sử dụng ở liều
lượng 1 lít/ha, Lutex 1.9 EC sử dụng ở liều lượng 1,2 lít/ha và Vimatrine 0.6 SL sử dụng ở liều lượng
1 lít/ha có hiệu lực khá. Thuốc EMETINannong 7.6 EC sử dụng ở liều lượng 1 lít/ha có hiệu lực tốt
trong việc phòng trừ bọ xít muỗi hại ca cao; thuốc Promot plus WP, Vi - ĐK, Tricho ĐHCT sử dụng ở
liều lượng 2 kg/ha có hiệu lực khá trong việc phòng trừ bệnh thối trái hại cây ca cao.
Đề tài đã thực hiện 6 mô hình thâm canh ca cao với diện tích 0,5 ha/mô hình tại các huyện Đơn
Dương, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên trên cơ sở ứng dụng các kết quả nghiên cứu mới nhất về bón
phân đầy đủ, cân đối, tỉa cành, tạo tán và phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thối trái. Việc thực hiện mô
hình theo quy trình của đề tài có ý nghĩa rất lớn trong canh tác bền vững cây ca cao, góp phần
tăng năng suất, chất lượng ca cao; tăng hiệu quả kinh tế so với tập quán canh tác của nông dân từ
4.446.000-7.638.000 đồng/ha.
Dựa trên kết quả nghiên cứu, đề tài hoàn thiện 2 quy trình, gồm quy trình thâm canh ca cao và
quy trình canh tác ca cao dưới tán điều, tán vườn tạp (mức thâm canh trung bình). Các điểm mới
chính của quy trình là hướng dẫn thực hiện ghép cải tạo tại các cây đã trồng trong vườn nhưng trái
ít hoặc không cho trái, trái nhỏ. Bên cạnh đó, đã áp dụng các biện pháp sinh học như sử dụng kiến,
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các chế phẩm sinh học để quản lý sâu bệnh hại ca cao, nhằm sản xuất mang tính bền vững, đảm
bảo chất lượng.
Song song với việc thực hiện mô hình, đề tài đã tiến hành tập huấn cho 240 nông dân trong vùng
triển khai mô hình, giúp nông dân nắm bắt các kiến thức về yêu cầu ngoại cảnh của ca cao; các
giống ca cao sinh trưởng, phát triển tốt; quy trình trồng chăm sóc, tạo tán, bón phân và phòng trừ
sâu, bệnh cho ca cao để áp dụng vào sản xuất.
Đề tài đã tổ chức hội thảo đầu bờ để giới thiệu, đánh giá kết quả mô hình cho 233 nông dân vùng
lân cận học tập kinh nghiệm, áp dụng vào sản xuất. Thông qua hội thảo, nông dân đã nắm bắt việc
ghép cải tạo tại các cây đã trồng trong vườn nhưng trái ít hoặc không cho trái, trái nhỏ, bón phân đầy
đủ, cân đối, tỉa cành, tạo tán và sử dụng những thuốc sinh học phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây ca
cao ít ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người.
Kết quả đề tài là cơ sở để đề xuất các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương ban hành các
chính sách phù hợp cho phát triển cây ca cao từng vùng, trong và ngoài quy hoạch. Điều chỉnh quy
hoạch hợp lý theo điều kiện thực tế tại địa phương cũng như khuyến cáo người dân tác động các
biện pháp kỹ thuật hợp lý để nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế trong sản xuất.
c) Thực hiện các mô hình trình diễn
- Đã triển khai 76 mô hình trình diễn về phòng trừ sâu, bệnh hại chè, dâu tây, điều; virus trên xà
lách, hoa cúc; mô hình phòng trừ dịch hại tổng hợp trên cà chua, ớt ngọt, cà rốt, đậu ve.
- Phối hợp với dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) thực hiện 48 mô
hình về chẩn đoán dinh dưỡng, giám sát bệnh hại cà phê; tái canh cà phê và giám sát bệnh hại tại
20 vườn ươm cà phê.
Công tác nghiên cứu chuyển giao khoa học kỹ thuật, việc triển khai các chương trình, đề án được
thực hiện đã chuyển giao cho nông dân áp dụng vào sản xuất có hiệu quả, bảo vệ cây trồng, góp
phần tăng năng suất, chất lượng nông sản trên địa bàn tỉnh.
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GIỚI THIỆU THÀNH TỰU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
ThS. NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng
1. Giới thiệu chung
Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp khoa
học trực thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên; được thành lập ngày
29/7/1985 với tên gọi ban đầu là Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Bảo Lộc (theo Quyết định số
240/TCCB/QĐ của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc chuyển Trạm nghiên cứu Dâu tằm tơ (Xí nghiệp
liên hợp Dâu tằm tơ Bảo Lộc) thành Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Dâu tằm tơ Bảo Lộc (Liên
hiệp các xí nghiệp Dâu tằm tơ Việt Nam). Ngày 21/11/1997, chuyển sang trực thuộc Viện Khoa học
Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên và đổi tên thành Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông
Lâm nghiệp Lâm Đồng theo Quyết định số 3043 NN-TCCB/QĐ của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Theo
Quyết định số 4173/QĐ-BNN-TCCB ngày 28/12/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê
duyệt Đề án chuyển đổi Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng sang hoạt
động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày
05/9/2005 của Chính phủ, Trung tâm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ sau:
+ Thu thập, bảo quản các nguồn gen về dâu, tằm; nghiên cứu lai tạo và chọn lọc các giống dâu,
tằm phù hợp với vùng Tây Nguyên và miền Trung;
+ Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ trồng, chăm sóc và nhân giống dâu;
+ Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ nuôi tằm; sản xuất và bảo quản các giống tằm;
+ Nghiên cứu lai tạo và chọn lọc các giống cây trồng, rau, hoa, quả ưa lạnh đặc thù của tỉnh Lâm
Đồng và công nghệ nhân giống;
+ Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến
bảo quản các loại cây trồng, rau, hoa và các sản phẩm nông, lâm nghiệp;
+ Tư vấn và chuyển giao các sản phẩm khoa học và công nghệ trong lĩnh vực dâu, tằm, tơ, cây
trồng nông - lâm nghiệp, chế biến, bảo quản nông sản, vật tư, phân bón;
+ Đào tạo kỹ thuật nông - lâm nghiệp;
+ Sản xuất - kinh doanh (gồm xuất, nhập khẩu) các giống dâu, tằm, cây trồng nông - lâm nghiệp,
vật tư, sản phẩm và công nghệ nông - lâm nghiệp;
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên giao.
1.1. Tiềm lực khoa học và công nghệ
- Tổ chức bộ máy:
+ Lãnh đạo Trung tâm: gồm Giám đốc và 2 Phó Giám đốc.
+ 2 phòng chức năng: Khoa học và chuyển giao công nghệ, Tổng hợp.
+ 3 bộ môn nghiên cứu: Dâu tằm, Côn trùng ứng dụng, Cây trồng.

Hội thảo Khoa học và Công nghệ với Doanh nghiệp

93

+ 2 Trạm Sản xuất và Thực nghiệm tại Đơn Dương, Đam Bri.
Tổng số cán bộ, viên chức là 32 người, trong đó có 2 tiến sỹ, 6 thạc sỹ, 22 cán bộ trình độ đại học
và 2 cán bộ trình độ cao đẳng.
- Cơ sở vật chất: hiện nay, Trung tâm đang quản lý và sử dụng 39,5 ha đất chia làm 3 khu vực
(khu trụ sở chính 1,3 ha; Trạm Thực nghiệm Đam Bri 17,5 ha; Trạm Sản xuất và Thực nghiệm Đơn
Dương 20,4 ha), chủ yếu phục vụ công tác nghiên cứu, thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm. Trung
tâm có 3 phòng thí nghiệm phục vụ công tác nghiêm cứu về dâu tằm tơ - kiểm nghiệm chất lượng
tơ kén, công nghệ sinh học và côn trùng ứng dụng, giảng đường và trang thiết bị phục vụ công tác
nghiên cứu.
1.2. Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động của Trung tâm
- Giống cây trồng: gồm các loại cây công nghiệp như dâu tằm, cà phê, chè; các loại cây ăn quả
ngắn, dài ngày; hoa, cây cảnh có giá trị kinh tế cao.
- Giống vật nuôi: con tằm và các loại côn trùng có ích khác.
- Phạm vi hoạt động: trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và các địa bàn có điều kiện khí hậu, thổ
nhưỡng tương tự.
- Tính chất hoạt động: nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông - lâm
nghiệp phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
2. Một số thành tựu nổi bật
Trung tâm đã chọn tạo 16 giống tằm (gồm 4 giống tằm đa hệ, 12 giống tằm lưỡng hệ); 7 cặp lai;
5 giống dâu lai mới; 8 tiến bộ kỹ thuật. Các giống dâu, tằm mới và tiến bộ kỹ thuật đã có những đột
phá, góp phần vào sản xuất với dấu ấn qua từng giai đoạn phát triển của ngành. Một số giống và cặp
lai tằm hiện nay không còn sản xuất, nhưng trong thời kỳ cao điểm, có những cặp lai được sản xuất
nhiều với số lượng lớn hộp trứng tằm cung ứng cho thị trường nội địa và xuất khẩu.
2.1. Về giống dâu
Đến nay, các giống dâu địa phương đang được thay thế bởi các giống mới chọn tạo của Trung
tâm như S7-CB, VA-201; các giống này chiếm trên 60 % tổng diện tích dâu toàn tỉnh. Các giống mới
chọn tạo có nhiều ưu điểm như trọng lượng lá lớn, khả năng kháng bệnh tốt, đặc biệt thích ứng tốt
với điều kiện sinh thái và sản xuất tại Tây Nguyên, điều mà các giống dâu nhập nội không có được.
Ngoài ra, các giống lai tạo tại Tây Nguyên có năng suất cao, trung bình trên 25 tấn/ha; hiện nay,
nhiều hộ nông dân đã áp dụng công nghệ tưới phun mưa, thâm canh dâu nên năng suất có thể lên
đến 40-50 tấn/ha/năm.
- Giống dâu S7-CB: là giống dâu tam bội, được lai tạo, thuần hóa và chọn lọc tại Lâm Đồng; kháng
bệnh rỉ sắt cao; lá to, dày; năng suất đạt trên 30 tấn/ha; đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công
nhận cho phát triển sản xuất tại Tây Nguyên.
- Giống dâu VA 201: là con lai của giống dâu VA-186 và Bầu đen (dâu địa phương của Lâm
Đồng); phân cành mạnh; năng suất trên 30 tấn/ha; đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận
giống chính thức và cho phát triển sản xuất từ năm 2009.
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2.2. Giống tằm
Để từng bước nâng cao chất lượng trứng giống tằm, công tác nghiên cứu lai tạo ra những giống
tằm mới được Trung tâm quan tâm, hiện đã chọn tạo ra nhiều giống tằm mới như LTQ, TQ112,
TN1278, LĐ-09.
- Giống tằm TQ112: sử dụng trong giai đoạn 1998-2002, năng suất khá cao và ổn định (40 kg kén/
hộp). Đã sản xuất và tiêu thụ 54.300 hộp trứng, trong đó 5.100 hộp tại Lâm Đồng và 49.200 hộp tại
Tajikistan.
- Giống LTQ: là con lai của tổ hợp (01 x A2) x (02 x A1), 4 giống 01, 02, A1, A2; được Bộ nông
nghiệp và PTNT nhập của Trung Quốc từ năm 1994. Hiện vẫn đang được sản xuất và cung ứng cho
thị trường Lâm Đồng.
- Giống tằm mới LĐ-09: có nhiều ưu thế như năng suất bình quân đạt 40 kg/hộp trứng 20 g, các
chỉ tiêu về chất lượng tơ kén tương đương với giống tằm Trung Quốc đang được sử dụng tại Lâm
Đồng; riêng hệ số tiêu hao kén/tơ lớn hơn 0,1 kg (8,1 kg kén/kg tơ so với 8 kg kén/kg tơ ở giống tằm
Trung Quốc). Tính đến nay, đã đưa vào sản xuất khoảng 5.000 hộp trứng (20 g) trên địa bàn các tỉnh
khu vực Tây Nguyên, được các cơ sở ươm tơ và người nuôi tằm đánh giá cao.
2.3. Các tiến bộ kỹ thuật và công tác chuyển giao về dâu, tằm
Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm đã triển khai nhiều biện pháp kỹ
thuật để nâng cao năng suất, chất lượng lá dâu, tơ kén. Cụ thể:
- Đối với cây dâu: quy trình thâm canh giống dâu mới; quy trình thâm canh cây dâu trên đất đồi
dốc; quy trình quản lý dinh dưỡng tổng hợp; quy trình tưới nước cho cây dâu; quy trình canh tác
dâu đồi bền vững; xác định liều lượng và tỷ lệ phân bón phù hợp cho dâu để lấy lá nuôi tằm, lấy kén
ươm và kén giống; xây dựng quy trình kỹ thuật chăm sóc, khai thác lá đối với giống dâu VA 201 để
nuôi tằm con...
- Đối với con tằm: quy trình nuôi tằm các giống mới; quy trình nuôi tằm con tập trung; quy trình
nuôi tằm 2 giai đoạn,...
Các quy trình trên đều được công nhận là tiến bộ kỹ thuật. Quan trọng nhất là các giống dâu, tằm,
quy trình kỹ thuật được người trồng dâu nuôi tằm đón nhận tích cực. Ngoài ra, để nhanh chóng đưa
các tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực dâu tằm tơ vào sản xuất trong khuôn khổ của các đề tài, dự án
cấp tỉnh, Trung tâm đã thực hiện xây dựng hàng trăm mô hình trồng các giống dâu mới, mô hình nuôi
tằm con tập trung, nuôi tằm giống mới chọn tạo.
Kỹ thuật nuôi tằm con tập trung: việc thành lập các cơ sở nuôi tằm con tập trung giúp bà con tháo
gỡ khó khăn trong chăm sóc tằm con, nhất là chỉ cần khoảng 12-14 ngày nuôi tằm lớn đã có kén
bán. Mặt khác, do nuôi tập trung nên chi phí chăm sóc tằm con giảm đáng kể, đảm bảo người nuôi
tằm con có lãi. Nuôi tằm con tập trung có tác dụng hạn chế rất lớn bệnh hại tằm, nâng cao năng suất
kén, giảm chi phí công lao động, vật tư, thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm kén. Tằm phát dục đều,
khỏe, điều kiện chăm sóc tốt, thu nhập cao và tạo điều kiện cho người nuôi tằm lớn đạt kết quả tốt.
Sản xuất thuốc trừ bệnh tằm và một số sản phẩm phụ: các loại thuốc sát trùng và phòng trừ
bệnh tằm chủ yếu là vôi bột, formol, papzol B. Hầu hết các hộ nuôi tằm đều sử dụng thuốc tằm chín
(93,8%) và cho tằm lên tơ tự nhiên. Việc cung ứng các loại thuốc sát trùng và phòng bệnh cho tằm
chủ yếu thông qua các cơ sở bán trứng.
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Tập huấn chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất: Trung tâm đã tổ chức tập huấn cho trên 3.000 lượt
người về kỹ thuật dâu tằm; đã sản xuất và chuyển giao hàng trăm ha các giống dâu mới, hơn
50 ngàn hộp trứng tằm, hơn 1,5 triệu ổ trứng tằm giống gốc, hơn 46 tấn thuốc phòng bệnh vôi thông
qua chương trình khuyến nông, các đề tài, dự án hoặc cung ứng trực tiếp cho các cơ sở, nông hộ
tại Tây Nguyên.
Ngoài ra, Trung tâm còn đạt được một số thành tựu khác như: làm chủ công nghệ nuôi cấy mô
giống hoa Hồng môn cho thu nhập cao và bền vững tại Lâm Đồng; là nơi cung cấp cây giống hoa
Hồng môn chủ yếu trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu về kỹ thuật canh tác, bảo vệ thực vật, công nghệ
sau thu hoạch, khuyến nông và chuyển giao khoa học và công nghệ. Lưu giữ, bảo tồn nguồn gen
chè, hoa lan và Hồng môn. Xây dựng cơ sở dữ liệu cho thư viện côn trùng và thu thập côn trùng ở
Việt nam để phát triển vật liệu mới. Xây dựng mô hình trồng một số loại nấm ăn có giá trị dinh dưỡng
cao tại thành phố Bảo Lộc. Đào tạo, tập huấn cho trên 100 kỹ thuật viên và 1.000 nông dân trên
địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên về các cây trồng chủ lực tại địa bàn như cà phê, chè,
rau, hoa,...
Về cây cà phê: Trung tâm đã chọn lọc các tinh dòng cà phê có khả năng sinh trưởng tốt, năng
suất cao, có khả năng kháng bệnh rỉ sắt, phù hợp với điều kiện sinh thái tại Lâm Đồng như các dòng
cà phê vối TR4, TR9, TR11; cà phê chè TN1,TN2, TN3, TN4. Từ những tinh dòng cà phê vối và
cà phê chè, Trung tâm đã xây dựng vườn nhân chồi để cung cấp 70-80 ngàn chồi/năm nhằm sản
xuất cà phê ghép; thông qua các dự án, đã ghép cải tạo trên 100 ha cà phê già cỗi ở Lâm Đồng.
Ngoài ra, trong khuôn khổ của Dự án nông thôn miền núi “Áp dụng những giải pháp kỹ thuật và tiến
bộ khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất và chất lượng cà phê vối tại Lâm Đồng”, Trung
tâm đã xây dựng 4 vườn nhân chồi trên diện tích 1.600 m2, 15 mô hình thâm canh tổng hợp cà
phê vối.
Về cây ăn quả: đã tiến hành các nghiên cứu chọn lọc một số giống cây ăn quả ngắn, dài ngày
và xây dựng quy trình công nghệ nhân giống. Kết quả đã chọn được giống dâu tây Angielic và xây
dựng quy trình nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô thực vật. Bình tuyển tại địa phương
4 cây bơ đầu dòng là B01-DL, B13-ĐT, B18-DL, B02-LH có năng suất từ 200-400 kg/cây; chọn được
các giống bơ số 7 và HD phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Lâm Đồng. Tuyển chọn 2 giống sầu riêng
Monthong và Chanee phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh. Xác định thời vụ ghép và phương thức
ghép đối với bơ và sầu riêng phù hợp với điều kiện tự nhiên ở Lâm Đồng.
Về cây hoa: chọn được các giống hoa Hồng môn Tropical và Arizona; xây dựng quy trình nhân
giống hoa Hồng môn bằng phương pháp nuôi cấy mô; chuyển giao vào sản xuất hàng trăm nghìn
cây hoa Hồng môn nuôi cấy mô thuộc các giống Tropical và Arizona.
3. Kết quả nghiên cứu nổi bật giai đoạn 2015-2018
3.1. Nhiệm vụ thực hiện
- Nhiệm vụ thường xuyên:
+ Nghiên cứu chọn tạo giống dâu, tằm Tây Nguyên.
+ Đánh giá một số tính trạng cơ bản của các giống tằm trong tập đoàn và một số giống tằm hiện
có trong sản xuất để phục vụ định hướng nghiên cứu chọn tạo giống tằm mới cho vùng Tây Nguyên.
+ Đánh giá các tính trạng cơ bản của một số giống dâu, tằm trong tập đoàn để xây dựng cơ sở
dữ liệu cho tập đoàn giống dâu, tằm tại Tây Nguyên.
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- Đề tài, dự án cấp Bộ:
+ Đề tài Nghiên cứu phát triển chè đạt tiêu chuẩn VietGAP ở Tây Nguyên.
+ Đề tài Nghiên cứu chọn, tạo và công nghệ nhân giống dâu tằm thích hợp cho các vùng sản xuất
trọng điểm.
+ Đề tài Nghiên cứu chọn tạo giống chè năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ nội tiêu và
xuất khẩu.
+ Đề tài Thu thập, bảo tồn và đánh giá nguồn gen giống dâu, tằm.
+ Dự án Phát triển hệ thống nhân giống tằm, dâu giai đoạn 2011-2015.
+ Lưu giữ nguồn gen thuộc dự án “Phát triển ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn
2011-2015".
- Đề tài hợp tác
+ Đề tài Nghiên cứu tổ chức sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP tại phường Lộc Sơn,
thành phố Bảo Lộc.
+ Đề tài Nghiên cứu áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm sản xuất cà phê chè bền vững tại
Lâm Đồng.
+ Đề tài Nghiên cứu đánh giá thực trạng và hiệu quả của việc áp dụng kỹ thuật ghép cải tạo đối
với cây cà phê vối tại Lâm Đồng.
+ Đề tài Xây dựng mô hình trồng một số loại nấm ăn có giá trị dinh dưỡng cao tại thành phố Bảo
lộc, tỉnh Lâm Đồng.
+ Đề tài Thử nghiệm trồng cây Thiên ngân Anthocephalus chinensis che bóng vườn cà phê trên
địa bàn thành phố.
+ Dự án thuộc chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ phục
vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi”.
+ Dự án Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ để phát triển bền vững nghề
trồng dâu nuôi tằm ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
+ Dự án Mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm phát triển dâu tằm bền vững cho
2 huyện Đạ Huoai và Đạ Tẻh.
+ Dự án Phát triển cơ sở sản xuất giống cây công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp công
nghệ cao.
- Hợp tác quốc tế
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu cho thư viện côn trùng và thu thập côn trùng ở Việt Nam để phát triển vật
liệu mới (hợp tác với National Academy of Agricultural Science, Rural development administration,
Republic of Korea).
+ Kỹ thuật nuôi tằm ăn lá điều (Cricula trienestrata) tại huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.
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3.2. Một số kết quả nghiên cứu nổi bật
- Lai tạo, chọn lọc giống dâu TBL-03: đây là con lai của 2 giống dâu địa phương và TQ-4. Năng
suất cao, trên 30 tấn/ha; kháng sâu bệnh tốt, đặc biệt là kháng rầy gỗ Psylia sp.. Khả năng ra rễ của
hom rất tốt, thích hợp cho công tác nhân giống vô tính và dễ dàng phổ biến giống ra sản xuất. Lá có
kích thước to, dày nên tiết kiệm công hái và giảm tiêu hao dâu cho 1 kg kén. Giống dâu TBL-03 đã
được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận và cho phát triển sản xuất từ năm 2012.

