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 MỞ ĐẦU  1 

A ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  2 

I NÔNG NGHIỆP  2 

I.1 Trồng trọt  2 

1 Khảo nghiệm một số giống lúa có năng suất, chất 

lượng và  xây dựng một số giải pháp kỹ thuật thâm 

canh lúa tại vùng đất nhiễm mặn ven biển tỉnh Nam 

Định 

Phòng Cây trồng - 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

tỉnh Nam Định 

2 

2 Nghiên cứu ứng dụng một số tiến bộ khoa học công 

nghệ nhằm nâng cao năng suất chất lượng trong sản 

xuất lúa tại huyện Vụ Bản – tỉnh Nam Định 

Trạm Khuyến nông 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định 

6 

3 Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển một số giống 

lúa thơm, có chất lượng, giá trị kinh tế cao cho tỉnh 

Nam Định 

Trung tâm Chuyển 

giao Công nghệ và 

Khuyến nông – Viện 

Khoa học Nông 

nghiệp Việt Nam 

10 

4 Nghiên cứu xây dựng mô hình khai thác hiệu ứng 

hàng biên nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản 

xuất lúa tại huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định 

Trung tâm Chuyển 

giao Công nghệ và 

Khuyến nông 

13 

5 Khảo nghiệm sản xuất 07 giống lúa thuần: OM 9577, 

OM 4900, OM 8017, OM 6976, OM108-200, ST5, 

RVT (xuất xứ giống: Sóc Trăng) 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Nam 

Định 

16 

6 Tuyển chọn và phát triển một số dòng, giống lúa 

thuần có năng suất, chất lượng cao cho tỉnh Nam 

Định 

Trung tâm giống cây 

trồng Nam Định 

19 

I.2 Chăn nuôi  22 

 Nghiên cứu xây dựng mô hình chăn nuôi lợn nông 

hộ an toàn dịch bệnh và giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Chi cục Thú y tỉnh 

Nam Định 

22 

I.3 Nuôi trồng và chế biến thuỷ sản  25 

 Ứng dụng công nghệ sinh sản nhân tạo trong sản 

xuất giống và nuôi thương phẩm cá Hồng Mỹ tại 

huyện Giao Thủy, Nam Định 

Công ty TNHH 

Thủy sản Minh Phú 

25 

I.4 Thuỷ lợi và quản lý đề điều và phòng chống thiên 

tai 

 28 

1 Nghiên cứu chỉnh trị cửa sông Ninh Cơ tăng khả 

năng thoát lũ, đảm bảo vận tải thủy và phát triển kinh 

tế xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020 

Phòng thí nghiệm 

trọng điểm QG về 

động lực học sông 

biển - Viện KHTL 

VN 

28 

2 Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất một số giải pháp 

giảm thiểu xói lở bờ vùng bờ biển tỉnh Nam Định 

Trung tâm Thông 

tin, dữ liệu Biển và 

Hải đảo 

32 

3 Nghiên cứu đề ra các giải pháp để nâng cao chất 

lượng công tác quản lý đê điều đáp ứng yêu cầu ứng 

phó biến đổi khí hậu (BĐKH) đến năm 2030 

Liên hiệp các hội 

Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh Nam Định 

35 

4 Nghiên cứu xây dựng lưới khống chế cao độ phục vụ 

công tác tưới tiêu, phòng chống lụt bão tỉnh Nam 

Chi cục Thủy lợi 

tỉnh Nam Định 

38 



Định 

5 Điều tra đánh giá hiện trạng đê kè biển Nam Định, 

phân tích ưu nhược điểm của các kết cấu bảo vệ bờ 

biển từ năm 2000-2015, đề xuất giải pháp xử lý các 

hỏng hóc và kết cấu bảo vệ hợp lý cho xây dựng mới 

Phòng thí nghiệm 

trọng điểm quốc gia 

về Động lực học 

sông biển - Viện 

Khoa học Thủy lợi 

Việt Nam 

41 

6 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp công nghệ phù hợp 

hiệu quả để tiêu giảm sóng nhằm nâng cao độ an 

toàn cho đê biển Nam Định 

Phòng Thí nghiệm 

trọng điểm quốc gia 

về động lực học sông 

biển 

44 

7 Nghiên cứu nâng cao năng lực, hiệu quả phòng, 

chống, giảm nhẹ thiên tai - Tìm kiếm Cứu nạn khu 

vực ven biển của Bộ đội biên phòng Nam Định 

Bộ chỉ huy bộ đội 

biên phòng tỉnh Nam 

Định 

47 

8 Nghiên cứu nguyên nhân bồi tụ cửa Hà Lạn sông Sò 

và đề xuất giải pháp ổn định để đảm bảo an toàn cho 

tàu thuyền” 

Phòng Thí nghiệm 

trọng điểm Quốc gia 

về động lực học sông 

biển - Viện Khoa 

học Thủy lợi Việt 

Nam 

50 

I.5 Lâm nghiệp  54 

1 Nghiên cứu, xác định một số cây trồng thích hợp và 

kỹ thuật ươm giống cây con chất lượng tốt tại vườn 

quốc gia Xuân Thủy tỉnh Nam Định 

Viện sinh thái và bảo 

vệ công trình - Viện 

Khoa học Thủy lợi 

Việt Nam 

54 

2 Nghiên cứu xây dựng quy trình gieo ươm và trồng 

cây bần không cánh (Sonneratia apetala) góp phần 

phục hồi và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn 

ven biển tỉnh Nam Định 

Vườn quốc gia Xuân 

Thủy 

58 

3 Nghiên cứu hiện trạng, nguyên nhân suy thoái rừng 

ngập mặn và xây dựng mô hình khôi phục rừng ngập 

mặn bền vững tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh 

Nam Định 

Viện Sinh Thái và 

Bảo vệ công trình 

62 

II CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG VÀ GIAO 

THÔNG VẬN TẢI 

 66 

1 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và ứng dụng thử nghiệm 

thiết bị điều khiển đèn chiếu sáng công cộng từ 

Trung tâm thông qua mạng thông tin di động trên 

một số tuyến phố- thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

Công ty Cổ phần 

Công nghệ Viễn 

thông - Điện lực 

66 

2 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng công nghệ trong một 

số doanh nghiệp công nghiệp và đề xuất các giải 

pháp để phát triển ngành công nghiệp chủ lực  trên 

địa bàn tỉnh Nam Định 

Sở Công thương tỉnh 

Nam Định 

69 

3 Nâng cao nhận thức sử dụng năng lượng tiết kiệm 

trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh 

Nam Định 

Sở Công thương tỉnh 

Nam Định 

72 

4 Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phát triển làng 

nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Nam Định 

Sở Công thương tỉnh 

Nam Định 

75 

5 Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm định xe cơ giới 

trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Sở Giao thông vận 

tải tỉnh Nam Định 

79 

III TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  82 

III.1 Tài nguyên  82 



1 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp tạo quỹ 

đất xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị trên 

địa bàn thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

Học Viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

82 

2 Nghiên cứu đề xuất giải pháp tích tụ, tập trung đất 

đai phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản theo 

hướng hàng hóa quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Nam 

Định 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

85 

3 Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên đất sản xuất nông 

nghiệp phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng chính có 

hiệu quả tại Nam Định 

Viện Thổ nhưỡng 

Nông hóa 

89 

4 Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản 

lý phát triển bền vững quỹ đất bãi bồi ven biển tỉnh 

Nam Định 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

93 

5 Sử dụng công nghệ viễn thám tích hợp với hệ thông 

tin địa lý (GIS) đánh giá biến động sử dụng đất và 

lớp phủ thực vật tỉnh Nam Định  

Viện Địa lý, Viện 

khoa học và công 

nghệ Việt Nam 

97 

6 Nghiên cứu, đề xuất xây dựng hệ thống thông tin quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại huyện Giao Thủy, 

tỉnh Nam Định  

Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường Hà Nội 

101 

7 Nghiên cứu ngưỡng giới hạn an toàn phục vụ khai 

thác bền vững nước dưới đất tầng chứa nước lỗ hổng 

Pleitocen vùng Nam Định 

Viện Tài nguyên môi 

trường nước 

103 

8 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng 

hệ thống hỗ trợ định giá đất phục vụ phát triển thị 

trường bất động sản tỉnh Nam Định 

Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường Hà Nội 

107 

III.2 Môi trường  110 

1 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý môi trường nước thải các khu 

công nghiệp tỉnh Nam Định 

Ban quản lý  các 

Khu công nghiệp 

tỉnh Nam Định 

110 

2 Điều tra đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng 

trong đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Nam Định (vùng 

gần làng nghề, cơ sở y tế và khu công nghiệp), đề 

xuất một số giải pháp cải tạo và sử dụng hợp lý đất 

bị ô nhiễm 

Viện Địa lý 113 

IV KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  116 

IV.1 Văn hoá  116 

1 Nghiên cứu bảo tồn quần thể thực vật tại khu di tích 

lịch sử-văn hoá đền Trần-chùa Tháp thành phố Nam 

Định 

Viện sinh thái và bảo 

vệ công trình 

116 

2 Dấu ấn văn hoá thời Trần với cộng đồng dân cư Nam 

Định 

Hội Văn học nghệ 

thuật tỉnh Nam Định 

119 

3 Địa chí văn hóa huyện Vụ Bản Nhà nghiên cứu Bùi 

Văn Tam 

123 

4 Tái bản có bổ sung, chỉnh lý cuốn sách 744 năm kiến 

trúc thành phố Nam Định 

ThS. Phan Đăng 

Trình 

126 

5 Sưu tầm, biên dịch di văn Hán Nôm tỉnh Nam Định Viện Nghiên cứu 

Hán Nôm 

128 

IV.2 Y tế và an toàn thực phẩm  131 

1 Ứng dụng mô hình sàng lọc đái tháo đường thai kỳ 

của WHO cho phụ nữ mang thai tỉnh Nam Định 

Trường Đại học điều 

dưỡng tỉnh Nam 

Định 

131 

2 Nghiên cứu triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe tại Trường Đại học 135 



nhà ở tỉnh Nam Định Điều Dưỡng 

3 Nghiên cứu tác động của ô nhiễm môi trường đến 

sức khỏe cộng đồng tại làng nghề cơ khí Bình Yên 

huyện Nam Trực tỉnh Nam Định và đề xuất giải pháp 

can thiệp 

Đại học Điều dưỡng 

Nam Định 

138 

4 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý bệnh 

không lây nhiễm phổ biến tại tuyến xã tỉnh Nam 

Định 

Đại học Điều dưỡng 

Nam Định 

141 

5 Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao 

chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán 

bộ tỉnh Nam Định 

Ban bảo vệ chăm sóc 

sức khỏe cán bộ - 

Tỉnh ủy tỉnh Nam 

Định 

144 

6 Nghiên cứu xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý cho 

phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại các huyện vùng ven 

biển tỉnh Nam Định. 

Trường Đại Học 

Điều dưỡng Nam 

Định 

147 

IV.3 Giáo dục và đào tạo nghề  151 

1 Nghiên cứu biện pháp triển khai đào tạo, bồi dưỡng 

giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học phát triển năng 

lực người học ở trường Cao đẳng Sư phạm Nam 

Định 

Trường Cao đẳng Sư 

phạm Nam Định 

151 

2 Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp phân luồng học 

sinh sau THCS và THPT tỉnh Nam Định 

Sở Giáo dục Đào tạo 

tỉnh Nam Định 

155 

3 Nghiên cứu đề xuất phương pháp Dạy thực hành 

theo năng lực thực hiện - Triển khai ứng dụng tại 

một số cơ sở dạy nghề  tỉnh Nam Định 

Trường đại học sư 

phạm kỹ thuật Nam 

Định 

159 

4 Nghiên cứu nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận 

Chính trị - Hành chính tại trường Chính trị Trường 

Chinh tỉnh Nam Định 

Trường Chính trị 

Trường Chinh tỉnh 

Nam Định 

162 

5 Nghiên cứu công tác đào tạo trung cấp lý luận chính 

trị - hành chính trong điều kiện cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư tại Trường Chính trị Trường Chinh 

tỉnh Nam Định 

Trường Chính trị 

Trường Chinh tỉnh 

Nam Định 

165 

6 Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất 

lượng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao 

động tỉnh Nam Định 

Sở Lao động 

Thương binh và Xã 

hội tỉnh Nam Định 

169 

IV.4 Lĩnh vực khác  172 

1 Nghiên cứu đánh giá một số kết quả của nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ thực hiện trên địa bàn tỉnh 

Nam Định giai đoạn năm 2006 đến 2010 

Sở Khoa học và 

Công nghệ Nam 

Định 

172 

2 Định hướng phát triển cơ điện nông nghiệp tỉnh Nam 

Định đến năm 2020 

Trung tâm cơ điện 

nông nghiệp và 

ngành nghề nông 

thôn 

175 

3 Đánh giá việc thực thi chính sách pháp luật về đo 

lường và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn 

tỉnh Nam Định  

Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lường Chất lượng 

Nam Định 

179 

4 Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng 

hóa tại các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực 

của tỉnh 

Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Nam 

Định 

183 

5 Nâng cao hiệu quả công tác ban hành, kiểm tra, xử 

lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Sở Tư pháp tỉnh 

Nam Định 

187 

6 Nghiên cứu, xây dựng danh mục thành phần hồ sơ, Cục Văn thư Lưu trữ 190 



tài liệu thuộc diện nộp lưu và lưu trữ lịch sử tại một 

số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nam Định 

- Sở Nội vụ tỉnh 

Nam Định 

7 Thực trạng, các giải pháp hoạt động của Ban công 

tác Mặt trận trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu 

dân cư trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Ủy ban mặt trận Tổ 

quốc tỉnh Nam Định 

193 

8 Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao vai trò của 

phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Nam 

Định 

Hội Liên hiệp Phụ 

nữ tỉnh Nam Định 

196 

9 Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác kiểm tra, giám sát của đảng uỷ và uỷ 

ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở, đảng bộ Tỉnh Nam Định. 

Ủy ban kiểm tra 

Tỉnh ủy Nam Định 

199 

10 Nghiên cứu nâng cao hiệu quả thẩm tra của các Ban 

Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định 

Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Nam Định 

203 

11 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng 

hoạt động công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp 

kinh tế ngoài nhà nước tại tỉnh Nam Định. 

Liên đoàn lao động 

tỉnh Nam Định 

206 

12 Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh 

xóa các trọng, tụ điểm về ma túy của lực lượng công 

an trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Công an tỉnh Nam 

Định 

208 

13 Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp góp phần kiềm 

chế, giảm tai nạn giao thông đường bộ - đường sắt 

trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Công an tỉnh Nam 

Định 

212 

14 Chỉnh lý, bổ sung, tái bản sách lịch sử Công an nhân 

dân tỉnh Nam Định giai đoạn 1954- 1975 

Công an tỉnh Nam 

Định 

215 

15 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý 

tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho hanh niên 

Nam Định thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh tỉnh Nam Định 

218 

16 Lịch sử Hội Cựu chiến binh tỉnh Nam Định – 30 năm 

xây dựng và phát triển 

Hội Cựu chiến binh 

tỉnh Nam Định 

221 

17 Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học và công 

nghệ nhằm xây dựng bền vững nông thôn mới tỉnh 

Nam Định 

Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Nam 

Định 

224 

18 Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng và 

hiệu quả công tác quản lý khoa học và công nghệ cơ 

sở trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

 

226 

19 Nâng cao nhận thức về năng suất, chất lượng sản 

phẩm hàng hóa và hỗ trợ cho các doanh nghiệp xây 

dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên 

tiến trong hội nhập kinh tế  

Chi cục TC-ĐL-CL 229 

20 Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thúc đẩy 

thương mại hóa sản phẩm OCOP tỉnh Nam Định 
Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

232 

21 Nghiên cứu tuyển chọn, lưu giữ và nhân nuôi sinh 

khối một số loài tảo biển giàu dinh dưỡng làm thức 

ăn nuôi ngao giống trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Viện Công nghệ Môi 

Trường 

236 

22 Nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược phát 

triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh 

Nam Định giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 

Viện Nghiên cứu và 

Phát triển Vùng 

 

240 

V KINH TẾ  244 

1 Nghiên cứu, xây dựng quy trình, thủ tục đầu tư; cơ 

chế chính sách thu hút đầu tư; cơ sở dữ liệu phục vụ 

cho hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư trên địa bàn 

tỉnh Nam Định 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Nam Định 

244 



2 Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển các mô hình 

tổ chức sản xuất tại huyện nông thôn mới Hải Hậu, 

tỉnh Nam Định 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

248 

3 Nghiên cứu xây dựng hệ thống các giải pháp 

marketing địa phương cho tỉnh Nam Định trong hai 

lĩnh vực đầu tư và du lịch 

Trường Đại học kinh 

tế kỹ thuật công 

nghiệp Nam Định 

252 

4 Nghiên cứu, ứng dụng mô hình quản trị hướng dịch 

vụ (SOA) cho các đơn vị dịch vụ công nhằm thu hút 

đầu tư tại tỉnh Nam Định 

Trường ĐH kinh tế - 

Đại học quốc gia Hà 

Nội 

255 

5 Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chỉ số năng 

lực cạnh tranh tỉnh Nam Định giai đoạn 2012 – 2020 

Văn phòng ủy ban 

nhân dân tỉnh Nam 

Định 

258 

6 Hợp tác công tư trong cung ứng dịch vụ công nông 

thôn tỉnh Nam Định 

Trường Đại học kinh 

tế quốc dân 

261 

7 Nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả 

hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Nam Định. 

Trường Đại Học 

Công nghiệp Hà Nội 

265 

B DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  268 

I NÔNG NGHIỆP  268 

1 Dự án “Mua bản quyền, sản xuất thử và công nhận 

giống lúa M1” 

Công ty TNHH 

Cường Tân 

268 

2 Dự án Mua bản quyền, sản xuất thử và công nhận 

giống lúa CS6 

Công ty TNHH 

Cường Tân 

270 

3 Sản xuất thử nghiệm tổ hợp lúa lai 2 dòng mới chất 

lượng cao - Thiên trường 217 tại tỉnh Nam định 

Trung tâm giống cây 

trồng Nam Định 

272 

4 Xây dựng hệ thống sản xuất giống khoai tây sạch 

bệnh cấp giống gốc trong nhà khí canh 

Trung tâm ứng dụng 

tiến bộ KH&CN 

275 

5 Sản xuất giống khoai tây sạch bệnh cấp giống siêu 

nguyên chung và nguyên chủng” 

Trung tâm giống cây 

trồng Nam Định 

278 

6 Phục tráng để phát triển giống lúa tám ấp bẹ cổ 

truyền 

Trạm Khuyến nông 

Xuân Trường 

282 

7 Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản 

xuất Giống Khoai tây Solara sạch bệnh cấp xác nhận 

tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 

Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển Nông 

thôn huyện Nam 

Trực, tỉnh Nam Định 

286 

8 
Sản xuất giống khoai tây cấp xác nhận quy mô hàng 

hóa 

Trung tâm giống cây 

trồng Nam Định 

 

289 

9 Tổ chức nhân giống và xây dựng mô hình sản xuất 

cây cải dầu trên đất hai lúa huyện Hải Hậu 

Trạm Khuyến nông 

huyện Hải Hậu 

293 

10 Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhân 

giống và phát triển hoa lan Hồ Điệp theo hướng sản 

xuất hàng hóa tại thành phố Nam Định 

Trung tâm ứng dụng 

tiến bộ KHCN tỉnh 

Nam Định 

296 

11 Quy trình kỹ thuật, thực nghiệm sản xuất và ứng 

dụng sản phẩm cây dâm bụt giấm trong đời sống dân 

sinh để chế biến đồ uống, thực phẩm, mỹ phẩm và 

làm thuốc chữa bệnh 

Trường Đại học 

Lương Thế Vinh 

299 

12 Xây dựng mô hình quản lý rầy hại lúa theo hướng 

hiệu quả - bền vững 

Chi cục bảo vệ thực 

vật Nam Định 

302 

13 Xây dựng mô hình cộng đồng giảm thiểu nguy cơ rủi 

ro của thuốc BVTV 

Chi cục bảo vệ thực 

vật 

305 

14 Tiếp nhận qui trình công nghệ sinh sản nhân tạo cá 

Vược (Lates calcarifer) và nuôi thử nghiệm bán 

Trung tâm giống hải 

sản Nam Định 

307 



thâm canh tại Trung tâm giống Hải sản Nam Định 

15 Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô 

hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm Tu hài tại 

Giao Thuỷ tỉnh NĐ 

Công ty TNHH nuôi 

trồng thuỷ sản Liên 

Phong - xã Giao 

Phong, Giao Thuỷ 

310 

16 Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô 

hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm sò huyết 

Công ty TNHH nuôi 

trồng và chế biến 

thủy sản Liên Phong 

313 

17 Sản xuất thử nghiệm nâng cao chất lượng cho nước 

mắm Ninh Cơ 

Công ty Cổ phần chế 

biến Hải sản Nam 

Định 

316 

II CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG VÀ GIAO 

THÔNG VẬN TẢI 

 319 

1 Hoàn thiện thiết kế, công nghệ, chế tạo thử nghiệm 

máy chế biến lâm sản phay mộc đa năng PĐN-5 

Công ty TNHH cơ 

khí Đình Mộc, xã 

Xuân Kiên 

319 

1 Tiếp nhận quy trình công nghệ sản xuất vỏ xe gắn 

máy (xăm, lốp) tại công ty TNHH sản xuất thương 

mại Nam Anh 

Công ty TNHH sản 

xuất thương mại 

Nam Anh 

322 

3 Sản xuất thử nghiệm gạch ống xi măng cốt liệu bằng 

công nghệ ép thủy lực song động 

Công ty cổ phần vật 

liệu không nung 567 

325 

4 Ứng dụng công nghệ đúc bằng mẫu tự tiêu để chế tạo 

phụ tùng máy tại công ty TNHH Thắng Lợi 

Công ty TNHH 

Thắng Lợi 

328 

5 Ứng dụng Tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô 

hình sản xuất muối sạch tại xã Bạch Long Huyện 

Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định 

xã Bạch Long Huyện 

Giao Thuỷ, tỉnh 

Nam Định 

331 

6 Hoàn thiện kỹ thuật và sản xuất thử nghiệm 05 lò đốt 

rác thải sinh hoạt LOSIHO phục vụ cư dân khu vực 

nông thôn 

Công ty TNHH Tân 

Thiên Phú 

334 

7 Hoàn thiện quy trình công nghệ kỹ thuật và sản xuất 

thử nghiệm Bồn trộn bê tông thương phẩm đa năng 

loại 0,5m3 - 1,5 m3 - 2,5 m3 

Công ty TNHH Cơ 

khí Quyết Tiến 

337 

8 Áp dụng công nghệ đất cát gia cố bột kết dính thuỷ 

hoá vô cơ HRB làm kết cấu mặt đường giao thông 

Sở Giao thông vận 

tải tỉnh Nam Định 

340 

III TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  343 

1 Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình thu 

gom và xử lý rác thải sinh hoạt một cách có hiệu quả 

trên địa bàn Thị trấn Gôi – huyện Vụ Bản – tỉnh 

Nam Định 

UBND Thị trấn Gôi 343 

2 Hoàn thiện kỹ thuật ươm giống, trồng cây mắm, 

đước vòi, vẹt dù và xây dựng mô hình trồng cây 

ngập mặn tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy 

Viện Sinh thái và 

Bảo vệ Công trình 

347 

IV Y TẾ  349 

1 Nghiên cứu tối ưu kỹ thuật bào chế và đánh giá sinh 

khả dụng của Rifampicin trong thuốc viên chống lao 

phối hợp 3 thành phần Rifampicin, Isoniazid và 

Pyrazinamid 

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà 

349 

2 Ứng dụng quy trình chiết saponin từ rễ cây đinh lăng 

trên quy mô công nghiệp 

Công ty TNHH Nam 

Dược 

352 

3 Triển khai một số giải pháp phòng ngừa ngộ độc 

thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm tại bếp ăn 

tập thể doanh nghiệp các khu công nghiệp tỉnh Nam 

Định  

Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm Nam 

Định 

355 

V LĨNH VỰC KHÁC  358 



1 Xây dựng mô hình tập luyện thể dục thể thao phục 

vụ cộng đồng dân cư tại các khu vực công viên, 

vườn hoa trên địa bàn thành phố Nam Định 

UBND thành phố 

Nam Định 

358 

2 Nâng cao nhận thức về năng suất, chất lượng sản 

phẩm hàng hóa và hỗ trợ cho các doanh nghiệp xây 

dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên 

tiến trong hội nhập kinh tế  

Chi cục TC-ĐL-CL 361 

3 Ứng dụng công nghệ phòng, chống sét tại đồng muối 

xã Bạch Long – huyện Giao Thủy – tỉnh Nam Định 

HTX sản xuất muối 

cá Bạch Long 

364 

VI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  366 

VI.1 Giáo dục (27)  366 

 Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và giảng 

dạy tại các Trường học trên địa bàn tỉnh Nam Định 

 366 

VI.2 Bệnh viện (6)  370 

 Ứng dụng CNTT trong công tác khám, chữa bệnh tại 

các bệnh viện  trên địa bàn tỉnh Nam Định  

 370 

VI.3 Các cơ quan Quản lý nhà nước/Đảng và đoàn thể 

(55) 

 373 

 Ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý  Các cơ 

quan Quản lý nhà nước/Đảng và đoàn thể  trên địa 

bàn tỉnh Nam Định 

 373 

C DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NÔNG 

THÔN MIỀN NÚI 
 

375 

1 

Ứng dụng tiến bộ khoa học xây dựng mô hình sản 

xuất nhân tạo giống và nuôi thâm canh tôm he chân 

trắng (Litopenaeus vannamei) tại huyện Giao Thuỷ 

tỉnh Nam Đị   

Công ty TNHH một 

thành viên Bính Lợi 

375 

2 

Ứng dụng công nghệ xây dựng mô hình ương và 

nuôi thương phẩm cá Song chấm nâu tại huyện Giao 

Thuỷ tỉnh Nam Định 

Công ty cổ phần 

Đinh Phượng 

378 

3 

Ứng dụng công nghệ chăn nuôi lợn siêu nạc theo 

phương thức công nghiệp, tạo giống lợn "bố, mẹ" 

phục vụ phát triển chăn nuôi tại tỉnh Nam Định. 

Công ty TNHH Thái 

Việt - huyện Giao 

Thuỷ 

381 

4 

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất hạt 

giống đậu tương và đậu tương vụ Đông trên đất hai 

lúa  tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

Trung tâm dạy nghề 

công lập Nghĩa 

Hưng 

384 

5 

Xây dựng mô hình sản xuất và ứng dụng chế phẩm 

sinh học phục vụ sản xuất rau, quả an toàn. 

Trung tâm ứng dụng 

tiến bộ KH&CN tỉnh 

Nam Định. 

388 

6 

Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình ương 

giống và nuôi thương phẩm cá Lăng chấm tại Nam 

Trực- Nam Định. 

Công ty cổ phần cá 

 giống Nam Trực - 

 huyện Nam Trực 

391 

7 
Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ vi sinh trong 

sản xuất thức ăn chăn nuôi tại tỉnh Nam Định 

Công ty cổ phần 

VINA – HTC, 

đường N3, cụm 

Công nghiệp An Xá, 

TP. Nam Định 

395 

8 
Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản 

xuất giống khoai tây sạch bệnh tại Nam Định 

Trung tâm ứng dụng 

tiến bộ KHCN 

400 

9 

Ứng dụng công nghệ mới trong sơ chế, sấy đóng gói, 

bảo quản hạt lúa giống và hoàn thiện mô hình liên 

kết chuỗi giá trị sản xuất lúa giống tại Công ty 

TNHH Cường Tân 

Công ty TNHH 

Cường Tân 

404 

10 Ứng dụng công nghệ mới trong bảo quản chế biến Công ty TNHH 407 



khoai tây thương phẩm trong mô hình liên kết chuỗi 

giá trị sản xuất khoai tây tại Nam Định 

MTV Minh Dương 

D DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH SỞ HỮU TRÍ TUỆ  410 

1 

Dự án xây dựng chuyên mục về sở hữu trí tuệ phát 

sóng trên đài truyền hình tỉnh 2010 -2011 

Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh 

Nam Định 

410 

2 

Dự án xây dựng chuyên mục về sở hữu trí tuệ phát 

sóng trên đài truyền hình tỉnh giai đoạn 20011-2012 

Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh 

Nam Định 

413 

3 Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ 

trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định 

giai đoạn 2013-2014 

Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh 

Nam Định 

416 

4 Tuyên truyền phổ biến kiến thức về SHTT trên đài 

truyền hình tỉnh Nam Định 2014-2015 

Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh 

Nam Định 

419 

5 Xây dựng và phát sóng chương trình "sở hữu trí tuệ 

và cuộc sống" trên đài truyền hình tỉnh Nam Định  
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MỞ ĐẦU 

 
Trong giai đoạn 2010-2020, các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng 

dụng chuyển giao công nghệ đã cung cấp được nhiều luận cứ khoa học phục vụ 

cho các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; tiếp thu nhanh 

chóng các thành tựu KH&CN được chuyển giao từ bên ngoài; từng bước giải quyết 

nhiều vấn đề KH&CN do thực tiễn đời sống đặt ra. Hoạt động nghiên cứu khoa 

học và ứng dụng chuyển giao công nghệ đã diễn ra một cách đều khắp, gắn liền với 

các ngành kinh tế và đời sống xã hội của Tỉnh. Những kết quả đạt được đã góp 

phần hoàn thành các chương trình kinh tế - xã hội của Tỉnh ở giai đoạn này. 

Việc xây dựng cuốn Kỷ yếu Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định giai 

đoạn 2010-2020 là việc làm thiết thực và ý nghĩa. 

Đây là hệ thống tư liệu, là cơ sở dữ liệu tri thức về các kết quả nghiên cứu 

triển khai đề tài, dự án, chương trình KH&CN. Đồng thời tăng cường công tác 

truyền thông kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, quản lý và đời 

sống xã hội. 

Biên tập ngắn gọn, súc tích cuốn Kỷ yếu thể hiện những điểm cơ bản của 

nhiệm vụ KH&CN; kết quả đạt được của từng đề tài, dự án. Hy vọng cuốn Kỷ yếu 

sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các cá nhân, cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh. 

Mặc dù quá trình biên tập đã có nhiều cố gắng song không tránh khỏi thiếu 

sót, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến./. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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A. ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

I. NÔNG NGHIỆP 
 

KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG LÚA CÓ NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG VÀ 
XÂY DỰNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT THÂM CANH LÚA 

TẠI VÙNG ĐẤT NHIỄM MẶN VEN BIỂN TỈNH NAM ĐỊNH 
 

 Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2011-2013 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nam Định là tỉnh chuyên lúa với khoảng 80.000 ha đất trồng lúa, trong đó 

có 30.065 ha tại 3 huyện ven biển: Hải Hậu (10.940 ha), Nghĩa Hưng (11.155 ha), 

Giao Thủy (7.970 ha). Là tỉnh ven biển, thuộc hạ lưu của 3 sông lớn, chịu nhiều 

ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất 

lúa nói riêng những năm qua gặp rất nhiều khó khăn. Tình trạng khô hạn, triều 

cường và xâm nhập mặn đã và đang diễn ra ngày càng trầm trọng, gây ảnh hưởng 

không nhỏ đến sản xuất lúa ở các huyện ven biển. Vụ Xuân hàng năm, thường có 

khoảng 12.000 ha đất trồng lúa ven biển bị ảnh hưởng mặn với độ mặn mặt ruộng 

phổ biến từ 0,7 - 3,0‰. Đặc biệt, trong số đó có khoảng 5.000 ha bị nhiễm mặn 

nặng với độ mặn tới trên 3,0‰. Liên tục trong những vụ Xuân gần đây, mỗi năm 

tỉnh Nam Định đều có hàng ngàn ha bị ảnh hưởng nặng của mặn, trong đó có từ 

hàng trăm đến vài ngàn ha lúa bị chết. Nhiều diện tích trồng lúa ven biển đang 

đứng trước nguy cơ mặn hóa trầm trọng và mất khả năng canh tác.  

Duy trì, bảo vệ và phát triển quỹ đất canh tác nông nghiệp, nhất là đất trồng 

lúa hiện nay trong điều kiện BĐKH và nước biển dâng đang là 1 yêu cầu cấp thiết 

nhằm đảm bảo an ninh lương thực và phát triển sinh kế người dân.   

Thủy lợi là biện pháp số 1 để khắc phục tình trạng xâm nhập mặn. Bên cạnh 

đó, để trồng được lúa trên những diện tích nhiễm mặn, cần kết hợp với các giải 

pháp thâm canh từ việc thau rửa đồng ruộng, lựa chọn loại giống lúa chịu mặn đến 

kỹ thuật bón phân, chăm sóc. 

Xuất phát từ những lý do và yêu cầu của thực tiễn sản xuất nêu trên việc 

thực hiện đề tài nghiên cứu “Khảo nghiệm một số giống lúa có năng suất, chất 

lượng và xây dựng một số giải pháp kỹ thuật thâm canh lúa tại vùng đất nhiễm 

mặn ven biển tỉnh Nam Định” đã được phê duyệt triển khai. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Nghiên cứu tình hình sản xuất lúa và các yếu tố đất đai, nước 

tưới ảnh hưởng đến sản xuất lúa tại các xã ven biển của huyện Giao Thủy. 

Thu thập số liệu về tình hình sản xuất lúa, chế độ nước tưới, mức độ nhiễm 

mặn và những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất lúa tại các xã ven biển huyện 

Giao Thủy. Đo, kiểm tra trực tiếp độ mặn trên đồng ruộng các vụ thí nghiệm. 
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Nội dung 2: Đánh giá, tuyển chọn một số giống lúa mới có thời gian sinh 

trưởng ngắn, chịu mặn khá, năng suất, chất lượng khá và ít nhiễm sâu bệnh 

Thí nghiệm 1: So sánh, đánh giá về khả năng chịu mặn, khả năng chống chịu 

sâu bệnh, tiềm năng năng suất và chất lượng thương phẩm của các giống lúa.  

- Vật liệu thí nghiệm bao gồm: 

+ 8 giống lúa lai: Nhị ưu 838 (đối chứng), TX111, Thiên ưu 1025, Thục 

Hưng 6, Kim Bài 399, CNR02, Syn.6, Nam Dương 99. 

+ 7 giống lúa thuần: M16, M20, Nam Định 1, Nam Định 5, BC15, TBR45, 

Bắc thơm số 7 (đối chứng).  

- Địa điểm: xóm 24, xã Giao Thiện và xóm 07 xã Giao Hải. 

- Thời gian thí nghiệm: vụ Xuân 2011, Xuân 2012 và Xuân 2013. 

- Quy mô thí nghiệm: 1.000 m2 /điểm/vụ  x 2 điểm 

- Phương pháp tiến hành thí nghiệm: Áp dụng theo 10 TCN 558-2002 của Bộ 

Nông nghiệp & PTNT. Lượng phân bón sử dụng như đại trà: 0 phân hữu cơ + 336 

kg urea + 560 kg super lân + 140 kg kaliclorua)/ha 

- Các chỉ tiêu theo dõi: Thời gian sinh trưởng, khả năng đẻ nhánh, sức chống 

đổ, chống chịu mặn qua các biểu hiện của cây lúa, mức độ nhiễm các đối tượng sâu 

bệnh chính (Rầy, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn), năng suất, chất lượng thương phẩm 

Nội dung 3: Nghiên cứu áp dụng các giải pháp kỹ thuật bổ trợ, làm cơ sở xây 

dựng quy trình kỹ thuật canh tác lúa cho vùng đất nhiễm mặn huyện Giao Thủy 

Thí nghiệm 2: So sánh, đánh giá mức độ tăng sức chống chịu mặn của cây 

lúa khi áp dụng các loại phân hữu cơ khác nhau để thay thế cho 1 phần phân vô cơ  

- Địa điểm: Xóm 7, xã Giao Hải; Thời gian:  vụ Xuân 2011 và Xuân 2012 

- Phương pháp tiến hành thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu 

nhiên (RCB), 3 lần nhắc lại, diện tích mỗi ô là 50 m2 và giữa các ô thí nghiệm có 

be bờ kép. Giống lúa trong thí nghiệm là Bắc thơm số 7. 

Công thức 1: (10.000 kg phân chuồng hoai mục + 233 kg urea + 560 kg 

super lân + 140 kg kaliclorua)/ha 

Công thức 2: (10.000 kg  phân hữu cơ từ phế phẩm trồng nấm + 233 kg urea 

+ 560 kg super lân + 140 kg kaliclorua)/ha 

Công thức 3: (750 kg phân hữu cơ khoáng Vedagro + 233 kg urea + 560 kg 

super lân + 140 kg kaliclorua)/ha 

Công thức 4: (800 kg  phân hữu cơ khoáng Quế Lâm + 233 kg urea + 560 kg 

super lân + 140 kg kaliclorua)/ha 

Công thức 5: (đối chứng): (0 phân hữu cơ + 336 kg urea + 560 kg super lân + 

140 kg kaliclorua)/ha (bón theo đại trà) 

- Các chỉ tiêu theo dõi: Sinh trưởng, phát triển, khả năng đẻ nhánh của lúa; 

sức chống chịu mặn qua các biểu hiện của cây lúa; mức độ nhiễm các đối tượng 

sâu bệnh chính (Rầy, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn), năng suất, chất lượng thương 

phẩm. 

Thí nghiệm 3: So sánh, đánh giá mức độ tăng sức chống chịu mặn của cây 

lúa khi áp dụng các chế phẩm hóa – sinh học  
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- Địa điểm: Cánh đồng xóm 7, xã Giao Hải; Thời gian: vụ Xuân 2011 và  

Xuân 2012. 

- Phương pháp tiến hành thí nghiệm: 5 công thức trong thí nghiệm  bố trí 

theo khối ngẫu nhiên (RCB), 3 lần nhắc lại, diện tích mỗi ô là 50 m2. Giống lúa 

trong thí nghiệm là Bắc thơm số 7   

Công thức 1: Chế phẩm Growmore: 1,0 lít/ha + Nền TN 

Công thức 2: Chế phẩm A - H:  1,2 lít/ha + Nền TN 

Công thức 3: Chế phẩm ET: 1,2 lít/ha + Nền TN 

Công thức 4: Chế phẩm Max-Kali-Humat: 1,8 lít/ha + Nền TN  

Công thức 5 (đối chứng): (0 chế phẩm + 336 kg urea + 560 kg super lân + 

140 kg kaliclorua)/ha (theo đại trà) 

- Các chỉ tiêu theo dõi: Sinh trưởng, phát triển, khả năng đẻ nhánh của lúa; 

sức chống chịu mặn qua các biểu hiện đặc trưng của cây lúa; mức độ nhiễm các 

đối tượng sâu bệnh chính (Rầy, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn), năng suất, chất lượng 

thương phẩm. 

Nội dung 4: Xây dựng mô hình trình diễn và bước đầu chuyển giao kết quả 

nghiên cứu của Đề tài vào sản xuất 

-  Xây dựng mô hình trình diễn kết quả nghiên cứu: Trình diễn giống lúa chịu 

mặn tốt nhất (01ha/điểm x 3 điểm); trình diễn phân bón hữu cơ tốt nhất 

(0,5ha/điểm x 3 điểm); trình diễn chế phẩm qua lá tốt nhất (0,5ha/điểm x 3 điểm) 

và trình diễn mô hình áp dụng tổng hợp 3 yếu tố (01ha/điểm x 3 điểm) thực hiện 

tại 3 điểm, xã Giao Hải – huyện Giao Thủy, xã Hải Hòa – huyện Hải Hậu; Nông 

trường Rạng Đông – huyện Nghĩa Hưng vào Vụ Xuân 2013 

2. Kết quả 

Từ các kết quả nghiên cứu, thực nghiệm đề tài đã thu được kết quả như sau  

- Kết quả tuyển chọn giống: Các giống lúa lai có khả năng chịu hạn, mặn, rét 

tốt hơn lúa thuần nên thích ứng tốt hơn ở vùng đất nhiễm mặn ven biển. Qua kết 

quả nghiên cứu, đã chọn được các giống lúa phù hợp cho vùng đất nhiễm mặn, đó 

là: 

+ 02 giống lúa lai có năng suất và chất lượng thương phẩm tốt là: TX111 và 

Nam Dương 99 (có thể sinh trưởng, phát triển tốt trong điều kiện độ mặn từ 1,2 – 

2,5‰, thậm chí đến 3,2‰).  

+ 02 giống lúa thuần chịu hạn, mặn và rét tốt là M16 và M20 (có thể sinh 

trưởng, phát triển tốt trong điều kiện độ mặn thường xuyên từ 2,5 – 3,2‰) nhưng 

dài ngày, chất lượng thương phẩm kém, cơm khô.  

+ 02 giống lúa thuần chịu mặn khá, năng suất cao, ổn định, chất lượng khá, 

thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp với cơ cấu Xuân muộn là TBR45 và NĐ 5. 

- Giải pháp kỹ thuật bổ trợ 

+ Sử dụng phân hữu cơ (nhất là phân chuồng) để thay thế một phần phân vô 

cơ sẽ hỗ trợ và làm tăng sức chịu mặn của cây lúa, đặc biệt là ở giai đoạn ngay sau 

cấy, góp phần tăng năng suất và hiệu quả sản xuất lúa. 
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+ Sử dụng chế phẩm hóa sinh học (nhất là Growmore) giúp cây lúa tăng khả 

năng chịu mặn, rét; kích thích lúa đẻ nhánh sớm, trỗ bông gọn, chín sớm dẫn đến 

làm tăng năng suất lúa, tăng phẩm cấp hạt. 

- Đề tài đã xây dựng được quy trình canh tác lúa cho vùng đất nhiễm mặn 

ven biển tỉnh Nam Định. 

-  Tổ chức hội nghị đầu bờ (03 cuộc x 100 người/cuộc) để tuyên truyền kết 

quả nghiên cứu và khuyến cáo áp dụng vào sản xuất. Tổ chức tập huấn chuyển 

giao kỹ thuật cho nông dân (03 lớp x 60 người/lớp) về kỹ thuật và quy trình thâm 

canh lúa cho vùng đất nhiễm mặn ven biển tỉnh Nam Đnhj. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Trong điều kiện nhiễm mặn hiện nay, các địa phương và các hộ nông dân ở 

các huyện ven biển Nam Định nên sử dụng bộ giống lúa Xuân như dưới đây, kết 

hợp với việc tăng cường sử dụng phân hữu cơ (nhất là phân chuồng) để thay thế 

một phần phân vô cơ và áp dụng thêm chế phẩm Growmore: 

+ Nhóm năng suất cao, chất lượng khá: giống lúa lai TX111; 

+ Nhóm năng suất cao, chất lượng TB - khá: Nam Dương 99; 

+ Nhóm năng suất khá, chất lượng khá: TBR45 và Nam Định 5.  

+ Những nơi thường xuyên bị ảnh hưởng của mặn nặng (độ mặn trên 3‰) 

như Thị trấn Rạng Đông, xã Nam Điền – Nghĩa Hưng sử dụng Giống M20 

Những nơi không có phân chuồng, có thể tận dụng bã nấm (nếu có) để thay 

thế một phần phân vô cơ cho vùng đất nhiễm mặn. 

- Quy trình thâm canh cho vùng đất nhiễm mặn phù hợp với vùng đất nhiễm 

mặn tại các xã ven biển của Tỉnh; quy trình đã được kiểm chứng trong vụ Xuân 

2013, được Hội đồng khoa học tỉnh và các địa phương đánh giá cao. 

2. Kiến nghị 

- Đề nghị UBND, phòng Nông nghiệp&PTNT các huyện: Giao Thủy, Hải 

Hậu, Nghĩa Hưng chỉ đạo các xã ven biển mở rộng diện tích các giống lúa TX111, 

Nam Dương 99, TBR45, Nam Định 5 để thay thế giống Bắc thơm 7 và Nhị ưu 

838; hướng dẫn nông dân tăng cường sử dụng lúa lai, phân hữu cơ (nhất là phân 

chuồng) và chế phẩm qua lá cho những diện tích nhiễm mặn. Những diện tích 

thường xuyên bị nhiễm mặn nặng (độ mặn 3 – 4 ‰) như xã Nam Điền, Thị trấn 

Rạng Đông – huyện Nghĩa Hưng nên sử dụng giống M20. 

- Đề nghị tỉnh Nam Định tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí để phòng Cây 

trồng - Sở Nông nghiệp thực hiện Dự án chuyển giao, nhân rộng kết quả của Đề tài 

tại các vùng đất nhiễm mặn ven biển của tỉnh./. 
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT LÚA  

TẠI HUYỆN VỤ BẢN – TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Trạm Khuyến nông huyện Vụ Bản 

Thời gian thực hiện: 2013-2014 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thực tiễn sản xuất lúa tại tỉnh Nam Định trong những năm gần đây cho thấy 

cơ cấu giống thuần chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu đa dạng về chủng loại và 

chất lượng; Giống Bắc thơm 7 được trồng với diện tích quá lớn, tuy có chất lượng 

cao, năng suất trung bình song khả năng chống chịu sâu bệnh kém, qua nhiều vụ 

canh tác giống có biểu hiện thoái hóa giống làm giảm năng suất, chất lượng cũng 

như sức chống chịu của giống. Sử dụng thuốc trừ sâu quá tràn lan, không những 

giảm hiệu quả kinh tế mà còn gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến sức 

khoẻ con người. Bên cạnh đó việc sử dụng phân bón một cách tuỳ tiện, phần lớn 

chỉ sử dụng phân vô cơ, bón không cân đối theo nhu cầu cây (bón quá nhiều phân 

đạm), bón ít hoặc không bón phân hữu cơ gây thoái hóa đất và hiệu quả sản xuất 

không cao (lúa dễ bị nhiễm sâu bệnh, năng suất giảm).  

Để giải quyết vấn đề này cần tổng thể các giải pháp kỹ thuật mang tính khoa 

học, hiệu quả:  từ khâu tuyển chọn các giống chất lượng có sức chống chịu tốt với 

các loại sâu bệnh; ứng dụng các giải pháp về chăm bón, phòng trừ sâu bệnh, 

phương thức gieo cấy nhằm góp phần gia tăng năng suất- chất lượng, cải tạo đất và 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường.  

Xuất phát từ những lý do nêu trên, trạm Khuyến nông huyện Vụ Bản thực 

hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng một số tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao 

năng suất và chất lượng trong sản xuất lúa tại huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định”. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Địa điểm bố trí các thí nghiệm: 2 xã Liên Minh, Tân Khánh 

Các chỉ tiêu theo dõi: Thời gian sinh trưởng, khả năng đẻ nhánh, sức chống 

đổ, mức độ nhiễm các đối tượng sâu bệnh chính (Rầy, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn), 

năng suất, chất lượng thương phẩm. 

Nội dung 1: Nghiên cứu tình hình sản xuất lúa, chế độ canh tác và mức độ 

nhiễm sâu bệnh hại tại các xã, thị trấn trong huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 

Thu thập số liệu về tình hình sản xuất lúa, chế độ canh tác, mức độ nhiễm 

sâu bệnh và những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất lúa trong huyện Vụ Bản. 

Nội dung 2: Khảo nghiệm so sánh tuyển chọn một số giống lúa thuần mới có 

thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất, chất lượng khá và ít nhiễm sâu bệnh 
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* Thí nghiệm 1: So sánh, đánh giá về khả năng chống chịu sâu bệnh, tiềm 

năng năng suất và chất lượng thương phẩm của các giống lúa thuần mới ngắn 

ngày.  

- Vật liệu thí nghiệm: 06 giống lúa thuần DT68; TBR127, TBR117; Thiên 

Trường 750; Chân Châu Hương, QR1; Bắc thơm số 7 (đối chứng).  

- Thời gian thí nghiệm: vụ Xuân 2013, mùa 2013 

- Phương pháp tiến hành thí nghiệm: Áp dụng theo khảo nghiệm sản xuất 

1000 m2 /1 giống/điểm/vụ  x 7 giống/2 điểm x 2 vụ 

- Lượng phân bón sử dụng cho 1 ha là : 850 kg phân hữu cơ vi sinh + 220 kg 

urea + 560 kg super lân + 140 kg kaliclorua. 

Nội dung 3: Nghiên cứu áp dụng một số tiến bộ khoa học kỹ thuật bổ trợ, 

làm cơ sở xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác lúa cho huyện Vụ Bản 

* Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp gieo sạ đến 

sinh trưởng, năng suất và khả năng chống chịu sâu bệnh của cây lúa  

- Thời gian thí nghiệm: Mùa 2013; Vụ Xuân 2014, 

- Giống sử dụng thí nghiệm: Giống thuần mới được lựa chọn từ thí nghiệm 1  

- Cách bố trí thí nghiệm:  

+ Giàn sạ 6 trống: H x H=18cm: C x C = 12cm; băng 2,4 m; B x B = 40cm;  

+ Giàn sạ 4-5 trống: Hàng rộng 29 cm- hàng hẹp 14,5 cm; C x C = 12 cm;  

+ Gieo sạ thủ công: Gieo theo băng 2,4 m; B x B= 40cm;  

+ Đối chứng: Cấy mạ nền cứng (tuổi mạ 2.5 lá, mật độ cấy 45khóm/m2) 

- Quy mô thí nghiệm bố trí : 1000 m2/điểm/vụ x 02 điểm x 2 vụ x 4 công 

thức = 16.000 m2 

- Phân bón: (850 kg HCVS + 220kg N + 560kg P + 140kg K)/ha 

* Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại phân hữu cơ vi sinh 

khác nhau đến sinh trưởng, năng suất và khả năng chống chịu bệnh của cây lúa 

- Thời gian thí nghiệm: Mùa 2013; Vụ Xuân 2014. 

- Giống sử dụng thí nghiệm: Giống thuần mới được lựa chọn từ thí nghiệm 1  

- Phương pháp tiến hành thí nghiệm: Bố trí theo khối ngẫu nhiên (RCB), 3 

lần nhắc lại, diện tích mỗi ô là 70 m2 và giữa các ô thí nghiệm có be bờ kép.  

CT 1: (850.000 kg KHC VEDAGRO + 220kg N + 560kg P + 140kg K)/ha 

CT 2: (10.000 kg  phân rơm rạ+ 220kg N + 560kg P + 140kg K)/ha 

CT 3: (850 kg HC KoMix + 220kg N + 560kg P + 140kg K)/ha 

CT 4: (850 kg  HCVS Sông Gianh + 220kg N + 560kg P + 140kg K)/ha 

CT 5: (đối chứng): (0 phân hữu cơ + 220kg N + 560kg P + 140kg K)/ha; 

* Thí nghiệm 4:  Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm đến năng suất 

lúa khi sử dụng chế phẩm phân hữu cơ được xử lý từ rơm rạ thay thế phân chuồng. 

- Địa điểm thí nghiệm: 2 xã Liên Minh, Tân Khánh   
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- Thời gian thí nghiệm: Mùa 2013; Vụ Xuân 2014. 

- Giống sử dụng thí nghiệm: Giống thuần mới được lựa chọn từ thí nghiệm 1  

- Phương pháp tiến hành thí nghiệm: Bố trí theo khối ngẫu nhiên (RCB), 3 

lần nhắc lại, diện tích mỗi ô là 50 m2 và giữa các ô thí nghiệm có be bờ kép. 

CT 1: (10.000 kg Chế phẩm rơm rạ+ 200kg N + 560kg P + 140 kg K)/ha. 

CT 2 (Đ/c): (10.000 kg Chế phẩm rơm rạ+ 220kg N+ 560kg P + 140kg 

K)/ha. 

CT 3: (10.000 kg Chế phẩm rơm rạ+ 240kg N+ 560kg P + 140kg K)/ha. 

CT 4 : (10.000 kg Chế phẩm rơm rạ+ 260kg N + 560kg P + 140kg K)/ha. 

CT 5 : (10.000 kg Chế phẩm rơm rạ+ 280kg N + 560kg P + 140kg K)/ha. 

Nội dung 4: Tập huấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài vào sản 

xuất
 

- Xây dựng mô hình trình diễn kết quả nghiên cứu: Sử dụng kết quả của các 

thí nghiệm 1, 2, 3 và 4 xây dựng mô hình trình diễn 01ha/điểm tại Liên Minh, Tân 

Khánh, Trung Thành (huyện Vụ Bản) vào vụ xuân 2014 

- Tổ chức hội thảo đầu bờ và tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân  

2. Kết quả 

- Trong 07 giống tham gia thí nghiệm, lựa chọn giống DT68 và Trân Châu 

hương là 2 giống có tiềm năng năng suất cao và chất lượng gạo tốt đề xuất đưa vào 

cơ cấu giống của huyện Vụ Bản và của tỉnh Nam Định.Trong 2 giống lựa chọn thì 

giống DT68 lại có nhiều ưu điểm như khả năng chống chịu sâu bệnh tốt hơn hẳn 

các giống, nhất là bệnh bạc lá, khô vằn ở vụ mùa, chịu rét tốt ở vụ xuân. Giống 

DT68 có thời gian ST ngắn hơn giống BT7 từ 5-7 ngày, rất thích hợp ở nhóm xuân 

muộn, mùa sớm để chủ động giải phóng đất sớm để mở rộng sản xuất trồng cây vụ 

đông ưa ấm, góp phần thâm canh tăng vụ, khả năng chịu sâu bệnh tốt, sinh trưởng 

khỏe. Dạng hình gọn, cây cứng, lá đòng đứng góc lá hẹp, cổ bông ngắn, có tiềm 

năng năng suất cao. Hạt gạo trong, dài, cơm mềm, dẻo, thơm thích hợp với thị hiếu 

người tiêu dùng. 

- Giống DT68 được gieo cấy bằng phương pháp gieo sạ sinh trưởng tốt hơn, 

rút ngắn được thời gian sinh trưởng so với lúa cấy. Gieo cấy bằng công cụ sạ hàng 

5 trống, sẽ tạo được hiệu ứng hàng biên tốt nhất, từ đó giúp cây lúa trinh trưởng 

phát triển tốt, có năng suất cao, nhiễm ít nhiễm sâu bệnh hại và chống chịu với 

điều kiện ngoại cảnh. 

- Trong số các loại phân hữu cơ sử dụng trong thí nghiệm thì sử dụng phân 

hữu cơ vi sinh Sông Gianh (CT4) và sử dụng phân hữu cơ vi sinh chế phẩm được 

xử lý từ rơm rạ (CT2) có hiệu quả nhất trong việc tăng năng suất và tăng khả năng 

chống chịu sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh của giống DT68. Đặc biệt khi sử 

dụng phân hữu cơ chế phẩm vi sinh được xử lý từ rơm không những làm tăng năng 



9 

 

suất của giống DT68 mà còn tác động tốt tới việc bảo vệ môi trường, tận dụng 

được nguồn rơm rạ dư thừa của vụ trước, cung cấp được hàm lượng mùn cho đất, 

cải tạo đất hạn, làm cho đất tơi xốp, hạn chế sâu bệnh hại từ vụ trước. 

- Giống DT68 cấy trên nền đất được bón chế phẩm hữu cơ được xử lý từ 

rơm rạ thay thế phân chuồng, thì với mức bón đạm của CT3 tương đương với 240 

kg Urê +540 kg super lân + 140 kg kali clorua /ha giúp cho lúa sinh trưởng, phat 

triển tốt, và tăng khả năng chống chịu sâu bệnh hại, điều kiện thời tiết bất thuận tốt 

từ đó cho năng suất cao nhất, quy trình đã được kiểm chứng trong vụ Xuân 2014 

- Mô hình trình diễn tổng hợp các biện pháp khoa học – kỹ thuật thâm canh 

giống lúa mới DT 68 tại huyện Vụ Bản cho năng suất cao, chất lượng tốt, ít bị 

nhiễm sâu bệnh hại. Hiệu quả kinh tế tăng 6.852.000 đồng/ha so với cấy giống 

BT7 (ĐC) 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học cho huyện Vụ Bản nói riêng, tỉnh 

Nam Định nói chung lựa chọn thêm giống lúa thuần có tiềm năng năng suất, chất 

lượng để bổ sung vào cơ cấu giống. 

Quá trình triển khai đề tài góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của 

người dân trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông 

nghiệp đạt hiệu quả cao và bảo vệ môi trường. 

2. Kiến nghị 

- Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước phối kết hợp chặt chẽ với các cơ 

quan chuyên môn, các xã và thị trấn trong huyện Vụ Bản nói riêng và tỉnh Nam 

Định nói chung, để tuyên truyền giới thiệu quy trình kỹ thuật thâm canh tổng hợp, 

trên giống mới DT68, nhằm đa dạng hoá các giống lúa chất lượng, hạn chế sự phát 

sinh sâu bệnh, nâng cao giá trị thu nhập cho nông dân. 

- Bổ sung giống DT68, vào cơ cấu giống của huyện Vụ Bản và tỉnh cấy trà 

xuân muộn, mùa sớm, mùa trung, cấy chân đất vàn thấp, vàn cao./. 
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NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ 

GIỐNG LÚA THƠM CÓ CHẤT LƯỢNG, GIÁ TRỊ KINH TẾ CAO 
CHO TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: TT Chuyển giao Công nghệ và Khuyến 

nông – Viện Khoa học Nông VN 
Thời gian thực hiện: 2013-2014 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nam Định là tỉnh trọng điểm về nông nghiệp, nhất là sản xuất lúa gạo ở 

vùng Đồng bằng sông Hồng. Năng suất lúa thuộc loại cao nhất cả nước (trên 12 

tấn/ha/năm). Sản lượng lúa đặc sản, chất lượng đạt 40-45%.  

Sản xuất lúa gạo theo hướng hàng hóa đã phát triển mạnh tại hầu hết các 

huyện trong tỉnh trong những năm gần đây. Tuy nhiên bộ giống lúa thơm, lúa chất 

lượng để đáp ứng nhu cầu trên còn hạn chế về số lượng và chủng loại. Giống lúa 

Bắc thơm số 7, nhập nội từ Trung Quốc chiếm trên 70% cơ cấu giống chất lượng 

trong sản xuất hiện nay. Giống Bắc thơm số 7 có chất lượng tốt nhưng nhiễm bệnh 

Bạc lá nặng trong vụ Mùa, năng suất hạn chế trong vụ Xuân. Hơn thế sự thoái hóa 

và lẫn giống của những giống lúa truyền thống là những nhân tố ảnh hưởng đáng 

kể đến sản xuất lúa hàng hóa của tỉnh Nam Định. 

Xuất phát từ thực tế trên, nhằm bổ sung một số giống lúa thơm, lúa chất 

lượng vào bộ giống hiện có trên địa bàn tỉnh Nam Định, chúng tôi thực hiện đề tài: 

“Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển một số giống lúa thơm có chất lượng, giá 

trị kinh tế cao cho tỉnh Nam Định”. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Các thí nghiệm sử dụng phương pháp làm mạ nền, triển khai tại ba địa điểm 

huyện Hải Hậu, Nam Trực, Vụ Bản. Mức độ nhiễm sâu bệnh và các điều kiện bất 

thuận (đánh giá theo tiêu chuẩn ngành 10 TCN/558-2002) 

Nội dung 1: Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa thơm chất lượng cho tỉnh Nam 

Định 

Thí nghiệm 1: Khảo nghiệm sản xuất các giống  

- Vật liệu thí nghiệm: Chân châu Hương - SH8, VS1, DT68, GL102, GL159, 

GL106, GL107, GL160, M14, HT18, đối chứng BT7  

+ Thời gian triển khai: vụ Xuân 2013, vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 

+ Dự kiến tìm ra được 2 giống thích hợp đưa vào thí nghiệm kỹ thuật  

+ Phương pháp bố trí thí nghiệm: Bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn toàn, 

ít nhất 3 lần nhắc lại. Diện tích ô thí nghiệm là 40m2 (5x10m). Khoảng cách giữa 

các ô trong cùng lần nhắc lại là 10cm và giữa các lần nhắc là 20cm 

Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình thâm canh cho các giống lúa 

thơm chất lượng được tuyển chọn cho tỉnh Nam Định  

Thí nghiệm 2: Nghiên cứu xác định thời vụ cho một số giống lúa thơm chất 

lượng  

- Số giống tham gia: 2 giống được lựa chọn từ thí nghiệm 1  

- Thời gian tiến hành: vụ Mùa 2013, Xuân 2014, Mùa 2014 
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-  Phương pháp bố trí thí nghiệm: Theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn toàn, ít 

nhất 3 lần nhắc lại. Diện tích ô thí nghiệm là 30m2. Khoảng cách giữa các ô trong 

cùng lần nhắc lại là 10cm và giữa các lần nhắc là 20cm.   

  - Công thức thí nghiệm: Gieo 3 thời vụ; Các thời vụ gieo cách nhau 5 ngày. 

Vụ Xuân 

(Nam Trực, Vụ Bản, Hải 

Hậu) 

Vụ Mùa tại 

   Nam Trực, Hải Hậu 

Vụ Mùa tại  

Vụ Bản 

TV1: 15/1/2012 

TV2: 20/1/2013 

         TV3: 25/1/2013 

         TV4: 30/1/2013 

         TV5: 5/1/2013 

TV1: 20/5/2013 

TV2: 25/5/2013 

         TV3: 31/5/2013 

         TV4: 1/6/2013 

         TV5: 10/6/2013 

TV1: 20/6/2013 

TV2: 25/6/2013 

         TV3: 30/6/2013 

         TV4: 5/7/2013 

 TV5: 10/7/2013 

Thí nghiệm 3: Nghiên cứu xác định mật độ và số dảnh cấy một số giống lúa 

thơm chất lượng  

- Số giống tham gia: 2 giống được lựa chọn từ thí nghiệm 1  

- Thời gian tiến hành: vụ Mùa 2013, Xuân 2014, Mùa 2014 

-  Phương pháp bố trí thí nghiệm: Theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn toàn, ít 

nhất 3 lần nhắc lại. Diện tích ô thí nghiệm là 30m2. Khoảng cách giữa các ô trong 

cùng lần nhắc lại là 10cm và giữa các lần nhắc là 20cm                                

- Công thức thí nghiệm 

+ Số dảnh cấy:        

D1: 1 dảnh/khóm                               

D2: 2 dảnh/khóm                               

D3: 3 dảnh/khóm 

+ Mật độ cấy:          

M1: 30 khóm/m2 

M2: 35 khóm/m2 

M3: 40 khóm/m2                       

Thí nghiệm 4: Thí nghiệm xác định một số chủng loại phân bón thích hợp cho 

các giống lúa thơm  chất lượng  

- Số giống tham gia: 2 giống được lựa chọn từ thí nghiệm 1 

- Thời gian tiến hành: vụ Mùa 2013, Xuân 2014, Mùa 2014 

- Phương pháp bố trí thí nghiệm: Theo kiểu khối ngẫu nhiên 3 lần lặp lại 

- Công thức thí nghiệm: 

+ Công thức 1: Sử dụng 100% phân đơn (Urê + Super lân + Kali)  

+ Công thức 2: NPK super lâm thao (NPK-S12.5.10-14) + Bổ sung phân đơn  

+ Công thức 3: Sử dụng phân NPK Văn Điển (6-11-2) + Bổ sung phân đơn 

+ Công thức 4: Sử dụng phân nén NK + Bổ sung phân đơn 

Nội dung 3: Xây dựng mô hình trình diễn tổng hợp các biện pháp kỹ thuật 

canh tác. 

- Xây dựng 3 mô hình trình diễn vào vụ mùa 2014 tại 3 huyện đại diện cho 

các vùng sản xuất của tỉnh Nam Định (huyện Hải Hậu, Nam Trực, Vụ Bản). Quy 

mô 1ha/mô hình. Sử dụng giống, công thức thời vụ, phân bón, mật độ cấy đã lựa 

chọn tại các thí nghiệm 1, 2, 3, 4 

- Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế dựa vào phương pháp hạch toán tài 

chính tổng quát để phân tích: RAVC = GR - TC. 

2. Kết quả 

- Đề tài đã tuyển chọn được 2 giống lúa HT18 và GL159 cho năng suất, chất 

lượng cao, nhiễm nhẹ đến trung bình đối với một số loại sâu bệnh hại chính. Thời 

gian sinh trưởng vụ Xuân từ 130-135 ngày, vụ Mùa từ 105-110 ngày. Năng suất 
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thực thu đạt từ 60 - 67 tạ/ha. 

-  Đề tài đã xây dựng được Quy trình thâm canh tổng hợp cho 2 giống lúa 

HT18 và GL159 áp dụng cho các vùng trồng lúa tại tỉnh Nam Định.  

Đối với giống GL159:  

+ Thời vụ: Vụ Xuân: gieo mạ 5/2-10/2; Vụ Mùa gieo mạ ngày 20-30/6. 

Năng suất dao động từ 64,0-69,4 tạ/ha. 

+ Mật độ, số dảnh: Cấy 2 dảnh ở mật độ 35 - 40khóm/m2. 

+ Chủng loại phân bón:  Sử dụng phân NPK của lân Lâm Thao + Bổ sung 

phân đơn (cụ thể theo quy trình sản xuất).  

Đối với giống HT18: 

+ Thời vụ: Vụ Xuân: gieo mạ 05/2-10/2; Vụ Mùa gieo mạ ngày 20-30/6. 

Năng suất dao động từ 64,0-69,0 tạ/ha. 

+ Mật độ, số dảnh: Cấy 2 dảnh ở mật độ 35 - 40khóm/m2. 

+ Chủng loại phân bón:  Sử dụng phân NPK của lân Lâm Thao + Bổ sung 

phân đơn (cụ thể theo quy trình sản xuất) 

- Đề tài đã xây dựng thành công 6 mô hình thâm canh cho 2 giống lúa HT18 

và GL159 trong vụ Mùa 2014 tại các vùng trồng lúa chính của tỉnh Nam Định. 

Năng suất của hai giống lúa HT18 và GL159 đều đạt năng suất trên 64 tạ/ha cho lãi 

thuần từ 3.040.000 - 3.740.000 đồng/ha so với giống lúa đối chứng BT7. Kết quả 

của mô hình được các nhà khoa học, các cấp, ngành của tỉnh đánh giá cao, được 

người dân tại các địa phương đề nghị mở rộng sản xuất trong những vụ tiếp theo. 

- Đề tài đã tổ chức 6 lớp tập huấn về quy trình kỹ thuật hai giống lúa HT18 và 

GL159 cho 300 lượt nông dân tại các vùng trồng lúa của tỉnh Nam Định. Kết quả 

lớp tập huấn được chính quyền và người dân đánh giá cao 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Kết quả khảo nghiệm đã lựa chọn được 02 giống có triển vọng về năng suất, 

chất lượng, khắc phục được một số nhược điểm của giống BT7 như bạc lá, dễ đổ 

để thay thế dần giống Bắc Thơm số 7 đang bị thoái hóa tại địa phương. 

Các hoạt động nghiên cứu của đề tài có sự tham gia của người dân đã góp 

phần nâng cao nhận thức về ứng dụng khoa học công nghệ trong việc cải tiến kỹ 

thuật, áp dụng các giống mới để nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông 

nghiệp tại địa phương. 

2. Kiến nghị 

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định cho phép 

bổ sung hai giống HT18 và GL159 vào cơ cấu giống lúa chất lượng của tỉnh. 

- Từng bước mở rộng sản xuất hai giống lúa HT18 và GL159 trong những 

năm tiếp theo tại các vùng trồng lúa của tỉnh Nam Định./. 
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHAI THÁC 
 HIỆU ỨNG HÀNG BIÊN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ  
TRONG SẢN XUẤT LÚA TẠI HUYỆN HẢI HẬU TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: TT Chuyển giao Công nghệ và Khuyến 

nông – Viện Khoa học Nông nghiệp VN 
Thời gian thực hiện: 2014-2015 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hải Hậu là huyện ven biển tỉnh Nam Định, với vị trí địa lý thuận lợi, huyện 

Hải Hậu có nhiều tiềm năng để phát triển về du lịch, về dịch vụ,… đặc biệt là về 

nông nghiệp. Trong những năm gần đây, Hải Hậu là huyện trọng điểm trong sản 

xuất lúa của tỉnh Nam Định. Theo báo cáo thống kê của huyện, diện tích lúa năm 

2014 là 20,8 nghìn ha, sản lượng đạt 129,5 nghìn tấn. Tuy nhiên sản xuất lúa tại 

huyện Hải Hậu nói riêng và và tỉnh Nam Định nói chung chủ yếu theo phương 

pháp truyền thống (hàng cách hàng đều nhau), với phương pháp này không có khả 

năng tăng năng suất và chất lượng của lúa gạo. Trong những năm gần đây, do chịu 

ảnh hưởng của quá trình biến đổi khí hậu, sâu bệnh hại phát triển mạnh, đặc biệt là 

bệnh khô vằn, đạo ôn, … trong vụ Xuân và rầy nâu, bệnh bạc lá, … trong vụ Mùa 

gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Do đó nghiên cứu đổi mới 

phương pháp canh tác, tạo điều kiện tăng năng suất, chất lượng của lúa gạo và 

giảm tác động của sâu bệnh hại ảnh hưởng xấu đến môi trường sống tại huyện Hải 

Hậu là yêu cầu cấp thiết. Trong đó, nghiên cứu ứng dụng hiệu ứng hàng biên là 

giải pháp khả thi nhằm tăng hiệu quả sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời và tạo 

sự thông thoáng cho cây lúa. 

Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên, nhằm khai thác hiệu quả khoảng cách 

cấy, sạ hàng rộng – hàng hẹp, đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình khai thác 

hiệu ứng hàng biên nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa tại huyện 

Hải Hậu, tỉnh Nam Định” được phê duyệt cho triển khai. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

 Nội dung 1: Nghiên cứu xác định khoảng cách cấy hàng rộng – hàng hẹp 

nhằm tăng năng suất 10% so với đại trà tại huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định. 

- Giống lúa sử dụng thí nghiệm: BT7 và TX111 

- Các công thức thí nghiệm: 5 công thức 

Công thức 1 (K1): Khoảng cách là 18 cm x 18 cm (CT đối chứng) 

Công thức 2 (K2): Cấy hàng rộng (36cm), hàng hẹp (18cm) xen kẽ 

Công thức 3 (K3): Cấy hàng rộng (31cm), hàng hẹp (13cm) xen kẽ 

Công thức 4 (K4): Cấy hàng rộng (27cm), hàng hẹp (17cm) xen kẽ 

Công thức 5 (K5): Cấy hàng rộng (30cm), hàng hẹp (15cm) xen kẽ 

- Mật độ: 40 khóm/m2, 2 – 3 dảnh/khóm, gieo sạ (vụ Xuân), sử dụng mạ nền 

cứng (vụ Mùa) 
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- Kỹ thuật chăm sóc, bón phân: theo kỹ thuật phổ biến tại địa phương. 

