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TIEÀM NAÊNG, LÔÏI THEÁ CUÛA VUØNG
DUYEÂN HAÛI NAM TRUNG BOÄ VAØ TAÂY NGUYEÂN
TRONG SAÛN XUAÁT CAÙC SAÛN PHAÅM NOÂNG NGHIEÄP CHUÛ LÖÏC
Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng
Bộ Khoa học và Công nghệ

I. TIỀM NĂNG, LỢI THẾ VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC VỀ ĐIỀU
KIỆN TỰ NHIÊN CỦA VÙNG
Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ bao gồm 7 tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng
Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận. Vùng có diện tích đất tự
nhiên là 36.599,65 km2; dân số đạt 7.971.508 người (năm 2015); mật độ dân số
bình quân đạt 217,8 người/km2, trong đó, mật độ dân số cao nhất tại tỉnh Đà Nẵng
(800,73 người/km2), thấp nhất tại tỉnh Quảng Nam (140,03 người/km2) - thấp hơn
1,98 lần so với mức bình quân chung của cả nước.
Vùng Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm
Đồng. Vùng có diện tích đất tự nhiên là 54.609,46 km2; dân số đạt 5.603.974 người
(năm 2015); mật độ dân số đạt bình quân 102,62 người/km2, trong đó, mật độ dân
số cao nhất tại tỉnh Gia Lai (141,23 người/km2) - thấp hơn 1,96 lần so với mức bình
quân chung của cả nước, thấp nhất tại tỉnh Kon Tum (51,22 người/km2).
1. Tiềm năng, lợi thế
1.1. Vùng Nam Trung Bộ
Vùng nằm trên các trục giao thông chính Bắc - Nam, có ý nghĩa chiến lược về
giao lưu kinh tế Bắc - Nam và Đông - Tây, có quan hệ chặt chẽ với Tây Nguyên,
Lào, Đông Bắc Campuchia, là cửa ra biển của các tuyến hành lang Đông - Tây nối
với đường hàng hải quốc tế; có vị trí địa lý kinh tế rất thuận lợi, nằm trên trục các
đường giao thông bộ, sắt, hàng không và biển; là cửa ngõ của Tây Nguyên, của
đường xuyên Á ra biển nối với đường hàng hải quốc tế.
Vùng Nam Trung Bộ có sân bay quốc tế Đà Nẵng và các sân bay nội địa như Phú
Cát (Bình Định), Nha Trang, Cam Ranh (Khánh Hòa)... cùng hàng ngàn km đường
bộ, đường sắt.
Vùng có nhiều khu kinh tế mở như Chu Lai (Quảng Nam), Dung Quất (Quảng
Ngãi), Nhơn Hội (Bình Định) với cơ sở hạ tầng tương đối hoàn thiện.
Biển là tài nguyên lớn nhất và đặc trưng của vùng. Nguồn lợi hải sản: vùng chiếm
22,7% sản lượng đánh bắt của cả nước. Diện tích nuôi trồng thủy sản là 24,6 nghìn
ha, có thể nuôi trồng các loại đặc sản (tôm, tôm hùm, cá mú, ngọc trai...) trên các
loại thủy vực: mặn, ngọt, lợ... Thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn của vùng.
Vùng có nhiều cảng biển quan trọng như cảng Đà Nẵng, Tiên Sa, Liên Chiểu (Đà
Nẵng), Kỳ Hà (Quảng Nam)… tạo nên hệ thống cảng biển phục vụ cho phát triển
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kinh tế vùng và tạo thành con đường huyết mạch trên biển thông thương với khu
vực và thế giới.
Phát triển diêm nghiệp: với đường bờ biển dài, độ mặn nước biển cao, số giờ
nắng cao, cường độ bức xạ lớn, lượng mưa nhỏ, bốc hơi lớn, các tỉnh Nam Trung
Bộ có tiềm năng, lợi thế phát triển diêm nghiệp.
Về điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa với những đặc trưng chủ yếu: khô nóng,
nhiệt độ cao, ánh sáng nhiều. Mùa mưa thường kéo dài từ tháng 9 đến tháng 1 năm
sau; mùa khô từ tháng 2 đến tháng 8, nhiệt độ trung bình từ 26-27oC. Do đó có điều
kiện phát triển một số cây trồng, vật nuôi đặc thù như thanh long, nho, cừu,...
1.2. Vùng Tây Nguyên
Vùng Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng
an ninh đối với cả nước và khu vực Đông Dương. Là giao điểm của hai khu vực kinh
tế trọng điểm: khu vực kinh tế phía Nam và khu vực kinh tế ven biển miền Trung.
Vùng là đầu nguồn của 4 hệ thống sông lớn (sông Ba, sông Đồng Nai, sông
Mê Kông và sông Serepok); có hệ thống giao thông quan trọng như các quốc lộ 14,
14C, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29; hệ thống cảng hàng không Liên Khương, Buôn
Ma Thuột, Pleiku.
Về phía Tây tiếp giáp và có mối liên hệ trực tiếp với các tỉnh Nam Lào và Đông
Bắc Campuchia với 590 km đường biên giới, 10 cửa khẩu (trong đó có 04 cửa khẩu
quốc tế: Bờ Y (Kon Tum), Lệ Thanh (Gia Lai), Bu Prăng (Đắk Nông), Đắk Ruê (Đắk
Lắk); 01 cửa khẩu quốc gia là Đắk Per (Đắk Nông); 05 cửa khẩu phụ là Tà Bộp, Tà
Dạt, Mô Rai, Hồ Le (Kon Tum), Sa Thầy (Gia Lai)). Về phía Nam tiếp giáp với vùng
Đông Nam Bộ - là vùng kinh tế năng động nhất cả nước và vùng Đồng bằng Sông
Cửu Long là vùng đông dân thứ 2 của cả nước.
Tây Nguyên có lợi thế lớn về đất, trong đó nổi bật là đất đỏ bazan với khoảng
2 triệu ha (chiếm 60% tổng diện tích đất đỏ bazan của cả nước), được xếp vào loại
đất tốt nhất thế giới. Bên cạnh đó là hàng chục vạn ha đất đen, đất phù sa thích hợp
với nhiều loại cây trồng, thuận lợi để phát triển một nền nông nghiệp đa dạng, với
nhiều sản phẩm chủ lực phục vụ xuất khẩu như: cao su, hồ tiêu, cà phê...
Tài nguyên rừng của vùng Tây Nguyên phong phú và đa dạng về chủng loại cây
trồng. Tây Nguyên có điều kiện thuận lợi để phát triển nghề rừng và công nghiệp
rừng. Bên cạnh đó, rừng của Tây Nguyên giữ vai trò quan trọng trong cân bằng sinh
thái và là nguồn sinh thủy của hệ thống sông, suối khu vực miền Trung và Đông
Nam Bộ. Tây Nguyên có tiềm năng, lợi thế phát triển các dịch vụ môi trường rừng,
chăn nuôi ong và đại gia súc,...
Khí hậu vùng Tây Nguyên rất đa dạng nhưng phổ biến là khí hậu nhiệt
đới gió mùa cao nguyên và chia thành 2 mùa rõ rệt: mùa khô từ tháng 11 năm
trước đến tháng 4 năm sau, khí hậu khô và lạnh, độ ẩm thấp, thường có gió cao
nguyên từ cấp 4 đến cấp 6; mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, khí hậu ẩm và
dịu mát, rất thuận lợi cho các loại cây trồng phát triển. Nhiệt độ trung bình hàng
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năm 24oC; lượng ánh sáng dồi dào, cường độ ổn định, số giờ nắng trung bình
2.200-2.700 giờ/năm. Biên độ dao động nhiệt giữa ngày và đêm khá lớn (mùa khô
biên độ từ 15-20oC, mùa mưa biên độ từ 10-15oC). Lượng mưa trung bình hàng
năm khoảng 1.900-2.000 mm, tập trung chủ yếu trong mùa mưa (từ tháng 5 đến
tháng 10). Do đó vùng có tiềm năng phát triển cây trồng cho năng suất cao, chất
lượng tốt.
2. Khó khăn, thách thức
2.1. Vùng Nam Trung Bộ
Các tỉnh vùng Nam Trung Bộ đều có biển, tiếp giáp với biển. Nam Trung Bộ là
nơi rất dễ bị tổn thương bởi tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
Nam Trung Bộ là nơi phải gánh chịu nhiều thiên tai, lũ lụt, thời tiết khắc nghiệt bất
thường, đồng thời với mật độ sông, suối khá dày; nhiều sông, suối dốc, chảy xiết
nên trong vùng thường có lũ quét xảy ra bất ngờ, nhanh, có sức tàn phá lớn gây
tổn thất nghiêm trọng về người và của, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông
nghiệp của vùng.
Vào mùa khô, nước tại các con sông trong vùng xuống thấp, nước mặn từ biển sẽ
xâm nhập sâu vào đất liền làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác nước của người
dân địa phương.
Vùng Nam Trung Bộ có địa hình phức tạp, bị chia cắt mạnh, đại bộ phận lãnh thổ
là đồi núi, đồng bằng nhỏ hẹp, manh mún, khó khăn trong quá trình phát triển vùng
sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn.
Vùng Nam Trung Bộ là vùng khô hạn nhất cả nước. Các chỉ số trung bình năm
tại trạm Phan Rang cho thấy: nhiệt độ: 27oC, lượng mưa: 925 mm, độ ẩm không
khí: 77%, số giờ nắng: 2.500-3.000 giờ/năm, số ngày nắng: 325 ngày; nguồn nước
ngầm bằng 1/3 so với bình quân cả nước.
Hàng năm, vùng Nam Trung Bộ có khoảng 50-55 ngày gió Tây khô nóng, xuất
hiện vào mùa khô. Trong thời kỳ này nhiệt độ cao nhất có thể đạt tới 40oC và độ ẩm
thấp (dưới 60%), gây khô hạn, thiếu nước trầm trọng - rất bất lợi cho nhiều loại cây
trồng và vật nuôi, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
Bão ở Nam Trung Bộ thường xuất hiện vào tháng 9, 10, 11. Trung bình một năm
có 1-2 cơn bão, năm nhiều nhất có 5 cơn bão.
Tác động của biến đổi khí hậu và vấn đề ô nhiễm môi trường (đặc biệt là vấn đề
ô nhiễm môi trường biển) cũng đang là những thách thức lớn đối với sự phát triển
bền vững của vùng.
2.2. Vùng Tây Nguyên
Tây Nguyên có địa hình phức tạp và bị chia cắt, khả năng tiếp cận, tiếp nhận với
nhiều loại thiết bị và công nghệ mới còn hạn chế (trừ một số vùng của Lâm Đồng).
Khả năng kết nối cung cầu còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong vấn đề tiếp cận
thị trường.
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Khí hậu Tây Nguyên vào mùa khô chịu ảnh hưởng nặng nề từ gió Tây khô, nóng
kéo dài, cùng với hiện tượng biến đổi khí hậu trên cả nước, các tỉnh trong khu vực
Tây Nguyên đang phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan, hạn hán diễn
ra gay gắt trên diện rộng và sa mạc hóa khó tránh khỏi ở khu vực này, gây ảnh
hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp.
Tây Nguyên là vùng có trữ lượng tài nguyên rừng lớn nhất cả nước nhưng đang
bị suy giảm nghiêm trọng rừng và tài nguyên rừng, tỷ lệ che phủ rừng suy giảm do
chặt phá rừng, quản lý tài nguyên rừng thiếu hiệu quả, ảnh hưởng của việc dân di
cư tự do, tốc độ đô thị hóa, đầu tư các dự án khai khoáng, thủy điện… đang đặt ra
cho các địa phương vùng Tây Nguyên những thách thức không hề nhỏ trong việc
duy trì tỷ lệ che phủ rừng, phát triển bền vững.
II. TIỀM NĂNG, LỢI THẾ VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC VỀ XÃ HỘI
CỦA VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ - TÂY NGUYÊN
1. Tăng trưởng kinh tế và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế
1.1. Vùng Nam Trung Bộ
Trong giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng bình quân
đạt 8,23%/năm về giá trị GRDP, trong đó: nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng
3,77%/năm, công nghiệp - xây dựng tăng 10,27%/năm và dịch vụ tăng 8,33%/năm.
Về quy mô nền kinh tế, đến năm 2015, tổng giá trị GRDP của toàn vùng đạt
331.290,85 tỷ đồng, tăng gấp 1,98 lần so với năm 2010. Như vậy, quy mô kinh
tế của vùng tăng 164.003,18 tỷ đồng sau 5 năm; GRDP bình quân đầu người
tăng từ 21,83 triệu đồng/người/năm (năm 2010) lên 41,56 triệu đồng/người/năm
(năm 2015).
Về cơ cấu kinh tế của vùng đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng
GRDP của ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng dần và tỷ trọng ngành
nông - lâm thủy sản giảm dần, tuy nhiên, tốc độ chuyển dịch còn chậm. Năm 2010,
cơ cấu kinh tế của vùng là: dịch vụ: 46,1%; công nghiệp - xây dựng: 34,9%; nông
- lâm - thủy sản: 19,0%; đến năm 2012 là: 44,4%; 37,0%; 18,6% và đến năm 2015
là: 46,0%; 37,5%; 16,5%.
1.2. Vùng Tây Nguyên
Trong giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng bình quân
đạt 7,14%/năm về giá trị GRDP, trong đó: nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng
6,19%/năm, công nghiệp - xây dựng tăng 9,56%/năm và dịch vụ tăng 6,93%/năm;
GRDP bình quân đầu người tăng từ 19,0 triệu đồng/người/năm (năm 2010) lên
36,3 triệu đồng/người/năm (năm 2015).
Về cơ cấu kinh tế của vùng đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng
GRDP của ngành dịch vụ và công nghiệp - xây dựng tăng dần và tỷ trọng ngành
nông - lâm - thủy sản giảm dần, tuy nhiên, tốc độ chuyển dịch còn chậm. Đến năm
2015, ngành nông - lâm - ngư nghiệp của vùng vẫn chiếm tỷ trọng tương đối lớn,
trên 44,0% trong tổng giá trị GRDP của vùng.
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Về quy mô, tổng giá trị GRDP của vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đến năm
2015 mới chỉ chiếm 12,8% tổng giá trị GRDP của cả nước và bằng 41,4% tổng
giá trị GRDP của vùng Đồng bằng sông Hồng nhưng cao gấp 1,55 lần tổng GRDP
của các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tỷ trọng đóng góp GRDP của
vùng vào GRDP của cả nước tăng dần trong giai đoạn từ năm 2011-2015 (tăng từ
12,3% (năm 2010) lên 12,8% (năm 2015)).
Ngành nông - lâm - ngư nghiệp vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có tốc độ
tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 5,17% (về giá trị GRDP), trong đó:
ngành nông - lâm - ngư nghiệp vùng Nam Trung Bộ là 3,77%; ngành nông - lâm
- ngư nghiệp vùng Tây Nguyên là 6,19%, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân
chung của ngành nông nghiệp cả nước, vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Trung
du và miền núi phía Bắc.
Về giá trị, ngành nông - lâm - ngư nghiệp vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
chiếm 20,3% tổng giá trị GRDP ngành nông - lâm - ngư nghiệp của cả nước (năm
2015) và cao gấp 1,25 lần giá trị GRDP ngành nông nghiệp vùng Đồng bằng sông
Hồng và gấp 1,76 lần GRDP vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Bảng 1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của ngành nông - lâm - ngư nghiệp
vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2010-2015 so với một số vùng và cả nước
STT

Năm (tỷ đồng)

Chỉ tiêu

2010

2015

Tốc độ tăng trưởng bình quân
giai đoạn 2010-2015 (%)

1

Cả nước

396.600,0

462.500,0

3,12%

2

Vùng Đồng bằng sông Hồng

71.006,9

80.631,9

2,57%

3

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc

44.900,1

55.781,7

4,44%

4

Vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên

73.434,3

94.484,2

5,17%

-

Vùng Nam Trung Bộ

31.774,2

38.226,8

3,77%

-

Vùng Tây Nguyên

41.660,1

56.257,4

6,19%
Ghi chú: GRDP so sánh 2010

2. Dân số và nguồn nhân lực
2.1. Dân số
Đến năm 2015, dân số của vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đạt mức
13.575,48 nghìn người, chiếm khoảng 14,8% dân số cả nước và bằng 64,3% dân
số vùng Đồng bằng sông Hồng, cao gấp 1,15 lần dân số vùng Trung du và miền núi
phía Bắc. Tốc độ tăng dân số bình quân giai đoạn 2011-2015 là 1,07% (trong đó
Nam Trung Bộ là 0,79%, Tây Nguyên là 1,46%), bằng mức trung bình chung của
cả nước. Mật độ dân số đạt 148,84 người/km2 - chỉ bằng 0,54 lần mức trung bình
chung của cả nước.
Bảng 2. Diện tích, dân số của vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên so với một số vùng và cả nước
STT

Chỉ tiêu

Diện tích (km2)

Dân số (người)

Mật độ (người/km2)

1

Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

91.209,11

13.575.482

148,84

2

Vùng Đồng bằng sông Hồng

21.258,31

21.126.661

993,81

3

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc

95.266,80

11.803.700

123,90

4

Cả nước

330.966,90

91.713.300

277,11

Nguồn: Niên giám Thống kê các tỉnh và xử lý số liệu của nhóm nghiên cứu
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2.2.2. Nguồn nhân lực
Đến năm 2015, tỷ trọng dân số trong độ tuổi lao động của vùng chiếm khoảng
59,5% dân số (trong đó vùng Nam Trung Bộ là 59,1%, vùng Tây Nguyên là 60,0%).
Tốc độ tăng quy mô lực lượng lao động trung bình chung của vùng Nam Trung Bộ
và Tây Nguyên giai đoạn 2011-2015 là 1,90%/năm. Như vậy, cả vùng Nam Trung
Bộ và vùng Tây Nguyên vẫn đang trong thời kỳ “cơ cấu dân số vàng”. Cơ cấu
“dân số vàng” đang tạo ra nhiều cơ hội, thuận lợi, thế mạnh cho vùng Nam Trung
Bộ và Tây Nguyên trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, thời kỳ “dân
số vàng” cũng tạo ra áp lực lớn đối với vùng trong vấn đề giải quyết việc làm cho
người lao động.
Bảng 3. Quy mô dân số và lực lượng lao động vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2010-2015
Đơn vị: Người
STT

Chỉ tiêu

2010

2015

Tốc độ tăng
bình quân 2010-2015 (%)

I

Quy mô dân số vùng Nam Trung Bộ và
Tây Nguyên

12.874.599

13.575.482

1,07%

1

Nam Trung Bộ

7.663.488

7.971.508

0,79%

2

Tây Nguyên

5.211.111

5.603.974

1,46%

II

Lực lượng lao động vùng Nam Trung Bộ
và Tây Nguyên

7.352.502

8.076.804

1,90%

1

Nam Trung Bộ

4.343.502

4.715.079

1,66%

2

Tây Nguyên

3.009.000

3.361.725

2,24%

III

Tỷ lệ lực lượng lao động/dân số của vùng
Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (%)

57,10%

59,50%

1

Nam Trung Bộ

56,70%

59,10%

2

Tây Nguyên

57,70%

60,00%

Nguồn: Niên giám Thống kê các tỉnh và xử lý số liệu của nhóm nghiên cứu

3. Tiềm năng, lợi thế về nguồn lực xã hội của vùng Nam Trung Bộ và
Tây Nguyên
3.1. Vùng Nam Trung Bộ
Tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối ổn định cùng sự ổn định về an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội và sự tiến bộ về văn hóa - xã hội, sự nâng cao chất lượng
cuộc sống của nhân dân những năm gần đây, đã và đang tạo đà cho vùng Nam
Trung Bộ có điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước trên mọi
lĩnh vực kinh tế - xã hội.
Dân số đông, nguồn lao động dồi dào, trình độ dân trí cao, một bộ phận lao động
có kinh nghiệm về sản xuất công nghiệp, đánh bắt hải sản, thương mại và dịch vụ,
bước đầu tiếp cận được với sản xuất hàng hóa, giá nhân công rẻ.
Vùng Nam Trung Bộ có hệ thống cơ sở đào tạo tương đối hoàn chỉnh, cùng
với Đại học Đà Nẵng, Đại học Quy Nhơn,… trong vùng có 12 trường đại học và
22 trường cao đẳng công lập, cùng với một số Viện nghiên cứu như: Viện Hải
dương học, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III (Khánh Hòa), Viện Khoa học
Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (Đắk Lắk), Viện Khoa học Kỹ thuật Nông
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Lâm nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (Bình Định),… đang là những cơ sở đào tạo
và phát triển nguồn nhân lực quan trọng của vùng.
3.2. Vùng Tây Nguyên
Tây Nguyên là vùng đất đa dân tộc, đa văn hóa, với đa dạng những đặc trưng,
sắc thái của nhiều tộc người, nhiều địa phương trong cả nước hội tụ, do vậy người
dân nơi đây có nhiều kinh nghiệm và tri thức bản địa quan trọng trong phát triển
nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Tây Nguyên cũng là nơi có tốc độ tăng dân số và biến động về cơ cấu dân cư
nhanh nhất cả nước. Tốc độ tăng dân số của vùng giai đoạn 2011-2015 đạt 1,46%
(cả nước là 1,07%); tốc độ tăng lực lượng lao động của vùng giai đoạn 2011-2015
đạt 2,24%, cao gấp 1,65 lần so với mức trung bình chung của cả nước.
4. Khó khăn, thách thức về nguồn lực xã hội của vùng Nam Trung Bộ và
Tây Nguyên
4.1. Vùng Nam Trung Bộ
Xuất phát điểm nền kinh tế của các địa phương trong vùng còn thấp, tích lũy đầu
tư nhỏ, hiệu quả đầu tư chưa cao.
Cơ cấu kinh tế trong vùng đã chuyển dịch tích cực theo hướng tăng nhanh tỷ
trọng các nhóm ngành dịch vụ, công nghiệp - xây dựng. Tuy nhiên, tỷ trọng nhóm
ngành nông - lâm - ngư nghiệp vẫn còn khá lớn, chỉ có Đà Nẵng và Khánh Hòa có
tỷ trọng thấp, tương ứng năm 2015 là 2,06% và 11,9%.
Trong vùng thiếu sự tham gia của các doanh nghiệp vào chuỗi giá trị sản phẩm
nông sản, thiếu các sản phẩm chủ lực của vùng mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế.
Sự liên kết giữa các địa phương trong vùng trong quá trình phát triển kinh tế
- xã hội dựa trên tiềm năng, thế mạnh về tự nhiên, nhất là thế mạnh về biển còn
hạn chế.
4.2. Vùng Tây Nguyên
Các tỉnh Tây Nguyên cũng đang phải đối mặt với một khó khăn lớn, tồn tại từ
nhiều năm nay, đó là tình trạng di cư tự do đang gây sức ép lớn đến các vấn đề an
sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế của vùng.
Tây Nguyên hiện nay vẫn còn là một vùng nghèo, quy mô kinh tế còn nhỏ, yếu,
nhiều địa phương vẫn dựa trên nền tảng nông nghiệp với đặc trưng phụ thuộc vào
tự nhiên. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ là một trong những nguyên
nhân chủ yếu làm hạn chế tốc độ phát triển, giảm khả năng thu hút đầu tư. Hạ tầng
công nghiệp, đô thị, dịch vụ du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu; hạ tầng nông thôn
ở trình độ rất thấp.
Chất lượng nguồn nhân lực, số lao động qua đào tạo rất thấp, năng suất lao động
bằng 47,5% mức trung bình của cả nước đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và
năng lực canh tranh. Cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa ở nông
thôn còn nhiều vấn đề khó khăn.
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III. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC
1. Ngành trồng trọt
- Các cây trồng chính vùng Duyên hải Nam Trung Bộ gồm: lúa, ngô, sắn, mía,...;
ngoài ra còn có những sản phẩm đặc thù với số lượng lớn như: nho, thanh long,
cây gia vị,...
- Các cây trồng chính vùng Tây Nguyên gồm: ngô, sắn, mía, cà phê, cao su, hồ
tiêu,...; ngoài ra còn có một số sản phẩm đặc thù với số lượng lớn như: rau - hoa quả ôn đới và cận nhiệt đới, chè, bơ, sầu riêng,...
Bảng 4. Tổng hợp các cây trồng chính của vùng Tây Nguyên năm 2015
Xu thế phát triển diện tích
giai đoạn 2010-2015 (%)

Số tỉnh có

Diện tích
(nghìn ha)

Năng suất
(tạ/ha)

Sản lượng
(nghìn tấn)

Ngô

5/5

241,23

53,71

1.295,62

4,51

Sắn

5/5

158,96

177,80

2.826,39

13,52

Mía

5/5

56,88

614,58

3.495,78

34,22

Cà phê

5/5

535,93

25,15

1.347,93

12,60

Cao su

5/5

135,24

14,33

93,82

44,15

Hồ tiêu

5/5

32,75

31,24

102,33

105,28

Tên sản phẩm

Tăng

Giảm

Bảng 5. Tổng hợp các cây trồng chính của vùng Nam Trung Bộ năm 2015
Xu thế phát triển diện tích
giai đoạn 2010-2015 (%)

Số tỉnh có

Diện tích
(nghìn ha)

Năng suất
(tạ/ha)

Sản lượng
(nghìn tấn)

Lúa

7/7

403,97

58,03

2.344,14

-2,94

Ngô

7/7

56,18

44,38

249,32

-5,51

Tên sản phẩm

Tăng

Sắn

7/7

78,37

196,22

1.537,84

11,02

Mía

7/7

54,28

547,03

2.969,47

11,91

Giảm

- Tây Nguyên là thủ phủ cà phê của Việt Nam và cũng là cây chủ lực của vùng
(chiếm 41,6% tỷ trọng của ngành), ngoài ra, hồ tiêu cũng là cây có giá trị cao
hàng năm với giá trị mang lại cho vùng khoảng 10 nghìn tỷ đồng (năm 2015 đạt
10.232,6 nghìn tỷ đồng) và đây cũng là hai loại cây trồng có thế mạnh của vùng.
Ngoài 2 sản phẩm trên, sắn, mía, ngô, cao su cũng là những sản phẩm chủ lực,
hàng năm mang lại một nguồn lợi lớn về giá trị. Đây cũng là những sản phẩm thúc
đẩy ngành công nghiệp chế biến của vùng phát triển.
- Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, ngoài lúa thì sắn và mía là hai sản phẩm chiếm
tỷ trọng lớn về giá trị và là vùng cung cấp nguồn nguyên liệu lớn cho ngành công
nghiệp mía đường, tinh bột sắn, bột ngọt và các sản phẩm khác,... Ngoài các sản
phẩm chủ lực trên, còn có những sản phẩm tạo thành vùng với quy mô sản xuất
lớn, có thể cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu như nho, thanh long,...

129.546,8

Vùng Tây Nguyên

Gia Lai

Kon Tum

Lâm Đồng

2

3

4

5

5.640,7

4.136,6

Quảng Ngãi

Bình Định

Phú Yên

Khánh Hòa

Ninh Thuận

164.332,2

8

9

10

11

12

Cả vùng

378,5

19.546,7

4.321,1

8.548,6

4.611,3

7.148,6

Đà Nẵng

Quảng Nam

6

34.785,3

35.657,3

6.797,5

30.674,7

19.031,3

7

Vùng Duyên hải
Nam Trung Bộ

Đắk Lắk

Đắk Nông

1

37.386,1

Giá trị
ngành
trồng trọt

Tỉnh

STT

11,9

1.034,1

1.098,7

2.079,4

3.618,0

2.352,0

2.536,6

174,0

8,2

6.952,2

23,9

26,6

36,9

-

51,0

35,5

46,0

2,4

7,4

6,0

2,1

4,2

219,1

58,1

107,2

224,2

253,2

250,5

9,6

1.121,9

334,3

109,1

987,0

1.459,6

2.940,3

5.830,3

Giá trị
(Tỷ
đồng)

6.690,5

5,1

1,4

1,9

-

5,5

3,5

2,5

3,2

0,9

1,6

3,2

7,7

7,9

Tỷ
trọng
trong
ngành
trồng
trọt (%)

Ngô

4,1

110,5

161,7

621,2

501,0

566,8

343,8

1,6

2.306,8

62,4

887,9

1.771,4

436,7

1.225,3

4.383,7

Giá trị
(Tỷ
đồng)

7.111,8

2,6

3,9

11,0

5,9

12,3

4,8

0,4

0,2

13,1

5,8

2,3

3,3

Tỷ
trọng
trong
ngành
trồng
trọt
(%)

Sắn

4,3

177,0

1.028,2

1.656,4

104,8

273,1

12,6

14,3

3.266,4

30,8

103,6

2.535,2

30,0

1.145,7

3.845,4

Giá trị
(Tỷ
đồng)

54.026,7

4,1

24,9

29,4

1,2

5,9

0,2

3,8

9,4

0,1

1,5

8,3

0,2

3,1

3,0

Tỷ trọng
trong
ngành
trồng
trọt (%)

Mía

32,9

2,7

33,3

73,7

-

-

-

-

109,7

16.384,5

1.437,6

8.040,5

9.862,0

18.192,4

53.917,0

Giá trị
(Tỷ
đồng)

6.142,0

0,1

0,8

1,3

-

-

-

-

0,3

46,0

21,1

26,2

51,8

48,7

41,6

Tỷ
trọng
trong
ngành
trồng
trọt
(%)

Cà phê

3,7

-

0,1

74,0

-

20,4

87,0

-

181,5

33,2

1.393,0

2.806,9

696,6

1.030,9

5.960,6

Giá trị
(Tỷ
đồng)

10.431,8

-

0,0

1,3

-

0,4

1,2

-

0,5

0,1

20,5

9,2

3,7

2,8

4,6

Tỷ
trọng
trong
ngành
trồng
trọt (%)

Cao su

6,3

1,0

7,0

101,2

47,0

13,1

26,6

3,3

199,2

124,2

12,7

4.360,1

2.220,7

3.514,9

10.232,6

Giá trị
(Tỷ
đồng)

0,0

0,2

1,8

0,5

0,3

0,4

0,9

0,6

0,3

0,2

14,2

11,7

9,4

7,9

Tỷ
trọng
trong
ngành
trồng
trọt
(%)

Hồ tiêu

Nguồn: Niên giám Thống kê các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và số liệu tính toán của nhóm nghiên cứu

12.892,8

859,2

503,6

1.832,2

401,9

3.057,0

6.653,9

Giá trị
(Tỷ
đồng)

Tỷ
trọng
trong
ngành
trồng
trọt
(%)

Lúa

Bảng 6. Cơ cấu giá trị và tỷ trọng của một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực chính
ngành trồng trọt vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2015 phân theo tỉnh

Khoa học và công nghệ trong nâng cao năng suất, chất lượng
các sản phẩm chủ lực vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
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1.1. Sản xuất lúa gạo
Bảng 7. Tình hình sản xuất lúa của vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên phân theo tỉnh năm 2015
STT

Tỉnh

Vùng Tây Nguyên

Diện tích
(nghìn ha)

% vùng

237,63

Năng suất
(tạ/ha)

% vùng

50,91

Sản lượng
(nghìn tấn)

% vùng

1.209,80

1

Đắk Lắk

93,45

39,33

59,48

116,83

555,83

45,94

2

Đắk Nông

12,57

5,29

58,14

114,20

73,08

6,04

3

Gia Lai

75,23

31,66

44,28

86,98

333,12

27,54

4

Kon Tum

24,40

10,27

37,52

73,71

91,56

7,57

5

Lâm Đồng

31,99

13,46

48,83

95,92

156,22

12,91

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

403,97

58,03

2.344,14

6

Đà Nẵng

5,38

1,33

58,85

101,42

31,65

1,35

7

Quảng Nam

88,43

21,89

52,15

89,88

461,19

19,67

8

Quảng Ngãi

75,72

18,74

56,47

97,32

427,63

18,24

9

Bình Định

105,75

26,18

62,21

107,20

657,82

28,06

10

Phú Yên

57,19

14,16

66,11

113,93

378,07

16,13

11

Khánh Hòa

34,25

8,48

58,33

100,52

199,77

8,52

12

Ninh Thuận

37,26

9,22

50,46

86,96

188,02

8,02

Cả vùng Duyên hải
Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Cả nước
% so với cả nước

641,60

55,39

7.816,20

57,54

8,21

96,27

3.553,94
7,90

Nguồn: Niên giám Thống kê các tỉnh năm 2015

Lúa là cây trồng có diện tích lớn ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
với tổng diện tích 641,60 nghìn ha (chiếm 8,12% tổng diện tích lúa cả nước). Tuy
nhiên, sản xuất lúa vẫn mang tính chất đảm bảo an ninh lương thực cho người dân
trong vùng là chính (bình quân của vùng 261 kg lúa/người/năm, bằng 52% bình
quân cả nước).
Về năng suất của toàn vùng cũng thấp hơn năng suất bình quân cả nước; riêng
vùng Tây Nguyên, năng suất lúa chỉ bằng 88,5% năng suất lúa bình quân cả nước.
Việc sản xuất lúa của vùng gặp vấn đề khó khăn về nước, đặc biệt trong điều kiện
biến đổi khí hậu như hiện nay.
Về cơ cấu giống lúa cũng rất đa dạng bởi toàn vùng có nhiều điều kiện khác nhau
về vị trí địa lý, địa hình: giống lúa lai, lúa thuần, giống chịu mặn, chịu hạn,... Tính từ
năm 1997 đến năm 2013 đã nghiên cứu và lựa chọn trên 30 giống phù hợp với điều
kiện của vùng; trên 40 giống có triển vọng và được công nhận tạm thời,... có nhiều
ưu thế về năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu, góp phần nâng cao sản
lượng lúa của Việt Nam trong thời gian qua.
Với việc đa dạng về chủng loại giống, trình độ canh tác nên việc áp dụng các tiến
bộ kỹ thuật cũng đa dạng, đáp ứng các điều kiện của vùng và bước đầu có những
kết quả tốt nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất như: sử dụng biện pháp
sản xuất lúa tiết kiệm 30% lượng nước tưới, giảm 20% lượng thuốc bảo vệ thực vật
và phân đạm, thất thoát sau thu hoạch dưới 10% và giảm 20% lượng phát thải khí
nhà kính so với phương thức canh tác của nông dân hiện nay.

Khoa học và công nghệ trong nâng cao năng suất, chất lượng
các sản phẩm chủ lực vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
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1.2. Sản xuất ngô
So với cả nước thì toàn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chiếm
25,22% về diện tích, 29,25% về sản lượng. Năng suất bình quân của vùng cũng
cao hơn năng suất bình quân của cả nước 15,95%. Tuy nhiên, 2 vùng cũng có sự
chênh lệch lớn về diện tích trồng ngô cũng như về năng suất: diện tích trồng ngô
vùng Tây Nguyên chiếm 20,5% diện tích của cả nước, năng suất bình quân cũng
cao hơn 19,9%, qua đó sản lượng chiếm đến 24,5% sản lượng ngô của cả nước.
Có thể nói, việc phát triển sản xuất ngô của vùng là một lợi thế so sánh để cung cấp
nguồn nguyên liệu cho ngành chế biến thức ăn chăn nuôi đang ngày càng thiết hụt
ở Việt Nam.
Bảng 8. Tình hình sản xuất ngô của vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên phân theo tỉnh năm 2015
STT

Tỉnh

Vùng Tây Nguyên

Diện tích
(nghìn ha)

Năng suất

% vùng

(tạ/ha)

241,23

% vùng

53,71

Sản lượng
(nghìn tấn)

% vùng

1.295,62

1

Đắk Lắk

118,39

49,08

55,19

102,75

653,39

50,43

2

Đắk Nông

51,00

21,14

63,60

118,41

324,35

25,03

3

Gia Lai

51,59

21,39

42,51

79,16

219,34

16,93

4

Kon Tum

6,36

2,64

38,11

70,96

24,24

1,87

5

Lâm Đồng

13,89

5,76

53,51

99,62

74,30

5,73

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

56,18

44,38

6

Đà Nẵng

0,38

0,68

56,32

7

Quảng Nam

13,07

23,26

8

Quảng Ngãi

10,23

18,21

9

Bình Định

8,72

10

Phú Yên

11

Khánh Hòa

12

Ninh Thuận

Cả vùng Duyên hải
Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Cả nước
% so với cả nước

249,32
126,90

2,14

0,86

42,60

95,99

55,67

22,33

55,01

123,96

56,27

22,57

15,51

57,17

128,81

49,82

19,98

5,88

10,47

40,53

91,32

23,83

9,56

6,13

10,91

21,04

47,42

12,90

5,17

11,78

20,96

41,34

93,15

48,68

19,53

297,41

51,95

1.544,94

1.179,30

44,80

5.281,00

25,22

115,95

29,25

Nguồn: Niên giám Thống kê các tỉnh năm 2015

Về cơ cấu giống ngô: sử dụng chủ yếu các giống của các Công ty đa quốc
gia gồm CP Việt Nam, Syngenta, giống Dekalb thuộc Mosanto Hoa Kỳ, Advanta,
Bioseed, các giống ngô của Việt Nam,... Các giống ngô mới góp phần tăng năng
suất, sản lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển hàng hóa. Ngoài các giống ngô lai,
Công ty Syngenta đã đưa ra trồng một số giống ngô biến đổi gen kháng thuốc trừ
cỏ, kháng sâu đục thân với diện tích khoảng hơn 100 ha.
Các tiến bộ kỹ thuật: đã áp dụng cơ giới hóa trong các khâu làm đất, tưới nước,
tách hạt và vận chuyển. Máy gieo hạt kết hợp bón phân cho ngô chỉ dừng ở giai
đoạn trình diễn và thử nghiệm. Ngoài ra, diện tích ngô lai còn manh mún, sản xuất
phân tán, chưa thành vùng chuyên canh.

Khoa học và công nghệ trong nâng cao năng suất, chất lượng
các sản phẩm chủ lực vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
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1.3. Sản xuất sắn
Sắn là một cây trồng chủ lực của vùng với tổng diện tích 237,33 nghìn ha, chiếm
41,89% tổng diện tích trồng sắn của cả nước, tuy nhiên, năng suất bình quân của
vùng chỉ bằng 97,6% năng suất bình quân cả nước.
Bên cạnh giống chủ lực KM94 thì giai đoạn 2007-2015, đã có nhiều giống
mới được chọn tạo như: KM98-5, KM140, HL-S10, HL-S11 với năng suất từ
40-50 tấn/ha, hàm lượng tinh bột đạt từ 27-31%, thời gian sinh trưởng từ
7-10 tháng, thẳng và phù hợp cho chế biến công nghiệp.
Một số thách thức trong việc phát triển sắn ở vùng: (1) Đầu tư cho nghiên cứu về
cây sắn còn thấp, nhất là nghiên cứu chọn tạo giống; (2) Bộ giống sắn đang bị thoái
hóa và nhiễm sâu, bệnh hại rất nặng; (3) Do biến đổi khí hậu ngày càng tạo ra thời
tiết cực đoan, việc canh tác không theo quy hoạch dẫn đến phá rừng, gây ô nhiễm
môi trường, làm thoái hóa đất, đặc biệt là đất dốc; (4) Cơ khí hóa còn yếu, chưa
đáp ứng được bài toán về hạ giá thành sản xuất cây sắn; (5) Công nghệ chế biến
chưa tạo ra được những sản phẩm có giá trị cao, giúp tăng tính cạnh tranh; (6) Giá
cả không ổn định, thị trường xuất khẩu chủ yếu lệ thuộc vào Trung Quốc; (7) Nhà
nước chưa có nhiều chính sách khuyến nông và bảo hộ cho nông dân trồng sắn ở
vùng sâu, vùng xa.
Bảng 9. Tình hình sản xuất sắn của vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên phân theo tỉnh năm 2015
Diện tích
STT

Tỉnh

Vùng Tây Nguyên
1

Đắk Lắk

(nghìn ha)

%
vùng

158,96
35,19

Năng suất
(tạ/ha)

% vùng

177,80
22,14

204,81

Sản lượng
(nghìn
tấn)

% vùng

2.826,39
115,19

720,74

25,50

2

Đắk Nông

18,42

11,59

158,07

88,90

291,16

10,30

3

Gia Lai

63,75

40,10

185,25

104,19

1.180,91

41,78

4

Kon Tum

39,49

24,84

149,91

84,31

591,95

20,94

5

Lâm Đồng

2,12

1,33

196,53

110,53

41,62

1,47

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
6

Đà Nẵng

78,37
0,17

196,22
0,22

62,22

1.537,84
31,71

1,06

0,07

7

Quảng Nam

12,81

16,35

178,91

91,18

229,22

14,91

8

Quảng Ngãi

19,85

25,32

190,41

97,04

377,88

24,57

9

Bình Định

13,58

17,33

245,95

125,34

334,03

21,72

10

Phú Yên

22,96

29,30

180,37

91,92

414,14

26,93

11

Khánh Hòa

5,77

7,36

186,86

95,23

107,82

7,01

12

Ninh Thuận

3,23

4,12

228,00

116,19

73,69

4,79

Cả vùng Duyên hải
Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

237,33

183,89

4.364,23

Cả nước

566,50

188,41

10.673,70

% so với cả nước

41,89

97,60

40,89

Nguồn: Niên giám Thống kê các tỉnh năm 2015
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1.4. Sản xuất mía
Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là một trong 3 vùng mía trọng điểm
của nước ta. Đây cũng là vùng có cơ cấu giống mía đa dạng nhất nước, áp dụng
nhiều tiến bộ kỹ thuật tiên tiến trong trồng trọt và chế biến. Diện tích mía của vùng là
111,17 nghìn ha (chiếm 39,07% diện tích trồng của cả nước), tuy nhiên, năng suất
bình quân lại chỉ bằng 90,31% năng suất bình quân của cả nước. Diện tích mía của
vùng Tây Nguyên tập trung chính tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai (chiếm 95,4% diện
tích mía của vùng Tây Nguyên); vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tập trung ở Phú
Yên và Khánh Hòa (chiếm 82,3% diện tích mía của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ).
Các giống mía đã được nghiên cứu và đưa vào trồng thử nghiệm ở vùng với phân
nhóm giống chín sớm, chín trung bình và chín muộn nhằm rải vụ để phục vụ các
nhà máy chế biến. Nhiều giống mía có năng suất cao (năng suất từ 90-120 tấn/ha),
hàm lượng đường cao (hàm lượng đường CCS trung bình từ 11-16%), khả năng
chống đổ tốt, phù hợp với vùng như: ROC22, K95-156, K88-200, KK2, LK92-11,
K95-84,...
Nhiều tiến bộ kỹ thuật mới đã được nghiên cứu và áp dụng thành công trên diện
rộng: cơ giới hóa từ làm đất, đào luống, bón phân, trồng, lấp đất; tưới tiết kiệm
nước,... đã nâng cao năng suất, chất lượng mía cũng như giảm giá thành trong sản
xuất. Nhiều mô hình liên kết từ khâu sản xuất nguyên liệu, chế biến ra đời, tuy nhiên
trong thời gian qua, ngành mía đường của Việt Nam nói chung và vùng Duyên hải
Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nói riêng gặp không ít khó khăn do giá thành sản xuất
còn cao, các khâu trong chuỗi chưa được khai thác một cách triệt để.
Bảng 10. Tình hình sản xuất mía của vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên phân theo tỉnh năm 2015
STT

Tỉnh

Vùng Tây Nguyên

Diện tích
(nghìn ha)

% vùng

56,88

Năng suất
(tạ/ha)

% vùng

614,58

Sản lượng
(nghìn tấn)

% vùng

3.495,78

1

Đắk Lắk

15,68

27,56

664,31

108,09

1.041,58

29,80

2

Đắk Nông

0,38

0,66

721,14

117,34

27,26

0,78

3

Gia Lai

38,57

67,81

597,52

97,23

2.304,70

65,93

4

Kon Tum

1,82

3,19

518,74

84,41

94,20

2,69

5

Lâm Đồng

0,44

0,77

641,31

104,35

28,04

0,80

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

54,28

547,03

2.969,47

6

Đà Nẵng

0,33

0,61

391,78

71,62

13,01

0,44

7

Quảng Nam

0,29

0,54

390,86

71,45

11,41

0,38

8

Quảng Ngãi

4,39

8,09

565,72

103,42

248,29

8,36

9

Bình Định

1,62

2,99

586,96

107,30

95,26

3,21

10

Phú Yên

24,81

45,70

607,03

110,97

1.505,86

50,71

11

Khánh Hòa

19,87

36,60

470,43

86,00

934,70

31,48

12

Ninh Thuận

2,97

5,47

541,52

98,99

160,94

5,42

Cả vùng Duyên hải Nam Trung
Bộ và Tây Nguyên

111,17

581,59

6.465,25

Cả nước

284,50

643,96

18.320,80

% so với cả nước

39,07

90,31

35,29

Nguồn: Niên giám Thống kê các tỉnh năm 2015
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1.5. Sản xuất cà phê vùng Tây Nguyên
Bảng 11. Tình hình sản xuất cà phê của vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2015
STT

Tỉnh

Vùng Tây Nguyên

Diện tích
(nghìn ha)

Năng suất

% vùng

535,93

1

Đắk Lắk

192,53

2

Đắk Nông

3

Gia Lai

4
5

(tạ/ha)

Sản lượng

% vùng

(nghìn tấn)

25,15
35,93

23,62

107,76

20,11

75,85

14,15

Kon Tum

12,91

Lâm Đồng

146,88

93,92

454,81

33,74

22,88

90,97

246,55

18,29

26,50

105,36

201,01

14,91

2,41

27,84

110,69

35,94

2,67

27,41

409,61

30,39

27,89

110,88

1,77

15,49

2,74

Cả vùng Duyên hải
Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

537,70

25,12

1.350,67

Cả nước

597,30

24,19

1.445,00

% so với cả nước

90,02

103,83

93,47

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

% vùng

1.347,93

Nguồn: Niên giám Thống kê các tỉnh năm 2015

Cà phê là mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam và đứng thứ 2 trên thế giới sau
Brazil. Tổng diện tích cà phê của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là
537,70 nghìn ha, chiếm 90,02% diện tích trồng cà phê của cả nước, được trồng tập
trung chính tại Tây Nguyên và được mệnh danh là thủ phủ cà phê của Việt Nam.
Tổng diện tích trồng của vùng Tây Nguyên là 535,93 ha (chiếm 89,7% diện tích cà
phê của cả nước) và cà phê không phải là sản phẩm chủ lực của Duyên hải Nam
Trung Bộ.
Cà phê đạt 53.917 tỷ đồng giá trị sản xuất nông nghiệp và chiếm 41,6% tỷ trọng
ngành nông nghiệp của vùng Tây Nguyên. Đây là cây trồng đã và đang khai thác
triệt để tiềm năng và thế mạnh của vùng. Nhiều tiến bộ kỹ thuật mới được áp dụng
thành công từ khâu giống đến kỹ thuật canh tác, sơ chế, bảo quản và chế biến, tuy
nhiên, do tác động của biến đổi khí hậu khiến nhiều vùng trồng cà phê bị khô hạn,
năng suất giảm. Các nghiên cứu tưới nước tiết kiệm cho cà phê đã được nghiên
cứu và áp dụng để khắc phục điều kiện thời tiết, bước đầu đã cho kết quả tốt.
1.6. Sản xuất cao su ở vùng Tây Nguyên
Bảng 12. Tình hình sản xuất cao su của vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2015
STT

Tỉnh

Vùng Tây Nguyên

Diện tích
(nghìn ha)

Năng suất

Sản lượng

% vùng (tạ/ha) % vùng

(nghìn tấn)

14,33

193,78

135,24

% vùng

1

Đắk Lắk

22,61

16,72

13,03

90,91

29,45

15,20

2

Đắk Nông

15,68

11,59

14,81

103,36

23,22

11,98

3

Gia Lai

64,53

47,71

14,50

101,19

93,56

48,28

4

Kon Tum

31,61

23,37

14,69

102,53

46,43

23,96

5

Lâm Đồng

0,81

0,60

13,63

95,09

1,11

0,57

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

5,65

10,72

6,05

Cả vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

140,88

14,18

199,83

Cả nước

600,10

16,95

1.017,00

% so với cả nước

23,48

83,70

19,65

Nguồn: Niên giám Thống kê các tỉnh năm 2015
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Cao su là sản phẩm chủ lực của vùng Tây Nguyên với tổng diện tích trồng của
vùng là 135,24 ha (chiếm 22,5% diện tích trồng cao su của cả nước), tuy nhiên,
năng suất chỉ bằng 84,5% năng suất bình quân của cả nước. Tổng giá trị sản xuất
cao su đạt 5.960,6 tỷ đồng, chiếm 4,6% tỷ trọng trong sản xuất ngành nông nghiệp
của vùng.
1.7. Sản xuất hồ tiêu vùng Tây Nguyên
Việt Nam là quốc gia xuất khẩu số 1 thế giới về hồ tiêu, là cây trồng quan trọng
của vùng Tây Nguyên. Năm 2015, tổng giá trị sản xuất hồ tiêu của Tây Nguyên đạt
10.232,6 tỷ đồng (chiếm 7,9% tỷ trọng trong ngành trồng trọt).
Diện tích hồ tiêu của toàn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đạt
34,01 nghìn ha, chiếm 51,92% diện tích hồ tiêu của cả nước, năng suất trung bình
của vùng đạt 30,67 tạ/ha (cao hơn 19,02% năng suất bình quân của cả nước). Các
tỉnh trồng hồ tiêu trọng điểm của vùng bao gồm: Đắk Lắk (11,64 nghìn ha), Gia Lai
(10,91 nghìn ha) và Đắk Nông (9,59 nghìn ha).
Trong những năm qua, nhiều tiến bộ kỹ thuật đã được áp dụng trong sản xuất
hồ tiêu như kỹ thuật tưới tiết kiệm nước kết hợp với dinh dưỡng bằng công nghệ
nhỏ giọt, kỹ thuật phòng trừ sâu, bệnh,... Tuy nhiên, ngành sản xuất hồ tiêu vẫn
còn thiếu tính bền vững, bộc lộ nhiều tồn tại, yếu kém như sản phẩm chủ yếu chế
biến thô, phụ thuộc thương lái, sản xuất tự phát, thiếu quy hoạch, môi trường bị suy
thoái, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm; việc áp dụng
khoa học kỹ thuật còn hạn chế…
Bên cạnh những ưu điểm từ các giống tiêu đang được trồng ở Tây Nguyên thì
nhược điểm lớn là khả năng kháng bệnh chết nhanh, chết chậm kém. Phần lớn các
giống tiêu do người dân tự để giống, tự ươm và sử dụng, còn các giống được bán
ngoài thị trường đều không thực hiện đúng Pháp lệnh Giống cây trồng như: không
có nguồn gốc, không có vườn đầu dòng…
Bảng 13. Tình hình sản xuất hồ tiêu của vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2015
STT

Tỉnh

Vùng Tây Nguyên
1

Đắk Lắk

Diện tích
(nghìn ha)

% vùng

32,75
11,64

Năng suất
(tạ/ha)

% vùng

31,24
35,55

30,19

Sản lượng
(nghìn tấn)

% vùng

102,33
96,63

35,15

34,35

2

Đắk Nông

9,59

29,27

23,16

74,14

22,21

21,70

3

Gia Lai

10,91

33,31

39,97

127,92

43,60

42,61

4

Kon Tum

0,08

0,24

16,08

51,45

0,13

0,12

5

Lâm Đồng

0,53

1,63

23,30

74,58

1,24

1,21

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

1,26

15,81

1,99

Cả vùng Duyên hải
Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

34,01

30,67

104,32

Cả nước

65,50

25,77

168,80

% so với cả nước

51,92

119,02

61,80

Nguồn: Niên giám Thống kê các tỉnh năm 2015
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1.8. Sản xuất điều vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Bảng 14. Tình hình sản xuất điều của vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2015
STT

Tỉnh

Vùng Tây Nguyên
1

Đắk Lắk

Diện tích
(nghìn ha)

% vùng

(tạ/ha)

29,29

11,80

65,93
19,31

Năng suất

Sản lượng

% vùng

(nghìn tấn)

119,28

22,79

9,89

% vùng

65,23
34,93

2

Đắk Nông

14,66

22,23

9,52

96,26

13,96

21,40

3

Gia Lai

16,54

25,08

8,50

85,91

14,06

21,55

4

Kon Tum

0,04

0,07

8,60

86,97

0,04

0,06

5

Lâm Đồng

15,39

23,34

9,35

94,54

14,39

22,06

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
6

Đà Nẵng

16,70
0,02

7,39

12,34

0,14

37,50

507,52

0,09

0,73

7

Quảng Nam

0,59

3,53

19,00

257,12

1,12

9,07

8

Quảng Ngãi

0,81

4,87

1,25

16,96

0,10

0,83

9

Bình Định

6,04

36,18

6,75

91,41

4,08

33,07

10

Phú Yên

0,93

5,59

4,52

61,15

0,42

3,42

11

Khánh Hòa

5,34

31,98

9,98

135,06

5,33

43,20

12

Ninh Thuận

2,96

17,70

4,04

54,74

1,20

9,69

Cả vùng Duyên hải
Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Cả nước
% so với cả nước

82,63

9,39

77,57

284,10

12,14

345,00

29,09

77,30

22,48

Nguồn: Niên giám Thống kê các tỉnh năm 2015

Ngoài cà phê và hồ tiêu, điều cũng là một sản phẩm chủ lực và có giá trị xuất
khẩu cao của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Diện tích trồng điều
của vùng chiếm 29,09% diện tích điều của cả nước, nhưng năng suất trung bình chỉ
bằng 77,3% năng suất trung bình của cả nước.
Hiện mô hình trồng điều cao sản ở vùng cũng đã được nghiên cứu với năng suất
đạt trên 20 tấn/ha, tuy nhiên, diện tích này vẫn chưa được mở rộng để khai thác
tiềm năng, thế mạnh của loại cây trồng này.
1.9. Sản xuất một số sản phẩm chủ lực - đặc thù khác của vùng
Ngoài các sản phẩm chủ lực mà hầu hết các tỉnh trong vùng trồng thì một số sản
phẩm khác chỉ có ở một số tỉnh, nhưng lại có quy mô sản xuất lớn và là mặt hàng
cung cấp cho thị trường nội tiêu và xuất khẩu của Việt Nam. Qua điều tra, đánh giá,
chúng tôi đưa ra 2 sản phẩm đặc thù có quy mô lớn ở vùng là: rau, đậu, hoa, cây
cảnh và cây chè ở vùng Tây Nguyên.
* Sản xuất rau, đậu, hoa và cây cảnh vùng Tây Nguyên
Theo số liệu của nguồn Niên giám Thống kê năm 2015 cho thấy, tổng diện
tích rau, đậu, hoa và cây cảnh của vùng Tây Nguyên là 153,16 nghìn ha (chiếm
16,23% diện tích của cả nước), năng suất trung bình cao hơn 3,25 lần so với năng
suất bình quân của cả nước. Tuy nhiên, diện tích rau tập trung chủ yếu ở Lâm
Đồng, các tỉnh khác chủ yếu là rau tự cung tự cấp cho người dân trên địa bàn tỉnh.
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Bảng 15. Tình hình sản xuất rau, đậu, hoa, cây cảnh của vùng Tây Nguyên năm 2015
STT

Tỉnh

Diện tích

Năng suất

Sản lượng

(nghìn ha)

% vùng

(tạ/ha)

% vùng

(nghìn tấn)

% vùng

1

Đắk Lắk

34,45

22,49

61,18

35,63

210,77

8,01

2

Đắk Nông

11,21

7,32

64,28

37,43

72,06

2,74

3

Gia Lai

45,6

29,77

80,09

46,64

365,2

13,88

4

Kon Tum

2,53

1,65

111,9

65,16

28,33

1,08

5

Lâm Đồng

59,37

38,77

329,08

191,63

1.953,90

74,29

376,49

Vùng Tây Nguyên

153,16

646,53

Cả nước

943,55

152,17

% so với cả nước

16,23

324,87

2630,26
14357,77

Nguồn: Niên giám Thống kê các tỉnh năm 2015

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, năm 2010, toàn
tỉnh mới chỉ có 9.800 ha đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đến
năm 2015, diện tích này đã tăng lên 43.084 ha và hiện diện tích trồng rau, hoa tập
trung trên địa bàn tỉnh đã tăng lên khoảng 48.030 ha.
Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha tăng từ 76 triệu đồng (năm 2010) lên
130 triệu đồng (năm 2014) và khoảng 135 triệu đồng (năm 2015). Theo nguồn
thống kê của Sở Công Thương Lâm Đồng, hiện nay, các mô hình trồng rau ứng
dụng công nghệ cao có giá trị sản xuất đạt từ 450-500 triệu đồng/ha và hoa chất
lượng cao từ 800-1.200 triệu đồng/ha. Với lợi thế so sánh về điều kiện đất đai, khí
hậu, nguồn lực, Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung đã trở thành vùng sản xuất
hàng hóa tập trung để cung cấp sản phẩm rau, hoa hàng đầu Việt Nam và thu về
một nguồn ngoại tệ lớn từ việc xuất khẩu.
Nhiều tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất rau, hoa của thế giới đã được áp dụng
vào sản xuất tại Đà Lạt như: nuôi cấy mô trong sản xuất cây giống đại trà, các công
nghệ tưới tiết kiệm nước, sử dụng ánh sáng đèn LED để điều tiết ánh sáng, sử dụng
nhà kính, nhà lưới để đảm bảo điều kiện khí hậu, sử dụng hệ thống dinh dưỡng hòa
tan theo nhu cầu của cây trồng, áp dụng hệ thống tưới nước thông minh,...
Nhìn chung: Với những bước tiến vượt bậc về công nghệ sản xuất rau, hoa, Lâm
Đồng đã, đang và sẽ là hạt nhân trong việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao
vào sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam. Đây là mô hình cần được nghiên cứu và mở
rộng ở những địa phương có điều kiện tương tự.
* Sản xuất chè vùng Tây Nguyên
Tính đến năm 2015, tổng diện tích chè của Tây Nguyên là 20,93 nghìn ha (riêng
diện tích chè của Lâm Đồng là 19,9 nghìn ha), chiếm 18,05% diện tích chè của cả
nước. Năng suất chè bình quân của vùng đạt 112,95 tạ/ha (cao hơn 31,47% so với
năng suất chè trung bình của cả nước).
Sản phẩm chè sau chế biến cũng đa dạng từ chè xanh thường, chè xanh ướp
hương đến các loại chè Olong để cung cấp cho các thị trường khó tính như Nhật
Bản, EU, Đài Loan, Trung Đông.
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Bảng 16. Tình hình sản xuất chè của vùng Tây Nguyên năm 2015
STT

Diện tích

Tỉnh

(nghìn ha)

Năng suất

% vùng

(tạ/ha)

Sản lượng

% vùng

(nghìn tấn)

% vùng

1

Đắk Lắk

-

-

-

-

-

-

2

Đắk Nông

0,13

0,62

59,92

53,05

0,78

0,33

3

Gia Lai

0,85

4,07

78,73

69,70

6,70

2,83

4

Kon Tum

0,06

0,26

20,73

18,35

0,11

0,05

5

Lâm Đồng

19,90

95,05

115,02

101,83

228,86

96,79

Vùng Tây Nguyên

20,93

112,95

236,45

Cả nước

116,50

85,91

1.000,90

% so với cả nước

18,05

131,47

33,65

2. Ngành chăn nuôi
Theo Chiến lược Phát triển chăn nuôi đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt tại Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16/01/2008, vùng Duyên hải
Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được quy hoạch là một trong những vùng chăn nuôi
trọng điểm của cả nước. Các vật nuôi chủ lực của vùng gồm: bò thịt, bò sữa, lợn,
gia cầm, dê, cừu và ong.
Bảng 17. Tổng hợp các vật nuôi chính của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2015
STT

Loại vật nuôi

Số lượng
(nghìn con)

Số tỉnh có

1

2010

Xu thế phát
triển giai đoạn
2010-2015 (%)

2015

% số lượng
so với
cả nước

1

Trâu

12/12

263,9

252,2

(4,43)

9,99

2

Bò

12/12

1.804,2

1.732,6

(3,97)

32,28

3

Ngựa

5/12

1,3

0,7

(44,35)

1,33

4

Dê

12/12

174,3

246,4

41,41

12,19

5

Cừu

3/12

86,5

99,4

14,97

78,81

6

Lợn

12/12

3.628,8

3.867,8

6,59

13,94

7

Gia cầm

12/12

30.673,0

39.743,0

29,57

11,62

8

Ong (tổ)

9/12

-

375.798,0

-

31,40
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Bảng 18. Giá trị một số vật nuôi chủ lực của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2015
Trâu, bò

STT

Tỉnh

I

Vùng Nam Trung Bộ

1

Đà Nẵng

Giá trị
ngành
chăn
nuôi
(Tỷ đồng)
25.642,4
498,9

Nghìn
con

Tỷ
trọng
trong
ngành
chăn
nuôi
(%)

Giá trị
(Tỷ
đồng)

1.212,9 6.472,2
17,4

217,5

Lợn

2

Nghìn
con

Gia cầm

Tỷ
trọng
trong
Giá trị
ngành
(Tỷ đồng)
chăn
nuôi
(%)

25,2

2.070,4

11.546,4

43,6

61,2

-

Nghìn
con

45,0 23.253,0
-

417,0

Giá trị
(Tỷ
đồng)

Tỷ
trọng
trong
ngành
chăn
nuôi
(%)

6.100,0

23,8

64,7

13,0

2

Quảng Nam

3.225,0

221,7

707,0

21,9

511,2

1.669,3

51,8

5.083,0

821,6

25,5

3

Quảng Ngãi

4.769,1

339,8 1.570,9

32,9

452,8

2.143,0

44,9

3.962,0

948,5

19,9

1

Khái niệm "có" được hiểu là có số liệu trong Niên giám thống kê

2

Giá trị toàn bộ gia súc, bao gồm cả lợn
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4

Bình Định

10.565,5

286,5 2.321,8
179,8 1.100,3

22,0

737,7

5.499,6

21
52,1

6.681,0

2.360,2

22,3

5

Phú Yên

2.915,6

37,7

107,9

802,7

27,5

3.213,0

901,3

30,9

6

Khánh Hòa

1.725,6

77,8

322,2

18,7

132,3

853,4

49,5

2.700,0

513,3

29,7

7

Ninh Thuận

1.942,7

89,9

450,0

23,2

67,3

578,4

29,8

1.197,0

490,4

25,2

771,9 5.085,5

52,8 16.490,0

II

Vùng Tây Nguyên

8

Kon Tum

1.253,6

9

Gia Lai

10

Đắk Lắk

11

Đắk Nông

12

Lâm Đồng

Cả vùng

24.693,5

20,6

1.797,4

13.041,5

4.703,3

19,1

367,9

29,3

126,9

715,2

57,1

848,0

145,3

11,6

4.453,7

371,2 1.974,6

44,3

420,1

2.085,0

46,8

2.025,0

298,3

6,7

10.210,9

201,0 1.145,6

11,2

751,9

5.605,3

54,9

8.872,0

2.636,6

25,8

8,3

134,0

1.307,3

62,8

1.565,0

460,7

22,1

2.082,2
6.693,1
50.335,9

82,9

24,5

172,2

92,3 1.425,2
1.984,8

11.775

21,3

364,5

3.328,7

49,7

3.180,0

1.162,4

17,4

23,4

3.867,8

24.588

48,8

39.743

10.803

21,5

Cả nước

-

7.891,2

-

-

27.751

-

-

341.910

-

-

% vùng so với cả nước

-

25,15

-

-

13,94

-

-

11,62

-

-

Nguồn: Niên giám Thống kê các tỉnh năm 2015 và tính toán của nhóm thực hiện

- Chăn nuôi bò: Năm 2015, tổng đàn bò của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và
Tây Nguyên là 1.732,6 nghìn con - chiếm 32,28% tổng đàn bò của cả nước và giảm
3,97% so với năm 2010. Trong đó, đàn bò sữa của vùng có trên 30 nghìn con, tập
trung chủ yếu ở Lâm Đồng (19,3 nghìn con) và Gia Lai. Tỷ lệ bò lai của vùng cũng
tương đối cao, đạt 59,4% tổng đàn.
- Chăn nuôi lợn: Năm 2015, đàn lợn của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và
Tây Nguyên đạt 3.867,8 nghìn con - chiếm 13,94% tổng đàn lợn cả nước, tăng
6,59% so với năm 2010. Một số địa phương trọng điểm nuôi lợn của vùng như: Bình
Định (737,7 nghìn con), Quảng Nam (511,2 nghìn con), Quảng Ngãi (452,8 nghìn
con) và Gia Lai (420,1 nghìn con).
- Chăn nuôi gia cầm: Năm 2015, đàn gia cầm của vùng Duyên hải Nam Trung
Bộ và Tây Nguyên đạt 39.743 nghìn con - chiếm 21,5% tổng đàn gia cầm của cả
nước. Trong đó đàn gà (bao gồm cả gà thịt và gà đẻ trứng) chiếm 79,5% tổng đàn
gia cầm của vùng. Ngoài ra, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên còn
có một số vật nuôi đặc thù như đà điểu. Đàn đà điểu của vùng đạt 14,2 nghìn con
- chiếm 72,7% tổng đàn đà điểu của cả nước, tập trung chủ yếu ở tỉnh Khánh Hòa
(10 nghìn con) và Quảng Nam (4,2 nghìn con).
- Chăn nuôi dê, cừu: Ngoài các vật nuôi truyền thống như bò, lợn và gia cầm,
Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên còn có đàn dê, cừu phát triển tương đối
lớn. Năm 2015, đàn dê của vùng đạt 246,4 nghìn con, tăng 41,41% so với năm
2010 và chiếm 12,19% tổng đàn dê cả nước. Đàn cừu của vùng đạt 99,4 nghìn con,
tăng 14,97% so với năm 2010 và chiếm 78,81% tổng đàn cừu cả nước. Trong đó,
đàn cừu tập trung chủ yếu ở Ninh Thuận với 95,5 nghìn con, chiếm 96,08% tổng
đàn cừu của vùng.
- Chăn nuôi ong: Với lợi thế diện tích rừng rộng lớn, chăn nuôi ong cũng là một
ngành thế mạnh của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nói chung và
Tây Nguyên nói riêng. Năm 2015, đàn ong của vùng đạt 375.798,0 tổ, chiếm 31,4%
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số tổ ong trên toàn quốc. Đàn ong của vùng tập trung chủ yếu ở các tỉnh Tây Nguyên
và một phần ở Bình Định. Đắc Lắk là địa phương có đàn ong phát triển mạnh nhất
với tổng đàn đạt trên 200 nghìn tổ, chiếm 53,5% tổng đàn ong của cả vùng.
Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
và Tây Nguyên đã chuyển dần sang chăn nuôi theo hướng tập trung, tuy nhiên, tốc
độ còn chậm so với các vùng khác trong cả nước. Năm 2015, toàn vùng đã hình
thành 1.234 trang trại chăn nuôi tập trung, chiếm 32,6% tổng số trang trại của vùng
và chiếm 8,2% tổng số trang trại chăn nuôi của cả nước. Các trang trại chăn nuôi
chủ yếu tập trung ở vùng Tây Nguyên với 907 trang trại. Nhiều tiến bộ kỹ thuật trong
chăn nuôi đã được áp dụng góp phần nâng cao hiệu quả và bảo vệ môi trường
như: sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi, quản lý thú y tổng hợp, thụ tinh
nhân tạo…
3. Ngành lâm nghiệp và dược liệu
Tài nguyên rừng: là một trong những thế mạnh to lớn để vùng phát triển ngành
lâm nghiệp. Tài nguyên rừng của vùng được đánh giá là lớn nhất cả nước, đặc
biệt là Tây Nguyên, là nguồn cung quan trọng về gỗ và lâm sản. Tính đến ngày
31/12/2015, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có 6.896,2 nghìn
ha diện tích rừng, chiếm 50,0% diện tích rừng của cả nước, trong đó có 82,7%
(5.700,4 nghìn ha) là rừng tự nhiên, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Tây Nguyên. Tỷ
lệ che phủ rừng của vùng là 45,5%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước
(40,4%). Kon Tum là tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất vùng, lên đến 62,4%.
Theo Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020 được phê
duyệt theo Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính
phủ, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được xác định là vùng phát triển
lâm nghiệp trọng điểm của cả nước. Theo đó, vùng Nam Trung Bộ tập trung củng
cố hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn, đặc biệt những vùng núi có độ dốc cao đã
mất rừng; đẩy mạnh trồng rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và chống xói lở bờ
biển. Vùng Tây Nguyên tập trung xác định lâm phận ổn định để hình thành các khu
rừng sản xuất cung cấp gỗ lớn; đồng thời củng cố và bảo vệ hệ thống rừng phòng
hộ đầu nguồn cho vùng Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ; tăng cường bảo vệ các
Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên giàu tính đa dạng sinh học như Ngọc
Linh, Yok Đôn, Chư Yang Shin, Bidoup - Núi Bà, Chư Mom Rây… Bảo tồn các loài
đặc hữu trong rừng hỗn loại cây họ Dầu (rừng Khộp), rừng thông ba lá và phát triển
du lịch sinh thái.
Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tập trung 7 Vườn quốc gia
với tổng diện tích 387.372 ha, bao gồm: Phước Bình (19.814 ha - Ninh Thuận),
Núi Chúa (19.865 ha - Ninh Thuận), Chư Mom Ray (56.621 ha - Kon Tum), Kon
Ka Kinh (41.780 ha - Gia Lai), Yok Đôn (115.545 ha - Đắk Lắk), Chư Yang Sin
(58.947 ha - Đắk Lắk) và Bidoup - Núi Bà (64.800 ha - Lâm Đồng). Ngoài ra, vùng
còn có 17 Khu bảo tồn thiên nhiên với tổng diện tích lên đến trên 370 nghìn ha. Đây
là vùng đa dạng sinh học rất cao, nguồn tài nguyên dược liệu phong phú, trong đó
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có nhiều loài dược liệu quý như Đảng sâm, Sâm Ngọc Linh, Sa nhân tím, Diệp hạ
châu đắng,... cùng nhiều loài động vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam.
Bảng 19. Hiện trạng rừng đến ngày 31/12/2015 của các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
STT

Các tỉnh

Chia ra

Tổng số
(nghìn ha)

Rừng tự nhiên

Rừng trồng

Tỷ lệ che phủ
(%)

I

Nam Trung Bộ

1.762,2

1.192,8

569,5

43,7

1

Đà Nẵng

54,9

41,6

13,3

40,8

2

Quảng Nam

550,3

410,3

140,1

44,9

3

Quảng Ngãi

294,1

109,2

184,9

49,8

4

Bình Định

316,6

204,9

111,7

49,9

5

Phú Yên

183,5

116,8

66,7

35,2

6

Khánh Hòa

214,0

170,3

43,8

40,8

7

Ninh Thuận

148,8

139,7

9,0

44,2

II

Tây Nguyên

2.567,0

2.253,8

313,3

46,5

8

Kon Tum

617,7

547,3

70,5

62,4

9

Gia Lai

627,9

555,8

72,1

40,1

10

Đắk Lắk

528,1

475,9

52,2

38,7

11

Đắk Nông

261,2

220,7

40,5

39,0

12

Lâm Đồng

532,1

454,1

78,0

52,5

Cả vùng

6.896,2

5.700,4

1.196,1

45,0

Cả nước

13.796,5

10.100,2

3.696,3

40,4

50,0

56,4

32,4

111,4

So với cả nước (%)

Nguồn: Niên giám Thống kê các tỉnh năm 2015

Theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Dược liệu đến năm 2020 và định
hướng đến năm 2030, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được xác
định là 2 trong 8 vùng trồng dược liệu tập trung của nước ta. Theo đó:
- Vùng Nam Trung Bộ (Quảng Nam và Khánh Hòa) tập trung phát triển trồng
10 loài dược liệu bao gồm các loài bản địa: Bụp giấm, Diệp hạ châu đắng, Dừa
cạn, Đậu ván trắng, Củ mài, Nghệ vàng, Quế, Râu mèo, Sa nhân tím, Sâm Ngọc
Linh với diện tích khoảng 3.200 ha. Ưu tiên phát triển các loài: Bụp giấm, Dừa cạn,
Sa nhân tím và Sâm Ngọc Linh.
- Vùng Tây Nguyên tập trung phát triển trồng 10 loài dược liệu bao gồm các loài
bản địa: Gấc, Gừng, Hương nhu trắng, Đảng sâm, Nghệ vàng, Sa nhân tím, Sả,
Sâm Ngọc Linh, Trinh nữ hoàng cung, Ý dĩ với diện tích trồng khoảng 2.000 ha. Ưu
tiên trồng các loài: Đảng sâm, Sâm Ngọc Linh.
4. Ngành thủy sản
4.1. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
Với hơn 600 km đường bờ biển, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có tiềm năng rất
lớn để phát triển nghề nuôi trồng và khai thác thủy hải sản. Với vùng Duyên hải Nam
Trung Bộ, nghề khai thác thủy sản đã gắn bó lâu đời với ngư dân ven biển, là một
trong những cái nôi đầu tiên của nghề câu cá ngừ đại dương với sản lượng năm
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2016 đạt trên 17,6 nghìn tấn3. Năm 2015, số lượng tàu thuyền đánh bắt xa bờ của
vùng trên 9.140 ngàn chiếc (chiếm 29,26% tổng số tàu đánh bắt xa bờ của cả nước)
với công suất trên 2.974,9 nghìn CV, đạt sản lượng khai thác gần 689,9 ngàn tấn
(chiếm 22,7% tổng sản lượng khai thác của cả nước). Sự phát triển khai thác thủy
sản đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nước, giải quyết lượng lớn lao động và
có ý nghĩa trong việc bảo vệ lãnh thổ Việt Nam.
Bên cạnh khai thác thủy sản, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ còn có nghề nuôi
trồng thủy sản tương đối phát triển với 24,6 nghìn ha (2015), tăng 5,13% so với năm
2010. Sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2015 của vùng đạt 69,49 nghìn tấn, tăng
9,74% so với năm 2010. Đối tượng nuôi chủ lực của vùng gồm: tôm sú, tôm thẻ
chân trắng, nhuyễn thể, các loài cá biển, trồng rau câu,...
4.2. Vùng Tây Nguyên
Khác với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, ngành thủy sản của Tây Nguyên chủ
yếu dựa vào nuôi trồng và một phần nhỏ là khai thác thủy sản nội địa. Tây Nguyên
có diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản dồi dào. Hiện có hơn 56.200 ha mặt
nước có khả năng nuôi trồng thủy sản (Đắk Lắk 7.570 ha, Đắk Nông 932 ha, Lâm
Đồng 15.360 ha, Gia Lai 11.400 ha, Kon Tum 20.974 ha)4 . Bên cạnh đó, hàng trăm
công trình thủy điện, thủy lợi lớn nhỏ tạo nên những hồ chứa nước lớn, có thể phát
triển nghề nuôi trồng thủy sản... Các tỉnh Tây Nguyên gần như đã chủ động nguồn
giống cá với hàng chục trại sản xuất cá bột, mỗi năm cung cấp từ 800 triệu đến
1 tỷ con.
Ngoài các giống cá truyền thống như trắm, mè, chép... và mới đây là hai giống cá
nước lạnh (cá hồi vân và cá tầm Nga), trên diện tích hiện tại, nông dân đã nuôi thả
một số loại thủy sản giống mới như tôm càng xanh, diêu hồng, rô phi... Đặc biệt, ở
Lâm Đồng, nuôi trồng thủy sản đang được chuyên nghiệp hóa. Cả tỉnh hiện có hàng
trăm hộ chuyên nuôi trồng thủy sản; tập trung ở 2 trong 3 huyện phía Nam là Đạ Tẻh
và Cát Tiên và một số địa phương khác như Đức Trọng, Lâm Hà... Những mô hình
trang trại thủy sản chuyên canh dần được hình thành, hướng đến nuôi trồng thủy
sản mang tính tập trung. Nghề nuôi trồng thủy sản các tỉnh Tây Nguyên đã mang lại
nguồn lợi đáng kể cho các địa phương; đồng thời mở ra cơ hội lớn cho người dân
vươn lên làm giàu.
Bảng 20. Thực trạng ngành thủy, hải sản vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2015
Đơn vị: nghìn ha, nghìn tấn
2010
TT

Tỉnh

2015

Tốc độ tăng/giảm (%)

DT
NTTS

SL
NTTS

SL
KTTS

DT
NTTS

SL
NTTS

SL
KTTS

DT
NTTS

SL
NTTS

SL
KTTS

I

Nam Trung Bộ

23,4

63,32

497,41

24,6

69,49

689,85

5,13

9,74

38,69

1

Đà Nẵng

0,7

0,91

35,81

0,5

0,81

34,17

-28,57

-10,99

-4,58

2

Quảng Nam

6,7

13,77

49,48

8,2

19,49

77,85

22,39

41,54

57,34

3

Quảng Ngãi

1,4

6,94

98,45

2

6,04

158,7

42,86

-12,97

61,2

3
4

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam
Theo thuysanvietnam.com, năm 2015
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Bình Định

4,7

8,74

141,66

4,8

5

Phú Yên

6

Khánh Hòa

7

9,73

3,0

8,5

42,22

2,7

9,39

5,6

13,7

75,24

5,2

13,92

Ninh Thuận

1,3

10,76

54,55

1,2

10,11

25
200,37

2,13

11,33

41,44

54

-10

10,47

27,9

89,19

-7,14

1,61

18,54

75,57

-7,69

-6,04

38,53

II

Tây Nguyên

13,0

21,38

3,88

13,6

32,62

5,52

4,62

52,57

42,27

8

Kon Tum

0,5

1,32

0,89

0,6

2,06

1,25

20

56,06

40,45

9

Gia Lai

1,2

1,97

0,57

1

2,96

1,44

-16,67

50,25

152,63

10

Đắk Lắk

7,3

9,47

1,56

8,1

14,88

1,57

10,96

57,13

0,64

11

Đắk Nông

0,9

2,18

0,43

1,4

3,76

0,64

55,56

72,48

48,84

12

Lâm Đồng

3,1

6,43

0,43

2,5

8,96

0,62

-19,35

39,35

44,19

Cả vùng

36,4

84,7

501,29

38,2

102,11

695,37

4,9

20,6

38,7

Cả nước

1.052,6

2.728,3

2.414,4

1.057,3

3.513,3

3.036,4

0,4

28,8

25,8

3,46

3,1

20,76

3,61

2,91

22,9

4,5

-8,2

12,9

Vùng so với cả nước (%)

Nguồn: Niên giám Thống kê các tỉnh năm 2015, tính toán của nhóm nghiên cứu

IV. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MỘT SỐ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC
1. Đối với ngành trồng trọt
* Giải pháp chung cho việc phát triển các sản phẩm ngành trồng trọt cho
toàn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
(1) Quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô đủ lớn, có khả năng
cơ giới hóa ở nhiều khâu để giảm áp lực lao động sống, hạ giá thành sản phẩm và
nâng cao hiệu quả kinh tế.
(2) Khai thác tiềm năng của vùng, địa phương, tạo ra các sản phẩm hàng hóa có
sức cạnh tranh cao, xây dựng chỉ dẫn địa lý, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho các
sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù của địa phương.
(3) Tăng cường nghiên cứu và lựa chọn bộ giống có năng suất cao, chất lượng
tốt, phù hợp với điều kiện của vùng.
(4) Quản lý dịch hại tổng hợp nhằm tạo ra các sản phẩm an toàn.
(5) Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư, liên kết với nông dân sản xuất
chế biến nông sản, đặc biệt là đầu tư vào các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản
phẩm đặc thù theo chuỗi giá trị sản phẩm.
* Một số giải pháp riêng cho từng đối tượng cây trồng cụ thể:
1.1. Giải pháp đối với ngành sản xuất lúa - gạo cho vùng Duyên hải Nam
Trung Bộ và Tây Nguyên
(1) Đối với vùng đất hai lúa, chủ động nước cần thiết phải dồn điền, đổi thửa để
xây dựng mô hình cánh đồng lớn, đưa cơ giới hóa và các tiến bộ kỹ thuật mới vào
sản xuất: làm đất, gieo sạ, gieo hạt bằng máy, thu hoạch bằng máy,...
(2) Đối với những diện tích đất một vụ kém hiệu quả, có thể nghiên cứu chuyển
đổi sang cây trồng khác có hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
(3) Sử dụng các giống lúa có chất lượng để sản xuất lúa hàng hóa.
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1.2. Giải pháp đối với ngành sản xuất ngô cho vùng Duyên hải Nam Trung
Bộ và Tây Nguyên
(1) Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới để nâng cao năng suất ngô của vùng, giảm
chi phí sản xuất thông qua việc ứng dụng cơ giới hóa.
(2) Chuyển đổi một phần đất lúa khô hạn và không hiệu quả sang trồng ngô.
(3) Hình thành các khu sơ chế, chế biến và sản xuất thức ăn chăn nuôi tại chỗ để
giảm giá thành. Nhà nước cần đầu tư nghiên cứu và công bố công thức phối trộn
thức ăn chăn nuôi có sử dụng nguồn nguyên liệu chính là ngô và đậu tương để các
trang trại có thể giảm giá thành trong chăn nuôi. Đây sẽ là động lực thúc đẩy cây
ngô phát triển, tăng hiệu quả kinh tế.
1.3. Giải pháp đối với ngành sản xuất sắn cho vùng Duyên hải Nam Trung
Bộ và Tây Nguyên
(1) Nhiều giống sắn có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp cho chế biến công
nghiệp đã và đang bị thoái hóa, cần phải nghiên cứu phục tráng thường xuyên.
(2) Cần kết hợp đầu tư thâm canh với các biện pháp kỹ thuật (bón phân hữu cơ,
trồng xen cây họ đậu…) để bảo vệ đất, chống thoái hóa đất.
(3) Cần mở rộng các hình thức liên minh, liên kết giữa người sản xuất với các
đơn vị thu mua, các doanh nghiệp và nhà máy chế biến để ổn định giá bán và nguồn
nguyên liệu sắn cho các nhà máy chế biến hoạt động…
1.4. Giải pháp đối với ngành sản xuất mía cho vùng Duyên hải Nam Trung
Bộ và Tây Nguyên
(1) Cần xây dựng các mô hình và giải pháp đồng bộ về giống, kỹ thuật thâm canh,
đầu tư cơ sở hạ tầng, áp dụng cơ giới hóa… để tăng nhanh năng suất, chất lượng
mía. Thực hiện đúng theo phương châm: “Giống là tiền đề, nước, phân là cơ sở,
chăm sóc là quyết định”.
(2) Hiệu suất thu hồi đường trong chế biến còn thấp nên giá thu mua thấp, các
phế phụ phẩm trong sản xuất mía đường chưa được sử dụng một cách triệt để nên
giá thành sản phẩm cao hơn so với giá nhập. Điều này dẫn đến nhiều nhà máy hoạt
động không hiệu quả, vùng nguyên liệu không phát triển, năng suất, chất lượng
giảm. Vì vậy, cần nghiên cứu nâng cao hiệu quả sản xuất theo chuỗi giá trị.
(3) Tăng cường đầu tư kinh phí cho hoạt động nghiên cứu ngành mía đường theo
chuỗi để nâng cao sức cạnh tranh cho ngành mía đường Việt Nam nói chung và
vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nói riêng.
1.5. Giải pháp đối với ngành sản xuất cà phê cho vùng Tây Nguyên
(1) Cần có biện pháp quản lý giống và phân vùng giống để tạo ra sản phẩm hàng
hóa có chất lượng cao và đồng đều về phẩm chất.
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(2) Thay thế diện tích cà phê già cỗi từ 20-25 tuổi (chiếm trên 10% tổng diện tích
của vùng) bằng các giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt và đầu tư thâm
canh ngay từ đầu.
(3) Áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước kết hợp với việc tính toán lượng
nước tưới vừa đủ vào các thời kỳ cần tác động để tránh tình trạng lãng phí nước,
giảm độ cao mạch nước ngầm mà vẫn đảm bảo cho việc tăng năng suất, chất lượng
cà phê.
(4) Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo kỹ thuật về công tác đốn tỉa, xử lý sâu bệnh
hại, thu hái, bảo quản cho người dân để nguyên liệu tạo ra đồng đều và đảm bảo an
toàn. Qua đó sẽ nâng cao chất lượng nguyên liệu cà phê cho vùng.
(5) Ngoài việc chế biến cà phê nhân xuất khẩu, cần có những cơ sở chế biến sâu,
tạo ra cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê capsules, các thực phẩm từ cà phê như
bánh, kẹo, rượu, nước giải khát,... với mục tiêu nâng cao giá trị và kim ngạch xuất
khẩu cà phê của vùng.
(6) Về thị trường tiêu thụ, cần phải xây dựng, quảng bá thương hiệu cà phê Việt
Nam thành sản phẩm quốc gia trên toàn thế giới; xây dựng chỉ dẫn địa lý cà phê
Việt Nam và quản lý phát triển chỉ dẫn này. Song song với việc phát triển, tiêu thụ
là kiểm soát giá thành chế biến sản phẩm cà phê tiêu thụ để người tiêu dùng được
dùng cà phê sạch, nguyên chất, hương vị Việt Nam.
1.6. Giải pháp đối với ngành sản xuất cao su cho vùng Tây Nguyên
(1) Tập trung nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất
cao su phù hợp trong tình hình sản xuất hiện nay. Đặc biệt là vấn đề liên kết sản
xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa các cơ sở thu mua, chế biến với người dân.
(2) Cần có những đánh giá cụ thể về diễn biến của thị trường để có giải pháp
ứng phó cụ thể. Không chạy theo việc mở rộng diện tích mà tập trung nâng cao tính
bền vững, hiệu quả. Cần nghiên cứu chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng cho
ngành sản xuất cao su của vùng.
1.7. Giải pháp đối với ngành sản xuất hồ tiêu cho vùng Tây Nguyên
(1) Cần có những nghiên cứu sâu về giống và quản lý giống trong bối cảnh phát
triển diện tích hồ tiêu nhanh như hiện nay để tạo ra vùng sản xuất đảm bảo chất
lượng, độ đồng đều của sản phẩm, hàng hóa.
(2) Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật nhân giống, trồng thâm canh theo hướng
tăng lượng phân bón hữu cơ, giảm lượng phân bón vô cơ, áp dụng công nghệ tưới
tiết kiệm nước để nâng cao hiệu quả sản xuất.
(3) Tăng cường công tác nghiên cứu để hạn chế một số loại sâu, bệnh phát sinh
trong quá trình trồng cây hồ tiêu như: bệnh chết nhanh, chết chậm, bệnh tiêu điên,
rệp sáp, tuyến trùng trên cây tiêu; phương pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật,...
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(4) Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ vay vốn đầu tư phát triển, xây dựng nhiều
mô hình liên kết 04 nhà; phổ biến, tuyên truyền, tập huấn cho nông dân về kỹ thuật
sản xuất hồ tiêu.
1.8. Giải pháp đối với ngành sản xuất điều
(1) Nghiên cứu phát triển các giống điều mới có năng suất, chất lượng cao, có
khả năng thích ứng với điều kiện khắc nghiệt của thời tiết do biến đổi khí hậu gây ra.
(2) Xây dựng những vùng nguyên liệu tập trung có trình độ thâm canh cao và áp
dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm. Áp dụng tối đa khâu cơ giới hóa trong chế biến
điều ở vùng.
(3) Đa dạng hóa các sản phẩm hạt điều, chú trọng các sản phẩm có giá trị gia
tăng cao để cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu đến các thị trường
khó tính.
(4) Có chính sách tín dụng để người dân đầu tư thâm canh điều và xây dựng mối
liên kết trong sản xuất điều ở vùng.
1.9. Giải pháp đối với ngành sản xuất rau, hoa, quả và cây cảnh
(1) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nuôi cấy in vitro trong việc sản xuất cây giống
chất lượng để cung cấp cho vùng phục vụ chương trình phát triển nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao.
(2) Xây dựng chuỗi cung ứng vật tư phục vụ cho nhu cầu ứng dụng công nghệ
cao trong sản xuất rau, hoa, quả của vùng.
(3) Nghiên cứu xây dựng và công bố các quy trình kỹ thuật trong sản xuất một
số loại rau, hoa, quả ứng dụng công nghệ cao để người dân trong và ngoài vùng
học tập.
(4) Đẩy mạnh việc đầu tư để Khu Công nghệ sinh học và Nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao Đà Lạt đi vào hoạt động,thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, triển
khai, xây dựng trình diễn; đào tạo, đào tạo lại cán bộ kỹ thuật có trình độ cao cho
người dân trong và ngoài vùng; thực hiện chức năng ươm tạo doanh nghiệp ứng
dụng công nghệ cao cho sản xuất; cung ứng dịch vụ vật tư phục vụ cho việc ứng
dụng công nghệ cao của vùng Tây Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung.
(5) Xây dựng nhiều mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và người dân trong sản
xuất các loại rau, hoa, quả để cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước các sản
phẩm có chất lượng và độ đồng đều cao.
(6) Cần xây dựng một cơ chế tài chính hỗ trợ cho người dân (Ưu đãi vay vốn, hỗ
trợ kỹ thuật, tài chính, thị trường tiêu thụ,...) khi tham gia vào chương trình ứng dụng
công nghệ cao trong sản xuất rau, hoa, quả.
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1.10. Giải pháp đối với ngành sản xuất chè
(1) Đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP,
GlobalGAP để cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho thị trường trong nước
và thế giới.
(2) Xây dựng mối liên kết sản xuất chặt chẽ giữa doanh nghiệp với người dân và
đổi mới công nghệ chế biến để tạo ra các sản phẩm chè xuất khẩu có giá trị cao.
2. Đối với ngành chăn nuôi
+ Giải pháp tổ chức quản lý: hoàn thiện quy hoạch phát triển chăn nuôi gắn với
hệ thống giống, giết mổ, chế biến và xây dựng nông thôn mới; phát triển sản xuất
theo quy hoạch đã được phê duyệt; tăng cường quản lý về chất lượng vật tư chăn
nuôi và sản phẩm chăn nuôi; tăng cường quản lý dịch bệnh, nhập lậu động vật và
sản phẩm động vật; hoàn thiện hệ thống tổ chức, quản lý ngành.
+ Giải pháp kỹ thuật: khuyến khích chọn tạo, nhân nhanh giống đã cải tạo đưa
vào sản xuất; áp dụng công nghệ vào chăn nuôi ở các khâu: chuồng trại, giống
(quan tâm đến thụ tinh nhân tạo), thức ăn, an toàn dịch bệnh để tăng năng suất,
chất lượng sản phẩm chăn nuôi; giảm giá thành, nâng hiệu quả sử dụng thức ăn
chăn nuôi (áp dụng công nghệ ủ men, dùng các chế phẩm sinh học...); khuyến
khích mô hình sản xuất khép kín, liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị từ sản
xuất đến tiêu thụ.
3. Đối với ngành lâm nghiệp
3.1. Đối với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
- Củng cố hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn, đặc biệt những vùng núi có độ dốc
cao đã mất rừng. Đẩy mạnh trồng rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và chống
xói lở bờ biển;
- Tăng cường bảo vệ rừng hiện có và trồng rừng mới ở vùng khô hạn Ninh Thuận,
Bình Thuận để cải tạo nguồn nước và đất canh tác;
- Bảo vệ và củng cố các Vườn quốc gia hiện có như Núi Ông, Takóu. Tiếp tục xây
dựng các khu rừng đặc dụng Nam Trường Sơn và các vùng lịch sử, văn hóa truyền
thống; đẩy mạnh, phát triển du lịch sinh thái;
- Xây dựng vùng trọng điểm trồng rừng nguyên liệu công nghiệp và lâm sản ngoài
gỗ gắn với khu chế biến xuất khẩu tập trung trọng điểm từ Quy Nhơn đến Đà Nẵng.
Nâng cấp công nghệ, thiết bị trong chế biến đồ mộc xuất khẩu, ván nhân tạo và
bột giấy;
- Xây dựng thêm nhà máy ván dăm công suất trên 100.000 m3 sản phẩm/năm.
3.2. Đối với vùng Tây Nguyên
- Tiến hành việc xác định lâm phận ổn định cho Tây Nguyên để hình thành các
khu rừng sản xuất cung cấp gỗ lớn; đồng thời củng cố và bảo vệ hệ thống rừng
phòng hộ đầu nguồn cho Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ;
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- Tăng cường bảo vệ các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên giàu tính đa
dạng sinh học như Ngọc Linh, Yok Đôn, Chư Yang Shin, Bidoup - Núi Bà, Chư Mom
Rây… Bảo tồn các loài đặc hữu trong rừng hỗn loại cây họ Dầu (rừng Khộp), rừng
thông ba lá và phát triển du lịch sinh thái;
- Quản lý tốt rừng tự nhiên, xúc tiến tái sinh, nuôi dưỡng và làm giàu rừng. Phát
huy tiềm năng lập địa để trồng rừng đa mục đích (gỗ lớn, gỗ nhỏ, lâm sản ngoài gỗ,
sinh thái môi trường), nhằm cung cấp cơ bản nhu cầu nguyên liệu lâm sản cho các
trung tâm chế biến của Tây Nguyên và các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ.
- Tăng cường năng lực, nâng cấp thiết bị và công nghệ cho các cụm công nghiệp
chế biến lâm sản Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ, Pleiku, An Khê, Kon Tum…
- Khẩn trương thực hiện chính sách đất đai, giao đất, giao rừng, phát triển lâm
nghiệp cộng đồng góp phần tạo việc làm, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí cho
đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa.
4. Đối với ngành thủy, hải sản
- Một là, kiến nghị Chính phủ triển khai gói tín dụng hỗ trợ ngư dân tham gia đánh
bắt xa bờ để ngư dân vay vốn đóng mới tàu công suất lớn vươn khơi, bám biển
dài ngày.
- Hai là, ưu tiên đầu tư xây dựng trước một trung tâm hậu cần nghề cá tại vùng
Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, trong tổng số 5 trung tâm hậu cần nghề cá
mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa đề xuất Chính phủ xây dựng tại
các khu vực trong cả nước.
- Ba là, lồng ghép công tác đào tạo nghề cho ngư dân vào Chương trình đào tạo
nghề cho lao động nông thôn mà Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang triển
khai, nhằm giúp ngư dân nâng cao tay nghề khai thác thủy sản và có ý thức bảo vệ
môi trường biển.
- Bốn là, có chính sách giảm thuế và hỗ trợ các doanh nghiệp thủy sản đẩy mạnh
công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu trên thị trường thế giới, trong
đó ưu tiên sản phẩm cá ngừ đại dương.
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TÀI LIỆU THAM KHẢO
Quyết định số 824/QĐ-BNN-TT ngày 16/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành trồng trọt đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng
và phát triển bền vững.
Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đề án tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt
Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Quyết định số 3367/QĐ-BNN-TT ngày 11/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng
trên đất trồng lúa giai đoạn 2014-2020.
Quyết định số 706/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến
năm 2030.
Quyết định số 52/2007/QĐ-BNN ngày 05/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển rau, quả và hoa, cây cảnh
đến năm 2010, tầm nhìn 2020.
Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê toàn quốc và các tỉnh vùng Duyên hải
Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2015.
Báo cáo tham luận của các Sở trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và
Tây Nguyên.
Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ và Kế hoạch hành
động của ngành về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện
Kế hoạch năm 2015.
Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Dược liệu đến năm 2020 và định hướng
đến năm 2030.
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GIÔÙI THIEÄU VAØ HÖÔÙNG DAÃN THAM GIA
CAÙC CHÖÔNG TRÌNH KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ QUOÁC GIA
Văn phòng các Chương trình Khoa học và Công nghệ Quốc gia
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CHÖÔNG TRÌNH QUOÁC GIA NAÊNG SUAÁT CHAÁT LÖÔÏNG
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

I. TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH
Với mục tiêu nâng cao nhận thức về năng suất và chất lượng (NSCL), tạo bước
chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ
lực, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngày 21/5/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký
Quyết định số 712/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.
1. Mục tiêu cụ thể của Chương trình
TT

Nhóm các chỉ tiêu/mục tiêu

Giai đoạn I
(2011-2015)

Giai đoạn II
(2016-2020)

1

2.000 TCVN; 60%
4.000 TCVN; 45% TCVN của
Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN)
TCVN của hệ thống
hệ thống TCVN hài hòa với
cho các sản phẩm, hàng hóa chủ lực
TCVN hài hòa với tiêu
tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn
của nền kinh tế
chuẩn quốc tế, tiêu
khu vực
chuẩn khu vực,

2

Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc
100% hàng hóa nhóm 2 có Hoàn thiện hệ thống
gia (QCVN) đối với hàng hóa nhóm 2
QCVN
QCVN
do các Bộ, ngành quản lý

3

Phát triển mạng lưới tổ chức đánh giá
Thiết lập được mạng lưới
sự phù hợp

4

Xây dựng phong trào năng suất và
chất lượng tại các tỉnh, thành phố
trong cả nước

5

Xây dựng đội ngũ chuyên
Đào tạo chuyên gia NSCL; tổ chức,
gia NSCL; tổ chức, cá nhân
cá nhân hoạt động chuyên nghiệp về
hoạt động chuyên nghiệp về
NSCL
NSCL

6

Số lượng doanh nghiệp được hướng
dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học và
đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ
thống quản lý, mô hình, công cụ cải
tiến năng suất và chất lượng

40.000 doanh nghiệp

60.000 doanh nghiệp

7

Tỷ lệ doanh nghiệp sản xuất sản
phẩm, hàng hóa công nghiệp chủ lực
xây dựng và thực hiện dự án năng
suất và chất lượng

40%

100%

8

Tỷ lệ đóng góp của năng suất yếu
tố tổng hợp (TFP) trong tốc độ tăng
tổng sản phẩm trong nước (GDP)

30%

35%

40 tỉnh, thành phố

100%
phòng
thử
nghiệm chất lượng sản
phẩm, hàng hóa chủ
lực đạt trình độ quốc tế
Tất cả các
tỉnh/thành phố

Khoa học và công nghệ trong nâng cao năng suất, chất lượng
các sản phẩm chủ lực vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

40

2. Các dự án thành phần thuộc Chương trình
Chương trình có 09 dự án thành phần, gồm:
- 02 dự án về các vấn đề chung tác động đến tất cả các đối tượng của Chương
trình nhằm tạo lập nền tảng cho hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng, bao
gồm: dự án 1 “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” và dự án 2
“Thúc đẩy hoạt động NSCL” do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì.
- 06 dự án tiếp theo là các dự án thực hiện cho từng ngành cụ thể (do 06 Bộ quản
lý ngành chủ trì thực hiện), gồm:
+ Dự án 3 “Nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa ngành Công nghiệp” (Bộ Công
Thương chủ trì);
+ Dự án 4 “Nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa ngành Nông nghiệp” (Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì);
+ Dự án 5 “Nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa ngành Thông tin Truyền thông”
(Bộ Thông tin Truyền thông chủ trì);
+ Dự án 6 “Nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa ngành Xây dựng” (Bộ Xây dựng
chủ trì);
+ Dự án 7 “Nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa ngành Y tế” (Bộ Y tế chủ trì);
+ Dự án 8 “Nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa ngành Giao thông Vận tải” (Bộ
Giao thông vận tải chủ trì).
- Dự án 9 “Nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại
địa phương” (do UBND tỉnh/thành phố chủ trì).
Đến nay, 02 dự án do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, 03 dự án ngành (ngành
Công nghiệp, ngành Nông nghiệp, ngành Thông tin Truyền thông) và 56 dự án
NSCL địa phương đã được phê duyệt.
Các dự án chưa phê duyệt gồm: 03 dự án NSCL ngành (Y tế, Xây dựng, Giao
thông vận tải) và 07 dự án NSCL địa phương (Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Nghệ
An, Tuyên Quang, Lai Châu, Vĩnh Phúc).
3. Cơ chế quản lý Chương trình
- Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học
và Công nghệ quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình quốc gia
NSCL;
- Thông tư liên tịch số 130/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 16/9/2011 của Liên Bộ
Tài chính, Khoa học và Công nghệ quy định chế độ quản lý tài chính đối với các
nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia NSCL.
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4. Kết quả triển khai thực hiện các dự án NSCL do các Bộ chủ trì
4.1. Xây dựng TCVN, QCVN
- Tính đến hết năm 2016, hệ thống TCVN có khoảng 9.500 TCVN cho 98 lĩnh vực,
với tỷ lệ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 47%. Việc
xây dựng, công bố các TCVN giúp doanh nghiệp có chiến lược sản xuất và kinh
doanh hợp lý, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng; thúc đẩy doanh nghiệp
công bố hợp chuẩn cho các sản phẩm, hàng hóa, thông qua đó ngày càng có nhiều
sản phẩm, hàng hóa có chất lượng cao và ổn định...
- Số QCVN xây dựng đạt khoảng 650 QCVN; đảm bảo các sản phẩm, hàng hóa
nhóm 2 được quản lý bằng QCVN. Việc xây dựng, ban hành các QCVN đảm bảo
đáp ứng các yêu cầu của quản lý nhà nước đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa có
khả năng gây mất an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người và bảo vệ động, thực vật,
môi trường; hạn chế nhập khẩu các mặt hàng không thiết yếu, kém chất lượng;
đồng thời bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hiệu quả hoạt động sản xuất
- kinh doanh, kinh tế - xã hội, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và
dịch vụ trên thị trường trong nước và quốc tế...
4.2. Phổ biến, đào tạo nâng cao nhận thức, kiến thức về NSCL
- Tổ chức phát động phong trào thúc đẩy nâng cao năng suất lao động quốc gia
gắn với việc thực hiện các giải pháp cải tiến NSCL tại một số tập đoàn, tổng công
ty. Xây dựng các sản phẩm tuyên tuyền đa dạng, phong phú về nội dung và hình
thức thể hiện (qua truyền hình, báo chí, ấn phẩm, sách báo, cuộc thi...) để phổ biến
các kiến thức cơ bản về NSCL cho đông đảo các đối tượng trong xã hội, đặc biệt
chú trọng đến đối tượng doanh nghiệp. Các chương trình điển hình như: chuyên đề
NSCL/”Sáng tạo Việt”/VTV3; chuyên đề phổ biến kiến thức NSCL/VTV2; các cuộc
thi nhóm chất lượng trên kênh HTV; các chương trình giao lưu trực tuyến về NSCL,
Giải thưởng Chất lượng trên báo điện tử Vietq; các chuyên đề NSCL trên các Báo
in lớn: Diễn đàn doanh nghiệp, Lao động cuối tuần, Thời báo doanh nhân...
- Biên soạn hơn 20 chương trình và khoảng 40 bộ giáo trình đào tạo các kiến
thức cơ bản về NSCL, về các công cụ cải tiến năng suất. Tổ chức hơn 200 khóa
đào tạo tập trung cho hơn 10.000 học viên đến từ các tổ chức, doanh nghiệp trong
cả nước. Thông qua các khóa đào tạo, một số học viên có thể trở thành các chuyên
gia tư vấn, chuyên gia đánh giá một hoặc một số hệ thống, mô hình công cụ; một
số học viên có thể tự triển khai áp dụng các công cụ cải tiến NSCL vào tổ chức/
doanh nghiệp mình; một số có thể trở thành các giảng viên, báo cáo viên về NSCL
tại cơ sở.
- Tổ chức đào tạo về các hệ thống, công cụ nâng cao NSCL cho doanh nghiệp
thông qua hoạt động tư vấn trực tiếp tại trên 5.000 doanh nghiệp.
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4.3. Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng các giải pháp KH&CN về
TCĐLCL (xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến
NSCL; áp dụng TCVN, QCVN; xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở...)
Giai đoạn 2011-2016, có khoảng trên 5.000 doanh nghiệp được trực tiếp tư
vấn, hướng dẫn xây dựng và áp dụng các hệ thống, mô hình, công cụ như: Hệ
thống ISO 9001, ISO 50001, ISO 31000, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 14000,
ISO 3834, ISO/TS 16949, Hệ thống quản lý tích hợp; mô hình: API Spec Q1, API Spec
A10, GLOBAL G.A.P, VietGAP....; các công cụ: 5S, LEAN, TPM, MFCA; KPIs; BSC,
7 Tools, FMEA, GHK,....; xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở…
Tổ chức 50 hội nghị phổ biến, hướng dẫn áp dụng trên 600 TCVN, 15 QCVN
thuộc các lĩnh vực, đối tượng sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực cho 2.000 tổ
chức, doanh nghiệp (với hơn 5.000 lượt người tham dự).
4.4. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu, phương pháp đo lường năng suất nền kinh
tế, ngành, địa phương, doanh nghiệp
Với sự giúp đỡ của chuyên gia đến từ Tổ chức năng suất châu Á (APO), đến nay,
phương pháp tính TFP đã hoàn thành, đảm bảo tin cậy và được thống nhất cơ bản
với Tổng cục Thống kê. Với phương pháp tính đã nghiên cứu, đóng góp của TFP
vào tăng trưởng GDP năm 2015 ước tính đạt khoảng 48,5% và đóng góp của TFP
vào tăng trưởng GDP của các giai đoạn 2011-2015 đạt 30,4%; giai đoạn 2011-2016
ước đạt 31,4%.
Đối với doanh nghiệp, đã thực hiện đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tính
toán, phân tích các chỉ tiêu năng suất của doanh nghiệp (tổ chức các khóa đào tạo;
xây dựng, chuyển giao phần mềm tính toán năng suất miễn phí cho 1 số tổ chức,
doanh nghiệp...).
5. Kết quả thực hiện Dự án NSCL địa phương
Hiện nay, 56/63 tỉnh/thành phố đã phê duyệt và thực hiện dự án NSCL địa phương.
Các địa phương phê duyệt, triển khai sớm nhất là Hà Nội, Quảng Trị (năm 2010);
Bình Dương, Cà Mau, Đồng Nai, Quảng Bình, Sơn La (2011).
Các hoạt động chính đã triển khai ở địa phương gồm:
- Thành lập Ban Điều hành/Ban chỉ đạo dự án NSCL địa phương; xây dựng quy
chế làm việc của Ban Điều hành/Ban Chỉ đạo dự án; xây dựng quy định về quản
lý các nhiệm vụ thuộc dự án; quy định về định mức kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp;
- Xác định sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương - đối tượng nâng cao
NSCL; xác định các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh sản phẩm, hàng hóa chủ
lực - đối tượng thực hiện các dự án nâng cao NSCL...;
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về Chương trình, dự án (các hội
nghị, hội thảo, viết bài, đăng bài trên các phương tiện thông tin đại chúng...);
- Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về NSCL do Bộ
Khoa học và Công nghệ (Tổng cục TCĐLCL) tổ chức trong khuôn khổ dự án 1, 2;
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- Trực tiếp tổ chức các lớp đào tạo về NSCL cho cán bộ các sở, ban ngành,
doanh nghiệp tại địa phương (có trên 2.000 lượt người đã tham gia các khóa đào
tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về NSCL, tiêu chuẩn hóa do các
địa phương tổ chức…);
- Tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia dự án; thực hiện điều tra, khảo
sát đánh giá thực trạng doanh nghiệp; tư vấn hướng dẫn các doanh nghiệp xây
dựng dự án NSCL tại doanh nghiệp; tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng
các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến NSCL; áp dụng TCVN, QCVN; xây
dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở... (đã tổ chức hơn 700 khóa đào tạo nghiệp vụ xây
dựng tiêu chuẩn cơ sở; hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng trên 2.000 tiêu chuẩn
cơ sở). Một số địa phương đã xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật địa phương cho
một số đối tượng SPHH đặc thù của địa phương như tỉnh Bình Phước, Đồng Nai...;
- Thực hiện lồng ghép các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong các Chương
trình, dự án KHCN khác của địa phương như: Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp
phát triển tài sản trí tuệ, Chương trình ứng dụng và đổi mới công nghệ, Chương
trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả...;
Báo cáo của các địa phương cho thấy, nhiều địa phương có dự án triển khai đạt
hiệu quả tương đối tốt như Cà Mau, Quảng Trị, Trà Vinh, An Giang, Thừa Thiên
- Huế, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sơn La, Quảng Nam, Lâm Đồng, Hà Nội,... Một số dự
án đã thu được kết quả cao như: hỗ trợ nuôi tôm ở Cà Mau, hỗ trợ chứng nhận
VietGAP, rau an toàn ở An Giang, Sơn La, Thừa Thiên - Huế; các mô hình điểm
về NSCL ở An Giang; mô hình tiết kiệm năng lượng trong chế biến thủy sản ở
Cà Mau...
II. TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG CÁC TỈNH VÙNG
NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

1. Thực hiện Dự án NSCL địa phương trong Vùng
Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có 13 tỉnh/thành phố, trong đó, Duyên hải
Nam Trung Bộ gồm 08 tỉnh (Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú
Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận); Tây Nguyên gồm 05 tỉnh: Lâm Đồng,
Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai.
Tính đến thời điểm hiện nay, 13/13 tỉnh trong Vùng đã xây dựng và triển khai dự
án NSCL. Phê duyệt chậm nhất (năm 2016) và chỉ thực hiện giai đoạn 2016-2020
là Khánh Hòa, Quảng Ngãi.
Các hoạt động chủ yếu:
- Cũng như các địa phương khác, trong các năm 2012-2015, các địa phương
trong Vùng chủ yếu tập trung vào xây dựng, phê duyệt dự án NSCL và ban hành
các cơ chế, chính sách, hướng dẫn thực hiện (như: thành lập Ban Điều hành/Ban
chỉ đạo dự án NSCL địa phương; xây dựng quy chế làm việc của Ban Điều hành/
Ban Chỉ đạo dự án; xây dựng quy định về quản lý các nhiệm vụ thuộc dự án; quy
định về định mức kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp...).
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- Các nhiệm vụ chính của dự án đã thực hiện gồm:
+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về Chương trình, dự án (các hội
nghị, hội thảo, viết bài, đăng bài trên các phương tiện thông tin đại chúng...);
+ Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về NSCL do Bộ
Khoa học và Công nghệ (Tổng cục TCĐLCL) tổ chức trong khuôn khổ dự án 1, 2;
+ Tổ chức các lớp đào tạo về NSCL cho cán bộ các sở, ban ngành, doanh nghiệp
tại địa phương;
+ Hướng dẫn doanh nghiệp tham gia xây dựng và thực hiện dự án NSCL tại
doanh nghiệp; tư vấn hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, mô
hình, công cụ cải tiến NSCL; áp dụng TCVN, QCVN; xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn
cơ sở...
Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo của 13 tỉnh/thành phố, năm 2016 có khoảng
100 lượt doanh nghiệp được hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản
lý, công cụ cải tiến NSCL, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, mã số mã vạch, chứng
nhận sản phẩm, tư vấn về đổi mới công nghệ...
Báo cáo của các địa phương trong Vùng cho thấy, một số tỉnh trong Vùng có
dự án NSCL triển khai đạt hiệu quả tương đối tốt như: Đà Nẵng, Quảng Nam,
Lâm Đồng,...
Đánh giá chung:
Dự án của các địa phương trong Vùng (nhất là vùng Tây Nguyên) nhìn chung
triển khai còn hạn chế về quy mô, về nhân lực; nguồn kinh phí dành cho dự án
đều thấp và chủ yếu là ngân sách sự nghiệp khoa học; kinh phí đối ứng của doanh
nghiệp hầu như không đáng kể (do các doanh nghiệp trong Vùng - nhất là vùng
Tây Nguyên còn gặp nhiều khó khăn về tài chính, chưa đủ khả năng để đầu tư các
giải pháp cải tiến NSCL, chưa nhìn thấy lợi ích lâu dài của các giải pháp NSCL nên
không quan tâm thực hiện).
2. Hỗ trợ từ dự án 1, 2 do Bộ KH&CN cho hoạt động thúc đẩy, nâng cao
NSCL của vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
2.1. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, đào tạo về NSCL
Trong các năm 2013-2015, các nhiệm vụ thuộc Dự án 1, 2 đã tổ chức hàng loạt
các khóa đào tạo, phổ biến kiến thức về NSCL cho các tổ chức, doanh nghiệp trong
cả nước, bao gồm vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
+ Viện Năng suất Việt Nam đã tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề về NSCL cho
các tỉnh trong Vùng và lân cận tại Đà Nẵng (Hội nghị Cán bộ quản lý chất lượng lần
thứ 8; Hội nghị chuyên đề về xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp hiệu quả; hội
nghị, tập huấn về thúc đẩy hoạt động NSCL...).
Tổ chức cuộc thi cán bộ quản lý chất lượng xuất sắc có sự tham gia của Công ty
Đường Quảng Ngãi đạt giải Ba trong cuộc thi Chung khảo (năm 2016).
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Hỗ trợ giảng viên, tài liệu đào tạo cho các khóa đào tạo của các tỉnh trong Vùng:
hỗ trợ giảng viên đào tạo về công cụ 5S cho Tổ hợp may xã Hòa Quý, Đà Nẵng; hỗ
trợ giảng viên, tài liệu đào tạo Chuyên gia năng suất cho Bình Định (2014); đào tạo
về “Chuyên gia tư vấn về cải tiến năng suất theo 5S” tại Đắk Lắk (2015); hội nghị
tập huấn “Tổng quan về Năng suất - Chất lượng”, đào tạo “Chuyển đổi Chuyên gia
đánh giá trưởng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO
9001:2015”, đào tạo “Chuyên gia về NSCL”, đào tạo về Cải tiến năng suất, chất
lượng doanh nghiệp với công cụ Chỉ số đánh giá kết quả hoạt động chính KPIs” cho
Sở/Chi cục TĐC Đà Nẵng…
+ Chương trình đã in ấn, phát hành trên 6.000 poster tới các Sở KH&CN, Chi cục
TCĐLCL, các tổ chức, doanh nghiệp,...
+ Tổ chức 03 khóa đào tạo về Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn tại
doanh nghiệp; Mã số mã vạch và Sở hữu trí tuệ cho hơn 100 doanh nghiệp bao
gồm: 01 khóa tại Đà Nẵng cho 40 doanh nghiệp; 01 khóa tại Phú Yên cho 49 doanh
nghiệp; 01 khóa đào tạo tại Đắk Nông cho 29 doanh nghiệp.
+ Trung tâm Chứng nhận Phù hợp đã thực hiện đào tạo cho 136 lượt cán bộ của
các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước trong Vùng về Hệ thống quản lý năng lượng
theo ISO 50001 và quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo GLOBALG.A.P;
đào tạo về áp dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 cho 70 lượt cán bộ,
nhân viên doanh nghiệp.
+ Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL đã phối hợp với Chi cục TĐC Lâm Đồng
tổ chức 06 khóa đào tạo giới thiệu về các hệ thống quản lý và các công cụ cải tiến
nâng cao NSCL cho gần 300 học viên đến từ các tổ chức, doanh nghiệp trong địa
bàn tỉnh; phối hợp với Sở KH&CN Quảng Nam tổ chức 15 lớp tuyên truyền, phổ
biến, đào tạo cho 554 học viên về NSCL cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Phối
hợp với Chi cục TCĐLCL Bình Định tổ chức tập huấn đào tạo nghiệp vụ về đo lường
và cải tiến năng suất cho các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý doanh nghiệp;
+ Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị phổ biến 07 tiêu
chuẩn quốc gia (TCVN) và các văn bản có liên quan về nhiên liệu sinh học tại
Quảng Ngãi cho 39 doanh nghiệp; hướng dẫn 25 doanh nghiệp xây dựng và công
bố tiêu chuẩn cơ sở (15 doanh nghiệp tại Đà Nẵng và 10 doanh nghiệp tại Khánh
Hòa). Tổ chức 01 khóa đào tạo về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho 30 doanh
nghiệp, trong đó có 08 doanh nghiệp tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây nguyên.
2.2. Tư vấn, hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm; nhân rộng áp dụng hệ thống
quản lý, mô hình công cụ cải tiến NSCL cho các doanh nghiệp trong Vùng
Trong giai đoạn từ 2012-2016, các nhiệm vụ thuộc dự án 2 đã hỗ trợ, hướng dẫn
áp dụng trực tiếp tại doanh nghiệp cho 99 doanh nghiệp trên địa bàn của 12 tỉnh/
thành phố trong Vùng. Đa số là các công cụ nền tảng, cơ bản như: ISO 9001, 5S,
7 công cụ nhằm mang đến những kiến thức, hiểu biết cơ bản nhất cho doanh
nghiệp, giúp doanh nghiệp từng bước tiếp cận, thực hành tốt các hệ thống, công cụ
cơ bản làm cơ sở để áp dụng các hệ thống, công cụ đặc thù phức tạp hơn.
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Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống/mô hình/công cụ cải tiến
NSCL còn được tiếp tục thực hiện trong các năm tiếp theo (từ 2017) với những hệ
thống, công cụ phức tạp, hiệu quả hơn như: ISO 50001, TPM, KPI, Lean, LSS…
(Danh sách doanh nghiệp được hỗ trợ thể hiện trong Phụ lục 2).
2.3. Các hoạt động khác
- Năm 2013-2015, Viện Năng suất Việt Nam đã thực hiện đào tạo hướng dẫn
tính TFP cho các địa phương, trong đó có sự tham dự của các tỉnh/thành phố thuộc
Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;
- Tiếp theo hoạt động đào tạo, Viện tiếp tục hỗ trợ địa phương trong cung cấp
thông tin, giải đáp thắc mắc liên quan hoặc giúp địa phương xây dựng đề cương
nhiệm vụ, triển khai tính TFP,... cụ thể:
+ Phối hợp với Bình Định và Ninh Thuận thực hiện tính TFP;
+ Hỗ trợ Phú Yên xây dựng đề cương nhiệm vụ tính TFP trình tỉnh phê duyệt để
triển khai.
III. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI NĂM 2018 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
1. Định hướng chung
Gắn việc triển khai thực hiện Chương trình với các định hướng, quyết sách
lớn của Đảng, Chính phủ trong hoạt động hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp (Nghị
quyết số 35/NQ-CP; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP; Nghị quyết số 23, 24-NQ/QH;
Kết luận số 11-KL/TW…).
2. Các nhiệm vụ cụ thể
- Đa dạng hóa, đổi mới các hình thức tuyên truyền để doanh nghiệp nhận thức
đầy đủ hơn về vấn đề NSCL và nhận biết cụ thể hơn về những chính sách hỗ trợ
của nhà nước đối với doanh nghiệp khi tham gia Chương trình;
- Tăng cường đào tạo đội ngũ chuyên gia NSCL, cán bộ thực hành cải tiến năng
suất tại doanh nghiệp;
- Tham gia, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục TCĐLCL) trong
việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc dự án 1 và 2 do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ
trì như: phối hợp lựa chọn doanh nghiệp trên địa bàn áp dụng thí điểm hệ thống,
công cụ năng suất chất lượng, xây dựng mô hình điểm (ISO 50001, ISO 22000;
7 công cụ thống kê, MFCA…); cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo cán bộ, giảng
viên, chuyên gia về NSCL, cán bộ tiêu chuẩn hóa…;
- Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án, đề án khác trên địa bàn tỉnh,
thành phố, nhằm tập trung nguồn lực thực hiện mục tiêu nâng cao NSCL sản phẩm,
hàng hóa và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp;
- Thực hiện đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đo lường năng suất ngành,
địa phương, doanh nghiệp.
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IV. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG
1. Tiếp tục các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về NSCL tới
doanh nghiệp để nâng cao nhận thức, kiến thức về NSCL cho doanh nghiệp, giúp
doanh nghiệp nắm bắt và từng bước tiếp cận đến các giải pháp cải tiến NSCL tiên
tiến trên thế giới.
2. Tập trung xây dựng và/hoặc phối hợp với Dự án 2 thuộc Chương trình do Bộ
KH&CN chủ trì xây dựng một số mô hình điểm về áp dụng hệ thống/mô hình/công
cụ cải tiến NSCL của tỉnh để giới thiệu cho các doanh nghiệp khác trong tỉnh học
tập, nhân rộng.
3. Hình thành được đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực NSCL của địa phương để
chủ động nguồn nhân lực tư vấn, hướng dẫn cho doanh nghiệp và duy trì, phát triển
hoạt động NSCL ở địa phương sau khi Dự án kết thúc. Hỗ trợ đào tạo cán bộ thực
hành cải tiến năng suất tại doanh nghiệp.
4. Hướng dẫn các doanh nghiệp áp dụng tích hợp các hệ thống quản lý, đồng
thời áp dụng các công cụ nâng cao năng suất nhằm phát huy tối đa hiệu quả quản
lý, nâng cao NSCL và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
5. Ưu tiên bố trí kinh phí ngân sách nhà nước cho việc thực hiện các nhiệm vụ
của Dự án. Huy động các nguồn vốn khác và đối ứng của doanh nghiệp;
6. Tham khảo kinh nghiệm về triển khai dự án NSCL tại một số địa phương như:
Lâm Đồng, Huế, Cà Mau, Quảng Nam.
(Kiến nghị của các địa phương trong Vùng liên quan đến triển khai dự án NSCL
được giải đáp trong Phụ lục 1).

Dự
án đã
phê
duyệt

- Tuyên truyền, phổ biến về dự án NSCL; các
chương trình, chính sách hỗ trợ DN của Thành phố
qua Hội thảo, phóng sự, báo đài…
- Tổ chức tập huấn về NSCL; chuyển giao, quản trị
công nghệ trong DN; KPI; đổi mới công nghệ cho
140 lượt người tham dự;
- Tổ chức 02 khóa đào tạo chuyên gia đánh giá
trưởng HTQLCL chuyển đổi sang ISO 9001:2015;
chuyên gia NSCL cho các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Hỗ trợ 13 lượt DN xây dựng, thực hiện dự án
NSCL (04 DN áp dụng HTQL/công cụ NSCL;
04 DN chứng nhận HCHQ; 03 DN kiểm toán năng
5/2014 lượng; 01 DN xây dựng TCCS);
- Hoàn thành hỗ trợ xây dựng, áp dụng ISO 17065
cho phòng đánh giá chứng nhận thuộc Trung tâm
Kỹ thuật TCĐLCL;
- Hỗ trợ 01 DN đăng ký 01 nhãn hiệu nước ngoài;
- Hỗ trợ 02 DN thực hiện dự án robot mối hàn và
chế phẩm sinh học đa dạng;
- Thực hiện đánh giá thực trạng trình độ công nghệ
cho 50 DN;
- Hỗ trợ chứng nhận doanh nghiệp KHCN cho
01 công ty;
- Cung cấp thông tin về KHCN phục vụ DN: CSDL
về trình độ công nghệ.

Tỉnh,
thành
phố

Đà
Nẵng
(20142020)

STT

1.

710/
1.089

Kinh phí
NSNN
đã sử
Tình hình triển khai và kết quả thực hiện dự án
dụng/
2016
tổng
số cấp
(tr.đ)

Không có

Kiến nghị của địa
phương đối với Bộ
KH&CN, Tổng cục TĐC
Trả lời kiến nghị

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG NĂM 2016 CÁC TỈNH NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

Phụ lục 1
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1.346/
1.457

150/520

- Tuyên truyền: phát hành 600 tờ rơi tuyên truyền,
phổ biến đề án NSCL của tỉnh; đăng tải trên
Website của Sở KHCN;
- Tổ chức 09 lớp tập huấn, đào tạo về NSCL cho
327 lượt người (xây dựng, áp dụng ISO 9001 cho
117 lượt người; TPM cho 33 người; Kaizen-5S cho
77 người; Lean cho 100 người);
7/2012 - Hỗ trợ DN áp dụng HT/MH/CC NSCL (04 DN áp
dụng ISO 9001, 01 DN áp dụng ISO 22000; 01 DN
áp dụng Kaizen - 5S);
- Hỗ trợ 04 DN đánh giá chứng nhận 08 sản phẩm
phù hợp QCKT;
- Hỗ trợ 02 DN sản xuất theo hướng ứng dụng
công nghệ tiết kiệm năng lượng và hạn chế ô
nhiễm môi trường.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo thông tin, tuyên truyền,
phổ biến cho các DN về các HT/MH/CC cải tiến
NSCL;
- Quảng bá các Chương trình trên Đài truyền hình,
Báo, Bản tin KHCN; Biên soạn, phát hành 1000
ấn phẩm, tờ rơi; Thiết kế chuyên mục riêng trên
6/2016 Website; Tuyên truyền qua email cho hơn 570 tổ
chức, DN;
- Thực hiện điều tra nhu cầu (qua phiếu) đến
120 DN qua emai;
- Tổ chức 01 khóa đào tạo nghiệp vụ NSCL cho
70 DN;
- Hướng dẫn DN tham gia các Chương trình

- Xây dựng kế hoạch triển khai 2016;
- Khảo sát, đánh giá thực trạng 19 DN; lựa chọn
05 DN tham gia xây dựng mô hình điểm (03 DN:
TPM, 01 DN 5S - Kaizen, 01 DN KPI);
- Tổ chức 06 đợt tập huấn về TPM, 5S Kaizen cho
80 lượt học viên/4 DN;
3/2012
- Tổ chức 03 đợt tập huấn (KPI, Lean, ISO
9001:2015) cho 100 lượt học viên/60 DN;
- Tổ chức cho DN tham quan, học tập kinh nghiệm
tại các DN miền Nam về áp dụng HT/CC.
- Duy trì ISO/IEC 17025 của phòng KĐ/TN Chi cục
TĐC.

Quảng
Nam
(20122020)

Quảng
Ngãi
(20162020)

Bình
Định
(20122015)

2.

3.

4.

Không có

Không có

- Tổ chức các khóa đào tạo
kỹ năng quản lý, điều hành
dự án; kỹ năng đánh giá,
kỹ năng chuyên gia tư vấn,
chuyên gia đào tạo cho các
Sở, Chi cục địa phương.

- Trong khuôn khổ dự án 2 Chương trình Quốc gia
NSCL, cũng như hoạt động thường xuyên, các đơn
vị trực thuộc Tổng cục tổ chức nhiều khóa đào tạo,
tập huấn về NSCL theo các chuyên đề khác nhau
cho các Bộ, ngành, địa phương, DN, đề nghị Chi
cục liên hệ với các đơn vị thực hiện (Viện NSVN,
Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Quacert, Trung tâm
Smedec2…) để đăng ký tham dự;
- Địa phương có thể tổ chức các khóa đào tạo tại
địa phương, Tổng cục sẽ hỗ trợ chuyên gia, giảng
viên NSCL.
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5.

Phú Yên
- Hỗ trợ 02 DN xây dựng, áp dụng HTQL ISO
(2014- 7/2014 9001:2015;
2020)
- Xuất bản 06 bản tin TBT.
93/93

1/ Có ý kiến về vướng mắc
trong ban hành quy định hỗ
trợ DN xây dựng, áp dụng
công cụ cải tiến NSCL,
chứng nhận sự phù hợp…
2/ Tổ chức các lớp học cho
cán bộ chủ chốt của Chi
cục (theo khu vực).

1/ Chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ
thuộc Chương trình quốc gia Năng suất Chất lượng
đã được quy định cụ thể tại Thông tư liên tịch số
130/2011/TTLT/BTC-BKHCN ngày 17/9/2011 của
liên Bộ Tài chính, Khoa học và Công nghệ.
Một số mức chi đã quy định cụ thể tại Thông tư này.
Ngoài ra, Thông tư cũng quy định “Các khoản chi
phát sinh, không có các định mức chi cụ thể thì thực
hiện theo mức chi của các công việc có tính chất
tương tự hoặc thanh quyết toán thực tế trên cơ sở
cơ chế hợp đồng và phải được cấp có thẩm quyền
phê duyệt” và “Ngoài các mức chi được quy định nêu
trên, nhiệm vụ do địa phương thực hiện áp dụng các
mức chi do địa phương ban hành”.
Vì vậy, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp
với Sở Tài chính để tham mưu cho HĐND/UBND
tỉnh quy định các định mức chi cho các nội dung,
công việc cụ thể của dự án cho phù hợp. Mức chi
này là chi hỗ trợ, vì vậy được xác định trên cơ sở nội
dung, khối lượng, số lượng công việc cụ thể và khả
năng ngân sách của địa phương.
2/ Trong các năm từ 2012-2015, trong khuôn khổ
các nhiệm vụ thuộc Dự án 2, Bộ KH&CN/Tổng cục
TĐC đã giao cho các đơn vị chủ trì nhiệm vụ tổ chức
rất nhiều các hội nghị, hội thảo, các khóa đào tạo
kiến thức chung, chuyên gia NSCL và được tổ chức
theo 03 khu vực (Bắc, Trung, Nam). Sang giai đoạn
II, Chương trình tập trung đào tạo chuyên gia về các
HT/CC NSCL và cũng chia theo 03 khu vực. Đề nghị
các địa phương có nhu cầu đăng ký tham dự.
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78/78

237/237

- Thành lập Ban điều hành; ban hành quy chế hoạt
động của Ban điều hành; ban hành các biểu mẫu,
quy trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ;
- Tổ chức 01 hội thảo NSCL; phổ biến thông tin về
dự án NSCL trên Tập san KHCN Khánh Hòa;
- Tổ chức 01 lớp đào tạo nhận thức về NSCL cho
3/2016
27 cán bộ sở, ban, ngành; 01 lớp về NSCL, quản
lý sản xuất, chất lượng, quản trị DN cho 77 học
viên từ 19 DN;
- Hỗ trợ 01 tổ chức KHCN tham gia GTCL; 11 cơ
sở áp dụng mã số mã vạch, 04 cơ sở ghi nhãn
hàng hóa; 01 cơ sở áp dụng tiêu chuẩn.

- Phê duyệt kế hoạch triển khai dự án NSCL năm
2016;
- Ban hành quyết định về việc tổ chức lại Ban Chỉ
đạo dự án;
- Cử 05 cán bộ tham dự các lớp đào tạo tập huấn
(01 GTCL; 04 NSCL);
3/2012
- Học tập kinh nghiệm về hoạt động NSCL tại Lào
Cai, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Thanh Hóa;
- Tổ chức 02 khóa đào tạo chuyên gia hướng dẫn
và đánh giá nội bộ ISO 22000:2005 và chuyên gia
đánh giá trưởng ISO 22000:2005;
- Hướng dẫn 01 DN tham gia GTCLQG.

Khánh
Hòa
(20162020)

Ninh
Thuận
(20122015)

6.

7.

Bộ KH&CN cần ban hành
cơ chế ưu đãi đặc thù đối
với DN tham gia dự án
NSCL

1/ Có biện pháp kiểm soát
năng lực của các cơ quan
tư vấn NSCL; xây dựng
1 số đơn vị tư vấn chuyên
nghiệp theo vùng để hỗ trợ
các vấn đề kỹ thuật NSCL
cho địa phương;
2/ Hỗ trợ đào tạo cho địa
phương (Trung ương hỗ
trợ chuyên gia; địa phương
chịu trách nhiệm về chi phí
tổ chức, lưu trú cho chuyên
gia);
3/ Sửa đổi Thông tư số
1 3 0 / 2 0 11 / T T LT - B T C BKHCN để xây dựng cơ
chế tài chính đặc thù cho
việc hỗ trợ DN;
4/ Bộ KH&CN ban hành
văn bản mang tính pháp
lý về hướng dẫn phuong
pháp tính TFP.

Thông tư liên tịch số 130/2011/TTLT/BTC-BKHCN
ngày 17/9/2011 của liên Bộ Tài chính, Khoa học và
Công nghệ đã quy định về các chính sách, ưu đãi
đối với DN khi tham gia Chương trình.

1/ Các địa phương căn cứ hồ sơ năng lực, kinh
nghiệm hoạt động của các cơ quan tư vấn về năng
suất để lựa chọn đơn vị cho phù hợp.
- Hiện nay, bước đầu đã hình thành mạng lưới cơ
quan tư vấn năng suất ở 3 vùng (miền Bắc: Viện
NSVN, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Smedec1,
HwC…); miền Trung (Trung tâm Kỹ thuật 2); miền
Nam (Trung tâm Kỹ thuật 3, Trung tâm Smedec2)
cùng với rất nhiều các đơn vị tư vấn khác thuộc các
địa phương, các tổ chức nước ngoài, tư nhân…
2/ Như trả lời ở STT 2.
3/ Như trả lời ở STT 5
4/ Nâng cao đóng góp của năng suất yếu tố tổng
hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đã được đưa
thành chỉ tiêu trong Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày
01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư BCH TW khóa
XII. Việc tính toán TFP là cần thiết để theo dõi, đánh
giá việc thực hiện mục tiêu đã đề ra; đánh giá được
mức đóng góp của KH&CN thông qua TFP.
Trong khuôn khổ Dự án 2, Viện NSVN đã nghiên
cứu và xây dựng được phương pháp tính TFP cho
địa phương và đã thực hiện một số lớp tập huấn,
hướng dẫn tính toán cho các địa phương. Các địa
phương có nhu cầu tính toán có thể liên hệ với Viện
NSVN để hỗ trợ thực hiện.
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1/ Quan tâm đào tạo nâng
cao trình độ cán bộ quản lý
về vấn đề NSCL;
2/ Bố trí NSNN đủ để hỗ
trợ, kích thích DN nâng cao
NSCL.

- Tuyên truyền về GTCL và hướng dẫn 02 DN tham
gia GTCL;
- Tổ chức 02 lớp tập huấn tổng quan về HT/MH/
CC, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và ĐGSPHH;
Đắk Lắk
(2014- 1/2014 - Tổ chức 02 lớp đào tạo chuyên gia về NSCL (ISO 652/ 810
14001, LSS) cho 47 học viên;
2020)
- Hỗ trợ PTN/HC của Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL;
- Hỗ trợ 01 DN xây dựng áp dụng ISO 9001,
HACCP.

- Phê duyệt Dự án NSCL 2016-2020 và kế hoạch
2016;
- Tổ chức 01 khóa đào tạo về tiêu chuẩn hóa cho
4/2012
30 cán bộ, chuyên gia;
- Hỗ trợ 01 DN áp dụng TCVN ISO 9001:2015 và
5S.

8/2012 - Xây dựng dự án cho giai đoạn tiếp theo

- Khảo sát 03 DN;
6/2013 - Hỗ trợ 01 DN đủ điều kiện áp dụng ISO và chứng
nhận hợp quy 03 sản phẩm.

Bình
Thuận
(20162020)
Giai
đoạn 2

Đăk
Nông
(20122015)

Gia Lai

Kon
Tum
(20132016)

8.

9.

10.

11.

12.

Kiến nghị không xây dựng
dự án giai đoạn 20172020, lý do:
- DN không có nhu cầu
tham gia dự án;
- Kinh phí hỗ trợ thấp.

Không có

Không có

1/ Tổng cục TĐC hỗ trợ
giảng viên, chuyên gia
NSCL;
2/ Đề nghị phổ biến DA do
Bộ KH&CN chủ trì tới các
DN của tỉnh để đăng ký
tham gia.

- Phê duyệt Dự án NSCL 2016-2020 và kế hoạch
2016;
- Tổ chức 01 hội nghị phổ biến, hướng dẫn tham
gia Dự án cho 150 DN và đơn vị liên quan; viết tin
bài trên website của Sở KHCN, Chi cục TĐC;
100/ 200
9/2016
- Tổ chức 02 khóa đào tạo NSCL cho 150 người
của 20 DN (KPI, TPM);
- Hỗ trợ 03 DN tham gia GTCLQG;
- Hỗ trợ 20 DN xây dựng, công bố tiêu chuẩn áp
dụng.

Đề nghị tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ DN
nâng cao NSCL như: tuyên truyền, phổ biến nâng
cao nhận thức, kiến thức về NSCL; giúp DN từng
bước nắm bắt, tiếp cận và có thể tiến tới áp dụng
các hệ thống/mô hình/công cụ cải tiến khi đủ điều
kiện.

1/ Trả lời như mục STT 2.
2/ Bộ KH&CN, Tổng cục TĐC đã nhiều lần có văn
bản đề nghị UBND các tỉnh/thành phố quan tâm, ưu
tiên bố trí kinh phí thực hiện dự án NSCL theo quy
định tại Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN.

1/ Địa phương có thể tổ chức các khóa đào tạo tại
địa phương, Tổng cục sẽ hỗ trợ chuyên gia, giảng
viên NSCL.
2/ Các nhiệm vụ thuộc Dự án 1, 2, các đơn vị chủ trì
đều đăng tải thông tin, thông báo trên Website/liên
hệ trực tiếp với DN/thông qua Chi cục địa phương/
Sở Công Thương… Các DN tỉnh có nhu cầu có thể
theo dõi thông tin về các nhiệm vụ thực hiện trong
Dự án 1, 2 thông báo công khai trên Website của Bộ
KH&CN, Tổng cục TĐC để liên hệ, đăng ký tham gia
nếu đủ điều kiện.

Khoa học và công nghệ trong nâng cao năng suất, chất lượng
các sản phẩm chủ lực vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

52

13.

Lâm
Đồng
(20162020)
Giai
đoạn II

- Tuyên truyền, quảng bá về NSCL, dự án NSCL
trên các phương tiện thông tin đại chúng, website,
bản tin;
- Tổ chức hội nghị triển khai dự án 2016-2020;
- Tổ chức 10 lớp đào tạo, tập huấn cho 800 lượt
người tham dự (thực hành sản xuất dược liệu
tốt, kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian,
đánh giá nội bộ ISO 22000, Lean, quản trị chất
lượng du lịch, 7 công cụ mới, chuyển đổi sang
ISO 9001:2015; học tập thực tế về canh tác cây
trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ Organic).
- Thực hiện khảo sát 157 doanh nghiệp để phân
2/2016
loại, lựa chọn tham gia Dự án;
- Thực hiện hỗ trợ 17 dự án/15 DN (ISO 22000:
08 dự án; HACCP: 02 dự án; GlobalGAP:
01 dự án; 5S: 01 dự án; FSSC 22000: 01 dự án;
Tiêu chuẩn hữu cơ EU&USDA/NOP: 01 dự án,
ISO 9001: 02 dự án, GACP: 01 dự án);
- Hỗ trợ 01 doanh nghiệp chứng nhận hợp quy
cho 01 sản phẩm; 02 doanh nghiệp xây dựng,
áp dụng 18 tiêu chuẩn cơ sở; 01 doanh nghiệp
GTCLQG, 01 doanh nghiệp GTCLQT châu Á - Thái
Bình Dương.
897/
1.534

1/ Tăng cường đào tạo kiến
thức, kỹ năng, thực hành
thực tế cho đội ngũ chuyên
gia, cán bộ tư vấn NSCL;
2/ Đào tạo hướng dẫn tính
TFP;
3/ Bố trí các dự án Trung
ương cho các DN chủ lực
ở địa phương.

1/ Trả lời như mục STT 2.
2/ Đề nghị Chi cục liên hệ với Viện NSVN để được
đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ tính toán chỉ tiêu TFP.
3/ Dự án 2 đã và đang triển khai xây dựng các
mô hình điểm tại các địa phương. Đề nghị các địa
phương phối hợp với các đơn vị chủ trì để thực hiện
(lựa chọn, giới thiệu DN; tham gia phối hợp trong
quá trình thực hiện…). Năm 2018, sẽ xây dựng mô
hình điểm về áp dụng hệ thống tích hợp, kết hợp
với áp dụng công cụ cải tiến NSCL cho các DN trên
địa bàn các tỉnh (đảm bảo mỗi tỉnh có ít nhất 01 DN
được hỗ trợ).
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Phụ lục 2.
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP VÙNG NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN
ĐƯỢC HỖ TRỢ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ, MÔ HÌNH, CÔNG CỤ CẢI TIẾN
NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN 2 DO BỘ KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ CHỦ TRÌ
TT

Tên doanh nghiệp

HTQL/CCNS

I

ĐÀ NẴNG

1

Công ty TNHH An Khánh

ISO 22000

2

Công ty TNHH Đồng Tiến

ISO 22000/5S

3

Công ty TNHH môi trường đô thị Đà Nẵng

ISO 14001

4

Công ty Cổ phần DINCO

ISO 14001

5

Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng

ISO 14001

6

Công ty Cổ phần Bình Vinh II

ISO 14001

7

Công ty TNHH Bia Huế

ISO 14001/ ISO 22000

8

Công ty Nitti Josako Việt Nam

ISO 9001

9

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hòa Khánh

ISO 9001

10

Công ty TNHH Tường Hựu

ISO 9001/ ISO 14001/7CC

11

DNTN Toàn Thắng

ISO 9001

12

Công ty TNHH Vân Long

ISO 9001

13

Công ty TNHH Trang Dung

ISO 9001

14

Công ty Cổ phần Hiền Châu

ISO 9001

15

Công ty Cổ phần giáo dục tài chính

ISO 9001

16

Công ty TNHH Sức trẻ

ISO 9001

17

Công ty Cổ phần đầu tư Hồng Hoàng Hồng

ISO 9001

18

Công ty TNHH Cửa sổ IG

ISO 9001

19

Công ty Cổ phần Lâm sản xuất, xuất khẩu Đà Nẵng

ISO 9001

20

Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

ISO 9001

21

Công ty TNHH MTV Hoàng Nam Quang

5S

22

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trường Thành

5S

23

Công ty TNHH Việt Trân

5S

24

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng D.C & Life

5S

25

Công ty TNHH Tiên Phong Vũ

5S

26

Công ty Tổ chức Sự kiện và Nghệ thuật Vietsky

5S

27

Cty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Đại Thành Đạt

5S

28

Công ty Cổ phần Sông Ba

5S

29

Chi nhánh Công ty Cổ phần Đại lý vận tải Safi tại Đà Nẵng

5S

30

Công ty Cổ phần Portserco

5S

31

Công Ty Cổ phần Thương mại Hưng Mạnh Gia

5S

32

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Thịnh Lợi

5S

33

Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Đại Hãn

5S

34

Công ty Thiết bị vật tư y tế MEMCO

5S

35

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trung Á

5S

36

Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

5S
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37

Công ty TNHH Xây dựng và Chế biến gỗ Lê Đức Hiền

5S

38

Công ty Chế biến kinh doanh Lâm sản xuất khẩu Thanh Lộc

5S

39

Công ty TNHH ATA Trí Việt

7 công cụ

40

Công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng và Thương mại Khải Phát

7 công cụ

41

Công ty TNHH Việt Nam KK Industries

7 công cụ

42

Công ty TNHH Trần Đỗ - khách sạn Trendy

7 công cụ

43

Công ty CNTT Điện lực MT

7 công cụ

44

Chi nhánh Tổng công ty hành không Việt Nam
(Xí nghiệp Thương mại mặt đất Đà Nẵng)

7 công cụ

45

Công ty Cổ phần Someco Sông Đà (Chi nhánh Đà Nẵng)

ISO 9001 x ISO 3834

II

QUẢNG NAM

46

Công ty TNHH Initation Việt Nam

ISO 9001

47

Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Minh Tâm

ISO 9001

48

Công ty Cổ phần An Tiến

ISO 9001

49

Công ty Cổ phần Thiên Tân

ISO 9001

50

Công ty TNHH CCI

ISO 14001

III

QUẢNG NGÃI
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi
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15 đơn vị áp dụng 5S

5S

Nhà máy Bia Dung Quất

MFCA

Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích

MFCA

Nhà máy Bánh kẹo Biscafun

MFCA

52

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Hoàng Vinh

9001

53

Công ty Cổ phần VCTT

9001

54

Cơ sở Phước Thành

VietGAP

IV

BÌNH ĐỊNH

55

Chi nhánh Công ty Cổ phần Phú Tài

7 công cụ

56

Công ty TNHH Đồ gỗ viễn thông Bình Định

9001

57

Công ty TNHH La Ngà

14001

58

Công ty Cổ phần May Tam Quan

ISO 14001/5S

V

KHÁNH HÒA

59

Nhà máy Chế biến Rau quả Nha Trang

MFCA

60

Cổ phần Kỹ thuật cầu đường An Phong

9001

61

Công ty TNHH Thuốc thủy sản Năm Con Đường

9001

62

Tổng Công ty Khánh Việt - Xí nghiệp may Khatoco

Lean

VI

PHÚ YÊN

63

Công ty TNHH Hạnh Nguyên Vina

7 công cụ

64

Công ty TNHH Phân bón Thắng Lợi

7 công cụ
ISO 9001

65

Công ty TNHH Xây dựng Thành Sơn

VII

NINH THUẬN

66

Công ty TNHH Mỹ Nghệ Hương Quê

ISO 9000
Time Study & 5S

67

Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú

VIII

BÌNH THUẬN

68

Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né

ISO 14000

69

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Rau quả Đông Nam Việt

ISO 22000

70

Công ty TNHH Hải Nam OKINAWA

ISO 9000

71

Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Shaling

GHK
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72

Công ty TNHH Hải Nam

5S

73

Công ty Cổ phần May Phan Thiết

5S

74

Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Y tế Bình Thuận

5S

IX

LÂM ĐỒNG

75

Công ty Cổ phần Long Đỉnh

ISO 14000

76

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar

ISO 22000

77

Công ty Thủy điện Đồng Nai

9001

78

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

ISO 9001 x OHSAS 18001

X

ĐẮK LẮK

79

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển An Thái

KPI

80

Công ty TNHH VSCB Việt Nam

KPI

81

Công Ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Tất Thắng

ISO 22000

82

Công ty Cổ phần Ong mật Ba Mê Thuột

ISO 22000

83

Công ty MTV Thương mại và Dịch vụ MeHyCo

ISO 22000

84

Công ty TNHH MTV Cà phê 15

ISO 22000

85

Công ty TNHH Nhân Phú

ISO 9001

86

Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng và Thương mại Trung Hà, Đắk Lắk ISO 9001

87

Công ty TNHH Nghiên cứu phát triển tiềm năng trẻ

ISO 9001

88

Công ty TNHH Kỹ nghệ Thực phẩm Quyên Quyên

ISO 9001

89

Công ty TNHH Cơ khí Xuân Hòa

ISO 9001

90

Công ty TNHH Vạn Phát

ISO 9001/5S

91

Xí nghiệp tư doanh Công Thành

ISO 9001/5S

92

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Mặc Vi

ISO 9001

93

Văn phòng luật sư Hiền và Liên Danh

ISO 9001

94

Công ty Cổ phần quốc tế Silent Night - Chi nhánh Đắk Lắk

ISO 9001

95

Công ty Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất khẩu Đăng Phong

5S

96

Công ty TNHH MTV Phát triển Cộng Đồng

5S

97

Công ty TNHH Thu Nhơn

Global GAP

XI

KON TUM

98

Công ty TNHH MTV Café Nguyên Huy Hùng

XII

GIA LAI

99

Công ty TNHH VSCB Việt Nam

ISO 22000
5S
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KEÁT QUAÛ CHÖÔNG TRÌNH TAÂY NGUYEÂN 3 GIAI ÑOAÏN 2011-2015
VAØ NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CAÀN TIEÁP TUÏC NGHIEÂN CÖÙU GIAI ÑOAÏN 2016-2020
TS. NCVCC. NGUYỄN ĐÌNH KỲ

Phó Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên

Tây Nguyên là vùng đất chiến lược, quan trọng, luôn được Đảng và Nhà nước ta
quan tâm, chú trọng phát triển. Từ sau ngày thống nhất đất nước, đã có Chương
trình Ðiều tra tổng hợp về Tây Nguyên giai đoạn 1976-1980 (gọi tắt là Chương trình
Tây Nguyên 1). Giai đoạn 1984-1988, có Chương trình Nghiên cứu xây dựng cơ
sở khoa học cho quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên (Chương trình
Tây Nguyên 2). Những thay đổi, biến động và thách thức tiềm ẩn sau hơn 25 năm
thực hiện Chương trình Tây Nguyên 2 đã được giải quyết bởi Chương trình khoa
học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên giai đoạn
2011-2015 (Chương trình Tây Nguyên 3). Và mới đây, Chương trình khoa học và
công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Khoa học và công nghệ phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế”, mã
số KHCN-TN/16-20 đã được phê duyệt thực hiện, nhằm tiếp tục giải quyết các vấn
đề thực tiễn đặt ra, góp phần từng bước xây dựng Tây Nguyên trở thành một trung
tâm kinh tế - xã hội phát triển bền vững của đất nước.
Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước “Khoa học
và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên giai đoạn
2011-2015”, (gọi tắt là Chương trình Tây Nguyên 3) được Chính phủ giao Viện Hàn
lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì bắt đầu triển khai cuối năm 2011 với
4 mục tiêu cơ bản sau:
1. Cung cấp luận cứ khoa học cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững khu vực
Tây Nguyên.
2. Cung cấp cơ sở dữ liệu cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững Tây Nguyên
và các tỉnh khu vực Tây Nguyên trong xây dựng kế hoạch 5 năm trước mắt và
tiếp theo.
3. Ứng dụng chuyển giao công nghệ thích hợp nhằm tạo các sản phẩm hàng hóa
nâng cao hiệu quả kinh tế trong khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
khu vực Tây Nguyên.
4. Bước đầu đề xuất mô hình phát triển bền vững cho Tây Nguyên và các tỉnh
khu vực Tây Nguyên.
Chương trình có 62 nhiệm vụ và 5 nhiệm vụ độc lập, trong đó 31 nhiệm vụ thuộc
lĩnh vực khoa học tự nhiên và phòng tránh thiên tai (chiếm 50%); 21 nhiệm vụ
thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và an ninh quốc phòng (chiếm 34%); 11 nhiệm vụ
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thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ (chiếm 16%). Chương trình đã huy động trên
2.600 nhà khoa học thuộc 12 Bộ, ngành, Trung ương và địa phương tham gia. Đây
là một chương trình khoa học tổng hợp liên ngành quy mô lớn nhất với vùng Tây
Nguyên, nhằm đánh giá và nhìn nhận sự phát triển Tây Nguyên sau gần 30 năm Đổi
mới dưới góc độ phát triển bền vững.
Qua gần 5 năm thực hiện với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chủ nhiệm Chương
trình nhằm bám sát thực tiễn Tây Nguyên và nâng cao tính tổng hợp liên ngành,
Chương trình đã hoàn thành được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
I. VỀ MỤC TIÊU CUNG CẤP LUẬN CỨ KHOA HỌC CHO MÔ HÌNH
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NGUYÊN
Các kết quả khẳng định Tây Nguyên cần phát triển bền vững trên cơ sở hài
hòa giữa tăng trưởng kinh tế với nâng cao phúc lợi xã hội và bảo vệ môi trường.
Tất cả các nhiệm vụ khoa học của Chương trình đã bám sát mục tiêu cơ bản này,
phản ánh trong đánh giá thực trạng và đề xuất phương pháp giải quyết theo định
hướng bền vững. Trong đó nhiệm vụ khoa học (TN3/T08) “Nghiên cứu xây dựng
bộ chỉ tiêu phát triển bền vững về các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường các tỉnh
Tây Nguyên” đã xây dựng Bộ Chỉ tiêu phát triển bền vững Tây Nguyên trên cơ sở
mô hình của Liên Hợp Quốc (2007), kế thừa và sử dụng “hệ thống chỉ tiêu thống
kê quốc gia" (2010) cùng các chỉ tiêu giám sát và đánh giá phát triển bền vững Việt
Nam, địa phương (2012-2013). Bộ Chỉ tiêu phát triển bền vững Tây Nguyên gồm
77 chỉ tiêu cấp vùng; 70 chỉ tiêu cấp tỉnh và 48 chỉ tiêu cấp huyện thông qua tham
vấn các chuyên gia trong và ngoài nước, các nhà khoa học, các nhà quản lý tại địa
phương, Bộ Chỉ tiêu phát triển bền vững được xử lý định hướng bằng phương pháp
Delphi phù hợp với đặc thù kinh tế - xã hội và môi trường Tây Nguyên.
Kết quả của nhiệm vụ đã cung cấp cho Ban Kinh tế Trung ương, Viện Chiến lược
Phát triển - Bộ Kế hoạch Đầu tư, một số các địa phương tại khu vực Tây Nguyên
và đã được công bố thành sách “Phát triển bền vững lãnh thổ Tây Nguyên - Đánh
giá và giải pháp” do NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ xuất bản tháng 5/2016.
Thực tế phát triển Tây Nguyên cho thấy sau gần 30 năm đổi mới có bước tăng
trưởng đáng kể song đã bộc lộ nhiều bất cập, thiếu bền vững trong khai thác, sử
dụng tài nguyên rừng, đất, nước, khóang sản và thiếu bền vững trong quản lý phát
triển vùng, lãnh thổ. Hệ quả là tài nguyên rừng, đặc biệt rừng đầu nguồn cạn kiệt
tới mức báo động, lớp phủ rừng dưới 48%, tài nguyên đất thóai hóa lan rộng trên
33% và xuất hiện hoang mạc hóa trên 11%, hạn hán - lũ lụt ngày càng gia tăng,
khai thác khóang sản kém hiệu quả, di cư tự do thiếu kiểm soát… Thực trạng đó
đã dẫn đến các xung đột môi trường tự nhiên và mâu thuẫn bất ổn xã hội. Một luận
cứ khoa học cho phát triển bền vững Tây Nguyên không chỉ tính đến tiềm năng, lợi
thế mà đồng thời phải tính cả những nguy cơ tiềm ẩn như thiên tai, mâu thuẫn xã
hội, xung đột môi trường... Tài nguyên vị thế của Tây Nguyên ngày càng quan trọng
trong bối cảnh toàn cầu hóa là nóc nhà Đông Dương, làm tầm nhìn Biển Đông, là
nơi gặp gỡ của hành lang kinh tế Đông Tây - Bắc Nam trong bối cảnh đất nước hội
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nhập quốc tế sâu rộng, văn hóa xã hội Tây Nguyên đã thay đổi sâu sắc theo hướng
đa văn hóa, đa sắc tộc, đa ngôn ngữ, đa tôn giáo… Bởi vậy, luận cứ khoa học cho
phát triển kinh tế - xã hội bền vững khu vực Tây Nguyên không chỉ tập trung vào ba
trụ cột: kinh tế - môi trường - xã hội mà còn phải chú trọng nhiệm vụ an ninh - quốc
phòng và xây dựng, quản lý văn hóa - xã hội. Về kinh tế - xã hội, không chỉ chú trọng
tăng trưởng GDP mà còn phải thực hiện an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Năm
2005, cả nước có 3,9 triệu hộ nghèo, Tây Nguyên chiếm tỷ lệ cao nhất nước (40%).
Giai đoạn 2011-2015, tỷ lệ nghèo cả nước tiếp tục giảm nhanh, song tỷ lệ nghèo
Tây Nguyên vẫn đứng thứ 2. Tỷ lệ lao động không có chuyên môn kỹ thuật ở Tây
Nguyên là thấp nhất. Bởi vậy, lực lượng tiếp nhận chuyển giao khoa học và công
nghệ cần được đầu tư đào tạo.
Trong nhiệm vụ an ninh - quốc phòng của Tây Nguyên đã tính đến vấn đề an ninh
truyền thống và phi truyền thống như an ninh lương thực, an ninh nước, an ninh môi
trường… Các vấn đề liên quan đến an ninh phi truyền thống ở Tây Nguyên cũng
đã được nhiều nhiệm vụ nghiên cứu sâu cho các kết quả cập nhật phục vụ việc
xây dựng luận cứ khoa học. Các dữ liệu về văn hóa và biến đổi văn hóa, tôn giáo,
dân tộc, dân cư, đào tạo đã cung cấp những luận cứ và đề xuất cho phát triển kinh
tế - xã hội bền vững Tây Nguyên. Tính đến năm 2013, trong 4 tôn giáo chính ở Tây
Nguyên, tín đồ Công giáo chiếm tỷ lệ cao nhất 46%, Phật giáo 31%, Tin lành 22%,
Cao đài 1% và tỷ lệ nhỏ theo tôn giáo khác. Đang có sự biến đổi giá trị trong đời
sống tâm linh cần được nhận dạng trong phát triển văn hóa Tây Nguyên. Những giá
trị văn hóa cốt lõi của Tây Nguyên cần được bảo tồn, khai thác giá trị cho phát triển
du lịch cộng đồng.
Luận cứ khoa học cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững Tây Nguyên và mô
hình phát triển bền vững cho Tây Nguyên là một bài toán tổng hợp liên ngành. Một
số nhà khoa học đã đề xuất giải pháp tái cơ cấu kinh tế, điều chỉnh thể chế, xây
dựng các mô hình kinh tế - văn hóa, kinh tế - trí thức, kinh tế - sinh thái… trên cơ
sở phát huy các giá trị đặc thù, các tri thức bản địa Tây Nguyên. Nhiệm vụ “Nghiên
cứu đánh giá tổng hợp các nguồn lực tự nhiên, biến động sử dụng tài nguyên và
xác lập mô hình kinh tế sinh thái bền vững cho một số vùng địa lý trọng điểm của
Tây Nguyên” (nhiệm vụ TN3/T03) đã lựa chọn các vùng địa lý trọng điểm đại diện
cho Tây Nguyên. Kết quả đã đề xuất các mô hình “kinh tế - sinh thái - môi trường
gắn với an ninh - quốc phòng”. Trong thời gian tới, các mô hình này cần được cụ
thể hóa theo các chỉ tiêu phát triển bền vững ngành, vùng mới được xác lập trong
Chương trình.
Từ các kết quả nghiên cứu của Chương trình cho thấy, mô hình phát triển kinh
tế - xã hội chung vùng Tây Nguyên phù hợp là phát triển “nông - lâm nghiệp công
nghệ cao, công nghiệp chế biến và du lịch, dịch vụ”. Trong mô hình phát triển kinh
tế - xã hội vùng Tây Nguyên dài hạn, cần phải tính đến các liên kết vùng và liên quốc
gia, vai trò của Tây Nguyên trên hành lang kinh tế Đông Tây, tầm nhìn Biển Đông,
xuyên Á trong các Hiệp định kinh tế thế hệ mới.
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II. VỀ MỤC TIÊU CUNG CẤP CƠ SỞ DỮ LIỆU
Kể từ sau Chương trình Tây Nguyên 2, các dữ liệu tài nguyên thiên nhiên
(đất, nước, rừng, khóang sản…) và kinh tế - xã hội (dân cư, dân tộc, tôn giáo…)
Tây Nguyên đã có nhiều thay đổi và sai lệch, thiếu đồng bộ, thiếu thống nhất (nhất
là từ sau những năm 2000). Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan cho
những sai lệch, thiếu chính xác, thiếu minh bạch từ phương pháp, thời gian, mục
đích điều tra khác nhau. Bởi vậy, các dự án quy hoạch đã trở thành các “tập mờ”
thiếu cập nhật, linh hoạt điều chỉnh. Để phát triển bền vững Tây Nguyên, cần có cơ
sở dữ liệu hiện đại, minh bạch, cập nhật.
Chương trình Tây Nguyên 3 đã tập hợp nguồn cơ sở dữ liệu đồ sộ, đa dạng,
đồng bộ phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên và các tỉnh
Tây Nguyên. Hàng vạn số liệu, dữ liệu từ sơ cấp, thứ cấp (biểu đồ) đến tổng hợp
(bản đồ) đã được thu thập, tính toán không chỉ phục vụ cho nghiên cứu, đề xuất giải
pháp trước mắt mà còn cho các kế hoạch lâu dài.
Lần đầu tiên từ sau Chương trình Tây Nguyên 2 (1988), bức tranh tổng thể về
hiện trạng tài nguyên thiên nhiên (đất, nước, khí hậu, sinh vật, địa chất, khoáng sản)
đã được bổ sung, phân tích, đánh giá tiềm năng, tính đặc thù và khả năng khai thác,
quản lý. Nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được xây dựng bằng các công cụ
hiện đại, dễ truy cập, bổ sung cập nhật số liệu. Đồng thời các nhiệm vụ khoa học xã
hội - an ninh quốc phòng cũng đã hoàn thành một bức tranh tổng thể về hiện trạng
kinh tế - xã hội Tây Nguyên sau gần 30 năm đổi mới như: cơ sở dữ liệu về dân số,
tôn giáo, kinh tế, văn hóa, giáo dục… qua đó các nhà khoa học đã đánh giá làm rõ
những thành tựu, những bất cập, mâu thuẫn phát sinh trên Tây Nguyên. Đặc biệt
cơ sở dữ liệu về thiên tai phổ biến trên Tây Nguyên như hạn hán, hoang mạc hóa,
lũ lụt, trượt lở đất… đã góp phần cảnh báo, dự báo, phục vụ phòng tránh và ứng
phó tại chỗ. Cơ sở dữ liệu sinh học trên Tây Nguyên đã được bổ sung hàng trăm
loài sinh vật mới với nhiều hoạt chất sinh học quý, có giá trị phục vụ phát triển công
nghiệp hóa dược, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, chế phẩm sinh học trong
nông nghiệp. Đồng thời nhiều tri thức bản địa, bài thuốc dân tộc đã được xác minh,
nghiên cứu phục vụ bảo tồn các giá trị đặc sắc vùng Tây Nguyên, các nguồn gen
quý hiếm như ở Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà.
Chương trình còn tạo ra nhiều bộ sưu tập mẫu vật là tiêu bản động, thực vật, mẫu
đá, khóang sản bổ sung cho bảo tàng thiên nhiên. Bằng công nghệ viễn thám, GIS,
lần đầu tiên bộ cơ sở dữ liệu nền địa lý 4 tỷ lệ (1/250.000 cho toàn Tây Nguyên,
1/100.000 cho mỗi tỉnh và tỷ lệ 1/50000, 1/25000 cho cấp huyện, thành phố) đã
được hiệu chỉnh từ cơ sở dữ liệu nền địa lý 1/10000 chuẩn của Cục Bản đồ Quốc
gia. Các cơ sở dữ liệu chuyên đề về tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội được
thể hiện trên cơ sở dữ liệu nền 4 tỷ lệ chung, thống nhất.
Chương trình đã ứng dụng công nghệ vệ tinh - viễn thám bằng việc khai thác
ảnh vệ tinh VN REDSAT 1, ảnh viễn thám đa độ phân giải, đa thời gian cùng công
nghệ thông tin, GIS để đo lớp phủ rừng. Cơ sở dữ liệu tổng hợp Tây Nguyên được
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xây dựng trên hệ thống Atlas điện tử. Hệ thống này đã chuyển giao cho Ban Chỉ
đạo Tây Nguyên và 5 tỉnh Tây Nguyên cùng khai thác và cập nhật. Chương trình
đã chuyển giao 06 bộ thiết bị hiện đại và các phần mềm tiên tiến dễ truy cập cho
06 đơn vị trên. Đồng thời đã và sẽ tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực khai thác, cập
nhật bổ sung cơ sở dữ liệu cho Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các sở, ban, ngành và Văn
phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, Đại học Tây Nguyên… Bộ Atlas điện
tử và Atlas tổng hợp ấn phẩm khổ A2 sẽ phục vụ tốt cho công tác quản lý, điều hành
của lãnh đạo các cấp, đặc biệt trong xây dựng kế hoạch, kêu gọi đầu tư và cảnh báo
thiên tai, quản lý xã hội…
Để khai thác khối tài liệu, cơ sở dữ liệu đã có hiệu quả, cần phải tiếp tục truyền
thông, quản trị cơ sở dữ liệu Tây Nguyên như một dạng “tài nguyên trí tuệ” phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng. Cùng với Atlas điện tử
Tây Nguyên, cần xây dựng các thư viện điện tử cho các viện nghiên cứu, trường
đại học Tây Nguyên.
III. VỀ MỤC TIÊU ỨNG DỤNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÍCH HỢP
CHO TÂY NGUYÊN
Kết quả ứng dụng chuyển giao công nghệ thích hợp nhằm tạo ra sản phẩm hàng
hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế cho Tây Nguyên đã thành công ngoài dự kiến, vượt
chỉ tiêu của khung Chương trình. Từ 11 nhiệm vụ nghiên cứu triển khai công nghệ
đã có hơn 20 hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ bằng sáng chế phát minh hoặc giải pháp
hữu ích… Mặc dù thời gian và kinh phí có hạn, song các nhà khoa học tham gia
Chương trình đã hết sức năng động và sáng tạo đem các kết quả thành công trong
nghiên cứu cơ bản, thử nghiệm các dây chuyền pilot và ứng dụng chuyển giao cho
Tây Nguyên ở quy mô công nghiệp. Nhiệm vụ “Nghiên cứu công nghệ sản xuất
thép và vật liệu xây dựng không nung từ nguồn thải bùn đỏ trong quá trình sản xuất
Alumin tại Tây Nguyên”, (mã số TN3/T29) đã thành công ở quy mô công nghiệp,
tác giả công trình được nhận bằng độc quyền sáng chế và được Chính phủ cho
phép chuyển giao cho Công ty Thép Thái Hưng xây dựng Nhà máy sản xuất thép
từ bùn đỏ Alumin Tây Nguyên tại Tân Rai - Lâm Đồng. Kết quả của nhiệm vụ có giá
trị không chỉ về môi trường, giải tỏa các hồ chứa bùn đỏ độc hại, mà còn đem lại lợi
ích kinh tế - xã hội to lớn, góp phần phục vụ phát triển bền vững ngành công nghiệp
khai thác khóang sản boxit Tây Nguyên. Các nhiệm vụ công nghệ sinh học đã thành
công trong chuyển giao công nghệ nuôi cấy phôi bò sữa cao sản, công nghệ thụ
tinh lai tạo heo rừng Tây Nguyên thành thương phẩm; công nghệ hóa học - vật liệu
đã chuyển giao các chất giữ ẩm đặc biệt (AMS1, PAM), phân bón nhả chậm nhằm
ứng phó với hạn hán, cải tạo thoái hóa đất, hoang mạc hóa hoặc chế biến thức ăn
gia súc từ bentonite Lâm Đồng. Các kết quả ứng dụng thuốc trừ sâu sinh học cho
trồng tiêu, chè đã mang lại hiệu quả cao cho người dân; công nghệ vật liệu “đèn
LED” đang phục vụ đắc lực phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Công nghệ hóa
sinh đã phát hiện nhiều hoạt chất sinh học chế tạo thực phẩm chức năng, dược
liệu. Công nghệ viễn thám, công nghệ thông tin đã tỏ rõ năng lực phục vụ quản lý
tài nguyên thiên nhiên, môi trường, cảnh báo thiên tai. Tất cả các công nghệ được
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lựa chọn đã thành công và thích hợp với Tây Nguyên. Song để tạo ra sản phẩm
hàng hóa, cần sớm có những chính sách đặc thù cho Tây Nguyên trong chuyển
giao công nghệ, khuyến khích xây dựng doanh nghiệp khoa học công nghệ; cần xây
dựng đề án chuyển giao “hệ thống công nghệ” hay “tổ hợp công nghệ” cho những
mục tiêu nhất định mới đem lại hiệu quả kinh tế cao và toàn diện cho Tây Nguyên.
Chẳng hạn hệ thống công nghệ quản lý tài nguyên môi trường thiên tai cần phối
hợp khai thác ảnh vệ tinh VN REDSAT - ảnh máy bay không người lái - nền mạng
viễn thông wimax không dây, công nghệ thông tin địa lý hoặc hệ thống công nghệ
phát triển nông nghiệp công nghệ cao… phải bao gồm sự phối hợp công nghệ sinh
học - hóa học - công nghệ vật liệu. Chỉ có như vậy Tây Nguyên mới có bước đột
phá trong quản lý tài nguyên và phát triển bền vững kinh tế - xã hội góp phần đảm
bảo an ninh - quốc phòng.
Một thị trường khoa học công nghệ đặc thù cho Tây Nguyên, trong đó mở rộng
hợp tác quốc tế là hết sức cần thiết đối với vùng đất này trong giai đoạn mở cửa
hội nhập quốc tế. Nhiều hướng công nghệ như năng lượng tái tạo, tài nguyên thiên
nhiên - môi trường, công nghệ chế biến nông lâm sản còn đang bỏ ngỏ hoặc với
quy mô nhỏ lẻ. Song giai đoạn trước mắt, hy vọng nhiều nhiệm vụ khoa học công
nghệ thành công trong Chương trình giai đoạn 2011-2015 sẽ tiếp tục được hoàn
thiện nhân rộng thành sản phẩm hàng hóa đích thực cho Tây Nguyên. Cần có
một chính sách đặc thù tạo dựng doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên Tây
Nguyên. Đồng thời ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ
tiếp nhận các tiến bộ kỹ thuật cung cấp nhân lực cho các doanh nghiệp khoa học và
công nghệ, hoặc các trung tâm nông nghiệp công nghệ cao.
IV. KHẢ NĂNG CHUYỂN GIAO CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHO
TÂY NGUYÊN
Tất cả kết quả của các nhiệm vụ khoa học của Chương trình đều đáp ứng yêu
cầu chuyển giao vào thực tiễn Tây Nguyên. Tuy nhiên, việc chuyển giao và tiếp
nhận kết quả còn là quá trình của chuỗi giá trị khoa học, phải tuân thủ các quy định
của Nhà nước, cần hoàn thiện. Cần sự chuẩn bị chu đáo của cơ sở được chuyển
giao như điều kiện tiếp nhận, năng lực khai thác trên Tây Nguyên. Việc hoàn thiện
và chuyển giao sớm các kết quả khoa học công nghệ là hết sức cần thiết, song còn
nhiều khó khăn, phải bổ sung cơ chế để huy động kinh phí triển khai kết quả của
nhóm nhiệm vụ khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ. Ban Chủ nhiệm Chương
trình đã cố gắng thông tin quảng bá phục vụ chuyển giao bằng các công bố trong
và ngoài nước; bằng đào tạo đại học, sau đại học.
Trong khuôn khổ Chương trình Tây Nguyên 3 giai đoạn 2011-2015 đã công bố
334 bài báo trong nước (219 bài báo đăng các tạp chí, 115 bài báo đăng trong tuyển
tập hội nghị, hội thảo) và 63 bài đăng tạp chí, hội nghị hội thảo quốc tế (trong đó có
25 bài công bố trên tạp chí quốc tế có chỉ số ISI, 10 bài công bố quốc tế có chỉ số
ISSN, 14 bài báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế). Đã hoàn thành xuất bản 15 cuốn
sách chuyên khảo, 300 tập Atlas Tổng hợp vùng Tây Nguyên khổ A2. Nhiều nhiệm
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vụ đã công bố vượt mức đăng ký so với thuyết minh đề cương. Ban Chủ nhiệm
Chương trình đã phối hợp với Đại học Tây Nguyên, Đại học Buôn Ma Thuột, Đại học
Đà Lạt tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo đào tạo chuyển giao công nghệ. Các nhiệm
vụ khoa học trong Chương trình đã góp phần đào tạo 66 tiến sĩ và 118 thạc sĩ. Để
quản trị cơ sở dữ liệu, đã tổ chức đào tạo, tập huấn cho 118 cán bộ của sở, ban,
ngành 5 tỉnh Tây Nguyên, Đại học Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Ngoài ra,
hàng trăm cán bộ khuyến nông, cán bộ quản lý đã được đào tạo chuyển giao công
nghệ tại chỗ hoặc tập huấn ứng phó với thiên tai. Hàng chục cuộc hội thảo, tọa đàm,
chuyên ngành, liên ngành đã được tổ chức trên khắp 5 tỉnh Tây Nguyên trước Đại
hội Đảng nhằm truyền thông các kết quả nghiên cứu góp phần xây dựng kế hoạch
địa phương, hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Chính phủ.
Trong thời gian thực hiện Chương trình, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam đã phối hợp với tỉnh Lâm Đồng xây dựng hồ sơ Khu dự trữ sinh quyển
Langbiang được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới; phối hợp
với tỉnh Đắk Nông xây dựng hồ sơ “Công viên Địa chất toàn cầu Krông Nô”, hỗ trợ
xây dựng “Trung tâm Lan rừng” Tây Nguyên, Bảo tàng Thiên nhiên Tây Nguyên tại
Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Đồng thời Viện Hàn
lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã thành lập Viện Nghiên cứu Khoa học Tây
Nguyên năm 2013 trên cơ sở nâng cấp Phân viện Sinh học tại Đà Lạt và đã phối
hợp với tỉnh Đắk Lắk xây dựng trung tâm chuyển giao khoa học và công nghệ và
trạm thu ảnh vệ tinh chất lượng cao.
Các kết quả của Chương trình Tây Nguyên đã được báo cáo và chuyển tới các
đồng chí Lãnh đạo Đảng và Chính phủ, Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương và hiện
đang chuyển giao cho Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phục vụ
dự án “Điều chỉnh quy hoạch Tây Nguyên trong điều kiện Biến đổi khí hậu” theo chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU Ở TÂY NGUYÊN
Quy luật khách quan trong phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên đã và đang nảy
sinh những vấn đề mới từ sức ép của quá trình toàn cầu hóa kinh tế và biến đổi
khí hậu toàn cầu; bên cạnh đó là những chuyển biến thích ứng với vai trò địa chính
trị, địa kinh tế, địa văn hóa trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng của cả nước.
Trong giai đoạn 2016-2020, Tây Nguyên đang đứng trước những vận hội và thách
thức mới cần được tiếp tục nghiên cứu để đạt được các mục tiêu sau:
1. Có được luận cứ khoa học về liên kết vùng, ngành và hội nhập kinh tế quốc tế:
xác định được những lĩnh vực liên kết vùng và hội nhập quốc tế hiệu quả, đặc thù;
đề xuất các chính sách, cơ chế, giải pháp.
2. Ứng dụng có hiệu quả các kết quả công nghệ đã thành công trong giai đoạn
2011-2015, lựa chọn nhân rộng mô hình thích hợp, hoàn thiện mở rộng sản xuất tạo
sản phẩm hàng hóa nông, lâm nghiệp, dịch vụ.
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3. Cung cấp giải pháp khoa học và công nghệ nâng cao năng lực quản lý của các
tỉnh Tây Nguyên về tài nguyên, môi trường, rủi ro thiên tai và quản lý xã hội theo
định hướng phát triển bền vững.
4. Cung cấp các giải pháp phát huy nguồn nội lực khoa học và công nghệ tại
Tây Nguyên.
Đó cũng chính là các mục tiêu của Chương trình khoa học và công nghệ cấp
quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế”, mã số KHCN-TN/16-20.
Với 4 mục tiêu nêu trên, Chương trình có 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, nghiên cứu các giải pháp khoa học và công nghệ cho liên kết vùng và hội
nhập quốc tế. Trong đó, xác định lĩnh vực, sản phẩm, chính sách, cơ chế, giải pháp
tổ chức thực hiện liên kết vùng và ngành hiệu quả với các tỉnh Nam Trung Bộ. Xác
định lĩnh vực, sản phẩm, chính sách, cơ chế, giải pháp tổ chức thực hiện hội nhập
kinh tế quốc tế theo thế mạnh Tây Nguyên trong Cộng đồng kinh tế ASEAN và tham
gia khu vực các hiệp định quốc tế thế hệ mới.
Hai là, ứng dụng phát triển các công nghệ tiên tiến đã có của giai đoạn 2011-2015
vào thực tiễn sản xuất nông, lâm, công nghiệp và dịch vụ Tây Nguyên, như: nghiên
cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sinh hóa, hóa dược, phục vụ sản xuất thuốc
đông dược, thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh trên cơ sở các kết quả nghiên
cứu về các bài thuốc dân tộc, tri thức bản địa và nguồn dược liệu phong phú được
phát hiện ở Tây Nguyên; hoàn thiện, ứng dụng và chuyển giao công nghệ chế biến
khóang sản: bùn đỏ từ sản xuất alumin để sử dụng làm vật liệu xây dựng không
nung, bentonit để sản xuất thức ăn gia súc, phân bón; hoàn thiện, ứng dụng và
chuyển giao công nghệ sinh học thụ tinh nhân tạo, nuôi cấy phôi (bò cao sản, heo
rừng Tây Nguyên), nuôi cấy mô và phát triển công nghệ sinh học tiên tiến phục vụ
phát triển nông - lâm nghiệp công nghệ cao, bảo tồn các loài động, thực vật quý
hiếm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp tại các vùng sinh thái đặc thù; hoàn
thiện, ứng dụng các chế phẩm có nguồn gốc sinh học phục vụ sản xuất nông - lâm
nghiệp: phân bón (NPK nhả chậm, phân bón hữu cơ sinh học POLYFA-TN3), chất
giữ ẩm (AMS1, 2), thuốc trừ sâu (Anisaf SH-1) và các sản phẩm đặc thù khác của
Tây Nguyên…
Ba là, giải pháp quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn các hệ sinh
thái đặc thù Tây Nguyên: nghiên cứu giải pháp khoa học, cơ chế quản lý trong sử
dụng hiệu quả tài nguyên nước Tây Nguyên phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường; ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong nâng
cao năng lực hồ chứa, lưu giữ nước, tưới tiết kiệm nước, bổ sung và sử dụng hiệu
quả nguồn nước ngầm phục vụ sản xuất và sinh hoạt; nghiên cứu giải pháp khoa
học cho quản lý tổng hợp liên ngành tài nguyên đất, tài nguyên rừng, tài nguyên
khóang sản, ứng dụng giải pháp công nghệ phục hồi môi trường đất, rừng; nghiên
cứu giải pháp tổng thể quản lý các hệ sinh thái núi và các Vườn quốc gia, các Khu
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bảo tồn thiên nhiên Tây Nguyên phục vụ quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo
vệ môi trường, phòng tránh thiên tai.
Bốn là, lựa chọn triển khai một số dự án ứng dụng công nghệ trên cơ sở các
kết quả nghiên cứu đã được nghiệm thu thuộc Chương trình Tây Nguyên 3 và các
công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện của Tây Nguyên: ứng dụng và phát triển
công nghệ sinh - hóa học (sản xuất phân bón hữu cơ, phân vi sinh, thuốc trừ sâu
sinh học); ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu không nung từ bùn đỏ sản xuất
alumin, puzolan phục vụ xây dựng và giao thông; bentonit phục vụ cho phát triển
nông nghiệp; ứng dụng đèn LED phục vụ cho phát triển nông, lâm nghiệp...
Năm là, cung cấp các giải pháp phát huy nguồn nội lực khoa học và công nghệ
tại Tây Nguyên: xây dựng một số nhiệm vụ, dự án khoa học và công nghệ để nâng
cao năng lực của các cơ sở nghiên cứu và đào tạo đại học tại Đại học Tây Nguyên
và Đại học Đà Lạt trong khuôn khổ của Chương trình; phối hợp đào tạo nhân lực
khoa học trình độ cao cho Tây Nguyên thông qua các việc thực hiện các nhiệm vụ,
dự án khoa học và công nghệ; đào tạo cán bộ kỹ thuật tại chỗ thông qua chuyển
giao công nghệ.
Thực hiện quy trình mới của Bộ Khoa học và Công nghệ, Chương trình
KHCN-TN/16-20 giai đoạn 2016-2020 đã thông báo các mục tiêu, nội dung và các
sản phẩm dự kiến của Chương trình tới các địa phương Tây Nguyên, các đơn vị
nghiên cứu thuộc các Bộ, ngành và đã nhận được hàng trăm đề xuất nhiệm vụ
khoa học và công nghệ. Thông qua các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa
học và công nghệ đặt hàng cấp quốc gia thực hiện năm 2016 thuộc Chương trình
KHCN-TN/16-20, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phê duyệt
6 nhiệm vụ cấp thiết để giao trực tiếp thực hiện từ năm 2016. Trong số 6 nhiệm vụ
này, có 2 nhiệm vụ nghiên cứu về nước (Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng
lưu giữ và khai thác hiệu quả tài nguyên nước mặt phục vụ phát triển bền vững khu
vực Tây Nguyên - Giao trực tiếp cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thuộc Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện; Tăng cường hiệu quả giải
pháp bổ cập và dâng cao mực nước ngầm giải quyết khó khăn về nước cho mùa
hạn trong các thành tạo bazan khu vực Tây Nguyên - Giao trực tiếp cho Viện Địa
chất chủ trì thực hiện); 1 nhiệm vụ về chăm sóc sức khỏe (Nghiên cứu các giải pháp
nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe cộng đồng vùng biên giới Tây Nguyên và
tạo sản phẩm hàng hóa từ nguồn dược liệu bản địa - Giao trực tiếp cho Trường Đại
học Y tế công cộng thuộc Bộ Y tế chủ trì thực hiện); 2 nhiệm vụ về các tổ hợp công
nghệ là kết quả của những nhiệm vụ giai đoạn trước đã thành công, nay ứng dụng
tích hợp với quy mô lớn hơn (Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tuyển chọn, nhân
nuôi, xây dựng mô hình chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm trong
chăn nuôi heo rừng, bò sữa, bò thịt tại khu vực Tây Nguyên - Giao trực tiếp cho Viện
Sinh học Nhiệt đới chủ trì thực hiện; Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất
chế phẩm vi sinh CAFE-HTD01 và HOTIEU-HTD03 và sử dụng thích hợp các chế
phẩm sinh, hóa học POLYFA-TN3, N-P-K nhả chậm nhằm phát triển hiệu quả và
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bền vững cây cà phê và hồ tiêu ở Tây Nguyên - Giao trực tiếp cho Trung tâm Phát
triển công nghệ cao, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam chủ trì thực hiện); 1 nhiệm vụ
thuộc lĩnh vực khoa học xã hội (Xác định lĩnh vực lợi thế đặc thù của Tây Nguyên
trong bối cảnh Việt Nam tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN và thực hiện các Hiệp
định thương mại tự do thế hệ mới - Giao trực tiếp cho Trung tâm Phân tích và dự
báo của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì thực hiện).
6 nhiệm vụ nêu trên sẽ giải quyết những vấn đề về đánh giá hiện trạng sử dụng
nguồn tài nguyên nước mặt trên các hệ thống công trình hiện có tại Tây Nguyên,
đề xuất các quy trình phù hợp nhằm tăng khả năng lưu giữ nước mùa mưa để cấp
cho mùa khô hạn, lựa chọn các giải pháp khoa học và công nghệ khai thác hiệu quả
tài nguyên nước mặt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên; đánh giá
hiện trạng hạ thấp mực nước ngầm trong các thành tạo bazan khu vực Tây Nguyên
vào mùa khô; xây dựng mô hình lưu giữ và khai thác nước mặt, mô hình bổ cập và
dâng cao mực nước ngầm phục vụ cấp nước cho sinh hoạt và cây trồng; xác định
mô hình bệnh tật và giải pháp tăng cường năng lực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe
cộng đồng vùng biên giới Tây Nguyên; tuyển chọn, ổn định giống heo rừng thuần và
phát triển công nghệ chăn nuôi heo rừng lai thương phẩm, cải tạo và nâng cao chất
lượng đàn bò thịt và bò sữa tại một số vùng thuộc biên giới tỉnh Đắk Nông; hoàn
thiện các công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh cho cây cà phê và hồ tiêu; đánh giá,
đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp đầu tư phát triển hiệu quả các lĩnh vực lợi
thế của Tây Nguyên để tăng cường năng lực liên kết vùng và hội nhập quốc tế một
cách chủ động, hiệu quả.
Năm 2017, Chương trình KHCN-TN/16-20 sẽ tiếp tục tuyển chọn các nhiệm vụ
để giải quyết các vấn đề cơ bản nhất của phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên
trong giai đoạn 2016-2020, đồng thời góp phần ứng dụng có hiệu quả những kết
quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong các giai đoạn trước vào thực tiễn
Tây Nguyên trong tình hình mới, tạo ra nhiều lao động, việc làm, nâng cao đời sống
cho người dân vùng đất này. Chúng tôi tin tưởng rằng với quyết tâm kiến tạo của
Chính phủ mà Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Viện Hàn lâm Khoa học
và Công nghệ Việt Nam đã thể hiện trong thời gian qua và những ủng hộ tích cực
của lãnh đạo các địa phương Tây Nguyên sẽ tiếp tục giúp đỡ cho Chương trình Tây
Nguyên 3 giai đoạn 2016-2020 thành công nhằm phục vụ Tây Nguyên phát triển và
ổn định lâu dài.
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KINH NGHIEÄM VAØ GIAÛI PHAÙP THUÙC ÑAÅY
PHAÙT TRIEÅN NOÂNG NGHIEÄP ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ CAO
TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH LAÂM ÑOÀNG
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng là tỉnh thuộc Nam Tây Nguyên và nằm trong vùng kinh tế trọng điểm
miền Đông Nam Bộ, có tổng diện tích tự nhiên gần một triệu hecta, dân số trên
1,29 triệu người; là tỉnh có tiềm năng và lợi thế về tài nguyên đất đai, nguồn nước,
nguồn nhân lực và điều kiện sinh thái phù hợp để phát triển sản xuất nông nghiệp
quy mô hàng hóa với các loại nông đặc sản ưu thế so với các vùng khác như cây
công nghiệp dài ngày, rau, hoa cao cấp có nguồn gốc ôn đới và á nhiệt đới, chăn
nuôi bò sữa; đồng thời là địa phương thu hút nguồn vốn FDI trong nông nghiệp khá
lớn, tạo cơ hội cho nông dân tiếp cận và ứng dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật trong
sản xuất.
Nhằm phát huy lợi thế so sánh của tỉnh Lâm Đồng trong phát triển nông nghiệp,
Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã xác định Chương
trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) là một trong 6 chương trình
trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ năm 2004. UBND tỉnh đã chỉ
đạo xây dựng và phê duyệt Chương trình phát triển NNCNC giai đoạn 2004-2010
(Quyết định số 56/2004/QĐ-UB ngày 02/4/2004) với mục tiêu phát triển sản xuất
theo hướng công nghệ cao đối với rau, hoa, dâu tây, chè, bò sữa, bò thịt là các loại
nông đặc sản thế mạnh của tỉnh và đủ điều kiện ứng dụng công nghệ cao.
Việc triển khai chương trình NNCNC trong giai đoạn 2004-2010 đã tác động tích
cực nâng cao được nhận thức của các cấp, các ngành và được nhân dân đồng tình
hưởng ứng, thu hút được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước có tiềm lực và
ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, có thị trường đầu ra đến đầu
tư tại Lâm Đồng. Nhiều công nghệ, quy trình canh tác mới được áp dụng và chuyển
giao cho nông dân, dần dần thay thế cho sản xuất nông nghiệp theo kiểu truyền
thống, qua đó bước đầu đã khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao được áp dụng; nhiều
giống mới được chuyển giao, tăng năng suất - chất lượng cây trồng, vật nuôi trên
địa bàn tỉnh.
Trên cơ sở những kết quả đạt được của Chương trình NNCNC trong giai đoạn
2004-2010, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tổng kết, đánh giá và Tỉnh ủy Lâm Đồng đã
ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/5/2011 về đẩy mạnh phát triển nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015.
Trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh phát triển nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2011-2015.
Để triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành
Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 08/8/2011 phê duyệt kế hoạch thực hiện Nghị
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quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015. Trong đó xác định cụ thể
nội dung, tiến độ và phân công trách nhiệm cho các sở, ban, ngành, địa phương,
đơn vị đối với từng nội dung công việc để triển khai thực hiện đạt được các mục
tiêu Nghị quyết đề ra. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch của
UBND tỉnh, các địa phương căn cứ điều kiện tự nhiên, lợi thế của từng địa bàn,
loại cây trồng, vật nuôi có thế mạnh, có khả năng ứng dụng công nghệ cao đều xây
dựng Nghị quyết hoặc Kế hoạch của địa phương mình để tổ chức triển khai, chỉ đạo
thực hiện.
Tỉnh Lâm Đồng đã ban hành các văn bản đảm bảo cho việc định hướng, chỉ đạo
tổ chức thực hiện phát triển NNCNC như: các quy hoạch cây trồng, vật nuôi chủ lực
trên địa bàn tỉnh (quy hoạch vùng sản xuất rau, chè tập trung; quy hoạch phát triển
cà phê; quy hoạch cây lúa và quy hoạch phát triển nuôi cá nước lạnh); ban hành
tiêu chí sản xuất, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời,
tỉnh đã có các cơ chế, chính sách tập trung đầu tư cho các nội dung xúc tiến thương
mại, thu hút đầu tư, xây dựng thương hiệu, tập huấn đào tạo, xây dựng mô hình
chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao.
Tính đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có 49.089 ha diện tích đất canh tác sản
xuất ứng dụng công nghệ cao, chiếm 17,7% diện tích đất canh tác. Trong đó:
17.072 ha rau, 3.115 ha hoa và 106 ha cây đặc sản áp dụng tưới phun tự động, tưới
nhỏ giọt. Canh tác trong nhà kính 3.791 ha, nhà lưới 709 ha, màng phủ nông nghiệp
7.443 ha. Đặc biệt, có 50 ha hoa, dâu tây áp dụng công nghệ cảm biến, tự động
đồng bộ; 20 ha canh tác rau thủy canh và 41 ha canh tác trên giá thể. Diện tích
canh tác chè ứng dụng công nghệ cao đạt 5.842 ha; trong đó có 2.750 ha chè chất
lượng cao ứng dụng đồng bộ hệ thống tưới, bón phân tự động; 362 ha có chứng
nhận VietGAP. Có 19.249 ha cà phê ứng dụng NNCNC được chứng nhận 4C, UTZ,
Rainforest, áp dụng canh tác bền vững, ghép cải tạo, tưới tự động và tiết kiệm,...
Ngoài ra, còn 3.705 ha cây lúa sản xuất theo hướng VietGAP cho năng suất cao,
chất lượng tốt.
Hàng năm, trên địa bàn tỉnh có trên 60 loài cây trồng được nhập nội với số lượng
gần 99 triệu cây, củ, ngọn giống và 850 tấn hạt, củ giống rau, hoa được các doanh
nghiệp, trung tâm nhập nội từ 20 quốc gia trên thế giới phục vụ sản xuất tại địa
phương. Công nghệ sinh học trong sản xuất giống in vitro có 47 cơ sở nuôi cấy mô
thực vật với khoảng 300 box cấy, sản xuất khoảng 27 triệu cây giống gốc in vitro
cung cấp cho 52 vườn sản xuất cây giống hoa, cây đặc sản; 304 vườn ươm chuyên
môn hóa cung cấp cho sản xuất khoảng trên 2 tỷ cây giống rau, hoa, cây đặc
sản/năm. Xây dựng 108 ha vườn đầu dòng, 55 cây đầu dòng cung cấp hàng năm
trên 11 triệu cây giống cây công nghiệp và cây ăn quả.
Ứng dụng công nghệ về giá thể, vật liệu mới, phân bón, chất dinh dưỡng, sử
dụng thiên địch nhện bắt mồi Amblyseius sp., ong ký sinh Ds, nấm Trichoderma
được ứng dụng thành công trên nhiều loại rau, hoa; công nghệ sơ chế, bảo quản
sau thu hoạch, đóng gói được sử dụng khá phổ biến trong sản xuất NNCNC đã thúc
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đẩy và phát triển 16 nhãn hiệu, thương hiệu nông sản của Lâm Đồng trên thị trường
trong và ngoài nước.
Về chăn nuôi - thủy sản có bước phát triển đáng kể: tổng đàn bò sữa toàn tỉnh đạt
trên 19.000 con, trong đó chăn nuôi tập trung quy mô công nghiệp đạt 20%, còn lại
tại các nông hộ; bên cạnh đó còn có nhà máy chế biến sữa đã xây dựng với công
suất 40 tấn/ngày, đảm bảo thu mua và chế biến toàn bộ sản lượng sữa tươi của
tỉnh. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 3.200 ha, trong đó nuôi cá nước lạnh khoảng
50 ha, với sản lượng đạt 784 tấn/năm.
Tỷ trọng giá trị sản xuất NNCNC đạt 30% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp;
năng suất giá trị sản phẩm cây trồng, vật nuôi khi áp dụng công nghệ cao tăng
25-30%, giúp tăng lợi nhuận cho người sản xuất đạt trên 30% so với doanh thu;
năng suất các cây trồng ứng dụng công nghệ cao tăng từ 30-50% so với bình quân
chung; lợi nhuận đạt trên 40% doanh thu. Chăn nuôi có nhiều chuyển biến, nổi bật
là đàn bò sữa tăng trưởng mạnh và chuyển sang quy mô trang trại, công nghiệp;
mức độ cơ giới hóa trong sản xuất, chăn nuôi ngày càng tăng, đã ứng dụng và
chuyển giao một số công nghệ tiên tiến trên thế giới vào sản xuất, từ đó hình thành
các chuỗi giá trị sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác toàn tỉnh năm 2016 đạt 150 triệu
đồng/ha. Đối với diện tích được ứng dụng công nghệ cao đã cho năng suất, chất
lượng vượt trội và hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với sản xuất thông thường.
Năng suất bình quân của các cây trồng áp dụng NNCNC cao hơn từ 30-50% so
với sản xuất thông thường; doanh thu bình quân đạt từ 200-300 triệu đồng/ha
(năm 2010 là 100 triệu đồng/ha), lợi nhuận đạt trên 40% doanh thu (từ 80-120 triệu
đồng/ha). Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh hiện có 11.000 ha đạt trên 500 triệu
đồng/ha/năm, trong đó có 700 ha đạt doanh thu từ 1-3 tỷ đồng, cá biệt có khoảng
10 ha là diện tích sản xuất giống, cây dược liệu, Đông trùng Hạ thảo, hoa chậu cao
cấp, cây cảnh cho doanh thu trên 3 tỷ đồng/ha/năm.
Toàn tỉnh hiện có 8 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp NNCNC canh
tác trên 385 ha chủ yếu là rau, hoa; 31 hợp tác xã, 59 trang trại sản xuất NNCNC,
154/253 doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư sản xuất NNCNC. Thực hiện Quyết
định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt
Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm
2020, định hướng đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng đang quy hoạch 08 khu NNCNC
và xây dựng kế hoạch hình thành 19 vùng sản xuất rau, hoa, cà phê, chè, cây ăn
quả, chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao tại 11 huyện, thành phố.
Nhằm phát huy kết quả đã đạt được, định hướng phát triển NNCNC trên địa
bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:
- Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với sự tham gia của đa ngành,
đa lĩnh vực để hướng tới mục tiêu hạ giá thành sản xuất, phát triển thương hiệu
nông sản gắn với công nghệ bảo quản sau thu hoạch, tăng cường liên kết sản xuất
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với tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao giá trị nông sản, góp phần đẩy mạnh phát
triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiệu quả và hiện đại.
- Rà soát quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết phát triển các loại cây trồng, vật
nuôi chủ lực của tỉnh để bố trí lại sản xuất, hình thành và phát triển các Khu và Vùng
sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
- Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp:
công nghệ sinh học trong sản xuất giống; ứng dụng công nghệ thông tin, cơ giới
hoá, tự động hóa; tiết kiệm năng lượng; công nghệ nano trong canh tác và chế
biến nông sản, ứng dụng công nghệ sản xuất sạch, công nghệ thân thiện với
môi trường…
- Thực hiện Dự án phát triển nông nghiệp theo cách tiếp cận đa ngành và cải
thiện môi trường đầu tư; tạo động lực, hạt nhân để phát triển nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao. Tập trung xây dựng Khu Công nghiệp Nông nghiệp Phú Hội - Đức
Trọng; xây dựng Trung tâm sau thu hoạch rau; thành lập trung tâm giao dịch hoa;
hiện đại hóa khâu sản xuất rau, hoa; xây dựng thương hiệu cho vùng sản xuất; xúc
tiến du lịch nông nghiệp để phát huy những tiềm năng và lợi thế vùng kinh tế trọng
điểm của tỉnh.
- Tạo môi trường thuận lợi cho người sản xuất phát huy năng lực, khai thác các
tiềm năng, lợi thế có sẵn ở địa phương. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật
cho những vùng trọng điểm sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi chất lượng cao:
xây dựng hệ thống thủy lợi đầu mối cung cấp nước sạch; hệ thống giao thông nội
đồng; hệ thống dịch vụ… có chính sách hỗ trợ ưu đãi trong thời gian đầu để phát
triển và ổn định sản xuất.
Để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn
tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện một số giải pháp:
1. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến các cấp chính
quyền, các ngành và nhân dân, xác định phát triển nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao là khâu then chốt nhằm tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp,
tạo tiền đề quan trọng cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp,
nông thôn. Tuyên truyền nội dung, giải pháp về phát triển NNCNC theo tinh thần
Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển nông
nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến
năm 2025.
2. Tiếp tục quy hoạch và thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển cây trồng, vật
nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2030. Quy hoạch Khu
và Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển các sản phẩm có giá trị
và lợi thế cạnh tranh.
3. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, đa dạng hóa nguồn vốn cho phát triển nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao: phát triển và mở rộng các mô hình, loại hình trang trại
đa dạng, vừa sản xuất, vừa kết hợp kinh doanh dịch vụ, đẩy mạnh thu hút các
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dự án đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp, nghiên cứu ứng dụng khoa học
công nghệ trong nông nghiệp; phát triển các loại hình tổ chức nghiên cứu gắn với
sản xuất, nhập giống và công nghệ mới. Đa dạng hóa nguồn vốn từ ngân sách
địa phương; huy động nguồn vốn lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư trong
nước, các dự án ODA có liên quan và thực hiện tổng hợp các giải pháp, chính sách
kích cầu đầu tư của Chính phủ (tín dụng, bảo hiểm nông nghiệp,…) để tạo điều kiện
cho hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn đầu tư.
4. Tăng cường hợp tác quốc tế; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực cho nông
nghiệp, nông thôn: tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, ứng dụng công
nghệ cao; nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và nhân dân về các quy định
chất lượng sản phẩm theo thông lệ quốc tế và tính cạnh tranh của nông sản khi Việt
Nam tham gia các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA). Tăng cường mối liên kết,
hợp tác giữa các Trung tâm, Viện nghiên cứu, Trường đại học và các tỉnh, thành
liên kết vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh… để nghiên cứu,
chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao. Đẩy mạnh
đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước, đội ngũ cán bộ khoa
học - kỹ thuật trình độ cao, cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên về lĩnh vực công nghệ cao
trong nông nghiệp.
5. Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật: thực hiện các đề tài
nghiên cứu khoa học và các dự án sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp
công nghệ cao, tập trung cho nghiên cứu lai tạo giống mới, nhất là loại giống có lợi
thế vượt trội, nghiên cứu kỹ thuật canh tác theo hướng thâm canh, sản xuất theo
quy chuẩn, tiêu chuẩn và công nghệ bảo quản sau thu hoạch, chế biến nông sản.
Ứng dụng công nghệ nhà kính hiện đại, thiết bị châm phân tự động, ứng dụng hệ
thống điều khiển tự động về độ ẩm, nhiệt độ, nước tưới, dinh dưỡng; ứng dụng phát
triển công nghệ sấy lạnh, sấy nhanh trong bảo quản nông sản;… công nghệ tạo
màng trong bảo quản rau, quả; công nghệ chế biến sâu (công nghệ ướp hoa tươi,
ướp hoa khô;…).
6. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật như: thủy lợi, giao thông, điện nông
thôn,… ưu tiên tại các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Khu nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao; xây dựng chợ đầu mối hoa; Trung tâm sau thu hoạch rau.
7. Xây dựng các cơ chế, chính sách và tín dụng ngân hàng để thúc đẩy phát
triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển hợp tác xã kiểu mới, tổ hợp
tác, kinh tế trang trại; các mối liên kết tự nguyện, các liên minh sản xuất trong nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
8. Nâng cao vai trò quản lý của nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung
và nông nghiệp công nghệ cao nói riêng; chú trọng xây dựng và ban hành các cơ
chế, chính sách để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng và
ban hành quy định về tiêu chuẩn - quy chuẩn sản phẩm nông nghiệp công
nghệ cao.
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KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ TRONG NAÂNG CAO NAÊNG SUAÁT,
CHAÁT LÖÔÏNG CAÙC SAÛN PHAÅM NOÂNG NGHIEÄP CHUÛ LÖÏC ÔÛ QUAÛNG NAM
ThS. PHẠM VIẾT TÍCH