Hình 1. Giống dâu TBL-03

- Lai tạo, chọn lọc giống dâu TBL-05: đây là con lai của 2 giống VA-1386 và TQ-4; năng suất bình
quân trên 30 tấn/ha. Chất lượng lá tương đối tốt. Khả năng kháng bệnh khá, đặc biệt không nhiễm
rầy. Được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận và cho phát triển sản xuất từ năm 2012.

Hình 2. Giống dâu TBL-05
Với ưu thế năng suất lá cao tương đương các giống dâu Trung Quốc, khả năng thích ứng tốt với
điều kiện sinh thái vùng Lâm Đồng, các giống dâu mới chọn tạo trong nước được người trồng dâu,
nuôi tằm chấp nhận và chọn trồng khi có nhu cầu. Những giống dâu này được nông dân quen gọi
là giống siêu lá, cành.
- Lai tạo chọn lọc cặp lai tằm tứ nguyên LĐ-09: cặp lai này được chọn tạo từ 4 giống tằm lưỡng
hệ là BL1, BL2, BL6, A1.
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Trứng giống

Con tằm

Kén tằm

Hình 3. Giống tằm LĐ-09

Kết quả khảo nghiệm sản xuất cho thấy, giống tằm lai tứ nguyên lưỡng hệ mới LĐ-09 có khả năng
thích ứng tốt với điều kiện nuôi sản xuất ở nhiều vùng sản xuất dâu tằm trọng điểm của Lâm Đồng.
Các chỉ tiêu như tỷ lệ nhộng sống; năng suất, chất lượng kén, tơ của giống LĐ-09 đều ngang bằng
so với giống đối chứng Trung Quốc là LQ2 ở cả 2 vụ nuôi mùa khô và mùa mưa; chất lượng tơ đạt
cấp 4A quốc tế. Tính đến nay, đã đưa vào sản xuất khoảng 5.000 hộp trứng (20 g) trên địa bàn Tây
Nguyên và được các cơ sở ươm tơ, người nuôi tằm đánh giá cao.
- Kỹ thuật nuôi tằm lớn trên nền nhà, sàn: kỹ thuật nuôi trên nền nhà đã giúp giảm 40% chi phí;
tiết kiệm 10-12% lá dâu; tăng số lứa nuôi, ổn định năng suất và chất lượng kén. Về hiệu quả xã hội,
thể hiện tính chuyên môn hóa cao, chuyển dần sản xuất dâu tằm dưới hình thức nhỏ lẻ, phân tán,
manh mún sang tập trung chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa, có giá trị kinh tế cao, góp
phần ổn định sản xuất.

Hình 4. Kỹ thuật nuôi lớn trên sàn nhà, khay

Theo kết quả nghiên cứu của Trung tâm, áp dụng kỹ thuật này sẽ tiết kiệm trung bình 49,5 kg lá
dâu/hộp tằm (tương đương với 272.250 đồng); trong khi nuôi ở trên nong, phải bỏ một lượng nhất
định lá dâu do tằm ăn chưa hết khi thay phân tằm hàng ngày. Ngoài ra, việc nuôi tằm trên nền nhà
đã giúp giảm 40% công lao động trong giai đoạn tằm lớn, trong các khâu thay phân san tằm, cho tằm
ăn, xử lý bệnh, vệ sinh, bắt tằm chín.
- Cải tiến dụng cụ nuôi tằm: sử dụng né gỗ để tằm làm tổ và máy gỡ kén: tránh tình trạng tằm kết
kén đôi (kén đôi thì không ươm tơ được), do đó, người nuôi đỡ mất công bắt tằm kết kén đôi. Nâng
cao chất lượng kén tằm, tằm “lên tơ” đều và trắng muốt. Thu hoạch kén bằng máy dập kén sẽ giảm
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nhiều công lao động (thông thường, để gỡ kén trên 50 né tre, phải mất 2 công lao động làm việc
trong nửa ngày; khi sử dụng máy gỡ kén, chỉ cần 1 lao động làm việc trong khoảng 2 tiếng đồng hồ).
Chất lượng kén cao nên giá bán chênh lệch khoảng 10% so với kén trên né tre.

Hình 5. Né gỗ (dụng cụ cải tiến có hiệu quả cao)

- Nghiên cứu phát triển chè đạt tiêu chuẩn VietGAP tại Tây Nguyên: đã chọn được loại phân hữu
cơ sinh học là Wokozim, Blackcasting, Trimix-N1, Trichomix - DT bón cho cây chè, năng suất tăng
khoảng 5-10% so với đối chứng (phân chuồng chưa xử lý); loại thuốc trừ sâu có nguồn gốc sinh học
Abamectin (Resgant 3.6 EC), Promathion 65 WG, Tập kỳ 1.8 EC; loại thuốc trừ sâu có nguồn gốc
hóa học Dinotefuran (Oshin 100 SL), Eagle 50 WDG, Ansuco 100 EC, Scorpion 36 EC, Aicpyricyp
để trừ bọ xít muỗi, rầy xanh trên cây chè có hiệu lực cao; sử dụng Trichoderma Viride 1% (Biobus),
Map Green 6 AS, Validacin 3 L để phòng trừ bệnh thối búp chè đạt hiệu quả cao. Các loại thuốc trên
không ảnh hưởng đến năng suất cũng như chất lượng nguyên liệu chè búp tươi.
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CÁC NGHIÊN CỨU NỔI BẬT VÀ CÓ KHẢ NĂNG CHUYỂN GIAO
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI LÂM ĐỒNG
TS. PHAN ĐÌNH PHÚC

Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung
1. Mở đầu
Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung trực thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng
Thủy sản III, nằm trong hệ thống 3 trung tâm giống thủy sản nước ngọt cấp quốc gia được phân
chia theo vùng trong cả nước. Hai trung tâm còn lại là Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt
miền Bắc trực thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I và Trung tâm Quốc gia giống thủy sản
nước ngọt Nam bộ trực thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II. Kể từ khi thành lập vào năm
2009, ngoài nhiệm vụ chính là sản xuất, cung ứng các loài giống thủy sản nước ngọt đảm bảo chất
lượng, cung cấp giống gốc, giống thuần, Trung tâm còn thực hiện nhiều nhiệm vụ khoa học và công
nghệ về tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất giống và nuôi thương phẩm các đối
tượng thủy sản nước ngọt bản địa và những loài nhập nội.
Trong khuôn khổ hội thảo này, báo cáo giới thiệu khái quát về Trung tâm Quốc gia giống thủy sản
nước ngọt miền Trung và những nghiên cứu nổi bật, có khả năng chuyển giao phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội tại tỉnh Lâm Đồng.
2. Giới thiệu chung
2.1. Vị trí, nhiệm vụ, chức năng
- Vị trí: Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung trực thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi
trồng Thủy sản III, được thành lập theo Quyết định số 1108/QĐ-BNN-TCCB ngày 16/4/2009 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
Trung tâm được quy định tại Quyết định số 96/QĐ-TS3 ngày 24/6/2015 của Viện trưởng Viện Nghiên
cứu Nuôi trồng Thủy sản III.
Trung tâm gồm: cơ sở chính tại thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm
Đồng; cơ sở 2: Trạm Nghiên cứu cá nước lạnh Tây Nguyên tại thôn Klong Klanh, xã Đạ Chais, huyện
Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
- Chức năng, nhiệm vụ:
+ Chọn, tạo giống, sản xuất giống nhân tạo, phương pháp di giống các loài thủy sản nước ngọt;
+ Thuần hóa những loài thủy sản mới nhập nội, lai tạo giữa các đối tượng thủy sản nước ngọt có
giá trị kinh tế để tạo ra giống mới có năng suất cao;
+ Tập hợp, tuyển chọn và lưu giữ giống gốc, giống thuần của các đối tượng thủy sản nước ngọt
có giá trị; lưu giữ, khai thác và phát triển nguồn gen thủy sản nước ngọt;
+ Khảo nghiệm, kiểm nghiệm giống, thức ăn, thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học dùng trong
thủy sản nước ngọt theo quy định của pháp luật;
+ Tư vấn, chuyển giao công nghệ; dịch vụ kỹ thuật, quy trình công nghệ liên quan đến sản xuất
giống và nuôi trồng thủy sản nước ngọt;
+ Tổ chức sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật;
+ Tham gia quy hoạch sản xuất giống và vùng nuôi thủy sản nước ngọt chi tiết cho các địa
phương, thiết kế kỹ thuật cho các công trình sản xuất giống và nuôi thủy sản nước ngọt;
+ Phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài ngành để đào tạo nghề, bồi dưỡng cán bộ kỹ
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thuật, cán bộ khuyến ngư cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên;
+ Quản lý tài chính, tài sản các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật;
+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III giao.
2.2. Đối tượng, phạm vi, cơ chế hoạt động
- Đối tượng: Trung tâm thực hiện nghiên cứu KH&CN về giống và nuôi thủy sản nước ngọt;
nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất thủy sản nước ngọt.
- Phạm vi: thực hiện các nhiệm vụ KH&CN về giống và nuôi thủy sản nước ngọt ở khu vực miền
Trung và Tây Nguyên.
- Cơ chế hoạt động: là đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập, tự trang trải kinh phí; có tư cách pháp
nhân (có con dấu và tài khoản riêng).
2.3. Năng lực hoạt động
- Cơ sở vật chất
+ Trụ sở tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng: có tổng diện tích 7 ha, gồm 1 hồ có diện
tích 3,2 ha; hệ thống các ao nuôi với tổng diện tích 1,2 ha; diện tích đất sản xuất nông nghiệp
1,2 ha; còn lại là khu đất nhà làm việc, nhà sinh sản và ương nuôi giống, đường đi lại và diện tích
các bờ ao.
+ Trạm Nghiên cứu cá nước lạnh Tây Nguyên tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng: có diện tích
2,8 ha, gồm 1 ha mặt nước với 20 ao lót bạt, 2 nhà sinh sản và ương ấp cá bột, cá giống, khu nhà
làm việc; còn lại là diện tích các bờ ao và đường đi lại.
- Trang thiết bị
+ Hệ thống bể sinh sản nhân tạo, ương ấp các loài cá nước ngọt truyền thống, hệ thống bể ương
nuôi thủy sản nước ngọt công nghệ cao, hệ thống bể sinh sản nhân tạo và ương nuôi cá nước lạnh.
+ Hệ thống các ao nuôi cá bố mẹ, ao ương giống và nuôi thương phẩm các loài cá nước ngọt,
nước lạnh.
- Cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ
Trung tâm gồm Giám đốc, các Phó Giám đốc. Các phòng/đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ (Tổng
hợp, Công nghệ giống và nuôi thủy sản nước ngọt, Sản xuất - kinh doanh và dịch vụ, Trạm Nghiên
cứu cá nước lạnh Tây Nguyên).
Tổng số cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm đến tháng 12/2018 là 15 người, trong
đó 2 cán bộ có trình độ tiến sỹ, 7 cán bộ có trình độ đại học, còn lại là trình độ trung cấp và lao động
phổ thông.
- Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm
+ Duy trì, nâng cao chất lượng nguồn giống các đối tượng thủy sản nuôi nước ngọt quan trọng (cá
trắm cỏ, chép, mè hoa, mè trắng, trôi) và các loài đặc sản ở khu vực Tây Nguyên.
+ Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen các loài thủy sản nước ngọt quan trọng.
+ Nghiên cứu xây dựng mô hình và tư vấn chuyển giao công nghệ nuôi cá lồng bè trên các hồ
chứa tại địa bàn các tỉnh Tây Nguyên (Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông).
+ Nghiên cứu nuôi thương phẩm các loài cá đặc sản có giá trị kinh tế ở khu vực Tây Nguyên.
+ Nghiên cứu sản xuất giống; nuôi thương phẩm; hoàn thiện và chuyển giao công nghệ sản xuất
giống và nuôi cá nước lạnh, gồm các loài cá Tầm (Nga, Siberi, Sterlet, Beluga,…) và cá Hồi vân.
+ Thực hiện một số nghiên cứu về sinh sản nhân tạo, sản xuất giống và nuôi thương phẩm một
số đối tượng bản địa có giá trị kinh tế và nhập nội có tiềm năng phát triển trong khu vực.
+ Tư vấn/chuyển giao công nghệ các chương trình nông thôn miền núi cho các doanh nghiệp.
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+ Tư vấn quy hoạch, thiết kế xây dựng các công trình nuôi thủy sản, xây dựng các đề tài, dự án
nuôi trồng thủy sản nước ngọt.
+ Sản xuất và cung ứng giống các loài thủy sản nước ngọt cho người nuôi trồng thủy sản trong
khu vực, mô hình khuyến ngư, doanh nghiệp sản xuất thủy sản; hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật nuôi trồng
thủy sản nước ngọt cho các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản trong khu vực và vùng phụ cận.
3. Kết quả nghiên cứu của Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung
Từ năm 2009 đến nay, Trung tâm đã thực hiện 43 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thuộc nhiều
loại hình khác nhau, từ đề tài/dự án cấp nhà nước, bộ, tỉnh, đến các dự án nước ngoài, nhiệm vụ tư
vấn, chuyển giao công nghệ…
Các loại hình nhiệm vụ khoa học và công nghệ mà Trung tâm đã thực hiện
STT

Loại nhiệm vụ KH&CN

Tổng số

Thực hiện
chính

Phối hợp

Chủ trì

5

6

1

Đề tài/dự án cấp nhà nước

2

2

2

Đề tài khoa học cấp bộ

4

4

3

Đề tài khoa học cấp tỉnh

13

8

4

Dự án quy hoạch

3

3

5

Dự án thiết kế Trung tâm Giống thủy sản

2

6

Dự án nước ngoài

1

1

7

Dự án vốn tài trợ nước ngoài

2

2

8

Dự án trong nước

5

5

9

Tư vấn trong nước

5

5

5

10

Tư vấn nước ngoài

2

2

2

11

Chuyển giao công nghệ

4

4

4

43

36

Tổng số

3
2

7

20

Từ bảng trên có thể thấy, trong 43 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Trung tâm thực hiện chính
36 nhiệm vụ, phối hợp thực hiện 7 nhiệm vụ. Trong 36 nhiệm vụ thực hiện chính, Trung tâm đã chủ
trì, ký hợp đồng trực tiếp 20 nhiệm vụ với cơ quan quản lý; 16 nhiệm vụ còn lại do Viện Nghiên cứu
Nuôi trồng Thủy sản III chủ trì, Trung tâm đóng vai trò thực hiện chính.
Một số hoạt động khoa học và công nghệ
của Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung

STT

Tên

1

Quản lý nghề cá sông lưu vực Mê Kông

2

Nghiên cứu công nghệ, hệ thống thiết bị
đồng bộ nuôi các đối tượng thủy sản có
giá trị kinh tế cao (nước ngọt, lợ, mặn),
các nội dung về cá tầm, cá hồi

Loại hoạt
động
Dự án nước
ngoài

Đề tài
cấp bộ

Vai trò

Thời
gian
thực
hiện

Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
quản lý

Thực
hiện

19952010

Viện Nghiên
cứu Nuôi trồng
Thủy sản III

Chương trình
nghề cá - Ủy
hội sông
Mê Kông

Thực
hiện

20082010

Viện Nghiên
cứu Nuôi trồng
Thủy sản III

Bộ Nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn
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3

Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi cá
Lăng nha (Hemibagrus wyckioides Fang
& Chaux, 1949) thương phẩm bằng hình
thức nuôi ao và lồng ở Kon Tum

Đề tài khoa
học cấp tỉnh

Thực
hiện

20082010

Viện Nghiên
cứu Nuôi trồng
Thủy sản III

Sở Khoa
học và Công
nghệ tỉnh Kon
Tum

4

Nghiên cứu xây dựng quy trình công
nghệ nuôi cá lồng bè trên hồ chứa vùng
Tây Nguyên