- Quy mô: 0,2 ha/giống; Thời gian triển khai: vụ Xuân 2014, Mùa 2014 và 

Xuân 2015 

- Địa điểm triển khai: 02 điểm (xã Hải Tân và Hải Trung, huyện Hải Hậu) 

- Các chỉ tiêu theo dõi, so sánh:  

+ Phương đánh giá các chỉ tiêu nông sinh học: Đánh giá các chỉ tiêu sinh lí 

sinh hoá, hình thái, chống chịu trên lúa theo tiêu chuẩn ngành 10 TCN/558-2002. 

+ Phương pháp đánh giá mức độ nhiễm sâu bệnh và các điều kiện bất thuận 

(đánh giá theo phương pháp của Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI)) 

Mức độ phản ứng với một số sâu hại chính: Sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn 

lá nhỏ, rầy nâu.  

Mức độ phản ứng với lại một số loại bệnh hại chính: Đạo ôn, khô vằn, bạc 

lá lúa. 

Nội dung 2: Xây dựng mô hình áp dụng kỹ thuật tiên tiến trên đất 2 lúa tại 

huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định 

- Giống lúa sử dụng trong mô hình: BT7 và TX111 

- Công thức sử dụng trình diễn: Công thức tối ưu được lựa chọn từ thí 

nghiệm  

- Kỹ thuật chăm sóc, bón phân: theo kỹ thuật phổ biến tại địa phương. 

- Quy mô: 03ha/điểm (01ha giống TX111 và 02ha giống BT7); Thời gian 

triển khai: vụ Mùa 2014 và vụ Xuân 2015 

- Địa điểm triển khai: 02 điểm (xã Hải Tân và Hải Trung, huyện Hải Hậu); 

- Hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật cho khoảng 100-150 lượt nông dân tham gia 

mô hình kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến (kỹ thuật tăng hiệu ứng hàng biên) và trồng 

gối vụ cây vụ động: Tổ chức 3 lớp tại 3 xã, mỗi lớp 50 người. 

- Tổ chức hội nghị đầu bờ để giới thiệu, khuyến cáo giống mới và biện pháp 

kỹ thuật mới (2 hội nghị). 

2. Kết quả 

- Nghiên cứu cấy hàng rộng - hàng hẹp, Đề tài đã xác định được công thức 

cấy hàng rộng - hàng hẹp thích hợp cho sinh trưởng phát triển, giảm khả năng 

nhiễm các loại sâu bệnh hại và cho năng suất cao nhất đối với giống lúa thuần BT7 

là công thức K4 (cấy hàng rộng – hàng hẹp theo khoảng cách 33:11 cm), và giống 

lúa lai TX111 là công thức K2 (cấy hàng rộng – hàng hẹp theo khoảng cách 44:11 

cm). 

Ở các công thức cấy lúa hàng rộng - hàng hẹp áp dụng trong nghiên cứu ở 

các giống lúa đều cho năng suất thực thu và năng suất lý thuyết cao hơn so với 

công thức cấy đối chứng (cấy bình thường). Năng suất thực thu trên giống BT7 ở 

các công thức K4 cấy hàng rộng - hàng hẹp cao hơn từ 10,59 – 17,06% so với công 

thức đối chứng; năng suất thực thu trên giống lúa lai TX111 ở công thức K2 cấy 

hàng rộng - hàng hẹp cao hơn từ 12,6 - 18,0% so với công thức đối chứng (cấy 

bình thường) tuỳ theo mùa vụ gieo trồng.  
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- Kết quả xây dựng mô hình sản xuất lúa gieo cấy lúa hàng rộng – hàng hẹp 

trên 2 giống lúa BT7 và lúa lai TX111 trong 2 vụ tại xã Hải Trung và Hải Tân cho 

thấy: 

Với giống lúa lai TX111: Mô hình gieo cấy hàng rộng hàng hẹp sinh trưởng 

phát triển tốt hơn, ít nhiễm sâu bệnh hơn và cho năng suất cao hơn mô hình đối 

chứng (sản xuất đại trà của người dân), năng suất mô hình dao động từ 61,8 – 

64,75 tạ/ha, cho lợi nhuận (lãi cao hơn) đại trà từ 3.965.000 đồng/ha – 7.040.000 

đồng/ha. 

Với giống lúa BT7: Mô hình gieo cấy hàng rộng hàng hẹp sinh trưởng phát 

triển tốt hơn, ít nhiễm sâu bệnh hơn và cho năng suất cao hơn mô hình đối chứng 

(sản xuất đại trà của người dân), năng suất mô hình dao động từ 53,8 – 63,5 tạ/ha, 

cho lợi nhuận (lãi cao hơn) đại trà từ 8.000.000 đồng – 11.600.000 đồng/ha. 

 - Đề tài đã đào tạo, tập huấn cho 200 lượt cán bộ, nông dân địa phương về 

kỹ thuật canh tác lúa hàng rộng - hàng hẹp tăng hiệu ứng hàng biên trong sản xuất 

tại địa phương góp phần nâng cao năng suất, giảm thiểu sâu bệnh hại giúp bảo vệ 

môi trường đồng thời trong quá trình tham gia triển khai đề tài, tham gia các lớp 

tập huấn, hội thảo đầu bờ đã góp phần nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật nông 

nghiệp cho cán bộ làm công tác quản lý và người trồng lúa tại địa phương. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu đã khẳng định hiệu quả kinh tế, khả năng giảm sâu bệnh 

hại của hiệu ứng hàng biên trong sản xuất cả giống lúa thuần và lúa lai, trong đó 

giống lúa lai thể hiện vượt trội hơn. 

Khó khăn của đề tài khi phát triển mô hình trong sản xuất lúa gạo tại Hải 

Hậu là do ruộng đất còn manh mún, nhỏ lẻ, sản xuất theo hướng tự cung tự cấp, 

thu nhập từ sản xuất lúa gạo của người dân không cao nên việc nhân rộng kỹ thuật 

sạ hàng rộng – hàng hẹp vào sản xuất là rất khó khăn. 

2. Kiến nghị 

Để kết quả nghiên cứu được nhân rộng vào thực tiễn và có sức lan tỏa, đề 

nghị tỉnh Nam Định tiếp tục thực hiện dự án hỗ trợ xây dựng mô hình mở rộng kỹ 

thuật gieo cấy lúa hàng rộng – hàng hẹp để phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao 

năng suất và hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Chuyển giao kỹ thuật cho các 

doanh nghiệp sản xuất lúa gạo với quy mô lớn như Cường Tân, Đình Mộc, Toản 

Xuân... để giảm thiểu chị phí đầu vào và tăng chất lượng đầu ra cho sản phẩm lúa 

gạo. 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm giới thiệu và khuyến 

khích người nông dân áp dụng biện pháp kỹ thuật canh tác mới, nâng cao năng suất 

chất lượng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường./. 
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KHẢO NGHIỆM SẢN XUẤT 07 GIỐNG LÚA THUẦN: 

OM 9577, OM 4900, OM 8017, OM 6976, OM 108-200, ST5, RVT 
(XUẤT XỨ GIỐNG: SÓC TRĂNG) 

 
 Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Nam Định 

Thời gian thực hiện: 2014-2015 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nam Định nằm trong vùng vịnh Bắc Bộ nên hàng năm thường chịu ảnh 

hưởng lớn của BĐKH, trong đó có  hiện tượng xâm nhiễm mặn do mực nước biển 

dâng cao, thu hẹp diện tích đất trồng cây lương thực, thực phẩm. Hàng năm, có 

trên 12.000 ha đất canh tác của 3 huyện ven biển (Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Hải 

Hậu) bị ảnh hưởng mặn (độ mặn đồng ruộng phổ biến từ 1,2 - 3‰) nên việc canh 

tác lúa gặp nhiều khó khăn, nhất là trong vụ Xuân. Năng suất lúa ở các nơi này 

thường giảm 20 – 25% so với các nơi khác. Từ năm 2011-2014 đã có trên 2.000 ha 

lúa của 3 huyện ven biển bị chết do ảnh hưởng mặn. Trước tình hình thực tế này, 

nhu cầu nghiên cứu, đánh giá và sử dụng các giống lúa chịu mặn đã trở thành yêu 

cầu cấp thiết. 

Một trong những giải pháp thích ứng hữu hiệu với xâm nhập mặn là việc 

chọn tạo các giống lúa có khả năng chịu mặn cao, đồng thời có năng suất cao và 

phẩm chất tốt là rất cần thiết. Việc tìm ra được các giống lúa có khả năng chịu mặn 

trong số các giống lúa hiện có và nghiên cứu các đặc tính nông sinh học liên quan 

đến tính chịu mặn, từ đó xây dựng quy trình canh tác phù hợp sẽ góp phần canh tác 

lúa nước hiệu quả trên vùng đất bị nhiễm mặn. 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 84/UBND-VP5 ngày 

11/02/2014 việc thực hiện nhiệm vụ: “Khảo nghiệm sản xuất 07 giống lúa thuần: 

OM 9577, OM 4900, OM 8017, OM 6976, OM 108-200, ST5, RVT (xuất xứ 

giống: Sóc Trăng)” phòng Cây trồng – Sở Nông nghiệp & PTNT Nam Định đã 

phối hợp với Nông trường Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng tổ chức thực hiện các 

thí nghiệm so sánh các giống lúa chịu mặn qua hai vụ Xuân 2014 và Xuân 2015. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Vật liệu, địa điểm, thời gian nghiên cứu 

- Vật liệu nghiên cứu: Giống khảo nghiệm gồm 7 giống lúa thuần được đánh 

giá là có khả năng chịu mặn: Sóc Trăng 5, OM 6976, OM 9577, OM 8017, OM 

4900, OM 108-200, RVT, giống đối chứng là TBR45. 

- Địa điểm nghiên cứu: Lựa chọn 2 khu ruộng có mức độ nhiễm mặn điển 

hình trong vụ Xuân tại Nông trường Rạng Đông: 

+ Khu 1: Độ mặn mặt ruộng thường xuyên sau khi cấy 1-1,5‰ ở đội 6 

+ Khu 2: Độ mặn mặt ruộng thường xuyên sau khi cấy từ trên 1,5 đến 3‰ ở 

đội 11. 

- Thời gian nghiên cứu: Vụ Xuân 2014, vụ Xuân 2015. 

Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp bố trí thí nghiệm:  

+ Thực hiện 2 thí nghiệm so sánh giống gồm 07 giống thí nghiệm và 01 

giống đối chứng. Thí nghiệm được thực hiện theo Quy phạm 10 TCN 558-2002. 

Các giống được cấy theo ô bố trí ngẫu nhiên, diện tích mỗi ô là 100 m2. 
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+ Diện tích: 08 giống x 100 m2/giống + 250 m2 = 1.050 m2. 

- Các chỉ tiêu theo dõi, nghiên cứu 

+ Thời kỳ mạ theo dõi các chỉ tiêu: ngày gieo mạ; tỷ lệ nảy mầm; ngày cấy 

thí nghiệm; số lá mạ khi cấy; chiều cao cây mạ khi cấy. 

+ Thời kỳ lúa theo dõi các chỉ tiêu: thời gian bén rễ hồi xanh; thời gian bắt 

đầu đẻ nhánh; thời gian kết thúc đẻ nhánh; số dảnh đẻ tối đa; số dảnh hữu hiệu; 

thời gian bắt đầu và kết thúc trỗ (10 - 80%); thời gian sinh trưởng (ngày); chiều 

cao cây qua các giai đoạn (đo định kỳ 7 ngày/lần); dạng hình cây lúa; dạng hạt. 

+ Đánh giá khả năng chống chịu mặn, chống chịu 1 số sâu bệnh chính (rầy 

nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn) và khả năng chống đổ. 

+ Các yếu tố cấu thành năng suất: Số bông/khóm; tổng số hạt/bông; tỷ lệ lép 

(%); khối lượng 1.000 hạt (gam) (P.1000); năng suất lý thuyết và thực thu (tạ/ha). 

-  Các biện pháp kỹ thuật 

+ Thời vụ gieo cấy và phòng trừ sâu bệnh như giống đại trà ở địa phương  

+ Phương thức mạ: Mạ nền cứng; Mật độ cấy: 40 khóm/m2 

+ Phân bón (kg/sào): 360 kg phân chuồng+12 kg Urea+5 kg kali+20 kg lân 

super  

+ Phòng trừ sâu bệnh: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và hướng dẫn, tổ 

chức phòng trừ kịp thời theo theo nguyên tắc 4 đúng. 

2. Kết quả 

Năng suất lý thuyết 

Trong vụ Xuân 2014, năng suất lý thuyết của các giống đều không cao so 

với các trà lúa ngoài đại trà, nguyên nhân một phần các giống này đều có tỷ lệ lép 

khá cao, số hạt/bông thấp… giống có năng suất cao nhất là TBR45 (64,5 tạ/ha ở 

điểm 1 và 62,7 tạ/ha ở điểm 2) và OM6976 (64,4 tạ/ha ở điểm 2 và 59,7 tạ/ha ở 

điểm 1), cho năng suất thấp nhất là giống OM4900 (17,7 tạ/ha ở điểm 1 và 20 tạ/ha 

ở điểm 2).  

Vụ Xuân 2015 các giống lúa thí nghiệm (trừ giống Sóc Trăng) đều có tiềm 

năng năng suất cao, năng suất lý thuyết đạt 76,1 – 86,5 tạ/ha ở điểm 1 và 55,8 – 

84,9 tạ/ha ở điểm 2, tương đương với các giống lúa thuần ngoài đại trà. Giống Sóc 

Trăng 5 có năng suất lý thuyết thấp, chỉ đạt 49,5 tạ/ha ở điểm 1 và 40,1 tạ/ha ở 

điểm 2. Năng suất lý thuyết của hầu hết các giống trong vụ Xuân 2015 đều cao hơn 

vụ Xuân 2014.  

Năng suất thực thu 

Năng suất thực thu của các giống trong vụ Xuân 2014 từ 15,3 – 54,6 tạ/ha là 

rất thấp và thấp hơn vụ Xuân 2015 (34,0 – 72,0 tạ/ha). Ở cả 2 vụ, giống OM6976 

có năng suất cao hơn giống đối chứng TBR45, các giống còn lại có năng suất thấp 

hơn đối chứng. Giống Sóc Trăng 5 và OM4900 có năng suất thực thu thấp ở cả 2 

vụ. 

Như vậy, các giống có biểu hiện bị ảnh hưởng mặn trong quá trình sinh 

trưởng, phát triển đều cho năng suất thực thu thấp hơn các giống còn lại; Vụ Xuân 

2015, năng suất của các giống ở điểm 2 đều thấp hơn điểm 1 (độ mặn trên ruộng ở 

điểm 2 luôn cao hơn ở điểm 1 trong cả vụ Xuân 2015) thể hiện rõ tác động tiêu cực 

của mặn đến năng suất các giống lúa trong thí nghiệm. Vụ Xuân 2014, năng suất 

của các giống ở điểm 2 đều cao hơn điểm 1 (trừ giống TBR45) là do điểm 1 cấy 

sớm, gặp điều kiện thời tiết bất thuận ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của 
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cây lúa;  

Khả năng chống chịu của các giống lúa thí nghiệm 

- Khả năng chịu mặn qua các giai đoạn sinh trưởng của các giống thí nghiệm 

+ Vụ Xuân 2014: Điều kiện thời tiết từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2014 có 

mưa nhiều và thường xuyên hơn các năm trước, nên độ mặn trên đồng ruộng đo 

được trong giai đoạn này cũng giảm so với các vụ trước. Theo kết quả đo mặn tại 

các điểm theo dõi thí nghiệm thì độ mặn ở vụ Xuân 2014 không gây hại nặng đến 

sinh trưởng, phát triển của cây lúa.  

+ Vụ Xuân 2015: Theo kết quả đo mặn tại các điểm theo dõi thí nghiệm 

không gây hại nặng đến sinh trưởng, phát triển của cây lúa. Tháng 4 là thời kỳ cuối 

đẻ nhánh – chuyển sang làm đòng, một số giống có biểu hiện bị ảnh hưởng mặn 

thế hiện ở khả năng hình thành dảnh hữu hiệu thấp như giống Sóc Trăng 5, 

OM8107, OM4900. 

- Khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh 

+ Khả năng chống chịu sâu bệnh 

Vụ Xuân 2014 diễn ra trong điều kiện thời tiết ấm và ẩm. Sau khi cấy nền 

nhiệt độ cao và độ ẩm lớn, lúa phát triển nhanh tạo điều kiện thuận lợi cho sâu 

bệnh phát triển, nhất là bệnh khô vằn và bệnh đạo ôn phát triển và gây hại trên các 

giống nhiễm. 

Bệnh khô vằn: Bệnh xuất hiện trên các giống ở mức độ nhẹ (điểm 0-1), 

giống lúa OM 4900 nhiễm bệnh khô vằn nặng hơn các giống khác (điểm 1-3).  

Bệnh đạo ôn: Các giống đều nhiễm nhẹ, riêng giống OM4900 nhiễm bệnh ở 

mức độ trung bình (điểm 1-2). 

Vụ Xuân 2015 diễn ra trong điều kiện thời tiết ấm, lúa phát triển nhanh tạo 

điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát triển, nhất là bệnh khô vằn và bệnh đạo ôn 

phát triển và gây hại trên các giống nhiễm. Nhìn chung các giống đều nhiễm các 

đối tượng sâu bệnh hại chủ yếu (bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá, sâu đục 

thân, sâu cuốn lá) ở mức độ nhẹ đến trung bình (1 – 3). 

+ Mặc dù các giống lúa trong thí nghiệm đều có sức chống chịu sâu bệnh 

tương đương với các giống đang gieo cấy phổ biến ngoài đại trà, nhưng lại rất mẫn 

cảm với điều kiện thời tiết nắng nóng (nhiệt độ cao, ẩm độ thấp) dẫn đến tỷ lệ lép 

cao - đây là nguyên nhân chính dẫn đến năng suất thực thu của các giống thấp 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận: Từ kết quả của các thí nghiệm, chúng tôi rút ra kết luận sau: Giống 

OM 6976 có năng suất ổn định và cao hơn đối chứng ở cả 2 vụ thí nghiệm, có thể 

bổ sung vào cơ cấu giống lúa cho vùng đất nhiễm mặn huyện Nghĩa Hưng. Tuy 

nhiên, nếu so sánh với các giống lúa lai đang cấy phổ biến ở địa phương như 

TX111 thì sức chịu mặn tương đương nhưng năng suất thấp hơn nên sẽ khó mở 

rộng ra ngoài đại trà 

2. Kiến nghị: Đề nghị tỉnh Nam Định hỗ trợ kinh phí để xây dựng mô hình trình 

diễn giống lúa OM 6976 ở các xã ven biển có diện tích nhiễm mặn nặng; đồng thời 

quan tâm, tạo điều kiện cho Sở Nông nghiệp & PTNT đề xuất và thực hiện các 

nhiệm vụ KH&CN nhằm chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất nông 

nghiệp góp phần thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Nam 

Định theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững./. 
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TUYỂN CHỌN VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG LÚA THUẦN CÓ 
NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CAO CHO TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Trung tâm Giống cây trồng Nam Định 

Thời gian thực hiện: 2013-2014 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nam Định là tỉnh duyên hải trọng điểm nông nghiệp của Đồng bằng sông 

Hồng, nằm giữa sông Hồng và sông Đáy, diện tích tự nhiên 165.217 ha, diện tích 

trồng lúa của cả tỉnh đạt 76.627 ha (năm 2017); trong đó lúa thuần chất lượng cao 

chiếm 64,3% diện tích (48.746 ha). Mặc dù, có rất nhiều các giống lúa thuần có 

tiềm năng về suất cao, chất lượng gạo đảm bảo cho mục đích thương mại nhưng 

đại đa số diện tích trên địa bàn tỉnh vẫn tập trung vào gieo cấy giống lúa Bắc thơm 

số 7 đã và đang bộc lộ nhiều yếu điểm nhất là nhiễm bệnh bạc lá ở vụ Mùa và 

không kháng rầy nây, rầy lưng trắng nên dễ nhiễm bệnh vàng lùn, lùn sọc đen, ảnh 

hưởng lớn tới năng suất, chất lượng sản xuất trên địa bàn tỉnh. 

Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Nam Định giai đoạn 2014-2020 đã xác 

định cây lúa là một trong năm cây trồng chủ lực trong thời gian tới của tỉnh. Để đạt 

mục tiêu trên và đáp ứng được nhu cầu thực tế sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh thì công tác chọn tạo, lai tạo các gống lúa mới chất lượng cao, ngắn ngày, 

kháng sâu bệnh, thích hợp cho các mùa vụ, năng suất ổn định là đặc biệt quan 

trọng và cần ưu tiên đầu tư phát triển. Do vậy đề tài: “Tuyển chọn và phát triển 

một số dòng, giống lúa thuần có năng suất, chất lượng cao cho tỉnh Nam Định” 

đã được phê duyệt và triển khai. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Nghiên cứu tuyển chọn một số dòng, giống lúa thuần có năng 

suất, chất lượng cao cho tỉnh Nam Định. 

Thí nghiệm 1: So sánh tuyển chọn các dòng, giống lúa thuần có năng suất, 

chất lượng cao  

- Vật liệu thí nghiệm: LT1, LT2, LT5, LT7, LT8, ĐH11, BMX, GL18, 

DT82, DT66, DT86, Hương biển 5, Hương biển 3, đối chứng chất lượng Bắc thơm 

7 và Bắc thơm kháng bạc lá  

 - Phương pháp làm mạ: Mạ dược (mạ nền). 

- Thời gian triển khai: vụ Xuân 2016, vụ Mùa 2016. 

- Địa điểm triển khai: Xã Giao Tân, huyện Giao Thủy và Trung tâm 

Giốngcây trồng Vụ Bản
 

- Phương pháp bố trí thí nghiệm: Tuyển chọn giống, áp dụng Quy phạm 

Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng giống lúa QCVN01-55:2011-

BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Nền phân bón sử dụng là 100N+ 

120P2O5 +80K2O Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn toàn. 

Diện tích ô thí nghiệm là 30m2. Khoảng cách giữa các ô trong cùng lần nhắc lại là 

20cm và giữa các lần nhắc là 30cm 

- Kết quả dự kiến: Lựa chọn được 01 dòng, giống để đưa vào thí nghiệm kỹ 

thuật. 

Nội dung 2: Bước đầu  hoàn thiện quy trình canh tác tổng hợp dựa trên các 

kết quả nghiên cứu cho dòng, giống lúa thuần được tuyển chọn 
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Thí nghiệm 2:  Nghiên cứu xác định ảnh hưởng của phân hữu cơ xử lý từ 

rơm rạ và mật độ cấy đến sinh trưởng phát triển của dòng, giống lúa thuần đã tuyển 

chọn 

- Vật liệu thí nghiệm: 01 dòng/ giống được tuyển chọn từ thí nghiệm 1. 

- Phương pháp làm mạ: mạ dược; Thời điểm: vụ Mùa 2016, Xuân 2017. 

- Phương pháp bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí theo kiểu Spit-plot, 

gồm 2 nhân tố là Phân bón (Ô lớn) và Mật độ (ô nhỏ). Phương thức cấy: 2 dảnh,  

công thức cấy hàng rộng, hàng hẹp là 33-11 (cấy hàng rộng (33cm), hàng hẹp (11 

cm) xen kẽ) 

- Thí nghiệm gồm các công thức: 

+ Phân bón        

P1: Phân hữu cơ rơm rạ + 60% NPK 

P2: Phân hữu cơ rơm rạ + 80% NPK 

P3: Phân hữu cơ rơm rạ + 100% NPK 

+ Mật độ cấy:          

M1: 30 khóm/m2 

M2: 35 khóm/m2 

M2: 40 khóm/m2                       

Công thức đối chứng: 100% NPK, mật độ cấy: cây cách cây 15cm, hàng 

cách hàng 20cm. 

+ Nền NPK Lâm Thao (5:10:3). Phân rơm hữu cơ bón trong các công thức 

thí nghiệm là 10 tấn/ha được xử lý bằng chế phẩm EM 

- Địa điểm: Giao Tân- Giao Thủy và Trung tâm giống cây trồng Nam Định. 

- Các chỉ tiêu theo dõi theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giá 

trị canh tác và sử dụng của giống lúa (QCVN 01-55:2011/BNNPTNT). 

Nội dung 3: Xây dựng mô hình trình diễn áp dụng các kết quả nghiên cứu 

bước đầu về hoàn thiện quy trình canh tác 

- Mô hình trình diễn: sử dụng dòng/giống đã lựa chọn ở TN1, công thức 

phân bón, công thức mật độ tốt nhất (khi áp dụng cấy hàng rộng - hàng hẹp 33-11); 

áp dụng phương pháp gieo xạ bằng dụng cụ thiết kế theo kết quả thí nghiệm. 

- Thực hiện vụ Mùa 2017 tại 02 điểm là Giao Tân- Giao Thủy và Trung tâm 

giống cây trồng Nam Định với quy mô mô: 02ha/mô hình/điểm 

Nội dung 4: Đào tạo, tập huấn và tuyên truyền nhân rộng kết quả thực hiện 

đề tài 

2. Kết quả 

- Về lựa chọn dòng, giống lúa thuần: Qua khảo nghiệm một số dòng, giống 

lúa thuần trong vụ Xuân 2016 và Mùa 2016 tại 02 điểm nghiên cứu đại diện của 

tỉnh, lựa chọn về năng suất có 04 giống triển vọng gồm: Thiên Trường 900, ĐH11, 

LT2, DT86. Kết hợp lựa chọn gồm các yếu tố năng suất, chất lượng, tính chống 

chịu so với đối chứng đã lựa chọn 02 giống Thiên Trường 900 và ĐH11. Đây là 

hai giống có tính vượt trội về năng  suất, chất lượng và tính chống chịu so với các 

đối chứng.  

- Về kỹ thuật canh tác đối với giống Thiên Trường 900 

Thông qua nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ xử lý từ rơm rạ và mật 

độ cấy đến sinh trưởng phát triển của giống Thiên Trường 900 tại các điểm Vụ 

Bản, Giao Thủy trong vụ Mùa 2016 và vụ Xuân 2017 cho thấy: 
+ Về kỹ thuật cấy hàng rộng hàng hẹp:  Sử dụng phương pháp cấy hàng rộng 

– hàng hẹp đối với giống Thiên Trường 900 cho hiệu quả tốt hơn và năng suất cao 

hơn so với phương pháp cấy truyền thống.  
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+ Về phân bón: Bón bổ sung phân hữu cơ xử lý từ rơm rạ bằng chế phâm 

E.M cho năng suất cao hơn so với không bón. Với nền sử dụng phân hữu cơ xử lý 

từ rơm rạ thì mức phân bón 80N- 80 P205-72 K20 cho năng suất cao nhất cũng như 

mức độ nhiễm sâu bệnh là thấp nhất.  

+ Về mật độ cấy: áp dụng mật độ cấy 35 khóm/m2 cho hiệu quả về năng suất 

tốt nhất. 

- Về kết quả trình diễn mô hình 

Thông qua triển khai mô hình trình diễn quy trình canh tác tổng hợp cho kết 

quả khả quan Mô hình cấy cải tiến áp dụng bón phân hữu cơ xử lý từ rơm rạ bằng 

chế phẩm  EM  đối với giống Thiên Trường 900 cho năng suất cao và giảm chi phí 

đầu tư về phân bón so với đối chứng là giống BT7, Thiên Trường 900 áp dụng 

phương thức cấy truyền thống và không bón bổ sung phân hữu cơ xử lý từ rơm rạ. 

Hiệu quả kinh tế ở mô hình trình diễn, trừ phần chi phí công lao động của 

nông dân thì so với đối chứng giống BT7 cấy truyền thống, mỗi ha mô hình trình 

diễn cho hiệu quả kinh tế cao hơn 7,4-7,8 triệu đồng/ha. Việc áp dụng kĩ thuật cấy 

cải tiến hàng rộng – hàng hẹp (33:11 đối với giống lúa thuần) góp phần tăng năng 

suất, hiệu quả kinh tế trong sản xuất hiện nay, kỹ thuật này hoàn toàn áp dụng với 

công cụ sạ hàng ở những vùng chủ động tưới tiêu. 

- Đề tài đã góp phần đào tạo 01 Thạc sỹ Khoa học cây trồng, tập huấn cho 

60 lượt hộ nông dân địa phương về kỹ thuật canh tác tổng hợp áp dụng giống 

Thiên Trường 900 trong vụ Mùa 2017 góp phần nâng cao trình độ khoa học kỹ 

thuật nông nghiệp cho người trồng lúa 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Đề tài đã đạt được mục tiêu nghiên cứu, tuyển chọn được 02 giống có triển 

vọng vượt trội về năng suất và chất lượng so với đối chứng là giống BT7 đang sử 

dụng trong sản xuất đại trà. Là cơ sở khoa học khuyến cáo thay đổi cơ cấu giống 

tại các địa phương. 

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình canh tác tổng hợp đối với các dòng/giống 

được tuyển chọn có sự kế thừa các nghiên cứu trước đó: công thức cấy hàng rộng: 

hàng hẹp; sử dụng phân hữu cơ được xử lý từ rơm rạ… đã góp phần làm tăng sức 

chống chịu của cây lúa, cải thiện môi trường đất, giảm sâu bệnh và tăng hiệu quả 

kinh tế trên diện tích canh tác. 

2. Kiến nghị 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hỗ trợ Trung tâm 

giống cây trồng tổ chức triển khai khảo nghiệm trên diện rộng giống lúa thuần triển 

vọng Thiên trường 900 tại các địa phương trong toàn tỉnh để tiến tới các thủ tục 

công nhận giống lúa mới và bổ sung vào cơ cấu giống lúa thuần của tỉnh sau khi 

giống lúa Thiên Trường 900 được công nhận chính thức. 

Đề nghị UBND tỉnh xem xét có cơ chế hỗ trợ nhằm khuyến khích nông đân 

sử dụng rơm rạ sau thu hoạch ủ mục với chế phẩm sinh học để làm phân hữu cơ sử 

dụng trong sản xuất nông nghiệp. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong chỉ đạo sản xuất 

khuyến khích người nông dân áp dụng biện pháp kỹ thuật sạ hàng rộng - hàng hẹp 

bằng công cụ sạ cải tiến trong vụ xuân muộn tại các vùng chủ động về tưới tiêu./. 
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHĂN NUÔI LỢN NÔNG HỘ  
AN TOÀN DỊCH BỆNH VÀ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Đơn vị chủ trì: Chi cục Thú y tỉnh Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2015 – 2017 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Hiện nay, một trong những lo lắng lớn nhất của người chăn nuôi là dịch 

bệnh bùng phát làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất. Đặc biệt, khi thực hiện quy 

định cấm xuất nhập động vật và sản phẩm động vật từ vùng có dịch ra bên ngoài. 

Điều này đã gây khó khăn cho các hộ chăn nuôi, nhất là đối với các hộ chăn nuôi 

lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của họ, bởi lượng thức ăn cho hàng trăm con 

lợn hoặc hàng nghìn con gà đã được tính toán chi li từ lúc nhập cho đến xuất 

chuồng, chỉ chậm một ngày là họ đã lỗ đến hàng triệu đồng. 

Trước những khó khăn đó, việc xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, 

tiến đến xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật là giải pháp tích cực cho người 

chăn nuôi để có thể xuất bán sản phẩm ngay cả trong vùng dịch và thời điểm có 

dịch.  

Việc xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật tức là người chăn nuôi thực 

hiện áp dụng các biện pháp an toàn sinh học vào trong chăn nuôi, tạo môi trường 

chăn nuôi khép kín, đảm bảo không cho dịch bệnh phát sinh và lây lan, giải quyết 

được bài toán môi trường đang hiện hữu. Đối với người chăn nuôi, xây dựng cơ sở 

an toàn dịch bệnh giúp kiểm soát được dịch bệnh một cách chủ động và hiệu quả 

nhất, giảm tối đa chi phí phòng và điều trị bệnh cho nên làm tăng hiệu quả kinh tế 

trong chăn nuôi. Từ những điều kiện tích cực này, đầu ra của sản phẩm luôn luôn 

được đảm bảo bởi tính thương hiệu “sạch bệnh, an toàn”. Đối với cộng đồng xã 

hội, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật góp phần làm chăn nuôi phát triển 

ổn định, bền vững tại địa phương; người tiêu dùng có nguồn cung cấp thực phẩm 

đảm bảo chất lượng. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Đánh giá hiện trạng một số dịch bệnh nguy hiểm và ô nhiễm môi 

trường trong chăn nuôi lợn nông hộ trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Điều tra xã hội học tổng số 180 hộ đại diện các huyện vùng hạ phía Nam là xã 

Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, đại diện các huyện vùng thượng phía Bắc là xã 

Yên Cường, huyện Ý Yên về tình hình dịch bệnh tai xanh, dịch tả trên đàn lợn từ 

năm 2012 - 2014; các phương thức phòng dịch đã được áp dụng. Hiện trạng môi 

trường chăn nuôi, hình thức xử lý chất thải chăn nuôi tại các hộ; ý thức, nhận thức 

của người dân trong xử lý chất thải chăn nuôi,… 

Nội dung 2: Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế dịch bệnh phát sinh, lây lan; 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường chăn nuôi lợn nông hộ trên địa bàn tỉnh Nam Định. 
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Từ những căn cứ khoa học và kết quả nghiên cứu, phân tích tại nội dung 1, đề 

tài đề xuất các giải pháp áp dụng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường, nâng cao năng suất chăn nuôi đối với chăn nuôi lợn nông hộ tại Nam 

Định, tập trung sâu vào các giải pháp kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi 

bao gồm: vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng nuôi và quản lý chất thải chăn nuôi, 

lựa chọn và đề xuất sử dụng chế phẩm sinh học xử lý ô nhiễm môi trường chăn 

nuôi. Đối với các giải pháp kiểm soát dịch bệnh sẽ đi sâu vào các quy định về xây 

dựng chuồng trại, lựa chọn con giống, chăm sóc nuôi dưỡng và tiêm phòng vắcxin. 

Nội dung 3: Triển khai mô hình xã chăn nuôi an toàn dịch bệnh, giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường, nâng cao năng suất chăn nuôi. 

 Trên cơ sở các nhóm giải pháp tại nội dung 2, đề xuất mô hình chăn nuôi an 

toàn sinh học trong chăn nuôi lợn nông hộ tại tỉnh Nam Định. Bên cạnh việc lựa 

chọn chế phẩm sinh học giảm thiểu ô nhiễm môi trường, mô hình đã áp dụng quy 

trình quản lý, xử lý chất thải chăn nuôi lợn nông hộ và ứng dụng sản phẩm xử lý 

môi trường đã lựa chọn trong đề tài để cải thiện môi trường chăn nuôi và quy trình 

kiểm soát dịch bệnh cùng chế độ thông tin, báo cáo, xử lý dịch bệnh... 

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm các báo cáo: 

- Hiện trạng một số dịch bệnh nguy hiểm trong chăn nuôi lợn nông hộ tại 

tỉnh Nam Định  

- Hiện trạng ô nhiễm môi trường chăn nuôi lợn nông hộ tại tỉnh Nam Định. 

- Các giải pháp chăn nuôi lợn nông hộ an toàn dịch bệnh, giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường. 

- Mô hình chăn nuôi lợn nông hộ an toàn dịch bệnh và giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường. 

Trên cơ sở điều tra đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường và dịch bệnh 

trong chăn nuôi lợn nông hộ tại tỉnh, có điều tra nghiên cứu sâu tại hai xã Xuân 

Ngọc và Yên Cường, ban chủ nhiệm đề tài đã xây dựng thành các nhóm giải pháp 

nhằm xây dựng mô hình chăn nuôi lợn nông hộ an toàn dịch bệnh và giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định. Các giải pháp trước hết phải căn cứ 

vào Thông tư 04/2010/TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn quốc gia QCVN 01-

14:2010/BNNPTNT về điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học. Bên cạnh đó, 

đề tài đã xây dựng thành 2 nhóm giải pháp về an toàn dịch bệnh và giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường dành riêng cho tỉnh Nam Định. 

Cùng với việc xây dựng các nhóm giải pháp phù hợp với thực tiễn của tỉnh 

Nam Định thì đề tài đã xây dựng thành công mô hình cơ sở an toàn dịch đối với 

bệnh dịch tả và lở mồm long móng cho xã Xuân Ngọc với những hiệu quả cả về an 

toàn tình hình dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả kinh 

tế và nhận thức của người dân cũng như chính quyền địa phương. Việc công nhận 

cơ sở an toàn toàn dịch bệnh đối với xã Xuân Ngọc sẽ là bước đầu tiên để tiến tới 

xây dựng thương hiệu cho chăn nuôi của Nam Định sau này, góp phần không chỉ 

đảm bảo cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho thị trường trong tỉnh mà mục tiêu sẽ 
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xuất đến tỉnh khác, tiến đến xuất khẩu thị trường quốc tế, góp phần từng bước triển 

khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Nam Định theo hướng nâng 

cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014 - 2020 theo Quyết định 

số 1346/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh Nam Định. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Chăn nuôi lợn đóng vai trò chủ yếu trong phát triển ngành chăn nuôi của 

Việt Nam nói chung và Nam Định nói riêng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển thì 

công tác xử lý chất thải trong chăn nuôi còn chưa được quan tâm đúng mức. Tỷ lệ 

cơ sở chăn nuôi có khu xử lý chất thải rất thấp, phương thức xử lý còn rất thô xơ 

chủ yếu là ủ phân tươi và phân nhỏ xử lý bằng biogas. Còn lại một tỷ lệ lớn chất 

thải đổ trực tiếp ra môi trường. Kết quả xét nghiệm nước thải chăn nuôi thấy 

Coliform tổng số đạt 9,4x107 CFU/ 100ml cao hơn hàng nghìn lần cho phép 

(ngưỡng cho phép là 5x103) , hàm lượng nitơ tổng số đạt trung bình 1.239 mg/l 

cao hơn 41,3 lần cho phép (ngưỡng cho phép là 30). Ô nhiễm môi trường trong 

chăn nuôi lợn không chỉ làm phát sinh các mầm bệnh truyền nhiễm ỉa chảy, lở 

mồm long móng, tai xanh ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của người dân mà còn 

ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng dân cư. 

Đối với các bệnh truyền nhiễm trong chăn nuôi lợn, mặc dù trong thời gian 

triển khai đề tài không có dịch bệnh bùng phát song kết quả xét nghiệm cho thấy 

8,9% đàn lợn vẫn mang virut dịch tả và 25% mang virut dịch lợn tai xanh.Nguyên 

nhân của các loại vi rút tồn tại trong mỗi vật nuôi là do kháng thể truyền từ mẹ 

sang con hoặc mầm bệnh từ môi trường xâm nhiễm nên vẫn tồn tại trong quần thể 

đàn, khi gặp điều kiện thuận lợi vi rút sẽ phát triển, tăng độc lực và có thể gây ra 

các đợt dịch.Việc mầm bệnh lưu hành trong quần thể đàn là nguy cơ tiềm tàng làm 

cho dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ khi nào nếu không có biện pháp phòng bệnh chủ 

động. Biện pháp tăng cường giám sát phát hiện bệnh, vệ sinh tiêu độc chuồng nuôi, 

chủ động con giống và thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học sẽ giúp giảm thiệt hại 

do dịch tai xanh gây ra. 

2. Kiến nghị 

- Đề nghị UBND tỉnh và sở NN&PTNT có chính sách và cơ chế hỗ trợ các 

địa phương triển khai nhân rộng mô hình cơ sở an toàn dịch lợn trên quy mô toàn 

tỉnh theo đúng Thông tư 04/2010/TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn quốc gia 

QCVN 01-14:2010/BNNPTNT về điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học và 

nhóm giải pháp mà đề tài đề xuất. 

- Hoàn thiện hệ thống quản lý, phân công trách nhiệm giữa các cấp, các 

ngành, có nguồn lực đủ mạnh để thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, áp dụng 

các biện pháp chế tài trong quản lý môi trường trong chăn nuôi./. 
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH SẢN NHÂN TẠO 

TRONG SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ HỒNG MỸ 

TẠI HUYỆN GIAO THỦY, NAM ĐỊNH 

 
Đơn vị chủ trì: Công ty TNHH Thủy sản Minh Phú 
Thời gian thực hiện: 2016-2017 

 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tại Giao Thủy trong những năm gần đây nghề nuôi Ngao có bước phát triển 

mạnh mẽ, diện tích, sản lượng không ngừng tăng lên, giải quyết việc làm, tạo sinh 

kế ổn định cho nhiều người lao động. Tuy vậy, tình hình nuôi ngao hiện nay xuất 

hiện nhiều yếu tố phát triển không bền vững: Diện tích bãi bồi bị khai thác tối đa 

vào nuôi ngao với hệ thống vây lưới dày đặc, mật độ thả giống cao làm mất cần 

bằng hệ sinh thái, năng suất, chất lượng sản phẩm giảm dần. Nuôi tôm (tôm sú, 

tôm thẻ chân trắng) phát triển mạnh và được coi là đối tượng nuôi chủ lực, nhiều 

hộ đã đầu tư nuôi công nghiệp thu được hiệu quả kinh tế cao. Tuy vậy, từ năm 

2007 đến nay do thời tiết diễn biến phức tạp, môi trường biến động, hàng năm diễn 

biến độ mặn ở các vùng nuôi biến đổi nhiều, dịch bệnh thường xuyên xảy ra gây ra 

không ít khó khăn cho người nuôi tôm.   

Trước tình hình đó, việc lựa chọn, bổ sung các đối tượng nuôi có khả năng 

thích nghi cao với biến động của môi trường, đáp ứng yêu cầu  phát triển bền vững 

của nghề NTTS và thị trường là việc làm cần thiết. Bên cạnh các đối tượng như cá 

song, cá vược,… cá Hồng Mỹ cũng là đối tượng nuôi được quan tâm trong thời 

gian tới với nhiều đặc tính sinh trưởng, thích nghi và hiệu quả kinh tế. 

Cá hồng Mỹ hay còn gọi là cá đù đỏ có tên khoa học là Sciaenops ocellatus 

được nhập cá bột về Việt Nam lần đầu tiên từ năm 1999. Sau một thời gian nuôi, 

cá hồng Mỹ đã thể hiện được những đặc tính ưu việt: sinh trưởng nhanh, tính thích 

nghi cao, phù hợp các loại hình nuôi từ ao đất, bể xi măng cho đến lồng nuôi trong 

các môi trường nước khác nhau (mặn, lợ và ngọt). Ngoài giá trị kinh tế mang lại, 

cá hồng Mỹ còn được coi như một đối tượng nuôi phù hợp có khả năng thích ứng 

cao tại huyện Giao Thuỷ. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Chuyển giao công nghệ 

- Đơn vị chuyển giao công nghệ: Trung tâm Quốc gia giống Hải sản miền 

Bắc, là đơn vị làm chủ công nghệ sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá 

Hồng Mỹ. 

- Phương thức chuyển giao: Hướng dẫn lý thuyết, cung cấp tài liệu và thực 

hành tại các mô hình theo hình thức cầm tay chỉ việc. Kết quả, các cán bộ của 

Công ty đã tiếp nhận đầy đủ các công nghệ và có thể chủ động triển khai việc xây 

dựng các mô hình theo nội dung của dự án.  

Nội dung 2: Đào tạo cán bộ kỹ thuật 

- Nội dung đào tạo: Tiếp nhận kỹ thuật sản xuất giống và kỹ thuật nuôi 

thương phẩm cá Hồng Mỹ. 

- Đơn vị đào tạo: Trung tâm Quốc gia giống Hải sản miền Bắc  
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- Phương thức đào tạo: Hướng dẫn lý thuyết, cung cấp tài liệu và thực hành 

tại các mô hình theo hình thức cầm tay chỉ việc. Kết quả, các cán bộ của Công ty 

đã tiếp nhận đầy đủ các công nghệ và có thể chủ động triển khai việc xây dựng các 

mô hình theo nội dung của dự án như:  

+ Xây dựng mô hình sản xuất giống cá Hồng Mỹ  

+ Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Hồng Mỹ . 

+ Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật cho bà con nông dân kỹ thuật nuôi cá Hồng Mỹ  

thương phẩm. 

Nội dung 3: Tập huấn kỹ thuật nuôi cá Hồng Mỹ thương phẩm 

- Đối tượng tham gia lớp học: 100 người là các hộ dân có đầm nuôi tại các 

xã ven biển huyện Giao Thủy và các hô nuôi ở các tỉnh lân cận. Hình thức tổ chức, 

tập trung học viên tại Hội trường để hướng dẫn lý thuyết, cung cấp các tài liệu liên 

quan và tham quan mô hình tại địa điểm phối hợp. 

 - Nội dung được triển khai tại lớp tập huấn:  Kỹ thuật nuôi thương 

phẩm cá Hồng Mỹ gồm: 

+ Kỹ thuật tuyển chọn cá giống. 

+ Kỹ thuật chế biến thức ăn nuôi cá Hồng Mỹ. 

+ Kỹ thuật quản lý, chăm sóc cá Hồng Mỹ trong ao nuôi thương phẩm. 

+ Kỹ thuật phòng và trị bệnh cho cá Hồng Mỹ.  

+ Kỹ thuật thu hoạch và vận chuyển cá thương phẩm. 

- Kết quả: 100% các hộ nông dân tham gia tập huấn nắm vững kỹ thuật và 

có thể tham gia nuôi cá Hồng Mỹ thương phẩm. 

Nội dung 4: Xây dựng Mô hình sinh sản nhân tạo cá Hồng Mỹ  

Quy trình 1: Quy trìnhcông nghệ sinh sản nhân tạo cá Hồng Mỹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quy mô: Sản xuất được 400.000 con giống cá giống kích thước 5- 6cm, có 

màu trắng sáng, khỏe mạnh, không mắc bệnh nguy hiểm 

Quy trình 2: Quy trình nuôi thương phẩm cá Hồng Mỹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuôi vỗ 
Chọn bố mẹ bằng 

nguồn giống nuôi tại Quảng 

Ninh, Hải Phòng  

Kích thích cho 

đẻ 

Thu trứng ấp trứng Thu cá bột 

Ương nuôi  

cá bột  
Thu cá hương Ương nuôi cá 

hương 

Lựa chọn 

địa điểm nuôi 

 

Chuẩn bị 

cơ sở vật chất 

Tuyển chọn, 

thả giống 

Chăm sóc, 

quản lý 

Thu hoạch,  

vận chuyển 
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- Quy mô: Quy mô 01ha, sản lượng 3,5 tấn kích cỡ 1-1,5 con/1kg. 

2. Kết quả 

- Các công nghệ được tiếp nhận gồm Công nghệ sản xuất giống và nuôi 

thương phẩm cá Hồng Mỹ (10 quy trình):  

  Quy trình và xây dựng mô hình sản xuất nhân tạo giống cá Hồng Mỹ ( 6 

Quy trình) 

+ Hướng dẫn kỹ thuật tuyển chọn cá hậu bị cá bố mẹ. 

+ Hướng dẫn kỹ thuật nuôi tăng trưởng nuôi vỗ thành thục. 

+ Hướng dẫn kỹ thuật kích thích sinh sản,thu trứng,ấp nở cá bột. 

+ Hướng dẫn kỹ thuật ương nuôi cá bột thành cá hương. 

+ Hướng dẫn kỹ thuật ương nuôi cá hương thành cá giống. 

+ Hưỡng dẫn kỹ thuật nuôi thức ăn tươi sống. 

- Quy trình và xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Hồng Mỹ trong ao đất 

( 4 Quy trình) 

+ Hướng dẫn kỹ thuật cải tạo. xử lý ao nuôi . 

+ Hướng dẫn kỹ thuật thả giống và chăm sóc . 

+ Hướng dẫn kỹ thuật chế biến thức ăn nuôi cá Hồng Mỹ. 

+ Hướng dẫn kỹ thuật quản lý môi trường,phòng dịch bệnh 

- Mô hình sản xuất giống Cá Hồng Mỹ: đạt 637.250 con giống kích cỡ 5-6cm 

tương đương 500-600 con/1kg.  

- Mô hình nuôi thương phẩm Cá Hồng Mỹ quy mô 01 ha; năng suất đạt 3,8 

tấn cá Hồng Mỹ thương phẩm. 

- Đào tạo và tập huấn: Đã đào tạo 03 cán bộ kỹ thuật sản xuất và 03 cán bộ 

kỹ thuật nuôi thương phẩm. Tập huấn cho 100 lượt nông dân trên địa bàn huyện 

Giao Thủy – tỉnh Nam Định về kỹ thuật nuôi thương phẩm Cá Hồng Mỹ. 

 III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Dự án đã tiếp nhận và làm chủ thành công quy trình công nghệ sinh sản 

nhân tạo trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Hồng Mỹ tại huyện Giao 

Thủy, Nam Định. 

- Dự án đã xây dựng thành công mô hình sản xuất nhân tạo giống cá Hồng 

Mỹ: Tỷ lệ sống từ cá bột thành cá giống > 10%, kích thước 5-6 cm. 

- Dự án đã xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Hồng Mỹ trong ao đất: 

Tỷ lệ sống (giai đoạn từ 5-6cm đến thu hoạch) : > 70%.  

2. Kiến nghị  

 - Sở KH&CN, Sở NN&PTNT thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hội 

thảo khoa học, cung cấp các thông tin về sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá 

Hồng Mỹ  để ngành nuôi trồng thuỷ sản của tỉnh có đối tượng mới là ca Hồng Mỹ 

ngày càng phát triển theo phương thức sản xuất hàng hoá nhằm đáp ứng nhu cầu 

tiêu dùng ngày càng cao của nhân dân trong tỉnh và các tỉnh trong khu vực. 

 - UBND các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng tạo điều thuận lợi, hỗ 

trợ kỹ thuật, quản lý dịch bệnh để các hộ nông dân mạnh dạn khi đưa cá Hồng Mỹ 

vào nuôi thương phẩm./. 
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NGHIÊN CỨU CHỈNH TRỊ CỬA SÔNG NINH CƠ TĂNG KHẢ 
NĂNG THOÁT LŨ, ĐẢM BẢO GIAO THÔNG THỦY VÀ 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020 
 

 Đơn vị chủ trì: Phòng Thí nghiệm trọng điểm QG 
về Động lực học Sông biển 

Thời gian thực hiện: 2012-2013 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sông Ninh Cơ nằm trong hệ thống sông Hồng có vai trò lớn trong thoát lũ và 

đặc biệt là giao thông thủy. Biến đổi dòng chảy và bùn cát do ảnh hưởng của hệ 

thống hồ thượng nguồn và nước biển dâng do biến đổi khí hậu, vùng cửa sông này 

đang có xu hướng bị bồi lấp mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến thoát lũ và các hoạt 

động kinh tế cũng như ảnh hưởng đến giao thông thủy. Vào mùa lũ,  do khả năng 

thoát lũ suy giảm nên tiêu thoát lũ chậm đã gây ảnh hưởng lớn đến các huyện dọc 

theo sông Ninh Cơ. Trong khi đó, vào mùa cạn thì nguồn nước hạ lưu sông cạn 

kiệt, tình hình xâm nhập mặn ngày càng trầm trọng, sông bị nhiễm mặn với độ 

mặn vượt độ mặn cho phép lấy nước tưới lên đến 42 km (vào ngày 13/1/2010 - đây 

là năm mặn xâm nhập sâu nhất, mức độ nhiễm mặn cũng cao nhất trong nhiều năm 

qua),  ảnh hướng lớn đến việc lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh 

đó Cửa sông Ninh Cơ rất có lợi thế về giao thông thủy, có thể nói sông Ninh Cơ là 

tuyến giao thông thủy quan trọng nhất nối giữa hệ thống sông Hồng với biển Đông.  

Trước tình hình đó, việc nghiên cứu chỉnh trị cửa sông Ninh Cơ, nạo vét luồng 

nhằm tạo sự ổn định dòng chảy, tăng khả năng thoát lũ, đảm bảo giao thông thủy 

sẽ tạo ra yếu tố kích cầu phát triển kinh tế ở các huyện ven biển nói riêng và tỉnh 

Nam Định nói chung là vô cùng cần thiết. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Tổng quan các tài liệu nghiên cứu có liên quan đến đề tài về địa 

hình, địa chất, khí tượng thủy hải văn vùng nghiên cứu 

Tổng quan, các kết quả nghiên cứu đã có trong và ngoài nước về chỉnh trị, ổn 

định, chống bồi lấp cửa sông, phân loại đánh giá cửa sông Ninh Cơ. Thu thập, 

chỉnh lý, phân tích các tài liệu địa hình (Bản đồ, bình đồ, mặt cắt), địa chất khu vực 

nghiên cứu; Các tài liệu khí tượng, thủy hải văn; đặc điểm điều kiện tự nhiên, dân 

sinh, kinh tế xã hội, môi trường định hướng phát triển vùng cửa Ninh Cơ 

Nội dung 2: Khảo sát bổ sung địa hình  tính toán điều kiện biên cho khu vực 

Cửa Ninh Cơ 

Để  phụ c vụ  mô phỏ ng cho mô hình  toán mộ t chiề u MIKE11 và  mô 
hình hai chiề u MIKE21 (tính truyề n triề u, truyề n sóng, chế  đ ộ  thủ y lự c) và  
đ ề  xuấ t giả i pháp chỉ nh trị  cử a sông Ninh Cơ  các tà i liệ u đ ị a hình cầ n 
phả i có gồ m: Bả n đ ồ ; Bình đ ồ  vùng cử a sông; Mặ t cắ t lòng sông toà n bộ  
hệ  thố ng sông Hồ ng 

Các tà i liệ u đ ã có hiệ n nay là  bình đ ồ  Ninh Cơ  tỷ  lệ  1/5000 đ o nă m 
2009, mặ t cắ t hệ  thố ng sông Hồ ng, sông Ninh Cơ  có đ ế n trạ m Phú Lễ  đ o 
nă m 2002. Để  đ ả m bả o tính tin cậ y củ a kế t quả  nghiên cứu và  phù hợ p 
vớ i nguồ n lự c tà i chính, đ ề  tà i thự c hiệ n đ o bổ  sung các mặ t cắ t đ ị a 
hình lòng sông chư a có và  tậ p trung và o phạ m vi nghiên cứu củ a đ ề  tà i, 
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đ ặ c biệ t tậ p trung và o lạ ch phía biể n và  cồ n cát ngầ m chắ n cử a sông hiệ n 
tạ i. Sơ  đ ồ  mặ t cắ t như  hình vẽ  

 
 
Khả o sát bổ  sung tà i liệ u đ ị a hình, đ o mặ t cắ t bổ  sung vùng cử a sông 

Ninh Cơ  từ  kênh Quầ n Liêu ra cồ n cát cử a sông. Phân tích đ ánh giá lự a chọ n 

mô hình toán phù hợ p cho vùng cử a sông ven biể n Ninh Cơ  

Phân tích, tính toán biên mự c nướ c, sóng, lưu lượ ng dòng chả y cho mô 

hình 

Nội dung 3: Nghiên cứu đặc điểm chế độ động lực, cơ chế vận chuyển bùn cát 

và nguyên nhân gây bồi lắng cửa Ninh Cơ - Sử dụng mô hình toán 

Mô phỏng và tính toán trường sóng, trường dòng chảy vùng cửa sông, ven 

biển khu vực cửa Ninh Cơ trong gió mùa (với các hướng sóng chính) và trong bão 

trong ĐKTN trên mô hình MIKE 21 theo phương án hiện trạng. 

Mô phỏng quá trình diễn biến bồi, xói vùng vùng cửa sông, ven biển khu vực 

cửa Ninh Cơ (trên mô hình toán tổng hợp về động lực, sóng, dòng chảy, vận chyển 

bùn cát và diễn biến bờ biển, cửa sông) theo phương án hiện trạng . 

Nghiên cứu, xác định các yếu tố động lực, hình thái chủ yếu, quy luật diễn 

biến và nguyên nhân, cơ chế bồi lấp cửa Ninh Cơ theo phương án hiện trạng 

Nội dung 4: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp KHCN chỉnh trị tổng thể chống 

bồi, xói để ổn định vùng cửa sông ven biển khu vực cửa Ninh Cơ 

Phân tích, đánh giá ưu điểm và những tồn tại của các giải pháp ổn định, chống 

sạt lở bờ biển đã được ứng dụng trong nước và thế giới. Nghiên cứu đề xuất các 

giải pháp KHCN chống bồi, xói để ổn định vùng cửa Ninh Cơ. 
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Kiểm chứng giải pháp KHCN đối với phương án chỉnh trị chống bồi xói cửa 

sông Ninh Cơ trên mô hình toán 

Nội dung 5: Lập thiết kế cơ sở cho kết cấu công trình nhằm mục đích đề xuất 

chỉnh trị vùng Cửa Ninh Cơ tăng khả năng thoát lũ, đảm bảo vận tải thủy và phát 

triển kinh tế xã hội 

- Nghiên cứu, thiết kế cơ sở các hạng mục công trình chỉnh trị ổn định cửa 

Ninh Cơ tăng khả năng thoát lũ. Sơ bộ về giải pháp công trình đảm bảo vận tải 

thủy cửa Ninh Cơ. 

- Đánh giá ảnh hưởng của phương án chỉnh trị tới để điều, nuôi trồng thủy 

sản; Đánh giá sơ bộ phát triển kinh tế khu vực nghiên cứu. 

2. Kết quả 

Kết quả nghiên cứu của đề tài là các bản đồ, bình đồ, bộ số liệu đo vẽ, đặc 

điểm chế độ động lực, cơ chế vận chuyển bùn cát và nguyên nhân gây bồi lắng cửa 

Ninh Cơ - Sử dụng mô hình toán MIKE21 cụ thể: 

- Bản đồ cửa sông Ninh Cơ 1/5.000  

- Bình đồ cửa sông Ninh Cơ 1/25.000 

- Bộ số liệu đo bổ sung khảo sát địa hình có tính toán bổ sung điều kiện biên 

cho khu vực cửa Ninh Cơ 

- Các báo cáo khoa học theo chuyên đề nghiên cứu về: 

+ Tổng quan về phân loại cửa sông và phân loại cửa sông Ninh Cơ; Nghiên 

cứu chế độ thủy hải văn vùng cửa sông ven biển tỉnh Nam Định; Đặc điểm hình 

thái và quá trình diễn biến các cửa sông thuộc hệ thống sông Hồng; Định hướng 

phát triển vùng cửa sông Ninh Cơ đến năm 2020 

+ Báo cáo kết quả mô phỏng bằng MIKE21:  

Xác định phạm vi mô hình, xây dựng tệp dữ liệu địa hình, biên cho mô hình. 

Tính toán hiệu chỉnh, kiểm định mô hình với bộ số liệu lựa chọn 

Mô phỏng trường sóng vùng cửa sông và bờ biển khu vực nghiên cứu trong 

gió mùa đông bắc, trong gió mùa tây nam, trong bão. Tính toán hiệu chỉnh, kiểm 

định mô hình dòng chảy và vận chuyển bùn cát với bộ số liệu lựa chọn  

Mô phỏng trường động lực dòng chảy và vận chuyển bùn cát vùng cửa sông 

bờ biển khu vực nghiên cứu trong gió mùa, trong bão, trong lũ ở hiện trạng và sau 

khi có công trình chỉnh trị 

Ảnh hưởng của nước biển dâng đến chế độ dòng chảy và vận chuyển bùn cát 

ven bờ, các vùng cửa sông. Phân tích, đánh giá ưu điểm và những tồn tại của các 

giải pháp ổn định, chống sạt lở bờ biển đã được ứng dụng trên thế giới và trong 

nước 

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp KHCN; Phân tích lựa chọn giải pháp phù 

hợp chống bồi xói để ổn định vùng cửa sông Ninh Cơ. Thiết kế sơ bộ tính toán 

khối lượng các hạng mục công trình chỉnh trị ổn định cửa Ninh Cơ chống bồi lấp 
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và tăng khả năng thoát lũ. Đánh giá tác động môi trường và hiệu quả kinh tế của 

phương án chọn 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Cửa sông ninh cơ là cửa sông là một trong những cửa sông bị suy giảm tự 

nhiên nhất ở nước ta. Theo các phân tích diễn biến cửa sông ở trong đề tài này có 

thể nói cửa Ninh Cơ là cửa có lòng dẫn diễn biến phức tạp, không ổn định về vị trí 

cửa ra và chiều sâu. 

- Các giải pháp chỉnh trị cửa sông Ninh Cơ được xác lập trên cơ sở phân tích 

tổng hợp yêu cầu của các ngành kinh tế - xã hội và môi trường đối với cửa sông. 

- Giải pháp đề tài đề xuất đã được phân tích lựa chọn kỹ dựa trên kết quả tính 

toán mô hình toán, MIKE21 về sóng, dòng chảy, bùn cát và xu thế diễn biến của 

sông qua phương pháp không ảnh, chập bình đồ mặt cắt. Phương án này đảm bảo 

thoát lũ của sông tốt, ổn định luồng tàu. Trong Phương án này do lưu lượng sông 

thoát ra biển qua hai nhánh luồng tàu và lạch hiện tại, nên tại lạch hiện tại tốc độ 

dòng chảy giảm hiện tượng bồi sẽ xuất hiện cao trình đáy nâng lên xói lở ở khu 

vực kè biển Nghĩa phúc sẽ giảm. Tại ven biển Hải thịnh đoạn từ bãi tắm đến cửa 

Ninh Cơ do tác động của đập ngăn cát dòng bùn cát di chuyển dọc bờ bị chặn lại, 

gây bồi nâng cao cao trình bãi, đê kè đoạn này sẽ ổn định hơn. Phía trong sông 

đoạn từ Mon rô đến cửa nhóm dự án đã thừa kế kết quả giải pháp công trình trong 

dự án qui hoạch lũ sông có đê tỉnh Nam định được hội đồng nhân dân tỉnh thông 

qua năm 2012 đưa vào tính toán kết quả cho thây mùa kiệt Q sông tăng lên như 

vậy có thể giảm thiểu được xâm nhập mặn vào sông 

2. Kiến nghị 

Vùng cửa sông là vùng có chế độ động lực rất phức tạp, muốn có giải pháp 

chỉnh trị tối ưu thì cần phải  hiểu biết thấu đáo về vùng này. Tài liệu cơ bản về diễn 

biến hình thái, chế độ động lực, địa hình, bùn cát vùng cửa Ninh Cơ nói riêng và 

vùng biển có cửa sông còn hạn chế rất cần được bổ sung thường xuyên trước khi 

có giải pháp chỉnh trị chính thức để tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh giải pháp cho 

hợp lý hơn. 

Khi giải pháp chỉnh trị được thực hiện ngoài thực tế thì vẫn tiếp tục điều tra, 

diễn biến vùng cửa để đánh giá tác động của giải pháp điều chỉnh để phát huy tối 

đa hiệu quả của công trình./. 
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NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP 

GIẢM THIỂU XÓI LỞ BỜ VÙNG BỜ BIỂN TỈNH NAM ĐỊNH 
 

 Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin, Dữ liệu  
Biển và hải đảo 

Thời gian thực hiện: 2013-2014 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tỉnh Nam Định có tốc độ tăng trưởng khá cao và tương đối ổn định trong 

giai đoạn 2001 – 2012. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh còn 

nhiều bất cập cần giải quyết, cụ thể là: (1) tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhưng 

chưa tương xứng với tiềm năng, mô hình tăng trưởng vẫn ở trình độ thấp, theo 

chiều rộng và dựa vào vốn; (2) Công nghiệp phát triển chưa bền vững, chưa có 

nhiều dự án có quy mô lớn, đa số doanh nghiệp là vừa và nhỏ, và chưa có nhiều 

sản phẩm có thương hiệu và uy tín cao; (3) Sản xuất nông nghiệp chưa hình thành 

được các vùng nguyên liệu, vùng sản xuất hàng hoá lớn; (4) Dịch vụ có chất lượng 

và quy mô chưa cao. Khai thác du lịch dưới mức tiềm năng và thiếu tính chuyên 

nghiệp; (5) Tăng trưởng kinh tế chưa gắn liền với đảm bảo phát triển môi trường 

xã hội, môi trường tự nhiên.  

Với ý nghĩa tìm ra những mặt lợi thế và rào cản tăng trưởng để từ đó đưa ra 

các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong tương lai. Đề 

tài “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-

2020” được lựa chọn để nghiên cứu 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Thu thập hệ thống hóa, xử lý toàn bộ các tài liệu có liên quan 

tới đề tài 

Thu thập và tổng hợp báo cáo các tài liệu khí tượng thủy văn, dân sinh kinh 

tế phục vụ cho đề tài; Xử lý các dữ liệu ảnh máy bay; ảnh vệ tinh độ phân giải cáo 

qua các thời kỳ; bản đồ địa hình các tỉ lệ 1/10.000, 1/25.000, 1/50.000. 

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng xói lở bờ biển khu vực nghiên cứu 

Đánh giá thực trạng xói lở bờ tụ toàn bộ đường bờ từ cửa Ba Lạt đến cửa 

Đáy; Diễn biến bão lũ, nước dâng gây xói lở bờ biển trong những năm 1995 đến 

nay 

Đánh giá việc xây dựng và hư hỏng các công trình đê, kè Nam Định; Đánh 

giá tác động của các công trình xây dựng ở thượng lưu và diễn biến bùn cát thải ra 

cửa sông, ven biển 

Nội dung 3: Ứng dụng phương pháp viễn thám và GIS đánh giá diễn biến 

đường bờ biển Nam Định 

Nghiên cứu tổng quan về phương pháp sử dụng trong đánh giá diễn biến 

đường bờ; Xử lý bộ số liệu đã thu thập bao gồm ảnh viễn thám và bản đồ;  

Xây dựng bản đồ tỉ lệ 1:25.000 diễn biến đường bờ tỉnh Nam Định qua các 

thời kỳ: 1912 – 1936; 1936 – 1965; 1965 – 1991; 1991 – 1995; 1995 – 2003 và 

2003 – 2012; Phân tích, đánh giá kết quả diễn biến đường bờ tỉnh Nam Định qua 

phân tích ảnh. 

Nội dung 4: Đánh giá diễn biến đường bờ bằng mô hình toán MIKE21 
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- Ứng dụng mô hình MIKE21 mô phỏng diễn biến hình thái bờ biển Nam 

Định: Cơ sở lý thuyết, xây dựng miền tính toán và lưới tính phù hợp, chuẩn bị số 

liệu đầu vào, kiểm định mô hình tính  

- Xây dựng các kịch bản và ứng dụng mô hình toán mô phỏng để dự báo 

biến động đường bờ theo 03 kịch bản: ( 1) Mô phỏng và đánh giá diễn biến hình 

thái vào tháng 8: Thời gian mô phỏng cho ít nhất 15 ngày thuộc thời kỳ gió mùa 

Tây Nam; (2) Mô phỏng và đánh giá diễn biến hình thái vào tháng 3: Thời gian mô 

phỏng cho ít nhất 15 ngày thuộc thời kỳ gió mùa Đông bắc; (3) Mô phỏng và đánh 

giá diễn biến hình thái cho 01 trận bão điển hình 

Nội dung 5: Đề xuất một số giải pháp ổn định bờ biển Nam Định 

- Nhóm giải pháp phi công trình: đề xuất giải pháp trồng cây chắn sóng:  

Thiết kế sơ bộ giải pháp gồm vị trí, loại cây, phương pháp trồng v.v… 

- Nhóm giải pháp công trình:  

+ Thiết kế tổng thể các loại công trình gồm đập chắn sóng xa bờ, mở hàn 

chữ T, công trình kè mái và bảo vệ chân cho các kịch bản khác nhau.  

+ Trong mỗi kịch bản sẽ bao gồm: Vị trí công trình trên bản đồ, Khoảng 

cách từ bờ tới công trình 

Nội dung 6: Xây dựng cơ sở dữ liệu của đề tài   

Thiết kế mô hình dữ liệu 

Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ diễn biến đường bờ biển qua các thời kỳ 

1912 – 1936; 1936 – 1965; 1965 – 1991; 1991 – 1995; 1995 – 2003 và 2003 – 

2012. 

Hướng dẫn cập nhật dữ liệu diễn biến đường bờ các năm tiếp theo vào cơ sở 

dữ liệu. 

2. Kết quả 

Trên cơ sở thu thập các dữ liệu, sử dụng mô hình toán để mô phỏng diễn 

biến đường bờ tỉnh Nam Định trong các điều kiện thời tiết điển hình, đề tài đã xây 

dựng các báo cáo khoa học theo từng chuyên đề nghiên cứu:   

- Báo cáo Thu thập và tổng hợp các tài liệu khí tượng thủy văn, dân sinh 

kinh tế phục vụ cho đề tài 

- Báo cáo xử lý các dữ liệu ảnh máy bay; ảnh vệ tinh độ phân giải khác nhau 

qua các thời kỳ; bản đồ địa hình các tỉ lệ 1/10.000, 1/25.000, 1/50.000. 

- Báo cáo đánh giá thực trạng xói lở bờ tụ toàn bộ đường bờ từ cửa Ba Lạt 

đến cửa Đáy; Diễn biến bão lũ, nước dâng gây xói lở bờ biển từ những năm 1995 

đến nay 

- Báo cáo đánh giá tác động của các công trình xây dựng ở thượng lưu và 

diễn biến bùn cát tải ra cửa sông, ven biển 

- Báo cáo phân tích, đánh giá kết quả diễn biến đường bờ tỉnh Nam Định 

qua phân tích ảnh 

- Báo cáo Các modul mô phỏng thuỷ triều, sóng và dòng chảy vùng cửa 

sông và ven bờ; Modul mô phỏng vận chuyển bùn cát dẫn tới các quá trình bồi xói 

đường bờ và đáy biển, cửa sông 

- Báo cáo Phân tích, tổng hợp các kết quả chạy các kịch bản Mô phỏng và 

đánh giá diễn biến hình thái thuộc thời kỳ gió mùa Tây Nam 

- Báo cáo Phân tích, tổng hợp các kết quả chạy các kịch bản Mô phỏng và 

đánh giá diễn biến hình thái thuộc thời kỳ gió mùa Đông Bắc 
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- Báo cáo Phân tích, tổng hợp các kết quả chạy các kịch bản Mô phỏng và 

đánh giá diễn biến hình thái trong một trận bão điển hình 

- Báo cáo Nhóm giải pháp phi công trình, giải pháp công trình ổn định bờ 

biển tỉnh Nam Định. 

- Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu của đề tài ; Tài liệu hướng dẫn cập nhật dữ 

liệu diễn biến đường bờ các năm tiếp theo vào cơ sở dữ liệu 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Từ các tổng kết thực tiễn kết hợp với các kết quả mô phỏng, đề tài kết luận: 

Đối với đoạn bờ từ cửa Hà Lạn đến Giao Long (Giao Thủy): Theo các kết 

quả mô phỏng đoạn bờ này xói, bồi xen kẽ, nhưng xu thế xói mạnh hơn. Do vậy, 

ưu tiên giải pháp trồng cây chắn sóng. Tuy nhiên, ở một số đoạn bờ, hiện tượng xói 

cục bộ vẫn xảy ra do vậy cần áp dụng giải pháp công trình với loại công trình phù 

hợp nhất là mỏ hàn chữ T và chữ I.  

Đoạn bờ thuộc huyện Hải Hậu: Giải pháp sử dụng đê phá sóng tách bờ - một 

giải pháp tiêu tán năng lượng sóng đáng kể và gây bồi bãi phía sau đê kết hợp với 

kiểu công trình kè đang được áp dụng hiện nay để ổn định bãi biển gần chân đê, 

tăng an toàn cho hệ thống đê biển. 

Đối với cửa sông Ninh cơ: Bằng các kinh nghiệm thực tế và các kết quả mô 

phỏng có thể khẳng định rằng bãi biển phía bắc thuộc Thịnh Long và đặc biệt bãi 

biển phía nam thuộc Nghĩa Hưng sẽ được bồi đáng kể, đồng nghĩa với đê biển sẽ 

an toàn hơn. 

Đối với cửa sông Đáy: Về lâu dài nếu có một cụm công trình với các nhiệm 

vụ như tại Ninh Cơ hiện nay sẽ đẩy nhanh phát triển giao thông thủy, phát triển 

kinh tế khi qui hoạch làm sống lại sông Đáy được thực hiện, phát triển kinh tế cho 

khu vực phía đông nam và nam đồng bằng sông Hồng. Nếu có thêm cụm công 

trình này thì bãi biển và đường bờ kh vực từ cửa Ninh Cơ về phía nam sẽ tiếp tục 

được bồi. 

Đoạn bờ từ cửa Ninh Cơ tới phía Nam cửa Đáy: Trước mặt chúng ta mới có 

cụm công trình, tại cửa Ninh Cơ, nhưng từ các kết quả mô phỏng và thực tế cho 

thấy bãi biển khu vực này có xu thế bồi. Điều kiện địa hình, bùn cát và thủy động 

lực đều thuận lợi cho giải pháp trồng rừng ngập mặn. Chính vì vậy, ngay cả trong 

trường hợp cụm công trình cửa Đáy chưa sớm được xây dựng thì giải pháp ưu tiên 

cho đoạn bờ này là trồng rừng ngập mặn. Giải pháp này khả thi cao, chúng ta hoàn 

toàn chủ động được vì vốn không lớn, kinh nghiệm tích lũy được nhiều. 

2. Kiến nghị 

- Trong khuôn khổ của đề tài, một cơ sở dữ liệu đã được xây dựng, tập hợp 

các kết quả nghiên cứu, các số liệu thu thập từ các tài liệu kỹ thuật và các tài liệu 

dân sinh, kinh tế. Cơ sở dữ liệu sẽ được chuyển giao cho tỉnh phục vụ cho các 

nghiên cứu và quản lý. 

- Những đóng góp từ các nghiên cứu này sớm được triển khai vào thực tế 

góp phần ổn định hệ thống đê biển, giúp đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội cho 

Nam Định./. 
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NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỀ ĐIỀU - PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, 
ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NĂM 2030 

 
 Đơn vị chủ trì: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nam Định 

Thời gian thực hiện: 2018-2020 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tỉnh Nam Định có 663 km đê và 8 km đê biển Cồn Xanh. Trong đó đê cấp I 

đến cấp III: 365 km gồm 91 km đê biển; 274 km đê sông; 298 km đê dưới cấp III. 

Có trên 160 km kè bảo vệ tuyến đê sông và đê biển. Tuy hệ thống đê điều trên toàn 

tỉnh đã được nhà nước và nhân dân quan tâm đầu tư, nâng cấp song công tác quản 

lý đê điều  - PCTT ở tỉnh ta vẫn đang gặp phải không ít khó khăn, tồn tại như: Về 

công tác quy hoạch, kế hoạch; Về công tác tư vấn thiết kế Xây dựng; Công tác 

thẩm tra thiết kế, dự toán; Công tác tư vấn giám sát… 

Bên cạnh đó, việc quản lý cơ sở dữ liệu về chất lượng tuyến đê của chi cục 

Thủy lợi và các hạt quản lý đê các huyện, thành chưa được áp dụng công nghệ 

thông tin vì vậy số liệu manh mún chưa được khai thác hiệu quả và bổ sung kịp 

thời. Việc ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý Đê điều - PCTT nói chung và 

quản lý các dữ liệu cơ bản của hệ thống đê điều phục vụ phòng chống thiên tại cho 

cán bộ chi cục Thủy lợi và các hạt quản lý đê là rất quan trọng và cần thiết. Vì vậy 

đề tài nghiên cứu thực trạng những tồn tại trên để đưa ra các giải pháp xử lý nhằm 

đảm bảo an toàn Đê điều - PCTT trên toàn tỉnh là rất cấp bách và cần thiết. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Tổng quan lý luận và thực tiễn về công tác quản lý đê điều - 

PCTT. 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác quản lý đê điều (Khái niệm, Vai trò, 

đặc điểm, nội dung, các yếu tố ảnh hưởng đến đê điều - PCTT); Bộ máy quản lý đê 

điều - PCTT tại Việt Nam. 

- Kinh nghiệm công tác quản lý đê điều của một số nước trên thế giới, một số 

tỉnh ven biển phía bắc Việt Nam (Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An) và Nam 

Định. 

Nội dung 2: Thực trạng công tác quản lý đê điều - PCTT tỉnh Nam Định giai 

đoạn 2010-2018 

Điều tra 200 phiếu đối với những người làm việc trực tiếp công tác quản lý đê 

điều - PCTT như cán bộ Chi cục Thủy lợi, Ban quản lý xây dựng Nông nghiệp và 

PTNT, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nông nghiệp và PTNT... Điều tra 600 

phiếu đối với người dân sinh sống tại các xã, thị trấn ven đê, nhằm đánh giá: 

Các quy đ ị nh củ a pháp luậ t trong công tác quả n lý đ ê đ iề u , PCTT hiệ n 
nay.  

Thự c trạ ng hệ  thố ng đ ê đ iề u - PCTT trên đ ị a bà n tỉ nh Nam Đị nh. 
Thự c trạ ng công tác Xây dựng quy hoạ ch, kế  hoạ ch, công tác chuẩ n bị  

đ ầ u tư  và  thi công xây dựng, tu bổ  đ ê đ iề u, PCTT giai đ oạ n 2010-2018. 
Thự c trạ ng công tác quả n lý đ ê đ iề u - PCTT tỉ nh Nam Đị nh giai đ oạ n 

2010-2018. 
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Nội dung 3: Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý đê điều - 

Phòng chống thiên tai 

Xây dựng phần mềm quản lý đê điều nhằm phục vụ công tác cập nhật, quản 

lý một cách hệ thống, hiệu quả trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Nội dung 4: Đề xuất các giải pháp nâng cao hiêu quả công tác quản lý đê 

điều - Phòng chống thiên tai trong thời gian tới 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng công tác QLĐĐ; Định 

hướng phát triển của tỉnh Nam Định đến năm 2030; Tình hình dự báo diễn biến 

thời tiết khí hậu và Biến đổi khí hậu đến năm 2030 đề tài đề xuất các giải pháp 

nâng cao hiệu quả công tác QLĐĐ-PCTT trong thời gian tới cho tỉnh Nam Định 

2. Kết quả 

Kết quả nghiên cứu của đề tài  bao gồm 

- 07 báo cáo khoa học theo các chuyên đề nghiên cứu: 

+ Báo cáo tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn công tác quản lý Đê điều - 

PCTT. 

+ Báo cáo tổng hợp các quy định của pháp luật trong công tác quản lý Đê 

điều - PCTT hiện nay. 

+ Báo cáo thực trạng hệ thống Đê điều - PCTT tỉnh Nam Định hiện nay. 

+ Báo cáo thực trạng công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch xây dựng, tu bổ 

Đê điều - PCTT tỉnh Nam Định giai đoạn 2010 - 2018. 

+ Báo cáo thực trạng công tác chuẩn bị đầu tư và thi công xây dựng, tu bổ các 

công trình Đê điều - PCTT tỉnh Nam Định giai đoạn 2010 - 2018. 

+ Báo cáo thực trạng công tác quản lý Đê điều - PCTT tỉnh Nam Định giai 

đoạn 2010 - 2018. 

+ Báo cáo đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý Đê điều - 

PCTT  ứng phó biến đổi khí hậu đến năm 2030 

- Kỷ yếu 04 hội thảo khoa học để xin ý kiến chuyên gia, nhà khoa học về…. 

- Phần mềm quản lý Đê điều đã được chuyển giao cho Chi cục Thủy lợi tỉnh 

Nam Định ứng dụng vào công tác QLĐĐ-PCTT 
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III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

đê điều – PCTT ứng phó biến đổi khí hậu đến năm 2030” được hoàn thành dựa 

trên việc nghiên cứu các văn bản pháp lý hiện hành, nghiên cứu thực trạng công 

tác quản lý đê điều – PCTT ở cả 03 khâu tại Nam Định trong gần 10 năm qua, kinh 

nghiệm của chi cục Thủy Lợi, Ban quản lý dự án xây dựng Nông nghiệp và PTNT, 

các hạt quản lý đê điều trên toàn tỉnh, kinh nghiệm công tác quản lý đê điều – 

PCTT của 03 tỉnh Hải phòng, Nghệ An, Quảng Ninh và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ 

đồng thời tham khảo các bài tham luận tại các hội thảo thuộc nội dung của đề tài. 

- Các nhóm giải pháp đưa ra cho cả một lộ trình dài vì vậy tính khả thi phụ 

thuộc rất nhiều vào sự quyết liệt của các cấp chính quyền và khả năng đầu tư kinh 

phí…Chúng tôi hy vọng các cơ quan quản lý sẽ lựa chọn các giải pháp tùy vào 

điều kiện thực tế cho phù hợp.   

2. Kiến nghị 

- Đề xuất xem xét lại quy định công trình nghiệm thu hoàn thành phải thực 

hiện kiểm toán độc lập trước khi quyết toán vì cơ quan thực hiện việc quyết toán 

có bộ máy cán bộ tinh thông nghề nghiệp tại các lĩnh vực để thực hiện việc kiểm 

tra định mức kinh tế kỹ thuật và kinh tế như vậy vừa tiết kiệm chi phí nguồn vốn 

đầu tư công vừa nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của Cán bộ 

Công chức 

- Hệ thống định mức hiện nay vẫn còn thiếu một số định mức trong công tác 

nâng cấp, tu sửa đê kè. Hiện các đơn vị đang phải vận dụng theo một số các định 

mức tương đồng dẫn đến vẫn còn những quan điểm chưa đồng nhất, đặc biệt là với 

các đơn vị thanh tra, kiểm toán (thường là bất lợi cho các đơn vị thực hiện). Đề 

nghị tỉnh cho tiến hành xây dựng những định mức còn thiếu, thống nhất phê duyệt 

để có cơ sở pháp lý áp dụng đặc biệt là tiêu chuẩn, định mức trong công tác duy tu, 

bảo dưỡng Đê điều. 

- Đề nghị tỉnh giao cơ qua chức năng nghiên cứu mở rộng phạm vi ủy quyền 

cho chủ đầu tư trên cơ sở đảm bảo quy định, tăng tính chủ động để kịp thời xử lý 

những phát sinh, những tình huống trong quá trình triển khai các bước thực hiện 

thủ tục đầu tư./. 
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG LƯỚI KHỐNG CHẾ CAO ĐỘ 

PHỤC VỤ CÔNG TÁC TƯỚI TIÊU, PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO 
TỈNH NAM ĐỊNH 

 
Đơn vị chủ trì: Chi cục Thủy lợi tỉnh Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2015-2016 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Do đặc điểm điều kiện tự nhiên và vị trí, hệ thống nước phục vụ tưới tiêu 

cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh Nam Định chủ yếu dựa vào các con sông lớn để 

điều tiết nước ra vào các con sông và khu nội đồng qua các trạm bơm điện và các 

cống dưới đê. Do chưa đồng nhất cao độ phục vụ công tác tươi tiêu và phòng 

chống lụt bão, về mùa mưa thườn g xảy ra hiện tượng úng ngập trên diện rộng, đặc 

biệt là những diện tích có cốt đất thấp, gặp mưa lớn hoặc dài ngày, không kịp tiêu 

thoát nước nên thường xảy ra ngập úng dẫn đến năng suất cây trồng thấp, một số 

diện tích bị mất trắng. Về mùa kiệt, do mực nước đầu nguồn thấp, độ mặn lấn sâu 

vào các cửa sông, việc lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp gặp rất nhiều khó 

khăn, thường xảy ra hiện tượng hạn hán ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.  

Để điều tiết nước ra vào một cách hợp lý và khoa học, phục vụ tốt công tác 

tươi tiêu và phòng chống lụt bão trên địa bàn tỉnh, đòi hỏi phải dùng cao độ chuẩn 

để cân bằng nước là vô cùng quan trọng, không những phát huy được hết năng lực 

của các công trình đầu mối và trong nội đồng mà còn giảm bớt tối đa nhân công 

phục vụ công tác điều hành tại các công trình, trên các cống nội đồng, các kênh 

chính và kênh nhánh tiến tới áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong công tác 

tưới tiêu và phòng chúng lụt bão để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, đòi hỏi 

phải đồng nhất cao độ của cả một vùng, một địa phương hay một quốc gia là một 

yếu tố rất quan trọng. 

Xuất phát từ vấn đề trên, đơn vị thực hiện đề tài đã nghiên cứu xây dựng 

lưới khống chế cao độ gắn mốc cao độ VN2000 trên toàn hệ thống thuỷ nông tỉnh 

Nam Định gồm 46 điểm làm cơ sở để nhân rộng, triển khai sâu rộng vào nội đồng, 

phục vụ công tác điều hành tưới tiêu nước, phòng chống lụt bão tỉnh Nam Định.. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

 Nội dung 1: Đánh giá hiện trạng chênh lệch cao độ đang sử dụng trong 

công tác điều hành tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và hệ cao độ 

VN2000 hiện có trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Hệ thống cống dưới đê của toàn tỉnh Nam Định đã xuống cấp nghiêm trọng. 

Những cống đã xuống cấp, không còn khả năng phục vụ tưới tiêu và phòng chống 

lụt bão, những năm gần đây đã được đầu tư để nâng cấp và xây dựng lại, đã áp 

dụng hệ cao độ VN2000, vì vậy sự chênh lệch cao độ giữa các cống dưới đê, giữa 

các các hệ cao độ với nhau (hệ VN2000 và hệ sông Hồng, sông Đáy) không đồng 

đều. Hệ thống các cống dưới đê mới xây dựng chênh lệch của cao độ đáy các 

cống, cao độ theo hệ cũ cao hơn so với cao độ VN2000 dao động từ 0.27m đến 

0.33m, trung bình 0.31m 
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Hệ thống các trạm bơm điện lớn, các trạm bơm vừa đã xuống cấp, tuy nhiên 

hàng năm được vẫn thường xuyên tu bổ, nâng cấp cho đến nay vẫn đang phục vụ 

rất tốt. Các trạm mới các công ty thủy nông nhận bàn giao từ các HTX về đã bị 

xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí không còn khả năng phục vụ 

Hệ thống kênh dẫn từ kênh chính đến kênh cấp 1 Vùng phía Bắc tỉnh Nam 

Định việc kiên cố hóa, bảo vệ bờ kênh tiêu còn hạn chế, mới chỉ ưu tiên kiên cố 

hóa kênh tiêu những trục tiêu chính của hệ thống hoặc những kênh tiêu đi qua khu 

thị trấn, thị tứ hoặc khu tập trung dân cư đông để tạo cảnh quan môi trường nông 

thôn. 

Nội dung 2: Xây dựng lưới khống chế cao độ theo hệ cao độ VN2000 vào hệ 

thống thuỷ nông trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Hệ thống 46 mốc cao độ đã được thi công  theo đúng thiết kế được duyệt; 

đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật; đáp ứng theo các quy định hiện hành về 

quản lý chất lượng công trình. Kết quả dẫn truyền đối chiếu với TCVN 

11:2008/BTNMT với thông số kỹ thuật và sai số cho phép của máy Sokkia C300 

thì đảm bảo với sai số cho phép của thủy chuẩn hạng IV (20 L ) = 20mm/1km. 

Các mốc cao độ VN2000 được dẫn về do Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và 

Bản đồ cung cấp đảm bảo số liệu tin cậy và chính xác. 

Kết quả xây dựng 46 mốc cao độ và dẫn truyền cao độ VN2000 về các mốc 

sẽ xây dựng sẽ mang lại lợi ích to lớn trong công tác vận hành các công trình thủy 

lợi phục vụ công tác điều hành tưới tiêu sản xuất nông nghiệp, kết quả này cũng là 

sơ sở để cho các công ty TNHH một thành viên KTCTTL thực hiện công tác đồng 

nhất tất cả cao độ VN2000 vào hệ thống công trình thủy lợi nội đồng cho đến mặt 

ruộng và cũng là tiền đề cho việc xây dựng lại hệ thống bản đồ trong việc điều 

hành tưới tiêu phục vụ sản xuất cho cả tỉnh Nam Định 

 Nội dung 3: Đề xuất giải pháp quản lý và khai thác, sử dụng lưới khống chế 

cao độ theo hệ cao độ VN2000 được xây dựng phục vụ công tác tưới tiêu, phòng 

chống lụt bão tỉnh Nam Định. 

Về giải pháp quản lý và khai thác, sử dụng lưới khống chế cao độ theo hệ 

cao độ VN2000 được xây dựng phục vụ công tác tưới tiêu, phòng chống lụt bão, đề 

tài đưa ra một số giải pháp cụ thể như: Giải pháp về quản lý, bảo vệ, sử dụng mốc 

cao độ (Giao quản lý mốc cao độ; Khai thác và sử dụng, quản lý, bảo vệ); Giải 

pháp về nhân rộng mốc cao độ; Giải pháp về bảo vệ, tuyền truyền nâng cao nhận 

thức của người dân, các xã, HTX, các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL về 

bảo vệ lưới khống chế cao độ được xây dựng và đưa ra kiến nghị đối với các cơ 

quan quản lý nhà nước và các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL, các xã, 

hợp tác xã, các đơn vị dùng nước. 

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm 4 báo cáo, 2 bộ số liệu danh mục và 3 bản đồ:  

- Báo cáo chuyên đề: Hiện trạng chênh lệch cao độ đang sử dụng trong công 

tác điều hành tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và hệ cao độ VN2000 

hiện có trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

- Báo cáo chuyên đề: Kết quả xây dựng lưới khống chế cao độ theo hệ cao 

độ VN2000 vào hệ thống thuỷ nông trên địa bàn tỉnh Nam Định; 
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- Báo cáo chuyên đề: Một số giải pháp quản lý và khai thác, sử dụng lưới 

khống chế cao độ theo hệ cao độ VN2000 được xây dựng phục vụ công tác tưới 

tiêu, phòng chống lụt bão tỉnh Nam Định; 

- Bộ số liệu: Danh mục toàn bộ cống dưới đê và các cấp kênh, các công trình 

trên kênh về sự sai lệch cao độ đã điều tra; 

- Bộ số liệu:  Danh mục các mốc cao độ VN2000 có trên địa bàn tỉnh Nam 

Định sau khi đã đi khảo sát so với danh bạ các mốc; 

- Bản đồ hiện trạng hệ thống kênh mương trên toàn tỉnh Nam Định, tỷ lệ bản 

đồ: 1/50.000; 

- Bản đồ vị trí các mốc cao độ VN2000 có trên địa bàn tỉnh Nam Định, tỷ lệ 

bản đồ 1/50.000; 

- Bản đồ hoàn chỉnh lưới khống chế cao độ sau khi đã được điều chỉnh. Tỷ 

lệ 1/50.000; 

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài. 

Kết quả của đề tài giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoạch 

định chính sách, chiến lược hợp lý trong công tác thủy lợi, mang lại hiệu quả cao 

và thiết thực trong công tác điều hành nước phục phụ sản xuất nông nghiệp và dân 

sinh. Đề tài là bước tiến lớn trong lĩnh vực nông nghiệp & PTNT nói chung và 

trong công tác thuỷ nông phục vụ sản xuất nông nghiệp nói riêng. Một mặt phát 

huy hết tác dụng trong công tác chuyển hệ cao độ quốc gia VN2000 về hệ thống đê 

điều trước đây, mặt khác là tiền đề cho việc cải tiến hệ cao độ vào hệ thống thuỷ 

nông nội đồng từ cấp 2 cho đến mặt ruộng, góp phần vào việc thực hiện Chiến 

lược cải cách và bổ sung vào việc hoàn chỉnh quy hoạch hệ thống thuỷ nông của 

Việt Nam nói chung và của tỉnh Nam Định nói riêng. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Đề tài mang tính ứng dụng cao và thực tiễn đối với công tác tưới tiêu phục 

vụ sản xuất nông nghiệp của toàn tỉnh Nam Định, mang lại lợi ích cho toàn tỉnh 

Nam Định nói chung và cho các công ty TNHH một thành viên khai thác công 

trình thủy lợi nói riêng, kết quả của đề tài khi các doanh nghiệp thủy nông áp dụng 

sẽ tiết kiệm đáng kể cả về nhân lực lao động cũng như kinh phí trong công tác điều 

hành, giảm thiểu những thiệt hại do chủ quan từ con người và thiên tai. 

Kết quả của đề tài là bước khởi đầu cho việc thực hiện các dự án nhân rộng 

cao độ VN2000 vào hệ thống thủy lợi nội đồng cho đến mặt ruộng, góp phần vào 

chỉnh trang đồng ruộng và tiêu chí xây dựng nông thôn mới củacả nhân dân tỉnh 

Nam Định. 

2. Kiến nghị 

Đề nghị UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, hỗ trợ kinh phí 

nhân rộng hệ thống lưới khống chế cao độ, sâu rộng vào nội đồng, phục vụ công 

tác điều hành tưới tiêu nước, phòng chống lụt bão tỉnh Nam Định./. 
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ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐÊ KÈ BIỂN NAM ĐỊNH, 

PHÂN TÍCH ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC KẾT CẤU BẢO VỆ BỜ BIỂN  
TỪ NĂM 2000 – 2015, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XỬ LÝ CÁC HỎNG HÓC 

VÀ KẾT CẤU BẢO VỆ HỢP LÝ CHO XÂY DỰNG MỚI 
 

 Đơn vị chủ trì: Phòng thí nghiệm trọng điểm QG  

về Động lực học sông biển  

Thời gian thực hiện: 2016-2017 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tuyến đê biển Nam Định đến nay đã cơ bản được kiên cố hóa có thể chịu 

được bão theo tần suất thiết kế, song sau thời gian đi vào sử dụng có đoạn đã được 

xây dựng hơn 10 năm thực tế đã xuất hiện những dấu hiệu xuống cấp như nứt mặt 

đê bê tông ở nhiều đoạn, mòn mố giảm sóng, sụt lún chân kè, mái kè đỉnh kè, trước 

các nguy cơ xói bãi, đến nay chưa có một điều tra đánh giá, nghiên cứu nào về hiện 

trạng của tuyến đê và khả năng chống chọi trước các yếu tố thời tiết cực đoan do 

biến đổi khí hậu, nước biển dâng gây ra. Nhiều vấn đề về quy luật diễn biến bờ 

biển cửa sông, cơ chế của quá trình xói lở, bồi tụ của vùng bờ biển từ cửa Ba Lạt 

đến cửa Đáy vẫn chưa được giải quyết thoả đáng: 

- Nhiều giải pháp công trình đưa ra còn mang tính cục bộ, việc phòng chống 

xói lở, bồi tụ ở khu vực này lại gây sạt lở ở các vùng khác. Việc nghiên cứu các 

giải pháp khoa học và công nghệ ổn định và hạn chế bồi lấp cửa sông và chống xói 

lở bờ biển là nhu cầu cần thiết hiện nay đối với vùng bờ biển Nam Định. 

- Một trong các nguyên nhân gây hư hại kè, xuống cấp các công trình bảo vệ 

bờ là hiện tượng xói bãi do mất cân bằng bùn cát. Nhưng cơ chế tương tác giữa 

bùn cát sông và biển, quy luật cân bằng bùn cát tại vùng bờ biển Nam Định là rất 

phức tạp và chưa được làm sáng tỏ. 

- Các yếu tố cực hạn như bão lớn kết hợp với triều cường, lũ lớn trong hệ 

thống sông ảnh hưởng như thế nào đến quá trình phát triển cửa sông và ảnh hưởng 

đến cường độ xói lở ở các huyện Hải Hậu, Giao Thủy. 

Đề tài mong muốn điều tra đánh giá được thực trạng hệ thống đê kè của tỉnh 

Nam Định, diễn biến bãi ở các trọng điểm, đề xuất các giải pháp thích ứng với biến 

đổi khí hậu nước biển dâng, trong điều kiện hiện tại và khi xây dựng mới. Phân tích 

hiệu quả công trình bảo vệ bờ biển, chủ yếu là đánh giá hiệu quả bảo vệ đê, chống 

thoái bãi của các giải pháp kè gia cố mái và các loại công trình ngăn cát giảm sóng 

(NCGS) như mỏ hàn biển (MHB), đê giảm sóng (ĐGS), mỏ chữ T (MCT) hoặc công 

trình tổ hợp như bẫy cát biển (BCB) đã và được xây dựng ở Nam Định. Đề xuất quy 

mô và giải pháp an toàn cho đoạn đê bảo vệ khu công nghiệp dệt may 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

 Nội dung 1: Điều tra thu thập tài liệu hiện trạng đê, kè biển và khảo sát địa 

hình những đoạn đê, kè xung yếu  

- Khảo sát theo dõi diễn biến bãi đo 3 lần trong thời gian 2 năm (vào trước 

mùa bão, trong mùa gió đông bắc nhằm xác định diễn biến bãi trong từng vụ gió 

và trong cả năm) tại một số khu vực trọng điểm: Khu vực đã xây dựng kè chắn cát 

giảm sóng; Công trình chỉnh trị luồng tàu vào cửa Ninh Cơ; Đoạn đê bảo vệ khu 
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công nghiệp Nghĩa Hưng phục vụ tính toán, đề xuất giải pháp an toàn cho khu 

công nghiệp dệt may (K11 đến K16+500 đê biển huyện Nghĩa Hưng) 

Nội dung 2: Đánh giá ưu, nhược điểm của các loại kết cấu bảo vệ bờ và 

hiện trạng hệ thống đê, kè, bãi biển Nam Định 

Trải qua nhiều năm tu bổ, nâng cấp đê kè biển, tỉnh Nam Định là một trong 

những địa phương được áp dụng nhiều loại kết cấu bảo vệ khác nhau với tính đa 

dạng về hình thức và loại. Từ việc áp dụng những loại đơn giản như đá lát khan, kè 

xây ô, các loại cấu kiện cục vuông, TS178,… đến các loại kết cấu liên kết. Mỗi kết 

cấu có những ưu nhược điểm riêng, tùy thuộc vào địa hình, khu vực áp dụng, điều 

kiện áp dụng. Báo cáo đã khái quát tình hình áp dụng các dạng kết cấu bảo vệ đê, 

kè biển Nam Định giai đoạn 2000-2015. 

Sau thời gian dài đi vào hoạt động, có đoạn được xây dựng hơn 10 năm trên 

tuyến đê Nam Định xuất hiện một số tồn tại, hư hỏng. Qua kết quả thu thập phân 

tích về hiện trạng đê có thể thấy những hư hỏng thường gặp chính trên tuyến đê 

như: Nứt mặt đê; Mòn cấu kiện; Một số đoạn đê kè trực diện với biển chưa có giải 

pháp kè lát mái đồng bộ với các giải pháp công trình khác như làm thềm cơ giảm 

sóng, kè mỏ, trồng cây chắn sóng…việc ổn định mái kè lâu dài tại các khu vực này 

là rất khó khăn; Cao trình đê biển hiện nay ở Nam định tại một số vị trí trực diện 

với biển còn thấp. Từ kết quả điều tra hiện trạng đê biển Nam Đinh trên, đề tài đã 

xây dựng bản đồ hiện trạng đê biển nam Định, trên bản đồ thể hiện các đặc trưng 

mặt cắt đê cho từng đoạn, một số hư hỏng chính.  

 Nội dung 3: Đề xuất giải pháp xử lý các hỏng hóc công trình, đề xuất kết 

cấu bảo vệ mặt cắt hợp lý đê, kè biển Nam Định trong điều kiện biển đổi khí hậu 

nước biển dâng. 

Trong điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dâng theo kịch bản 2012 của bộ 

tài nguyên môi trường thì tuyến đê biển Nam Định theo tính toán có cao trình thấp 

vì vậy giải pháp tổng thể cho tuyến đê như sau:  

Những đoạn đê bị thiếu cao trình chọn giải pháp cho tràn với lưu lượng 

>=30l/s và mái phía đồng phải gia cố theo qui phạm cho tràn  

Những đoạn trực diện với biển thiếu cao trình có khu dân cư thì xử dụng giải 

pháp tổng thể cho tràn > 30l/s. xây dựng công trình chắn cát giảm sóng phía ngoài. 

Xây dựng đê tuyến 2 phía trong. Khi xây dựng mới kiến nghị không dùng liên kết 

mảng mà dùng các loại cấu kiện độc lập theo hướng tăng chiều dày 

 Nội dung 4: Đề xuất giải pháp cho đoạn đê bảo vệ khu công nghiệp dệt may 

ven biển huyện Nghĩa Hưng 

Đánh giá thực trạng và xác định cơ sở cho mức đảm bảo an toàn đoạn đê bảo 

vệ khu công nghiệp dệt may ven biển huyện Nghĩa Hưng.  

Đề xuất giải pháp cho đoạn đê bảo vệ khu công nghiệp dệt may ven biển 

huyện Nghĩa Hưng trong điều kiện triều cường, nước biển dâng, siêu bão 

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm 6 báo cáo và 01 bản đồ  

- Báo cáo kết quả khảo sát mặt cắt bãi biển, đê kè biển Nam Định tại các 

trọng điểm; 

- Báo cáo tổng thể đánh giá hiện trạng hệ thống đê, kè biển tỉnh Nam Định; 

- Báo cáo phân tích, đánh giá ưu nhược điểm, cơ chế phá hoại của các loại 

kết cấu bảo vệ bờ biển đã áp dụng từ 2000-2015 tại Nam Định; 
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- Báo cáo đề xuất giải pháp xử lý các hỏng hóc và kiến nghị giải pháp kết 

cấu, mặt cắt hợp lý bảo vệ công trình trong điều kiện biển đổi khí hậu nước biển 

dâng; 

- Báo cáo đề xuất giải pháp kỹ thuật cho đoạn đê bảo vệ khu công nghiệp 

ven biển huyện Nghĩa Hưng khi xảy ra bão lớn, siêu bão; 

- Bản đồ nguy cơ phá hoại đê, kè biển Nam Định, tỉ lệ bản đồ 1/25000 

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài 

Kết quả của đề tài cung cấp những kết quả có tính khoa học nhất về nguyên 

nhân, cơ chế, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quản lý xây dựng công trình bảo 

vệ bờ biển và biến động đường bờ biển Nam Định, cũng như những giải pháp 

chỉnh trị tổng thể ổn định vùng bờ biển tỉnh Nam Định, giúp công tác phòng chống 

thiên tai và khai thác tiềm năng kinh tế, phát triển bền vững của vùng bờ biển 

Đồng bằng Bắc bộ nói chung và tỉnh Nam Định nói riêng, đồng thời cải thiện môi 

trường kinh tế- xã hội và môi trường tự nhiên khu vực ven biển Nam Định do sẽ ổn 

định được vùng bờ biển và cửa sông, tránh được các sạt lở ảnh hưởng đến các hoạt 

động sản xuất và đời sống nhân dân 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Tuyến đê Nam Định được đầu tư nâng cấp kiên cố hóa chống được bão theo 

tần suất thiết kế bão cấp 10 triều 5% tuy nhiên sau 10 năm đi vào hoạt động bộc lộ 

một số tồn tại. Để ứng phó với bão lớn, nước dâng do biến đổi khí hậu đề tài đề 

xuất giải pháp thiết kế đê biển Nam Định theo tiêu chuẩn cho tràn lớn hơn 30l/s, 

những đoạn trọng điểm xói lở kết hợp hệ thống công trình chắn cát giảm sóng phía 

biển, đê tuyến 2 phía đồng cho các khu vực trực diện với biển 

Đề tài đánh giá đoạn đê từ K11+300 đến K16+600 đê biển Nghĩa Hưng hiện 

tại đảm bảo chống được bão cấp 10 triều 5% và có thể chống được bão cấp lớn hơn 

vì có bãi rộng. Nhưng theo tính toán trên mô hình toán MIKE 21 tuyến đê này 

không đảm bảo an toàn khi có bão tương tự bão số 7 năm 2005 nhưng gió cấp 13 

trở lên. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhiệm vụ dự kiến bảo vệ khu công 

nghiệp Nghĩa Hưng, đề tài đã đề xuất và chọn giải pháp giữ nguyên đê hiện trạng 

làm đê tuyến 2 xây dựng thêm tuyến đê ngoài có cấp tương tự đê hiện trạng.  

2. Kiến nghị 

Kiến nghị tiếp tục nghiên cứu đánh giá tác dụng của hệ thống công trình giữ 

bãi giảm sóng để có giải pháp ổn định lâu dài bãi cho khu trực diện với biển. Đặc 

biệt cần theo dõi lún của kè chữ T, xác định cao trình cánh chữ T nếu bị thấp nên 

bổ sung thêm một lớp Teraport để tăng khả năng giảm sóng.  

Nghiên cứu xây dựng công trình chắn sóng giảm cát tại các khu vực trực 

diện với biển mà chưa có loại công trình này. Khi xây dựng nên thí nghiêm trên 

mô hình vật lý để xác định chiều dài mỏ, cao trình mỏ và bố trí không gian các mỏ 

phù hợp với địa hình, chế độ động lực nhằm tăng hiệu quả công trình.  

Gia cố mái phía đồng theo tiêu chuẩn cho tràn, xây dựng đê tuyến 2 tại các 

khu vực trực diện với biển. Tiếp tục theo dõi hàng năm ảnh hưởng của công trình 

chỉnh trị cửa Ninh Cơ nhất là khu vực đang bị xói ven biển Nghĩa Hưng.  

Khi xây dựng tuyến kè mới nên sử dụng cấu kiện là các khối lát mái theo 

hướng tăng chiều dày./. 
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NỘI DUNG ĐỐI ỨNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

ĐỘC LẬP CẤP QUỐC GIA “NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CÔNG 

NGHỆ PHÙ HỢP, HIỆU QUẢ ĐỂ TIÊU GIẢM SÓNG NHẰM NÂNG CAO ĐỘ 

AN TOÀN CHO ĐÊ BIỂN NAM ĐỊNH” 

 
 Đơn vị chủ trì: Phòng Thí nghiệm trọng điểm QG  

về động lực học sông biển 
Thời gian thực hiện: 2019-2020 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng xói lở bờ biển Nam Định là do sóng 

và dòng chảy ven do sóng có trị số lớn và tần suất xuất hiện cao. Một nguyên nhân 

nữa là do thiếu hụt trầm tích cung cấp từ các sông bởi xây đập hồ chứa thủy điện ở 

thượng lưu và sự suy tàn sông Sò do biến động hình thái cửa Ba Lạt. Do vậy, để ổn 

định bền vững cần tập trung nhiều giải pháp bảo vệ toàn diện giảm sóng tác động 

lên hệ thống đê kè biển và đồng thời triển khai công trình gây bồi bãi biển tại đây. 

Để giải quyết bài toán nâng cao an toàn cho đê biển hiện có mà không phải 

nâng thêm cao trình đỉnh đê, tại Nam Định đã sử dụng các giải pháp công nghệ 

mới nhằm tiêu giảm năng lượng sóng, đó là các công trình NCGS. Giải pháp phổ 

biến nhất là sử dụng hệ thống mỏ hàn dạng chữ T đã được áp dụng. Nhưng do việc 

thiết kế phần lớn là thử nghiệm, lại chưa trải qua thử thách trong các điều kiện cực 

hạn thiết kế nên việc đánh giá đầy đủ hiệu quả các loại công trình này cần phải tiếp 

tục được nghiên cứu sâu hơn trước khi phổ biến ứng dụng. Một số vấn đề cần được 

làm rõ đối với loại công trình giảm sóng, bảo vệ đê biển Nam Định đang được áp 

dụng như : Tính hợp lý trong bố trí không gian loại công trình giảm sóng, gây bồi; 

Chuẩn hóa các tham số kỹ thuật của công trình; Khả năng ổn định của kết cấu công 

trình; Hiệu quả kỹ thuật, kinh tế của công trình…   

Việc tiến hành nghiên cứu bài bản nhằm phân tích, đánh giá và đưa ra được 

giải pháp công nghệ phù hợp nhằm tiêu giảm sóng, bảo vệ bãi và nâng cao độ an 

toàn cho đê biển Nam Định hiện nay là việc rất cần thiết để tránh đầu tư tốn kém 

nhưng hiệu quả hạn chế. Đề tài mang tính thực tiễn cao, đáp ứng nhu cầu cấp thiết 

của địa phương và là hướng đi hiện đại, phù hợp xu hướng chung của thế giới.  

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung: Xây dựng thuyết minh tính toán và thiết kế cơ sở cho 01 công 

trình đề xuất cụ thể đối với ven biển Nam Định 

 
Nội dung 1: Khoan địa chất phục vụ thiết kế cơ sở

 
Kế thừa các tài liệu khoan địa chất từ các đề tài, dự án và những công trình 

đã tiến hành tại khu vực nghiên cứu, đồng thời đảm bảo về mặt khoa học, kỹ thuật 

phục vụ thiết kế cơ sở, đơn vị thực hiện đề tài đã tiến hành khoan bổ sung một số 
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hố khoan địa chất đại diện tại khu vực từ Km25-Km27 của đê biển Hải Hậu. Cụ 

thể: 

+ Tiến hành khoan xoay bơm rửa ống mẫu ở dưới nước (theo tim tuyến 

công trình, cách bờ khoảng 100m), độ sâu hố khoan 15m, cấp đất đá I - III (05 hố 

khoan, mỗi hố cách nhau khoảng 500m) 

+ Lấy và thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng (cắt, 

nén bằng phương pháp 1 trục) 

Kết quả khảo sát địa chất cho thấy Cấu trúc địa chất nền các mỏ kè khu vực 

kè Hải Thịnh III gồm 02 lớp đất chính, có đặc điểm: 

            + Lớp đất số 1: Lớp đất mới bồi thành phần là cát hạt nhỏ, cát bụi là lớp đất 

có khả năng chịu tải và chống lún khá hơn các lớp sét pha, có khả năng chịu ảnh 

hưởng tới sự ổn định của công trình, điều cần chú ý nhất đây là lớp chứa nước nên 

khả năng xảy ra các hiện tượng biến dạng thấm như xói ngầm – cát chảy, nước 

ngầm chảy vào làm ngập sũng hố móng,.v.v… 

+ Lớp đất số 2 (các lớp sét pha) là các lớp đất yếu, sức chịu tải thấp, tính 

biến dạng cao, mức độ liên kết yếu, có khả năng xảy ra các hiện tượng lún – trượt, 

đất chảy.v.v… 

Nội dung 2: Lập hồ sơ thiết kế cơ sở 

           Đề tài đưa ra loại công nghệ tiêu giảm sóng mới để ứng dụng cho vùng ven 

biển Nam Định là đê giảm, phá sóng bằng cấu kiện khối Reefball. Tuyến đê biển 

được thiết kế trên cơ sở so sánh kinh tế - kỹ thuật các phương án và phù hợp quy 

hoạch tổng thể phát triển vùng, điều kiện địa hình, địa chất, diễn biến bờ biển, bãi 

biển và cửa sông, vị trí công trình hiện có và công trình theo quy hoạch, an toàn, 

thuận lợi trong xây dựng, quản lý, khai thác đê, bảo vệ các di tích văn hoá, lịch sử 

và địa giới hành chính và phù hợp với chiến lược phát triển giao thông ven biển.  

           Vị trí của tuyến đê đi qua vùng có địa thế cao, địa chất nền tương đối tốt, 

nối tiếp thông thuận và đảm bảo ổn định đối với các công trình đã có, đi qua vùng 

thuận lợi cho bố trí các công trình phụ trợ, đảm bảo kinh phí xây dựng và kinh phí 

duy tu, bảo dưỡng ít, đáp ứng yêu cầu đối với các hoạt động của bến cảng và vùng 

đất phía sau đê, đến bãi tắm, vùng du lịch, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh, 

tận dụng tối đa các cồn cát tự nhiên, đồi núi, công trình đã có để khép kín tuyến đê, 

nối tiếp ổn định bền vững. Hình dạng mặt bằng tuyến đê nên thẳng, tránh gấp khúc 

nhiều gây ra sự tập trung năng lượng sóng cục bộ; Hướng tuyến đê thuận lợi, tránh 

vuông góc với hướng gió thịnh hành. Không tạo ra điểm xung yếu ở nơi nối tiếp 

với các công trình lân cận và không ảnh hưởng đến các vùng đất liên quan, phù 

hợp với các giải pháp thích ứng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. 

 Hồ sơ thiết kế cơ sở đoạn đê biển từ K25-K27 tuyến đê biển Hải Hậu đã 

được đơn vị có chức năng thẩm tra chứng nhận.   

2. Kết quả 
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Sản phẩm của nội dung đối ứng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

độc lập cấp quốc gia bao gồm:  

- Báo cáo khảo sát địa chất khu vực thiết kế; 

- Thuyết minh thiết kế cơ sở đoạn đê biển từ K25-K27 tuyến đê biển Hải 

Hậu; 

- Dự toán công trình; 

- Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế cơ sở. 

Kết quả của nội dung đối ứng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

độc lập cấp quốc gia đã đưa ra được giải pháp công nghệ phù hợp với vùng ven 

biển Nam Định nhằm tiêu giảm sóng và nâng cao an toàn cho đê biển. Đây là điều 

mong mỏi của địa phương để có cơ sở khoa học vững chắc nhằm nhân rộng giải 

pháp đưa vào xây dựng trong thực tế với những hiệu quả cả về kinh tế, kỹ thuật 

cũng như bảo vệ môi trường vùng ven biển Nam Định. Kết quả nghiên cứu của đề 

tài sẽ góp thêm vào kho tàng sản phẩm KHCN trong lĩnh vực công trình thủy, giúp 

nâng cao hiểu biết và nắm bắt kịp thời các công nghệ mới để có những điều chỉnh 

kịp thời, phù hợp trong công tác xây dựng và quản lý. Các công nghệ mới đưa vào 

áp dụng đồng thời tạo sự phát triển ổn định, tạo môi trường sống như các rạn san 

hô ngầm cho các loài thủy sinh cư ngụ, bảo vệ và thân thiện với môi trường. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Công trình: Đê giảm sóng nhằm nâng cao độ an toàn đê đoạn K25-K27 

tuyến đê biển Hải Hậu, tỉnh Nam Định khi xây dựng xong sẽ hạn chế những thiệt 

hại đảm bảo cuộc sống ổn định tuyến đê, đảm bảo an toàn, phát triển bền vững 

kinh tế- xã hội...Dự án có tổng mức đầu tư tương đối phù hợp, có hiệu quả về mặt 

kinh tế - xã hội - an ninh, về môi trường ven biển. Hay nói cách khác dự án hoàn 

thành có hiệu ích về chính trị, xã hội. Người dân và cộng đồng được bảo vệ, đất đai 

không bị xói lở thêm góp phần ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội. Về 

kiến trúc phù hợp quy hoạch chung của khu vực và nhu cầu phát triển, kinh tế xã 

hội của tỉnh Nam Định.  

2. Kiến nghị 

Để dự án sớm được triển khai và phát huy tác dụng trong việc chống xói lở 

đảm bảo ổn định đê biển Hải Hậu đoạn qua K25-K27, Sở Khoa học và Công nghệ 

và các Sở ban ngành liên quan của tỉnh Nam Định quan tâm xem xét để dự án được 

triển khai kịp thời./. 
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NÂNG CAO NĂNG LỰC, HIỆU QUẢ PHÒNG CHỐNG, GIẢM NHẸ THIÊN TAI - 
TÌM KIẾM CỨU NẠN KHU VỰC VEN BIỂN  

CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH NAM ĐỊNH 
 

 Đơn vị chủ trì: Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng  
tỉnh Nam Định  

Thời gian thực hiện: 2011-2012  

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vùng ven biển tỉnh Nam Định, từ Cửa Ba Lạt đến Cửa Đáy nằm trong khu 

vực ven biển Bắc Bộ là một trong những địa bàn hàng năm thường có bão biển đổ 

bộ vào. Số liệu thống kê cho thấy, bão vào ven biển Bắc Bộ thường chiếm khoảng 

31%  tổng số các cơn bão đổ bộ vào nước ta. Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng 

(BĐBP) tỉnh Nam Định đã luôn chủ động, tích cực cùng với các cấp uỷ Đảng, 

chính quyền, các lực lượng và nhân dân địa phương trong thực hiện nhiệm vụ 

PCLB, GNTT, TKCN và đã góp phần làm giảm đáng kể thiệt hại về người, tài sản 

do thiên tai, bão lụt gây ra. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy quá trình tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của 

BĐBP tỉnh cũng còn bộc lộ những hạn chế nhất định cả về công tác chỉ huy, điều 

hành, sử dụng lực lượng, phương tiện đến công tác phối hợp, hiệp đồng với các lực 

lượng trên khu vực.  

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Những vấn đề lý luận về thiên tai, công tác phòng, chống, giảm 

nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 

Công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thực chất là 

nâng cao năng lực, hiệu quả của BĐBP tỉnh Nam Định trong công tác tổ chức chỉ 

huy, sử dụng lực lượng, trang bị, phương tiện của mình, với quy mô thích hợp, 

phối hợp, hiệp đồng cùng với các lực lượng chức năng, chính quyền, quần chúng 

nhân dân địa phương, tiến hành các biện pháp công tác, tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ phòng, chống lụt, bão, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ 

theo chức trách được giao, nhằm làm giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại do 

bão, lụt, thiên tai, sự cố, tai nạn... gây ra đối với người, tài sản, môi trường... trên 

khu vực Biên giới biển của tỉnh. 

Nội dung 2: Thực trạng công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn của BĐBP tỉnh 

Cơ cấu tổ chức của Bộ đội Biên phòng tỉnh gồm Bộ Chỉ huy, các Cơ quan 

trực thuộc Bộ Chỉ huy ( gồm 06 Phòng chức năng  và Văn phòng), các đơn vị cơ 

sở, trực thuộc gồm: 05 Đồn Biên phòng (đơn vị cơ sở); Hải đội 2 (đơn vị chiến đấu 

trên biển cấp cơ sở) và Đại đội Huấn luyện Cơ động (đơn vị cơ động trực thuộc)  
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Khi xảy ra các tình huống lụt bão, thiên tai, TKCN, BĐBP tỉnh tổ chức lực 

lượng thành các bộ phận gồm có lực lượng tại chỗ ở Cơ quan, các đơn vị (thực 

hiện nhiệm vụ chỉ huy và phục vụ chỉ huy chỉ đạo, bảo vệ sở Chỉ huy, các Đồn, 

Hải đội, các tàu, trạm Kiểm soát Biên phòng) và lực lượng Thường trực sẵn sàng 

cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, ứng cứu chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên 

tai, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ... (Mỗi đồn 12 đồng chí, 01 Biên đội tàu Hải đội 2; 

20 đồng chí thuộc lực lượng đại đội Huấn luyện - cơ động; Lực lượng cơ động 

thuộc cơ quan Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh từ 20 đến 120 đồng chí, (được biên chế 

khi có yêu cầu nhiệm vụ và có sự chỉ đạo của Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh). 

Nội dung 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác 

PCGNTT, TKCN trên khu vực Biên giới biển của BĐBP tỉnh, đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ trong tình hình mới. 

- Đề tài đã đề xuất 05 nhóm giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả công tác 

PCGNTT, TKCN trên khu vực Biên giới biển của BĐBP tỉnh, đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ trong tình hình mới. 

2. Kết quả 

- Xây dựng 05 báo cáo chuyên đề: 

+ Chuyên đề 1: Đặc điểm về địa hình, khí hậu thời tiết khu vực Biên giới 

biển tỉnh Nam Định giai đoạn (2001- 2010). 

+ Chuyên đề 2: Đặc điểm KT-XH khu vực Biên giới biển có liên quan đến 

công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 

+ Chuyên đề 3: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, giảm nhẹ thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ đội Biên phòng tỉnh giai đoạn từ năm 2005 đến 

2010. 

+ Chuyên đề 4: Đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm phát huy hiệu quả 

công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của BĐBP trong tình hình mới, 

nhằm giảm thiểu tới mức tối đa thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, Nhà 

nước và lực lượng. 

+ Chuyên đề 5:  Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, 

chỉ đạo, tổ chức chỉ huy hiệp đồng tác chiến giữa các cương vị đảm nhiệm, đảm 

bảo cho chỉ huy lực lượng BĐBP xử lý tình huống tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, đảm 

bảo an toàn cho phương tiện, thuyền viên, ngư dân  hoạt động trên biển. 

- Tổ chức diễn tập PCLB, TKCN tại huyện Giao Thủy. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Đề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động BĐBP tỉnh thực hiện 

nhiệm vụ  PCLB, GNTT, TKCN giai đoạn 2006 - 2010. Từ đó, rút ra những điểm 

mạnh và điểm yếu trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng kịch bản, kết cấu tình 
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huống tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ sát với tình hình thực tế địa bàn, vùng biển. Tổ 

chức diễn tập theo kịch bản tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trên biển và rút ra bài học 

kinh nghiệm. Những phân tích, đánh giá, những bài học kinh nghiệm đó là cơ sở 

thực tiễn, chủ yếu để đề tài đưa ra các giải pháp, và kiến nghị. 

2. Kiến nghị 

Đối với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 

Từng bước hoàn thiện xây dựng các chương trình huấn luyện nghiệp vụ 

PCLB, TKCN tại các nhà trường, trung tâm huấn luyện chiến sỹ mới nhằm nâng 

cao trình độ tổ chức chỉ huy, thực hành cứu hộ, cứu nạn của cán bộ, chiến sĩ 

BĐBP. Đổi mới, ứng dụng công nghệ mới trong chỉ đạo, thông tin, báo cáo trong 

PCLB, TKCN. 

Đối với UBND tỉnh Nam Định 

 UBND tỉnh cần có phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền 

hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Nam Định để nâng cao năng lực phòng ngừa, 

ứng phó và xử lý tình huống khi có bão, thiên tai, sự cố tai nạn trong hoạt động 

khai thác thủy sản. 

Giao BĐBP đảm nhận vai trò là cơ quan Thường trực tìm kiếm cứu nạn, cứu 

hộ cho người và tàu thuyền hoạt động trên các cửa sông, trên biển của tỉnh./. 
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NGHIÊN CỨU NGUYÊN NHÂN BỒI TỤ CỬA HÀ LẠN SÔNG SÒ  
VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ỔN ĐỊNH ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN 

 CHO TÀU THUYỀN 
 
                   Đơn vị chủ trì: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia 
                                                      về động lực học sông biển 
                   Thời gian thực hiện: 2020-2022 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hằng năm, khu vực cửa Hà Lạn thường xuyên tiếp nhận hàng nghìn lượt tàu 

thuyền của các xã Giao Phong, Hải Lộc, Hải Lý hoạt động khai thác trên biển vào 

sử dụng các dịch vụ hậu cần nghề cá; tạo việc làm cho gần 1.000 lao động trực tiếp 

và hàng trăm lao động thời vụ cung cấp các dịch vụ kinh doanh xăng dầu, vật tư 

ngư lưới cụ, vận chuyển, sửa chữa tàu thuyền… kinh doanh dịch vụ vận tải. 

 Dự án khu neo đậu tàu thuyền cửa Hà Lạn có diện tích 25ha, gồm 4 vũng 

neo đậu tàu thuyền, được bố trí liên tục, đáp ứng nhu cầu neo đậu, tránh trú bão 

cho 1.000 tàu cá loại có công suất từ 45-200CV/chiếc. Cùng với khu neo đậu, tại 

đây còn xây dựng khu bến cá Hà Lạn đủ khả năng đáp ứng cho 100 lượt tàu/ngày 

với công suất 300CV/chiếc và lượng thủy sản qua bến là 7.000 tấn/năm.  

Tuy nhiên, nguồn nước cung cấp từ sông Hồng vào sông Sò đã bị ngăn bởi 

cống Ngô Đồng, hiện tại sông Sò chỉ là tuyến sông tiêu nước nội đồng cho khu vực 

Giao Thủy và Hải Hậu; do nguồn nước sông Sò bị hạn chế nên dòng chảy ra cửa 

sông nhỏ không đủ để duy trì được tuyến lạch sâu ổn định. Cửa Hà Lạn thường 

xuyên có luồng lạch vào cửa sông biến đổi và bị bồi tụ gây khó khăn cho việc ra 

vào của các tàu cá vào cảng, đặc biệt là trong trường hợp vào neo đậu tránh trú 

bão. Trong những năm gẩn đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu tác 

động đến các yếu tố sóng biển, bão làm tình hình diễn biến luồng lạch và bồi tụ 

khu vực cửa Hà Lạn càng trở nên phức tạp hơn. Do đó, việc thực hiện đề tài 

“Nghiên cứu nguyên nhân bồi tụ cửa Hà Lạn sông Sò và đề xuất giải pháp ổn định 

để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền” cần thiết được triển khai, có ý nghĩa thực tiễn 

rất lớn đối với sự phát triển của nghề cá nói riêng và kinh tế xã hội của tỉnh Nam 

Định nói chung. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Thu thập, khảo sát bổ sung số liệu địa hình, thủy hải văn, bùn 

cát nhằm cung cấp điều kiện biên và hệ thống hóa tài liệu cho nghiên cứu diễn 

biến cửa Hà Lạn sông; 

Theo kết quả phân tích dựa trên cách tiếp cận địa chất - lịch sử cho thấy, 

trong quá khứ, sông Sò từng là phân lưu lớn của sông Hồng chảy ra biển. Lượng 

phù sa của sông đã bồi tích lên vùng đất rộng của 2 huyện Giao Thủy và Hải Hậu 

tỉnh Nam Định. Vai trò cung cấp phù sa của sông Sò giảm mạnh khi dòng chính 

sông Hồng chuyển qua cửa Ba Lạt. Hiện tượng mở rộng đột biến cửa Ba Lạt được 

xác định xảy ra vào cuối thế kỷ 18. Cửa Ba Lạt cho đến thế kỷ 18 là nhánh sông 

nhỏ trong khi nhánh sông chính là sông Sò (Ngô Đồng) với hai cửa Lân và cửa Hà 

Lạn. Năm 1787 lũ đặc biệt lớn đã dâng nước ngập và khai thông cửa Ba Lạt thành 

cửa lớn trong khi sông Sò bị bồi lấp dần. 
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Nội dung 2: Phân tích, đánh giá nguyên nhân bồi tụ, biến động luồng lạch 

cửa sông; 

Nguyên nhân nội sinh: Kết quả phân tích dựa trên cách tiếp cận địa chất - 

lịch sử cho thấy, trong quá khứ, sông Sò từng là phân lưu lớn của sông Hồng 

chảy ra biển. Lượng phù sa của sông đã bồi tích lên vùng đất rộng của 2 huyện 

Giao Thủy và Hải Hậu tỉnh Nam Định. Vai trò của sông Sò trong cung cấp phù 

sa giảm mạnh khi dòng chính sông Hồng chuyển qua cửa Ba Lạt. Hiện tượng 

mở rộng đột biến cửa Ba Lạt được xác định xẩy ra vào cuối thế kỷ 18. Hiện 

tượng này làm thay đổi chế độ bồi tụ- xói lở khu vưc biển Hải Hậu, chuyển 

chúng từ chế độ bồi tích sông biển sang chế độ chịu tác động của biển-sóng là 

chủ yếu. 

Từ khi dòng chính sông Hồng chuyển về cửa Ba Lạt, sông Sò bị thu hẹp, 

khu vực trầm tích ở Hải Hậu bắt đầu có những thay đổi rõ nét. Cấu tạo địa chất 

kiểu xếp lớp là đặc điểm của địa chất bờ biển châu thổ. Điều đó nói nên, trước đây 

ở Văn Lý - Hải Triều đã từng có trầm tích hạt thô (Lóp cát thô sâu 2m), rồi sau đó 

lại có trầm tích hạt sét tạo nên lớp sét dày khoảng 2m. Những lớp sét này có đường 

kính rất nhỏ nên sẽ bị sóng, dòng chảy ven bờ cuốn đi gây nên hiện tượng xói lở 

bồi tụ. 

Nguyên nhân ngoại sinh: Nguyên nhân ngoại sinh gây bồi tụ bờ biển cửa 

sông chủ yếu là do tác động của sóng, gió, bão, dao động mực nước. Các nhà 

địa lý hải dương, động lực học sông - biển cho rằng các yếu tố ngoại sinh là các 

nguyên nhân chính và phổ biến chi phối quá trình bồi tụ bờ biển cửa sông. 

Nguyên nhân nhân sinh: Qua kết quả điều tra nghiên cứu trong những năm 

gần đây đã cho thấy nhiều công trình thủy lợi ở khu vực nghiên cứu được xây dựng 

đã ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến vùng ven biển của sông. 

Năm 1963, cống Ngô Đồng được xây dựng tại thượng lưu sông Sò nhằm 

điều tiết lưu lượng dòng chảy từ sông Hồng đổ vào sông Sò. Tiếp đó tại hạ lưu 

sông cách cống Ngô Đồng 5 km có cống Nhất Đỗi 1 đuợc xây dựng từ đầu các 

năm 1960 với nhiệm vụ ngăn mặn cho khu vực thuợng lưu nên cống thuờng được 

đóng lại khi không có nhiệm vụ tiêu. Do vậy sông Sò có chế độ thủy văn rất khác 

biệt nhau. 

Đến năm 2010, cống Nhất Đỗi 2 (cách hạ lưu cống Nhất Đỗi 1 là 1km) đuợc 

xây dựng thay thế nhiệm vụ của cống Nhất Đỗi 1. 

Đoạn I: từ cống Ngô Đồng đến đập Nhất Đỗi 2 dài 6 km làm nhiệm vụ tuới. 

Trong trường hợp cống Nhất Đỗi 2 đóng, đoạn sông này đuợc coi nhu một hồ chứa 

nuớc. Mực nuớc trên đoạn này hoàn toàn phụ thuộc vào chế độ mưa ở khu vực 

thuợng lưu và quy trình vận hành tiêu của cống Nhất Đỗi 2. Trong truờng hợp mưa 

lớn, cống thường được mở để làm nhiệm vụ tiêu. Mức độ ngập lụt của phần diện 

tích này phụ thuộc vào khả năng tiêu của cống và mực nuớc hạ lưu đập. 

Đoạn II: từ đập Nhất Đỗi 2 đến cửa Hà Lạn dài 17 km làm nhiệm vụ tiêu. 

Chế độ thủy văn của đoạn này phụ thuộc vào 2 yếu tố chính: 

+ Dao động tự nhiên của thủy triều vịnh Bắc Bộ với chế độ nhật triều. Do 

vậy, mực nuớc trên toàn đoạn sông hoàn toàn bị chế độ triều. 

+ Chịu tác động của dòng chảy lũ do tác động xả lũ của sông Sò qua cống 

Nhất Đỗi 2 và qua các cống xả dọc ven sông hạ luu nhu cống Thanh Quan, Nam 

Điền, Thức Hoá... 
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Đoạn II này có diễn biến lòng sông khá phức tạp vừa chịu tác động của thủy 

triều vừa chịu tác động dòng chảy lũ.  

Như vậy các công trình điều tiết nước trên vùng thượng lưu sông Sò đã làm 

lượng nước trong mùa cạn giảm đi đáng kể không đủ động năng để khơi thông 

luồng cửa sông đã tạo điều kiện cho sóng, dòng chảy sóng ven bờ gây bồi lấp cửa 

sông. 

Nội dung 3: Đề xuất giải pháp KHCN nhằm ổn định cửa sông để đảm bảo 

an toàn cho tàu thuyền vào neo đậu, tránh trú bão và phát triển kinh tế xã hội 

Trên cơ sở xác định nguyên nhân, cơ chế, quy luật diễn biến cửa Hà Lạn, đề 

tài đã đề xuất hai nhóm giải pháp: nhóm giải pháp phi công trình và nhóm giải 

pháp công trình nhằm phòng chống bồi lấp cửa Hà Lạn, tỉnh Nam Định. Đề tài đã 

đề xuất 08 phương án quy hoạch công trình chỉnh trị ổn định cửa sông. Các 

phương án này đều được kiểm chứng, đánh giá, phân tích dựa trên mô hình toán để 

chọn phương án TV1-PA8 với đê ngăn cát giảm sóng phía Bắc dài 1052m gồm 2 

phần ngăn cát (+1,5m) và giảm sóng (+2,5m), mũi đầu đê đặt ở vị trí có cao trình 

đáy biển -1,5m và đê ngăn cát giảm sóng có chiều dài 421m, mũi đầu đê vươn tới 

vị trí có cao trình đáy -1,5m. Cao trình đỉnh đê +2,5m.  

2. Kết quả 

Đề tài đã hoàn thiện 7 sản phẩm bao gồm: 

Báo cáo và bộ số liệu khảo sát địa hình  

Báo cáo và bộ số liệu khảo sát thủy - hải văn và bùn cát 

Báo cáo Phân tích, đánh giá nguyên nhân bồi tụ, biến động luồng lạch cửa 

sông 

Báo cáo Phân tích, đánh giá cơ chế bồi tụ, biến động luồng lạch cửa sông 

Báo cáo Đề xuất định hướng một số giải pháp để ổn định cửa sông để đảm 

bảo an toàn cho tàu thuyền vào neo đậu 

Báo cáo Đề xuất giải pháp KHCN nhằm ổn định cửa sông để đảm bảo an 

toàn cho tàu thuyền vào neo đậu, tránh trú bão và phát triển kinh tế xã hội 

Báo cáo tổng hợp, tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Nghiên cứu nguyên nhân bồi tụ cửa Hà Lạn sông Sò là vấn đề phức tạp. Các 

hiện tượng, quá trình diễn ra ở đây là sự tổng hòa của rất nhiều tác nhân có các 

nguồn gốc đặc tính khác nhau đòi hỏi phải có kiến thức chuyên sâu, đa lĩnh vực 

đặc biệt là phương pháp nghiên cứu phải tích hợp được các quy luật chung và riêng 

của đối tượng phạm vi xem xét. Trên cơ sở kết quả đã thực hiện, đơn vị nghiên cứu 

đưa ra một số kết luận như sau: 

Các nguyên nhân gây bồi tụ vùng cửa sông khu vực nghiên cứu là kết quả 

của sự tương tác giữa ba yếu tố: nội sinh (địa chất, địa mạo), ngoại sinh (thuỷ, hải 

văn), nhân sinh (con người), trong đó yếu tố ngoại sinh đóng vai trò quan trọng đến 

việc bồi lấp cửa sông. Sóng là tác nhân chính gây ra sự xáo trộn bùn cát ven bờ. 

Năng lượng của sóng được truyền qua dòng chảy do sóng gây ra sự vận chuyển 

bùn cát đáy và bùn cát lở lửng vùng cửa sông ven bờ, từ đó tạo ra các vùng xói lở 

và bồi tụ. Dòng chảy đóng vai trò phân bố bùn cát từ sông ra và vận chuyển lượng 

bùn ven bờ. Dòng triều do khu vực nghiên cứu có dòng triều nhỏ và có tính chất 

thuận nghịch nên xét trong một chu kỳ triều khả năng vận chuyển bùn cát gần như 
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bằng không. Do đó, dòng dư có nguồn gốc từ dòng chảy sông đổ ra và dòng do 

sóng tạo ra ở khu vực ven bờ mới gây ra vận chuyển bùn cát dọc bờ. Yếu tố địa 

mạo cũng đóng vai trò quang trọng khi cửa sông Hà Lạn nằm sát cạnh cửa sông có 

mức độ bồi tụ lớn nhất miền Bắc là cửa Ba Lạt. Trong các trận lũ lớn cửa Ba Lạt 

đổ ra biển hàng nghìn mét khối bùn cát, lượng bùn cát này dưới tác động của sóng, 

dòng chảy sẽ góp phần lớn gây nên bồi tụ khu vực cửa sông Hà Lạn. Ngoài ra yếu 

tố của con người cũng rất quan trọng. Với việc xây dựng các công trình điều tiết 

nước dọc sông Sò đã làm lượng nước trong mùa cạn giảm đi đáng kể không đủ 

động năng để khơi thông luồng cửa sông đã tạo điều kiện cho sóng, dòng chảy 

sóng ven bờ gây bồi lấp cửa sông. 

2. Kiến nghị 

Đề tài đã đề xuất các giải pháp thích hợp giảm bồi lấp cửa sông cho khu vực 

cửa Hà Lạn sông Sò, giúp đảm bảo an toàn giao thông thủy. Tuy nhiên, để các giải 

pháp công trình đảm bảo tính Kinh tế - Kỹ thuật (phát huy hiệu quả với kinh phí 

đầu tư ít nhất) cần có nghiên cứu trong thời gian dài hơn, tính toán chi tiết hơn và 

đặc biệt là cần kiểm chứng bằng mô hình vật lý trước đầu tư khi xây dựng công 

trình./. 
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NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH CƠ CẤU CÂY TRỒNG THÍCH HỢP, 

KỸ THUẬT ƯƠM GIỐNG CÂY CON CHẤT LƯỢNG TỐT 
TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Viện phòng trừ mối và Bảo vệ Công trình 

 – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 
Thời gian thực hiện: 2011-2012 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vườn quốc gia Xuân Thủy là khu quản lý theo Công ước Ramsar đầu tiên 

của Việt Nam, là vùng lõi có tầm quan trọng đặc biệt của khu dự trữ sinh quyển 

đồng bằng ven biển châu thổ sông Hồng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, 

ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (nhiệt độ dao động mạnh giữa các mùa trong năm, 

mùa hè quá nóng trong khi mùa đông lạnh sâu và kéo dài, mực nước biển dâng cao 

bất thường...) đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái và tình 

hình sinh trưởng phát triển của rừng ngập mặn thuộc khu bảo tồn có tầm quan 

trọng quốc tế này. 

Với hệ sinh thái khu vực ven biển, rừng ngập mặn là nhân tố chịu tác động 

đầu tiên từ biến đổi khí hậu. Hiện tượng nước biển dâng ảnh hưởng tới cả hệ thực 

vật ven biển có sức chống chịu cao như cây trang và cây sú. Các loại cây sống ở 

ven biển này khi đạt độ thành thục đã vươn lên khỏi mặt nước lúc triều cường. Tuy 

nhiên do mực nước biển ngày càng dâng cao, nên các loài cây ngập mặn đại trà 

như trang và sú có chiều cao hạn chế khó thích ứng được, nhiều diện tích rừng bị 

chết. Các chức năng ưu việt của rừng ngập mặn như phòng hộ đê biển, bảo vệ môi 

trường sống bị suy giảm, thay đổi... Tác động ngày càng lớn của con người: săn 

bắn thủy cầm, nuôi trồng – đánh bắt thủy hải sản trong rừng, khai thác rừng... cũng 

là nguyên nhân dẫn đến diện tích rừng ngày càng suy giảm nghiêm trọng. 

Do đó, việc nghiên cứu khôi phục rừng ngập mặn tại đây đã và đang được 

đặt ra, trong đó vấn đề lựa chọn các loài cây ngập mặn có khả năng thích nghi với 

điều kiện môi trường thay đổi, xây dựng quy trình kỹ thuật ươm giống cây con 

chất lượng tốt phục vụ công tác xúc tiến tái sinh tự nhiên, tái sinh nhân tạo nhanh 

chóng phục hồi những diện tích rừng đã mất là một trong những vấn đề được quan 

tâm đầu tiên. Đề tài “Nghiên cứu lựa chọn một số cây trồng thích hợp và kỹ thuật 

ươm giống cây con chất lượng tốt tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy tỉnh Nam Định” 

đã góp phần giải quyết một phần nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho khu vực này. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

 Nội dung 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu về cây ngập mặn ở các tỉnh 

phía Bắc và vườn Quốc gia Xuân Thủy. 

- Thu thập tài liệu cơ bản phục vụ công tác nghiên cứu: Các tài liệu nghiên 
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cứu về cây ngập mặn ở các tình phía Bắc và vườn Quốc gia Xuân Thủy. Tài liệu 

về địa hình địa chất, khí tượng, thủy văn, hải văn, động lực học và sóng vùng bãi 

ngập mặn ven biển Bắc Bộ liên quan đến việc trồng cây ngập mặn. Xây dựng 

danh mục các loại cây sống trên các vùng bãi ngập mặn ven biển Bắc Bộ và vườn 

quốc gia Xuân Thủy 

- Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu về cây ngập mặn ở các tỉnh phía 

Bắc và vườn Quốc gia Xuân Thủy 

Nội dung 2: Nghiên cứu một số điều kiện tự nhiên liên quan đến cây ngập 

mặn tại vườn Quốc gia Xuân Thủy. 

Khảo sát đánh giá các điều kiện tự nhiên như mức ngập triều, độ mặn nền, 

các loại thể nền... của vườn Quốc gia Xuân Thủy 

 Nội dung 3: Điều tra, phân tích, xác định các giống cây thích hợp với điều 

kiện tự nhiên của vườn Quốc gia Xuân Thủy. 

Khảo sát các giống cây ngập mặn tại khu vực phía Bắc và vườn quốc gia. 

Đánh giá diễn thế của các loài cây ngập mặn tại vườn quốc gia. Đánh giá tình hình 

sinh trưởng, phát triển, mức độ thích nghi của các giống cây. 