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam

I. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG
NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CÁC SẢN PHẨM CHỦ LỰC Ở
QUẢNG NAM
Quảng Nam là tỉnh có nhiều thuận lợi trong việc phát triển nông nghiệp như diện
tích rừng tự nhiên lớn, tính đa dạng sinh học cao; có nhiều tiểu vùng sinh thái phù
hợp cho việc phát triển các loại cây con đặc sản, đặc biệt là cây dược liệu. Quảng
Nam cũng có các con sông lớn với lưu vực màu mỡ có thể sản xuất các sản
phẩm nông nghiệp hàng hóa như: lúa, rau,... Bờ biển dài, có 2 cửa biển An Hòa và
Cửa Đại giúp nghề khai thác thủy sản phát triển, có nhiều thủy vực có thể tổ chức
nuôi thủy sản nước mặn, lợ, ngọt với chủng loại phong phú. Nhằm khai thác các lợi
thế về điều kiện tự nhiên, tài nguyên do thiên nhiên ưu đãi, thời gian qua, Quảng
Nam đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp,
góp phần nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm chủ lực trong nhiều lĩnh
vực, cụ thể:
Trong lĩnh vực trồng trọt: nghiên cứu thành công và đưa vào áp dụng nhiều tiến
bộ kỹ thuật trong sản xuất giống lúa lai có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp
với điều kiện khí hậu, thời tiết, kỹ thuật canh tác của Quảng Nam; nghiên cứu xác
định liều lượng phân bón hợp lý cho các chân đất lúa chính nhằm nâng cao hiệu quả
trong sản xuất lúa, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường; nghiên cứu lựa chọn
các giống lúa cạn có năng suất cao và các mô hình canh tác lúa cạn có hiệu quả ở
vùng núi Quảng Nam; nghiên cứu phục tráng và phát triển các giống lúa rẫy nhằm
bảo tồn nguồn gen lúa bản địa có các đặc tính ưu việt. Đối với cây lâm nghiệp, tỉnh
Quảng Nam xác định tập trung phát triển cây keo làm nguyên liệu giấy và lấy gỗ, do
vậy, các nghiên cứu đã tập trung vào việc nâng cao chất lượng giống bằng phương
pháp nuôi cấy mô, nhập nội các giống năng suất cao nhằm tạo ra một số loại giống
chủ lực làm mũi nhọn trong công tác trồng rừng gỗ lớn. Đến nay, diện tích trồng
các loài keo như keo lai, keo lá liềm, keo tai tượng chiếm khoảng 80% diện tích
rừng trồng.
Trong lĩnh vực chăn nuôi: cùng với sản xuất lúa, chăn nuôi là ngành mang lại
giá trị thu nhập cao cho người nông dân, được xem là ngành sản xuất nông nghiệp
chủ lực. Tỉnh đã tập trung nghiên cứu các giải pháp phòng trừ dịch bệnh gia súc
gia cầm, thử nghiệm phương pháp tiêm phòng cùng lúc vaccine Lở mồm long
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móng và vaccine Tụ huyết trùng trên bò, ứng dụng công thức lai giống giữa bò đực
BBB và bò cái lai Zêbu để tạo con lai F2 nuôi thịt, thuần chủng nguồn gen heo cỏ
Sus domesticus, gà tre Gallus sp. nhằm nâng cao chất lượng con giống, giảm thiểu
sự bùng phát các ổ dịch, hạn chế thiệt hại về kinh tế cho người dân.
Về cây dược liệu, Quảng Nam được thiên nhiên ưu đãi, có nguồn dược liệu
phong phú và có giá trị cao, trong đó nổi bật là Sâm Ngọc Linh, Quế Trà My,
Ba kích,...
Đối với Sâm Ngọc Linh, đã triển khai nghiên cứu khá toàn diện ở đầy đủ các khâu
theo chuỗi giá trị, từ khâu sản xuất giống, trồng Sâm Ngọc Linh trong nhân dân, chế
biến các sản phẩm và xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm. Bên cạnh việc
nghiên cứu nhân giống hữu tính, đã tiếp nhận và làm chủ quy trình kỹ thuật nuôi cấy
mô để nhân giống Sâm Ngọc Linh giai đoạn phòng thí nghiệm, đang tiếp tục nghiên
cứu để nâng cao tỷ lệ sống cây sâm mô và hoàn thiện quy trình kỹ thuật huấn luyện
cây sâm nuôi cấy mô đạt yêu cầu ngoài thực địa; ứng dụng tiến bộ khoa học và
công nghệ về nhân giống hữu tính, áp dụng biện pháp canh tác và quản lý dịch hại
hợp lý nhằm nâng cao tỷ lệ nhân giống và chất lượng cây giống, phát triển cây Sâm
Ngọc Linh. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã hỗ trợ địa phương nghiên cứu, xây
dựng mô hình và ứng dụng hệ thống Internet vạn vật (Internet of things - IoT) để
quảng bá và giám sát hiệu quả Khu bảo tồn giống cây sâm gốc Ngọc Linh huyện
Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Từ kết quả dự án sản xuất thử nghiệm, các mặt hàng
từ nguyên liệu Sâm Ngọc Linh như trà túi lọc, nước uống bổ dưỡng Sâm Ngọc Linh
được thị trường ưa chuộng và đánh giá cao. Đến nay, Công ty cổ phần Dược - Sâm
Ngọc Linh Quảng Nam đã đầu tư mở rộng sản xuất và phát triển thêm một số sản
phẩm khác. Các sản phẩm này đã tham gia và đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia
năm 2016. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục nghiên cứu quy trình sản xuất và đánh giá
chất lượng, tính an toàn và hiệu quả của viên nang mềm Sâm Ngọc Linh. Bên cạnh
đó, tỉnh cũng đã xây dựng hồ sơ và đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng
nhận chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ và hiện đang nghiên cứu để
tạo lập cơ sở cho việc mở rộng phạm vi bảo hộ. Ngoài Sâm Ngọc Linh, tỉnh cũng
đã triển khai ứng dụng công nghệ sinh học để nhân giống và trồng thử nghiệm một
số cây dược liệu có giá trị khác như Ba kích, Đương quy, Đảng sâm, Hà thủ ô đỏ,
Ngũ gia bì gai, Giảo cổ lam 5 lá. Xây dựng vườn bảo tồn cây dược liệu và các mô
hình trồng cây dược liệu nuôi cấy mô trong dân, góp phần lưu giữ, phát triển giống
trong thực tiễn.
Trong lĩnh vực thủy sản: các nghiên cứu chủ yếu tập trung phát triển nguồn
giống như tiếp nhận và ứng dụng công nghệ sản xuất giống cua xanh, tôm thẻ chân
trắng, giống rô phi đơn tính đực. Đã triển khai nghiên cứu các tác nhân gây bệnh
chủ yếu trên tôm sú nhằm đề xuất các biện pháp phòng trị hữu hiệu, giảm tổn thất
cho người nuôi; nghiên cứu nguồn giống cá vùng cửa sông Thu Bồn và lân cận
vùng biển ven bờ; thử nghiệm mô hình nuôi kết hợp các đối tượng thủy sản trong
ao nước lợ vùng triều; nghiên cứu và đề xuất giải pháp cứu hộ chim yến con trong

Khoa học và công nghệ trong nâng cao năng suất, chất lượng
các sản phẩm chủ lực vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

74

thời gian chim mẹ nuôi dưỡng; nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và giải pháp
khai thác hợp lý, bảo vệ nguồn lợi hải sản vùng biển Quảng Nam; ứng dụng mô
hình chà - rạn nhân tạo nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ; nghiên cứu ứng
dụng điện mặt trời và đèn LED tiết kiệm điện trên tàu lưới vây; ứng dụng công nghệ
khai thác thủy sản bằng nghề lưới rê hỗn hợp, bằng nghề câu vàng khai thác mực
tầng đáy nhằm góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao năng suất
lao động cho ngư dân, giúp ngư dân chuyển đổi hoặc kết hợp nghề khai thác một
cách hiệu quả, hợp lý, tăng cường lực lượng khai thác xa bờ, giữ vững an ninh chủ
quyền vùng biển.
Nổi bật là các đề tài “Nghiên cứu ứng dụng điện mặt trời trên tàu lưới vây tỉnh
Quảng Nam” đã đưa ra quy trình lắp đặt, sử dụng điện mặt trời và đèn LED hiệu
quả trên tàu lưới vây tại tỉnh Quảng Nam. Nổi bật nhất là đề tài đã khẳng định được
việc sử dụng ánh sáng đèn LED tập trung cá có hiệu quả cao hơn ánh sáng đèn
cao áp của ngư dân đang dùng hiện nay; chế tạo và thử nghiệm thành công bè đèn
LED sử dụng điện ắc quy 12 vôn đảm bảo an toàn, hiệu quả; bộ sạc có cảnh báo
cho người dùng, kéo dài tuổi thọ cho ắc quy và có thể ứng dụng hiệu quả trong thực
tiễn. Qua 3 đợt thử nghiệm đánh bắt, sản lượng khai thác của tàu thử nghiệm sử
dụng đèn LED cao gấp 1,5 lần so với tàu đối chứng (có cùng công suất, cùng thông
số kỹ thuật của tàu và lưới với tàu đối chứng, hoạt động cùng ngư trường); hiệu
quả khai thác tính trên đơn vị lít dầu tiêu thụ dùng chạy máy phát điện của tàu đối
chứng và tàu thực nghiệm là 1:7. Sử dụng đèn LED tập trung cá đã tiết kiệm được
78,5% chi phí nhiên liệu dùng chạy máy phát điện so với phương pháp sử dụng đèn
cao áp truyền thống của ngư dân, vượt 48,5% so với mục tiêu đề tài đặt ra là 30%.
Hiện tại, nhiều tàu lưới vây kết hợp ánh sáng của ngư dân cũng đang có kế hoạch
chuyển đổi sử dụng ánh sáng đèn LED thay thế đèn cao áp truyền thống. Kết quả
đề tài sẽ là cơ sở khoa học cho các nhà quản lý trong việc góp phần đưa ra những
chính sách phát triển nghề cá một cách hợp lý, bền vững.
Đề tài “Nghiên cứu hỗ trợ chuyển giao nghề lưới rê hỗn hợp khai thác vùng biển
khơi tỉnh Quảng Nam” đã mở ra triển vọng lớn áp dụng cho các tàu đóng mới, đồng
thời chuyển đổi nghề cho một số tàu khai thác kém hiệu quả, có tính tận diệt nguồn
lợi thủy sản. Kết quả đề tài giúp cho địa phương có thêm nghề mới trong khai thác,
góp phần cải thiện sinh kế của người dân. Việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu
của đề tài sẽ đem lại những hiệu quả vô cùng to lớn cho nghề cá của địa phương.
Thực tế, trên địa bàn huyện Duy Xuyên đã có 9 ngư dân đăng ký hành nghề lưới
rê hỗn hợp và tại huyện Thăng Bình có 2 tàu vỏ thép đã hoạt động nghề lưới rê
hỗn hợp.
II. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP
CHỦ LỰC Ở QUẢNG NAM
Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học và công nghệ tại những vùng kinh tế
nông nghiệp tập trung, trong đó chú trọng sản phẩm chủ lực tạo nhiều đột phá mới
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trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh
trên thị trường và trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh Quảng Nam.
Trước tiên, tiếp tục ứng dụng rộng rãi các thành tựu mới của khoa học và công
nghệ phục vụ phát triển các sản phẩm chủ lực, tập trung cho các vùng động lực
phía Tây, Đông Nam của tỉnh.
Ở vùng Tây, ứng dụng khoa học công nghệ trong lựa chọn giống là khâu đột phá
để tăng tỷ lệ giống keo ngoại, cây nuôi cấy mô, đồng thời phát huy nhân rộng giống
cây bản địa có ưu thế trong sản xuất lâm nghiệp, gắn với việc phát triển cây dược
liệu dưới tán rừng tạo sinh kế cho đồng bào miền núi và là nền tảng vững chắc cho
công tác quản lý bảo vệ rừng, nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích. Trong
đó, cần ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong việc sản xuất nguồn giống cây trồng, vật
nuôi, như nhân giống in vitro các cây dược liệu, cây ăn quả, kể cả cây công nghiệp
(tiêu, keo),... Chú trọng bảo tồn, phát triển cây Sâm Ngọc Linh, Quế Trà My, Giảo cổ
lam, Ba kích tím... tạo vùng nguyên liệu phong phú, đáp ứng nhu cầu sử dụng dược
phẩm hiện nay trong nhân dân và phục vụ xuất khẩu.
Ở vùng Đông Nam, nghiên cứu tạo lập cơ sở khoa học cho quy hoạch các vùng
chuyên canh sản xuất nông nghiệp nhằm chuyển mạnh sang nông nghiệp hàng
hóa; tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong khai thác, nuôi trồng thủy
sản theo hướng an toàn và hiệu quả bền vững; nghiên cứu tạo lập cơ sở dữ liệu về
đa dạng sinh học tại Cù lao Chàm, mũi An Hòa.
Hai là, khoa học công nghệ tham gia vào mô hình liên kết chuỗi giá trị từ khâu sản
xuất - chế biến - phân phối sản phẩm. Cần có sự kết nối giữa “4 nhà”: nhà nông,
nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà quản lý (nhà nước) trong việc triển khai
các chuỗi giá trị, trong đó, cần thúc đẩy đưa khoa học và công nghệ gắn với doanh
nghiệp, đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp thương mại hóa sản phẩm khoa học và công
nghệ. Cụ thể:
- Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong việc chế biến sản phẩm nông nghiệp theo
hướng gia tăng giá trị nhằm hạn chế việc sử dụng sản phẩm thô, đặc biệt là đối với
các cây dược liệu như Sâm Ngọc Linh, Quế Trà My,... Xây dựng các cơ sở chế biến
sản phẩm gắn với các vùng nguyên liệu tại địa phương.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học và công nghệ tại những vùng kinh tế nông
nghiệp tập trung, trong đó tập trung đầu tư đổi mới công nghệ và áp dụng quy trình
sản xuất tiên tiến một cách đồng bộ tại các khâu giống, nuôi trồng và chế biến.
Ba là, xác định một số lĩnh vực cần ưu tiên, tập trung nghiên cứu:
Phát triển công nghệ sinh học phục vụ việc chọn tạo và nhân giống cây trồng, vật
nuôi, giống thủy sản có năng suất và chất lượng cao.
Sản xuất phân bón sinh học, các chế phẩm sinh học phòng trừ sâu, bệnh bảo vệ
cây trồng, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng.
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Từng bước ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến để sản xuất các sản
phẩm nông nghiệp theo hướng hữu cơ có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế
cao và an toàn.
Hoàn thiện các quy trình nuôi trồng an toàn vệ sinh dịch bệnh; làm chủ công nghệ
sản xuất giống một số đối tượng nuôi chủ lực như tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm
hùm, cua biển...
Ứng dụng đồng bộ các thiết bị hỗ trợ cho đánh bắt cá và bảo quản sơ chế nhằm
nâng cao hiệu quả của công tác đánh bắt xa bờ.
Phát triển các công nghệ thu hoạch và sau thu hoạch, công nghệ sinh học trong
bảo quản, chế biến để giảm thất thoát, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng cho
nông, thủy sản.
Xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa các sản phẩm
chủ lực, đặc sản, sản phẩm làng nghề truyền thống của Quảng Nam.
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MOÄT SOÁ KINH NGHIEÄM TRIEÅN KHAI
CHÖÔNG TRÌNH NAÊNG SUAÁT, CHAÁT LÖÔÏNG TAÏI QUAÛNG NGAÕI
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi là tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, nằm trong vùng kinh
tế trọng điểm miền Trung, có Khu Kinh tế Dung Quất mà trọng tâm là Nhà máy
Lọc dầu Dung Quất gắn với cảng biển nước sâu Dung Quất; ngoài ra còn có Khu
Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ VSIP, 03 khu công nghiệp và 18 cụm công nghiệp
với nhiều dự án lớn được đầu tư, đi vào hoạt động sẽ góp phần quan trọng vào
tăng trưởng ngành công nghiệp tỉnh. Đây là lợi thế rất quan trọng, góp phần đẩy
mạnh phát triển kinh tế và chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng
công nghiệp.
Trong những năm qua, kinh tế tỉnh Quảng Ngãi không ngừng phát triển, giai đoạn
2010 - 2015 liên tục tăng, năm sau cao hơn năm trước với tốc độ tăng trưởng kinh
tế (GRDP) bình quân là 7,2%. Năm 2016, GRDP đạt 44.202,18 tỷ đồng (giá so
sánh 2010), tốc độ tăng trưởng GRDP là 5,0% so với năm 2015, GRDP bình quân
đầu người đạt 2.293 USD/người. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công
nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 55,9%; dịch vụ 26,2%; nông, lâm nghiệp và thủy
sản 17,9%.
Tuy nhiên, phát triển công nghiệp của tỉnh vẫn tập trung vào thu hút vốn đầu
tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, còn rất ít doanh nghiệp sản xuất những loại sản
phẩm công nghiệp mang tính chủ lực, do đó giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn
2010-2015 chỉ tăng bình quân 4,6%/năm. Ngoại trừ các doanh nghiệp lớn như
Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Dung Quất, Công ty TNHH Công nghiệp nặng
Doosan Vina, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi,... đã có nhận thức tốt vấn đề
nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc đẩy mạnh hoạt động đổi mới - sáng
tạo vào hoạt động sản xuất - kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng;
phần lớn các doanh nghiệp còn lại có quy mô nhỏ và vừa, còn hạn chế về vốn và
nguồn nhân lực, nhận thức chưa đầy đủ về đổi mới - sáng tạo. Do đó, chưa tạo ra
các sản phẩm đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh của thị trường.
Trong chiến lược phát triển quốc gia, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thông
qua năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp mà yếu tố năng suất lao động và
chất lượng sản phẩm, hàng hóa được đặt ở vị trí nền tảng nhằm đạt mục tiêu chiến
lược dài hạn của Chính phủ trong việc tạo việc làm, giảm nghèo, tạo ra sự bình
đẳng và cùng có lợi.
Đối với doanh nghiệp, năng suất là phương pháp sản xuất hàng hóa và dịch vụ
có chất lượng, giá trị cao với chi phí thấp nhất. Điều này sẽ cho phép doanh nghiệp
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cung cấp hàng hóa, dịch vụ với giá cả cạnh tranh. Kết quả là sản phẩm được tiêu
thụ tốt, lợi nhuận của doanh nghiệp tăng và sẽ mang lại rất nhiều lợi ích như: mở
rộng hoạt động của doanh nghiệp; có điều kiện đầu tư vào trang thiết bị và công
nghệ hiện đại để tiếp tục nâng cao năng suất; tăng thu nhập cho nhân viên; đóng
góp nhiều hơn cho xã hội.
Để hội nhập và phát triển trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, doanh nghiệp cần
phải nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường trong
nước và quốc tế bằng cách nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa
mà trọng tâm là đẩy mạnh hoạt động đổi mới - sáng tạo vào quá trình sản xuất - kinh
doanh thông qua các giải pháp: nghiên cứu phát triển, áp dụng các công cụ cải tiến,
đổi mới thiết bị - công nghệ.
Giai đoạn 2006-2015, Quảng Ngãi đã xây dựng 02 Chương trình khoa học và
công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp. Kết quả đã hỗ trợ cho nhiều lượt doanh nghiệp áp
dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, tham gia Giải thưởng Chất lượng
Quốc gia và Hội chợ, bảo hộ nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp, đổi mới thiết bị,
công nghệ; ngoài ra còn hỗ trợ đào tạo, tập huấn nghiệp vụ quản lý, marketing cho
các doanh nghiệp...
Riêng giai đoạn 2011-2015, đã thực hiện hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước
3.095,354 triệu đồng cho 92 hồ sơ, dự án của doanh nghiệp thuộc các nội dung:
xác lập quyền sở hữu trí tuệ - 46 hồ sơ; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên
tiến - 31 hồ sơ; tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và hội chợ - 10 hồ sơ;
đổi mới thiết bị, công nghệ - 05 dự án.
Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Quốc gia “Nâng cao
năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm
2020”, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX, Sở Khoa
học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành 03 Chương
trình độc lập sau: Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi nâng cao
năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số
1144/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi); Chương trình khoa
học và công nghệ hỗ trợ đổi mới thiết bị, công nghệ trong khu vực sản xuất, kinh
doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020; Chương trình khoa
học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020
(Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) với
mục tiêu:
- Nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh về vai trò của hoạt
động đổi mới - sáng tạo nhằm nâng cao năng lực quản lý, năng suất lao động và
chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các công cụ cải tiến, các hệ thống quản lý tiên tiến,
hệ thống các tiêu chuẩn; nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao, ứng dụng những công
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nghệ - thiết bị mới, phù hợp; khuyến khích hoạt động khởi nghiệp, ươm tạo doanh
nghiệp, sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới, công nghệ thiết bị mới; tạo lập, bảo vệ
và phát triển tài sản trí tuệ;
- Tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất lao động và chất lượng của sản
phẩm, hàng hóa; nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, đóng góp tích
cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trong đó, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, hỗ trợ; doanh nghiệp đóng vai trò chủ
yếu trong việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Sau khi các Chương trình được phê duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển
khai đồng bộ các giải pháp:
- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố tổ chức
01 hội nghị triển khai các Chương trình cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
07 hội nghị phổ biến các Chương trình cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn các
huyện/thành phố với trên 400 đại biểu tham dự.
- Tuyên truyền các Chương trình trên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Quảng
Ngãi nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt các nội dung của các Chương trình.
- Gửi qua địa chỉ email cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh toàn bộ nội dung
Chương trình, biểu mẫu tham gia Chương trình, Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo về
các nội dung thuộc Chương trình.
- Thiết kế chuyên mục riêng trên Website thành phần của Sở Khoa học và Công
nghệ, đăng tải biểu mẫu tham gia Chương trình và nhiều bài viết quảng bá các
Chương trình trên Website thành phần, Bản tin Khoa học và Công nghệ địa phương.
- Tổ chức đào tạo nghiệp vụ về năng suất, chất lượng cho các doanh nghiệp.
- Biên soạn, phát hành 1.000 tờ rơi tuyên truyền, quảng bá các Chương trình.
Sau gần 01 năm triển khai 03 Chương trình, Sở Khoa học và Công nghệ đã
hướng dẫn xây dựng hồ sơ tham gia cho 05 doanh nghiệp đổi mới thiết bị - công
nghệ; 10 doanh nghiệp bảo hộ với 16 nhãn hiệu hàng hóa; 11 doanh nghiệp với
31 nội dung: áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng, hệ thống quản lý
chất lượng, chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, tham gia Giải thưởng Chất
lượng Quốc gia và Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao với tổng kinh phí dự kiến
hỗ trợ khoảng trên 2.000 triệu đồng.
Trong quá trình triển khai các Chương trình năng suất, chất lượng, Quảng Ngãi
đã gặp một số khó khăn sau:
- Phần lớn các doanh nghiệp trong tỉnh có quy mô vừa và nhỏ, quản lý sản xuất kinh doanh vẫn còn dựa trên kinh nghiệm, chưa có sự chuẩn bị về nguồn lực; nhận
thức về đổi mới - sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật còn hạn chế;
- Những tác động từ bên ngoài như sự biến động của chính sách, khó khăn chung
của nền kinh tế khiến doanh nghiệp thường xuyên phải điều chỉnh chiến lược dài
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hạn. Do đó, doanh nghiệp chưa có sự đầu tư thỏa đáng để cải tiến, nâng cao năng
suất và chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Tại địa phương, vẫn chưa có đội ngũ chuyên gia tư vấn về năng suất chất lượng
để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong
quá trình thực hiện.
Một số kinh nghiệm triển khai Chương trình năng suất, chất lượng tại tỉnh
Quảng Ngãi
Để triển khai các Chương trình năng suất, chất lượng thực sự đạt hiệu quả, Sở
Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi trao đổi một số nội dung sau:
1. Xây dựng các Chương trình năng suất, chất lượng tại địa phương phải bám sát
vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu thiết thực của
doanh nghiệp trong từng giai đoạn, với quan điểm Nhà nước đóng vai trò kiến tạo,
hỗ trợ; doanh nghiệp đóng vai trò chủ yếu trong việc nâng cao năng suất và chất
lượng sản phẩm, hàng hóa.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của các Chương trình đến
với doanh nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau để mang lại hiệu quả.
3. Tập trung đào tạo, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về hoạt động đổi mới
- sáng tạo, làm cho cụm từ “năng suất, chất lượng” được xuất hiện nhiều hơn trong
tư duy của lãnh đạo doanh nghiệp để tạo ra hành động cụ thể; qua đó, huy động
được nguồn lực của doanh nghiệp tập trung cho mục tiêu nâng cao năng suất và
chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, nâng cao khả năng cạnh tranh, thương hiệu
của doanh nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước.
4. Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm tại các địa phương trong nước có
phong trào năng suất, chất lượng phát triển mạnh; quảng bá các doanh nghiệp điển
hình trong hoạt động đổi mới - sáng tạo trên phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự
chuyển biến về năng suất, chất lượng cho cộng đồng các doanh nghiệp.
5. Xây dựng được đội ngũ chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm về năng suất,
chất lượng ở địa phương để tư vấn cho doanh nghiệp giải quyết những khó khăn,
vướng mắc trong quá trình thực hiện. Hình thành mạng lưới chuyên gia chuyên
nghiệp theo vùng, miền để kịp thời hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình xây dựng phong
trào năng suất, chất lượng tại các địa phương.
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NAÊNG SUAÁT CAÙC NHAÂN TOÁ TOÅNG HÔÏP
VÔÙI ÑOÅI MÔÙI MOÂ HÌNH TAÊNG TRÖÔÛNG KINH TEÁ CUÛA TÆNH PHUÙ YEÂN
ThS. DƯƠNG BÌNH PHÚ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

Thời gian gần đây, trên các sách, báo, tạp chí và phương tiện thông tin đại chúng
đề cập nhiều về sự cần thiết phải tái cấu trúc lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng
trưởng để thoát khỏi tình trạng suy thoái kinh tế hiện nay. Một câu hỏi được đặt ra,
vì sao phải đổi mới mô hình tăng trưởng và nội dung đổi mới như thế nào? Hiện
có nhiều cách diễn đạt về vấn đề này. Tuy nhiên, có thể trả lời ngắn gọn, mô hình
tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng dựa nhiều vào tăng vốn đầu tư và số lượng lao
động, khai thác tài nguyên, cho đến nay đã gặp phải mức tới hạn. Nếu cứ tiếp tục
duy trì mô hình cũ, kinh tế sẽ suy thoái trầm trọng hơn, do vậy phải đổi mới. Về nội
dung đổi mới có thể khái quát: đó là thay đổi một cách căn bản phương thức tăng
trưởng kinh tế dựa trên nâng cao sự đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp
(TFP - Total Factor Productivity) vào GDP. Một số vấn đề trong đề tài nghiên cứu
khoa học “Nghiên cứu phân tích, đánh giá đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh
tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 và đề xuất giải pháp nâng cao năng suất yếu tố tổng
hợp giai đoạn 2016-2020 tỉnh Phú Yên” do ThS. Dương Bình Phú làm chủ nhiệm và
đơn vị chủ trì là Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên thực hiện, bước đầu cho thấy
một cách nhìn đầy đủ hơn.
Qua hơn 5 năm thực hiện đổi mới, kinh tế Phú Yên đã đạt được những thành tựu
rất quan trọng. Tốc độ tăng GRDP luôn bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung
của cả nước. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực. Một số chỉ tiêu kinh tế
quan trọng đạt và vượt. Tuy nhiên, kinh tế Phú Yên phát triển chưa thực sự vững
chắc, có thể còn tiềm ẩn một số nguy cơ làm chậm tốc độ tăng trưởng, vừa chứa
đựng yếu tố bấp bênh, không bền vững. Điều đó được phản ánh qua tính toán và
phân tích của nhóm nghiên cứu về sự đóng góp của TFP vào GRDP Phú Yên thời
kỳ 2011-2015.
I. THỰC TRẠNG NĂNG SUẤT CÁC NHÂN TỐ TỔNG HỢP CHUNG CỦA
PHÚ YÊN
Hiệu quả hoạt động kinh tế được đánh giá qua xem xét việc sử dụng các yếu tố
đầu vào là vốn và lao động. Nhờ tác động tổng hợp của các yếu tố được phối hợp
trong quá trình tổ chức quản lý sản xuất mà tạo ra giá trị gia tăng mới cao hơn. Như
vậy, trong phần giá trị gia tăng tạo ra, ngoài phần đóng góp của nhân tố đầu vào là
vốn và lao động (những nhân tố có thể lượng hóa), người ta còn thấy một phần giá
trị mới do bộ phận vô hình tạo ra. Bộ phận này được thể hiện qua năng suất các
nhân tố tổng hợp (TFP).
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TFP cho biết mức độ đóng góp các nhân tố vô hình như khoa học công nghệ,
trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động, trình độ tổ chức quản lý sản xuất, sức
cạnh tranh của sản phẩm..., tác động đến mức tăng trưởng GDP.
Trên phương diện tính toán, TFP chỉ phần trăm tăng GDP sau khi trừ đi phần
đóng góp của tăng số lượng lao động và vốn. Xét ở góc độ các yếu tố đầu vào, một
nền kinh tế đạt được tăng trưởng dựa chủ yếu vào 3 nhân tố chính: vốn (K), lao
động (L) và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP). Với cách tiếp cận này, hàm sản
xuất có dạng: Y= F (K, L, TFP)
Trong đó: Y là thu nhập của nền kinh tế (GDP).
1. Tốc độ tăng TFP và tỷ phần đóng góp của TFP vào tăng GRDP
Tính toán thể hiện qua bảng dưới đây:
Bảng 1. Tốc độ tăng TFP và tỷ phần đóng góp của TFP vào tăng GDP của tỉnh Phú Yên

Đóng
góp của
LĐ

Tốc độ
tăng
TFP
theo
TCTK

Tỷ trọng
đóng góp
của TFP
(%)

Năm

Ln Iy

Ln Ik

Ln IL

α

β

Đóng
góp của
TSCĐ

(0)

1

2

3

4

5

6=2x4

7=3x5

8=1-6-7

9=8:1x100

2011

0.06513

0.09385

0.02944

0.34

0.66

0.0319

0.0194

0.0138

21.17

2012

0.05069

0.09248

0.04788

0.34

0.66

0.0314

0.0316

-0.0124

-24.37

2013

0.07074

0.09148

0.01224

0.34

0.66

0.0311

0.0081

0.0316

44.61

2014

0.06757

0.09695 -0.02062

0.34

0.66

0.0330

-0.0136

0.0482

71.36

2015

0.07027

0.13793

0.00253

0.34

0.66

0.0469

0.0017

0.0217

30.89

Bq: 2011-2015

0.06494

0.10256

0.01430

0.34

0.66

0.0349

0.0094

0.0206

31.77

Tốc độ tăng TFP được biểu diễn qua biểu đồ dưới đây:

Hình 1. Tốc độ tăng TFP giai đoạn 2011-2015

Bàn luận:
Dựa vào số liệu tổng hợp ở bảng trên, nhìn chung, tốc độ tăng TFP 2011-2015
tương đối ổn định với tốc độ tăng khoảng gần 2,1%/năm. Kết quả tính toán tỷ trọng
đóng góp của tăng TFP vào tăng GRDP bình quân giai đoạn 2011-2015 cao hơn
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so với kết quả tính toán theo số liệu của Tổng cục Thống kê là 19,82%. Tuy nhiên,
xem về tổng thể nền kinh tế, trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội tại
Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI (TFP: 32% GRDP); Chương trình
hành động số 14/CTr/TU ngày 22/01/2013 của Tỉnh ủy Phú Yên về thực hiện Nghị
quyết Hội nghị Trung ương 6 - khóa XI (TFP: 30-35% GRDP); Chiến lược phát
triển khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
(TFP: 32-35% GRDP) cho thấy, tỷ trọng đóng góp của TFP vào tăng GRDP bình
quân của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015 là 31,77%1 là hoàn toàn phù hợp.
Bảng 2. So sánh tốc độ TFP, tốc độ tăng GRDP, tài sản, lao động
Năm

Tốc độ tăng GRDP

Tốc độ tăng vốn

Tốc độ
tăng lao động

Tốc độ tăng TFP

2011

10,96

11,63

2,99

1.38

2012

9,99

5,82

4,90

-1.24

2013

9,33

3,12

1,23

3.16

2014

8,67

5,82

-2,05

4.82

2015

9,36

7,16

0,26

2.17

Bq: 2011-2015

9,34

5,47

1,06

2.06

So sánh cả 4 chỉ số: tốc độ tăng GRDP, tốc độ tăng tài sản cố định, tốc độ tăng
lao động và tốc độ tăng TFP, trong 4 năm qua, GRDP giữ ở mức tăng khá cao và
ổn định, đầu tư vốn liên tục tăng với tốc độ nhanh, lao động tăng chậm và TFP
tăng khá.
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Hình 2. Đóng góp của tăng các yếu tố vào tăng GRDP (2010-2015)(%)

Xét theo đóng góp của tăng TFP vào tăng GRDP theo từng năm đóng góp của
tăng TFP vào tăng trưởng kinh tế có khác nhau không ổn định ở giai đoạn từ 2012
trở về trước. Tuy nhiên, từ năm 2013, TFP tăng trở lại, nhất là năm 2014 tăng đột
biến đến 71,36%; năm 2015 trở lại mức 30,89% - là mức khá phù hợp so với mức
bình quân chung cả giai đoạn 2011-2015 (31,77%) là đạt mức ổn định, do đó có thể
thấy đóng góp của tăng TFP vào tăng trưởng kinh tế giữ ở mức ổn định so với mức
chung của toàn quốc (30,3%) 2 .
1
2

PGS. TS. Tăng Văn Khiên (2016): Báo cáo xử lý số liệu và tính toán TFP tỉnh Phú Yên.
Viện Năng suất Việt Nam (2015): Báo cáo Năng suất Việt Nam.
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Ghi chú: số liệu tính TFP của toàn quốc lấy từ số liệu tính toán của Viện Năng suất Việt Nam
Hình 3. So sánh tốc độ tăng TFP và đóng góp của tăng TFP vào GRDP
của tỉnh Phú Yên với toàn quốc giai đoạn 2011-2015

Hình 4. Đóng góp của tăng TFP vào tăng trưởng kinh tế
của tỉnh Phú Yên và toàn quốc giai đoạn 2011-2015

Nếu giai đoạn 2001-2005, TFP chỉ đóng góp 0,9% vào tăng trưởng, đến giai đoạn
2006-2010 đã có đóng góp 42,4%, sự gia tăng đóng góp của TFP đã bù đắp cho
sự suy giảm của yếu tố lao động. Tính cho cả giai đoạn 2001-2010, TFP đã đóng
góp cho tăng trưởng là 21,7%, cao hơn với mức trung bình của cả nước (19,6%).
Xét chỉ số GRDP/người giai đoạn từ 2001-2010, đến năm 2010 đạt được 69,5%
so với cả nước, cao nhất ở giai đoạn này; giai đoạn 2011-2013 liên tiếp tăng lên
74,65-77,24% so cả nước, do đó các yếu tố năng suất tổng hợp cũng đồng thời
tăng trong khoảng 28-30% mức bình quân cả nước (30%). Qua đó, vai trò của khoa
học và công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2001-2013 đạt mức
trung bình toàn quốc3.
So sánh về tốc độ tăng TFP và đóng góp của tăng TFP vào tăng trưởng kinh tế
của tỉnh Phú Yên với toàn quốc, tốc độ tăng TFP của tỉnh có tăng hơn với tốc độ
tăng TFP của toàn quốc. Giai đoạn 2011-2015, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế
ThS. Dương Bình Phú (2015): Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn
đến năm 2030.
3
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từ tăng vốn là 25,12%, từ lao động là 9,3% và từ tăng TFP là 31,77% (cao hơn
1,47% so toàn quốc), tăng trưởng kinh tế vẫn dựa vào tăng vốn là chủ yếu. Tuy
nhiên, đóng góp TFP vào tăng trưởng kinh tế là khá cao.
1.2. Đánh giá chung về năng suất của tỉnh Phú Yên
Qua số liệu tính toán năng suất của tỉnh Phú Yên có thể nhận thấy một số đặc
điểm sau:
- Năng suất lao động của tỉnh ở mức thấp so với toàn quốc, tuy nhiên năng suất
lao động đang có sự cải thiện đáng kể, tăng khá nhanh từ 2011-2015.
- GDP/người là chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng để thể hiện mức sống của
người dân. GRDP/người của tỉnh khoảng 34 triệu đồng/người (tương đương
1.600 USD) vào năm 2015. Giữa GDP/người và năng suất lao động có mối quan hệ
thuận mật thiết với nhau. Việc tăng chỉ số GDP/người phụ thuộc rất nhiều đến năng
suất lao động. Cải thiện năng suất lao động là một trong những giải pháp tác động
rất lớn vào việc tăng GRDP/người của tỉnh.
- Xét về vốn đầu tư của tỉnh, trong những năm gần đây (2011-2015), vốn đầu
tư trung bình khoảng 10 nghìn tỷ/năm tính theo giá hiện hành. Trong những năm
qua, vốn đầu tư vào tỉnh tăng nhanh, cho thấy tỉnh đã chú trọng tăng cường đầu tư
phát triển kinh tế. Mặc dù chú trọng đến đầu tư phát triển, nhưng ở khía cạnh một
lao động được trang bị khoảng 33 triệu đồng tài sản cố định là ở mức thấp so với
toàn quốc.
- So sánh cả 4 chỉ số: tốc độ tăng GRDP, tốc độ tăng tài sản cố định, tốc độ tăng
lao động và tốc độ tăng TFP, trong 5 năm qua (2011-2015), GRDP giữ ở mức tăng
khá cao và ổn định, tài sản cố định tăng mạnh, lao động hầu như không tăng và TFP
tăng nhanh. Nền kinh tế đang trong giai đoạn đầu tư cho phát triển kinh tế.
- Giai đoạn 2011-2015, đóng góp của tăng TFP vào tăng trưởng kinh tế khoảng
31,77%. Do tăng cường vốn cao ở giai đoạn này nên sự tăng trưởng kinh tế do
đóng góp của vốn là chủ yếu. Số lượng lao động ở giai đoạn này đóng góp không
đáng kể vào tăng trưởng kinh tế. Đóng góp của tăng TFP vào tăng trưởng kinh
tế là khá cao cho thấy, tỉnh vẫn duy trì tăng GRDP ở mức cao do có sự chú trọng
đến những giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng lao động, khoa học kỹ thuật
và công nghệ để tăng cường hơn hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho phát triển
kinh tế.
- Tuy nhiên, xét ở tổng thể chung, năng suất lao động của tỉnh còn thấp, vì vậy,
vẫn cần tập trung các giải pháp nâng cao năng suất lao động, trong đó có việc tiếp
tục tăng cường vốn đầu tư, phát triển, nâng cao trình độ lao động, phát triển ngành
nghề, ứng dụng khoa học kỹ thuật và các giải pháp nâng cao năng suất.
3. Kết luận
Sức mạnh của nền kinh tế là khả năng cạnh tranh và sự phát triển bền vững, thể
hiện ở hiệu quả kinh tế. Nâng cao hiệu quả kinh tế là một yêu cầu bức thiết, vấn
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đề sống còn của các doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế nói chung. Vì vậy,
vấn đề cần quan tâm không chỉ là tốc độ tăng trưởng GRDP, mà quan trọng hơn
là hiệu quả cuối cùng. Hiệu quả kinh tế, xét cho đến cùng chính là năng suất lao
động, nhưng không phải năng suất lao động nói chung, mà là TFP. Nếu GRDP tăng
nhưng hiệu quả kinh tế thấp thì đó là “tăng trưởng danh nghĩa” và nguy cơ khủng
hoảng có thể xảy ra. Do đó, phải tìm mọi biện pháp để nâng cao tỷ phần đóng góp
của TFP vào GRDP.
Mặt khác, yêu cầu phát triển bền vững đòi hỏi phải sử dụng hợp lý và có hiệu
quả hai nguồn lực chủ yếu là vốn và lao động, thông qua việc đẩy mạnh áp dụng
khoa học công nghệ tiên tiến, đổi mới phương thức quản lý sản xuất, nâng cao chất
lượng lao động để tăng TFP - nhân tố quyết định sự tăng trưởng bền vững.
Trong các yếu tố đảm bảo cho nền kinh tế phát triển bền vững và có hiệu quả,
khoa học và công nghệ giữ vai trò chủ đạo và có tính quyết định. Khoa học và công
nghệ vừa rút ngắn được quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vừa làm tăng sự
đóng góp của TFP vào GRDP.
Khoa học và công nghệ cũng là nhân tố chủ đạo để điều chỉnh mô hình tăng
trưởng của tỉnh. Việc đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học và công
nghệ mới, hiện đại sẽ dần hình thành một số ngành kinh tế có hàm lượng kỹ thuật
công nghệ cao. Đồng thời cũng thúc đẩy quá trình chuyển dịch lao động và vốn từ
các ngành có năng suất lao động thấp sang các ngành có năng suất lao động cao;
thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản phẩm trong nội bộ ngành sản xuất và giữa các
ngành, tạo ra nhiều sản phẩm tiêu tốn ít nguyên liệu, năng lượng, nhiều tiện ích và
thân thiện với môi trường.
Khoa học và công nghệ cũng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và làm
chuyển biến nguồn lao động về chất lượng, dần thích ứng với phương thức sản
xuất tiên tiến, hiện đại. Sự phát triển của khoa học và công nghệ làm cho vốn đầu
tư có sự thay đổi căn bản, từ đầu tư vào tài sản vật chất chuyển sang đầu tư vào tài
sản phi vật chất, như đẩy mạnh giáo dục đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn,
kỹ năng của người lao động, phương thức quản lý sản xuất, kinh doanh hiện đại.
TFP là chỉ số rất quan trọng phản ánh hiệu quả và phát triển bền vững của nền
kinh tế. Vì vậy, tái cấu trúc lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, xét cho
cùng là tìm ra giải pháp để nâng cao sự đóng góp của TFP vào GRDP. Đây hiện là
mục tiêu được ưu tiên hàng đầu với mọi nền kinh tế nói chung, từng khu vực kinh
tế nói riêng.
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TAÙC ÑOÄNG CUÛA CAÙC DÒCH VUÏ TIEÂU CHUAÅN ÑO LÖÔØNG
CHAÁT LÖÔÏNG ÑEÁN PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ - XAÕ HOÄI TÆNH LAÂM ÑOÀNG
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng

Dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với
đời sống, sản xuất, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng. Dịch vụ này được
thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm được ổn định, trang thiết bị đạt tiêu
chuẩn và môi trường an toàn.
Dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng bao gồm các hoạt động: tư vấn, đào tạo,
chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, phân tích/kiểm nghiệm, kiểm định,
hiệu chuẩn… Hiện nay, tại tỉnh Lâm Đồng, các dịch vụ về tiêu chuẩn đo lường chất
lượng đã phát triển khá mạnh và duy trì tốt, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ,
đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Về hoạt động chứng nhận
Chứng nhận sản phẩm (dịch vụ hay quá trình) là việc xác nhận sự phù hợp của
sản phẩm với các yêu cầu quy định nêu trong chuẩn mực chứng nhận theo các quy
tắc, thủ tục/quy trình và chỉ dẫn cho việc tiến hành hoạt động đánh giá chứng nhận.
Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn (viết tắt là chứng nhận hợp chuẩn) là
việc chứng nhận sản phẩm, trong đó chuẩn mực sử dụng để chứng nhận là các tiêu
chuẩn được xây dựng trên nguyên tắc đồng thuận, bao gồm các tiêu chuẩn quốc tế,
tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn quốc gia. Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn là hoạt
động mang tính tự nguyện. Tuy nhiên, đây là một biện pháp quan trọng giúp nâng
cao lòng tin của khách hàng và các bên liên quan vào chất lượng, tính an toàn, độ
tin cậy hay tác động tới môi trường của sản phẩm.
Chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (viết tắt là chứng nhận hợp
quy) là việc chứng nhận sản phẩm trong đó chuẩn mực sử dụng để chứng nhận
là các quy chuẩn kỹ thuật bao gồm quy chuẩn quốc gia và quy chuẩn địa phương.
Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc.
Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được
quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
Việc sử dụng dịch vụ chứng nhận sản phẩm của một tổ chức chứng nhận có
năng lực sẽ mang lại rất nhiều giá trị cho doanh nghiệp, như là: tăng lòng tin của
khách hàng và các bên liên quan vào sản phẩm cung ứng; thỏa mãn nhu cầu ngày
càng cao của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn của sản phẩm; nâng cao
khả năng cạnh trạnh của sản phẩm ở thị trường trong nước và quốc tế thông qua
hoạt động thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp; tuân thủ các quy
định của pháp luật; tiết kiệm thời gian và chi phí xử lý sản phẩm sai hỏng, chi phí
thử nghiệm, bảo hành; sử dụng kết quả chứng nhận sản phẩm phù hợp trong công
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bố hợp chuẩn, công bố hợp quy; nhận được nhiều giá trị gia tăng sau mỗi lần đánh
giá, nâng cao hiệu quả quản lý, trao đổi thông tin.
Đây là một dịch vụ mới của Lâm Đồng trong những năm gần đây, từ khi Luật Tiêu
chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được ban hành. Việc chứng nhận hợp chuẩn cho các
sản phẩm chè, cà phê, rau, quả được các doanh nghiệp của tỉnh quan tâm thực
hiện. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng (Trung tâm)
đã được tổ chức công nhận Việt Nam công nhận về năng lực hoạt động; được Bộ
Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn đánh giá chỉ định chứng nhận trong các lĩnh vực tương ứng là thực
phẩm; vật liệu xây dựng; phân bón vô cơ; chứng nhận VietGAP cho sản phẩm rau,
quả, chè, cà phê, lúa.
Lâm Đồng là tỉnh có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, do đó nhu cầu về việc
thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) tại địa phương ngày càng cao. Dịch vụ
chứng nhận VietGAP của Trung tâm cho các sản phẩm rau, dâu tây, chè... đã tăng
lên đáng kể trong những năm gần đây (năm 2012: thực hiện chứng nhận cho 5 cơ
sở sản xuất sản phẩm trà, cà phê, gạch; đến nay, đã chứng nhận cho 105 đơn vị
thuộc các lĩnh vực khác nhau, trong đó chứng nhận sản xuất an toàn theo quy trình
VietGAP - 96 đơn vị; chứng nhận sản phẩm cho phân bón, vật liệu xây dựng - 9 đơn
vị). Điều này cho thấy nhu cầu của các doanh nghiệp về chứng nhận sự phù hợp
sẽ tiếp tục tăng, nhất là các sản phẩm phải áp dụng quy chuẩn kỹ thuật như gạch,
ngói, cát, đá, một số sản phẩm thực phẩm. Bên cạnh đó, nhu cầu chứng nhận cho
các hệ thống, quá trình sẽ tiếp tục gia tăng trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu và
rộng hiện nay.
Về hoạt động phân tích kiểm nghiệm
Nhu cầu phân tích, kiểm nghiệm cho các sản phẩm thực phẩm, rau - củ - quả,
các loại mẫu nước (nước thải, nước sinh hoạt, nước ăn uống…), phân tích mẫu
đất, mẫu phân bón và các mẫu vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân cũng
được đáp ứng. Hoạt động phân tích và kiểm nghiệm có sự tăng trưởng mạnh với số
lượng mẫu thử nghiệm tăng từ 1.500 mẫu năm 2011 lên 3.700 mẫu năm 2016. Số
lượng mẫu tăng lên cho thấy nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp và người dân trước
sự phát triển của sản xuất và đời sống. Người dân và doanh nghiệp ngày càng ý
thức hơn trước sự đòi hỏi và yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về chất lượng
sản phẩm và môi trường.
Việc phân tích, kiểm nghiệm là cơ sở để đánh giá chứng nhận sự phù hợp, cũng
như việc giám sát sau khi được đánh giá chứng nhận. Điều này cũng đồng nghĩa
với việc số lượng mẫu ngày càng gia tăng. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân khi muốn
biết sản phẩm mình làm ra, sản phẩm mình sử dụng có đạt tiêu chuẩn như đã công
bố hay không thì cũng được đáp ứng.
Trong điều kiện có nguy cơ cao về mất an toàn vệ sinh thực phẩm thì việc phân
tích, kiểm nghiệm mẫu sản phẩm là cơ sở cho việc sử dụng và lưu thông hàng hóa.
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Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm của mình, hỗ trợ
người dân yên tâm khi sử dụng sản phẩm, khi mà việc phân tích, kiểm nghiệm được
thực hiện ngay tại địa phương với chi phí thấp nhất và độ chính xác được đảm bảo
là mục tiêu mà Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Kỹ thuật Lâm Đồng hướng đến.
Về hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn
Kiểm định (verifcation) được định nghĩa là toàn bộ các thao tác do một tổ chức
của cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường (hoặc một tổ chức được ủy quyền về
mặt pháp lý) tiến hành nhằm xác định và chứng nhận rằng phương tiện đo thỏa mãn
hoàn toàn các yêu cầu đã quy định. Xét về mặt kỹ thuật, nội dung cơ bản của kiểm
định và hiệu chuẩn là tương tự nhau. Đó là việc so sánh phương tiện đo với chuẩn
để đánh giá sai số và các đặc trưng kỹ thuật, đo lường khác của nó. Nhưng kiểm
định khác với hiệu chuẩn ở chỗ sau khi tiến hành các thao tác kỹ thuật còn phải
đối chiếu kết quả thu được với các yêu cầu tương ứng đã được quy định để xem
phương tiện đo có phù hợp hay không. Chỉ phương tiện đo đạt yêu cầu mới được
cấp giấy chứng nhận kiểm định hoặc đóng (in, dán) dấu kiểm định lên phương tiện
đo để xác nhận tính hợp pháp của nó trong sử dụng hoặc lưu thông; những phương
tiện đo nào không đạt yêu cầu sẽ không được đưa vào lưu thông, sử dụng. Như
vậy, kiểm định là biện pháp quản lý phương tiện đo được quy định bằng luật pháp
của Nhà nước về đo lường, do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường thực hiện và
là bắt buộc đối với phương tiện đo nằm trong danh mục phải qua kiểm định, nhằm
mục đích đảm bảo an toàn và quyền lợi chung cho mọi người và toàn xã hội.
Hiệu chuẩn là hoạt động, kỹ thuật cần thiết của mọi cơ sở sản xuất - kinh doanh,
nghiên cứu để biết được tình trạng của phương tiện đo trong quá trình sử dụng, bảo
quản chúng, từ đó có biện pháp xử lý, hiệu chỉnh kịp thời phù hợp với mục tiêu sản
xuất - kinh doanh, nghiên cứu của mình.
Tại Lâm Đồng, mỗi năm Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
thực hiện kiểm định khoảng 10.000 phương tiện đo các loại với các lĩnh vực đo:
dung tích, khối lượng, áp suất, độ dài, điện và điện từ, góp phần giải quyết kịp thời
nhu cầu kiểm định của các cá nhân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển
kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong 59 loại phương tiện đo nhóm 2, Trung tâm có
năng lực kiểm định 21 loại. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục nâng cao năng
lực để có thể kiểm định mở rộng nhiều hơn các loại phương tiện đo.
Ngoài ra, các dịch vụ tư vấn, đào tạo về các hệ thống quản lý chất lượng, các
công cụ nâng cao năng suất, chất lượng cũng được Trung tâm thực hiện nhằm hỗ
trợ cho các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, đáp ứng các
quy định của nhà nước và yêu cầu hội nhập quốc tế.
Trong thời gian tới, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm
Đồng tiếp tục đầu tư trang thiết bị, cải tiến dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng
cao của doanh nghiệp và yêu cầu của hoạt động quản lý nhà nước, đóng góp tốt
hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
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KINH NGHIEÄM TOÅ CHÖÙC HOÃ TRÔÏ CAÙC SAÛN PHAÅM ÑÒA PHÖÔNG
TÖØ QUYÕ PHAÙT TRIEÅN KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ TÆNH BÌNH ÑÒNH
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định

Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh Bình Định bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2009 với
vốn cấp ban đầu 10 tỷ đồng phân bổ trong vòng 5 năm, đến nay nguồn vốn là
18.663 triệu đồng (tính đến 31/3/2017 - gồm các nguồn: vốn cấp bổ sung, vốn thu
hồi các đề tài, dự án KH&CN, lãi thu hồi từ các dự án cho vay hỗ trợ).
Từ tháng 7/2009 đến tháng 12/2011, Quỹ đã cho vay 9 dự án, trong đó có 6 dự
án về đổi mới công nghệ, 3 dự án sản xuất thử nghiệm với tổng số vốn cho vay là
10.156 triệu đồng, hiện dư nợ cho vay: 3.857 triệu đồng. Có 7/9 dự án triển khai
đạt được mục tiêu dự án đề ra, trong đó có 05 dự án có sản phẩm được thị trường
chấp nhận, cụ thể là:
+ Dự án: “Đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ xay xát chế biến gạo Vạn Phước” do
Công ty TNHH Nông nghiệp Vạn Phước là cơ quan chủ trì, được triển khai tại thị
trấn Phù Mỹ - huyện Phù Mỹ - tỉnh Bình Định với thời gian thực hiện là 36 tháng.
Sản phẩm của dự án là đầu tư đổi mới dây chuyền trang thiết bị xay xát gạo đạt
công suất 2,5 tấn/giờ; công nghệ đạt yêu cầu chất lượng cao trong giai đoạn hiện
tại. Tuy quy mô chưa thật lớn như các nhà máy xay xát gạo tại miền Tây Nam Bộ
nhưng sản phẩm xay xát gạo của dự án đã đạt chất lượng, góp phần hiện đại hóa
công nghệ trong lĩnh vực xay xát gạo tại Bình Định và đáp ứng nhu cầu thị trường
về gạo chất lượng cao.
+ Dự án sản xuất thử nghiệm: “Hoàn thiện công nghệ sản xuất than hoạt tính từ
phụ phẩm gỗ rừng trồng có sẵn tại địa phương” do Công ty cổ phần phân bón và
dịch vụ tổng hợp Bình Định làm cơ quan chủ trì. Sản phẩm tạo ra của dự án đáp
ứng nhu cầu của thị trường như: than xuất khẩu, than trang trí, than nấu nướng,
than xử lý nước, than xử lý môi trường sinh hoạt. Đặc biệt các sản phẩm này chủ
yếu xuất khẩu sang thị trường Nhật. Thành công của dự án là tạo ra sản phẩm phục
vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, góp phần xúc tiến thương mại, mở rộng thị
trường xuất khẩu.
+ Dự án sản xuất thử nghiệm: “Đầu tư hoàn thiện dây chuyền cắt tách nhân hạt
điều tự động và phân loại sản phẩm sau cắt tách”, cơ quan chủ trì là Công ty TNHH
cơ khí và thương mại Vũ Thạnh. Với sự hỗ trợ vay vốn từ Quỹ phát triển KH&CN,
dự án đã cho ra sản phẩm là hệ thống cắt tách hạt điều tự động và phân loại sản
phẩm sau cắt tách, trong đó máy cắt tách hạt điều tự động đã được cấp bằng sáng
chế về giải pháp hữu ích, sản phẩm luôn được cải tiến theo hướng giảm lượng điện
tiêu thụ, giảm tỷ lệ hạt bể vỡ và giảm giá thành.
+ Dự án: “Mở rộng và cải tiến một số thiết bị của dây chuyền sản xuất
gạch, ngói chống thấm, chống rêu nâng công suất từ 800.000 viên/năm lên
1.800.000 viên/năm”, do Doanh nghiệp tư nhân Sơn Vũ (cụm Công nghiệp Phú An
- Tây Xuân - Tây Sơn - Bình Định) là cơ quan chủ trì. Nội dung hỗ trợ chủ yếu của
dự án là đầu tư thêm 02 máy ép thủy lực, 01 máy đóng gói thành phẩm, cải tiến
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dây chuyền phun phụ gia từ thủ công sang tự động. Sản phẩm tạo ra là gạch trang
trí - ốp tường, ngói lợp, ngói vảy mũi hài chống thấm, chống rêu đạt tiêu chuẩn cơ
sở và được thị trường ưa chuộng.
+ Dự án sản xuất thử nghiệm: “Chế tạo máy đột dập thủy lực tự động phục vụ sản
xuất, thay thế thiết bị ngoại nhập”, do Công ty TNHH Trung Thành là cơ quan chủ
trì. Sản phẩm của dự án đã đáp ứng yêu cầu của thị trường sản xuất cơ khí chế tạo
máy trong và ngoài tỉnh về kỹ thuật, giá thành sản phẩm thấp, phù hợp với khả năng
tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa để đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ,
nâng cao chất lượng sản phẩm.
Nhìn chung, các dự án được Quỹ Phát triển KH&CN cho vay phần lớn là đổi mới
dây chuyền thiết bị công nghệ, các sản phẩm tạo ra được thị trường chấp nhận, góp
phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tuy nhiên, hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN trong thời gian qua vẫn còn tồn
tại một số vấn đề sau:
- Hoạt động chủ yếu của Quỹ vẫn chủ yếu là cho vay hỗ trợ (lãi suất rất thấp),
công tác thu hồi công nợ cũng gặp không ít khó khăn.
- Tính đến thời điểm hiện tại, Quỹ Phát triển KH&CN chưa hỗ trợ, tài trợ cho tổ
chức, cá nhân nào thực hiện nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trên địa
bàn tỉnh.
Bắt đầu từ năm 2016, Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh Bình Định đã thực hiện thêm
nhiệm vụ cấp phát kinh phí cho các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được phân cấp
giao cho tỉnh trực tiếp quản lý; các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo Quyết định số
3514/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc Ban hành Điều
lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh Bình Định (thay thế Quyết
định số 455/QĐ-UBND).
Để hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh Bình Định ngày càng khởi sắc và
thực hiện đúng trọng tâm nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, đẩy mạnh hoạt
động trên 03 phương diện:
- Công tác cho vay: tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy định cho vay và hỗ
trợ lãi suất tín dụng của Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh Bình Định, theo đó đối tượng
cho vay và hỗ trợ lãi suất tín dụng là các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa
học và công nghệ vào sản xuất và đời sống phục vụ phát triển của tỉnh hoặc các dự
án khởi nghiệp đạt giải. Thông tin đến các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động KH&CN
trên địa bàn tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ vay vốn tại Quỹ Phát triển KH&CN.
- Công tác tài trợ, hỗ trợ: thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân về việc nhận
hồ sơ xét tài trợ, hỗ trợ đối với các đề tài nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH&CN vào
đời sống trong các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Cấp phát kinh phí: tiếp tục thẩm định, theo dõi, cấp phát và thanh quyết toán
kinh phí cho các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được phân cấp giao cho tỉnh trực
tiếp quản lý và các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

Khoa học và công nghệ trong nâng cao năng suất, chất lượng
các sản phẩm chủ lực vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

92

HOAÏT ÑOÄNG KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ
HOÃ TRÔÏ DOANH NGHIEÄP TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH NINH THUAÄN
LÊ KIM HÙNG

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Doanh nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng của nền kinh tế, là bộ phận chủ yếu tạo
ra tổng sản phẩm trong nước (GDP). Những năm gần đây, hoạt động của doanh
nghiệp đã có bước phát triển đột biến, góp phần giải phóng và phát triển sức sản
xuất, huy động và phát huy nội lực vào phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp quyết
định vào tăng trưởng kinh tế, tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân sách và
tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội như: tạo việc làm, xóa đói, giảm
nghèo... Lợi ích cao hơn mà doanh nghiệp đem lại là tạo ra khối lượng hàng hóa và
dịch vụ lớn hơn, phong phú và chất lượng tốt hơn, thay thế được nhiều hàng hóa
nhập khẩu, góp phần quan trọng cải thiện và nâng cao mức tiêu dùng trong nước
và tăng xuất khẩu, đó cũng là yếu tố giữ cho nền kinh tế ổn định và phát triển những
năm qua.
Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có hơn 2.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong
đó số lượng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm trên 97%, là lực lượng đóng góp
tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, thời gian qua, các
doanh nghiệp của tỉnh gặp không ít khó khăn, hạn chế do phải vượt qua các rào cản
kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa không ổn định, năng suất thấp, chưa tạo
dựng thương hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ
sản phẩm, hàng hóa và hội nhập quốc tế.
Với đặc thù là một tỉnh nắng nóng, khô hạn, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, tuy
nhiên Ninh Thuận lại được thiên nhiên ưu đãi tạo nên nhiều sản phẩm nông nghiệp
có tính đặc thù cao, chất lượng riêng biệt, độc đáo như nho, táo, măng tây, tỏi, dê,
cừu, tôm giống... Từ những sản phẩm đặc thù này, tỉnh Ninh Thuận đã xác định và
đưa vào Chương trình phát triển một số chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp.
Trong những năm gần đây, Ninh Thuận là một trong những địa phương quan
tâm thúc đẩy và có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động
KH&CN nói chung và ứng dụng chuyển giao, đổi mới công nghệ nói riêng. Cụ thể,
trong giai 2011-2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày
15/6/2011 về Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về KH&CN tỉnh Ninh Thuận giai
đoạn 2011-2015. Qua 05 năm triển khai, đã có 80 doanh nghiệp được hỗ trợ với
kinh phí gần 1,5 tỷ đồng; so với giai đoạn 2008-2010 chỉ hỗ trợ 11 doanh nghiệp với
kinh phí 230 triệu đồng. Nổi bật như tư vấn hỗ trợ 05 doanh nghiệp xây dựng các dự
án ứng dụng chuyển giao công nghệ trong sản xuất; hỗ trợ 57 doanh nghiệp đăng
ký xác lập bảo hộ nhãn hiệu thông thường trong nước và nước ngoài; bảo hộ kiểu
dáng công nghiệp tập trung vào các sản phẩm đặc thù và sản phẩm chủ lực có lợi
thế cạnh tranh của tỉnh; hỗ trợ xây dựng bảo hộ 07 nhãn hiệu tập thể đối với các sản
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phẩm đặc thù của tỉnh: táo Ninh Thuận, tỏi Phan Rang, thổ cẩm Mỹ Nghiệp, gốm
Bàu Trúc, rau an toàn An Hải, rau an toàn Văn Hải, măng khô Bác Ái; 02 chỉ dẫn
địa lý cho sản phẩm nho và thịt cừu Ninh Thuận; phối hợp với Trung tâm Tiết kiệm
Năng lượng TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm toán năng lượng tại 04 doanh nghiệp
sử dụng năng lượng trọng điểm.
Trên cơ sở những kết quả đạt được của giai đoạn 2011-2015, nhằm tiếp tục
thúc đẩy việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo ra các giải pháp
đồng bộ để nâng cao năng suất, chất lượng, đổi mới công nghệ, thương hiệu sản
phẩm, hàng hóa và áp dụng hệ thống, mô hình, công cụ cải tiến trong quản lý hiện
đại đã được thực hiện thành công tại nhiều nước tiên tiến trên thế giới, góp phần
quan trọng nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP)
vào tốc độ tăng GDP của tỉnh. Ngành KH&CN tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng
nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều chính sách, quy định mang tính
bao quát, lâu dài. Các chính sách này đều xoáy sâu vào nhiệm vụ đóng góp, tác
động của KH&CN vào quá trình sản xuất, phát triển của doanh nghiệp địa phương,
cụ thể như Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 20/07/2015 và Quyết định số
67/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về chế độ hỗ trợ cho các doanh nghiệp,
tổ chức, cá nhân trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn
2016-2020; Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 về phát triển
KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế tỉnh
Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020, trong đó lần đầu tiên Ninh Thuận cho thực hiện thí
điểm tổ chức, quản lý hoạt động KH&CN theo cách tiếp cận hệ thống đổi mới sáng
tạo. Theo đó, doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm của hoạt động đổi mới sáng tạo,
đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại
cho doanh nghiệp; cơ quan quản lý nhà nước - Sở KH&CN kiến tạo môi trường cơ
chế, chính sách thúc đẩy liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu đặt hàng
nhiệm vụ KH&CN, chuyển giao công nghệ; các tổ chức KH&CN tạo nguồn cung
các giải pháp KH&CN. Hiện nay, Sở KH&CN đã lựa chọn 01 doanh nghiệp (Công ty
TNHH Linh Đan là doanh nghiệp phát triển sản xuất các sản phẩm từ cây măng tây)
tham gia thực hiện mô hình thí điểm này. Bên cạnh đó, để phát triển đồng bộ, gắn
kết với các doanh nghiệp theo từng sản phẩm đặc thù cụ thể, tỉnh cũng đã thành
lập Ban phát triển các sản phẩm đặc thù của tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm
Trưởng ban, Giám đốc Sở KH&CN làm phó Thường trực tham mưu Kế hoạch triển
khai, huy động các nguồn lực của các ngành, doanh nghiệp đầu tư KH&CN cho quá
trình phát triển sản xuất, thương mại hóa các sản phẩm chủ lực của tỉnh.
Điển hình trong năm 2016, hơn 2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN
và huy động từ các nguồn khác phục vụ cho việc phát triển thương hiệu các các
sản phẩm nông sản của tỉnh như xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho các sản
phẩm: tôm giống Ninh Thuận, nước mắm Cà Ná, dê Ninh Thuận...; ưu tiên hỗ trợ
các doanh nghiệp tham gia các sự kiện kết nối cung cầu, Techmart; hỗ trợ 02 doanh
nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ sản xuất. Từ quá trình hỗ trợ, ươm tạo trên,
trong năm 2017, đã có 2 doanh nghiệp đăng ký thành lập Doanh nghiệp KH&CN.
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Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp cũng gặp một
số khó khăn nhất định. Một số hoạt động hỗ trợ về chuyển giao công nghệ, đầu tư
máy móc, xây dựng chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn
như HACCP, ISO/IEC 17025 ít được doanh nghiệp quan tâm do quy mô sản xuất
nhỏ, thiếu vốn đầu tư, tính sẵn sàng của doanh nghiệp chưa cao trong điều kiện cơ
chế hỗ trợ còn hạn hẹp.
Một số giải pháp về hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới
- Giải pháp về thông tin
+ Tăng cường hoạt động cung cấp thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin
về đổi mới công nghệ trên cơ sở rà soát có chọn lọc các công nghệ ứng dụng phù
hợp với hiện trạng sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hình thức thông tin
trên các phương tiện: Bản tin KH&CN, Thông tin KH&CN, Website Sở KH&CN, Báo
Ninh Thuận, Đài Truyền hình và làm việc trực tiếp doanh nghiệp.
+ Trên cơ sở khảo sát, nắm bắt nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, Sở
sẽ phối hợp với các Trung tâm Thông tin Công nghệ của Tp.HCM và Hà Nội, Cục
Thông tin KH&CN Quốc gia nhằm tìm kiếm thông tin về công nghệ phục vụ nhu cầu
đổi mới cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Kết nối cung cầu công nghệ: hoạt động này cũng đã được ngành KH&CN
triển khai hàng năm, tuy nhiên, sự quan tâm và hưởng ứng của các doanh nghiệp
còn rất ít, chưa thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia và mức độ, nhu cầu đổi mới,
khả năng đầu tư không lớn. Giải pháp kết nối thông qua các hình thức:
+ Phối hợp với các Viện nghiên cứu, Trường Đại học: trên cơ sở thông tin nhu
cầu đổi mới của doanh nghiệp, đặt hàng trực tiếp cho các Viện, Trường; tham gia
hội thảo, hội nghị nhằm trình bày các giải pháp, ứng dụng công nghệ mới trong sản
xuất của doanh nghiệp.
+ Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia kết nối cung cầu công nghệ: theo chương trình
của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Chợ Công nghệ (Techmart) để tìm
kiếm công nghệ phù hợp, ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ, thiết bị.
- Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về KH&CN giai
đoạn 2016-2020
+ Thẩm định, lựa chọn các dự án thuộc Chương trình của tỉnh để hỗ trợ các hoạt
động KH&CN của doanh nghiệp.
+ Kết nối Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia và Quỹ đổi mới công nghệ
quốc gia để tranh thủ nguồn vốn quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện dự án
ứng dụng đổi mới công nghệ (giai đoạn 2015-2016 chưa có doanh nghiệp tham gia
thực hiện).
+ Chuyển giao ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào doanh nghiệp để
trực tiếp sản xuất ra sản phẩm mới.
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Kiến nghị Bộ KH&CN
Phát triển công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp về KH&CN là nhiệm vụ quan trọng
đã được Chính phủ và lãnh đạo các tỉnh, thành phố quan tâm. Bộ KH&CN cũng đã
tham mưu Chính phủ ban hành nhiều Chương trình, Đề án nhưng việc tiếp cận và
kết quả triển khai còn khá khiêm tốn, nhất là đối với các tỉnh có ngành công nghiệp
chưa phát triển. Để thực hiện tốt trong thời gian tới, xin kiến nghị Bộ KH&CN một
số vấn đề sau:
- Tăng cường hướng dẫn, tổ chức Hội thảo chuyên đề giúp các địa phương tiếp
cận thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp như: Chương trình đổi mới
công nghệ quốc gia, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao, Chương trình
phát triển sản phẩm quốc gia, Chương trình nâng cao năng suất, chất lượng sản
phẩm, hàng hóa đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển các sản phẩm chủ lực
của địa phương, Đề án hàng rào kỹ thuật TBT,...
- Chỉ đạo Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ thuộc Bộ KH&CN triển khai các
hoạt động ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ hàng năm đạt hiệu quả và
sớm hình thành Thư viện công nghệ quốc gia nhằm giúp Sở KH&CN các tỉnh hoàn
thành nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu công nghệ cần tìm, ứng dụng, chuyển
giao và đổi mới công nghệ.
- Bộ KH&CN sớm ban hành các cơ chế, chính sách về hỗ trợ hoạt động “Đổi mới
Sáng tạo”, khởi nghiệp và hướng dẫn Sở KH&CN các tỉnh, thành phố triển khai
thực hiện.
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VAI TROØ CUÛA DOANH NGHIEÄP TRONG ÖÙNG DUÏNG
KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ VAØ LIEÂN KEÁT SAÛN XUAÁT
THEO CHUOÃI GIAÙ TRÒ CUÛA CAÙC SAÛN PHAÅM CHUÛ LÖÏC TRONG VUØNG
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

I. VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
Khoa học và công nghệ (KH&CN) có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình
phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Trong lĩnh vực kinh tế, KH&CN là động lực
thúc đẩy sự gia tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm cường độ lao
động; giảm chi phí và giá thành sản phẩm; tăng tỷ lệ chất xám trong cấu tạo sản
phẩm tạo nên giá trị gia tăng cao. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã xác định
phát triển và ứng dụng KH&CN là quốc sách hàng đầu, là một trong những động
lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; là một nội dung
cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các ngành,
các cấp.
Trong những năm qua, hoạt động khoa học đã được quan tâm đẩy mạnh và đổi
mới cả về đầu tư và phương thức quản lý. Tuy nhiên, việc ứng dụng khoa học và
công nghệ, đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất, đời sống còn gặp nhiều
khó khăn, vướng mắc.
Một trong những giải pháp được quan tâm hiện nay là thúc đẩy vai trò của doanh
nghiệp trong ứng dụng KH&CN và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị của các sản
phẩm. Trong Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020, Đảng và Nhà
nước ta đã xác định doanh nghiệp là trung tâm của hoạt động KH&CN, đổi mới
công nghệ. Rõ ràng, vai trò của doanh nghiệp trong ứng dụng khoa học đã được
khẳng định. Thế nhưng, ứng dụng cụ thể như thế nào cần tiếp tục quan tâm, xem
xét. Trong phạm vi bài tham luận, xin được trao đổi một số khía cạnh của vấn đề
này, đó là:
- Ứng dụng các sản phẩm mới, công nghệ mới
Quá trình hình thành sản phẩm mới, công nghệ mới có thể từ nhiều nguồn (các
tổ chức khoa học, thực tiễn đời sống và doanh nghiệp), song để ứng dụng mang lại
hiệu quả thì nhất thiết sản phẩm, công nghệ đó phải được đưa vào sản xuất, phải
đưa ra thị trường, có nghĩa là phải trở thành lực lượng sản xuất, trở thành hàng hóa.
Quá trình hình thành và ứng dụng sản phẩm mới, công nghệ mới, doanh nghiệp
có vai trò hết sức quan trọng, thể hiện: doanh nghiệp là nơi khởi nguồn các ý tưởng
đổi mới do nhu cầu của thị trường; doanh nghiệp là nơi biến ý tưởng sáng tạo
thành kết quả, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, đóng góp cho xã hội; doanh
nghiệp là nơi áp dụng và tiếp tục hoàn chỉnh sản phẩm, công nghệ và doanh nghiệp
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cũng chính là địa chỉ triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu, sản phẩm hoạt động
KH&CN.
- Nguồn lực cho hoạt động KH&CN
Doanh nghiệp có nguồn lao động dồi dào, đóng góp vào việc điều tra nhu cầu thị
trường, nhu cầu đổi mới và tham gia trực tiếp vào quá trình áp dụng, nghiên cứu
cải tiến; có nguồn kinh phí và cơ sở vật chất đóng góp vào quá trình nghiên cứu
KH&CN.
Theo “Báo cáo Khoa học Thế giới” của Liên hiệp quốc, 80% hoạt động KH&CN
thế giới ngày nay nằm trong tay một số nước tư bản chủ nghĩa phát triển, sản phẩm
công nghệ cao/mới trong xuất khẩu thành phẩm của các nước phát triển chiếm
60%, chỉ có 03 nước Mỹ, Nhật Bản, Đức chiếm ¼ xuất khẩu sản phẩm công nghệ
cao/mới.
Theo thống kê, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) của các công ty đa
quốc gia thường chiếm trên 5% doanh thu, một số doanh nghiệp KH&CN cao
thậm chí đạt đến 15-20%. Ví dụ, Microsoft 2002: 4,66 tỷ USD; 2003: 6,9 tỷ USD;
2004: 7,78 tỷ USD, chiếm 21% doanh thu năm đó.
Tại Khánh Hòa, đã và đang tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong nghiên cứu khoa
học kỹ thuật, ứng dụng và đổi mới công nghệ. Các nội dung đã và đang triển khai
bao gồm: Chương trình năng suất, chất lượng; Chương trình hỗ trợ và phát triển
thương hiệu; Chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Trong danh
mục nhiệm vụ KH&CN hàng năm, tỉnh đều chú trọng và ưu tiên phê duyệt các
nhiệm vụ liên kết giữa các tổ chức KH&CN, các nhà khoa học liên kết với các doanh
nghiệp, phục vụ yêu cầu đổi mới, tạo sản phẩm mới, nâng cao trình độ công nghệ,
năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa. Cụ thể: đề tài
"Bước đầu nghiên cứu ấp nuôi nhân tạo chim yến hang Aerodramus Fuciphagus
Amechanus làm cơ sở khoa học cho việc phát triển đàn yến trong nhà ở Khánh Hòa"
và đề tài "Nghiên cứu kỹ thuật xây dựng nhà yến và hoàn thiện quy trình nuôi chim
yến trong nhà" do Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa chủ trì thực hiện; Dự án
SXTN "Thiết kế, chế tạo hệ thống phân loại và thống kê cá ngừ theo trọng lượng cho
nhà máy chế biến thủy sản" do Công ty TNHH Cá ngừ Việt Nam chủ trì thực hiện;
Dự án SXTN "Chế tạo thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố trên lưới điện trung áp" do
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa chủ trì thực hiện; Dự án SXTN "Hoàn thiện
quy trình sản xuất phân bón lá oligoalginate từ bã rong nâu trong dây chuyền sản
xuất fucoidan" do Công ty Cổ phần Fucoidan Việt Nam chủ trì thực hiện…
Hiện nay, Khánh Hòa có 02 doanh nghiệp KH&CN điển hình, ưu tiên, tập trung
đầu tư nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản
xuất - kinh doanh, như:
- Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa
Từ kết quả đề tài “Bước đầu nghiên cứu ấp nuôi nhân tạo chim yến hang
Aerodramus Fuciphagus Amechanus làm cơ sở khoa học cho việc phát triển đàn
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yến trong nhà ở Khánh Hòa” và đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật xây dựng nhà yến và
hoàn thiện quy trình nuôi chim yến trong nhà” đã được Công ty triển khai ứng dụng
vào thực tiễn cho kết quả rất tốt.
- Công ty TNHH tự động hóa Ment
Là doanh nghiệp KH&CN trẻ, hoạt động trong lĩnh vực tự động hóa từ năm 2014.
Công ty đã thiết kế, chế tạo một số sản phẩm, dây chuyền máy móc phục vụ nông
nghiệp, đặc biệt ứng dụng trong lĩnh vực thủy sản. Sản phẩm của Công ty không
những chỉ phục vụ trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài. Những đơn vị đã
ký hợp đồng mua thiết bị từ Công ty như Nhà máy Gạch SAVACO, Nhà máy Gạch
Châu Á, Công ty Hải Vương, Công ty Hải Long, Công ty Cổ phần Vinh Nha Trang,
Công ty Trang Thủy...; nước ngoài như: Indonexia, Trung Quốc, Mexico, Tây Ban
Nha. Một số sản phẩm do Công ty tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo đạt chất lượng
cao, cạnh tranh được với sản phẩm nước ngoài như hệ thống phân loại và thống kê
cá ngừ theo trọng lượng cho nhà máy chế biến thủy sản; hệ thống cân tổ hợp; hệ
thống thiết bị máy xăm trong chế biến thực phẩm.
II. CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA CÁC SẢN PHẨM CHỦ LỰC TRONG VÙNG
Chuỗi giá trị (theo wikipedia) là một khái niệm từ quản lý kinh doanh đầu tiên đã
được mô tả và phổ cập bởi Michael Porter vào năm 1985.
Chuỗi giá trị là chuỗi của các hoạt động. Sản phẩm đi qua tất cả các hoạt động
của các chuỗi theo thứ tự và tại mỗi hoạt động sản phẩm thu được một số giá trị
nào đó. Có nghĩa là khi hình thành một sản phẩm, các hoạt động của chuỗi đều diễn
ra, tuy nhiên chi phí và giá trị gia tăng của từng hoạt động rất khác nhau. Các khâu
đều mang lại giá trị, nhưng giá trị mang lại có thể rất khác nhau. Tuy thế, để hình
thành các khâu đều có điều kiện đặc thù nhất định. Việc mang lại hiệu quả đầu tư
tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất đó là điểm mạnh và lợi thế khi
hình thành từng hoạt động của chuỗi.
Trong bối cảnh hội nhập, trước xu hướng phát triển KH&CN và vai trò của nó, có
thể thấy hoạt động sản xuất - kinh doanh, dịch vụ các nước phát triển dịch chuyển
theo hướng: sản xuất, dịch vụ được chuyên môn hóa, dựa trên lợi thế của các quốc
gia, địa phương, tổ chức; hàm lượng KH&CN, tri thức chiếm tỷ trọng lớn trong cấu
thành giá trị sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; KH&CN, tri thức tham gia với tư cách là
lực lượng sản xuất trực tiếp hiện đại và hình thành liên kết chuỗi.
Trong những năm gần đây, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã bắt đầu
hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị của các sản phẩm chủ lực trong vùng
như: xây dựng chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm chủ lực liên tỉnh; xây dựng mô hình
liên kết theo chuỗi giá trị cá ngừ; liên kết trong chuỗi sản xuất, sơ chế, bảo quản,
tiêu thụ xoài; liên kết trong chuỗi cung ứng, sản xuất, tiêu thụ rau, hoa… Tuy nhiên,
mới chỉ hình thành bước đầu và một số ít sản phẩm.
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Theo điều tra của Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng, các sản phẩm chủ lực hiện
nay của vùng gần 20 mặt hàng, tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt,
chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy hải sản).
Trong nhiều diễn đàn về nông nghiệp, vấn đề liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị
đã được xem xét và khẳng định: cần có liên kết “4 nhà” mà nhà doanh nghiệp là hạt
nhân và chính là mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi liên kết.
Nhìn lại hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp trong khu vực Nam Trung Bộ và
Tây Nguyên trong thời gian qua, có thể thấy, các doanh nghiệp phần lớn hạn chế về
vốn; không có ưu thế về KH&CN (hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN hầu như
chưa có, trình độ công nghệ thấp, chủ yếu gia công; biện pháp quản lý chưa hoàn
thiện…); hoạt động sản xuất - kinh doanh dựa nhiều vào lợi thế tài nguyên, nguồn
nhân lực giá rẻ. Việc sản xuất tập trung chủ yếu vào gia công, chế biến dạng bán
thành phẩm hoặc tham gia vào một số khâu có giá trị gia tăng không cao; trong hoạt
động xuất khẩu, hầu hết xuất khẩu nguyên liệu, bán thành phẩm, chưa có nhiều sản
phẩm có giá trị gia tăng cao.
Việc tham gia của doanh nghiệp vào chuỗi liên kết chưa nhiều và nếu có tham
gia thì vai trò tăng năng suất, chất lượng của sản phẩm chưa thể hiện rõ nét, chưa
tạo nên sản phẩm có giá trị gia tăng cao, còn lỏng lẻo; việc ứng dụng KH&CN của
doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị chưa sâu.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Doanh nghiệp có vai trò hết sức quan trọng trong ứng dụng KH&CN và liên kết
sản xuất theo chuỗi giá trị nâng cao năng suất chất lượng và giá trị của các sản
phẩm chủ lực nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng phát triển. Để phát huy vai trò
của doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay của vùng, cần quan tâm một số nội dung,
giải pháp sau:
- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp đối với hoạt động
KH&CN, thành lập Quỹ KH&CN trong doanh nghiệp.
- Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao
năng lực hoạt động KH&CN, hoạt động liên kết của doanh nghiệp.
- Nghiên cứu các mô hình liên kết, ứng dụng KH&CN cho các sản phẩm chủ lực
phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng.
- Gắn kết các nhà khoa học trong chuỗi sản xuất.
- Chuyên môn hóa dựa trên điều kiện thế mạnh, tránh đầu tư dàn trải. Tập trung
nguồn lực cần thiết để triển khai.
- Khánh Hòa là địa phương có thế mạnh phát triển kinh tế biển; nhiều Viện,
trường có năng lực nghiên cứu tốt; số lượng doanh nghiệp lớn. Kiến nghị Ban chỉ
đạo vùng xem xét tạo điều kiện tham gia, đóng góp liên kết sản xuất theo chuỗi giá
trị của các sản phẩm chủ lực trong vùng.
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VAÄN DUÏNG PHÖÔNG PHAÙP SWOT
TRONG PHAÂN TÍCH CHUOÃI GIAÙ TRÒ CAØ PHEÂ ÔÛ TAÂY NGUYEÂN HIEÄN NAY
ThS. NGUYỄN THỊ THU NGUYÊN, ThS. TRƯƠNG VĂN THỦY

Trường Đại học Tây Nguyên

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Phân tích SWOT là một trong những công cụ để phân tích chuỗi giá trị. Đây là
cơ sở để đề xuất nâng cấp chuỗi giá trị. Nội dung của phân tích SWOT là đánh giá
điểm mạnh, điểm yếu trong mối liên hệ với nguy cơ/thách thức.
Tây Nguyên là khu vực gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và
Lâm Đồng với diện tích tự nhiên là 54.474 km2, chiếm 16,8% diện tích tự nhiên cả
nước. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên trong những năm qua có
bước tiến bộ đáng kể, tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm
(2011-2015) của toàn vùng đạt 7,19%/năm, trong đó, khu vực nông, lâm, thủy
sản tăng 5,91%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 11,19%; khu vực dịch vụ
tăng 7,27%. Năm 2016, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn theo giá cố định năm
2010 ước đạt 151.039 tỷ đồng, tăng 7,47% so với cùng kỳ năm trước. GRDP bình
quân đầu người tăng bình quân 10,45%; năm 2015 đạt mức 1.658 USD, bằng
80,8% bình quân chung cả nước; năm 2016 tăng 8,57% so với năm 2015 và đạt
39,56 triệu đồng/người1 . Đạt được những thành tựu này trong quá trình phát triển
kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên là nhờ có sự đóng góp rất lớn từ việc trồng trọt, sản
xuất và chế biến sản phẩm cây công nghiệp trên địa bàn mà chủ yếu là cà phê,
hồ tiêu,…
Tây Nguyên là thủ phủ cà phê của cả nước với diện tích hiện nay khoảng hơn
470 nghìn ha, chiếm 4/5 diện tích cà phê cả nước (Cục Trồng trọt, 2015). Trong đó,
Đắk Lắk với diện tích 203.746 ha, là tỉnh có diện tích cà phê lớn nhất cả nước (bằng
1/3 diện tích cà phê cả nước), sản lượng hàng năm trên 400 ngàn tấn/năm (bằng
40% sản lượng cả nước)2 . Điều đó cho thấy sự phát triển bền vững của ngành cà
phê gắn liền với sự phát triển kinh tế và ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn Tây
Nguyên. Đây là những thành tựu đạt được của các tác nhân trong chuỗi giá trị cà
phê Tây Nguyên từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ cuối cùng.
Tuy nhiên, trong quá trình liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị còn nhiều
bất cập như tranh mua tranh bán, phân chia lợi nhuận, giá trị gia tăng thấp... Để
nâng cấp chuỗi giá trị nhằm nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm cà phê ở Tây

http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/kinh-te/2017/43875/Tay-Nguyen-Tiem-nang-va-co-hoi-dau-tu.aspx.
Truy cập ngày 25/3/2017.
1

2

Theo Niên giám thống kê tỉnh Đắk Lắk, năm 2014.
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Nguyên, việc vận dụng phân tích SWOT để chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và
thách thức của chuỗi giá trị cà phê có ý nghĩa rất quan trọng.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu sử dụng các phương pháp chủ yếu sau:
- Sử dụng công cụ số 2 trong số 9 công cụ phân tích chuỗi giá trị để vẽ sơ đồ
chuỗi giá trị cà phê Tây Nguyên thể hiện sự liên kết dọc giữa các tác nhân thông
qua các khâu từ sản xuất đến phân phối và tiêu thụ.
- Sử dụng công cụ số 7 trong phân tích chuỗi giá trị là phân tích SWOT để
đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội, thách thức của chuỗi giá trị cà phê ở
Tây Nguyên.
- Ngoài ra, nghiên cứu còn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu khác như
phân tích, so sánh, mô tả.
- Nghiên cứu chủ yếu sử dụng số liệu thứ cấp thu thập từ báo cáo của các Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Cục Thống kê của các tỉnh
trên địa bàn Tây Nguyên và một số phương tiện thông tin đại chúng khác.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Phương pháp phân tích SWOT
Phân tích SWOT được đề cập từ năm 1972 trong một số tài liệu về chiến lược
kinh doanh. Đây là một công cụ để phân tích chiến lược và thị trường. Mục tiêu của
phân tích SWOT là có thể sử dụng để đo lường mức độ phù hợp giữa những chiến
lược của một tổ chức và môi trường kinh doanh của tổ chức đó. Qua đó có thể đề
nghị nhiều giải pháp giúp tăng lợi nhuận cho một tổ chức từ việc xác định các cơ
hội, mặt mạnh cũng như khắc phục những yếu kém, hạn chế rủi ro.
Nội dung chính của phân tích SWOT gồm:
+ Điểm mạnh (Strengths): xác định điểm mạnh của tổ chức. Mặt mạnh là lợi thế
về nguồn lực có liên quan đến đối thủ cạnh tranh và nhu cầu của thị trường mà tổ
chức đó mong đợi phục vụ. Đó là lợi thế phân biệt để tạo ra lợi thế cạnh tranh của
công ty trên thị trường. Những mặt mạnh xuất phát từ nguồn lực và khả năng có thể
cạnh tranh của công ty.
Đối với chuỗi ngành hàng, điểm mạnh của phân tích SWOT là những yếu tố thuận
lợi, nguồn lực bên trong ngành hàng thúc đẩy góp phần phát triển tốt hơn (xảy ra
trong hiện tại).
+ Điểm yếu (Weaknesses): đây là mặt hạn chế hay thiếu sót liên quan đến một
hay nhiều nguồn lực so với đối thủ cạnh tranh và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt
động của tổ chức hay công ty.
Đối với chuỗi ngành hàng, điểm yếu là các yếu tố bất lợi, những điều kiện không
thuận lợi xảy ra bên trong ngành hàng làm hạn chế phát triển (xảy ra trong hiện tại).
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+ Cơ hội (Opportunities): đây là nhân tố chính để xác định một tổ chức hay công
ty có thể tiếp tục tăng trưởng được hay không trên thương trường. Đó là các cơ
hội về công nghệ, chính sách của chính phủ, hình thái xã hội… Một cơ hội là một vị
thế trong môi trường kinh doanh của công ty. Xu thế quan trọng là làm sao có được
nhiều cơ hội. Nhận định trước về một phân khúc thị trường, sự thay đổi trong các
điều kiện cạnh tranh, sự thay đổi công nghệ, cải tiến mối quan hệ của người mua
hay người cung cấp có thể tạo ra cơ hội cho công ty.
Đối với chuỗi ngành hàng, cơ hội là những tác động bên ngoài cần được thực
hiện nhằm tối ưu hóa sự phát triển, các kết quả dự kiến sẽ đạt được (xảy ra trong
tương lai).
+ Nguy cơ/rủi ro (Threats): đây là những tình huống không mong đợi của môi
trường kinh doanh. Nguy cơ là những trở ngại chính của công ty hay tổ chức trong
hiện tại và tương lai như nhiều đối thủ cạnh tranh mới, tăng trưởng thị phần thấp,
công nghệ chậm…
Đối với chuỗi ngành hàng, nguy cơ là những yếu tố bên ngoài có khả năng tạo ra
những kết quả xấu, những kết quả không mong đợi, hạn chế hoặc triệt tiêu sự phát
triển (xảy ra trong tương lai).
Phân tích SWOT là phân tích được sử dụng phổ biến để đưa ra các giải pháp
chiến lược nhằm phát triển sản phẩm hay ngành hàng. Trong phương pháp tiếp cận
chuỗi giá trị, phân tích SWOT là cơ sở để xây dựng chiến lược nâng cấp chuỗi giá
trị sản phẩm.
2. Phân tích SWOT chuỗi giá trị cà phê ở Tây Nguyên
2.1. Sơ đồ chuỗi giá trị cà phê ở Tây Nguyên
Nhà cung ứng
(vật tư, phân bón, giống…)

Nông dân, doanh nghiệp trồng cà phê
Hỗ
trợ
của
Viện,
trường,
khuyến
nông,
chương
trình,
dự
án

Nhà thu gom, sơ chế

Nhà chế biến cà phê
nhân xuất khẩu

Nhà rang xay
tiêu thụ nội địa

Hỗ
trợ của
chính
quyền,
sở,
ban,
ngành,
Ngân
hàng,
Hiệp
hội

Nhà chế biến cà phê hòa tan

Xuất khẩu

Quán cà phê, nhà hàng,
siêu thị, cá nhân…
Nguồn: Tổng hợp
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2.2. Ma trận SWOT chuỗi giá trị cà phê ở Tây Nguyên
Điểm mạnh

Điểm yếu

S1: Điều kiện tự nhiên phù hợp (Tây Nguyên có đến
2 triệu hecta đất bazan màu mỡ, thuận lợi cho phát
triển cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu,…).
S2: Người lao động có kinh nghiệm trong sản xuất cà
phê (truyền thống 80 năm trồng cây cà phê).
S3: Giữa nhà cung ứng đầu vào và nông dân có mối
quan hệ lâu năm nên gây dựng được uy tín và liên
kết chặt chẽ, hỗ trợ nhau về vật tư, phân bón, giống…
S4: Chiếm tỷ trọng lớn là cà phê Robusta có lợi thế
về giá (giá thường thấp hơn cà phê Arabica) để cạnh
tranh, cung cấp nguyên liệu cho các nhà rang xay trên
thị trường thế giới.
S5: Xây dựng và phát triển cà phê có chứng nhận, cà
phê bền vững phù hợp với xu hướng và nhu cầu trên
thế giới.
S6: Thương hiệu cà phê ngày càng tăng cao trên thị
trường thế giới.
S7: Liên kết 4 nhà (nhà nông, nhà khoa học, nhà nước
và doanh nghiệp) ngày càng chặt chẽ.