Dự án trong
nước, vốn
tài trợ nước
ngoài

Thực
hiện

20082010

Viện Nghiên
cứu Nuôi trồng
Thủy sản III

Dự án hợp
phần SUDA

5

Đánh giá hiện trạng nghề khai thác thủy
sản tỉnh Đắk Lắk

Dự án trong
nước, vốn
tài trợ nước
ngoài

Thực
hiện

20082010

Viện Nghiên
cứu Nuôi trồng
Thủy sản III

Dự án hợp
phần SCAFI

6

Hỗ trợ xây dựng các nội dung và triển
khai các hoạt động đồng quản lý nghề
cá hồ Buôn Triết, huyện Lắk, tỉnh Đắk
Lắk

2009

Trung tâm
Quốc gia giống
thủy sản nước
ngọt miền
Trung

Chương
trình hỗ trợ
ngành Thủy
sản giai đoạn
II tỉnh
Đắk Lắk

Dự án tư
vấn

Chủ trì

Cục Khai
thác và Bảo
vệ nguồn
lợi - Bộ nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn
Sở Khoa
học và Công
nghệ tỉnh
Bình Định

7

Xây dựng báo cáo dự án Quy hoạch chi
tiết Khu bảo tồn thủy sản cấp quốc gia
sông Hậu đến năm 2020

Dự án
quy hoạch

Chủ trì

20092010

Trung tâm
Quốc gia giống
thủy sản nước
ngọt miền
Trung

8

Nghiên cứu mùa vụ, địa điểm xuất hiện
cá Chình bông bột và xây dựng quy trình
ương nuôi cá Chình bông bột tại Bình
Định

Đề tài khoa
học cấp tỉnh

Phối hợp

20092010

Trung tâm
Giống thủy sản
Bình Định

Chương
trình hỗ trợ
ngành thủy
sản tỉnh
An Giang

9

Đánh giá hiện trạng nghề khai thác thuỷ
sản nước ngọt tỉnh An Giang

Dự án tư
vấn

Chủ trì

2009

Trung tâm
Quốc gia giống
thủy sản nước
ngọt miền
Trung

10

Nghiên cứu phát triển nuôi cá Tầm Nga
và cá Tầm Siberi tại các tỉnh vùng Tây
Nguyên

Nghị định
thư (cấp
nhà nước)

Thực
hiện

20092011

Viện Nghiên
cứu Nuôi trồng
Thủy sản III

Bộ Nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn

11

Thử nghiệm nuôi cá Hồi vân
(Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)
tại xã Cư Drăm, huyện Krông Bông, tỉnh
Đắk Lắk

Đề tài khoa
học cấp tỉnh

Phối hợp

20092012

Công ty Cổ
phần Yang
Hanh

Sở Khoa
học và Công
nghệ tỉnh Đắk
Lắk

12

Nghiên cứu quy trình sinh sản nhân
tạo giống cá Hồi vân (Oncorhynchus
mykiss) tại Lâm Đồng

20102012

Trung tâm
Quốc gia giống
thủy sản nước
ngọt miền
Trung

Sớ Khoa
học và Công
nghệ tỉnh
Lâm Đồng

13

Tiếp tục hỗ trợ xây dựng các nội dung
và triển khai các hoạt động đồng quản lý
nghề cá hồ Buôn Triết, huyện Lắk, tỉnh
Đắk Lắk

2010

Trung tâm
Quốc gia giống
thủy sản nước
ngọt miền
Trung

Chương trình
hỗ trợ ngành
thủy sản giai
đoạn II tỉnh
Đắk Lắk

Đề tài khoa
học cấp tỉnh

Dự án tư
vấn

Chủ trì

Chủ trì
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2010

Trung tâm
Quốc gia giống
thủy sản nước
ngọt miền
Trung

Chương trình
hỗ trợ ngành
thủy sản giai
đoạn II tỉnh
Đắk Lắk

2010

Trung tâm
Quốc gia giống
thủy sản nước
ngọt miền
Trung

Chương trình
hỗ trợ ngành
thủy sản giai
đoạn II tỉnh
Đắk Lắk

Chủ trì

20102011

Trung tâm
Quốc gia giống
thủy sản nước
ngọt miền
Trung

Phòng Kinh
tế và Hạ tầng
huyện Kbang,
tỉnh Gia Lai

Công ty Cổ
phần Yang
Hanh

14

Đánh giá mô hình thí điểm đồng quản lý
hồ Buôn Triết để nhân rộng mô hình này
tại các điểm khác trong tỉnh Đắk Lắk

15

Hỗ trợ tư vấn để ban hành Danh mục
các vùng cấm khai thác thủy sản trên địa
bàn tỉnh Đắk Lắk (căn cứ Chương III Luật
Thủy sản và Quyết định số 131/2004/
QĐ-TTg ngày 16/7/2004 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo
vệ nguồn lợi thủy sản đến năm 2010)

16

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản
kết hợp với xây dựng đề án nuôi trồng
và chế biến thủy sản trên địa bàn huyện
KBang, tỉnh Gia Lai

Dự án quy
hoạch

17

Nghiên cứu nuôi thử nghiệm và sản xuất
giống cá Tầm Sterlet Acipenser ruthenus
(Linnaeus, 1758) tại tỉnh Đắk Lắk

Đề tài khoa
học cấp tỉnh

Phối hợp

20112013

18

Xây dựng mô hình nuôi cá lồng bè tại hồ
Kanak, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

Dự án nông
thôn miền
núi

Chuyển
giao
công
nghệ

20112012

Phòng Kinh
tế và Hạ tầng
huyện Kbang

19

Ứng dụng khoa học và công nghệ nuôi
thương phẩm cá Chình hoa (Anguilla
marmorata) trong ao đất tại Thanh Hóa

Đề tài khoa
học cấp tỉnh

Tư vấn
chuyển
giao
công
nghệ

20102012

Công ty Cổ
phần Giống
thủy sản Thanh
Hóa

Sở Khoa
học và Công
nghệ tỉnh
Thanh Hóa

20

Khảo nghiệm thức ăn nhãn hiệu
HI-PRO ương, nuôi cá Tầm

Dự án khảo
nghiệm
thức ăn

Chủ trì

20112012

Công ty TNHH
thức ăn Ngọc
Long

Tổng cục
Thủy sản

21

Trung tâm Giống thủy sản tỉnh Đắk Nông

Dự án thiết
kế trung
tâm giống

Liên
doanh

2011

Công ty TNHH
tư vấn xây
dựng A.T

Chi cục Thú
y tỉnh Đắk
Nông

22

Trung tâm Giống thủy sản tỉnh Đắk Lắk

Dự án thiết
kế trung
tâm giống

Liên
doanh

2013

Công ty TNHH
tư vấn xây
dựng A.T

Chi cục Thủy
sản tỉnh Đắk
Lắk

23

Chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống cá
nước ngọt cho Trung tâm Giống thủy
sản tỉnh Kon Tum

Dự án
chuyển giao
khoa học và
công nghệ

Chủ trì

20112012

Trung tâm
Quốc gia giống
thủy sản nước
ngọt miền
Trung

Trung tâm
Giống cây
trồng vật nuôi
thủy sản tỉnh
Kon Tum

Dự án
giống thủy
sản

Thực
hiện

20122014

Viện Nghiên
cứu Nuôi trồng
Thủy sản III

Bộ Nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn

24

Phát triển giống cá nước lạnh

Dự án tư
vấn

Dự án tư
vấn

Chủ trì

Chủ trì

Sở Khoa
học và Công
nghệ tỉnh Đắk
Lắk
Sở Khoa
học và Công
nghệ tỉnh Gia
Lai
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Ứng dụng mô hình nuôi cá Chạch bùn và
đề xuất phương pháp sinh sản nhân tạo
cá Chạch (Misgurnus anguillicaudatus
Cantor, 1842) tại Đắk Lắk

Đề tài khoa
học cấp tỉnh

26

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản
tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020

Dự án quy
hoạch nuôi
trồng thủy
sản

27

Nghiên cứu quy trình kỹ thuật nuôi
thương phẩm cá Chẽm (Lates calcarifer)
ở Tây Nguyên

28

Xây dựng mô hình nuôi thương
phẩm cá Thác lác cườm, cá Chình,
cá Lăng nha tại hồ chứa nước
Ea Dreh, huyện Krông Pa

29

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, thử
nghiệm nuôi và sản xuất giống cá Mõm
trâu (Bangana behri Flower, 1937) tại
Đắk Lắk

Đề tài khoa
học cấp tỉnh

30

Khai thác và phát triển nguồn gen cá
Ngựa xám Tor tambroides (Bleeker,
1854)

105

20122014

Công ty TNHH
Hải Âu

Sở Khoa
học và Công
nghệ tỉnh Đắk
Lắk

Chủ trì

20122014

Trung tâm
Quốc gia giống
thủy sản nước
ngọt miền
Trung

Chi cục Thủy
sản tỉnh
Đắk Lắk

Đề tài khoa
học cấp bộ

Thực
hiện

20122014

Viện Nghiên
cứu Nuôi trồng
Thủy sản III

Bộ Nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn

Chương
trình nông
thôn miền
núi

Chuyển
giao
công
nghệ

20122014

UBND huyện
Krông Pa, tỉnh
Gia Lai

Sở Khoa học
và Công nghệ
tỉnh Gia Lai

Chủ trì

20132015

Trung tâm
Quốc gia giống
thủy sản nước
ngọt miền
Trung

Sở Khoa
học và Công
nghệ tỉnh Đắk
Lắk

Nhiệm vụ
khai thác
nguồn gen
cấp nhà
nước

Thực
hiện

20122016

Viện Nghiên
cứu Nuôi trồng
Thủy sản III

Bộ Khoa
học và Công
nghệ

31

Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm
một số đối tượng cá kinh tế trên hồ chứa
Plei Krông, xã Hơ Moong, huyện Sa
Thầy, tỉnh Kon Tum

Chương
trình nông
thôn miền
núi

Chuyển
giao
công
nghệ

20132014

UBND huyện
Sa Thầy, tỉnh
Kon Tum

Bộ Khoa học
và công nghệ

32

Tổng hợp, đánh giá các loài cá Tầm đủ
điều kiện đưa vào Danh mục được phép
sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

Dự án

Thực
hiện

2014

Viện Nghiên
cứu Nuôi trồng
Thủy sản III

Tổng cục
Thủy sản

33

Tiêu chuẩn quốc gia: Cá nước lạnh - cá
Tầm, cá Hồi vân - cá bố mẹ, trứng thụ
tinh, cá bột, cá hương và cá giống - Yêu
cầu kỹ thuật

Dự án xây
dựng tiêu
chuẩn quốc
gia

Thực
hiện

20122017

Viện Nghiên
cứu Nuôi trồng
Thủy sản III

Tổng cục
Thủy sản

34

Nghiên cứu phát dục và thử nghiệm sinh
sản nhân tạo cá Chiên (Bagarius yarrelli,
Sykes 1839) tại huyện Đức Trọng, tỉnh
Lâm Đồng

Đề tài khoa
học cơ sở
cấp tỉnh

20142016

Trung tâm
Quốc gia giống
thủy sản nước
ngọt miền
Trung

Phòng Kinh
tế và Hạ tầng
huyện Đức
Trọng, tỉnh
Lâm Đồng

35

Nghiên cứu nuôi thử nghiệm cá Chẽm
(Lates calcarifer Bloch 1790) trên địa
bàn huyện Đắk Hà, Đắk Tô, tỉnh Kon
Tum

Đề tài khoa
học cơ sở
cấp tỉnh

20142017

Trung tâm
Quốc gia giống
thủy sản nước
ngọt miền
Trung

Sở Khoa
học và Công
nghệ tỉnh Kon
Tum

25

Phối hợp

Chủ trì

Chủ trì
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Nghiên cứu, xây dựng mô hình nuôi
cá lồng và đề xuất biện pháp phát triển
nguồn lợi thủy sản tại các lòng hồ thủy
điện Sê San trên địa bàn huyện Sa Thầy,
tỉnh Kon Tum

37

Review of current status of fish stock
enhancement in Vietnam (Tổng quan
hiện trạng của việc thả cá tăng cường
nguồn lợi ở Việt Nam)

Tư vấn
nước ngoài

38

Khảo nghiệm giống cá Mú vàng
(Maccullochella peelii peelii, Mitchell
1838)

Dự án khảo
nghiệm
giống

39

National consultant for literature review
for the development of guidelines for
prioritisation of barriers to fish passage
in irrigation schemes (Tổng quan tài liệu
để xây dựng hướng dẫn làm đường đi
cho cá qua hệ thống công trình thủy lợi)

Tư vấn
nước ngoài

40

Nghiên cứu thử nghiệm nuôi thương
phẩm cá Thác lác cườm (Chitala ornata,
Gray 1831) tại huyện Đức Trọng, tỉnh
Lâm Đồng

Đề tài khoa
học cơ sở
cấp tỉnh

Chủ trì

20162018

Trung tâm
Quốc gia giống
thủy sản nước
ngọt miền
Trung

41

Nghiên cứu nuôi thử nghiệm cá Trắng
châu Âu (Coregonus lavaretus) tại Lâm
Đồng

Đề tài khoa
học cấp tỉnh

Thực
hiện

2016nay

Viện Nghiên
cứu Nuôi trồng
Thủy sản III

Sở Khoa
học và Công
nghệ tỉnh
Lâm Đồng

42

Hoàn thiện quy trình công nghệ và sản
xuất giống cá Tầm

Dự án
chương
trình giống
cấp bộ

Thực
hiện

20162019

Viện Nghiên
cứu Nuôi trồng
Thủy sản III

Bộ Nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn

43

Điều tra sơ bộ về hiện trạng nguồn lợi
thủy sản tại miền Trung, phục vụ hoàn
thiện phương án điều tra

Dự án
nghề cá

Thực
hiện

2018

Viện Nghiên
cứu Nuôi trồng
Thủy sản III

Tổng cục
Thủy sản

Đề tài khoa
học cơ sở
cấp tỉnh

Chủ trì

Thực
hiện

20142017

Trung tâm
Quốc gia giống
thủy sản nước
ngọt miền
Trung

Sở Khoa
học và Công
nghệ tỉnh Kon
Tum

2014

Trung tâm
Quốc gia giống
thủy sản nước
ngọt miền
Trung

Ủy hội sông
Mê Kông

20152016

Viện Nghiên
cứu Nuôi trồng
Thủy sản III

Tổng cục
Thủy sản

2015

Trung tâm
Quốc gia giống
thủy sản nước
ngọt miền
Trung

Ủy hội sông
Mê Kông

Phòng Kinh
tế và Hạ tầng
huyện Đức
Trọng, tỉnh
Lâm Đồng

4. Một số nghiên cứu có thể ứng dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Căn cứ vào đặc điểm khí hậu, địa hình, kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng, một số công nghệ của
Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung có khả năng chuyển giao, ứng dụng phục
vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương gồm:
- Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm các loài cá Tầm.
- Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Hồi vân.
- Công nghệ nuôi lồng bè một số đối tượng đặc sản có giá trị kinh tế (cá Lăng đuôi đỏ, Thát lát
còm, Rô phi, Điêu hồng,…).
- Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số loài thủy sản đặc sản nước ngọt.
- Công nghệ nuôi và khai thác thủy sản ở các hồ chứa nước.
Ngoài ra, Trung tâm có thể tư vấn quy hoạch nuôi thủy sản, thiết kế công trình nuôi và sản xuất
giống thủy sản nước ngọt, hệ thống lồng bè nuôi thủy sản, tư vấn lập dự án nuôi thủy sản nước ngọt
cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GÓP PHẦN PHỤC VỤ SẢN XUẤT,
ĐỜI SỐNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG
ThS. NGUYỄN NHƯ CHƯƠNG