Xác định các giống cây thích hợp cho vườn quốc gia Xuân Thủy trong điều 

kiện biến đổi khí hậu hiện nay 

 Nội dung 4: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật ươm giống cây con được lựa 

chọn  

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật ươm giống (nghiên cứu kỹ thuật gieo hạt, 

kích thước bầu hợp lý, lượng phân bón bổ sung…)  

Nội dung 5: Xây dựng mô hình vườn ươm giống cây ngập mặn (500m2/loài 

theo dõi trong 13 tháng); Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật ươm giống cây con được 

lựa chọn 

2. Kết quả 

VQG Xuân Thủy nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Nhiệt độ trung 

bình năm là 240C, biên độ nhiệt trong năm rất lớn (từ thấp nhất là 6,80C đến cao 

nhất là 40,10C. Vào mùa đông, độ mặn trung bình của nước biển tương đối đồng 

nhất trong khoảng 28-30‰. Vào mùa hè, dao động trong khoảng 20-27‰. Phần 

lớn thể nền khu vực VQG Xuân Thủy là đất cát biển và cồn cát (Cồn Ngạn, Cồn 

Xanh, Cồn Lu). Đất lầy mặn có diện tích ít, chỉ thấy xuất hiện ở cuối Cồn Lu và 

chỗ địa hình thấp của Cồn Ngạn. Do đó, cần chọn những loài cây ngập mặn có 

chiều cao vút ngọn lớn, thích nghi được khi độ mặn tăng cao vào mùa đông. VQG 

Xuân Thủy có 8 kiều quần xã thực vật trong đó có 02 kiểu quần xã chính là Quần 

xã sú (Aegiceras corniculatum) - bần chua (Sonneratia caseolaris) - trang (Kandelia 

obovata) - mắm (Avicennia marina) - ô rô (Acanthus ilicifolius) và Quần xã rừng 
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trồng trang (Kandelia obovata) – sú (Aegiceras corniculatum) có hiện trạng phát 

triển tốt 

Căn cứ vào điều kiện lập địa đề tài đã chọn các loài cây gieo trồng thử 

nghiệm là Bần không cánh Sonneratia apetala, Mắm biển Avicennia marina, Vẹt 

dù Bruguiera gymnorrhiza Đước vòi Rhizophora stylosa. Qua số liệu theo dõi tình 

hình sinh trưởng phát triển của 4 loài cây trồng thử nghiệm trong 13 tháng, có thể 

thấy mắm biển, vẹt dù, đước vòi sinh trưởng tốt, thích nghi được với điều kiện khu 

vực VQG Xuân Thủy. Bần không cánh tỉ lệ sống chỉ đạt 4,8%, nhưng do khi đem 

trồng tuổi cây còn quá nhỏ, cây không thích nghi được với điều kiện khắc nghiệt 

ngoài thực địa, nên cần có nghiên cứu sâu hơn để xác định độ tuổi đem trồng thích 

hợp nhất. 

Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật ươm giống cây con chất lượng tốt phục 

vụ công tác tái sinh phục hồi rừng tại VQG Xuân Thủy cho kết quả như sau:  

Ảnh hưởng của thời gian thu gom và bảo quản trụ mầm đến sinh trưởng của 

cây con: Đối với vẹt dù, bảo quản trụ mầm từ 4-10 ngày tạo điều kiện tốt nhất cho 

sự sinh trưởng phát triển của cây con. Đối với đước vòi, nên thu trụ mầm và trồng 

ngay thì sẽ thuận lợi cho cây con sinh trưởng phát triển tốt hơn. 

Ảnh hưởng của phân bón bổ sung Lân super đến sinh trưởng cây con trong 

bầu 

Đối với vẹt dù, sau khi cắm trụ mầm được 3 tháng, cây đã sử dụng hết hàm 

lượng dinh dưỡng trong trụ mầm. Vì vậy, khi tiến hành bón bổ sung dinh dưỡng, 

cây hấp thụ và tăng trưởng nhanh. Bón phân với lượng 20g, 30g, 40g/bầu đạt chiều 

cao và đường kính đốt 1 cao hơn và có sự sai khác rõ rệt với không bón và bón 

10g/bầu. Tuy nhiên xét về hiệu quả kinh tế, bón 20g mang lại hiệu quả kinh tế nhất 

vừa đảm bảo khả năng sinh trưởng cây con 

Đối với bần không cánh, kết quả cũng tương tự như vẹt dù. Bón 20g 

phân/bầu đạt chiều cao cây, đường kính gốc cao hơn so với không bón và bón 

10g/bầu, đạt hiệu quả kinh tế cao hơn so với công thức bón 30,40g phân/bầu.  

Ảnh hưởng của phân bón là Humix đến chất lượng cây con 

Đối với bần không cánh, phun phân bón lá có ảnh hưởng đến chiều cao và 

số lá của cây. Phun phân 1 lần, sau 7 tháng chiều cao cây đạt 10,9 cm, số lá trung 

bình là 5 lá cao hơn so với không phun (chiều cao 10,5cm, số lá trung bình 4 lá) và 

sai khác có ý nghĩa. Phun phân 2 lần, 3 lần, không có sai khác giữa 2 công thức với 

nhau, đạt chiều cao và số lá nhiều hơn so với công thức không phun và phun 1 lần. 

Tuy nhiên, xét về hiệu quả kinh tế thì nên phun phân bón lá 2 lần, sau khi gieo 3 

tháng và 5 tháng thì cho cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất. 
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Phun phân bón lá trên vẹt dù cho chiều cao cây và tốc độ ra lá nhanh hơn so 

với không phun, và hiệu quả cao nhất ở công thức phun phân bón lá sau gieo 3 

tháng và 5 tháng. 

Mô hình trồng thử nghiệm: Đã được chuyển giao cho Vườn Quốc gia Xuân 

thủy tiếp nhận để quản lý và phát triển, tiếp tục các nghiên cứu để hoàn thiện kết 

quả đề tài. Đến nay, diện tích trồng rừng đã khép tán, cây có khả năng tái sinh tốt 

và chứng minh khả năng thích ứng của loài đối với điều kiện lập địa tại VQG. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Dựa trên điều kiện tự nhiên khu vực VQG Xuân Thủy và đặc điểm sinh 

học, sinh thái các loài cây ngập mặn, chọn 4 loài cây ngập mặn trồng thử nghiệm là 

đước vòi, vẹt dù, mắm, bần không cánh. Trong đó, ba loài đước vòi, vẹt dù, mắm 

sinh trưởng tốt đạt tỉ lệ sống trên 80%, phù hợp với điều kiện lập địa nghiên cứu tại 

khu vực VQG Xuân Thủy. 

- Một số kỹ thuật ươm giống cây ngập mặn: đối với đước vòi, sau khi thu trụ 

mầm nên tiến hành ươm ngay; đối với trụ mầm vẹt dù nên bảo quản từ 4-10 ngày 

sau đó mới đem ươm; bón bổ sung lân super 20g/bầu hoặc phun phân bón lá 2 lần 

vào 3 tháng và 5 tháng sau ươm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cây sinh trưởng và 

phát triển tốt trong vườn ươm. 

2. Kiến nghị 

Do điều kiện cực đoan, việc phục hồi rừng bằng biện pháp tái sinh tự nhiên 

rất khó khăn. Vì vậy biện pháp nhanh và hiệu quả nhất nhằm khôi phục rừng là tái 

sinh nhân tạo (trồng mới rừng trên các diện tích đất trống). Trong khuôn khổ thời 

gian và kinh phí nghiên cứu có hạn, đề tài chỉ mới tiến hành trồng thử nghiệm 04 

loài cây trên tổng diện tích 2000 m2, đánh giá lựa chọn được 03 loài có triển vọng 

đây là cơ sở khoa học có ý nghĩa cho việc trồng tái sinh rừng sau này.  

Đề nghị UBND tỉnh Nam Định, các ngành có liên quan có quy hoạch hợp lý 

để phát triển và bảo vệ diện tích rừng ngập mặn hiện có tại khu vực vườn Quốc gia 

Xuân Thủy./. 
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH GIEO ƯƠM VÀ TRỒNG  
CÂY BẦN KHÔNG CÁNH (SONNERATIA APELATA) GÓP PHẦN PHỤC HỒI  

VÀ PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN VEN BIỂN 
TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Vườn Quốc gia Xuân Thủy 

Thời gian thực hiện: 2018-2020 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Với độ tuổi khoảng 40 năm, rừng ngập mặn khu vực cửa sông, ven biển tỉnh 

Nam Định được coi là cội nguồn sinh sôi và phát triển các loài sinh vật, đặc biệt là 

các loài động vật thủy sinh. Chính điều này đã và đang tạo ra những giá trị to lớn 

về mặt kinh tế, bảo tồn và đa dạng sinh học cho khu vực. Tuy nhiên, theo kịch bản 

biến đổi khí hậu, vùng ven biển Nam Định sẽ chịu tác động rất lớn của mực nước 

biển dâng. Sự thay đổi dòng chảy, các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện 

nhiều, mực nước biển dâng cao kết hợp với triều cường và sóng biển sẽ ảnh hưởng 

ngày một nhiều hơn tới diện tích rừng ngập mặn tại khu vực. Do đó để thích ứng 

với biến đổi khí hậu cần phải lựa chọn các loài cây ngập mặn có khả năng sinh 

trưởng nhanh, thích nghi tốt với các hiện tượng thời tiết cực đoan và mực nước 

biển dâng để trồng rừng ngập mặn cho khu vực bãi bồi ven biển tỉnh Nam Định. 

Thực tế hiện nay, rừng ngập mặn khu vực ven biển của tỉnh Nam Định có 

nhiều xáo trộn theo chiều hướng tiêu cực. Nguyên nhân chủ yếu là do rừng ngập 

mặn của khu vực được hình thành từ các loài cây có sinh khối nhỏ, tầng tán thấp, 

dễ bị chết hàng loạt khi gặp điều kiện thời tiết cực đoan hoặc bị sóng biển và nước 

biển dâng cao ngập tràn qua tán rừng ngập mặn hiện tại. Điều này đặt ra một vấn 

đề là phải cải thiện tổ thành loài, nâng cao khả năng chống chịu của hệ sinh thái 

rừng ngập mặn bằng các loài cây ngập mặn có ưu thế về sinh khối, sinh thái và 

thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu, đồng thời đáp ứng nhiều mục đích của dải 

rừng ngập mặn ven biển tỉnh Nam Định..  

Trước thực trạng đó, VQG Xuân Thủy đã hợp tác với Trung tâm nghiên cứu 

rừng ngập mặn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tiến hành dẫn giống cây Bần không 

cánh (Sonneratia apetala) có xuất xứ từ Myanma về trồng thử nghiệm tại khu vực. 

Theo đánh giá, đây là một loài cây ngập mặn có ưu thế về sinh khối, sinh thái, 

thích ứng tốt với biến đổi khí hậu và có thể đáp ứng tốt nhiều mục đích của dải 

rừng ngập mặn ven biển tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, hiện nay sau hơn 15 năm trồng 

thực nghiệm vẫn chưa có một nghiên cứu, đánh giá cụ thể, chi tiết và khoa học nào 

về thực trạng trồng cây Bần không cánh tại Nam Định. Mặt khác, nguồn giống cây 

Bần không cánh phục vụ cho hoạt động trồng và phục hồi rừng ngập mặn ven biển 

hiện nay khá hạn chế, nếu chỉ chờ tái sinh tự nhiên sẽ không thể đáp ứng nhu cầu 

trồng cây tôn tạo cảnh quan môi trường và phòng hộ ven biển của tỉnh Nam Định. 

Chính vì vậy, việc thực hiện đề tài là cần thiết và cấp bách, góp phần tạo ra nguồn 

cây giống Bần không cánh ổn định, đủ tiêu chuẩn, chất lượng để đáp ứng nhu cầu 

trồng và phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn tại khu vực ven biển tỉnh Nam Định. 
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II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

 Nội dung 1: Nghiên cứu đánh giá thực trạng gây trồng, sinh trưởng và thích 

nghi của cây Bần không cánh tại khu vực bãi bồi cửa Sông Hồng (cửa Ba Lạt). 

Điều kiện thuận lợi để gây trồng Bần không cánh tại khu vực là dạng bùn 

(bùn mềm, bùn chặt) đến sét mềm, tỷ lệ hạt sét, hạt limon từ mức trung bình trở 

lên, đi sụt lún 5 – 40cm; mức ngập triều trung bình, mức ngập 40- 100cm; độ pH 

nằm trong khoảng 5 – 7. Hầu hết các cây Bần không cánh tái sinh tại khu vực đều 

sinh trưởng phát triển tốt, số cây có phẩm chất tốt chiếm tới 86%. Đề tài đã lựa 

chọn được 05 cây Bần không cánh tại khu vực bãi bồi VQG Xuân Thủy để làm 

cây mẹ cung cấp quả giống cho các hoạt động nghiên cứu và nhân giống cây con. 

Cây có độ tuổi >5, có phẩm chất tốt (thân thẳng, tròn đều, không sâu bệnh), sinh 

trưởng tương đối tốt (cây cao, phát triển tốt, tán lá rộng và xanh đậm, rễ khí sinh 

nhiều), cây có các trị số về đường kính ngang ngực (D1.3), chiều cao vút ngọn 

(Hvn) và đường kính tán (Dt) lớn hơn giá trị trung bình. 

Nội dung 2: Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm hữu tính cây Bần không cánh 

phù hợp với điều kiện tỉnh Nam Định 

Kết quả nghiên cứu cho thấy hạt sau khi thu hái, tách hạt, để nơi râm mát 02 

ngày đem gieo là tốt nhất. Do tỷ lệ nảy mầm của hạt thấp nên khi gieo hạt để ươm 

cây con phục vụ các mục đích nghiên cứu cần tính toán số lượng hạt phù hợp để 

đảm bảo có được lượng cây con cần thiết. Hạt giống Bần không cánh gieo trên thể 

nền đất pha cát (tỷ lệ 1:1) không có lớp phủ cho tỷ lệ nảy mầm tốt nhất. Ngoài ra 

cũng có thể sử dụng đất bùn ngập mặn không có lớp phủ để thực hiện hoạt động 

gieo, ươm cây Bần không cánh nhưng cần phải tăng cường thời gian tưới, mật độ 

tưới nước để duy trì độ ẩm của thể nền, qua đó sẽ giúp cho tỷ lệ nảy mầm của hạt 

được cao hơn. Nên sử dụng thành phần ruột bầu có tới 90% là đất phù sa, 1% phân 

vô cơ + 4% tro trấu+ 5% phân chuồng hoại mục với túi bầu có kích thước 

22x25cm để gieo, ươm cây Bần không cánh. Lựa chọn các cây mạ có kích thước từ 

5 – 7cm (cây ra từ 6 – 8 lá), bộ rễ phát triển vừa đủ để đưa vào bầu. Với các vườn 

ươm lớn, có chi phí đầu tư cao sử dụng các khay mạ bằng nhựa/xốp hoặc các túi 

bầu Polyetilen có kích thước nhỏ (5x8cm) để ươm cây mạ.  

Đơn vị thực hiện đề tài đã gieo ươm và nhân giống hữu tính được hơn 800 

cây con 12 tháng tuổi có kích thước, chất lượng tốt trong các công thức thí nghiệm, 

đồng thời đưa ra hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm cây Bần không cánh phù hợp với 

điều kiện của tỉnh Nam Định nhằm phục vụ việc ươm giống tạo cây con đủ tiêu 

chuẩn để trồng rừng chắn sóng, gió, bảo vệ môi trường sinh thái, cố định các bãi 

bồi khu vực tỉnh Nam Định và các khu vực bãi bồi có điều kiện tương tự. Hướng 

dẫn kỹ thuật này quy định nội dung, quy tắc và yêu cầu kỹ thuật từ việc chọn 

nguồn giống, thời điểm thu hái quả giống, các biện pháp kỹ thuật thu hái quả 

giống, xử lý và gieo hạt giống, trộn hỗn hợp ruột bầu và tạo bầu, cấy cây con và 

chăm sóc cây con trong vườn ươm. 
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 Nội dung 3: Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Bần không cánh tại khu vực bãi 

bồi Vườn quốc gia Xuân Thủy 

Các kết quả nghiên cứu thu được từ 02 thí nghiệm cho thấy Bần không cánh 

sinh trưởng phát triển tốt ở nơi đất có độ thành thục thấp và rất thấp, thể nền sét 

mềm đến bùn loãng, kể cả nơi đất có hàm lượng mùn (OM), N tổng số và P2O5 

nghèo, đất thuộc dạng chua trung bình đến chua yếu, nơi có các đai thuỷ triều từ 

thấp tới cao và từ nơi bãi triều sâu đến bãi chiều cao. Chính vì vậy có thể lựa chọn 

cả 03 ĐKGT tại khu vực bãi bồi VQG Xuân Thủy để trồng Bần không cánh.  

Với kết quả hơn 1000 cây con Bần không cánh với 02 cấp tuổi khác nhau có 

chất lượng tốt được xuất vườn để trồng thực nghiệm, Đề tài đã đưa ra hướng dẫn 

kỹ thuật trồng cây Bần không cánh phù hợp với điều kiện tỉnh Nam Định. Hướng 

dẫn kỹ thuật này quy định nội dung, quy tắc và yêu cầu kỹ thuật từ việc chọn điều 

kiện gây trồng, nguồn giống, mật độ trồng, các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc 

và bảo vệ rừng trồng từ cây Bần không cánh 

  Nội dung 4: Tập huấn chuyển giao hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm và trồng 

cây Bần không cánh cho cộng đồng địa phương và các bên hữu quan tại khu vực 

thực hiện đề tài 

Đơn vị thực hiện đề tài đã tổ chức lớp tập huấn chuyển giao công nghệ về 

gieo ươm và trồng cây Bần không cánh cho gần 50 người gồm cán bộ kỹ thuật 

VQG Xuân Thủy, hạt kiểm lâm VQGXT, hạt kiểm lâm Giao Xuân Hải, hội nông 

dân xã, hội chữ thập đỏ và các hộ nông dân có tham gia vào các hoạt động gieo, 

ươm, trồng cây ngập mặn trên địa bàn. 

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm 07 báo cáo, 02 hướng dẫn kỹ thuật và 02 khu bố trí 

gieo ươm và trồng thực nghiệm:  

- Báo cáo thực trạng gây trồng, sinh trưởng và thích nghi của cây Bần không 

cánh tại khu vực bãi bồi cửa Sông Hồng (cửa Ba Lạt) 

- Báo cáo khảo sát lựa chọn khu vực bố trí công thức gieo ươm và nhân 

giống hữu tính cây Bần không cánh 

- Báo cáo thiết kế khu thí nghiệm gieo ươm và nhân giống hữu tính cây Bần 

không cánh 

- Báo cáo kết quả nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây Bần không cánh tại 

VQG Xuân Thủy 

- Báo cáo kết quả khảo sát lựa chọn điều kiện gây trồng thực nghiệm cây 

Bần không cánh tại khu vực bãi bồi VQG Xuân Thủy 

- Báo cáo kết quả nghiên cứu trồng thực nghiệm cây Bần không cánh tại khu 

vực bãi bồi thuộc VQG Xuân Thủy 

- Hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm cây Bần không cánh phù hợp với điều kiện 

của tỉnh Nam Định 

- Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây Bần không cánh phù hợp với điều kiện tỉnh 

Nam Định 

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài 
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- Khu bố trí công thức gieo ươm và nhân giống hữu tính cây Bần không 

cánh 

- Khu bố trí các công thức trồng thực nghiệm 

Sau gần 29 tháng thực hiện, đề tài đã xây dựng và hoàn thiện 03 báo cáo 

chuyên đề, 02 hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm và trồng cây Bần không cánh và 01 

báo cáo tổng kết các kết quả nghiên cứu. Bên cạnh đó, một số kết quả nghiên cứu 

của đề tài cũng đã được đăng trên một số tạp chí khoa học uy tín ở trong nước như 

“Thực trạng gây trồng và đặc điểm sinh trưởng, tái sinh của cây Bần không cánh 

(Sonneratia apetala) tại khu vực cửa Sông Hồng” đăng trên tạp chí Khoa học Lâm 

nghiệp, số 04-2020; “Kỹ thuật gieo ươm cây Bần không cánh (Sonneratia apetala) 

tại Vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định” đã được duyệt đăng trên tạp chí Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn số 3 + 4 tháng 02/2021. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Kết quả của đề tài đã bổ sung tổ thành loài cho hệ sinh thái rừng ngập mặn 

tại khu vực, tăng tính đa dạng sinh học, nâng cao chức năng phòng hộ của rừng và 

đặc biệt là thích ứng tốt trước biến đổi khí hậu vì cây có khả năng chịu mặn, chịu 

lạnh cao, góp phần đưa giống mới và các tiến bộ kỹ thuật đến với bà con nông dân, 

tạo ra phong trào trồng rừng, nâng cao chức năng phòng hộ của hệ sinh thái rừng 

ngập mặn, góp phần tích cực trong bảo vệ, xây dựng và phát triển đời sống, kinh 

tế, văn hoá, tinh thần và cải thiện môi trường sinh thái 

2. Kiến nghị 

Trong khuôn khổ thời gian và kinh phí nghiên cứu có hạn, đề tài chỉ mới 

tiến hành được 04 thí nghiệm về gieo ươm và 02 thí nghiệm về gây trồng trên 03 

điều kiện gây trồng tại khu vực để làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng hướng 

dẫn kỹ thuật gieo ươm và trồng cây Bần không cánh. Các kết quả nghiên cứu về 

gieo ươm cây Bần không cánh cho thấy tỷ lệ nảy mầm của hạt trong các công thức 

là thấp, công thức có tỷ lệ nảy mầm cao nhất cũng chỉ chiểm 59%; thời gian thực 

hiện thí nghiệm “Ảnh hưởng của mật độ trồng tới tỷ lệ sống, sinh trưởng và chất 

lượng cây Bần không cánh” chỉ có 10 tháng nên chưa đánh giá được mức độ ảnh 

hưởng của kết quả nghiên cứu; nghiên cứu cũng chưa xác định được loài cây ngập 

mặn phù hợp để trồng hỗn giao với cây Bần không cánh; chưa đánh giá được mức 

độ thích ứng của cây Bần không cánh với một số điều kiện gây trồng khó khăn tại 

khu vực bãi bồi tỉnh Nam Định... Chính vì vậy, để góp phần hoàn thiện các hướng 

dẫn kỹ thuật về gieo ươm và trồng cây Bần không cánh tại khu vực bãi bồi ven 

biển tỉnh Nam Định, VQG Xuân Thủy kính đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ 

Nam Định cho thực hiện dự án “Sản xuất giống và trồng thực nghiệm cây Bần 

không cánh (Sonneratia apetala) trên một số điều kiện gây trồng phổ biến tại khu 

vực bãi bồi tỉnh Nam Định”./. 
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NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG, NGUYÊN NHÂN SUY THOÁI RỪNG NGẬP MẶN 

VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHÔI PHỤC RỪNG NGẬP MẶN BỀN VỮNG TẠI 

VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình 

Thời gian thực hiện: 2019-2021 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Rừng ngập mặn Việt Nam có vai trò rất quan trọng về sinh thái môi trường, 

kinh tế và xã hội. Vườn Quốc gia Xuân Thủy ở Nam Định là một trong các khu 

rừng ngập mặn quan trọng của Việt Nam, là nơi bảo tồn mẫu cảnh quan đặc sắc 

của vùng cửa sông ven biển ở trung tâm đồng bằng châu thổ sông Hồng, thu hút 

khách du lịch, các hoạt động tham quan, nghiên cứu khoa học. 

Trong thời gian qua RNM ven biển Vườn Quốc gia Xuân Thủy đã suy giảm 

cả về diện tích lẫn chất lượng. Nguyên nhân bên cạnh các yếu tố tự nhiên như gió 

bão, nước biển dâng, xói lở bờ biển thì rừng ngập mặn còn bị suy giảm mạnh bởi 

các yếu tố xã hội như khai thác rừng không hợp lý, chuyển đổi mục đích sử dụng 

rừng, công tác quản lý bảo vệ rừng chưa tốt, biện pháp kỹ thuật lâm sinh phục hồi 

rừng chưa phù hợp... Về chất lượng, tổ thành loài đơn giản, mật độ cây rừng thấp, 

phần lớn các rừng mới trồng chủ yếu là rừng trồng thuần loài và tỷ lệ thành rừng 

không cao. 

Khu vực Vườn Quốc gia Xuân Thủy, các nghiên cứu suy thoái RNM còn rất 

hạn chế, các giải pháp phục hồi rừng theo từng mức độ suy thoái cũng chưa được 

thực hiện. Để bảo vệ và phát triển bền vững hệ sinh thái RNM Vườn Quốc gia 

Xuân Thủy, tỉnh Nam Định trong điều kiện biến đổi khí hậu cần phải nghiên cứu 

một cách hệ thống, đầy đủ về thực trạng suy thoái rừng ngập mặn ở khu vực VQG 

Xuân Thủy, phân chia mức độ suy thoái của rừng ngập mặn và đề xuất các giải 

pháp phục hồi rừng ngập theo từng đối tượng và mức độ suy thoái rừng. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

 Nội dung 1: Nghiên cứu đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu 

vực VQG Xuân Thủy liên quan đến rừng ngập mặn. 

VQG Xuân Thủy thuộc khí hậu nhiệt đới nóng ẩm gió mùa, phân hoá sâu 

sắc theo mùa trong năm, chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, thường chịu tác 

động của gió bão, có chế độ nhật triều đều. Đất ngập mặn ở khu vực VQG Xuân 

Thủy tương đối thuận lợi cho cây ngập mặn sinh trưởng, phát triển, tỷ lệ các thành 

phần dinh dưỡng trong đất cân đối. Tuy nhiên, địa hình VQG cũng gặp một số 

khó khăn trong việc xây dựng mô hình như: tốc độ dòng chảy ven bờ lớn; Cao 

trình trồng cây ngập mặn vùng ven bờ thấp, thường xuyên bị giữ nước; Độ mặn 
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tăng cao; Thiếu hụt phù sa, tỉ lệ bùn cát thay đổi… 

Các hoạt động kinh tế - xã hội chính làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng 

ngập mặn có thể kể đến là khai thác quá mức các nguồn tài nguyên, chuyển đổi 

đất rừng ngập mặn sang phát triển nuôi trồng thủy sản, chặt phá để lấy đất làm 

vây vạng, làm nhiên liệu hoặc làm công cụ khai thác thủy sản, nhận thức của cộng 

đồng địa phương về vấn đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên còn hạn chế...  

Nội dung 2: Nghiên cứu hiện trạng rừng ngập mặn VQG Xuân Thủy 

Kết quả điều tra thực tế cho thấy, rừng ngập mặn phân bố chủ yếu ở vùng lõi 

VQG Xuân Thủy, gồm 3 quần xã chính với tổng cộng 116 loài cây (bao gồm các 

loài cây ngập mặn thực thụ, các loài tham gia vào RNM, các loài từ nội địa di cư 

đến và thích nghi được với điều tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy). Trong các quần 

xã điều tra thì quần xã Sú - Bần chua là quần xã có đường kính gốc, chiều cao cây 

lớn nhất. Thấp nhất là quần xã Sú – Trang – Mắm – Bần chua. Tuy nhiên mức độ 

khác nhau về sinh trưởng giữa đường kính, chiều cao giữa các quần xã không có sự 

khác nhau đáng kể. Nhìn chung cây rừng ngập mặn tại khu vực nghiên cứu (Cồn 

Lu - Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định) sinh trưởng, phát triển khá tốt 

đáp ứng yêu cầu phòng hộ ven biển. Các loài cây thích hợp với điều kiện tự nhiên, 

sinh thái của khu vực chủ yếu là: Cây Sú, Mắm biển, Vẹt dù, Bần chua, Đước vòi. 

 Nội dung 3: Nghiên cứu biến động và nguyên nhân suy thoái rừng ngập 

mặn khu vực nghiên cứu 

Kết quả phân loại, tính toán cho thấy diện tích rừng ngập mặn VQG Xuân 

Thủy đã giảm từ năm 1997 đến 2017. Từ năm 1997 đến 2007 giảm 286 ha từ 1472 

ha xuống còn 1186 ha (chiếm 19,4%). Từ năm 2007 đến 2017 rừng tăng lên được 

107 ha nhưng vẫn thấp hơn so với diện tích năm 1997. Bên cạnh nguyên nhân 

chính là chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang làm đầm nuôi trồng thủy sản thì 

một phần lý do mảng rừng ngận mặn bị chết và khô ngọn là do quá trình thoái hóa 

tự nhiên và biến đổi khí hậu. Dải cát ven bờ ngoài Cồn Lu và các cồn cát chắn 

ngoài cửa sông-Cồn Xanh có biến động mạnh qua các thời kỳ do ảnh hưởng trực 

tiếp bởi chế độ dòng chảy và  thủy triều. Ngoài ra còn bị tác động rất mạnh bởi 

thiên nhiên do phải hứng chịu các trận bão đổ bộ hàng năm. Mặt khác, do vấn đề 

ảnh hưởng khai thác nguồn lợi  thủy sản của các hộ dân làm nghề đánh bắt tự nhiên 

đã ảnh hưởng đến tái sinh của cây ngập mặn và làm cho diễn biến rừng ngập mặn 

bị ảnh hưởng. 

 Nội dung 4: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật phục hồi rừng ngập mặn tại 

VQG Xuân Thủy 

Phân nhóm dạng lập địa cho VQG Xuân Thủy thành 3 nhóm: khu vực có 

điều kiện rất thuận lợi, khu vực có điều kiện thuận lợi và khu vực có điều kiện khó 

khăn cho công tác phục hồi và trồng mới rừng ngập mặn. Đề tài đã lựa chọn loài 
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cây ngập mặn để phục hồi rừng bị suy thoái với 4 tiêu chí: cây ngập mặn bản địa 

tại VQG Xuân Thủy, có khả năng thích ứng nước mặn thay đổi, có hệ lá, rễ phù 

hợp và là loài cây ngập mặn dễ gieo ươm. Kết quả đưa vào phục hồi và phát triển 

là cây Bần chua và Đước vòi. Trong đó, Bần chua là loài cây được ưu tiên gây 

trồng vùng ven sông với điều kiện lập địa khó khăn để trồng mới RNM. Đước vòi 

là loài cây được gây trồng phục hồi rừng ngập mặn (khu vực rừng Trang) bị chết 

hàng loạt theo đám. 

Nội dung 5: Đề xuất giải pháp quy hoạch, cơ chế chính sách và phục hồi, 

phát triển RNM tại VQG Xuân Thủy 

Đề tài thực hiện mô hình khôi phục rừng với quy mô 2,0 ha. Trong đó, mô 

hình khôi phục rừng có quy mô 1 ha; Mô hình khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự 

nhiên, trồng bổ sung có quy mô 1 ha. Kết quả theo dõi sinh trưởng của 2 loài cây 

ngập mặn phù hợp để phục hồi rừng ngập mặn bị suy thoái tại mô hình thử nghiệm 

khu vực VQG Xuân Thủy là Đước vòi và Bần chua. Đánh giá một số chỉ tiêu liên 

quan đến sinh trưởng của cây RNM đem trồng: cây sinh trưởng cân đối, sạch bệnh, 

cây ko cong, ko mất ngọn đối với cây Đước vòi. Tỷ lệ sống của cây đạt được sau 

trồng 6 tháng đối với Đước vòi trên 98%, với Bần chua trên 85%, cây sinh trưởng 

tốt, mật độ phân bố đều. 

Trên cơ sở hiện trạng của VQG Xuân Thủy, đề tài đã đề xuất một số giải 

pháp như: Cần có cơ chế và chính sách về vấn đề phục hồi rừng ngập mặn bị chết 

do ảnh hưởng của bão, suy thoái rừng; Có giải pháp kỹ thuật phục hồi và phát triển 

rừng ngập mặn tại VQG Xuân Thủy phù hợp cùng với đó là xây dựng bản đồ quy 

hoạch phát triển rừng ngập mặn tại VQG Xuân Thủy. 

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm 2 mô hình, 6 báo cáo và 4 bản đồ:  

- Mô hình Phục hồi rừng trên đất trồng rừng bị suy thoái quy mô 01 ha 

- Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung quy mô 01 ha 

- Báo cáo nghiên cứu đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực 

VQG Xuân Thủy liên quan đến RNM 

- Bộ số liệu và báo cáo về về hiện trạng rừng ngập mặn tại VQG Xuân Thủy 

- Bộ số liệu và báo cáo về biến động và nguyên nhân suy thoái rừng ngập 

mặn tại VQG Xuân Thủy 

- Báo cáo giải pháp kỹ thuật phục hồi RNM tại VQG Xuân Thủy; 

- Báo cáo các giải pháp về quy hoạch, cơ chế chính sách phục hồi và phát 

triển RNM tại VQG Xuân Thủy 

- Bản đồ hiện trạng RNM VQG Xuân Thủy 

- Bản đồ biến động RNM tại VQG Xuân Thủy 

- Bản đồ quy hoạch và phát triển bền vững RNM tại VQG Xuân Thủy 
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- Bản đồ thiết kế mô hình khôi phục RNM 

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài 

Kết quả của đề tài giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng trong 

việc bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái RNM, làm cơ sở khoa học cho việc 

phục hồi hệ sinh thái RNM ở khu vực nghiên cứu, phục hồi đa dạng sinh học và 

các nguồn lợi thủy sản có giá trị kinh tế. Đề tài cũng góp phần bảo vệ môi trường, 

giảm thiểu thiệt hại kinh tế đối với khu vực ven biển do tác động của biến đổi khí 

hậu thông qua việc phục hồi RNM, bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên 

RNM, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả 

trồng cây ngập mặn, góp phần đảm bảo an toàn dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội 

vùng ven biển, bảo tồn, phát triển và cải thiện môi trường sinh thái của VQG Xuân 

Thủy và các địa phương lân cận. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

            Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy RNM VQG Xuân Thủy có 115 loài 

với 3 kiểu quần xã ưu thế là: Sú - Trang - Bần chua; Sú - Bần chua; Sú - Trang - 

Mắm biển - Bần chua. Trong đó có các loài chiếm ưu thế như Trang, Bần chua, Sú.  

Kết quả theo dõi đánh giá xây dựng mô hình phục hồi rừng ngập mặn đã lựa chọn 

được loài cây ngập mặn để phục hồi rừng ngập mặn bị suy thoái, diện tích mỗi mô 

hình là 1 ha. Trong đó, loài Đước vòi trồng bổ sung phục hồi RNM kết hợp giải 

pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên. Bần chua là cây phù hợp để trồng rừng 

phục hồi vùng cửa sông, nước lợ.  

Bước đầu đề tài đã đề xuất các giải pháp quy hoạch phục hồi rừng ngập mặn 

bị suy thoái phù hợp với điều kiện lập địa cũng như các hướng dẫn về phương 

pháp phục hồi và phát triển rừng ngập mặn tại khu vực nghiên cứu đảm bảo yêu 

cầu. 

2. Kiến nghị 

Để đề tài có tính ứng dụng cao, kính đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Nam Định cho phép tiếp tục các nghiên cứu chuyên sâu về giải pháp khoa học 

công nghệ tái trồng rừng khu vực nuôi trồng thủy sản hoặc khu vực ngập triều sâu 

các năm tiếp theo. Mặt khác, cần có cơ chế giám sát và tiếp tục nghiên cứu các 

năm sau để kết quả đề tài đảm bảo tính khách quan, chính xác và tin cậy hơn./. 
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II. CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ  ỨNG DỤNG THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ 
ĐIỀU KHIỂN ĐÈN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TỪ TRUNG TÂM THÔNG QUA 

MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG TRÊN MỘT SỐ TUYẾN PHỐ  
- THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH, TỈNH NAM ĐỊNH 

 
   Đơn vị chủ trì: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông 

- Điện lực (ETECO) 
  Thời gian thực hiện: 2013-2014 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hệ thống chiếu sáng công cộng (CSCC) tại tỉnh Nam Định là một trong 

những hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng, tiêu thụ lượng điện năng 

tương đối lớn và có nhiều tiềm năng để tiết kiệm. Hiện nay đã áp dụng một số giải 

pháp điều khiển để tiết kiệm điện năng trong CSCC. Các giải pháp này bước đầu 

đã thu được hiệu quả nhất định nhưng còn có một số hạn chế như chưa đáp ứng 

được nhu cầu chiếu sáng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và mỹ quan đô thị, chưa 

linh hoạt, chưa ổn định được điện áp cấp cho đèn, chưa có khả năng kết nối với 

trung tâm điều khiển để điều khiển từ xa… 

Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt 

là công nghệ thông tin di động đã mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới, trong đó có 

thể áp dụng để điều khiển hệ thống CSCC. Vì vậy, hướng nghiên cứu chính của đề 

tài là tập trung nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị điều khiển đèn chiếu sáng công 

cộng. Thiết bị này điều khiển chiếu sáng công cộng từ trung tâm thông qua mạng 

thông tin di động. Thiết bị có khả năng điều khiển bật, tắt đèn chiếu sáng theo thời 

gian; điều khiển tiết giảm điện năng tiêu thụ theo thời gian; điều khiển tắt xen kẽ 

các pha theo thời gian; có khả năng lưu trữ dữ liệu về chiếu sáng trên máy tính.  

Đây sẽ là giải pháp mang lại hiệu quả cao và có thể áp dụng rộng rãi trên địa 

bàn tỉnh Nam Định. Giải pháp có thể tiết kiệm được đáng kể lượng điện năng tiêu 

thụ mà vẫn đáp ứng được nhu cầu chiếu sáng, có thể  điều khiển tập trung từ trung 

tâm thông qua mạng thông tin di động, tiết kiệm chi phí nhân công mà không phải 

thay thế, bổ sung hệ thống chiếu sáng hiện tại. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Hiện trạng và các giải pháp điều khiển chiếu sáng công cộng 

nhằm tiết kiệm điện năng đã áp dụng tại tỉnh Nam Định 

Hệ thống CSCC trên địa bàn tỉnh có quy mô lớn và vẫn đang tiếp tục mở 

rộng, các giải pháp điều khiển chiếu sáng hiện này mặc dù đã góp phần tiết kiệm 

điện năng nhưng vẫn chưa tối ưu và phù hợp, chưa đáp ứng được nhu cầu chiếu 

sáng theo tiêu chuẩn quy định, chưa đảm bảo yêu cầu về an toàn giao thông, an 

ninh trật tự và mỹ quan đô thị. Từ những vấn đề nêu trên cho thấy việc nghiên cứu 

và áp dụng giải pháp để điều khiển hệ thống đèn chiếu sáng công cộng nhằm sử 

dụng điện năng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Nam Định là rất cần thiết.  

Nội dung 2: Nghiên cứu mạng thông tin di động và vấn đề truyền tín hiệu 

quan mạng thông tin di động 
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           Các nhà cung cấp dịch vụ di động ở Việt Nam hiện nay đã triển khai mạng 

di động thế hệ thứ 3 với nhiều tiện ích và dịch vụ mở rộng, trong đó có các giải 

pháp truyền dữ liệu. Tận dụng tính năng truyền dữ liệu tốc độ cao trên đường 

truyền băng thông rộng, một số hướng phát triển mới đã xuất hiện, trong đó có ứng 

dụng điều khiển chiếu sáng từ xa qua mạng thông tin di động. 

Để ứng dụng điều khiển một hệ thống từ xa, cần trang bị các module truyền 

thông cho các thiết bị, xác định kiểu dữ liệu cần truyền và dịch vụ mạng phù hợp 

với kiểu truyền dữ liệu này. Khi triển khai một hệ thống điều khiển chiếu sáng trên 

thực tế, cần lựa chọn và thiết kế thiết bị sao cho thỏa mãn các điều kiện được yêu 

cầu. 

Nội dung 3: Nghiên cứu các giải pháp công nghệ điều khiển đèn chiếu sáng 

công cộng nhằm tiết kiệm điện năng  

Dựa trên sự thay đổi về mật độ người qua lại đối với từng thời điểm, giải 

pháp đặt ra cho các thiết bị điều khiển đèn chiếu sáng công cộng nhằm mục đích 

tiết kiệm điện năng là căn thời gian và điều khiển thay đổi công suất theo từng thời 

điểm chiếu sáng. Tuy nhiên, một số khu vực công cộng có thể yêu cầu chiếu sáng 

vào nhiều thời điểm khác nhau, khi mật độ người qua lại tại các khu vực này 

không đồng đều nhau. Vì vậy, thiết bị điều khiển chiếu sáng cần phải có nhiều chế 

độ chọn lựa về căn thời gian cũng như điều chỉnh công suất tiết kiệm. Đề tài đã 

đưa ra các giải pháp điều khiển chiếu sáng như giải pháp điều khiển tại tủ điều 

khiển tổng và giải pháp điều khiển tập trung.  

Nội dung 4: Thiết kế hệ thống điều khiển đèn chiếu sáng công cộng từ trung 

tâm qua mạng thông tin di động 

Với giải pháp truyền thông được lựa chọn là sử dụng đường truyền vô tuyến 

tận dụng cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động và các dịch vụ đang được cung cấp, 

đơn vị thực hiện đề tài đã xây dựng một mô hình điều khiển chiếu sáng từ trung 

tâm. Việc xây dựng mô hình này xét đến từng thành phần trong hệ thống, bao gồm 

thiết bị ở trung tâm điều khiển và các tủ điều khiển tổng đặt tại các khu vực. Với 

mô hình truyền thông giữa trung tâm điều khiển và tủ điều khiển tổng sử dụng giải 

pháp truyền thông qua mạng thông tin di động, tại Trung tâm điều khiển máy tính 

được kết nối với một thiết bị truyền tín hiệu qua mạng thông tin di động GSM/3G. 

Trên mỗi tủ điều khiển tổng sử dụng một module GSM/3G thực hiện việc truyền 

và nhận tín hiệu điều khiển, thông tin giám sát với Trung tâm. Hệ thống quản lý, 

giám sát và điều khiển thực hiện một số yêu cầu như: Quản lý số lượng lớn các 

thiết bị; Hiển thị trạng thái hệ thống, giao diện người dùng hỗ trợ khả năng điều 

khiển; Lưu trữ và truy xuất dữ liệu. 

Nội dung 5: Thử nghiệm sản phẩm của đề tài 

          Các thiết bị điều khiển chiếu sáng tiết kiệm điện năng được lắp đặt thử 

nghiệm tại 02 khu vực: Tủ điều khiển đèn đường Vũ Hữu Lợi 1; Vũ Hữu Lợi 2, 

Phường Cửa Nam, TP. Nam Định. Đơn vị thực hiện đề tài đã tiến hành đo công 

suất tiêu thụ của hệ thống chiếu sáng khi sử dụng thiết bị điều khiển chiếu sáng tiết 

kiệm điện năng; So sánh kết quả đo được với thực tế chiếu sáng khi không sử dụng 

thiết bị để đánh giá hiệu quả tiết kiệm điện năng; Tiến hành cài đặt các tham số về 

thời gian, trạng thái hoạt động cho từng thiết bị điều khiển chiếu sáng trên phần 

mềm điều khiển đã được cài đặt trên máy tính. Quá trình thử nghiệm 02 thiết bị 

điều khiển chiếu sáng tiết kiệm điện năng tại hai khu vực trên cho thấy lượng điện 
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năng tiêu thụ giảm đi khoảng 36% so với trước khi lắp đặt thiết bị điều khiển chiếu 

sáng. Cường độ ánh sáng ở thời điểm thiết lập các chế độ tiết kiệm điện vẫn đủ đáp 

ứng nhu cầu chiếu sáng ở các khu vực trên. Các tủ điều khiển có thể tự phục hồi 

khi bị mất điện đột xuất, có thể tự động hoạt động theo chương trình đã cài đặt. Có 

thể khẳng định, việc nhân rộng mô hình sẽ đem lại hiệu quả cao, tiết kiệm đáng kể 

lượng điện năng tiêu thụ, góp phần làm cho TP. Nam Định ngày càng văn minh, 

hiện đại, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự...  

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm 11 báo cáo; 01 trung tâm điều khiển (gồm Hệ 

thống trang thiết bị tại Trung tâm, Phần mềm điều khiển trung tâm,... Trung tâm 

có thể điều khiển, giám sát hoạt động của các Tủ điều khiển: Điều khiển bật, tắt; 

điều khiển tiết giảm điện năng tiêu thụ theo thời gian) và 02 tủ điều khiển chiếu 

sáng tiết kiệm điện năng (mỗi tủ gồm phần tủ điện, bộ điều khiển tủ và thiết bị 

truyền tín hiệu điều khiển, phần mềm điều khiển..., có công suất 30 kVA, phục vụ lộ 

chiếu sáng chiều dài từ 1km đến 2km. Hệ thống có thể điều khiển để tiết kiệm 

khoảng 36% lượng điện năng tiêu thụ).  

Kết quả của đề tài góp phần thúc đẩy việc ứng dụng các lĩnh vực khoa học 

có liên quan vào thực tế cuộc sống, có tính thực tiễn cao, khi được lắp đặt thử 

nghiệm và triển khai trong thực tế có thể tiết kiệm 36% lượng điện năng tiêu thụ 

của các hệ thống CSCC. Với việc nghiên cứu để làm chủ công nghệ, việc chế tạo 

thành công các thiết bị điều khiển hệ thống CSCC góp phần bảo vệ môi trường, 

giảm lượng phát thải ra môi trường, giảm ô nhiễm ánh sáng, giảm hiệu ứng nhà 

kính; Giảm đáng kể chi phí nhân công để vận hành, quản lý, khai thác và bảo 

dưỡng hệ thống CSCC; Nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công nhân quản lý 

hệ thống CSCC. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

          Sau thời gian tập trung nghiên cứu, cơ quan chủ trì đề tài đã hoàn thành tất 

cả các nội dung theo thuyết minh đã được phê duyệt. Đề tài có ý nghĩa khoa học và 

thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế cao thông qua việc tiết kiệm đáng kể lượng 

điện năng tiêu thụ, đồng thời góp phần thiết thực bảo vệ môi trường.  Đây là một 

đề tài có tính ứng dụng và khả năng nhân rộng rất lớn. Với các kết quả nghiên cứu 

của đề tài, không những có thể ứng dụng trên địa bàn tỉnh Nam Định, mà còn có 

thể ứng dụng trong các tỉnh khác trên cả nước. 

2. Kiến nghị  

 Với những kết quả đạt được của đề tài và hiệu quả rất khả quan khi nhân rộng 

mô hình, kính đề nghị Sở Khoa học Công nghệ và UBND tỉnh Nam Định cho phép 

tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và nhân rộng mô hình này trên hệ thống 

chiếu sáng công cộng của TP. Nam Định và tỉnh Nam Định./. 
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NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ 

TRONG MỘT SỐ DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI 
PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương tỉnh Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2016-2017 

 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong bối cảnh hội nhập Quốc tế hiện nay, tại Việt Nam nói riêng và các 

nước đang phát triển nói chung, công nghệ đang trở thành một động lực phát triển 

kinh tế trong nước của mỗi Quốc gia, cải thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường, 

tham gia vào mậu dịch Quốc tế và nâng cao mức sống của người dân. Các chính 

sách của nhà nước sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao trình độ công nghệ, thông qua 

chuyển giao công nghệ hoặc tự mình phát triển để nâng cao khả năng cạnh tranh 

của doanh nghiệp. Các DN đầu tư đổi mới công nghệ tập trung vào mua sắm cải 

tiến máy móc thiết bị phần cứng như: nhập khẩu hoặc mua thiết bị trong nước, hơn 

là đầu tư cho phần mềm công nghệ như: nghiên cứu cải tiến qui trình sản xuất, sản 

phẩm hiện có hoặc thiết kế sản phẩm mới. 

Cơ sở để quản lý công nghệ chính là đánh giá đúng hiện trạng công nghệ của 

doanh nghiệp. Để đánh giá hiện trạng công nghệ, trên thế giới và trong nước phổ 

biến đánh giá công nghệ theo các thành phần Kỹ thuật, Con người, Thông tin và Tổ 

chức; Bốn yếu tố này, bổ sung cho nhau và tác động lẫn nhau. Chúng đòi hỏi phải 

có mặt đồng thời trong hoạt động sản xuất và không có hoạt động chuyển đổi nào 

có thể hoàn thành nếu thiếu một trong bốn yếu tố. 

Vì vậy việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng công nghệ 

trong một số doanh nghiệp công nghiệp và đề xuất các giải pháp để phát triển 

ngành công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Nam Định” là cần thiết và góp phần 

giúp các doanh nghiệp so sánh, đánh giá đúng hiện trạng công nghệ của mình về 

ưu điểm và hạn chế so với các doanh nghiệp trong và ngoài ngành trên địa bàn 

tỉnh, cũng như có thể so sánh với các doanh nghiệp khác trong phạm vi cả nước. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Thu thập, nghiên cứu, tham khảo các tài liệu, số liệu liên quan 

đến đề tài 

- Nghiên cứu, tham khảo tài liệu của các tỉnh Hà Nội, Bắc giang, Vĩnh Phúc, 

Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh…đã thực hiện đề tài liên quan đến đánh giá 

hiện trạng công nghệ các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn. 

- Nghiên cứu, tham khảo tài liệu và phối hợp với Vụ Đánh giá, Thẩm định 

và Giám định công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện theo hướng dẫn 

mới của Thông tư số: 04/2014/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Bộ 
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trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ áp 

dụng trong cả nước.  

Nội dung 2: Điều tra hiện trạng công nghệ các doanh nghiệp công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

- Điều tra Chuyên gia: Triển khai công tác điều tra 100 chuyên gia, trong đó, 

có 50 chuyên gia trong tỉnh và 50 chuyên gia ngoài tỉnh. 

- Điều tra Doanh nghiệp: Triển khai công việc điều tra 250 DN, thuộc 4 

ngành công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Nam Định, theo tiêu chí mẫu PĐT quy 

định tại Thông tư số: 04/2014/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.  

 - Xây dựng các bảng, biểu phản ánh thực trạng công nghệ sản xuất tại các 

DN của một số ngành công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Nội dung 3: Khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm ở một số địa phương có công 

nghiệp phát triển 

- Khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm tại 4 tỉnh, thành phố có công nghiệp 

phát triển: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng. 

- Làm việc với lãnh đạo của 4 Sở Công Thương các tỉnh và phòng ban 

chuyên môn trao đổi học tập về kinh nghiệm triển khai thực hiện, cơ chế chính 

sách khuyến khích, các biện pháp chỉ đạo phát triển công nghiệp của địa phương. 

Nội dung 4: Triển khai xây dựng Modul phần mềm đánh giá hiện trạng công 

nghệ. 

- Xây dựng Modul phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) về hiện trạng 

công nghệ của các ngành công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Nam Định, theo nội 

dung hướng dẫn tại Thông tư số: 04/2014/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng Modul phần mềm đánh giá hiện trạng 

công nghệ các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh Nam Định. 

2. Kết quả 

- Xây dựng 4 báo cáo tổng thuật và 1 báo cáo xử lý số liệu điều tra và 3 báo 

cáo chuyên đề: 

+ Báo cáo Tổng thuật 1: Đánh giá hiện trạng công nghệ ngành công nghiệp 

Dệt trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

+ Báo cáo Tổng thuật 2: Đánh giá hiện trạng công nghệ ngành công nghiệp 

Sản xuất trang phục trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

+ Báo cáo Tổng thuật 3: Đánh giá hiện trạng công nghệ ngành công nghiệp 

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

+ Báo cáo Tổng thuật 4: Đánh giá hiện trạng công nghệ ngành công nghiệp 

Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

+ Báo cáo Xử lý số liệu điều tra 250 DN và 100 chuyên gia, trong đó có 50 

chuyên gia trong tỉnh và 50 chuyên gia ngoài tỉnh.  
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+Báo cáo chuyên đề 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về hiện trạng công nghệ 

của các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Nam 

Định. 

+ Báo cáo chuyên đề 2: Đánh giá hiện trạng công nghệ các ngành công 

nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

+Báo cáo chuyên đề 3: Đề xuất các nhóm giải pháp để phát triển công nghệ 

các ngành công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

- Xây dựng Modul phần mềm dùng chung về hiện trạng công nghệ của các 

DN công nghiệp thuộc 4 ngành công nghiệp chủ lực và biên soạn và in 528 tài liệu 

hướng dẫn sử dụng Modul phần mềm. 

Nam Định là địa phương đầu tiên trong cả nước, thực hiện đề tài đánh giá 

hiện trạng công nghệ, theo chuẩn hướng dẫn mới của Bộ KH&CN. Kết quả đề tài 

cung cấp những thông tin cơ bản về  hiện trạng công nghệ của các doanh nghiệp đã 

có cơ sở dữ liệu điều tra, tạo cơ sở thực tiễn, khoa học cho những nhận định, đánh 

giá về công nghệ trong các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh. Đề tài cũng tập 

trung đi sâu phân tích các thành phần về công nghệ như: thiết bị, nhân lực, thông 

tin, tổ chức của các ngành công nghiệp chủ lực và đưa ra những nhận xét, đánh giá 

về hiện trạng công nghệ của toàn ngành công nghiệp chủ lực, theo tiêu chí xếp loại 

của thông tư hướng dẫn của Bộ KH&CN.  

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Tỉnh Nam Định là địa phương đầu tiên trong cả nước, hoàn thành xây dựng 

Modul phần mềm CSDL đánh giá hiện trạng công nghệ, theo chuẩn hướng dẫn 

mới của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Các kết luận đánh giá hiện trạng công nghệ, sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo, 

các nhà hoạch định, các doanh  nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định, có những cơ sở 

khoa học để định hướng phát triển, đổi mới và chuyển giao công nghệ, trong thời 

gian trước mắt cũng như lâu dài. 

2. Kiến nghị  

 Đề nghị lãnh đạo hai Sở Công Thương và Sở khoa học và Công nghệ quan 

tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, con người để việc cập nhật quản lý thông tin 

của các doanh nghiệp đạt hiệu quả nhất. Đối với việc quản trị hạ tầng của hệ thống 

đánh giá hiện trạng công nghệ Sở Khoa học Công nghệ quản lý, việc cập nhật cơ 

sở dữ liệu Sở Công Thương sẽ cập nhật, khai thác và quản lý.  

 Đối với phần mềm cơ sở dữ liệu đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục mở 

rộng, đánh giá các ngành công nghiệp còn lại đối với toàn bộ các doanh nghiệp 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định./. 
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NÂNG CAO NHẬN THỨC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM TRONG CÁC 

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Sở Công thương tỉnh Nam Định 

Thời gian thực hiện: 2011 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

- Năng lượng là một dạng tài nguyên vô cùng quan trọng không thể thiếu 

trong sự phát triển kinh tế - xã hội, nhất hiện nay một số nguồn năng lượng sơ cấp 

không có khả năng tái tạo như than, củi, dầu mỏ, khí đốt,… ngày càng cạn kiệt, 

năng lượng điện có nhiều dấu hiệu cung không đáp ứng được cầu trên toàn thế 

giới. Việc sử dụng các nguồn năng lượng có hiệu quả và tiết kiệm được nhiều quốc 

gia quan tâm giải quyết. Đối với nước ta việc tiết kiệm năng lượng đã được Đảng 

và Nhà nước rất quan tâm, Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03/9/2003 của 

Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,… 

- Nam Định là một tỉnh có công nghiệp phát triển lâu đời, song công nghiệp 

Nam Định chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp này đa số 

có thiết bị lạc hậu và không đồng bộ vừa tiêu tốn năng lượng, làm tăng giá thành 

sản phẩm, hạn chế khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong và 

ngoài nước. Để từng bước khắc phục những tồn tại và nâng cao nhận thức của các 

tổ chức và cá nhân áp dụng một số biện pháp phù hợp trong sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả việc thực hiện dự án là cần thiết. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Tuyên truyền phố biến thông tin nâng cao nhận thức, thúc đẩy 

sử dụng năng lượng lượng tiết kiệm 

- Tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý về tiết kiệm năng lượng 

cho cán bộ quản lý các ngành, cơ quan và doanh nghiệp 

+ Số lượng: 250 người 

+ Đối tượng: Lựa chọn trong số 1356 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh, mỗi huyện chọn 05 doanh nghiệp, thành phố Nam Định 10 doanh 

nghiệp, mỗi doanh nghiệp 04 người; Sở Công thương 07 người; 7 sở ngành liên 

quan mỗi sở 01 người; Phòng kinh tế thành phố và 09 phòng công thương các 

huyện mỗi đơn vị 1 người; Công ty dệt may Nam Định 06 người. 

- Tổ chức 1 lớp đào tạo cán bộ kỹ thuật về chuyên môn tiết kiệm năng 

lượng. 

+ Số lượng: 68 người  

+ Đối tượng: 53 doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp 01 người); 03 doanh 

nghiệp được chọn kiểm toán năng lượng (mỗi doanh nghiệp 05 người). 

Nội dung 2: Xây dựng các mô hình. 
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- Mô hình kiểm toán năng lượng chi tiết: 

+ Lựa chọn 03 doanh nghiệp đại diện cho 03 ngành sản xuất chính trên địa 

bàn tỉnh Nam Định gồm: Công ty cổ phần Honlei, Công ty cổ phần may Trường 

Tiến, Công ty cổ phần bia NaDa. 

+ Nội dung thực hiện: Lập bảng kế hoạch thu thập số liệu tại chỗ; Tiến hành 

đo lường, thu thập số liệu tại chỗ; Phân tích đánh giá mức tiêu thụ năng lượng; 

Phân tích tính khả thi các giải pháp về kỹ thuật công nghệ; Phân tích tính khả thi 

về kinh tế, chi phí, lợi ích đầu tư của các giải pháp. 

- Mô hình điểm: Trong số 03 doanh nghiệp đã kiểm toán năng lượng chi tiết, 

đơn vị đã lựa chọn Công ty cổ phần bia Na Đa hội đủ các tiêu chí lựa chọn xây 

dựng mô hình điểm. 

- Xây dựng các giải pháp về tiết kiệm năng lượng tại mô hình điểm: Với các 

nhóm giải pháp: Nhóm giải pháp về kỹ thuật công nghệ; nhóm giải pháp về quản 

lý, chế độ khuyến khích tiết kiệm năng lượng và nâng cao nhận thức về tiết kiệm 

năng lượng. 

2. Kết quả 

- Lớp tập huấn đã giúp nâng cao nhận thức và hiểu biết về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh được nâng lên. Góp phần 

định hướng sự quan tâm của doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân và hộ gia đình đầu 

tư vào lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.  

- Lớp đào tạo đã cung cấp cho các kỹ thuật viên kiến thức tự kiểm tra tiết 

kiệm năng lượng tại đơn vị. Đặc biệt “sổ tay hướng dẫn quản lý và sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả trong doanh nghiệp công nghiệp” giúp các học viên 

chủ động tự kiểm tra tiết kiệm năng lượng ở những vị trí có cơ hội tiết kiệm năng 

lượng tại doanh nghiệp của mình. 

-  Xây dựng báo cáo kết quả kiểm toán của 03 doanh nghiệp thuộc 03 lĩnh 

vực ngành công nghiệp (Công ty cổ phần Honlei, Công ty cổ phần may Trường 

Tiến, Công ty cổ phần bia NaDa) với các nội dung: Danh mục các cơ hội, giải pháp 

tiết kiệm năng lượng; Mức tiết kiệm tính toán của từng giải pháp; Mức đầu tư của 

từng giải pháp; Thời gian thu hồi vốn của từng giải pháp; Kiến nghị thứ tự ưu tiên 

của các giải pháp (nếu cần, tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp). 

- Xây dựng mô hình điểm quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và 

các giải pháp tại 01 doanh nghiệp (Công ty cổ phần bia Na Đa): Doanh nghiệp sản 

xuất ổn định, có khả năng tiềm năng phát triển trong những năm tới; Sử dụng 

nhiều loại năng lương, điện năng sử dụng năm 2010 từ 800.000 kwh trở lên; Có ít 

nhất từ 02 phân xưởng trở lên. 

- In 200 quyển sổ tay hướng dẫn quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm 

hiệu quả cho các doanh nghiệp . 
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III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dự án đã góp phần tuyên truyền và nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng 

lượng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời quá trình triển khai thực 

hiện các nội dung tập huấn, đào tạo cán bộ kiểm toán cho doanh nghiệp cho thấy 

vấn đề về tiết kiệm năng lượng đang là nhu cầu bức thiết của đại đa số các doanh 

nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, đặc biệt đối với các doanh nghiệp sử 

dụng nhiều điện năng, nhiều dạng năng lượng, nhằm giảm thiểu chi phí đầu vào, 

tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, giúp doanh nghiệp phát triển ngày càng bền 

vững. 

2. Kiến nghị  

Để việc sử dụng năng lượng tiết kiệm trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

trên địa bàn tỉnh Nam Định trở thành mục tiêu hàng đầu trong nhận thức của tất cả 

các doanh nghiệp mỗi khi cần nhắc lựa chọn các phương án đầu tư phát triển hoặc 

bổ sung trang thiết bị, máy móc, công nghệ sản xuất và tổ chức điều hành quá trình 

sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Sở Công thương Nam Định đề nghị UBND tỉnh 

và Sở KH&CN tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để Sở Công thương duy trì và mở 

rộng thêm số lượng các doanh nghiệp được đào tạo, tập huấn về nâng cao nhận 

thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong thời gian tới. 
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NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ 

CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 
 

 Đơn vị chủ trì: Sở Công thương tỉnh Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2012-2013 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nam Định đã có nhiều ngành nghề  

công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) truyền thống được khôi phục, duy 

trì và phát triển, nhiều nghề mới được phổ biến và nhân rộng. Nhằm đẩy mạnh 

phát triển CN-TTCN trên địa bàn nông thôn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam 

Định khoá XVII đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25/7/2011 về phát 

triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề nông thôn tỉnh Nam Định giai 

đoạn 2011-2015, trong đó việc phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của các làng 

nghề CN-TTCN là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của 

Nghị quyết. UBND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 

12/8/2011 để tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong kế hoạch xây dựng nông thôn 

mới của tỉnh, phấn đấu đến năm 2015 có 96/196 xã hoàn thành việc xây dựng nông 

thôn mới và một trong những tiêu chí là chuyển dịch cơ cấu lao động để tăng tỷ lệ 

lao động phi nông nghiệp đạt mức quy định. Do đó, phát triển các làng nghề, 

ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là một nội dung quan trọng để góp 

phần thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. 

Tuy nhiên, thực trạng sản xuất tại các làng nghề CN-TTCN trên địa bàn tỉnh 

Nam Định còn nhiều mặt hạn chế: phát triển chủ yếu là tự phát; quy mô sản xuất 

nhỏ, công nghệ sản xuất lạc hậu, các thiết bị cũ, thiếu đồng bộ, trình độ tay nghề 

lao động không đồng đều; công tác nghiên cứu tiếp cận thị trường chưa được quan 

tâm, chưa có chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm. Đặc 

biệt, tình trạng ô nhiễm môi trường ở cơ sở sản xuất, làng nghề còn khá phổ biến, 

có nơi đã ở mức nghiêm trọng. 

 Vì vậy, cần thiết phải điều tra, khảo sát đánh giá đúng thực trạng khả năng 

sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và những vấn đề có liên quan của các làng nghề CN-

TTCN trên địa bàn tỉnh và đề xuất các cơ chế chính sách phát triển làng nghề để 

thúc đẩy quá trình CNH-HĐH và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Thu thập, nghiên cứu, tham khảo các tài liệu, số liệu đã có liên 

quan đến đề tài 

Trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo các tài liệu của các tác giả đã nghiên cứu 

về các vấn đề liên quan đến làng nghề nói chung, làng nghề CN-TTCN nói riêng, 

đồng thời vận dụng các văn bản pháp quy đã ban hành trong lĩnh vực làng nghề, 

ngành nghề nông thôn, đề tài tiến hành hệ thống hoá, khái quát những nội dung cơ 

bản về làng nghề CN-TTCN và nội dung phát triển làng nghề CN-TTCN.   
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Nội dung 2: Tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng hoạt động làng nghề 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định  

Tổng số phiếu điều tra: 1.709 phiếu. Trong đó: 

- Điều tra khảo sát 85 phiếu với đối tượng là các trưởng thôn, đại diện làng 

nghề thuộc nhóm sản phẩm chủ yếu: Cơ khí, dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ 

gỗ, chế biến nông sản thực phẩm nhằm phân tích đánh giá khái quát hoạt động của 

các làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Điều tra khảo sát tại 647 hộ gia đình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong các làng nghề nhằm điều tra, đánh giá thực 

trạng hoạt động của các hộ sản xuất- nhân tố cơ bản để tạo lên, duy trì, phát triển  

các làng nghề. 

- Điều tra khảo sát 144 doanh nghiệp, HTX sản xuất, tiêu thụ sản phẩm làng 

nghề CN-TTCN nhằm đánh giá thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp, HTX- 

những đơn vị là nòng cốt để phát triển làng nghề. 

- Điều tra, khảo sát 745 người lao động trực tiếp tại các làng nghề công 

nghiệp- tiểu thủ công nghiệp nhằm điều tra thực trạng về trình độ kỹ thuật, tay 

nghề lao động, thu nhập, việc làm, nhu cầu cần đào tạo… 

- Phỏng vấn khảo sát 100 cán bộ quản lý các cấp trong lĩnh vực sản xuất CN-

TTCN nhằm điều tra tác động của môi trường pháp lý đối với hoạt động làng nghề 

CN-TTCN trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.  

* Tổng hợp, xử lý kết quả điều tra, khảo sát: xây dựng các bảng biểu theo 

các chỉ tiêu phản ánh thực trạng sản xuất, kinh doanh tại làng nghề CN – TTCN 

trên địa bàn tỉnh Nam Định  

Nội dung 3: Khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm phát triển làng nghề công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở một số địa phương  

Tổ chức đoàn đi khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm phát triển làng nghề công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại 6 tỉnh, thành: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái 

Bình, Thanh Hóa, Nghệ An: 

 - Làm việc với lãnh đạo các Sở Công Thương và phòng ban chuyên môn để 

trao đổi về cơ chế chính sách khuyến khích, các biện pháp chỉ đạo phát triển làng 

nghề của địa phương. 

 - Đi khảo sát một số làng nghề tiêu biểu của các địa phương để khảo sát 

thực tế về môi trường làng nghề, các biện pháp tổ chức sản xuất, kinh doanh của 

các doanh nghiệp, cơ sở trong làng nghề CN-TTCN tỉnh bạn. 

* Tổ chức 02 hội thảo xin ý kiến tham gia hoàn thiện các báo cáo chuyên đề, 

báo cáo khoa học tổng kết đề tài và phương hướng và các giải pháp phát triển làng 

nghề CN-TTCN ở tỉnh Nam Định và báo cáo tổng kết đề tài. 

* Kết hợp cả phương pháp dự báo định tính và dự báo định lượng nhằm dự 

báo xu hướng phát triển làng nghề CN-TTCN thúc đẩy quá trình CNH-HĐH nông 

nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. 
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2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm:  

- 08  báo cáo  tổng thuật: 

+ Những vấn đề lý luận chung về làng nghề CN-TTCN. 

+ Kinh nghiệm phát triển làng nghề CN-TTCN ở một số địa phương và bài 

học kinh nghiệm rút ra có thể vận dụng vào tỉnh Nam Định. 

+ Báo cáo xử lý phân tích, số liệu điều tra, tài liệu, số liệu thu thập về hoạt 

động làng nghề CN-TTCN trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

+ Thực trạng hoạt động làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Nam Định trong giai đoạn 2006-2010. 

+ Thực trạng và tác động môi trường pháp lý đối với hoạt động làng nghề 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.  

+ Cơ sở để xây dựng phương hướng và giải pháp phát triển làng nghề công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Nam Định.  

+ Quan điểm, phương hướng, mục tiêu phát triển làng nghề công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020. 

+ Các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển làng nghề công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định trong thời gian tới. 

- 03 báo cáo chuyên đề:  

+ Cơ sở lý luận và thực tiễn về làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 

+ Thực trạng hoạt động làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2006-2011. 

+ Phương hướng và các giải pháp phát triển làng nghề công nghiệp-TTCN 

trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

- 01 Báo cáo khoa học tổng kết đề tài: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp 

phát triển làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

- 02 bài báo khoa học liên quan đến đề tài được đăng trên Tạp chí Công 

nghiệp (Bộ Công Thương) và Tạp chí Nghiên cứu Tài chính- Kế toán - Học viện 

Tài chính. 

- 01 Kỷ yếu hội thảo tập hợp các bài tham luận của các chuyên gia tại 2 cuộc 

hội thảo tham gia góp ý nội dung nghiên cứu đề tài.   

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

1.1. Trong giai đoạn 2006-2011, sản xuất kinh doanh làng nghề CN-TTCN 

trên địa bàn tỉnh đã có sự phát triển, giá trị sản xuất làng nghề CN-TTCN đã có sự 

tăng trưởng khá cao. Những hạn chế trong SXKD của làng nghề CN-TTCN trên 

địa bàn tỉnh: Trình độ tay nghề của người lao động còn thấp, trình độ quản lý của 

đội ngũ cán bộ quản lý còn hạn chế; Kỹ thuật công nghệ lạc hậu, chậm được đổi 

mới; Thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh; Thị trường tiêu thụ sản phẩm còn gặp 

khó khăn, chưa ổn định; Ô nhiễm  môi trường ở hầu hết các làng nghề CN-TTCN. 
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1.3 Cơ chế chính sách khuyến khích phát triển làng nghề CN-TTCN đã được 

nhà nước quan tâm ban hành và triển khai thực hiện nhưng còn hạn chế. Một số 

giải pháp phát triển làng nghề CN-TTCN trên địa bàn tỉnh: 

 - Xây dựng và triển khai Quy hoạch phát triển làng nghề CN-TTCN trên địa 

bàn tỉnh.  

+  Quy hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống. 

+  Quy hoạch phát triển làng nghề CN-TTCN mới. 

+ Quy hoạch phát triển làng nghề gắn với du lịch làng nghề  

+ Quy hoạch vùng trồng cây nguyên liệu và hệ thống cung cấp bảo đảm 

nguồn nguyên liệu cho sản xuất làng nghề CN-TTCN.  

- Nâng cao năng lực sản xuất của các làng nghề CN-TTCN trên địa bàn tỉnh. 

+ Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về đất đai, đầu tư, tín dụng. 

+ Đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làng nghề CN-TTCN. 

+ Ứng dụng và đổi mới khoa học công nghệ, kỹ thuật sản xuất. 

+ Phát triển nguồn nguyên liệu cho sản xuất làng nghề CN-TTCN. 

+ Bảo vệ, xử lý môi trường làng nghề, cụm, điểm công nghiệp nông thôn.  

- Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại khai thác và mở rộng thị 

trường tiêu thụ sản phẩm CN-TTCN làng nghề.  

+ Tổ chức, hỗ trợ cơ sở SXKD làng nghề CN-TTCN tham gia các hoạt động 

xúc tiến thương mại.  

+ Tăng cường công tác xúc tiến thương mại của các cơ quan của tỉnh.    

+ Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất làng nghề CN-TTCN tham gia 

các Hiệp hội ngành hàng.  

2. Kiến nghị 

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:  

+ Xây dựng và triển khai Quy hoạch phát triển làng nghề CN-TTCN trên địa 

bàn tỉnh Nam Định. 