W1: Diện tích cà phê già cỗi ngày càng tăng đòi hỏi
phải thực hiện tái canh cây cà phê (khoảng 120 nghìn
ha cần tái canh đến năm 2020 trên tổng số khoảng
470 nghìn ha cà phê hiện có ở Tây Nguyên (Cục
Trồng trọt, 2015)).
W2: Thiếu vốn sản xuất và kinh doanh, nhất là
vốn để thực hiện tái canh rất cao (chi phí khoảng
100-150 triệu/ha).
W3: Khâu thu hoạch và chế biến còn hạn chế, công
nghệ thấp nên chất lượng sản phẩm không cao.
W4: Diện tích còn nhỏ lẻ, phân tán (trên 80% diện tích
cà phê cả nước do các hộ nông dân trực tiếp quản lý,
diện tích nhỏ lẻ, trung bình từ 0,5-1 ha và mang tính
tương đối độc lập).
W5: Mối liên kết, hợp tác giữa các tác nhân trong
chuỗi giá trị còn lỏng lẻo.
W6: Tình trạng tranh mua tranh bán còn phổ biến.
W7: Tham gia vào chuỗi giá trị cà phê toàn cầu ở khâu
giá trị gia tăng thấp. Chủ yếu xuất khẩu cà phê dạng
thô làm nguyên liệu.

Cơ hội

Nguy cơ

O1: Nhu cầu thị trường về sản phẩm cà phê ngày
càng cao (thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu).
O2: Ngày càng có nhiều tập đoàn xuyên quốc gia thu
mua cà phê nguyên liệu Robusta làm thay đổi cung
cầu và giá cả trên thị trường.
O3: Xu hướng liên kết, hợp tác trong sản xuất và kinh
doanh ngày càng tăng với các tổ hợp tác, liên minh
sản xuất cà phê, hợp tác xã…
O4: Nhiều chương trình, dự án hỗ trợ của các tổ chức,
công ty trong và ngoài nước về vốn, kỹ thuật…
O5: Chính phủ và chính quyền địa phương có nhiều
cơ chế hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị.
O6: Chính sách tín dụng có nhiều ưu đãi cho sản xuất
và kinh doanh cà phê.

T1: Giá cả thị trường không ổn định. Các tác nhân
trong chuỗi thường gặp các rủi ro về giá.
T2: Các doanh nghiệp còn phụ thuộc lớn vào giá cà
phê thế giới, chưa đóng vai trò quyết định về giá thị
trường thế giới.
T3: Nhiều rủi ro về thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến
năng suất và chất lượng cà phê.
T4: Các công ty nước ngoài đang đầu tư kinh doanh,
mở rộng và chiếm lĩnh thị trường nội địa như Highland
coffee, Starbuck…
T5: Doanh nghiệp nước ngoài chi phối kênh phân phối
(xuất khẩu hầu hết đều phải qua 26 đầu mối và doanh
nghiệp nước ngoài chứ chưa tiếp cận được trực tiếp
với các nhà rang xay cà phê thế giới).

Như vậy, chuỗi giá trị cà phê ở Tây Nguyên có nhiều điểm mạnh, cơ hội nhưng
cũng không ít điểm yếu và thách thức trong quá trình nâng cấp chuỗi giá trị.
+ Về điểm mạnh, cơ hội:
Một là, cà phê ở Tây Nguyên phát huy được lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế,
kỹ thuật với quy mô sản xuất ngày càng tăng và nâng cao năng suất, chất lượng sản
phẩm, nhất là loại cà phê vối (Robusta), nâng cao thương hiệu cà phê Tây Nguyên
với địa danh cà phê nổi tiếng như ở Buôn Ma Thuột.
Diện tích cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk niên vụ 2013-2014 là 203.746 ha,
tăng 1.539 ha so với niên vụ 2012-2013, trong đó diện tích cà phê kinh doanh là
190.208 ha, tăng 1.117 ha so với niên vụ 2012-2013; năng suất bình quân
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2,43 tấn/ha tăng 0,25 tấn/ha; tổng sản lượng cà phê nhân xô đạt 462.433 tấn, tăng
50.251 tấn. Như vậy trong niên vụ 2013-2014, diện tích và năng suất cà phê đều
tăng so với niên vụ 2012-2013 (Sở Công Thương,2014). Từ tháng 10/2005, cà phê
Buôn Ma Thuột đã được bảo hộ quyền chỉ dẫn địa lý tạo điều kiện để phát triển
thương hiệu của mình.
Lâm Đồng hiện có trên 152.600 ha cà phê, đứng thứ 2 cả nước (sau tỉnh Đắk
Lắk). Năng suất bình quân đạt từ 28,3 tạ/ha, sản lượng 408.000 tấn; giá trị chiếm
khoảng 45% trong cơ cấu ngành nông nghiệp3.
Đắk Nông là tỉnh có diện tích cà phê lớn thứ 3 vùng Tây Nguyên (sau tỉnh Đắk Lắk
và Lâm Đồng) với diện tích hơn 125.000 ha; trong đó, diện tích cà phê kinh doanh
gần 113.000 ha, năng suất 2,3 tấn/ha4.
Hai là, cà phê có chứng nhận hay cà phê bền vững đang là xu hướng phát triển
và ngày càng huy động được nhiều hộ nông dân tham gia.
Tỉnh Đắk Lắk đã triển khai thành công các mô hình sản xuất cà phê bền vững,
góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm với tổng số nông dân tham gia sản xuất
có chứng nhận là 49.680 người, diện tích 67.808 ha, tổng sản lượng 227.771 tấn,
chiếm 33,3% diện tích và 48,2% sản lượng cà phê của tỉnh (trong đó: UTZ Certified
là 12.937 người tham gia, diện tích 17.446 ha, sản lượng 55.840 tấn; chứng
nhận 4C: 32.706 người tham gia, diện tích 43.802 ha, sản lượng 141.447 tấn;
chứng nhận RFA: 3.823 người tham gia, diện tích 6.143 ha, sản lượng 23.793 tấn;
chứng nhận Fairtrade (FT): 214 người tham gia, diện tích hơn 417 ha, sản lượng
1.631 tấn)5.
Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, trong những năm qua đã đẩy mạnh phát triển mô
hình liên kết với doanh nghiệp rang xay, hợp tác xã trong nước như: Công ty TNHH
Netslé Việt Nam, Neumann gruppe Việt Nam, Olam Việt Nam… trồng cà phê theo
các tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Theo Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Đắk Nông, hiện toàn tỉnh có khoảng 20.000 ha cà phê được
sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế; tập trung nhiều ở Đắk R’Lấp, Đắk Song, Đắk
Mil với khoảng 15.000 hộ tham gia. Nhờ sự liên kết của các doanh nghiệp hay hợp
tác xã và người nông dân thông qua chính quyền địa phương hoặc nhóm, tổ sản
xuất, những người cùng sở thích mà diện tích sản xuất cà phê bền vững theo tiêu
chuẩn 4C, UTZ Certified ngày càng được mở rộng. Mặt khác đã tạo điều kiện cho
người dân tiếp cận thị trường, bán cà phê với giá cao hơn, tăng hiệu quả sản xuất,
nâng thu nhập cho người trồng cà phê6 .

3

http://xttm.mard.gov.vn/Site/vi-vn/61/50/09011/102841/Default.aspx. Truy cập ngày 15/3/2017

4

http://xttm.mard.gov.vn/Site/vivn/61/50/09011/102945/Default.aspx. Truy cập ngày 15/3/2017

5

Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, năm 2014

6

Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông, năm 2016
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Tại Lâm Đồng, những năm gần đây đã đạt hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất cà
phê nhờ vào việc mở rộng diện tích với khoảng hơn 44.000 ha theo sản xuất các
tiêu chuẩn bền vững (4C, UTZ Certified, Rainforest).
Ba là, mối liên kết giữa các tác nhân tham gia chuỗi giá trị ngày càng chặt chẽ,
nhất là giữa nông dân và doanh nghiệp với sự hình thành nhiều liên minh sản xuất
cà phê đạt hiệu quả cao.
Điển hình như ở Đắk Lắk có Liên minh sản xuất cà phê Cư Bua với tổng diện tích
273,5 ha, sản lượng khoảng 683 tấn; trang trại cà phê của Liên minh Đắk Man Hòa Đông - Ea Tu với tổng diện tích 342 ha, sản lượng hàng năm hơn 800 tấn.
Tại Lâm Đồng, ngoài các mô hình kinh tế hợp tác trong nông nghiệp như hợp tác
xã, tổ hợp tác đã hình thành và phát triển từ rất lâu, hiện nay trên địa bàn tỉnh chú
trọng và nhân rộng ngày càng nhiều mô hình liên minh sản xuất cùng với hoạt động
của Dự án Cạnh tranh nông nghiệp (Dự án ACP) do Ngân hàng Thế giới (WB) và
Cơ quan Phát triển quốc tế Canada (CIDA) tài trợ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn là cơ quan chủ quản. Dự án ACP Lâm Đồng đã hỗ trợ các địa phương
trong tỉnh thành lập 13 liên minh sản xuất, trong đó có 3 liên minh sản xuất về cà
phê ở Di Linh và Lâm Hà7 .
Bốn là, thu hút được sự tham gia của các tập đoàn đa quốc gia, các
doanh nghiệp FDI.
Việt Nam chủ yếu xuất khẩu cà phê nguyên liệu cho các tập đoàn rang xay và sản
xuất các sản phẩm về cà phê trên thế giới. Nhiều tập đoàn lớn như Nestlé của Thụy
Điển, Tập đoàn Massimo Zanetti Beverga của Italy đã trở thành một kênh phân
phối quan trọng của cà phê xuất khẩu nước ta. Tập đoàn Nestlé mỗi năm thu mua
trung bình khoảng 25% sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam phục vụ cho việc
sản xuất của 15 nhà máy trên toàn thế giới, trong đó phần lớn là cà phê Robusta ở
Đắk Lắk.
Về tình hình thu hút các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn Tây Nguyên, trong những
năm qua ghi nhận sự tăng trưởng mạnh của vốn đầu tư vào khu vực Tây Nguyên
với tổng vốn đầu tư 5 năm (2011-2015) đạt 265,7 nghìn tỷ đồng, gấp đôi so với giai
đoạn 2006-2010. Riêng năm 2016, tổng vốn đầu tư đạt trên 76 nghìn tỷ đồng, tăng
15,85% so với năm 2015. Các địa phương đã đẩy mạnh thu hút đầu tư từ nguồn
vốn ngoài nhà nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Bình quân 5 năm vừa qua, tỷ
trọng vốn đầu tư từ nguồn vốn nhà nước chiếm 36,89%, vốn đầu tư khu vực ngoài
nhà nước chiếm 59,74%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 1,96%8. Điều đó
thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của việc thu hút nguồn vốn ngoài nhà nước
và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu vực Tây Nguyên trong quá trình phát triển
kinh tế - xã hội của vùng.

7

http://baolamdong.vn/kinhte/201408/can-nhan-rong-mo-hinh-lien-minh-san-xuat-2348799.

8

http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/kinh-te/2017/43875/Tay-Nguyen-Tiem-nang-va-co-hoi-dau-tu.aspx
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Năm là, sự hỗ trợ của Chính phủ, chính quyền địa phương, các tổ chức liên quan,
các doanh nghiệp và Hiệp hội.
Nhà nước chỉ đạo hệ thống các ngân hàng luôn tạo điều kiện về tín dụng cho
các hộ nông dân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cà phê với lãi suất ưu đãi
và thời hạn vay kéo dài; một số các doanh nghiệp chủ động liên kết với nông dân
cùng với sự hỗ trợ về kỹ thuật, vật tư, phân bón và thực hiện các hợp đồng bao
tiêu sản phẩm cho nông dân; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh trên
địa bàn Tây Nguyên kết hợp với các Hiệp hội cà phê thường xuyên tổ chức các
lớp tập huấn về kỹ thuật cho nông dân, đầu tư nghiên cứu về giống mới tạo điều
kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện tái canh - một vấn đề nan giải cho cà phê ở
Tây Nguyên hiện nay.
+ Về điểm yếu, thách thức:
Một là, diện tích cà phê già cỗi trên địa bàn Tây Nguyên cần phải tái canh lớn
trong khi chi phí tái canh lại cao, cùng với tác động của thiên tai, dịch bệnh đã ảnh
hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cà phê.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong giai đoạn
2014-2020, các tỉnh Tây Nguyên có kế hoạch tái canh khoảng 120.000 ha cà
phê (tái canh 90.000 ha, ghép cải tạo 30.000 ha) gồm Lâm Đồng: 45.600 ha (tái
canh 22.600 ha, ghép cải tạo 23.000 ha); Đắk Lắk: 29.600 ha (tái canh 27.600 ha,
ghép cải tạo 2.000 ha); Đắk Nông: 24.500 ha (tái canh 22.000 ha, ghép cải tạo
2.500 ha); Gia Lai: 17.800 ha (tái canh 15.300 ha, ghép cải tạo 2.500 ha); Kon Tum:
tái canh 2.500 ha9 với chi phí tái canh từ 100-150 triệu đồng/ha. Cùng với đó các
tỉnh Tây Nguyên lại phải đối mặt với nhiều khó khăn về dịch bệnh như bệnh gỉ sắt,
bệnh tuyến trùng ở rễ… làm diện tích tái canh cây cà phê hiện tại vẫn chưa nhiều
và chưa có phương án nhân rộng thích hợp.
Hai là, công nghệ thu hoạch, chế biến còn hạn chế nên cà phê Tây Nguyên mới
chỉ tham gia vào chuỗi giá trị cà phê toàn cầu ở khâu giá trị gia tăng thấp.
Chẳng hạn như ở Đắk Lắk hiện nay có đến 80% sản lượng cà phê của tỉnh
(320.000 tấn/năm) đều do các nông hộ tự chế biến không hiệu quả. Đây cũng là
thực trạng chung ở các tỉnh khác trên địa bàn Tây Nguyên. Cụ thể, sau khi thu
hoạch, các nông hộ tiến hành phơi khô nguyên quả truyền thống, xát dập hoặc xát
bóc vỏ quả rồi phơi, sau đó xát tiếp để có cà phê nhân rồi xuất bán cho các đại lý,
doanh nghiệp. Sau khi mua về, các doanh nghiệp lại tiếp tục công đoạn đưa vào
máy tái chế để có cà phê nhân đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Với hình thức chế biến này,
cà phê nhân không những bị vỡ, thất thóat nhiều mà còn lẫn nhiều tạp chất, chất
lượng sản phẩm không đồng đều…, ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng cà
phê xuất khẩu. Vì vậy, cà phê của tỉnh Đắk Lắk chủ yếu xuất khẩu là cà phê nguyên
liệu (cà phê nhân) nên giá trị gia tăng không cao.
Báo cáo tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển cà phê trên địa bàn
các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ tại Đắk Lắk, 5/2016.
9
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Ba là, các tác nhân dễ gặp rủi ro về giá và khó chi phối thị trường cà phê thế giới
về giá dù có sản lượng ưu thế.
Doanh nghiệp kinh doanh cà phê trong nước do chưa tiếp cận được trực tiếp với
các nhà rang xay thế giới nên chưa chi phối được giá cả mà còn ảnh hưởng lớn
bởi giá cà phê thế giới. Nông dân thường rơi vào tình trạng “được mùa mất giá” và
chênh lệch giá bán trực tiếp với giá bán xuất khẩu còn lớn.
Bốn là, liên kết giữa các tác nhân, nhất là mối quan hệ kinh tế giữa nông dân và
doanh nghiệp còn mâu thuẫn.
Đó là hiện tượng các doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu cà phê khi thì khó khăn
trong thu gom hàng vì nông dân găm hàng chờ tăng giá, khi thì thờ ơ trước nhu cầu
bán hàng của nông dân. Nông dân nhiều khi điêu đứng vì sự biến động của giá cả,
thua lỗ nặng vì giá cà phê tụt giảm; sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp
trong nước và nước ngoài trong việc thu mua cà phê diễn ra rất phức tạp, tranh mua
tranh bán rất khó kiểm soát.
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Vận dụng phương pháp SWOT vào phân tích chuỗi giá trị cà phê ở Tây Nguyên
có ý nghĩa quan trọng. Phương pháp này đã chỉ rõ những điểm mạnh, cơ hội cũng
như điểm yếu và thách thức trong quá trình nâng cấp chuỗi. Đó là các vấn đề liên
quan đến năng suất chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm; vấn đề về lợi ích kinh
tế của các tác nhân hay việc phát triển cà phê bền vững.
Để phát triển có hiệu quả chuỗi giá trị cà phê trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay
dưới tác động của hội nhập quốc tế, cần chú ý một số giải pháp sau:
Thứ nhất, phải có chiến lược quy hoạch tổng thể, hình thành các vùng sản xuất
tập trung quy mô lớn, tăng cường mối liên kết dọc giữa các tác nhân, nhất là giữa
nông dân và doanh nghiệp.
Thứ hai, cần mạnh dạn trong đổi mới công nghệ thu hoạch, chế biến, thực hiện
tái canh cây cà phê có hiệu quả, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Thứ ba, chú trọng mở rộng thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu, cung ứng
sản phẩm với các loại cà phê có chứng nhận phù hợp với nhu cầu của thị trường và
dần chi phối thị trường cà phê thế giới về giá (đối với cà phê Robusta).
Thứ tư, tăng cường đầu tư cho hoạt động xúc tiến thương mại và tăng cường
năng lực cung cấp thông tin. Nâng cao giá trị gia tăng trong khâu marketing và phát
triển thương hiệu.
Thứ năm, thường xuyên bồi dưỡng cho nông dân và doanh nghiệp về kiến thức
kinh doanh và pháp lý thương mại.
Thứ sáu, hệ thống hóa công cụ bảo hiểm rủi ro giá cho ngành hàng cà phê.
Thứ bảy, tăng cường sự hỗ trợ của nhà nước, hệ thống ngân hàng, các sở, ban,
ngành, chính quyền địa phương, Hiệp hội… về vốn, kỹ thuật, môi trường kinh
doanh… cho các tác nhân trong chuỗi.
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GIAÛI PHAÙP XAÂY DÖÏNG VAØ PHAÙT TRIEÅN NHAÕN HIEÄU
TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH GIA LAI
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai

I. SỰ CẦN THIẾT ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
1. Khái niệm
- Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá
nhân khác nhau.
- Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các
thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hóa, dịch vụ của tổ
chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.
- Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức,
cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng
nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hóa,
cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính
khác của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.
2. Sự cần thiết phải đăng ký nhãn hiệu
Nhiều chuyên gia về lĩnh vực sở hữu trí tuệ cho rằng, việc đăng ký sở hữu trí tuệ
cho các sản phẩm đặc sản là hình thức pháp lý để bảo vệ danh tiếng của đặc sản.
Nếu đặc sản không đăng ký sở hữu trí tuệ thì đương nhiên không có công cụ pháp
lý để bảo vệ đặc sản đó... sẽ dẫn đến một số hậu quả như: các đặc sản đó dần dần
bị mai một không giữ được hoặc bị lạm dụng danh tiếng mà phát triển một cách
tràn lan hoặc giả mạo. Khi đã bị giả mạo, sẽ bị người tiêu dùng tẩy chay gây hậu
quả khôn lường, nguy cơ bị mất danh tiếng của đặc sản là hoàn toàn có thể xảy ra;
không khuyến khích được sản xuất nông nghiệp, thiếu việc làm dẫn đến người dân
bỏ nghề, bỏ làng, nông thôn bị xáo trộn, thiếu ổn định; những nhà sản xuất trực tiếp
không có cơ hội để hoàn thiện quy trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm, xuất hiện
các hành vi ép giá, cạnh tranh không lành mạnh, dẫn đến doanh thu giảm mạnh, đời
sống bấp bênh… Các doanh nghiệp thương mại thiếu nguồn hàng có chất lượng và
xuất xứ rõ ràng, dẫn đến kinh doanh đơn điệu, thiếu bền vững… Do đó, việc đăng
ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản là hết sức cần thiết và
nên thực hiện sớm.
II. THỰC TRẠNG ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Ở TỈNH GIA LAI
1. Nhãn hiệu thông thường
Nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích mang lại của tài sản trí tuệ đối với hoạt
động sản xuất - kinh doanh, nhất là từ khi Việt Nam gia nhập WTO và những bài
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học kinh nghiệm thực tế của một số nhãn hiệu đã mất ở thị trường nước ngoài nên
các doanh nghiệp tự mình hoặc thuê tư vấn lập hồ sơ đăng ký, tích cực bảo hộ tài
sản trí tuệ do mình tạo ra.
Trong những năm gần đây, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai
đã nhận thức đúng đắn về vai trò của tài sản trí tuệ, vai trò của việc đăng ký xác lập
và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với chiến lược kinh doanh dài hạn, vươn ra thị
trường khu vực và quốc tế. Số lượng đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ được cấp
của tỉnh năm sau luôn cao hơn năm trước, trung bình tăng 2-3%/năm.
Theo thống kê của Cục Sở hữu trí tuệ, từ năm 2010 đến nay, trung bình mỗi
năm tỉnh Gia Lai có khoảng 45 đơn đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp, trong đó
½ tổng số đơn được hướng dẫn xác lập quyền tại Sở Khoa học và Công nghệ, số
đơn còn lại được tư vấn thủ tục tại Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ hoặc tại
các tổ chức dịch vụ sở hữu trí tuệ.
Trong quá trình phát triển thương hiệu, mở rộng phạm vi kinh doanh, một số
doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai rất chú trọng đến công tác bảo hộ quyền sở hữu trí
tuệ, tiêu biểu như Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, Công ty Cà phê Thu Hà…
2. Nhãn hiệu tập thể
2.1. Về kết quả đạt được
Tính đến tháng 12/2016, đã có 01 nhãn hiệu tập thể được Cục Sở hữu trí tuệ cấp
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là Hồ tiêu Chư Sê năm 2007.
Nhãn hiệu tập thể đang thực hiện: Thuốc lá Krông Pa, Chủ sở hữu là Hội Nông
dân huyện Krông Pa.
Đã xây dựng Dự thảo Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Gia Lai giai đoạn
2017-2020 trình UBND tỉnh.
2.2. Về khó khăn trong công tác quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể
Hồ tiêu Chư Sê
- Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, phần lớn sản phẩm
nông sản đã tạo được sự chú ý nhất định của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh
thông qua việc xác định địa danh, xuất xứ của sản phẩm, tuy nhiên, giá cả và sự
phát triển thị trường chưa rõ nét.
- Chưa chủ động công bố, thông tin đến cộng đồng, khách hàng hình ảnh logo,
nhãn hiệu đã đăng ký, trước mắt tạo sự quan tâm của thị trường.
- Chưa có kế hoạch nâng cao chất lượng sản phẩm một cách toàn diện thông qua
giải pháp công nghệ, tiếp thị bài bản nhằm định hình 01 tiêu chuẩn nông sản đặc
trưng khẳng định sự khác biệt so với sản phẩm cùng loại.
- Chưa tích cực đề xuất những biện pháp hỗ trợ từ ngành chức năng, chưa tranh
thủ sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cùng cấp.
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- Chưa xác định được thẩm quyền, phạm vi hoạt động của chủ sở hữu nhãn hiệu
thông qua việc thực hiện quy chế quản lý nhãn hiệu, từ đó xác định tiêu chuẩn đối
tượng được trao quyền sử dụng logo nhãn hiệu.
- Chưa có kế hoạch cụ thể quảng bá nhãn hiệu, thông tin đến khách hàng hình
ảnh logo nhãn hiệu, chỉ tập trung cho hoạt động mua bán.
- Sử dụng logo bao bì nhãn hiệu nhưng không tạo được sự khác biệt của hàng
hóa bên trong, từ đó tạo tâm lý đánh đồng chất lượng giữa sản phẩm mang nhãn
hiệu và sản phẩm không mang nhãn hiệu, không chủ động được nguồn nguyên liệu
và công nghệ chế biến sản phẩm.
- Quy trình dán nhãn hiệu logo cho từng sản phẩm còn gặp khó khăn, chưa được
quan tâm đúng mức. Các doanh nghiệp chưa mặn mà với việc sử dụng nhãn hiệu.
- Chủ sở hữu nhãn hiệu không bố trí được nhân lực phù hợp (kiêm nhiệm hoặc
không có người phù hợp), gặp khó khăn do vấn đề tổ chức cho việc quảng bá
thương hiệu.
Nguyên nhân chính của tình trạng trên là do chính quyền cơ sở và người nông
dân chưa thấy hết tầm quan trọng của việc quản lý và phát triển nhãn hiệu. Kỹ năng
kinh doanh, thương mại và tiếp thị sản phẩm của người sản xuất chưa tốt. Sản xuất
nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, năng lực hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp,
tổ chức, tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp còn hạn chế; liên kết “4 nhà” chưa
chặt chẽ.
III. GIẢI PHÁP HỖ TRỢ
1. Nhãn hiệu thông thường
- Đẩy mạnh tuyên truyền thông qua tập huấn, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp; tiếp tục
thông tin các nội dung liên quan đến việc đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu trên Tạp chí
Khoa học, Công nghệ và Môi trường Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai.
- Hỗ trợ chi phí đăng ký cho các đối tượng sở hữu trí tuệ.
2. Nhãn hiệu tập thể
2.1. Đối với các nhãn hiệu chuẩn bị lập hồ sơ đăng ký
Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hỗ trợ các địa phương thực hiện các nội dung
có liên quan đến việc hoàn tất hồ sơ đăng ký bao gồm:
- Thứ nhất, việc xác định tổ chức đứng tên chủ thể quản lý và đăng ký nhãn hiệu
tập thể đòi hỏi tổ chức đó phải đủ mạnh, có uy tín và phải nắm vững việc sản xuất kinh doanh sản phẩm của mình làm ra, có kiến thức về thị trường, tổ chức, quản lý
cũng như phải hiểu biết về sở hữu trí tuệ và giá trị của tài sản trí tuệ.
- Thứ hai, việc xác định chất lượng, đặc thù các sản phẩm mang nhãn hiệu
tập thể.
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Sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể chủ yếu được xác định chất lượng bằng màu
sắc, hình dáng, mùi vị,... và dựa vào cảm quan là chính nên khó định lượng để đề
ra tiêu chuẩn chung cho sản phẩm, do đó cần có một tiêu chuẩn sản phẩm cụ thể
mang nhãn hiệu được thông qua và thống nhất trong các thành viên sử dụng.
- Thứ ba, việc xác định quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên tham gia sử
dụng nhãn hiệu tập thể.
Từ trước đến nay, quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm chủ yếu là mang tính
tự phát, chưa trở thành tổ chức như Hiệp hội, Hợp tác xã, tổ hợp tác... nên khi tham
gia trong một tổ chức thống nhất sẽ dẫn đến quyền lợi của các thành viên không
giống nhau. Chính vì vậy, các thành viên thường khó tìm được “tiếng nói” chung,
gây khó khăn rất lớn trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể sau
này. Đồng thời, sự chủ quan và chậm trễ trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đã
khiến nhiều cơ sở sản xuất - kinh doanh có nguy cơ đánh mất tên sản phẩm của
mình ở thị trường trong nước cũng như nước ngoài.
- Thứ tư, việc xây dựng quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể cần xác định
rõ quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên kết hợp xây dựng các văn bản mang
tính quy phạm pháp luật khác liên quan (tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, quy định
đóng gói bao bì, gắn tem nhãn, quy trình kiểm tra chất lượng…). Ngoài ra, bộ máy
tổ chức điều hành việc quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể cũng cần được đầu tư
ngay từ bước đầu như việc cử các cán bộ có năng lực, hiểu biết về sở hữu trí tuệ
tham gia và thường xuyên được tập huấn nâng cao.
2.2. Đối với nhãn hiệu đã được cấp giấy chứng nhận: Hồ tiêu Chư Sê
- Sở Khoa học và Công nghệ
Chủ trì hỗ trợ nghiên cứu các đề tài, dự án về sản xuất liên quan đến giống, chế
biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hỗ
trợ việc xây dựng và rà soát quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu, đề xuất UBND
tỉnh Gia Lai hình thức đăng ký chỉ dẫn địa lý cho Hồ tiêu Chư Sê khi có đủ điều kiện
(nằm trong Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020).
Hỗ trợ đăng ký ra nước ngoài nhằm tránh tình trạng bị các đối tác nước ngoài lấy
cắp như trường hợp Cà phê Buôn Ma Thuột.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ trì xây dựng và hướng dẫn nông dân áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu
chuẩn tiên tiến như VietGAP, GlobalGAP; hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn cho các sản
phẩm nông sản để thống nhất sử dụng nhãn hiệu đáp ứng yêu cầu của quy chế sử
dụng nhãn hiệu cho từng loại sản phẩm.
- UBND huyện Chư Sê
Xây dựng quy hoạch chi tiết vùng sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu gắn với
sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
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- Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê
Củng cố, sắp xếp lại tổ chức quản lý nhãn hiệu, xây dựng và rà soát lại quy chế,
tiêu chuẩn sản phẩm, quy trình sản xuất sản phẩm gắn với nhãn hiệu, vận động các
doanh nghiệp tham gia sử dụng nhãn hiệu tập thể.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý sở hữu trí tuệ tại địa phương, Sở Khoa
học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đề xuất một số kiến nghị đối với Cục Sở hữu trí tuệ
- Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:
+ Cục Sở hữu trí tuệ nên rút ngắn thời gian thẩm định đơn đăng ký quyền sở
hữu công nghiệp, nên cấp giấy chứng nhận trong thời gian 03 tháng (hiện nay là
09 tháng) để giảm tổn thất cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất - kinh
doanh (đảm bảo bí mật kinh doanh, bảo vệ sở hữu trí tuệ).
+ Hỗ trợ và phát triển mạnh nhãn hiệu Hồ tiêu Chư Sê trong Chương trình giai
đoạn 2016-2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
+ Hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ
cho các cán bộ làm công tác này tại địa phương.
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QUAÛN LYÙ VAØ PHAÙT TRIEÅN CHÆ DAÃN ÑÒA LYÙ
CAØ PHEÂ BUOÂN MA THUOÄT
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

I. GIỚI THIỆU
Với diện tích trên 200.000 ha và sản lượng hàng năm khoảng 450.000 tấn cà phê
nhân mang về giá trị xuất khẩu 500-600 triệu USD, tỉnh Đắk Lắk được mệnh danh
là thủ phủ cà phê của Việt Nam. Quả thật, điều kiện tự nhiên lý tưởng của nền đất
bazan trẻ, độ cao từ 400-800 m so với mực nước biển, biên độ nhiệt ngày đêm cao
đã ban tặng cho cà phê sinh trưởng trên cao nguyên Buôn Ma Thuột không chỉ đạt
sản lượng cao vào bậc nhất của thế giới mà còn kết tinh trong hạt cà phê phẩm vị
thơm ngon đặc biệt được người tiêu dùng biết đến từ lâu với tên gọi Cà phê Buôn
Ma Thuột. Đây chính là lợi thế cạnh tranh của sản phẩm địa phương cần phải có
chiến lược khai thác hợp lý lâu dài, khuếch trương danh tiếng địa phương cũng như
góp phần tạo dựng hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.
Bên cạnh sản xuất và thương mại các sản phẩm Cà phê bền vững có chứng
nhận, Cà phê có chỉ dẫn địa lý là một trong những xu hướng phát triển quan trọng
được một số quốc gia đặc biệt quan tâm như Colombia với chỉ dẫn địa lý cà phê
Cafe de Colombia và Narino, Jamaica với cà phê Blue Mountain,... Hiện nay, trong
thị trường cà phê đặc sản, cà phê mang chỉ dẫn địa lý có khối lượng lưu thông còn
khiêm tốn nên thường bán được với giá cao.
Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới,
sản phẩm cà phê Việt Nam nói chung và cà phê Đắk Lắk nói riêng đang có thêm cơ
hội để mở rộng thị trường, cạnh tranh bình đẳng với cà phê của các quốc gia khác
trên thế giới. Tuy nhiên, sự cạnh tranh sẽ trở nên khốc liệt và mỗi một sản phẩm
phải tự tìm cho mình một hướng đi, một chiến lược tiếp cận thị trường phù hợp với
xu hướng tiêu dùng mới có yêu cầu cao về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng,
sản phẩm tích hợp cả những giá trị xã hội, môi trường.
Nhận thức được vị thế chiến lược, lợi thế cạnh tranh của ngành cà phê đối với
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như nhu cầu cấp thiết bảo hộ tài sản trí tuệ
địa phương, UBND tỉnh Đắk Lắk đã đứng tên đăng bạ chỉ dẫn địa lý “Cà phê Buôn
Ma Thuột” để được bảo hộ trong nước và tiến tới bảo hộ quốc tế. Chỉ dẫn địa lý
“Cà phê Buôn Ma Thuột” được đăng bạ theo Quyết định số 896/QĐ-SHTT ngày
14/10/2005 của Cục Sở hữu trí tuệ trên diện tích 107.505 ha, nằm trên địa bàn
10/15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, với các đặc trưng như sau:
Màu sắc: xanh xám, xanh lục hoặc xám lục nhạt;
Kích thước: dài 10-11 mm, rộng 6-7 mm, dày 3-4 mm;
Mùi: mùi tự nhiên của cà phê nhân sống, không có mùi lạ khác;
Độ ẩm: 12,5%.
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Khi rang đến độ chín thích hợp có hương thơm đặc trưng của cà phê. Vị nước
cà phê đắng dịu, nhẹ, không bị khé chát, thể chất trung bình đến cao, ít chua, hàm
lượng cafein 2,2-2,4%.
Cà phê nhân lưu thông trên thị trường gồm hạng đặc biệt, hạng 1a và 1b, hạng
2a và 2b, phân loại theo TCVN 4193.
Đăng bạ Chỉ dẫn địa lý “Cà phê Buôn Ma Thuột” có giá trị bảo hộ trên toàn lãnh
thổ Việt Nam. Đây là một mốc lịch sử đáng nhớ trong chặng đường phát triển đầy
thử thách của ngành cà phê địa phương.
II. MÔ HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ
Trong điều kiện Việt Nam, việc xác định mô hình quản lý Chỉ dẫn địa lý cho nông
sản và theo đó xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng Chỉ dẫn địa lý là một thách thức
lớn đối với các tác nhân có liên quan. Các mô hình được đề xuất hiện nay dựa
chủ yếu trên học tập kinh nghiệm thực tiễn từ một số quốc gia thuộc EU. Mô hình
quản lý Chỉ dẫn địa lý "Cà phê Buôn Ma Thuột" dựa trên hướng dẫn của Cục Sở
hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, được ban hành theo Quyết định số
18/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk, bao gồm:
- Chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
- Hệ thống quản lý bên ngoài: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và Hải quan. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan kiểm soát chất lượng. Hệ
thống quản lý bên ngoài thực hiện những hoạt động chủ yếu như: cấp và xử lý vi
phạm quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Cà phê Buôn Ma Thuột"; kiểm soát và chứng
nhận chất lượng sản phẩm.
- Hệ thống quản lý nội bộ: Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột, các đơn vị được cấp
quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Cà phê Buôn Ma Thuột". Hệ thống quản lý nội bộ
thực hiện chức năng và các hoạt động quản lý nội bộ, quan trọng nhất là quản lý
quy trình sản xuất, chế biến bảo đảm chất lượng sản phẩm và quản lý hệ thống kinh
doanh, truy xuất nguồn gốc xuất xứ.
Qua thực tế hoạt động cho thấy, cơ quan kiểm soát và chứng nhận chất lượng
sản phẩm chưa bảo đảm được yếu tố độc lập tương đối, không có đủ các nguồn
lực cần thiết và phù hợp để đảm nhận chức năng này. Vì vậy, cần tìm kiếm một tổ
chức khác có đủ các điều kiện chuyên môn, kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn quốc
tế (ISO 17065) thông qua việc đăng ký hoạt động tại Văn phòng Công nhận chất
lượng hoặc ít nhất phải chứng minh được sự độc lập, khách quan và có đủ nguồn
nhân lực có chuyên môn phù hợp để kiểm soát và chứng nhận sản lượng hàng năm
sản phẩm mang Chỉ dẫn địa lý trước khi đưa ra thị trường.
III. BẢO HỘ NGOÀI NƯỚC
Bảo hộ thương hiệu ở các thị trường ngoài nước đối với Chỉ dẫn địa lý, một loại
tài sản chung của cộng đồng, là một chiến lược cần phải được tính toán, cân nhắc
vì đây là quá trình lâu dài, tốn kém nhiều nguồn lực với lộ trình phù hợp, cần phải
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có sự chung tay đóng góp hiệu quả của từng tác nhân chủ chốt trong ngành hàng,
trong đó quan trọng nhất là đại diện chủ sở hữu thương hiệu.
Trong giai đoạn trước mắt, để đối phó kịp thời với những vụ đăng ký mang tính
xâm phạm quyền của một số chủ thể ở nước ngoài (như vụ việc một doanh nghiệp
Trung Quốc đăng ký bảo hộ “Buôn Ma Thuột Coffee” tại Trung Quốc) cũng như
để khẳng định quyền sở hữu thương hiệu hợp pháp tại các thị trường xuất khẩu
chủ yếu “Buôn Ma Thuột Coffee” bắt đầu một quá trình đấu tranh pháp lý nhiều
thử thách.
Sau 2 năm tiến hành các thủ tục pháp lý yêu cầu hủy bỏ đăng ký bảo hộ “Buôn
Ma Thuột Coffee” trên lãnh thổ Trung Quốc, tháng 2/2013, yêu cầu này có hiệu lực.
Tiếp đến giữa năm 2014, “Buôn Ma Thuột Coffee” với chủ sở hữu là Ủy ban nhân
dân tỉnh Đắk Lắk được bảo hộ tại Trung Quốc dưới hình thức nhãn hiệu tập thể.
Song song với quá trình giành quyền sở hữu thương hiệu hợp pháp tại Trung
Quốc, “Buôn Ma Thuột Coffee” còn được đồng thời nộp đơn đăng ký bảo hộ dưới
các hình thức Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận, Tên gọi xuất xứ hàng hóa,
Chỉ dẫn địa lý tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến nay, đã có 12/17 quốc gia và
vùng lãnh thổ đồng ý bảo hộ “Buôn Ma Thuột Coffee”, cụ thể gồm Canada, Đức,
Hà Lan, Bỉ, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Luxambua, Trung Quốc, Singapore, Nga, Thái
Lan. Tạm dừng theo đuổi đơn tại Mỹ, Nhật, Vương quốc Anh, Hàn Quốc, Thụy Sỹ
sau khi bị từ chối bảo hộ do chi phí giành quyền sở hữu quá lớn mà khả năng thành
công chưa biết rõ.
Trong Hiệp định Thương mại tự do EVFTA, trong số 45 nông sản phẩm của Việt
Nam được bảo hộ dưới hình thức chỉ dẫn địa lý tại EU có “Buôn Ma Thuột Coffee”,
dự kiến bắt đầu có hiệu lực từ năm 2018. Tuy nhiên, tất cả các chỉ dẫn địa lý này
đều phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký và vận hành trong thực tế theo những quy định
của EU. Chỉ dẫn địa lý “Buôn Ma Thuột Coffee” được lựa chọn hỗ trợ để xúc tiến
quá trình này. Theo đó, sẽ xây dựng lại hồ sơ đăng ký bảo hộ, mở rộng phạm vi bảo
hộ thêm cho các sản phẩm cà phê chế biến sâu, củng cố vận hành hệ thống kiểm
soát, chứng nhận chất lượng là một trong những công việc chủ yếu phải tích cực
triển khai trong vài năm tới.
IV. HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Mặc dù các doanh nghiệp đã tích cực tham gia quảng bá tại các thị trường trong
và ngoài nước thông qua các hội chợ, triển lãm tại Thái Lan, Trung Quốc; Hội chợ
triển lãm chuyên ngành cà phê, Tuần lễ văn hóa cà phê Việt; trực tiếp giới thiệu với
các đối tác nhưng các hoạt động này chưa đủ để nâng cao nhận thức của cộng
đồng về lợi ích của việc mua bán và thương mại hóa cà phê mang chỉ dẫn địa lý do
tính chất còn nhỏ lẻ, phụ thuộc vào Chương trình có sẵn.
Khắc phục vấn đề này, tỉnh đã định kỳ 2 năm/lần tổ chức được 6 kỳ Lễ hội cà phê
Buôn Ma Thuột để tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại. Hiệp hội Cà phê
Buôn Ma Thuột bước đầu cũng đã mời các chuyên gia lấy mẫu, đánh giá và công
bố chất lượng cà phê vùng chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột và khu vực khác định kỳ
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hàng năm nhằm khẳng định chất lượng đặc thù, khác biệt của cà phê chỉ dẫn địa
lý Buôn Ma Thuột với cà phê khác. Bên cạnh đó, Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột
đã thành lập Ban Thị trường và Xúc tiến Thương mại để thay mặt tập thể thực hiện
nhiệm vụ này.
V. SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ VÀ THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM
Để thực sự đưa được sản phẩm gia nhập thị trường, đã có 11 doanh nghiệp sản
xuất, xuất khẩu cà phê nhân nằm trong vùng địa danh được cấp quyền sử dụng chỉ
dẫn địa lý Cà phê Buôn Ma Thuột với diện tích và sản lượng đăng ký tương ứng là
15.300 hecta và 47.500 tấn. Mối liên kết giữa người sản xuất và doanh nghiệp được
thiết lập thông qua hệ thống quản lý nội bộ, hợp đồng sản xuất, truy xuất nguồn
gốc, tập huấn và giám sát quy trình sản xuất, chứng nhận chất lượng sản phẩm.
Các doanh nghiệp chủ động giới thiệu, quảng bá và đưa ra thị trường nước ngoài
khoảng 17.000 tấn cà phê nhân có thương hiệu với giá trị tăng thêm khoảng 2-3%.
Mặc dù lượng tiêu thụ chưa nhiều so với sản lượng đăng ký, nhưng đây là những
bước khởi đầu rất đáng được ghi nhận, thể hiện nỗ lực và trách nhiệm của cộng
đồng doanh nghiệp đối với nông dân vùng nguyên liệu cũng như đối với tài sản trí
tuệ của địa phương.
Điểm mới trong năm 2016 là bước đầu kết nối những đơn vị sản xuất, thương
mại cung ứng cà phê nhân có chỉ dẫn địa lý (Công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk,
Công ty TNHH Dakmam Việt Nam) với các nhà rang xay trong nước (tại Đắk Lắk,
Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đà Nẵng…) đã và sẽ sử dụng logo chỉ dẫn
địa lý trong thương mại, số lượng cà phê nhân đã cung ứng khoảng gần 1.000 tấn
(tương đương 700 kg cà phê rang xay). Đây là hướng tích cực phát triển chỉ dẫn
địa lý ở thị trường trong nước.
Sự gắn kết giữa các nhà sản xuất, xuất khẩu cà phê nhân với các nhà rang xay
trong và ngoài nước để phát triển thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột là một bước
tiến mới trong việc đưa thương hiệu đến với người tiêu dùng. Với sự ra đời của Chi
hội nhà rang xay Cà phê Buôn Ma Thuột vào tháng 9/2015, đến nay đã có 15 dòng
sản phẩm cà phê rang xay của 14 nhà rang xay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt tiêu
chuẩn chất lượng, được đưa ra thị trường với dấu hiệu nhận diện trên bao bì là logo
Cà phê Buôn Ma Thuột. Sự xuất hiện của các sản phẩm theo tiêu chuẩn và được
dán nhãn cùng với hệ thống phân phối gắn với kênh tiêu dùng trực tiếp và ngành du
lịch là hướng tích cực kích cầu tiêu dùng nội địa.
Năm 2017, tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý nội bộ và quy chế kiểm soát
cho cà phê chế biến sâu. Việc xây dựng và vận hành hệ thống là cơ sở thực tiễn để
mở rộng phạm vi bảo hộ và đẩy mạnh phát triển chỉ dẫn địa lý.
VI. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Xây dựng hệ thống quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho nông sản nói chung
và cà phê nói riêng là một mảng hoạt động mới tại Việt Nam, nhất là đối với cà phê
Buôn Ma Thuột, vùng địa danh rộng trên 107 nghìn hecta, liên quan tới rất nhiều
loại hình đối tượng sản xuất - kinh doanh, sản phẩm xuất khẩu đến nhiều thị trường
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quốc tế với nhiều yêu cầu chất lượng rất đa dạng và thường bị chi phối mạnh bởi
hoạt động đầu cơ làm biến dạng thị trường và gây nên những biến động rất thất
thường về giá. Bên cạnh đó, cần phải có thời gian để nâng cao nhận thức, năng lực
sản xuất - kinh doanh và chứng minh lợi ích thực sự của Chỉ dẫn địa lý.
Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột tuy đã ra đời và quy tụ được nhiều thành viên
tích cực, nhưng việc hình thành và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc sản
phẩm và bảo đảm chứng nhận chất lượng tại từng đơn vị sản xuất - kinh doanh đòi
hỏi rất nhiều nguồn lực về con người, cơ sở vật chất kỹ thuật cũng như kinh phí vận
hành. Ngành hàng cà phê của Việt Nam cũng như tỉnh Đắk Lắk còn thiếu những mô
hình liên kết giữa sản xuất với kinh doanh, cần phải tích cực có những hình thức
tổ chức thích hợp thì việc vận hành hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý mới thực sự có
hiệu quả và trên cơ sở đó cà phê có chỉ dẫn địa lý mới có cơ hội lưu thông trên thị
trường với số lượng lớn và mang lại giá trị gia tăng cho những thành viên tham gia.
Trong bối cảnh còn phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý cũng như
nâng cao khả năng tiếp cận thị trường, cần tập trung triển khai một số hoạt động
trọng tâm như:
- Củng cố, bổ sung, sửa đổi và ban hành hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý từ Trung
ương đến địa phương.
- Nâng cao năng lực hoạt động của Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, các sở, ban,
ngành.
- Nâng cao nhận thức về chỉ dẫn địa lý cho nông dân sản xuất cà phê chỉ dẫn
địa lý, nâng cao năng lực khả năng tiếp cận thị trường của nông dân, tiếp cận nhà
doanh nghiệp.
- Cơ sở pháp lý rõ ràng về cà phê chỉ dẫn địa lý khác biệt cà phê khác, có số liệu
chứng minh lợi ích thực sự của chỉ dẫn địa lý.
- Tích cực xây dựng mô hình liên kết giữa sản xuất với kinh doanh, giữa nông
dân với doanh nghiệp.
- Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ để đăng ký bảo hộ lại theo hướng mở rộng phạm vi
bảo hộ thêm cho cả những dạng cà phê chế biến sâu. Những việc cụ thể phải thực
hiện bao gồm mô tả rõ hơn đặc thù sản phẩm, quy định rõ những yêu cầu bắt buộc
trong quy trình sản xuất, chế biến, quy trình và cơ quan chứng nhận chất lượng, hệ
thống kiểm soát nội bộ và kiểm soát bên ngoài nhằm bảo đảm đặc thù chất lượng
và truy xuất nguồn gốc, quy định sử dụng logo và hệ thống nhận dạng.
- Tiếp tục tìm giải pháp bảo hộ thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột tại Mỹ, Nhật,
Hàn Quốc, Vương quốc Anh, Thụy Sỹ là những quốc gia tạm thời từ chối bảo hộ.
Riêng thị trường EU từ chỗ mới chỉ bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu tập thể tại một số
quốc gia theo Thỏa thuận Madrid, cần hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký nâng cấp độ bảo
hộ lên hình thức chỉ dẫn địa lý trên toàn lãnh thổ 27 quốc gia EU. Tuy chỉ dẫn địa lý
Cà phê Buôn Ma Thuột sẽ được bảo hộ tại EU theo Hiệp định song phương EVFTA,
song việc hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký và vận hành hệ thống quản lý theo quy định của
EU là yêu cầu mang tính bắt buộc.
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- Từng bước mở rộng cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho các tổ chức nông dân
sản xuất cà phê trong vùng địa danh gắn với tổ chức lại sản xuất, liên kết với doanh
nghiệp, bảo đảm đầu ra cho sản phẩm. Doanh nghiệp luôn phải đóng vai trò then
chốt trong việc đưa sản phẩm ra thị trường, nhất là các thị trường quốc tế.
- Đẩy mạnh hoạt động của Chi hội nhà rang xay Cà phê Buôn Ma Thuột theo
hướng từng thành viên có hệ thống quản lý nội bộ chặt chẽ, đưa ra thị trường sản
phẩm chất lượng cao với hệ thống nhận dạng thống nhất. Tích cực tham gia quảng
bá, tiếp thị, coi trọng thị trường trong nước và các thị trường mới nổi.
Tuy còn nhiều thách thức phía trước, nhưng cà phê mang Chỉ dẫn địa lý Cà phê
Buôn Ma Thuột vẫn có thể len vào thị trường cà phê “đặc biệt” trên thế giới có tốc độ
gia tăng khá mạnh từ chỗ chỉ chiếm 4% năm 2005 lên 15% tổng lượng cà phê xuất
khẩu toàn cầu năm 2015. Lợi ích cộng đồng thu nhận được phụ thuộc vào khả năng
đáp ứng nhu cầu thị trường và quyền lực đàm phán thương mại dựa vào những sản
phẩm đặc thù có chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ được xác định và được bảo hộ.
VII. KIẾN NGHỊ
- Bộ Khoa học và Công nghệ: sớm hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk dự án “Hoàn thiện hệ
thống quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột cho cà phê”.
- Cục Sở hữu trí tuệ: hướng dẫn địa phương thành lập mô hình quản lý chỉ dẫn
địa lý, trong đó có cơ quan đánh giá chứng nhận phù hợp với quy định của Luật Sở
hữu trí tuệ và thông lệ quốc tế.
- UBND tỉnh Đắk Lắk:
+ Đồng ý cho chủ trương và bố trí kinh phí để Hiệp hội xây dựng chiến lược giai
đoạn 5-10 năm về duy trì, phát triển Chỉ dẫn địa lý Cà phê Buôn Ma Thuột.
+ Hàng năm hỗ trợ kinh phí cho Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức quản lý,
duy trì và phát triển Chỉ dẫn địa lý Cà phê Buôn Ma Thuột.
+ Đồng ý chủ trương ban hành các quy định về cà phê có Chỉ dẫn địa lý Cà
phê Buôn Ma Thuột cho sản phẩm cà phê rang xay, như là: Bộ Tiêu chuẩn chất
lượng cà phê Buôn Ma Thuột cho sản phẩm cà phê rang xay và Quy chế kiểm soát
chất lượng Cà phê Buôn Ma Thuột cho sản phẩm cà phê rang xay; các quy định
cấp quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý Cà phê Buôn Ma Thuột cho sản phẩm cà phê
rang xay.
+ Tiếp tục xem xét hỗ trợ kinh phí và đánh giá khả năng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
“Buôn Ma Thuột Coffee” tại các nước Mỹ, Nhật, Vương quốc Anh, Hàn Quốc, Thụy
Sỹ, xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ Chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột vào EU.
+ Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh tích cực tuyên truyền
Chỉ dẫn địa lý Cà phê Buôn Ma Thuột.
+ Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm đưa nội dung quảng bá Chỉ dẫn địa
lý Cà phê Buôn Ma Thuột vào các cuộc Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh
Đắk Lắk.
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VAÁN ÑEÀ LIEÂN KEÁT THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ
GIÖÕA CAÙC ÑÒA PHÖÔNG TRONG VUØNG NAM TRUNG BOÄ - TAÂY NGUYEÂN
ĐINH VĂN THUẦN

Phó giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN Đắk Nông

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngày nay, trong xu thế phát triển và hội nhập, hệ thống các thư viện truyền thống
đang chuyển sang Thư viện Điện tử (TVĐT). Có thể nói, TVĐT là một hệ thống
thông tin tự động hóa mà ở đó người ta có thể thu thập, xử lý, lưu trữ, tìm kiếm và
phổ biến các tài liệu dưới dạng số hóa thông qua các phương tiện của công nghệ
thông tin và truyền thông hiện đại. Hạt nhân của TVĐT là nguồn tài liệu số hóa, đặc
biệt là nguồn thông tin số toàn văn. Ở TVĐT, các tài liệu được thiết kế đặc biệt để
có thể kết nối với các tập tin khác thông qua các điểm kết nối siêu văn bản. Chính
điều đó làm cho việc tìm kiếm thông tin trong TVĐT trở nên vô cùng thuận lợi và linh
hoạt. Vì vậy, TVĐT đã đem lại nhiều lợi ích như: người sử dụng có thể truy cập từ
xa, không cần phải đến trực tiếp thư viện mà vẫn tìm được thông tin cần thiết; thông
tin luôn sẵn sàng, bởi vì cửa TVĐT không bao giờ đóng; tìm tin bằng máy tính bao
giờ cũng nhanh hơn, tiện lợi hơn phương pháp thủ công và đặc biệt có thể chuyển
dễ dàng từ nguồn thông tin này sang nguồn thông tin khác; với TVĐT, các nguồn
thông tin có thể chia sẻ, người sử dụng không chỉ truy cập, sao chép các nguồn
thông tin nội tại của TVĐT mà có thể tiếp cận được với nhiều nguồn thông tin từ bên
ngoài nhờ các dịch vụ thông tin liên kết; việc bổ sung, cập nhật dễ dàng nên TVĐT
luôn bảo đảm có những thông tin mới nhất; các dạng thông tin mới như thông tin
điện tử, thông tin đa phương tiện trở thành hữu dụng, vì TVĐT có khả năng tích hợp
các nguồn thông tin số hóa.
II. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG TVĐT
Để xây dựng TVĐT, cần quan tâm đến 5 khía cạnh sau: (1) Cấu trúc của TVĐT;
(2) Hạ tầng cơ sở kỹ thuật; (3) Kho tư liệu số hóa; (4) Các vấn đề bảo quản, khai
thác; (5) Nguồn nhân lực.
1. Cấu trúc của TVĐT
Các TVĐT đều được bố trí trên giao diện “web”, ở đó, ngoài những mục chung
như: Giới thiệu về cơ quan, về hệ thống, về thư viện; hướng dẫn sử dụng và các
công cụ trợ giúp thì phần chủ yếu là nội dung, tức là “Tài nguyên thông tin”. Phần
này được cấu trúc theo trình tự từ chung đến riêng, từ tổng quát đến chi tiết, từ
ngoài vào trong theo thứ bậc. Cùng với các phân chia này là các điểm liên kết:
Đảm bảo các mối quan hệ nhiều chiều giữa các mục với nhau. Cách tổ chức như vậy
nhằm tạo thuận tiện cho người dùng trong khai thác thông tin.
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Trong TVĐT còn có phần “Tài nguyên” thứ hai - quan trọng hơn, đó là các tổ hợp
cơ sở dữ liệu (CSDL), biểu hiện Danh mục các CSDL, thường được sắp xếp theo
chủ đề hoặc theo vần chữ cái. Người dùng có thể tiếp cận tới các CSDL này để khai
thác thông tin theo các cấp độ khác nhau: từ thư mục tới toàn văn; khai thác riêng rẽ
từng CSDL hay khai thác theo nhóm CSDL,... Mức độ khai thác đến đâu tuỳ thuộc
vào khả năng của hệ thống và đặc biệt là sự cho phép của cơ quan chủ quản.
Thành phần thứ 3 trong TVĐT là phần liên kết tới các nguồn tài nguyên thông
tin bên ngoài, đây là thế mạnh của TVĐT. Tuy nhiên, mức độ và khả năng liên kết
đến đâu phụ thuộc vào sự hợp tác với các cơ quan khác và việc khai thác các tầng
thông tin số hóa đó cũng có những khác biệt. Chẳng hạn: có thông tin được khai
thác tự do, miễn phí, nhưng cũng có những CSDL phải có mật khẩu, là thành viên
hoặc phải trả tiền,...
2. Vấn đề kỹ thuật, hạ tầng cơ sở và phần mềm TVĐT
Một TVĐT phải có hạ tầng cơ sở đủ mạnh, đó là:
- Mạng Intranet có tốc độ kết nối nhanh với Internet;
- Hệ thống máy chủ lớn thực hiện việc quản trị và các dịch vụ khác nhau: máy
chủ Web; máy chủ lưu, bảo trì dữ liệu; máy chủ cho các ứng dụng khác,...;
- Hệ thống máy trạm để cập nhật, khai thác thông tin;
- Các thiết bị công nghệ chuyên dụng cho TVĐT: mã vạch, quản lý và in thẻ, máy
quét, máy sao CD,...
Về phần mềm: đến nay, trên thế giới có nhiều phần mềm phục vụ cho việc xây
dựng và phát triển TVĐT. Mỗi phần mềm đều có những ưu, nhược điểm riêng nhưng
thông thường một phần mềm khả thi phải có các module chính của thư viện, như: bổ
sung; biên mục; quản lý kho; phục vụ bạn đọc; mục lục trực tuyến; phân hệ lưu
hành; quản lý tài liệu điện tử; truy hồi và trình bày thông tin; mượn liên thư viện;
quản trị hệ thống.
Ngoài ra, để tổ chức TVĐT cần có: phần mềm hệ thống, hệ điều hành và hệ quản
trị các CSDL; phần mềm xuất bản điện tử, xuất bản CD/ROM.
3. Tạo lập và phát triển kho tư liệu số hóa
Phần quan trọng nhất trong TVĐT chính là kho tư liệu số hóa của bản thân cơ
quan thông tin - thư viện chủ quản. Có 3 cách để tạo lập kho này, đó là:
- Tự tiến hành số hóa nguồn tư liệu trên giấy của thư viện. Tức là chuyển tài
liệu hiện có sang dạng số bằng phương pháp quét hay nhập lại thông tin từ bàn
phím... Đây là hướng phải đầu tư lớn, đầu tư liên tục và tốn kém thời gian, tiền của,
công sức;
- Bổ sung nguồn tin điện tử thông qua việc mua, trao đổi tài liệu điện tử đang
được xuất bản (bản tin, tạp chí điện tử, các chế bản điện tử trước khi in ra trên giấy);
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- Xây dựng các liên kết (tạo khả năng truy cập) đến các nguồn tài liệu
trên Internet, nhất là nguồn của các cơ quan có cùng diện chuyên đề bao quát.
4. Các vấn đề bảo quản, khai thác
- Vận hành liên kết là tạo ra một giao diện tra cứu tích hợp cho người dùng trên
nhiều bộ sưu tập cùng một lúc dựa trên các điểm truy cập nhất quán như tác giả;
nhan đề tài liệu, từ khóa; chủ đề; chỉ mục quốc gia...
- Quản lý các nguồn dữ liệu truy cập được cho phép. Theo đó, chỉ có các thành
viên đã được đăng ký mới được quyền truy cập vào tài liệu (hoặc quản lý chế độ
download của tài liệu).
- Xuất - nhập dữ liệu để trao đổi với các hệ thống khác theo các chuẩn chung.
5. Nguồn nhân lực
Trong thời đại công nghệ thông tin và để đáp ứng được những yêu cầu cao trong
việc tiếp cận và khai thác, quản lý tài liệu, trang thiết bị, đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm
công tác thông tin - thư viện phải có trình độ chuyên môn công nghệ thông tin.
Nguồn lực này vô cùng quan trọng khi chúng ta đã xây dựng hạ tầng công nghệ
thông tin và kho tài liệu số hóa. Nguồn lực này sẽ vận hành và phát triển TVĐT để
phù hợp với tốc độ phát triển của cuộc cách mạng công nghệ thông tin.
III. VẤN ĐỀ LIÊN KẾT TVĐT GIỮA CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG VÙNG
1. Khái quát chung vùng Nam Trung bộ - Tây Nguyên
Vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên bao gồm 12 tỉnh, thành phố, trong đó 7 tỉnh
thuộc khu vực Nam Trung Bộ (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định,
Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận) và 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên (Kon Tum,
Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng). Tổng diện tích tự nhiên toàn vùng hơn
90 nghìn km2, dân số trên 24 triệu người, với 44 dân tộc anh em cùng chung sống.
Vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên có vị trí địa lý kinh tế thuận lợi, hệ thống giao
thông đường bộ, đường sắt, hàng không và cảng biển tương đối đồng bộ; điều kiện
tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phong phú, tiềm năng về phát triển năng lượng tái
tạo (phong điện, điện mặt trời, thủy điện, điện hạt nhân,…), nhiều lợi thế về kinh tế
biển, khai thác và chế biến khoáng sản; có nhiều hệ sinh thái khác nhau (sinh thái
biển, rừng ven biển, rừng nhiệt đới, rừng ngập mặn,…), với nhiều loại cây trồng,
vật nuôi và là nơi sản xuất hàng hóa nông, lâm nghiệp, thủy sản rất lớn. Khu vực
các tỉnh ven biển có nhiều lợi thế về đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, phát triển ngành
vận tải biển, khai thác dầu khí, xây dựng các khu công nghiệp, các cảng biển nước
sâu. Các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên có nhiều thế mạnh về phát triển cây công
nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi và khai thác, chế biến khoáng sản. Bên cạnh đó,
vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên còn có tiềm năng rất lớn về phát triển ngành du
lịch bao gồm du lịch biển đảo, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa,
cộng đồng,…
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2. Thực trạng về TVĐT trong vùng
Nhận thức được tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin KH&CN góp phần
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đến nay, hầu hết các tỉnh trong vùng Nam Trung
Bộ - Tây Nguyên đã đầu tư nhiều hình thức để đưa thông tin KH&CN, đặc biệt là
các tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ nhân dân ở các vùng nông thôn thông qua
các phương tiện như: báo chí, tập san, mạng lưới phát thanh - truyền hình và các
hình thức khuyến nông, khuyến công, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền viên,… Tuy
nhiên, các hình thức này còn những hạn chế nhất định là chưa kịp thời, dung lượng
truyền tải còn hạn chế và việc tra cứu lại gặp nhiều khó khăn. Từ những hạn chế
đó, việc tìm ra một phương thức để vừa nâng cao trình độ hiểu biết cho người dân,
vừa chuyển tải được một lượng lớn thông tin cần thiết về KH&CN để phục vụ cho
việc phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, đến nay hầu hết các Sở KH&CN trong vùng
đã xây dựng được các TVĐT về KH&CN.
Cũng như các tỉnh khác trong vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, được sự hỗ trợ
của các cấp, ngành ở Trung ương và địa phương về trang thiết bị, kỹ thuật, chuyển
giao công nghệ, đào tạo chuyên môn,... Đến nay, tỉnh Đắk Nông đã xây dựng được
05 điểm TVĐT gồm: 01 TVĐT về KH&CN cấp xã (xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil);
03 TVĐT cấp huyện (Đắk R’Lấp, Đắk Mil, Cư Jút) và 01 TVĐT điểm Bưu điện Văn
hóa xã (xã Quảng Tín, huyện Đắk R’Lấp). Qua đó, các TVĐT về KH&CN tại các xã,
huyện đã mang lại một số kết quả đáng ghi nhận:
- Bước đầu tạo lập được cơ sở dữ liệu thông tin KH&CN dạng số phong phú
và đa dạng (một số tài liệu chuyên đề) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các
địa phương;
- Xây dựng mới và chuyển giao các sản phẩm, dịch vụ thông tin có khả năng phục
vụ cho các địa phương ở trong tỉnh thông qua các website;
- Tổ chức tạo lập được một lượng lớn sản phẩm cụ thể, đặc trưng thế mạnh phục
vụ cho mỗi địa phương được lựa chọn thông qua các trang web riêng của từng
địa phương;
- Tạo cơ sở cho việc nhân rộng các mô hình này đến tận các xã, phường, thị trấn
trong tỉnh để cán bộ và người dân ở tuyến cơ sở có điều kiện tiếp cận nhiều hơn
với các thông tin về KH&CN.
3. Liên kết TVĐT trong vùng
Ngày nay, khoảng cách giữa những người hưởng thụ thông tin ngày càng lớn. Để
thu hẹp được khoảng cách trên, hệ thống thư viện nói chung, TVĐT nói riêng đóng
vai trò vô cùng quan trọng vì là nơi cung cấp một số dịch vụ thông tin đáng tin cậy.
Và chính sự liên kết giữa các TVĐT là một trong những con đường để các TVĐT
trong vùng tăng cường nguồn lực và cải thiện chất lượng dịch vụ của mình. Đồng
thời, thông qua sự liên kết để chia sẻ nguồn lực thông tin ở nhiều mức độ và trên
nhiều phạm vi khác nhau. Sự liên kết TVĐT sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cả phía thư
viện lẫn người sử dụng:

Khoa học và công nghệ trong nâng cao năng suất, chất lượng
các sản phẩm chủ lực vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

124

- Đối với thư viện: các TVĐT có thể chia sẻ nguồn lực thông tin điện tử, nhờ đó
tiết kiệm nguồn kinh phí bổ sung; cung cấp kỹ năng mới thông qua các chương trình
đào tạo, hội nghị, tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm; cải thiện chất lượng và
đa dạng hóa các dịch vụ thông tin - thư viện nhờ việc chia sẻ tài nguyên thông tin,
cơ sở hạ tầng và kinh nghiệm quản lý dịch vụ… Ngoài ra, các TVĐT còn có cơ hội
để phát triển và đẩy mạnh việc sử dụng các chuẩn nghiệp vụ trong các hoạt động
của mình.
- Đối với người sử dụng: chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin cho phép người sử
dụng truy cập tới số lượng các nguồn tin nhiều hơn; người sử dụng dễ dàng truy
cập đến các CSDL của các TVĐT trong vùng; ngoài ra, người sử dụng có cơ hội để
sử dụng dịch vụ thư viện chất lượng hơn.
4. Những khó khăn và thách thức
- Việc lựa chọn các nguồn tin điện tử: đây là vấn đề không đơn giản khi mà
Internet đã phát triển ngoài tầm kiểm soát. Internet chính là kho thông tin điện tử vô
cùng phong phú và đa dạng. Việc lựa chọn thông tin điện tử để phục vụ người dùng
là một thách thức lớn đối với những người làm công tác thông tin - thư viện.
- Thủ tục truy cập các nguồn tin: đây là thách thức đòi hỏi các TVĐT hướng đến
việc đơn giản hóa tối đa các thủ tục tìm kiếm thông tin trong hệ thống TVĐT trong
vùng, nhất là khi liên kết TVĐT được diễn ra.
- Các vấn đề về bản quyền: cần có chính sách bảo vệ quyền tác giả và quyền sở
hữu trí tuệ khi liên kết TVĐT trong vùng được đặt ra.
- Xác định nhóm người dùng: cần phải phân định các nhóm người dùng khác
nhau để có chính sách phục vụ hợp lý, trong khi đó đối tượng phục vụ của hệ thống
TVĐT về KH&CN lại rất phong phú và đa dạng.
- Quản lý CSDL: đây là việc làm thường xuyên và liên tục, tuy nhiên lại không đơn
giản khi hệ thống được liên kết và mức độ phức tạp lên cao. Mức độ phát triển của
hệ thống TVĐT phụ thuộc khá nhiều vào vấn đề này.
IV. KẾT LUẬN
Qua phân tích trên, chúng ta thấy rằng đẩy mạnh hoạt động liên kết TVĐT giữa
các địa phương trong vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên là nhu cầu tất yếu, là con
đường hợp lý giúp các TVĐT vượt qua những thách thức và đón những cơ hội để
phát triển các dịch vụ của mình. Đẩy mạnh liên kết giữa các TVĐT trong vùng sẽ
mang lại hiệu quả kinh tế thông qua việc chia sẻ nguồn lực thông tin, cải thiện chất
lượng dịch vụ thông tin - thư viện, tạo điều kiện cho người sử dụng tiếp cận tối đa
các nguồn tin, đặc biệt là thông tin KH&CN và mục tiêu cuối cùng là góp phần thực
hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội
của các tỉnh trong vùng.
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TIEÁN BOÄ KYÕ THUAÄT GOÙP PHAÀN THUÙC ÑAÅY NAÊNG SUAÁT,
NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG, GIAÙ TRÒ MOÄT SOÁ CAÂY TROÀNG CHÍNH
VAØ PHUÏC VUÏ CHUYEÅN ÑOÅI CÔ CAÁU CAÂY TROÀNG
VUØNG DUYEÂN HAÛI NAM TRUNG BOÄ VAØ TAÂY NGUYEÂN
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam - VAAS

I. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG MỚI THÚC ĐẨY NĂNG
SUẤT, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, GIÁ TRỊ VÀ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI
CƠ CẤU CÂY TRỒNG VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN
1. Giống lúa
1.1. Giống lúa thuần AN26-1
Do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ lai tạo và chọn
lọc từ tổ hợp lai Thơm đen/ML2003//OM4498.
Giống AN26-1 có thời gian sinh trưởng từ 100-105 ngày, vụ Đông Xuân, Hè Thu
95-100 ngày, chiều cao cây 98 cm, đẻ nhánh khỏe, chiều dài bông 24 cm, tổng số
hạt/bông 154 hạt, tỷ lệ hạt lép 7-10%, năng suất 65-70 tạ/ha; gạo hạt dài, trong,
cơm mềm, khối lượng 1.000 hạt là 23 g; nhiễm rầy nâu, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá
ở mức cấp 1-3.
Mật độ gieo sạ 80 kg/ha; lượng phân bón/ha: 80 kg N + 80-100 kg P2O5 + 80 K2O,
kết hợp đầu tư phân hữu cơ từ 5-10 tấn hoặc 0,5-1 tấn phân hữu cơ vi sinh.
Giống lúa AN26-1 có thể trồng được trên chân đất 2-3 vụ/năm, nên gieo vào vụ
Hè hoặc Hè Thu.
Được công nhận giống nông nghiệp mới cho sản xuất thử vụ Đông Xuân và Hè
Thu tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ theo Quyết định số 70/QĐ-TT-CLT ngày
28/02/2013 của Cục Trồng trọt và tháng 12/2016, đã được Hội đồng KHCN Bộ
Nông nghiệp và PTNT đề nghị Cục Trồng trọt công nhận chính thức (đang chờ
Quyết định).
1.2. Giống lúa thuần ANS1 (An Nhơn sớm 1, tên thương mại AN SINH 1399)
Do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ lai tạo và chọn
lọc phả hệ từ tổ hợp lai ba OM6916/ĐV108//OMCS98.
Thời gian sinh trưởng: 90-95 ngày, ngắn hơn giống lúa ĐV108 đang sản xuất đại
trà 5-7 ngày trong vụ Hè Thu; 105-110 ngày vụ Đông Xuân. Giống ANS1 có chiều
cao cây 95-105 cm, chiều dài bông 23-24 cm, tổng số hạt/bông 150-200 hạt, ít lép.
ANS1 thuộc nhóm hạt bầu, hàm lượng amylose bình quân 17%, cơm ngon. Năng
suất bình quân 65-70 tạ/ha, thâm canh đạt từ 70-75 tạ/ha. Giống ANS1 có tính thích
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nghi cao trong mọi điều kiện của vùng. Kết quả khảo nghiệm sản xuất và các mô
hình diện rộng cho năng suất cao hơn so với các giống ngắn ngày phổ biến hiện
nay như ML48, ML202, ML203.
Mật độ gieo sạ 80-100 kg/ha; lượng phân bón/ha: 80 kg N + 80 kg P2O5 +
80 K2O, kết hợp đầu tư phân hữu cơ từ 5-10 tấn hoặc phân hữu cơ vi sinh. Giống
ANS1 thích hợp để gieo trồng trên chân đất lúa 2-3 vụ/năm ở các tỉnh Duyên hải
Nam Trung Bộ.
Giống lúa thuần ANS1 được công nhận giống cây trồng mới và cho sản xuất
thử tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ theo Quyết định số 179/QĐ-TT-CLT
ngày 13/5/2016 của Cục Trồng trọt.
1.3. Giống lúa thuần ANS2 (An Nhơn sớm 2)
Do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ lai tạo và chọn
lọc từ tổ hợp lai OM5472/KDĐB.
Thời gian sinh trưởng: 87-90 ngày trong vụ Hè Thu, 95-100 ngày trong vụ Đông
Xuân. Chiều cao cây 92-97 cm, chiều dài bông 23 cm, chiều dài hạt gạo 7 mm, chiều
rộng 2 mm (D/R=3,5), khối lượng 1.000 hạt khoảng 23 g. Gạo trong, cơm mềm
(amylose khoảng 19%). Tổng số hạt chắc/bông từ 160-200 hạt, tỷ lệ lép 7-10%.
Năng suất bình quân 60-65 tạ/ha, thâm canh đạt trên 65 tạ/ha. Kháng rầy nâu,
đạo ôn.
Giống thích hợp gieo trồng trong vụ Đông Xuân, Hè và Hè Thu trên các chân đất
khác nhau. Mật độ gieo sạ 80 kg/ha; lượng phân bón/ha: 80 kg N + 80-100 kg P2O5
+ 80 kg K2O, kết hợp đầu tư phân hữu cơ từ 5-10 tấn hoặc 0,5-1 tấn phân hữu cơ
vi sinh.
Giống lúa ANS2 thích hợp vùng sản xuất 2 vụ lúa/năm và 3 vụ lúa/năm thuộc các
tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Tháng 12/2016 đã được Hội đồng KHCN Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Cục Trồng
trọt công nhận giống cho sản xuất thử tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ (đang chờ
Quyết định).
1.4. Giống lúa thuần AN1 (An Nhơn 1)
Do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ lai tạo và
chọn lọc.
Thời gian sinh trưởng từ 115-120 ngày trong vụ Đông Xuân; 95-98 ngày trong vụ
Hè Thu. Chiều cao cây từ 95-100 cm; chiều dài bông từ 26-30 cm, dạng hình gọn, dấu
bông và bông to. Trong điều kiện lúa cấy thì có 250-450 hạt/bông, trổ thoát tốt. Khả
năng đẻ nhánh trung bình, hơi yếu cây. Dạng hạt thon dài; khối lượng 1.000 hạt từ
24-25 g. Gạo trắng, cơm mềm. Năng suất trung bình: 70-80 tạ/ha; thâm canh tốt,
có thể đạt > 80 tạ/ha. Khả năng chịu rét, chịu nóng khá. Hơi nhiễm bệnh thối thân,
nhện gié vụ Hè Thu. Tỷ lệ lép cậy cao. Giống có thể gieo trồng trong vụ Đông Xuân
và vụ Hè Thu, thích hợp với chân đất tốt, mức thâm canh cao.
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Lượng giống gieo từ 100-120 kg/ha. Lượng phân bón: từ 6-8 tấn phân chuồng
+ 240-260 kg urê + 300-400 kg lân super + 160-180 kg kali clorua. Các khâu chăm
sóc còn lại tương tự như các giống lúa thuần khác.
1.5. Giống lúa thuần BĐR7 (Bình Định rice 7)
Do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ lai tạo và chọn
lọc, được sản xuất thử trong diện hẹp từ vụ Đông Xuân 2016.
Thời gian sinh trưởng trong vụ Đông Xuân 110-115 ngày; vụ Hè Thu 90-95 ngày.
Chiều cây cao 85-90 cm, đẻ nhánh trung bình, dạng hình gọn, dấu bông, cứng cây,
dạng hạt dài và độ đóng hạt trung bình. Khối lượng 1.000 hạt từ 24-25 g. Khả năng
chịu lạnh tốt, nóng khá; tương đối sạch sâu, bệnh hại, qua các vụ khảo nghiệm chỉ
phát hiện nhiễm nhẹ bệnh thối thân, thối gốc trong vụ Hè Thu.
Năng suất trung bình 65-70 tạ/ha; thâm canh cao có thể đạt trên 75 tạ/ha.
Giống BĐR7 thích hợp với chân đất vàn, vàn cao. Lượng phân đầu tư thích
hợp là 110-115 kg N+ 60-80 kg P2O5+ 60-80 kg K2O + 5-10 tấn phân chuồng hoặc
0,5-1 tấn phân hữu cơ vi sinh.
1.6. Giống lúa thuần BĐR27 (Bình Định rice 27)
Do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ lai tạo và
chọn lọc.
Thời gian sinh trưởng 105-110 ngày vụ Đông Xuân, 95-100 ngày vụ Hè Thu.
Chiều cao cây 100 cm, chiều dài bông 23 cm, chiều dài hạt gạo 6,2 mm, khối lượng
1.000 hạt là 23 g. Cơm mềm. Tổng số hạt chắc/bông từ 200-250 hạt, tỷ lệ lép
10-15%. Năng suất bình quân 75 tạ/ha; thâm canh đạt trên 80 tạ/ha.
Kháng tốt rầy nâu và bệnh bạc lá, kháng trung bình với bệnh đạo ôn. Cứng cây.
Giống lúa BĐR27 thích hợp gieo trồng trong vụ Đông Xuân, Hè Thu trên các
chân đất thâm canh cao. Mật độ gieo sạ: 80-100 kg/ha. Lượng phân bón/ha:
80 kg N + 80-100 kg P2O5 + 80 kg K2O, kết hợp đầu tư phân hữu cơ từ 5-10 tấn hoặc
0,5-1 tấn phân hữu cơ vi sinh.
Giống lúa BĐR27 thích hợp vùng sản xuất thâm canh 2-3 vụ lúa/năm thuộc các
tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
2. Giống sắn KM7 (KM505)
Do Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc lai tạo, Viện Khoa
học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ đánh giá và tuyển chọn được.
Thời gian sinh trưởng: có thể thu hoạch sau trồng từ 9-10 tháng (giống sắn
nhóm chín trung ngày và thích hợp trong cơ cấu Lúa Đông Xuân - Sắn). Chiều
cao cây trung bình từ 211-287 cm; cao hơn KM94 từ 13-47 cm. Số củ/cây: từ
5,8 - 8,7 củ/cây. Màu lá: xanh; màu ngọn lá: xanh; màu cuốn lá: trắng; màu vỏ củ:
nâu. Năng suất củ tươi trung bình: 32,1-41,2 tấn/ha, cao hơn KM94 từ 17,5-22,2%,
thâm canh có thể đạt cao hơn. Hàm lượng tinh bột từ 26,7-29%, tăng từ 0,5-1,2%.
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Khả năng chịu hạn tốt, nhiễm nhẹ bệnh đốm lá nhỏ, chưa phát hiện nhiễm bệnh
chổi rồng ở các vùng nghiên cứu. Chịu thâm canh cao, thích ứng rộng trên nhiều
chân đất và thích nghi với vùng đất nghèo dinh dưỡng. Thời điểm trồng theo thời vụ
của từng địa phương, thông thường trên chân đất không chủ động tưới - tiêu nên
trồng vào đầu tháng 1 để thu hoạch vào đầu mùa mưa (tháng 10) hàng năm.
Mật độ, khoảng cách trồng: theo khoảng cách hàng và cây 0,8 m x 0,8 m
(chân đất nghèo dinh dưỡng) và 1 m x 0,8 m (chân đất tốt). Lượng phân bón/ha:
5 tấn phân chuồng + 80 kg N + 60 kg P2O5 + 80 kg K2O. Giống sắn KM7 (KM505)
thích hợp trồng trên chân đất đồi và đất xám bạc màu ở các tỉnh Duyên hải
Nam Trung Bộ.
Giống sắn KM7 được công nhận sản xuất thử giống cây trồng mới theo
Quyết định số 462/QĐ-TT-CLT ngày của Cục Trồng trọt.
3. Giống lạc
3.1. Giống lạc LDH.01
Giống lạc LDH.01 do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung
Bộ chọn lọc từ quần thể giống lạc Lỳ đang sản xuất đại trà ở vùng Duyên hải Nam
Trung Bộ.
Thời gian sinh trưởng: vụ Đông Xuân 95-100 ngày; vụ Hè Thu 90-95 ngày. Thân
đứng, tỷ lệ phân cành hữu hiệu cao, tỷ lệ quả 3 hạt đạt từ 55-60%. Khối lượng
100 quả khoảng 160 g, khối lượng 100 hạt khoảng 55 g, vỏ quả rằn, vỏ lụa màu hồng.
Năng suất bình quân 30-35 tạ/ha, thâm canh đạt trên 35 tạ/ha. Nhiễm nhẹ đối với bệnh
chết ẻo (héo xanh) và bệnh đốm lá. Khả năng chống chịu tốt với điều kiện khô hạn
hơn các giống L14, MD7.
Thời vụ gieo trồng và yêu cầu kỹ thuật: Giống lạc LDH.01 thích hợp trồng trong vụ
Đông Xuân, Hè Thu và Thu Đông ở các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; vụ Hè Thu
và Thu Đông ở vùng Tây Nguyên. Mật độ gieo trồng: 40-45 cây/m2 (25 cm x 20 cm
x 2 cây/hốc). Lượng phân bón/ha: 5-8 tấn phân chuồng + 30 kg N + 90 kg P2O5 +
60 kg K2O + 500 kg vôi bột.
Giống Lạc LDH.01 thích nghi phát triển trên đất chuyên màu ở các tỉnh Duyên hải
Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và trên đất lúa kém hiệu quả.
Được công nhận giống cây trồng mới theo Quyết định số 360/QĐ-TT-CCN ngày
23/9/2009 của Cục Trồng trọt. Đã hoàn thiện hồ sơ trình Cục Trồng trọt công nhận
giống chính thức.
1.2. Giống lạc chịu mặn LDH.09
Do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ và Trung tâm
Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ (Viện cây Lương thực và cây Thực phẩm) chọn
tạo từ tổ hợp lai đơn ICG20 x 9205-H1.
Giống LDH.09 thuộc kiểu hình nửa đứng; có thời gian sinh trưởng trong vụ Đông
Xuân từ 98-100 ngày và vụ Hè Thu từ 90-95 ngày; có khối lượng 100 quả và
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100 hạt lớn, tương ứng là 160,2-168,7 g và 66,4-68,5 g; vỏ lụa màu hồng; năng suất
dao động từ 25,7-37,7 tạ/ha, cao hơn giống đối chứng L.14 trong mô hình là 26% và
Sẻ là 33,1%; chống chịu mặn và bệnh héo xanh vi khuẩn ở mức trung bình.
Thời vụ gieo trồng và yêu cầu kỹ thuật: giống lạc LDH.09 thích hợp trồng trong vụ
Đông Xuân, Hè Thu và Thu Đông ở các tỉnh vùng Trung tâm Nghiên cứu Đậu đỗ. Mật
độ gieo trồng hợp lý đối với giống LDH.09 trên đất cát mặn ven biển là 40 cây/m2
với phương thức trồng 25 cm x 10 cm x 1 cây/hốc. Lượng phân bón/ha: 5 tấn phân
chuồng + 30 kg N + 90 kg P2O5 + 60 kg K2O + 500 kg vôi bột.
Giống LDH.09 đã được thông qua Hội đồng KHCN của Bộ Nông nghiệp và PTNT
ngày 18/01/2017 để công nhận sản xuất thử giống cây trồng mới (Đã hoàn thiện hồ
sơ trình Cục Trồng trọt).
* Quy trình canh tác Lạc xen sắn trên vùng đất cát và đất đồi: sắn trồng vụ Đông
Xuân từ cuối tháng 12 đến tháng 1, lạc trồng xen sau 10-15 ngày (có thể trồng
2 loại cây cùng 1 lúc). Khoảng cách trồng sắn: khoảng cách hàng là 1,2 m;
khoảng cách hom là 0,8 m, giữa 2 hàng sắn gieo 4-5 hàng lạc. Năng suất lạc từ
25-35 tạ/ha, sắn từ 25-30 tấn/ha trong mô hình trồng xen; sắn trồng thuần trong cơ
cấu Lạc Đông Xuân - Sắn vụ Hè chỉ đạt 15-18 tấn/ha (bằng 46,2% so với năng suất
sắn có trồng xen lạc).
4. Giống đậu tương
4.1. Giống đậu tương ĐTDH.02
Do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Trung tâm Nghiên cứu Đậu đỗ và Viện
Lúa Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp chọn lọc từ tổ hợp lai MTĐ176 x Melrose.
Thời gian sinh trưởng từ 85-90 ngày. Chiều cao cây từ 40-70 cm, thuộc loại hình
sinh trưởng hữu hạn, tỷ lệ quả 2 hạt và 3 hạt chiếm trên 80% so với tổng số quả
chắc/cây, khối lượng 1.000 hạt từ 175-185 g. Năng suất đạt từ 28,5-38 tạ/ha. Giống
ĐTDH.02 kháng vừa với sâu cuốn lá, sâu đục quả và bệnh đốm lá; khả năng chống
đổ ngã tốt.
Thời vụ gieo trồng và yêu cầu kỹ thuật: giống đậu tương ĐTDH.02 thích hợp
trồng trong vụ Đông Xuân, Hè và Hè Thu ở các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung
Bộ trên chất đất phù sa; vụ Hè Thu và Thu Đông ở vùng Tây Nguyên. Mật độ
gieo trồng: gieo 4 hàng dọc luống, hàng cách hàng 30-35 cm, cây cách cây từ
10-15 cm, mỗi hốc gieo 2 hạt. Lượng phân bón/ha: 5 tấn phân chuồng + 30 kg N +
60 kg P2O5 + 60 kg K2O + 400 kg vôi.
Giống đậu tương ĐTDH.02 thích nghi phát triển trên đất chuyên màu ở các tỉnh
Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và trên đất lúa kém hiệu quả.
Được công nhận giống cây trồng mới theo Quyết định số 338/QĐ-TT-CCN ngày
18/7/2011 của Cục Trồng trọt.
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4.2. Giống đậu tương ĐTDH.10
Do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ và Trung tâm
Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ phối hợp chọn lọc từ tổ hợp lai ĐT12 x DT84.
Giống ĐTDH.10 ngắn ngày với thời gian sinh trưởng từ 80-85 ngày; chiều cao
cây từ 35-58 cm; thuộc loại hình sinh trưởng hữu hạn; tỷ lệ quả 2 hạt và 3 hạt chiếm
trên 85% so với tổng số quả chắc/cây. Giống ĐTDH.10 thuộc loại hạt lớn với khối
lượng 1.000 hạt 163-186 g. Năng suất: 27-35 tạ/ha. ĐTDH.10 kháng vừa với sâu
cuốn lá, sâu đục quả và bệnh đốm lá, khả năng chống đổ ngã tốt.
Đã được Hội đồng công nhận giống của Bộ Nông nghiệp và PTNT thông qua vào
tháng 5/2016 và đang trình Bộ ra quyết định công nhận.
5. Giống đậu xanh NTB.02
Được Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ thu thập
và chọn lọc từ dòng/giống đậu xanh nhập nội năm 2006. Đã được hội đồng của
Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận giống tiến bộ kỹ thuật năm 2014.
Giống NTB.02 có thời gian sinh trưởng 75-90 ngày tùy theo vụ và điều kiện chăm
sóc, kiểu sinh trưởng hữu hạn, dạng cây đứng khỏe, màu sắc gốc cây con tím
nhạt, hoa vàng, vỏ quả chín nâu đen, lụa hạt xanh bóng, dạng hạt tròn, khối lượng
1.000 hạt là 70 g, năng suất 22-24 tạ/ha vụ.
Mật độ gieo trồng: 30-35 cây/m2 (30 cm x 10 cm x 1 cây hay 30 cm x 18-20 cm
x 2 cây/hốc). Lượng phân bón/ha: 5 tấn phân chuồng + 20 kg N + 30 kg P2O5 +
30 kg K2O + 400 kg vôi.
Giống đậu xanh NTB.02 có thể trồng trong các mùa vụ Xuân Hè, Hè và Hè Thu,
trên chân đất cao, vàn, đất cát pha thịt nhẹ, chủ động tiêu úng.
6. Cây điều
6.1. Giống điều ĐDH66-14
Sau khi trồng 18 tháng, cây bắt đầu ra hoa rải rác, thời gian ra hoa kéo dài; ở vùng
Duyên hải Nam Trung Bộ từ cuối tháng 1-3. Tỷ lệ hoa lưỡng tính cao, quả đậu thành
chùm, bình quân 5-7 quả/chùm. Năng suất hạt: 2-2,2 tấn ở thời kỳ kinh doanh. Số
hạt/kg từ 170-175 hạt, tỷ lệ nhân: 29%.
6.2. Giống điều ĐDH67-15
Tuổi ra hoa: ra hoa sau khi trồng 18 tháng. Thời gian ra hoa: từ cuối tháng 12-2,
quả đậu thành chùm 4-6 quả. Năng suất hạt: 2,0-2,5 tấn ở thời kỳ kinh doanh. Số
lượng hạt/kg: 155-165 hạt. Tỷ lệ nhân 30%.
Giống điều ĐDH66-14 và ĐDH67-15 được Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp
Duyên hải Nam Trung Bộ tuyển chọn ở các vườn điều thời kỳ kinh doanh trong sản
xuất tại các hộ dân ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
Giống ĐDH66-14 và ĐDH67-15 được công nhận theo Quyết định số
5218/BNN-KHCN/QĐ ngày 16/11/2000 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
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6.3. Giống điều ĐDH102-293
Được Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ bình tuyển
và chọn lọc, đánh giá.
Sau trồng 32 tháng trên vùng đất xám bạc màu có chiều cao 1,7 m, đường kính
tán 2,4 m; năng suất 200 kg/ha, cao hơn đối chứng (BO1) 150%; số lượng hạt/kg
144,8 hạt, tỷ lệ nhân 29,7%. Sau trồng 40 tháng trên vùng đất đồi đạt chiều cao
3,1 m, đường kính tán 3 m, năng suất 520,3 kg/ha, cao hơn đối chứng (PN1) từ
25,6%; số lượng hạt/kg 162,2 hạt. Sau trồng 54 tháng trên vùng đất cát Ninh Phước
đạt 3,5 kg/cây (1.400 kg/ha), cao hơn đối chứng (BO1) 12,9%; 151,5 hạt/kg, tỷ lệ
nhân 29,5%. Ở các thời kỳ phân hóa lộc hoa, nở hoa và quả non, tại các vùng thí
nghiệm, tuy bị bọ xít muỗi và thán thư gây hại nhưng ở mức độ nhẹ.
Khuyến cáo địa bàn ứng dụng: Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa,
Ninh Thuận, Bình Thuận.
Được công nhận giống cây trồng mới sản xuất thử theo Quyết định số
762/QĐ-TT-CCN ngày 12/12/2011 của Cục Trồng trọt; Hội đồng công nhận giống
của Bộ Nông nghiệp và PTNT thông qua vào tháng 6/2016 và đang trình Cục Trồng
trọt ra quyết định công nhận giống chính thức.
1.7. Giống ớt cay chỉ thiên BĐC01 (Ớt cay Bình Định 01)
Giống do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ lai tạo
và chọn lọc từ tổ hợp lai Ớt bay Lý Sơn x Ớt chỉ thiên quả dài.
Giống có thời gian từ trồng đến khi thu hoạch là 60-64 ngày trong điều kiện
vụ Đông Xuân, ngắn hơn so với giống F1-207 từ 5-8 ngày. Giống BĐC01 có
chiều cao cây từ 75-93 cm, chiều cao phân cành từ 28-31cm, đường kính tán từ
85-90 cm, chiều dài quả từ 6,6-7,2 cm, đường kính quả từ 1,2-1,3 cm, quả còn xanh
có màu xanh nhạt, khi chín màu đỏ đậm, độ cay trung bình và thơm, số quả/cây từ
375-453 quả, quả chín tập trung nên có thể rút ngắn thời gian thu hoạch từ
8-12 ngày so với giống F1-207, năng suất đạt từ 24,5-26,8 tấn/ha, nhiễm nhẹ bệnh
thán thư, bệnh thối rễ và bệnh héo xanh vi khuẩn. BĐC01 là giống ra quả tập trung,
số lượng quả/cây lớn, do đó, cần cắm cọc và căng dây làm giàn đỡ để chống
đổ ngã.
Mật độ trồng 28.500 cây/ha (hàng cách hàng 70 cm, cây cách cây 50 cm).
Lượng phân bón/ha: 15-20 tấn phân chuồng (hoặc 1,5-2,0 tấn hữu cơ vi sinh)
+ 140-150 kg N + 85-90 kg P2O5 + 180-200 K2O + 500-800 kg vôi bột (nếu pH < 6).
Ngoài ra, cần bổ sung thêm các loại phân bón qua lá có chứa các nguyên tố trung
và vi lượng.
II. QUY TRÌNH KỸ THUẬT
1. Tưới nước tiết kiệm theo chảo bốc thoát hơi nước (mini-pan) trên đất cát
cho cây lạc
- Thời vụ và địa điểm thực hiện: vụ Đông Xuân năm 2015 tại Bình Định và Xuân
Hè năm 2015 tại Ninh Thuận.
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- Kỹ thuật tưới nước tiết kiệm cho cây lạc trên đất cát theo chảo bốc thoát hơi
nước (mini-pan):