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Tin học tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo
Quyết định số 69/2004/QĐ-UB ngày 22/4/2004 của UBND tỉnh Lâm Đồng; được đổi tên thành Trung
tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày
16/10/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Kể từ ngày 01/01/2019, Trung tâm Thông tin và Thống kê
Khoa học và Công nghệ được sáp nhập vào Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ theo
Quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng.
Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng; có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến
bộ khoa học, dịch vụ, thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ quản lý nhà nước. Qua
15 năm hình thành và phát triển, Trung tâm đã nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao thành công các
tiến bộ KH&CN vào sản xuất, đời sống; góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm:
- Lãnh đạo: Giám đốc và 2 Phó Giám đốc.
- Các phòng chuyên môn: Hành chính - Tổng hợp; Nghiên cứu chuyển giao; Thông tin KH&CN;
Trạm thực nghiệm nghiên cứu.
Hiện Trung tâm có 25 công chức, viên chức và người lao động; trong đó có 9 người có trình độ
thạc sỹ và 16 người có trình độ đại học.
I. Kết quả đạt được
Những năm qua, Trung tâm Ứng dụng KH&CN đã ổn định tổ chức, thực hiện tốt các nhiệm vụ
chính trị được giao, cụ thể như sau:
1. Hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao KH&CN
Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý của địa phương
Hiện nay, Trung tâm đã sưu tập, bảo tồn trong điều kiện in vitro gần 100 giống cây rau, hoa, cây
ăn quả, cây dược liệu; hơn 100 chủng, loài nấm ăn, nấm dược liệu. Từ nguồn gen thuần chủng,
hàng năm, Trung tâm đã sản xuất, cung cấp cây giống, giống nấm các loại sạch bệnh, đảm bảo chất
lượng cho nông dân, doanh nghiệp nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
của địa phương.
Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KH&CN
Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào thâm canh, phòng trừ sâu, bệnh, bảo quản và chế
biến sau thu hoạch nhằm nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, cụ thể: đưa vào sử dụng máy
sấy cà phê sau thu hoạch; sản xuất phân hữu cơ vi sinh, chế phẩm sinh học xử lý môi trường, ứng
dụng năng lượng mặt trời chuyển thành điện năng để thắp sáng phục vụ sinh hoạt và đèn cảnh báo
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giao thông, các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong 15 năm hình thành
và phát triển, Trung tâm đã và đang chủ trì thực hiện hơn 100 đề tài, dự án KH&CN các cấp, trong
đó có 01 đề tài và 03 dự án cấp nhà nước. Hầu hết các đề tài, dự án được nghiệm thu đạt kết quả,
được ứng dụng vào thực tiễn và mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã
hội vùng nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới
tại các huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Phát triển các hoạt động dịch vụ KH&CN
Thực hiện các hoạt động dịch vụ, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN cho các đơn vị, địa
phương trong tỉnh. Kết quả nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ đã khẳng định KH&CN
góp phần quan trọng trong việc tiếp thu, làm chủ, thích nghi và khai thác có hiệu quả các công nghệ
tiên tiến, chú trọng ứng dụng các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất cao, chất lượng tốt phù
hợp với đặc thù của từng địa phương.
- Từ những kết quả nghiên cứu, hàng năm, Trung tâm đã nhân giống trên 600.000 cây giống hoa,
cây ăn quả, dược liệu sạch bệnh; sản xuất khoảng 2.000 kg giống nấm và chế phẩm cung cấp cho
thị trường trong và ngoài tỉnh.
- Tổ chức các hoạt động tư vấn, đào tạo, dịch vụ, chuyển giao KH&CN cho các đơn vị, địa
phương. Đặc biệt là chuyển giao quy trình công nghệ nhân giống, nuôi trồng nấm ăn, nấm dược liệu
cho các dự án nông thôn miền núi, cấp nhà nước.
2. Hoạt động Thông tin và Thống kê KH&CN
Về hoạt động xuất bản
- Ấn phẩm Bản tin KH&CN Lâm Đồng được xuất bản định kỳ 6 số/năm. Bản chính thức phát hành
năm 1993. Đến nay, Bản tin đã xuất bản 112 số với khoảng 100.000 bản.
Trong đó, đã có những kỳ xuất bản với các chủ đề trọng tâm như "Hoa Đà Lạt", "Chào mừng
40 năm giải phóng thành phố Đà Lạt và sự đóng góp của thành phố vào sự phát triển chung của toàn
tỉnh", " Vấn đề xây dựng, phát triển thị trường công nghệ của tỉnh trong giai đoạn hiện nay", "Chào
mừng Festival hoa Đà Lạt"; các số chào mừng 100 năm, 110 năm, 115 năm, 120 năm, 125 năm
thành phố Đà Lạt hình thành và phát triển; các kỳ kỷ niệm 20 năm, 25 năm, 30 năm, 35 năm, 40 năm
thành lập Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng;…
- Ấn phẩm Bản tin Khoa học Công nghệ và Doanh nghiệp Lâm Đồng phát hành chính thức vào
năm 2015, định kỳ 4 số/năm. Đến nay, đã xuất bản 16 số với hơn 10.000 bản, nhằm cung cấp các
thông tin về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến doanh nghiệp và khoa học
công nghệ, các chương trình hỗ trợ, hàng rào kỹ thuật trong thương mại, các giải pháp khoa học, kỹ
thuật, giới thiệu doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến… góp phần nâng
cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng cường khả năng cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập
hiện nay.
- Từ năm 2009 đến nay, duy trì việc phát hành Bản tin Khoa học Công nghệ phục vụ Nông nghiệp
Nông thôn với các thông tin KH&CN về nông nghiệp được chọn lọc như các quy trình kỹ thuật nuôi,
trồng các loại cây, con chủ lực tại địa phương; giúp bà con nông dân nắm bắt kỹ thuật và tham
khảo, ứng dụng vào thực tế sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Lâm Đồng.
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Bản tin được xuất bản định kỳ 1 số/tháng (số lượng 24.000 bản/năm), phát hành rộng rãi đến các
điểm thông tin trong mạng lưới Thông tin KH&CN, UBND các xã, các phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ
tầng các huyện, thành phố, các hiệp hội,…
- Ngoài ra, Trung tâm cũng đã phát hành các bản tin chuyên đề như: “Bệnh sưng rễ cải bắp và
cách phòng trừ”, “Cách phòng trừ một số bệnh của địa lan”, “Kỹ thuật canh tác hoa Lily”, "Kỹ thuật
trồng cây ăn quả", "Quy trình kỹ thuật nuôi trồng nấm"… phục vụ việc tìm hiểu, tham khảo ứng dụng
của người dân trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương.
- Đặc biệt, Trung tâm đã tổ chức biên tập và phát hành tóm tắt kết quả nghiên cứu KH&CN tỉnh
Lâm Đồng từ năm 1993 đến nay. Tổ chức biên tập và xuất bản các kỷ yếu phục vụ các hội nghị,
hội thảo khoa học như Hội nghị KH&CN miền Đông Nam bộ, Hội thảo KH&CN trong việc nâng cao
năng suất, chất lượng các sản phẩm chủ lực vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên, Hội nghị giao ban
KH&CN vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ XIV…
Về hoạt động truyền thông, thông tin KH&CN
- Xây dựng và phát hành hơn 1.000 đĩa CD-ROM với nội dung “Đà Lạt - Lâm Đồng, những tư liệu
khảo cứu” và CD-ROM “Địa chí Lâm Đồng”.
- Hàng năm, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng phổ biến thông tin
KH&CN đến các đối tượng; kết hợp thực hiện các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh; giới thiệu,
quảng bá và phát triển thương hiệu (theo Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ),...
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin KH&CN gồm cơ sở dữ liệu về đề tài, dự án KH&CN đã
nghiệm thu với bản toàn văn từ năm 1984 đến nay; cơ sở dữ liệu về nông nghiệp, nông thôn với hơn
70.000 tư liệu; cơ sở dữ liệu các ấn phẩm thông tin KH&CN của tỉnh; cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ với hơn
60.000 sáng chế của Việt Nam và thế giới.
- Xây dựng 138 điểm thông tin KH&CN cấp huyện/xã đặt tại 126 xã và 12 Phòng Kinh tế/Kinh tế
và Hạ tầng các huyện, thành phố Bảo Lộc, Đà Lạt. Với hơn 170.000 tư liệu về KH&CN, đã cơ bản
đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc tiếp cận thông tin KH&CN và ứng dụng vào thực tế sản
xuất, đời sống.
Về hoạt động công nghệ thông tin
- Thực hiện hoạt động quản trị hệ thống, sao lưu dữ liệu định kỳ SQL 1 lần/ngày; sao lưu dữ liệu
các trang thông tin của Sở định kỳ theo quy định. Quản trị nội dung thông tin hàng ngày trên toàn
trang,… Ngăn chặn, vá các lỗi bảo mật, giảm thiểu tối đa khả năng khi hacker xâm nhập vào hệ
thống. Duy trì ổn định hoạt động văn phòng điện tử (E-Office); Thư viện điện tử KH&CN tỉnh Lâm
Đồng; website của Sở và các trang thành viên.
- Thực hiện Backup dữ liệu định kỳ toàn hệ thống về đĩa cứng tại Trung tâm Ứng dụng KH&CN.
Hỗ trợ về kỹ thuật cho các trang thành viên trong hệ thống.
- Triển khai các hoạt động dịch vụ đã ký kết về bảo trì máy văn phòng cho các đơn vị, cá nhân có
nhu cầu.
- Ký hết hợp đồng bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng tại tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận,
Bình Thuận.
Một số hoạt động phục vụ công tác quản lý của Sở KH&CN
Từ tháng 3/2010, Sở bắt đầu triển khai công tác thống kê KH&CN. Năm 2011, Cục Thông tin
KH&CN Quốc gia tiến hành tập huấn công tác thống kê cơ sở về KH&CN cho các Sở KH&CN trong
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cả nước. Công tác này đã được Sở KH&CN triển khai từ năm 2012. Đến nay, đã xây dựng cơ sở dữ
liệu thống kê về 26 tổ chức KH&CN, 5 doanh nghiệp KH&CN...
Thực hiện Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin
KH&CN và Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN ngày 20/4/2011 của Bộ KH&CN về việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, với
chức là cơ quan đầu mối thực hiện nhiệm vụ thông tin, thống kê KH&CN, đến nay, Trung tâm cấp
255 giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh.
2. Các nghiên cứu ứng dụng tiêu biểu, khả năng chuyển giao phục vụ phát triển kinh tế - xã
hội địa phương
Lĩnh vực sinh học, nông nghiệp
Phát huy thế mạnh của địa phương về công nghệ tế bào thực vật, thời gian qua, Trung tâm đã
thực hiện nhiệm vụ được giao về sưu tập, bảo tồn và phát triển nguồn gen giống cây trồng, góp phần
phục vụ chương trình nông nghiệp của tỉnh.
Những năm gần đây, một số giống cây ôn đới (rau, hoa, cây ăn quả...) được du nhập vào Lâm
Đồng, trong đó, cây Phúc bồn tử (Rubus idaeus) có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao. Tuy nhiên, việc
nhân giống Phúc bồn tử chủ yếu bằng phương pháp tách ngó nên lượng cây giống cung cấp không
nhiều, độ đồng đều của cây con không đảm bảo, dễ bị thoái hóa. Xuất phát từ nhu cầu sản xuất,
Trung tâm đã thực hiện thành công đề tài “Nghiên cứu quy trình nhân giống cây Phúc bồn tử bằng
phương pháp nuôi cấy in vitro” và dự án “Nhân rộng mô hình trồng Phúc bồn tử (Rubus idaeus)”.
Qua đó, đã tạo được nguồn cây giống in vitro, ex vitro chất lượng, sạch bệnh và xây dựng quy trình
trồng, chăm sóc cây thương phẩm; đáp ứng yêu cầu mở rộng và phát triển của loại cây trồng mới,
nhằm đa dạng hóa cây trồng, góp phần chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất theo hướng nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao tại địa phương. Hiện nay, Trung tâm đã sưu tập, lưu giữ và sẵn sàng cung
cấp giống và chuyển giao quy trình trồng, chăm sóc cây Phúc bồn tử thương phẩm với 3 giống đỏ,
vàng, đen.

Hình 1. Cây giống Phúc bồn tử in vitro và ex vitro

Bên cạnh việc nghiên cứu phát triển nguồn cây giống rau, hoa, cây ăn quả, Trung tâm còn nghiên
cứu quy trình nhân giống một số cây dược liệu có giá trị kinh tế cao. Nhằm bảo tồn và phát triển
nguồn giống cây dược liệu, giảm thiểu thu hái cạn kiệt ngoài tự nhiên, Trung tâm đã thực hiện dự án
“Xây dựng mô hình trồng Đảng sâm thương phẩm theo hướng nông nghiệp công nghệ cao tại xã Đạ
Chais, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng”, “Xây dựng mô hình trồng cây Đảng sâm thương phẩm tại
huyện Đơn Dương”. Dự án đã nhân giống thành công cây Đảng sâm (Codonopsis javanica) trong
điều kiện in vitro; xây dựng quy trình nhân giống cây con ở vườn ươm, quy trình canh tác thương
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phẩm. Trọng lượng củ 2 năm tuổi đạt ≈ 120 g/cây; hàm lượng saponin tổng số đạt 134,9 mg/100 g,
tương đương so với cây có nguồn gốc từ hạt; năng suất đạt ≈ 840 kg/1.000 m2.

Hình 2. Cây giống Đảng sâm in vitro và ex vitro

Hình 3. Mô hình và củ Đảng sâm 2 năm tuổi thương phẩm tại Đơn Dương

Nấm ăn và nấm dược liệu là một trong 9 sản phẩm của quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt theo Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16/4/2012 về Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện
từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020. Theo đó, Trung tâm
đã sưu tập, bảo tồn và phát triển nguồn gen nấm ăn, nấm dược liệu, góp phần phát triển bền vững
nghề trồng nấm tại địa phương. Trong những năm qua, Trung tâm đã nghiên cứu, chuyển giao thành
công nhiều dự án về nấm ăn, nấm dược liệu; trong đó, dự án cấp nhà nước được chuyển giao cho
Công ty TNHH Ngọc Yến Minh (Đơn Dương); đặc biệt dự án đã xây dựng nhãn hiệu tập thể “Nấm
Bào ngư Đơn Dương”, tạo mạng lưới thu mua, tiêu thụ sản phẩm.
Năm 2015, Trung tâm đã thực hiện thành công đề tài “Nghiên cứu nuôi cấy nấm Đông trùng hạ
thảo tại Lâm Đồng”. Đề tài đã xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi cấy nhộng trùng thảo (Cordyceps
militaris) trên nhộng tằm, gạo lứt với hàm lượng các chất dinh dưỡng và hoạt chất tương đương so
với công bố của các tác giả trong và ngoài nước, có khả năng chuyển giao sản xuất, ứng dụng trong
y dược; bước đầu xây dựng tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm nhộng trùng thảo trên nhộng tằm và
cơ chất tổng hợp; hiện đang tiếp tục chuyển giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án nông thôn miền
núi, cấp nhà nước.
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Hình 4. Nhộng trùng thảo trên cơ chất tổng hợp

Năm 2016, Trung tâm đã thực hiện thành công dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng nông nghiệp
công nghệ cao nuôi trồng nấm Linh chi đỏ trên hỗn hợp giá thể gỗ Quế và nấm Hương tại huyện
nông thôn mới Đơn Dương và Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng”. Dự án đã chuyển giao, xây dựng mô
hình nuôi trồng nấm ăn đặc sản xứ lạnh là nấm Hương (Lentinula edodes) và nấm Linh chi đỏ Đà
Lạt (Ganoderma lucidum) đạt hiệu quả.

Hình 5. Mô hình nấm Linh chi đỏ Đà Lạt tại Trạm thực nghiệm nghiên cứu
thuộc Trung tâm Ứng dụng KH&CN Lâm Đồng

Sản phẩm của dự án được phân tích chất lượng, không phát hiện có độc tính, đảm bảo yêu cầu
an toàn vệ sinh thực phẩm; được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cấp giấy chứng nhận
đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất các loại nấm Linh chi sấy khô; được Chi cục An toàn
Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Lâm Đồng xác nhận công bố chất lượng; đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ
KH&CN) chấp nhận đăng ký bảo hộ thương hiệu cho sản phẩm nấm Linh chi đỏ của Trung tâm. Hiện
nay, Trung tâm đã xây dựng mạng lưới thu mua sản phẩm của các hộ dân, hợp tác xã để nghiên
cứu chế biến thành các dạng thực phẩm chức năng, góp phần phát triển sản phẩm nấm dược liệu
quý có nguồn gốc bản địa.

Hình 6. Thương hiệu nấm Linh chi đỏ Đà Lạt của Trung tâm Ứng dụng KH&CN Lâm Đồng

Đặc biệt, nhằm góp phần triển khai thành công Đề án phát triển bò thịt cao sản tỉnh Lâm Đồng
giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng,
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Trung tâm đang thực hiện dự án nông thôn miền núi cấp nhà nước “Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong
chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại tỉnh Lâm Đồng” trong thời gian 2016-2019. Dự án đã phối hợp
với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên xây dựng 18 mô hình với 36 bò cái nền lai
Sind; 2 bò đực giống Brahman; 120 bê con; 3,6 ha đồng cỏ tại các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn
Dương và Cát Tiên; đào tạo 9 kỹ thuật viên cơ sở; tổ chức 4 lớp tập huấn về các quy trình kỹ thuật
trong dự án với 120 lượt đại biểu và nông dân tham dự. Bước đầu, Dự án được Văn phòng Chương
trình Nông thôn miền núi, Bộ KH&CN đánh giá đạt tiến độ và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Dự án
sẽ nghiệm thu chính thức vào năm 2020.

Hình 7. Đoàn Bộ KH&CN, Sở KH&CN tỉnh kiểm tra tiến độ dự án tại huyện Lâm Hà

Lĩnh vực công nghệ thông tin
Trong thời gian qua, Trung tâm đã nghiên cứu xây dựng các phần mềm, thực hiện các dự án về
công nghệ thông tin nhằm góp phần phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước và tiếp tục chuyển
giao cho các đơn vị trong và ngoài tỉnh. Cụ thể:
+ Phần mềm: Quản lý cơ sở dữ liệu Công chứng và Chứng thực đã triển khai đến Sở Tư pháp của
các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Ninh Thuận; Quản lý hoạt động cấp giấy chứng nhận kiểm định
cột đo xăng - dầu cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng; Quản lý
đoàn viên của Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng, Đoàn thanh niên tỉnh Lâm Đồng;…
+ Dự án: Tư vấn khảo sát xây dựng và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp hạ tầng
hệ thống công nghệ thông tin phục vụ điều hành sản xuất và kinh doanh điện; Hệ thống điện tử tiếp
nhận ý kiến khảo sát người dân, doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ hành chính công tỉnh Lâm
Đồng; Xây dựng hệ thống phần mềm đánh giá công chức trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh
Lâm Đồng; Cung cấp và lắp đặt thiết bị phục vụ hệ thống điện tử tiếp nhận ý kiến khảo sát người
dân, doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ hành chính tỉnh Lâm Đồng cho Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng…
+ Xây dựng hệ thống website: Liên minh hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng; Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng; Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng;
Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng; Công ty Thảo Nguyên Xanh; Công ty H.Q...
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Hình 8. Các phần mềm, hệ thống website do Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao

Định hướng
Pháy huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Trung tâm định hướng nghiên cứu ứng dụng,
chuyển giao KH&CN một số nhiệm vụ sau:
- Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong việc sưu tập, bảo tồn và phát triển
nguồn gen giống rau, hoa, cây ăn quả, nấm ăn, nấm dược liệu,… góp phần phục vụ chương trình
nông nghiệp của tỉnh.
- Phối hợp triển khai thành công đề án Phát triển vùng sản xuất dược liệu gắn với thu mua, chế
biến, tiêu thụ các sản phẩm từ dược liệu tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-2023 do Sở Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn thực hiện.
Chủ trì thực hiện dự án nông thôn miền núi cấp nhà nước “Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong trồng
một số loài Trà hoa vàng (Camellia spp.) phục vụ sản xuất trà túi lọc ở Lâm Đồng”, thực hiện từ năm
2019-2022 tại huyện Đơn Dương, Di Linh và Đạ Huoai.
- Nghiên cứu phát triển và chuyển giao quy trình kỹ thuật các sản phẩm rượu vang, nước trái
cây theo định hướng của tỉnh tại Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh Lâm
Đồng phê duyệt Quy hoạch chế biến rượu, nước trái cây đặc trưng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030.
- Tiếp tục nghiên cứu phát triển các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác
quản lý nhà nước.
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DỊCH VỤ KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG
LÊ THÀNH TRUNG

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng Lâm Đồng (Trung tâm TĐC) là
đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ
(KH&CN) công lập, có chức năng thực hiện
các hoạt động về tiêu chuẩn, đo lường,
năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa
phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước; các
hoạt động dịch vụ KH&CN khác theo nhu
cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định
của pháp luật.
Trung tâm TĐC tiền thân là Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng, được thành lập theo
Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng; được đổi tên thành Trung
tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo Quyết định số 138/QĐ-SKHCN ngày 22/9/2016
của Sở KH&CN Lâm Đồng.
Trung tâm có trụ sở và phòng thí nghiệm đặt tại thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc. Hiện nay, tổng số
lao động của Trung tâm là 26 người, trong đó 4 người có trình độ thạc sỹ, 19 người có trình độ đại
học, cao đẳng và 3 lao động khác.
Với cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng thí nghiệm được đầu tư đồng bộ, hiện đại; đội ngũ cán bộ
kỹ thuật có trình độ chuyên môn sâu, được đào tạo và cập nhật kiến thức thường xuyên nên trong
thời gian qua, ngoài nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước, Trung tâm đã đồng hành, phối
hợp và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường,
chất lượng sản phẩm, hàng hóa để phục vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã
hội tại địa phương.