+ Bổ sung, hoàn thiện và xây dựng mới các cơ chế chính sách khuyến khích 

phát triển làng nghề CN-TTCN. 

+ Đảm bảo nguồn lực cho việc triển khai các cơ chế chính sách khuyến 

khích phát triển làng nghề CN-TTCN đã ban hành. 

+ Phân công, phân nhiệm cho các ngành, các cấp trong hoạt động quản lý và  

phát triển làng nghề CN-TTCN trên địa bàn tỉnh. 

- Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động và phối hợp triển 

khai các giải pháp, nhiệm vụ liên quan đến phát triển làng nghề CN-TTCN theo 

chức năng, nhiệm vụ của đơn vị./. 
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 
       
                                                   Đơn vị chủ trì: Sở Giao thông tỉnh Nam Định 
                                                   Thời gian thực hiện: 2014 – 2016 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Theo số liệu thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thì những 

năm gần đây tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí (số 

vụ, số người chết, số người bị thương). Trong đó làm tốt công tác kiểm định xe cơ 

giới là một trong những yếu tố góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông. Để đáp 

ứng nhu cầu kiểm định tại địa phương, hiện được đầu tư xây dựng 03 trung tâm 

đăng kiểm (TTĐK), bao gồm cả các trung tâm do Sở Giao thông Vận tải quản lý 

và các trung tâm thành lập theo mô hình xã hội hóa, các trung tâm đã đáp ứng cơ 

bản nhu cầu đăng kiểm trên địa bàn tỉnh cũng như dịch vụ cho một số địa phương 

lân cận.  

Tuy nhiên, hoạt động kiểm định, kết quả kiểm định vẫn còn những điểm hạn 

chế: Ùn tắc ở các TTĐK vào các giờ cao điểm, một số phương tiện không kiểm 

định hoặc để quá hạn kiểm định vẫn lưu thông trên đường, một số phương tiện 

thuê mượn phụ tùng, linh kiện khi đi kiểm định sau đó lại lắp phụ tùng linh kiện cũ 

vào để lưu thông trên đường, một số xe tải cơi nới thùng hàng để chở quá tải, hay 

như một số xe khách gia cố, mở rộng khoang hành lý để chở hàng, sau khi kiểm 

định xong đã lắp thêm còi hơi gây mất an toàn cho người tham gia giao thông… 

Vấn đề đặt ra cho các nhà quản lý là làm thế nào đáp ứng nhu cầu kiểm định 

xe cơ giới của các cá nhân và tổ chức, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật khi lưu 

thông trên đường, giữ cho môi trường trong lành tránh hiện tượng đầu tư lãng phí, 

cạnh tranh không lành mạnh, hạ thấp tiêu chuẩn khi kiểm định. Chính vì thế, 

nghiên cứu tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm định xe cơ giới 

trên địa bàn tỉnh Nam Định là một vấn đề thực sự cần thiết có ý nghĩa thiết thực cả 

về lý luận và thực tiễn.  

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm 

định xe cơ giới. 

Làm rõ các khái niệm về kiểm định xe cơ giới và các tiêu chí đánh giá hiệu 

quả hoạt động kiểm định xe cơ giới, các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm định 

xe cơ giới. 

Nội dung 2: Thực trạng  hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn tỉnh 

Nam Định 

Điều tra chọn mẫu 200 cán bộ quản lý trong ngành GTVT, ngành công an,  

các phòng công thương các huyện, phòng giao thông đô thị thành phố Nam Định. 
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100 cán bộ quản lý các doanh nghiệp vận tải ô tô và các doanh nghiệp có nhiều 

phương tiện vận tải ô tô trên địa bàn tỉnh. 300 lái xe, chủ phương tiện.  

Kết quả điều tra cho thấy cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trung tâm 

cũng chưa thật đảm bảo, phòng chờ kiểm định nhiều trung tâm còn chật chội, gây 

khó khăn cho lái xe, chủ phương tiện. Trang thiết bị, phần mềm kiểm định của 

nhiều trung tâm vẫn chưa được nâng cấp kịp thời. Nhiều trung tâm có trang thiết bị 

kiểm định được nâng cấp nhưng chưa đồng bộ dẫn đến hiện tượng hay bị sự cố, 

kiểm định phải dừng lại để khắc phục làm cho thời gian kiểm định phương tiện 

tăng lên. Chất lượng kiểm định chưa đồng đều giữa các trung tâm đăng kiểm, vẫn 

còn hiện tượng kiểm định không đúng theo quy trình, tiêu chuẩn, bỏ sót công đoạn 

kiểm định, chủ yếu là các công đoạn kiểm định bằng thủ công, hạ thấp tiêu chuẩn 

dẫn đến còn một số phương tiện cũ nát, vỏ bệ kém, chất lượng không đảm bảo vẫn 

được phép lưu thông trên đường. Hiện tượng phương tiện không đạt ở trung tâm 

này, không khắc phục các lỗi kỹ thuật nhưng đến trung tâm khác kiểm định lại đạt 

tiêu chuẩn vẫn xảy ra. 

Nội dung 3: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm định xe cơ 

giới trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Đất nước ta đang trong thời kỳ tăng cường hội nhập quốc tế, nhằm đẩy mạnh 

tốc độ phát triển kinh tế xã hội. Cùng với sự tăng trưởng, phát triển kinh tế, cơ sở 

hạ tầng và phương tiện giao thông sẽ tăng mạnh. Công tác kiểm định xe cơ giới 

trong giai đoạn tới cũng cần có những cải tiến, nhằm khắc phục các tồn tại và nâng 

cao chất lượng cung cấp dịch vụ để đáp ứng yêu cầu phát triển chung của đất nước, 

trên cơ sở đó đề tài đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 

kiểm định xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

- Tổ chức quản lý, điều hành công tác kiểm định trong các đơn vị đăng kiểm 

một cách hợp lý, bố trí cán bộ đăng kiểm và điều phối phương tiện vào kiểm định 

ở các dây chuyền kiểm định phù hợp với năng lực và khả năng. 

- Tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm định ở các 

đơn vị đăng kiểm và xử lý nghiêm các sai phạm. 

- Nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng 

thao tác và kỹ năng giao tiếp của cán bộ đăng kiểm; cải tiến các thủ tục hành chính 

kết hợp với rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đề nghị các cấp có thẩm quyền 

xem xét để tạo thuận lợi cho lái xe, chủ phương tiện. 

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm các báo cáo: 

- Cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm định xe cơ 

giới. 

- Thực trạng  hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm định xe cơ giới trên 

địa bàn tỉnh Nam Định. 
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- Triển khai mô hình kiểm định xe cơ giới có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Nam 

Định 

Kết quả nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng kiểm định xe cơ giới qua 

đó hạn chế tới mức thấp nhất những lỗi kỹ thuật của phương tiện góp phần giảm tai 

nạn giao thông đường bộ, giữ cho môi trường trong lành. Nâng cao ý thức bảo 

dưỡng, sửa chữa nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật của phương tiện đảm bảo an toàn 

khi tham gia giao thông. Giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiên cứu việc 

đầu tư các trung tâm đăng kiểm đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh có thêm 

thông tin trong việc nghiên cứu các vấn đề khác của lĩnh vực kiểm định xe cơ giới 

nói riêng và giao thông vận tải nói chung. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Hiện nay Đảng và Nhà nước đang có chủ trương cải cách các thủ tục hành 

chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Việc nghiên cứu thực 

trạng, đề xuất giải pháp đồng thời triển khai mô hình kiểm định gằn với công nghệ 

thông tin không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho lái xe, chủ phương tiện, tiết kiệm 

thời gian, làm cho lái xe, chủ phương tiện chủ động trong việc bố trí công việc mà 

còn nâng cao tính minh bạch, khách quan, hạn chế tiêu cực trong công tác kiểm 

định xe cơ giới. 

2. Kiến nghị 

Để các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa 

bàn tỉnh Nam Định có hiệu quả nhóm tác giả xin có một số kiến nghị sau: 

- Cần tập trung quản lý đăng kiểm viên của 3 trung tâm đăng kiểm trên địa 

bàn tỉnh về một đầu mối quản lý.  

- Hiện nay các đăng kiểm viên của các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh 

Nam Định đều chưa có giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe máy chuyên dùng hoặc 

có nhưng đã hết hạn, trong khi lượng xe máy chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Nam 

Định chưa kiểm định còn rất nhiều do đó Cục Đăng kiểm Việt Nam cần tổ chức 

các lớp đào tạo để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe máy chuyên dùng cho 

các đăng kiểm viên đáp ứng nhu cầu kiểm định xe máy chuyên dùng trên địa bàn 

tỉnh Nam Định./. 
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III. TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP  

TẠO QUỸ ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ CHỈNH TRANG 
 ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH, TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Thời gian thực hiện: 2016-2017 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thành phố Nam Định là trung tâm của tỉnh Nam Định. Theo quy hoạch sử 

dụng đất của thành phố đến năm 2020, quỹ đất phát triển cơ sở hạ tầng của thành 

phố là 1.300,93 ha, tăng 368,1 ha so với năm 2010. Do vậy, Thành phố cần phải có 

quỹ đất dự phòng để cung ứng và tham gia vào thị trường, bình ổn thị trường bất 

động sản, vừa hạn chế những cơn sốt đột biến về đất đai, vừa chống đầu cơ đất đai 

một cách hiệu quả. Mặc dù công tác tạo quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh 

trang đô thị đã đạt được kết quả nhất định, song vẫn gặp những khó khăn, bất cập 

cần được nghiên cứu để làm cơ sở đề xuất giải pháp khắc phục nên thực hiện đề tài 

“Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp tạo quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng 

và chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định” là cần 

thiết nhằm hoàn thiện hơn công tác tạo quỹ đất phát triển cơ sở hạ tầng và chỉnh 

trang đô thị trên địa bàn thành phố Nam Định trong thời gian tới. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về tạo quỹ đất phục vụ 

xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị 

Nghiên cứu Cơ sở lý luận về phát triển quỹ đất; Cơ sở thực tiễn về phát triển 

quỹ đất ở một số nước trên thế giới (Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc) và tại một số tỉnh 

thành tương đồng (TP. Yên Bái, TP. Thái Nguyên, TP. Cẩm Phả) 

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, tình hình sử 

dụng và biến động đất đai giai đoạn 2010 - 2015 liên quan đến công tác tạo quỹ 

đất xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Nam Định 

Ở nộ i dung nà y cầ n đ ánh giá đ ượ c mộ t số  vấ n đ ề  liên quan đ ế n 
công tác tạ o quỹ  đ ấ t củ a thà nh phố  Nam Đị nh, tỉ nh Nam Đị nh giai đ oạ n 
2010 - 2015. Các nộ i dung chủ  yêu bao gồ m: 

- Đánh giá đ iề u kiệ n tự  nhiên, kinh tế  - xã hộ i củ a thà nh phố  Nam 
Đị nh:  Vị  trí đ ị a lý; đ iề u kiệ n khí hậ u, đ ị a hình, đ ị a mạ o, dân số , lao 
đ ộ ng, cơ  sở  hạ  tầ ng... liên quan đ ế n công tác tạ o quỹ  đ ấ t. 

- Hiệ n trạ ng sử  dụ ng đ ấ t củ a thà nh phố  Nam Đị nh nă m 2015; Đánh 
giá tình hình biế n đ ộ ng đ ấ t đ ai thà nh phố  Nam Đị nh giai đ oạ n 2010 - 
2015 

Nội dung 3: Đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị trên 

địa bàn thành phố Nam Định 

Nội dung của bước này được thực hiện trên cơ sở điều tra các số liệu về thực 

trạng phát triển cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị của thành phố giai đoạn 2010 - 

2015 tại phòng Quản lý Đô thị thành phố Nam Định kết hợp với việc khảo sát thực 
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địa để đánh giá được thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị trên 

địa bàn thành phố Nam Định đến năm 2015 

Nội dung 4: Nghiên cứu thực trạng tạo quỹ đất phát triển cơ sở hạ tầng và 

chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định giai đoạn 

2010 - 2015 

- Điều tra, đánh giá thực trạng tạo quỹ đất phát triển cơ sở hạ tầng và chỉnh 

trang đô thị trên địa bàn thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định giai đoạn 2010 – 

2015: 
Điều tra xã hội học đối với 30 cán bộ liên quan đến công tác tạo quỹ đất để 

xác định những thuận lợi và khó khăn trong công tác tạo quỹ đất, ảnh hưởng của 

việc xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị đến phát triển kinh tế - xã hội; 

Điều tra xã hội học đối với 400 hộ gia đình, cá nhân tại 10 dự án tạo quỹ đất xây 

dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị
 - Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác tạo quỹ đất phát triển 

cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định giai đoạn 2010 – 2015 

Nội dung 5: Đề xuất giải pháp tạo quỹ đất phát triển hạ tầng và chỉnh trang 

đô thị trên địa bàn thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

Trên cơ sở Quan điểm, mục tiêu, định hướng; nhu cầu và khả năng tạo quỹ 

đất phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị của thành phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định giai đoạn 2016 – 2025; Đề tài đã đề xuất giải pháp tạo quỹ đất phát 

triển cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị của thành phố Nam Định giai đoạn 2016 – 

2025: (1) Giải pháp hoàn thiện chính sách liên quan đến phát triển quỹ đất; (2) Giải 

pháp về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (3) Giải pháp về tổ chức thực hiện để 

phát triển quỹ đất. 

2. Kết quả 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu theo từng chuyên đề chuyên sâu, đề tài đã xây 

dựng được 07 báo cáo khoa học và 01 Bản đồ tạo quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng 

và chỉnh trang đô thị của thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-

2025 (tỉ lệ 1/25.000), kết quả như sau: 

- Trong giai đoạn 2010 - 2015, thành phố Nam Định đã tạo quỹ đất cho 37 

dự án phục vụ cho nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị với tổng 

diện tích là 81,20ha. Công tác tạo quỹ đất được thực hiện theo đúng quy định của 

pháp luật đất đai từ việc công bố thông tin thực hiện dự án đến việc chi trả bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc tạo quỹ đất đã tạo ra bộ mặt cảnh quan đô thị, môi 

trường sinh thái và hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện với đầy đủ hệ thống điện, 

nước sạch, rãnh thoát nước... có khả năng đáp ứng nhu cầu của hàng nghìn hộ dân 

sinh sống. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác tạo quỹ đất cũng gặp một 

số vấn đề tồn tại, hạn chế liên quan đến cơ chế chính sách, vấn đề tài chính, 

phương thức tổ chức thực hiện. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 5 nhóm yếu 

tố ảnh hưởng đến công tác tạo quỹ đất tại thành phố Nam Định, trong đó nhóm yếu 

tố tài chính có mức độ ảnh hưởng lớn nhất đến công tác tạo quỹ đất với trọng số là 

0,266; tiếp đến là nhóm yếu tố chính sách, pháp luật đất đai, nhóm yếu tố tổ chức 

thực hiện và nhóm yếu tố liên quan đến thửa đất, chiếm trọng số lần lượt là 0,237, 

0,217 và 0,141; cuối cùng là nhóm yếu tố liên quan đến người sử dụng đất với 

trọng số là 0,139. 
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- Đến năm 2025, thành phố Nam Định là một trong những trung tâm lớn của 

Đồng bằng sông Hồng với địa giới hành chính được mở rộng ra các xã thuộc các 

huyện lân cận của tỉnh Nam Định với dân số 570.000 người. Diện tích đất đô thị đa 

chức năng 1.270 ha, diện tích đất công nghiệp 557 ha, diện tích đất giao thông 

chính đô thị 593 ha… Để chủ động trong việc giao đất, cho thuê đất phục vụ xây 

dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị của thành phố Nam Định thì công tác tạo 

quỹ đất đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Do vậy, cần thực hiện đồng bộ các hình 

thức tạo quỹ đất như chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất; 

nhận chuyển quyền sử dụng đất,…Về nguồn vốn tạo quỹ đất, cần huy động các 

nguồn vốn như nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; chuyển đổi công năng của các 

công trình; tranh thủ các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, các nguồn tài trợ 

từ nước ngoài; huy động nguồn vốn từ các doanh nghiệp; huy động nguồn vốn từ 

trong dân cư để đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật trong khu dân cư. 

- Công tác tạo quỹ đất tại thành phố Nam Định mặc dù đã đạt được kết quả 

nhất định song còn một số tồn tại, hạn chế như việc giao cho Ban Quản lý đầu tư 

và Xây dựng thành phố Nam Định thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng 

không đúng theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành; vốn cho công tác tạo 

quỹ đất chưa đủ, chậm tiến độ cấp vốn theo kế hoạch; xác định nguồn gốc đất, đối 

tượng được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn chậm do hồ sơ địa chính chưa được 

cập nhật thường xuyên, xử lý các trường hợp lấn, chiếm đất không kịp thời; tạo 

quỹ đất cho tái định cư các hộ gia đình trong khu phố cổ chưa được quan tâm. 

- Để khắc phục những hạn chế trong công tác tạo quỹ đất tại thành phố Nam 

Định, cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp như: giải pháp tổ chức thực hiện 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giải pháp về vốn cho tạo quỹ đất; giải pháp quản lý, 

cập nhật hồ sơ địa chính; giải pháp về chỉnh trang khu phố cổ. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

  - Các báo cáo khoa học đã tổng quan được thực trạng cơ sở hạ tầng và 

chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Nam Định trong thời gian qua; Phân tích 

thực trạng tạo quỹ đất, các yếu tố ảnh hưởng để đề xuất giải pháp tạo quỹ đất phát 

triển hạ tầng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố một cách khách quan, 

khoa học và khả thi. 

- Bản đồ tạo quỹ đất với các thông tin thuộc tính về diện tích, loại đất, cấp 

quản lý, thời hạn sử dụng, cấp đường, tên đường, chiều rộng… mang tính trực 

quan, dễ tham khảo vào công tác tạo quỹ đất phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và 

chỉnh trang đô thị của thành phố trong thời gian tới. 

2. Kiến nghị 

- Đề tài mới chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu thực trạng tạo quỹ đất phục vụ 

phát triển cơ sở hạ tầng và chính trang đô thị tại thành phố Nam Định, do vậy để 

đánh giá một cách toàn diện và đề xuất giải pháp tạo quỹ đất cho toàn tỉnh Nam 

Định cần mở rộng nghiên cứu trên phạm vi cả tỉnh Nam Định về tạo quỹ đất phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

- Sớm triển khai áp dụng các giải pháp của đề tài vào công tác tạo quỹ đất 

của thành phố Nam Định trong thời gian tới, đặc biệt cần thành lập Chi nhánh 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nam Định và chuyển bộ phận thực hiện 
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bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thành phố 

Nam Định về Chi nhánh này theo đúng quy định của pháp luật./. 
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NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TÍCH TỤ, 

TẬP TRUNG ĐẤT ĐAI PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, 
THỦY SẢN THEO HƯỚNG HÀNG HÓA QUY MÔ LỚN  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 
 

 Đơn vị chủ trì: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
Thời gian thực hiện: 2018-2019 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sản xuất tập trung quy mô lớn không chỉ tạo thuận lợi cho việc áp dụng cơ 

giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất mà còn là điều kiện cần 

để liên kết sản xuất, hình thành và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp. 

Chính vì vậy, việc tích tụ ruộng đất là xu thế tất yếu, là sự vận động đúng quy luật.  

Thực tế thời gian qua trên địa bàn tỉnh Nam Định đã có nhiều hộ đã nhận 

chuyển nhượng hoặc thuê lại quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ khác để mở 

rộng qui mô sản xuất hình thành các gia trại, trang trại. Trên địa bàn tỉnh cũng đã 

có một số doanh nghiệp như Công ty TNHH Cường Tân, Công ty TNHH cơ khí 

Đình Mộc, Công ty cổ phần rau quả sạch Ngọc Anh, … thuê đất của các hộ dân để 

sản xuất lúa giống, lúa thương phẩm hoặc trồng rau sạch cung cấp cho thị trường. 

Tuy nhiên, quá trình tích tụ ruộng đất cũng gặp không ít khó khăn. Để có cách nhìn 

toàn diện, khoa học về vấn đề này, đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp tích tụ, tập 

trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản theo hướng hàng hóa qui 

mô lớn tỉnh trên địa bàn tỉnh Nam Định” đã được triển khai. Đề tài là căn cứ giúp 

tỉnh xây dựng các giải pháp đẩy mạnh tích tụ đất nông nghiệp để hình thành các 

vùng sản xuất hàng hóa qui mô lớn gắn kết giữa sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

theo chuỗi, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động nông thôn và sử dụng 

hiệu quả tiềm năng đất nông nghiệp thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp của tỉnh trong thời gian tới. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Tổng quan lý luận, thực tiễn và các chủ trương chính sách thúc 

đẩy tích tụ, tập trung đất đai; Đánh giá thực trạng phát triển sản xuất nông 

nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Nam Định thời gian qua 

Nội dung này nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tích tụ và tập 

trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa qui mô lớn và đánh giá thực 

trạng phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản của tỉnh thời gian qua. 

- Thu thập tài liệu, tổng hợp và phân tích cơ sở lý luận, các chủ trương chính 

sách về xu hướng tích tụ đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập 

trung qui mô lớn 

- Thu thập thông tin, tổng hợp kinh nghiệm của các địa phương trong nước 

về tích tụ, tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất 

hàng hóa và phát triển bền vững. Đánh giá thực trạng phát triển sản xuất nông 

nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Nam Định và tại  3 huyện đã điều tra khảo sát (Ý 

Yên, Trực Ninh và Hải Hậu) 

Nội dung 2:
 
Phân tích thực trạng tích tụ đất đai phát triển mô hình kinh tế 
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trang trại trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Các mô hình trang trại được tập trung phân tích bao gồm: (1) Mô hình trang 

trại tổng hợp; (2) Mô hình trang trại chăn nuôi (lợn, gia cầm); (3) Mô hình trang 

trại trồng trọt; (4) Mô hình trang trại nuôi trồng thủy sản. 

Các hoạt động phục vụ nghiên cứu nội dung: Điều tra thu thập số liệu về số 

lượng trang trại tại 3 huyện Ý Yên, Trực Ninh và Hải Hậu giai đoạn 2014-2018. 

Tổ chức 03 cuộc tọa đàm, 01 cuộc thảo luận nhóm; Điều tra 60 trang trại và 15 cán 

bộ xã 

Nội dung 3: Phân tích thực trạng tích tụ đất đai của các hộ gia đình và các 

gia trại trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Các mô hình được tập trung phân tích bao gồm: (1) Mô hình hộ nông dân đã 

nhận chuyển nhượng đất, đã thuê quyền sử dụng đất để phát triển sản xuất trồng 

trọt; (2) Mô hình hộ nông dân đã nhận chuyển nhượng đất, đã thuê quyền sử dụng 

đất để phát triển sản xuất chăn nuôi (lợn, gia cầm); (3) Mô hình hộ nông dân đã 

nhận chuyển nhượng đất, đã thuê quyền sử dụng đất để phát triển nuôi trồng thủy 

sản. 

Các hoạt động phục vụ nghiên cứu nội dung: Tổ chức 03 cuộc tọa đàm, 01 

cuộc thảo luận nhóm; Điều tra xã hội học 170 hộ, 60 gia trại và 15 cán bộ xã 

Nội dung 4: Thực trạng tích tụ đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy 

sản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tỉnh Nam Định 

Nội dung này chủ yếu tập trung khảo sát 3 nhóm đối tượng (1) Các hộ dân, 

các tổ chức đã chuyển nhượng hoặc cho cho doanh nghiệp thuê quyền sử dụng đất, 

(2) Cán bộ các xã nơi các doanh nghiệp nhận chuyển nhượng hoặc thuê quyền sử 

dụng đất, (3) Các doanh nghiệp nhận chuyển nhượng hoặc thuê quyền sử dụng đất 

của các cá nhân, các tổ chức 

Các hoạt động phục vụ nghiên cứu nội dung: Tổ chức 01 cuộc tọa đàm, 05 

cuộc thảo luận nhóm; Khảo sát 80 hộ, phỏng vấn sâu 10 đại diện của 5 tổ chức đã 

cho thuê quyền sử dụng đất, 10 đại diện các đơn vị đã thuê quyền sử dụng đất, 12 

cán bộ huyện và 6 cán bộ tỉnh 

Nội dung  5: Thực trạng tập trung đất đai xây dựng cánh đồng lớn (mô hình 

hợp tác xã) trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Nội dung này chủ yếu tập trung khảo sát 3 nhóm đối tượng (1) Các hộ dân 

đã góp đất sản xuất xây dựng cánh đồng lớn, (2) Cán bộ các htx tổ chức sản xuất 

theo mô hình cánh đồng lớn, (3) Cán bộ xã nơi có các cánh đồng lớn 

Đề tài đã tổ chức 01 cuộc tọa đàm, 01 cuộc thảo luận nhóm; Khảo sát 81 hộ 

dân, 6 cán bộ HTX và 15 cán bộ xã 

 

2. Kết quả 

- Đề tài đã xây dựng được 07 báo cáo khoa học theo từng chuyên đề nghiên 

cứu: 

+ Cơ sở lý luận và thực tiễn về xu hướng tích tụ đất đai phát triển sản xuất 

nông nghiệp và thủy sản theo hướng tập trung qui mô lớn 

+ Đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng phát triển ngành 

nông nghiệp, thủy sản của tỉnh Nam Định và các huyện 
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+ Báo cáo thực trạng, phân tích các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp 

đẩy mạnh tích tụ đất đai phát triển mô hình kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Nam 

Định 

+ Báo cáo thực trạng, phân tích các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp 

đẩy mạnh tích tụ đất đai phát triển mô hình kinh tế gia trại của tỉnh Nam Định 

+ Báo cáo thực trạng, phân tích các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp 

hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh tích tụ đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy 

sản theo hướng hàng hóa qui mô lớn trên địa bàn tỉnh Nam Định 

+ Báo cáo thực trạng, phân tích các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp 

đẩy mạnh tập trung đất đai xây dựng cánh đồng lớn ở các xã của 3 huyện của tỉnh 

Nam Định 

+ Báo cáo kiến nghị chính sách thúc đẩy tích tụ đất đai trên địa bàn tỉnh 

Nam Định 

- 03 kỷ yếu hội thảo khoa học 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Đối với mô hình trang trại: Hình thức tích tụ chủ yếu là thuê đất của hộ 

khác chiếm 35,59% số trang trại (21 trong số 59 trang trại khảo sát); Tiếp đến là 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ khác chiếm 33,90% số trang 

trại (20 trong số 59 trang trại khảo sát) và đấu thầu đất công ích của xã chiếm 

32,20% số trang trại (19 trong số 59 trang trại khảo sát). Hình thức tích tụ mượn 

đất của hộ khác để mở rộng qui mô trang trại không phổ biến. Quá trình tích tụ 

thường gặp khó khăn trong định giá đất cho thuê/mua bán; khó thống nhất để lựa 

chọn các thửa liền kề. Sau khi tích tụ các trang trạng thường thiếu vốn để đầu tư 

sản xuất sau khi đã thực hiện tích tụ mở rộng diện tích đất trồng trọt và gặp khó 

khăn trong tiêu thụ các sản phẩm mà trang trại làm ra 

- Đối với mô hình gia trại, HGĐ: Kết quả khảo sát, phân tích tài liệu thứ cấp 

cho thấy: Hình thức tích tụ chủ yếu là nhận chuyển nhượng (mua) quyền sử dụng 

đất của các hộ khác và chuyển đổi diện tích trồng cây khác sang trồng những cây 

có giá trị kinh tế và hiệu quả cao hơn. Các gia trại tổng hợp ở Hải Hậu đã thực hiện 

tích tụ tăng thêm diện tích chủ yếu do mua thêm đất của hộ khác và đấu thầu đất 

công ích của xã. Các gia trại tổng hợp ở Trực Ninh ít hoặc không thực hiện tích tụ 

tăng thêm diện tích sản xuất trong những năm qua. Các gia trại tổng hợp ở Ý Yên 

đã thực hiện tích tụ tăng thêm diện tích chủ yếu do mua thêm đất và mượn đất của 

các hộ khác. 

Trong quá trình tích tụ đất phát triển mô hình kinh tế gia trại, các chủ gia trại 

gặp nhiều khó khăn cả trong tích tụ và phát triển sản xuất: Khó xác định giá đất để 

cả bên bán và bên mua/bên thuê và cho thuê chấp nhận được; Khó tìm được người 

có đất bán/cho thuê phù hợp (liền kề) với đất của gia trại hiện có; Khó tạo được sự 

đồng thuận với những hộ có đất liền kề với gia trại để có thể thương lượng đổi đất 

sau khi đã mua hoặc thuê được đất chỗ khác… 

Giải pháp: Tỉnh cần xác định và công bố mức giá đất nông nghiệp cho từng 

vùng, từng loại đất làm cơ sở cho việc giao dịch mua bán/thuê; Cung cấp thông tin 

thị trường về đất đai cho người dân; Đáp ứng nhu cầu vốn… 
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- Mô hình doanh nghiệp nông nghiệp: Trong quá trình tích tụ đất đai các 

doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc vận động nhân dân đồng ý cho doanh 

nghiệp thuê được diện tích tập trung thuận lợi cho sản xuất. Tuy nhiên, nhờ sự vào 

cuộc quyết liệt của chính quyền cấp xã và cán bộ thôn xóm nên cuối cùng người 

dân cũng đồng thuận cho doanh nghiệp thuê được diện tích đất mong muốn. Ngoài 

ra sau khi thuê được đất các doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn về vốn phục 

vụ sản xuất. 

Để đẩy tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh tích tụ đất phát triển sản 

xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định trong thời tới tỉnh cần tập trung thực 

hiện đồng bộ các giải pháp trong đó đặc biệt ưu tiên xác định và công bố giá đất 

phù hợp với từng loại đất, từng địa phương đối với từng loại cây trồng. Quy hoạch 

và cho phép chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác 

hoặc NTTS để nâng cao hiệu quả sử dụng đất tạo lực hút hấp dẫn các doanh nghiệp 

đẩy mạnh tích tụ đất đai 

- Mô hình cánh đồng mẫu lớn: Quá trình thực hiện gặp một khó khăn như 

việc vận động người dân trên cùng một xứ đồng cùng tham gia sản xuất theo mô 

hình cánh đồng lớn cũng gặp nhiều khó khăn nên việc mở rộng mô hình trong thực 

tế chưa được nhiều. Để xây dựng mô hình cánh đồng lớn trong thời gian tới tỉnh 

cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trong đó đặc biệt khuyến khích và 

tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp. Có 

chế tài xử lý nghiêm các chủ thể và cá nhân vi phạm các hợp đồng đã ký giữa 

doanh nghiệp với HTX và người dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tạo điều 

kiện hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hội chợ và triển lãm để quảng bá, giới 

thiệu các sản phẩm của địa phương tạo thuận lợi cho tiêu thụ sản phẩm 

2. Kiến nghị 

 - Hỗ trợ xây dựng chỉ dẫn địa lý và xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể 

cho các sản phẩm chủ lực của các địa phương để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Có 

sự phối hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Sở Nông nghiệp để thực hiện 

chương trình này. 

- Hỗ trợ các địa phương tham dự các hội chợ triễn lãm nông sản trong và 

ngoài nước để giới thiệu quảng bá sản phẩm địa phương đến khách hàng. 

- Có chính sách ưu đãi kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế 

biến và tiêu thụ các nông sản của địa phương. 

- Ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng cho các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung 

(làm đường giao thông, đường điện,…). 

- Có chính sách và kêu gọi các nhà khoa học ở các trường đại học, các viện 

nghiên cứu chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật và các qui trình sản xuất phù 

hợp với điều kiện địa phương./. 
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NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ĐẤT SẢN XUẤT 

NÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG CHÍNH CÓ 
HIỆU QUẢ TẠI TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa 

Thời gian thực hiện: 2015-2016 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nam Định là tỉnh ven biển của vùng châu thổ sông Hồng với trên 70% dân 

số sản xuất nông nghiệp. Nam Định bao gồm 9 huyện và 01 thành phố với diện 

tích tự nhiên là 166.854,0ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm diện tích khá lớn với 

113.027,20 ha. Tuy nhiên, trong sản xuất chưa hình thành được các vùng nguyên 

liệu, vùng sản xuất hàng hóa lớn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, tập quán 

sản xuất nhỏ lẻ, cùng với xuất phát điểm của nền kinh tế của tỉnh còn thấp, kinh tế 

nông nghiệp ảnh hưởng nhiều đến phát triển kinh tế của tỉnh. 

Để duy trì vùng sản xuất lúa gạo, phát triển rau màu góp phần đảm bảo an 

ninh lương thực và chuyển dịch sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa cần phải đánh 

giá được chất lượng đất, đánh giá được khả năng thích hợp của đất đối với các loại 

cây trồng vì độ phì nhiêu đất là cơ sở của tiềm năng sản xuất, là yếu tố quyết định 

năng suất cây trồng và là một trong những yếu tố quyết định chi phí sản xuất.  

Đề tài: “Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp phục vụ 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng chính có hiệu quả tại tỉnh Nam Định” được thực hiện 

trên cơ sở áp dụng các tiến bộ mới nhất về phân loại và đánh giá đất đai, đây là cơ 

sở khoa học của đánh giá tiềm năng đất phục vụ việc định hướng phát triển sản 

xuất nông nghiệp và bố trí cơ cấu cây trồng. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về hiện trạng số lượng và chất lượng 

đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Nam Định 

- Thu thập và đánh giá các tài liệu: Thu thập Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, 

tài liệu về địa hình, địa chất, thủy văn; các tài liệu về tình hình sản xuất nông 

nghiệp, hệ thống cây trồng, định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp, tài liệu về 

khí tượng, thủy văn của tỉnh,... 

- Điều tra chỉnh lý bản đồ đất vùng sản xuất nông nghiệp:  

+ Lấy bổ sung khoảng 505 phẫu diện (trong đó có 55 phẫu diện chính có lấy 

mẫu đất phân tích và 450 phẫu diện chính không lấy mẫu đất phân tích) để phân 

loại đất, chỉnh lý, xây dựng bản đồ đất). Khoanh vẽ sơ bộ bản đồ đất và ghi các 

thông tin liên quan về địa hình tương đối, chế độ tưới, chế độ tiêu, glây, nhiễm 

mặn, nhiễm phèn,... phục vụ xây dựng các bản đồ đơn tính 

+ Phân tích mẫu đất: Phân tích 17 chỉ tiêu lý, hóa học, bao gồm: thành phần 

cấp hạt, dung trọng, tỷ trọng, các bon hữu cơ (OC), N tổng số, P2O5 tổng số và dễ 
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tiêu, K2O tổng số và dễ tiêu, H+, Al3+, pHKCl, Ca++, Mg++, K+, Na+, dung tích 

hấp thu (CEC) trong đất. Đối với các mẫu đất thuộc vùng đất phèn, đất mặn: Phân 

tích thêm 02 chỉ tiêu tổng số muối tan, lưu huỳnh tổng số. 

+ Xây dựng, số hóa, hoàn thiện bản đồ đất vùng sản xuất nông nghiệp: 

- Đánh giá hiện trạng về số lượng và chất lượng đất sản xuất nông nghiệp: 

Xây dựng các lớp thông tin cho xây dựng bản đồ đơn vị đất đai (bản đồ chất lượng 

đất đai); Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai (Bản đồ chất lượng đất đai) 

Nội dung 2: Đánh giá mức độ thích hợp đất đai và xác định các yếu tố hạn 

chế về đất đối với các cây trồng chính của tỉnh Nam Định 

- Đánh giá hiệ u quả  kinh tế  sử  dụ ng đ ấ t sả n xuấ t nông nghiệ p: 

+ Đ iề u tra, phỏ ng vấ n nông dân về  tình hình sử  dụ ng đ ấ t trên các 

đ ơ n vị  đ ấ t khác nhau và  các loạ i hình sử  dụ ng đ ấ t khác nhau theo mẫ u 

đ ượ c soạ n sẵ n. Tổ ng cộ ng đ iề u tra 180 phiế u về  các nhóm chỉ  tiêu: Thông 

tin chung (nhân khẩ u, lao đ ộ ng, trình đ ộ  vă n hóa, diệ n tích canh tác, giá cả , 

thị  trườ ng tiêu thụ ...); Chi phí sả n xuấ t (giố ng, công là m đ ấ t, chi phí vậ t 

tư , chă m sóc, bón phân, thu hoạ ch,...); Hiệ u quả  sử  dụ ng đ ấ t (nă ng suấ t, 

sả n lượ ng,...) 

+ Đánh giá hiệ u quả  kinh tế  đ ố i vớ i các loạ i hình sử  dụ ng đ ấ t nông 

nghiệ p chính thông qua xử  lý phiế u đ iề u tra và  các thông tin về  tình hình sử  

dụ ng đ ấ t 

- Đánh giá hiệu quạ vệ môi trự̣ng cụa các loại hình ṣ̣ 

dụng đ ật chính. Các chỉ  tiêu cầ n xem xét bao gồ m: (1) Tỷ  lệ  che phủ  tố i 

đ a (tính bằ ng% diệ n tích mặ t đ ấ t) mà  loạ i hình sử  dụ ng đ ấ t nhấ t đ ị nh 

tạ o ra, khả  nă ng chố ng rử a trôi; (2) Nguy cơ  gây ô nhiễ m do sử  dụ ng thuố c 

hóa họ c bả o vệ  thự c vậ t,…; (3) Nguy cơ  là m tái nhiễ m mặ n hoặ c tái nhiễ m 

phèn do thay đ ổ i phươ ng thứ c sử  dụ ng đ ấ t,… 

- Đánh giá mứ c đ ộ  thích hợ p đ ấ t đ ai: 

+ Lự a chọ n các cây trồ ng chính 

+ Xác đ ị nh các yêu cầ u về  đ ấ t đ ai củ a các cây trồ ng, tiế n hà nh so 

sánh đ ố i chiế u giữ a tính chấ t đ ấ t đ ai và  yêu cầ u củ a cây trồ ng đ ể  đ ánh 

giá mứ c đ ộ  thích hợ p đ ấ t đ ai cho các cây trồ ng chính đ ã lự a chọ n. 

+ Xây dựng bả n đ ồ  mứ c đ ộ  thích hợ p đ ấ t đ ai cho mộ t số  cây trồ ng 

chính tỉ nh Nam Đị nh ở  tỷ  lệ  1/50.000.  

- Xác đ ị nh các yế u tố  hạ n chế  về  đ ấ t đ ố i vớ i sả n xuấ t nông 

nghiệ p: Trên cơ  sở  số  liệ u phân tích đ ấ t và  kế t quả  đ ánh giá mứ c đ ộ  

thích hợ p đ ấ t đ ai cho các cây trồ ng chínhđ ể  xác đ ị nh các yế u tố  hạ n chế  

về  đ ấ t trong sả n xuấ t nông nghiệ p tỉ nh Nam Đị nh 

Nội dung 3: Đề xuất phương án sử dụng đất và giải pháp khoa học công 

nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho một số cây trồng chính của tỉnh 

Nam Định. Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp trực tuyến 

- Trên cơ sở kết quả đánh giá mức độ thích hợp đất đai và kết quả đánh giá 
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hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, đánh giá hiệu quả về môi trường tiến hành đề 

xuất phương án bố trí hợp lý cho các cây trồng chính. 

- Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông 

nghiệp dựa trên các kết quả nghiên cứu đã có và các hạn chế về đất đai của tỉnh 

Nam Định  

- Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp trực tuyến; 

Đưa cơ sở dữ liệu không gian (bản đồ) về tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp của 

tỉnh lên trang thông tin của Sở Khoa học và công nghệ Nam Định. Chạy thử 

website và bản đồ để tìm và sửa lỗi gặp phải. Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng 

và khai thác dữ liệu. 

 

2. Kết quả 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu theo từng chuyên đề chuyên sâu, đề tài đã xây 

dựng được 04 báo cáo khoa học và 01 Bản đồ chất lượng đất đai tỉnh Nam Định tỷ 

lệ 1/50.000; 01 Bản đồ mức độ thích hợp đất đai tỉnh Nam Định tỷ lệ 1/50.000, kết 

quả như sau: 

- Đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh (93.309,63 ha) được chia thành 2 nhóm 

đất gồm Nhóm đất phù sa và Nhóm đất xám. Nhóm đất phù sa chiếm 99% diện 

tích đất sản xuất nông nghiệp và được chia ra thành 4 đơn vị đất và 9 đơn vị đất 

phụ. Nhìn chung, đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh có độ phì trung bình đến khá, 

hàm lượng chất hữu cơ tổng số, đạm và kali tổng số ở mức trung bình, lân tổng số 

ở mức thấp; đất thích hợp với nhiều loại cây trồng. Có 25% diện tích đất phù sa bị 

nhiễm mặn (đất mặn) và 30% diện tích đất phù sa bị glây. Đất có xu thế chua (pH 

giảm), tổng cation trao đổi và hàm lượng các bon hữu cơ trong đất cũng có xu thế 

giảm khá rõ so với trước đây. 

- Trên cơ sở tổ hợp 13 yếu tố có ảnh hưởng đến sản xuất trồng trọt (loại đất, 

thành phần cơ giới, độ dầy tầng đất, mức độ glây, OC tổng số, tổng cation trao đổi, 

CEC trong đất, lưu huỳnh tổng số, tổng số muối tan, địa hình tương đối, điều kiện 

tiêu thoát nước, lượng mưa và nhiệt độ) đã xây dựng được bản đồ chất lượng đất 

đai của tỉnh Nam Định ở tỷ lệ 1/50.000 gồm 79 đơn vị đất đai. 

- Trên các loại đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh có 6 loại sử dụng đất với 

22 kiểu sử dụng đất chính. Hiệu quả kinh tế cao nhất là loại sử dụng đất chuyên 

trồng rau, và luân canh lúa - màu. Loại sử dụng đất chuyên lúa, chuyên cây ăn quả 

đánh giá mang lại hiệu quả kinh tế thấp. 

- Đề tài đã đánh giá mức độ thích hợp đất đai cho 15 loại cây trồng chính. 

Kết quả đã có tổ hợp được 32 kiểu thích hợp đất đai. Các tổ hợp thích hợp đất đai 

được mô tả đặc điểm và vị trí trên bản đồ, đồng thời đã xác định được các yếu tố 

hạn chế của đất đối với từng cây trồng cụ thể. 

- Đề xuất 13 cơ cấu cây trồng chính có hiệu quả (Lúa xuân - Lúa mùa; Lúa - 

Cá; Lúa xuân - Lúa mùa - Ngô đông;  Lúa xuân - Lúa mùa - Đậu tương đông; Lúa 
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xuân - Lúa mùa - Khoai tây đông; Lúa xuân - Lúa mùa - Rau đông (cải bắp, bí 

xanh, dưa chuột, ớt); Lạc xuân - Lúa mùa - Khoai tây đông;  Lạc xuân - Lạc mùa;  

Ngô xuân - Đậu tương hè - Ngô đông; Chuyên rau; Chuối; Nhãn/vải;  

Cam/quýt/bưởi) với diện tích đề xuất cho 13 cơ cấu cây trồng chi tiết theo từng 

huyện. 

- Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất, bao gồm các giải 

pháp về chính sách sử dụng đất nông nghiệp; giải pháp về khoa học công nghệ; 

giải pháp về kinh tế - xã hội (tạo việc làm, nâng cao thu nhập và hoàn thiện cơ sở 

hạ tầng nông thôn); và giải pháp về sử dụng, cải tạo đất đối với các loại đất có hạn 

chế trong quá trình canh tác, bao gồm đất nhiễm phèn, nhiễm mặn, đất phù sa glây 

và phù sa đọng nước. 

- Xây dựng trang thông tin trực tuyến về tài nguyên đất sản xuất nông 

nghiệp trực tuyến. Các cơ sở dữ liệu không gian gồm bản đồ đất, bản đồ chất lượng 

đất đai, bản đồ đánh giá mức độ thích hợp đất đai vùng sản xuất nông nghiệp tỷ lệ 

1/50.000 được chuẩn hóa, đăng tải lên cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và 

Công nghệ Nam Định http://khcnnamdinh.vn/ phục vụ hoạt động tra cứu của các 

đơn vị quản lý nhà nước, các tổ chức/cá nhân áp dụng và tổ chức sản xuất nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Đề tài đã đánh giá tổng thể tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Nam Định; trên cơ sở các đặc tính sinh thái một số loài cây trồng chính để lựa 

chọn được các cơ cấu cây trồng phù hợp theo nguyên tắc đất nào cây ấy. 

Kết quả nghiên cứu cũng là cơ sở khoa học để các cấp các ngành quy hoạch 

sử dụng, xây dựng các phương án khai thác tài nguyên đất hợp lý, hiệu quả kinh tế 

cao, bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái  

2. Kiến nghị 

Chuyển giao các kết quả nghiên cứu của đề tài cho các cơ quan, đơn vị có 

nhu cầu trên địa bàn tỉnh để từng bước áp dụng vào sản xuất. 

Cần có những nghiên cứu chi tiết hơn về mức độ thích hợp đất đai, các yếu 

tố hạn chế đối với một số cây trồng ở quy mô xã, vùng sản xuất; và các nghiên cứu 

để sử dụng các kết quả nghiên cứu của đề tài như hướng dẫn quản lý và sử dụng 

phân bón trực tuyến cho một số loại cây trồng./.  

http://khcnnamdinh.vn/
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ĐIỀU TRA, XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS PHỤC VỤ 

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUỸ ĐẤT BÃI BỒI VEN BIỂN 
TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên & Môi trường 

tỉnh Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2013-2015 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đại hội đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX đã xác định kinh tế biển đóng 

vai trò quan trọng, là một trong các đột phá trong phát triển kinh tế của tỉnh giai 

đoạn 2015 - 2020. Hiện nay công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên 

môi trường biển nói chung và tài nguyên khu vực bãi bồi ven biển tỉnh Nam Định 

nói riêng còn nhiều hạn chế, tồn tại do hệ thống các văn bản pháp quy, cơ sở dữ 

liệu, tài liệu và các trang thiết bị phục vụ công tác quản lý còn thiếu và chưa đồng 

bộ, thống nhất. 

Việc điều tra, đánh giá tiềm năng của biển và vùng ven bờ tỉnh Nam Định 

chưa được quan tâm đúng mức; chưa tiến hành điều tra đánh giá đầy đủ hiện trạng 

quản lý, sử dụng, khai thác đất bãi bồi ven biển; cũng chưa có được một cơ sở dữ 

liệu đầy đủ về đất bãi bồi ven biển. Chính vì vậy, việc sử dụng công nghệ GIS, 

điều tra, đánh giá biến động, xây dựng và quản lý CSDL Tài nguyên và Môi 

trường vùng ven biển là rất cần thiết, làm cơ sở quan trọng cho công tác quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường, định hướng quy hoạch tạo tiền đề phục vụ cho việc 

khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên ven biển một cách hợp lý. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

 Nội dung 1: Cơ sở pháp lý và thực tiễn về quản lý đất bãi bồi ven biển ở Việt 

Nam. 

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng 

đất bãi bồi hiện nay đã được quan tâm, ban hành. Tuy nhiên, chưa có văn bản, 

hướng dẫn cụ thể về quản lý, sử dụng đất bãi bồi. Thực tiễn về quản lý đất bãi bồi 

ven biển ở Việt Nam tồn tại một số bất cập như việc rà soát, điều chỉnh biến động, 

giao đất, cắm mốc đất bãi bồi trên thực tế gặp rất nhiều khó khăn; Đất bãi bồi ven 

sông, ven biển chưa sử dụng được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân tại địa 

phương để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; 

Tại mỗi địa phương lại có cách vận dụng để ra những quy định về quản lý, sử 

dụng đất bãi bồi khác nhau ; Trong luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành 

luật chưa có định nghĩa hoặc hướng dẫn cụ thể về đặc điểm loại hình đất bãi bồi 

một cách rõ ràng… 

Nội dung 2: Đánh giá hiện trạng quỹ đất bãi bồi ven biển và dự báo biến 

động quỹ đất bãi bồi ven biển tỉnh Nam Định. 
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Nam Định có 3 huyện ven biển là Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng. Tuy 

nhiên, biển Hải Hậu là biển lở, bãi bồi ven biển hầu như không có. Do vậy, đề tài 

tập chung nghiên cứu đất bãi bồi ven biển chủ yếu của hai huyện Giao Thủy và 

Nghĩa Hưng. Đất bãi bồi được tạo bởi phù sa sông Hồng, sông Đáy và sông Ninh 

Cơ theo nguyên lý động lực sông - biển được chia thành ba nhóm đất theo thành 

phần cơ giới: Đất cát, đất mặn và đất phù sa. Đất bãi bồi ven biển được khai thác 

sử dụng để nuôi trồng, khai thác thủy sản, trồng rừng, thương mại, dịch vụ và đất 

quốc phòng an ninh.   

Nội dung 3: Đánh giá tiềm năng khai thác sử dụng đất bãi bồi ven biển 

huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng 

Với những nét riêng về hiện trạng và xu thế khai thác, sử dụng đất bãi bồi 

ven biển, đề tài đánh giá, định hướng tiềm năng khai thác, sử dụng đất bãi bồi ven 

biển theo lĩnh vực sản xuất đến năm 2020, tầm nhìn 2030:  

- Huyện GiaoThủy: diện tích đất bãi bồi cho nuôi trồng thủy sản tăng lên 

khoảng 1.262 ha; diện tích đất rừng khoảng 580 ha trong đó diện tích rừng phòng 

hộ tăng khoảng 340 ha; Tăng khoảng 2.000 ha ở đảo Cồn Lu thành bãi cắm trại du 

lịch, điểm dừng chân nghỉ ăn trưa cho du khách; tăng diện tích khu neo đậu khoảng 

30ha.  

- Huyện Nghĩa Hưng: diện tích đất bãi bồi cho nuôi trồng thủy sản tăng lên 

khoảng 548 ha; diện tích đất rừng khoảng 650 ha trong đó diện tích rừng phòng hộ 

tăng khoảng 250 ha. 

 Nội dung 4: Đề xuất định hướng khai thác sử dụng và giải pháp quản lý 

phát triển bền vững quỹ đất bãi bồi ven biển huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng. 

Khu vực bãi bồi ven biển hai huyện Giao Thủy và Nghĩa Hưng đang được 

quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả. Tuy nhiên, khi sử dụng khu vực này cũng 

nảy sinh một số hạn chế. Chính vì vậy, đề tài đã đề xuất một số giải pháp ngắn hạn 

cũng như định hướng một số giải pháp lâu dài nhằm góp phần đưa khu vực bãi bồi 

ven biển phát triển bền vững, đảm bảo an ninh quốc phòng như: Giải pháp về hệ 

thống văn bản, pháp luật; Giải pháp về nhân lực; Giải pháp về đầu tư và tổ chức 

thực hiện; Giải pháp về quy hoạch sử dụng đất; Giải pháp nâng cao giá trị khai 

thác hướng tới sử dụng bền vững. Cùng với đó là một số giải pháp cụ thể trong giai 

đoạn hiện nay như phát triển du lịch, nuôi trồng thủy sản, khai thác hải sản, chế 

biến, dịch vụ và thị trường, khoa học - công nghệ và khuyến ngư, tổ chức quản lý 

và sản xuất… 

  Nội dung 5: Xây dựng phần mềm sử dụng công nghệ GIS quản lý cơ sở dữ 

liệu quỹ đất bãi bồi ven biển tỉnh Nam Định. 

Việc xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý quỹ đất bãi bồi ven biển 

tỉnh Nam Định đã hoàn thành đúng khối lượng và các yêu cầu kỹ thuật của thuyết 

minh đề tài đề ra. Phần mềm quản lý CSDL đã sử dụng Công nghệ nền ArcGIS 

(ArcSDE 9.3 và ArcRunTime 9.3) Công nghệ Microsoft.Net với ngôn ngữ phát 

triển C#; Cơ sở dữ liệu  Sql Server2005 hoặc Sql Server2008 đã đáp ứng được yêu 

cầu của công tác quản lý, cập nhật và cung cấp thông tin một cách nhanh, kịp thời, 
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chính xác đảm bảo tính đồng bộ và trọn ven của dữ liệu. Việc thiết kế phần mềm 

trên mô hình mạng LAN, dữ liệu được quản lý trên Server đảm bảo cho độ an toàn 

dữ liệu cả về mặt an toàn thông tin và tính đồng bộ dữ liệu, các máy trạm tùy theo 

phân quyền quản lý sẽ được truy xuất dữ liệu thực hiện các nhiệm vụ cập nhật, 

chính lý biến động, bổ sung thông tin hay chỉ được phép xem, khai thác thông tin. 

CSDL được xây dựng đầy đủ, chính xác, số liệu được quản lý trong CSDL bao 

gồm hệ thống bản đồ đầy đủ về số lượng đảm bảo về chất lượng. 

Với phần mềm được sử dụng công nghệ hiện đại, lập trình sử dụng các thuật 

toán tối ưu hóa cho việc quản lý và truy xuất thông tin, giao diện thân thiện, dễ sử 

dụng, yêu cầu thiết bị phù hợp với hiện trạng thiết bị hiện nay ở các đơn vị thụ 

hưởng, phần mềm và CSDL là kết quả của đề tài đã đáp ứng được yêu cầu, quản lý 

đầy đủ, đồng bộ, logic về dữ liệu, đáp ứng tốt yêu cầu, nhanh, đồng bộ, chính xác 

về số liệu phục vụ tốt cho công tác quản lý vùng đất bãi bồi ven biển tỉnh Nam 

Định. 

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm 8 báo cáo chuyên đề, 8 bản đồ và 01 bộ phần mềm 

cơ sở quản lý dữ liệu:  

- Báo cáo cơ sở pháp lý và thực tiễn về quản lý đất bãi bồi ven biển 

- Báo cáo phân tích xử lý số liệu kết quả điều tra 02 mẫu phiếu về công tác 

quản lý và khai thác sử dụng  đất bãi bồi ven biển tỉnh Nam Định 

- Báo cáo hiện trạng khai thác và sử dụng đất bãi bồi ven biển huyện Giao 

Thuỷ và Nghĩa Hưng 

- Báo cáo thực trạng công tác quản lý đất bãi bồi ven biển huyện Giao Thuỷ 

và Nghĩa Hưng 

- Báo cáo dự báo xu thế sử dụng đất và khả năng biến động diện tích bãi bồi 

ven biển huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định 

- Báo cáo đánh giá tiềm năng khai thác sử dụng đất bãi bồi ven biển huyện 

Giao Thủy, Nghĩa Hưng 

- Báo cáo định hướng khai thác sử dụng quỹ đất bãi bồi ven biển phục vụ 

phát triển KT-XH bền vững tại huyện Giao Thủy và Nghĩa Hưng 

- Báo cáo một số giải pháp quản lý nhà nước trong khai thác và sử dụng bền 

vững quỹ đất bãi bồi ven biển huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất bãi bồi ven biển tỷ lệ 1: 10.000 của  huyện 

Giao Thủy và  huyện Nghĩa Hưng 

- Bản đồ dự báo biến động khai thác và sử dụng quỹ đất bãi bồi ven biển tỷ 

lệ 1: 10.000 huyện Giao Thủy và huyện Nghĩa Hưng 

- Bản đồ tiềm năng khai thác sử dụng đất bãi bồi ven biển tỷ lệ 1: 10.000 của 

huyện Giao Thủy và huyện Nghĩa Hưng 

- Bản đồ định hướng khai thác sử dụng quỹ đất bãi bồi ven biển tỷ lệ 1: 

10.000 của huyện Giao Thủy và huyện Nghĩa Hưng 

- Phần mềm quản lý CSDL đất bãi bồi ven biển ứng dụng công nghệ GIS 
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Kết quả của đề tài đã cung cấp bức tranh tổng thể và trực quan về pháp lý, 

hiện trạng quy hoạch và quản lý đất bãi bồi ven biển tỉnh Nam Định, cùng với đó 

dự báo xu thế sử dụng đất và khả năng biến động diện tích bãi bồi ven biển, đánh 

giá tiềm năng khai thác sử dụng và định hướng khai thác sử dụng quỹ đất bãi bồi 

ven biển. Đề tài cũng đưa ra một số giải pháp quản lý nhà nước trong khai thác và 

sử dụng bền vững quỹ đất bãi bồi ven biển. Các kết quả này là cơ sở khoa học cho 

việc đưa ra các khuyến nghị và giải pháp quy hoạch, quản lý và sử dụng hợp lý quỹ 

đất bãi bồi ven biển tỉnh Nam Định, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội 

của địa phương. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Để quản lý, sử dụng bền vững quỹ đất bãi bồi ven biển tỉnh Nam Định cần 

áp dụng đồng bộ các giải pháp gồm thực hiện đúng cơ chế chính sách của nhà 

nước về đất bãi bồi, tăng cường nhân lực, trang thiết bị, kinh phí cho công tác quản 

lý, hoàn thiện các công cụ để quản lý, đo đạc thành lập bản đồ, quy hoạch sử dụng 

đất bãi bồi trên cơ sở nghiên cứu chi tiết về đất bãi bồi của tỉnh và tính tới yếu tố 

biến đổi khí hậu. Đồng thời đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ GIS, cơ sở dữ liệu 

mà đề tài nghiên cứu khoa học này đã tạo lập được vào quản lý phát triển bền vững 

quỹ đất bãi bồi ven biển: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất bãi bồi ven biển; bản đồ dự 

báo biến động khai thác và sử dụng quỹ đất bãi bồi ven biển; bản đồ tiềm năng 

khai thác sử dụng đất bãi bồi ven biển huyện; bản đồ định hướng khai thác sử dụng 

quỹ đất bãi bồi ven biển tỉnh Nam Định.  

2. Kiến nghị 

Cần điều tra nghiên cứu sâu, chi tiết về chu kỳ bồi tụ sói lở đối với đất bãi 

bồi ven biển, đánh giá đầy đủ chất lượng đất bãi bồi từ đó xây dựng qui hoạch sử 

dụng đất phù hợp. Việc quy hoạch sử dụng đất bãi bồi phải phù hợp với chiến lược 

phát triển kinh tế biển của Quốc gia, của tỉnh, của huyện và xu thế chung của thế 

giới. Trong khuôn khổ đề tài, việc xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý đất 

bãi bồi ven biển mới dừng ở mức khai thác trên mạng LAN.  

Cơ sở dữ liệu mới dừng ở mức quản lý quỹ đất bãi bồi và một số thông tin 

liên quan đến nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy hải sản và hoạt động du lịch, 

chưa cập nhật các thông tin khác như dân số, ngành nghề, tác động biến đổi khí 

hậu,... Chính vì vậy cần đo đạc, thành lập bản đồ số đối với đất bãi bồi ven biển để 

có cơ sở dữ liệu chuẩn, đồng bộ cập nhật cho phần mềm quản lý đất bãi bồi. Khi đã 

có cơ sở dữ liệu ở dạng số thì sẽ dễ dàng cập nhật, chỉnh lý khi có biến động do 

đặc thù của đất bãi bồi thường xuyên biến động. Kết nối liên thông cơ sở dữ liệu 

quản lý đất bãi bồi ven biển với các cơ sở dữ liệu khác như đất đai, môi trường, 

khoáng sản và với các ngành kinh tế khác như nông nghiệp và phát triển nông 

thôn, công thương, văn hóa thể thao du lịch,... tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu giữa 

các ngành đảm bảo tính đồng bộ, đầy đủ, chính xác thông tin phục vụ cho quản lý 

và phát triển kinh tế và tiến tới khai thác trên mạng Internet./. 
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SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM TÍCH HỢP VỚI HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ 

(GIS) ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT 

VÀ LỚP PHỦ THỰC VẬT TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Đơn vị chủ trì: Viện Địa lý - Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam 
Thời gian thực hiện: 2011-2012 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việc xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo phương pháp đo đạc, điều 

tra truyền thống sẽ mất rất nhiều công sức, kinh phí và thời gian để thực hiện. Mặc 

dù có kết quả chính xác cao nhưng do thời gian điều tra thực địa kéo dài nên sau 5 

năm, bản đồ hiện trạng sử dụng đất của tỉnh mới được cập nhật một lần. Với tính 

ưu việt của công nghệ Viễn thám là các ảnh vệ tinh có khả năng thu được hình ảnh 

mặt đất tức thời và liên tục trên phạm vi rộng vì vậy tư liệu thu được mang tính 

khách quan, được lặp lại theo chu kỳ, có độ chính xác cao và đồng nhất ở mọi thời 

điểm. 

Vì vậy, công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý hoàn toàn đáp ứng được 

các yêu cầu xem xét, đánh giá hiện trạng sử dụng đất ở 1 thời điểm bất kỳ với các 

ưu điểm: 

 Ảnh viễn thám với độ phủ trùm mỗi cảnh từ hàng chục tới hàng trăm km2, 

độ phân giải từ 0,5 - 10m, được thu theo quy trình tự động và chu kỳ lặp lại nên 

thông tin thu nhận được một cách đầy đủ, đồng nhất, dễ dàng so sánh giữa các thời 

kỳ. Đối với các địa hình phức tạp như rừng núi, đầm lầy, các bãi bồi cửa sông, ven 

biển... rất khó đo đạc được theo các phương pháp khác thì ảnh viễn thám khắc 

phục được nhược điểm đó. 

Công nghệ viễn thám tích hợp với hệ thông tin địa lý cho phép tra cứu, xử lý 

các thông tin về thuộc tính và không gian một cách nhanh chóng, tiện lợi phục vụ 

các nhà quản lý trong việc hoạch định các chính sách. 

Do vậy, việc ứng dụng công nghệ viễn thám tích hợp với hệ thông tin địa lý 

để xây dựng bản đồ hiện trạng và đánh giá biến động sử dụng đất, lớp phủ thực vật 

tỉnh Nam Định có vai trò quan trọng đối với công tác quản lý tài nguyên nhiên 

nhiên và giám sát môi trường đáp ứng phát triển bền vững của tỉnh đồng thời phục 

vụ cho mục tiêu lớn của đảng và Nhà nước về việc quản lý đất đai. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1. Tổng quan các nghiên cứu sử dụng công nghệ viễn thám và hệ 

thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, thảm thực vật trên 

thế giới và ở Việt Nam nói chung, ở tỉnh Nam Định nói riêng 

- Thu thập các tài liệu khoa học liên quan đến phương pháp kết hợp công 

nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ tài nguyên thiên 

nhiên trên thế giới và ở Việt Nam 

- Thu thập tài liệu các công trình nghiên cứu khoa học đã có liên quan lĩnh 

vực xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, lớp phủ thực vật bằng phương pháp 

viễn thám và hệ thông tin địa lý (GIS) đã có ở tỉnh Nam Định. 

Nội dung 2: Điều tra, khảo sát hiện trạng sử dụng đất, lớp phủ tỉnh Nam 

Định 
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- Thu thập các tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, 

môi trường và kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định trong thời kỳ 1995 - 2012 và quy 

hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020. 

- Thu thập các bản đồ địa hình, các bản đồ chuyên đề về điều kiện tự nhiên, 

tài nguyên thiên nhiên, môi trường và kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định, bao gồm 

+ Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 

+ Các bản đồ hiện trạng sử dụng đất, lớp phủ thực vật đã có từ năm 1995 

đến nay. 

- Thu thập các tư liệu ảnh vệ tinh các thời kỳ 

- Ảnh vệ tinh năm 1995  

- Ảnh vệ tinh SPOT 5 năm 2003 

- Ảnh vệ tinh SPOT 5 năm 2008 

- Ảnh vệ tinh SPOT 5 năm 2011 

Nội dung 3. Điều tra khảo sát thực địa, xây dựng các điểm chìa khoá về hiện 

trạng sử dụng đất và lớp phủ thực vật:   

- Điều tra khảo sát các tuyến điểm đặc trưng đã lên kế hoạch trước, xây dựng 

các điểm chìa khoá giải đoán ảnh.  

- Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và lớp phủ thực vật (8 bản đồ ở tỷ 

lệ 1/25.000 cho các năm 1995, 2004, 2008 và 2012) 

- Thành lập bản đồ biến động sử dụng đất, lớp phủ thực vật giai đoạn 1995 – 

2012 (2 bản đồ) 

  - Biên tập các bản đồ trong hệ thông tin địa lý (GIS) 

Nội dung 4. Nghiên cứu đánh giá biến động của hiện trạng sử dụng đất, lớp 

phủ thực vật tỉnh Nam Định giai đoạn 1995 - 2012 và đề xuất một số giải pháp sử 

dụng đất tỉnh Nam Định phục vụ định hướng phát triển bền vững trong bối cảnh 

biến đổi khí hậu. 

1. Nghiên cứu biến động sử dụng đất và lớp phủ thực vật giai đoạn 1995 - 

2012 

- Đánh giá biến động sử dụng đất tỉnh Nam Định từ năm 1995 đến 2012 

- Đánh giá biến động lớp phủ thực vật tỉnh Nam Định từ năm 1995 đến 2012 

- Đánh giá ảnh hưởng đến phát triển KT – XH của biến động hiện trạng sử 

dụng đất, lớp phủ thực vật tỉnh Nam Định 

2. Nghiên cứu biến động sử dụng đất và lớp phủ thực vật của tỉnh đến năm 

2020 theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có xét đến biến đổi khí hậu  

 - Nghiên cứu diễn biến tài nguyên đất (bao gồm cả đất bãi bồi và đất ven 

biển) theo các kịch bản nước biển dâng đến năm 2020 của Bộ Tài nguyên Môi 

trường. 

- Đánh giá xu hướng diễn biến sử dụng đất trong tương lai theo Quy hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Nam Định. 

3. Đề xuất một số giải pháp sử dụng đất tỉnh Nam Định phục vụ định hướng 

phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

Nội dung 5. Chuyển giao công nghệ thành lập bản đồ hiện trạng và biến 

động sử dụng đất và lớp phủ thực vật  

- Biên soạn tài liệu tập huấn (1) Sử dụng công nghệ viễn thám và hệ thông 

tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, thảm phủ thực vật; (2) Sử 

dụng và cập nhật cơ sở dữ liệu sử dụng đất và thảm phủ thực vật  
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- Chuyển giao công nghệ sử dụng cơ sở dữ liệu kết quả, ứng dụng viễn thám 

và GIS thành lập bản đồ hiện trạng và biến động sử dụng đất và lớp phủ thực vật 

2. Kết quả 

- Xây dựng 09 báo cáo chuyên đề bao gồm : 

Chuyên đề 1: Báo cáo tổng quan các nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam 

trong lĩnh vực xây dựng bản đồ tài nguyên môi trường bằng phương pháp kết hợp 

công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý (GIS) 

Chuyên đề 2: Đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi 

trường và kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 

Chuyên đề 3: Thuyết minh bản đồ biến động sử dụng đất thời kỳ 1995 - 

2012 tỉnh Nam Định  

Chuyên đề 4: Thuyết minh bản đồ biến động lớp phủ thực vật thời kỳ 1995 - 

2012 tỉnh Nam Định 

Chuyên đề 5: Quy trình công nghệ thành lập bản đồ hiện trạng và biến động 

sử dụng đất, lớp phủ thực vật bằng phương pháp kết hợp viễn thám và hệ thông tin 

địa lý (GIS) 

Chuyên đề 6: Đánh giá biến động sử dụng đất, lớp phủ thực vật và ảnh 

hưởng của sự biến động đến phát triển KT – XH, môi trường tỉnh Nam Định giai 

đoạn 1995 - 2012 

Chuyên đề 7: Phân tích tác động của Quy hoạch phát triển Kinh tế xã hội 

đến năm 2020 đến diễn biến sử dụng đất có xét đến biến đổi khí hậu (mực nước 

biển dâng). 

Chuyên đề 8: Đề xuất các giải pháp có tính khả thi sử dụng hợp lý tài 

nguyên đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng. 

Chuyên đề 9: Tài liệu tập huấn sử dụng công nghệ viễn thám và GIS trong 

thành lập bộ bản đồ hiện trạng tài nguyên thiên nhiên. 

- Bộ bản độ hiện trạng và biến động sử dụng đất và lớp phủ tỉ lệ 1: 25.000 

(12 bản đồ) được xây dựng trong phần mềm GIS. 

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 1995 

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2003 

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2008 

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2011 

+ Bản đồ hiện trạng lớp phủ năm 1995 

+ Bản đồ hiện trạng lớp phủ năm 2003 

+ Bản đồ hiện trạng lớp phủ năm 2008 

+ Bản đồ hiện trạng lớp phủ năm 2011 

+ Bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2003 – 2008 

+ Bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2008 - 2011 

+ Bản đồ biến động lớp phủ giai đoạn 2003 - 2008 

+ Bản đồ biến động lớp phủ giai đoạn 2008 - 2011 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Nghiên cứu biến động sử dụng đất và lớp phủ thực vật trong giai đoạn từ 

1995 đến 2011 cho thấy có sự biến động mạnh mẽ. Sự biến động cơ bản do 2 

nguyên nhân tự nhiên và kinh tế - xã hội.  
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- Nguyên nhân KT-XH: Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế từ nông 

nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Điều đó thấy rõ từ năm 2000 trở lại đây Nam 

Định đã xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên cơ sở các vùng có 

điều kiện thuận lợi về giao thông, dân cư và có vai trò vị thế trong phát triển kinh 

tế giữa các vùng như: Hoà Xá, Mỹ Trung, Bảo Minh… từ đất lúa, cây trồng hàng 

năm. Bên cạnh đó, Nam Định cũng mở mới và nâng cấp các tuyến đường nhằm 

thúc đẩy kinh tế các vùng như đường TP. Nam Định – Tân Đệ, Đường 21 tránh 

TP.Nam Định, đường Cầu Giẽ - Ninh Bình, đường qua cầu Lạc Quần… Từ đó 

cũng tạo ra các khu dân cư đô thị mới như đô thị Hoà Vượng, Mỹ Trung… Điều 

đó phù hợp với mục tiêu đề ra của tỉnh trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ 

nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. 

- Nguyên nhân tự nhiên đáng kể nhất là diện tích được bồi ra hàng năm của 

các bãi bồi thuộc huyện Giao Thuỷ và huyện Nghĩa Hưng, nhưng cạnh đó hiện 

tượng xói lở đã xảy ra khá mạnh làm mất đi một phần diện tích tại xã Hải Lý và thị 

trấn Thịnh Long huyện Hải Hậu. 

2. Kiến nghị 

Để quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nam Định đến năm 2020 có hiệu quả cần xây 

dựng và thực hiện các giải pháp phù hợp trong điều kiện BĐKH với từng địa bàn 

từ đó làm cơ sở pháp lý cho quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh trong đó 

các giải pháp này cần tập trung và làm rõ: 

- Cơ chế quản lý QHSDĐ đai của tỉnh, huyện và xã. 