+ Mini-pan là một chảo bốc thoát hơi nước có đường kính 60-80 cm, được dùng
để xác định thời điểm tưới thích hợp cho cây trồng, đồng thời dựa vào loại đất, độ
sâu của tầng rễ hoạt động để xác liều lượng nước tưới hợp lý (không thừa nước).
+ Thời gian và phương pháp đặt chảo: đặt chảo ngay khi gieo hạt; khi gieo đất
phải đảm bảo đủ ẩm để hạt nảy mầm; đặt chảo ở nơi bằng phẳng, thoáng, không bị
che bóng; bảo vệ chảo không để động vật uống nước.
+ Cách vận hành chảo: đổ đầy nước vào chảo, đo ngay
sau khi đặt chảo; theo dõi mực nước bốc hơi thông qua
thước đo đặt trong chảo; khi mực nước trong chảo rút xuống
đến ngưỡng phải tưới thì tiến hành tưới; đổ nước đầy vào
chảo sau mỗi lần tưới.

a
R

b

+ Tưới phun mưa bằng béc cố định theo sơ đồ sau:
- Sơ đồ bố trí các béc phun được thiết kế theo hình vuông;
- Khoảng cách giữa các béc phun là 4 m (a=b=4 m);
- Số lượng béc phun được thiết kế cho 1 ô thí nghiệm
16 m2 (4 x 4m ) là 4 vòi;
- Lượng nước 1 lần tưới cho 1 ô thí nghiệm sẽ được tính = Tổng lượng nước của
4 béc/4.
- Thời điểm và lượng nước tưới cho cây lạc:
+ Tại Bình Định:
Lượng
nước tưới
(lít/m2)

Mực nước tụt trên thước đo (mm)
Giai đoạn 1
(15 ngày ngày
sau gieo hạt)

Giai đoạn 2
(từ 15-35 ngày
sau gieo hạt)

Giai đoạn 3
(từ 35-75 ngày
sau gieo hạt)

Giai đoạn 4
(20 ngày cuối)

32

24

14

24

10

+ Tại Ninh Thuận:
Lượng
nước tưới
(lít/m2)
10

Mực nước tụt trên thước đo (mm)
Giai đoạn 1
(15 ngày ngày
sau gieo hạt)

Giai đoạn 2
(từ 15-35 ngày
sau gieo hạt)

Giai đoạn 3
(từ 35-75 ngày
sau gieo hạt)

Giai đoạn 4
(20 ngày cuối)

15

19

15

22
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- Kết quả đạt được:
+ Tưới theo phương pháp truyền thống của nông dân, năng suất lạc đạt bình
quân ở 2 điểm là 31,6 tạ/ha, lượng nước tưới đã sử dụng là 6.566 m3/ha, tổng
doanh đạt 69,2 triệu đồng/ha và lãi thuần đạt 22,8 triệu đồng/ha.
+ Tưới phun mưa bằng béc cố định nhưng không ứng dụng lịch trình tưới nước
theo mini-pan, năng suất lạc đạt bình quân ở 2 điểm là 34,5 tạ/ha, lượng nước
tưới đã sử dụng là 4.240 m3/ha, tổng doanh đạt 76,3 triệu đồng/ha và lãi thuần đạt
31,9 triệu đồng/ha.
+ Tưới phun mưa bằng béc cố định và ứng dụng lịch trình tưới nước theo
mini-pan, năng suất lạc đạt bình quân ở 2 điểm là 37,2 tạ/ha, lượng nước tưới đã
sử dụng là 3.033 m3/ha, tổng doanh đạt 82,7 triệu đồng/ha và lãi thuần đạt 38,6 triệu
đồng/ha.
Như vậy, so với phương pháp tưới nước truyền thống, kỹ thuật tưới phun mưa
bằng béc cố định và ứng dụng lịch trình tưới nước theo mini-pan đã tiết kiệm được
trên 3.500 m3/ha, năng suất lạc tăng 17,7% và lãi thuần tăng 1,7 lần.
2. Tưới nước tiết kiệm theo chảo bốc thóat hơi nước (mini-pan) cho
cây xoài
- Thời vụ và địa điểm thực hiện: vụ quả năm 2014-2015 và 2015-2016, trên vườn
xoài cát Hòa Lộc 16 năm tuổi trồng trên đất cát tại Phù Cát - Bình Định.
- Các kỹ thuật tưới nước cho cây xoài trên đất cát được thử nghiệm:
+ CT1 - Đối chứng của nông dân: tưới tràn bề mặt, khi thiếu ẩm là tưới bổ
sung, thông thường định kỳ 7-10 ngày tiến hành tưới 1 lần với liều lượng 800 lít
nước/cây.
+ CT2: tưới tràn bề mặt, lịch trình và lượng nước tưới được xác định theo chảo
bốc thoát hơi nước (mini-pan), cụ thể:
Lượng nước
tưới (lít/m2)

Tháng 01

Tháng 02

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

30

77

62

43

41

32

Lượng nước bốc hơi trên chảo đến ngưỡng phải tưới (mm)

+ CT3: tưới nhỏ giọt, hệ thống tưới nhỏ giọt, lịch trình và lượng nước tưới được
tính toán theo chảo bốc thoát hơi nước (mini-pan) như sau: mỗi cây sử dụng
2 vòng dây tưới nhỏ giọt (theo sơ đồ bên dưới), vòng 1 đường kính 3,5 m, vòng
2 đường kính 4,5 m, diện tích tưới của
mỗi cây khoảng 19 m2, sử dụng loại dây
tưới nhỏ giọt không bù áp, áp suất tưới
0,2-0,5 bar, tương đương đặt bồn chứa
nước cao 2,5-3 m, lưu lượng tưới
0,3-0,8 l/h, khoảng cách giữa các đầu nhỏ
giọt 0,2 m, mỗi ngày tưới 2 giờ trong điều
kiện nắng, nếu có mưa hoặc trời âm u thì
ngừng tưới.
Ống mềm
20

Ống nhỏ
giọt

Ống chính
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- Kết quả thực nghiệm:
+ So với phương thức tưới truyền thống của nông hộ, tưới nước nhỏ giọt kết hợp
lịch trình và lượng nước tưới theo mini-pan năng suất quả đạt 17,9 tấn/ha và cao
hơn 24,8%, lượng nước sử dụng 403 m3/ha và ít hơn 346 m3/ha, tỷ lệ quả loại 1 đạt
38,3% và cao hơn 1,9% (biểu đồ 1);
+ So với phương thức tưới truyền thống của nông hộ, tưới tràn bề mặt kết hợp
lịch trình và lượng nước tưới theo mini-pan năng suất quả đạt 15,4 tấn/ha và cao
hơn 7,8%, lượng nước sử dụng 437 m3/ha và ít hơn 312 m3/ha, tỷ lệ quả loại 1 đạt
37,1% và cao hơn 0,8% (biểu đồ 1).
80.0

74.88

70.0
60.0
50.0

43.68
37.1

36.3

40.0

40.25
38.2

30.0
20.0

14.3

15.4

17.9

0.0
CT2

Tỷ lệ quả loại
1 (%)
Lượng nước
tưới đã sử
dụng
(10m3/ha)

10.0

CT1

Năng suất
quả (tấn/ha)

CT3

Biểu đồ 1. Năng suất, lượng nước tưới và tỷ lệ quả loại 1 của cây xoài
ở các công thức thực nghiệm trên đất cát tại Phù Cát - Bình Định

* Khuyến cáo địa bàn và mùa vụ ứng dụng: Các thông số của mini-pan chỉ phù
hợp với một tiểu vùng hẹp; khi mở rộng địa bàn áp dụng, cần phải điều chỉnh lại các
thông số cho phù hợp với vùng mới.
3. Công nghệ trồng dưa lưới và dưa chuột công nghệ cao trong nhà màng
3.1. Thời gian sản xuất
- Dưa lưới: 3-4 vụ/ năm; thời gian 1 vụ là 80-90 ngày.
- Dưa chuột: 3-4 vụ/ năm; thời gian 1 vụ là 70-80 ngày
3.2. Giống
- Giống dưa lưới Chu Phấn và Takii là hai giống đã được khảo nghiệm và đánh
giá phù hợp với điều kiện trồng trong nhà màng vùng nóng.
- Giống dưa chuột: lựa chọn các giống có tỷ lệ hoa cái cao, như giống dưa leo
baby, The Hunter 1.0
3.3. Chuẩn bị cây con và giá thể
Sử dụng khay xốp (84 lỗ/khay) để gieo hạt. Giá thể gieo hạt là xơ dừa đã được
xử lý chất chát (tanin) + phân hữu cơ đã được xử lý bằng nấm Trichoderma +
tro trấu phối trộn theo tỷ lệ tương ứng là 70% + 20% + 10%, gieo 1 hạt/lỗ. Sau gieo,
tưới nước giữ ẩm hàng ngày, khay ươm được đặt trong nhà ươm có che mưa và
lưới chắn côn trùng. Khi cây xuất hiện lá thật thứ nhất, phun phân bón lá Growmore
30-10-10, nồng độ 1 g/lít nước; sau gieo từ 7-10 ngày (khi cây được 2 lá thật) thì
đem trồng.
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3.4. Trồng và chăm sóc
- Chuẩn bị giá thể trồng: giá thể trồng sử dụng 100% xơ dừa đã xử lý loại bỏ tanin,
sử dụng túi bầu đen hoặc trắng có kích thước 40 x 40 cm.
- Cách trồng:
+ Đối với dưa lưới: nên trồng vào chiều mát, trồng hàng kép kiểu nanh sấu, mật độ
từ 2.500-2.700 cây/1.000 m2 (khoảng cách giữa 2 hàng kép là 100 cm, hai hàng đơn
là 50 cm).
+ Đối với dưa chuột: trước khi trồng 1 ngày, phun thuốc Ridomil gold và thuốc
trừ sâu. Nên trồng vào chiều mát, trồng hàng kép kiểu nanh sấu, mật độ trồng
3.000 cây/1.000 m2 (khoảng cách giữa 2 hàng kép là 100 cm, hai hàng đơn là
40 cm).
- Tưới nước: sử dụng giếng khoan hay nước sông, suối, pH từ 6-7, không mặn,
không phèn, tưới bằng hệ thống nhỏ giọt.
- Phân bón: dùng KNO3, MgSO4, K2SO4, (NH4)2SO4, Ure, KH2PO4, Ca(NO3)2 được
hòa vào nước thành dung dịch dinh dưỡng tưới cây, đảm bảo đủ các nguyên tố
cần thiết cho sinh trưởng và phát triển là K, N, P, S, Ca, Mg. Dung dịch dinh dưỡng
và nước tưới được cung cấp đồng thời qua hệ thống tưới nhỏ giọt có nồng độ phù
hợp với nhu cầu dinh dưỡng theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây. Ngoài ra, cần
bổ sung phân vi lượng thông qua phân bón qua lá Deltamicro, định kỳ 7 ngày phun
1 lần.
- Đối với cây dưa lưới: khi trồng được 7-10 ngày, cây ra tua cuốn, bắt đầu treo
dây cố định cây; đến giai đoạn ra hoa, tiến hành thụ phấn bằng ong hoặc thủ công.
Mỗi cây để lại từ 1-2 quả, sau đó tỉa hết cành nách tạo thông thoáng và hạn chế tiêu
hao dinh dưỡng. Khi quả có đường kính từ 2-4 cm (khoảng 40 ngày sau trồng), tiến
hành hãm ngọn để tập trung dinh dưỡng nuôi quả. Bấm ngọn chính khi cây được
23-25 lá; bấm ngọn bên, chừa lại 2 lá/ngọn.
- Đối với cây dưa chuột: khi trồng được 7-10 ngày, cây ra tua cuốn, tiến hành
treo dây cố định cây; đến giai đoạn ra hoa, tiến hành thụ phấn bằng ong hoặc thủ
công. Tỉa bỏ những nhánh phụ từ đốt 1 đến đốt 5. Từ đốt thứ 6 trở đi, bấm ngọn các
nhánh phụ, để lại 2 đốt đầu tiên. Mỗi chùm hoa chỉ nên để 1-2 quả, ngắt cuối cành
mang trái để tập trung dinh dưỡng nuôi quả, quả lớn đều, giá trị thương phẩm cao.
Tiến hành thu trái hàng ngày vào lúc sáng sớm.
3.5. Sâu, bệnh hại
Loại sâu hại dưa lưới và dưa chuột trồng trong nhà màng chủ yếu là bọ trĩ (Thrips
palmi Karny) và bọ phấn (Bemisia tabaci), nhện đỏ (Tetranychus urticae). Một số bệnh
phổ biến gây hại dưa lưới như bệnh phấn trắng do nấm Erysiphe cichoracearum;
bệnh sương mai giả do nấm Pseudoperonospora cubensis; bệnh nứt thân chảy
nhựa do nấm Mycosphaerella melonis. Cách phòng trừ là sử dụng giá thể sạch để
trồng, vệ sinh sạch sẽ nhà màng, thu dọn sạch tàn dư thân, lá bị bệnh, mật độ trồng
hợp lý, bón phân cân đối N-P-K; phun thuốc kịp thời khi phát hiện bệnh,...
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3.6. Hiệu quả kinh tế
- Hiệu quả của mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng áp dụng công nghệ tưới
nhỏ giọt trên diện tích 1.000 m2, thời gian của 1 vụ trồng là 90 ngày, năng suất đạt
4.612 kg/1.000 m2, giá bán trung bình 20.000 đồng/kg, doanh thu đạt 92,24 triệu
đồng/vụ, chi phí 65,184 triệu đồng/vụ, lãi ròng 27,056 triệu đồng/vụ. Tỷ suất lợi
nhuận của mô hình dưa lưới là 0,42 lần.
- Đối với mô hình trồng dưa chuột trong nhà màng áp dụng công nghệ tưới nhỏ
giọt trên diện tích 1.000 m2, thời gian của 1 vụ trồng là 80 ngày, năng suất đạt
7.345 kg/1.000 m2, giá bán trung bình 10.000 đồng/kg, doanh thu đạt 73,45 triệu
đồng/vụ, chi phí 58 triệu đồng/vụ, lãi ròng 15,45 triệu đồng/vụ. Tỷ suất lợi nhuận
là 0,27 lần.
Trong đó, hai khoản đầu tư quan trọng là xây dựng cơ sở vật chất: nhà màng là
300 triệu đồng/1.000 m2 (khấu hao trong 20 vụ) và hệ thống tưới nhỏ giọt là 30 triệu
đồng (khấu hao trong 10 vụ).
4. Kỹ thuật thâm canh mía theo phương thức tiểu bậc thang và theo đường
đồng mức trên đất dốc tại huyện miền núi Ba Tơ - Quảng Ngãi
4.1. Loại đất áp dụng
Đất đồi gò ở huyện Ba Tơ có độ dốc từ 8 -15o áp dụng phương thức tiểu bậc
thang và đất đồi gò độ dốc dưới 8o áp dụng phương thức đường đồng mức.
4.2. Lượng phân bón và giống cho 1 ha
Vôi bột (hàm lượng > 80 CaO): 1.000 kg; phân hỗn hợp NPK 18-10-16: 700 kg;
lân Văn Điển (bổ sung): 140 kg; phân hữu cơ vi sinh: 750 kg; thuốc cỏ Metrimex
80 WP: 50 kg; thuốc bảo vệ thực vật: 30 kg.
4.3. Thời vụ và giống sử dụng
Thời vụ trồng: vụ Xuân Hè (từ tháng 1 đến tháng 5).
Giống: sử dụng 2 giống mía chịu hạn K88-92 và ROC27.
4.4. Kỹ thuật làm đất
- Đối với phương thức tiểu bậc thang: dùng máy đào KomMatsu 95HP có gàu
múc 0,3-0,4 m3 để đào rãnh theo đường đồng mức thành các tiểu bậc thang có
đường băng rộng 80 cm theo trình tự giựt cấp từ cao xuống đảm bảo độ sâu
40 cm và độ tơi xốp lớp đất mặt dày 25-30 cm, mỗi băng đào cách nhau 40 cm và cứ
20 băng trồng chừa 1 đường rộng 5 m để vận chuyển mía khi thu hoạch và giống,
vật tư khi trồng. Có thể dùng cỏ Vetiver trồng 2 bên đường vận chuyển để hạn chế
xói mòn. Yêu cầu của kỹ thuật làm đất phải đảm bảo độ sâu, tơi xốp, sạch cỏ, sạch
gốc mía (nếu là đất mía phá gốc trồng lại), không lõi, đường kính hòn đất < 4 cm.
- Theo đường đồng mức: tiến hành định hình và cắm tiêu đường đồng mức
để làm đất, khoảng cách giữa tâm các đường đồng mức từ 0,9-1,0 m. Làm đất
được tiến hành bằng máy động lực MTZ892 và máy nông nghiệp qua 4 bước
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sau: cày phá lâm 3 chảo 720 mm, cày sâu 25-30 cm; cày 7 chảo 660 mm, cày sâu
22-25 cm; bừa offset 24 chảo, bừa sâu 15-20 cm; rạch hàng 3 trụ, sâu 25-30 cm.
Trước khi cày, bừa lần cuối, tiến hành bón toàn bộ lượng vôi. Yêu cầu của kỹ thuật
làm đất phải đảm bảo độ sâu, tơi xốp, sạch cỏ, sạch gốc mía (nếu là đất mía phá
gốc trồng lại), không lõi, đường kính hòn đất < 4 cm.
4.5. Mật độ trồng: 40.000 hom/ha (tương đương 8-10 tấn mía cây).
4.6. Chuẩn bị hom giống
- Chọn hom giống: hom được lấy từ ruộng nhân giống có độ tuổi từ 7-8 tháng
hoặc lấy hom chiết hay hom đôi từ mía 11-12 tháng tuổi. Giống phải thuần, không
lẫn, không sâu, bệnh, mỗi hom phải có 2-3 mắt mầm sống, chiều dài hom từ
30-35 cm, đường kính hom > 2 cm.
- Xử lý hom: hom sau khi lột sạch bẹ lá, chặt thành hom có 2-3 mắt mầm sống,
dùng nước vôi 1,5-2% để xử lý (tưới đều lên trên hom giống và ủ thời gian từ
20-24 giờ, sau đó đem trồng). Mục tiêu là để chống mối không ăn 2 đầu hom và kích
thích nảy mầm.
4.7. Kỹ thuật trồng
- Dùng cuốc vét rãnh giữa tâm đường băng đã đào theo đường tiểu bậc thang với
khoảng cách là tâm hàng cách nhau 1,0 m, sâu 25-30 cm.
- Vôi được bón đều trên mặt băng trước khi vét rãnh.
- Trộn đều 300 kg phân hỗn hợp NPK, 140 kg phân lân Văn Điển và 750 kg phân
hữu cơ vi sinh, bón theo rãnh đã vét, sau đó dùng cuốc xới đều trước khi đặt hom.
- Hom được đặt dọc theo đáy rãnh đã vét và trộn phân, đặt theo phương thức
hàng đơn nối đuôi nhau. Dùng cuốc lấp kín hom với độ dày 3-4 cm nếu đất ẩm và
từ 5-6 cm nếu đất hơi khô. Đầu mỗi hàng nên bố trí 3-4 hom để trồng dặm.
- Sau trồng 1-5 ngày, dùng thuốc Metrimex 80 WP phun đều trên mặt luống với
lượng 50 g thuốc/bình 16 lít nước, phun đều trên ruộng mía đã trồng, mỗi sào phun
2 bình, phun xong không được xới xáo đất.
4.8. Chăm sóc - bón phân thúc - phun thuốc diệt cỏ
- Trồng dặm: sau trồng 20-30 ngày, mía nảy mầm và mọc cao 10-15 cm, có
1-2 lá thật và sắp kết thúc giai đoạn mọc mầm, tiến hành kiểm tra đồng ruộng và
dùng hom giống dự phòng ở đầu hàng để trồng dặm vào những chỗ có khoảng cách
50-70 cm nhưng không có mầm mọc. Tranh thủ trời râm tối hoặc có mưa để
trồng dặm.
- Cuốc cỏ xới xáo: nếu đã phun thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm Metrimex 80 WP khi
mới trồng, sau trồng 40-50 ngày, tiến hành xới xáo để rễ mía phát triển và đẻ nhánh
tập trung. Nếu không dùng thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm, sau trồng 25-30 ngày, tiến
hành xới xáo để diệt cỏ giúp rễ mía phát triển và đẻ nhánh tập trung.
- Bón thúc kết hợp vun gốc: sau trồng 80-90 ngày (mía bắt đầu vươn lóng), tiến
hành làm cỏ, bón thúc và vun gốc để hạn chế mía đẻ nhánh muộn, chống đổ ngã.
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Lượng phân bón thúc cho 1 ha: 400 kg NPK 18-10-16 (20 kg/500 m2). Cách bón:
rạch hàng cách gốc mía 15-20 cm, sâu 10-15 cm, bón phân theo hàng đã rạch và
lấp đất, kết hợp vun gốc. Chú ý trong giai đoạn đoạn này, không nên xới xáo sâu sẽ
ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây mía.
- Phun thuốc cỏ hậu nảy mầm: sau trồng hoặc sau thu hoạch (đối với mía gốc),
cỏ phát sinh từ 2-3 lá, tiến hành làm cỏ hoặc phun thuốc trừ cỏ Metrimex 80 WP, chỉ
phun định hướng trên cỏ giữa 2 hàng mía. Pha từ 75-100 g thuốc với 16 lít nước
(bình 16 lít), phun đều trên cỏ giữa 2 hàng mía.
4.9. Bóc lá, tỉa mầm định cây
- Bóc lá khô: để ruộng mía thông thoáng, hạn chế sâu, bệnh, giúp mía sinh trưởng
tốt và dùng lá tủ gốc để tăng khả năng chống hạn trong mùa khô, hạn chế rửa trôi
trong mùa mưa. Định kỳ 1 tháng bóc lá khô trên cây 1 lần và bắt đầu tiến hành từ
tháng thứ 4 sau trồng.
- Tỉa mầm định cây: trường hợp mía mọc khỏe và đẻ nhánh nhiều, cần tỉa bỏ các
mầm yếu, mầm mọc sát mặt đất, các mầm mọc chậm (sau trồng 4-5 tháng). Chú ý
đảm bảo lượng cây hữu hiệu khi thu hoạch từ 70.000-80.000 cây/ha.
4.10. Phòng trừ sâu, bệnh
- Đối với phòng sâu, bệnh hại: (i) Chọn giống chống chịu; hom giống đúng tiêu
chuẩn, không bị sâu, bệnh, xử lý hom giống và vệ sinh đồng ruộng trước khi trồng;
(ii) Bón phân đầy đủ, đúng loại, đúng lúc, làm cỏ chăm sóc đúng theo các giai đoạn
quy định; (iii) Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện và xử lý ngay các bụi
mía bị sâu, bệnh hại tấn công, lột sạch lá khô, lá vàng úa, lá bị sâu, bệnh.
- Đối với trừ sâu, bệnh hại: thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, khi phát hiện rệp
sáp, sâu đục thân, sùng đục gốc, mối, kiến, dùng Padan 95 SP, Diaphos, Viham,
Sagosuper 3G,... để phòng trừ.
4.11. Thu hoạch: Khi mía chín, lá chuyển vàng và khô nhiều, cây chỉ còn một ít
lá xanh ở ngọn, thân mía chuyển màu, vỏ bóng, ít sáp và cứng hơn thì tiến hành
thu hoạch. Khi thu hoạch phải chặt sát gốc, cần huy động nhân công để thu hoạch
và vận chuyển nhanh đến nhà máy (chặt lâu trên ruộng sẽ làm giảm năng suất và
chữ đường).
4.12. Chăm sóc mía gốc: (i) Sau thu hoạch 3-5 ngày, tiến hành vệ sinh đồng
ruộng (đốt rác), tề sát gốc mía các chồi non còn lại hoặc các gốc mía trồi cao trên
mặt đất, giữ lại đoạn gốc dưới đất có chiều cao khoảng 6-10 cm, nhằm làm mía gốc
tái sinh mạnh và đẻ nhánh khỏe, tập trung; (ii) Sau đó rãi vôi đều trên mặt ruộng
và cuốc rãnh sâu 20-30 cm cách tâm gốc 5-10 cm để làm đứt rễ già, giúp rễ mía
phát triển tốt, sau đó tiến hành bón phân đều (lượng phân và loại phân như bón lót
đối với mía tơ) và lấp kín đất; (iii) Kỹ thuật chăm sóc mía gốc giống như mía tơ, tuy
nhiên, do thời gian chín sớm hơn mía tơ 15-30 ngày nên các thời điểm chăm sóc
cần rút ngắn hơn khoảng 15 ngày so với kỹ thuật chăm sóc mía tơ.
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5. Quy trình kỹ thuật thâm canh cây chuối mốc tại các tỉnh Duyên hải Nam
Trung Bộ
- Chọn đất trồng:
Chọn vùng đất thoát nước tốt, đất tươi xốp có độ dày tầng đất trên 0,9 m, không
lẫn sỏi đá nhiều và không bị tầng đất sét gây úng nước cục bộ, pH đất từ 5,5-7. Trên
đất đồi núi có đá lộ đầu, nên chọn những hốc đá có tích tụ đất và chất mùn do quá
trình rửa trôi gây nên để trồng chuối là tốt nhất.
- Thiết kế vườn, mật độ và chuẩn bị hố trồng:
+ Thiết kế vườn trồng: đối với đất dốc, tiến hành thiết kế vườn trồng theo đường
đồng mức và hình nanh sấu để hạn chế xói mòn, rửa trôi. Đối với đất bằng, thiết kế
vườn theo đường thẳng để tiện chăm sóc và thu hoạch. Vì chuối mốc thân to và cao
cây nên dễ đổ ngã, cần chọn hướng ít bị gió, bão để trồng.

Kiểu hình nanh sấu

Kiểu hình đường thẳng

+ Mật độ trồng: mật độ trồng thích hợp của chuối mốc là 1.100-1.300 khóm/ha,
khoảng cách trồng: hàng cách hàng từ 3 m, khóm cách khóm 2,5-3 m.
+ Hố trồng: hố được đào kích thước dài 0,8 m x rộng 0,8 m x sâu 0,6-0,8 m. Sau
khi đào, tiến hành hun hố để loại trừ mầm móng sâu, bệnh trong đất. Sau khi hun
hố, tiến hành trộn đều phân hữu cơ (30 kg phân xanh hoặc 2 kg phân hữu cơ bã bùn
mía hoặc 2 kg phân hữu cơ Sông Gianh hoặc 16 kg phân chuồng hoai), 0,3 kg vôi
bột, thuốc Basudin với lớp đất mặt và đổ đầy hố. Sau 30-45 ngày, tiến hành móc hố
để trồng.
- Chuẩn bị giống để trồng:
+ Sử dụng giống chuối nuôi cấy mô tế bào thực vật: cây giống được ra ngôi trong
túi bầu. Khi cây đạt từ 7-9 lá, chiều cao trên 30 cm, chiều cao thân giả trên 15 cm
thì đem đi trồng. Ưu điểm là cây sạch bệnh và các cây trong vườn sinh trưởng, ra
hoa đồng loạt. Nhược điểm là giá thành cây giống cao và thường không chủ động
ngay tại vùng trồng.
+ Sử dụng cây giống tách từ cây mẹ trong các vườn chuối kinh doanh: cây giống
được lựa chọn từ những vườn đang sinh trưởng tốt, không bị sâu, bệnh hại. Chọn
cây con cao từ 0,6-1,0 m, số lá từ 8-12 lá, tốt nhất là dạng đuôi chiên, lá thật trên
cùng sắp xòe ra (đang loa kèn). Cây con được gọt sạch rễ, không làm xây xát thân
ngầm và xử lý dung dịch Aliette 85 WP, cắt bớt lá trước khi đem trồng.
- Thời vụ trồng: đối với những khu vực có ảnh hưởng mưa Tây Nguyên, tiến hành
trồng vào thời điểm tháng 5 (mưa tiểu mãn), cuối tháng 9 (đầu mùa mưa) và cuối
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tháng 11 (chuẩn bị kết thúc mùa mưa). Đối với những khu vực không ảnh hưởng
mưa Tây Nguyên, tiến hành trồng vào cuối tháng 9 (đầu mùa mưa) và cuối tháng 11
(chuẩn bị kết thúc mùa mưa).
- Trồng cây: dùng cuốc móc giữa hố một hốc với độ sâu từ 5-6 cm, đặt cây con
nhẹ nhàng vào hốc, lèn đất chặt để giữ cây đứng nhưng không được nén mạnh gốc
và thân giả của cây con, lấp đất kín thân ngầm từ 5-6 cm. Chú ý: không lấp quá sâu
vì cây sẽ chậm đẻ chồi, nhưng không trồng quá nông cây dễ bị đổ và chóng tàn.
- Bón phân:
Lượng phân bón cho 1 khóm/năm: 30 kg phân xanh hoặc 2 kg phân hữu cơ
bã bùn mía hoặc 2 kg phân hữu cơ Sông Gianh hoặc 16 kg phân chuồng hoai,
0,05 kg N + 0,03 kg P2O5 + 0,06 kg K2O.
Phương thức bón phân: đào rãnh rộng khoảng 10 cm và sâu 10 cm quanh gốc
khóm chuối (tránh gây tổn thương rễ chuối), rãnh cách gốc khóm từ 20-30 cm, phân
được bón theo rãnh, lấp đất sau bón.
Các lần bón đối với vườn mới trồng: toàn bộ phân hữu cơ, 40% phân lân được
lót khi đào hố; bón lần 1 (sau trồng 2 tháng): 50% đạm + 30% lân + 50% kali; bón
lần 2 (sau trồng 8-9 tháng): 50% đạm + 30% lân + 50% kali.
Các lần bón đối với vườn đã thu hoạch: bón lần 1 (tháng 5, khi mưa tiểu mãn):
toàn bộ phân hữu cơ + 1/3 lân + 1/3 đạm + 1/3 kali; bón lần 2 (tháng 9): 1/3 lân +
1/3 đạm + 1/3 kali; bón lần 3 (tháng 11): 1/3 lân + 1/3 đạm + 1/3 kali.
- Chăm sóc:
Tỉa mầm định chồi: tiến hành định vị cây con trên khóm theo nguyên tắc cặp đôi,
tức là mỗi thế hệ chỉ giữ lại 1 cây/khóm và các thế hệ cách nhau 4 tháng. Việc định
chồi phải tiến hành thường xuyên bằng biện pháp cơ giới (cắt bỏ những mầm không
phải giữ lại, dùng thuốc gốc đồng bôi lên vết cắt để hạn chế bệnh xâm nhập).
Định kỳ 15-20 ngày, theo dõi tình hình sinh trưởng của cây chuối và tiến hành
cắt bỏ lá khô, lá già bị vàng, bứt sạch các mo chuối còn dính trên buồng để thông
thoáng vườn và giảm thiểu sâu, bệnh hại.
Cùng thời điểm cắt lá chuối khô, tiến hành kiểm tra sâu, bệnh của vườn chuối để
có biện pháp chăm sóc và phòng trừ kịp thời.
Khi chuối ra hoa, tiến hành theo dõi quá trình ra hoa và trổ buồng. Đối với chuối
mốc, khi buồng được 7-10 nải, tiến hành cắt bắp chuối để cây tập trung dinh dưỡng
nuôi quả.
Đào bỏ thân ngầm của cây mẹ và bón phân vun gốc cây con.
- Thu hoạch:
Sau khi ra hoa khoảng 80-100 ngày, quả chuối căng và chuyển từ màu xanh nhạt
sang xanh đậm thì tiến hành thu hoạch. Tuy nhiên, chuối mốc thường có giá vào dịp
rằm, đầu tháng và tết, do đó, cần kết hợp cả thời gian sau khi ra hoa, đặc điểm của
quả và thời điểm giá cao để thu hoạch.
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Sau khi thu hoạch buồng, tiến hành thu gom các lá còn lại trên cây và chặt thân
giả cây chuối sát gốc, sử dụng nhóm thuốc bảo vệ thực vật gốc đồng tưới đều lên
vết chặt để hạn chế bệnh xâm nhập. Đối với lá và thân giả, nếu tận dụng để bán, khi
thu gom lá phải cẩn thận tránh bị rách và bóc từng bẹ lá đem phơi khô để bán, nếu
không tận dụng để bán thì đem phơi khô cả bẹ lá và lá làm vật liệu che phủ.
6. Quy trình canh tác tổng hợp cây sầu riêng ở huyện Khánh Sơn Khánh Hòa
- Chọn đất trồng: chọn khu vực đất đồi có độ dốc từ 0-15o, độ cao thấp hơn
970 m, đất tươi xốp và độ dày tầng đất từ 1,2 m trở lên, đảm bảo nguồn nước tưới
và không bị úng.
- Thiết kế vườn, mật độ và chuẩn bị hố trồng:
+ Thiết kế vườn trồng: vườn được thiết kế trồng theo đường đồng mức, trồng
thẳng hàng để làm mương tiêu nước.
+ Mật độ trồng: trồng theo khoảng cách 10 m x 10 m (hàng cách hàng 10 m và
cây cách cây 10 m) hoặc 10 m x 8 m (hàng cách hàng 10 m và cây cách cây 8 m),
tương ứng với mật độ 100 cây/ha và 125 cây/ha.
+ Hố trồng: hố được đào với kích thước dài 0,8 m x rộng 0,8 m x sâu 0,8 m. Sau
khi đào, tiến hành hun hố để loại trừ mầm móng sâu, bệnh trong đất. Sau khi hun
hố, tiến hành trộn đều phân hữu cơ (20 kg phân chuồng hoặc 20 kg phân gà hoai),
0,3 kg vôi bột và thuốc Basudin với lớp đất mặt và đổ đầy hố. Sau 30-45 ngày, tiến
hành móc hố để trồng.
+ Thiết kế hệ thống tiêu nước chống úng:

(ghi chú:

là hướng tiêu nước ghi gặp mưa)

- Chuẩn bị giống để trồng:
+ Loại giống: sử dụng giống sầu riêng Monthong và Ri-6 để canh tác.
+ Tiêu chuẩn cây giống: đúng giống, thân cây thẳng và vững chắc, chiều cao cây
từ 80 cm trở lên tính từ mặt giá thể bầu ươm, đường kính thân từ 0,8 cm trở lên đo
ở điểm trên vết ghép 2 cm, có từ 3 cành cấp 1 trở lên, số lá phải hiện diện đầy đủ
tính từ 1/3 chiều cao của cành giống đến đỉnh chồi. Các lá ngọn đã trưởng thành
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phải xanh tốt và có đặc điểm đặc trưng của giống, cây giống sinh trưởng khỏe,
không bị nhiễm sâu, bệnh hại. Tuổi xuất vườn từ 8-12 tháng sau ghép.
- Thời vụ và phương thức trồng:
+ Thời vụ trồng: tiến hành trồng vào cuối tháng 9 (đầu mùa mưa) và cuối tháng
11 (chuẩn bị kết thúc mùa mưa).
+ Phương thức trồng: tốt nhất là trồng 2 giống sầu riêng Monthong (MT) và Ri-6
trên cùng một vườn theo các sơ đồ sau:
MT
MT
MT
MT

Ri-6
MT
Ri-6
MT
Ri-6
MT
Ri-6
MT
Sơ đồ 1

Ri-6
Ri-6
Ri-6
Ri-6

Ri-6
Ri-6
Ri-6
Ri-6

MT
MT
MT
MT

MT
Ri-6
MT
Ri-6
MT
Ri-6
MT
Ri-6
Sơ đồ 2

MT
MT
MT
MT

MT
MT
MT
MT

Dùng cuốc móc giữa hố một hốc có độ sâu tương đương với chiều cao của bầu
cây giống, rọc 2 bên túi bầu và tháo nhẹ túi ra khỏi bầu đất, đặt cây con nhẹ nhàng
vào hốc, lèn đất chặt để giữ cây đứng.
- Chăm sóc cây giai đoạn kiến thiết cơ bản:
+ Bón phân: trong năm đầu bón phân theo công thức N:P:K:Mg theo tỷ lệ 18:11:5:3
với lượng 0,2 kg/cây/lần và bón 4 lần/năm. Từ năm thứ hai đến năm thứ tư, vẫn
bón phân với công thức N:P:K:Mg theo tỷ lệ 18:11:5:3, nhưng lượng tăng dần từ
0,3 kg/cây/lần, 0,7 kg/cây/lần, 1,0 kg/cây/lần và bón 4 lần/năm; ngoài ra, hàng
năm bón 20-30 kg phân chuồng hoai/cây hoặc 20 kg phân già/cây hoặc 2 kg phân
Dynamic Lifter/cây.
+ Tưới nước: tiến hành làm bồn để tưới nước. Trong mùa khô, tưới nước thường
xuyên để duy trì ẩm độ đất nhưng lượng nước tưới vừa phải để không xảy ra hiện
tượng úng; trong mùa mưa, tiến hành mở bồn theo hướng mương tiêu để tránh bị
ngập úng.
+ Tỉa cành, tạo tán: từ năm thứ nhất đến năm thứ tư, tiến hành tỉa bỏ cành mọc
đứng, cành bên trong tán, cành đan chéo nhau, cành ốm yếu, cành bị sâu, bệnh,
cành mọc gần mặt đất. Giữ lại các cành mọc ngang, cành khỏe mạnh và cành cách
mặt đất từ 1,0 m trở lên.
+ Phòng trừ cỏ dại và sâu, bệnh hại:
Đối với cỏ dại: tiến hành làm cỏ bằng phương thức thủ công và không nên dùng
thuốc trừ cỏ nguồn gốc hóa học. Tiến hành làm sạch cỏ dại trong bồn, bên ngoài
bồn không nên dãy sạch và chỉ cắt ngắn. Có thể trồng xen các loại cây ngắn ngày
như đậu xanh, đậu đen, ngô,… nhưng không được trồng xen các loại cây đu đủ,
dứa, ca cao và cao su.
Đối với sâu, bệnh hại: sử dụng biện pháp phòng, trừ tổng hợp để quản lý dịch hại
trên cây sầu riêng. Cụ thể: vệ sinh đồng ruộng, tạo vườn thông thoáng và loại trừ
tồn dư sâu, bệnh hại thông qua việc làm cỏ, tỉa cành, tạo tán và trồng mật độ hợp lý.
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Giảm thiểu điều kiện thuận lợi để nấm Phytophthora palmivora phát sinh, phát
triển, gây hại thông qua việc sử dụng phân gà hoai, thiết lập hệ thống mương tiêu
nước, trồng điểm ghép trên mặt đất, không gây tổn thương rễ khi làm cỏ cũng như
bón phân và trồng cây cùng ký chủ.
Bón phân cân đối và hợp lý (như ở mục bón phân).
Thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện sâu, bệnh hại và phòng trừ khi đến
ngưỡng bằng các loại thuốc đặc hiệu: sử dụng các loại thuốc Aliette, Agriphoss
400 DD và Ridomil gold để phòng trừ các bệnh thối gốc chảy mủ, thối đáy quả,
thối quả và đốm rong; sử dụng các loại dầu khoáng SK 99 Supray, DC Tronplus để
phòng trừ rầy nhảy và rệp sáp.
- Chăm sóc cây giai đoạn thu hoạch:
+ Bón phân:
Lượng phân bón đầu tư cho 01 cây/năm: 20 kg phân chuồng hoai hoặc 20 kg
phân gà hoai hoặc 2 kg phân Dynamic Lifter + 1,2 kg N + 1,2 kg P2O5 + 1,2 kg K2O
+ 0,08 kg MgO (tương đương 2,6 kg urê + 7,5 kg super lân + 2,4 kg kali sulfat +
0,5 kg magiê sulfat) + 1,0 kg KNO3 + 50 ml MKP(0:52:34) + 48 g KNO3 +
48 g Ca(NO3)2 + 360 g Ca3(PO4)2.
Phương thức bón phân qua gốc: đào rãnh sâu 5-10 cm, rộng từ 20-30 cm ở bìa
hình chiếu tán lá. Bón phân vào rãnh và lấp phủ kín lượng phân đã bón.
Thời điểm bón phân qua gốc:
Lần 1 (sau thu hoạch): 100% phân hữu cơ + 50% N + 20% P2O5 + 25% K2O +
60% MgO;
Lần 2 (trước khi ra hoa 30-40 ngày): 25% N + 60% P2O5 + 25% K2O;
Lần 3 (trái non bằng trái chôm chôm): 25% N + 20% P2O5 + 50% K2O + 40% MgO;
Lần 4 (trước khi thu hoạch 30 ngày): 100% KNO3.
Phương thức bón phân qua lá:
Phun MKP vào các tuần 5 đến 10 (định kỳ 1 tuần/lần).
Phun [16g KNO3 + 16g Ca(NO3)2]/8 lít nước/cây vào tuần thứ 8, 9 và 10 sau khi
hoa nở.
Phun 120 g Ca3(PO4)2/8 lít nước/cây vào tuần thứ 11, 12 và 13 sau khi hoa nở.
+ Tưới nước:
Thiết lập bồn và tưới nước cho cây theo bồn.
Sau khi thu hoạch đến trước khi cây phân hóa mầm hoa (từ cuối tháng 8 đến đầu
tháng 12), trong mùa mưa nên không cần tưới nước cho cây.
Cây bắt đầu phân hóa mầm hoa đến giai đoạn quả đang phát triển, tưới nước để
thường xuyên duy trì ẩm độ đất cho cây, không để đất quá hạn mới tưới và cũng
không tưới quá úng sẽ gây hiện tượng rụng quả hàng loạt. Thông thường tưới với
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lượng khoảng 60 lít/cây và tưới định kỳ 7 ngày/lần, khi gặp mưa cần theo dõi ẩm độ
đất để điều chỉnh lịch tưới cho hợp lý.
+ Tỉa cành:
Sau khi thu hoạch quả, tiến hành tỉa bỏ những cành khô, cành bị sâu, bệnh hại và
cành chạm tán giữa các cây (nếu có).
Trong giai đoạn quả phát triển, tiến hành tỉa bỏ những những chồi con phát sinh
trên cành ngang.
+ Tỉa hoa, tỉa quả:
Tỉa hoa theo một trong hai phương thức sau: tỉa bỏ hoa đợt 2, giữ hoa đợt 1 và
đợt 3 hoặc tỉa bỏ hoa đợt 1 và đợt 3, giữ hoa đợt 2.
Tỉa quả: Lần 1 (tuần thứ 3 hoặc 4 sau khi hoa nở): tỉa bỏ những quả bị méo mỏ,
quả bị sâu, bệnh. Ở những chùm đậu quả nhiều cũng nên tỉa bỏ bớt và chỉ nên giữ
lại 2 quả/chùm. Lần 2 (tuần thứ 8 sau khi hoa nở): tỉa bỏ những quả có dấu hiệu
phát triển không bình thường và bị sâu, bệnh hại.
+ Phòng trừ cỏ dại và sâu, bệnh hại:
Đối với cỏ dại: tiến hành làm cỏ bằng phương thức thủ công, không nên dùng
thuốc trừ cỏ nguồn gốc hóa học. Tiến hành làm sạch cỏ dại trong bồn, bên ngoài
bồn không nên dãy sạch và chỉ cắt ngắn. Giai đoạn này không trồng xen các loại
cây trồng khác.
Đối với sâu, bệnh hại: sử dụng biện pháp phòng, trừ tổng hợp để quản lý dịch hại
trên cây sầu riêng. Cụ thể:
Vệ sinh đồng ruộng, tạo vườn thông thóang và loại trừ tồn dư sâu, bệnh hại thông
qua việc làm cỏ, tỉa cành, tạo tán và trồng mật độ hợp lý.
Giảm thiểu điều kiện thuận lợi để nấm Phytophthora palmivora phát sinh, phát
triển, gây hại thông qua việc sử dụng phân gà hoai, thiết lập hệ thống mương tiêu
nước, trồng điểm ghép trên mặt đất, không gây tổn thương rễ khi làm cỏ cũng như
bón phân và trồng cây cùng ký chủ.
Bón phân cân đối và hợp lý (như ở mục bón phân).
Thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện sâu, bệnh hại và phòng trừ khi đến
ngưỡng bằng các loại thuốc đặc hiệu: sử dụng các loại thuốc Aliette, Agriphoss
400 DD và Ridomil gold để phòng trừ các bệnh thối gốc chảy mủ (xảy ra ở tất cả các
giai đoạn sinh trưởng của cây), thối đáy quả (giai đoạn quả phát triển), thối quả (giai
đoạn quả phát triển), đốm rong (xảy ra ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng của cây);
sử dụng các loại dầu khóang SK 99 Supray, DC Tronplus để phòng trừ rầy nhảy và
rệp sáp (giai đoạn cây sầu riêng ra lá non); sử dụng Sherol, Secsaigon để phòng
trừ sâu đục quả (giai đoạn quả non).
+ Thu hoạch: thu hoạch quả vào thời điểm quả chín trên cây (đầu gai của quả hóa
nâu một đoạn dài 5-7 mm) và không để quả chạm đất sau thu hoạch.
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KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ NOÅI BAÄT
PHUÏC VUÏ ÑEÀ AÙN TAÙI CÔ CAÁU NGAØNH NOÂNG NGHIEÄP
THEO HÖÔÙNG NAÂNG CAO GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG VAØ PHAÙT TRIEÅN BEÀN VÖÕNG
CHO CAÙC TÆNH TAÂY NGUYEÂN VAØ LAÂM ÑOÀNG
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

I. GIỚI THIỆU VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN
1. Thông tin chung
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) được thành lập
theo Quyết định số 930/1997/QĐ-TTg ngày 03/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ.
Năm 2008, WASI trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam theo Quyết định
số 72/2008/QĐ-BNN ngày 10/6/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Hiện WASI có trụ sở chính tại 53 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Buôn Ma Thuột,
tỉnh Đắk Lắk. Về cơ cấu tổ chức, WASI có 3 đơn vị trực thuộc (tại Đắk Lắk, Gia Lai
và Lâm Đồng); 3 phòng chức năng và 8 đơn vị nghiên cứu. Tổng số cán bộ công
nhân viên chức hiện nay là 287 người, trong đó có 152 cán bộ viên chức, còn lại
hợp đồng lao động và công nhân. Về trình độ chuyên môn: có 12 tiến sỹ; 30 thạc
sỹ; 92 kỹ sư, cử nhân.
WASI là đơn vị sự nghiệp khoa học, có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển
giao công nghệ trên các lĩnh vực nông lâm nghiệp, chăn nuôi, công nghệ sinh học,
bảo vệ môi trường sinh thái phục vụ cho sự phát triển nông lâm nghiệp vùng Tây
Nguyên. Đến nay, WASI có trên 40 năm kinh nghiệm nghiên cứu và chuyển giao
khoa học kỹ thuật (tính từ năm thành lập đơn vị tiền thân 1976).
Trong thời gian qua, WASI đã thực hiện rất nhiều các nhiệm vụ nghiên cứu khoa
học công nghệ thông qua các đề tài, dự án cấp Nhà nước, cấp Bộ và địa phương
về cây trồng và vật nuôi tại Tây Nguyên. Nghiên cứu tổng thể các biện pháp kỹ thuật
sản xuất về cây trồng bao gồm: giống, canh tác, bảo vệ thực vật, quản lý sản xuất
nhằm phát triển bền vững những cây trồng chủ lực như cà phê, ca cao, hồ tiêu, bơ,
mắc ca, điều, cây ăn quả khác (sầu riêng, mít…), cây dâu tằm, cây hoa, cây thức ăn
gia súc. Nghiên cứu tổng thể về chăn nuôi (gia súc, tằm), đồng cỏ… Hướng đi mới
được áp dụng trong nghiên cứu giai đoạn gần đây là ứng dụng các tiến bộ trong
công nghệ sinh học, công nghệ cao vào nông nghiệp để đáp ứng nền nông nghiệp
hiện đại. Các đề tài, dự án đã góp phần vào việc giải quyết các vấn đề cấp thiết
trong nông nghiệp ở các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh, thành khác có cây trồng, vật
nuôi tương tự Tây Nguyên; đồng thời đóng góp vào sự thành công của việc phát
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triển nông lâm nghiệp vùng Tây Nguyên như hiện nay. Tuy nhiên, việc phổ biến và
áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ (KHCN) của WASI vào sản xuất ở các tỉnh
Tây Nguyên hiện nay vẫn còn hạn chế so với tiềm năng của đơn vị. Vì vậy với mong
muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển ngành nông nghiệp nói chung và
vùng Tây Nguyên nói riêng, chúng tôi xin giới thiệu một cách tổng hợp nhất mang
tính hệ thống về nghiên cứu và chuyển giao khoa học của WASI đã và đang thực
hiện. Với mục đích giúp cho các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, người
sản xuất nắm được các tiến bộ nhằm có định hướng ứng dụng đưa vào sản xuất,
mang lại hiệu quả cao nhất, đặc biệt trong tình hình tái cơ cấu ngành nông nghiệp
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững hiện nay.
2. Số lượng các đề tài, dự án thực hiện từ 2011 đến nay
Từ năm 2011 đến nay (tháng 3/2017), WASI đã và đang thực hiện 89 đề tài,
dự án nghiên cứu các cấp bao gồm: 5 đề tài, dự án cấp Nhà nước; 15 đề tài, dự
án cấp Bộ; 38 đề tài, dự án cấp địa phương; 4 đề tài cấp cơ sở và 27 nhiệm vụ
thường xuyên.
+ Đề tài, dự án nghiên cứu cấp Nhà nước: có 4 đề tài (2 đề tài đã tổng kết và
1 đề tài đang chờ nghiệm thu) và 1 dự án (đã nghiệm thu). Trong đó có 2 đề tài về
cà phê, 1 đề tài về ca cao và 1 dự án về bò lai Zêbu.
+ Đề tài, dự án nghiên cứu cấp Bộ: gồm 15 đề tài, dự án các cấp như sau:
- 10 đề tài, dự án độc lập cấp Bộ (trong đó 7 đề tài, 2 dự án đã nghiệm thu;
1 đề tài đang thực hiện). Các đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu về cây trồng: cây
cà phê (5 đề tài), cây bơ (1 đề tài, 1 dự án), cây ca cao (1 dự án), cây chè (1 đề tài)
và cây hồ tiêu (1 đề tài).
- 3 dự án khuyến nông Trung ương: 2 dự án về cây cà phê và 1 dự án về cây
hồ tiêu (đã nghiệm thu).
- 1 đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu sinh kế vùng cao về cây ngô (đã
nghiệm thu);
- 1 đề tài thuộc Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới về
cây cà phê (đã nghiệm thu cấp cơ sở).
+ Đề tài nghiên cứu cấp tỉnh: có 38 đề tài, trong đó 33/38 đề tài đã nghiệm thu,
cụ thể tại các tỉnh như sau: Đắk Lắk có 8/10 đề tài; Đắk Nông có 4/5 đề tài, Gia
Lai có 4/5 đề tài, Kon Tum có 3/3 đề tài; Lâm Đồng có 13/14 đề tài; Bình Phước có
1/1 đề tài.
+ Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở: 4/4 đề tài đã nghiệm thu. Các đề tài nghiên cứu
về cây trồng (cà phê, hồ tiêu, cây lương thực thực phẩm, cây dâu tằm, cây thức ăn
gia súc…), nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ Tây Nguyên…
+ Nhiệm vụ thường xuyên: 18 nhiệm đã nghiệm thu (2015-2016), 9 đề tài đang
thực hiện. Nội dung tập trung thực hiện về cây trồng (cà phê, hồ tiêu, cây lương
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thực thực phẩm, cây dâu tằm, cây thức ăn gia súc…), nghiên cứu sản xuất chế
phẩm sinh học phục vụ Tây Nguyên…
+ Nhiệm vụ hợp tác quốc tế: WASI còn hợp tác thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm
vụ khác với các tổ chức như: Chương trình hợp tác nông nghiệp và phát triển nông
thôn giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Australia (CARD)
(trong dự án lên men, sấy và đánh giá chất lượng ca cao tại Việt Nam), Trung tâm
Quản lý Môi trường Quốc tế (ICEM) (trong lĩnh vực quản lý lưu vực sông Sê san và
Sêrêpôk, Ngân hàng Thế giới (về tái canh cà phê), Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
(về sản xuất cà phê bền vững), Tổ chức phát triển Hà Lan SNV/IDH (về xây dựng
Bộ giáo trình Quốc gia về sản xuất cà phê bền vững)…
3. Kết quả nghiên cứu KHCN nổi bật của WASI
3.1. Nghiên cứu về cây trồng
3.1.1. Giống cây trồng
Giống cây trồng là một trong những lĩnh vực ưu tiên nghiên cứu có tính chiến
lược và dài hạn của WASI. Các tiêu chí chọn lọc giống tập trung vào đặc điểm năng
suất, chất lượng cao, có khả năng chống chịu sâu, bệnh hại, phù hợp với điều kiện
sinh thái vùng và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Gần đây, các nghiên cứu về giống
còn tập trung vào các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu và tạo giống cây trồng
đặc sản, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng và xuất khẩu.
* Giống cà phê vối
Hiện nay, WASI đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận chính thức gồm
10 giống cà phê vối (9 dòng vô tính: TR4, TR5, TR6, TR7, TR8, TR9, TR11, TR12,
TR13 và 1 giống hạt lai đa dòng: TRS1). Các giống cà phê vối này có các đặc tính
vượt trội so với các giống cà phê trước đây với đặc điểm chung: tiềm năng năng
suất cao, từ 4-7 tấn nhân/ha (trong điều kiện thâm canh cao có thể đạt tới 10 tấn
nhân/ha); chất lượng tốt, khối lượng hạt cao hơn các giống đại trà từ 20-70 %; khả
năng kháng cao đối với bệnh gỉ sắt; tỷ lệ hạt loại R1 đạt từ 70-95 %. Trong 10 giống
này, có 1 giống TRS1 là giống hữu tính được sản xuất bằng hạt nên thuận tiện
cho việc chuyển giao, giảm giá thành cây giống. Các giống vô tính khác như TR4,
TR9… cũng được người sản xuất sử dụng nhiều trong trồng tái canh, ghép cải tạo
các vườn cà phê năng suất thấp.
Ngoài các giống cà phê vối đã được công nhận chính thức, năm 2016, WASI
cũng được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận cho sản xuất thử 2 giống cà phê
chín muộn TR14 và TR15. Các giống này có thời điểm chín từ tháng 1 đến tháng 2,
tức là vào mùa khô nên rất thuận lợi cho việc thu hái và chế biến sản phẩm, giảm
áp lực công trong mùa thu hoạch, đặc biệt là có thể giảm được một đợt tưới trong
mùa khô so với các giống chín sớm và chín trung bình.
* Giống cà phê chè
2 giống cà phê chè lai TN1, TN2 đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận
chính thức năm 2011. Đây là các giống cà phê chè lai có khả năng thích ứng rộng,
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cho năng suất cao (trung bình 3,5 tấn nhân/ha), kháng bệnh gỉ sắt và chất lượng cà
phê tách được cải thiện rõ so với giống Catimor hiện trồng. Năm 2016, 3 giống cà
phê chè lai TN6, TN7, TN9 và 1 giống cà phê chè hữu tính THA1 cũng đã được Bộ
Nông nghiệp và PTNT công nhận là giống sản xuất thử. Đây là những giống định
hướng cho việc phát triển cà phê chè chất lượng cao tại các vùng trồng thích hợp
ở Việt Nam, trong đó các vùng phù hợp ở Tây Nguyên là những nơi có độ cao trên
800 m ở Kon Tum và Lâm Đồng.
* Giống bơ
Bơ được xem là loại cây ăn quả có triển vọng góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây
trồng tại Tây Nguyên và tăng thu nhập cho nông dân, hạn chế rủi ro trong sản xuất
nông nghiệp. Bơ có thể trồng thuần và trồng xen trong các vườn cà phê với hiệu
quả kinh tế rất cao. Hiện nay, WASI đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận
chính thức 2 giống bơ: TA1 và Booth7 với đặc điểm là chín trái vụ, chất lượng rất
ngon, giá bán rất cao. WASI cũng đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận
tạm thời 4 giống bơ: TA3, TA5, Reed và TA40. Đây là những giống bơ chín muộn có
năng suất khá, chất lượng tốt, phù hợp thị hiếu tiêu dùng và xuất khẩu.
* Các giống cây trồng khác
+ Giống ca cao: Bộ Nông nghiệp và PTNT đã công nhận 5 dòng ca cao TC4,
TC7, TC11, TC12, TC13; 2 giống PBC 157, PBC 157 đã được Cục Trồng trọt, Bộ
Nông nghiệp và PTNT công nhận sản xuất thử. Năm 2016, 3 giống ca cao TC21,
TD28, TD31 đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận sản xuất thử.
+ Giống điều
Đã tuyển chọn được 5 cây đầu dòng điều: ES-04, EK-24, BĐ-01, KP-11, KP-12,
được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận.
+ Giống dâu
Có 2 giống TBL03 và TBL05 đã được công nhận chính thức; 1 giống dâu lai
VA-201 được công nhận chính thức. Năng suất bình quân 25-30 tấn/ha; trọng lượng
100 lá cao từ 250-400 g.
+ Giống dâu tây: có 1 giống dâu tây được công nhận là Angelique.
3.1.2. Các quy trình về kỹ thuật canh tác, bảo vệ thực vật, công nghệ sau
thu hoạch
* Các quy trình liên quan đến cây cà phê (> 20 quy trình)
+ Các quy trình liên quan đến cây cà phê do WASI thực hiện
- Quy trình nhân giống in vitro cho 2 vật liệu cà phê vối 10/24 và 34/2.
- Quy trình nhân giống cây cà phê chè (Arabica) bằng công nghệ Bioreactor để
nhân nhanh các giống cà phê chè lai có năng suất cao và chất lượng tốt vào sản
xuất, phục vụ tái canh cà phê chè trên địa bàn cả nước.
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- Quy trình huấn luyện cây cà phê nhân giống bằng Bioreactor trong vườn ươm.
- Quy trình trồng cà phê từ cây nhân giống vô tính bằng in vitro.
- 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 và lên men hạt ca cao.
- Quy trình phòng trừ một số đối tượng sâu, bệnh hại chính trên cây cà phê: rệp
sáp, mọt đục quả, mọt đục cành, bệnh gỉ sắt, bệnh khô cành, bệnh 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.
- Nghiên cứu sản xuất các chế phẩm phân bón chuyên dùng cho cây cà phê
(NUCAFE), cây hồ tiêu (NUPE).
- Nghiên cứu chế phẩm sinh học xử lý vỏ cà phê làm phân bón cho cây trồng.
- 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.
Ngoài ra, còn các quy trình khác về các kỹ thuật canh tác, chế biến...
* Các quy trình liên quan đến cây cà phê do WASI phối hợp thực hiện với
các đơn vị khác thực hiện (2 quy trình)
- Quy trình quản lý tổng hợp tuyến trùng hại cà phê tại Tây Nguyên (Viện Bảo vệ
Thực vật chủ trì, WASI phối hợp thực hiện).
- Quy trình tái canh cây cà phê vối (Cục Trồng trọt biên soạn, WASI tham gia góp
ý xây dựng).
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* Các quy trình về cây hồ tiêu
+ Quy trình liên quan đến cây hồ tiêu do WASI thực hiện (5 quy trình)
- 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.
+ Quy trình liên quan đến cây hồ tiêu do WASI phối hợp với các đơn vị khác
thực hiện (7 quy trình)
- Quy trình quản lý tổng hợp dịch hại cây hồ tiêu tại Tây Nguyên (Viện Khoa học
Nông nghiệp Việt Nam chủ trì, WASI phối hợp thực hiện).
- Quy trình sử dụng thuốc hóa học và chế phẩm vi sinh phòng trừ dịch hại phát
sinh từ đất (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chủ trì, WASI phối hợp thực hiện).
- Quy trình tưới nước tiết kiệm, tiêu nước nhanh cho hồ tiêu (Viện Khoa học Nông
nghiệp Việt Nam chủ trì, WASI phối hợp thực hiện).
- Quy trình quản lý tổng hợp tuyến trùng hại hồ tiêu tại Tây Nguyên (Viện Bảo vệ
Thực vật chủ trì, WASI phối hợp thực hiện).
- Tiến bộ kỹ thuật cây hồ tiêu - yêu cầu kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch
(Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chủ trì, WASI phối hợp thực hiện).
- Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch hồ tiêu (Cục Trồng trọt biên
soạn, WASI tham gia góp ý xây dựng).
- Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh chết nhanh, chết chậm hại hồ tiêu (Cục Bảo vệ
Thực vật biên soạn, WASI tham gia góp ý xây dựng).
* Các quy trình liên quan đến cây công nghiệp khác và cây ăn quả
+ Quy trình liên quan đến cây công nghiệp khác và cây ăn quả do WASI thực
hiện (17 quy trình)
- Quy trình sản xuất chè nguyên liệu búp tươi đạt tiêu chuẩn VietGAP phù hợp với
các vùng chè chính tại Tây Nguyên.
- Quy trình kỹ thuật sản xuất giống điều ghép.
- Quy trình kỹ thuật phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây điều tại Tây Nguyên.
- Quy trình nhân giống bơ TA1 và Booth7.
- Quy trình thâm canh giống bơ TA1 và Booth7.
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Ngoài ra, còn có các quy trình về cây ca cao (12 quy trình) và các cây công
nghiệp khác.
+ Quy trình liên quan đến cây công nghiệp khác và cây ăn quả do WASI phối
hợp với các đơn vị khác thực hiện
- Quy trình kỹ thuật sản xuất giống điều ghép (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt
Nam chủ trì, WASI phối hợp thực hiện).
- Quy trình kỹ thuật trồng mới và chăm sóc cây điều (Viện Khoa học Nông nghiệp
Việt Nam chủ trì, WASI phối hợp thực hiện).
- Quy trình kỹ thuật bón phân cân đối cho vườn điều non và vườn cho trái (Viện
Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chủ trì, WASI phối hợp thực hiện).
- Quy trình kỹ thuật phòng trừ sâu, bệnh hại điều chính (Viện Khoa học Nông
nghiệp Việt Nam chủ trì, WASI phối hợp thực hiện).
- Quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh do nấm Phytophthora trên một số cây công
nghiệp và cây ăn quả (ca cao, tiêu và sầu riêng) tại Tây Nguyên.
Ngoài ra, còn có các quy trình khác (cây ca cao, cây khác…).
* Các quy trình liên quan đến cây dâu (3 quy trình)
- Quy trình quản lý dinh dưỡng tổng hợp cho cây dâu.
- Quy trình công nghệ nhân giống dâu bằng hom.
- Quy trình kỹ thuật nuôi, trồng các giống dâu mới.
3.1.3. Các tiến bộ kỹ thuật
Có 14 tiến bộ kỹ thuật về giống, quy trình, biện pháp kỹ thuật do WASI nghiên cứu
được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận.
+ 5 tiến bộ kỹ thuật công nhận chính thức. Trong đó, có 2 tiến bộ kỹ thuật về
cà phê (biện pháp bón phân NPK cho cà phê chè Catimor trên đất bazan, biện pháp
phòng trừ tuyến trùng hại rễ cà phê); 1 tiến bộ kỹ thuật về cây ca cao (Quy trình kỹ
thuật ghép ca cao); 1 tiến bộ kỹ thuật về cây hồ tiêu (Biện pháp kỹ thuật canh tác
tổng hợp trên cây hồ tiêu tại Đắk Lắk); 1 tiến bộ kỹ thuật về giống tằm (Giống tằm
lưỡng hệ nguyên Larec1, Larec2, Larec7, Larec8 và giống tằm lai TN1278).
+ 9 tiến bộ kỹ thuật được công nhận tạm thời. Trong đó, có 1 tiến bộ kỹ thuật
về cây ca cao (quy trình ghép); 3 tiến bộ kỹ thuật về cây cà phê (quy trình ghép cà
phê vối, nuôi cấy mô cà phê chè, nuôi cấy mô cà phê vối); 1 tiến bộ kỹ thuật về cây
hồ tiêu (cây trụ sống); 1 tiến bộ kỹ thuật về cây dâu (tưới nước); 3 tiến bộ kỹ thuật về
giống tằm (nuôi tằm, bảo quản giống tằm, giống tằm lưỡng hệ lai tứ nguyên LĐ 09).
3.1.4. Xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật
Trong thời gian qua, WASI đã xây dựng thành công nhiều mô hình ứng dụng
tiến bộ kỹ thuật tại Tây Nguyên: mô hình thâm canh (cà phê, hồ tiêu, ca cao, điều,
chè...); mô hình phòng trừ tổng hợp sâu, bệnh hại cây trồng (cà phê, hồ tiêu, ca
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cao, điều, chè...); mô hình tái canh cà phê; mô hình sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn
chứng nhận; mô hình tưới tiết kiệm nước; mô hình nông lâm kết hợp... Các mô hình
đã được ứng dụng có hiệu quả và nhân rộng trong sản xuất nông lâm nghiệp tại
Tây Nguyên.
3.2. Nghiên cứu về chăn nuôi, đồng cỏ
* Giống tằm
Hiện nay, WASI cung cấp 6 giống tằm đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công
nhận, cho năng suất và chất lượng kén tốt, phù hợp với các tỉnh ở Tây Nguyên:
giống tằm lai lưỡng hệ tứ nguyên TQ112; giống tằm lưỡng hệ nguyên Larec1,
Larec2, Larec7, Larec8 và giống tằm lai TN1278.
* Lai tạo giống gia súc
- Lai tạo giống bò thịt: bò lai F1 Brahman, lai F1 Limousine, lai F1 Drougt Master
và lai F1 Red Angus (bò nền là cái lai Sind) tại Đắk Lắk, Lâm Đồng.
- Lai tạo lợn rừng lai thương phẩm từ lợn đực rừng với lợn cái Sóc Tây Nguyên.
* Tuyển chọn các giống cỏ chăn nuôi
Có 5 giống phù hợp điều kiện Tây Nguyên cho năng suất, chất lượng và có
tính chịu hạn cao: VA06: 450-500 tấn/ha/năm; cỏ Ghi nê (Sả), Mulato và Ruzi:
200-260 tấn/ha/năm; Stylo: 50-60 tấn/ha/năm.
* Chế biến, bảo quản thức ăn cho bò
- Biện pháp ủ chua, ủ urê đối với cỏ và một số phụ phẩm nông nghiệp như rơm,
cây ngô, vỏ áo ngô sau thu hoạch, vỏ ca cao, vỏ xơ mít...
* Xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật
- Xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt, chăn nuôi bò lai Zêbu, chăn nuôi lợn bản
địa (lợn Sóc).
- Xây dựng mô hình nông thôn mới.
- Xây dựng mô hình và quy trình chuyển đổi vườn tạp kém hiệu quả sang trồng
cỏ nuôi bò cho đồng bào dân tộc.
* Các quy trình về chăn nuôi, đồng cỏ đã công bố (15 quy trình)
+ Các quy trình liên quan đến chăn nuôi gia súc: Quy trình lai tạo bò thịt chất
lượng cao; Quy trình chăn nuôi bò lai cao sản; Quy trình vỗ béo bò thịt; Quy trình
nuôi vỗ béo bò trên nền thức ăn là cỏ trồng; Quy trình kỹ thuật chế biến và bảo quản
cỏ và phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò; Quy trình lai tạo sản xuất bò lai
Zêbu thương phẩm; Quy trình chăn nuôi lợn rừng lai; Quy trình trồng và sử dụng
các giống cỏ chăn nuôi cao sản; Quy trình chế biến cỏ và phụ phẩm nông nghiệp
làm thức ăn cho bò; Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc một số giống cỏ cải
tạo đất.
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+ Các quy trình về tằm (6 quy trình)
- Quy trình nhân giống tằm.
- Quy trình hướng dẫn kỹ thuật nuôi tằm ăn lá điều.
- Quy trình kỹ thuật sản xuất tơ tằm ăn lá điều.
- Quy trình công nghệ bồi dục giống tằm gốc.
- Quy trình công nghệ nuôi và sản xuất trứng giống tằm cấp 2.
- Quy trình sản xuất nấm Đông trùng Hạ thảo tằm dâu P. tenuipes trên giá thể
nhộng - tằm.
3.3. Các nghiên cứu khác
* Nghiên cứu về cây lương thực, thực phẩm
- Nghiên cứu phát triển một số cây lương thực, thực phẩm (lúa, ngô, đậu đỗ,
cây có củ).
- Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số cây dược liệu (gừng, nghệ...).
* Nghiên cứu về cây ăn quả khác và cây lâm nghiệp
- Nghiên cứu khả năng nhân giống và bảo tồn cây thủy tùng tại Đắk Lắk.
- Nghiên cứu về cây sầu riêng, cây xoài, cây có múi, cây mắc ca, cây cọ dầu...
* Nghiên cứu về cây rau, cây cảnh
- Nghiên cứu quy trình công nghệ nhân giống hoa hồng môn bằng nuôi cấy mô.
- Nghiên cứu sản xuất giống hoa hồng môn.
- Xây dựng mô hình sản xuất rau, hoa chất lượng cao.
* Nghiên cứu các sản phẩm phục vụ cộng đồng
- Nghiên cứu sản phẩm cà phê bột Ecoffee nguyên chất và đảm bảo an toàn
thực phẩm.
- Nghiên cứu sản xuất rượu ngài đực tằm dâu và nước giải khát từ quả dâu tằm.
- Nghiên cứu sản xuất nấm Đông trùng Hạ thảo từ giá thể nhộng tằm.
* Nghiên cứu sản xuất phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ nông lâm nghiệp
- Nghiên cứu phân bón lá: NUCAFE, NUPE.
- Nghiên cứu sản xuất chế phẩm tăng khả năng chịu hạn đối với cà phê - CHC.
- Nghiên cứu sản xuất chế phẩm ra hoa, đậu quả cây điều: ĐQĐ.
- Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng: chế
phẩm Tricô-VTN (phòng trừ Phytophthora trên cây hồ tiêu, ca cao...), chế phẩm
nấm ký sinh côn trùng...
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* Nghiên cứu về thổ nhưỡng nông hóa
Điều tra xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng, quy hoạch và đề xuất các giải
pháp phát triển nông lâm nghiệp tại các địa phương ở Tây Nguyên và miền Trung;
xây dựng các bản đồ phân bố độ phì nhiêu đất trồng cà phê để bón phân hợp lý.
3.4. Chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất
Các tiến bộ kỹ thuật đã được WASI chuyển giao cho sản xuất hiệu quả bao gồm:
* Các tiến bộ về giống
Hiện nay, WASI có khả năng cung cấp các giống cây trồng đã được công nhận
phù hợp phát triển ở Tây Nguyên bao gồm: hạt giống cà phê vối lai TRS1, hạt giống
cà phê chè THA1; các cây giống cà phê thực sinh, cây cà phê ghép và chồi ghép: cà
phê vối (TR4, TR9, TR11, TR12, TR14, TR15…), cà phê chè (TN1, TN2); cây giống
ca cao ghép, cây giống hoặc chồi bơ ghép Booth7, TA1, Reed, TA40…; giống sầu
riêng Mon Thoong; giống mắc ca OC, H2; các giống dâu VA-201, TBL03 và TBL05;
các giống tằm Larec1, Larec2, Larec7, Larec8 và giống tằm lai TN1278; các giống
cỏ VA06, Vertiver, cỏ voi ...; các giống bò lai Sind, Red Angus… Ngoài ra, WASI còn
cung cấp cây giống cà phê nuôi cấy mô, cây chuối (Nam Mỹ...) nuôi cấy mô phục
vụ cho các nhu cầu đặt hàng cụ thể của các đơn vị, cá nhân.
* Các tiến bộ về quy trình kỹ thuật
Đã chuyển giao thành công quy trình ghép cà phê, ghép ca cao; kỹ thuật trồng
các loại cây trụ sống trồng tiêu, quy trình tưới nước cây dâu, quy trình nhân nuôi và
bảo quản tằm…
Đã chuyển giao thành công “Quy trình kỹ thuật trồng và sử dụng một số giống cỏ
chăn nuôi cao sản” vào các hộ chăn nuôi tại vùng Tây Nguyên.
Năm 2009 đến năm 2012, đã chuyển giao thành công “Quy trình kỹ thuật chế biến
cỏ và phụ phẩm làm thức ăn cho bò” vào sản xuất ở các tỉnh Tây Nguyên.
* Sản phẩm phân bón, chế phẩm khác
Phân bón lá NUCAFE cho cà phê; NUPE cho hồ tiêu; chế phẩm ĐQĐ dùng kích
thích ra hoa, đậu quả cho điều; chế phẩm vi sinh để ủ vỏ cà phê.
* Đào tạo, tập huấn, tư vấn phát triển nông lâm nghiệp
Hiện nay, WASI có các hoạt động đào tạo, tập huấn cho các đơn vị về các vấn đề
liên quan đến cây trồng (cà phê, hồ tiêu, ca cao, cây ăn quả (bơ, xoài, sầu riêng...)),
cây lương thực và thực phẩm (lúa, ngô, cây có củ, cây dược liệu (gừng, nghệ...)) và
vật nuôi (heo, bò...) với quy mô hàng ngàn lượt người/năm. Tư vấn phát triển nông
lâm nghiệp, quy hoạch đánh giá và chuyển giao kỹ thuật trọn gói từ giống cây trồng,
vật nuôi đến các quy trình canh tác, chăm sóc phù hợp với điều kiện sinh thái cụ
thể từng địa phương nhằm mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường cao nhất.
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II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH LÂM ĐỒNG
1. Giới thiệu tên các công trình (đề tài, dự án) mà WASI đã thực hiện trên địa
bàn tỉnh từ trước tới nay
1.1. Các công trình nghiên cứu về cây cà phê
* Các đề tài, dự án thực hiện chung với các tỉnh Tây Nguyên (> 8 đề tài,
dự án)
+ Đề tài, dự án do WASI chủ trì
* Các đề tài, dự án nghiên cứu về cây cà phê thực hiện chung với các tỉnh
Tây Nguyên (> 6 đề tài, dự án).
- Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tổng hợp trong tái canh cà phê vối ở Tây Nguyên
(Đề tài cấp Bộ, 2009-2012).
- Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tổng hợp tiết kiệm chi phí đầu vào đối với cây cà
phê ở Tây Nguyên (Đề tài cấp Bộ, 2009-2012).
- Nghiên cứu chọn tạo dòng cà phê vối có khả năng kháng cao đối với loài tuyến
trùng gây hại chính dùng làm gốc ghép cho các giống cà phê chè và cà phê vối
thương mại (Đề tài cấp Bộ, 2009-2013).
- Dự án khuyến nông “Trồng và thâm canh cây cà phê” (2011-2013).
- Nghiên cứu chọn tạo giống cà phê vối chất lượng cao cho Tây Nguyên (Đề tài
cấp Bộ, 2011-2015).
- Nghiên cứu chọn tạo giống cà phê chè chất lượng cao cho các vùng trồng chính
(2011-2015).
Ngoài ra, còn có một số đề tài, dự án thực hiện trước năm 2009.
+ Đề tài, dự án do WASI phối hợp với các đơn vị khác
- Nghiên cứu hiệu lực trực tiếp, tồn dư, hiệu lực cộng dồn của phân đạm, lân, kali
đối với một số cây trồng chủ lực lúa, ngô, cà phê tại Việt Nam.
- Nghiên cứu sản xuất cà phê chè hữu cơ (đề tài phối hợp với Viện Quy hoạch
Thiết kế Nông nghiệp).
* Các đề tài, dự án nghiên cứu về cây cà phê thực hiện riêng tại tỉnh Lâm
Đồng (7 đề tài, dự án)
- Xây dựng mô hình ghép cải tạo vườn cà phê vối tại huyện Bảo Lâm
(2008-2009).
- 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 (Đề tài cấp tỉnh 2008-2010).
- Nghiên cứu áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm sản xuất cà phê chè bền vững
tại Lâm Đồng (2010-2012).
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- 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 (2010-2012).
- Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao biện pháp phòng trừ tổng hợp hội chứng
vàng lá trên cây cà phê vối tại Lâm Đồng (2011-2012) (Dự án ACP).
- Mở rộng chủ đề: Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao biện pháp phòng trừ tổng
hợp hội chứng vàng lá trên cây cà phê vối tại Lâm Đồng (2012-2013) (Dự án ACP).
- Nghiên cứu tuyển chọn một số giống cà phê chè (Coffea arabica L.) đạt năng
suất, chất lượng cao tại Lâm Đồng (2015-2017).
1.2. Các công trình nghiên cứu về cây ca cao, cây chè, cây ăn quả
Bên cạnh cây trồng chính là cà phê, WASI còn thực hiện 6 đề tài nghiên cứu về
các cây trồng khác được thực hiện tại Lâm Đồng nói riêng và Tây Nguyên nói chung
như: cây ca cao, cây chè, cây bơ, sầu riêng…
- Nghiên cứu chọn tạo giống và công nghệ nhân giống cây ca cao (2001-2005).
- Nghiên cứu chọn tạo giống ca cao, các biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến
và công nghệ xử lý sau thu hoạch trên một số vùng trồng chính (Đề tài cấp Bộ,
2006-2010).
- Nghiên cứu phát triển chè đạt tiêu chuẩn VietGAP tại Tây Nguyên (Đề tài cấp
Bộ, 2012-6/2016).
- Nghiên cứu chọn tạo giống bơ cho các tỉnh phía Nam (Đề tài cấp Bộ,
2011-2015).
- Sản xuất thử nghiệm giống bơ TA1 và Booth 7 tại Tây Nguyên (Dự án sản xuất
thử nghiệm cấp Bộ, 2013-2015).
- Nghiên cứu bệnh do nấm Phytophthora trên một số cây công nghiệp và cây ăn
quả tại Tây Nguyên (Đề tài cấp Bộ, 2003-2007).
1.3. Nghiên cứu về cây dâu, tằm
* Các đề tài, dự án nghiên cứu về cây dâu, tằm thực hiện chung tại
Tây Nguyên (4 đề tài, dự án)
- Nghiên cứu chọn tạo và công nghệ nhân giống dâu, giống tằm (Đề tài trọng
điểm cấp Bộ, 2006-2010).
- Nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao năng suất và
chất lượng tơ kén ở Tây Nguyên (Dự án khoa học công nghệ nông nghiệp vốn vay
ADB, 2010-2012).
- Nghiên cứu chọn tạo và công nghệ nhân giống dâu, tằm thích hợp cho các vùng
sản xuất trọng điểm (Đề tài trọng điểm cấp Bộ, 2011-2015).
- Phát triển hệ thống nhân giống tằm, dâu (Dự án giống cấp Bộ - phối hợp với
Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương, 2011-2015)
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* Các đề tài, dự án nghiên cứu về cây dâu, tằm thực hiện riêng tại tỉnh Lâm
Đồng (2 đề tài)
- Kỹ thuật nuôi tằm lá điều tại huyện Cát Tiên, Lâm Đồng (Đề tài hợp tác với WWF,
2011-2013).
- 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 chuyển giao
thuộc Chương trình nông thôn miền núi huyện Lâm Hà, 2011-2013).
1.4. Các đề tài, dự án nghiên cứu về các sản phẩm khác (6 đề tài, dự án)
* Các đề tài, dự án nghiên cứu về các sản phẩm khác thực hiện chung với
các tỉnh Tây Nguyên (2 đề tài)
- Nghiên cứu sản xuất nấm Đông trùng Hạ thảo tằm dâu Paecilomyces trên giá
thể nhộng - tằm Bombyx mori (Đề tài cấp Bộ, 2008-2010).
- Nghiên cứu sản xuất vỉ giá thể trồng rau, hoa, cây cảnh từ vỏ cà phê và bã mía
(Đề tài cấp cơ sở, 2009-2011).
* Các đề tài, dự án nghiên cứu về các sản phẩm khác thực hiện riêng tại tỉnh
Lâm Đồng (4 đề tài)
- Nghiên cứu tổ chức sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP tại phường
Lộc Sơn - Bảo Lộc (Đề tài cấp tỉnh Lâm Đồng, 5/2010-5/2011).
- Xây dựng mô hình trồng một số loại nấm ăn có giá trị dinh dưỡng cao tại
Bảo Lộc (Đề tài cấp thành phố Bảo Lộc, 2011-2012).
- Phát triển cơ sở sản xuất giống cây công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp
công nghệ cao (Dự án cấp tỉnh, 2013-2015).
- Thử nghiệm trồng cây Thiên ngân (Anthocephalus chinensis) che bóng vườn
cà phê trên địa bàn thành phố Bảo Lộc (Đề tài cấp thành phố Bảo Lộc, 2013-2016).
1.5. Các công trình nghiên cứu về chăn nuôi, đồng cỏ (3 đề tài)
- Nghiên cứu áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học công nghệ để đẩy mạnh
ngành chăn nuôi bò theo hướng tăng năng suất, chất lượng và an toàn dịch bệnh
trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (2009-2010).
- Lai tạo giống bò thịt cao sản thích hợp với điều kiện chăn nuôi tại tỉnh Lâm Đồng
(8/2013-8/2016).
- Xây dựng mô hình trồng giống cỏ VA06 phục vụ cho việc chăn nuôi tại Bảo Lộc
tỉnh Lâm Đồng (10/2009-10/2010).
1.6. Các công trình nghiên cứu về nông lâm kết hợp
Chỉ có 1 đề tài thực hiện riêng tại Lâm Đồng: Nghiên cứu xây dựng mô hình mẫu
về phát triển nông thôn mới dựa vào cộng đồng tại một xã vùng đồng bào dân tộc
bản địa tỉnh Lâm Đồng (9/2008-12/2010).
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2. Kết quả nổi bật trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trên địa bàn
tỉnh Lâm Đồng
2.1. Về cây cà phê
- Mật độ cây che bóng trong vườn cà phê thích hợp từ 70-90 cây keo dậu hoặc
60 cây muồng đen trên 1 hecta, chẳng những cải thiện được tiểu khí hậu và môi
trường đất trong vườn cà phê mà năng suất cà phê có thể duy trì ổn định ở mức
3,4-3,7 tấn/ha.
- Kỹ thuật ghép thay thế giống trên các vườn cà phê già cỗi, năng suất thấp đã
mang lại hiệu quả kinh tế cao so với việc phá bỏ và trồng lại cây cà phê.
- Mô hình trồng xen cây sầu riêng (80-90 cây/ha), hồ tiêu (160-280 cây/ha) vào
vườn cà phê không những đáp ứng được yêu cầu che bóng của cây cà phê mà còn
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,
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 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).
- 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).
- Các giống cà phê chè khảo nghiệm tại Đà Lạt và Lâm Hà sinh trưởng và 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 tỉnh
Lâm Đồng (gồm các 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, chất lượng cà phê nhân sống cao hơn
so với Catimor, trong đó giống THA1, THA2 có năng suất nổi trội nhất. Các giống
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THA1, THA2, THA3 đều có khối lượng 100 nhân > 16,5 g và tỷ lệ hạt trên sàng
16 > 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).
- Công thức phân bón cho cà phê chè (280 kg N : 120 kg P2O5 : 300 kg K2O + 30 tấn
phân chuồng cho cà phê chè có xu hướng cho năng suất cao hơn và hiệu quả hơn
(2010-2012).
- Áp dụng biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại tổng hợp cho cây cà phê chè đã
làm giảm tỷ lệ cây bị hại cũng như mức độ hại của một số loài sâu, bệnh chính trên
vườn cà phê chè (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 Đà Lạt) với hàm
lượng nguyên chất tương ứng 280 kg N + 120 kg P2O5 + 300 kg K2O và 350 kg N +
180 kg P2O5 + 330 kg K2O so với cách bón truyền thống không ảnh hưởng rõ rệt đến
năng suất, giúp giảm bớt chi phí đầu vào (2015-2016).
- Phòng trừ sâu đục thân cà phê chè bằng cách sử dụng thuốc hóa học
Diazan 10 H rải 5 g/gốc vào cuối mùa mưa, phun kết hợp Diazan 60 EC,
Danitol S-50 EC 0,35% 2 đợt trong mùa mưa và vệ sinh đồng ruộng thường xuyên đã
giúp giảm tỷ lệ gây hại của sâu đục thân xuống 51,4% so với đối chứng. Phun thuốc
hóa học Amistar Top 250 SC 0,1% trong mùa mưa kết hợp vệ sinh đồng ruộng đã giúp
giảm tỷ lệ bệnh khô cành, khô quả xuống 72,7% so với đối chứng. Năng suất của công
thức xử lý thuốc trung bình 2 năm tăng 13,9% so với không phòng trừ (2015-2016).
- Xây dựng được 4 vườn chồi cà phê vối với diện tích 400 m2/vườn tại Bảo Lộc,
Di Linh, Đức Trọng và Lâm Hà.
- Xây dựng 5 mô hình thâm canh tổng hợp tại 5 huyện (2008-2010).
2.2. Về 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
được lượng phân vô cơ 15% (2012-6/2016).
- 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 (2012-6/2016).
- 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 chè nguyên liệu búp tươi/năm. Ứng dụng
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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% (2012-6/2016).
2.3. Về cây rau
Mô hình nhà lưới đơn giản mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng rau, hạn
chế nhiều các loài sâu, bệnh hại, giảm được những tác động do khí hậu mang lại,
đặc biệt trong điều kiện mưa nhiều như tại Bảo Lộc. Sản phẩm rau trồng theo quy
trình trồng rau an toàn tại khu 8B phường Lộc Sơn đảm bảo đúng theo quy định về
chất lượng đối với rau an toàn.
2.4. Về cây dâu, nuôi tằm
- Giống dâu VA-201 có tiềm năng năng suất cao: 30-35 tấn/ha; sinh trưởng, 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, 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. Lá lớn nên giảm công thu hái 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 điều kiện sản xuất tại vùng Tây Nguyên, do vậy khả
năng nhân rộng phát triển dễ dàng (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 LĐ-09: 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 LĐ-09. Cung cấp
11 nghìn hộp trứng LĐ-09 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 LĐ-09 tại Lâm Hà và Đạ Tẻh (Lâm
Đồng) đạt hiệu quả năng suất cao hơn 5-7% so với nuôi giống khác (2011-2015).
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- Hàng năm cung ứng cho sản xuất từ 2.000-3.000 hộp trứng tằm và trên
1.000 hộp tằm con.
2.5. Về các sản phẩm khác
- Mật độ trồng cây Thiên ngân là 45 cây/ha có hiệu quả kinh tế cao hơn so với
mật độ là 70 cây/ha hoặc 124 cây/ha. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế trên vườn cà phê
có cây Thiên ngân che bóng đều thấp hơn so với vườn cà phê không có cây Thiên
ngân che bóng (2013-2016).
- Áp dụng công nghệ nuôi cấy mô đã cung cấp 30.000 cây giống hoa hồng môn
mỗi năm phục vụ cho sản xuất gồm 9 giống: Casino, Tropical đỏ, Cancan, Sonata,
Larguna, Carnaval, Tropical hồng, Arizona và Modori.
- Xây dựng được 3 mô hình trồng nấm: nấm Bào ngư (Pleurotus sajor-caju), nấm
Bào ngư Nhật (Pleurotus eryngii), nấm Sò (L. shimeji) (2011-2012).
- 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).
2.6. Chăn nuôi gia súc và đồng cỏ
Đối với mô hình nuôi bò thịt tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (2009-2010),
việc áp dụng đồng bộ các giải pháp khoa học công nghệ như: phối giống lai tạo bò
lai hướng thịt, trồng các giống cỏ cao sản, chế biến thức ăn gia súc như ủ chua cỏ
và một số phụ phẩm nông nghiệp, đặc biệt là kỹ thuật vỗ béo bò để nâng cao năng
suất và chất lượng thịt cho đàn bò. Cụ thể như sau:
+ Sử dụng tinh của các giống bò Brahman và Drought Master để phối giống cho
bò lai Sind, tỷ lệ mang thai và đẻ của các nhóm bò lai đều cao: tỷ lệ mang thai trên
90%; tỷ lệ đẻ: 100%. Bê lai đẻ ra hoàn toàn khỏe mạnh.
+ Khối lượng của bò các nhóm lai qua các thời điểm đều đạt cao và cao hơn
bò lai Sind. Khối lượng bò lai Brahman lúc sơ sinh, 6, 12 tháng tuổi tương ứng:
20,2 kg; 109,2 kg; 173,7 kg; bò lai Drought Master: 20,6 kg; 113,7 kg; 183,6 kg.
+ Năng suất các giống cỏ chăn nuôi đạt khá cao: cỏ Penisetum purpureum đạt
169,8 tấn chất xanh/ha; cỏ Panicum maximum: 124,4 tấn chất xanh/ha; cỏ VA06 đạt
183,1 tấn chất xanh/ha.
+ Cỏ ủ chua với tỷ lệ 2%, 4% bột ngô trong thành phần có thể bảo quản được
90 ngày và thức ăn có chất lượng tốt. Sử dụng cỏ ủ để nuôi bò, tăng trọng của bò
đạt 594 g/con/ngày, cao hơn lô chăn thả tự do (464 g/con/ngày).