Sắc ký khí khối phổ (GC-MS)

Sắc ký lỏng cao áp (HPLC)
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Một số hoạt động dịch vụ kỹ thuật nổi bật
1. Lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo và chuẩn đo lường
Hiện nay, Trung tâm TĐC có 5 kiểm định viên và 2 kỹ thuật viên phục vụ trong lĩnh vực kiểm định,
hiệu chuẩn phương tiện đo và chuẩn đo lường, đảm bảo điều kiện thực hiện 19/60 loại phương tiện
đo theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ KH&CN quy định về
đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhu cầu phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương. Cụ thể:
- Lĩnh vực kinh doanh xăng - dầu: thực hiện kiểm định 1.157 cột đo xăng, dầu của
245/280 cửa hàng kinh doanh xăng - dầu trên địa bàn tỉnh (chiếm 87,5%).
- Lĩnh vực kinh doanh taxi: thực hiện kiểm định đồng hồ taximet cho 6/7 hãng taxi với
1.350 phương tiện (chiếm 81,5%).

Kiểm định Taxi

- Lĩnh vực y tế: thực hiện kiểm định các phương tiện đo trong lĩnh vực y tế như máy đo điện tim,
điện não, huyết áp, cân sức khỏe… phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phương tiện
đo nhóm 2 sử dụng trong y tế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả khám, chữa bệnh tại các cơ
sở, bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh.
- Lĩnh vực điện, nước: phối hợp với Công ty Điện lực Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước
Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, Công ty Cổ phần Cấp thoát
nước và Xây dựng Đức Trọng tiến hành kiểm định đối chứng đồng hồ điện, nước phục vụ công tác
quản lý nhà nước trên địa bàn theo chỉ định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Kiểm định đối chứng đồng hồ điện, đồng hồ đo nước lạnh

- Thực hiện kiểm định các loại cân phân tích đến 1 kg, cân kỹ thuật đến 50 kg, cân bàn đến
10 tấn, cân ô tô đến 100 tấn và các loại cân treo, cân đồng hồ lò xo, cân đĩa…
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Bên cạnh hoạt động kiểm định, Trung tâm đã từng bước tăng cường tiềm lực mở rộng lĩnh vực
hoạt động hiệu chuẩn. Hiện Trung tâm đã được chỉ định thực hiện hiệu chuẩn phương tiện đo gồm:
quả cân có cấp chính xác M1 đến 20 kg, quả cân chuẩn F2 (1 g-10 kg); bình chuẩn kim loại hạng
2 đến 1.000 lít; áp kế chuẩn kiểu chỉ thị số và tương tự đến 600 bar; cân cấp chính xác III có mức
cân đến 60 tấn (cân trạm trộn bê tông…).

Kiểm định cân ô tô

2. Lĩnh vực phân tích kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Hoạt động phân tích kiểm nghiệm theo hệ thống ISO/IEC 17025:2017, trong những năm qua,
Trung tâm đã thực hiện phân tích khoảng 3.000 mẫu sản phẩm/năm với hơn 14.000 chỉ tiêu hóa,
lý, vi sinh, vật liệu xây dựng cho người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp
với UBND thành phố Bảo Lộc thực hiện các đợt thanh, kiểm tra và phân tích chất lượng sản phẩm
thực phẩm, đất, phân bón… phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; phối hợp với UBND
thành phố Đà Lạt triển khai phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm cho các đơn vị, doanh nghiệp
sản suất rau, hoa làm cơ sở cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ
đất lành”.
Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiến hành khảo sát, phân tích chất lượng 470 mẫu đất
về các chỉ tiêu hóa, lý cho 19 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Chương trình phát
triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh trong năm 2018.

Hiệu chuẩn cân trạm trộn bê tông
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3. Lĩnh vực chứng nhận chất lượng
Hoạt động chứng nhận của Trung tâm được áp dụng theo hệ thống ISO/IEC 17065:2012. Trung
tâm được công nhận là tổ chức chứng nhận sản phẩm theo Quyết định số 135.2016/QĐ-VPCNCL,
ngày 26/3/2016 của Văn phòng Công nhận chất lượng; được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận số 2621/TĐC-HCHQ ngày 18/9/2018.
Năng lực chứng nhận của Trung tâm hiện nay gồm:
- Chè đen, cà phê bột, cà phê nhân;
- Nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai;
- Đồ uống có cồn;
- Gạch rỗng đất sét nung;
- Cát nghiền cho bê tông và vữa; cốt liệu cho bê tông và vữa;
- Đá ốp lát tự nhiên; gạch bê tông; gạch đặc đất sét nung;
- Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho các sản phẩm trồng trọt tại Việt Nam.
Với đội ngũ chuyên gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực của đơn vị và phối hợp với các đơn vị trên
địa bàn, trong những năm qua, Trung tâm đã tiến hành đánh giá chứng nhận cho 160 cơ sở, doanh
nghiệp về tiêu chuẩn VietGAP áp dụng cho sản phẩm trồng trọt với gần 1.500 ha và một số cơ sở
chứng nhận sản phẩm phân bón và vật liệu xây dựng. Hiện nay, hàng năm, Trung tâm thực hiện
đánh giá chứng nhận mới cho hơn 50 cơ sở, doanh nghiệp; duy trì cho khoảng 100 cơ sở, doanh
nghiệp về tiêu chuẩn VietGAP áp dụng cho sản phẩm trồng trọt, trong đó, 85 cơ sở trong tỉnh với
tổng diện tích quản lý hơn 600 ha và 15 cơ sở ngoài tỉnh với gần 200 ha.
Bên cạnh hoạt động đánh giá chứng nhận theo nhu cầu của các cơ sở, doanh nghiệp, trong năm
2018, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận triển khai đào tạo, tập huấn
hướng dẫn kỹ thuật cho khoảng 500 lượt nông dân về quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
(VietGAP) cho các sản phẩm đặc thù của tỉnh Ninh Thuận như nha đam, nho, măng tây, hành tỏi…
thuộc Đề án chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn
tỉnh Ninh Thuận.
Xác định nhiệm vụ trọng tâm là phục vụ ngày càng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tiêu
chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng cung cấp
dịch vụ cho khách hàng, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong
thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục duy trì và thực hiện hiệu quả các lĩnh vực đang đảm nhận, đồng
thời thực hiện lộ trình mở rộng, nâng cao năng lực hoạt động trên một số lĩnh vực như: hiệu chuẩn
phương tiện, thiết bị đo lường; mở rộng các chỉ tiêu thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa,
lĩnh vực chứng nhận… Đây là những bước đi cần thiết để hoạt động của Trung tâm ngày càng phát
triển, đáp ứng nhu cầu của xã hội trong các lĩnh vực liên quan, phục vụ hiệu quả công tác quản lý
nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh trong tình hình mới.
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MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, KHẢO NGHIỆM
CÁC GIỐNG CÂY ĂN QUẢ ÔN ĐỚI ĐẶC SẢN (ĐÀO, MẬN)
CÓ NGUỒN GỐC NHẬP NỘI TẠI ĐÀ LẠT, LẠC DƯƠNG,
TỈNH LÂM ĐỒNG
TS. LẠI TIẾN DŨNG

Viện Bảo vệ thực vật

1. Đặt vấn đề
Tại Việt Nam, cây ăn quả ôn đới chỉ có thể trồng ở vùng miền núi có độ cao từ 600-1.500 m so
với mực nước biển. Thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng nằm ở độ cao trung
bình từ 1.000-1.500 m so với mặt nước biển, với khí hậu ôn hòa. Nhiệt độ trung bình hàng năm thấp
(18-22°C); trong đó, tháng 1 có nhiệt độ trung bình thấp nhất (16,4°C), tháng 5 có nhiệt độ trung bình
cao nhất (19,7°C). Biên độ dao động giữa ngày và đêm lớn (~ 9°C).
Cây đào, mận đã được trồng tại Đà Lạt từ lâu nhưng không có vùng chuyên canh; hầu như chưa
áp dụng các kỹ thuật cắt tỉa, tạo tán hoặc thâm canh. Người dân phát triển các loại cây ôn đới (đào,
mận) theo hướng tự phát, chưa chú trọng đến chất lượng giống, chưa bố trí sản xuất theo cơ cấu
mùa vụ thu hoạch.
Xét về điều kiện thời tiết, khí hậu, chỉ số CU và các điều kiện kinh tế - xã hội khác có thể khẳng
định, Đà Lạt và Lạc Dương đủ các điều kiện để phát triển các loại cây ăn quả ôn đới đặc sản này.
Tuy nhiên, nguyên nhân cản trở chính việc mở rộng mô hình phát triển cây ôn đới là chưa có bộ
giống cây ăn quả ôn đới có năng suất, chất lượng, sạch bệnh đáp ứng nhu cầu ăn tươi và xuất khẩu.
Được sự quan tâm của Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng, năm 2017, đề tài “Khảo nghiệm
một số giống cây ăn quả ôn đới đặc sản (đào, mận) có nguồn gốc nhập nội tại Đà Lạt, Lạc Dương
tỉnh Lâm Đồng” được giao cho Viện Bảo vệ thực vật thực hiện nhằm chọn một số giống cây ăn quả
ôn đới đặc sản (đào, mận) có nguồn gốc nhập nội bổ sung vào cơ cấu các loại cây ăn quả đặc sản
có giá trị kinh tế cao tại Đà Lạt, Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
2. Vật liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu
+ Vật liệu nghiên cứu: các giống cây ăn quả ôn đới đặc sản (đào, mận) nhập nội (4 giống đào:
ĐCS1, A2-2, Tropic Beauty, B115; 4 giống mận: Rubenal, Unknown, October Blood, mận Tam Hoa)
được lưu giữ và nhân giống tại Viện Bảo vệ thực vật.
+ Nội dung nghiên cứu: trồng khảo nghiệm, đánh giá, tuyển chọn các giống đào, mận nhập nội
năng suất, chất lượng cao và có giá trị hàng hóa phù hợp với điều kiện sinh thái vùng nghiên cứu.
+ Phương pháp thực hiện
Khảo nghiệm, tuyển chọn, đánh giá giống cây ăn quả: thực hiện theo tiêu chuẩn ngành 10TCN6012004 và Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN ngày 27/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
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kết hợp với quy trình canh tác do Viện Bảo vệ thực vật đề xuất. Thí nghiệm được bố trí theo khối
ngẫu nhiên đầy đủ tại Đà Lạt và Lạc Dương.
Các chỉ tiêu đánh giá gồm: đặc điểm hình thái, chỉ tiêu về sinh trưởng (chiều cao cây, đường kính
tán, thời gian ra hoa, đậu quả...).
3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
3.1. Nghiên cứu tình hình sinh trưởng và phát triển của các giống tại Đà Lạt và Lạc Dương,
tỉnh Lâm Đồng
Mô hình khảo nghiệm được thực hiện từ tháng 6/2017, đến thời điểm hiện tại, các giống đào, mận
nhập nội đều sinh trưởng và phát triển tốt, thích nghi với điều kiện tại Đà Lạt và Lạc Dương. Các
giống đào có chiều cao trung bình từ 211,5-220,4 cm; đường kính tán từ 130,6-150,6 cm; chiều dài
cành lộc từ 38,6-46,3 cm.
Bảng 1. Tình hình sinh trưởng và phát triển của giống đào tại Đà Lạt và Lạc Dương năm 2018
Chiều cao cây
(cm)

Đường kính
tán (cm)

Đường kính
gốc (cm)

Chiều dài lộc
(cm)

Đường kính
lộc (cm)

ĐCS 1

214,3 ± 1,54

146,3 ± 1,28

4,92 ± 0,97

46,3 ± 1,28

0,52 ± 0,17

Tropic beauty

211,5 ± 0,39

148,6 ± 0,95

4,73 ± 0,73

38,6 ± 0,95

0,53 ± 0,13

A2-2

220,4 ± 2,21

130,6 ± 1,43

5,39 ± 0,82

45,6 ± 1,43

0,49 ± 0,12

B115

212,4 ± 2,21

150,6 ± 1,33

4,61 ± 0,86

42,6 ± 1,34

0,51 ± 0,11

Giống đào

Bảng 2. Tình hình sinh trưởng và phát triển của giống mận tại Đà Lạt và Lạc Dương năm 2018
Chiều cao cây
(cm)

Đường kính
tán (cm)

Đường kính gốc
(cm)

Chiều dài lộc
(cm)

Đường kính
lộc (cm)

Unknown

194,1 ± 1,51

110,3 ± 1,28

5,51 ± 0,77

39,3 ± 1,21

0,50 ± 0,27

Rubenal

191,2 ± 1,32

118,6 ± 0,95

5,51 ± 0,71

38,6 ± 0,76

0,53 ± 0,23

October blood

210,4 ± 1,12

115,6 ± 1,43

4,43 ± 0,82

40,6 ± 1,20

0,49 ± 0,14

Tam Hoa

192,4 ± 2,06

125,6 ± 1,33

4,81 ± 0,81

39,6 ± 1,21

0,51 ± 0,15

Giống mận

3.2. Tình hình ra hoa, đậu quả của các giống cây ăn quả ôn đới (đào, mận) tại Đà Lạt và Lạc
Dương, tỉnh Lâm Đồng
Kết quả theo dõi ở các vùng trồng khảo nghiệm cho thấy, các giống đào, mận đều có thời gian ra
lộc vào cuối tháng 10 đầu tháng 11; thời gian ra hoa từ đầu tháng 11 đến cuối tháng 11; thời gian đậu
quả trong tháng 12; thời gian thu hoạch quả khoảng cuối tháng 4 năm sau. So sánh với thời gian sinh
trưởng và phát triển của các giống cây ôn đới tại Đà Lạt và Lạc Dương như hồng ăn trái, các giống
đào, mận của địa phương cho thấy, các giống đào, mận nhập nội đều có thời gian bật lộc, ra hoa,
đậu quả và thu hoạch khá phù hợp với tập quán canh tác của người dân địa phương.
Bảng 3. Thời gian bật lộc, ra hoa, đậu quả của giống đào nhập nội tại Đà Lạt và Lạc Dương năm 2018
Giống đào

Thời gian bật lộc

Thời gian ra hoa

Thời gian đậu quả

Thời gian thu hoạch

ĐCS 1

15/10-25/10

03/11-20/11

12/12-21/12

13/3-04/4

Tropic beauty

20/10-23/10

02/11-19/11

12/12-23/12

25/3-23/4

A2-2

18/10-22/10

02/11-22/11

11/12-22/12

22/3-22/4

B115

17/10-03/11

06/11-20/11

12/12-22/12

21/3-20/4
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Bảng 4. Thời gian bật lộc, ra hoa, đậu quả của giống mận nhập nội tại Đà Lạt và Lạc Dương năm 2018
Giống mận

Thời gian ra lộc

Thời gian ra hoa

Thời gian đậu quả

Unknown

11/11-25/11

03/12-20/12

13/02-27/02

Rubenal

12/11-23/11

05/12-19/12

11/02-24/02

October blood

11/11-22/11

02/12-22/12

16/02-28/02

Tam Hoa

12/11-25/11

03/12-20/12

17/02-27/02

3.3. Năng suất và khối lượng quả của một số giống đào năm 2018
Mặc dù mới trồng 2 năm, nhưng một số giống đào đã cho quả bói. Kết quả cho thấy, khối lượng
quả trung bình của giống đào ĐCS 1 đạt trung bình từ 84,16-89,12 g/quả; giống đào A2-2 có khối
lượng từ 74,77-79,31 g/quả. So với khối lượng quả giống gốc ĐCS 1 trồng tại Mộc Châu, Sa Pa (Lào
Cai), khối lượng quả đạt từ 70-80 g/quả, độ Brix trung bình 10,5-11, bước đầu cho thấy các giống
khảo nghiệm đều thể hiện sự thích ứng tốt với điều kiện canh tác tại Đà Lạt và Lạc Dương.
Bảng 5. Năng suất của các công thức đốn tỉa khác nhau trên giống đào tại Lâm Đồng năm 2018

Giống TN

Số quả trung bình/cây

Khối lượng quả trung bình (g/quả)

An Sơn

Đạ Sar

An Sơn

Đạ Sar

ĐCS 1

25,16

22,26

89,12

84,16

A2-2

24,28

22,36

79,31

74,77

3.4. Tình hình sâu, bệnh hại
Trong 2 năm 2017-2018, đã ghi nhận 10 loài sâu hại trên các giống đào, 6 loài sâu hại trên các
giống mận; trong đó, loài sâu đục ngọn, đục quả đào Anarsia lineatella Zeller gây hại nặng nhất.
Ghi nhận 10 loài bệnh gây hại trên các giống đào, 7 loài bệnh hại gây trên các giống mận; trong đó
2 loại bệnh gây hại nặng nhất trên các giống đào, mận là bệnh xì mủ do nấm Phytophthora palmivora
và bệnh rỉ sắt Transzchela pruni-spinosa gây ra. Các loài sâu, bệnh gây hại trên các giống đào, mận
nhập nội diễn ra quanh năm, nhưng gây hại nặng nhất vào mùa mưa và không có đối tượng mới
phát sinh gây hại nên hoàn toàn có thể áp dụng các quy trình phòng trừ đã có để nâng cao năng
suất và chất lượng quả.
4. Kết luận và đề nghị
- Các giống đào, mận có nguồn gốc nhập nội bước đầu cho thấy khả năng thích ứng và phù hợp
với điều kiện khí hậu tại Đà Lạt, Lạc Dương.
- Thời gian ra hoa, đậu quả của các giống đào, mận từ tháng 11-12 trong năm, thu hoạch vào cuối
tháng 4 năm sau.
- Chưa có đối tượng sâu, bệnh hại mới nguy hại đến sinh trưởng và phát triển của các giống khảo
nghiệm tại vùng nghiên cứu.
- Cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác phù hợp để nâng cao
hiệu quả, chất lượng của các giống.
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Một số hình ảnh các giống đào, mận nhập nội tại thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương,
tỉnh Lâm Đồng
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1. Hà Minh Trung, Lê Đức Khánh và CTV. Kết quả thực hiện dự án ACIAR “Phát triển cây ăn quả
ôn đới có yêu cầu thấp về đơn vị lạnh thích hợp với Australia, Thái Lan, Lào và Việt Nam”, mã số
CS1/2001/027. Báo cáo khoa học, Viện Bảo vệ thực vật.
2. Lê Đức Khánh và CTV. Kết quả thực hiện đề tài độc lập cấp nhà nước “Nghiên cứu các biện
pháp kỹ thuật tổng hợp để phát triển cây ăn quả ôn đới (mận, hồng, đào) chất lượng cao ở các tỉnh
miền núi phía Bắc”, 2004-2006. Báo cáo khoa học, Viện Bảo vệ thực vật.
3. Lê Đức Khánh và CTV. Kết quả nghiên cứu một số sâu hại chính trên cây ăn quả ôn đới (mận,
hồng, đào, táo) ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. Tuyển tập các công trình nghiên cứu bảo vệ thực
vật (1996-2000). Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2000.