- Phân cấp quản lý đất đai và tăng cường bộ máy quản lý đất đai ở cả 3 cấp, 

đủ về số lượng, mạnh về chất lượng chuyên môn. 

- Thực hiện việc thanh tra đất đất đai thường xuyên để kịp thời chấn chỉnh 

những sai phạm đất đai. 

Nhưng để đảm bảo theo đúng quy hoạch và định hướng phát triển cần phải 

có kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất một cách hợp lý. Có như vậy 

QHSDĐ mới thực sự đem lại hiệu quả trước mắt cũng như lâu dài. 

Nam Định là tỉnh có tiềm năng kinh tế, mật độ dân số cao thường xuyên 

chịu các tác động gây biến động sử dụng đất và lớp phủ nên rất cần có các nghiên 

cứu, giám sát về sử dụng đất và lớp phủ thường xuyên để đưa ra các chính sách 

kinh tế phù hợp, kịp thời nhằm đảm bảo cho nền kinh tế phát triển bền vững./. 
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NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN  

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN GIAO THỦY, 

TỈNH NAM ĐỊNH 
 

 Đơn vị chủ trì: Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 
Thời gian thực hiện: 2018 -2019 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (QH,KHSDĐ) là một công cụ quan trọng 

của quản lý Nhà nước về đất đai, mang tính tổng hợp và liên quan đến nhiều lĩnh 

vực và hoạt động. Những vấn đề của QH, KHSDĐ có tác động to lớn đến hệ thống 

quản lý đất đai,  QH,KHSDĐ được thực hiện tốt sẽ là động lực thúc đẩy hệ thống 

quản lý đất đai, nhưng nếu không thực hiện tốt sẽ làm phá vỡ các mối cân bằng 

giữa người sử dụng đất, thửa đất, và các hoạt động kinh tế - xã hội. 

Huyện Giao Thủy đang thực hiện phương án QHSDĐ đến năm 2020, 

KHSDĐ 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) và điều chỉnh phương án QHSDĐ đến năm 

2020 với nhiều các thông tin, nhu cầu SDĐ của các ngành, lĩnh vực.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, cách thức quản lý cung cấp và công bố 

các thông tin về QHSDĐ của huyện vẫn còn một số hạn chế, đó là: Việc đánh giá 

và  khớp nối các thông tin QH, KHSDĐ còn chưa đồng bộ; việc liên kết, cung cấp 

thông tin cho các đơn vị quản lý liên quan, người dân còn chậm,… Với mục tiêu 

giúp các nhà quản lý có thể nắm bắt các thông tin QH, KHSDĐ một cách nhanh 

chóng, đồng thời giúp hoàn thiện hệ thống thông tin QH, KHSDĐ phục vụ cho xây 

dựng CSDL đất đai đa mục tiêu tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Đánh giá thực trạng hệ thống thông tin quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 

Kết quả điều tra cho thấy: Đa số người dân đánh giá cao về công tác tổ chức 

thực hiện lập QH,KH sử dụng đất: Hợp lý: 73,33%; tương đối hợp lý: 20%; chưa 

hợp lý 5,56%; khó trả lời: còn lại; 73.3% đánh giá Phương án QH,KHSDĐ có 

được chính quyền địa phương công bố, công khai (73,33%), còn lại một số người 

không để ý. Nhưng chủ yếu người dân ở đây nhận được thông tin QH,KHSDĐ 

bằng file giấy; không thể tra cứu các thông tin cụ thể.  

Nội dung 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng thông tin quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy 

 Trên cơ sở dữ liệu đã được chuẩn hóa tiến hành xây dựng CSDL quy hoạch 

sử dụng đất huyện Giao Thủy với 9 bước đó là: (1) công tác chuẩn bị; (2) thu thập 

tài liệu; (3) Rà soát, đánh giá, phân loại tài liệu; (4) xây dựng dữ liệu không gian 

QHSDĐ; (5) quét giấy tờ và xử lý tệp tin; (6) Xây dựng dữ liệu thuộc tính 

QHSDĐ; (7) đối soát, hoàn thiện dữ liệu; (8) Xây dựng siêu  dữ liệu QHSDĐ; (9) 

Kiểm tra, nghiệm thu. 

Nội dung 3: Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và khai 

thác dữ liệu thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy, tỉnh 

Nam Định 

- Nhóm giải pháp về chính sách 
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- Nhóm  giải pháp vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu quy hoạch: Xây dựng 

WEB nhằm vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất. 

2. Kết quả 

 Đề tài đã hoàn thành 04 báo cáo, 01 báo cáo tổng kết và 01 Webgis: 

 Báo cáo chuyên đề cơ sở khoa học và thực tiễn của thông tin, quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất. 

 Báo cáo chuyên đề thực trạng hệ thống thông tin quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất huyện Giao Thủy. 

 Báo cáo chuyên đề xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng thông tin quy hoạch 

kế hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy. 

 Báo cáo chuyên đề đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý và khai thác dữ liệu thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Giao 

Thủy.. 

 Webgis về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy, tỉnh Nam 

Định 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và khai thác dữ liệu thông tin quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy cần thực hiện các giải pháp sau: 

 Nhóm giải pháp về chính sách bao gồm: Chính sách đầu tư và huy động 

nguồn vốn; hoàn thiện chính sách pháp luật đất; giải pháp kỹ thuật; giải pháp nâng 

cao chất lượng phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đánh giá khả năng 

thực hiện công trình, dự án; cập nhật thông tin, tiến độ quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;  

Xây dựng Webgis về hiện trạng thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

nhằm xem được nội dung thông tin các lớp chuyên đề và bản đồ nền (bản đồ địa 

chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất); điều khiển chế độ hiển thị; thực hiện tìm 

kiếm đối tượng theo tính chất thuộc tính và vị trí không gian,... 

2. Kiến nghị 

Đối với Sở KH&CN, UBND tỉnh Nam Định: Cần xem xét và nhân rộng kết 

quả đề tài: “Nghiên cứu đề xuất xây dựng hệ thống thông tin quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định” 

Các cơ quan chức năng quan tâm hơn nữa đến vấn đề phổ biến thông tin quy 

hoạch sử dụng đất đến người dân, quản lý thông tin quy hoạch chặt chẽ nhằm tăng 

tính minh bạch của công tác quy hoạch sử dụng đất.  

 Để phục vụ tốt cho việc xây dựng và vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu về 

quy hoạch sử dụng đất, UBND tỉnh Nam Định, UBND huyện Giao Thủy cần thực 

hiện tốt công tác chuẩn bị các dữ liệu, tài liệu phục vụ lập quy hoạch, nhất là hệ 

thống bản đồ địa chính, các bản đồ khác có liên quan theo đúng quy chuẩn.  

Phòng Tài nguyên và Môi trường, cán bộ địa chính các xã cần thường xuyên 

cập nhật những biến động về dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nói riêng và 

dữ liệu biến động về đất đai nói chung để đảm bảo độ tin cậy và chính xác trên hệ 

thống dữ liệu không gian cũng như thuộc tính./. 
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NGHIÊN CỨU NGƯỠNG GIỚI HẠN AN TOÀN PHỤC VỤ 

KHAI THÁC BỀN VỮNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT TẦNG CHỨA NƯỚC 
LỖ HỔNG PLEISTOCEN VÙNG NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường nước 

Thời gian thực hiện: 2020-2022 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nam Định là một tỉnh ven biển đồng bằng Bắc Bộ, với trữ lượng nước ngầm 

tồn tại trong ‘thấu kính nước nhạt” với tổng trữ lượng khai thác tiềm năng khoảng 

203445m3/ng (Đoàn Văn Cánh, 2003. Tuy nhiên, cũng cần hiểu rõ trữ lượng tiềm 

năng là lượng nước dưới đất được đánh giá trên cơ sở phần trữ lượng động và trữ 

lượng tĩnh có thể được khai thác từ tầng chứa nước cần phải được kiểm nghiệm, 

đánh giá khi khai thác. Như vậy, đây không phải là con số mà có thể khai thác một 

cách tùy tiện ngay cả khi tổng lưu lượng khai thác nhỏ hơn trữ lượng tiềm năng 

này. Cần phải xác định ngưỡng khai thác an toàn hiệu quả đảm bảo phát triển bền 

vững tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh Nam Định là một yêu cầu cấp thiết hiện 

nay. 

Thấu kính nước nhạt trong tầng chứa nước Pleistocen ven biển tỉnh Nam 

Định có ý nghĩa quan trọng trong cung cấp nước và đảm bảo hệ môi trường sinh 

thái đặc biệt trong bối cảnh Biến đổi khí hậu (BĐKH) và Nước biển dâng (NBD). 

Nghiên cứu xác định ngưỡng giới hạn an toàn và khả năng đáp ứng của tầng chứa 

nước này qua các kịch bản khai thác khác nhau dưới các tác động của phát triển 

kinh tế xã hội và môi trường khí hậu là vấn đề mới mà hướng nghiên cứu này trên 

thế giới cũng như Việt Nam đang đặt ra. Kết quả này sẽ góp phần đề ra các giải 

pháp khai thác an toàn bền vững hiệu quả cho tầng chứa nước Pleistocen này tại 

Nam Định.  

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Tổng quan cơ sở lý thuyết ngưỡng khai thác an toàn nước dưới 

đất làm cơ sở để đề xuất cho tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen vùng Nam Định 

Trên cơ sở tổng quan các vấn đề cần nghiên cứu cũng như đánh giá thực 

trạng điều tra, khảo sát, nghiên cứu trước đây vùng Nam Định, đề tài đã thực hiện 

công tác đo sâu địa vật lý đã thực hiện trên tổng số 9 tuyến với tổng số điểm khảo 

sát thực tế là 100 điểm với tổng số chiều dài khảo sát là 66,8km.  

Điều tra, khảo sát thực địa đã tiến hành điều tra bằng phiếu tới hộ gia đình 

150 phiếu; lấy 46 mẫu và phân tích 46 mẫu nước, trong đó phân tích thành phần 

hóa học toàn diện 17 chỉ tiêu là 10 mẫu thành phần đồng vị bền 36 mẫu nước.  

Kết quả là đã xây dựng được các sơ đồ phân bố RGMN cho TCN Pleistocen 

tỉnh Nam Định tỷ lệ 1/50.000. Đây là cơ sở quan trọng để xác định hiện trạng thấu 

kính nước nhạt TCN Pliestocen và ngưỡng khai thác cho khu vực nghiên cứu.  

Nội dung 2: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng, ranh giới 

mặn nhạt, mực nước và ô nhiễm thấu kính nước nhạt tầng chứa nước lỗ hổng 

Pleistocen vùng Nam Định 

Hiện trạng thác sử dụng nước dưới đất thấu kính nước nhạt TCN Pleistocen 

khu vực Nam Định phục vụ cấp nước cho sinh hoạt là 55.711 m3/ngđ, với ba nhà 

máy khai thác nước lớn là Quỹ Nhất 1.200 m3/ngđ, Hải Toàn 1.000 m3/ngđ và Yên 
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Định 2.000 m3/ngđ. Ngoài ra có 5 Công ty khai thác sử dụng nước dưới đất được 

cấp phép trong khu vực với tổng lưu lượng 4.520 m3/ngđ. 

Kết quả khảo sát đo địa vật lý bằng phương pháp đo sâu trường chuyển của 

9 tuyến đo đã xác định chính xác hoá ranh giới mặn nhạt tầng chứa nước 

Pleistocen trong khu vực với diện tích phân bố nước nhạt là 761 km2, nước mặn là 

829 km2. 

Kết quả quan trắc diễn biến mực nước cho thầy: Các giếng có mực nước 

giảm mạnh chủ yếu là các giếng tại Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, các giếng 

này có chất lượng nước khá tốt. Giếng có mực nước sụt giảm mạnh là Q228a tại xã 

Hải Giang, huyện Hải Hậu và cụm giếng Q229 tại xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa 

Hưng. Nguyên nhân có thể do tốc độ khai thác của người dân là lớn, mặc dù đã có 

hệ thống nước sạch tại các vùng này nhưng người dân vẫn khai thác nước dưới đất 

dùng cho sản xuất, tưới cây, chăn nuôi hằng ngày của người dân vẫn tăng. 

Nội dung 3: Đề xuất ngưỡng khai thác an toàn nước dưới đất tầng chứa 

nước lỗ hổng Pleistocen vùng Nam Định 

Mô hình số nước dưới đất vùng Nam Định đã được thiết lập với mục đính 

xác định trữ lượng, đánh giá diễn biến chất lượng nước dưới đất và dự báo theo các 

kịch bản khác nhau. Đề tài đã đưa ra hai kịch bản: Kịch bản 1: Giữ nguyên hiện 

trạng khai thác nước năm 2018, không phát triển thêm công trình khai thác nước 

tập trung, đơn lẻ đến năm 2045. Mục đích của kịch bản này là: xem xét khả năng, 

xu thế hạ thấp mực NDĐ đến năm 2045; Kịch bản 2: Điều chỉnh công suất các 

giếng khai thác trạm cấp nước TT Quỹ Nhất - Nghĩa Hưng; Hải Toàn - Hải Hậu và 

Yên Định - Hải Hậu. Mục đích của kịch bản này là xác định vị trí và lưu lượng 

khai thác tối ưu NDĐ phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố với nhằm giảm 

thiểu tác động tiêu cực đến môi trường như cạn kiệt NDĐ, sụt lún nền đất.  

Kết quả 2 kịch bản khai thác nước được tính toán như trên thì kịch bản 2 là 

tăng công suất và bổ sung thêm một số 01 bãi giếng và nâng công suất của các bãi 

giếng hiện có để có thể phát huy hết tiềm năng nguồn nước. Với việc điều chỉnh lại 

quy mô khai thác thì khả năng khai thác nguồn nước dưới đất và vùng lân cận hoàn 

toàn có thể đáp ứng cho các mục đích sinh hoạt và phát triển kinh tế khu vực ven 

biển tỉnh Nam Định. 

Từ các tiêu chí xác định ngưỡng an toàn trong khai thác nước dưới đất, đã 

xác định được ngưỡng khai thác cho từng vùng. Cụ thể, vùng A là vùng có thể khai 

thác với diện tích 712 km2, phía Nam huyện Ý Yên, huyện Nam Trực, huyện Trực 

Ninh, huyện Xuân Trường, huyện Giao Thủy; hầu hết diện tích huyện Nghĩa 

Hưng, huyện Hải Hậu. Vùng B là vùng hạn chế khai thác diện tích 48,4 km2 kéo 

dài từ Tây sang Đông, đây là vùng cách ranh giới mặn nhạt 1km về phía nhạt. 

2. Kết quả 

- Đề tài đã xác định được hiện trạng ranh giới mặn nhạt TCN Pleistocen ở 

thời điểm hiện tại và so sánh với các kết quả đo của các thời điểm khác nhau trước 

đây 2003, 2012 và hiện nay. Đề tài sử dụng phương pháp địa vật lý mặt đất đo 

trường chuyển (Transient Electro-Magnetic- TEM) đã xác định chính xác hoá ranh 

giới mặn nhạt TCN qp.  

- Đánh giá được trữ lượng nước dưới đất thấu kính nước nhạt Pleistocen 

vùng Nam Định bằng công cụ mô hình số nước dưới đất và dự báo biến động mực 
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nước, trữ lượng qua các kịch bản phát triển kinh tế xã hội khác nhau của tỉnh Nam 

Định. 

- Đánh giá tính toán được bộ chỉ số ngưỡng khai thác an toàn cho tầng chứa 

nước Pleistocen vùng Nam Định gồm 9 chỉ số. Kết quả tính toán này đã chỉ ra 

được vùng hạn chế khai thác và vùng có thể khai thác thác. 

- Xây dựng được bản đồ ngưỡng khai thác an toàn, mà trong đó các nhà 

chuyên môn cũng như các nhà quản lý có thể truy xuất các thông tin kết quả một 

cách nhanh chóng thuận tiện chính xáccác thông tin bao gồm dân số, diện tích 

TCN, số lượng giếng khoan, lưu lượng khai thác, trữ lượng tiềm năng, trữ lượng 

khai thác an toàn, trữ lượng bổ cập, chiều sâu khai thác trên địa bàn cấp xã, huyện, 

tỉnh.  

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Thấu kính nước nhạt TCN Pleistocen vùng Nam Định có tiềm năng và là 

nguồn tài nguyên quý giá phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Kết 

quả đo địa vật lý đã chỉ ra được sự biến động ranh giới mặn nhạt so với các nghiên 

cứu thời điểm 1996 và 2010 từ 765,85 km2 còn 761 km2
 năm 2021. Những biến 

động này có thể là do tác động của khai thác NDĐ và cũng có thể là mức độ điều 

tra chi tiết hơn của nghiên cứu này.  

- Bằng phương pháp mô hình đã dự báo XNM theo 2 phương án cho thấy do 

quy hoạch hợp lý, các khu vực bãi giếng nâng công suất đều ở cách xa ranh mặn từ 

4-5 km do đó mặc dù có hình thành phễu cục bộ nhưng ảnh hưởng nhiều tới được 

ranh mặn do đó kết quả tính toán XNM ở phương án 2 so với phương án 1 không 

khác nhau nhiều. Bố trí các công trình khai thác NDĐ hợp lý về vị trí và lưu lượng 

khai thác như theo phương án 2 cho thấy tổng lưu lượng khai thác NDĐ toàn tỉnh 

có thể lên đến 544.314 m3/ng mà biến động mực nước và XNM trong các TCN so 

với phương án 1 không thay đổi nhiều và vẫn đảm bảo an toàn. 

- Trong thấu kính nước nhạt TCN Pleistocen vùng Nam Định, tổng lượng 

tích chứa tĩnh là 2.441.432.050 m3, lượng bổ cập thường xuyên 1.123.853 m3/ng.  

- Kết quả xác định và thành lập bản đồ ngưỡng khai thác NDĐ cho thấy có 2 

chỉ số ở mức độ an toàn thấp là chỉ số về tổng lượng bổ cập tự nhiên/dân số vùng 

và chỉ số về tổng lượng khai thác nước dưới đất/tổng nhu cầu. Điều này cũng phản 

ánh rõ thực trạng hiện nay ở Nam Định cần phải cân đối lại nguồn nước sử dụng 

cho các mục đích khác nhau. Trong đó, chỉ nên ưu tiên sử dụng nước dưới đất 

phục vụ ăn uống sinh hoạt và dịch vụ. 

- Cần kiểm soát khai thác bao gồm đăng ký, cấp phép khai thác nước dưới 

đất, tăng cường cấp nước tập trung để giảm cấp nước nhỏ lẻ và hộ gia đình. Giảm 

khai thác nước dưới đất ở khu vực có nguồn nước mặt đảm bảo chất lượng thay 

thế.  

2. Kiến nghị 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở tài nguyên môi trường và các cơ quan 

chuyên môn quản lý về tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nam Định thực hiện: 

- Tiếp tục tiến hành quan trắc định kỳ có hệ thống về tài nguyên nước dưới 

đất trong khu vực, đặc biệt có những biện pháp cảnh báo kịp thời. 



108 

 

- Thực hiện và công bố vùng hạn chế, vùng đăng ký khai thác nước dưới đất 

trên địa bàn tỉnh Nam Định để quản lý và khai thác hợp lý an toàn. 

- Ban hành các hướng dẫn, quy định và quy chế khai thác nước dưới đất 

trong vùng thấu kính nước nhạt Pleistocen này. 
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN XÂY DỰNG 
HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐỊNH GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN 

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TỈNH NAM ĐỊNH 

 
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 
Thời gian thực hiện: 2020-2022 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Yêu cầu của công tác định giá đất hiện nay là định giá đến từng thửa đất 

nhằm phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, các vị trí đất phải được khoanh vùng 

không gian rõ ràng trong phạm vi ranh giới các đơn vị hành chính cấp cơ sở. Quy 

định về xây dựng và ban hành Khung giá đất, Bảng giá đất định kỳ 05 năm một lần 

bên cạnh mặt tích cực cũng tồn tại mặt tiêu cực như giá đất trong khung giá đất, 

bảng giá đất thường lạc hậu, chưa phù hợp so với giá đất thị trường do ít được điều 

chỉnh, bổ sung kịp thời. Mặt khác, việc định kỳ 05 năm xây dựng và ban hành 

khung giá đất, bảng giá đất đối với tất cả các loại đất (kể cả đối với loại đất không 

biến động hoặc ít biến động) là không cần thiết, gây tốn kém ngân sách nhà nước.  

Bảng giá đất hiện hành của địa phương thiếu các chỉ dẫn chi tiết về mặt 

không gian, tức là thiếu bản đồ phân vùng giá trị đất. Vị trí các loại đất hầu hết chỉ 

xác định mang tính nguyên tắc, dẫn đến việc áp dụng bảng giá đất khi tính toán giá 

đất gặp nhiều khó khăn. Có sự mất cân đối về giá giữa các vị trí đất và chưa sát với 

giá thị trường; việc thu thập thông tin về giá đất giao dịch thị trường và các yếu tố 

đặc điểm vị trí đất trong công tác định giá đất hàng loạt và cụ thể còn nhiều tốn 

kém, không chính xác và không có minh chứng pháp lý. Những bất cập hiện nay 

trong công tác định giá đất tại các địa phương xuất hiện nhu cầu xây dựng một hệ 

thống hỗ trợ cho việc thu thập, lưu trữ, xử lý, ra quyết định giá đất đến từng thửa 

đất và công khai giá đất. 

Xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn việc “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

thông tin xây dựng hệ thống hỗ trợ định giá đất phục vụ phát triển thị trường bất 

động sản tỉnh Nam Định" là cần thiết, phù hợp với tiến trình hiện đại hóa công 

nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý đất đai, có khả năng giải quyết được những 

yêu cầu thực tế trong công tác định giá đất. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Cơ sở khoa học về giá đất và cơ sở dữ liệu (CSDL) giá đất 

 Bộ tài nguyên môi trường đã ban hành những thông tư liên quan đến việc 

xây dựng CSDL giá đất bao gồm thông tư 75/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật 

về CSDL đất đai trong có có các quy định kỹ thuật về CSDL giá đất, thông tư 

05/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng CSDL đất đai trong đó có 

quy trình xây dựng CSDL giá đất. Các thông tư này cũng đã quy định rõ một số 

vấn đề cơ bản liên quan đến CSDL giá đất như: các thông tin thuộc tính trong 

CSDL giá đất (giá đất theo bảng giá, giá đất cụ thể, giá đấu giá, giá đất chuyển 

nhượng trên thị trường), định dạng của các trường dữ liệu cũng như một số thông 

tin liên quan khác. Các quy định này sẽ góp phần định hướng cho việc xây dựng 

CSDL giá đất được cơ bản thống nhất về các trường thông tin, các đối tượng cần 

có trong CSDL cũng như bản đồ. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là bước đầu và cần được 

tiếp tục xây dựng, đẩy mạnh, hoàn thiện CSDL giá đất nhằm xây dựng một cách 
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đồng bộ CSDL đất đai và xa hơn nữa là có thể triển khai LIS. 

Qua tình hình xây dựng LIS nói chung và hệ thống hỗ trợ định giá đất nói 

riêng tại một số nước trên thế giới thì việc xây dựng CSDL đất đai đã được các 

nước đầu tư và thực hiện từ lâu, đạt được một số thành tựu nhất định. Các thông tin 

về giá đất hầu như đều được tích hợp trong CSDL đất đai và đều hướng tới việc 

triển khai, phát triển LIS trên nền tảng công nghệ WebGIS. Để có được hệ thống 

hoàn thiện thì các thông tin về đất đai và thông tin về giá đất đều được thu thập 

một cách tương đối đầy đủ, lưu trữ trong CSDL, có các mốc thời gian để có thể so 

sánh, đối chiếu hoặc phân tích xu hướng. Việc xây dựng được các hệ thống như 

vậy sẽ góp phần hỗ trợ cho công tác quản lý và làm minh bạch hơn thị trường bất 

động sản. 

Nội dung 2: Đề xuất các yếu tố đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Ngô Đồng 

STT Yếu tố ảnh hưởng Mô tả Nhóm 

1 Ví trí 

Vị trí của thửa đất phân loại dựa theo 

Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Nam Định bao gồm 4 vị trí là 

1, 2, 3, 4. 
Kinh tế 

2 Lợi thế kinh doanh Lợi thế kinh doanh, buôn bán 

3 Giao thông 
Độ rộng đường giao thông tiếp giáp với 

thửa đất 

Xã hội 

4 Hạ tầng kỹ thuật Hạ tầng kỹ thuật của khu vực 

5 Giáo dục Khả năng tiếp cận tới các cơ sở giáo dục 

6 Y tế Khả năng tiếp cận tới các cơ sở y tế 

7 An ninh Mức độ an ninh của khu vực 

8 Dân trí Trình độ dân trí người dân trong khu vực 

9 Môi trường Chất lượng môi trường khu vực 
Môi 

trường 

10 Phong thủy Yếu tố phong phủy của thửa đất 

Cá biệt 
11 Diện tích Diện tích của thửa đất 

12 Hình dáng Hình dáng của thửa đất 

13 Mặt tiền Độ rộng mặt tiền của thửa đất 

Nội dung 3: Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác định giá 

đất tại thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy 

- Giải pháp về chính sách: Bổ sung, hoàn thiện cơ chế định giá đất cụ thể 

cùng các tiêu chuẩn định giá đất theo cơ chế thị trường; hoàn thiện quy trình định 

giá đất áp dụng đối với từng phương pháp định giá đất; sửa đổi, bổ sung phạm vi 

áp dụng giá đất cụ thể trong cơ chế tài chính đất đai trên cơ sở nhất quán với mục 

đích định giá nhằm sử dụng hiệu quả chức năng điều chỉnh các quan hệ kinh tế 

giữa Nhà nước và người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền 

sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quan hệ về lợi ích giữa Nhà nước, 

người sử dụng đất và nhà đầu tư trong thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng 

thông qua công cụ giá đất.  

- Giải pháp về công nghệ: Trên cơ sở phân tích thực trạng việc xây dựng mô 

hình CSDL giá đất hiện nay, đề tài đã đề xuất mô hình CSDL giá đất được thiết kế 

dưới dạng sơ đồ lớp. Trong sơ đồ này, mỗi bảng dữ liệu được thể hiện bằng một 

lớp, các mũi tên biểu thị mối quan hệ kế thừa và đường thẳng thể hiện mối quan hệ 
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liên kết giữa các bảng dữ liệu (hay các lớp dữ liệu). Căn cứ theo thông tư 

75/2015/TT - BTNMT quy định kỹ thuật về CSDL đất đai và do đa số các hệ quản 

trị CSDL hiện nay không hỗ trợ tiếng Việt nên tên của các lớp và thuộc tính của 

chúng được thể hiện bằng tiếng Việt không dấu. 

Trong mô hình CSDL giá đất sẽ có các thông tin của các lớp đối tượng và 

những trường thuộc tính tương ứng của chúng. Mô hình CSDL này có thể được 

hoàn thiện hơn trong quá trình triển khai thực tế. 

2. Kết quả 

Đề tài đã hoàn thiện các báo cáo: Cơ sở khoa học và thực tiễn định giá đất; 

Các yếu tổ ảnh hưởng đến định giá đất; Đề xuất bộ tiêu chí định giá đất; và Phần 

mềm định giá đất. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Đề xuất xây dựng bộ tiêu chí phục vụ định giá đất: Nghiên cứu điểm tại TT 

Ngô Đồng chúng tôi đề xuất 4 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến giá đất đó là: (i) Nhóm 

yếu tố về kinh tế; (ii) Nhóm yếu tố về xã hội; (iii) Nhóm yếu tố về môi trường; (iv) 

Nhóm yếu tố cá biệt. Kết quả chạy phân tích tương quan cho thấy với những biến 

độc lập nào có giá trị Sig. (2-tailed) nhỏ hơn 0,05 (tương ứng với độ tin cậy lớn 

hơn 95%) là những biến có ảnh hưởng chính tới giá đất ở trên địa bàn nghiên cứu. 

Các biến đó là: VT (vị trí), KD (lợi thế kinh doanh), GT (giao thông), Hatang (hạ 

tầng kỹ thuật), GD (giáo dục), YT (y tế), AN (an ninh), Dantri (trình độ dân trí), 

MT (chất lượng môi trường), PT (phong thủy), SQU (diện tích), Mtien (mặt tiền). 

Kết quả tổng hợp và xử lý số liệu cho thấy, nhóm yếu tố kinh tế có vai trò ảnh 

hưởng lớn nhất so với các yếu tố còn lại trong đó yếu tố vị trí luôn có sự quyết 

định lớn nhất đến giá thành của thửa đất. 

Kết quả thử nghiệm từ phương pháp tham chiếu thửa chuẩn cho thấy: Giá trị 

RMSE tính được là: 0.573204. Như vậy, có thể kết luận: Sự chênh lệch về giá giữa 

giá thực địa và giá tham chiếu nhỏ hơn 1 triệu tính trên 1m2, cụ thể là khoảng 

573,204 nghìn/m2; Sai số trên được chấp nhận khi giao dịch trong thực tế; Giá đất 

được tính toán bằng phương pháp tham chiếu thửa chuẩn có độ tin cậy cao. 

2. Kiến nghị 

- Đối với UBND huyện Giao Thủy: Cần triển khai hoàn thiện cơ sở dữ liệu, 

thường xuyên cập nhật, vận hành và khai thác CSDL giá đất. Mở rộng triển khai 

đối với các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện. 

- Đối với sở KH&CN và Sở Tài nguyên & Môi trường: Quan tâm hơn nữa 

đến các đề tài liên quan đến các giải pháp kỹ thuật - công nghệ để phù hợp với chủ 

trương chuyển đối số của ngành quản lý đất đai. Sở KH&CN tỉnh Nam Định quan 

tâm đến vấn đề triển khai nhân rộng thành các dự án trên địa bàn các xã, thị trấn có 

điều kiện tương đồng. 

- Đối với UBND tỉnh Nam Định: Cần có những chủ trương, chính sách tạo 

điều kiện cho việc liên thông, kết nối CSDL đất đai trong đó có CSDL giá đất với 

các hệ thống khác như: CSDL thuế, CSDL tài chính,… nhằm khai thác triệt để 

nguồn thông tin về đất đai, đáp ứng yêu cầu của địa phương./. 
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NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

 CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI 
 CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý các khu công nghiệp  

tỉnh Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2011 - 2012 

                

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong những năm qua, cùng với cả nước, tỉnh Nam Định đang nhanh chóng 

đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo hướng xây dựng 

các KCN, cụm công nghiệp tập trung. Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích 

cực, quá trình phát triển các KCN ở Việt Nam nói chung và của tỉnh Nam Định nói 

riêng đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn về ô nhiễm môi trường do chất 

thải đặc biệt là nước thải công nghiệp. Những thách thức này nếu không giải quyết 

tốt sẽ có thể gây ra những thảm họa về môi trường và biến đổi khí hậu, tác động 

nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe của người dân hiện tại và trong tương lai, phá 

hỏng những thành tựu công nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội 

nói chung trong thời gian qua. 

Thời gian qua, nhiều bài viết, bài báo, phóng sự điều tra, báo cáo hiện trạng 

môi trường đã đề cập đến vấn đề môi trường nước thải trong các KCN. Tại tỉnh 

Nam Định, các nghiên cứu về quản lý môi trường nước thải KCN mới chỉ dừng lại 

ở mức tổng kết tình hình thực tế và đưa ra báo cáo hiện trạng công tác quản lý và 

bảo vệ môi trường.  

Xuất phát từ tình hình nêu trên, việc nghiên cứu hiện trạng môi trường nước 

thải KCN và hiện trạng công tác quản lý môi trường nước thải các KCN của tỉnh 

Nam Định để từ đó đề xuất các giải pháp mang tính khả thi nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý môi trường nước thải các KCN là thực sự cần thiết trong giai 

đoạn hiện nay, nhằm hiện thực hoá các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng 

và Nhà nước, góp phần đảm bảo yêu cầu kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - 

xã hội với bảo vệ và cải thiện môi trường theo hướng phát triển bền vững. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

 
Nội dung 1: Hiện trạng môi trường nước thải các KCN tỉnh Nam Định 

 Nước thải của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong KCN tỉnh Nam 

Định hầu hết đều có thông số vượt quy chuẩn cho phép. Hầu hết các dự án đầu tư 

vào các KCN của tỉnh Nam Định đều có quy mô nhỏ và vừa, các ngành nghề đầu 

tư sản xuất kinh doanh chủ yếu thuộc nhóm các ngành có nước thải sản xuất không 

chứa các thành phần hóa chất độc hại. Các thông số không đạt quy chuẩn cho phép 

chủ yếu là BOD, COD và một số thông số có nguồn gốc hữu cơ nên nguồn nước 

mặt các thủy vực tiếp nhận chủ yếu bị ô nhiễm các thành phần chất hữu cơ. Hiện 

nay, nước thải từ các KCN của tỉnh Nam Định và nước mặt các thuỷ vực tiếp nhận 

nước thải từ các KCN (sông Vĩnh Giang, sông Liên Hương) đã có dấu hiệu bị ô 

nhiễm các thành phần COD, BOD, SS, tổng phốt pho, coliform.... Tuy nhiên, đến 

nay, chưa có một số liệu cụ thể nào được công bố về tình trạng sức khỏe, nguyên 
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nhân gây bệnh... của cộng đồng dân cư xung quanh các KCN của tỉnh có liên quan 

đến nước thải từ các KCN. Mặc dù vậy, tình trạng ô nhiễm nước thải của các KCN 

vẫn cần được khắc phục, giảm thiểu một cách nhanh chóng để hạn chế nguy cơ tác 

động đến sức khỏe của cộng đồng.  

Nội dung 2: Hiện trạng công tác quản lý môi trường nước thải trong các 

KCN tỉnh Nam Định 

 Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về môi trường KCN đã có bước 

phát triển nhanh, góp phần rất quan trọng trong việc kiểm soát, khắc phục và hạn 

chế sự gia tăng ô nhiễm môi trường. Một số kết quả đáng ghi nhận như hệ thống cơ 

quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường được xây dựng kiện toàn từ Trung 

ương đến địa phương; các chính sách phát triển công nghiệp đã gắn liền với bảo vệ 

môi trường và các văn bản có liên quan về quản lý môi trường KCN; công tác quản 

lý nhà nước về bảo vệ môi trường KCN đã được phân công, phân cấp khá mạnh 

mẽ và cụ thể; một số địa phương đã triển khai quy hoạch xây dựng và phát triển 

KCN khá đồng bộ; các công cụ kinh tế thông qua hình thức thu phí môi trường đối 

với nước thải, chất thải rắn đã được triển khai áp dụng trên diện rộng; công tác 

thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng môi trường KCN đã được các cơ quan 

chức năng triển khai thường xuyên; sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan đến 

công tác bảo vệ môi trường và quản lý môi trường của các KCN ngày càng được 

nâng cao. Nhờ đó, tình trạng ô nhiễm môi trường tại KCN tập trung đã và đang 

từng bước được kiểm soát. Tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại như hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật còn chưa đầy đủ, việc phân cấp trách nhiệm đối với các đơn vị 

có liên quan trong bảo vệ môi trường KCN vẫn tồn tại một số bất cập, chức năng 

của các đơn vị tham gia quản lý còn chồng chéo; tuy đã có quy hoạch phát triển 

KCN nhưng chưa thống nhất, thiếu khoa học; việc triển khai các công cụ quản lý 

chưa thực sự hiệu quả; nhân lực cho công tác bảo vệ môi trường KCN còn yếu; đặc 

biệt, sự nhận thức và trách nhiệm về bảo vệ môi trường của một số doanh nghiệp 

còn chưa tốt; môi trường và ý thức bảo vệ môi trường có lúc, có nơi vẫn còn bị 

xem nhẹ. 

 Nội dung 3: Nghiên cứu, đề xuất một số nhóm giải pháp quản lý môi trường 

nước thải các khu công nghiệp tỉnh Nam Định 

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng môi trường nước thải trong các KCN tỉnh 

Nam Định và các tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý môi trường nước thải, đề 

tài đã đưa ra một số các nhận định về xu hướng triển khai công tác quản lý môi 

trường nước thải trong các KCN tỉnh Nam Định như: Xu hướng xây dựng các cơ 

chế chính sách; Xu hướng triển khai hệ thống quản lý môi trường nước thải trong 

các KCN tỉnh; Xu hướng huy động nguồn vốn đầu tư cho công tác bảo vệ môi 

trường; Xu hướng áp dụng các công cụ kinh tế; Xu hướng tăng cường hợp tác khu 

vực và quốc tế và Xu hướng triển khai các biện pháp quản lý môi trường nước thải 

tại các KCN. 

 Đề tài đã đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi 

trường nước thải trong các KCN tỉnh Nam Định, cụ thể: Tăng cường tuyên truyền, 

giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân và các doanh nghiệp về bảo vệ môi 

trường và chủ trương kinh tế hóa lĩnh vực môi trường; Hoàn thiện hệ thống quản lý 

về môi trường nước thải trong các KCN; Nâng cao trách nhiệm của các doanh 
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nghiệp; Quy hoạch các KCN; Hoàn thiện các chính sách về bảo vệ môi trường 

nước thải trong các KCN; Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước. 

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm 7 báo cáo (Hiện trạng môi trường nước thải trong 

các khu công nghiệp tỉnh Nam Định; Báo cáo phân tích xử lý số liệu quan trắc; 

Hiện trạng công tác quản lý môi trường nước thải trong các KCN tỉnh Nam Định; 

Chính sách và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý môi trường 

nước thải khu công nghiệp; Báo cáo xử lý số liệu điều tra; Báo cáo Đề xuất một số 

nhóm giải pháp và Báo cáo tổng kết đề tài) 

Kết quả của đề tài giúp cơ quan quản lý môi trường có được cái nhìn tổng 

quát nhất về chất lượng nước thải trong các KCN, xác định, so sánh và đánh giá 

mức độ ô nhiễm của nước thải các KCN từ đó cảnh báo về nguy cơ ô nhiễm đến cơ 

quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp đang sản xuất và người lao động trực 

tiếp tham gia sản xuất. Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của người lao động 

và chủ sử dụng lao động về bảo vệ môi trường, làm chuyển biến ý thức tuân thủ và 

chấp hành các quy định của luật bảo vệ môi trường, tiến tới một nền công nghiệp 

bền vững và thân thiện với môi trường. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Hình thành và phát triển các KCN tập trung là giải pháp chiến lược, góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh những kết quả tích cực đã 

đạt được, sự phát triển của các KCN đã gây sức ép không nhỏ đến môi trường, đến 

cuộc sống của người lao động và cộng đồng xung quanh, ảnh hưởng đến hệ sinh 

thái tự nhiên và sự phát triển bền vững. Tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là 

ô nhiễm môi trường nước thải ngày một gia tăng. Khối lượng nước thải từ các 

KCN thải ra môi trường luôn gia tăng với tốc độ lớn trong những năm gần đây. Số 

lượng các KCN đã đi vào hoạt động có đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung so với 

tổng số lượng các KCN còn chiếm tỷ lệ thấp. Đề tài đã đưa ra một số nhóm giải 

pháp nhằm giải quyết những điểm tồn tại đã được nêu. Tuy nhiên, để các nhóm 

giải pháp đưa ra thực sự nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường nước thải 

trong các KCN cần có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị từ trung ương đến địa 

phương, từ các cơ quan quản lý đến các doanh nghiệp. Điều này là hết sức khó 

khăn trong bối cảnh kinh tế ngày càng khó khăn, rất nhiều doanh nghiệp đang 

đứng bên bờ vực phá sản, nợ đọng triền miên thì việc duy trì tốt công tác bảo vệ 

môi trường cũng là một thách thức 

2. Kiến nghị 

Quản lý môi trường nước thải KCN là một vấn đề không hề đơn giản. Ở đây 

cần phải có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị từ trung ương đến địa phương, từ 

các cơ quan quản lý đến các doanh nghiệp. Do vậy để từng bước cải thiện công tác 

quản lý môi trường nước thải trong các KCN, ngoài thực hiện các giải pháp nêu 

trên còn đòi hỏi sự quan tâm đúng mức của các cấp, các ngành đối với lĩnh vực 

môi trường nước thải KCN, mà đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo của người đứng 

đầu các cơ quan đơn vị quản lý về môi trường ./. 
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ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT 

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH (VÙNG GẦN LÀNG NGHỀ, CƠ 

SỞ Y TẾ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP), ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI TẠO 

VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ ĐẤT BỊ Ô NHIỄM 
 

 Đơn vị chủ trì: Viện Địa lý - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 
Thời gian thực hiện: 2019-2020 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sự tích lũy quá mức kim loại nặng (KLN) trong môi trường đất đã làm cho 

thảm thực vật trên mặt đất bị suy thái, đất giảm lượng tích lũy mùn và trở nên chặt 

hơn, nghèo chất dinh dưỡng hơn. Nếu cơ thể con người tích tụ lượng KLN càng 

lớn sẽ gây ra nhiều bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con 

người. Vì vậy nhiều nước trên thế giới đã quy định mức độ ô nhiễm KLN. Do đó, 

việc đánh giá và phân loại ô nhiễm đất bởi KLN rất quan trọng trong việc bảo vệ 

nguồn tài nguyên này cũng như bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

Đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định có khoảng 142 làng nghề, và có 

06/09 KCN đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết gồm: KCN Hoà Xá, KCN Mỹ 

Trung, KCN Bảo Minh, KCN Hồng Tiến và KCN Mỹ Thuận, KCN dệt may Rạng 

Đông.  

Trong những năm gần đây, môi trường Nam Định ngày càng được quan tâm 

nhiều hơn đặc biệt là vấn đề quản lý KLN trong đất, sở dĩ như vậy vì hiện nay với 

khối lượng dân cư đông lại là nơi tập trung một số nhà máy có quy mô sản xuất 

lớn, công nghệ lạc hậu nên hàm lượng KLN tích lũy trong môi trường đất không 

ngừng tăng lên đòi hỏi phải có sự quản lý của tỉnh nếu không sẽ dẫn đến tình trạng 

ô nhiễm môi trường đất, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

Việc làm rõ thực trạng ô nhiễm KLN trong đất nông nghiệp mang tính cấp 

thiết và có vai trò quan trọng trong việc quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững tài 

nguyên đất nông nghiệp tại tỉnh Nam Định. Đồng thời, đề xuất các giải pháp quản 

lý và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm, cũng như biện pháp xử lý đất bị ô nhiễm KLN. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

 Nội dung 1: Điều tra, đánh giá tình hình hoạt động và nguồn thải gây ô 

nhiễm KLN từ các làng nghề, cơ sở y tế và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam 

Định. 

- Thiết kế mẫu phiếu, điều tra 150 phiếu phục vụ thu thập thông tin về tình 

hình hoạt động, sản xuất của các làng nghề, cơ sở y tế và khu công nghiệp ở tỉnh 

Nam Định. Đánh giá hiện trạng hoạt động và nguồn thải gây ô nhiễm kim loại 

nặng từ các làng nghề, cơ sở y tế và khu công nghiệp tỉnh Nam Định” 

Nội dung 2: Điều tra, phân tích, đánh giá thực trạng ô nhiễm KLN (Cu, Pb, 

Cd, Cr, Hg, As, Zn, Ni,...) trong đất sản xuất nông nghiệp vùng gần làng nghề, cơ 

sở y tế và khu công nghiệp tỉnh Nam Định. 

Về hàm lượng, tám kim loại As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pn và Zn trong các mẫu 

đất nông nghiệp tỉnh Nam Định có sự khác nhau giữa các vị trí lấy mẫu. Tuy 

nhiên, các kim loại nặng có xu thế tập trung cao ở các mẫu đất nông nghiệp thuộc 
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khu vực gần làng nghề, khu công nghiệp và cơ sở y tế, đặc biệt là Cd, Cu và Zn khi 

độ dao động từ 2 lần trở lên.  

Về nguồn gốc, nhóm thứ nhất gồm As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni và Zn có mối 

tương quan cặp đồng biến từ trung bình đến khá với nhau, chứng tỏ các kim loại 

này có một phần nguồn gốc giống nhau, một phần nguồn gốc có thể khác nhau. 

Riêng kim loại Hg không thể hiện hoặc tương quan yếu so với nhóm thứ nhất, 

chứng tỏ kim loại này đến từ nguồn phát tán khác so với các kim loại nhóm 1. 

Phần lớn mẫu phân tích không gần khu công nghiệp, làng nghề, cơ sở y tế chứa 4 

kim loại Cr, Cu, Pb và Zn có mức độ làm giàu EF < 1,5, chứng tỏ ở khu vực này 

các kim loại này có nguồn gốc từ tự nhiên. Tuy nhiên ở khu vực gần làng nghề, 

khu công nghiệp, cơ sở y tế thì 4 kim loại trên lại có sự xuất hiện từ nguồn gốc 

nhân tạo do hệ số làm giàu EF > 1,5. Nhóm các kim loại As, Hg, Ni, Cd lại nguồn 

gốc từ cả tự nhiên và nhân tạo ở cả 2 khu vực do có hệ số làm giàu EF >  1,5. 

Đánh giá mức độ tích lũy kim loại nặng so với hàm lượng nền, với khu vực 

gần làng nghề, khu công nghiệp, cơ sở y tế có 60% số mẫu bị ô nhiễm kim loại As 

ở mức ô nhiễm trung bình đến nặng, 31,7% số mẫu bị ô nhiễm ở mức trung bình, 

8% mẫu không bị ô nhiễm đến bị ô nhiễm trung bình. Với kim loại Cd có 26,7% 

mẫu bị ô nhiễm ở mức không ô nhiễm đến trung bình, 59,3% mẫu bị ô nhiễm ở 

mức trung bình, 10,2% mẫu bị ô nhiễm ở mức trung bình đến nặng. Kim loại Hg 

gây ô nhiễm ở mức không ô nhiễm đến trung bình với 42% số mẫu, ô nhiễm trung 

bình ở 35% số mẫu, ô nhiễm trung bình đến nặng ở 11,7% số mẫu và 5% số mẫu 

bị ô nhiễm nặng. 

 Nội dung 3: Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp cải tạo và sử dụng hợp lý 

đất sản xuất nông nghiệp bị ô nhiễm KLN tỉnh Nam Định. 

Về giải pháp xử lý một số khu vực bị ô nhiễm As, Cd và Hg, đề tài đưa ra 

một số giải pháp cụ thể như: nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về các vấn đề 

môi trường; áp dụng công nghệ xử lý chất thải sản xuất trước khi thải ra môi 

trường đất, nước các khu vực xugn quanh, thu gom xử lý rác thải y tế triệt để; tăng 

cường công cụ kinh tế, các chế tài xử phạt khi doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm; 

quản lý môi trường khu công nghiệp chặt chẽ, có các chính sách khuyến khích các 

cơ sở sản xuất trong làng nghề áp dụng giải pháp sạch hơn để đem lại hiệu quả 

kinh tế cao và thân thiện với môi trường, lựa chọn công nghệ xử lý chất thải đơn 

giản và dễ áp dụng với điều kiện sản xuất của làng nghề; Xử lý đất ô nhiễm KLN 

bằng thực vật trong đó trồng cỏ Vetiver tại khu vực đất bị ô nhiễm, hạn chế thuốc 

trừ sâu, phân bón hóa học trong quá trình canh tác. 

  Nội dung 4: Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS và WebGIS về thực trạng ô nhiễm 

KLN trong đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Nam Định. 

Cơ sở dữ liệu GIS được thiết kế theo mô hình CSDL không gian kèm theo 

các thông tin thuộc tính. Công nghệ ArcGIS của hãng Esri (Mỹ) được sử dụng để 

thiết kế, lưu trữ và quản trị. CSDL số được xây dựng theo tỷ lệ 1:50.000 cấp tỉnh 

(bao gồm bản đồ và các trang bìa, mục lục, lời giới thiệu, ký hiệu chung). Cơ sở 

toán học: Phép chiếu hình UTM, múi 6º, hệ toạ độ VN2000, Elipxoid WGS 84, 

kinh tuyến trung ương được thiết lập cho từng tỉnh. 

Bên cạnh đó, WebGIS được xây dựng có các chức năng cơ bản của 1 ứng 

dụng GIS, thể hiện được các lớp nền địa lý và các lớp chuyên đề trên nền internet, 

đảm bảo thông tin đến được với người sử dụng một cách nhanh chóng, rộng rãi. 
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2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm 3 báo cáo, 01 bản đồ và 02 bộ cơ sở dữ liệu:  

- Báo cáo đánh giá thực trạng ô nhiễm KLN trong đất sản xuất nông nghiệp 

vùng nghiên cứu; 

- Báo cáo đề xuất một số biện pháp cải tạo và sử dụng hợp lý đất sản xuất 

nông nghiệp bị ô nhiễm KLN; 

- Bản đồ hiện trạng ô nhiễm KLN trong đất sản xuất nông nghiệp vùng 

nghiên cứu tỷ lệ 1:50.000; 

- Bộ số liệu về kết quả phân lượng các KLN trong đất sản xuất nông nghiệp 

vùng nghiên cứu; 

- Cơ sở dữ liệu GIS và WebGIS phục vụ công tác hiển thị kết quả phân tích 

ô nhiễm KLN trong đất; 

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài 

Kết quả của đề tài đã cung cấp bức tranh tổng thể và trực quan bằng bản đồ 

phân bố không gian và mức độ ô nhiễm KLN trong đất nông nghiệp tỉnh Nam 

Định các vùng gần làng nghề, cơ sở y tế và khu công nghiệp bằng công nghệ GIS 

và WebGIS. Các kết quả này là cơ sở khoa học cho việc đưa ra các khuyến nghị và 

giải pháp quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Nam Định. Đồng thời, giúp cho chính quyền địa phương đưa ra các chính sách, kế 

hoạch quản lý và xử lý các nguồn gây ô nhiễm môi trường do KLN phát sinh từ 

hoạt động sản xuất của các làng nghề, cơ sở y tế và khu công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Hàm lượng các kim loại As, Cu, Cd, Hg, Cr, Pb và Zn tại các điểm lấy mẫu 

đất nông nghiệp gần làng nghề, khu công nghiệp và cơ sở y tế tỉnh Nam Định đều 

thấp hơn ngưỡng cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép 

của kim loại nặng trong đất (QCVN 03-MT:2015/BTNMT) 

Đánh giá chất lượng tổng thể về kim loại nặng của đất, những mẫu gần làng 

nghề, khu công nghiệp và cơ sở y tế số mẫu không bị ô nhiễm kim loại nặng chiếm 

6,78% mẫu phân tích, 76,27 % mẫu phân tích bị ô nhiễm nhẹ và 16,95% mẫu bị ô 

nhiễm trung bình.  

2. Kiến nghị 

Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh Nam Định trong giai đoạn 

hiện nay các hoạt động làm gia tăng ô nhiễm môi trường đất nông nghiệp có xu 

hướng ngày càng gia tăng đẫn đến tình trạng ô nhiễm KLN. Trước tình hình đó 

UBND tỉnh Nam Định cần có cần tiến hành rà soát quy hoạch, tiến hành tổ chức, 

phân bố lại sản xuất các làng nghề cho phù hợp với tính chất đặc thù của từng loại 

hình làng nghề.  

Định kỳ giám sát đánh giá nguồn nước thải của các cơ sở y tế, làng nghề và 

các khu công nghiệp thải ra môi trường, kết hợp tuyên truyền người dân trong canh 

tác, sản xuất trong đất nông nghiệp hạn chế sử dụng phân bón hóa học và thuốc 

bảo vệ thực vật từng bước thay đổi tập quán hướng tới xây dựng nền nông nghiệp 

sạch và bền vững. 

Đối với các hoạt động y tế cần thực hiện quản lý chất thải y tế theo quy định 

quản lý chất thải y tế của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và môi trường. Hàng năm, tổ 
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chức đào tạo về quản lý chất thải y tế cho cán bộ, công chức và các đối tượng có 

liên quan./. 
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IV. KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  

 
NGHIÊN CỨU BẢO TỒN MỘT SỐ LOÀI CÂY CỔ THỤ TẠI  

KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA ĐỀN TRẦN – CHÙA THÁP  
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Viện phòng trừ mối và Bảo vệ Công trình – 

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 
Thời gian thực hiện: 2012-2013 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nam Định là tỉnh có nền văn hóa lâu đời, giàu truyền thống và mang nhiều 

bản sắc riêng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1.655 di tích lịch sử văn hóa, hơn 200 

di tích đã được Nhà nước xếp hạng. Trong đó, đền Trần-chùa Tháp là quần thể di 

tích mang nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc và là nguồn tài nguyên du lịch 

nhân văn hấp dẫn, thu hút đông du khách, và được xem là điển hình của di sản văn 

hoá Trần ở Việt Nam. Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên cảnh quan khu di 

tích đền Trần-chùa Tháp là quần thể cây xanh với nhiều cây cổ thụ gắn liền với di 

tích lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng như cây muỗm, cây đại (chùa 

Tháp), cây bàng, cây đa, cây bồ đề (đền Trần). Tuy nhiên, do tác động của các yếu 

tố tự nhiên và con người, nhiều cây cổ thụ đang bị xâm hại nặng (sâu bệnh hại, 

rỗng ruột, thiếu dinh dưỡng…) ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tồn tại của 

cây . Vì thế, việc bảo tồn các loài cây cổ thụ đảm bảo tính khoa học và thực tiễn là 

việc làm cấp thiết. 

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn một số loài cây 

cổ thụ tại khu di tích lịch sử - văn hoá đền Trần - chùa Tháp thành phố Nam Định”   

được phê duyệt và triển khai đã đáp ứng được yêu cầu bảo tồn cây cổ thụ  và phát 

huy giá trị của khu di tích đền Trần – chùa Tháp. Đây cũng là cơ sở bước đầu để 

các cấp, các ngành liên quan hoạch định chủ trương, chính sách và cơ chế nhằm 

quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo và sử dụng hiệu quả và bền vững di sản văn hoá vô giá 

này. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

 Nội dung 1: Nghiên cứu hiện trạng các loài cây cổ thụ trong khu di tích đền 

Trần – chùa Tháp. 

Xác định số lượng, thành phần loài một số cây cổ thụ trong khu vực đền 

Trần – chùa Tháp thông qua các đặc điểm hình thái (lá, hoa, quả...). Xác định tuổi 

cây bằng phương pháp khoan phôi tăng trưởng 

Đánh giá tình hình sinh trưởng phát triển của các loài cây cổ thụ: chiều cao, 

đường kính gốc, hiện trạng: sự phát triển của cành, tán, tình trạng rỗng ruột, mục 

thân… 

Tìm hiểu đặc điểm sinh học, sinh thái học của các cây cổ thụ: tổng hợp các 

tài liệu về sinh học, sinh thái học của các loài tương ứng, kết hợp nghiên cứu đánh 

giá hiện trạng cây cổ thụ cần bảo tồn 

Nội dung 2: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát 

triển các loài cây cổ thụ. 
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Thu thập các tài liệu về điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội: khí hậu, thổ 

nhưỡng, các hoạt động, công trình xây dựng của khu di tích ảnh hưởng đến sinh 

trưởng và phát triển các cây cổ thụ cần bảo tồn 

Khảo sát, lấy mẫu và tiến hành phân tích các mẫu đất tại các vị trí có cây cổ 

thụ để đánh giá chất lượng đất đối với sinh trưởng, phát triển của cây (các chỉ tiêu 

lý hóa đất) 

Nghiên cứu, đánh giá tình hình sinh vật hại chính đối với các cây cổ thụ 

trong khu di tích bao gồm côn trùng gây hại (mối, sâu hại) và vi sinh vật (nấm, vi 

khuẩn...) bằng cách thu thập mẫu bệnh phẩm qua các mùa, đưa về phòng thí 

nghiệm để phân tích, đánh giá, xác định chủng loại, mức độ gây hại. 

 Nội dung 3: Đề xuất quy trình chăm sóc, bảo tồn các cây cổ thụ tại khu di 

tích. 

Giải pháp phòng trừ các loài sinh vật hại (phòng trừ mối, sâu, bệnh hại theo 

các mùa trong năm) 

Giải pháp lâm sinh (tạo cành, tán phù hợp, chống rỗng ruột thân, bổ sung 

dinh dưỡng phù hợp đặc tính sinh thái học từng loài...) 

Biện pháp cơ giới (chống đổ gẫy thân, cành…) 

 Nội dung 4: Thử nghiệm quy trình bảo tồn tổng hợp 01 loài cây cổ thụ tại 

khu di tích lịch sử văn hóa đền Trần – chùa Tháp. 

Phòng trừ sinh vật hại: Trên cơ sở khảo sát đánh giá tình hình sinh vật gây 

hại trên các cây cổ thụ, chọn cây có các triệu chứng gây hại điển hình làm thử 

nghiệm 

Bổ sung dinh dưỡng cho cây: Sử dụng 2 loại phân chính là phân đa lượng 

NPK và phân vi lượng tương ứng với nhu cầu của từng loài. 

Chống rỗng ruột: Dùng các dụng cụ chuyên dụng đo kích thước vết rỗng, 

tính thể tích vết rỗng…. Sử dụng keo composite, kết hợp mùn cưa, vật liệu phụ để 

lắp đầy khoang rỗng trong cây  

2. Kết quả 

- Đề tài đã xác định thành phần loài, tên khoa học, tuổi của một số cây cổ 

thụ trong khu di tích bao gồm cây Bàng (Terminalia catappa L) có tuổi 155 ± 10 

năm tuổi; cây đa lông (Ficus drupacea Thunb (Ficus pilosa Reinw.)) có tuổi 153 ± 

10 năm tuổi và cây muỗm (quéo) (Mangifera foetida Lour) có tuổi 316 ± 15 năm 

tuổi. Trên cơ sở xác định được tên loài, đề tài đã đánh giá đặc điểm sinh học, sinh 

thái học của các cá thể cây cần bảo tồn. 

- Trên cơ sở đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây xây 

dựng quy trình kỹ thuật chăm sóc bảo vệ 03 cây cổ thụ 

- Triển khai mô hình chăm sóc, bảo tồn:  

+ Tạo độ thông thoáng cho đất: Khoan các lỗ có đường kính khoảng 5cm, 

sâu 25-30 cm vào trong đất, cách thân chính khoảng 1m, tạo thành các đường tròn 

đồng tâm theo tán cây. Khoảng cách giữa các vòng tròn và khoảng cách giữa các lỗ 

trong 1 vòng tròn khoảng 0,6m Sau đó, dùng cát, rêu phủ kín lỗ. Tiến hành kiểm 

tra và khoan lại 2 năm/lần đảm bảo các lỗ được thông thoáng. Ngoài ra, có thể kết 

hợp sử dụng lớp phủ thực vật (gỗ vụn) để tăng độ xốp, thoáng khí cho đất. 

+ Bón phân:  

Qua lỗ thông khí bằng phân bón hữu cơ dạng lỏng, bón trực tiếp vào lỗ 

khoan vào thời điểm đầu và cuối mùa mưa 
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Đào hố, rãnh quanh gốc cây: Bỏ lớp đất chai cứng trên bề mặt bồn, đào rãnh 

rộng khoảng 10 cm, sâu 30-40cm trong bồn cây, bón phân hữu cơ vi sinh dạng bột, 

sau đó lấp đất đã được trộn phân tổng hợp; thực hiện vào đầu mùa mưa và cuối 

mùa mưa. 

Bón phân qua lá: Phun phân bón qua lá định kỳ 1,2 tháng/lần để giúp cây 

phát triển bộ lá, tăng khả năng ra nhánh, chồi mới.  

+ Tỉa cành: Cưa, cắt sâu vào sát thân cây hoặc sát vào thân cành, tạo hình 

chữ V, rồi dùng lưỡi dao cạo bỏ lớp ngoài của vỏ cây quanh vết cắt, để lộ ra lớp tế 

bào tăng trưởng có nghĩa vụ phát triển lớp biểu bì cần thiết để vết thương nhanh 

chóng liền sẹo. Đối với cành nhỏ, chỉ cần 1 vết cắt. Đối với cành lớn, cần 3 vết cắt. 

Sau đó, bôi keo liền da cây để bảo vệ vết cắt, ngăn ngừa vi khuẩn, rong rêu, nấm 

mốc, tăng cường sự phát triển của vỏ. 

+ Xử lí khoang rỗng:  

Làm sạch phần ruột cây mục rỗng; Phun tẩm các loại thuốc phòng chống 

nấm, vi sinh vật có hại trên bề mặt mới được làm sạch; Làm khô bề mặt được phun 

tẩm.  

Sử dụng Polyurethane dạng bọt phun đầy khoang rỗng. Sau khi bọt nở, 

cứng, gọt những phần thừa. Có thể tạo lớp vỏ (giả thân cây) để tăng tính thẩm mỹ 

và ngăn ngừa nước, sinh vật hại xâm nhập. Nếu cần tạo lớp che ở phía trên để hạn 

chế nước mưa chảy vào trong  

+ Phòng trừ sâu bệnh: Theo các sâu bệnh đã thu thập, nghiên cứu 

- Đề tài đã tập huấn chuyển giao kỹ thuật bảo tồn cây cổ thụ cho Ban Quản 

lý khu di tích đền Trần – chùa Tháp để tiếp tục thực hiện ở các năm tiếp theo.  

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dưới tác động của tự nhiên và con người, các cây cổ thụ trong khu di tích 

lịch sử đền Trần – chùa Tháp đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến điều kiện sống 

(đất bí chặt, thiếu dinh dưỡng, không được phòng trừ sâu bệnh hại...) nên sức sinh 

trưởng, khả năng tồn tại kém. 

Đề tài đã nghiên cứu quy trình và thử nghiệm bảo tồn, qua thời gian theo dõi 

cho thấy có kết quả khả quan, đảm bảo về mặt sinh học và thẩm mỹ; Chứng minh 

sự phù hợp của các giải pháp bảo tồn đối với từng loài. 

2. Kiến nghị 

Trong phạm vi nghiên cứu, đề tài mới tiến hành nghiên cứu trên 7 cây cổ 

thụ, trong khi khu di tích đền Trần chùa Tháp có 21 cây cổ thụ và nhiều cây cảnh 

quan khác. Việc xử lí các sinh vật hại, bảo tồn trên 7 cây cổ thụ không thể có hiệu 

quả lâu dài do sinh vật hại từ các cây khác di chuyển sang; do đó, cần có biện pháp 

bảo tồn tổng thể khu di tích. 

Nghiên cứu cũng chỉ ra tác động của con người (hoạt động xây dựng, thăm 

quan...) cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sinh cảnh của các cây cổ thụ cần bảo vệ, 

để giảm thiểu tác động này cần phải có nhận thức và hành động thiết thực từ ban 

quản lý khu di tích, các hoạt động tuyên truyền đối với du khách cũng như công 

trình bảo vệ phù hợp với cảnh quan tổng thể khu di tích./. 
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DẤU ẤN VĂN HÓA ĐỜI TRẦN 

VỚI CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ NAM ĐỊNH 
 

 Đơn vị chủ trì: Hội Văn học nghệ thuật 
tỉnh Nam Định 

Thời gian thực hiện: 2011 – 2012 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Thiên Trường-Nam Định vốn là vùng đất cổ, còn lưu giữ  nhiều giá trị văn 

hoá truyền thống của dân tộc. Đặc biệt nơi đây còn là quê hương, đất phát tích của 

vương triều Trần, một triều đại đã lập nên nhiều kỳ tích trong thế kỷ XIII, đánh bại 

đế chế Nguyên Mông, một đế chế hùng mạnh và tàn bạo nhất thời bấy giờ.  

Trải qua thời gian, những dấu tích cung điện xưa chỉ còn là phế tích. Nhưng 

những công trình tín ngưỡng, tôn giáo và những giá trị văn hoá lưu giữ trong đó đủ 

để các thế hệ sau hình dung được phần nào dáng vẻ của một đô thị phồn hoa xưa. 

Hiện nay những công trình đó vẫn là trung tâm tín ngưỡng, góp phần quan trọng về 

sự ổn định, phát triển, bình an của cư dân nơi đây. 

Cùng với phần giá trị này, ở phần nhiều các di tích nói riêng và cả vùng đất 

Thiên Trường-Nam Định nói chung còn có các giá trị về văn hoá tinh thần và giá 

trị lịch sử. Đó là các nghi lễ thờ cúng, lễ hội và các phong tục tập quán gắn với di 

tích và văn hóa của từng địa phương. Lễ hội là một sinh hoạt văn hoá tổng hợp, nó 

ra đời là do nhu cầu tâm linh, biểu hiện ở việc tôn thờ, lễ cầu thần thánh. Mỗi dịp 

lễ hội ở di tích là dịp tái hiện lịch sử, tái hiện các giá trị văn hoá truyền thống. Mỗi 

dịp lễ hội ở di tích là chiếc cầu nối giữa di tích-lịch sử và cuộc đời. 

Do đó việc nghiên cứu Ảnh hưởng của văn hóa Trần đối với cộng đồng dân 

cư Nam Định là việc làm cần thiết góp phần vào việc bảo vệ, phát hiện, làm sáng 

tỏ và phong phú thêm các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể, đồng thời tạo cơ sở 

cho công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, quy hoạch đô 

thị gắn với cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Thiên Trường-Nam Định, mảnh đất đậm đà dấu ấn văn hóa 

Trần. 

- Thiên Trường là quê hương nhà Trần đồng thời là trung tâm chính trị-kinh 

tế-văn hoá TK XIII-XIV. Đây cũng là sự khởi nguồn cho các bước phát triển tiếp 

theo của quê hương Nam Định. 

- Các di sản văn hoá thời Trần tại Nam Định ẩn chứa lòng tri ân sâu sắc của 

các thế hệ người dân đồng thời mang nhiều giá trị kiến trúc nghệ thuật.
 Nội dung 2: Dấu ấn văn hoá thời Trần trong lễ hội và tín ngưỡng dân gian. 

- Tín ngưỡng thờ tự các quân vương và danh tướng thời Trần trên quê hương 

Nam Định. 

- Thực trạng và định hướng bảo tồn các lễ hội Trần ở Nam Định. 

Nội dung 3: Văn hoá Trần với các loại hình tôn giáo, tín ngưỡng ở Nam 

Định. 

- Giáo lý Thiền phái Trúc lâm và ảnh hưởng của Trần Nhân Tông đối với 

Phật giáo nhà Trần. 
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- Ảnh hưởng của tín ngưỡng thờ tự các nhân vật thời Trần với các loại hình 

tôn giáo, tín ngưỡng khác ở Nam Định. 

Nội dung 4: Văn hoá thời Trần trong dòng chảy chung của văn hóa Nam 

Định 

- Thơ phú tiêu biểu của vua-quan thời Trần trong sự nghiệp dựng nước và 

giữ nước. 

- Ảnh hưởng của chính sách sử dụng nhân tài thời Trần đối với sự phát triển 

cộng đồng dân cư Nam Định trong những giai đoạn sau. 

- Ảnh hưởng văn hóa nghệ thuật Trần đối với văn hóa nghệ thuật đương đại 

ở Nam Định. 

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm các báo cáo: 

- Thiên Trường thế kỷ XIII-XIV, sự khởi nguồn cho các bước phát triển tiếp 

theo của quê hương Nam Định. 

- Những giá trị nghệ thuật, giá trị lịch sử của các di tích, di sản văn hóa thời 

Trần ở Nam Định. 

- Tổng quan tín ngưỡng thờ tự, tưởng nhớ các vương quân và danh tướng 

thời Trần tại Nam Định. Lập bản thống kê hệ thống các di tích thờ nhân vật thời 

Trần tại các địa phương. 

- Lễ hội và những định hướng bảo tồn ở các di tích Trần tại Nam Định.  

- Ảnh hưởng của tín ngưỡng thờ tự các nhân vật thời Trần với các loại hình, 

tôn giáo tín ngưỡng khác ở Nam Định. 

- Ảnh hưởng văn hóa nghệ thuật Trần đối với văn hóa nghệ thuật đương đại 

ở Nam Định. 

Kết quả đề tài sẽ nâng cao nhận thức cho cộng đồng xã hội. Làm cho cộng 

đồng hiểu và tự hào bởi các vị hoàng đế và trọng thần đời Trần đều có gốc gác ở 

Nam Định. Trên đất Nam Định có hàng chục địa phương liên quan đến triều Trần, 

liên quan đến sự nghiệp kháng chiến và xây dựng hậu phương thời Trần. 

Đây là tài liệu chính thống của tỉnh, để hướng các ngành văn hoá, giáo dục, 

chính quyền các cấp liên quan hiểu đúng lịch sử. Từ chỗ chưa hiểu nay sẽ hiểu, từ 

chỗ hiểu sai nay hiểu đúng, để thống nhất trong việc giáo dục truyền thống, thống 

nhất hướng nghiên cứu để bớt đi sự tuỳ tiện, chủ quan, võ đoán trong nghiên cứu, 

công bố tài liệu làm ảnh hưởng đến sự hiểu biết của cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ 

học sinh, sinh viên. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Là một vùng đồng bằng ven biển, giao thông thuận lợi, nông nghiệp phát triển, 

dân cư đông đúc, trước khi nhà Trần lên ngôi Thiên Trường có thể coi là một trung 

tâm kinh tế của cả vùng đồng bằng sông Hồng. Nhờ dựa vào vùng đất này mà Trần 

Lãm rồi Đinh Bộ Lĩnh đã trở thành thế lực mạnh, tiến hành chinh phục các sứ quân 

khác, thống nhất đất nước. Nhà Lý lên ngôi, vùng đất này vẫn là một trung tâm kinh 

tế văn hoá, là nơi đặt vạc Phổ Minh, một trong tứ đại khí nước ta bấy giờ. 

Sang thời Trần, Thiên Trường không chỉ là đất phát tích, quê hương và đất 

thang mộc nhà Trần, mà đã từng được coi là kinh đô thứ hai, nơi đầu não chính trị 

của Đại Việt, một trung tâm văn hoá lớn của cả nước. Mảnh đất này đã sản sinh ra 

dòng họ Trần và nhà Trần, ngược lại chính các vua Trần và Thái thượng hoàng nhà 
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Trần đã làm cho mảnh đất quê hương mình xứng tầm vóc của một đế kinh nổi 

tiếng trong lịch sử. 

Tại Thiên Trường, có thể các vua Trần không xây dựng thành quách cùng hệ 

thống bảo vệ nghiêm ngặt, nhiều vòng như Thăng Long nhưng việc bố trí các hành 

cung cùng một loạt các điền trang thái ấp của thân vương và quý tộc Trần tại các vị 

trí xung yếu đã biến nơi đây trở thành vùng lãnh địa tuyệt đối an toàn với hoàng 

tộc. Tại đây Thượng hoàng và các thân vương quý tộc vừa có thể thảnh thơi hưởng 

thụ cuộc sống an nhàn nơi thôn dã vừa có thể củng cố vương quyền, điều hành đất 

nước. Vai trò và vị thế đó đã được khẳng định trong ba lần kháng chiến chống 

quân Nguyên Mông xâm lược. 