Một số kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ nổi bật
vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

162

+ Sử dụng rơm ủ 4% urê để nuôi bò với 50% trong khẩu phần, tăng trọng của bò
cao hơn bò ăn 50% rơm khô.
+ Cây ngô sau thu hoạch ủ chua với 2%, 4% bột ngô có thể bảo quản được
90 ngày. Sử dụng cây ngô ủ để nuôi bò, tăng trọng cao hơn bò không cho ăn cây
ngô ủ (540/504 g/con/ngày).
+ Vỗ béo bò (với hai phương thức: nuôi nhốt hoàn toàn và bán chăn thả) có tăng
trọng tuyệt đối cao hơn bò không vỗ béo (tăng trọng của 2 lô vỗ béo lần lượt là
826 g/con/ngày và 805 g/con/ngày; lô đối chứng: 494 g/con/ngày).
+ Sản lượng sữa của đàn bò khi cho ăn thức ăn bổ sung và vắt sữa bằng máy
tăng lên đáng kể. Các chỉ tiêu vi sinh vật sữa đều đạt mức cho phép.
+ Sử dụng tinh của các giống bò cao sản Brahman, Drought Master và
Red Angus để phối giống cho bò cái lai Sind, tỷ lệ mang thai và đẻ của các nhóm bò
lai đạt cao, bò lai đẻ ra hoàn toàn khỏe mạnh. Trong đó, ưu tiên sử dụng công thức
lai Red Angus x lai Sind (2013-2016).
+ Trong 3 nhóm bò lai cao sản, bò lai Drought Master và bò lai Red Angus có khối
lượng và tăng khối lượng cao hơn nhóm bò lai Brahman. Cả 3 nhóm bò lai cao sản
lúc sơ sinh, 3 và 6 tháng tuổi đều đạt khối lượng và tăng khối lượng cao hơn bò lai
Sind cùng độ tuổi (2013-2016).
+ Tỷ lệ thịt tinh và thịt xẻ của bò lai Red Angus là cao nhất, sau đó đến nhóm bò
lai Drought Master và thấp nhất là nhóm lai Brahman. Các chỉ tiêu về phẩm chất thịt
(pH thịt, tỷ lệ mất nước sau bảo quản và hàm lượng protein thô, vật chất khô) không
có sự sai khác giữa các nhóm bò và đều đạt tiêu chuẩn (2013-2016).
+ Cỏ VA06 được trồng tại Bảo Lộc phát triển tốt, các chỉ tiêu sinh trưởng và năng
suất thể hiện tốt đặc tính của giống và tương đương với các vùng khác trong cả
nước, lợi nhuận từ mô hình trồng cỏ trong điều kiện nuôi bò không cần dùng cỏ tự
nhiên đạt cao (10/2009-10/2010).
Năm 2002, đã khảo sát và xây dựng tập đoàn các giống cây thức ăn gia súc,
trong đó có 8 giống phù hợp trong điều kiện của Lâm Đồng và vùng Tây Nguyên
cho năng suất và tính chịu hạn cao. Bên cạnh đó, đã nghiên cứu phát triển trồng
các giống cỏ trong các nông hộ, kết quả cho thấy khi sử dụng cỏ trồng, lợi nhuận
thu về cao hơn 20-25% so với chăn nuôi truyền thống. Các giống cỏ trồng tại Lâm
Đồng đạt năng suất khá cao, cỏ Voi: 180 tấn; Ghi nê: 164 tấn; cỏ VA06: 250 tấn
chất xanh/ha.
2.7. Nông - lâm kết hợp
- Xây dựng mô hình nông thôn mới tại Lâm Đồng: Mô hình phát triển sản xuất,
phù hợp với tiềm lực của địa phương, bao gồm: chăn nuôi bò lai Sind, lợn lai,
ghép cải tạo vườn cà phê, trồng lúa lai, ngô lai và canh tác tổng hợp (chè, cà phê,
bơ ghép, mít nghệ, dê và bò). Các mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn
phương thức canh tác truyền thống từ 20-53% tùy loại cây, con.
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- Xây dựng bộ tiêu chí về nông thôn mới tại Lộc Tân, Bảo Lâm, Lâm Đồng trên
cơ sở Bộ tiêu chí quốc gia, cụ thể hóa với lộ trình cụ thể phù hợp điều kiện thực tế
của địa phương. Trước mắt, ưu tiên các tiêu chí về quy hoạch, hạ tầng cơ sở, văn
hóa - xã hội và phát triển sản xuất (2008-2010).
- Xây dựng được 6 loại mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng
cao thu nhập cho người dân (chè, cà phê, bơ ghép, mít nghệ, dê và bò), năng suất
tăng 30-50%, thu nhập tăng từ 20-35% so với sản xuất truyền thống (2008-2010).
- Đề xuất một số kiến nghị về đổi mới chính sách tại địa phương bao gồm:
(i) Chính sách hỗ trợ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới ở địa phương; (ii) Lồng
ghép các chương trình, dự án; (iii) Chính sách tín dụng; (iv) Thu hút sự tham gia
của các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp; (v) Khuyến nông; (vi) Đào tạo nghề nông
nghiệp và phi nông nghiệp cho nông dân; (vii) Xây dựng các hình thức hợp tác sản
xuất; (viii) Củng cố hệ thống chính trị và đào tạo cán bộ địa phương để chỉ đạo xây
dựng nông thôn mới (9/2008-12/2010).
III. ĐỊNH HƯỚNG HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
CHO TỈNH LÂM ĐỒNG TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Về cây cà phê
- Chuyển giao các tiến bộ về giống, kỹ thuật canh tác và bảo vệ thực vật trên cây
cà phê. Tăng cường tổ chức tập huấn 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 WASI nghiên cứu và tuyển chọn tại Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Xây dựng các vườn nhân giống ứng dụng công nghệ cao tại các vùng sản xuất
cà phê trọng điểm (bao gồm vườn ươm và vườn nhân chồi) với quy mô 1 ha trở lên
tùy theo vùng.
- 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.
- Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật canh tác cà phê thích ứng với biến đổi
khí hậu.
- Xây dựng mô hình tưới nước tiết kiệm trên cây cà phê cho vùng đồng bào dân
tộc thiểu số tại tỉnh Lâm Đồng.
- 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...).

Một số kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ nổi bật
vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

164

2. Về cây ăn quả
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.
3. Nghiên cứu các loại cây công nghiệp khác
Nghiên cứu phát triển chuỗi giá trị về cây mắc ca, cây điều, cây chè...
4. Về cây lương thực, thực phẩm
- Xây dựng chuỗi giá trị cho cây dâu tây tại Lâm Đồng.
- Xây dựng chuỗi giá trị cho cây chanh dây tại Lâm Đồng.
5. Về cây rau
- Xây dựng vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng hệ
thống tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá sản phẩm rau an toàn.
- Nghiên cứu phát triển các giống hoa.
6. Về cây dược liệu
- Bảo tồn và phát triển cây dược liệu tại Lâm Đồng.
- Nghiên cứu phát triển cây gừng sạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu theo tiêu chuẩn
GlobalGAP.
7. Nghiên cứu về cây dâu, nuôi tằm
Nghiên cứu phát triển các giống dâu, giống tằm, trứng tằm phục vụ sản xuất tại
Lâm Đồng.
8. Về chăn nuôi
- 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 ứng dụng các quy trình công nghệ và giải pháp thị trường nhằm
phát triển chăn nuôi bò thịt theo chuỗi giá trị và an toàn sinh học tại tỉnh Lâm Đồng.
- Nghiên cứu áp dụng đồng bộ các giải pháp khoa học công nghệ và xây dựng
chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ thịt bò trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh
Tây Nguyên.
- Nhân rộng mô hình chăn nuôi bò thịt áp dụng đồng bộ các giải pháp khoa học
công nghệ vào sản xuất.
- 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 tại Lâm Đồng.
9. Về nông - lâm kết hợp
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).
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ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC
TRONG CHOÏN TAÏO GIOÁNG CAÂY TROÀNG
PGS.TS. DƯƠNG TẤN NHỰT

Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hiện nay, Công nghệ Sinh học đang là một ngành khoa học trọng điểm, là thế
mạnh của nhiều quốc gia trên thế giới. Không chỉ phục vụ cho nền kinh tế, công
nghiệp và nông nghiệp, Công nghệ Sinh học còn đóng vai trò quan trọng trong việc
tạo ra các chế phẩm y học phục vụ công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Trong khuôn khổ của bài tham luận này, chúng tôi chưa có điều kiện để trình bày
lại tất cả các công trình khoa học mà bản thân đã nghiên cứu, tuy nhiên, chúng tôi
sẽ cố gắng chuyển tải những công trình khoa học tiêu biểu đã có ảnh hưởng trong
lĩnh vực Công nghệ Sinh học thực vật. Với 55 công trình về hệ thống nuôi cấy lớp
mỏng tế bào (TCL), 25 công trình về hệ thống ánh sáng đơn sắc (LED) và 220 công
trình về các phương pháp và hệ thống mới trong Công nghệ Sinh học thực vật đăng
tải trên các tạp chí quốc tế và trong nước. Rất nhiều công trình nghiên cứu của tôi
đã được sử dụng trong nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng vào thực tế sản xuất
nông nghiệp tại Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới. Bài tham luận này được
trình bày bao gồm các phần về nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ Sinh học trong
nhân giống và chọn tạo giống thực vật trên nhiều đối tượng cây trồng khác nhau
trong hơn 25 năm qua của tác giả.
CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG SÂM
NGỌC LINH
Nhân sâm (Panax ginseng) là một vị thuốc quý của y học cổ truyền mà các tác
dụng dược lý như: tăng lực, tăng trí nhớ, bảo vệ cơ thể chống stress, bảo vệ và
tác động lên hệ miễn dịch giúp chống viêm, bảo vệ tế bào chống lão hóa, tăng
sức đề kháng cho cơ thể,… đã được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước
nghiên cứu và chứng minh. Sâm Ngọc Linh, một loài Sâm đặc hữu của Việt Nam
(Panax vietnamenesis Ha et Grushv.) là loại dược liệu cực kỳ quý hiếm, chỉ mọc ở
vùng núi cao thuộc một số ít huyện của 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam trong sơn
hệ Ngọc Linh (có đỉnh cao 2.598 m). Cùng với sự phát triển của khoa học và xã
hội, cây thuốc này đã được truyền bá rất rộng rãi, từ đó, giá trị về mặt kinh tế cũng
đã được nâng lên rất cao. Chặt phá rừng bừa bãi, săn lùng các cây Sâm tự nhiên
đã khiến cây Sâm không còn chỗ để lưu trú, chính vì vậy cây Sâm Ngọc Linh đã
sớm cạn kiệt và đứng trước nguy cơ tuyệt chủng sau ngày được phát hiện (1973).
Sâm Ngọc Linh được xếp đầu bảng trong Sách đỏ thực vật Việt Nam (1994).
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Dưới sự phát triển của Công nghệ Sinh học hiện đại, nhân giống in vitro được
áp dụng thành công trên đối tượng Sâm Ngọc Linh nhằm tạo nguồn cây giống
chất lượng phục vụ cho công tác bảo tồn và phát triển loài cây này. Trong hơn
25 năm qua, thông qua việc thực hiện thành công các đề tài cấp Nhà nước, cấp
Bộ, cấp 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 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 hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam, nhóm nghiên cứu của
PGS.TS. Dương Tấn Nhựt, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên (Viện Hàn lâm
Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã công bố hơn 45 công trình khoa học trong và
ngoài nước về Sâm Ngọc Linh. Những thành tựu nổi bật trong những nghiên cứu
này là nhóm tác giả đã áp dụng những phương pháp mới, hiện đại trong nhân giống
vô tính loài cây này, đó là 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 phát triển của loài cây này. Chính
vì thế, nhóm tác giả đã nghiên cứu thành công và xây dựng được quy trình nhân
giống vô tính cây Sâm Ngọc Linh, tạo ra nguồn cây giống chất lượng chứa đầy đủ
các dược tính như cây ngoài tự nhiên. Bên cạnh đó, hơn 20.000 cây Sâm vô tính
này đã được đưa về trồng thử nghiệm thành công ở vùng núi Ngọc Linh và hiện
sinh trưởng và phát triển rất tốt. Những kết quả ban đầu cho thấy hơn 85% số cây
con sinh trưởng và phát triển tốt ngoài tự nhiên; bên cạnh đó, sau 8 tháng trồng
đã có 35% cây Sâm hình thành củ (dái củ). Ngoài ra, quá trình sinh trưởng và phát
triển của cây Sâm Ngọc Linh nuôi cấy in vitro vượt xa hơn nhiều so với cây Sâm
Ngọc Linh trồng bằng hạt (cây tự nhiên từ khi gieo hạt đến lúc hình thành dái củ
mất ít nhất 2 năm). Hơn nữa, khi phân tích hoạt tính của những cây này cho thấy,
chúng có đầy đủ hợp chất saponin ở thân, củ, rễ,… Hiện nay, đã có những cây Sâm
in vitro trồng ngoài tự nhiên được 3 năm tuổi, 5 năm tuổi, 8 năm tuổi và 10 năm tuổi.
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Không dừng lại ở đó, trong những năm gần đây, nhóm tác giả đã thực hiện 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) để thực hiện 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. Kết
quả của đề tài đã thu nhận được 20 dòng rễ tơ chuyển gen Sâm Ngọc Linh cho sự
sinh trưởng tốt chứa đầy đủ hợp chất. Qua kết quả phân tích dư lượng chất điều
hòa sinh trưởng thực vật, chúng tôi nhận thấy trong sinh khối chồi và sinh khối rễ
Sâm Ngọc Linh nuôi cấy in vitro chưa phát hiện có dư lượng chất điều hòa sinh
trưởng thực vật. Các nghiên cứu đã đánh giá tác dụng dược lý của cao rễ Sâm lên
khả năng tăng lực của chuột, kết quả thu nhận được cho thấy chuột khi uống cao
rễ Sâm Ngọc Linh chuyển gen sau 7 ngày thì làm tăng thời gian bơi so với lô đối
chứng là uống nước cất, điều đó thể hiện tác dụng tăng lực của rễ Sâm chuyển gen.
ĐÈN LED (LIGHT-EMITTING DIODE) - NGUỒN SÁNG NHÂN TẠO TRONG
NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT
Ánh sáng là nhân tố quan trọng điều hòa sự sinh trưởng và phát triển của thực
vật. Thực vật sử dụng ánh sáng như nguồn năng lượng để tổng hợp các hợp chất
hữu cơ qua quá trình quang hợp, hay sử dụng ánh sáng như nguồn thông tin cho
các chương trình quang chu kỳ, quang hướng động và quang phát sinh hình thái.
Những đáp ứng này phụ thuộc vào cường độ, chất lượng ánh sáng (bước sóng),
thời gian chiếu sáng và quang kỳ chiếu sáng. Vì vậy, có thể sử dụng ánh sáng
nhân tạo để kiểm soát sự sinh trưởng và phát triển thực vật trong nhà kính và trong
in vitro. Nhìn chung, đèn huỳnh quang là nguồn chiếu sáng chính trong nhân giống
vô tính thực vật. Tuy nhiên, nguồn sáng này phát ra bước sóng từ 350 đến 750 nm,
trong đó, có nhiều bước sóng không có lợi cho sự sinh trưởng của thực vật. Ngoài
ra, đèn huỳnh quang còn tỏa nhiệt trong quá trình thắp sáng nên cần một lượng
điện năng để làm mát phòng nuôi cấy. Đèn LED đã được chứng minh như nguồn
sáng hiệu quả cho các phòng thí nghiệm nghiên cứu cây trồng hoặc các hệ thống
hỗ trợ tái sinh sinh học. Sử dụng đèn LED có thể chọn được bước sóng phù hợp
với sự sinh trưởng và phát triển của thực vật, qua đó có thể nâng cao năng suất
sinh học một cách tối đa. Đã có một số lượng lớn các nghiên cứu ứng dụng chiếu
sáng LED trên thực vật. Các nghiên cứu tập trung đến sinh lý, sinh hóa cây trồng
như kéo dài thân, tái sinh chồi bên, chồi bất định, hình thành phôi vô tính, tổng hợp
các hợp chất thứ cấp dưới hệ thống chiếu sáng LED.
Vai trò của ánh sáng đơn sắc trong vi nhân giống đã được nghiên cứu nhiều trên
thế giới. Ở Việt Nam thì nguồn sáng này chưa được chú trọng. Từ năm 2002 đến
nay, Dương Tấn Nhựt và đồng tác giả đã ứng dụng thành công hệ thống phát sáng
LED trên một số loại cây trồng như Cúc, Sâm Ngọc Linh, Thu hải đường,… Những
cây trồng nuôi cấy dưới hệ thống đèn LED không những sự sinh trưởng và phát
triển tốt ở điều kiện in vitro, mà còn cả ở điều kiện ex-vitro. Những nghiên cứu về
giải phẫu học, quang hợp cũng chứng minh rằng những cây nuôi cấy dưới hệ thống
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LED thì tốt hơn khi so sánh với hệ thống chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang (Dương
Tấn Nhựt, 2010).
Lê Thế Biên và đồng tác giả (2013) đã cho thấy chồi Thu hải đường tái sinh từ
lớp mỏng tế bào tốt nhất dưới tỷ lệ 80% LED đỏ kết hợp với 20% LED xanh. Trong
khi đó, dưới điều kiện 70% LED đỏ kết hợp với 30% LED xanh cho hiệu quả trong
quá trình tái sinh chồi từ lá và lớp mỏng tế bào từ thân của cây Cúc (Nguyễn Bá
Nam et al., 2012). Hoàng Văn Cương và đồng tác giả (2012) đã khảo sát sự sinh
trưởng và tích lũy các hợp chất saponin dưới 6 điều kiện chiếu sáng khác nhau:
100% ánh sáng xanh, 100% ánh sáng đỏ, ánh sáng xanh và ánh sáng đỏ kết hợp
với tỷ lệ 50:50, 30:70, 20:80; ánh sáng huỳnh quang được sử dụng làm đối chứng.
Ngoài những nghiên cứu tái sinh và tích lũy hợp chất thứ cấp, sự sinh trưởng và
phát triển dưới ánh sáng LED đỏ và xanh cũng được thực hiện. Dương Tấn Nhựt
và Nguyễn Bá Nam (2009) chỉ ra rằng, chồi Cúc phát triển tốt nhất dưới điều kiện
chiếu sáng 90% ánh sáng LED đỏ kết hợp với 10% ánh sáng LED xanh và cho
khối lượng tươi và số lá lớn nhất so với các điều kiện chiếu sáng còn lại. Nguyễn
Thanh Sang và đồng tác giả (2014) đã nghiên cứu tác động của các điều kiện chiếu
sáng khác nhau đến sự nhân chồi; sinh trưởng, phát triển và tổng hợp chlorophyll
a và b của cây Cúc in vitro. Các đốt thân và các chồi đỉnh Cúc được nuôi cấy dưới
các điều kiện chiếu sáng khác nhau bao gồm LED đỏ, LED xanh, LED vàng, LED
xanh lá cây, LED trắng và LED đỏ kết hợp với LED xanh theo nhiều tỷ lệ khác nhau
(10:90, 20:80, 30:70, 40:60, 50:50, 60:40, 70:30, 80:20 và 90:10). Đèn LED đã
được sử dụng trong phòng thí nghiệm từ rất sớm, tuy nhiên, việc ứng dụng ở giai
đoạn vườn ươm còn rất hạn chế. Năm 2014, Nguyễn Bá Nam và đồng tác giả đã
sử dụng đèn LED bổ sung chiếu sáng vào ban đêm để nghiên cứu ảnh hưởng của
chúng đến sự sinh trưởng và phát triển của các giống Cúc “Đóa vàng”, “Sapphire”
và “Kim cương” được trồng trong nhà kính. Đèn compact 3U được sử dụng làm
nghiệm thức đối chứng. Kết quả cho thấy, tỷ lệ 70% LED đỏ kết hợp với 30% LED
xanh phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây Cúc giống Sapphire và Kim
cương, trong khi đó, tỷ lệ 60% LED đỏ kết hợp với 40% LED xanh phù hợp cho sự
sinh trưởng và phát triển của cây Cúc giống Đóa vàng. Tuy nhiên, đây chỉ là bước
đầu trong việc ứng dụng LED ở điều kiện đồng ruộng, cần có nhiều nghiên cứu để
chứng minh hiệu quả của hệ thống chiếu sáng LED trong nông nghiệp. Gần đây,
Hoàng Thanh Tùng và cộng sự (2016) đã nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ
và sự thay đổi giai đoạn chiếu sáng giữa LED đỏ và LED xanh lên quá trình sinh
trưởng và phát triển của cây cúc (Chrysanthemum morifolium Ramat. cv. “Jimba”)
in vitro. Ngoài ra, hệ thống chiếu sáng LED với nhiều tỷ lệ khác nhau kết hợp giữa
đèn LED xanh và LED đỏ đã được chúng tôi thiết kế để nghiên cứu ảnh hưởng của
ánh sáng lên sự sinh trưởng và phát triển của một số loại cây trồng.
TẠO CÂY SẠCH BỆNH BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY ĐỈNH SINH TRƯỞNG
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 một
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“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,… đã được chúng tôi 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. Hiện tại, thành phố Đà Lạt có hơn 60 phòng thí nghiệm
chuyên cung cấp các giống rau, hoa, cây ăn trái, cây rừng, cây dược liệu,… đây là
vùng đất rất phù hợp cho công nghệ nuôi cấy mô và tế bào thực vật.
Nghiên cứu tạo giống sạch bệnh thông qua nuôi cấy đỉnh sinh trưởng là một kỹ
thuật không thể thiếu được tại các phòng thí nghiệm nêu trên. Hy vọng rằng, những
thông tin nêu trên sẽ mang lại cho các nhà nghiên cứu một kỹ thuật nhân giống hiệu
quả, tạo cây sạch bệnh góp phần nâng cao năng suất, phẩm chất giống cây trồng
cũng như những phương pháp chẩn đoán bệnh virus trên cây trồng.
VI THỦY CANH - PHƯƠNG PHÁP MỚI TRONG NHÂN GIỐNG THỰC VẬT
Vi thủy canh là một phương pháp kết hợp giữa vi nhân giống và thủy canh, có thể
khắc phục một số nhược điểm của các phương pháp nuôi cấy truyền thống như ít
nhiễm khuẩn, giảm nhân công lao động và nguyên vật liệu,… Một số nghiên cứu
trước đây của Hahn và cộng sự (1996, 1998, 2000) cũng chỉ ra rằng cây vi thủy
canh phát triển tốt hơn so với phương pháp vi nhân giống thể hiện ở các chỉ tiêu
trọng lượng tươi, khô, số lá. Trong nghiên cứu này, các tác giả đã sử dụng kỹ thuật
lớp mỏng dinh dưỡng cho hệ thống vi thủy canh trên giá thể trơ là rockwool, dung
dịch dinh dưỡng được hoàn lưu nhờ vào một máy bơm nhỏ. Tuy nhiên, những
nghiên cứu này mới chỉ dừng lại ở quy mô phòng thí nghiệm, chưa đưa ra sản xuất
thương mại.
Nghiên cứu của Hoàng Thanh Tùng và cộng sự (2012) chỉ ra rằng các chồi Cúc
sau 2 tuần nuôi cấy trong hộp nhựa tròn có nắp gắn 1 màng thoáng khí Millipore,
các chồi Cúc với mật độ 15 đoạn chồi/hộp, tiền xử lý với indolebutyric acid (IBA)
nồng độ 500 ppm cho kết quả tốt về sự sinh trưởng và phát triển của cây. Hệ thống
vi thủy canh cải tiến với hộp nhựa hình chữ nhật (có kích thước đáy 20 cm × 28 cm,
kích thước miệng 25 cm × 32 cm, cao 7,5 cm, chứa 800 ml môi trường, giá thể là
các ống film ni-lon, nắp đậy là các màng film nylon có 20 lỗ thoáng khí đường kính
2 cm) có thể sản xuất 300 chồi/hộp. Hệ thống vi thủy canh đơn giản hơn phương
pháp nhân giống truyền thống, có thể rút ngắn bớt giai đoạn trong quy trình nhân
giống bằng việc kết hợp giai đoạn ra rễ với giai đoạn thuần dưỡng ex vitro thành
giai đoạn ra rễ in vitro. Phương pháp này không sử dụng đường, agar trong quá
trình nuôi cấy. Cây giống phát triển ở hệ thống này có thể dễ dàng vận chuyển đi
các vùng lân cận hoặc xuất khẩu.
Trong nghiên cứu của Hoang Thanh Tung và cộng sự (2016), vai trò của ánh
sáng LED trong hệ thống vi thủy canh cũng được nghiên cứu, kết quả chỉ ra rằng
khi tăng tỷ lệ kết hợp LED xanh dương và LED đỏ thì chỉ số diệp lục của lá cũng
tăng theo và đạt tối ưu khi kết hợp với tỷ lệ 30% LED xanh dương và 70% LED
đỏ và giảm dần khi tăng tỷ lệ chiếu sáng LED xanh. Cũng ở điều kiện chiếu sáng
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này, hàm lượng chlorophyll a, chlorophyll b cao hơn các điều kiện chiếu sáng và tỷ
lệ kết hợp LED xanh và LED đỏ khác nhau. Do hệ thống này là một hệ thống mở
ex vitro nên cây sẽ thích ứng tốt hơn khi chuyển ra đồng ruộng so với cây in vitro.
Bên cạnh đó, cây trong hệ thống vi thủy canh có thể đóng gói trong các hộp nhựa
đựng mứt. Vì vậy, hệ thống này có thể cung cấp được nguồn cây giống có chất
lượng cao hơn, giá thành thấp hơn cũng như có tỷ lệ sống sót cao hơn khi chuyển
cây ra vườn ươm. Đây là một hệ thống mới, do đó chưa có nhiều nghiên cứu trên
nhiều đối tượng với các hệ thống khác nhau. Theo xu hướng hiện nay, hệ thống
này được nghiên cứu cải tiến theo hai xu hướng, một là hiện đại hóa với các thiết bị
kiểm soát môi trường chặt chẽ với các thiết bị hiện đại nhằm điều khiển được môi
trường và đưa về điều kiện tối thích cho sự phát triển của cây, hai là các nghiên cứu
nhằm đơn giản hóa cách thực hiện với các thiết bị, vật liệu đơn giản, rẻ tiền nhưng
vẫn đảm bảo được sự phát triển tốt của cây nhằm hạ giá thành sản phẩm và nâng
cao chất lượng cây giống.
Tác động của hạt nano bạc lên vấn đề nhiễm khuẩn trong quá trình nuôi cấy,
sự tăng trưởng của cây nuôi cấy trong hệ thống vi thủy canh và thích nghi của
cây trồng ở giai đoạn vườn ươm cũng được nghiên cứu bởi Hoàng Thanh Tùng
và cộng sự (2016). Trong nghiên cứu này, bổ sung 7,5 ppm nano bạc vào môi
trường nuôi cấy vi thủy canh cho thấy gia tăng sự tăng trưởng của cây Cúc là
cao hơn so với các nồng độ khác sau 2 tuần nuôi cấy. Kết quả định danh và
định lượng hàm lượng vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy vi thủy canh bằng
4 phương pháp thử (định lượng cho vi khuẩn là phương pháp Bergey, ISO 16266 và
NHS-F15; định lượng cho nấm là phương pháp ISO 21527-1). Tất cả các phương
pháp cho thấy ở nồng độ 7,5 ppm nano bạc thì làm giảm hàm lượng vi sinh vật
của 8 loài vi khuẩn (Corynebacterium sp., Enterobacter sp., Arthrobacter sp.,
Agrobacterium sp., Xanthomonas sp., Pseudomonas sp., Micrococcus sp. và
Bacillus sp.) và 3 loài nấm mốc (Aspergillus sp., Fusarium sp. và Alterneria sp.). Khi
chuyển ra giai đoạn vườn ươm sau 4 tuần, sự tăng trưởng của cây Cúc ở nồng độ
nano bạc này tốt hơn so với các nồng độ khác. Đối với mô hình vi thủy canh hộp
nhựa hình chữ nhật có diện tích lớn hơn so với hộp nhựa tròn nên sẽ thu nhận số
lượng các đoạn cây lớn hơn.
RA HOA TRONG ỐNG NGHIỆM
Trong các nghiên cứu về thực vật việc nghiên cứu về sinh lý được xem là rất
quan trọng với mục đích trả lời những câu hỏi tại sao? khi nào? và như thế nào
mà thực vật lại như thế? Khi các nhà khoa học nghiên cứu, tìm tòi câu trả lời cho
những câu hỏi này chính là đi tìm những nguyên lý, cơ chế của tự nhiên. Điều này
rất có ý nghĩa, vì khi nắm vững được những nguyên lý, cơ chế này, chúng ta sẽ có
sự lựa chọn phù hợp khi tác động vào thực vật với những mục đích xác định. Hệ
thống nuôi cấy mô một lần nữa tỏ ra là một công cụ hữu ích, hỗ trợ đắc lực cho các
nhà nghiên cứu về sinh lý thực vật trên con đường chinh phục những bí ẩn của tự
nhiên. Một trong những bí ẩn đã tồn tại rất lâu và luôn lôi cuốn sự tò mò của các
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nhà khoa học đó là “cơ chế của sự nở hoa ở thực vật”. Cơ chế này lại được đưa ra
nghiên cứu, xem xét dưới một góc độ mới, góc độ in vitro, bằng kỹ thuật nuôi cấy
mô. Dường như dưới góc độ này, các nhà nghiên cứu đã tìm ra được rất nhiều điều
mới mẻ của sự phát sinh hình thái thực vật. Các thí nghiệm khảo sát về sự nở hoa
của thực vật trong ống nghiệm đem đến cho chúng ta hết điều bất ngờ này đến điều
bất ngờ khác. Ưu điểm của các nghiên cứu nở hoa trong ống nghiệm là có thể cô
lập được những cơ quan riêng biệt của thực vật và sử dụng các mô đó đặt trong
điều kiện tác động của các yếu tố kích thích nở hoa, tránh được sự tác động của
các chất được sản sinh in-vivo từ lá và rễ (Nitsch, 1972; de Fossard, 1974). Do vậy,
chúng ta sẽ có những kết luận chính xác hơn về cơ chế nở hoa của thực vật.
Tại Phòng Sinh học Phân tử và Chọn tạo Giống cây trồng - Viện Nghiên cứu
Khoa học Tây Nguyên đã thành công trong việc ra hoa trong ống nghiệm nhằm
nghiên cứu chọn tạo giống hoa trên một số đối tượng như cây Thu hải đường, cây
hoa Hồng, cây Dendrobium, cây Torenia.
BIOREACTOR TRONG NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC VẬT
Kể từ đầu năm 2004, Phòng Sinh học Phân tử và Chọn tạo Giống cây trồng
thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên bắt đầu tiến hành ứng dụng hệ thống
bioreactor vào nghiên cứu và phục vụ công tác nhân giống một số loại cây trồng và
bước đầu cũng đã thu được một số kết quả đáng ghi nhận. Các kết quả này đã và
đang được công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước. Đầu tiên,
là kết quả nghiên cứu nhân giống nhanh trên đối tượng cây hoa Thu hải đường
(Begonia tuberous) bằng hệ thống bioreactor air-lift. Cụ thể, mẫu cấy cây Thu hải
đường sau 6 tuần nuôi cấy trên môi trường nhân chồi (MS + 0,2 mg/l BA và 0,2 mg/l
NAA) cho sự tăng sinh khối ở nuôi cấy agar là 6 lần, nuôi cấy lỏng tĩnh là 6,5 lần,
nuôi cấy lỏng lắc là 23 lần, còn trong nuôi cấy bằng bioreactor cho sự tăng sinh khối
lên đến 42 lần (Dương Tấn Nhựt et al., 2005). Từ đó rút ngắn được thời gian nhân
giống loài hoa này. Bên cạnh đó, với sự nỗ lực sáng tạo, các nghiên cứu viên trong
phòng Sinh học Phân tử và Chọn tạo Giống cây trồng cũng đã chế tạo thành công
một hệ thống bioreactor dạng air-lift bằng những vật liệu có sẵn trong nước. Chi
phí cho một hệ thống bioreactor tự chế chỉ bằng 1/16 giá thành so với một hệ thống
nhập từ Hàn Quốc và cũng cho kết quả nhân giống tương đương.
Đối với hệ thống ngập chìm tạm thời (temporary immersion system), bước đầu,
Viện cũng đã chế tạo thành công và đã ứng dụng hệ thống này vào nhân giống
nhanh loài hoa African violet. Kết quả cho thấy hệ thống ngập chìm tạm thời cho
hiệu quả nhân chồi và tăng sinh khối chồi cây hoa African violet cao hơn so với
phương pháp nhân giống truyền thống. Cụ thể là số chồi tăng 4,61 lần và sinh khối
tăng 23,17 lần. Hệ thống này cũng đã áp dụng thành công trên đối tượng cây Lan
hồ điệp. Cũng trên cơ sở của các nghiên cứu nhiều năm trước đây tại Viện Nghiên
cứu Khoa học Tây Nguyên trên đối tượng các loài cây dược liệu quý hiếm như
Thông đỏ, Sâm Ngọc Linh, Hà thủ ô, Lan gấm,... Viện đã và đang tiến hành nghiên
cứu nuôi cấy huyền phù và nhân sinh khối các loài cây dược liệu này bằng hệ thống
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bioreactor nhằm hướng đến việc chiết xuất các hoạt chất sinh học tại Việt Nam
trong một tương lai gần.
KỸ THUẬT NUÔI CẤY LỚP MỎNG TẾ BÀO TRONG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ
LOẠI CÂY TRỒNG KHÓ NHÂN GIỐNG
Hệ thống TCL (Thin Cell Layer) chứa những mẫu cấy có kích thước nhỏ được
cắt ra từ các cơ quan thực vật khác nhau (chồi, lá, rễ, cụm hoa, đế hoa hoặc các
cơ quan của hoa, lá mầm, trụ trên hay trụ dưới lá mầm, vùng chồi đỉnh hoặc phôi).
Chúng được cắt theo chiều dọc - được gọi là lTCL hoặc ngược lại, theo chiều ngang
- được gọi là tTCL và lần đầu tiên được mô tả bởi K. Trần Thanh Vân (1973). Phương
pháp TCL vượt qua các giới hạn đối với sự tái sinh trên thực vật và những ứng dụng
của nó trong chuyển gen thực vật. Kỹ thuật này có tiềm năng tạo phôi và cơ quan
cao trong hệ thống TCL trên cây Petunia, Củ cải đường, hoa Hướng dương và một
số loài cây khác được xem như là những cây khó tái sinh in vitro như một số loài
rau, đậu: Psophocarpus tetragonolobus, Soja biloxi, Vigna unguiculata, Phaseolus
vulgaris,…; một số loài cây thân gỗ hai lá mầm: Hardwickia binata Roxb, Paulownia,
Pinus radiate, Sequoiadendron giganeum, Sequoia sempervirens, Vitis,…; một
số loài cây thân gỗ một lá mầm: Bambusa glaucscens, Cocos nucifera,…; một
số loại cây thân thảo một lá mầm: Digitaria giganteum, Phalaenopsis amabilis,
Paphiopedilum auroreum, Zea mays, Hordeum vulgare,… Ngoài ra, hệ thống TCL
được sử dụng như là một mô hình thành công để phân tích quá trình biệt hóa dựa
trên những marker phân tử và sinh hóa.
Tại Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, nhóm nghiên cứu của
PGS.TS. Dương Tấn Nhựt cũng là người đi tiên phong trong ứng dụng kỹ thuật TCL
trong nghiên cứu kỹ thuật này trên một số đối tượng cây trồng khó nhân giống bằng
phương pháp vi nhân giống thông thường. Duong Tan Nhut et al. (2005) đã nghiên
cứu ảnh hưởng của Thidiazuron cảm ứng sự tạo chồi hiệu quả cao từ lát cắt ngang
lớp mỏng tế bào cuống lá Thu hải đường (Begonia tuberous). Sự phát sinh phôi vô
tính và tái sinh chồi trực tiếp của cây Lúa (Oryza sativa L.) bằng phương pháp nuôi
cấy lớp mỏng tế bào mô phân sinh đỉnh cũng được mô tả bởi Duong Tan Nhut et al.
(2000). Bên cạnh đó, nhóm tác giả cũng đã thành công trong nghiên cứu sự phát
sinh phôi vô tính thông qua nuôi cấy TCL cây Thuốc lá, cây Hoa chuông, cây Lay
ơn, cây Lily, cây Sâm Ngọc Linh và một số cây trồng có giá trị khác.
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 rất 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 rất 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”
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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.04/1518”, nhóm nghiên cứu của PGS.TS. Dương Tấn Nhựt (2014 đến nay) đã tập trung
đi vào khảo sát, đánh giá tác động của một số hạt nano kim loại bao 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 cây Cúc (Chrysanthemum sp.) in vitro trên môi trường có sử dụng nano
sắt (Dương Tấn Nhựt và cộng sự, 2014), đánh giá tác động của nano bạc trong việc
cải tiến chất lượng cây hoa Hồng (Rosa sp.) nuôi cấy in vitro (Dương Tấn Nhựt và
cộng sự, 2015), nâng cao khả năng làm giảm một số vi sinh vật gây nhiễm trong môi
trường nuôi cấy vi thủy canh và biểu hiện của cây trồng ở giai đoạn đồng ruộng
(Hoàng Thanh Tùng và cộng sự, 2016), cải thiện chất lượng môi trường nuôi cấy
(Dương Tấn Nhựt và cộng sự, 2017), tăng khả năng ra rễ và giải quyết những vấn
đề liên quan đến các hiện tượng sinh lý (Đỗ Thị Hiền và cộng sự, 2017) ở thực vật
nhằm hướng tới nâng cao chất lượng các sản phẩm nuôi cấy in vitro. Đồng thời,
hướng nghiên cứu tiếp theo của nhóm tác giả là đánh giá vai trò của một số hạt
nano kim loại trong sinh tổng hợp các hoạt chất thứ cấp cùng dư lượng các nano
kim loại trong sản phẩm nuôi cấy in vitro.
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NGHIEÂN CÖÙU CHOÏN TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN CAÙC GIOÁNG CAØ PHEÂ
CHO VUØNG CAØ PHEÂ TROÏNG ÑIEÅM TAÂY NGUYEÂN
ĐINH THỊ TIẾU OANH, TRƯƠNG HỒNG, NGUYỄN VĂN QUẢNG

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

I. MỞ ĐẦU
Diện tích cà phê của Việt Nam được trồng tập trung chủ yếu tại các tỉnh Tây
Nguyên (577.121 ha), chiếm trên 88% tổng diện tích cà phê của cả nước, trong
đó cà phê vối (Robusta) chiếm khoảng 90% diện tích, cà phê chè chiếm khoảng
40.000 ha. Có 3 khu vực chính trồng và sản xuất cà phê Arabica tại Việt Nam là
Lâm Đồng có diện tích lớn nhất với khoảng 18.000 ha; Quảng Trị (Bắc Trung bộ
Việt Nam) khoảng 5.000 ha; Điện Biên và Sơn La (khu vực miền núi phía Bắc)
với khoảng 16.000 ha. Ngoài ra, một số tỉnh trồng cà phê chè ở Tây Nguyên như
Kon Tum đã phát triển diện tích khoảng 1.000 ha, Đắk Lắk - vùng huyện Krông
Năng và một số huyện khác có khoảng 2.000 ha. Tại các khu vực miền núi phía Bắc
và tỉnh Kon Tum, diện tích trồng cà phê chè ngày càng tăng và sự gia tăng này chủ
yếu là diện tích trồng mới.
Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh và các cơ sở cà phê địa phương, ước tính
tổng diện tích cà phê đến năm 2016 giảm từ 650.000 ha xuống 616.747 ha. Sự sụt
giảm này chủ yếu do việc chuyển đổi từ cà phê sang cây hồ tiêu và các diện tích cà
phê già cỗi cần tái canh tại một số khu vực Tây Nguyên.
Hiện nay, năng suất cà phê Việt Nam bình quân trên 2,5 tấn nhân/ha, sản lượng
trung bình hàng năm đạt trên 1,5 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu xấp xỉ 3 tỷ USD. Để
đạt được bước tiến như trên, cần sự hỗ trợ và nỗ lực rất lớn của các cấp, ngành từ
nhà nước, doanh nghiệp đến người trồng cà phê, trong đó các giống cà phê mới
được đưa vào sản xuất đại trà đóng vai trò quyết định, tạo nên bộ mặt mới trong
ngành sản xuất cà phê của Việt Nam.
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), với chức năng
chính là nghiên cứu chọn tạo các loại giống cây trồng chủ lực cho vùng Tây Nguyên,
trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu quan trọng trong chọn tạo giống
cà phê. Các công trình nghiên cứu chọn tạo giống cà phê theo hướng nâng cao
năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu với sâu, bệnh hại đã tạo ra các giống
cà phê mới, góp phần nâng cao sản lượng và giá trị xuất khẩu cà phê Việt Nam, đáp
ứng kịp thời thực tiễn sản xuất, tạo ra bước đột phá trong sản xuất cà phê tại các
vùng trồng của Việt Nam nói chung và vùng Tây Nguyên nói riêng.
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II. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG
CÀ PHÊ CHO VÙNG TÂY NGUYÊN
1. Kết quả chọn tạo giống cà phê vối
Kết quả nghiên cứu chọn lọc giống cà phê vối có năng suất cao, cỡ hạt lớn và
kháng bệnh gỉ sắt giai đoạn 1994-2005 của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm
nghiệp Tây Nguyên cho thấy, nguồn cà phê vối trong nước có sự biến thiên lớn về
phẩm cấp hạt có thể phục vụ trực tiếp cho chương trình chọn lọc nhằm nâng cao
phẩm cấp hạt, đặc biệt khối lượng 100 nhân biến thiên trong khoảng từ 13,7-27,1 g.
Từ kết quả chọn cây đầu dòng, đã giới thiệu 30 cá thể có phẩm cấp hạt đặc biệt,
khối lượng 100 nhân biến thiên trong khoảng 18-27,1 g. Năm 1990-1995, tiếp tục
triển khai các thí nghiệm khu vực hóa và đã đưa ra sản xuất bằng những dòng vô
tính chọn lọc. Các dòng vô tính này đã được công nhận là giống quốc gia, có năng
suất từ 2,8-5,9 tấn/ha, cỡ hạt trung bình lớn, khối lượng 100 nhân từ 14,1-15,7 g và
bị bệnh gỉ sắt ở mức độ nhẹ.
Năm 1995-1998, triển khai khảo sát tập đoàn và các thí nghiệm so sánh dòng vô
tính cà phê vối, đồng thời triển khai các thí nghiệm so sánh các đời con thụ phấn tự
do. Từ năm 2000 đến nay, triển khai các thí nghiệm khu vực hóa, tiếp tục theo dõi để
sớm đưa ra sản xuất những dòng vô tính chọn lọc có năng suất và chất lượng cao,
lập vườn sản xuất hạt đa dòng. Các dòng vô tính ưu tú đang là vật liệu quan trọng,
góp phần cải tạo vườn cây giống xấu trước đây trồng bằng hạt chưa qua chọn lọc.
Đến nay, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã nghiên cứu
và chọn lọc được tổng cộng 12 dòng vô tính cà phê vối mới phục vụ sản xuất và
tái canh cà phê tại các tỉnh vùng Tây Nguyên, bao gồm TR4, TR5, TR6, TR7, TR8,
TR9, TR11, TR12, TR13, TR14, TR15 và TRS1. Các giống mới có tiềm năng năng
suất cao, chất lượng cà phê nhân vượt trội so với giống cũ, đặc biệt là 3 dòng vô
tính có tầm chín trung bình TR4, TR9, TR11 và 2 dòng vô tính chín muộn TR14,
TR15. Các dòng vô tính chín muộn ngoài ưu điểm nổi bật về năng suất và chất
lượng, còn có đặc thù chín muộn nên sẽ chuyển dịch thời điểm tưới muộn hơn các
giống chính vụ, kết quả đã tiết kiệm 1 đợt tưới vào mùa khô.
Giống TR4 được công nhận giống chính thức năm 2006 (Quyết định số
1086/QĐ/BNN-KHCN ngày 14/4/2006); các giống TR9, TR11, TR12 và TR13 được
công nhận giống chính thức năm 2011 (Quyết định số 175/QĐ-TT-CCN ngày
04/5/2011) với năng suất từ 5,5-7,3 tấn nhân/ha; tỷ lệ hạt trên sàng 16 từ 70,9-98%.
Các dòng vô tính cà phê vối trên có năng suất và chất lượng tốt, là nguồn vật liệu
cho lai tạo hiệu quả cho giai đoạn hiện nay.
1.1. Các dòng vô tính cà phê vối nổi trội hiện nay
Hiện nay, các giống cà phê vối do WASI chọn tạo đã và đang được sản xuất rộng
rãi tại các tỉnh vùng Tây Nguyên với khả năng thích ứng rất tốt với các vùng sinh
thái cũng như tiềm năng năng suất và chất lượng sản phẩm cao.

Một số kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ nổi bật
vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

176

Bảng 1. Năng suất, chất lượng và chỉ số bệnh gỉ sắt
của 03 giống cà phê vối nổi trội trồng tại các tỉnh Tây Nguyên
Địa điểm
Đắk Lắk

Gia Lai

Lâm Đồng

DVT

Năng suất
TB 3 vụ (tấn/ha)

Tỷ lệ
tươi/nhân

Khối lượng
100 nhân (g)

Tỷ lệ hạt
trên sàng 16 (%)

Chỉ số
bệnh gỉ sắt (%)

TR4

7,3

4,0

18,4

80,0

0,0

TR9

6,7

4,3

22,5

94,3

0,0

TR11

6,6

4,2

18,3

88,2

0,0

TR4

5,2

4,2

17,3

73,2

0,0

TR9

4,8

4,5

21,0

85,0

0,0

TR11

4,9

4,4

18,7

75,0

0,0

TR4

5,2

3,9

20,6

83,9

0,0

TR9

4,8

4,0

29,6

96,2

0,0

TR11

5,0

4,0

21,8

90,8

0,0

Kết quả đánh giá cho thấy 03 giống cà phê vối TR4, TR9, TR11 là các giống có
năng suất cao, chất lượng cà phê nhân cải thiện đáng kể so với các giống trước đây
cũng như giống đang sản xuất đại trà, không bị nhiễm bệnh gỉ sắt và thích ứng tốt
tại nhiều vùng trồng trên địa bàn Tây Nguyên.
Đặc biệt, 2 giống cà phê vối chín muộn TR14, TR15 được công nhận cho sản
xuất thử năm 2016, với năng suất từ 4,5-5,5 tấn nhân/ha; tỷ lệ hạt trên sàng loại 1
từ 95,4-98,1% (Nguyễn Thị Thanh Mai, 2015). Các giống chín muộn TR14 và TR15
có kết quả khả quan trong việc tiết kiệm được 1 đợt tưới lần đầu so với các giống
đại trà mà không ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng cà phê nhân.
Bảng 2. Năng suất các giống cà phê vối chín muộn TR14, TR15 (trung bình 4 vụ)
Năng suất (tấn nhân/ha)

Thời gian từ lúc
ra hoa đến thu
hoạch (tháng)

Đắk Lắk

Gia Lai

Lâm Đồng

Trung bình
giống

TR14

5,63

5,15

4,93

5,24

12

TR15

5,30

5,19

4,90

5,13

12

TR16

5,42

5,15

5,06

5,21

10

4,58

11

Giống

TR6 (Đ/C)

4,67

4,46

4,46

TB

5,25

5,02

4,84

Các giống cà phê vối chín muộn TR14, TR15 vào giai đoạn kinh doanh có thời
điểm chín tập trung vào tháng 1 và tháng 2 năm sau. Ở 3 địa điểm khảo nghiệm,
các giống cà phê vối chín muộn có năng suất trung bình 4 vụ đạt từ 5,13-5,24 tấn
nhân/ha, cao hơn giống đối chứng TR6 chỉ đạt 4,58 tấn nhân/ha.
Bảng 3. Phẩm cấp hạt và khả năng kháng bệnh gỉ sắt
của các giống cà phê vối chín muộn tại các điểm khảo nghiệm
Khối lượng
100 nhân (g)

Tỷ lệ hạt
trên sàng số 16 (%)

Tỷ lệ tươi/nhân

Chỉ số
bệnh gỉ sắt (%)

TR14

20,9

97,8

4,3

0

TR15

24,9

98,1

4,2

0,1

TR16

20,0

94,3

4,3

0

TR6 (Đ/C)

19,4

92,7

4,3

0

Địa điểm

Đắk Lắk

DVT
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TR14

20,5

95,4

4,2

0

TR15

22,0

97,9

4,2

0

TR16

19,1

93,2

4,3

0

TR6 (Đ/C)

18,4

91,5

4,4

0

TR14

22,4

95,7

4,3

0

TR15

23,5

96,3

4,3

0

TR16

20,2

91,2

4,3

0

TR6 (Đ/C)

19,2

90,0

4,5

0

Chất lượng hạt cà phê nhân của các dòng cà phê vối chín muộn khá tốt, khối
lượng 100 nhân ở cả 3 vùng đạt từ 19,1-24,9 g, cao hơn hẳn so với dòng đối chứng
TR6 chỉ đạt từ 18,4-19,4 g. Ở các địa điểm khảo nghiệm, khối lượng 100 nhân được
sắp xếp theo chiều giảm dần như sau: Lâm Đồng > Đắk Lắk > Gia Lai. Các dòng
cà phê vối chín muộn TR14, TR15 có tỷ lệ hạt trên sàng 16 (hạt loại 1) tại các vùng
khảo nghiệm đạt 95,4-98,1%, cao vượt trội so với giống đối chứng TR6 chỉ đạt dưới
93%. Tỷ lệ tươi/nhân thấp, biến thiên trong khoảng 4,2-4,5.
Bảng 4. Kết quả thử nếm chất lượng nước uống
của các giống cà phê vối chín muộn tại Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
Mùi hương
(Aroma)

Mùi vị
(Flavour)

Axít (Acidity)

Thể chất
(Body)

Xếp loại

TR14

Đặc trưng

Khá

Trung bình

Tốt

Tốt

TR15

Đặc trưng

Khá

Trung bình

Tốt

Tốt

DVT

TR16

Đặc trưng

Khá

Trung bình

Tốt

Tốt

TR6 (Đ/C)

Đặc trưng

Khá

Trung bình

Tốt

Tốt

Ngoài việc đánh giá chất lượng cà nhê nhân sống, kết quả thử nếm cà phê tách
cho thấy, mùi vị và thể chất của các mẫu đánh giá đều tốt, hương vị nước uống đặc
trưng, độ chua đạt trung bình và được đánh giá tổng thể là rất tốt. Đây là đặc điểm
nổi trội của các dòng cà phê vối chín muộn đang rất được chú trọng hiện nay.
1.2. Giống cà phê vối lai TRS1
Bên cạnh đó, do nhu cầu tái canh cà phê ngày càng nhiều, yêu cầu lượng cây
giống lớn, nếu các giống chỉ được nhân bằng phương pháp vô tính thì không thể
đáp ứng đủ. Do vậy, trong những năm qua, WASI đã tiến hành nghiên cứu, xác định
các tổ hợp bố mẹ tốt để lai tạo theo hướng tạo hạt giống lai tổng hợp. Kết quả đã
lai tạo và chọn lọc được giống cà phê vối lai TRS1. Giống TRS1 là sản phẩm hạt lai
từ các dòng vô tính chọn lọc (TR4, TR9, TR11, TR12), được nhân giống bằng hạt,
hệ số nhân cao, hạ giá thành sản xuất cây giống. Giống TRS1 đã được công nhận
giống chính thức năm 2015 (Quyết định số 324/QĐ-TT-CCN, ngày 05/11/2015).
Bảng 5. Một số đặc trưng chính của giống TRS1 tại các vùng nghiên cứu
TT

Tỉnh

Năng suất
(tấn nhân/ha)

Khối lượng
100 nhân (g)

Tỷ lệ hạt
trên sàng 16 (%)

Tỷ lệ
tươi/nhân

Tỷ lệ
bệnh gỉ sắt (%)

1

Đắk Lắk

4,05

20,8

90,9

4,6

5,4

2

Gia Lai

4,57

19,3

84,1

4,7

2,4

3

Đắk Nông

4,43

18,2

85,7

4,5

12,4

4

Lâm Đồng

3,59

17,9

80,6

4,7

8,8

Trung bình

4,31

19,1

85,3

4,6

7,2

Tăng so với đối chứng (%)

50,2

25,4

27,7

5,4
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Kết quả đánh giá các mô hình sản xuất thử giống cà phê vối lai TRS1 tại các vùng
cho kết luận rằng, mức năng suất trung bình của giống TRS1 qua 2 vụ kinh doanh
tại các tỉnh vùng Tây Nguyên đạt trung bình 4,31 tấn nhân/ha; khối lượng 100 nhân
đạt trung bình 19,1 g; tỷ lệ hạt trên sàng 16 (hạt loại 1) đạt trung bình 85,3%; tỷ lệ
tươi nhân đạt 4,6 và mức nhiễm bệnh gỉ sắt trung bình đến nặng chiếm 7,2%. Giống
TRS1 tỏ ra thích ứng tốt và có năng suất, kích thước hạt cũng như các tính trạng
khác tốt hơn hẳn giống sản xuất đại trà tại các vùng sản xuất thử thuộc các tỉnh
Tây Nguyên.
2. Kết quả chọn tạo giống cà phê chè
Tương tự cà phê vối, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên
cũng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tuyển chọn, lai tạo và chọn lọc các giống
cà phê chè mới và đã đạt được những thành tựu quan trọng. Các giống mới đang
được nhân rộng và trồng tại các vùng phù hợp với điều kiện trồng cà phê chè của
Việt Nam nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng, đóng góp vai trò quyết định tạo nên
bước đột phá trong sản xuất cà phê chè tại các vùng sinh thái đặc thù.
* Quá trình chọn tạo giống
Từ năm 1986, Viện Nghiên cứu Cà phê (nay là Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm
nghiệp Tây Nguyên) đã tiếp nhận một tập đoàn giống cà phê chè gồm 36 mẫu vật
liệu được thu thập từ Trung tâm Nguyên thủy của loài tại Ethiopia, giống Catimor
thế hệ F4 của Trung tâm Nghiên cứu bệnh gỉ sắt Oeiras, Bồ Đào Nha. Từ vật liệu
giống Catimor thế hệ F4 được du nhập, WASI đã tiến hành chọn lọc và đánh giá khả
năng thích ứng của giống nhằm tích lũy tính kháng bệnh gỉ sắt tại các vùng trồng
cà phê trong nước. Năm 1996, giống Catimor thế hệ F6 do WASI chọn lọc đã được
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chính thức công nhận và cho phép phổ
biến ra sản xuất. Với đặc tính nổi trội về năng suất và kháng được bệnh gỉ sắt, giống
Catimor được người trồng cà phê chè chấp nhận và phát triển rộng rãi trong sản
xuất. Hiện nay, giống Catimor đã thay thế gần như hoàn toàn các giống cà phê chè
truyền thống (như Bourbon và Typica) trước đây được trồng ở Việt Nam.
Việc nhập nội những giống cà phê chè thương phẩm nổi tiếng trên thế giới như
Blue Mountain, Moka, SL28, K7 hay chọn lọc trực tiếp từ vườn tập đoàn KH33,
KH4 để đưa vào trồng tại Việt Nam nhưng không mang lại hiệu quả do giống không
thích ứng với điều kiện trồng trọt hoặc khả năng cho năng suất và kháng bệnh gỉ
sắt không cao. Tuy nhiên, kết quả lai tạo con lai F1 và chọn lọc phả hệ chọn dòng
thuần cho ra những giống rất triển vọng. Việc lai tạo giữa giống Catimor với các vật
liệu cà phê chè có nguồn gốc hoang dại từ Ethiopia với mục đích kết hợp được các
đặc điểm tốt của giống Catimor như thấp cây, tán chặt, năng suất cao với những
đặc điểm hạt to, chất lượng nước uống tốt của các vật liệu cà phê chè từ Ethiopia.
Kết quả đánh giá đã chọn được 10 con lai F1 có khả năng cho năng suất cao hơn
so với Catimor từ 20-60%, kháng cao với bệnh gỉ sắt, đặc biệt là có kích thước hạt
lớn và phẩm vị nước uống được cải thiện so với giống Catimor. Các giống này được
đặt tên là TN1, TN2, TN3, TN4, TN5, TN6, TN7, TN8, TN9, TN10. Đến năm 2011,
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2 giống TN1,TN2 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận giống
chính thức theo Quyết định số 725/QĐ-TT-CCN ngày 08/12/2011. 3 giống TN6,
TN7, TN9 đã được công nhận sản xuất thử ngày 07/7/2016. Để sử dụng các con lai
F1 này phục vụ sản xuất thì phải nhân giống bằng phương pháp nhân vô tính - ghép
non nối ngọn hoặc nhân in vitro.
Các con lai TN còn tiếp tục được chọn lọc cố định các tính trạng tốt để tạo ra dòng
thuần bằng phương pháp chọn lọc phả hệ. Từ con lai TN1 được lai tạo năm 1991,
kết quả chọn lọc phả hệ đến năm 2015 đã chọn lọc dòng thuần THA1 sinh trưởng
khá đồng đều, cho năng suất cao, kháng bệnh gỉ sắt và có kích thước hạt lớn hơn
giống Catimor. Đây là dòng thuần đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
công nhận cho sản xuất thử tại các vùng trồng cà phê chè trong cả nước với tên
“giống THA1” từ tháng 7/2016. Các giống hiện đang tiếp tục đưa vào đánh giá khả
năng thích ứng ở các vùng sinh thái khác nhau để đưa ra sản xuất.
2.1. Giống cà phê chè THA1
Các mô hình khảo nghiệm giống mới được bố trí tại Lâm Đồng, Phủ Quỳ và Sơn
La năm 2012. Đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng cho thấy, giống THA1 có khả năng
sinh trưởng tốt và phù hợp với điều kiện sinh thái của vùng, cây sinh trưởng tốt và
tương đương với giống Catimor về kiểu hình.
Bảng 6. Năng suất và chất lượng cà phê nhân của giống THA1
tại các vùng khảo nghiệm (trung bình 2 vụ 2014-2015)
Khối lượng
100 nhân (g)

Vùng

THA1

Tỷ lệ hạt
trên sàng 16 (%)

Catimor

THA1

Năng suất
(tấn nhân/ha)

Tỷ lệ tươi/nhân

Catimor

THA1

Catimor

THA1

Catimor

Lâm Đồng

17,2

14,3

92,5

86,5

5,5

5,4

2,98

2,31

Phủ Quỳ

16,7

16,4

86,4

76,6

6,5

6,8

2,45

2,14

Sơn La

17,4

15,5

88,8

80,2

6,1

6,2

2,60

2,18

Trung bình

17,1

15,4

89,2

81,1

6,0

6,1

2,67

2,21

Vụ 2015, tại Lâm Đồng, năng suất của giống THA1 đạt 2,98 tấn nhân/ha và cao
hơn so với Catimor đạt 2,31 tấn nhân/ha. Tỷ lệ hạt trên sàng đạt 92,5%, cao hơn so
với Catimor đạt 86,5%. Tương tự tại Phủ Quỳ và Sơn La, giống THA1 vẫn cho năng
suất cao hơn Catimor. Nhìn chung, vụ 2014-2015, năng suất trung bình tại các vùng
khảo nghiệm của giống THA1 cao hơn so với giống Catimor, đạt 2,67 tấn nhân/ha,
trong khi đó giống Catimor chỉ đạt trung bình 2,21 tấn nhân/ha. Giống THA1 có tỷ lệ
hạt trên sàng lớn hơn giống Catimor đạt 89,2%.
2.2. Các giống cà phê chè lai mới TN6, TN7, TN9
Bảng 7. Năng suất của các giống lai triển vọng tại các vùng khảo nghiệm (trung bình 2 vụ 2014-2015)
Tỷ lệ tươi/nhân
Giống

Đắk
Lắk

Kon
Tum

Lâm
Đồng

Phủ
Quỳ

Năng suất (tấn nhân/ha)
Sơn
La

Đắk
Lắk

Kon
Tum

Lâm
Đồng

Phủ
Quỳ

Sơn
La

NSTB

TN6

5,5

6,4

5,3

5,5

5,5

2,56

2,84

4,11

3,27

2,27

3,01

TN7

5,6

5,6

5,7

5,6

6,1

2,57

3,19

4,07

2,93

2,30

3,01

TN9

5,5

5,6

5,6

5,9

6,2

2,76

3,26

4,42

2,80

2,42

3,12

Catimor

5,4

5,7

5,6

6,8

6,2

1,73

2,48

2,29

2,14

2,18

2,16
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Đánh giá năng suất của các giống lai TN tại các mô hình thấy, điều kiện Lâm
Đồng thích hợp cho các giống lai cà phê chè sinh trưởng và phát triển. Năng suất
của các giống lai trồng tại Lâm Đồng dao động từ 4,07-4,42 tấn nhân/ha, cao nhất
là giống TN9 đạt 4,42 tấn nhân/ha, trong khi Catimor đạt 2,29 tấn nhân/ha. Tại
Kon Tum, các giống lai có năng suất đạt trên 3 tấn nhân/ha, cao hơn giống Catimor
trong cùng điều kiện khảo nghiệm. Nhìn chung, tại các điểm trồng mô hình, năng
suất 3 giống lai đều cao hơn so với giống Catimor và đạt trên 2 tấn nhân/ha ở vụ
2015. Trong đó năng suất tăng và ảnh hưởng theo vùng nhiều hơn so với sự thích
ứng của từng giống.
Bảng 8. Chất lượng cà phê nhân của các con lai triển vọng tại các vùng khảo nghiệm
Ký hiệu
giống

Khối lượng 100 nhân (g)

Tỷ lệ hạt trên sàng 16 (%)

Đắk
Lắk

Kon
Tum

Lâm
Đồng

Phủ
Quỳ

Sơn La

Đắk
Lắk

Kon
Tum

Lâm
Đồng

Phủ
Quỳ

Sơn La

TN6

15,8

17,1

17,0

17,5

16,0

71,9

88,3

81,8

80,4

80,4

TN7

15,5

17,4

17,2

17,9

16,1

77,1

84,3

85,2

81,9

85,0

TN9

14,8

18,2

17,3

16,8

17,2

71,2

89,8

82,9

83,2

83,0

Catimor

13,0

16,9

14,8

16,2

15,8

71,9

72,6

73,6

76,6

76,5

Các giống lai TN6, TN7, TN9 trong các mô hình trồng tại Đắk Lắk, Kon Tum, Lâm
Đồng, Phủ Quỳ và Sơn La có khối lượng 100 nhân cao hơn so với giống Catimor.
Tại Kon Tum, các giống lai TN có khối lượng 100 nhân cao từ 17,1-18,2 g, cao hơn
so với Catimor đạt 14,8 g. Tỷ lệ hạt trên sàng 16 của các giống lai tại 4 mô hình đều
đạt trên 80%, so với Catimor cao nhất chỉ đạt 76,6%. Tại Đắk Lắk, tỷ lệ hạt trên sàng
16 thấp hơn so với các vùng khác, biến động từ 71,2-77,1 g.
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Các kết quả nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống cà phê đã đạt được những
thành tựu quan trọng góp phần tăng năng suất cà phê của vùng Tây Nguyên. Các
giống cà phê chè mới (TN1, TN2, TN6, TN7, TN9, THA1) có năng suất cao hơn các
giống cũ từ 25-30% (3-4 tấn nhân/ha); các giống cà phê vối mới (TR4, TR9, TR11,
TR14, TR15, TRS1) cũng cho năng suất rất cao đạt từ 4-6 tấn nhân/ha, đặc biệt có
những hộ trồng thâm canh giống mới có thể đạt 7-8 tấn nhân/ha.
Tính đến nay đã chọn tạo được bộ giống cà phê bao gồm cả cà phê chè và cà
phê vối khá phong phú, có năng suất và khả năng chống chịu với sâu, bệnh hại cao.
Song song với việc chọn tạo các giống cà phê mới, việc chuyển giao và phát triển
các giống mới thông qua các dự án cũng được thực hiện góp phần đưa nhanh các
giống mới vào sản xuất.
Năng suất cà phê của Việt Nam đã đạt cao nhất thế giới, tuy nhiên chất lượng
sản phẩm cà phê còn hạn chế. Để nâng cao chất lượng cà phê và tiến tới xây
dựng thương hiệu cho cà phê Việt Nam thì việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ
thuật trong sản xuất cà phê là cần thiết. Việc nghiên cứu chọn tạo và phát triển các
giống cà phê mới có chất lượng cao cho vùng cà phê trọng điểm Tây Nguyên,
giống có khả năng chống chịu sâu, bệnh, thích ứng điều kiện biến đổi khí hậu là
hướng đi trong thời gian tới.
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Mô hình khảo nghiệm giống TR9 tại Gia Lai

Mô hình khảo nghiệm giống TR11 tại Lâm Đồng

Mô hình khảo nghiệm giống TRS1 tại Gia Lai

Mô hình khảo nghiệm giống TR14 tại Lâm Đồng

Mô hình khảo nghiệm giống TR15 tại Đắk Lắk

Giống cà phê chè TN1 tại Lâm Đồng

Giống cà phê chè THA1 tại Lâm Đồng
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CAÙC KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU THÖÏC NGHIEÄM GIOÁNG CAØ PHEÂ TAÏI LAÂM ÑOÀNG
Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng

I. MỞ ĐẦU
Diện tích cà phê của Việt Nam được trồng tập trung chủ yếu tại các tỉnh Tây
Nguyên (577.121 ha) chiếm trên 88% tổng diện tích cà phê của cả nước, trong đó
cà phê vối (Robusta) chiếm khoảng 90% diện tích. Có 3 khu vực chính trồng và
sản xuất cà phê Arabica tại Việt Nam là Lâm Đồng với diện tích lớn nhất khoảng
16.000 ha, Quảng Trị (Bắc Trung Bộ Việt Nam) khoảng 5.000 ha, Điện Biên và Sơn
La (khu vực miền núi phía Bắc) với khoảng 14.000 ha.
Tại các khu vực miền núi phía Bắc, diện tích trồng cà phê Arabica ngày càng
tăng (từ 14.000 ha lên 16.400 ha). Sự gia tăng này chủ yếu là diện tích trồng mới.
Theo các thương nhân, diện tích trồng cà phê Arabica tại khu vực này sẽ tiếp
tục tăng trong tương lai gần. Tuy nhiên, do đất canh tác hạn chế ở khu vực miền
núi, diện tích trồng cà phê Arabica ở khu vực này sẽ chỉ có thể đạt được lên đến
30.000 ha trong tương lai, hoặc gấp đôi tổng diện tích trồng cà phê Arabica hiện tại của
2 tỉnh này.
Theo thông tin cập nhật từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh và các cơ sở cà phê địa phương, ước tính
tổng diện tích cà phê giảm từ 670.351 ha xuống 655.817 ha, ít hơn số liệu ước tính
vào tháng 5/2015 khoảng 15.000 ha. Sự sụt giảm này chủ yếu là do việc chuyển đổi
từ cà phê sang hạt tiêu đen tại một số khu vực Tây Nguyên.
Các công trình nghiên cứu chọn tạo giống cà phê theo hướng nâng cao năng
suất, chất lượng và khả năng chống chịu với sâu bệnh hại đã tạo ra các giống cà
phê mới góp phần nâng cao sản lượng và xuất khẩu cà phê Việt Nam.
Nhờ việc thay đổi giống mới và áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất,
hiện nay năng suất cà phê Việt Nam cao nhất thế giới. Sản lượng và xuất khẩu cà
phê Việt Nam luôn tăng trưởng trong nhiều năm qua và đang đứng thứ hai thế giới,
nhưng giá trị sản phẩm chưa cao.
Không tăng diện tích trồng, tập trung phát triển chế biến, xây dựng thương hiệu
và nâng giá trị là hướng phát triển sắp tới của ngành cà phê Việt. Để góp phần đạt
được mục tiêu trên, việc nghiên cứu chọn tạo và phát triển các giống cà phê có chất
lượng cao cho vùng cà phê trọng điểm tại Tây Nguyên là cần thiết.
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II. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG
CÀ PHÊ CHO VÙNG TÂY NGUYÊN
Kết quả nghiên cứu chọn lọc giống cà phê vối có năng suất cao, cỡ hạt lớn và
kháng bệnh gỉ sắt giai đoạn 1994-2005 của tác giả Trịnh Đức Minh, Viện Khoa học
Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên cho thấy: nguồn cà phê vối trong nước có
sự biến thiên lớn về phẩm cấp hạt có thể phục vụ trực tiếp cho chương trình chọn
lọc nhằm nâng cao phẩm cấp hạt, đặc biệt khối lượng 100 nhân biến thiên trong
khoảng từ 13,7-27,1 g.
Từ kết quả chọn cây đầu dòng, đã giới thiệu 30 cá thể có phẩm cấp hạt đặc biệt,
khối lượng 100 nhân biến thiên trong khoảng 18-27,1 g. Năm 1990-1995, tiếp tục
triển khai các thí nghiệm khu vực hóa và đã đưa ra sản xuất bằng những dòng vô
tính chọn lọc. Các dòng vô tính này đã được công nhận là giống quốc gia, có năng
suất từ 2,8-5,9 tấn/ha, cỡ hạt trung bình lớn, khối lượng 100 nhân từ 14,1-15,7 g và
bị bệnh gỉ sắt ở mức độ nhẹ (Trịnh Đức Minh và ctv, 1998).
Năm 1995-1998, triển khai khảo sát tập đoàn và các thí nghiệm so sánh dòng vô
tính cà phê vối, đồng thời thực hiện các thí nghiệm so sánh các đời con thụ phấn tự
do. Từ năm 2000 đến nay, triển khai các thí nghiệm khu vực hóa, tiếp tục theo dõi để
sớm đưa ra sản xuất những dòng vô tính chọn lọc có năng suất và chất lượng cao,
lập vườn sản xuất hạt đa dòng. Các dòng vô tính ưu tú đang là vật liệu quan trọng,
góp phần cải tạo vườn cây giống xấu trước đây trồng bằng hạt chưa qua chọn lọc.
Năm 2000, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng đã
tiến hành trồng thử nghiệm 10 dòng vô tính cà phê vối tại Bảo Lộc. Qua theo dõi
đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của các dòng vô tính cà
phê vối đã xác định 3 dòng vô tính là TR4, TR9 và TR11. Các dòng vô tính cà phê
vối này có khả năng thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên và khí hậu của Bảo Lộc
- Lâm Đồng, biểu hiện qua sự sinh trưởng, phát triển cũng như năng suất và chất
lượng tốt.
Năm 2006, dòng vô tính TR4 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
công nhận là giống mới và 2 dòng vô tính TR9, TR11 được công nhận tạm thời
được phép sản xuất thử cho vùng sản xuất cà phê vối tại Tây Nguyên.
Năm 2001, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng đã
tiến hành đề tài “Nghiên cứu cải tạo vườn cà phê vối bằng phương pháp ghép chồi”,
với mục đích đưa các dòng cà phê vối tốt ra sản xuất, góp phần làm tăng năng suất
vườn cây và kích cỡ hạt.
Năm 2004-2005, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm
Đồng tiếp tục thực hiện dự án vay vốn của Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng
nhằm đưa giống cà phê Robusta và Arabica ra sản xuất đại trà. Tuy nhiên, việc
đào bỏ giống cũ thay bằng những giống mới cho năng suất cao tốn kém khá nhiều
công sức và tiền bạc, do vậy việc đưa các giống tốt ra sản xuất cũng có giới hạn
nhất định.
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Năm 2005-2006, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm
Đồng thực hiện chuyên đề “Xây dựng mô hình đa dạng hóa cây trồng và thử nghiệm
một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trong vườn cà phê vối”
thuộc đề tài “Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và kinh tế - xã hội để
phát triển bền vững một số cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên”. Việc ghép cải
tạo vườn cà phê vối bằng cách cưa trắng toàn bộ vườn cây và tiến hành ghép thay
giống cũ bằng các dòng chọn lọc. Sau ghép 3 năm cho thấy, vườn cây sinh trưởng,
phát triển tốt và đồng đều, vụ thu hoạch 2006 năng suất bình quân đạt 9,4 kg quả
tươi/cây. Ở các mô hình trồng xen sầu riêng và hồ tiêu đã làm tăng hiệu quả kinh tế
trên đơn vị diện tích, tăng thu nhập từ 20-30%, năng suất của các cây trồng trong
hệ thống ổn định hơn.
Thông qua Dự án phát triển giống cà phê vối năm 2007 tại Lâm Đồng đã xây
dựng 1,8 ha vườn nhân chồi các dòng vô tính cà phê vối tại địa bàn huyện Bảo Lâm
nhằm phục vụ cho việc nhân giống cà phê vối có năng suất và chất lượng tốt theo
chủ trương chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng trên địa bàn.
Năm 2007-2009, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm
Đồng đã thực hiện dự án thuộc chương trình 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”. Các giải pháp kỹ thuật đã được áp dụng để xây
dựng các mô hình thâm canh tổng hợp và chuyển giao các giống cà phê mới vào
sản xuất thông qua việc xây dựng các mô hình vườn nhân chồi giống cà phê vối tại
các huyện trồng cà phê trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.
Đề tài “Xây dựng mô hình ghép cải tạo vườn cà phê vối tại huyện Bảo Lâm” do
Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng thực hiện năm
2008-2009, đã xây dựng 86 mô hình ghép cải tạo vườn cà phê vối trên địa bàn
03 xã, thị trấn thuộc huyện Bảo Lâm, tổng diện tích được tiến hành ghép cải tạo là
15 ha, tương ứng với 33.000 chồi giống mới.
Đề tài “Nghiên cứu chọn giống và các giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhằm sản xuất
cà phê bền vững, chất lượng cao phục vụ nội tiêu và xuất khẩu” đã tiến hành trồng
khảo nghiệm các giống cà phê chè TN là TN1, TN2, TN3, TN4, TN5, TN6, TN7,
TN8, TN9, TN10. Kết quả theo dõi các chỉ tiêu về các yếu tố cấu thành năng suất
các giống TN đều cao hơn giống đối chứng Catimor. Các giống TN1, TN2, TN4 sinh
trưởng, phát triển và năng suất cao hơn các giống TN còn lại. Ở tất cả các giống TN
đều chưa thấy xuất hiện bệnh gỉ sắt.
Kết quả trồng khảo nghiệm các dòng vô tính cà phê vối chín muộn: 4/55; 2/1; 33/2;
12/1 và 11/12 cho thấy 2 giống 33/2 và 12/1 bắt đầu chín vào tháng 11; các giống còn
lại chín muộn hơn vào cuối tháng 12. Chỉ số nhiễm bệnh gỉ sắt ở tất cả các giống đều
<1%, điều này cho thấy khả năng kháng bệnh gỉ sắt của các dòng vô tính cà phê vối
chín muộn là khá cao.
Xây dựng vườn sản xuất hạt lai đa dòng: các giống được trồng trong vườn sản
xuất hạt lai đa dòng gồm Đỗ C5, C4/1, TR9, TR4, TR2/3, TR11. Kết quả theo dõi cho
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thấy các giống sinh trưởng, phát triển tốt, kích cỡ hạt lớn. Bắt đầu từ năm 2010 đã
sản xuất và cung cấp hạt lai đa dòng cà phê vối phục vụ nhu cầu của bà con nông
dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bình quân khoảng 300-500 kg/năm.
Đề tài “Nghiên cứu áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm sản xuất cà phê chè bền vững
tại Lâm Đồng”: các giống cà phê chè mới được trồng khảo nghiệm ở 3 vùng sinh thái
khác nhau thể hiện khả năng sinh trưởng, phát triển tốt hơn so với giống đối chứng
Catimor; giống TN4 có khả năng sinh trưởng, phát triển và một số yếu tố cấu thành
năng suất tốt hơn so với các giống còn lại.
Những giống cà phê chè mới được chọn tạo trong những năm gần đây đã và
đang được khảo nghiệm tại các vùng trồng chính của tỉnh Lâm Đồng (như Lâm Hà,
Đơn Dương, Tp. Đà Lạt…), tuy vậy mức độ và quy mô vẫn mang tính hạn chế, chưa
được áp dụng rộng trên địa bàn trồng cà phê chè của tỉnh.
Các giống cà phê mới cho năng suất, chất lượng cao đã được Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn công nhận đó là 2 giống cà phê chè mới TN1, TN2 và những
giống đang xin công nhận như TN3, TN4, TN6, TN7, TN9 và các giống mới (THA1,
THA2, THA3) chọn lọc ở thế hệ F6. Một số kết quả khảo nghiệm và đánh giá tại điều
kiện Lâm Đồng cho thấy hầu hết các giống có khả năng kháng được bệnh gỉ sắt,
kích thước và khối lượng hạt cải thiện rõ so với giống Catimor.
Tính đến năm 2013, cà phê chè đang trồng trọt trong nước chủ yếu là giống
Catimor. Giống này có khả năng thích ứng rộng nhưng chất lượng cà phê nhân
sống cũng như cà phê tách chưa cao. Giống Catimor hiện nay đã bị nhiễm bệnh gỉ
sắt, do đó cần phải có những giống mới thay thế và làm phong phú giống cà phê
chè trồng trọt hiện nay. Những giống mới lai tạo đã kết hợp được những đặc tính
nổi trội của giống Catimor và chất lượng nước uống tuyệt hảo của những giống cà
phê chè truyền thống.
Việc nhập nội những giống cà phê chè thương phẩm nổi tiếng trên thế giới như
Blue Mountain, Moka, SL28, K7 hay chọn lọc trực tiếp từ vườn tập đoàn KH33, KH4
để đưa vào trồng trọt tại Việt Nam nhưng không mang lại hiệu quả do giống không
thích ứng với điều kiện trồng trọt hoặc là khả năng cho năng suất và kháng bệnh gỉ
sắt không cao (Trần Anh Hùng và Đinh Thị Tiếu Oanh, 2007; Hoàng Thanh Tiệm và
ctv, 2011). Tuy nhiên, kết quả lai tạo con lai F1 và chọn lọc phả hệ chọn dòng thuần
cho ra những giống rất triển vọng. Các giống này đã khắc phục những nhược điểm
thích ứng kém của giống nhập nội. Với việc lai tạo giữa các mẫu vật liệu có nguồn
gốc từ Ethiopia với Catimor và Bourbon đã chọn ra 10 con lai được đặt tên từ TN1
đến TN10. Các con lai này có dạng hình tương tự như giống Catimor nhưng tán
cây rộng hơn. Hơn nữa chúng còn có khả năng cho năng suất cao và chất lượng
cà phê nhân sống cũng như cà phê tách được cải thiện hơn so với giống Catimor.
Lâm Đồng là vùng trồng cà phê chè trọng điểm chiếm 50% tổng diện tích của cả
nước, tuy nhiên, nguồn giống chủ lực đang được trồng là Catimor, các giống như
Typica, Bourbon, Catuai cũng chỉ được trồng với diện tích khá khiêm tốn và chủ yếu
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tập trung ven Tp. Đà Lạt. Tiềm năng năng suất của các giống này không cao, cùng
với các mối đe dọa về dịch bệnh lan rộng do tính mẫn cảm của giống và áp lực khi
độc canh giống Catimor.
Các kết quả nghiên cứu cải tạo giống cà phê chè của Viện Khoa học Kỹ thuật
Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên trong những năm qua đã không ngừng chọn tạo các
giống có năng suất cao và chất lượng cà phê nhân tốt hơn giống Catimor, đã từng
bước chuyển giao giống đến các vùng chuyên canh cà phê chè. Tuy nhiên, khả
năng phổ biến và nhân rộng giống mới ra sản xuất vẫn chưa được quan tâm đúng
mức, một số trở ngại do khâu nhân giống vô tính đã làm tăng chi phí đầu tư, người
dân chưa được tiếp cận với công tác chuyển giao giống và những tiến bộ mới trong
canh tác, do đó việc phát triển giống mới ra sản xuất đang còn hạn chế.
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Các kết quả nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống cà phê đã đạt được những
thành tựu quan trọng góp phần tăng năng suất cà phê của vùng Tây Nguyên. Các
giống cà phê chè mới có năng suất cao hơn các giống cũ từ 25-30% (3-4 tấn
nhân/ha); các giống cà phê vối mới cũng cho năng suất rất cao, đạt từ 4-6 tấn
nhân/ha, đặc biệt có những hộ trồng giống mới có thể đạt 7-8 tấn nhân/ha.
Tính đến nay đã chọn tạo được bộ giống cà phê bao gồm cả cà phê chè và cà
phê vối khá phong phú, có năng suất và khả năng chống chịu với sâu, bệnh hại cao.
Song song với việc chọn tạo các giống cà phê mới thì việc chuyển giao và phát triển
các giống mới thông qua các dự án cũng được thực hiện, góp phần đưa nhanh các
giống mới vào sản xuất.
Năng suất cà phê của Việt Nam đã đạt cao nhất thế giới, tuy nhiên chất lượng sản
phẩm cà phê còn hạn chế. Để nâng cao chất lượng cà phê, tiến tới xây dựng
thương hiệu cho cà phê Việt Nam thì việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật
trong sản xuất cà phê là cần thiết. Việc nghiên cứu chọn tạo và phát triển các giống
cà phê mới có chất lượng cao cho vùng cà phê trọng điểm Tây Nguyên là hướng đi
trong thời gian tới. 		
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MOÄT SOÁ KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU CHOÏN TAÏO GIOÁNG, HOAØN THIEÄN
QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT RAU, HOA COÂNG NGHEÄ CAO
NGUYỄN THẾ NHUẬN, CAO ĐÌNH DŨNG

Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa

Lời dẫn
Việc dịch chuyển cơ cấu nông nghiệp, phát triển nền nông nghiệp bền vững,
năng suất, chất lượng và hiệu quả cao dựa trên ứng dụng các yếu tố công nghệ
cao là một định hướng lớn của Đảng và Nhà nước ta để tạo ra bước đột phá
trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn (Nghị quyết
Trung ương 5, khóa IX), đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp
nông thôn, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa đa dạng, phát triển
nhanh, bền vững, có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao,… (Nghị
quyết Đại hội X, Đảng Cộng sản Việt Nam). Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp
nước ta đã có những chuyển biến đáng kể về ứng dụng công nghệ cao, trong một
số lĩnh vực đã tạo ra những tiến bộ đáng khích lệ về năng suất, chất lượng sản
phẩm, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất
khẩu. Tuy nhiên, ở nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương, việc xây dựng các mô hình
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao còn lúng túng, bất cập, thiếu tính ứng dụng và
thực tiễn dẫn đến tình trạng kém hiệu quả, lãng phí và phát triển không bền vững.
Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên có lẽ là hiểu biết một cách chưa đầy đủ về
nông nghiệp công nghệ cao, khả năng xác định những yếu tố công nghệ cao phù
hợp với một nền nông nghiệp nhiệt đới, sản xuất còn mạng nặng tính tự phát, nhỏ
lẻ và hạn chế về năng lực đầu tư tài chính.
Trên cơ sở những nhận định thực tế về các mô hình sản xuất nông nghiệp công
nghệ cao hiện nay ở các địa phương tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy: trong bối
cảnh hội nhập với rất nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách thức hiện nay, sản xuất
nông nghiệp của nước ta cần phát triển theo hướng công nghiệp công nghệ cao,
có hiệu quả cao, tạo sản phẩm hàng hóa có phẩm chất lượng tốt, có khả năng
cạnh tranh.
Tuy vậy:
Việc nhập trực tiếp công nghệ từ nước ngoài vào sản xuất trong điều kiện Việt
Nam là chưa phù hợp, khó có thể nhân rộng, khó mang lại hiệu quả kinh tế cao;
Nên tập trung phát triển, ứng dụng công nghệ cao cho sản xuất nông nghiệp tại
các vùng có điều kiện khí hậu thuận lợi như Lâm Đồng và một số vùng có điều kiện
khí hậu tương tự.
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Đầu tư ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp cần nghiên cứu kỹ đặc thù
của sản xuất nông nghiệp là phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện ngoại cảnh. Công
nghệ cao được ứng dụng phải phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng.
Để ứng dụng công nghệ cao một cách có hiệu quả, cần đầu tư cải thiện đồng bộ
các yếu tố công nghệ trong suốt chuỗi cung ứng hàng hóa và tổ chức sản xuất - tiếp
thị có quy mô tương xứng.
Là một đơn vị nghiên cứu nông nghiệp đóng trên địa bàn Đà Lạt, Lâm Đồng với
nhiều tiềm năng về ứng dụng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm
Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa đã thực hiện một số nội dung nghiên cứu về
chọn tạo giống, xây dựng, hoàn thiện quy trình và chuyển giao mô hình cho người
sản xuất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và các vùng khác có những điều kiện tương
tự với rất nhiều các kết quả đạt được về giống mới, quy trình công nghệ sản xuất.
Trong khuôn khổ bài viết, chúng tôi xin giới thiệu một số kết quả nổi bật đã được
ứng dụng nhiều vào thực tế sản xuất:
I. NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH VÀ CHUYỂN GIAO MÔ HÌNH
Tên quy trình/
mô hình

Yếu tố công nghệ cao áp dụng và kết quả

* Yếu tố công nghệ cao
- Canh tác trong điều kiện nhà màng;
- Canh tác trên giá thể;
- Sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt và châm phân tự động;
- Quản lý dịch hại tổng hợp, sử dụng nhiều các sản phẩm
có nguồn gốc hữu cơ;
Mô hình sản xuất
- Sử dụng công thức dinh dưỡng thủy canh, cung cấp
cà chua công
theo nhu cầu của cây trồng;
nghệ cao
- Sử dụng loại giống phù hợp, sinh trưởng vô hạn.
* Kết quả mô hình
- Năng suất đạt từ 200-250 tấn/ha;
- Sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm;
- Hiệu quả kinh tế tăng từ 70-100% so với canh tác thông
thường.

Mô hình canh
tác dâu tây công
nghệ cao

* Yếu tố công nghệ cao
- Canh tác trong điều kiện nhà màng;
- Canh tác trên giá thể;
- Sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt và châm phân tự động;
- Quản lý dịch hại tổng hợp, sử dụng nhiều các sản phẩm
có nguồn gốc hữu cơ;
- Sử dụng công thức dinh dưỡng thủy canh, cung cấp
theo nhu cầu của cây trồng;
- Sử dụng loại giống phù hợp, chất lượng tốt.
- Sử dụng cây giống sạch bệnh (cây giống in vitro)
* Kết quả mô hình
- Năng suất đạt từ 30 tấn/ha;
- Sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm;
- Hiệu quả kinh tế tăng từ 100-150% so với canh tác
thông thường.

Hình ảnh
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* Yếu tố công nghệ cao
- Canh tác trong điều kiện nhà màng;
- Canh tác trên giá thể;
- Sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt và châm phân tự động;
Mô hình sản xuất - Quản lý dịch hại tổng hợp, sử dụng nhiều các sản phẩm
có nguồn gốc hữu cơ;
một số loại hoa
- Sử dụng công thức dinh dưỡng thủy canh, cung cấp
cắt cành công
theo nhu cầu của cây trồng;
nghệ cao (cúc,
- Sử dụng cây giống sạch bệnh (cây giống in vitro).
đồng tiền, cẩm
chướng, lyly, địa * Kết quả mô hình
- Sản phẩm đảm bảo an toàn;
lan)
- Tỷ lệ cành hoa loại 1 đạt trên 80%, đạt tiêu chuẩn hoa
xuất khẩu;
- Hiệu quả kinh tế tăng từ 50-70% so với canh tác
thông thường.

II. NGHIÊN CHỌN CHỌN TẠO GIỐNG CÓ NĂNG SUẤT CAO, CHẤT
LƯỢNG TỐT
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 hơn gấp 1,47
lần so với giống Mỹ Đá, hiện là giống 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 hơn.

Giống cà
chua NT2

Thời gian sinh trưởng từ 120-130 ngày, kiểu sinh
trưởng bán hữu hạn, dạng quả hình chữ nhật, màu
sắc quả đỏ tươi, độ cứng quả khá, số lượng quả
nhiều, khối lượng trung bình quả đạt từ trên 80 g,
độ brix đạt trên 5%. Năng suất trung bình tại Lâm
Đồng đạt từ 75-80 tấn/ha, tại các tỉnh như Quãng
Ngãi, Tp. Hồ Chí Minh đạt từ 40-50 tấn/ha.

Giống khoai
tây PO3

Giống nhập nội, sản xuất chủ yếu tại Lâm Đồng,
hiện nay chiếm 70-80% (700-800 ha) diện tích sản
xuất khoai tây tại Lâm Đồng. Năng suất trung bình
25-30 tấn/ha, giống có khả năng kháng bệnh mốc
sương khá.

Giống hoa
đồng tiền
G04.6

Hoa kép đường kính 8,5 cm; chiều dài cành
> 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
(250.000-280.000 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 trọng điểm
trồng hoa thuộc các tỉnh phía Nam.

Hình ảnh
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Giống cẩm
chướng
D06.1

Sinh trưởng khỏe, thời gian sinh trưởng
120-130 ngày, cây đẻ nhánh nhiều.
Cành hoa cứng, thẳng, dài 90-100 cm. Hoa
màu hồng đỏ, dạng chùm với nhiều lớp cánh;
kích thước hoa lớn (5,0-5,5 cm); cánh hoa
tròn, hoa có mùi thơm. Năng suất trung bình từ
25 cành/1 m2/tháng. Kháng bệnh gỉ sắt do
Uromyces dianthi và bệnh héo rũ do Fusarium
oxysporum f. sp. Dianthi tốt.

Giống hoa
cúc C07.16

Sinh trưởng khỏe, 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
(7,0-7,5 cm), tràng hoa cứng.
Phiến lá dày, xẻ thùy sâu, thân màu xanh.
Kháng gỉ sắt do nấm Puccinia tanaceti và ruồi đen
(Liriomyza ssp.) tốt.

Giống hoa địa
lan FX750

FX750 có kích cỡ trung bình, lá màu xanh vừa,
chiều cao cành đạt từ 82-85 cm, số hoa trên cành
từ 17-18 hoa, đường kính hoa từ 11-12 cm, màu
sắc hoa vàng tươi, lưỡi đỏ. Thời gian ra hoa chủ
yếu vào tháng 1 và 2 hàng năm, năng suất trung
bình đạt từ 4-4 cành/chậu/năm. Hoa được sử dụng
chưng chậu hoặc cắt cành.