Hội thảo Khoa học và Công nghệ với Doanh nghiệp

PHẦN III
THAM LUẬN CỦA CÁC ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP,
HIỆP HỘI, LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

123

124

Hội thảo Khoa học và Công nghệ với Doanh nghiệp

ĐẦU TƯ VÀO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HƯỚNG ĐI CỦA DOANH NGHIỆP
DS. HUỲNH LÊ THỤC CƠ

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng

Lâm Đồng có những lợi thế về tự nhiên để phát triển dược liệu và mô hình nông nghiệp công nghệ
cao. Chính phủ đã phê duyệt Lâm Đồng là 1 trong 8 vùng phát triển dược liệu của cả nước, tiêu biểu
với nhiều giống cây quý như Actiso, Diệp hạ châu, nấm Linh chi,...
Trong những năm gần đây, với chiến lược đầu tư cho các sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ thiên
nhiên, Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) đã chuyển mình hướng đến mục tiêu cung cấp
các sản phẩm từ dược liệu có giá trị ngày càng cao cho thị trường trong nước và quốc tế với khát
vọng biến những tiềm năng dược liệu của địa phương thành những sản phẩm chăm sóc sức khỏe
cộng đồng có giá trị.
Để đạt được mục tiêu trên, Ladophar xác định cần phải có sản phẩm tốt và dịch vụ cạnh tranh.
Việc đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng khoa học và công nghệ vào hoạt động sản xuất là rất cần
thiết. Công ty Ladophar đã liên tục nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất, máy móc thiết bị phù hợp
với quy trình mới nhằm tận dụng thiết bị sẵn có, nghiên cứu thêm các sản phẩm mới có thế mạnh
của Công ty để từ đó cho ra thị trường các sản phẩm chất lượng, mẫu mã đẹp, đáp ứng thị hiếu
người tiêu dùng.
Đầu tư đổi mới công nghệ
Một số hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ tại các nhà máy của
Ladophar đã giúp doanh nghiệp tổ chức lại sản xuất, nâng cao chất lượng, sản lượng sản phẩm, tạo
ưu thế cạnh tranh như:
- Đổi mới quy trình chiết xuất cao dược liệu và Actiso: phương pháp mới giúp nâng cao chất lượng
sản phẩm thông qua việc tăng tỷ lệ hoạt chất có tác dụng trong sản phẩm, đồng thời giảm đáng kể
thời gian sản xuất.
- Đổi mới thiết bị chiết xuất cao: giảm lao động thủ công nghiên cứu phù hợp.
- Đầu tư hệ thống rửa tự động: giảm lao động thủ công, xử lý triệt để dư lượng thuốc bảo vệ thực
vật (nếu có).

Máy sấy cao dược liệu

Hệ thống rửa tự động
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- Đầu tư hệ thống máy sấy cao dược liệu theo công nghệ mới: thiết bị dễ sử dụng, đảm bảo vệ
sinh an toàn sản phẩm, công suất tăng gấp 5 lần so với thiết bị cũ.
- Đầu tư mới hệ thống pha chế tự động cho nhà máy sản xuất trà thảo mộc: tăng công suất pha
chế gấp 2 lần so với công nghệ và thiết bị cũ, cơ giới hóa hoàn toàn nên giảm lao động thủ công từ
khâu đầu đến khâu cuối.
- Đầu tư mới dây chuyền pha chế, đóng ống và đóng chai tự động: đảm bảo tăng năng suất, chất
lượng, sản lượng; thiết bị có tính đồng nhất cao nên tiết kiệm rất nhiều chi phí sản xuất và kiểm tra
chất lượng.

Hệ thống chiết rót, đóng nắp chai tự động

Hệ thống pha chế dây chuyền viên nang mềm

- Đầu tư mới dây chuyền sản xuất viên nang mềm công nghệ Hàn Quốc: góp phần đa dạng hóa
sản phẩm và sản xuất các sản phẩm từ dược liệu đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.
Chú trọng nghiên cứu sản phẩm mới
Song song với việc đầu tư mới trang thiết bị, cải tiến quy trình sản xuất, công tác nghiên cứu sản
phẩm mới luôn được Công ty quan tâm. Với đội ngũ cán bộ nghiên cứu đầy nhiệt huyết và kinh
nghiệm trong lĩnh vực dược liệu, Công ty liên tục cho ra đời các sản phẩm mới.
Ngoài những sản phẩm trà truyền thống như trà Actiso, Linh chi, Diệp hạ châu, những năm gần
đây, Công ty luôn tìm tòi, nghiên cứu cho ra đời các sản phẩm mới, cải tiến về chất lượng, khai thác
triệt để công dụng của hoạt chất có trong cây dược liệu.
Năm 2013, Công ty đã cho ra đời sản phẩm trà tươi Actiso. Sản phẩm mới này có đặc điểm nổi
bật là giữ nguyên hoạt chất từ lá Actiso tươi. Áp dụng công nghệ chế biến trà Oolong, lá Actiso được
thu hái, vận chuyển trong 24 giờ đến nơi sản xuất, qua hệ thống rửa hiện đại sục ozon của Nhật Bản
giúp loại bỏ nhiều tạp chất và hạn chế tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Quy trình sản xuất sản
phẩm trà từ lá tươi của cây Atiso là đề tài nghiên cứu được Hội đồng Sáng kiến tỉnh Lâm Đồng công
nhận sáng kiến cấp tỉnh.

Công tác nghiên cứu sản phẩm mới luôn được Công ty Ladophar quan tâm
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Năm 2015 và 2016, Công ty tiếp tục cho ra đời sản phẩm cao khô Actiso, cải tiến quy trình sản
xuất thuốc uống Actiso từ dây chuyền sản xuất ống thủy tinh sang ống PE khép kín, giúp tăng năng
suất, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Năm 2017, với sự nỗ lực của đội ngũ nghiên cứu nói riêng và toàn thể lãnh đạo, người
lao động, Công ty cho ra đời hàng loạt sản phẩm với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe như:
kẹo Actiso (kẹo dẻo, cứng), Herbaga…, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người
tiêu dùng. Herbaga là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam được sản xuất với sự phối hợp của
các loại dược liệu đặc trưng của Lâm Đồng (Actiso, Diệp hạ châu, Linh chi, Đảng sâm,
Nano Curcumin).

Năm 2018, với dây chuyền sản xuất viên nang mềm, Công ty tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm có
tính khả dụng cao từ dược liệu như: viên nang mềm Actiso extra, viên nang mềm Nano Curcumin,…
Đầu năm 2019, Công ty tiếp tục đưa ra thị trường các sản phẩm như Nosamin, Ladodetox
Purebody, Ladoboost Venus,… đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người
tiêu dùng.
Ngoài việc tự nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, được sự hỗ trợ của Sở Khoa học
và Công nghệ Lâm Đồng, Công ty đã kết nối, hợp tác với các nhà khoa học tại các viện nghiên cứu,
trường đại học để chuyển giao những kết quả ứng dụng khoa học và công nghệ áp dụng vào hoạt
động tại đơn vị. Theo đó, đã tiếp nhận chuyển giao công nghệ và thiết bị sấy Actiso để sơ chế, chế
biến sau thu hoạch các sản phẩm từ Actiso và các loại dược liệu khác.
Hiện nay, Công ty đang thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu quy trình
công nghệ sản xuất cao khô từ lá dâu tằm (Morus alba L.) dùng làm dược liệu” với mục tiêu nghiên
cứu sản phẩm và phát triển vùng trồng dược liệu lá dâu tằm tại địa phương.
Có thể nói trong giai đoạn hội nhập hiện nay, khoa học và công nghệ chính là chìa khóa mở cánh
cửa cho các doanh nghiệp vươn ra thị trường trong nước và quốc tế. Khoa học và công nghệ đã
thực sự đi vào hoạt động thực tế tại đơn vị, giúp khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực của Công
ty và địa phương, qua đó tăng chất lượng, năng suất, sản lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản
xuất, tạo lợi thế cạnh tranh trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp vào quá trình tăng trưởng kinh tế tại địa phương.
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ĐẨY MẠNH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HỖ TRỢ
HỢP TÁC XÃ ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT
VÀ CÔNG NGHỆ MỚI
BÙI QUANG TÙNG

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng
I. Tình hình phát triển của các hợp tác xã và công tác hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng khoa học
kỹ thuật, công nghệ mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
1. Tình hình phát triển của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Theo Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012, HTX là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách
pháp nhân, do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt
động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự
chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý HTX. Theo đó, HTX có những nguyên
tắc tổ chức, hoạt động đặc thù, khác biệt so với doanh nghiệp. HTX với mục đích và sứ mệnh không
những tạo ra lợi nhuận mà còn đáp ứng nhu cầu chung của thành viên thông qua các sản phẩm,
dịch vụ do HTX cung ứng. Đặc biệt, các HTX nông nghiệp ngày nay có vai trò, vị trí rất quan trọng khi
vừa hỗ trợ các thành viên tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới, vừa thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và
phát triển bền vững. Hoạt động của HTX thông qua quá trình triển khai thực hiện các chương trình,
dự án phát triển cộng đồng như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, dạy nghề,… giúp đẩy mạnh
sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội
trên địa bàn.
Trong những năm qua, đặc biệt từ khi Luật HTX năm 2012 được ban hành, với sự quan tâm, chỉ
đạo, hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị, nền kinh tế tập thể mà nòng
cốt là các HTX trên địa bàn tỉnh đã có sự phát triển mạnh mẽ.
a) Về số lượng
Tính đến ngày 31/12/2018, toàn tỉnh có 315 HTX, trong đó 286 HTX đang hoạt động gồm
198 HTX nông nghiệp, 35 HTX công thương (4 HTX chợ), 26 HTX giao thông vận tải, 25 quỹ tín
dụng nhân dân, 1 HTX xây dựng, 1 HTX dịch vụ du lịch; 29 HTX đã ngưng hoạt động, đang chờ
giải thể. Các HTX đã thu hút sự tham gia của 63.602 thành viên, trong đó HTX nông nghiệp có
7.011 thành viên, Quỹ tín dụng nhân dân có 54.002 thành viên, HTX công thương có 577 thành viên,
HTX giao thông vận tải có 1.998 thành viên, HTX dịch vụ du lịch và xây dựng có 34 thành viên.
b) Hoạt động chính của HTX
Các HTX nông nghiệp thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp của các
hộ thành viên như: cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gia súc, giống cây trồng, vật
nuôi; tổ chức sơ chế, chế biến, tiêu thụ các loại sản phẩm: rau, củ, quả, cà phê, lúa gạo… cho các
thành viên; phối hợp với các cơ quan chuyên môn của nhà nước hoặc doanh nghiệp tổ chức tuyên
truyền, tập huấn, hội thảo về công tác áp dụng khoa học kỹ thuật, các quy trình sản xuất theo tiêu
chuẩn VietGAP, triển khai các loại giống mới cho thành viên…
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Các HTX vận tải có khoảng 1.998 thành viên và 2.631 lao động, quản lý hơn 3.038 phương tiện
xe các loại gồm: xe khách, xe tải, taxi, du thuyền, mô tô phục vụ du khách. Những phương tiện này
hầu hết là sở hữu cá nhân. HTX thực hiện các dịch vụ hỗ trợ như: tìm nguồn hàng, nguồn khách, ký
và giao cho thành viên thực hiện các hợp đồng vận chuyển hàng hóa và hành khách; mở tuyến xe
khách trong và ngoài tỉnh; giúp thành viên thực hiện các thủ tục: xin cấp giấy phép kinh doanh, giới
thiệu đăng kiểm, ký hợp đồng tuyến với các bến liên quan (đi, đến), đại lý bán bảo hiểm cho xe cơ
giới; liên kết sửa chữa xe, bán phụ tùng xe.
Các HTX lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: tổ chức sản xuất, triển khai hoạt động dạy
nghề, tạo việc làm, giúp nâng cao thu nhập cho thành viên và các lao động thuê ngoài. Hoạt động
trong lĩnh vực đan - dệt len, may công nghiệp, đan lát, sản xuất, chế biến nông sản.
2. Công tác hỗ trợ HTX ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới
a) Cơ sở pháp lý
Nhằm giúp HTX tăng cường khả năng hỗ trợ thành viên, số người được thụ hưởng thông qua hỗ
trợ HTX ngày càng tăng, phạm vi tác động lớn và có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo lập công bằng
xã hội trong quá trình phát triển, một số quy định riêng trong lĩnh vực này đã được ban hành. Cụ thể
như sau:
- Ở cấp trung ương: Luật HTX năm 2012, Nghị định số 193/2013/NÐ-CP ngày 21/11/2013 và
Nghị định số 107/2017/NÐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật
HTX, theo đó, đã quy định rõ trách nhiệm và nội dung hỗ trợ HTX. Các nội dung hỗ trợ HTX được
quy định cụ thể trong Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số
2261/QÐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, Quỹ Phát triển khoa học và
công nghệ quốc gia ưu tiên hỗ trợ HTX trong hoạt động ứng dụng khoa học kỹ thuật và công
nghệ mới.
- Ở địa phương, Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng
quy định Chính sách hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015-2020, trong đó,
ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% chi phí cho các HTX nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để ứng dụng công
nghệ tiên tiến, giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; mức hỗ trợ tối đa không quá
200 triệu đồng/mô hình. Ngoài ra, các HTX được hỗ trợ như các doanh nghiệp khác theo quy định
tại Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Chương
trình hỗ trợ về khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 20162020; Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Dự án
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng giai đoạn 2016-2020.
b) Công tác hỗ trợ HTX ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới của Liên minh HTX và
các ngành
- Liên minh HTX: tổ chức các hoạt động hỗ trợ HTX theo Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng.
Được UBND tỉnh giao là cơ quan triển khai thực hiện Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày
25/02/2015, trong những năm qua, Liên minh HTX đã tiếp cận với các đơn vị cơ sở, khảo sát nhu
cầu, hướng dẫn thực hiện các thủ tục; kết nối với các đơn vị nghiên cứu chuyển giao khoa học kỹ
thuật và công nghệ; hỗ trợ các HTX thực hiện 7 mô hình, cụ thể: 5 mô hình áp dụng giống mới (năm
2016-2017); 1 mô hình trồng nấm, 1 mô hình chế biến rượu vang Phúc bồn tử (năm 2018).
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Số HTX được hỗ trợ thông qua Liên minh HTX còn ít, nội dung hỗ trợ còn tập trung nhiều ở khâu
giống do kinh phí được cấp hạn chế và các HTX chưa triển khai nhiều dịch vụ chung.
- Sự hỗ trợ của các ngành: trong những năm qua, hầu hết các ngành đã quan tâm hỗ trợ HTX
về ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới thông qua các chương trình, kế hoạch phát triển
do các ngành chủ trì như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, khuyến nông,
khuyến công… Hầu hết các dự án hỗ trợ trực tiếp đến các hộ nông dân thành viên HTX, tuy nhiên,
số HTX trực tiếp tiếp nhận và triển khai chưa nhiều.
Nhìn chung, mặc dù có nhiều chủ trương, chính sách đã được ban hành; sự quan tâm của các
cấp, ngành đối với kinh tế tập thể và HTX, nhưng trong thời gian qua, công tác hỗ trợ các HTX ứng
dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vẫn chưa đáp ứng nhu cầu; chưa tương xứng với vai trò,
vị trí của HTX; chưa trở thành động lực phát triển của các HTX. HTX chưa đảm nhận được vai trò là
đầu mối tiếp nhận hỗ trợ và triển khai thực hiện áp dụng cho thành viên của HTX.
Nguyên nhân:
- Về phía các HTX: chưa đủ năng lực về quản lý, thiếu đội ngũ cán bộ kỹ thuật giỏi để có thể tiếp
cận với các chính sách hỗ trợ; quy mô HTX nhỏ, không đủ khả năng đối ứng về kinh phí và không
có tài sản đảm bảo để vay vốn.
- Về phía các cơ quan nhà nước: vẫn duy trì cơ chế hỗ trợ HTX như đối với doanh nghiệp, chưa
có cơ chế hỗ trợ riêng, đặc thù cho HTX.
II. Một số đề xuất về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ
HTX ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới
Hiện nay, các HTX đang phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ,
cách làm cho bà con nông dân, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất
và nhất là đã thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản. Trên một
số lĩnh vực, HTX đã mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều ngành, nghề, phát triển kinh doanh tổng hợp,
đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, đóng góp một phần không nhỏ cho
ngân sách nhà nước; đồng thời, tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn dân cư, góp phần xóa
đói, giảm nghèo ở địa phương, giải quyết nhu cầu, lợi ích chính đáng của thành viên và người lao
động như: đóng bảo hiểm xã hội, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy
nổ theo quy định của nhà nước.
Do vị trí, vai trò quan trọng của HTX trong quá trình phát triển, trong thời gian tới, nhà nước cần
tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của công tác hỗ trợ HTX, trong đó, có nội dung hỗ trợ HTX
ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, thông qua HTX để hỗ trợ kinh tế hộ phát triển, giải
quyết việc làm, cải thiện đời sống của nhân dân.
Về phía các HTX, cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt, đòi hỏi sản phẩm của các HTX phải
được nâng cao cả về năng suất lẫn chất lượng. Trong bối cảnh đó, ứng dụng khoa học kỹ thuật,
công nghệ vào sản xuất đang được xem là hướng đi tích cực.
Để thực hiện tốt công tác này, cần tập trung triển khai một số phương hướng và giải pháp sau:
1. Tăng cường thực hiện công tác thông tin tuyên truyền
Thực tế cho thấy, các HTX chưa hiểu biết đầy đủ về chính sách, chương trình hỗ trợ ứng dụng
khoa học kỹ thuật, công nghệ của nhà nước cho các doanh nghiệp nói chung và HTX nói riêng; từ
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đó, không thể tiếp cận với lĩnh vực này. Do đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền để các HTX
nắm vững chính sách, biết rõ các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, đơn vị thực hiện công
tác hỗ trợ, đơn vị chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, các thủ tục ban đầu để tiếp cận thuận
lợi nhất. Công tác tuyên truyền phải góp phần xóa bỏ những e ngại của HTX khi tham gia vào các
hoạt động khoa học và công nghệ và tìm kiếm sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước.
2. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn
HTX thường gặp lúng túng khi triển khai thực hiện đề tài, dự án trong lĩnh vực khoa học và công
nghệ, do đó, công tác tư vấn cần cụ thể và toàn diện về thủ tục hành chính; kỹ năng xây dựng và đề
xuất các đề tài ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ; kỹ năng triển khai thực hiện đề tài; cách viết
báo cáo khoa học; các thủ tục, chứng từ tài chính, công tác quyết toán…
Công tác tư vấn cũng cần hỗ trợ các HTX về các thủ tục trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu
hàng hóa; hướng dẫn đăng ký mã số, mã vạch, công bố tiêu chuẩn cơ sở và các thủ tục khác có
liên quan.
3. Hỗ trợ nguồn nhân lực
Hầu hết nguồn nhân lực của các HTX hiện nay rất mỏng cả về nhân lực quản trị và khoa học kỹ
thuật, công nghệ. Các cơ quan nhà nước cần hỗ trợ cho các HTX tăng cường năng lực thông qua
các hoạt động:
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và kỹ thuật của HTX.
- Hỗ trợ kinh phí cho HTX thuê cán bộ kỹ thuật giỏi, phù hợp với ngành, nghề và nhu cầu thực tế.
4. Tập trung ưu tiên đáp ứng nhu cầu, hỗ trợ các HTX nông nghiệp tổ chức sản xuất, kinh
doanh theo chuỗi giá trị bền vững
a) Đối với HTX trồng trọt
- Khâu giống: hỗ trợ bảo tồn giống gốc; chọn và đưa vào sản xuất các giống chất lượng tốt; xây
dựng khu nhân, cung cấp giống tập trung của HTX.
- Quá trình chăm sóc cây trồng: nghiên cứu các hình thức tưới tiêu bằng công nghệ hiện đại, các
loại phân bón phù hợp với từng loại cây trồng. Cải tiến và tối ưu hóa các mô hình bảo vệ cây trồng
dưới tác động của khí hậu và thời tiết như: nhà lưới, nhà kính, hệ thống chiếu sáng, điều hòa nhiệt
độ... Nghiên cứu các biện pháp bảo vệ thực vật phù hợp để sản xuất sản phẩm an toàn. Nghiên cứu
các biện pháp để làm chủ quá trình ra hoa, thụ phấn, bảo vệ quả non để nâng cao năng suất, chất
lượng nông sản…
- Khâu thu hoạch: nghiên cứu áp dụng các biện pháp kéo dài mùa vụ thu hoạch (chín sớm, chín
muộn, trái vụ); cách thức thu hoạch, các thiết bị thu hoạch phù hợp với từng sản phẩm để đảm bảo
chất lượng và mẫu mã hàng hóa.
- Khâu bảo quản: nghiên cứu các hình thức, công nghệ bảo quản phù hợp với từng loại sản phẩm
để giảm tổn thất trong tồn trữ và lưu thông.
- Khâu chế biến: tập trung nghiên cứu các hình thức sơ chế, công nghệ chế biến cho mỗi loại
sản phẩm.
- Khâu tiêu thụ: nghiên cứu các kênh phân phối trong nước và thị trường xuất khẩu; hỗ trợ tạo
lập và đăng ký thương hiệu; hỗ trợ quảng bá thương hiệu sản phẩm; ứng dụng công nghệ trong
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truy xuất nguồn gốc; nghiên cứu các hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ phù hợp với từng loại
sản phẩm,...
b) Đối với HTX ngành chăn nuôi
Hiện nay, số HTX hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi còn ít, do đó, bên cạnh việc vận động thành
lập HTX mới, cần nghiên cứu, hướng dẫn các HTX tổ chức kinh doanh theo chuỗi giá trị và thực
hiện công tác hỗ trợ phù hợp với từng công đoạn, chú trọng khâu giết mổ tập trung, bảo quản, vận
chuyển, tiêu thụ.
5. Thiết lập mối quan hệ thường xuyên và chặt chẽ giữa Liên minh HTX với Sở Khoa học
và Công nghệ và các cơ quan nghiên cứu, chuyển giao
Các cơ quan liên quan cần tiến hành phối hợp:
- Rà soát, hệ thống các chính sách hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ
đã ban hành để triển khai cho các HTX, nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ đặc thù cho HTX; xem xét
cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ cho HTX.
- Tổ chức khảo sát, nắm vững nhu cầu của các HTX để định hướng công tác hỗ trợ phù hợp và
hiệu quả.
- Thường xuyên thông báo nhu cầu của các HTX về ứng dụng khoa học và công nghệ, các kết
quả nghiên cứu ứng dụng có thể chuyển giao, kết nối giữa cung và cầu trong hoạt động chuyển giao
tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới giữa các cơ quan có liên quan.
- Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho các HTX, xây dựng các HTX thành đầu
mối tiếp nhận và triển khai tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới cho nông dân.
- Phối hợp tư vấn, hỗ trợ các HTX xây dựng dự án, thực hiện các thủ tục để tiếp cận với Quỹ Phát
triển khoa học và công nghệ quốc gia.
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HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHẠM HOÀNG