Hoạt động kiến thiết hành cung Thiên Trường thế kỷ XIII – XIV đã mở đầu 

cho sự hưng khởi của văn hoá xứ Nam sau này. Sự phát triển tiếp diễn đó không 

chỉ được khẳng định vị thế của một trung tâm kinh tế, chính trị như quân doanh Vị 

Hoàng thế kỷ XVII – XVIII, thành Nam Định thế kỷ XIX – XX mà còn là một 

trong những trung tâm giáo dục, đào tạo nhân tài cho đất nước. Ở Thiên Trường, 

các vua Trần đã cho lập Nhà học vào năm 1281. Có thể coi đây là mốc khởi đầu 

cho truyền thống hiếu học và học giỏi của Nam Định. Từ thế kỷ XV cho đến cuối 

thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, do không còn vị trí như trước nhưng vùng đất này vẫn 

nổi tiếng là nơi đào tạo học sinh cả một vùng rộng lớn từ Thái Bình, Ninh Bình, Hà 

Nam, Hưng Yên…Như vậy, suốt chiều dài lịch sử, vùng đất này luôn giữ vai trò là 

một trung tâm văn hoá theo nghĩa rộng của cả miền duyên hải.    

Với tư cách là một trung tâm văn hoá - kinh tế – chính trị – quân sự từ thế kỷ 

XIII – XIV, vùng đất Thiên Trường đã đóng góp cho kho tàng di sản văn hoá dân 

tộc những giá trị tư tưởng, đạo đức, tôn giáo, mỹ thuật, giáo dục hết sức sâu sắc. 

Trước hết là những công trình văn hoá mang đậm phong cách Trần và tiếp diễn 

theo chiều dài lịch sử như chùa tháp Phổ Minh, các cung điện, điền trang thái ấp, 

các nguồn tư liệu bia ký, sắc phong, thần phả, ngọc phả, các nguồn tư liệu dân gian 

còn lưu truyền qua hơn bảy thế kỷ qua. Có thể nói, sang các thế kỷ tiếp theo, mặc 

dù cung điện, lầu son gác tía không còn mà chỉ là các công trình thờ tự, tưởng 

niệm nhưng không ở đâu dấu ấn văn hoá thời Trần lại đậm nét như ở nơi đây. Dấu 

ấn đó được thể hiện qua những công trình kiến trúc tôn giáo, những lễ hội truyền 

thống, các di vật trong lòng đất và cả trong nếp sống, phong tục tập quán của người 

dân, trở thành sự khởi đầu cho các bước phát triển về sau. Khác với kinh đô Thăng 

Long, trải qua bao biến cố lịch sử, dấu vết khó xác định, thì trái lại, nơi đây việc 

tìm hiểu lại có nhiều thuận lợi với các bằng chứng đáng tin cậy. 

2. Kiến nghị 

Hiện nay, công tác nghiên cứu về các giá trị văn hóa Trần tại Nam Định vẫn 

đang được tiến hành, gặt hái được nhiều kết quả, bước đầu cho chúng ta nắm được 

diện mạo của một Thiên Trường xưa. Tuy nhiên còn rất nhiều những nguồn tư liệu 

quý đòi hỏi phải tìm tòi, nghiên cứu sâu sắc hơn. Do đó cần tiếp tục khai thác các 

giá trị tiềm ẩn về khảo cổ cũng như các bài học lịch sử có giá trị về lý luận và thực 

tiễn nhằm giới thiệu cho mọi tầng lớp nhân dân qua nhiều thế hệ.  Bên cạnh đó, các 

di tích trong tổng thể khu di tích lịch sử văn hoá Trần ở Nam Định cần được quy 

hoạch tổng thể, có kế hoạch bảo quản, trùng tu và tôn tạo quy mô, trở thành một 

địa điểm tham quan du lịch, thu hút khách trong và ngoài nước nhằm phát huy tối 

đa những giá trị to lớn đó./. 
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ĐỊA CHÍ VĂN HÓA HUYỆN VỤ BẢN 

        
 Chủ trì thực hiện: Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tam 

Thời gian thực hiện: 2014 – 2015 

                                                             

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Vụ Bản là một miền đất cổ của tỉnh Nam Định, có địa hình đồng bằng xen 

lẫn núi, đồi gồm 18 xã, một thị trấn. Nơi đây đã xuất hiện dấu vết cư trú của người 

Việt Cổ từ thời kỳ tiền sơ sử và thời các vua Hùng dựng nước, cũng là nơi hội tụ 

của các cư dân, dòng họ về khai hoang, lập ấp. Ở trên khu vực hành chính đó đều 

dày đặc những dấu ấn văn hoá truyền thống, thể hiện ở các công trình kiến trúc 

như: đình, đền, miếu, phủ, lăng mộ, nhà thờ, từ đường dòng họ… Đây là nơi bảo 

tồn, lưu giữ  những phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống, kiến trúc, hoa văn 

mang đậm bản sắc văn hoá thuần Việt.  

Nghiên cứu về văn hóa Vụ Bản sẽ thấy sự gắn kết và phản ánh những đặc 

điểm về kinh tế, chính trị, xã hội cũng như về địa lý của huyện Vụ Bản trong quá 

trình phát triển của lịch sử. Có thể nói mảnh đất con người Vụ Bản được ghi lại 

theo suốt chiều dài lịch sử, không có thời kỳ lịch sử nào không để lại những dấu 

ấn, phản ánh sự phát triển liên tục, không ngừng đóng góp của đất và người Vụ 

Bản trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Điều đó được thể hiện từ những nhân 

vật thờ các vị tướng thời Hùng Vương như : Linh Lang, Cao Mang, Tản Viên Sơn 

Thánh, Pháp Vũ Đậu Vương; thần Hoàng Vân…qua các thời kỳ Lý, Trần, Lê, 

Nguyễn cho đến giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, đặc biệt 

là công cuộc xây dựng CNXH và đổi mới hiện nay. Qua đó đã thể hiện tinh thần 

đoàn kết, sáng tạo của con người Vụ Bản trong  chiến đấu và lao động sản xuất. 

Nghiên cứu văn hóa Vụ Bản sẽ góp phần tôn vinh và làm sáng tỏ sự phong 

phú, đa dạng của văn hóa nghệ thuật tỉnh Nam Định, ngoài ra đề tài còn góp phần 

làm sáng tỏ các lý luận và thực tiễn về văn hóa như: văn hóa làng xã, văn hóa dòng 

họ, văn hóa cộng đồng… . 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Mảnh đất và con người Vụ Bản 

Tổng quan về sự hình thành và phát triển của huyện Vụ Bản qua các thời kỳ 

lịch sử. Nêu đặc điểm về địa lý tự nhiên, kinh tế, chính trị xã hội của huyện làm 

nền tảng cho sự phát triển mọi mặt về văn hóa của huyện Vụ Bản. Vị thế Vụ Bản 

đối với tỉnh Nam Định. 

Nội dung 2: Tín ngưỡng và tôn giáo trên đất Vụ Bản 

- Quy mô, nội dung hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng và một số nét về lịch sử 

về sự phát triển tôn giáo, tín ngưỡng. Đặc biệt là tín ngưỡng cổ truyền và tín 

ngưỡng thờ Mẫu   
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- Ảnh hưởng của tôn giáo, tín ngưỡng đến đời sống xưa và nay. 

Nội dung 3: Truyền thống học hành, khoa cử huyện Vụ Bản 

- Thời phong kiến: Thân thế sự nghiệp 15 vị đại khoa từ Tiến sĩ trở lên, 

ngoài ra làng nào cũng có người đậu Cống sĩ, Cử nhân, Tú tài hoặc Giám sinh 

Quốc tử giám. Hệ thống các văn miếu, văn từ, văn chỉ tại các làng cùng hệ thống 

các trường làng của huyện. Khái quát những nhân vật tiêu biểu về khoa cử và về 

võ bị. 

- Thời Pháp thuộc: Hệ thống các trường học như trường hương sư, tổng sư; 

trường Kiêm bị của huyện, trường Trung học, trường tư thục. 

- Giai đoạn từ 1945 đến nay: Hệ thống giáo dục qua các thời kỳ cùng những 

người có học hàm học vị tiêu biểu của huyện.   

Nội dung 4: Văn học nghệ thuật. 

Hệ thống các truyện kể dân gian, ca dao, tục ngữ, thơ ca của các danh nhân 

qua các thời kỳ lịch sử. Các hoạt động nghệ thuật truyền thống như hát chầu văn, 

hát chèo, múa rối nước…   

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài cuốn sách địa chí văn hóa huyện Vụ Bản kích thước 

20.5x29.5cm. Ruột sách bao gồm 776 trang, in trên giấy Offset nhật 70gsm. 

Sản phẩm đề tài không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về vai 

trò, vị thế của quê hương Vụ Bản đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, 

giúp các cơ quan chính quyền địa phương đề ra những biện pháp tích cực trong 

việc quản lý và bảo vệ, phát huy các giá trị di sản mà còn góp phần tuyên truyền 

các giá trị lịch sử, văn hóa đến với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ học 

sinh, sinh viên, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Cuốn sách Địa chí văn hóa huyện Vụ Bản được chia làm hai phần. Phần thứ 

nhất là địa chí huyện Vụ Bản. Tại phần này là tập hợp nghiên cứu, khảo luận của 

nhiều lĩnh vực khác nhau như địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hóa…Trong phần này, 

nhóm nghiên  cứu đã cố gắng tái tạo lại những diễn biến lịch sử Vụ Bản trong mối 

quan hệ chặt chẽ với quá trình phát triển của địa bàn sinh sống của từng mảnh đất. 

Để có thể nhìn nhận mọi sự kiện một cách khách quan và đầy đủ thì phương pháp 

nghiên cứu liên ngành, khu vực học kết hợp với so sánh đối chiếu trong mối tương 

quan cùng nhiều địa phương khác để tìm ra những tương đồng và khác biệt mang 

tính đặc trưng nhất của từng mảnh đất và con người nơi đây. Bên cạnh đó những tư 

liệu ghi chép trong chính sử là một nguồn tư liệu quan trọng nhưng không thể phủ 

nhận chất liệu chính để xây dựng nên nội dung cuốn sách chính là những tư liệu 

thu thập được trong quá trình khảo sát thực địa. Từ những thu thập thông tin để 
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nắm được các số liệu về loại hình văn hóa cũng như sự phân bố của chúng trên 

từng địa bàn cụ thể, kết hợp với công tác kiểm kê, đánh giá các giá trị của văn hóa 

để phân loại cái nào cần loại trừ, cái nào cần giữ lại, cái nào cần cải biến cho phù 

hợp với thời đại mới của đất nước. 

Phần thứ hai là phụ lục ghi chép, sưu tầm tất cả các loại hình văn học nghệ 

thuật dân gian ở địa phương như tục ngữ, ca dao, truyền thuyết, ca múa nhạc… Tư 

liệu trong phần phụ lục này có những tư liệu thành văn và có những tư liệu không 

thành văn. Chính vì vậy việc xử lý, xác minh và chỉnh lý những tư liệu dân gian 

này là hết sức khó khăn do đó có thể sẽ có nhiều tranh luận về độ chính xác và 

nguồn gốc của tư liệu. Tuy nhiên không thể phủ nhận đây mới chính là một di sản 

độc đáo, phản ánh đặc sắc và chân thực nhất về văn hóa Vụ Bản, góp phần quan 

trọng trong việc bảo tồn và là nền tảng bước đầu cho các công trình khảo cứu sâu 

hơn sau này. 

2. Kiến nghị 

Nội dung cuốn sách Địa chí văn hóa huyện Vụ Bản là sự tổng hợp những kết 

tinh văn hóa của bao thế hệ người dân Vụ Bản từ thời kỳ khởi dựng đến nay, là 

công lao sưu tầm, chọn lọc và biên soạn. của hàng chục, hàng trăm tác giả trải qua 

nhiều thế hệ lịch sử. Tuy nhiên, dù cố gắng nhưng đây vẫn chỉ là những nét phác 

thảo mà chưa lột tả hết được những diện mạo của một miền quê giàu tiềm năng 

này. Hiện nay, công tác nghiên cứu về các giá trị văn hóa của mảnh đất Vụ Bản 

vẫn đang được tiến hành, gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên còn 

rất nhiều những nguồn tư liệu quý đòi hỏi phải tìm tòi, nghiên cứu sâu sắc hơn. Do 

đó cần tiếp tục khai thác các giá trị tiềm ẩn của từng ngôi làng, từng dòng họ cũng 

như các bài học lịch sử có giá trị về lý luận và thực tiễn nhằm giới thiệu cho mọi 

tầng lớp nhân dân qua nhiều thế hệ.  Chính vì vậy, nội dung cuốn sách mới chỉ là 

điểm khởi đầu, cần phải tiếp tục bổ sung, chỉnh lý nhiều nữa để đáp ứng lòng 

mong mỏi của nhân dân Vụ Bản, tiếp tục phát huy truyền thống cao đẹp của quê 

hương./. 
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TÁI BẢN CÓ BỔ SUNG, CHỈNH LÝ 
CUỐN SÁCH 744 NĂM KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 

        
 Chủ trì thực hiện: KTS. Phan Đăng Trình 

Thời gian thực hiện: 2016 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Thành phố Nam Định là một đô thị thuộc tỉnh Nam Định. Vị trí địa lý nằm 

tại phía bắc của tỉnh, phía đông bắc giáp tỉnh Thái Bình, phía tây bắc giáp huyện 

Mỹ Lộc, phía tây nam giáp huyện Vụ Bản, phía đông nam giáp huyện Nam Trực. 

Kể từ năm 1262  cho đến quân doanh Vị Hoàng thế kỷ XVII – XVIII, thành 

Nam Định thế kỷ XIX – XX, có thể nói Nam Định luôn được khẳng định vị thế 

của một trung tâm kinh tế, chính trị của mình. Cũng với tư cách đó nên cho đến 

ngày nay, vùng đất Thiên Trường đã đóng góp cho kho tàng di sản văn hoá dân tộc 

những giá trị tư tưởng, đạo đức, mỹ thuật  hết sức sâu sắc. Trước hết là công trình 

văn hoá mang đậm phong cách dân tộc và tiếp diễn theo chiều dài lịch sử như chùa 

tháp Phổ Minh, cột cờ Nam Định, nhà thờ Khoái Đồng…Có thể nói những dấu ấn 

kiến trúc đó không chỉ ẩn chứa cả một chặng đường lịch của thành Nam mà đã đi 

sâu vào tiềm thức của nhân dân, trở thành niềm tự hào, khởi đầu cho các bước phát 

triển về sau. 

Trải qua thời gian, nhiều công trình kiến trúc chỉ còn là phế tích, có những 

công trình xây mới khang trang hoành tráng song tài liệu giới thiệu và lưu trữ về 

những công trình đó không nhiều. Trên cơ sở đó, KTS Phan Đăng Trình - Hội viên 

Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam đã dày công sưu tầm, tích lũy được nhiều tài liệu về 

kiến trúc của thành phố và đã biên tập tác phẩm “744 năm kiến trúc thành phố 

Nam Định”. 

Tuy nhiên cho đến nay, thành phố Nam Định đã được công nhận loại I, một 

Thành phố đã bước lên một ngưỡng mới, địa bàn được mở rộng, chức năng được 

nâng cao, hình khối nhiều kiểu dáng, chiều cao đã có nhà 20 tầng, đường phố đã có 

nơi rộng 52m, tốc độ đô thị hóa rất nhanh, chất lượng kỹ mỹ thuật của công trình 

được đảm bảo để làm đẹp cho kiến trúc Thành Nam - Trung tâm của khu vực phía 

Nam đồng bằng sông Hồng. Chính vì vậy mà nhiều nguồn tư liệu trong cuốn sách 

đã trở nên lỗi thời, cần phải bổ sung, chỉnh lý. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Bổ sung, chỉnh lý, biên tập kiến trúc thành phố Nam Định trước 

năm 1954. 

- Đánh giá những vấn đề cơ bản của kiến trúc tỉnh Nam Định. 

- Khái quát lịch sử kiến trúc một số công trình kiến trúc chính tại thành phố 

Nam Định: Kiến trúc cung đình nhà Trần, Kiến trúc thành cổ Nam Định, Kiến trúc 

cột cờ Nam Định, các công trình kiến trúc giáo dục, nhà ở dân dụng. 

Nội dung 2: Bổ sung, chỉnh lý, biên tập kiến trúc thành phố Nam Định sau 

năm 1954. 

Khái quát lịch sử xây dựng, quy mô, mô tả các hạng mục công trình kiến 

trúc thuộc các lĩnh vực: kiến trúc công sở, kiến trúc trường học, kiến trúc bệnh 

viện, kiến trúc chợ và cửa hàng, kiến trúc khách sạn và nhà nghỉ, kiến trúc công 

trình giao thông, kiến trúc văn hóa - thể thao, kiến trúc nhà ở, kiến trúc nhà máy, 
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kiến trúc theo khu vực. 

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài là cuốn sách 755 năm kiến trúc thành phố Nam Định. Nội 

dung cuốn sách mới sẽ kế thừa trên nền tảng của cuốn sách 744 năm kiến trúc 

thành phố Nam Định được xuất bản năm 2006  đồng thời có biên tập, chỉnh lý, bổ 

sung những tư liệu mới được cập nhật đến hết năm 2015.  

Việc biên tập, bổ sung và chỉnh lý cuốn sách không chỉ là tài liệu tham khảo 

về tiến trình lịch sử kiến trúc của thành phố với sự kết hợp giữa truyền thống và 

những giá trị về lý luận và thực tiễn trong quy hoạch đô thị mà còn nhằm giới thiệu 

cho mọi tầng lớp nhân dân qua nhiều thế hệ về tình yêu quê hương đất nước qua 

những công trình có giá trị về kiến trúc-lịch sử. Bên cạnh đó, nội dung cuốn sách 

cũng góp phần cho những quy hoạch kiến trúc của thành phố Nam Định hôm nay, 

mai sau phù hợp giữa truyền thống và hiện đại, xứng đáng với bề dày lịch sử của 

mình. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Cuốn sách 754 năm kiến trúc thành phố Nam Định được ra đời trên cơ sở 

của cuốn sách 744 năm kiến trúc thành phố Nam Định đã được xuất bản vào năm 

2006. Đây là công trình được hoàn thành theo hợp đồng đã được ký kết giữa KTS 

Phan Đăng Trình với Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định. Nội dung cuốn sách 

thể hiện rất rõ là tái bản có bổ sung và chỉnh lí. Nó được biên tập từ lúc thành phố 

mới được thành lập năm 1262 cho đến ngày nay, đủ các loại hình kiến trúc công 

trình theo thời gian, không gian cả trong thời bình, cả trong thời chiến, cả trên và 

dưới mặt đất. Mỗi vấn đề được biên tập một cách trọn vẹn như: kiến trúc nhà ở, 

kiến trúc công sở, công trình văn hóa… 

2. Kiến nghị 

Cùng với việc mở mang, kiến thiết đô thị cho phù hợp với sự phát triển thì 

thành phố Nam Định cũng cần xây dựng các phương án bảo tồn các công trình 

kiến trúc và cảnh quan truyền thống, bởi đó cũng là một phần di sản, nơi ghi dấu 

một chặng đường lịch sử của Thành Nam. Nội dung của một dự án bảo tồn di sản 

là: làm sao duy trì sự tồn tại của các di sản, chứ không phải chỉ nói đến việc giữ lại 

cái gì ở di sản đó. Việc bảo tồn đó ngoài lợi ích về văn hóa – tinh thần, tổ chức 

tham quan quảng bá giá trị di sản là cần thiết nhằm đạt được các mục tiêu giáo dục 

lòng tự hào dân tộc, mà còn vì các mục tiêu văn hóa, chính trị mà các mục tiêu này 

rốt cuộc rồi cũng dẫn tới hiệu quả kinh tế. Một đô thị với nhiều di sản kiến trúc có 

bản sắc, có ý nghĩa lớn sẽ mang lại sức hấp dẫn cho các hoạt động kinh tế, văn hóa 

chính trị và trực tiếp sinh ra các nguồn lợi vật chất. Bảo tồn kiến trúc truyền thống 

là một công việc quan trọng vì các di sản chính là biểu tượng văn hóa, góp phần 

quảng bá truyền thống dân tộc đến với bạn bè quốc tế. Công tác bảo tồn nếu đi 

đúng hướng vừa cải thiện chất lượng ngành du lịch, vừa tạo nên các đô thị hiện 

đại, thông minh./. 
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SƯU TẦM, BIÊN DỊCH DI VĂN HÁN NÔM TỈNH NAM ĐỊNH 

        
 Đơn vị chủ trì: Viện nghiên cứu Hán Nôm 

Thời gian thực hiện: 2019 – 2020 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nghiên cứu Hán Nôm có một vai trò rất quan trọng trong việc bảo tồn và 

phát huy di sản văn hóa dân tộc. Nhà nghiên cứu tùy theo sở học, có thể tiếp cận 

văn hóa Việt Nam qua nghiên cứu tư liệu Hán -Nôm, nghiên cứu văn hóa dân gian 

hoặc nghiên cứu báo chí và văn học quốc ngữ. Cả ba cách tiếp cận ấy bổ sung cho 

nhau và cho ta cái nhìn toàn diện và xuyên suốt về văn hóa Việt Nam. 

Lâu nay nghiên cứu Hán Nôm  là việc làm hết sức có ý nghĩa đối với sự 

nghiệp tìm hiểu tri thức văn hóa của con người Việt Nam; là cầu nối của quá khứ 

với hiện tại và tương lai. Tìm hiểu nghiên cứu, khai thác thư tịch, di tích, văn hóa, 

lịch sử, con người xưa để xây dựng nền văn hóa mới, tạo cơ hội cho người Việt 

Nam hiện tại và mai sau tiếp cận, lĩnh hội và thưởng thức những giá trị văn hóa 

Việt Nam, ngõ hầu giữ vững bản sắc dân tộc và có thể hòa nhập với thế giới, vượt 

qua những thử thách lớn lao, phức tạp của thời đại. Nghiên cứu Hán Nôm vì thế, 

gắn liền và làm rạng ngời nền văn hóa dân tộc, khẳng định bản sắc riêng biệt của 

dân tộc... Tiếp tục bảo tồn, nghiên cứu, phát huy, xiển dương di văn Hán - Nôm, 

đào tạo thế hệ tiếp nối nghiên cứu Hán Nôm là đồng nghĩa với việc giữ gìn, phát 

triển văn hóa dân tộc trong thời buổi hội nhập quốc tế ngày nay.  

Năm 1919, khoa thi Hội cuối cùng của Nhà nước phong kiến Việt Nam đã 

chấm dứt một nghìn năm lịch sử khoa cử Việt Nam gắn với Hán học. Từ đây, chữ 

Hán và chữ Nôm mất vai trò sử dụng chính thống trong đời sống văn hóa xã hội 

Việt Nam; nhưng việc tự học, việc ghi chép bằng chữ Hán và chữ Nôm trong nhân 

dân vẫn kéo dài cho đến giữa thế kỷ XX, thậm chí cho tới ngày nay. Di văn Hán 

Nôm hiện còn ở các địa phương là một bộ phận quan trọng trong hệ thống di sản 

văn hóa quý giá của dân tộc, là mối dây liên kết quá khứ và hiện tại, là nguồn tư 

liệu quý cho thế hệ tương lai hiểu về nền văn hóa dân tộc đậm đà bản sắc. Di văn 

Hán Nôm với nội dung vô cùng phong phú: lịch sử, địa lý, văn hóa nghệ thuật, văn 

chương, bang giao, khoa cử, phong tục tín ngưỡng, … Tuy nhiên, theo thời gian, 

khối tài liệu này đang đứng trước nguy cơ thất thoát, việc sưu tầm, biên dịch và 

xuất bản tư liệu Hán Nôm là việc làm rất cần thiết.   

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Thống kê và làm phiếu biên mục di văn Hán Nôm Nam Định 

Tiến hành biên mục sẽ hệ thống hóa các di văn Hán Nôm Nam Định trong 

và ngoài tỉnh theo thư mục học, mỗi đơn vị tư liệu sẽ làm biên mục gồm các yếu tố 

theo qui định của thư viện. ước khoảng hơn 700 đơn vị phiếu biên mục. Số lượng 

minh văn (văn bia, chuông, khánh): ước khoảng hơn 1.300 đơn vị phiếu biên mục. 

Phiếu biên mục gồm các yếu tố: tác giả, địa điểm lựu trữ, số ký hiệu, số lượng 

trang, năm phát hành, tóm tắt nội dung. Trên sơ sở đó sẽ hiệu đính, biên tập phiếu 

biên mục và sắp xếp theo A,B,C,.... 
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Nội dung 2:  Sao chép, phiên âm, dịch nghĩa, hiệu đính và chú thích văn bản 

Hán Nôm 

Sao chép, phiên âm, dịch nghĩa, hiệu đính và chú thích các văn bản Hán 

Nôm hiện chưa được các tổ chức, cá nhân dịch hay công bố trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. Trong đó tập trung vào 02 lĩnh vực là tư liệu Hán Nôm ghi 

chép về tục lệ và văn bia Nam Định. 

Nội dung các bản tục lệ hết sức phong phú và da dạng, xin nêu những điểm 

chính sau: 

- Ghi chép những điều khoản liên quan đến việc tế tự trong thôn hoặc xã về 

các kỳ hay tiết xuân tế, thu tế, cầu an, cầu phúc, nghênh hoặc tiễn thần, v.v… Tùy 

từng địa phương tổ chức tế lễ sao cho phù hợp, nhằm đáp ứng hoạt động tín 

ngưỡng của địa phương.  

- Những điều lệ về bộ máy hành chính và tổ chức xã hội ở làng xã, quy định 

về việc bầu vào các chức sắc trong làng xã. 

- Những điều lệ liên quan đến các mối quan hệ xã hội hay thứ bậc trong làng 

xã, đó là quy ước về lão quyền, nam quyền, phụ quyền, trưởng quyền, hay quan hệ 

nam nữ, v.v…  

- Những quy ước về bảo vệ an ninh làng xã, ngăn ngừa đánh chửi nhau, bè 

đảng, trộm cắp, uống rượu, v.v… đến việc tổ chức canh phòng, qui định trách 

nhiệm của các tổ chức trong làng xã. 

- Điều lệ về việc khuyến học ở làng xã. 

- Điều lệ về khuyến nông phát triển sản xuất của làng xã.  

- Điều lệ về bảo vệ môi trường của làng xã. 

- Điều lệ về việc đảm bảo các nghĩa vụ đối với nhà nước về sưu thuế, binh 

dịch, v.v… 

Nội dung 3: Đánh giá giá trị di văn Hán Nôm Nam Định 

Hình thành các chuyên đề khảo sát các di văn Hán Nôm theo nội dung văn 

bản và đánh giá trị trong nghiên cứu lịch sử địa phương trên các phương diện. Tập 

trung vào các vấn đề sau:: 1/ Khảo sát và đánh giá giá trị văn bản lịch sử tỉnh Nam 

Định, 2/ văn bản địa chí, 3/ Văn bản văn học nghệ thuật, 4/ Văn bản tục lệ, 5/ Văn 

bản thần tích, 6/ Văn bản thần sắc, 7/ Văn bản địa bạ, 8/ Văn bản khoa cử, 9/ Văn 

bản Phật giáo, 10/ Văn bản Nho giáo, 11/ Văn bản Đạo giáo, 12/ Văn bản Tín 

ngưỡn thờ mẫu, 13/ Văn bản bi ký, 14/ Văn bản minh văn. Trên cơ sở đó, đề tài 

xây dựng các giải pháp giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị của các tư liệu Hán 

Nôm tại tỉnh Nam Định 

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm:  

- Thống kê và làm phiếu biên mục di văn Hán Nôm Nam Định với tổng số 

700 phiếu biên mục thư tịch và 1.300 phiếu thư mục văn bia tịch. 

- Sao chép, phiên âm, dịch nghĩa, hiệu đính và chú thích 500 trang Hán Nôm 

về tục tệ. 

 Kết quả nghiên cứu không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân 

về vai trò, vị thế của quê hương Nam Định đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

tổ quốc mà còn góp phần giúp các cơ quan chính quyền địa phương đề ra những 
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biện pháp tích cực trong việc quản lý và bảo vệ, phát huy các giá trị di sản, tuyên 

truyền các giá trị lịch sử, văn hóa đến với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ 

học sinh, sinh viên, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Nam Định vùng đất học xưa và nay (Nam Định tỉnh chí: coi học là một nghề 

và chỉ đứng sau nghề nông). Nơi đây sản sinh ra nhiều tác gia Hán Nôm (Trần Thái 

Tông, Trần Thánh Tông, Trần Tung, Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo, Lương Thế 

Vinh, Ngô Thế Vinh, Phạm Văn Nghị, Đặng Huy Liêu, Đặng Huy Uyển, Đặng 

Xuân Bảng, Lê Văn Ngữ, Trần Bích San, Trần Tế Xương,...), có những tác phẩm 

rất nổi tiếng (như hai bài phú viết bằng chữ Nôm của Trần Nhân Tông, tác phẩm 

toán học của Lương Thế Vinh, thơ văn của Ngô Thế Vinh và Phạm Văn Nghị, tác 

phẩm Nho giáp của Lê Văn Ngữ, tác phẩm gia Lễ của Đặng Huy Uyển,...), di sản 

Hán Nôm ở vùng đất này rất phong phú, ít có địa phương trong cả nước có hệ 

thống di văn Hán Nôm phong phú như tỉnh Nam Định. Hệ thông di văn Hán Nôm 

tỉnh Nam Định, rất có giá trị khi tìm hiểu về văn hóa Nam Định nói chung và văn 

hóa Việt Nam nói chung. Di Hán Nôm Nam Định có giá trị trường tồn và vang mãi 

cho đến văn hóa đương đại. 

2. Kiến nghị 

- Tiếp tục các công tác sưu tầm, phiên âm, dịch nghĩa các văn bản viết bằng 

chữ Hán chữ Nôm ở các địa phương trong tỉnh. Cần tiến hành thống kê chi tiết và 

tiếp tục sưu tầm các văn bản Hán Nôm trong dân gian, để từ đó có kế hoạch bảo 

tồn và phát huy giá trị một cách tổng thể. 

- Xây dựng các bộ sách công cụ mang tính tùng thư: Công tác nghiên cứu, 

điều và phiên dịch các văn bản Hán Nôm không thể thiếu các công cụ tra cứu mà 

quan trọng nhất sách mang tính tùng thư. Tùng thư về địa chí Nam Định, Tùng thư 

về văn bản tục lệ Nam Định, Tùng thư về các văn bản thần tích Nam Định, Tùng 

thư về các văn bản địa bạ Nam Định, v.v... Hay triển khai làm một bộ tùng thư về 

Di Sản Hán Nôm Nam Định như một số tỉnh đã làm. Theo chúng tôi, xây dựng các 

bộ tùng thư là cần thiết, để giới thiệu phải đầy đủ và phong phú hơn di sản Hán 

Nôm Nam Định. Chính việc này sẽ làm khôi phục làm sáng rõ thêm những giá trị 

văn hóa truyền thống trong các văn bản Hán Nôm tỉnh Nam Định. 

- Áp dụng công nghệ vào việc bảo quản các văn bản Hán Nôm tỉnh Nam 

Định, nhất là việc lưu trữ bằng công nghệ thông tin, đây là cách bảo quản và lưu 

trữ tiên tiến, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, trao đổi trong xu hướng 

toàn cầu hoá. 

- Đào tạo đội ngũ chuyên viên biết sử dụng chữ Hán Nôm ở địa phương, để 

đọc được các văn bản Hán Nôm của tỉnh thì việc đào tạo đội ngũ những người đọc 

hiểu được chữ chữ Hán, chữ Nôm là khâu then chốt../. 
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ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SÀNG LỌC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ 

CỦA WHO (TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI) CHO PHỤ NỮ MANG THAI 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 
           Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định 
          Thời gian thực hiện: 2012-2013 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đái tháo đường thai kỳ (ĐTĐTK) là một bệnh cảnh đặc biệt trong khi mang 

thai do tình trạng kháng insulin tại các mô và tổ chức có thể do tác động của các 

hormon sinh dục tăng cao trong khi có thai và hậu quả là gây tăng và rối loạn 

chuyển hoá glucose máu cho thai phụ vấn đề ngày càng trở nên phổ biến trong lĩnh 

vực sản khoa. ĐTĐTK sẽ gây nhiều ảnh hưởng tới thai nhi. Một trong những ảnh 

hưởng lớn nhất là có nguy cơ gây ra các dị tật bẩm sinh cho thai. Nguy cơ này hay 

gặp ở những người mẹ bị mắc bệnh ĐTĐ có sẵn từ trước. Ngoài nguy cơ thai dị 

dạng, còn có các nguy cơ khác như sảy thai, thai chết lưu, thai suy mạn tính, thai 

kém phát triển, đẻ non tháng, đa ối cấp, đa ối mạn tính... ; ĐTĐTK cũng sẽ làm gia 

tăng các nguy cơ biến chứng cho mẹ như rối loạn chuyển hóa, nhiễm khuẩn, tổn 

thương thận, mắt,...và các biến chứng sản khoa như bị rối loạn tăng huyết áp khi 

có thai, tiền sản giật, đẻ khó, mổ đẻ, sang chấn trong khi đẻ, băng huyết, nhiễm 

khuẩn và nguy cơ xuất hiện ĐTĐ typ 2 trong tương lai , ĐTĐTK chủ yếu được 

phát hiện ở giai đoạn muộn (nửa sau) của thời kỳ mang thai. Phần lớn các trường 

hợp sau sinh ở những thai phụ bị ĐTĐTK, glucose máu có thể bình thường trở lại. 

Tuy nhiên, một số trường hợp bị ĐTĐTK có nguy cơ phát triển thành Đái tháo 

đường (ĐTĐ) typ 2 trong tương lai. 

Hiện nay, các cơ sở y tế tuyến phường, xã đang áp dụng quy trình khám thai 

theo HDQG về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (Ban hành kèm theo Quyết 

định số 4620/QĐ-BYT ngày 25/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế) và như vậy, trong 

quá trình quản lý thai nghén của tuyến y tế cơ sở không có nội dung sàng lọc Đái 

tháo đường thai kỳ cho nên việc triển khai dự án “Ứng dụng mô hình sàng lọc đái 

tháo đường thai kỳ cho phụ nữ mang thai tỉnh Nam Định” Góp phần xác định mô 

hình bệnh tật nói chung, mô hình bệnh lý khi mang thai nói riêng của tỉnh Nam 

Định, từ đó giúp cho các cấp quản lý có thêm các thông tin để có thể quản lý và 

chăm sóc tốt hơn sức khỏe nhân dân. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Công tác chuẩn bị: 

Trang bị về kỹ năng tư vấn, truyền thông; Trang bị về kiến thức, kỹ năng 

hỏi, khám phát hiện bệnh; Trang bị về kỹ năng làm xét nghiệm đường máu và 

đánh giá kết quả xét nghiệm đường máu; Trang bị về kỹ năng chuyển giao, hỗ trợ, 

đánh giá, giám sát việc triển khai mô hình sàng lọc Đái tháo đường thai kỳ của 
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WHO; Các tài liệu về chuyên môn dạng tranh ảnh, sơ đồ, bảng biểu, video, băng 

hình,…Các công cụ và tài liệu dùng để giám sát, đánh giá,…    

Nội dung 2: Nghiên cứu, đánh giá tình hình của các trạm y tế xã phường là 

đối tượng áp dụng thí điểm mô hình sàng lọc ĐTĐTK của WHO: Dự án sẽ triển 

khai trên 3 vùng kinh tế của tỉnh là vùng kinh tế biển, vùng kinh tế thành thị và 

vùng kinh tế thuần nông. Mỗi vùng kinh tế sẽ chọn ra 2 cơ sở y tế xã (phường) đặc 

trưng, đại diện cho vùng kinh tế đó.  

Nội dung 3: Triển khai mô hình tại các trạm y tế xã phường là đối tượng áp 

dụng thí điểm mô hình: Tập huấn cho cán bộ tại các trạm y tế và cán bộ lãnh đạo 

xã, phường; Chuẩn bị trang thiết bị chuyên môn, tài liệu, tranh ảnh, sơ đồ, bảng 

biểu, video, băng hình, máy đo đường máu và phụ kiện; Nhân lực, Các trang thiết 

bị, tài liệu cho mỗi xã là (3 cán bộ, 3 máy XN đường máu nhanh, 1 bộ tài liệu viết 

khoảng 30 – 50 trang); Chuyển giao kỹ thuật (trang thiết bị, hướng dẫn sử dụng 

trang thiết bị, Chuyển giao mô hình sàng lọc, Hỗ trợ việc áp dụng thí điểm mô 

hình) 

Nội dung 4: Giám sát, hỗ trợ các trạm y tế xã phường là đối tượng áp dụng 

thí điểm mô hình: Sẽ tiến hành ở mỗi xã 3 đợt, mỗi đợt 01 tháng, tập trung chủ yếu 

vào các ngày 25, 26 hàng tháng là ngày tiêm chủng và quản lý, thăm khám thai 

theo chương trình quốc gia. 

Nội dung 5: Đánh giá hiệu quả, đưa ra các kiến nghị, giải pháp: tiến hành 1 

Hội thảo tổng kết và các Hội nghị đánh giá, nghiệm thu,…    

2. Kết quả 

2.1.Chuẩn bị: Các phương tiện thực hiện dự án gồm máy xét nghiệm đường 

huyết và bộ test kèm theo; poster sơ đồ; bảng hướng dẫn tư vấn đái tháo đường 

thai kỳ cho phụ nữ; bảng quy trình hướng dẫn khám thai chuẩn;  

2.2. Đánh giá tình hình của các trạm y tế xã, phường: Đánh giá nhân lực: 

Một trong những yếu tố có ảnh hưởng tới tính khả thi của dự án đó là con người, 

trong số 6 trạm y tế  tham gia dự án thì 2 trạm y tế chưa có nữ hộ sinh việc khám 

thai được giao cho các bác sỹ và y sỹ của trạm;  Thực trạng trang thiết bị phục vụ 

công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản nhìn chung trang thiết bị tại các trạm đã đáp 

ứng được những yêu cầu cơ bản cho công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản tại cơ 

sở; Công tác quản lý thai nghén tại trạm y tế đã thực hiện khá tốt công tác này. 

2.3. Triển khai mô hình sàng lọc đái tháo đường cho phụ nữ mang thai: 

Việc áp dụng mô hình sàng lọc ĐTĐTK cho phụ nữ mang thai tại y tế tuyến cơ sở 

được tiến hành qua 3 giai đoạn:  

- Giai đoạn 1: tập huấn cho các cán bộ y tế xã, phường về mục tiêu, nội 

dung và các quy trình kỹ thuật được sử dụng trong quá trình áp dụng mô hình mới 

- Giai đoạn 2: Cán bộ dự án chuyển giao kỹ thuật đến từng trạm y tế gồm: 

quy trình sàng lọc đối tượng nguy cơ; quy trình làm nghiệm pháp dung nạp đường 
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huyết; tư vấn cho những sản phụ có nguy cơ ĐTĐTK về cách phòng và điều trị 

bệnh. 

- Giai đoạn 3: Giám sát hỗ trợ y tế cơ sở thực hiện các quy trình kỹ thuật sử 

dụng trong dự án 

2.4.Giám sát hỗ trợ hoạt động chuyên môn cho các trạm y tế: Giám sát, hỗ 

trợ các trạm y tế xã, phường là hoạt động của cán bộ dự án sau khi chuyển giao kỹ 

thuật cho CBYT cơ sở áp dụng thí điểm mô hình: tiến hành ở mỗi xã 2 đợt, mỗi 

đợt 03 tháng, tập trung chủ yếu vào các ngày 25, 26 hàng tháng là ngày tiêm 

chủng và quản lý, thăm khám thai theo chương trình quốc gia. Tham gia các buổi 

giám sát có đại diện của Sở KHCN tỉnh Nam Định, Ban quản lý dự án, các cán bộ 

tham gia dự án và toàn bộ cán bộ trạm y tế cơ sở nơi triển khai dự án.  

2.5. Đánh giá hiệu quả: Để đánh giá hiệu quả của dự án căn cứ vào các tiêu 

chí sau: Số lượng thai phụ được sàng lọc, phát hiện có nguy cơ ĐTĐTK; Số lượng 

thai phụ phát hiện ĐTĐTK được tư vấn về phòng và điều trị bệnh; Sự cải thiện 

nhận thức của thai phụ và cộng đồng về ĐTĐTK; Sự cải thiện kiến thức của cán 

bộ y tế về bệnh Đái tháo đường thai kỳ; Sự cải thiện về thực hành quy trình kỹ 

thuật áp dụng mô hình sàng lọc ĐTĐTK của cán bộ y tế cơ sở; Sự cải thiện kỹ 

năng khám thai theo đúng quy trình chuẩn của cán Bộ Y tế; Những khó khăn, 

thuận lợi khi triển khai dự án; Tính khả thi, duy trì và nhân rộng 

Mô hình sàng lọc ĐTĐTK áp dụng tại Nam Định 

 

Nguy cơ cao 

ĐTĐTK    

Nguy cơ thấp hoặc 

không có nguy cơ 

ĐTĐTK 

     

     

Sàng lọc ĐTĐTK 

ngay (trước khi có 

thai ) 

 - Xét nghiệm 

Glucose máu lúc đói 

- OGTT với 75g 

hoặc 100g glucose 

 

 

Sàng lọc ĐTĐTK 

khi thai 24 - 28 

tuần 

  
 

  

 
 

 
 

 
                  

 
 

ĐTĐTK  
Bình thường  

 

 
 

 
 

  
 

 
Bình thường  

 

 

Điều trị - Chăm sóc: 

- Ba tháng cuối 

- Khi chuyển dạ 

- Sau đẻ 

Có 

(+) 

TD 3 tháng/ lần 

Có 

(-) 

(+) 
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III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Sau quá trình thực hiện dự án Đã áp dụng thành công mô hình sàng lọc 

ĐTĐTK của WHO cho phụ nữ mang thai tỉnh Nam Định cụ thể là: Tập huấn 

chuyển giao công nghệ và kiến thức kỹ năng để thực hiện được mô hình cho 

CBYT cơ sở; Trang bị đúng và đủ theo yêu cầu về trang thiết bị, tài liệu, vật liệu 

và các dụng cụ cần thiết để triển khai mô hình; Các CBYT cơ sở đã tổ chức sàng 

lọc theo đúng mô hình đạt hiệu quả.; Các CBYT cơ sở, người dân, các phụ nữ 

mang thai đã có những kiến thức cơ bản, thiết thực về ĐTĐTK (biểu hiện, cách 

phát hiện, cách phòng tránh và xử trí,..); Kết quả nghiên cứu đã làm thay đổi nhận 

thức, thực hành của cán bộ y tế cơ sở và cộng đồng về bệnh ĐTĐTK; Nội dung 

triển khai đơn giản, chi phí trang bị máy móc, trang thiết bị, vật tư tiêu hao,... 

không tốn kém; Quy trình áp dụng có thể lồng ghép vào các quy trình khám thai 

hiện nay, không đòi hỏi quá nhiều nhân lực; Hoạt động của dự án tạo ra một dư 

luận tốt trong cộng đồng góp phần ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin vào Đảng và 

Nhà nước. 

2. Kiến nghị  

Sở KH&CN, Sở Y tế có nghiên cứu xây dựng khung pháp lý cho việc áp 

dụng kết quả dự án và cân đối nguồn tài chính để hỗ trợ các cơ sở y tế từng bước 

triển khai kết quả dự án, trước mắt cung cấp kinh phí cho hoạt động truyền thông 

và đào tạo cán bộ, sau đó là chuyển giao kỹ thuật và trang thiết bị./. 
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NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI MÔ HÌNH 
CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TẠI NHÀ Ở TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định 

Thời gian thực hiện: 2014-2016 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hình thức khám bệnh và chăm sóc tại nhà có thể được coi là một dịch vụ y 

tế mới và đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Thực trạng y tế 

nước ta hiện nay nổi lên một vấn đề nóng bỏng là hiện tượng quá tải rất lớn tại các 

bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh, đặc biệt là tuyến trung ương. Chương trình 

chăm sóc sức khỏe tại nhà sẽ giúp giảm bớt sự quá tải của các bệnh viện, giúp phát 

hiện bệnh sớm, người bệnh được tư vấn sử dụng thuốc và các dịch vụ khác phù 

hợp với điều kiện kinh tế và không tốn nhiều thời gian cho các khâu khám bệnh. 

Ngoài tác dụng giúp làm giảm hiện tượng quá tải các bệnh viện tuyến trên, dịch vụ 

khám chữa bệnh tại nhà còn giúp cho công tác khám và điều trị bệnh kịp thời và 

trực tiếp tại cộng đồng, loại trừ mầm bệnh tận gốc, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. 

Đồng thời dịch vụ này sẽ giúp hạn chế hiện tượng nhiễm bệnh chéo, thường dễ xảy 

ra ở những bệnh viện tập trung quá đông bệnh nhân, mắc nhiều loại bệnh khác 

nhau. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà là một phần trong chương trình y học gia 

đình – một hình thức mới có thể đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người 

dân và là một giải pháp hữu hiệu cho vấn đề quá tải của các bệnh viện tuyến trên.  

Để phát huy hiệu quả của công tác khám chữa bệnh tại nhà, đáp ứng nhu cầu 

của các đối tượng khác nhau, việc xây dựng các kế hoạch tổ chức mạng lưới khám 

chữa bệnh tại nhà cần được nghiên cứu để được thực hiện phù hợp với các đặc thù 

của từng nhóm đối tượng, từng địa bàn dân cư.  

Tỉnh Nam Định là một tỉnh nằm ở phía nam đồng bằng Bắc Bộ, thuộc vùng 

duyên hải Bắc Bộ. Tỉnh gồm có 1 Thành phố và 9 huyện. Dân số Nam Định năm 

2011 có 1.833.500 người với mật độ dân số 1.196 người/km². Kinh tế (năm 2011), 

tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của tỉnh Nam Định ước đạt 11.725 tỷ đồng, GDP 

bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 19,2 triệu đồng. Tình hình bệnh tật: các 

bệnh mãn tính như tăng HA, ĐTĐ, mỡ máu cao… đang ngày một tăng. Các dịch 

vụ chăm sóc tại nhà chủ yếu là hình thức chăm sóc tại nhà đơn lẻ và  chủ yếu là tư 

nhân cho nên việc thực hiện đề tài nghiên cứu triển khai mô hình chăm sóc sức 

khoẻ tài nhà ở tỉnh Nam Định là hết sức cần thiết.  

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Khảo sát nhu cầu chăm sóc sức khoẻ tại nhà ở tỉnh Nam Định. 

+ Khảo sát thực trạng mô hình chăm sóc sức khỏe của người dân tỉnh Nam 

Định 

+ Khảo sát nhu cầu về chăm sóc sức khỏe tại nhà của người dân tại hai xã 

Kim Thái huyện Vụ Bản và xã Giao Lạc huyện Giao Thủy. 

+ Báo cáo xử lý và phân tích số liệu: Thực trạng và nhu cầu CSSK tại nhà 

ở tỉnh Nam Định (phiếu điều tra và phỏng vấn sâu)         

Nội dung 2:  Xây dựng và triển khai thử nghiệm mô hình chăm sóc sức khỏe 

tại nhà. 
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+ Xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe tại nhà 

+ Triển khai mô hình chăm sóc tại nhà tại xã Kim Thái huyện Vụ Bản và xã 

Giao Lạc huyện Giao Thủy. 

Báo cáo Mô hình triển khai chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người dân ở tỉnh 

Nam Định                           

Nội dung 3: Đánh giá kết quả thử nghiệm mô hình chăm sóc sức khỏe tại 

nhà 

+ Đánh giá kết quả thử nghiệm mô hình chăm sóc sức khỏe tại nhà ở tỉnh 

Nam Định                           

+ Hoàn thiện mô hình chăm sóc sức khỏe tại nhà phù hợp với điều kiện kinh 

tế và xã hội của tỉnh Nam Định. 

2. Kết quả 

Kết quả mô hình chăm sóc được triển khai theo đội chăm sóc gồm có 03 

người trong đó 01 bác sỹ/y sỹ là nhóm trưởng, 01 điều dưỡng/ hộ sinh/kỹ thuật 

viên là nhân viên của trạm y tế xã, 01 y tế thôn bản/cộng tác viên. Đội trưởng là 

trưởng trạm y tế, 01 nhân viên là các nhân viên thuộc trạm y tế và 01 nhân viên là 

các y tá thôn hoặc cộng tác viên thôn.  

Bên cạnh đó là sự tham gia của các tổ chức chính quyền và đoàn thể trong 

địa bàn cần hỗ trợ, phối hợp trong các công tác chăm sóc sức khỏe tại nhà của đội 

chăm sóc và hình thành một nhóm trực chăm sóc tại trạm y tế xã để người dân có 

thể gọi, liên hệ khi cần và một tổng đài điện thoại để tư vấn cho người dân khi có 

vấn đề cấp bách. Thành viên trong mô hình chăm sóc chịu sự quản lý trực tiếp của 

trạm y tế xã, và sự quản lý của các cấp chính quyền địa phương, phối hợp hành 

động với các ban ngành đoàn thể tại đại phương. 

Đội chăm sóc có chức năng thực hiện các hành động chăm sóc cơ bản và 

truyền thông giáo dục cho người dân về các hoạt động chăm sóc ban đầu và vệ 

sinh an toàn thực phẩm. Đội trưởng chăm sóc sẽ khám và kê đơn cho người bệnh, 

các điều dưỡng viên/hộ sinh/ kỹ thuật viên và các cộng tác viên sẽ thực hiện chăm 

sóc các kỹ thuật theo đơn bác sỹ đã kê.  

Các phạm vi hoạt động chuyên môn của mô hình chăm sóc sức khỏe tại nhà 

tuân thủ theo quy định chuyên môn của Sở y tế. Các lĩnh vực chuyên môn được 

phép hoạt động trong mô hình chăm sóc sức khỏe tại nhà gồm: chăm sóc các kỹ 

thuật cơ bản, tuyên truyền giáo dục sức khỏe, công tác vệ sinh phòng bệnh, phát 

hiện bệnh, sơ cứu ban đầu, điều trị bệnh và chăm sóc người bệnh.... Việc thực hiện 

chăm sóc phải định kỳ kiểm tra hàng tháng, đánh giá của chính quyền xã và trạm y 

tế xã về việc thực hiện CSSK tại nhà cho người dân.  

Mô hình chăm sóc sức khỏe tại nhà với việc cụ thể hóa hành động của các 

nhân viên y tế và nâng cao trình độ chuyên môn cho các nhân viên y tế tại tuyến cơ 

sở cụ thể là các nhân viên y tế tại trạm y tế xã và các cộng tác viên y tế tại thôn, 

xóm đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe và hành 

vi tự chăm sóc sức khỏe của người dân; bên cạnh đó là việc thực hiện các hành 

động chăm sóc cũng được nâng cao, từ biết cách cho đến chăm sóc với kiến thức 

chuyên môn hơn dẫn đến đảm bảo an toàn hơn cho tính mạng người bệnh. Và với 

những kiến thức và thực hành đã được trang bị, điều kiện làm việc đã được cải 

thiện, nhân viên y tế cũng hài lòng hơn với việc chăm sóc sức khỏe tại nhà cho 
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người dân.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Mô hình chăm sóc sức khỏe tại nhà với nhân lực là các cán bộ trạm y tế và 

các y tế thôn/xóm được triển khai theo đội/nhóm gồm 3 người với thành phần là 

trạm trưởng là bác sỹ/y sỹ, một điều dưỡng/nữ hộ sinh và một y tế thôn/xóm quản 

lý theo cụm dân cư là hoàn toàn hợp lý và phù hợp với việc chăm sóc sức khỏe cho 

người dân về các mặt: chăm sóc các kỹ thuật cơ bản, tuyên truyền giáo dục sức 

khỏe, công tác vệ sinh phòng bệnh, phát hiện bệnh, sơ cứu ban đầu, điều trị bệnh 

và chăm sóc người bệnh…Việc chăm sóc sức khỏe cho người dân có thể thực hiện 

trực tiếp tại nhà hoặc có thể thực hiện tư vấn qua điện thoại trong một số trường 

hợp cấp bách.  

2. Kiến nghị 

- Tiếp tục xây dựng dự án đầu tư kinh phí để duy trì và đánh giá mô hình 

với thời gian dài hơn để tiếp tục chứng minh hiệu quả của mô hình. 

- Trang bị dụng cụ cấp cứu cơ bản để thực hiện được sơ cứu và vận chuyển 

người bệnh khi cần cho trạm y tế và y tế thôn. Góp phần giảm tải cho các bệnh 

viện, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế ngay 

tại nhà. 

- Cần xây dựng các chính sách hỗ trợ và chế tài hợp lý để hỗ trợ các nhân 

viên y tế nhằm khuyến khích thúc đẩy họ tích cực tham gia công tác chăm sóc tại 

Ghi chú: 

              Phối hợp 
                  

            Chỉ đạo, 

quản lý 

            Thực hiện 

dịch vụ 

 

UBND huyện 

UBND xã 

Ban Giám đốc Sở 

y tế 

Trung tâm y tế, bệnh viện 

huyện…. 

Y tế thôn, 

công tác 

viên 

Trạm y tế xã: 

- Bác sỹ/ y sỹ 

- Dược tá 

- Nữ hộ sinh 

- Y học cổ truyền 

 

Phòng 

mạch 

tư 

CSSK tại nhà 

- Giáo dục sức khỏe, tư 

vấn, tuyên truyền chính 

sách CSSK 

- Phòng bệnh, dịch 

- Khám chữa bệnh đơn 

giản 

- Sơ cứu…. 

 

Người dân 

Ban ngành, hội  

tuyến huyện liên 

quan 

Ban ngành, hội  

tuyến xã liên 

quan 

Tổ chức 

đoàn thể 

thôn, xóm 



140 

 

nhà cho người dân. Đề xuất thanh toán khám chữa bệnh và chăm sóc theo bảo 

hiểm y tế tới các dịch vụ chăm sóc tại nhà./. 
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NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẾN SỨC KHOẺ 

CỘNG ĐỒNG TẠI LÀNG NGHỀ CƠ KHÍ BÌNH YÊN HUYỆN NAM TRỰC TỈNH 

NAM ĐỊNH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CAN THIỆP 
 

 Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2014-2016 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ  
Tỉnh Nam Định hiện có 87 làng nghề, tạo việc làm cho gần 82.300 lao động 

với giá trị ước đạt gần 230 tỷ đồng/năm. Cùng với sự phát triển của các làng nghề, 

cuộc sống người dân có nhiều khởi sắc, song bên cạnh những mặt tích cực như 

giúp phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động thì những hệ lụy 

mà làng nghề tạo ra cho môi trường cũng như sức khỏe con người là đáng báo 

động.  Bình Yên là một làng nghề sản xuất, tái chế nhôm với diện tích trên 16ha, 

bao gồm 538 hộ với 1.870 nhân khẩu. Nghề sản xuất, tái chế nhôm ở đây được 

hình thành từ những năm 80 của thế kỷ trước và phát triển mạnh vào đầu năm 

2000, với 350 hộ làm nghề. Bình Yên là làng nghề chuyên tái chế, cô đúc nhôm từ 

các phế thải như vỏ lon bia, đồ uống đóng hộp để sản xuất chậu, mâm, xoong 

nồi... Môi trường làng nghề tái chế nhôm Bình Yên (Nam Trực) đã bị ô nhiễm 

nặng với các thông số: TDS vượt 1,6 lần, BOD5 vượt gần 2,7 lần, kẽm vượt 1,5 

lần, Crom vượt hơn 6 lần, Cadimi vượt 13 lần, chì vượt hơn 10 lần.  

Theo lãnh đạo địa phương, dù hiện nay chưa có báo cáo đánh giá tác động 

đến sức khỏe nhưng đã có vấn đề liên quan đến sức khỏe của người dân trong 

vùng.  

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

 Nội dung 1: Tổng quan về ô nhiễm làng nghề cơ khí và ảnh hưởng của ô 

nhiễm làng nghề đến sức khỏe cộng đồng: 

Nội
 
dung 2: Thực trạng ô nhiễm tại; làng nghề cơ khí Bình Yên xã Nam 

Thanh huyện Nam Trực tỉnh Nam Định 

Ô nhiễm không khí: Tại hầu hết các làng nghề cơ khí nồng độ bụi trong 

không khí đều vượt tiêu chuẩn cho phép.  

Ô nhiễm nước: hoạt động sản xuất tại các làng nghề cơ khí thải ra môi 

trường nhiều chất độc hại như axit, kiềm, muối kim loại và các kim loại nặng. 

Nồng độ các chất này trong môi trường nước ngày càng tăng do quy mô sản xuất 

mở rộng nhưng chưa có biện pháp xử lý nước triệt để và an toàn. 

Ô nhiễm đất và chất thải rắn: trung bình một ngày mỗi làng cơ khí thải ra 

môi trường khoảng 0,8 tấn-24 tấn chất thải rắn. Và con số này ngày càng tăng. Do 

lượng chất thải rắn tăng làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm đất.  

Ô nhiễm môi trường lao động: các kết quả nghiên cứu cho thấy có một số 

lượng khá lớn các mẫu quan trắc môi trường lao động về ánh sáng, nhiệt độ, độ 

ẩm, tốc độ gió, tiếng ồn đều vượt tiêu chuẩn cho phép.  

Nội dung 3: Đánh giá tác động của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe người 

dân tại làng nghề cơ khí Bình Yên xã Nam Thanh huyện Nam Trực tỉnh Nam Định 

Thực trạng bệnh đường hô hấp 

Tỉ lệ mắc bệnh đường hô hấp của người lao động tại Bình Yên là 29,39% 
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cao hơn so với tỉ lệ người dân ≥ 18 tuổi sống trong vùng làng nghề là 25,94%. Con 

số này cũng cao hơn so với một số làng nghề cơ khí khác. 

Có xu hướng gia tăng tỉ lệ mắc bệnh theo tuổi đời và tuổi nghề của người lao 

động. Tuổi đời và tuổi nghề càng cao thì tỉ lệ mắc bệnh càng tăng. Trong các 

chứng bệnh đường hô hấp của người lao động tại làng nghề Bình Yên thì bệnh 

viêm phế quản cấp chiếm tỉ lệ cao nhất; tiếp đến là viêm xoang cấp. 

Thực trạng bệnh hệ xương-khớp-cơ 

Tỉ lệ người lao động mắc bệnh cơ xương khớp là 18,26% thấp hơn so với tỉ 

lệ mắc bệnh này của cộng đồng người dân sống trong vùng làng nghề là 36,41%.  

Chứng bệnh về cơ xương khớp hay gặp nhất ở người lao động tại làng nghề 

Bình Yên đó là thoái hóa cột sống chiếm tỉ lệ 6,7% tổng dân số, tiếp đến là thoái 

hóa khớp gối và viêm đa khớp dạng thấp. 

Thực trạng bệnh da và mô dưới da của da 

Tỉ lệ mắc bệnh da và mô dưới da của da của người lao động sản xuất cơ khí 

là 10,84% cao hơn 1,74 lần so với tỉ lệ mắc bệnh của người dân ≥ 18 tuổi sống tại 

làng nghề Bình Yên nhưng không tham gia sản xuất cơ khí (6,23%).  

Viêm da và sẩn ngứa là chứng bệnh hay gặp nhất ở cả người lao động và 

người dân ≥ 18 tuổi sống trong vùng làng nghề. Người lao động hay gặp tình trạng 

viêm da nhất sau đó đến sẩn ngứa, còn người dân ≥ 18 tuổi thì hay gặp sẩn ngứa 

nhất sau đó đến viêm da. 

Thực trạng bệnh hệ thần kinh 

Tỉ lệ người lao động cơ khí tại làng Bình Yên mắc các chứng bệnh về thần 

kinh là 24,25% cao hơn so với người dân ≥ 18 tuổi không làm nghề cơ khí sống 

trong vùng làng nghề (17,21%). Người công nhân lao động cơ khí tại Bình Yên có 

nguy cơ mắc bệnh hệ thần kinh cao hơn 1,5 lần so với người dân sống trong vùng 

làng nghề (CI: 1,2-2,6; p < 0,05).  

Thực trạng bệnh da về mắt và phần phụ 

Tỉ lệ mắc bệnh về mắt và phần phụ của mắt tại làng Bình Yên là 17,2% 

trong đó tỉ lệ người lao động cơ khí mắc bệnh là 17,69% cao hơn tỉ lệ mắc bệnh 

của người dân ≥ 18 tuổi sống trong vùng làng nghề là 16,21% .  

Chứng bệnh hay gặp nhất của người lao động cơ khí là viêm kết mạc chiếm 

tỉ lệ 7,85%; trong khí đó bệnh hay gặp nhất của người dân ≥ 18 tuổi sống trong 

vùng làng nghề là bệnh khúc xạ và điều tiết.  

Nội dung 4: Đề xuất một số giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của sản xuất cơ 

khí đến sức khỏe người dân tại làng nghề cơ khí Bình Yên xã Nam Thanh huyện 

Nam Trực tỉnh Nam Định 

+ Xây dựng các giải pháp dành cho lãnh đạo cộng đồng 

+ Xây dựng các giải pháp dành cho TYT xã 

+ Xây dựng các giải pháp dành cho cộng đồng 

2. Kết quả 

Sản phầm chính của đề tài là 8 báo cáo chuyên, 01 bản báo cáo tổng kết và 4 

cuộc hội thảo nhằm đưa ra các giải pháp bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân thuộc làng 

nghề Bình Yên: Kết quả của đề tài đã cung cấp bức tranh tổng thể và trực quan 

bằng các số liệu cụ thể với các loại ô nhiễm. Các kết quả của đề tài là cơ sở khoa 

học cho việc đưa ra các khuyến nghị và giải pháp như: truyền thông, giám sát môi 



143 

 

trường, khám sức khoẻ định kỳ, sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân..., đối với 

môi trường sống góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Tại làng nghề Bình Yên, qua theo dõi các chỉ số quan trắc môi trường từ 

năm 2009-2014 nhận thấy, có xu hướng gia tăng mức độ ô nhiễm môi trường đất, 

nước, không khí. Cụ thể hàm lượng Pb trong đất năm 2014 đã vượt tiêu chuẩn cho 

phép ở tất cả các cột tham chiếu theo QCVN 03: 2008/BTNMT; hàm lượng COD 

vượt xa tiêu chuẩn cho phép từ 13-14 lần; hàm lượng crom trung bình năm 2014 

cũng vượt QCVN 08: 2008/BTNMT ở tất cả các cột tham chiếu; hàm lượng SO2 

trong không khí tại Bình Yên năm 2014 đã vượt TCCP 1,3 lần; hàm lượng TSP tại 

Bình Yên là 3393,3 μg/m3 vượt tiêu chuẩn cho phép nên đến 11,3 lần. Thực trạng 

ô nhiễm môi trường tại làng Bình Yên đã tạo ra những nguy cơ rất lớn ảnh hưởng 

đến mô hình bệnh tật của cộng đồng. Những bệnh chủ yếu của cộng đồng làng 

Bình Yên bao gồm: Hô hấp; tuần hoàn; cơ-xương-khớp; tiêu hóa; thần kinh. 

Những người lao động cơ khí trong làng có tỉ lệ mắc bệnh hô hấp và thần kinh cao 

hơn hẳn so với những người dân sống trong làng. 

2. Khuyến nghị 

Các cấp chính quyền xây dựng kế hoạch, nội dung và hình thức truyền thông 

để tăng cường nhận thức của người dân về vấn đề bảo vệ môi trường, đảm bảo an 

toàn vệ sinh lao động.  

Ngành Y tế xã sớm tiến hành hoạt động theo dõi và quản lý sức khỏe cho 

cộng đồng làng Bình Yên. 

Tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người 

lao động tại làng nghề. 

Cần lập kế hoạch quy hoạch làng nghề theo định hướng phát triển bền vững 

để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và đi hoạt động. Trong quy hoạch cần 

chú trọng đến công tác quản lý môi trường và các giải pháp về cơ chế chính sách 

hỗ trợ sản xuất. 

Xây dựng các nội dung truyền thông tập trung và các nội dung: các nguy 

hiểm trong sản xuất, các nguyên tắc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, các bệnh có 

liên quan đến sản xuất cơ khí và biện pháp dự phòng, các biện pháp sơ cấp cứu tai 

nạn thông thường...Tư vấn chăm sóc sức khỏe cho những người đã mắc bệnh 

hướng dẫn họ những biện pháp tự chăm sóc tại nhà.  

Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường: không xả 

rác thải ra ven đường làng; các hộ cô, đúc nhôm cần xây dựng ống khói cao hơn để 

khói, bụi được trung hòa nhanh hơn giảm ô nhiễm cục bộ... và các quy định về an 

toàn vệ sinh lao động: sử dụng bảo hộ lao động khi làm việc, làm việc và nghỉ ngơi 

hợp lý./. 
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 

DỰ PHÒNG, PHÁT HIỆN SỚM VÀ QUẢN LÝ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP  
VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI TUYẾN XÃ TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định 

Thời gian thực hiện: 2014-2016 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bệnh không lây nhiễm là những bệnh không có nguyên nhân xác định, do 

nhiều yếu tố nguy cơ gây ra, liên quan tới lối sống, tiến triển trong một thời gian 

dài, có thể gây tàn tật và hầu như không thể chữa khỏi hoàn toàn. Các bệnh không 

lây nhiễm phổ biến gồm tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp II, ung thư, bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản, … 

Tại Việt Nam theo các số liệu thống kê, nghiên cứu cho thấy cơ cấu giữa 3 

nhóm bệnh lây nhiễm, không lây nhiễm, và tai nạn/thương tích đã có sự thay đổi 

nhanh chóng trong vòng hơn 30 năm trở lại đây với sự gia tăng nhanh tỷ trọng của 

các bệnh không lây nhiễm trong đó phổ biến nhất là THA và ĐTĐ. Ngoài gánh 

nặng bệnh tật THA, ĐTĐ nói riêng và BKLN nói chung còn gây gánh nặng rất lớn 

về kinh tế thông qua các chi phí trực tiếp và gián tiếp ảnh hưởng không chỉ đến 

ngành y tế mà còn đến sự phát triển kinh tế-xã hội.  

Dự báo trong những năm tiếp theo, gánh nặng do THA, ĐTĐ nói riêng và 

BKLN nói chung vẫn tiếp tục gia tăng và chiếm ưu thế trong tổng gánh nặng bệnh 

tật và tử vong chung của nước ta. Để giảm thiểu các gánh nặng do THA, ĐTĐ nói 

riêng và BKLN nói chung gây ra thì hoạt động phòng, chống là điều bức thiết. 

Phòng, chống các THA và ĐTĐ hiệu quả sẽ hạn chế số người mắc bệnh này trong 

cộng đồng, ngăn chặn tàn tật, tử vong sớm và giảm quá tải tại các bệnh viện. Vì 

các cơ sở y tế tuyến xã là tuyến y tế gần dân nhất, được coi là nền tảng, xương 

sống của hệ thống y tế; đồng thời là tuyến đầu, “người gác cổng” của hệ thống y tế 

trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan tình hình thực hiện các hoạt động dự 

phòng, phát hiện sớm và quản lý bệnh THA và ĐTĐ trên thế giới và tại Việt  

Nội dung 2: Thực trạng hoạt động dự phòng, phát hiện sớm và quản lý bệnh 

THA và ĐTĐ tại tuyến xã tỉnh Nam Định: 

Về thực trạng về cơ cấu tổ chức, văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động dự 

phòng, phát hiện sớm và quản lý bệnh THA và ĐTĐ 

Cơ chế chỉ đạo, điều hành triển khai các hoạt động dự phòng, phát hiện sớm 

và quản lý bệnh THA và ĐTĐ tại tuyến xã được thực hiện theo hình thức chỉ đạo 

chuyên môn trực tiếp từ trung tâm y tế huyện/thành phố đến các trạm y tế. 

Hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động dự phòng, phát hiện sớm 

và quản lý bệnh THA và ĐTĐ tại tuyến xã còn nhiều khoảng trống. Có 6/15 trạm y 

tế báo cáo hiện tại chưa có văn bản nào được ban hành, 4/15 trạm trưởng chưa hiểu 

văn bản loại này là như thế nào (liệt kê sai văn bản) và thậm chí có trạm cho biết 

hiện tại không nhớ/không biết đã có những văn bản nào được ban hành.  

Việc cập nhật các văn bản hướng dẫn hoạt động dự phòng, phát hiện sớm và 



145 

 

quản lý BKLN nói chung cũng như bệnh THA và ĐTĐ nói riêng cũng đang là một 

vấn đề còn hạn chế tại tuyến xã. 

Thực trạng về nhân lực triển khai hoạt động dự phòng, phát hiện sớm và 

quản lý bệnh THA và ĐTĐ 

Kiến thức của NVYT về các yếu tố nguy cơ làm tăng tỷ lệ mới mắc bệnh 

ĐTĐ và THA là tương đối tốt, tuy nhiên kiến thức về các yếu tố nguy cơ làm tăng 

tỷ lệ hiện mắc bệnh ĐTĐ và THA chưa tốt đặc biệt ở nhóm YTT. Có khoảng 1/5 

số đối tượng có kiến thức chưa đúng về ngưỡng chẩn đoán bệnh THA hoặc ĐTĐ. 

Đặc biệt vẫn còn số lượng nhỏ nhân viên TYT (2,7%) và YTT (10,1%) nhận thức 

chưa đúng về ngưỡng chẩn đoán của cả bệnh THA và ĐTĐ. Nhận thức của đối 

tượng về gánh nặng của bệnh THA và ĐTĐ lên hệ thống y tế là rất thấp (12,4%-

25,5%). 

Nhận thức của các YTT về nhiệm vụ của họ đối với hoạt động dự phòng, 

phát hiện sớm và quản lý bệnh THA và ĐTĐ đều tương đối thấp. Cụ thể không có 

YTT nào liệt kê đủ tất cả các nhiệm vụ của họ, đa số mới chỉ dừng lại từ 1-2 nhiệm 

vụ cho mỗi nội dung.  