Giống hoa lan
Dendrobium
Den08.5.2

Giống Den 08.5.2 có kích cỡ cây trung bình,
chiều cao cành hoa đạt từ 45-50 cm, số hoa trung
bình trên cành 10-12 hoa, đường kính hoa lớn
7-7,5 cm, hoa có màu trắng xanh, ra hoa quanh
năm, có thể sử dụng chưng chậu hoặc cắt cành
nhưng chủ yếu là cắt cành, rất được thị trường
ưa chuộng.
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Với chiến lược và mục tiêu đặt ra, trong thời gian tới, Trung tâm Nghiên cứu
Khoai tây, Rau và Hoa 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.
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NGHIEÂN CÖÙU ÖÙNG DUÏNG VAØ HOAØN THIEÄN
QUY TRÌNH SAÛN XUAÁT NGUYEÂN LIEÄU BOÂNG XÔ HÖÕU CÔ
TAÏI MOÄT SOÁ VUØNG TROÀNG BOÂNG VIEÄT NAM
MAI VĂN HÀO, NGUYỄN VĂN CHÍNH, TRẦN THỊ HỒNG,
ĐẶNG MINH TÂM, BÙI THỊ TÌNH, DƯƠNG XUÂN DIÊU,
NGUYỄN TẤN VĂN, PHẠM TRUNG HIẾU, TRẦN ĐỨC HẢO,
HOÀNG THỊ MỸ LỆ, PHAN VĂN TIÊU,
NGUYỄN THỊ SOA, PHẠM THỊ HOA, HOÀNG THỊ KIM OANH

Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố

I. THÔNG TIN CHUNG
Trong sản xuất nông nghiệp nói chung và cây bông nói riêng, việc sử dụng phân
hóa học và thuốc hóa học trở nên phổ biến. Từ những năm 1930 trở lại đây, sử
dụng thuốc và phân hóa học trong sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng. Trong đó,
sử dụng thuốc hóa học trên cây bông lên tới 10% tổng lượng thuốc được sử dụng
và 25% giá trị được bán ra trên thị trường thế giới. Sản xuất bông lạm dụng thuốc
bảo vệ thực vật và phân hóa học đã làm cho môi trường bị ô nhiễm. Gần đây, nhu
cầu sử dụng các sản phẩm có chất lượng cao và đảm bảo an toàn cho sức khỏe,
trong đó có các sản phẩm sản xuất từ sợi bông hữu cơ cũng được chú trọng. Xơ
bông hữu cơ được sử dụng để sản xuất nhiều chủng loại sản phẩm khác nhau,
từ các mặt hàng chăm sóc y tế (bông, gạc, băng,...), vệ sinh cá nhân (băng, khăn,
ga...), các sản phẩm phục vụ trẻ em (đồ chơi, tã,...) và các loại quần áo.
Tại Việt Nam, sản xuất bông đang gặp nhiều khó khăn như sự cạnh tranh với
các cây trồng khác, dịch hại ngày càng gia tăng, nguy cơ ô nhiễm môi trường do
sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật và phân bón hóa học cũng tăng theo. Do đó, việc
canh tác bông theo hướng thân thiện với môi trường, giúp cân bằng và ổn định sinh
thái đồng ruộng, cung cấp bổ sung nguồn hữu cơ của đất đã mất trong quá trình
canh tác. Đồng thời, sản xuất bông có giá trị cao nhằm tăng khả năng cạnh tranh
của cây bông là rất cần thiết.
Xuất phát từ những yêu cầu trên, 2 nhiệm vụ "Nghiên cứu ứng dụng quy trình
trồng bông hữu cơ" và "Hoàn thiện quy trình sản xuất thử nghiệm nguyên liệu bông
xơ hữu cơ tại một số vùng trồng bông tại Việt Nam" được Bộ Công Thương giao
Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố chủ trì thực hiện từ năm
2010 đến năm 2014, với tổng kinh phí cấp từ ngân sách nhà nước là 2,3 tỷ đồng và
nguồn vốn khác là 1,5 tỷ đồng.
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II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
1. Mục tiêu
Xây dựng và hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng bông hữu cơ phục vụ xây dựng
thương hiệu và dòng sản phẩm hữu cơ Việt Nam trong thời gian tới.
2. Nội dung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ
- Đánh giá, lựa chọn giống bông Việt Nam đưa vào trồng theo quy trình bông
hữu cơ.
- Nghiên cứu thổ nhưỡng, phân bón và các biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp
để trồng bông hữu cơ tại Việt Nam.
- Nghiên cứu quản lý dịch hại phù hợp với canh tác bông hữu cơ tại Việt Nam.
- Thử nghiệm mô hình và tổ chức sản xuất thử nghiệm bông hữu cơ tại một số
vùng trồng bông chính của Việt Nam.
- Xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng bông hữu cơ tại Việt Nam.
III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Kết quả đạt được về khoa học công nghệ
Về giống: xác định giống bông Việt Nam đang có phù hợp để sử dụng trong canh
tác bông hữu cơ gồm TM1, VN36-P và VN35. Trong đó, giống TM1 phù hợp trồng
trong vụ mưa với mật độ 6 vạn cây/ha; vụ khô trồng giống VN35 với mật độ 5 vạn
cây/ha và giống VN36P với mật độ 6 vạn cây/ha.
Về phân bón: đánh giá được liều lượng phân bón cần thiết cho các giống bông.
Xác định được một số chủng loại phân bón hữu cơ (phân bón đất và phân bón qua
lá) phù hợp cho trồng bông hữu cơ. Đã đánh giá chất lượng và xác định được một
số nguồn dinh dưỡng phù hợp trong vùng có thể sử dụng cho trồng bông hữu cơ
gồm than bùn, phân bò, mùn mía, khô dầu lạc và phân trùn quế.
Về quản lý dịch hại: đánh giá được tình hình sâu, bệnh và thiên địch trên ruộng
bông hữu cơ so với bông canh tác vô cơ. Xác định được một số loại thuốc trừ sâu,
bệnh phù hợp cho canh tác bông hữu cơ. Biện pháp canh tác tạo sự phong phú cho
sinh thái đồng ruộng, tiêu diệt nguồn dịch hại ban đầu có ý nghĩa quan trọng giúp
kiểm soát được dịch hại.
Mô hình thử nghiệm: áp dụng thành công mô hình trồng thử nghiệm bông hữu
cơ, quản lý tốt dịch hại, dinh dưỡng và các yếu tố ô nhiễm, đảm bảo sự ổn định cân
bằng sinh học trong hệ sinh thái đồng ruộng giúp bông sinh trưởng, phát triển tốt,
năng suất bông của mô hình canh tác hữu cơ đạt 2-3 tấn/ha.
Quy trình kỹ thuật: đã xây dựng và hoàn thiện được quy trình kỹ thuật trồng bông
hữu cơ và tài liệu hướng dẫn các yêu cầu kỹ thuật có liên quan.
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2. Kết quả về kinh tế, xã hội
- Canh tác bông hữu cơ giúp cải thiện rõ rệt chất lượng đất, giảm ô nhiễm môi
trường do giảm lượng phân bón, thuốc hóa học trừ dịch hại và tăng cường đa dạng
sinh học cho hệ sinh thái đồng bông.
- Xây dựng và hoàn thiện được quy trình kỹ thuật trồng bông hữu cơ tại Việt Nam,
giúp tạo cơ sở cho xây dựng thương hiệu và dòng sản phẩm hữu cơ Việt Nam trong
thời gian tới.
- Chuyển giao kỹ thuật (thông qua tập huấn, hội thảo, thực nghiệm mô hình) sản
xuất bông hữu cơ cho hàng trăm lượt cán bộ, công nhân, nông dân tham gia. Phần
lớn những người tham gia đều nâng cao được kiến thức về kỹ thuật canh tác bông
hữu cơ.
- Trong điều kiện áp dụng quy trình canh tác hữu cơ (diện tích canh tác mới
đang ở giai đoạn chuyển đổi, chưa được cấp chứng nhận hữu cơ), tính giá xơ
bông hữu cơ bình quân tại thời điểm thực hiện đề tài (2010-2012) thì hiệu quả
kinh tế của mô hình sản xuất bông hữu cơ cao hơn sản xuất bông bình thường từ
29-31 triệu đồng/ha.
- Đầu tư sản xuất thử nghiệm bông hữu cơ trong 2 năm 2013-2014 cho thấy tỷ lệ
lãi ròng so với vốn đầu tư ước bằng 10,2% và tỷ lệ lãi ròng so với tổng doanh thu
ước đạt 9,1%.
3. Khả năng ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa kết quả
Quy trình sản xuất bông hữu cơ, tài liệu hướng dẫn thực hiện rõ ràng, dễ áp
dụng, giải quyết được tất cả các yêu cầu kỹ thuật đặt ra nên có khả năng ứng dụng
và chuyển giao nhanh cho sản xuất.
Hơn nữa, nhu cầu bông hữu cơ trên thế giới và trong nước ngày càng cao nên
trong tương lai, kết quả nghiên cứu kết hợp với các cơ chế và biện pháp kích thích
phù hợp của Nhà nước sẽ giúp phát triển sản xuất bông hữu cơ và các dòng sản
phẩm hữu cơ mang thương hiệu Việt Nam.
IV. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Đã hoàn thiện quy trình sản xuất thử nghiệm nguyên liệu bông xơ hữu cơ tại một
số vùng trồng bông tại Việt Nam. Sản xuất bông hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế,
xã hội và môi trường cao hơn so với sản xuất bông truyền thống.
2. Kiến nghị
Áp dụng quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch nguyên liệu bông hữu
cơ vào sản xuất tại Việt Nam trong thời gian tới.
Nhà nước tiếp tục đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ, thị trường và chính
sách cho phát triển bông hữu cơ tại Việt Nam.
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NGHIEÂN CÖÙU BIEÄN PHAÙP PHOØNG CHOÁNG
RAÀY XANH HAÏI BOÂNG TAÏI VIEÄT NAM
MAI VĂN HÀO, NGUYỄN VĂN CHÍNH, PHAN VĂN TIÊU,
TRẦN THỊ HỒNG, BÙI THỊ TÌNH, NGUYỄN THỊ SOA,
NGÔ THỊ QUỲNH HOA, PHẠM THỊ HOA, BÙI XUÂN DIỆU
NGUYỄN THỊ THÙY TRANG, PHAN THỊ THÙY NHUNG,
ĐINH THỊ XUÂN, HOÀNG THỊ MỸ LỆ, HOÀNG THỊ KIM OANH

Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố
PHÙNG MINH LỘC

Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Nam

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Rầy xanh (Amrasca devastans Distant) là một trong những loài côn trùng chích
hút nguy hiểm nhất cho cây bông (Dhawn và ctv, 1988) và cũng là đối tượng khó
phòng trừ vì chúng có khả năng kháng thuốc trừ sâu. Rầy xanh đã kháng nhiều loại
thuốc trừ sâu thuộc nhóm cúc tổng hợp (Ahmad và ctv, 1999).
Ở nước ta, rầy xanh xuất hiện gây hại trên 66 loài cây trồng thuộc 29 họ thực vật
khác nhau như đậu bắp, cà, ớt, dâm bụt, khoai tây, mướp, đậu, thuốc lá, khoai lang,
lạc,... Riêng trên cây bông vải, rầy xanh phát sinh gây hại mạnh tại những ruộng
bông thiếu nước hoặc khô hạn (Trần Thế Lâm, 2001). Trước đây, khi xử lý hạt giống
bông bằng một số loại thuốc hóa học có hoạt chất là imidacloprid và thiamethoxam
cho hiệu quả phòng trừ rầy xanh cao, rầy xanh xuất hiện muộn vào thời điểm
60-70 ngày sau khi gieo hạt. Tuy nhiên, gần đây hiệu quả của phương pháp xử lý
hạt giống không cao, rầy xanh xuất hiện khá sớm khi cây bông vừa có lá thật. Điều
đó chứng tỏ rầy xanh có khả năng đã kháng thuốc. Hiện nay, rầy xanh là đối tượng
dịch hại nguy hiểm làm giảm năng suất và chất lượng bông tại hầu hết các vùng
trồng bông của nước ta cả trong vụ khô và vụ mưa. Người trồng bông phun nhiều
lần thuốc hóa học trong mỗi vụ để trừ rầy xanh nhưng nhiều nơi vẫn bị thiệt hại nặng
do rầy xanh gây ra.
Từ thực tế đó, để giúp công tác quản lý rầy xanh đạt hiệu quả, Bộ Công Thương
đã giao Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố thực hiện đề tài
“Nghiên cứu biện pháp phòng chống rầy xanh hại bông tại Việt Nam” từ năm 2011
đến năm 2013 với tổng kinh phí cấp từ ngân sách nhà nước là 800 triệu đồng.
II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
1. Mục tiêu của đề tài
Xác định được các biện pháp phòng trừ rầy xanh có hiệu quả cao nhằm xây dựng
quy trình phòng trừ rầy xanh hại bông tại Việt Nam.
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2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Điều tra thực trạng, nghiên cứu bổ sung một số đặc điểm sinh học của
rầy xanh và thiên địch của chúng
- Điều tra, đánh giá tình hình rầy xanh gây hại, thiên địch và thực trạng phòng trừ
rầy xanh hại bông tại vùng Nha Hố - Ninh Thuận. Điều tra, đánh giá bổ sung tình
hình rầy xanh, thành phần và diễn biến thiên địch chính của rầy xanh trên giống
bông đang trồng phổ biến tại Đắk Lắk.
- Nghiên cứu đánh giá các chỉ tiêu sinh học cơ bản của rầy xanh trên cây bông.
- Nghiên cứu đặc điểm phân bố của rầy xanh trên cây bông tại Ninh Thuận và
Đắk Lắk.
2.2. Đánh giá sự mẫn cảm với thuốc của rầy xanh và nghiên cứu bổ sung kỹ
thuật trừ rầy xanh
- Nghiên cứu đánh giá sự mẫn cảm với thuốc (Acetamiprid, Imidacloprid, Fipronil,
Indoxacarb) của rầy xanh.
- Đánh giá hiệu quả trừ rầy xanh của biện pháp xử lý hạt giống bông bằng
Imidacloprid tại Đắk Lắk.
- Khảo nghiệm chọn lọc thuốc trừ rầy xanh, chất trợ lực có hiệu quả cao.
- Nghiên cứu hiệu quả của biện pháp trồng cây dẫn dụ trong quản lý rầy xanh
hại bông.
2.3. Thực hiện mô hình quản lý tổng hợp rầy xanh hại bông
- Thực nghiệm mô hình quản lý tổng hợp rầy xanh hại bông tại Duyên hải Nam
Trung Bộ và Tây Nguyên.
III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NỔI BẬT
1. Kết quả đạt được về khoa học công nghệ
1.1. Kết quả điều tra thực trạng, nghiên cứu bổ sung một số đặc điểm sinh
học của rầy xanh và thiên địch của chúng
- Năm 2011, nông dân tại vùng Nha Hố sử dụng đến 19 loại thuốc thương phẩm
(gồm 17 hoạt chất) để trừ sâu miệng nhai và chích hút trên cây bông. Các hoạt chất
Imidacloprid, Nitenpyram, Acetamiprid, Fenobucarb, Indoxacarb, Cypermethrin,
Abamectin, Fipronil được sử dụng nhiều nhất.
- Trên các giống bông kháng sâu mới, tại Ninh Thuận và Đắk Lắk, rầy xanh
xuất hiện gây hại từ đầu vụ đến cuối vụ bông, mật độ tăng cao ở giai đoạn từ sau
40 ngày sau gieo trở đi tại Ninh Thuận và 60 ngày sau gieo trở đi tại Đắk Lắk. Mật
độ rầy xanh trên giống VN01-2 luôn thấp hơn trên giống VN04-4.
- Đã lập bảng sống và xác định các chỉ số sinh học của rầy xanh trên giống
VN04-3. Hệ số nhân trong một thế hệ của rầy xanh rất cao (R0 = 19,02) và tỷ lệ gia
tăng tự nhiên rm = 0,114. Thời gian một thế hệ (Tc) là 23,36 ngày và giới hạn tăng
tự nhiên (λ) là 1,121.
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- Rầy xanh phân bố tập trung nhiều nhất ở ba lá 4-6 ở 35-40 ngày sau gieo, lá
3-5 ở 70-75 ngày sau gieo, lá 2-4 ở 105-110 ngày sau gieo (trong vụ khô tại Ninh
Thuận). Tại Đắk Lắk, rầy xanh tập trung nhiều ở các lá 6-8 (75-80 ngày sau gieo),
4-6 (100-105 ngày sau gieo) trên giống VN01-2; tập trung ở các lá 5-7 (75-80 ngày
sau gieo) và 4-6 (100-105 ngày sau gieo) trên giống VN04-4.
- Thiên địch của rầy xanh chủ yếu là các loài nhện lớn bắt mồi và bọ rùa.
1.2. Kết quả nghiên cứu sự mẫn cảm của rầy xanh với thuốc trừ rầy và kỹ
thuật trừ rầy xanh
- Rầy xanh đã thể hiện tính kháng đối với các hoạt chất Acetamiprid, Imidacloprid
và Fipronil với chỉ số kháng (Ri) tương ứng là 304,7; 183,8 và 76,6 lần so với liều
khuyến cáo của nhà sản xuất ra hoạt chất tại vùng sản xuất bông Ninh Thuận. Tại
Ninh Thuận, rầy xanh vẫn còn mẫn cảm với hoạt chất Indoxacarb với chỉ số kháng
là Ri = 14,1. Tại Đắk Lắk, rầy xanh vẫn còn mẫn cảm với Imidacloprid, xử lý hạt
giống mức 4,2-9,0 g a.i đều còn có hiệu quả kiểm soát mật độ rầy xanh giai đoạn
đầu vụ.
- Ba loại thuốc Dibathoate 40 EC, Regent 800 WG, Pegasus 500 SC có hiệu lực
khá trừ rầy xanh hại bông tại Ninh Thuận. Các loại thuốc Sấm sét 25 WP, Regent
800 WG có hiệu lực cao với rầy xanh tại Đắk Lắk. Sử dụng chất trợ lực Trisiloxane
ethoxylate giúp tăng hiệu lực trừ rầy xanh của các loại thuốc hóa học.
- Xác định biện pháp trồng cây dẫn dụ giúp tiêu diệt tốt nguồn rầy xanh ban đầu.
Trồng cây dẫn dụ là đậu bắp giúp tiêu diệt nguồn rầy xanh ban đầu có hiệu quả cao
trong phòng chống rầy xanh. Khoảng cách thu hút rầy xanh tốt nhất trên đồng bông
có trồng cây đậu bắp là đến 11 m kể từ khu vực trồng cây đậu bắp.
1.3. Kết quả thực nghiệm mô hình quản lý rầy xanh hại bông
Thực nghiệm mô hình áp dụng quy trình quản lý tổng hợp rầy xanh trong vụ mưa
2013 trên 2 giống VN01-2 và VN04-4 đã giúp nâng cao hiệu quả phòng chống rầy
xanh và hiệu quả sản xuất bông.
2. Kết quả về kinh tế, xã hội
Tại Ninh Thuận, mô hình quản lý tổng hợp rầy xanh hại bông giúp tăng tổng thu
lên 14,17-15,98% và lãi ròng 33,66-36,84%. Tại Đắk Lắk, mô hình giúp tăng tổng
thu lên 12,29-13,7 triệu đồng/ha và lãi ròng tăng 8,19-8,88 triệu đồng/ha.
Kết quả đề tài đã giúp các hộ trồng bông và cán bộ kỹ thuật nắm bắt được các
biện pháp duy trì, khích lệ các loại thiên địch của rầy xanh trong tự nhiên và tin
tưởng vào hiệu quả của biện pháp quản lý tổng hợp rầy xanh hại bông thay vì chỉ
áp dụng biện pháp hóa học để trừ rầy xanh như trước.
Kết quả của đề tài cũng là cơ sở khoa học và thực tiễn giúp sử dụng hợp lý, hiệu
quả thuốc trừ rầy xanh tại từng vùng sinh thái trồng bông nên giảm được tác hại xấu
cho đa dạng sinh học và sức khỏe cộng đồng.
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3. Khả năng ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa kết quả
Cùng với xu thế phát triển chung của công nghệ bảo vệ thực vật thì biện pháp
quản lý dịch hại tổng hợp trên cây bông sẽ được ứng dụng rộng rãi trong tương lai.
Hơn nữa, quy trình quản lý tổng hợp rầy xanh hại bông đã được nghiên cứu bài
bản, nhiều kỹ thuật mới được thử nghiệm tại các vùng trồng bông chính cho hiệu
quả rõ ràng, dễ áp dụng nên kết quả của đề tài dễ chuyển giao và có khả năng ứng
dụng rộng rãi trong sản xuất bông tại Việt Nam.
IV. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Đề tài đã hoàn thiện quy trình phòng chống rầy xanh hại bông tại Việt Nam và áp
dụng thành công cho hai mô hình tại Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đạt
hiệu quả quản lý rầy xanh cao và tăng thu nhập cao hơn so với đối chứng.
2. Kiến nghị
- Áp dụng quy trình quản lý tổng hợp rầy xanh hại bông vào sản xuất bông.
- Trong điều tra thu mẫu, thu thập số liệu và xử lý thuốc cần quan tâm đến vị trí
rầy xanh phân bố nhiều trên cây phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng.
- Hạn chế sử dụng các hoạt chất imidacloprid trên cây bông tại vùng Ninh Thuận,
áp dụng các biện pháp khác như là sử dụng quy trình quản lý tổng hợp, luân phiên
thuốc khác như thuốc sinh học, thảo mộc để làm chậm gia tăng tính kháng của
rầy xanh.
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KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC NOÅI BAÄT
VAØ GIÔÙI THIEÄU TIEÁN BOÄ KYÕ THUAÄT MÔÙI
TAÏI VIEÄN NGHIEÂN CÖÙU NUOÂI TROÀNG THUÛY SAÛN II
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II

Với mục tiêu nghiên cứu tạo ra các giống thủy sản có năng suất, chất lượng cao,
các chế phẩm công nghệ sinh học và ứng dụng vào sản xuất phục vụ nuôi trồng và
phát triển thủy sản; nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch, công nghệ
chế biến, tăng tỷ lệ thủy, hải sản được chế biến bằng công nghệ sinh học và nâng
cao sức cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng
và xuất khẩu; trong giai đoạn vừa qua, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II (Viện
NC NTTS II) đã triển khai thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp
Bộ, hợp tác quốc tế và địa phương, trong đó hầu hết các đề tài đạt kết quả tốt và có
được một số kết quả nổi bật trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các nhiệm vụ Viện đã
và đang thực hiện tập trung trong một số lĩnh vực chủ yếu sau:
I. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN GIỐNG VÀ SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN
1. Nghiên cứu chọn giống cá tra
1.1. Chọn giống cá tra nâng cao tốc độ tăng trưởng
Chương trình chọn giống cá tra về nâng cao tốc độ tăng trưởng bắt đầu thực hiện
từ năm 2001 thông qua các đề tài nghiên cứu cấp Bộ và chương trình công nghệ
sinh học thủy sản cấp Nhà nước tại Viện NC NTTS II. Từ năm 2001 đến nay, các
tính trạng theo yêu cầu cũng được khảo sát đánh giá tính khả thi của chúng trong
chương trình chọn giống và tiến hành chọn lọc. Đến nay, chương trình chọn giống
đã thực hiện qua 03 thế hệ chọn lọc về tốc độ tăng trưởng (2001-2016), ước tính
thông số di truyền cho tính trạng tỷ lệ philê (2006-2008) và bắt đầu ước tính thông
số di truyền cho tính trạng kháng bệnh gan thận mủ từ năm 2010 đến nay.
Hệ số di truyền ước tính tính trạng tăng trưởng ở mức cao, dao động
h2=0,34-0,52 tùy theo quần đàn và thế hệ chọn giống. Với hệ số di truyền này
cho phép chúng ta dự đoán hiệu quả chọn lọc ở mức cao. Kết quả này được
thể hiện qua hiệu quả chọn lọc thực tế nằm ở mức từ trung bình đến cao
(R=5,4-18,2%/thế hệ) và hệ số di truyền thực tế nằm ở mức từ trung bình đến
cao (H2=0,24-0,38). Hệ số di truyền thực tế thế hệ thứ 2 nằm ở mức trung bình
H2=0,24-0,29 và gần như tương đương kết quả ở thế hệ thứ 1. Các kết quả nghiên
cứu này cũng được công bố bởi Nguyễn Văn Sáng và ctv (2009), Sang (2010) và
Nguyễn Văn Sáng và ctv (2013).
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Những kết quả nghiên cứu nêu trên cho phép chúng ta có thể thực hiện chọn
giống tiếp tục nhằm tiến đến ổn định quần đàn chọn giống và sẵn sàng hơn cho
phát tán cung cấp con giống đã qua chọn lọc. Viện NC NTTS II đang phối hợp
với Viện Nghiên cứu Hệ gen trong đề tài “Phân tích hệ gen biểu hiện (exome +
transcriptome) của cá tra nhằm phát triển chỉ thị phân tử phục vụ chọn giống cá
tra theo hướng tăng trưởng” với mục tiêu xây dựng được ngân hàng gen biểu hiện
(exome + transcriptome) liên quan đến tính trạng tăng trưởng, từ đó làm cơ sở cho
nghiên cứu chọn giống tiếp theo dựa trên di truyền số lượng và chỉ thị SNP hỗ trợ
chọn giống.
Kết quả chương trình chọn giống là đàn cá tra chọn giống duy nhất tại Việt Nam
và trong khu vực dựa trên lý thuyết di truyền số lượng và có sử dụng các chỉ thị
phân tử (microsatellies) để đánh giá sự đa dạng di truyền của các quần đàn thành
phần. Chương trình phát tán đã được bắt đầu trong năm 2010-2012 với số lượng
101.000 cá hậu bị đến 63 trại sản xuất giống thuộc 09 tỉnh và thành phố (Tiền Giang,
Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Kiên
Giang). Số lượng cá phát tán chiếm hơn 40% tổng số trại sản xuất giống cá tra ở
Đồng bằng sông Cửu Long (152 trại, Nguyễn Văn Sáng & ctv, 2011) và đáp ứng
60% nhu cầu về số lượng cá bố mẹ. Số lượng cá phát tán tập trung vẫn là tỉnh Đồng
Tháp với tổng số lượng cá nhận là 60.500 con trên tổng số 40 trại giống, kế đến là
Bến Tre (11.000 con), Vĩnh Long (10.000 con) và An Giang (10.000 con).
Hiện nay, Viện đang thực hiện dự án phát tán cá hậu bị đã qua chọn lọc nâng cao
tốc độ tăng trưởng thế hệ thứ 3, quy mô 15.000 con/năm và bắt đầu có cá hậu bị
vào tháng 5/2017.
1.2. Thành lập quần đàn ban đầu cho chọn giống cá tra kháng bệnh gan
thận mủ
Thông qua đề tài thuộc chương trình Công nghệ sinh học Thủy sản “Đánh giá
hiệu quả chọn giống cá tra về tăng trưởng và tỷ lệ philê, 2010-2012”, hệ số di truyền
tính trạng kháng bệnh gan thận mủ cũng được tính toán trên các quần đàn, hệ số di
truyền trung bình đến cao trên 249 gia đình quần đàn G3-2001 tùy theo mô hình tính
toán khác nhau (0,25-0,32). Viện NC NTTS II đã đánh giá tiếp tục hệ số di truyền
tính trạng kháng bệnh gan thận mủ trên qua thực hiện đề tài “Nghiên cứu chọn
giống cá tra kháng bệnh gan thận mủ, 2012-2015”, mã số KC.06.22/11-15. Nghiên
cứu dựa trên các quần đàn cá tra chọn giống nâng cao tốc độ tăng trưởng hiện có
tại Viện NC NTTS II và 2 quần đàn nhập từ Biển Hồ và bãi đẻ Kratie, Campuchia.
Tổng số 179 gia đình được sản xuất theo phép phối hỗn hợp (diallel cross), ương
riêng rẽ các gia đình, đánh giá khả năng kháng bệnh trong 2 bể. Hệ số di truyền ước
tính đạt 0,23. Từ hệ số di truyền ước tính trung bình đến cao cho tính trạng kháng
bệnh gan thận mủ, cho phép kết luận rằng hiệu quả chọn lọc sẽ trung bình và cao
nếu tiến hành chọn lọc theo tính trạng này.
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2. Nghiên cứu chọn giống cá rô phi đỏ
Đối với cá rô phi đỏ, chương trình chọn giống được thực hiện từ năm 2010 thông
qua đề tài “Đánh giá các thông số di truyền và hình thành vật liệu ban đầu cho chọn
giống rô phi đỏ Oreochromis sp.”. Đề tài xây dựng được quần đàn chọn giống trong
năm 2010 từ 4 dòng cá rô phi đỏ có nguồn gốc từ Ecuador, Malaysia, Đài Loan và
Thái Lan; thực hiện chọn giống qua 4 thế hệ cho đến nay với 1 đề tài chọn giống
kế tiếp 2014-2016. Tính trạng chọn lọc là tăng trưởng và màu sắc với quy mô
94-147 gia đình tùy quần đàn và môi trường nuôi nước ngọt hay lợ mặn. Hệ số
di truyền ước tính của tính trạng tăng trưởng ở mức trung bình đến cao (0,27 và
0,35 tương ứng với quần thể G1 và G2 nuôi ở môi trường nước ngọt; 0,28 và
0,33 tương ứng quần thể G1 và G2 nuôi ở môi trường nước mặn). Hệ số di truyền
ước tính của tính trạng màu sắc là 0,31 cho quần thể G2 nước ngọt và 0,24 cho
quần thể G2 nước mặn. Quần đàn chọn giống có khả năng chịu mặn và phát triển
tốt ở 25‰ và cao hơn. Đề tài đang thử nghiệm ứng dụng truy xuất phả hệ nhằm
thay thế đánh dấu vật lý, nâng cao độ chính xác của chọn lọc. Đề tài cũng đã phát
tán được 200.000 cá bột đến các trại giống để làm cá hậu bị.
3. Nghiên cứu chọn giống tôm càng xanh và ứng dụng công nghệ iRNA để
sản xuất tôm càng xanh toàn đực
Chương trình chọn giống tôm càng xanh nâng cao tốc độ tăng trưởng được bắt
đầu từ năm 2007 từ ba nguồn vật liệu tôm càng xanh khác nhau: sông Mekong,
sông Đồng Nai và dòng Malaysia. Sau ba thế hệ chọn giống, tốc độ tăng trưởng của
đàn tôm đã qua chọn lọc tăng > 20% so với đàn không chọn lọc (2011-2013). Dự án
chọn và phát tán giống tôm cành xanh thực hiện trong năm 2014-2016 với 3 thế hệ
chọn giống tiếp theo và phát tán được 300.000 tôm hậu bị.
Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2011-2014, Viện cũng đã thành công trong việc xây
dựng quy trình công nghệ tạo sợi đôi dsRNA để chuyển đổi giới tính tôm càng xanh
đực thành tôm càng xanh cái giả bằng giải pháp can thiệp RNA-RNA interference
thông qua đề tài “Nghiên cứu các giải pháp công nghệ điều khiển giới tính tôm càng
xanh Macrobrachium rosenbergii”. Kết quả nghiên cứu đã cho tỷ lệ chuyển cái từ
90-95%, tôm mẹ có tỷ lệ tham gia sinh sản 95%, có khả năng tái thành thục, sức
sinh sản tương đương với con cái thường và tỷ lệ đực ở đàn con là 100%. So với
công nghệ vi phẫu hiện hành, quy trình chuyển giới tôm càng xanh nhờ công nghệ
can thiệp RNAi cho công suất xử lý tạo tôm cái giả tăng 210%, tỷ lệ chuyển cái
thành công tính trên lượng tôm ban đầu tăng 32,25%, tỷ lệ tôm cái sinh sản thành
công tính trên lượng tôm ban đầu tăng 39,75%, thời gian thành thục đồng loạt
100% tăng 0,5 tháng, tỷ lệ sống sau khi tham gia sinh sản đến 6 tháng tăng 18%,
trong đó sức sinh sản tôm mẹ cái giả 25-40 g không chênh lệch lớn, trung bình
10.000-20.000/ấu trùng/lần sinh sản/tôm mẹ cái giả. Trong phạm vi đề tài, đã tạo
được 1.100 con cái giả trọng lượng 30-45 g bằng công nghệ RNAi, 160.000 tôm
post toàn đực, đã cung cấp cho các trung tâm giống và nông hộ nuôi thương phẩm
tại các tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp, Trà Vinh.

Một số kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ nổi bật
vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

202

Hiện nay, Viện đang thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm (2015-2017) nhằm
hoàn thiện quy trình tạo tôm cái giả với 3 lần tiêm, sản xuất 20.000 tôm cái giả và
10 triệu PLs toàn đực cung cấp cho trại giống và người nuôi.
4. Chọn giống và phát tán giống cá rô phi vằn
Từ năm 2007, từ nguồn kinh phí của Trung tâm cá thế giới (Worldfish), Viện đã
thực hiện chọn giống cá rô phi vằn dòng GIFT nâng cao tốc độ tăng trưởng từ đàn
chọn giống của Worldfish thế hệ thứ 10. Đến nay, Viện đã thực hiện chọn lọc đến
thế hệ thứ 16. Cùng với Viện NC NTTS I, Viện đang thực hiện dự án giống cá rô phi
(2015-2016) với quy mô phát tán 40.000 con hậu bị/năm.
5. Nghiên cứu chọn giống tôm sú
Chọn giống tôm sú được thực hiện từ năm 2012 thông qua đề tài “Nghiên cứu
ứng dụng di truyền số lượng và di truyền phân tử để tạo vật liệu ban đầu cho chọn
giống tôm sú theo tính trạng tăng trưởng”. Quần đàn chọn giống ban đầu được
thành lập trên cơ sở 4 dòng tôm bố mẹ thu thập ngoài tự nhiên từ các vùng địa lý
khác nhau (tôm nội địa, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương) và nguồn tôm gia hóa.
Đến hết năm 2015, đề tài đã chọn được đàn G1 750 tôm bố mẹ từ 77 gia đình, hệ
số di truyền của tính trạng khối lượng thu hoạch dao động từ 0,56-0,60 và của tính
trạng tỷ lệ sống tại thời điểm thu hoạch là 0,18-0,19. Từ những thành công của đề
tài nói trên, Viện NC NTTS II tiếp tục được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt cho
thực hiện đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo tôm sú
(Penaeus monodon) bố mẹ tăng trưởng nhanh” (2016-2019), với các mục tiêu: xác
định được 4-5 chỉ thị phân tử liên quan đến tính trạng tăng trưởng thông qua hệ gen
biểu hiện (transcriptome); tạo được đàn tôm bố mẹ cải thiện chất lượng di truyền
theo tính trạng tăng trưởng và sạch bệnh thế hệ G2-G4.
II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỨC ĂN, PHÒNG TRỊ BỆNH VÀ QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG NUÔI THỦY SẢN
1. Phát triển các chế phẩm sinh học nhằm tăng cường sức đề kháng và
phòng trị
Đã thực hiện thành công hai nghiên cứu về chế phẩm vi sinh từ các dòng vi khuẩn
có đặc tính đối kháng với nhóm Vibrio gây bệnh trên ấu trùng cá biển, tôm sú và với
vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ ở cá tra nuôi.
Qua 3 năm thực hiện (2008-2010), đề tài “Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm chế
phẩm vi sinh từ các dòng vi khuẩn có đặc tính đối kháng Vibrio spp. nhằm nâng cao
tỷ lệ sống ấu trùng cá biển và tôm sú” đã tạo ra chế phẩm vi sinh BioShrimp-RIA2 từ
việc phân lập và phối trộn 4 chủng vi khuẩn Micrococcus sp., Bacillaceae bacterium,
Enterobacter cloaceae, Pantoea stewartii có đặc tính đối kháng với nhóm Vibrio
(thông qua việc làm giảm mật độ Vibrio tổng số trong nước), vừa thể hiện khả năng
phân hủy phân tử tín hiệu quorum sensing liên quan đến độc lực của nhóm Vibrio
(thông qua việc làm tăng tỷ lệ sống và tăng trưởng của tôm thí nghiệm). Sản phẩm
đề tài đã được thử nghiệm tại 3 trại giống tôm sú tỉnh Ninh Thuận cho kết quả tăng
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tỷ lệ sống của ấu trùng tôm cao hơn 10%. Sản phẩm BioShrimp-RIA2 đã được cấp
giấy đăng ký nhãn hiệu của Cục Sở hữu trí tuệ và được đề nghị đăng ký tiến bộ kỹ
thuật. Từ những kết quả đạt được trong nghiên cứu, đề tài được tiếp tục phát triển
thành dự án sản xuất thử nghiệm “Hoàn thiện và sản xuất thử nghiệm chế phẩm vi
sinh BioShrimp-RIA2 phòng bệnh do Vibrio gây ra trên tôm nuôi, 2014-2016” và đã
bắt đầu triển khai từ tháng 6/2014. Đến nay, đã phân lập được 8 chủng vi sinh vật
có khả năng đối kháng với nhóm Vibrio gây bệnh và sinh enzyme ngoại bào phân
hủy chất hữu cơ. Hiện tại, dự án đã sản xuất và tiêu thụ 8.000 kg chế phẩm vi sinh
có mật độ 2 x 109 CFU/g, độ ẩm 6,8%, không chứa vi sinh vật gây bệnh. Chế phẩm
vi sinh BioShrimp-RIA2 đã được thử nghiệm thành công ở một trại giống thuộc tỉnh
Phú Yên và đang thử nghiệm ở các ao nuôi tôm thuộc huyện Trần Đề, tỉnh Sóc
Trăng. Sau khi dự án sản xuất thử nghiệm kết thúc, Viện dự kiến sẽ kết hợp với
doanh nghiệp để thương mại sản phẩm vi sinh này.
Tương tự, từ 2010-2012, đề tài “Tạo chế phẩm vi sinh có tính đối kháng với vi
khuẩn Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ ở cá tra nuôi” cũng đã được Viện
NC NTTS II thực hiện. Chế phẩm vi sinh được tạo ra gồm hỗn hợp 3 chủng vi khuẩn
Bacillus circulans, Bacillus subtilis và Pediococcus acidilactici có đặc tính ưu việt
ức chế sự phát triển vi khuẩn gây bệnh gan thận mủ Edwardsiella ictaluri và phân
hủy phân tử tín hiệu quorum sensing, tiết ra enzyme ngoại bào, có khả năng bảo
vệ cá tra kháng bệnh gan thận mủ với RPS đạt 60,6%. Sản phẩm probiotic áp dụng
cho giai đoạn ương cá tra có tác dụng tăng tỷ lệ sống gấp 2,9 lần, hệ số FCR giảm
0,8 lần, làm giảm giá thành sản xuất cho 1 kg cá 0,74 lần và tần suất xuất hiện bệnh
nhiễm khuẩn thấp (so với đối chứng), đồng thời không làm ảnh hưởng đến chất
lượng môi trường. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh gần đây phức tạp hơn, bệnh gan
thận mủ thường xuất hiện sau cá bị bệnh xuất huyết. Do đó, chúng tôi đang đợi kết
quả của đề tài “Nghiên cứu di truyền học các chủng vi khuẩn Aeromonas hydrophila
gây bệnh trên cá tra” để có thể tạo chế phẩm vi sinh đối kháng cả 2 bệnh xuất huyết
và gan thận mủ.
2. Ứng dụng trong nghiên cứu vacine phòng bệnh cho cá, tôm
Liên quan đến vaccine phòng bệnh cho tôm, cá, trong thời gian từ 2010-2015,
Viện NC NTTS II đã thực hiện 2 đề tài nghiên cứu, trong đó đề tài “Nâng cao hiệu
quả sử dụng vaccine bất hoạt thông qua sốc nhiệt protein trong vaccine” được thực
hiện từ năm 2010-2012. Cách tiếp cận mới này của đề tài đã mang lại hiệu quả
vaccine sốc nhiệt protein không có tính độc đối với cá tra, không gây sốc hay gây
chết cấp tính cho cá sau khi tiêm, đảm bảo tính vô trùng khi kiểm tra trên môi trường
nuôi cấy vi khuẩn và nuôi cấy nấm trong điều kiện hiếu khí và kỵ khí. Liều vaccine
5 x 108 và 3 x 109 có khả năng kích thích sinh miễn dịch và bảo hộ cho cá với tỷ lệ
chết khác biệt có ý nghĩa thống kê so với đối chứng. Vaccine bất hoạt được sản
xuất và bảo quản ở 4oC vẫn cho hiệu quả tốt sau thời gian bảo quản 12 tháng. Tuy
nhiên, khả năng ứng dụng của sản phẩm trên diện rộng bị hạn chế do mức bảo hộ
chỉ đạt khoảng 60%.
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Tiếp theo, giai đoạn từ 2012-2015, đề tài “Nghiên cứu di truyền học các chủng
vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh trên cá tra” đã nghiên cứu xác lập chủng
Aeromonas hydrophila độc lực cao để tạo vaccine tái tổ hợp phòng bệnh xuất huyết
cho cá tra. Đề tài đã thành công trong việc tạo và tinh sạch được 2 protein tái tổ hợp
màng ngoài tế bào A.hydrophila Omp48 và Omp85. Mặc dù 2 protein này không tan
nhưng đã được đưa về cấu trúc tự nhiên bằng phương pháp thẩm tích và loại muối
qua cột lần lượt cho Omp48 và Omp85. Khi tiêm cho cá, cả Omp48 và Omp85 ở
dạng protein và dạng vaccine bổ sung chất bổ trợ Montanide ISA-763 đều chứng
minh tính an toàn, tỷ lệ sống cao trước khi gây bệnh thực nghiệm đạt trên 90%.
Tỷ lệ bảo hộ của cả hai vaccine tái tổ hợp rOmp48 và rOmp85 đều đạt trên 60%.
Hiện nay, việc nghiên cứu vaccine trong phòng trị bệnh cá đã bước đầu mang lại
một số kết quả khả quan. Tuy nhiên, các sản phẩm vaccine tạo ra chủ yếu là nghiên
cứu thử nghiệm ở quy mô phòng thí nghiệm, khả năng ứng dụng rộng rãi còn rất
hạn chế trong tình hình hiện nay do người nuôi chưa nhận thức đúng hiệu quả và
giá trị kinh tế của việc sử dụng vaccine. Bên cạnh đó, các nghiên cứu mới chỉ chủ
yếu tập trung vào các loại vaccine vô hoạt và đơn giá, chưa phát triển được các
vaccine tái tổ hợp hay các loại vaccine có hiệu quả cao hơn. Các chủng vi khuẩn
đột biến chưa được ứng dụng để sản xuất vaccine do thiếu Thông tư hướng dẫn.
Ngoài các vấn đề nêu trên, cơ sở trang thiết bị phục vụ nghiên cứu sản xuất vaccine
hiện nay cũng chưa đồng bộ, trình độ chuyên môn trong nghiên cứu vaccine thủy
sản còn nhiều hạn chế và một trong những vấn đề tồn tại lớn nhất là thiếu sự liên
kết, phối hợp giữa các cơ quan nghiên cứu với các doanh nghiệp trong việc đưa
các sản phẩm nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất.
3. Ứng dụng trong nghiên cứu chẩn đoán bệnh trên tôm
Việc nghiên cứu các phương pháp chẩn đoán bệnh và sản xuất các bộ kit chẩn
đoán nhanh các bệnh nguy hiểm thường gặp trên các đối tượng thủy sản nuôi có ý
nghĩa quan trọng trong việc nâng cao tính an toàn sinh học và nâng cao năng suất
trong sản xuất. Giai đoạn 2008-2011, Viện NC NTTS II đã thực hiện 2 đề tài nghiên
cứu xây dựng quy trình chẩn đoán và tạo bộ kit phát hiện nhanh các loại virus gây
một số bệnh thường gặp trên tôm nuôi như virus gây bệnh đốm trắng WSSV, virus
gây đục cơ trên tôm IMNV và virus gây hội chứng chậm lớn LSVN.
Tiếp theo, việc nghiên cứu tác nhân gây bệnh cũng đã được thực hiện trong giai
đoạn 2011-2013 thông qua đề tài “Nghiên cứu virus gây bệnh hoại tử cơ quan tạo
máu và cơ quan lập biểu mô (IHHNV) trên tôm sú nuôi tại khu vực Đồng bằng sông
Cửu Long và giải pháp hạn chế sự lây lan”. Đề tài đã đánh giá được khả năng gây
bệnh của virus IHHNV trên tôm sú, xây dựng quy trình chẩn đoán đặc hiệu cũng
như xác định được phương thức truyền lan của IHHNV làm cơ sở đề xuất các giải
pháp phòng bệnh, giảm thiệt hại cho người nuôi.
Nhìn chung, các đề tài nghiên cứu đã thành công trong việc xác định các tác nhân
gây bệnh và tạo ra bộ kit chẩn đoán nhanh một số bệnh thường gặp trên tôm nuôi
với độ nhạy cao, thao tác nhanh và thời gian thực hiện ngắn.
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4. Nghiên cứu dinh dưỡng thức ăn thủy sản
Có thể nói lĩnh vực nghiên cứu cải thiện chất lượng thức ăn cho các đối tượng
nuôi là vô cùng quan trọng vì thức ăn chiếm trên 50% trong chi phí sản xuất. Tuy
nhiên, trong thời gian qua, số lượng đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực này khá khiêm
tốn. Viện NC NTTS II thực hiện:
Đề tài thức ăn tự nhiên “Nghiên cứu công nghệ nuôi thu sinh khối vi tảo Isochrysis
galbana và Nannochloropsis oculata phục vụ sản xuất giống hải sản”. Trong 3 năm
từ 2011-2013, đề tài đã nghiên cứu xây dựng được hai quy trình công nghệ nuôi
sinh khối 2 loài vi tảo Isochrysis galbana và Nannochloropsis oculata bằng hệ thống
kín quang phản ứng sinh học và quy trình thu sinh khối tạo sản phẩm cô đặc. Ở
quy mô pilot, mật độ tảo đạt trên 500 triệu tb/ml đối với Nannochloropsis oculata và
30 triệu tb/ml đối với Isochrysis galbana (cao gấp 10-15 lần so với quy trình nuôi
truyền thống). Sản phẩm tảo cô đặc chưa có trên thị trường trước đây, có thể thay
thế được tảo tươi, giúp chủ động nguồn thức ăn cho sản xuất giống các đối tượng
cá biển và nhuyễn thể. Với những kết quả đạt được bước đầu, các sản phẩm của
đề tài đã được một số cơ sở sản xuất giống sử dụng thử nghiệm và chấp nhận.
Công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi thương phẩm cá chẽm
(Lates calcarifer), cá giò (Rachycentron canadum) là kết quả của Dự án sản xuất
thử nghiệm mang mã số KC.07.DA05/11-15, dưới sự chủ quản của Bộ Khoa học và
Công nghệ, Viện là cơ quan chủ trì đã được thực hiện từ năm 2012-2015. Dự án đã
hoàn thiện các công thức thức ăn nuôi cá chẽm, cá giò từ kết quả của đề tài “Nghiên
cứu sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi thương phẩm cá chẽm, cá giò phục vụ xuất
khẩu” (mã số KC06.15/06-10). Kết quả là các công thức thức ăn đã được cải tiến
và hoàn thiện về các chất bổ sung như vitamin, khoáng, chất hấp dẫn và các chất
kích thích. Các công thức thức ăn được chuyển giao cho Công ty Thức ăn Thuỷ sản
TOMKING, Proconco và Tôm Phụng Hoàng sản xuất hơn 400 tấn bán cho người
nuôi. Thức ăn sản xuất theo công thức của dự án có tăng trọng nhanh hơn thức ăn
thương mại cùng loại trên thị trường từ 10-15%, góp phần giảm chi phí sản xuất và
tăng hiệu quả kinh tế khi nuôi cá chẽm, cá giò.
Như vậy, có thể nói lĩnh vực nghiên cứu cải thiện chất lượng thức ăn cho các đối
tượng nuôi thủy sản là khá quan trọng. Tuy nhiên, số lượng các đề tài nghiên cứu
trong lĩnh vực này còn khá khiêm tốn. Thực tế để phát triển một dòng sản phẩm
riêng trên thị trường thức ăn là rất khó, trong tình hình có khá nhiều doanh nghiệp
(trong và ngoài nước) đang tham gia vào thị trường thức ăn nuôi trồng thủy sản. Vì
vậy, trong các nghiên cứu về thức ăn, nhất thiết cần phải có sự liên doanh liên kết
với các doanh nghiệp đã có sẵn cơ sở hạ tầng và hệ thống phân phối sản phẩm.
Ngoài ra, trong tương lai cần đẩy mạnh các nghiên cứu thay thế một phần các
nguyên liệu ngoại nhập bằng các nguyên liệu trong nước hoặc các nguyên liệu có
giá thành thấp, nhằm giảm giá thành thức ăn nuôi thủy sản.
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5. Ứng dụng công nghệ sinh học xử lý các phụ phẩm trong chế biến
thủy sản
Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzyme trong sản xuất collagen từ da
cá tra Pangasianodon hypophthalmus” đã xây dựng được quy trình công nghệ sản
xuất collagen thủy phân từ da cá tra bằng công nghệ enzyme đơn giản, khả thi khi
áp dụng trong điều kiện tại Việt Nam. Sản phẩm collagen thủy phân từ da cá tra
của đề tài không chỉ làm tăng giá trị phụ phẩm ngành chế biến từ việc tận dụng
nguồn nguyên liệu dồi dào, rẻ tiền mà còn giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cũng
như chi phí cho việc xử lý chất thải. Sản phẩm có chất lượng tương đương với
các sản phẩm hiện có mặt trên thị trường với hàm lượng protein > 95% chất khô,
hydroxyproline > 9%, hàm lượng chất béo < 0,5%, khối lượng phân tử trung bình
≤ 3.000 Da và hàm lượng tro trong sản phẩm < 2%, đạt yêu cầu dùng cho thực
phẩm. Việc nghiên cứu hoàn thiện quy trình và đưa nhanh vào sản xuất sẽ giúp
người tiêu dùng tiếp cận được với nguồn sản phẩm có chất lượng và giá thành phù
hợp, đáp ứng nhu cầu về loại sản phẩm này tại Việt Nam.
III. NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG NGHỆ NUÔI THƯƠNG PHẨM
1. Công nghệ nuôi cá tra thương phẩm siêu thâm canh bằng hệ thống tuần
hoàn trong nhà an toàn sinh học và không gây ô nhiễm nước
Là công nghệ nuôi lần đầu tiên được nghiên cứu trên đối tượng cá tra. Đây
là một phần kết quả của đề tài tài “Nghiên cứu xây dựng công nghệ nuôi cá tra
(Pangasianodon hypophthalmus) thâm canh bằng hệ thống tuần hoàn bảo đảm an
toàn sinh học và không gây ô nhiễm môi trường” thuộc Chương trình Công nghệ
sinh học Nông nghiệp và Thủy sản 2011-2013. Thí nghiệm được thiết kế trên 6 hệ
thống tuần hoàn kín là 6 bể composite 1 m3 có so sánh với nhóm nuôi đối chứng
là hệ thống nước chảy tràn. Hệ thống hoạt động dựa trên nguyên lý lọc sinh học
từ vi sinh có lợi bổ sung trong hệ thống như các quy trình nuôi tuần hoàn khác
thường áp dụng. Kết quả cho thấy cá tăng trưởng tối ưu hơn ao nuôi bình thường
(1,9%/cá thể/ngày so với 1,7-1,8%/cá thể/ngày); mật độ cá thả nuôi và năng suất cao
hơn cá nuôi bình thường 4-5 lần; hệ số chuyển đổi thức ăn thấp hơn so với ao nuôi
(1,40 so với 1,55-1,7); tỷ lệ sống cá tra nuôi trong hệ thống tuần hoàn trong nhà từ
93-97%, cao hơn nhiều cá nuôi trong ao; màu sắc và mùi vị của cá fillet không sai
khác so với nuôi trong ao; chất lượng thịt cá tra đạt chất lượng xuất khẩu và không
chứa hóa chất độc hại đến người tiêu dùng do trong quá trình nuôi không sử dụng
kháng sinh, hóa chất hay chất bổ sung. Quy mô này được ứng dụng ngoài trời với
diện tích 260 m2, đạt năng suất cá nuôi 88 kg/m3, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu trong
thời gian nuôi 261 ngày. Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu cho hệ thống tuần hoàn cao
hơn nuôi ao thông thường, nhưng giá thành sản xuất trong hệ thống này thấp hơn.
2. Quy trình kỹ thuật nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng phòng chống hội
chứng chết sớm
Là quy trình nuôi với mục đích giảm thiểu mức độ thiệt hại do hội chứng hoại tử
gan tụy cấp tính gây ra. Chính vì vậy, việc ngăn ngừa yếu tố nguy cơ được lưu ý
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ở từng bước trong quy trình kỹ thuật nuôi từ việc chọn ao nuôi, diện tích ao lắng,
cải tạo ao, chọn giống, quản lý thức ăn, quản lý chất lượng nước cũng như biện
pháp khắc phục một số trường hợp có thể xảy ra. Trong quá trình nuôi, ngoài việc
áp dụng an toàn sinh học để tránh lây lan còn theo dõi thường xuyên sức khỏe tôm
nuôi cùng với kiểm tra chất lượng nước để có biện pháp xử lý kịp thời ao nuôi.
3. Quy trình kỹ thuật nuôi tôm và trồng lúa năng suất cao và ổn định trong
mô hình luân canh tôm - lúa
Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu nâng cao năng suất và hiệu quả mô hình luân canh
tôm lúa vùng Bán đảo Cà Mau”: với việc thiết kế thêm ao mới dùng để ương giống
đã góp phần cải thiện năng suất, sản lượng tôm nuôi và hiệu quả kinh tế của mô
hình tôm lúa hiện nay. Đề tài đã đưa ra những khuyến cáo cho các địa phương trong
việc cải thiện hệ thống canh tác như ngoài mô hình nuôi QCCT thả giống PL trực
tiếp theo truyền thống, khuyến cáo phát triển thêm mô hình nuôi QCCT thả giống
ương để nâng cao năng suất tôm nuôi trên một đơn vị diện tích. Đề tài cũng đưa ra
mức mật độ đề nghị đối với tôm giống thả vào vuông QCCT 2,5-3,0 con/m2/vụ (với
thả tôm ương) và 3,0-3,5 con/m2/vụ (với thả tôm PL) là phù hợp. Số lần thả giống
bổ sung trong vuông nuôi QCCT là 1-2 lần/vụ. Bên cạnh đó, các giống lúa chịu mặn
cũng được thử nghiệm thành công. Đề tài đã lựa chọn các giống lúa triển vọng cần
nhân rộng: giống lúa OM9921, OM9916 và OM9915 phát triển tốt trên vùng đất sau
khi được rửa mặn dưới 2‰ và chịu được độ mặn 4-6‰ trong giai đoạn phát triển.
Cả 3 giống lúa cho năng suất > 3,5 tấn/ha/vụ. Trong đó 2 giống lúa OM9921 và
OM9916 cho năng suất cao hơn giống lúa OM9915. Mô hình tôm lúa áp dụng được
xem như mô hình thích ứng thông minh đối với biến đổi khí hậu (Climate Smart
Agriculture).
Hiện nay, Viện đang triển khai dự án khuyến nông Trung ương để nhân rộng
mô hình “Xây dựng mô hình nuôi tôm sú - lúa ở Đồng bằng Sông Cửu Long,
2016-2018”, tại 4 tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng với quy mô mô
hình 20 ha/cụm nông dân/năm/tỉnh.
IV. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
1. Xây dựng Quy chuẩn Việt Nam
Viện NC NTTS II thực hiện xây dựng 2 Quy chuẩn Việt Nam:
- Cơ sở sản xuất giống tôm sú, tôm thẻ chân trắng - Điều kiện đảm bảo an toàn
thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường.
- Cơ sở sản xuất giống cá tra (P. hypophthalmus) - Điều kiện đảm bảo an toàn
thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường.
2. Xây dựng các tiến bộ kỹ thuật và sáng chế
Trong giai đoạn 2011-2015, Viện NC NTTS II đã có 12 tiến bộ kỹ thuật đã bảo vệ,
được hội đồng thống nhất thông qua và đề xuất đưa vào áp dụng trong sản xuất,
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nhiều mô hình, quy trình, phương pháp mới và các ứng dụng từ đề tài/dự án vào
trong thực tế cuộc sống. Cụ thể như sau:
2.1. Các tiến bộ kỹ thuật và sáng chế đăng ký bảo hộ
Trong giai đoạn năm 2011-2015, Viện đã công nhận 12 tiến bộ kỹ thuật và sáng
chế, bao gồm:
- Chọn giống nâng cao tốc độ sinh trưởng cá tra qua 3 thế hệ chọn lọc.
- Quy trình chẩn đoán và chế tạo bộ kit phát hiện vi rút LSNV gây bệnh trên
tôm sú.
- Tôm càng xanh chọn giống theo tính trạng tăng trưởng.
- Cải tiến kỹ thuật trong phân tích mô học để có kết quả nhanh phục vụ tốt cho các
công tác chẩn đoán bệnh tôm trong phòng thí nghiệm.
- Cải tiến kỹ thuật đánh dấu trên tôm càng xanh tại Việt Nam.
- Hình thành vật liệu ban đầu cho chọn giống cá rô phi đỏ.
- Hoàn thiện quy trình tạo tôm càng xanh toàn đực bằng bất hoạt gen insulin-like
tuyến đực qua can thiệp ARN.
- Quy trình PCR xác định IHHNV trên tôm sú.
- Hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá bông lau.
- Xác định quy mô phát triển cá tra bền vững dựa trên sức chịu tải môi trường
của dòng sông.
- Quy trình kỹ thuật hạn chế bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm thẻ chân trắng nuôi
quy mô trang trại ở Đồng bằng sông Cửu Long.
- Chế tạo bộ kit chẩn đoán nhanh vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus.
2.2. Các quy trình công nghệ
Trong giai đoạn năm 2011-2015, Viện đã xây dựng nhiều quy trình công nghệ, cụ
thể bao gồm:
- Quy trình chẩn đoán vi rút IMNV, LSNV bằng kỹ thuật LAMP và RT-PCR. Các bộ
kit phát hiện IMNV, LSNV bằng kỹ thuật LAMP.
- Quy trình sản xuất vaccine bất hoạt thông qua sốc nhiệt protein, quy trình kiểm
nghiệm, quy trình bảo quản và sử dụng.
- Quy trình công nghệ tạo chế phẩm từ các dòng vi khuẩn có tính đối kháng với
vi khuẩn Ewardsiella ictaluri. Thông số kỹ thuật (quy mô, hiệu lực, an toàn cho môi
trường, quy trình bảo quản và sử dụng).
- Quy trình công nghệ sản xuất collagen cao cấp từ da cá tra bằng công nghệ
enzyme.
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- Quy trình công nghệ sản xuất tôm sú bố mẹ thành thục trong điều kiện an toàn
sinh học.
- Quy trình công nghệ nuôi luân canh tôm lúa, năng suất tôm 400-500 kg/ha/năm,
năng suất lúa > 3,5 tấn/ha/năm.
- Biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch bệnh trên tôm sú và tôm thẻ chân trắng.
- Quy trình công nghệ nuôi cá tra trong hệ thống tuần hoàn tiết kiệm nước với
năng suất cao.
- Quy trình công nghệ tạo con tôm càng xanh cái tôm giả.
- Quy trình phát hiện virus gây bệnh trên tôm IHHNV.
- Quy trình công nghệ nuôi tảo I. galbana > 30 triệu tế bào/mL; N. occulata
> 150 triệu tế bào/mL. Quy trình công nghệ thu sinh khối hai loài tảo ở dạng nhão
(paste) và dạng lỏng đậm đặc. Sản phẩm dạng paste và dạng lỏng đậm đặc.
- Quy trình sản xuất giống bông lau (Pangasius krempfi), bống tượng và
lươn đồng.
- Phương pháp xác định đạm tiêu hóa cho thức ăn tôm sú, tôm thẻ chân trắng và
cá tra.
- Quy trình công nghệ sản xuất sinh khối giàu enzyme protease.
- Quy trình tiêm tôm sú, quy trình phản ứng và kết quả về khả năng đáp ứng với
tác nhân gây bệnh của các gia đình tôm sú được kiểm tra.
- Quy trình sản xuất giống cá trà sóc.
- Quy trình công nghệ sản xuất giống cá hô.
- Quy trình tạo vaccine tái tổ hợp.
- Quy trình sản xuất giống cá chìa vôi.
- Quy trình công nghệ sản xuất thức ăn cho cá chẽm.
- Quy trình công nghệ sản xuất thức ăn cho cá giò.
- Quy trình sản xuất tolerine có khả năng hạn chế sự lây lan của virus gây bệnh
đốm trắng. Quy trình sử dụng tolerin.
- Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh BioShrimp-RIA2 ở quy mô pilot
với công suất 5 tấn/năm với các thông số kỹ thuật ổn định (nhiệt độ, pH, DO, tốc độ
khuấy, thời gian lên men, môi trường lên men).
2.3. Các mô hình ứng dụng trong sản xuất đời sống
Trong giai đoạn năm 2011-2015, NC NTTS II đã triển khai các mô hình ứng dụng
trong sản xuất, bao gồm:
- Mô hình ứng dụng: các giải pháp công nghệ điều khiển giới tính tôm càng xanh
đã được chuyển giao cho tỉnh Trà Vinh. Các quy trình đã chuyển giao bao gồm: Quy

Một số kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ nổi bật
vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

210

trình kỹ thuật ương tôm PL 1-30 phục vụ vi phẫu, Quy trình kỹ thuật nuôi tôm phục
hồi trước vi phẫu, Quy trình kỹ thuật vi phẫu, Quy trình kỹ thuật nuôi tôm phục hồi
sau vi phẫu, Quy trình kỹ thuật nuôi sau khi vi phẫu kiểm tra giới tính, Quy trình kỹ
thuật kiểm tra chất lượng giới tính, Quy trình ương nuôi tôm hậu bị sau khi kiểm tra
chất lượng giới tính, Quy trình ương nuôi tiền thành thục, Quy trình ương nuôi tôm
thành thục, Quy trình ương nuôi tôm tái thành thục, Quy trình tuyển chọn tôm cái
phát triển tuyến sinh dục, Quy trình tuyển chọn tôm cái tham gia sinh sản.
- Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sau khi hoàn thành Dự án cấp
Nhà nước: “Hoàn thiện công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi thương phẩm
cá chẽm (Lates calcarifer), cá giò (Rachycentron canadum)”.
- Đã được cấp Giấy xác nhận cung cấp giống theo Dự án giống cấp Bộ “Phát triển
giống một số loài thủy sản bản địa quý hiếm”.
- Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Bioshrimp-RIA2 và sản xuất
được 5.000 kg chế phẩm vi sinh BioShrimp-RIA2 khi thực hiện Dự án sản xuất thử
nghiệm “Sản xuất thử nghiệm chế phẩm đa enzyme làm thức ăn bổ sung nuôi cá
tra (Pangasianodon hypophthalmus)”.
- Nhãn hiệu cá tra chọn giống đã được đăng ký với tên gọi là PanGI, Cục Sở hữu
trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp từ năm 2007 và gia hạn đến 2020.
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MOÄT SOÁ BEÄNH THÖÔØNG GAËP
TREÂN CAÙ HOÀI VAØ CAÙ TAÀM TRONG QUAÙ TRÌNH NUOÂI THÖÔNG PHAÅM
TAÏI LAÂM ÑOÀNG VAØ BIEÄN PHAÙP PHOØNG TRÒ
VÕ THẾ DŨNG, VÕ THỊ DUNG

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cá hồi và cá tầm đã trở thành đối tượng nuôi quan trọng ở Lâm Đồng trong những
năm gần đây. Thời gian qua, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học
và Công nghệ cũng đã có nhiều chương trình đầu tư cho nghề nuôi cá nước lạnh
tại đây. Đây là cơ sở để tin rằng, nghề nuôi cá nước lạnh tại Lâm Đồng sẽ phát triển
mạnh. Một vấn đề đặt ra hiện nay là khi phát triển nghề nuôi các đối tượng thủy sản
ở quy mô lớn thường dẫn đến dịch bệnh, gây tổn thất không nhỏ cho nghề nuôi và
bất ổn về kinh tế - xã hội. Nhận thức được vấn đề đó, Sở Khoa học và Công nghệ
tỉnh Lâm Đồng đã hợp đồng với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III thực hiện
đề tài “Nghiên cứu tác nhân gây bệnh là ký sinh trùng, nấm và vi khuẩn trên cá hồi
và cá tầm nuôi tại Lâm Đồng”, nhằm tìm hiểu các bệnh thường gặp ở cá hồi và cá
tầm nuôi, từ đó đề xuất các biện pháp phòng, trị bệnh phù hợp, góp phần phát triển
nghề nuôi cá nước lạnh trên địa bàn tỉnh một cách bền vững.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Phương pháp thu mẫu
Mẫu cá được thu ngẫu nhiên và thu chọn lọc khi có bệnh xảy ra, chọn những
con có dấu hiệu bệnh lý như xuất huyết, lở loét, lờ đờ, bơi không định hướng,… để
nghiên cứu. Mẫu cá được vận chuyển sống về Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy
sản III để phân tích.
2. Phương pháp nghiên cứu sinh vật gây bệnh
Nghiên cứu thành phần và mức độ nhiễm ký sinh trùng trên cá theo phương pháp
nghiên cứu toàn diện của Dolgiel (1969). Nội dung cụ thể của phương pháp tham
khảo trong Võ Thế Dũng và cs (2012).
Nghiên cứu thành phần vi khuẩn có khả năng gây bệnh ở cá hồi, cá tầm nuôi tại
Lâm Đồng theo phương pháp nghiên cứu bệnh vi khuẩn ở cá và động vật thủy sản
của Frerichs (1993), Bùi Quang Tề (1997), Đỗ Thị Hòa và cs (2004). Định danh vi
khuẩn dựa vào những đặc điểm sinh lý và kết quả thử phản ứng sinh hóa, bảng tra
kết quả API- 20E và hệ thống phân loại vi khuẩn của Holt và ctv (1994), Frerichs và
Millar (1993).
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Nghiên cứu thành phần nấm có khả năng gây bệnh ở cá hồi, cá tầm nuôi ở
Lâm Đồng sử dụng phương pháp nghiên cứu nấm trên cá của Willoughby và
Pickering (1977) và Willoughby (1978). Phân loại nấm: dựa vào Alexopoulos (1962),
Hatai (1980).
3. Phương pháp đề xuất biện pháp phòng, trị bệnh
- Các bệnh do ký sinh trùng ký sinh: nghiên cứu các tài liệu hiện có về phương
pháp phòng, trị các bệnh do ký sinh trùng gây ra cho cá nước ngọt, từ đó đề xuất
biện pháp phòng, trị thích hợp.
- Bệnh do vi khuẩn gây ra: trên cơ sở thành phần vi khuẩn gây bệnh, tìm hiểu tài
liệu về các phương pháp phòng, trị bệnh cho cá nước ngọt nói chung và cá hồi, cá
tầm nói riêng; thử độ nhạy kháng sinh bằng phương pháp đĩa giấy của Kirby Bauer
để tìm ra kháng sinh có độ nhạy cao và đề xuất biện pháp phòng, trị bệnh.
- Bệnh do nấm gây ra: trên cơ sở thành phần nấm gây bệnh, tìm hiểu tài liệu về
các phương pháp phòng, trị bệnh nấm cho cá nước ngọt nói chung và cá hồi, cá
tầm nói riêng, từ đó đề xuất biện pháp phòng, trị bệnh.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Một số bệnh thường gặp trên cá hồi nuôi tại Lâm Đồng
1.1. Bệnh xuất huyết, lở loét
1.1.1. Dấu hiệu bệnh lý
Cá bị bệnh có triệu chứng kém ăn, sau đó bỏ ăn, bơi chậm chạp trên tầng mặt,
màu da sẫm đen hơn cá khỏe. Trên thân cá có vết loét nhỏ hoặc lớn, không có hình
dạng nhất định, ăn sâu vào thịt cá, để lộ cơ ra ngoài. Thường xuất huyết tại gốc vây,
trên thân, dọc theo đường bên. Bệnh gây chết rải rác.
Giải phẫu những cá bị bệnh lở loét điển hình, quan sát bên trong, thường thấy
gan bầm, hoặc xuất huyết, nội tạng cũng xuất huyết, lá lách đen thẫm, xoang bụng
có tích dịch màu vàng. Nếu cá bị bệnh nặng, gan thường nhão ra. Dạ dày và ruột ít
hoặc không có thức ăn. Hậu môn sưng to hoặc xuất huyết. Các cơ quan mềm nhão,
hệ thống cơ trong xoang bụng không chặt chẽ. Nhưng không phải toàn bộ các dấu
hiệu trên đều xuất hiện cùng lúc ở cá nhiễm bệnh. Có dấu hiệu lặp đi lặp lại, có dấu
hiệu chỉ xuất hiện vài lần.

Hình 1. Cá hồi vân nuôi tại Lâm Đồng bị xuất huyết, lở loét
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1.1.2. Tác nhân gây bệnh: là vi khuẩn Aeromonas hydrophila.

Hình 2. Một số hình ảnh vi khuẩn Aeromonas hydrophila phân lập trên cá hồi bị bệnh xuất huyết
A. Khuẩn lạc trên TSA; B. Nhuộm Gram; phản ứng sinh hóa trên API 20E

1.1.3. Biện pháp phòng, trị bệnh xuất huyết, lở loét trên cá hồi
- Phòng bệnh:
+ Đối với hình thức nuôi ao, cần áp dụng kỹ thuật tẩy dọn ao như nạo vét bùn,
sát trùng đáy ao nhằm tiêu diệt mầm bệnh. Nguồn nước lấy vào ao phải trong sạch,
thức ăn của cá phải đảm bảo chất lượng. Cá giống trước khi thả vào ao cần kiểm
dịch và sát trùng bằng một số hóa chất như nước muối NaCl 2-4%.
+ Đối với nuôi cá lồng, phải sát trùng lồng kỹ trước khi nuôi, vệ sinh lồng thường
xuyên để đảm bảo sự lưu thông của nước trong lồng. Neo lồng ở nơi có dòng
chảy thích hợp. Phải thường xuyên 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.
+ Mật độ lồng nuôi và mật độ cá nuôi vừa phải. Tránh làm cho cá bị xây xát khi
kéo lưới kiểm tra cá, giữ môi trường nuôi không bị nhiễm bẩn do thức ăn dư thừa
và từ các nguồn nước thải khác.
- Trị bệnh:
+ Ciprofloxacine: 15-20 mg/kg cá/ngày, cho ăn 7-10 ngày.
+ Kanamycin: 50 mg/kg thể trọng cá, liên tục 7 ngày.
Trong thời gian dùng thuốc trị bệnh, tăng cường vitamin C trộn vào thức ăn với
liều lượng 20 mg/kg. Cải thiện chất lượng nước, thay nước mới sạch, đảm bảo hàm
lượng ôxy hòa tan trên 4 mg/lít.
1.2. Bệnh lở mang
1.2.1. Dấu hiệu bệnh lý
Xương nắp mang, mang bị ăn mòn, đầu các tơ mang bị dính lại và có màu vàng,
bơi lội thất thường, bệnh làm cá chết rải rác.
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Hình 3. Cá hồi vân nuôi tại Lâm Đồng bị lở mang

1.2.2. Tác nhân gây bệnh: do vi khuẩn Flavobacterium columnare gây ra.

Hình 4. Một số đặc điểm của vi khuẩn Flavobacterium columnare phân lập trên cá hồi bị lở mang

1.2.3. Phòng, trị bệnh lở mang, mòn vây cụt đuôi trên cá hồi
- Phòng bệnh:
Tương tự biện pháp phòng bệnh xuất huyết, lở loét trên cá hồi.
- Trị bệnh:
Khi cá bị bệnh, dùng một trong các loại thuốc kháng sinh trộn vào thức ăn với liều
lượng như sau:
+ Ciprofloxacine: 15-20 mg/kg cá/ngày, cho ăn 7-10 ngày.
+ Erythromycin: 100 mg/kg cá/ngày, cho ăn liên tục trong 5-7 ngày.
+ Oxytetracyline: 80 mg/kg cá/ngày, cho ăn liên tục 10 ngày.
Trong thời gian dùng thuốc trị bệnh, tăng cường vitamin C trộn vào thức ăn, liều
lượng 20 mg/kg. Cải thiện chất lượng nước, thay nước mới sạch, đảm bảo hàm
lượng ôxy hòa tan trên 4 mg/lít.
Có thể dùng Sulphat đồng 0,5 ppm; hoặc Thuốc tím ở nồng độ 2-4 ppm tắm cho
cá trong thời gian 30 phút; hoặc Oxolinic acid 1 ppm tắm cho cá trong 24 giờ.
1.3. Bệnh thối vây, mòn cụt đuôi
1.3.1. Dấu hiệu bệnh lý
Vây đuôi bị mòn cụt, cá bơi lội mất thăng bằng. Một số con trên da bị ăn mòn
thành từng đám, gan cá nhợt nhạt, cá bỏ ăn. Bệnh làm chết cá rải rác.
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Hình 5. Cá hồi vân nuôi tại Lâm Đồng bị mòn cụt đuôi

1.3.2. Tác nhân gây bệnh: do vi khuẩn Flavobacterium sp. gây ra.
2. Một số bệnh thường xảy ra ở cá tầm nuôi tại Lâm Đồng
2.1. Bệnh xuất huyết
2.1.1. Dấu hiệu bệnh lý
Cá bị bệnh xuất hiện nhiều điểm xuất huyết trên thân, các gốc vây, đầu và hậu
môn. Cá bị bệnh nặng còn có những vết loét dọc hai bên đường bên, dưới bụng,
miệng sưng đỏ, xuất huyết xung quanh miệng. Cá bệnh bơi lờ đờ, da tối màu, ăn
ít rồi bỏ ăn, sau đó chết. Giải phẫu cá cho thấy gan bị trắng, mềm nhũn, lách bầm,
thận có đốm trắng.

Hình 6. Cá tầm nuôi tại Lâm Đồng bị bệnh xuất huyết

2.1.2. Tác nhân gây bệnh: là vi khuẩn Aeromonas hydrophila.

A

B

C
Hình 7. Một số hình ảnh vi khuẩn Aeromonas hydrophila phân lập trên cá tầm bị bệnh xuất huyết
A. Khuẩn lạc trên TSA; B. Nhuộm Gram; C. Phản ứng sinh hóa trên API 20E
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2.1.3. Đề xuất biện pháp phòng, trị bệnh
Tương tự biện pháp phòng bệnh xuất huyết lở loét trên cá hồi.
IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
1. Kết luận
Ba nhóm bệnh là xuất huyết, lở loét; bệnh lở mang và bệnh thối vây, mòn cụt đuôi
là các bệnh do vi khuẩn thường gây ra ở cá hồi nuôi tại Lâm Đồng.
Vi khuẩn A. hydrophila là tác nhân chính gây ra bệnh xuất huyết, lở loét. Vi khuẩn
F. columnare là tác nhân chính gây ra bệnh lở mang. Vi khuẩn Flavobacterium sp.
là tác nhân chính gây ra bệnh thối vây, mòn cụt đuôi.
Xuất huyết là các bệnh phổ biến trên cá tầm. Tác nhân chính gây bệnh xuất huyết
lở loét là A. hydrophila.
Dùng Ciprofloxacine và Kanamycin để phòng và trị bệnh xuất huyết, lở loét ở cá
hồi và cá tầm. Dùng Ciprofloxacine và Erythromycin để phòng và trị bệnh lở mang,
bệnh mòn vây, cụt đuôi ở cá hồi, cá tầm.
2. Đề xuất
Hiện nay, việc sử dụng kháng sinh (kể cả kháng sinh dùng cho người) là hết sức
phổ biến trong nuôi trồng thủy sản tại Lâm Đồng. Vì thế, cần triển khai một nghiên
cứu đánh giá về các loại kháng sinh được sử dụng, liều lượng, hiệu quả,... để các
cơ quan quản lý nắm bắt thông tin, quản lý và chỉ đạo nhằm đảm bảo hiệu quả sản
xuất và an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.
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MOÄT SOÁ CAÂY DÖÔÏC LIEÄU COÙ KHAÛ NAÊNG GAÂY TROÀNG
PHAÙT TRIEÅN ÔÛ KHU VÖÏC NAM TRUNG BOÄ VAØ TAÂY NGUYEÂN
TS. NGUYỄN THÀNH MẾN

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Tóm tắt:
Hiện nay, xu hướng sử dụng các thực vật tự nhiên để làm thuốc bồi bổ sức
khỏe và chữa bệnh đang ngày càng phát triển. Khu vực Nam Trung Bộ và Tây
Nguyên được đánh giá là có tính đa dạng sinh học cao, đặc biệt là sự phong phú
của các cây dược liệu. Trong đó, nhiều loài cây dược liệu có giá trị đã được nghiên
cứu và gây trồng phát triển rộng ở khu vực này. Trong báo cáo này, tập trung giới
thiệu 10 cây dược liệu có tiềm năng phát triển nhất; bao gồm (xếp theo thứ tự vần
Alphabe): Bá bệnh (Eurycoma longifolia Jack.), Đảng sâm (Codonopsis javanica
Hook. et Thoms.), Hoàng liên Ô rô (Mahonia nepalensis DC.), Huyết đằng lông
(Butea superba Roxb.), Lan gấm (Anoectochilus fomosanus Hayata.), Sa nhân tím
(Amomum longiligulare T.L.Wu), Sâm Bố chính (Hibiscus sagittifolius Kurz.), Sâm
Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.), Tơm trơng (Urceola minutiflora
Mid.) và Xáo tam phân (Paramignya trimera (Oliv.) Guill.)
MỞ ĐẦU
Gần đây, bên cạnh việc nghiên cứu dược tính và công dụng của các loài dược
liệu quý hiếm và có giá trị kinh tế cao, hoạt động phát triển và khai thác bền vững
các nguồn gen này cũng được chú trọng. Hàng năm, nước Mỹ thu được khoảng
1,5 tỷ USD từ việc sản xuất các loại thuốc có từ thảo mộc (chiếm 25% nguyên
liệu dược phẩm). Theo dự đoán, nếu phát triển tối đa các nguồn dược liệu từ thảo
mộc ở khu vực nhiệt đới thì hàng năm, các quốc gia này có thể thu nhập khoảng
900 tỷ USD. WHO ước tính, việc sử dụng các loài cây cỏ làm thuốc trên thế giới có
xu hướng tăng, đặc biệt ở vùng nông thôn, có khoảng 70-80% dân số sử dụng cây
cỏ làm thuốc.
Hiện nay, số loài dược liệu đang bị đe dọa trên thế giới có thể lên tới
15.000 loài, tính cả các loài không thể thu hoạch bền vững. Tại Đức, trong số 1.543
loài dược liệu thì chỉ có 50-100 loài được trồng cho mục đích sản xuất thuốc. Còn ở
Trung Quốc, trong số 5.000 loài dược liệu chỉ có 100-250 loài được trồng trong sản
xuất thuốc. Ấn Độ cũng chỉ có 20 loài được trồng với mục đích dược liệu trong số
400 loài dược liệu sử dụng cho sản xuất công nghiệp. Đứng trước thực trạng trên,
nhiều nước trên thế giới đã chú trọng đầu tư phát triển các loài cây dược liệu như
một công cụ nhằm xóa đói giảm nghèo và góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.
Việt Nam có nguồn tài nguyên thực vật phong phú, đa dạng sinh học cao.
Theo các số liệu điều tra, nước ta có khoảng 12.000 loài thực vật, trong đó:
1.498 loài dược liệu, 260 loài cho tinh dầu, 76 loài cho nhựa… Trong vòng
50 năm trở lại đây, nước ta có khoảng 30 loài dược liệu đã được thuần hóa và
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trồng ở các quy mô khác nhau. Trong đó có rất nhiều loài đang được quan tâm
thuần hóa như Cốt khí, Ba kích, Đảng sâm, Ngũ gia bì gai, Sâm vũ diệp, Sì to,…
(Nguyễn Tập, 2007).
Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được đánh giá có tính đa dạng sinh học
cao, đặc biệt là sự phong phú về số loài thực vật có giá trị dược liệu. Nhiều nghiên
cứu liên quan về các loài cây dược liệu đã và đang được quan tâm, đặc biệt là
biện pháp kỹ thuật thuần hóa và gây trồng dưới tán rừng nhằm phát triển nguồn
dược liệu.
Trong báo cáo này, chúng tôi giới thiệu một số loại cây dược liệu đã và đang được
nghiên cứu, có khả năng gây trồng phát triển ở các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung
Bộ và Tây Nguyên. Các loài cây này cần được quan tâm nghiên cứu bổ sung về
định danh, kỹ thuật nhân giống, gây trồng phát triển nhằm góp phần mang lại hiệu
quả kinh tế và phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
GIỚI THIỆU MỘT SỐ LOÀI DƯỢC LIỆU TIỀM NĂNG
1. Bá bệnh
Tên gọi khác: Bách bệnh, Tongkat ali, Pasak bumi,
Tho nan, tiếng Anh là Long jack.
Tên khoa học: Eurycoma longifolia Jack.
Họ: Simaroubaceae
Đặc điểm hình thái, sinh thái
Bá bệnh là loài cây gỗ nhỏ, có lông ở nhiều bộ phận.
Thân nhỏ, ít phân cành. Lá kép hình lông chim mọc so
le, cuống lá có màu nâu đỏ. Mỗi lá kép gồm từ 4-21 lá
chét, mọc đối, hình bầu dục. Cuống lá chét rất ngắn,
gốc lá thuôn, đầu nhọn, mặt trên của lá bóng, mặt dưới
có lông màu xám.

Cây Bá bệnh

Cây Bá bệnh là loài đơn tính khác gốc, mỗi cây chỉ trổ hoa đực hoặc hoa cái. Hoa
chùm kép mọc ở thân hoặc đầu cành, cuống hoa có lông màu rỉ sắt. Hoa và bao
hoa phủ đầy lông màu nâu đỏ, hoa có màu nâu đỏ hay vàng. Bầu hoa có 5 noãn
hơi dính ở gốc. Mỗi hoa có 5-6 cánh rất nhỏ. Hoa nở vào tháng 3-4 và có quả vào
tháng 5-6. Quả non màu xanh, chín chuyển sang màu đỏ sẫm, có rãnh ở giữa dài từ
1-2 cm, chứa 1 hạt, hạt có nhiều lông ngắn.
Cây có phân bố tự nhiên tại một số nước như Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Lào,
Việt Nam. Tại Việt Nam, Bá bệnh có phân bố rộng từ phía Bắc đến Tây Nguyên và
Đông Nam Bộ. Đây cũng là cây dược liệu có ý nghĩa quan trọng và có phân bố tự
nhiên tại nhiều vùng ở Lâm Đồng, tập trung tại các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đam
Rông; từ đai cao 200-1.100 m (tập trung từ 500-900 m).
Công dụng: Theo Đông y, Bá bệnh có vị đắng, tính mát, quy kinh can và thận,
có tác dụng bổ dưỡng cho người bị khí huyết hư, gân xương đau nhức, tê chân tay,
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rối loạn tiêu hóa, phòng ngừa cảm mạo. Bá bệnh còn chữa được chứng thống kinh,
chứng ách nghịch ở ngực. Các nghiên cứu gần đây cho biết, Bá bệnh giúp cải thiện
chức năng sinh lý và tăng cường sức khỏe tình dục, bổ sung năng lượng cho cơ
thể, giúp giảm stress, mệt mỏi, tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa khối u và phòng
chống lão hóa…
2. Đảng sâm
Tên gọi khác: Phòng đảng sâm, Ngân đằng, Xuyên đảng sâm, Đông đảng sâm,
Mần cày ráy (Tày), Cang hô (Mông).
Tên khoa học: Codonopsis javanica Hook. et Thoms.
Họ: Campanulaceae
Đặc điểm hình thái, sinh thái
Dây leo thân thảo sống nhiều năm. Toàn cây có nhựa mủ màu trắng, nhất là ở
thân và lá non. Cây có rễ củ hình trụ dài, phân nhánh, nạc. Lá mọc đối có cuống,
lá hình tim hoặc hơi hình trứng; dài 2-5 cm. Mép lá có răng cưa. Ngọn non, lá đều
có lông. Mặt trên lá màu xanh nhạt, mặt dưới trắng xanh. Hoa mọc đơn độc ở kẻ
lá, hình chuông, màu trắng, gân vàng, họng có vân tím. Tràng hợp chia 5 thùy tam
giác nhọn. Quả chín màu tím đen. Hạt nhiều, rất nhỏ, đen (Phạm Hoàng Hộ, 1999).
Đảng sâm có phân bố khá rộng tại một số nước thuộc vùng nhiệt đới châu Á như:
Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Indonesia, Myanma, Ấn Độ. Tại Việt Nam, Đảng sâm có
phân bố tại các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Kon Tum… Ở Lâm
Đồng, đã phát hiện tại một số địa phương như Lạc Dương, Đơn Dương, Đà Lạt,…
Đảng sâm là cây ưa ẩm và có thể chịu bóng. Cây thường mọc ở độ cao trên
500 m (phía Bắc) và độ cao 800-1.000 m (phía Nam). Cây sinh trưởng mạnh từ
tháng 3-8. Sau khi ra hoa, quả, cây thường tàn lụi để tránh mùa đông. Tái sinh tự
nhiên chủ yếu bằng hạt. Cây có rễ củ nên có thể chịu được lửa rừng. Nhờ phân bố
rộng, khả năng chịu bóng và tái sinh tốt nên Đảng sâm có khả năng thích hợp trồng
dưới tán rừng.
Công dụng: Theo y học cổ truyền, Đảng sâm có vị ngọt, tính bình, có tác dụng
bổ tì vị, ích khí, sinh tân dịch và giải khát. Củ
được sử dụng làm thuốc bổ trong trường hợp
tì vị suy yếu, kém ăn, thiếu máu, cơ thể suy
nhược, mệt mỏi, ăn không ngon, phế hư, phiền
khát, vàng da, viêm thượng thận, nước tiểu có
Albumin, chân phù. Ngoài ra, Đảng sâm còn
dùng làm thuốc bổ dạ dày, chữa ho, tiêu đờm,
lợi tiểu. Đặc biệt, Đảng sâm còn thay thế được
Nhân sâm trong một số bài thuốc. Củ Đảng
sâm có thể ăn sống hoặc luộc ăn như rau;
ngọn và lá non có thể xào hoặc nấu canh; quả
ăn được (Võ Văn Chi, 1997).
Cây và củ Đảng sâm
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3. Hoàng liên Ô rô
Tên gọi khác: cây mật gấu, Thổ hoàng liên, Hoàng bá gai, Mã hồ
Tên khoa học: Mahonia nepalensis DC.
Họ: Berberidaceae
Đặc điểm hình thái, sinh thái
Cây thân thảo, cây bụi hay cây gỗ nhỏ, có thể có gai, cao 1,5-3 m, có thể cao đến
5-7 m. Vỏ có lớp bần dày, màu trắng xám. Gỗ thân và rễ có màu vàng nhạt. Cây có
thể phân nhánh. Lá kép lông chim lẻ, dài 20-40 cm. Lá kép mang 11-25 lá chét mọc
đối xếp chéo hình chữ thập. Bề mặt lá không có lông, cứng, gần như không cuống,
hình bầu dục hoặc hơi thuôn, cỡ 3,5-7 x 2,5-4 cm. Gốc hình tim hoặc cụt, đỉnh nhọn
hoắt thành gai. Phiến lá dày, cứng, mép khía 3-5 răng cưa mép to, nhọn sắc, 3 gân
chính, gân phụ nổi rõ ở cả 2 mặt. Lá lúc non màu đỏ. Khi già chuyển thành màu
xanh lục hoặc xanh lục thẫm. Lá kèm nhọn giống như hai gai nhỏ.
Hoa màu vàng nhạt, mọc đối xứng hai bên, mọc thành cụm từ 1-5 hoa, hình bông,
phân nhánh, mọc thẳng ở ngọn. Lá bắc nhiều màu sắc, hình bầu dục đối diện với
mỗi hoa. Đài hoa 9 xếp thành 3 vòng. Tràng hoa 6 hình ống, 2 môi hay 5 thùy, có
2 tuyến mật ở gốc. Nhị hoa 6 xếp đối với tràng hoa, bao phấn dài bằng nửa chỉ nhị.
Bầu nhụy lớn, hình trụ, phình ở giữa, lá noãn 1 với kiểu đính noãn gắn trụ. Quả
mọng hay quả hạch, màu xanh lơ, gần hình cầu, đường kính 6-7 mm, đầu quả có
núm nhỏ do đầu nhụy còn tồn tại. Quả có một hạt, không có nội nhũ, màu nâu đen
dài khoảng 3 mm.

Cây và quả Hoàng liên Ô rô

Cây có phân bố tự nhiên tại Tây Bắc (Lai Châu, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang)
và Tây Nguyên (Lâm Đồng). Tại Tây Bắc, hiện diện chủ yếu tại Vườn quốc gia
Hoàng Liên Sơn. Ở Lâm Đồng, khu vực núi Langbiang là nơi có phân bố Hoàng liên
Ô rô tương đối tập trung.
Đây là cây ưa ẩm, lúc nhỏ chịu bóng, sau ưa sáng. Thích nghi với vùng khí hậu
ôn hòa, điều kiện khí hậu ẩm mát quanh năm, nhiệt độ trung bình 15-16°C, lượng
mưa 1.600-2.800 mm/năm, độ ẩm không khí trên 80%. Thường mọc rải rác ở ven
rừng hoặc dưới tán rừng kín thường xanh ẩm ở độ cao 1.700-1.900 m.
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Công dụng: Rễ và thân chứa hoạt chất Berberine đến 0,25-0,35%. Theo kinh
nghiệm dân gian dùng để chữa rối loạn tiêu hóa, lỵ, viêm ruột, đau mắt, ăn không
tiêu và làm thuốc bổ (Võ Văn Chi, 1997). Được sử dụng trong một số bài thuốc dân
gian để chữa ho lao, sốt cơn, mất ngủ, một số bệnh về tiêu hóa, viêm gan, vàng
da,... ngoài ra còn được dùng phối hợp trong các bài thuốc chữa ung thư gan, phổi,
mũi, họng.
4. Huyết đằng lông
Tên gọi khác: Giềng giềng đẹp, Chan Kiêu, Huyết rồng
Tên khoa học: Butea superba Roxb.
Họ: Papilonaceae
Đặc điểm hình thái, sinh thái
Là loại dây leo to, có nhựa mủ đỏ. Lá chét 3, 10 x 20 cm, hình trứng, đầu tà
đến nhọn, mặt dưới có lông dày, mặt trên có lông thưa và dày ở gân; cuống lá dài
10-15 cm; lá kèm dạng dải. Hoa dạng chùm, mọc tụ tán ở nách lá, có lông dày; ngù
hoa hẹp, có lông dày, cuống hoa dài gần bằng 3 lần lá đài, lá đài dài 13 cm và có
tiền diệp lâu rụng; đài có răng nhọn, cánh hoa màu tía. Quả dẹp, có cánh to, hạt nâu
đỏ. Mùa hoa vào tháng 11-12, mùa quả vào tháng 5-6.
Huyết đằng lông thường mọc rải rác trong rừng lá rộng thứ sinh thường xanh,
thường bò trườn lên những cây thân gỗ và vượt tán. Loài này phân bố rất rộng, từ Ấn
Độ đến Trung Quốc và các nước Đông Nam Á (Campuchia, Myanma, Philippines,
Thái Lan và Việt Nam). Ở Việt Nam, Huyết đằng lông có phân bố trải dài từ độ cao
300 m (vùng Tây Ninh) đến 1.500 m (vùng Đà Lạt).

Cây Huyết đằng lông

Công dụng: Quả sử dụng để trục giun, trị nọc độc; lá dùng chữa bệnh trĩ; dịch
chiết từ thân dùng lợi tiểu, lọc máu và kích dục. Trong dân gian, Huyết đằng lông
đã được sử dụng từ lâu, đây là thành phần quan trọng trong bài thuốc bổ Amakông
- Đắk Lắk. Theo Võ Văn Chi (1997), dịch chiết từ thân dùng lợi tiểu và lọc máu; vỏ
cây có chứa nhiều dịch màu đỏ được dùng để nhuộm lưới câu; lá sử dụng chữa
bệnh trĩ và quả dùng để trục giun, trị nọc độc.
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5. Lan gấm
Tên gọi khác: Lan kim tuyến, Cỏ nhung, Giải thùy
gấm, Giải thùy răng
Tên khoa học: Anoectochilus fomosanus Hayata.
Họ: Orchidaceae
Đặc điểm hình thái, sinh thái
Lan gấm là loài địa lan thân bò rồi đứng, cao
khoảng 20 cm, thân tròn có nhiều nách. Lá trơn hình
trứng hay ê líp, mặt trên màu xanh đen, mặt dưới
Cây Lan gấm
màu tím đỏ. Gân lá nhỏ màu vàng kim rất đẹp, phân
bổ như mạng nhện từ 5 chủ mạch gân chính nên gọi là kim tuyến liên. Thường ra
hoa vào tháng 7-9, có khi kéo dài đến tết Âm lịch, hoa màu trắng, nhụy hoa có lông.
Lan gấm có tại các vùng rừng của các tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Đắk Nông, Lâm
Đồng). Tại Lâm Đồng, cây thường mọc ở các khu rừng nguyên sinh thuộc Đà Lạt,
Lạc Dương, Đơn Dương, Di Linh.
Chi Anoectochilus có khoảng từ 30-40 loài, phân bố ở một số nước như Lào, Ấn
Độ, Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam…
Công dụng: Theo Đông y, Lan gấm có vị ngọt, hơi chát, tính mát, có tác dụng
chữa thần kinh suy nhược, ho khan, đau họng, cao huyết áp, suy thận; chữa di tinh,
đau lưng, phong thấp, làm tiêu đờm, giải độc, giải nhiệt, viêm khí quản, viêm gan
mãn tính, an thần, nhuận phế và tăng cường sức khỏe, làm khí huyết lưu thông.
Một số hoạt chất sinh học từ Lan gấm có ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa axit
Archidonic, liên quan đến chức năng của hệ tim mạch. Dung dịch nước chiết của
Lan gấm có chứa chất chống virus, chống viêm và bảo vệ gan; có khả năng phòng
và trị bệnh máu nhiễm mỡ. Bên cạnh đó, một hợp chất tách chiết từ Lan gấm có khả
năng chống lại bệnh tiểu đường và xơ vữa động mạch.
6. Sa nhân tím
Tên gọi khác: Mè tré bà, co nẻnh (Thái), mác nẻng (Tày), sa ngần (Dao)
Tên khoa học: Amomum longiligulare T.L.Wu
Họ: Zingiberaceae
Đặc điểm hình thái,
sinh thái
Sa nhân tím là loài
cây thân thảo sống lâu
năm, mọc thành khóm.
Cây cao 1,5-2 m, lá màu
xanh đậm, dài 25-35 cm,
rộng 10-15 cm, mặt nhẵn.