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng
I. Thực trạng hỗ trợ
- 8.500 doanh nghiệp (DN) đăng ký kinh doanh; trong đó, 1.500 DN hoạt động trong lĩnh vực
nông nghiệp.
- 9 DN khoa học và công nghệ (KH&CN), 2 chuỗi liên kết giá trị được UBND tỉnh công nhận và
hỗ trợ vốn đầu tư.
- 19 DN ứng dụng công nghệ IoT phục vụ tưới tiêu trong nông nghiệp với diện tích 70 ha. Thí điểm
nông nghiệp thông minh: IoT tưới nước tiết kiệm, thông minh, hiệu quả cao tại HTX Thạnh Nghĩa,
Đơn Dương.
- DN chế biến nông sản chưa nhiều, tỷ lệ thấp (20-50% sản lượng thô). Trong 157 DN chế biến
nông sản, có 48 DN đạt trình độ công nghệ tiên tiến - trung bình gồm 15 DN trà; 4 DN cà phê; 16 DN
rau, hoa; 1 DN chăn nuôi; 14 DN khác). 500 ha nhà màng, nhà kính, đất đạt tiêu chuẩn, sử dụng hiệu
quả đèn LED trong canh tác, bảo quản chất lượng sản phẩm sau thu hoạch.
- Triển khai thực hiện dự án Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020 (theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày
04/02/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng): 11 DN tham gia, hỗ trợ 60 triệu đồng/DN; các DN có sản
phẩm hợp chuẩn, hợp quy tham gia thị trường được hỗ trợ 20 triệu đồng/sản phẩm sau khi hoàn
thành quy trình thẩm định của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh. Trong đó, Công ty Cổ
phần Dược Lâm Đồng đã tham gia và đạt giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương
(năm 2016).
- Đang triển khai văn bản đã ký kết giữa Sở KH&CN và Hiệp hội DN Lâm Đồng ngày 28/02/2019
về Chương trình hỗ trợ KH&CN cho DN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020 (theo Quyết
định số 2323/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng), cụ thể: ươm mầm KH&CN
trong 5 DN chế biến; ký kết hợp đồng khảo nghiệm chế phẩm sinh học mới giữa nhóm DN Hàn Quốc
với Trường Đại học Đà Lạt, Công ty TNHH TM-DV-SX Tượng Sơn; phát huy hiệu quả các lần trao
đổi kinh nghiệm giữa DN Hàn Quốc và Lâm Đồng trong các năm 2017-2019. Trung tâm Hỗ trợ Khởi
nghiệp thuộc Hiệp hội DN tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Ứng dụng KH&CN (Sở KH&CN) triển khai
hoạt động vườn ươm DN, sáng tạo kỹ thuật (theo Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của
UBND tỉnh Lâm Đồng).
- Hoạt động đào tạo kỹ thuật cho DN: hàng trăm DN đã tham gia các lớp tập huấn về năng suất
chất lượng, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, thương
hiệu, mã số, mã vạch, Q code, chỉ dẫn địa lý... Nhiều DN được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng
nhận đối với các sản phẩm chủ lực như rau, hoa, cà phê, chè... Triển khai hiệu quả chương trình
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hỗ trợ đào tạo kỹ thuật trực tiếp theo nhu cầu đặt hàng từ DN (Văn bản số 2182/UBND-TH2 ngày
17/4/2018 của UBND tỉnh Lâm Đông). Đã ký kết hợp tác giữa Tổ chức Phát triển và Hợp tác Kinh tế
(PUM) và Hiệp hội: bảo lãnh, xét duyệt trung bình 10-15 DN/năm; tạo mầm hạt nhân KH&CN trong
sáng tạo; xử lý, tháo gỡ khó khăn về công nghệ kỹ thuật cho DN với sự hỗ của các chuyên gia giỏi
từ PUM Hà Lan.
1. Đầu tư vào nông nghiệp
- 1.425 DN hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó 959 DN trồng trọt, 400 DN trồng trọt
kết hợp chăn nuôi, 66 DN chăn nuôi.
- 173 hợp tác xã, 945 trang trại.
- 9 DN được công nhận DN KH&CN với diện tích 278 ha (liên kết với nông hộ là 247 ha).
- 35% DN áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến, quy chuẩn như HACCP, ISO, UTZ, 4C,
Rainforest, Fair trade, Kaizen, USDA,…
- 5 DN được công nhận sản xuất nông nghiệp hữu cơ với 213 ha; trong đó, 124 ha chè, 19 ha rau.
- Thị trường tiêu thụ: 25% xuất khẩu sang các nước trong khu vực ASEAN, EU, UAE...; 75% tiêu
thụ tại thị trường trong nước.
- Sản phẩm: chè, cà phê, tơ tằm, dệt may, nông sản chế biến, khoáng sản, lâm sản, cá nước ngọt.
2. Tình hình ứng dụng KH&CN
- Các công nghệ được áp dụng trong sản xuất như: nhà kính (4.100 ha); nhà lưới (1.037 ha);
màng phủ (8.268 ha); sử dụng công nghệ tưới kết hợp bón phân tự động (25.688 ha); 50 nhà kính
đạt quy chuẩn (20 tỷ đồng/ha), plastic 5 lớp chống UV, bám bụi, đuổi côn trùng… với 2.070 ha rau,
1.030 ha hoa.
- 51.799 ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó, 18.968 ha rau, 13.624 ha
hoa, 6.335 ha chè, 19.885 ha cà phê.
- 5 phòng thí nghiệm đủ điều kiện phân lập, nuôi cấy vi sinh (bioreactor).
- 10 DN sản xuất phân bón hữu cơ (Bacillus thuringiensis; nấm đối kháng Trichoderma; tổ hợp
enzymes xử lý mùi hôi, phân chuồng, vỏ cà phê sau chế biến ướt, khô).
- 291 DN đầu tư vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với tổng số tiền 30.000 tỷ đồng.
- Xây dựng 68 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản được các tổ chức trong và ngoài nước
chứng nhận về chất lượng sản phẩm (rau 8%, hoa 2%, cà phê 10%, trà 17%, sữa bò 97%, heo
hơi 31%); rau 1.560 hộ, hoa 1.180 hộ. Cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Hoa Đà Lạt cho
270 đơn vị, Rau Đà Lạt cho 65 đơn vị. Cấp chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP)
250 ha (theo Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 20/7/2017).
- Hình thành 8 khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích khoảng
1.912 ha; 19 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đáp ứng các tiêu chí với tổng diện tích
khoảng 3.340 ha; chăn nuôi 32.000 bò sữa.
- 304 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống rau, hoa, quả; 51 phòng thí nghiệm nuôi cấy mô với
394 box cây; cung ứng 45 triệu cây giống/năm.
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- 21 DN ứng dụng IoT, áp dụng phần mềm Diagri để đồng bộ với hệ thống tem QR; thực hiện tái
canh 37.000 ha, ghép cải tạo 20.000 ha cà phê theo dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại
Việt Nam (VnSAT).
- Phát triển giống chè Oolong, Shan TB14; dâu Bầu đen, Tam bội; nấm Đông trùng hạ thảo, Linh
chi, Đông cô,...; dược liệu quý Panax, sâm Codonopsis, Artichoke, lan Gấm anoetochilus; cá Tầm
thịt và trứng Black caviar.
3. Đánh giá
Tỷ lệ DN:
- Trồng trọt 82%, chăn nuôi 15%, dịch vụ 3%. Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao 51.799 ha (chiếm tỷ lệ 18%), năng suất tăng 30-50%, quy mô công nghiệp chế biến tăng nhanh,
áp dụng có hiệu quả về năng xuất, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Hệ số sử dụng đất 3-3,5.
- Lĩnh vực nông - lâm - thủy sản chiếm 47% GRDP, đạt 158 triệu đồng/ha/năm (gấp 3,5 lần so với
năm 2008). Nông nghiệp công nghệ cao chiếm 30% giá trị ngành nông nghiệp, giá trị xuất khẩu đạt
80% toàn ngành. Tốc độ tăng trưởng 8,4% (cà phê 240 triệu đồng/ha, chè 250 triệu đồng/ha, rau
400-500 triệu đồng/ha; hoa và dược liệu 0,8-1,2 tỷ đồng/ha; cá, hoa, dâu tây 5-8 tỷ đồng/ha).
- Thay đổi canh tác truyền thống bằng việc ứng dụng các công nghệ mới, thông minh, đèn LED,
công nghệ sinh học, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, xây dựng thương
hiệu..., góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh). Đến nay, 19 sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn
tỉnh đã được Bộ KH&CN công nhận nhãn hiệu chứng nhận; đã xây dựng thành công thương hiệu
“Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” cho 4 sản phẩm chính gồm: rau, hoa, cà phê Arabica và du
lịch canh nông.
- Đóng góp GRDP: DN nông - lâm nghiệp 3,1%, công nghiệp - xây dựng 6,4%, dịch vụ du
lịch 4,7%.
4.Thị trường công nghệ
- 99% DN tại các khu công nghiệp dẫn đầu về đầu tư chế biến, công nghệ sau thu hoach, giải
quyết đầu ra cho nông dân (trà 80% tổng sản lượng; cà phê 40% tổng sản lượng; rau, hoa 18%; bò
sữa, cá nước lạnh, tơ tằm 99%...).
- Thực trạng về công nghệ: hiện đại 4,7%, khá 21%, trung bình 15,7%, lạc hậu 58,6%.
- Giải pháp: hỗ trợ từ các chuyên gia nước ngoài (PUM, JICA, WB…) liên doanh, hợp tác (vốn,
công nghệ, thị trường, thị phần, thương hiệu).
5. Xây dựng mối quan hệ, liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, DN, nhà đầu tư chưa
đạt hiệu quả
- Tăng nợ xấu.
- Rào cản hành chính, cơ chế, lãi suất.
- Cạnh tranh với các DN FDI.
6. Vai trò
- Ưu điểm: ứng dụng, cung ứng, tư vấn (giống, quy trình, quy chuẩn, xúc tiến, tiêu thụ...).
- Nhược điểm: nghiên cứu, sáng chế, bản quyền, tập quán truyền thống canh tác vô cơ, tự phát
ứng dụng công nghệ, rào cản vốn, thủ tục hành chính KH&CN…
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7. Thực trạng hiệu quả, thương mại hóa đề tài KH&CN
- Đầu tư từ ngân sách dàn trải, hiệu quả thấp.
- Rào cản thủ tục chưa sửa đổi.
8. Luật hỗ trợ doanh nghiệp
- Chưa có tác dụng, thực chất trung ương giao khoán cho ngân sách địa phương.
- Tự đầu tư, vượt rào cản.
- Không có niềm tin có thực sự hỗ trợ.
9. Thực trạng, kết quả khởi nghiệp nông nghiệp
- Tổ chức hình thành: Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp trường Đại học Đà Lạt (2017), Trung tâm Hỗ
trợ Khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng (2018).
- Tổ chức sơ tuyển khoảng 350 ý tưởng do sinh viên tham gia (50 ý tưởng/năm), đạt 5 giải/năm;
10 đề tài đang duy trì, có hiệu quả; 4 DN có thương hiệu sản phẩm (cà phê, ca cao, tảo xoắn, dầu
dừa); 2 nhượng quyền thương mại.
- Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh: 5 tỷ đồng (Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND
tỉnh Lâm Đồng): chưa giải ngân được.
- Cơ chế, rào cản, vườn ươm, ha tầng, nhân sự.
II. Một số đề xuất về cơ chế pháp lý
1. Bổ sung một số thủ tục hành chính, biểu mẫu đăng ký hỗ trợ KH&CN theo Nghị định số
13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 về DN KH&CN; Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 26/10/2016
của UBND tỉnh Lâm Đồng. Áp dụng đồng bộ các luật liên quan (thuế, DN, đầu tư, ngân sách
nhà nước...).
2. Phát triển môi trường thuận lợi, bền vững trong lĩnh vực KH&CN tại Lâm Đồng
Đẩy mạnh hình thành vườn ươm KH&CN, công viên phần mềm, cơ sở R&D, khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo... nhằm thu hút nguồn nhân lực KH&CN.
Với DN, tỷ lệ trích lập Quỹ KH&CN tại DN trên 10% lợi nhuận trước thuế (bổ sung Nghị định
số 13/2019/NĐ-CP), Công văn số 1048/BKHCN-PTTTDN ngày 16/4/2019 của Bộ KH&CN về việc
Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.
Bổ sung một số nội dung cần thiết, cụ thể trong văn bản đã ký ngày 28/02/2019 giữa Sở KH&CN
và Hiệp hội Doanh nghiệp Lâm đồng.
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ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
VÀ NHU CẦU CÔNG NGHỆ CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP
Phòng Quản lý công nghệ và Chuyên ngành
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