Quả và cây Sa nhân tím
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Thân ngầm và rễ mọc tập trung ở tầng đất mặt 0-15 cm, phát triển theo mặt nằm
ngang, không ăn sâu. Hàng năm, từ tháng 7-10, từ các đốt thân ngầm dưới mặt đất
mọc lên những chồi hoa. Hoa mọc thành chùm, mỗi chùm có từ có 4-8 hoa, cuống
hoa dài từ 7-10 cm, hoa lưỡng tính, đài 3 nối liền nhau, tràng 3 cánh hình ống, nhị
đực 3, trong đó có 2 nhị bị thoái hóa. Quả hình cầu hay hình bầu dục, mặt ngoài vỏ
màu nâu, có gai, trong có nhiều hạt màu nâu đỏ đến đen, khi đập dập có mùi thơm.
Rễ chùm phần lớn phân bố ở lớp đất mặt sâu khoảng 20 cm.
Sa nhân là cây nhiệt đới, thích hợp với nhiệt độ bình quân hàng năm 22-28oC,
có thể chịu được nhiệt độ từ 1-3oC trong thời gian ngắn. Là cây chịu bóng, thích
râm mát, sống dưới ánh sáng tán xạ, dưới tán rừng có độ tàn che 0,5-0,6. Sa nhân
mọc hoang dại trong rừng có độ tàn che lớn thì khả năng ra hoa, kết quả kém.
Còn cây mọc ở bìa rừng, tuy thấp nhưng đậu quả rất nhiều. Dưới ánh sáng trực
xạ, cây sinh trưởng kém, lá bị vàng úa. (Nguyễn Thanh Phương, 2011).
Công dụng: Cây Sa nhân tím là cây thuốc quý trong y học cổ truyền, chuyên trị
các bệnh đường ruột, phong tê thấp, sốt rét, đau răng… Sa nhân còn dùng làm gia
vị, hương liệu chế biến xà phòng thơm, nước gội đầu…
7. Sâm Bố chính
Tên gọi khác: sâm thổ hào, nhân sâm Phú Yên
Tên khoa học: Hibiscus sagittifolius Kurz.
Họ: Malvaceae
Đặc điểm hình thái, sinh thái
Sâm bố chính là loại cây thân thảo, mọc đứng một cách yếu ớt, có khi dựa vào
các cây xung quanh, cao chừng 1m hay hơn. Rễ màu trắng nhạt hoặc vàng nhạt,
có đường kính 1,5-2 cm, nhiều rễ có hình người trông rất giống nhân sâm. Lá ở
phía gốc cây hình trái xoan, phần cuối phiến lá hình tim hay hình mũi tên, đầu phiến
lá không nhọn. Các lá ở phía ngọn càng lên trên càng hẹp. Mặt lá có lông đơn hay
hình sao. Hoa màu hồng hay đỏ, phớt vàng, mọc đơn độc ở kẽ lá, đường kính
tới 8 cm.

Sâm Bố chính

Cuống hoa dài 5-8 cm, có lông cứng, hơi phồng đầu. Tiểu đài cấu tạo bởi
7-10 bộ phận, dài 12-14 mm, có lông tua tủa, đài hoa hình túi, ở ngọn có vài răng
nhỏ, đài rách ra và rụng sớm, 5 cánh hoa dài 5-6 cm, rộng 3-4 cm ở ngọn. Nhiều
nhị hàn liền với nhau thành một cột. Bao phấn phủ cột đỏ đến tận gốc. Bầu có lông,
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5 vòi, có tuyến. Quả hình trứng nhọn, dài gấp 3 lần tiểu đài, ngoài mặt có lông; khi
chín, quả nứt thành 5 mảnh vỏ, mặt trong và mặt ngoài đều có lông. Hạt hình thận,
màu nâu, ngoài mặt có những đường vân rất sít nhau thành những gợn hay những
ụ màu vàng.
Sâm bố chính mọc hoang và được trồng ở nhiều nơi ở Việt Nam. Miền Bắc có
nhiều nhất ở Nghệ An, Hà Tỉnh, Hòa Bình và Tây Bắc. Ở miền Nam, cây có phân
bố tự nhiên và gây trồng ở Phú Yên, Ninh Thuận, An Giang,…
Công dụng: Rễ Sâm bố chính phối hợp với các thuốc khác để chữa bệnh ho,
sốt nóng, gầy mòn. Hiện nay, thường dùng làm thuốc bổ, thông tiểu tiện, điều kinh,
chữa được bệnh sốt, bệnh phổi và bạch đới. Dùng ngoài lấy lá và hoa xát chữa ghẻ
ngứa. Ở Trung Quốc, rễ và lá dùng chữa lao phổi, ho do phổi khô, sản hậu tiện bí,
thần kinh suy nhược, mụn nhọt sưng lở.
8. Sâm Ngọc Linh
Tên gọi khác: sâm Việt Nam, sâm Khu Năm (sâm K5), sâm trúc
Tên khoa học: Panax vietnamensis Ha et Grushv.
Họ: Araliaceae
Đặc điểm hình thái, sinh thái
Cây sâm Ngọc Linh thuộc loại cây thảo, cao 80-100 cm. Thân rễ nằm ngang trên
hoặc dưới mặt đất độ 1-3 cm, mang rễ con và củ. Thân rễ có sẹo, nhiều đốt. Các
thân mang lá. Tương ứng với một thân mang lá là một đốt dài khoảng 0,5-0,7 cm.
Trên đỉnh của thân mang lá là các lá mọc vòng, có 5-7 lá chét với phiến lá hình trứng
ngược. Hoa mọc giữa các lá thẳng với thân. Quả dài độ 0,8-1,0 cm, rộng khoảng
0,5-0,6 cm, màu đỏ khi chín. Cây mọc dưới tán rừng. Bộ phận dùng làm thuốc chủ
yếu là thân, rễ, củ. Cũng có thể dùng lá và rễ con.

Sâm Ngọc Linh

Cây có phân bố tự nhiên tại miền Trung Việt Nam, tập trung ở Ngọc Linh - Đăk
Tô, tỉnh Kon Tum; huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam. Gần đây đã phát hiện các vùng
phân bố tại núi Ngọc Lum Heo, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn và đỉnh Ngọc Am,
tỉnh Quảng Nam. Sâm Ngọc Linh thường mọc ở độ cao 1.200-2.100 m, mọc thành
đám dưới tán rừng dọc theo các khe suối, trên đất ẩm nhiều mùn.
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Công dụng: Đồng bào Xê Đăng dùng cầm máu, làm lành vết thương, làm thuốc
bổ, trị sốt rét, đau bụng, phù thũng. Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh tác
dụng chống stress và trầm cảm, kích thích hệ miễn dịch, chống ôxy hóa, lão hóa,
phòng chống ung thư, bảo vệ tế bào gan; tăng hoạt động trí tuệ và thể lực, gia tăng
sức đề kháng, cải thiện các trường hợp suy nhược thần kinh và suy nhược sinh
dục, nâng cao huyết áp ở người bị huyết áp thấp. Ngoài ra, còn có tác dụng tăng
lực, kháng các độc tố gây hại tế bào, giúp kéo dài sự sống của tế bào và tăng sinh
tế bào mới. Sâm Ngọc Linh được đánh giá cao hơn sâm Triều Tiên và Trung Quốc
do có tính kháng khuẩn, chống trầm cảm, giảm lo âu, chống ôxy hóa, và hiệp lực tốt
với thuốc kháng sinh, thuốc trị bệnh tiểu đường.
9. Tơm trơng
Tên gọi khác: Tơm trơng Atao Nenso
Tên khoa học: Urceola minutiflora Mid.
Họ: Apocynaceae
Đặc điểm hình thái, sinh thái
Là loài dây leo thân gỗ; vỏ dày khoảng 5 mm, có nhiều bì khẩu màu nâu xám hay
nâu đen, có nhiều nốt màu trắng, thân mảnh không lông. Cây có nhựa mủ trắng mùi
thơm, để lâu nhựa chuyển sang màu nâu đỏ; khi khô nhựa có độ đàn hồi có thể kéo
dài như cao su. Rễ to, cứng, có mùi thơm; thân mảnh, không lông. Lá có phiến dài
5-10 cm, rộng 0,5-4 cm, xám đậm, có đốm mặt trên, có lông và đốm mặt dưới. Hoa
nhỏ, dạng chùm dày, mảnh; đài có vảy ở đáy, trong; vành hình chén, ống ngắn hơn
tai, tràng phụ có 5 vảy nhỏ, nhị 5. Manh nang mảnh, dài 5-10 cm; hột nhỏ, đen có
lông mào ở đầu. Mùa hoa kéo dài từ tháng 4-8, mùa quả vào tháng 6-9.
Loài này hay mọc hỗn giao trong rừng lá rộng thứ sinh thường xanh hay rụng lá,
thường bò trườn và vượt tán. Phân bố chủ yếu ở khu vực Vườn Quốc gia Yordon
- Đắk Lắk, độ cao phân bố từ 500-700 m. Gần đây phát hiện mọc rải rác ở một số
địa điểm thuộc tỉnh Gia Lai.

Thân và lá cây Tơm trơng

Công dụng: Đây là dược liệu chính trong bài thuốc của Amakông (Đắk Lắk).
Các nghiên cứu đã xác định các chất hóa học trong cây có tác dụng giảm acid uric
và cholesteron máu, chống oxy hóa, chống loét, chống nấm, chống xơ vữa động
mạch, điều hòa miễn dịch, kháng ung thư, cải thiện tuần hoàn và mạch vành tim,
gan..., đặc biệt tác dụng làm giảm lượng acid uric và kích dục. Cây Tơm trơng cũng
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được đồng bào dân tộc sử dụng nấu nước uống hàng ngày làm thuốc bổ cho phụ
nữ sau khi sinh; có tác dụng bổ máu, hồi phục sức khỏe nhanh chóng, nếu được
uống đều đặn thì phụ nữ sau khi sinh chỉ 5-7 ngày đã có thể đi lại sinh hoạt bình
thường (Trần Văn Tiến, 2014).
10. Xáo tam phân
Tên gọi khác: thuốc mọi, thần xạ
Tên khoa học: Paramignya trimera (Oliv.) Guill.
Họ: Rutaceae
Đặc điểm hình thái, sinh thái
Xáo tam phân là loài cây gỗ nhỏ, dạng dây trườn, vỏ màu vàng nhạt đến nâu
vàng, thân dài trên 4 m, đường kính khoảng 10 cm. Thân và cành có nhiều gai nhọn,
dài 7-8 cm. Lá đơn, mọc cách hay chụm ba, phiến dày, mép cong xuống dưới, có
hình thuôn hẹp, dài 8-12 cm, rộng 1-3 cm. Lá mọc ở gần gốc có phiến kích thước
lớn hơn so với lá ở đoạn trên thân và cành, đầu lá tù hoặc hơi lõm. Phiến lá có mặt
trên xanh đậm, mặt dưới nhạt hơn, bên trong có nhiều điểm dầu. Cuống lá ngắn
4-6 mm. Gỗ hơi cứng có màu vàng, rễ có màu vàng đậm hơn. Rễ có vị đắng nhẹ,
hơi chát, hơi ngọt, ngửi có mùi thơm của tinh dầu (gần giống với mùi của các cây
họ Cam).
Loài này trước đây được tìm thấy ở núi Lấp Vò, Bình Dương. Đến nay được
phát hiện có phân bố tự nhiên ở một số khu rừng thuộc Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh
Thuận. Gần đây qua điều tra khảo sát ở Lâm Đồng, đã phát hiện một số loài thuộc
chi Paramignya có một số khác biệt so với cây Xáo tam phân Paramignya trimera
(Oliv.) Guill phổ biến ở Khánh Hòa.

Cây Xáo tam phân

Công dụng: Xáo tam phân là một cây thuốc quý, chữa nhiều chứng bệnh: viêm
gan, xơ gan..., đã được nhiều cơ sở nghiên cứu và ứng dụng. Trong dân gian hiện
nay, thường sử dụng loài cây này để chữa một số bệnh ung thư. Các kết quả nghiên
cứu gần đây cho biết, Xáo tam phân có tác dụng trong hỗ trợ và điều trị các bệnh
ung thư, bệnh xơ gan, bệnh gút, huyết áp cao và phục hồi tai biến mạch
máu não.
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SUMMARY
MEDICINAL PLANTS HAVE THE MOST POTENTIAL FOR DEVELOPMENT
IN CENTRAL HIGLANDS AND SOUTH OF CENTRAL VIETNAM
The trend of using natural plants for medicinal tonic and curative health is growing
in the world now. The region of Central Higlands and south of central Vietnam (with
10 provinces) has been evaluated to be of high biological diversity, especially the
abundance of medicinal plants. In which, many species of valued medicinal plants
were researched and planted in this region. In this report, focus on introducing 10
medicinal plants have the most potential for development here; including Eurycoma
longifolia Jack., Codonopsis javanica Hook. et Thoms., Mahonia nepalensis DC. ,
Butea superba Roxb., Anoectochilus fomosanus Hayata., Amomum longiligulare
T.L.Wu., Hibiscus sagittifolius Kurz., Panax vietnamensis Ha et Grushv., Urceola
minutiflora Mid., and Paramignya trimera (Oliv.) Guill.
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PHAÙT TRIEÅN LOAØI DÖÔÏC LIEÄU QUYÙ HIEÁM:
SAÂM ÑAÙ (CURCUMA SP.)
PHAN VĂN TÂN, NGÔ THẾ SƠN

Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên

Tóm tắt
Sâm đá là cây thuốc quý hiếm, có tên khoa học là Curcuma sp., thuộc chi Curcuma,
họ Zingiberaceae. Đã nuôi cấy mô thành công bằng giảm nồng độ các nguyên tố đa
lượng, bổ sung chất hữu cơ humic 2-3 g/l; đạt hệ số nhân giống 1,0 chồi/tuần. Đã
trồng thử nghiệm thành công với tỷ lệ cây sống 90%, cây sinh trưởng tốt, năng suất
thân ngầm và củ đạt 360 g/cây, tương ứng với 1.000 kg/1.000 m2.
Hàm lượng alkaloid tổng số của thân ngầm và củ Sâm đá trồng sau 12 tháng cao
hơn hàm lượng alkaloid của Nghệ đen. Hàm lượng polyphenol tổng số của Sâm đá
sau trồng 12 tháng xấp xỉ trong Nghệ đen. Hàm lượng flavonoid tổng số sau 12 tháng
trồng cao gấp 2 lần hàm lượng flavonoid của Nghệ đen. Hàm lượng saponin tổng số của
Sâm đá trồng sau 12 tháng trồng bằng 22-26% hàm lượng saponin của Sâm Ngọc Linh
6 năm tuổi.
Từ khóa: Curcuma sp., dược liệu quý hiếm, nuôi cấy mô thực vật, Sâm đá
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sâm đá là cây thuốc quý hiếm của Việt Nam và thế giới. Theo tiếng người Bana,
Sâm đá có tên Pơgang gân, có nghĩa thuốc khỏe và được người dân tộc thiểu số
sống ở Gia Lai, Kon Tum sử dụng khá nhiều năm [1]. Chúng tôi đã xác định hình
thái, ADN và định danh cây Sâm đá có tên khoa học là Curcuma sp., thuộc chi
Curcuma, họ Zingiberaceae (họ Gừng Riềng), bộ Zingiberales, lớp Một lá mầm
(Monocotyledonae); về hệ thống học, nó gần gũi với loài Curcuma singularis có
mặt ở Việt Nam [1], [3]. Diện tích, phân bố, số lượng cá thể và khả năng phát tán
tự nhiên của Sâm đá rất hạn chế; các năm gần đây bị khai thác nhiều, quá mức
khả năng sản xuất của nơi phân bố, có thể dẫn đến tuyệt chủng. Vì vậy, cần tìm
giải pháp nhân giống và trồng Sâm đá để vừa bảo tồn vừa phát triển quần thể,
tạo nguồn sản phẩm có thể sử dụng và thương mại hóa. Thực hiện mục tiêu trên,
chúng tôi đã hoàn thành đề tài cấp Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo) với nội dung: nhân
giống bằng nuôi cấy mô, xây dựng mô hình trồng và đánh giá hoạt tính dược liệu
cây Sâm đá, khẳng định giá trị cây Sâm đá.
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(b)

Hình 1. (a) Cây Sâm đá trong tự nhiên; (b) Bộ phận thu hoạch cây Sâm đá gồm thân ngầm, củ

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Vật liệu nghiên cứu: cây Sâm đá (Curcuma sp.) được lấy mẫu từ vùng bản
địa của nó (xã Đak Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai).
2. Địa điểm nghiên cứu: nhân giống, nuôi cấy mô thực hiện tại Phòng Nuôi cấy
thực vật của Trường Đại học Tây Nguyên; di thực, xây dựng mô hình trồng tại vùng
đệm Vườn Quốc gia Chư Yang Sin; xác định hàm lượng hoạt chất có giá trị dược
tính cao: hàm lượng tổng số của alkaloid, polyphenol, flavonoid và saponin tại Viện
Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Tây Nguyên.
3. Phương pháp nghiên cứu:
Tất cả các thí nghiệm: chế độ khử trùng mẫu, nhân chồi, tạo rễ, tạo cây con trong
ống nghiệm, mô hình trồng đều bố trí theo khối đầy đủ, ngẫu nhiên có lặp lại; ô cơ sở
30 mẫu; xác định hàm lượng tổng số của alkaloid, polyphenol, flavonoid và saponin
được lặp lại 5 lần [2], [3], [4], [5], [6]. Số liệu được xử lý và phân tích phương sai
theo phần mềm Excel, có trắc nghiệm Duncan để phân biệt sự khác biệt.
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
1. Kết quả tạo cây con trong ống nghiệm
1.1. Kết quả tạo chồi
Sau khi khử trùng bằng NaClO 1% trong 10 phút, sạch nhiễm nấm khuẩn, khi
đem cấy ở môi trường MS đầy đủ (100%), mẫu không sinh trưởng được, do đó đề
tài phải thay đổi môi trường nuôi cấy:
- TA1: đa lượng chỉ có Ca(NO3)2 800 mg/l + KH2PO4 170 mg/l + vi lượng MS +
vitamin Morel + nước dừa 10% + đường saccarose 35 + humic 3 g/l + IBA 2 mg/l +
IAA 2 mg/l + kinetin 2 mg/l + TDZ 1 mg/l + BA 2 mg/l;
- TA2: đa lượng ¼ MS + vi lượng MS + vitamin Morel + nước dừa 10% + đường
saccarose 25 + humic 2 g/l + 2,4 D 1 mg/l + IBA 3 mg/l + IAA 2 mg/l + kinetin 2 mg/l
+ TDZ 1 mg/l + BA 1 mg/l;
- TA3: đa lượng ¼ MS + vi lượng MS + vitamin Morel + nước dừa 10% +
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đường saccarose 25 + humic 2 g/l + 2,4 D 0,5 mg/l + IAA 2 mg/l + kinetin 2 mg/l +
TDZ 1 mg/l + BA 1 mg/l + than hoạt tính 2 g/l.
Bảng 1. Số lượng và kích thước chồi Sâm đá sau 4 tuần
Số lượng
chồi/mẫu

Tốc độ
hình thành
chồi/tuần

Chiều cao chồi
(cm)

Số lá/chồi

Số rễ/cụm chồi

TA1

3,5

0,3

3,4

2,2

0,0

TA2

5,0

0,7

3,0

2,2

0,8

TA3

9,2

1,0

4,4

2,4

4,6

CV%

5,3

3,5

2,4

1,9

5,2

1,8

0,3

1,14

0,6

2,9

Môi trường

LSD0.05

Môi trường TA3, mẫu đã tạo ra chồi con với số chồi trung bình/mẫu là 9,2, vượt
trội so với 2 môi trường TA1 và TA2 (chỉ 3,5 và 5,0 chồi/mẫu). TA3 cho tốc độ hình
thành chồi cao nhất (1 chồi sau 1 tuần); môi trường TA3 được dùng để tạo cụm chồi
trong nuôi cấy sâm đá. Sự khác biệt giữa các công thức có ý nghĩa thống kê. Sâm
đá có lẽ chỉ thích hợp với môi trường nuôi cấy giảm chất vô cơ, phải có humic và
than hoạt tính.
1.2. Kết quả hệ số nhân chồi
Sử dụng môi trường TA3 trên, thay đổi loại và nồng độ của kinetin hoặc
benzyl-aminopurin (BA) để tăng số lượng chồi trong thời gian nuôi cấy.
2 chất thuộc nhóm cytokinin (kinetin và benzyl-aminopurin-BA) đều có khả năng
tạo chồi (100%) với nồng độ từ 1-6 mg/l nhưng khác nhau về hệ số nhân chồi, chiều
cao chồi và số lá/chồi (bảng 2). Với mục đích có hệ số nhân chồi/tuần càng cao
càng tốt thì BA cho hệ số nhân chồi cao hơn; cao nhất là BA 2 mg/l đạt 1,6 chồi/tuần;
kinetin chỉ đạt 1 chồi/tuần. Chiều cao chồi và số lá/chồi sau 3 tuần có sự khác biệt
nhưng không có ý nghĩa thống kê. Như vậy, đã chọn được công thức nhân chồi: môi
trường TA3 với đa lượng MS ¼ và các thành phần khác đầy đủ, bổ sung BA 2 mg/l
cho hệ số nhân chồi cao nhất 1,6 chồi/tuần và chiều cao chồi, số lá đạt tiêu chuẩn
chồi trong nuôi cấy mô.
Bảng 2. Ảnh hưởng của Cytokinin đến số lượng chồi của cây Sâm đá (sau 3 tuần)
Chất bổ sung/
nồng độ (mg/l)

Tỷ lệ mẫu
có chồi (%)

Số chồi/mẫu
sau 3 tuần

Hệ số
nhân chồi/tuần

Chiều cao chồi
(cm)

Số lá/chồi

Kinetin 1,0

100

3,9ab

1,1

3,5

2,0

Kinetin 2,0

100

4,0

ab

1,1

3,8

2,0

Kinetin 4,0

100

3,5ab

1,0

4,0

2,4

Kinetin 6,0

100

3,1

b

0,9

4,2

2,4

BA 1,0

100

2,6b

0,7

4,3

2,0

BA 2,0

100

5,7

a

1,6

3,6

2,0

BA 4,0

100

4,5ab

1,3

3.5

2,4

BA 6,0

100

2,8b

0,7

4,5

2,6

8,3

5,4

10,2

4,5

1,3

0,6

1,4

0,8

CV%
LSD0.05

ns
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1.3. Kết quả tạo cây con hoàn chỉnh trong ống nghiệm
Môi trường nuôi cấy tạo cây con hoàn chỉnh dựa trên môi trường TA3 nhưng có
thay đổi: đa lượng MS ½; vi lượng MS; vitamin Morel; hỗn hợp chất hữu cơ gồm
chuối + dứa + lá chùm ngây 10 g; humic 3 g; nước dừa 150 ml và than hoạt tính
3 g kết hợp IAA 2 mg/l + BA 2 mg/l + TDZ 0,5 mg/l.
Bảng 3. Kết quả tạo cây Sâm đá hoàn chỉnh trong ống nghiệm (sau 4 tuần)
Chiều cao cây
(cm)

Số lá/thân

Số thân

Số rễ/thân

Đường kính gốc thân (mm)

10,8 ± 2,1

4,1 ± 0,6

2,5 ± 0,3

4,1 ± 0,6

3,5 ± 0,3

Môi trường nuôi cấy cho cây con Sâm đá đã phù hợp: chiều cao cây, số lá/thân,
số thân, số rễ và đường kính gốc thân. Cây con trên có thể đưa ra môi trường đất
để trồng.

(a)

(b)

(d)

(c)

(e)
(f)
Hình 2. Quá trình nuôi cấy mô Sâm đá
(a) Mẫu mới đưa vào, đang hình thành chồi; (b) Sự hình thành chồi;
(c) Hình thành chồi và rễ; (d) Tạo thành cụm chồi; (e) Tạo cây con; (f) Cây con hoàn chỉnh

1.4. Quy trình nhân giống cây Sâm đá bằng nuôi cấy mô

Hình 3. Quy trình nuôi cấy mô nhân giống Sâm đá
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Ghi chú: Môi trường M2: đa lượng ¼ MS, vi lượng 100% MS, vitamin Morel và
humat 1% + 10% chất hữu cơ từ chuối, dứa, chùm ngây;
Môi trường TA3: MS ¼, bổ sung thêm nguồn hữu cơ là đường 35 g/l, nước dừa 10%,
humat 2 ml/l và than hoạt tính 2 g/l;
Môi trường R3: đa lượng MS ¼ + vi lượng MS + vitamin Morel + saccharose
25 g/l + nước dừa 10% + Humat 2 ml/l + than hoạt tính 2 g/l + IAA 2,0 mg/l;
Môi trường C3: môi trường TA3 đa lượng MS ½ + vi lượng MS + vitamin Morel +
saccharose 25 g/l + nước dừa 10% + humat 2 ml/l + than hoạt tính 2 g/l + BA 2 mg/l;
Môi trường TA3 cải tiến: đa lượng MS ½ + vi lượng MS + vitamin Morel + hỗn
hợp chất hữu cơ gồm chuối 25 g + dứa 25 g + bột xay nhuyễn lá chùm ngây
25 g + humat 3 g + nước dừa 150 ml + than hoạt tính 3 g + IAA 2 mg/l + BA 2 mg/l +
TDZ 0,5 mg/l + Agar 7,5 g; pH 5,5-6,0.
2. Kết quả xây dựng mô hình trồng Sâm đá
2.1. Sinh trưởng của Sâm đá trồng tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin
Bảng 4. Sinh trưởng của Sâm đá trồng tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin
Năm trồng

Tỷ lệ sống (%)

Số bụi/m2

Số cây/bụi

Chiều cao cây
(cm)

2015

90,95 ± 1,50

4

3,0 ± 0,45

39,6 ± 2,55

2016

90,14 ± 2,35

4

2,5 ± 0,70

40,2 ± 2,10

Sau 2 năm trồng từ cây nuôi cấy mô và di thực từ Đak Rong đến Vườn quốc gia
Chư Yang Sin, cây Sâm đá có tỷ lệ sống cao, đẻ nhánh tốt để tạo thành bụi 2-3 cây,
chiều cao cây tương tự với bản địa. Sâm đá có thể di thực và trồng ở Vườn quốc
gia Chư Yang Sin.
2.2. Năng suất của Sâm đá trồng
Bảng 5. Khối lượng thân ngầm, củ tươi Sâm đá tại mô hình
Khối lượng tươi/bụi
(g)

Khối lượng tươi/m2
(g)

Năng suất (dự kiến)/1.000 m2
(kg)

363,9 ± 65,5

1.455 ± 128

1.091 ± 145

Sau 12 tháng trồng, có thể tiến hành thu hoạch Sâm đá. Vào tháng 12 đến
tháng 2, nếu không được tưới, phần thân lá trên mặt đất sẽ tàn lụi; vì vậy thu hoạch
thuận lợi nhất vào tháng 1 đến tháng 2. Năng suất trên 300 g tươi/bụi, cao hơn năng
suất thu hoạch thực địa (100-150 g/bụi). Với năng suất trên 300 g/bụi, Sâm đá có
thể trồng và thu hoạch ở Vườn quốc gia Chư Yang Sin.
3. Hàm lượng một số chất có giá trị dược tính cao
Đề tài đã phân tích hàm lượng tổng số của alkaloid, polyphenol, flavonoid so
sánh với Nghệ đen (Curcuma zedoaria), một loài cùng chi có giá trị dược liệu cao
và hàm lượng saponin tổng số so sánh với Sâm Ngọc Linh - một cây có tác dụng
bổ dưỡng tốt nhất.
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Hàm lượng alkaloid, polyphenol, flavonoid tổng số trong thân ngầm và củ của
Sâm đá sau 12 tháng trồng đều cao hơn Nghệ đen.
Hàm lượng saponin trong thân ngầm và củ Sâm đá sau 12 tháng trồng bằng
22-26% so với Sâm Ngọc Linh trên 6 năm tuổi. Hàm lượng các hoạt chất có giá trị
dược tính trên minh chứng cho giá trị thuốc bổ dưỡng, “thuốc khỏe” của Sâm đá.
Tính ưu thế của Sâm đá là thời gian từ trồng đến thu hoạch không dài (chỉ 12 tháng).
Bảng 6. Hàm lượng alkaloid, polyphenol, flavonoid và saponin tổng số
Bộ phận cây
Nghệ đen

Alkaloid
(mg/g)

Polyphenol
(mg GAE/g)

Flavonoid
(mg QE/g)

Saponin (%)

0,197± 0,01

1,910 ±0,07

6,102 ±0,07

-

Sâm Ngọc Linh

-

-

-

19,50 ±0,1

Sâm đá tự nhiên

0,251± 0,02

2,357 ±0,12

14,45± 0,12

7,75 ±0,1

Sâm đá trồng sau 12 tháng
(thân ngầm và củ)

0,225± 0,01

1,710 ±0,05

13,89± 0,10

4,32 ±0,1

Sâm đá trồng sau 6 tháng
(thân ngầm và củ)

0,162± 0,02

1,39 ±0,06

8,24 ±0,162

0,75 ±0,1

Sâm đá trồng 12 tháng (củ)

0,194 ±0,01

0,55 ±0,03

0,62 ±0,025

5,25 ±0,1

Sâm đá trồng 6 tháng (củ)

0,182 ±0,01

0,43 ±0,01

0,29 ±0,09

2,95 ±0,1

IV. KẾT LUẬN
1. Đã hoàn chỉnh quy trình nuôi cấy mô, nhân giống in vitro cây Sâm đá với chế
độ khử trùng mẫu NaClO 1% thời gian 10 phút; môi trường nuôi cấy đa lượng
MS ¼, sau đó tăng lên MS 1/2, vi lượng MS, vitamin Morel, bổ sung chất hữu cơ
humic 2-3 g/l; đạt hệ số nhân giống 1 chồi/tuần. Cây con trong ống nghiệm đủ khả
năng để đưa ra môi trường tự nhiên.
2. Đã trồng thử nghiệm thành công Sâm đá tại vùng đất ven suối Krong Kmar
thuộc Vườn quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk; đất trồng và phối trộn phân bón
theo chế độ hữu cơ 100%, che sáng 50%, tỷ lệ cây sống 90%, cây sinh trưởng tốt,
năng suất thân ngầm và củ đạt 360 g/bụi, tương ứng với 1.000 kg/1.000 m2, không
bị sâu, bệnh.
3. Đã phân tích hàm lượng tổng số của một số chất có giá trị dược tính cao của
Sâm đá tự nhiên và Sâm đá trồng. Hàm lượng alkaloid tổng số của thân ngầm và
củ Sâm đá trồng sau 12 tháng cao hơn hàm lượng alkaloid của Nghệ đen. Hàm
lượng polyphenol tổng số của Sâm đá sau trồng 12 tháng xấp xỉ trong Nghệ đen.
Hàm lượng flavonoid tổng số sau 12 tháng trồng cao gấp 2 lần hàm lượng flavonoid
của Nghệ đen. Hàm lượng saponin tổng số của Sâm đá sau 12 tháng trồng bằng
22-26% hàm lượng saponin của Sâm Ngọc Linh 6 năm tuổi.
V. KIẾN NGHỊ
1. Cần có giải pháp hỗ trợ để phát triển Sâm đá thành một loài dược liệu có giá trị
cao, được nhiều người biết và thành một ngành sản xuất hàng hóa.
2. Cần đăng ký thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, bản quyền cây Sâm đá để xây dựng
chỗ đứng trong xã hội và thị trường.
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DEVELOPMENT OF CURCUMA SP., A THREATENED MEDICINAL PLANT
Phan Van Tan, Ngo The Son
Abstract
Poganggan is the threatened medicinal plant which has scientific name
called Curcuma sp., belonging to the genus Curcuma, the family Zingiberaceae.
Poganggan has been cultured tissues successfully by reducing the concentration
of macronutrients, adding humic organic substance about 2-3 g/l and multiplication
ratio by 1.0 bud per week. It has been successfully experimented with survival rate
by 90 percent, well-grown trees, yield of rhizome and root achieving 360gram/trees
corresponding with 1,000 kg/1000m2.
The content of total alkaloid of rhizomes and roots of Poganggan what grown
after 12 months was higher than white turmeric (Curcuma zedoaria). There was
a fairly equal proportion of the content total polyphenol between poganggan and
white turmeric over a twelve month-period surveyed. The content total Flavonoid
after 12 months of planting was twice as high as that for white turmeric. Poganggan
accounted for approximately 22-26% total saponin content after 12 months which
was just a quarter of that number of 6-year-old Ngoc Linh ginseng.
Keywords: ginseng, Curcuma sp., Tissue culture, rare medicinal plants
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BÖÔÙC ÑAÀU NGHIEÂN CÖÙU NUOÂI TROÀNG NAÁM LINH CHI ÑOÛ ÑAØ LAÏT
(GANODERMA LUCIDUM) TREÂN HOÃN HÔÏP GOÃ QUEÁ
ĐINH THỊ HẠNH

Trường Đại học Đà Lạt

NGUYỄN NHƯ CHƯƠNG, PHAN QUỐC CHÍNH, TRẦN THỊ MỸ LINH,
THÁI THỊ THANH THỦY, LƯỜNG TÚ NAM,
NGUYỄN THỊ MAI UYÊN, DƯƠNG TRƯỜNG CHINH

Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng

I. MỞ ĐẦU
Từ năm 1995 đến nay, Lê Xuân Thám và cộng sự đã có nhiều công trình
nghiên cứu về nấm Linh chi. Đáng kể là công bố của Lê Xuân Thám, 2005 họ
Ganodermataceae Donk có trên 250 loài, phân bố trên khắp thế giới. Riêng tại Lâm
Đồng, có thể nói nguồn gen nấm Linh chi của tỉnh phong phú hơn bất kỳ địa phương
nào khác ở Việt Nam, đã ghi nhận được hơn 30 loài nấm Linh chi, bao gồm nhiều
loài trong chi Ganoderma (Linh chi Đỏ, Linh chi Tím…); chi Tomophagus (Linh chi
Vàng); chi Amauroderma (Linh chi Đen); chi Haddowia; chi Humphreya. Đặc biệt
tác giả và cộng sự đã công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế, trong
nước và sách chuyên khảo về công nghệ phân lập giống, nhân giống và nuôi trồng
các chủng nấm Linh chi, trong đó có nấm Linh chi đỏ Đà Lạt. [4, 5,]
Ở Đài Loan, Sheng H. W. et al., 2004 phát hiện loài nấm mới Ganoderma
comphoratum trên cây Quế có tác dụng kháng vi nấm và giá trị dược liệu quý. [3]
Ranjana C. et al., 2014 đã công bố công trình nghiên cứu quan trọng bổ sung dịch
chiết từ lá của của một số loài cây, trong đó có lá Quế với tỷ lệ 5% trong môi trường
PDA, đường kính khuẩn lạc nấm Ganoderma lucidum phát triển tốt, khả năng giàu
hoạt chất; còn với tỷ lệ 10%, 20%, hệ sợi nấm bị ức chế, tốc độ phát triển chậm. [2]
Công bố sáng chế của Junjie C., 2015 về công nghệ nuôi trồng nấm ăn trên mùn
cưa gỗ Quế với công thức phối trộn: 73% gỗ quế; 25% cám; 2% CaCO3. [1]
Đặc biệt báo cáo quan trọng của Phạm Quang Thu, 2009 cho thấy một số kết quả
nghiên cứu ở Đài Loan nếu dùng Linh chi trồng trên gỗ Long não (Cinmamomum
camphora) điều trị ung thư cho kết quả rất tốt, khối u tiêu biến hoàn toàn, hiệu lực
cũng thể hiện rõ đối với ung thư khoang miệng (Chen, T.W. và cộng sự, 1991), ung
thư gan (Hau và cộng sự, 1996). [6]
Ở nước ta, cây Quế (Cinnamomum loureirii Nees) thuộc họ Long não (Lauraceae)
là nguồn dược liệu đáng kể, hàm lượng tinh dầu trong vỏ Quế khá cao (1,0-4,0%),
còn trong lá và cành thường thấp (0,3-0,8%). Theo Sở KH&CN Quảng Nam, hiện
nay, diện tích trồng Quế của tỉnh khoảng 2.500 ha. Ở tỉnh Lâm Đồng nguồn phế phụ
phẩm sau khai thác Quế đã bắt đầu phát triển ở Cát Tiên, Bảo Lâm, Đam Rông,...
Do đó, Sở KH&CN, Sở Y tế Quảng Nam đã có chương trình hợp tác về chuyển
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giao, hỗ trợ công nghệ nấm với Lâm Đồng trên cơ sở tận dụng nguồn mùn cưa gỗ
Quế sản xuất nấm Linh chi giàu hoạt chất.
Tuy nhiên, hiện nay nước ta vẫn chưa có công bố nghiên cứu nuôi trồng nấm
dược liệu nói chung và nấm Linh chi nói riêng trên mùn cưa họ Long não. Vì vậy, đề
tài được thực hiện có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng quy trình nuôi trồng
nấm Linh chi đỏ trên hỗn hợp gỗ Quế, tận dụng nguồn phế phụ phẩm sau khai
thác Quế để gia tăng giá trị sản xuất hàng hóa, hướng đến chuyển giao, nhân rộng
sản xuất đại trà cung cấp nguồn dược liệu quý, góp phần phát triển kinh tế - xã hội
địa phương.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Vật liệu
Giống nấm Linh chi Đỏ Đà Lạt Ganoderma lucidum (W. Curt.: Fr.) Karst. được lưu
giữ, bảo tồn nguồn gen tại Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ, Sở Khoa
học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng.
2. Phương pháp
2.1. Khảo sát phát triển hệ sợi nấm
Giống nấm nguyên chủng được nhân giống trên môi trường PDA; tiến hành khảo
sát hệ sợi nấm phát triển trên cơ chất hỗn hợp gỗ Quế thích hợp nuôi trồng nấm
Linh chi đỏ theo 06 nghiệm thức. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 5 lần; giống nấm
sau 5-7 ngày tuổi được cấy chuyền sang ống nghiệm ɸ 20 mm, chiều dài 200 mm
chứa ≈ 20 g cơ chất phối trộn theo các nghiệm thức, độ ẩm khoảng 50-60%, được
hấp khử trùng ở 121oC/30 phút. Các ống nghiệm sau khi cấy giống đem ủ trong tủ
ấm với nhiệt độ 25 ± 2oC. Quan sát sự phát triển của hệ sợi sau khi cấy và đo tốc độ
mọc của hệ sợi bắt đầu từ ngày thứ ba từ khi cấy và cách 3-5 ngày đo lại một lần;
phân tích số liệu và rút ra kết luận về hỗn hợp giá thể thích hợp nhất.
Bảng 1. Các nghiệm thức khảo sát phát triển hệ sợi nấm Linh chi Đỏ trên hỗn hợp gỗ Quế
TT
1

2

3

4

Nghiệm thức

Thành phần cơ chất

Mùn cưa cao su mới: 100%
Cám gạo: 5%
Nghiệm thức 1 (NT1), đối chứng (ĐC)
Cám bắp: 2%
CaCO3: 1%

Nghiệm thức 2 (NT2)

Mùn cưa cao su mới: 60%
Mùn cưa gỗ quế: 40%
Cám gạo: 5%
Cám bắp: 2%
CaCO3: 1%

Nghiệm thức 3 (NT3)

Mùn cưa cao su mới: 50%
Mùn cưa gỗ quế: 50%
Cám gạo: 5%
Cám bắp: 2%
CaCO3: 1%

Nghiệm thức 4 (NT4)

Mùn cưa gỗ quế: 100%
Cám gạo: 5%
Cám bắp: 2%
CaCO3: 1%
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Nghiệm thức 5 (NT5)

Mùn cưa cao su mới: 80%
Mùn cưa gỗ quế: 20%
Cám gạo: 5%
Cám bắp: 2%
CaCO3: 1%

Nghiệm thức 6 (NT6)

Mùn cưa cao su mới: 20%
Mùn cưa gỗ quế: 80%
Cám gạo: 5%
Cám bắp: 2%
CaCO3: 1%

2.2. Nuôi trồng
Nuôi trồng ra quả thể trên hỗn hợp giá thể của nghiệm thức thích hợp nhất.
Sau khi phối trộn cơ chất đạt độ ẩm khoảng 50-60%, tiến hành đóng bịch ni-lon
≈ 1.200 g; hấp khử trùng ở nhiệt độ 100oC trong 12 giờ.
Giai đoạn ủ tơ nấm: bịch phôi sau khi cấy được đưa vào nhà ủ tơ nấm có nhiệt
độ ≈ 26oC, độ ẩm không khí 60-70%, trong tối, kín gió, thóang.
Giai đoạn hình thành quả thể: sau khi tơ nấm lan 2/3 bịch phôi, tiến hành tháo nút
bông, phun sương tạo độ ẩm nhà trồng nấm đảm bảo độ ẩm đạt 85-90%, nhiệt độ
là 22-26oC, ánh sáng khuếch tán 500-700 lux, chiếu đều mọi phía, không được có
ánh nắng chiếu trực tiếp, thóang, kín gió và sạch sẽ.
2.3. Phân tích một số chất có hoạt tính sinh học, thử nghiệm độc tính
Gửi mẫu quả thể nấm khô phân tích tại Viện Thực phẩm chức năng; Công ty
TNHH MTV Vắc xin Pasteur Đà Lạt; Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất
lượng Lâm Đồng.
2.4. Xử lý số liệu
Số liệu được xử lý bằng chương trình Microsoft Excel 2003, tính toán thống kê ở
độ tin cậy 95%.
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
1. Phát triển hệ sợi nấm trên hỗn hợp gỗ Quế
Sau 21 ngày nuôi cấy, hệ sợi nấm Linh chi Đỏ phát triển trên hỗn hợp gỗ Quế
như sau:
Bảng 2. Tốc độ phát triển hệ sợi nấm Linh chi đỏ trên hỗn hợp gỗ Quế sau 21 ngày
TT
1

Nghiệm thức
NT1 (ĐC)

Tốc độ phát triển hệ sợi nấm
trung bình, mm/ngày
3,45 ± 0,106

2

NT2

3,64 ± 0,091

3

NT3

3,44 ± 0,103

4

NT4

3,34 ± 0,085

5

NT5

3,36 ± 0,123

6

NT6

3,37 ± 0,068

Tốc độ phát triển hệ sợi nấm
trung bình, mm/ngày
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3.70
3.65
3.60
3.55
3.50
3.45
3.40
3.35
3.30
3.25
3.20
3.15
NT1

NT2

NT3

NT4

NT5

NT6

Nghiệm thức

Biểu đồ 1. Tốc độ phát triển hệ sợi nấm Linh chi đỏ trên hỗn hợp gỗ Quế sau 21 ngày

Theo Bảng Anova, Bảng 2, Biểu đồ 1 về tốc độ phát triển hệ sợi nấm Linh chi
Đỏ trên hỗn hợp gỗ Quế theo thời gian nuôi cấy, cho thấy có sự khác biệt về tốc độ
phát triển hệ sợi nấm. Do đó, nghiệm thức NT2 là hỗn hợp giá thể thích hợp để nuôi
trồng nấm Linh chi Đỏ trên hỗn hợp gỗ Quế.
2. Nuôi trồng hình thành quả thể
Trên môi trường NT2, hỗn hợp gỗ Quế với các chất dinh dưỡng được bổ sung,
hệ sợi nấm phát triển nhanh. Sau ≈ 30 ngày, hệ sợi nấm lan 2/3 bịch phôi; sau
≈ 7 ngày, hình thành mầm quả thể và sau ≈ 90 ngày, thu hoạch nấm. Năng suất quả
thể khô trung bình 1 đợt/bịch phôi là: 15,6 ± 0,57, tương đương với nuôi trồng trên
mùn cưa Cao su (≈ 15 g) [7]

Hình 1. Nấm Linh chi Đỏ trên hỗn hợp gỗ Quế sau 50 ngày

Hình 2. Nấm Linh chi Đỏ trên hỗn hợp gỗ Quế sau 75 ngày
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Hình 3. Nấm Linh chi Đỏ trên hỗn hợp gỗ Quế sau 90 ngày

3. Kết quả phân tích
Bảng 3. Kết quả phân tích một số hoạt chất, chỉ tiêu an toàn vệ sinh
thực phẩm của nấm Linh chi Đỏ Đà Lạt
STT

Chỉ tiêu phân tích, đơn vị tính

Kết quả
LCD-CS

LCD-Q

I

Hoạt chất cơ bản

1

Polysaccharide hòa tan, %

0,56

0,54

2

Adenosine, mg/kg

6,1

9,2

3

Triterpenoic acids (Ganoderma acid A), %

1,41

1,03

II

Chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm

1

Hàm lượng Pb, mg/kg

KPH

KPH

2

Hàm lượng Cd, mg/kg

KPH

KPH

3

Hàm lượng Chlopyrifos, mg/kg

KPH

KPH

4

Hàm lượng Dimethoate, mg/kg

KPH

KPH

5

Hàm lượng fenarimol, mg/kg

KPH

KPH

6

Hàm lượng Permerthrin, mg/kg

KPH

KPH

III

Thử nghiệm độc tính

1

Thử nghiệm độc tính trên chuột

KĐT

KĐT

Ghi chú:
+ LCD-CS: Nấm Linh chi Đỏ Đà Lạt nuôi trồng trên mùn cưa Cao su
+ LCD-Q: Nấm Linh chi Đỏ Đà Lạt nuôi trồng trên hỗn hợp mùn cưa gỗ Quế
+ KPH (không phát hiện); KĐT (không tìm thấy độc tính)

Qua Bảng 3 cho thấy một số hoạt chất cơ bản của nấm Linh chi Đỏ Đà Lạt nuôi
trồng trên mùn cưa Cao su và trên gỗ Quế là tương đương nhau, tuy nhiên, hàm
lượng Adenosine có khác biệt đáng kể trên gỗ Quế (gấp ≈ 1,5 lần so với mùn cưa
Cao su); nấm Linh chi Đỏ nuôi trồng trên mùn cưa Cao su và gỗ Quế đều đảm bảo
an toàn vệ sinh thực phẩm và không phát hiện có độc tính khi thử trên chuột với liều
≈ 46 g/kg thể trọng.
IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
1. Kết luận
Bước đầu đã xác định được nghiệm thức NT2 là môi trường thích hợp để nuôi
trồng nấm Linh chi Đỏ Đà Lạt trên hỗn hợp gỗ Quế.
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Kết quả phân tích một số hoạt chất của quả thể nấm Linh chi Đỏ Đà Lạt nuôi trồng
trên hỗn hợp gỗ Quế và mùn cưa Cao su là tương đương, tuy nhiên hàm lượng
Adenosine có khác biệt đáng kể trên gỗ Quế gấp ≈ 1,5 lần; không phát hiện có độc
tính; đặc biệt đảm bảo theo yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm.
2. Đề nghị
1. Tiếp tục nghiên cứu và phát triển một số nấm dược liệu trên mùn cưa họ Long
Não giàu hoạt chất, có giá trị kinh tế.
2. Xây dựng và phát triển thương hiệu nấm Linh chi Đỏ Đà Lạt.
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MOÄT SOÁ KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU ÖÙNG DUÏNG
TAÏI TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC QUY NHÔN
VÕ VIỄN, NGÔ ANH TÚ, VÕ MINH THỨ, HỒ VĂN PHI

Trường Đại học Quy Nhơn

Tóm tắt: Trường Đại học Quy Nhơn là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh
vực; có sứ mệnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân
tài; nghiên cứu khoa học, truyền bá tri thức và chuyển giao công nghệ; phục vụ hiệu
quả sự phát triển bền vững của đất nước, đặc biệt đối với khu vực Nam Trung Bộ
và Tây Nguyên; góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội. Với sứ mệnh đó và được sự quan
tâm của Nhà trường, công tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt nghiên cứu ứng dụng
đã phát triển mạnh trong thời gian gần đây, bao gồm các lĩnh vực: vật liệu mới, nông
nghiệp, môi trường, ứng dụng GIS và viễn thám.
Đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định, Trường Đại học Quy Nhơn đã góp phần rất lớn
trong việc đào tạo nhân lực trình độ cao cho các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên
và cả nước. Trường Đại học Quy Nhơn là một trường đa ngành, đa lĩnh vực, không
ngừng phát triển cả về quy mô, đội ngũ cán bộ, lĩnh vực đào tạo lẫn trình độ và chất
lượng đào tạo. Hiện nay, Trường có 16 khoa, 02 viện nghiên cứu, 12 phòng chức
năng, 04 trung tâm với 784 viên chức, trong đó có 571 giảng viên cơ hữu, 01 giáo
sư và 21 phó giáo sư, 121 tiến sĩ, 384 thạc sĩ, 127 giảng viên đang là nghiên cứu
sinh trong và ngoài nước. Đây là nguồn nhân lực dồi dào, nền móng vững chắc
đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện Nhà trường theo hướng chuẩn hóa,
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Ngoài công tác giảng dạy, hoạt động nghiên cứu
khoa học của Trường rất phát triển trong thời gian gần đây, đặc biệt là nghiên cứu
ứng dụng. Một số kết quả nghiên cứu ứng dụng của Trường Đại học Quy Nhơn có
thể ứng dụng chuyển giao vào sản xuất và đời sống tại vùng Nam Trung Bộ và Tây
Nguyên có thể kể đến như sau:
I. NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
1. Phân bón
1.1. Phân bón lá từ các hạt nano của kim loại hay oxit kim loại
Các chất vi dinh dưỡng có thể điều chế dưới dạng nano được phân tán trong môi
trường lỏng khác nhau. Các hạt nano có kích thước bé, có thể dễ dàng thẩm thấu
qua lá cung cấp chất dinh dưỡng cho cây [1].
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1.2. Phân hữu cơ cải tạo đất bạc màu
Phân hữu cơ được điều chế từ chất thải các trang trại chăn nuôi với một công
nghệ tiên tiến, kết hợp với một số chất phụ gia khác có thể cải tạo đất bạc màu, giữ
độ ẩm cho đất và tăng tính chịu hạn cho cây [1].
1.3. Phân bón làm tăng tính chịu mặn cho cây trồng
Bằng việc thêm các nguyên tố vi lượng, chúng tôi đã thành công trong việc điều
chế các phân bón lá và gốc có khả năng tăng tính chịu mặn cho cây lúa [2,3].
1.4. Đánh giá tác động của đất nhiễm mặn đối với cây lúa
Phân tích thổ nhưỡng của các vùng đất nhiễm mặn, xác định nguyên nhân gây
mặn và xây dựng các giải pháp làm giảm tác hại của mặn cho cây lúa [2,3].
2. Nuôi cấy mô
Hiện chúng tôi đã chủ động trong việc nuôi cấy mô của một số loại cây lâm nghiệp
và cây hoa cảnh theo đơn đặt hàng của địa phương.
3. Nuôi trồng nấm
Tuyển chọn các dòng nấm ăn và nấm dược liệu thích ứng với điều kiện sinh thái
của tỉnh, xây dựng mô hình trồng nấm ăn và nấm dược liệu đạt hiệu quả cao [4].
4. Điều chế dung dịch thủy canh hiệu năng cao
Một số dung dịch được điều chế từ các hóa chất công nghiệp kết hợp với các dịch
chiết tự nhiên có khả năng nuôi trồng thủy canh một số cây khác nhau, đặc biệt các
loại rau. Rau trồng trên các dung dịch thủy canh này đảm bảo an toàn thực phẩm
và có năng suất cao [1].
II. XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG
1. Hệ thống màng sinh học động kết hợp với xúc tác quang dùng xử lý
nước thải chứa nhiều hợp chất hữu cơ khó phân hủy
Thông thường, nước thải chứa các hợp chất hữu cơ được xử lý bằng phương
pháp vi sinh. Tuy nhiên, trong nhiều loại nước thải có chứa nhiều hợp chất hữu cơ
khó sinh hủy. Với loại nước thải này, phương pháp xử lý bằng phương pháp sinh
học không có hiệu quả. Vì thế, một sự kết hợp giữa phương pháp sinh và hóa học
sẽ đem lại hiệu quả hơn. Theo đó, chúng tôi đã thành công trong việc kết hợp xử lý
sinh học và hóa học mà cụ thể là sử dụng quá trình xúc tác quang. Xúc tác quang
có thể xúc tiến quá trình phân hủy tốt các hợp chất khó sinh hủy bằng năng lượng
ánh sáng mặt trời và oxy không khí, vì thế nó rẻ tiền và dễ vận hành [5].
2. Hệ thống xử lý nhanh nước lũ thành nước uống
Hàng năm, các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ thường bị nhiều đợt lũ. Trong quá
trình lũ, có thể bị mất điện, nước, do vậy việc xử lý nhanh nước lũ thành nước uống
được đặt ra. Chúng tôi đã thành công trong việc sản xuất các bột hoặc dịch chiết từ
các cây tự nhiên, như cây chùm ngây, có thể làm trong và sát trùng nước [5].
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III. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS VÀ VIỄN THÁM
1. Lĩnh vực du lịch
1.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS, WebGIS phục vụ quảng bá và phát triển
du lịch
Hướng nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch và WebGIS nhằm tạo kênh
thông tin du lịch một cách hoàn chỉnh, hấp dẫn, phục vụ cho việc quảng bá, quản
lý và phát triển du lịch. Việc đưa thông tin du lịch lên web chạy đa nền tảng đã
tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tìm kiếm thông tin, nhà quản lý du lịch chặt
chẽ, nhà đầu tư dễ dàng quảng bá thông tin dịch vụ du lịch. Có thể tham khảo
thêm trang thông tin WebGIS du lịch đã triển khai ở tỉnh Phú Yên tại địa chỉ:
http://www.webgisdulichphuyen.vn/.

Hình 1. Hình minh họa tra cứu thông tin thắng cảnh trên bản đồ WebGIS du lịch Phú Yên [6].

1.2. Đánh giá tiềm năng và định hướng khai thác, phát triển một số điểm,
tuyến du lịch trong xu thế hợp tác liên vùng du lịch
Đánh giá thế mạnh, hiện trạng các điểm, tuyến du lịch, dự kiến xu hướng, luồng
khách, sản phẩm du lịch và khả năng liên kết vùng du lịch, từ đó đề xuất các giải
pháp phát triển du lịch (tập trung cho phát triển du lịch biển) với sự trợ giúp của
kỹ thuật GIS.
2. Quản lý đất đai - Nông lâm nghiệp
2.1. Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin địa chính trực tuyến trên nền công
nghệ WebGIS
Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu địa chính số ở dạng GIS. Chia sẻ thông tin địa chính
(có giới hạn) lên nền web ở dạng đa nền tảng (máy tính, điện thoại, máy tính bảng).
Giúp cán bộ quản lý đất đai truy cập thông tin thửa đất nhanh chóng và tiện lợi. Giúp
người dân xem thông tin địa chính (có giới hạn) trên mọi thiết bị có kết nối mạng
internet.
2.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS điều tra cơ bản về đất đai phục vụ đánh giá
thích nghi đất đai cho phát triển nông - lâm nghiệp
Xây dựng cơ sở dữ liệu các bản đồ đơn tính như thổ nhưỡng, độ dốc, thành phần
cơ giới,… Xây dựng cơ sở dữ liệu thoái hóa đất, ô nhiễm đất,… Xây dựng bản đồ
đơn vị đất đai, đánh giá thích nghi cho một số cây trồng chính giúp chỉ rõ sự phù
hợp trong tổ chức sản xuất nông lâm nghiệp hiện nay.
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Hình 2. Bản đồ phân vùng thích hợp sản xuất cà phê theo chỉ số NDDI
huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk năm 2014 [7].

2.3. Ứng dụng tư liệu ảnh viễn thám gần thời gian thực trong giám sát và dự
báo năng suất lúa
Sử dụng ảnh vệ tinh quang học MODIS và radar ERS2-SAR để dự báo năng
suất, ước tính sản lượng, theo dõi sinh trưởng của lúa, theo dõi tình trạng khô hạn,
ngập úng [8].
2.4. Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu phòng chống cháy rừng
Sử dụng tư liệu ảnh viễn thám đa thời gian nhằm tìm ra các dị thường về nhiệt,
so sánh với các chỉ thị điểm cháy, điểm nóng để đưa ra cảnh báo cấp độ cháy rừng.
2.5. Ứng dụng GIS trong phân cấp phòng hộ đầu nguồn
GIS tính toán giá trị của các tiêu chí phân cấp rừng phòng hộ đầu nguồn bao
gồm: lượng mưa, độ dốc, độ cao tương đối và thành phần cơ giới trên khu vực
nghiên cứu. Dựa vào bảng phân cấp xung yếu rừng phòng hộ đầu nguồn, tiến hành
phân cấp xung yếu cho khu vực nghiên cứu với từng cấp: ít xung yếu, xung yếu, rất
xung yếu.

Hình 3. Bản đồ phân cấp rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Lại Giang, tỉnh Bình Định [9].
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2.6. Nghiên cứu phân cấp xói mòn và xói mòn tiềm năng đất đai
Nhằm tính toán và dự báo xói mòn đất trên mỗi pixel, phục vụ quy hoạch sử dụng
đất, bảo vệ tài nguyên đất.

Hình 4. Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ nguy cơ xói mòn tiềm năng [10].

3. Môi trường, phòng chống thiên tai - thích ứng biến đổi khí hậu
3.1. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm rác thải ở các
lưu vực sông với sự tham gia của cộng đồng và kỹ thuật mapping
Giúp chính quyền địa phương quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt hiệu quả hơn
với sự trợ giúp của công nghệ và kỹ thuật mapping (mô phỏng mức độ,...).
Hỗ trợ chính quyền xác định những vùng cần thêm điểm thu gom rác, thùng rác
công cộng,… thông qua kỹ thuật GIS; giáo dục cộng đồng cùng tham gia với chính
quyền trong bảo vệ môi trường. Nâng cao ý thức cộng đồng giữ sạch nguồn nước
sạch, môi trường sống.
3.2. Giải pháp quy hoạch phát triển đô thị thích ứng với ngập lụt
Việc xây dựng các kế hoạch, quy hoạch không gian đô thị, kinh tế - xã hội ngắn
hạn, dài hạn đều cần phải tính đến việc dự báo về biến đổi khí hậu và nước biển
dâng. Đặc biệt chú ý đến các khu dân cư sinh sống trong vùng có địa hình thấp.

Hình 5. Mô phỏng hiện trạng và quy hoạch thành phố Quy Nhơn năm 2004-2020 [11].
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3.3. Phân tích, đánh giá và giám sát chất lượng nước ven bờ bằng tư liệu
viễn thám và kỹ thuật GIS
Viễn thám và GIS được xem là công cụ hiệu quả để giám sát chất lượng nước;
tư liệu viễn thám cung cấp cái nhìn tổng quan trên toàn tỉnh và khả năng cập nhật
thường xuyên, là kênh thu thập dữ liệu quan trọng trong nghiên cứu tài nguyên và
môi trường vùng ven bờ biển nơi đang bị tác động rất mạnh bởi các hoạt động của
con người như xây dựng các hồ chứa thượng nguồn, phát triển cảng biển, mở rộng
đô thị, nuôi trồng thủy sản, cũng như bởi biến đổi khí hậu.
3.4. Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS hệ thống đê điều phục vụ quản lý và quy
hoạch đê
Để phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý đê điều, cần thiết có một công cụ hiện
đại nhằm quản lý các thông tin về đê điều một cách có hệ thống và hiệu quả, tiện lợi
dựa trên các tiến bộ mới của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là tin học, giúp cho người
quản lý, khai thác thông tin đưa ra được những quyết định đúng đắn và nhanh
chóng trong công tác quản lý, duy tu sửa chữa và ứng cứu hộ đê trong mùa lũ.
3.5. Ứng dụng công nghệ 3D GIS xây dựng bản đồ ngập lụt phục vụ lập kế
hoạch ứng phó rủi ro do lũ lụt ở vùng hạ lưu lưu vực sông

Hình 6. Mô phỏng 3D tính dễ bị tổn thương các công trình do ngập lụt
lưu vực sông Hà Thanh, tỉnh Bình Định [12].

Công nghệ 3D GIS giúp xây dựng bản đồ ngập lụt trực quan, thuận tiện xác định
tính dễ bị tổn thương của các ngôi nhà trong vùng ngập lụt, đồng thời xác định được
vùng an toàn khi có lũ lụt xảy ra.
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Với nỗ lực của các cá nhân cùng sự giúp đỡ của tập thể, Trường Đại học Quy
Nhơn đã đạt được một số kết quả về nghiên cứu ứng dụng có thể triển khai cho
vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Hy vọng với sự tạo điều kiện của các Bộ,
ngành và sự hợp tác của các địa phương, các kết quả trên có thể sớm được ứng
dụng vào cộng đồng.
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NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ
CUÛA TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT ÑOÁI VÔÙI TÆNH LAÂM ÑOÀNG
VAØ KHU VÖÏC TAÂY NGUYEÂN - DUYEÂN HAÛI NAM TRUNG BOÄ
PGS. TS. NGUYỄN VĂN KẾT

Trường Đại học Đà Lạt

Trường Đại học Đà Lạt với 40 năm đổi mới và phát triển (1976-2016) có đủ tiềm
năng đào tạo đại học và sau đại học từ các ngành khoa học tự nhiên - công nghệ,
khoa học xã hội - nhân văn, sư phạm, luật, kinh tế, du lịch… Trường Đại học Đà Lạt
đã và đang đóng góp to lớn trong việc đào tạo hàng chục ngàn cử nhân, kỹ sư, thạc
sĩ, tiến sĩ cho các tỉnh Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ.
Trường Đại học Đà Lạt là một trường đại học đa ngành. Xuất phát điểm là một
trường đại học tổng hợp, Trường Đại học Đà Lạt đã và đang đào tạo các ngành
khoa học cơ bản: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Văn học, Lịch sử. Từ năm
1982 đến nay, Trường đào tạo cử nhân sư phạm nhằm cung cấp giáo viên phổ
thông cho sự phát triển giáo dục Tây Nguyên và vùng phụ cận, cụ thể là các ngành:
Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm
Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử và Sư phạm Tiếng Anh.
Trường Đại học Đà Lạt có đội ngũ trên 500 cán bộ và giáo viên cơ hữu với
11 PGS. TS, 10 giảng viên cao cấp và hơn 60 tiến sĩ, 270 thạc sĩ (trong đó hơn
100 giáo viên đang là nghiên cứu sinh). Với diện tích 40 ha, có nhà thể thao đa
năng, thư viện trên 8.000 m2 diện tích sử dụng, các phòng thí nghiệm hiện đại…,
đảm bảo tốt cơ sở vật chất cho quá trình đào tạo và nghiên cứu khoa học phục vụ
địa bàn Tây Nguyên và đất nước.
Hiện nay, mô hình đào tạo của Trường Đại học Đà Lạt cơ bản ổn định với
32 ngành đại học hệ chính quy, Trường Đại học Đà Lạt còn đào tạo 8 ngành cao
học: Toán Giải tích, Vật lý Kỹ thuật, Hóa Phân tích, Sinh thái học, Sinh học thực
nghiệm, Văn học Việt Nam, Lịch sử Việt Nam và Quản trị kinh doanh. Trường cũng
đã tiến hành đào tạo 6 ngành tiến sĩ: Toán Giải tích, Vật lý Kỹ thuật, Hóa Phân tích,
Sinh thái học, Văn học Việt Nam, Lịch sử Việt Nam.
Cùng với đào tạo tại chỗ, nhà trường đã liên kết với hơn 40 cơ sở đào tạo ở các
tỉnh Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ để tổ chức đào tạo hệ
thường xuyên.
Theo năm tháng, Trường Đại học Đà Lạt không ngừng phát triển. Nhà trường
luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự hỗ trợ
của các cấp chính quyền tại địa phương. Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo nhân lực có
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trình độ cao, Trường Đại học Đà Lạt còn chú trọng công tác nghiên cứu khoa học,
chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Để phát
triển bền vững Tây Nguyên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số
1951/QĐ-TTg về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề các tỉnh Tây Nguyên và
Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cũng đã nhiều lần kết luận về việc đầu tư xây dựng Trường
Đại học Đà Lạt trở thành trường đại học trọng điểm trên địa bàn Tây Nguyên.
I. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Trong giai đoạn đầu của trường Đại học Đà Lạt, dù gặp không ít khó khăn về
nhân lực, hạn chế về trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, nhưng các hoạt động khoa
học vẫn được triển khai như đề tài “Sản xuất dầu bóng từ nhựa thông” của Khoa
Hóa, đề tài “Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời” của Khoa Vật lý, “Bài toán
dự báo dân số” của Khoa Toán cũng như các đề tài khác của Khoa Sinh học,... đã
khơi dậy lòng ham muốn nghiên cứu khoa học cho nhiều cán bộ trẻ.
Tuy số lượng đề tài nghiên cứu khoa học trong giai đoạn này không nhiều, song
với tầm quan trọng của việc nghiên cứu khoa học, các hội nghị khoa học toàn
trường vẫn được tổ chức thường xuyên. Theo đó, hội nghị khoa học lần thứ nhất
của Trường Đại học Đà Lạt được tổ chức vào tháng 12 năm 1982, cứ thế một hoặc
hai năm tiếp theo, hội nghị khoa học toàn trường lại được diễn ra. Bên cạnh đó,
thông báo khoa học số I của Trường lần đầu tiên được xuất bản vào năm 1984.
Có thể nói rằng những năm sau 1990, Trường Đại học Đà Lạt nói riêng và ngành
Giáo dục - Đào tạo nói chung đã có nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới. Cũng trong
thời kỳ này, số lượng cán bộ khoa học của Trường tăng - Trường có thêm nhiều cán
bộ khoa học có trình độ và đã triển khai, thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học
các cấp. Điều này được thể hiện qua các hình sau:

Qua đó cho thấy số đề tài nghiên cứu khoa học liên tục được triển khai thực hiện
trong nhiều năm qua - thể hiện được sự quan tâm tham gia nghiên cứu khoa học,
với nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, lĩnh vực
kinh tế, công nghệ,… của đội ngũ giảng viên nhà trường.
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II. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GẮN LIỀN VỚI ĐỊA PHƯƠNG LÂM ĐỒNG VÀ
KHU VỰC TÂY NGUYÊN - DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
Ở đây không thể liệt kê hết số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan
đến các vấn đề của địa phương Lâm Đồng trong các lĩnh vực khác nhau của đội
ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, học viên cao học và sinh viên nhà trường,
song có thể khẳng định rằng - là một trường đại họcnằm trên vùng đất cao nguyên
sương mù Đà Lạt, do vậy, thầy và trò Trường Đại học Đà Lạt đã triển khai nhiều đề
tài nghiên cứu khoa học mà đối tượng quan tâm là các vấn đề liên quan đến sự phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đà Lạt - Lâm Đồng. Đã có những đề tài nghiên cứu
khoa học sử dụng nguồn kinh phí của tỉnh và Trung ương tập trung vào một số lĩnh
vực chính là Văn học, Du lịch, Sinh học, Nông nghiệp, chẳng hạn:
- Văn hóa truyền thống Mạ - Cơ Ho.
- Dân số học các tộc người thiểu số tỉnh Lâm Đồng.
- Giáo dục môi trường trong các trường phổ thông tỉnh Lâm Đồng.
- Khảo sát năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Khảo sát và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò đội ngũ trí thức tỉnh Lâm
Đồng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục vùng đồng
bào dân tộc ở Lâm Đồng.
- Nghiên cứu xác lập các giải pháp để hình thành và khai thác có hiệu quả hệ
thống các tour, tuyến, điểm du lịch nhằm thu hút khách đến Đà Lạt.
- Điều tra, khảo sát các loài cây cho chất nhuộm tỉnh Lâm Đồng và khả năng ứng
dụng của nó trong ngành nhuộm dệt vải thổ cẩm của vùng đồng bào dân tộc.
- Nghiên cứu tuyển chọn và xây dựng các mô hình trồng một số loại rau rừng có
giá trị tại Lâm Đồng.
- Giám định di truyền các dòng chuối Laba bằng kỹ thuật sinh học phân tử.
- Hoàn thiện quy trình sản xuất rượu cần từ nguồn nguyên liệu thực vật ở
Lâm Đồng.
- Điều tra, sưu tập và nhân giống các loại Trà my ở Lâm Đồng.
Một số đề tài nghiên cứu khoa học tiêu biểu cấp Bộ, cấp tỉnh trong thời gian
hơn 10 năm đến nay
- Đa dạng loài và bảo tồn ex situ một số loài Tre, Trúc ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ
(2003-2005);
- Phục tráng một số giống hoa thuộc họ Cúc (Chrysanthemum) bằng phương
pháp nuôi cấy đỉnh sinh trưởng và quy trình canh tác phù hợp tại Đà Lạt. Đề tài cấp
Bộ (2004-2005);
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- Nghiên cứu lợi thế so sánh để xây dựng sản phẩm mới cho ngành du lịch Đà
Lạt - Lâm Đồng (2004);
- Nghiên cứu thu thập và bảo tồn nguồn gen các giống hoa Cúc và hoa Lan cắt
cành hiện đang sản xuất tại Đà Lạt (2005);
- Bảo tồn đa dạng sinh học và nhân rộng các loài Lan rừng quý tại Vườn Quốc
gia Cát Tiên (2006);
- Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất xà lách, dưa leo, cà chua sạch trên giá
thể trong nhà che phủ tại Đà Lạt (2008);
- Nghiên cứu các giải pháp quản lý để phát triển du lịch Đà Lạt và vùng phụ cận
giai đoạn 2006-2009;
- Sản xuất thử nghiệm loài nấm Hypsizygus marmoreus (Bunashimeji). Đề tài cấp
thành phố (2009-2011);
- Sản xuất thử nghiệm loài nấm cộng sinh quý Tricholoma matsutake vào cây
thông Pinus kesiya tại Đà Lạt. Đề tài cấp tỉnh (2010-2012);
- Nghiên cứu nhóm nấm Cordyceps ở Tây Nguyên và khảo sát tiềm năng ứng
dụng của chúng trong y dược. Đề tài cấp Tp. Hồ Chí Minh (2010-2013);
- Nghiên cứu một số yếu tố môi trường nhằm sản xuất sinh khối Sâm Ngọc Linh
(Panax vietnamensis Ha et Grushv.) trong các bioreactor nhỏ (5 lít) (2010);
- Nghiên cứu quy trình nuôi cấy sinh khối hệ sợi và khảo sát một số hoạt tính sinh
học của các cao chiết từ sinh khối nấm Đông trùng Hạ thảo (Cordyceps sinensis).
Doanh nghiệp đặt hàng. (2011-2015);
- Tín ngưỡng và tôn giáo tại Đắk Nông hiện nay (2011);
- Sàng lọc các chất có hoạt tính sinh học từ các loài nấm lớn trong quần thể khu
rừng trên tuyến đường mới Đà Lạt - Nha Trang. Đề tài thuộc Viện (2011-2012);
- Văn hóa mẫu hệ M’Nong và sự tác động của nó đến quá trình phát triển kinh
tế - xã hội tại Đắk Nông hiện nay (2013);
- Điều tra, sưu tập và nhân giống các loài Trà my (Camellia) ở Lâm Đồng. Đề tài
cấp tỉnh (2012-2013);
- Nghiên cứu ứng dụng mô hình nhà vườn du lịch tại Đà Lạt và vùng phụ cận. Đề
tài cấp tỉnh (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 (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 Lâm Đồng (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 Đắk Nông (2014);
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- Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Đề tài NCKH cấp tỉnh Lâm Đồng (2015);
- Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển một số giống hoa bản địa tại Việt Nam.
Đề tài cấp Bộ (2013-2015);
- Khai thác và phát triển nguồn gen Tom trơng và Huyết đằng long ở Tây Nguyên
làm nguyên liệu sản xuất thuốc. Đề tài cấp Nhà nước (2013-2017);
- 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 (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 (2013-2015);
- Điều tra họ Lan tại Tây Nguyên, nghiên cứu các cơ sở khoa học để bảo tồn,
phát triển, sử dụng có hiệu quả và bền vững. Chương trình KH&CN trọng điểm cấp
Nhà nước (2013-2015);
- Nghiên cứu phân loại đa dạng di truyền chi Sâm ở Việt Nam. Đề tài cấp
Nhà nước (2013-2015);
- Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nuôi trồng nấm
Trùng thảo (Cordyceps militaris) tại tỉnh Gia Lai. Đề tài NCKH cấp tỉnh (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 (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 (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 (2016-2017);
- 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 (2016-2018).
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Thiết nghĩ, cần đoàn kết tập hợp đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học của các
tỉnh Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ (trong đó có Trường Đại học Đà Lạt) để
thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trọng điểm nhằm phát triển kinh tế - xã
hội, văn hóa - giáo dục trong vùng. Muốn vậy, chính quyền các cấp nên quan tâm,
động viên, tin tưởng giao nhiệm vụ hay đặt hàng trực tiếp để tạo điều kiện cho các
nhà khoa học cùng chung tay hợp tác nghiên cứu, giải quyết những vấn đề thực tiễn
tại địa phương các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Một số kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ nổi bật
vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

254

NGHIEÂN CÖÙU ÖÙNG DUÏNG, CHUYEÅN GIAO KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ
GOÙP PHAÀN PHUÏC VUÏ SAÛN XUAÁT, ÑÔØI SOÁNG
Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ,
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp công
lập, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng. Trung tâm có chức năng
nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, dịch vụ khoa học công nghệ
phục vụ quản lý Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Sưu tập, bảo tồn và phát triển nguồn gen giống cây trồng; nấm ăn, nấm
dược liệu
Phát huy thế mạnh của địa phương về công nghệ tế bào thực vật, trong những
năm 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.
Hiện nay, Trung tâm đã sưu tập, bảo tồn trong điều kiện in vitro hơn 100 giống
cây trồng như: rau, hoa (Cúc, Địa lan, Phong lan, lá Bép, khoai môn Sáp vàng,…);
cây ăn quả (Chuối, Dâu tây, Phúc bồn tử,…); cây dược liệu (Atiso, Lan gấm,
Đảng sâm,…). Từ nguồn gen của cây đầu dòng được kiểm tra sạch bệnh tại
Viện Công nghệ Sinh học, hàng năm, Trung tâm đã sản xuất, cung cấp gần 1 triệu
cây giống 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.

Hình 1. Lưu giữ nguồn giống in vitro tại Trung tâm
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Nấm ăn và nấm dược liệu là 1 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. Theo đó,
Trung tâm đã sưu tập, bảo tồn và phát triển nguồn gen nấm ăn, nấm dược liệu;
hàng năm sản xuất, cung cấp 5-7 tấn giống nấm các loại thuần chủng, đảm bảo
năng suất, chất lượng cho nông dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển nghề trồng
nấm tại địa phương.
2. Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học vào sản xuất,
đời sống
Trong 3 năm qua, Trung tâm đã hoàn thiện và chuyển giao nhiều quy trình sản
xuất cây giống in vitro về rau, hoa, cây ăn quả, cây dược liệu; đồng thời sản xuất,
cung cấp hơn 3 triệu cây giống sạch bệnh cho các đơn vị, địa phương. Trong đó có
những quy trình được nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao hiệu quả vào thực tiễn
sản xuất:
Xuất phát từ nguồn cây giống chuối Laba đầu dòng được tuyển chọn tại xã Phú
Sơn, huyện Lâm Hà do phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức
Trọng cung cấp; nhằm phục tráng, chuyển giao nguồn giống cây ăn quả đặc sản
của địa phương phục vụ sản xuất và đời sống, Trung tâm đã thực hiện dự án:
“Sản xuất thử nghiệm cây giống chuối Laba bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro”. Dự án
đã nhân giống thành công cây con trong điều kiện in vitro và ra vườn ươm; đồng
thời cây chuối cấy mô sau 12 tháng cho thu hoạch năng suất cao với trọng lượng
bình quân đạt 40-50 kg/1 buồng, tương đương với cây đầu dòng.

Hình 2. Cây giống chuối Laba trong in vitro và ngoài vườn ươm

Hình 3. Chuối Laba cấy mô sau 12 tháng
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Với thương hiệu chuối Laba đặc sản của địa phương, sau thành công của dự án,
Trung tâm tiếp tục cung cấp nguồn giống cho Trang trại chuối Laba Điền Công Tâm.
Hiện nay, Trang trại đã trồng 50 ha cây chuối Laba theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã
Gia Hiệp, huyện Di Linh phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.
Xã Tân Hội, huyện Đức Trọng được Trung ương chọn xây dựng mô hình nông
thôn mới. Trên địa bàn xã đang phát triển diện tích trồng Khoai môn sáp vàng
(Colocasia esculenta) đáng kể. Tuy nhiên, các hộ nông dân trồng Khoai môn chọn
giống theo phương pháp truyền thống: thu hoạch củ lớn thương phẩm, còn củ nhỏ
để trồng vụ sau. Do đó, sau một thời gian, nguồn giống bị thoái hóa, giảm năng
suất, chất lượng. Từ nhu cầu cấp thiết của địa phương, Trung tâm đã thực hiện đề
tài: “Xây dựng quy trình nhân giống vô tính cây Khoai môn bằng phương pháp nuôi
cấy in vitro”. Đề tài đã nhân giống thành công cây Khoai môn sáp vàng trong điều
kiện in vitro, xây dựng được quy trình đưa cây con ra vườn ươm, góp phần phục
tráng nguồn giống phục vụ nhu cầu sản xuất của địa phương.

Hình 4. Cây giống Khoai môn sáp vàng trong in vitro và ngoài vườn ươm

Từ thành công của đề tài tạo được nguồn giống Khoai môn sáp vàng in vitro,
Trung tâm đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức
Trọng thực hiện dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất Khoai môn thương phẩm từ
nguồn giống nuôi cấy in vitro”. Dự án đã xây dựng thành công 10 mô hình sản xuất
củ giống và thương phẩm với diện tích 2 ha sau 8 tháng:
- Mô hình sản xuất Khoai môn giống từ cây in vitro: năng suất trung bình củ
thương phẩm ≈ 800 kg/1.000 m2; củ giống F1 ≈ 600 kg/1.000 m2; hệ số nhân ≈ 9 củ,
cao hơn gấp 2 lần so với trồng từ củ giống truyền thống tại địa phương (4 củ).
- Mô hình trồng Khoai môn thương phẩm: năng suất trung bình củ thương phẩm
≈ 2.000 kg/1.000 m2; củ giống F2 ≈ 400 kg/1.000 m2.

Hình 5. Mô hình sản xuất Khoai môn sáp vàng thương phẩm tại xã Tân Hội, huyện Đức Trọng
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Từ thành công của dự án tạo được nguồn giống in vitro, mô hình sản xuất củ
giống và thương phẩm đạt năng suất, hiệu quả hơn so với củ giống truyền thống
tại địa phương. Theo đó, hiện nay, xã Tân Hội đã phát triển hơn 100 ha vùng trồng
Khoai môn sáp vàng thương phẩm, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội trên
địa bàn.
Bên cạnh việc nghiên cứu phát triển nguồn cây giống rau, hoa, cây ăn quả, Trung
tâm còn hoàn thiện 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 việc 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”. 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 phục vụ trồng thương phẩm.

Hình 6. Cây giống Đảng sâm trong in vitro và ngoài vườn ươm

Dự án đã phối hợp với Công ty TNHH Cao Lâm trồng hơn 10 ha cây Đảng sâm
thương phẩm theo hướng VietGAP tại xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, góp phần
phát triển nguồn dược liệu quý của địa phương, phục vụ tiêu dùng và chế biến dược
liệu. Hiện Trung tâm đang tiếp tục chuyển giao, nhân rộng cho huyện Đơn Dương
và huyện Đam Rông.

Hình 7. Mô hình sản xuất Đảng sâm thương phẩm sau 12 tháng

Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân
tộc thiểu số cũng là thế mạnh của Trung tâm. Trong những năm qua, Trung tâm đã
chuyển giao thành công nhiều dự án cho các xã Đưng K’nớ, huyện Lạc Dương; xã
Pró, huyện Đơn Dương và năm 2015, đã thực hiện thành công Dự án “Xây dựng mô
hình ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật để nâng cao đời sống vùng đồng
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bào dân tộc thiểu số xã Gia Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng”. Dự án đã tập huấn
cho 10 kỹ thuật viên cơ sở, hơn 300 lượt nông dân về kỹ thuật trồng và khai thác
vườn chồi cà phê; kỹ thuật ghép cải tạo vườn cà phê; kỹ thuật trồng tiêu xen vườn
cà phê; kỹ thuật nuôi heo địa phương theo hướng kiểm soát an toàn dịch bệnh; xây
dựng mô hình 1.000 m2 vườn giống cây cà phê, cải tạo 7 ha cà phê, 1.100 trụ tiêu
xen cà phê, 60 con heo địa phương. Qua triển khai dự án đã giúp đưa tiến bộ kỹ
thuật vào vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần
nâng cao nhận thức của người dân trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
vào sản xuất, đời sống, ổn định kinh tế hộ gia đình; đồng thời góp phần phát triển
kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương.

Hình 8. Mô hình ghép cải tạo vườn cà phê ở xã Gia Bắc, huyện Di Linh

Trong những năm qua, Trung tâm đã nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao thành
công nhiều dự án về nấm ăn, nấm dược liệu, trong đó có dự án cấp Nhà nước được
chuyển giao cho Công ty TNHH Ngọc Yến Minh, Đơn Dương. 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 huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng”.
Dự án đã chuyển giao, xây dựng mô hình đạt hiệu quả cho Công ty TNHH LTV
Hợp Nhất, Đạ Sar, Lạc Dương nuôi trồng nấm ăn đặc sản xứ lạnh là nấm Hương
(Lentinula edodes).

Hình 9. Mô hình sản xuất nấm Hương tại Công ty TNHH LTV Hợp Nhất, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương
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Đồng thời dự án cũng đã nghiên cứu, khảo nghiệm, chuyển giao xây dựng mô
hình nuôi trồng thành công nấm Linh chi đỏ Đà Lạt trên hỗn hợp mùn cưa gỗ Quế
tại Trạm Thực nghiệm Đơn Dương và Công ty Đầu tư SXTMDV Khoa Minh, xã Đạ
Nhim, huyện Lạc Dương. Hiện nay, Công ty đã mở rộng diện tích nuôi trồng nấm
Linh chi đỏ với công suất 1.000.000 bịch phôi/năm và thu mua sản phẩm phục vụ
chế biến dược phẩm.

Hình 10. Nấm Linh chi đỏ Đà Lạt trên mùn cưa gỗ Quế tại Trạm Thực nghiệm Đơn Dương

Hình 11. Mô hình nấm Linh chi đỏ Đà Lạt tại Công ty Đầu tư SXTMDV
Khoa Minh, xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương

II. ĐỊNH HƯỚNG
Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Trung tâm định hướng nghiên cứu
ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ một số nhiệm vụ sau:
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- 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.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, chuyển giao mô
hình sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững cho các xã vùng sâu,
vùng xa, xã đang xây dựng Chương trình nông thôn mới.
- Với định hướng triển khai thực hiện Đề án bò thịt cao sản giai đoạn
2016-2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm đang thực hiện Dự án Nông thôn
miền núi cấp Nhà nước: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi
bò thịt chất lượng cao tại Lâm Đồng”. Dự án đang được triển khai tại các huyện Đơn
Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Cát Tiên.
- Góp phần phát triển nguồn dược liệu quý tại địa phương, Trung tâm thực hiện
chuyển giao công nghệ cho Dự án Nông thôn miền núi cấp Nhà nước: “Xây dựng
mô hình ứng dụng công nghệ sinh học trong việc nhân giống và nuôi trồng nấm
Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) tại tỉnh Lâm Đồng” do Công ty TNHH Đông
trùng Hạ thảo châu Á chủ trì thực hiện.
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NOÂNG NGHIEÄP ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ CAO LAÂM ÑOÀNG
VAØ KHAÛ NAÊNG HÔÏP TAÙC VÔÙI CAÙC TÆNH VUØNG NAM TRUNG BOÄ - TAÂY NGUYEÂN
ThS. PHAN CÔNG DU

Giám đốc Ban quản lý Khu Công nghệ sinh học
và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hay công nghệ cao trong nông nghiệp là
thuật ngữ dùng để chỉ việc áp dụng những tiến bộ khoa học mới vào quá trình sản
xuất nhằm tạo ra các sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn về chất lượng, mang lại
hiệu quả kinh tế cao và bền vững với môi trường.
Các tiến bộ khoa học mới đó bao gồm: khoa học nông nghiệp, khoa học quản lý,
cơ giới hóa, tự động hóa, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và công nghệ
vật liệu mới.
I. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
CAO CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN
2016-2020
Tại Lâm Đồng, trong những năm gần đây, việc áp dụng công nghệ cao trong
nông nghiệp đã được đầu tư nghiên cứu và áp dụng trên nhiều đối tượng thông
qua hàng loạt các nghiên cứu sâu kết từ công nghệ chọn lọc và phục tráng giống
(dứa Cayenne, chuối Laba, dâu tây), nghiên cứu cải tiến quy trình kỹ thuật trồng trọt
và chăn nuôi (rau, hoa, chè, cà phê, dâu tằm, điều, cây ăn quả, cây dược liệu, vật
nuôi), công nghệ nhà lưới, nhà kính (rau - hoa), công nghệ tưới tiết kiệm, công nghệ
sau thu hoạch (rau, hoa, chè, cà phê)… Đến nay, có trên 50% diện tích canh tác
rau, hoa được ứng dụng công nghệ cao, 25% diện tích chè được ứng dụng công
nghệ cao, 11% diện tích cà phê được chuyển đổi sang giống mới có năng suất,
chất lượng cao; một số đối tượng khác ứng dụng công nghệ cao nhưng chiếm tỷ
lệ thấp gồm lúa cao sản, bò sữa và thủy sản cá nước lạnh, cụ thể như sau (số liệu
đến năm 2016):
Tổng diện tích ứng dụng công nghệ cao 43.810 ha, chiếm 16,5% diện tích
đất canh tác. Trong đó, rau 13.023 ha, cây hoa 2.782 ha, chè 5.854 ha; cà phê
18.341 ha; lúa 3.705 ha.
Thực hiện tái canh, ghép cải tạo, trồng mới cây lâu năm: cây cà phê 12.734,4 ha
(trồng mới 1.665,5 ha, trồng tái canh 4.326 ha, ghép cải tạo 6.742,9 ha); chè
212,3 ha (trồng mới 4,4 ha, trồng tái canh 207,9 ha); cây ăn quả 1.945,3 ha;
dâu tằm 506,3 ha.
Nhìn chung, doanh thu bình quân mang lại từ việc ứng dụng nông nghiệp công
nghệ cao đạt 140-150 triệu đồng/ha/năm, trong đó có nhiều diện tích cây trồng ứng
dụng công nghệ cao đạt từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng/ha/năm. Kim ngạch nông
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sản xuất khẩu chiếm tới 80% giá trị xuất khẩu của tỉnh. Từ năm 2012 đến nay, tỉnh
Lâm Đồng đã thu hút được hơn 70 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao, với tổng số vốn 4.640 tỷ đồng (chiếm 35,26% nguồn lực
thực hiện).
Có thể nói, Lâm Đồng đã hình thành nền sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và
đang dẫn đầu toàn quốc về hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác. Tuy
nhiên, vẫn còn đó những hạn chế cần khắc phục, đó là:
- Trình độ sản xuất còn chưa đồng đều và chưa gắn bó chặt chẽ giữa sản xuất
với chế biến và tiêu thụ sản phẩm;
- Canh tác trên đất dốc còn chứa đựng nhiều nguy cơ bất ổn như xói mòn,
rữa trôi;
- Diện tích đất canh tác còn manh mún. Công tác quy hoạch nông nghiệp còn
chậm và chưa đồng bộ. Chưa hình thành được vùng sản xuất hàng hóa tập trung.
- Nhiều khu vực chưa có nguồn nước hoặc nguồn nước còn hạn chế để phục vụ
sản xuất;
- Công tác nghiên cứu khoa học vẫn còn hạn chế về tính chuyên sâu, chưa làm
chủ được quy trình công nghệ;
- Công nghệ thông tin và tin học hóa trong sản xuất và kết nối thị trường còn nhiều
hạn chế, chỉ mới tập trung ở một vài doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp
có xuất đầu tư lớn.
Nhằm thực hiện quyết tâm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây
dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn, bền vững, đạt năng suất,
chất lượng, hiệu quả và giá trị cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, có khả năng cạnh
tranh trên thị trường, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu
hạ tầng phát triển và từng bước hiện đại; Lâm Đồng đã và đang tập trung vào việc
hình thành Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và quy hoạch vùng nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Quyết định số 575/TTg ngày 04/5/2015 của
Thủ tướng Chính phủ.
1. Đối với Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đóng vai trò là:
- Là trung tâm nghiên cứu - ứng dụng và trình diễn, là vườn thực nghiệm nông
nghiệp công nghệ cao; Là nơi tiếp nhận và chuyển hóa các kết quả nghiên cứu
khoa học công nghệ thành sức sản xuất, là nguồn lan tỏa công nghệ cao mới.
- Là trung tâm đào tạo, huấn luyện và chuyển giao công nghệ mới; nâng cao năng
lực và trang bị những tri thức khoa học cho người nông dân. Là nơi thể hiện chức
năng thị trường khoa học công nghệ về nông nghiệp công nghệ cao.
Hoạt động của khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bao gồm: hoạt động
khoa học và công nghệ; hoạt động đào tạo nhân lực công nghệ cao; hoạt động sản
xuất, dịch vụ; các hoạt động ươm tạo công nghệ cao lĩnh vực nông nghiệp, ươm tạo
doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
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Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng

2. Đối với vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, là nơi sản xuất tập trung,
ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp để sản xuất một
hoặc một số sản phẩm nông sản hàng hóa và hàng hóa xuất khẩu chiến lược
quốc gia, có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi
trường. Cụ thể:
- Đối với cây cà phê: là cây trồng có lợi thế cạnh tranh cao nhất so với các sản
phẩm nông nghiệp chủ lực khác. Hiện nay, công tác thủy lợi là yếu tố hàng đầu để
phát triển bền vững với trình độ thâm canh cao. Do vậy, đối với vùng chuyên canh
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tập trung sản xuất cà phê công nghệ cao, trước tiên cần ưu tiên cho công tác thủy
lợi, tiếp đến là công nghệ giống.
- Đối với cây rau - hoa: đây là vùng chuyên canh rau - hoa lớn nhất và nổi tiếng
cả nước, giá trị sản xuất đứng thứ 2 sau cà phê. Vấn đề cần quan tâm hiện nay đối
với sản phẩm rau là rau hữu cơ, rau an toàn, công nghệ chế biến và bảo quản rau
sau thu hoạch. Đối với sản phẩm hoa là bản quyền giống, nâng cao độ đồng đều về
chất lượng sản phẩm và công nghệ đóng gói, bảo quản sau thu hoạch.
- Đối với cây đặc sản (artichaut, dâu tây, hồng ăn trái): áp dụng công nghệ cao
trong công tác nghiên cứu giống và kỹ thuật canh tác đáp ứng thị hiếu người tiêu
dùng trong nước và xuất khẩu.
- Đối với cây chè: chuyển đổi chè hạt, tăng dần diện tích chè cành cao sản và
chè cành chất lượng cao, áp dụng cơ giới hóa khâu thu hái và canh tác chè an toàn
đưa năng suất bình quân trên 11 tấn búp tươi/ha. Chú trọng công nghệ chế biến
chè chất lượng cao.
- Đối với cây dâu, con tằm: ứng dụng nhanh và kịp thời các tiến bộ kỹ thuật về
giống và công nghệ canh tác, chăn nuôi tiên tiến, cải tiến nâng cấp thiết bị công
nghệ nhằm giảm hệ số tiêu hao nguyên liệu; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa
sản phẩm.
- Chăn nuôi: quan tâm đến chất lượng con giống, cơ giới hóa và hiện đại hóa
khâu sản xuất thức ăn gia súc, đảm bảo chế độ nuôi dưỡng và chăm sóc khoa
học, cải tiến chuồng trại và đầu tư đổi mới trang thiết bị chăn nuôi, chủ động phòng
chống dịch bệnh. Đẩy mạnh chăn nuôi theo phương thức công nghiệp tại các điểm
quy hoạch chăn nuôi tập trung. Gắn chăn nuôi bò sữa với công nghiệp chế biến.
II. ĐỊNH HƯỚNG KHẢ NĂNG HỢP TÁC VỀ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ
CAO VỚI CÁC TỈNH KHU VỰC NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN
Từ những kinh nghiệm và hạn chế trong việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ
cao ở Lâm Đồng như đã nêu trên là những thông tin cho các tỉnh khu vực Nam
Trung Bộ và Tây nguyên khi thực hiện công tác quy hoạch ứng dụng nông nghiệp
công nghệ cao.
Nhằm từng bước củng cố mối liên kết hợp tác và phát triển trong lĩnh vực nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Ban Quản lý Khu công nghệ sinh học và nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt - đơn vị với kinh nghiệm trong công tác
quản lý quy hoạch và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp đề xuất một số
định hướng cho chương trình hợp tác giai đoạn từ nay đến năm 2020, định hướng
đến 2025 như sau:
- Chương trình phát triển hệ thống nhà màng, nhà lưới che phù hợp cho từng đối
tượng cây trồng trong điều kiện khí hậu - thổ nhưỡng vùng dự án;
- Chương trình phát triển sản xuất giống rau - hoa theo hướng công nghệ cao
phục vụ phát triển sản xuất ở quy mô lớn;
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- Chương trình hợp tác sản xuất rau - hoa thương phẩm theo hướng nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao;
- Chương trình phát triển cây dược liệu theo hướng công nghệ cao;
- Chương trình phát triển nấm ăn và nấm dược liệu quy mô công nghiệp;
- Chương trình đào tạo, huấn luyện ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp công
nghệ cao;
- Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và hỗ trợ phát triển công nghệ (trong
lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) thông qua các dự án khoa học công
nghệ cấp Nhà nước.
Với những thành công của các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp công
nghệ cao của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua, có thể cho thấy khả năng liên kết
hợp tác giữa Lâm Đồng với các tỉnh Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là có
tính khả thi cao, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau cùng phát triển.