I. Đánh giá trình độ công nghệ (TĐCN) sản xuất của các doanh nghiệp chế biến nông sản
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Năm 2017, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đề tài cấp tỉnh “Đánh giá TĐCN sản xuất của các doanh
nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” do Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và
Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
Đề tài nhằm mục tiêu tạo cơ sở để quản lý đổi mới công nghệ là đánh giá đúng TĐCN, bởi lẽ các
kết luận đánh giá TĐCN giúp các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định, các doanh nghiệp có những cơ
sở khoa học, nắm bắt được TĐCN hiện tại của một doanh nghiệp, một ngành để từ đó có được định
hướng chiến lược đầu tư phát triển công nghệ một các khoa học và hợp lý.
Đề tài đã thực hiện đánh giá TĐCN sản xuất các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế
biến nông sản và toàn ngành chế biến nông sản của tỉnh Lâm Đồng (Nhóm C.10 tại Quyết định
số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế
của Việt Nam; theo quy trình tại Thông tư 04/2014/TT-BKHCN ngày 8/4/2014 của Bộ Khoa học và
Công nghệ).
Các kết quả đánh giá TĐCN (TĐCN) được giới hạn trong phạm vi chọn mẫu 157 DN có Phiếu
Điều tra công nghệ sản xuất đạt chất lượng đại diện cho ngành chế biến nông sản tỉnh Lâm Đồng,
được tóm tắt như sau:
1. Phân loại 157 doanh nghiệp (DN) theo lĩnh vực
Chế biến chè (trà) có 67 DN, chiếm tỷ lệ 42,68%;
Chế biến cà phê có 23 DN, chiếm tỷ lệ 14,65%;
Chế biến rau có 16 DN, chiếm tỷ lệ 10,19%;
Chế biến hoa có 16 DN, chiếm tỷ lệ 10,19%;
Chế biến từ các sản phẩm chăn nuôi có 5 DN, chiếm tỷ lệ 3,18%;
Chế biến từ các nông sản khác có 30 DN, chiếm tỷ lệ 19,11%.
2. Phân loại 157 doanh nghiệp theo loại hình DN
Công ty TNHH có 89 DN, chiếm tỷ lệ 56,69%;
Doanh nghiệp FDI (100% vốn nước ngoài) có 24 DN, chiếm tỷ lệ 15,29%;
Doanh nghiệp nhà nước có 22 DN, chiếm tỷ lệ 14,01%;
Công ty cổ phần có 16 DN, chiếm tỷ lệ 10,19%;
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Công ty liên doanh có 4 DN, chiếm tỷ lệ 2,55%;
Hợp tác xã có 2 DN, chiếm tỷ lệ 1,27%.
3. Phân loại 157 doanh nghiệp theo quy mô
Doanh nghiệp nhỏ có 89 DN, chiếm tỷ lệ 56,69%;
Doanh nghiệp vừa có 42 DN, chiếm tỷ lệ 26,75%;
Doanh nghiệp siêu nhỏ có 24 DN, chiếm tỷ lệ 15,29%;
Doanh nghiệp lớn có 2 DN, chiếm tỷ lệ 1,27%.
4. Phân loại 157 doanh nghiệp theo TĐCN
TĐCN Lạc hậu: có 4 DN, chiếm tỷ lệ 2,55%;
TĐCN Trung bình: có 105 DN, chiếm tỷ lệ 66,88%;
TĐCN Trung bình-Tiên tiến: có 48 DN, chiếm tỷ lệ 30,57%;
Điều lưu ý là không có DN nào đạt TĐCN Tiên tiến.
5. Phân loại TĐCN theo lĩnh vực
- Lĩnh vực chế biến chè (trà): Đạt TĐCN Trung bình; trong đó có 2,99% DN đạt TĐCN Lạc hậu,
74,63% DN đạt TĐCN Trung bình và 23,39% DN đạt TĐCN Trung bình - Tiên tiến.
- Lĩnh vực chế biến cà phê: Đạt TĐCN Trung bình; trong đó có 82,61% DN đạt TĐCN Trung bình
và 17,39% DN đạt TĐCN Trung bình - Tiên tiến.
- Lĩnh vực chế biến rau: Đạt TĐCN Trung bình - Tiên tiến; trong đó có 50% DN đạt TĐCN Trung
bình và 50% DN đạt TĐCN Trung bình-Tiên tiến.
- Lĩnh vực chế biến hoa: Đạt TĐCN Trung bình; trong đó có 6,25% DN đạt TĐCN Lạc hậu, 56,25%
DN đạt TĐCN trung bình và 37,50% DN đạt TĐCN Trung bình-Tiên tiến.
- Lĩnh vực chế biến từ các sản phẩm chăn nuôi: Đạt TĐCN Trung bình-Tiên tiến; trong đó có 80%
DN đạt TĐCN Trung bình và 20% DN đạt TĐCN Trung bình-Tiên tiến.
- Lĩnh vực chế biến các nông sản khác: Đạt TĐCN Trung bình; trong đó có 3,33% DN đạt TĐCN
Lạc hậu, 50% DN đạt TĐCN trung bình và 46,57% DN đạt TĐCN Trung bình-Tiên tiến.
6. Phân loại TĐCN ngành chế biến nông sản
Ngành chế biến nông sản tỉnh Lâm Đồng đạt TĐCN Trung bình; trong đó có 2,55% DN đạt TĐCN
Lạc hậu, 66,88% DN đạt TĐCN trung bình và 30,57% DN đạt TĐCN Trung bình-Tiên tiến.
7. Phân loại tác động mạnh, yếu của 4 thành phần (T, H, I, O) đối với TĐCN của ngành chế
biến nông sản tỉnh Lâm Đồng
- Nhóm Thiết bị công nghệ (T): Với TN = 26 điểm, có tác động Trung bình đối với TĐCN của
ngành;
- Nhóm Nhân lực (H): Với HN = 9 điểm, có tác động Trung bình đối với TĐCN của ngành;
- Nhóm Thông tin (I): Với IN = 12 điểm, có tác động Khá mạnh đối với TĐCN của ngành;
- Nhóm Tổ chức, quản lý (O): Với ON = 11 điểm, có tác động Khá mạnh đối với TĐCN của ngành.
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8. Phân tích nhận thức của các DN về sự cần thiết phát triển 4 thành phần công nghệ
(T, H, I, O)
8.1. Sự cần thiết phải phát triển thành phần T
Lý do DN tiến hành đổi mới thiết bị công nghệ
Các DN tập trung vào 3 lý do sau: (1) Cải tiến chất lượng sản phẩm (55,41%); (2) Đa dạng hóa
sản phẩm (19,21%); (3) Năng suất thấp (10,83%).
Quan điểm của DN về mức độ đổi mới thiết bị công nghệ
Tập trung vào 2 mức độ: (1) Mới đối với thị trường (37,58%); (2) Mới đối với DN (32,48%).
Nhận thức của DN hình thức cải tiến, đổi mới thiết bị công nghệ
Tập trung vào 2 hình thức: (1) Mua thiết bị công nghệ có sẵn trên thị trường (37,58%); (2) Cải tiến
thiết bị công nghệ hiện có (37,59%).
Quan điểm của DN về lý do DN ưu tiên cải tiến, đổi mới thiết bị công nghệ so với mua thiết bị
công nghệ
Tập trung vào 2 lý do: (1) Thiết bị công nghệ có sẵn trên thị trường quá đắt (30,57%); (2) Thiết bị
công nghệ không có sẵn trên thị trường (17,83%).
Nhận thức của DN về yếu tố thúc đẩy quá trình đổi mới thiết bị công nghệ
Tập trung vào 4 yếu tố sau: (1) Nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm (56,69%);
(2) Nâng cao năng suất (25,48%); (3) Đa dạng hóa sản phẩm (24,84%); (4) Yêu cầu của phát triển
bền vững (12,74%).
Nhận thức của DN về yếu tố cản trở quá trình đổi mới thiết bị công nghệ
Tập trung vào 4 yếu tố sau: (1) Thiếu vốn (31,21%); (2) Thiếu cơ hội nắm bắt công nghệ mới,
cơ hội hợp tác KH&CN (25,48%); (3) Thiếu nhân lực có trình độ chuyên môn nghiệp vụ (22,29%);
(4) Khó tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ (21,66%).
8.2. Sự cần thiết phải phát triển thành phần H
Nhận thức của DN về sự cần thiết phát triển nguồn nhân lực
Tập trung vào 3 lý do: (1) Đủ năng lực làm chủ thiết bị công nghệ hiện đại (35,03%); (2) ) Đủ năng
lực làm chủ thiết bị công nghệ mới (24,84%); (3) Năng lực R&D thấp (17,20).
Các hình thức phát triển nguồn nhân lực mà DN đã và đang thực hiện
Các DN đã áp dụng cả 5 hình thức gợi ý lựa chọn: (1) Có chế độ tiền lương và phụ cấp chất xám
hợp lý để có thể tuyển dụng và lưu giữ được cán bộ và công nhân kỹ thuật giỏi (33,12%); (2) Khen
thưởng đúng người, đúng việc, đúng lúc (33,12%); (3) Đầu tư trang thiết bị hiện đại, đáp ứng theo
yêu cầu của hoạt động R&D (20,38%); (4) Tạo môi trường làm việc dân chủ và cơ hội thăng tiến
(19,75%); (5) Khuyến khích bằng vật chất cùng khích lệ tinh thần đối với những cá nhân tự rèn luyện
để nâng cao trình độ chuyên môn (16,56%).
Các yếu tố cản trở quá trình phát triển nguồn nhân lực tại DN giai đoạn 2014-2017
Nhận thức của các DN tập trung vào 3 yếu tố: (1) Do vị trí địa lý cùng với nền kinh tế địa phương
chưa phát triển cao nên DN gặp khó khăn trong tuyển dụng cũng như lưu giữ được những cán bộ
và công nhân kỹ thuật giỏi (47,13%); (2) Chế độ tiền thưởng và phụ cấp chất xám của DN chưa đạt
đến ngưỡng hấp dẫn (14,01%); (3) Môi trường cùng điều kiện làm việc tại DN chưa thật sự thuận
lợi để phát huy tài năng (11,46%).
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Các yếu tố thúc đẩy quá trình phát triển nguồn nhân lực tại DN giai đoạn 2014-2017
Các DN đã nhận thức đủ cả 4 yếu tố gợi ý cho DN lựa chọn gồm: (1) Lãnh đạo coi trọng việc phát
triển đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật và xem đây là cơ sở và nền tảng quyết định sự thành
công của hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN (36,94%); (2) Đòi hỏi của quá trình công nghiệp
hóa-hiện đại hóa nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội bền vững tại địa phương
(17,20%); (3) Đòi hỏi nâng cao năng lực cạnh tranh của DN để đủ năng lực hội nhập vào nền kinh tế
khu vực và thế giới (17,20%); (4) Đòi hỏi nâng cao trình độ nguồn nhân lực tại địa phương đạt mức
khá trong khu vực (15,29%).
8.3. Sự cần thiết phải phát triển thành phần I
Nguồn cung cấp thông tin cho sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.
Các DN tập trung vào 8 nguồn cung cấp thông tin cho sản xuất kinh doanh của DN, cụ thể gồm:
(1) Kinh nghiệm (49,07%); (2) Từ khách hàng (44,59%); (3) Từ nhà cung cấp thiết bị (40,13%);
(4) Từ nhà cung cấp nguyên vật liệu (28,03%); (5) Nguồn khác (24,20%); (6) Tham gia hội chợ
(22,29%) ; (7) Tham quan các DN khác (21,66%) ; (8) Đọc sách báo (19,75%).
Nguồn cung cấp máy móc, thiết bị cho DN
Tập trung vào 3 nguồn cung: (1) Trong nước có thể sản xuất, nâng cấp (60,51%); (2) Nhập khẩu
(44,59%); (3) DN có thể tự nâng cấp (13,38%).
Nguồn cung cấp thong tin cho DN có thể tự chế tạo và ĐMCN
Các DN tập trung vào 6 nguồn thông tin sau: (1) Tự nghiên cứu (33,12%); (2) Từ qui trình sản xuất
(26,11%); (3) Hỗ trợ của chuyên gia chuyên ngành (22,93%); (4) Từ catalogue kỹ thuật (14,01%); (5)
Từ bản vẽ thiết kế (12,74%); (6) Nghiên cứu từ mẫu nước ngoài (10,83%).
8.4. Sự cần thiết phải phát triển thành phần O
Những giải pháp mà DN đã lựa chọn để tăng năng suất/giảm chi phí
Các DN đã lựa chọn đủ 6 biện pháp (gợi ý cho DN lựa chọn) để tăng năng suất/giảm chi phí sản
xuất trong giai đoạn 2014-2017, cụ thể gồm: (1) Nâng cao năng lực của bộ phận điều hành sản xuất
trực tiếp (49,68%); (2) Nâng cao tay nghề lực lượng kỹ thuật/công nhân sản xuất (46,50%); (3) Nâng
cấp thiết bị/dây chuyền sản xuất (36,31%); (4) Nâng cao năng lực quản lý sản xuất của bộ phận gián
tiếp (34,39%); (5) Đầu tư các thiết bị phụ trợ (25,48%); (6) Đầu tư thiết bị Công nghệ sản xuất mới/
tiên tiến hơn (21,02%).
Áp dụng tiêu chuẩn quản lý quốc tế để nâng cao chất lượng sản phẩm
Các DN đã tập trung áp dụng theo 3 tiêu chuẩn quản lý chất lượng, gồm: (1) Tiêu chuẩn khác,
ngoài tiêu chuẩn gợi ý lựa chọn (28,66%); (2) Áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo HACCP
(15,29%); (3) Áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo ISO 9001 (12,74%).
9. Nhu cầu đổi mới thiết bị công nghệ tại các DN trong giai đoạn 2019-2025
a. Lựa chọn phương thức đổi mới thiết bị công nghệ
Tập trung vào 3 phương thức: (1) Cải tiến, tối ưu hóa quy trình sản xuất, máy móc thiết bị
(53,50%); (2) Chuyển giao TBCN từ nước ngoài-nhập TBCN (11,4%); (3) Tham gia chương trình chế
tạo TBCN với chi phí thấp (10,83%).
b. Nhu cầu của các DN về trình độ thành phần thiết bị công nghệ giai đoạn 2019-2025
Tập trung vào 3 trình độ: (1) Trình độ trung bình (27,39%); (2) Trình độ Trung bình-Tiên Tiến
(34,39%); (3) Trình độ Tiên tiến (17,20%).
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10. Nhu cầu phát triển nguồn nhân lực tại các DN trong giai đoạn 2019-2025
a. Nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực nguồn nhân lực tại DN giai đoạn 2019-2025

Tập trung vào 3 nội dung: (1) Nâng cao năng lực cán bộ quản lý (15,29%); (2) Nâng cao năng lực
tiếp thu, cải tiến, vận hành, sửa chữa và làm chủ TBCN mới (12,74%); (3) Nâng cao năng lực đội
ngũ công nhân kỹ thuật (12,74%).
b. Nhu cầu của các DN về trình độ thành phần nhân lực giai đoạn 2019-2025
Tập trung vào 2 trình độ: (1) Trình độ Trung bình (29,94%); (2) Trình độ Khá (37,58%).
11. Nhu cầu phát triển thành phần thông tin tại các DN trong giai đoạn 2019-2025
a. Nhu cầu nâng cao năng lực tiếp cận thông tin về công nghệ thị trường của các DN trong giai
đoạn 2019-2025
Nhu cầu về nguồn thông tin cần được hỗ trợ tiếp cận gồm: (1) Tiếp cận và khai thác cơ sở dữ liệu
về công nghệ, chuyên gia, đánh giá sự phù hợp, thiết kế chế tạo, … (49,04%); (2) Tìm kiếm thong tin
công nghệ, trình diễn công nghệ, thiết bị mới (44,59%); (3) Giới thiệu tiếp cận các tổ chức tài chínhtín dụng, các Quỹ phát triển KH&CN, các chương trình hỗ trợ DN đổi mới công nghệ, … (24,84%).
b. Nhu cầu của các DN về trình độ thành phần thông tin giai đoạn 2019-2025
Tập trung vào 3 trình độ: (1) Trung bình (33,12%); (2) Khá (41,40%); (3) Cao (10,83%).
12. Nhu cầu phát triển thành phần tổ chức, quản lý tại các DN trong giai đoạn 2019-2025
a. Nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực tổ chức, quản lý tại các DN giai đoạn 2019-2025
Tập trung vào nội dung đào tạo nâng cao năng lực quản lý sản xuất và năng suất lao động
(18,47%).
b. Nhu cầu của các DN về trình độ của thành phần tổ chức, quản lý giai đoạn 2019-2025
Tập trung vào 3 trình độ: (1) Trung bình (31,85%); (2) Khá (37,85%); (3) Cao (10,83%).
13. Phân tích định hướng phát triển và hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của 157
DN có phiếu điều tra hợp lệ
a. Định hướng phát triển
Tập trung vào 2 định hướng: (1) Giữ nguyên quy mô hiện tại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh
(58,60%); (2) Mở rộng quy mô sản xuất (31,21%).
b. Hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh
DN hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi: 52,87%.
DN hoạt động sản xuất kinh doanh bị lỗ: 40,13%.
II. Khảo sát nhu cầu công nghệ của một số DN tỉnh Lâm Đồng
Ngành nghề

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

1

Công ty Cổ phần
Thực phẩm Lâm Đồng

Số 272B Phan Đình Phùng,
phường 2, thành phố Đà
Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Rượu vang, nước
trái cây

2

Công ty Cổ phần
Dược Lâm Đồng

Số 18 Ngô Quyền, thành
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Sản xuất thuốc

Nhu cầu công
nghệ

Kinh
phí
cần hỗ
trợ

Công nghệ sản
xuất viên
nang mềm

7 tỷ

Hội thảo Khoa học và Công nghệ với Doanh nghiệp

141

Số 178 Nguyễn Văn Trỗi,
phường 2, Thành phố Đà
Lạt, Lâm Đồng

Xăng, dầu

Công ty TNHH Trang
trại KIRAKU Việt Nam

Số 448 đường Triệu Việt
Vương, phường 3, thành
phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Sản xuất dâu tây,
rau, quả

5

HTX DVNN Anh Đào

32C Nguyễn Công Trứ ,
phường 2, thành phố Đà
Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Sản xuất dâu tây,
rau, quả

6

Công ty TNHH sản
phẩm sạch Thúy An

104 Khu Quy Hoạch Yersin,
phường 9, thành phố Đà
Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Sản xuất dâu tây,
rau quả

7

Công ty TNHH Ưu
Sinh học

Số 49/7/2, Phạm Hồng Thái,
7hường 10, thành phố Đà
Lạt, tỉnh Lâm Đồng

8

Công ty TNHH Vĩnh
Tiến

9

DNTN Shin Sang

10

Công ty TNHH Dịch
vụ Kỹ thuật HQ

11

Trung tâm Nghiên cứu
ứng dụng Kỹ thuật
nông nghiệp

12

Công ty Cổ phần
Công nghệ Sinh học
Rừng hoa Đà Lạt

13

Công ty TNHH Thiên
Minh

14

Công ty Cổ phần Viên
Sơn

Thôn An Tĩnh, xã Liên Hiệp,
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm
Đồng

Sản xuất, xuất
khẩu sản phẩm
nông sản khoai
lang, bí Nhật…

15

Công ty TNHH Quảng
Thái

1B Hoàng Văn Thụ, phường
5, thành phố Đà Lạt

Sản xuất trà túi lọc,
nước cốt trái cây

16

Công ty TNHH SXTM
Hồng Ân

Ninh Hòa, Ninh Gia, huyện
Đức Trọng

Ngâm ủ, chưng cất
lên men

3

Công ty TNHH Xăng
dầu Lâm Đồng

4

Giống dược liệu,
chế phẩm sinh học

Tăng cường mức
hấp thụ qua chế
phẩm sinh học
(thức ăn
chăn nuôi)

5 tỷ

Số 39-41, Phạm Ngọc
Thạch, phường 6, thành
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Chế biến trà, cà
phê

Công nghệ chiết
xuất, đóng gói đồ
uống từ
thảo dược

5 tỷ

Số 28 Đường 3/4, phường
3, thành phố Đà Lạt, tỉnh
Lâm Đồng

Sản xuất rau, củ

Số 72/22, Huỳnh Thúc
Sản xuất và dịch vụ
Kháng, phường 2, thành
khoa học và công
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
nghệ
Số 41 Phù Đổng Thiên
Vương, thành phố Đà Lạt,
tỉnh Lâm Đồng

Sản xuất rau, củ

Công nghệ chiết
xuất hoạt tính từ
dược liệu
Công nghệ nuôi
cấy mô tế bào
(công nghệ
sinh học)

5 tỷ

Số 7A/1 Mai Anh Đào,
phường 8, thành phố Đà
Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Sản xuất và kinh
doanh nông sản

Nâng cấp hệ
thống, quy trình
sản xuất theo
dây chuyền

Nguồn: theo kết quả đề tài “Đánh giá TĐCN sản xuất của các doanh nghiệp chế biến nông sản
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” và Phiếu điều tra khảo sát kết nối cung cầu công nghệ của DN.