Thực trạng về trang thiết bị, vật tư tiêu hao, dịch vụ kỹ thuật, thuốc thiết yếu 

và kinh phí phục vụ quản lý bệnh THA và ĐTĐ 

Đa số các TYT đã có các trang thiết bị cơ bản để phục vụ cho hoạt động 

quản lý THA và ĐTĐ. Tuy nhiên đối với từng trang thiết bị vẫn có khoảng 1/3 các 

TYT đánh giá là không đủ đáp ứng nhu cầu. Gần như 100% số trạm y tế thiếu hụt 

các vật tư tiêu hao và thuốc phục vụ cho công tác chẩn đoán và điều trị bệnh.  

Có 60% TYT báo cáo rằng không nhận được kinh phí hỗ trợ cho hoạt động 

hoạt động dự phòng, phát hiện sớm và quản lý bệnh THA và ĐTĐ. Các xã còn lại 

được nhận kinh phí từ nhiều nguồn khác nhau nhưng không thống nhất giữa các 

đơn vị. Các trạm đã từng nhận được kinh phí phục vụ cho hoạt động này đều cho 

rằng nguồn kinh phí là rất thấp, không đủ để thực hiện các nhiệm vụ  được giao. 

Nội dung 3: Xây dựng một số giải pháp dự phòng, phát hiện sớm và quản lý 

bệnh THA và ĐTĐ tại tuyến xã tỉnh Nam Định 

- Nhóm giải pháp 1: Giải pháp về truyền thông và vận động xã hội 

- Nhóm giải pháp 2: Giải pháp tăng cường hệ thống cung cấp dịch vụ và 

chuyên môn kỹ thuật y tế 

- Nhóm giải pháp 3: Giải pháp về phát triền nguồn nhân lực 

Nội dung 4: Triển khai và đánh giá thí điểm áp dụng mô hình dự phòng, 

phát hiện sớm và quản lý bệnh THA và ĐTĐ tại tuyến xã tỉnh Nam Định 

Từ các giải pháp đã được xây dựng, nghiên cứu sẽ áp dụng thí điểm và đánh 

giá kết quả triển khai mô hình khung để áp dụng các giải pháp dự phòng, phát hiện 

sớm và quản lý bệnh THA và ĐTĐ tại 01 xã của tỉnh Nam Định 

2. Kết quả 

2.1. Báo cáo tổng quan tình hình thực hiện các hoạt động dự phòng, phát 

hiện sớm và quản lý bệnh THA và ĐTĐ trên thế giới và tại Việt Nam  

2.2. Các Thực trạng hoạt động dự phòng, phát hiện sớm và quản lý bệnh 

THA và ĐTĐ tại tuyến xã tỉnh Nam Định:   

Về cơ cấu tổ chức, văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động dự phòng, phát 

hiện sớm và quản lý bệnh THA và ĐTĐ; Về nhân lực triển khai hoạt động dự 

phòng, phát hiện sớm và quản lý bệnh THA và ĐTĐ; Về trang thiết bị, vật tư tiêu 
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hao, dịch vụ kỹ thuật, thuốc thiết yếu và kinh phí phục vụ quản lý bệnh THA và 

ĐTĐ; Về  triển khai các hoạt động dự phòng, phát hiện sớm và quản lý bệnh THA 

và ĐTĐ;  

2.3. Xây dựng một số giải pháp dự phòng, phát hiện sớm và quản lý bệnh 

THA và ĐTĐ tại tuyến xã tỉnh Nam Định: Các giải pháp hướng này bao gồm nâng 

cao năng lực đội ngũ cán bộ, cung cấp các hướng dẫn cần thiết và các mô hình  để 

sàng lọc và quản lý bệnh.  

2.4. Triển khai và đánh giá thí điểm áp dụng mô hình dự phòng, phát hiện 

sớm và quản lý bệnh THA và ĐTĐ tại tuyến xã tỉnh Nam Định: 

- Câu lạc bộ sức khỏe cho người tăng huyết áp: sau khi tham gia câu lạc bộ, 

tỷ lệ tuân thủ điều trị của người bệnh tăng lên đáng kể. Ngoài ra các kiến thức về 

triệu chứng, biến chứng các biện pháp dự phòng tai biến đặc biệt là tai biến mạch 

não của người bệnh đã được cải thiện rõ rệt. 

- Câu lạc bộ phụ nữ dự phòng bệnh: Sau khi tham gia các buổi sinh hoạt của 

câu lạc bộ, hầu hết phụ nữ đã có sự cải thiện rõ rệt trong các chỉ số đánh giá. Cụ 

thể kiến thức về dấu hiệu, các yếu tố nguy cơ, các biến chứng của bệnh và các biện 

pháp dự phòng THA và ĐTĐ của phụ nữ tham gia nhóm câu lạc bộ sức khỏe đã 

được cải thiện rõ rệt. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Hoạt động dự phòng bệnh THA và ĐTĐ là hoạt động được các trạm trưởng 

tự đánh giá là đã được triển khai tốt nhất trong số 4 hoạt động được điều tra. Tuy 

nhiên tính chung cũng chỉ có khoảng 50% số trạm trưởng đánh giá hoạt động này 

diễn ra rất hiệu quả. Hoạt động được đánh giá kém nhất trong 4 hoạt động là quản 

lý thông tin về bệnh. 

Tỷ lệ nhân viên y tế chưa từng thực hiện các hoạt động tư vấn, kiểm soát 

cảm xúc và thói quen hút thuốc và uống rượu còn chiếm tỷ lệ cao. Tỷ lệ thường 

xuyên thực hiện các dịch vụ về dự phòng bệnh THA và ĐTĐ của NVYT cũng chỉ 

đạt từ 12-34,5%. Có tới 87,5% YTT chưa thực hiện các dịch vụ sàng lọc phát hiện 

sớm những người có nguy cơ mắc bệnh THA và ĐTĐ bằng các bảng kiểm nguy 

cơ. Tỷ lệ thường xuyên thực hiện các dịch vụ về cân, đo chiều cao và đo huyết áp 

cũng đạt tỷ lệ chưa cao. 

Tỷ lệ NVYT có thực hiện các dịch vụ dự phòng THA và ĐTĐ của NVYT 

trong tháng qua trước phỏng vấn đều tương đối thấp. Tỷ lệ đặc biệt thấp ở hai dịch 

vụ là liệu pháp tâm lý, kiểm soát cảm xúc, thói quen hút thuốc và uống rượu. Kết 

quả phân tích cho thấy có tới > 50% số NVYT trong tháng không thực hiện hai 

loại dịch vụ này (tứ phân vị 50 =0). Các dịch vụ còn lại đa số đều được NVYT 

thực hiện khoảng 1 lần trong tháng (tứ phân vị 50 =1). 

2. Khuyến nghị 

- Tiếp tục nhân rộng và áp dụng mô hình sàng lọc THA và ĐTĐ trong cộng 

đồng tại một số địa phương có đặc điểm tương đồng như xã Trung Thành. 

- Mở rộng mô hình sinh hoạt câu lạc bộ cho người tăng huyết áp tại cộng 

đồng.  

- Đầu tư kính phí để triển khai thực hiện các dự án áp dụng các mô hình 

được đề xuất trong nghiên cứu này trên phạm vi rộng để đánh giá tác động cụ thể 

hơn./. 
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NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP  
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC  

SỨC KHOẺ CÁN BỘ TỈNH NAM ĐỊNH  

 
 Đơn vị chủ trì: Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ  

tỉnh Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2011-2012 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ trung cao cấp được Đảng và 

Nhà nước rất quan tâm, sức khoẻ của đối tượng này phải được xem như tài sản của 

quốc gia cần phải được bảo vệ, chăm sóc tốt. Đối với cán bộ cao cấp sức khỏe có 

một vai trò rất quan trọng nhiều khi nó quyết định sự thành bại của công việc, góp 

phần không nhỏ trong việc điều hành, lãnh đạo và phát triển đất nước. Có khi 

người cán bộ muốn hết lòng vì dân vì nước, muốn đem sức lực và trí tuệ của mình 

ra phục vụ nhưng vì sức khoẻ mà không hoàn thành được nhiệm vụ. Yếu tố sức 

khoẻ quyết định sinh mệnh của từng cá nhân, nhưng đối với cán bộ lãnh đạo lại 

ảnh hưởng nhiều đến lợi ích của một tập thể và cả cộng đồng. 

Vì vậy bảo vệ và chăm sóc giữ gìn sức khoẻ cho cán bộ, giúp cho các đồng 

chí có sức khoẻ tốt để đảm nhận những trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân 

dân giao phó, điều đó không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành y tế mà còn là trách 

nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước và các ngành các cấp, là lương tâm trách nhiệm 

của những người thầy thuốc làm công tác bảo vệ sức khoẻ cán bộ, và đó cũng là 

việc thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” mà ông 

cha ta bao đời nay hằng vun đắp. Công tác theo dõi, đánh giá tình trạng sức khoẻ, 

bệnh tật và quá trình điều trị đóng góp một phần không nhỏ trong việc tăng cường 

bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ ngày càng tốt hơn… 

Qua các giai đoạn lịch sử cách mạng của dân tộc, Đảng và Nhà nước ta luôn 

xác định công tác bảo vệ sức khoẻ cán bộ là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đặc biệt. 

Quyết định số 605-QĐ/TU ngày 09/12/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ  Nam 

Định về việc thành lập Phòng khám-QLSKCB trực thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc 

sức khỏe cán bộ tỉnh đã xác định rõ vai trò quan trọng của ban, là  cơ quan chức 

năng nghiên cứu tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ, đề xuất chủ trương chính 

sách, chỉ đạo thực hiện công tác khám, chữa bệnh, điều dưỡng. Ban Bảo vệ, chăm 

sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh đã ban hành quy chế chuyên môn bảo vệ sức khoẻ, tổng 

hợp báo cáo về công tác bảo vệ sức khoẻ các năm, chỉ đạo  Phòng khám-

QLSKCB; tổng kết những kinh nghiệm trong công tác bảo vệ sức khoẻ cán bộ 

trung cao cấp tại tỉnh Nam Định. 

Mặc dù công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ của tỉnh đã được triển 

khai qua nhiều năm, nhưng việc nghiên cứu tổng kết đánh giá, tìm ra nguyên nhân, 

đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chăm sóc 

sức khỏe cán bộ chưa thực hiện được. Vì vậy việc nghiên cứu thực trạng, đề xuất 

một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ 

tỉnh  Nam Định  là một yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.  

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Tổng quan về công tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ: 
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Hoạt động công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ nghiên cứu gồm: 

- Mô hình tổ chức hệ thống Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ từ Trung 

ương đến các tỉnh, thành phố. 

- Đối tượng thuộc diện Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương 

và địa phương quản lý. 

- Hệ thống các Hội đồng chuyên môn và cơ sở Y tế khám chữa bệnh cho cán 

bộ. 

- Các chính sách và chế độ đối với các đối tượng được bảo vệ, chăm sóc sức 

khoẻ cán bộ  và chính sách với người làm công tác bảo vệ sức khoẻ cán bộ. 

- Hệ thống nhà nghỉ dưỡng phục hồi sức khoẻ cán bộ trung cao cấp và lão 

thành cách mạng. 

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán 

bộ tỉnh Nam Định:  

Nhìn chung cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật Y tế đã có nhiều tiến bộ 

song so với yêu cầu đòi hỏi ngày càng tăng về chất lượng khám và điều trị, chữa 

bệnh cho cán bộ còn nhiều hạn chế.  

Phòng khám- quản lý sức khoẻ cán bộ tỉnh được trang bị cơ sở vật chất cơ 

bản đáp ứng được một phần cho công tác khám và điều trị ngoại trú. Với biên chế 

rất có hạn (hiện được giao 11 biên chế), lại phải đảm bảo triển khai toàn diện các 

hoạt động của cơ quan chuyên trách và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, hơn 

nữa số lượng bác sỹ và các chuyên khoa chưa đáp ứng đủ so với yêu cầu hoạt động 

của một phòng khám. 

Cán bộ Điều dưỡng Đại học và Trung học chiếm từ 25% - 30%. Cán bộ 

khác chiếm 25% - 30%, bác sỹ chiếm tỷ lệ khoảng 45,4% -75% tổng số cán bộ, 

công chức của các năm, điều này thể hiện công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh 

đã chú trọng cán bộ làm chuyên môn nhất là cán bộ có trình độ cao (số có trình độ 

sau đại học từ 50%-75% số bác sĩ) đã đáp ứng được nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc 

sức khoẻ cán bộ trung cao cấp hiện nay  
Nội dung 3: Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, 

chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Nam Định.
 

- Giải pháp về tuyên truyền, nhận thức 

- Giải pháp về xây dựng cơ sở vật chất 

- Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ 

- Giải pháp về chế độ chính sách 

- Giải pháp ứng dụng Công nghệ thông tin  

- Giải pháp xã hội hóa công tác khám chữa bệnh, liên kết với các Bệnh viện, 

Sở, Ban, Ngành 

Nội dung 4: Phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe:  

Xây dựng được hồ sơ sức khoẻ phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 

cán bộ. 

 
2. Kết quả 

Sản phẩm của đề tài gồm: 

- Xây dựng 03 báo cáo Chuyên đề và Phần mềm QLHS sức khoẻ cán bộ: 

+ Chuyên đề 1: Tổng quan về công tác BVCSSKCB: Những vấn đề có liên 

quan đến công tác BVCSSKCB: Nội dung nêu được những khái niệm cơ bản về 

cán bộ, công tác BVSKCB; tổng hợp được các văn bản về công tác BVCSSKCB 
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của Trung ương và của tỉnh; tổng hợp báo cáo xử lý số liệu điều tra về công tác 

bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, huyện, thành phố. 

+ Chuyên đề 2:  Thực trạng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ 

tỉnh Nam Định. 

+ Chuyên đề 3: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác BVCSSKCB tỉnh 

Nam Định. 

+ Xây dựng Phần mềm  quản lý hồ sơ sức khỏe phục vụ công tác bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe cán bộ. 

- Tổ chức 02 Hội thảo khoa học: Thực trạng công tác BVCSSKCB tỉnh Nam 

Định và Những giải pháp nâng cao chất lượng công tác BVCSSKCB tỉnh Nam 

Định. 

Đề tài đã đưa ra được đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác 

Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Nam Định. Đề tài vừa mang tính lý luận và 

thực tiễn sâu sắc, bước đầu đã đạt được một số kết quả về đánh giá thực trạng đồng 

thời đã đề xuất một số phương hướng giải pháp, chính sách để thực hiện tốt hơn 

công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ của tỉnh. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ là nhiệm vụ vừa mang tính Nhân văn 

vừa mang trọng trách Chính trị quan trọng mà Đảng và Nhà nước giao phó cho hệ 

thống bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ. Đề tài đã đánh giá được thực trạng công 

tác Bảo vệ sức khoẻ cán bộ tỉnh Nam Định, đồng thời đề xuất được những giải 

pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán 

bộ giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài. 

Đề tài cũng đã đưa ra Khuyến nghị với các cơ quan hoạch định Chính sách 

có cách nhìn khách quan hơn trong mối tổng hoà xây dựng và ban hành các Chính 

sách có liên quan; đồng thời cũng giúp các cơ quan tổ chức thực hiện nhìn nhận lại 

nhiệm vụ của mình, tiếp tục tham mưu lãnh đạo các cấp hoàn thiện chức năng, 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động để công tác Bảo vệ, chăm sóc sức 

khoẻ của Hệ thống cũng như tỉnh Nam Định  ngày một hoàn thiện và phát triển, 

thực sự đạt mục tiêu: Sức khỏe ngày càng tăng, bệnh tật ngày càng giảm, tuổi thọ 

ngày càng cao, chất lượng sống ngày càng tốt. 

2. Kiến nghị 

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác 

BVCSSKCB từ tỉnh đến các huyện, thành phố, tạo điều kiện cho các cơ quan chức 

năng quan tâm đầu tư về con người, hạ tầng cơ sở, kinh phí để Ban BVCSSKCB 

hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. 

- Tỉnh cần có cơ chế để cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý 

chấp hành nghiêm và đủ việc kiểm tra đánh giá sức khoẻ hàng năm, đưa tiêu chí 

xếp loại sức khoẻ hàng năm vào một trong các tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ./. 
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG HỢP LÝ 
CHO PHỤ NỮ TRONG ĐỘ TUỔI SINH ĐẺ 

TẠI CÁC HUYỆN VÙNG VEN BIỂN TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2020-2022 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ở nước ta, tình trạng dinh dưỡng ở phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ tuổi sinh đẻ 

còn có nhiều vấn đề cần giải quyết như: thiếu năng lượng trường diễn, thiếu máu, 

thiếu kẽm, thiếu canxi, thiếu vitamin A, thừa cân-béo phì. Tỷ lệ thiếu năng lượng 

trường diễn phổ biến ở nhóm đối tượng có điều kiện kinh tế và trình độ thấp như 

công nhân, nữ sinh sống xa nhà, nữ sinh xuất thân từ nông thôn. Tỷ lệ thừa cân-béo 

phì ở người dân nói chung và phụ nữ nói riêng có xu hướng gia tăng theo tuổi và 

gặp ở cả nông thôn và thành thị, cả ở người làm việc trí óc lẫn chân tay. Người dân 

sử dụng thực phẩm không hợp lý trong khẩu phần ăn còn rất phổ biến. Kết quả 

điều tra dinh dưỡng năm 2019 cho thấy năng lượng khẩu phần của người dân tăng 

cao hơn so với nhu cầu khuyến nghị; tăng mức tiêu thụ thịt; giảm mức tiêu thụ gạo 

và mức tiêu thụ rau quả mới chỉ đạt khoảng 66,4%-77,4% so với nhu cầu khuyến 

nghị 

. Nam Định là một tỉnh ở đồng bằng duyên hải Bắc Bộ thuộc hạ lưu sông 

Hồng có mật độ dân số cao, người dân trong tỉnh đặc biệt là phụ nữ độ tuổi sinh đẻ 

cũng gặp một số vấn đề về sức khỏe có liên quan đến dinh dưỡng như thiếu năng 

lượng trường diễn, thừa cân-béo phì, thiếu máu, thiếu kẽm,… chiếm tỷ lệ khá cao.  

Khu vực ven biển của tỉnh Nam Định còn là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của 

biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Người dân ở khu vực này có nguy cơ cao bị 

mất mùa, thiếu việc làm, giảm khả năng tiếp cận với thực phẩm. Bên cạnh đó kiến 

thức, kỹ năng của người dân về sử dụng thực phẩm hợp lý và an toàn còn nhiều 

hạn chế. Đây là những yếu tố có ảnh hưởng xấu đến tình trạng dinh dưỡng, sức 

khỏe, chất lượng sống và tuổi thọ của người dân. 

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, để có căn cứ khoa học nhằm góp phần 

giúp nhà hoạch định chính sách đưa ra phương án giải quyết những vấn đề sức 

khỏe liên quan đến dinh dưỡng và dinh dưỡng hợp lý cho phụ nữ. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và xác định một số yếu tố liên 

quan ở phụ nữ từ 20-49 tuổi tại các huyện vùng ven biển tỉnh Nam Định. 

Tình trạng dinh dưỡng của đối tượng nghiên cứu 

Tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn là 10,3% có ý nghĩa về sức khỏe cộng 

đồng ở mức độ vừa; Tỷ lệ thừa cân béo phì là 10,9%; Tỷ lệ dự trữ mỡ cơ thể cao là 

48,9% và béo bụng là 19,2%.   

Hiểu biết và quan điểm của phụ nữ đối với các vấn đề dinh dưỡng 

 Quan điểm của phụ nữ về tầm quan trọng của chế độ ăn đầy đủ và hợp lý là 

rất cao  (93,4% cho rằng ăn đầy đủ và hợp lý các bữa ăn trong ngày là quan trọng 

hoặc rất quan trọng); 83,3% đối tượng nghiên cứu mong muốn được tiếp nhận 

thông tin qua y tế cơ sở, 87,1% qua mạng xã hội (Zalo, Facebook); 91,9% đối 

tượng nghiên cứu sẵn sàng để tiếp nhận thông tin về dinh dưỡng hợp lý.  
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 Khẩu phần của đối tượng: Năng lượng trung bình khẩu phần của đối tượng 

nghiên cứu là 83,6%, thấp hơn so với nhu cầu khuyến nghị; Năng lượng khẩu phần 

cung cấp khoảng từ protein là 7,8%, cao hơn nhu cầu khuyến nghị; Năng lượng 

khẩu phần từ lipid và glucid thấp hơn so với nhu cầu khuyến nghị; Tỷ lệ khẩu phần 

P:L:G (17,7:16,6:65,7) chưa cân đối so với nhu cầu khuyến nghị 12:18:70; Tỷ lệ 

protein động vật/protein tổng số là 52,8%; tỷ lệ lipid thực vật/lipid tổng số thấp có 

16,4%; Tỷ số Ca/P thấp so với khuyến nghị đạt có 0,6; Tỷ lệ Vitamin B1/1000 

Kcal (mg) vượt nhu cầu khuyến nghị là 0,8. 

 Yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng: Có sự liên quan có ý nghĩa 

thống kê giữa thiếu năng lượng trường diễn với tuổi của đối tượng nghiên cứu 

(p<0,05). Tuổi càng thấp có tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn càng cao; Có sự 

liên quan có ý nghĩa thống kê giữa thừa cân – béo phì, béo bụng, % mỡ cơ thể cao 

với tuổi của đối tượng nghiên cứu (p<0,05). Ở người có tuổi đời càng cao có tỷ lệ 

thừa cân – béo phì càng cao. 

  Yếu tố liên quan đến thiếu máu, thiếu kẽm: Tỷ lệ thiếu máu và thiếu kẽm 

ở các đối tượng có tỷ lệ khác nhau. Tuy nhiên chưa tìm được sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê về tỷ lệ thiếu kẽm ở các đối tượng trong nghiên cứu này; Tỷ lệ 

thiếu máu ở phụ nữ trong nhóm nghiên cứu có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng ở mức 

nhẹ 15,8%. 

Nội dung 2: Đề xuất các giải pháp thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý cho 

phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại các huyện vùng ven biển tỉnh Nam Định. 

Hiện nay, có 3 nhóm giải pháp cơ bản được khuyến nghị trong chăm sóc 

dinh dưỡng cho PNSĐ. Thứ nhất là bổ sung vi chất dinh dưỡng; thứ hai là bổ sung 

thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; thứ ba là truyền thông-giáo dục sức 

khỏe về thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý.  

Trong các nhóm giải pháp được khuyến cáo sử dụng thì nhóm giải pháp thứ 

ba được xem là giải pháp bền vững và có khả năng triển khai trên diện rộng với 

nguồn lực sẵn có của gia đình và tại địa phương. Tuy nhiên nhóm giải pháp thứ ba 

cần phải làm thường xuyên, liên tục và lâu dài để có được sự cải thiện dinh dưỡng 

cũng như tính bền vững của chương trình can thiệp.  

Chất dinh dưỡng cung cấp năng lượng, nguyên liệu cho cơ thể con người 

hoạt động và thực hiện chức năng của các cơ quan trong cơ thể. Chất dinh dưỡng 

được cung cấp từ thực phẩm, tuy nhiên không có 1 loại thực phẩm nào là hoàn hảo 

có thể cung cấp đầy đủ mọi chất dinh dưỡng cho cơ thể.  

Vì vậy lời khuyên Dinh dưỡng hợp lý của Bộ y tế đã nêu rõ: “Ăn đa dạng 

nhiều loại thực phẩm và đảm bảo đủ 4 nhóm: chất bột, chất đạm, chất béo, vitamin 

và muối khoáng. Phối hợp thức ăn nguồn đạm động vật và thực vật, nên ăn tôm, 

cua, cá và đậu đỗ”. Việc truyền thông giáo dục cho người dân biết sử dụng thực 

phẩm đa dạng, hợp lý đặc biệt là thực phẩm sẵn có tại địa phương đem lại hiệu quả 

cao về tính khả thi và bền vững của chương trình can thiệp.  

Đa dạng hóa bữa ăn là giải pháp bền vững nhất để cải thiện tình trạng vi 

chất của người dân. Đa dạng hóa bữa ăn là sự kết hợp các loại thực phẩm khác 

nhau làm cho bữa ăn cân đối hơn về giá trị và vi chất dinh dưỡng, đồng thời làm 

tăng hấp thu các chất dinh dưỡng. Đa dạng hóa bữa ăn đòi hỏi phải có sự thay đổi 

thói quen ăn uống và phải tạo được nguồn thực phẩm phong phú để các gia đình, 

nhất là các gia đình nghèo có khả năng tiếp cận với các loại thực phẩm đó. Đa 
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dạng hóa bữa ăn cũng là lựa chọn tối ưu tuy nhiên khi thực hiện lại mất nhiều thời 

gian nhất.  

2. Kết quả 

 Đề tài đã xây dựng 03 báo cáo; 01 hướng dẫn và đăng tải 04 bài báo trên tạp 

chí chuyên ngành: Báo cáo: Tình trạng dinh dưỡng và xác định một số yếu tố liên 

quan ở phụ nữ từ 20-49 tuổi tại các huyện vùng ven biển tỉnh Nam Định; Báo cáo: 

Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại các huyện 

vùng ven biển tỉnh Nam Định; Báo cáo: Đề xuất các giải pháp thực hiện chế độ 

dinh dưỡng hợp lý cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Công tác giáo dục truyền thông đóng vai trò cực kỳ quan trọng nhằm thay 

đổi thói quen và hành vi của người dân. Truyền thông-giáo dục cho người dân biết 

cách lựa chọn thực phẩm có giá trị sinh học cao, giàu vitamin và khoáng chất. 

Đồng thời hướng dẫn người dân hạn chế sử dụng thực phẩm không có lợi cho sức 

khỏe, cản trở hấp thu và giảm hoạt tính của chất dinh dưỡng cũng vô cùng cần 

thiết. Hướng dẫn chế độ ăn hợp lý, khuyến khích cách chế biến hạt nẩy mầm, lên 

men như làm giá đỗ, dưa chua để tăng lượng vitamin C và giảm acid phytic trong 

thực phẩm. Các loại đồ uống như chè, cà phê nên uống cách xa bữa ăn. Bằng cách 

điều chỉnh, cải thiện, đa dạng hóa bữa ăn, con người có thể cải thiện tình trạng 

dinh dưỡng, cải thiện tình trạng sức khỏe liên quan đến thiếu hoặc thừa chất dinh 

dưỡng. 

Trên thực tế việc sử dụng thực phẩm sẵn có tại địa phương một cách đầy đủ 

và hợp lý sẽ giúp cho người dân nói chung và phụ nữ nói riêng có được đầy đủ 

chất dinh dưỡng phục vụ cho quá trình phát triển, duy trì cân bằng hoạt động sống 

và các chức năng của cơ thể. Sử dụng thực phẩm tại chỗ cũng giúp cho người dân 

giảm được các chi phí mua các loại thuốc, thực phẩm bổ sung đảm bảo tính bền 

vững của việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng. Tuy nhiên hiện nay do thiếu kiến 

thức, kỹ năng và thói quen sử dụng nên người dân vẫn còn chưa quan tâm nhiều 

đến việc ăn đầy đủ và hợp lý các loại thực phẩm cung cấp đủ 4 nhóm chất: đạm, 

béo, bột đường, vitamin, khoáng chất và chất xơ. Dinh dưỡng đầy đủ và hợp lý 

cho PNSĐ có vai trò quan trọng trong việc giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng bào thai, trẻ 

sơ sinh và trẻ nhỏ.  

Trong thời gian mang thai cho đến khi trẻ được 24 tháng tuổi sự phát triển 

của trẻ phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện dinh dưỡng của người mẹ. Không 

những thế người mẹ thiếu chất dinh dưỡng trong giai đoạn tiền mang thai, khi 

mang thai và trong giai đoạn cho con bú cũng có ảnh hưởng lâu dài tới thể lực và 

trí lực khi trẻ trưởng thành.  

2. Kiến nghị 

- Nhà trường nên có kế hoạch phát triển các tài liệu tổng quan và tài liệu 

hướng dẫn đảm bảo dinh dưỡng hợp lý thành sách chuyên khảo phục vụ cho công 

tác đào tạo. 

- Sở Khoa học Công nghệ và Trường Đại học điều dưỡng Nam Định cần 

tiếp tục nghiên cứu trên các địa bàn khác ngoài trong tỉnh để có bức tranh tổng 

quát hơn về tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Sử dụng một 
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số giải pháp để thử nghiệm can thiệp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng và một 

số vấn đề có liên quan.  

- Các cơ quan quản lý, chuyên môn và truyền thông cần quan tâm nhiều hơn 

đến công tác truyền thông về vấn đề Dinh dưỡng hợp lý trong dự phòng bệnh tật 

đặc biệt là đối với phụ nữ tuổi sinh đẻ./. 
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NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 
GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI 

HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH 
 

 Đơn vị chủ trì: Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2016-2017 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo ở Việt Nam đang được triển khai 

mạnh mẽ và rộng khắp theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 

4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

và đào tạo. Một trong những định hướng quan trọng mà Nghị quyết đã chỉ ra cho 

giáo dục, đào tạo là cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa đổi mới giáo dục phổ 

thông và đổi mới ở các trường sư phạm. Theo đó mục tiêu, chương trình, nội dung, 

phương pháp đào tạo trong trường sư phạm sẽ phải thay đổi để việc đào tạo, đào 

tạo lại đội ngũ nhà giáo thực hiện được tốt chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Nam Định là cơ sở đào tạo giáo viên 

cho các cấp học mầm non, tiểu học và THCS trên bàn tỉnh Nam Định. Để đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo nói chung, trường CĐSP Nam Định phải triển 

khai đào tạo theo hướng phát triển năng lực người học. Với đặc thù của trường sư 

phạm, yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo còn đặt ra vấn đề đào tạo người giáo viên 

có đủ năng lực và phẩm chất để thực hiện dạy học phát triển năng lực người học ở 

phổ thông. Đây là yêu cầu “kép” của nhà trường sư phạm trước yêu cầu đổi mới 

giáo dục, vừa đổi mới công tác đào tạo của trường vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới ở 

phổ thông. Để thực hiện đổi mới giáo dục, điều khó khăn mà trường CĐSP Nam 

Định cần tháo gỡ đó là xác định được các biện pháp triển khai đổi mới giáo dục 

phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Xuất phát từ thực tiễn đó “Nghiên 

cứu biện pháp triển khai đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học 

phát triển năng lực người học ở trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định” là vấn đề 

cấp thiết. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

 Nội dung 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo 

viên đáp ứng yêu cầu dạy học phát triển năng lực người học ở phổ thông 

- Thống nhất quan niệm về năng lực người học, dạy học theo định hướng 

phát triển năng lực và phẩm chất của người học 

- Xác định những năng lực cụ thể người học 

- Ảnh hưởng của các thành phần của quá trình đào tạo trong xu hướng đổi 

mới 

Nội dung 2: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu 

cầu dạy học phát triển năng lực người học 

- Thực trạng công tác đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học phát triển 

năng lực người học ở trường CĐSP Nam Định trong những năm gần đây:  

Đánh giá chất lượng đào tạo giáo viên thông qua các yếu tố của quá trình 

đào tạo: Chương trình; Quy chế đào tạo và các văn bản điều hành; Đánh giá người 

học; Phương pháp dạy học; Phương thức kiểm tra đánh giá; Cơ sở vật chất 
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- Thực trạng bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học phát triển năng 

lực người học trên địa bàn tỉnh Nam Định: Đánh giá chất lượng bồi dưỡng giáo 

viên; Nguyên nhân 

Để thực hiện nội dung này đề tài đã tiến hành Khảo sát/điều tra mức độ đáp 

ứng nhiệm vụ người giáo viên phổ thông của sinh viên. Đối tượng gồm 30 người là 

cán bộ quản lý giáo dục phòng Giáo dục và trường phổ thông; 70 người là giáo 

viên màng lưới của các phòng Giáo dục. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi và 

đàm thoại 

- Hội nghị trao đổi với các cơ quan quản lý đội ngũ giáo viên trong tỉnh 

(Phòng Tiểu học, phòng Trung học phổ thông; một số Phòng Giáo dục và Đào tạo 

trong tỉnh) về các chương trình bồi dưỡng mà đội ngũ giáo viên trong tỉnh đã tham 

gia. 

- Hội thảo kết hợp lấy ý kiến chuyên gia về thực trạng công tác đào tạo, bồi 

dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo và đề xuất các giải 

pháp đổi mới chương trình đào tạo theo định hướng phát triển năng lực người học. 

 Nội dung 3: Biện pháp triển khai đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu 

cầu dạy học phát triển năng lực người học 

- Biện pháp triển khai đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học phát triển 

năng lực người học ở trường CĐSP Nam Định 

- Xây dựng, điều chỉnh các chương trình đào tạo, đề cương chi tiết theo 

hướng đảm bảo: Phát triển được năng lực người học; Đáp ứng yêu cầu thực tiễn 

giáo dục; Phù hợp với điều kiện hiện có của trường CĐSP Nam Định 

- Chỉnh sửa, bổ sung Quy chế đào tạo và các văn bản điều hành đào tạo theo 

hướng người học là trung tâm 

- Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực người học 

- Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng đánh giá được năng lực người học  

- Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện dạy học 

Nội dung 4: Thực nghiệm giáo dục và xây dựng quy trình  

- Triển khai dạy thực nghiệm đối với sinh viên một số học phần trong 

chương trình; Đánh giá hiệu quả các biện pháp triển khai (thông qua phương thức 

phiếu hỏi) 

- Triển khai bồi dưỡng đối với giáo viên phổ thông /cựu sinh viên: Tổ chức 

lớp bồi dưỡng một số chuyên đề cho giáo viên phổ thông về dạy học phát triển 

năng lực người học; Đánh giá chất lượng bồi dưỡng  

- Xây dựng quy trình thực hiện đào tạo và bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu 

cầu dạy học phát triển năng lực người học 

2. Kết quả 

- Đề tài đã xây dựng được 05 báo cáo khoa học theo từng chuyên đề nghiên 

cứu: 

+ Báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên 

đáp ứng yêu cầu dạy học phát triển năng lực người học 

+ Báo cáo thực trạng công tác đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học 

phát triển năng lực người học ở trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định trong những 

năm gần đây 
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+ Báo cáo thực trạng công tác bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới 

mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp dạy học theo chương trình phổ 

thông mới trên địa bàn tỉnh Nam Định 

+ Báo cáo yêu cầu về đổi mới trong quá trình đào tạo giáo viên ở trường Cao 

đẳng Sư phạm Nam Định 

+ Báo cáo kết quả thực nghiệm đối với sinh viên và bồi dưỡng đối với giáo 

viên phổ thông  

- Xây dựng: Quy trình thực hiện đào tạo và bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu 

cầu dạy học phát triển năng lực người học trong điều kiện trường Cao đẳng Sư 

phạm Nam Định 

- Ba chương trình đào tạo thuộc các ngành: Sư phạm Toán;  Khoa học Xã 

hội và hoạt động trải nghiệm; Giáo dục Tiểu học 

- Ba đề cương chi tiết học phần trong các chương trình đào tạo 

- Hai chuyên đề bồi dưỡng cho giáo viên Tiểu học và Trung học cơ sở nhằm 

mục đích phát triển một số năng lực chuyên biệt cho giáo viên và học sinh 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Từ thực tiễn về sự bất cập trong mục tiêu, chương trình đào tạo, nền tảng cơ 

sở vật chất… trong việc dạy học phát triển năng lực người học tại trường CĐSP 

Nam Định, nhóm nghiên cứu đã đề xuất được các giải pháp khắc phục trong giai 

đoạn tới nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

Các mô hình triển khai thí điểm đã cho kết quả bước đầu khả thi, hiệu quả; 

đặc biệt là phải chú trọng công tác bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học 

trong tình hình mới. 

2. Kiến nghị 

- Triển khai đổi mới đào tạo trong thời gian thực hiện đề tài khoa học là 

chưa đủ kết thúc một khóa đào tạo. Vì vậy, với trường CĐSP Nam Định, các biện 

pháp triển khai đổi mới đào tạo cần được ưu tiên về nhân lực và kinh phí để tiếp 

tục thực hiện trong suốt khóa đào tạo nhằm đạt được mục tiêu đào tạo là người 

giáo viên có năng lực thực hiện dạy học phát triển năng lực người học ở trường 

phổ thông. Trong đó, chú trọng đến việc nâng cao trình độ nhận thức, tạo động lực 

cho cán bộ, giảng viên thực hiện đổi mới đào tạo trong mỗi phần việc của đơn vị 

và bản thân. 

- Các nội dung bồi dưỡng đã được xây dựng theo định hướng việc bổ sung 

kịp thời những hạn chế của các chương trình đào tạo trước đây cũng như đáp ứng 

tiêu chuẩn hạng giáo viên. Vì vậy, những nội dung bồi dưỡng cần được tổ chức bồi 

dưỡng với mọi giáo viên hiện đang công tác tại các trường mầm non, tiểu học và 

trung học cơ sở trong tỉnh. Đây là vấn đề cấp bách, đòi hỏi một lượng lớn về thời 

gian, kinh phí và số người tham gia. Vì vậy rất cần có sự hỗ trợ tiếp tục của sở 

Khoa học và Công nghệ để lập và thực hiện Đề án “Bồi dưỡng giáo viên tiểu học, 

trung học cơ sở tỉnh Nam Định đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông” 

- Các đơn vị quản lý cấp trên như Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Nam 

Định, Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định cần có định hướng đồng bộ giữa việc đào 

tạo, bồi dưỡng giáo viên của trường sư phạm và sử dụng giáo viên cũng như nâng 

cao năng lực đội ngũ giáo viên. Các giải pháp quản lý đảm bảo sự đồng bộ trên có 

ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bởi nó gắn được đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng giáo 
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viên thành một hệ thống thống nhất. Trong tình hình đào tạo sư phạm còn nhiều 

bất cập như hiện nay, giải pháp trên ảnh hưởng trực tiếp đến tồn tại và phát triển 

của hệ thống trường sư phạm./. 
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NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÂN LUỒNG  
HỌC SINH SAU TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

TỈNH NAM ĐỊNH 

     
 Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định 

Thời gian thực hiện: 2012-2013 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Trên cơ sở Quyết định số 579/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển nhân lực 

Việt Nam thời kỳ 2011-2020 và Quyết định số 1216/QĐ-TTg về Quy hoạch phát 

triển nhân lực Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Nam Định 

đã xây dựng Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-

2020. 

 Tuy nhiên đến nay chưa có nghiên cứu nào về công tác phân luồng học sinh 

để phục vụ các mục tiêu của quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Nam Định, 

trong khi đó các mục tiêu về phổ cập giáo dục bậc trung học của tỉnh vẫn cần tiếp 

tục được đẩy nhanh. Phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ 

thông rất cần được chuyển dịch theo hướng tích cực trên toàn tỉnh Nam Định. Nếu 

phân luồng học sinh đúng hướng không những sức ép về tuyển sinh, về chất lượng 

giáo dục của các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh được tháo gỡ mà ngay 

cả các cơ sở đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng được giải thoát và phát huy 

khả năng, nâng cao chất lượng đào tạo. Phân luồng học sinh theo hướng tích cực sẽ 

tác động trực tiếp đến kinh tế - xã hội, đó là sự tiết kiệm tiền của, thời gian cho mỗi 

học sinh, gia đình và toàn xã hội. Là sự an ninh trật tự xã hội tốt hơn khi không có 

những thanh thiếu niên tự do, chơi bời, không nơi học tập, làm việc; đồng thời sẽ 

tạo ra nguồn nhân lực được đào tạo phục vụ trực tiếp cho các hoạt động kinh tế, xã 

hội của địa phương cũng như cả nước; thực sự mang lại hiệu quả kinh tế xã hội 

tích cực. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

 Nội dung 1: Tổng hợp những vấn đề lý luận có liên quan đến phân luồng 

học sinh 

- Xác định cơ sở khoa học, thực tiễn của việc phân luồng học sinh như: tâm 

sinh lý lứa tuổi, quy luật phát triển tư duy nhận thức, điều kiện và tập quán của mỗi 

gia đình, vùng miền, sự phát triển của kinh tế, xã hội trong từng thời kỳ, ... 

- Phân tích nội dung các quy định ở một số chế độ chính sách của Nhà nước 

có ảnh hưởng đến công tác phân luồng như: Chế độ trả lương theo bằng cấp, chế 

độ tuyển lao động của các tổ chức kinh tế, xã hội hiện hành và trước đây; các chế 

độ chính sách trong tuyển sinh, trong giải quyết quyền lợi người dạy và người học 

tại các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, chế độ chính sách đối với 

doanh nghiệp khi sử dụng lao động, trách nhiệm của doanh nghiệp khi tuyển lao 

động;... 

Nội dung 2: Thực trạng về phân luồng học sinh sau THCS và THPT từ 2009 

đến nay 

- Khảo sát tình hình học sinh tốt nghiệp THCS, THPT các năm 2009, 2010, 

2011 tại 20 trường THCS và 10 trường THPT đại diện các vùng miền (2 trường 

vùng ven biển, 2 trường thuộc phường, 2 trường ở vùng có làng nghề, 2 trường thị 
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trấn, 12 trường ở nông thôn) về thực trạng phân luồng. 

- Điều tra xã hội học 100 đối tượng là học sinh, phụ huynh và giáo viên chủ 

nhiệm về nhận thức và quan điểm phân luồng.  

- Nghiên cứu nhu cầu tuyển dụng lao động và thực trạng việc làm và thu 

nhập của người lao động có trình độ đào tạo tại 15 doanh nghiệp để đánh giá các 

yếu tố ảnh hưởng đến công tác phân luồng. 

Những năm qua, kết quả PLHS của tỉnh Nam Định chưa được như mong 

muốn. Phần lớn học sinh sau tốt nghiệp THCS có nguyện vọng và được sắp xếp 

vào học THPT: năm học 2009-2010, có 31.074 học sinh tốt nghiệp THCS thì có 

25.505 em được vào học THPT các loại hình, chiếm tỷ lệ 82% so với số tốt nghiệp; 

năm học 2010-2011, có 29.293 học sinh tốt nghiệp THCS, có 25.013 được tuyển 

vào lớp 10, chiếm tỷ lệ 84,2% số học sinh tốt nghiệp; năm học 2011-2012 là 

27.997 học sinh tốt nghiệp, tuyển 24.141 em vào lớp 10, chiếm tỷ lệ 86,2% số tốt 

nghiệp; năm học 2012-2013 tốt nghiệp 26.065 sẽ tuyển mới 22.823 vào lớp 10, 

chiếm tỷ lệ 87,6%. Tỷ lệ vào học TCCN các năm học 2009-2010 là 2,39%; năm 

học 2010-2011 là 3,21% và năm học 2011-2012 là 3,2%. Trong khi đó, tỷ lệ PLHS 

sau THCS hợp lý trong giai đoạn hiện nay của nước ta mà Bộ GD và ĐT đưa ra là 

không quá 65% vào học THPT, tối thiểu 15% vào học TCCN và 15% vào học 

nghề. Để đạt được tỷ lệ này, tỉnh Nam Định còn cần thời gian và nhiều điều kiện 

khác. Khi chất lượng, hiệu quả đào tạo của các trường TCN và TCCN còn hạn chế, 

việc làm và thu nhập của người tốt nghiệp các trường này còn khó khăn thì nhu cầu 

học tập của học sinh cũng như nguyện vọng của gia đình họ chưa thể thay đổi. 

Cũng chính vì quy mô, điều kiện cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo của các cơ sở 

dạy nghề, TCCN còn khó khăn nên tỉnh Nam Định đã đầu tư, đảm bảo các điều 

kiện để thực hiện mục tiêu hằng năm tuyển mới từ 80% trở lên số học sinh tốt 

nghiệp THCS vào học THPT các loại hình, có như vậy mới đáp ứng nhu cầu học 

tập chính đáng của học sinh cũng như nguyện vọng của các bậc cha mẹ học sinh 

trong tỉnh. 

Nội dung 3: Đề xuất một số giải pháp phân luồng học sinh 

Trên cơ sở các nghiên cứu trong và ngoài nước và thực trạng tình hình, đề 

tài đã tổng hợp và đề xuất một số nhóm giải pháp về công tác phân luồng học sinh 

sau THCS và THPT, tập trung vào 3 nhóm giải pháp là: nhóm giải pháp về tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức về phân luồng học sinh cho cha mẹ học sinh, học sinh, 

giáo viên trung học, người sử dụng lao động; Nhóm giải pháp về năng lực và chất 

lượng đào tạo và nhóm giải pháp về công tác quản lý nhà nước. 

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm các báo cáo: 

- Những vấn đề lý luận về phân luồng học sinh  

- Thực trạng về phân luồng học sinh sau THCS và THPT từ 2009 đến nay 

- Đề xuất các giải pháp về phân luồng học sinh sau THCS,THPT 

Kết quả nghiên cứu không chỉ góp phần tích cực thay đổi nhận thức của 

nhân dân về công tác phân luồng học sinh; Trực tiếp tác động đến việc lựa chọn 

trường THPT, GDTX hoặc TCCN, DN của học sinh, cha mẹ học sinh THCS; việc 

lựa chọn ngành nghề, loại hình trường, bậc đào tạo của học sinh, cha mẹ học sinh 

THPT; Tác động trực tiếp đến tỷ lệ PLHS mà còn góp phần thúc đẩy việc nâng cao 
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chất lượng đào tạo, đào tạo theo nhu cầu xã hội của các cơ sở đào tạo nghề nghiệp, 

từ đó ảnh hưởng đến tỷ lệ cơ cấu trình độ nguồn nhân lực qua đào tạo của xã hội. 

- Kết quả bước đầu thực hiện một số nhóm giải pháp: 

Kết quả là học sinh tốt nghiệp THCS, năm học 2009-2010, có tỷ lệ học sinh 

đăng ký thi tuyển vào lớp 10 là 93,5% so với số tốt nghiệp, năm 2010-2011 giảm 

còn 84,3%, năm 2011-2012 còn 80,5%. Tỷ lệ này hoàn toàn không phản ánh nhu 

cầu học tập THPT của con em nhân dân suy giảm, mà là biểu hiện sự chuyển biến 

tích cực, sát thực tiễn hơn của các bậc cha mẹ học sinh và các em. Khi năng lực 

học tập, tiếp thu văn hoá yếu, lựa chọn một hình thức học nghề phù hợp năng 

khiếu, sở trường, điều kiện của gia đình sẽ mang lại hiệu quả hơn nhiều. Không 

nhất thiết cứ tốt nghiệp THCS phải vào học THPT. Tương ứng với hiện tượng 

giảm nhanh số học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT là sự tăng lên của học 

sinh các lớp văn hoá - nghề; đây là những học sinh tốt nghiệp THCS vào học các 

trường TCCN, TCN có đăng ký học văn hoá hệ bổ túc THPT, năm 2009-2010 có 

1.985 học sinh, năm 2010-2011 có 2.150 học sinh, đến năm 2011-2012 đã có 2.274 

học sinh loại hình này. Đối với học sinh tốt nghiệp THPT, tình hình đăng ký dự thi 

vào CĐ, ĐH cũng có những thay đổi tích cực, thiết thực hơn. Nhiều học sinh và 

các bậc cha mẹ học sinh trong tỉnh đã ý thức được việc lựa chọn ngành nghề, 

trường CĐ, ĐH phù hợp lực học, điều kiện gia đình, nhu cầu lao động của xã hội 

trước khi đăng ký dự thi; năm 2010 tỷ lệ hồ sơ đăng ký dự thi (57.439 hồ sơ) so 

với số thí sinh tốt nghiệp THPT (25.073 học sinh) là 2,29 hồ sơ/1 học sinh tốt 

nghiệp THPT, năm 2011 có 2,20 hồ sơ/học sinh, năm 2012 là 2,10 hồ sơ/học sinh 

và năm 2013 chỉ còn 1,84 hồ sơ/1 học sinh tốt nghiệp THPT. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Để tiếp tục nhìn nhận đúng công tác phân luồng học sinh và thực hiện quyết 

liệt, hiệu quả hơn; phát huy tốt hơn nữa những dấu hiệu tiến bộ ban đầu của kết 

quả phân luồng học sinh; đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp, các ngành, trong đó các 

ngành GD&ĐT, LĐ-TB&XH phải giữ vai trò chủ đạo. Trước hết phải là các giải 

pháp nâng cao nhận thức về vai trò của phân luồng học sinh cho mọi người, từ 

người học, cha mẹ họ, người dạy đến đội ngũ lãnh đạo các cấp, các ngành. Cùng 

với việc nâng cao nhận thức về phân luồng học sinh là việc ban hành các cơ chế, 

chính sách về  phân luồng học sinh; về đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả của 

các cơ sở đào tạo nghề nghiệp; về việc tuyển dụng, sử dụng lao động các trình độ 

đào tạo và chế độ trả lương …. Đồng thời các chế độ, chính sách phải được tổ chức 

thực hiện quyết liệt ở các cấp, các ngành. Trong số các giải pháp tăng cường phân 

luồng học sinh, có những giải pháp mang tính vĩ mô, dài hạn, có giải pháp mang 

tính tình thế, ngắn hạn; có những giải pháp phải do các cơ quan trung ương ban 

hành, có những giải pháp do địa phương, hoặc ngành, đoàn thể ban hành …  

2. Kiến nghị 

- Phân luồng học sinh cần có định hướng của cơ quan quản lý nhà nước từ 

trung ương đến địa phương vừa phù hợp nhu cầu chung, vừa phù hợp  điều kiện 

kinh tế - xã hội và nhu cầu nguồn nhân lực từng vùng, miền. 

- Cần thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên hướng nghiệp trong 

trường phổ thông theo hướng chuẩn hóa; hạn chế số giáo viên làm công tác giáo 

dục hướng nghiệp không được đào tạo hoặc đào tạo không đúng chuyên ngành. 
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- Có cơ chế khuyến khích các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thành lập 

các trung tâm đào tạo nghề, trường dạy nghề, trường TCCN; nhất là phát triển 

mạng lưới ở những vùng khó khăn, chất lượng giáo dục phổ thông nhiều hạn chế. 

Có chính sách trợ giúp tài chính cho học sinh nghèo và những cơ sở đào tạo tuyển 

học sinh tốt nghiệp THCS để đào tạo nghề, TCCN từ sớm./. 
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NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP DẠY THỰC HÀNH THEO  
NĂNG LỰC THỰC HIỆN – TRIỂN KHAI ỨNG, DỤNG  

TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ DẠY NGHỀ TỈNH NAM ĐỊNH 
 

 Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật  
Nam Định 

Thời gian thực hiện: 2011-2012 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đánh giá về dạy nghề tỉnh Nam Định, trong Báo cáo chính trị của Ban chấp 

hành Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2011 – 2015) đã chỉ rõ 

“Công tác đào tạo nghề chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, quy 

hoạch chưa hợp lý, thiếu sự liên kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và đơn vị sử dụng, 

một số nội dung đào tạo chưa thiết thực phục vụ sản xuất kinh doanh”. 

Giáo viên dạy nghề (GVDN) giữ một vị trí quan trọng trong sự nghiệp đào 

tạo đội ngũ CNKT. Có tới 60 - 70% thời lượng trong dạy học của GVDN là dạy 

thực hành nghề. ở người GVDN không chỉ có kiến thức vững về chuyên môn kỹ 

thuật mà còn phải có đạo đức, có kỹ năng sư phạm, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng 

quản lý. Đó là những nhân tố tạo nên NLTH.  

Chính vì vậy, đề tài: "Nghiên cứu, đề xuất phương pháp dạy thực hành theo 

năng lực thực hiện - Triển khai, ứng dụng tại một số cơ sở dạy nghề tỉnh Nam 

Định" được tiến hành nghiên cứu nhằm góp phần giải quyết những vấn đề về lý 

luận và thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng thực hành nghề. 

Mặt khác, các kết quả nghiên cứu có khả năng được triển khai ứng dụng rộng rãi ở 

các khoa, tổ bộ môn chuyên ngành kỹ thuật tại trường ĐH SPKTNĐ và một số 

CSDN tỉnh Nam Định sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp giáo dục 

nghề nghiệp hiện nay. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Phương pháp luận của phương pháp dạy thực hành theo năng 

lực thực hiện 

- Cơ sở lý luận về dạy thực hành (DTH) theo năng lực thực hiện (NLTH) 

- Những kinh nghiệm về việc ứng dụng phương pháp DTH theo NLTH tại 

một số cơ sở dạy nghề ở một số nước trên thế giới, trong khu vực và Việt Nam 

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng dạy thực hành ở trường ĐH SPKT NĐ và 

một số cơ sở dạy nghề ở tỉnh Nam Định 

Qua khảo sát cho thấy việc đổi mới này vẫn dựa trên nền tảng phương pháp 

dạy thực hành truyền thống, về thực chất đây vẫn là cách dạy cũ, chưa kích thích 

được tính tích cực, tự giác, độc lập và sáng tạo của người học vào các hoạt động kỹ 

thuật thực sự nhằm hình thành các kỹ năng nghề nghiệp..., chính vì vậy chưa tạo 

được bước đột phá trong việc nâng cao kỹ năng thực hành nghề cho HSSV.  

Kết quả là KNTH nghề nghiệp của SV không cao, chậm thích ứng với thực 

tiễn cuộc sống, khả năng tìm và tự tạo việc làm theo nghề nghiệp sau đào tạo bị 

hạn chế.  

Qua khảo sát đa số CBQL, CBGD và HSSV đều cho rằng cơ sở vật chất tại 

các cơ sở dạy nghề ở tỉnh Nam Đinh chưa đáp ứng đựơc nhu cầu học tập, nâng cao 

KNN của HSSV.  
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Nội dung 3: Đề xuất giải pháp tổ chức ứng dụng phương pháp DTH theo 

NLTH  

Giải pháp 1: Xây dựng quy trình ứng dụng phương pháp DTH theo 

NLTH cho đội ngũ GVDN các chuyên ngành kỹ thuật. 
Giải pháp 2: Thiết kế bài dạy thực hành tích hợp theo NLTH. 

Ứng dụng phương pháp DTH theo NLTH  có chất lượng phải tiến hành 

đồng bộ các giải pháp, bên cạnh việc bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho đội ngũ 

GVDN phải tiến hành đổi mới công tác tổ chức và quản lý quá trình đào tạo, đổi 

mới việc tổ chức kiểm tra – đánh giá kỹ năng nghề, đầu tư cơ sở vật chất để đáp 

ứng được yêu cầu của việc thực hành theo năng lực thực hiện. 

Giải pháp 3: Tổ chức  huấn luyện kỹ năng dạy thực hành theo NLTH cho 

GV chuyên ngành kỹ thuật. 

Nội dung 4. Biên soạn một số giáo trình DTH theo NLTH 

Biên soạn 03 giáo trình DTH theo NLTH của các module: Cắt gọt kim loại, 

điện công nghiệp, hàn. 

Biên soạn được ba giáo trình thực hành tích hợp theo năng lực thực hiện của 

các nghề: Hàn, Cắt gọt kim loại, Điện tử công suất. Nội dung của giáo trình đã phù 

hợp với khung chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề và được đưa vào áp 

dụng đào tạo đối với các nghề: Hàn, Cắt gọt kim loại, Điện tử công suất tại trường 

Đại học SPKT Nam Định. 

Nội dung 5: Xây dựng bài giảng và tổ chức thực  nghiệm dạy thực hành một 

số môn học của 03 nghề: Cắt gọt kim loại, Điện công nghiệp, Hàn theo năng lực 

thực hiện tại trường ĐHSPKT Nam Định  

- Xây dựng một số bài giảng mẫu ứng dụng phương pháp dạy thực hành theo 

NLTH  

- Thực nghiệm SPKT về phương pháp dạy thực hành theo NLTH cho  nghề 

Cắt gọt kim loại, Điện công nghiệp, Hàn 

           - Đánh giá hiệu quả DTH theo NLTH 

Qua thực nghiệm và ý kiến chuyên gia đã khẳng định các giải pháp được đề 

xuất đều đảm bảo các nguyên tắc khoa học và phù hợp với các đặc trưng riêng đối 

với quá trình đào tạo tại trường Đại học SPKT Nam Định và các cơ sở dạy nghề ở 

tỉnh Nam Định. Những kết quả thực nghiệm đã chứng minh được việc ứng dụng 

phương pháp DTH (4D) đã góp phần nâng cao NLTH cho GVDN.  

2. Kết quả 

- Chuyên đề 1: Phương pháp luận về DTH theo NLTH và kinh nghiệm đào 

tạo Giáo viên dạy nghề ở một số nước trên thế giới, trong khu vực và Việt Nam 

- Báo cáo thực trạng dạy kỹ năng thực hành ở Trường ĐHSPKT Nam Định  

và một số cơ sở dạy nghề  tỉnh Nam Định 

- Chuyên đề: Các giải pháp tổ chức ứng dụng phương pháp dạy thực hành 

theo NLTH nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu của sự nghiệp đào tạo GVDN trong giai 

đoạn hiện nay và các năm tiếp theo. 

- Chuyên đề: Đề xuất các giải pháp mở rộng ứng dụng phương pháp DTH 

theo NLTH tại một số cơ sở dạy nghề tỉnh Nam Định 

- Biên soạn một số gíáo trình dạy thực hành tích hợp theo năng lực thực hiện 

+ Giáo trình TH theo NLTH module Điện tử công suất 



164 

 

+ Giáo trình TH theo NLTH module Hàn điện trở 

+ Giáo trình TH theo NLTH module Tiện ren tam giác 

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn Thiết kế dạy thực hành theo năng lực thực 

hiện (phương pháp 4D) cho GVDN. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

 Nâng cao NLTH cho HSSV được coi là một yêu cầu quan trọng cần thiết, 

góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn 

của ngành dạy nghề trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Đề tài đã làm sáng tỏ một 

số khái niệm cơ bản có liên quan đến các vấn đề nghiên cứu như: NLTH, KNN, 

DTH theo NLTH. Những vấn đề cơ bản về lý luận DTH theo NLTH đã làm rõ 

được các cấp trình độ hình thành KNN nhằm phát triển NLTH cho GVDN; các 

thành phần dạy và học, đánh giá, xác nhận các NLTH đối với SV trường ĐH 

SPKTNĐ, CSDN tỉnh Nam Định.  

 Đề tài đã tập trung phân tích những nội dung của DTH theo NLTH như: 

Mục tiêu, nội dung, phương pháp và phương tiện DTH, kiểm tra, đánh giá DTH... 

để luận giải sự cộng tác tối ưu giữa người dạy với người học bằng cách phát huy 

các yếu tố chủ quan của họ, biết sử dụng hiệu quả các yếu tố khách quan để truyền 

đạt, lĩnh hội tri thức, kỹ năng và thái độ nhằm đạt mục tiêu DTH. Những căn cứ lý 

luận trên góp phần làm phong phú thêm về mặt lý luận DTH là cơ sở cho việc khảo 

sát, điều tra thực trạng DTH và đề xuất các giải pháp tổ chức ứng dụng phương 

pháp DTH theo NLTH cho GVDN. 

2. Kiến nghị 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Giáo dục - Đào tạo cho phép phổ 

biến và triển khai kết quả nghiên cứu của đề tài nhằm đẩy mạnh việc áp dụng 

phương pháp DTH theo NLTH vào thực tiễn đào tạo kỹ thuật - nghề nghiệp.  2.2. 

Tổng cục Dạy nghề; UBND tỉnh Nam Định, Sở KH&CN; Sở LĐTB&XH cần chỉ 

đạo các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề; các cơ sở dạy nghề lựa chọn 

những GVDN có đủ trình độ, kinh nghiệm và đã từng trực tiếp giảng dạy được bồi 

dưỡng về phương pháp dạy kỹ năng thực hành theo năng lực thực hiện.  

Hiệu trưởng các trường SPKT, các trường TCN, CĐN cần xác định rõ mục 

tiêu, nội dung, phương pháp, phương thức, định hướng chiến lược cho việc DTH 

theo NLTH và chỉ đạo sát sao tiến trình xây dựng kế hoạch, tổ chức đội ngũ, lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc tổ chức ứng dụng DTH 

theo NLTH cho GVDN. Các trường SPKT, các CSDN có thể tham khảo, vận dụng 

thích hợp các giải pháp DTH mà đề tài đã đề xuất vào hoàn cảnh và điều kiện cụ 

thể đồng thời tiếp tục nghiên cứu các vấn đề mà đề tài chưa có điều kiện đi sâu 

nghiên cứu hoặc tổ chức thực nghiệm SPKT trước khi vận dụng vào thực tế đào 

tạo của mình./. 
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NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN  

CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRƯỜNG CHINH  

TỈNH NAM ĐỊNH 

              
 Đơn vị chủ trì: Trường Chính trị Trường Chinh  

tỉnh Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2013-2014 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giảng dạy lý luận nói chung, giảng dạy lý luận Chính trị - Hành chính nói 

riêng là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng lý luận của Đảng. Qua các 

lớp đào tạo lý luận Chính trị - Hành chính, người học nâng cao được trình độ lý 

luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ hành chính, vững vàng trong lãnh đạo, quản 

lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Tuy nhiên, trên thực tế, công tác đào tạo, giảng dạy lý luận Chính trị - Hành 

chính của Trường còn bộc lộ một số mặt hạn chế: 

Chất lượng đào tạo giảng dạy lý luận Chính trị - Hành chính chưa đáp ứng 

so với yêu cầu thực tiễn, nhất là việc trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ công tác; động 

cơ, ý thức tự học tập, tự rèn luyện của một bộ phận HV chưa cao. 

Nội dung, chương trình học còn nhiều bất cập, có sự chồng chéo về đối 

tượng, nội dung đào tạo, bồi dưỡng. 

Phương pháp giảng dạy của một số giảng viên còn nặng về thuyết trình, diễn 

giảng, chưa thực sự phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. 

Công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng thiếu đồng bộ nhất là khâu quản lý chất 

lượng tự học tập và tự rèn luyện của HV. 

Vì vậy thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu nâng cao chất lượng giảng 

dạy Lý luận Chính trị - Hành chính tại trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam 

Định” nhằm một phần khắc phục những hạn chế nêu trên và từng bước nâng cao 

chất lượng giảng dạy Lý luận Chính trị - Hành chính tại trường. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về giảng dạy và nâng cao 

chất lượng giảng dạy lý luận chính trị-hành chính ở trường chính trị cấp tỉnh .  

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức LLCT-HC nâng cao năng lực lãnh đạo quản 

lý cho CB, CC cấp cơ sở là yêu cầu cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Trong các 

thời kỳ cách mạng, Đảng và Nhà nước cũng như các địa phương luôn quan tâm 

đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC cấp cơ sở thông qua việc ban hành 

các văn bản quy định về giảng dạy, học tập LLCT-HC.  

- Qua tìm hiểu thực tiễn ở một số trường chính trị và thực tiễn giảng dạy ở 

trường chính trị Trường Chinh, chất lượng giảng dạy LLCT-HC được quy định bởi 

nhiều yếu tố. Trong đó yếu tố cơ bản là: triển khai nội dung chương trình, giáo 

trình; giảng viên và HV. Đây là những yếu tố cơ bản tác động đến chất lượng 

giảng dạy LLCT-HC. Chúng ta cần phân tích thực trạng của những yếu tố tác động 

đó đồng thời đưa ra giải pháp nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế tồn tại để nâng 

cao chất lượng giảng dạy Trung cấp LLCT-HC trong giai đoạn hiện nay. 
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Nội dung 2: Phân tích thực trạng những yếu tố cơ bản tác động tới chất 

lượng giảng dạy lý luận chính trị-hành chính cho cán bộ, công chức cấp cơ sở tại 

trường chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định. 

- Thực trạng ba yếu tố: công tác triển khai nội dung chương trình, giáo trình; 

đội ngũ giảng viên; HV của trường Chính trị Trường Chinh còn bộc lộ một số hạn 

chế đã tác động trực tiếp tới chất lượng giảng dạy chương trình Trung cấp LLCT-

HC. 

- Việc triển khai nội dung chương trình mang tính thụ động, máy móc chưa 

linh hoạt trước yêu cầu đào tạo; phân công phần học, môn học giữa các khoa còn 

nhiều hạn chế; nội dung chương trình dàn trải, chưa xác định trọng tâm của từng 

môn học, từng bài; HV học tập không có giáo trình và tài liệu học tập ảnh hưởng 

không nhỏ đến chất lượng giảng dạy và học tập LLCT-HC. 

 - Đội ngũ giảng viên nhà trường đứng trước những tồn tại cần được giải 

quyết như: cơ cấu giới tính, đội tuổi; giảng viên trẻ thiếu kiến thức thực tiễn, thiếu 

kinh nghiệm giảng dạy; công tác quản lý giảng dạy còn nhiều bất cập; số lượng 

giảng viên giảng dạy tại các khoa còn thiếu; đội ngũ giảng viên kiêm chức chưa 

được huy động vào giảng dạy chương Trung cấp LLCT-HC... 

- HV học Trung cấp LLCT-HC  đa dạng về độ tuổi, lĩnh vực công tác trong 

cùng lớp; động cơ và thái độ học tập của nhiều HV chưa đúng đắn; quy mô lớp học 

chưa hợp lý; công tác quản sinh chậm đổi mới. 

 Những hạn chế của cả ba yếu tố trên đã dẫn tới chất lượng giảng dạy 

chương trình Trung cấp LLCT-HC thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo. 

Để nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT-HC tại trường Chính trị Trường 

Chinh đòi hỏi nhà trường phải có các giải pháp đồng bộ nhằm khắc phục những 

hạn chế của cả ba yếu tố trên. 

Nội dung 3: Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy lý 

luận chính trị-hành chính tại  trường Chính trị Trường Chinh  tỉnh Nam Định   

Từ thực trạng các yếu tố tác động tới chất lượng giảng dạy LLCT-HC, nội 

dung chương 3 đã đề xuất các nhóm giải pháp về triển khai nội dung chương trình, 

giáo trình; giải pháp đối với đội ngũ giảng viên, giải pháp đối với HV nhằm nâng 

cao chất lượng giảng dạy tại trường Chính trị trường Chinh. Để khẳng định giải 

pháp mang tính khả thi, Ban chủ nhiệm đề tài có tổ chức giảng thực nghiệm bộ tài 

liệu, ứng dụng một nội dung trong nhóm giải pháp nội dung chương trình, giáo 

trình và đã thu được kết quả trong báo cáo. Điều đó khẳng định từ lý luận và thực 

tiễn, trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, các giải pháp đưa ra hoàn toàn có cơ sở và 

khả thi, góp phần nâng cao chất lượng  giảng dạy tại trường Chính trị trường Chinh 

tỉnh Nam Định. 

2. Kết quả 

  Kết quả nghiên cứu đề tài gồm:  

- 05 báo cáo chuyên đề: 

+ Báo cáo chuyên đề : Thực tiễn chất lượng giảng dạy ở 3  trường chính trị 

cấp tỉnh (Đà Nẵng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc) trong giai đoạn hiện nay 

+ Báo cáo chuyên đề: Thực trạng đội ngũ GV, HV giảng dạy và học tập 

LLCT-HC. 
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+ Báo cáo chuyên đề: Thực trạng công tác triển khai nội dung, chương trình, 

giáo trình trong giảng dạy. 

+ Báo cáo chuyên đề: Đề xuất một số giải pháp về xây dựng đội ngũ GV, 

HV học LLCT-HC tại trường Chính trị Trường Chinh  tỉnh Nam Định. 

+ Báo cáo chuyên đề: Đề xuất một số giải pháp trong triển khai nội dung, 

chương trình, giáo trình LLCT-HC để nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT-HC 

tại  trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định. 

- 09 bộ tài liệu hướng dẫn học tập. 

- 02 kỷ yếu hội thảo: 

+ Thực trạng các yếu tố cơ bản tác động đến việc nâng cao chất lượng giảng 

dạy lý luận chính trị-hành chính của trường Chính trị Trường Chinh. 

+ Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị-hành 

chính ở trường Chính trị Trường Chinh. 

 - Báo cáo tổng kết đề tài. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Để nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT-HC, chúng ta cần tác động đồng 

bộ tới các yếu tố ảnh hưởng đến giảng dạy, trong đó có các yếu tố cơ bản mà nhóm 

thực hiện đề tài đã đề cập tới. 

Các yếu tố tác động tới chất lượng giảng dạy LLCT-HC hiện nay ở trường 

Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định, bên cạnh những thuận lợi còn có những 

hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy. Điều đó đòi hỏi chúng ta cần có 

chiến lược, có giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, đáp ứng yêu cầu cải 

cách giáo dục LLCT-HC hiện nay nhằm đào tạo cho tỉnh đội ngũ cán bộ, công 

chức đáp ứng yêu cầu thực tiễn.  

Thành công của đề tài sẽ góp phần vào kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-

NQ/TU của Tỉnh uỷ Nam Định (khoá XVIII), từ đó góp phần vào kết quả thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của tỉnh.  

2. Kiến nghị 

- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần kịp thời bổ sung, sửa đổi 

nội dung giáo trình thống nhất chung trong cả nước, đồng thời có phần gợi mở khi 

triển khai chương trình cho phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, vùng, miền. 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chiến lược đào tạo CB, CC theo nhiệm kỳ Đại hội 

và cụ thể hóa trong Nghị quyết, văn bản, đồng thời xác định rõ chức năng nhiệm 

vụ các bộ phận có liên quan; ban hành cơ chế phối kết hợp giữa Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trường Chính trị Trường Chinh… trong thực hiện 

kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, CC cho tỉnh; tạo điều kiện để trường thực hiện 

chức năng nhiệm vụ theo tinh thần Quyết định 339- QĐ/TU ngày 25/1/2012 của 

Tỉnh ủy Nam Định, chuyển các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh về 

cho trường Chính trị Trường Chinh. Để nhà trường có đội ngũ giảng viên đáp ứng 

yêu cầu mới, đề nghị Tỉnh ủy tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên được học tập, 

nâng cao trình độ chuyên môn sau khi hết thời gian tập sự (không bắt buộc phải 

sau 5 năm công tác như quy định chung trong tỉnh). 

- Sau khi sản phẩm đề tài được nghiệm thu, đề nghị lãnh đạo tỉnh tạo điều 

kiện để nhà trường ứng dụng, triển khai bộ tài liệu hướng dẫn học tập, nghiên cứu 
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trong quá trình giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT-HC tại 

trường chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định./. 
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NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN  

CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH TRONG ĐIỀU KIỆN CUỘC CÁCH MẠNG  

CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRƯỜNG CHINH 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Trường Chính trị Trường Chinh  

tỉnh Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2020-2021 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Từ thực tiễn công tác đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính trong 

điều kiện tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư hiện nay 

đặt ra những vấn đề cần tập trung giải quyết: nội dung chương trình, công tác quản 

lý đào tạo, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy... Việc phân chia kiến 

thức cho các hoạt động: giảng lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu đến lựa 

chọn, áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực còn thủ công, thô sơ, chưa tận dụng 

được những thuận lợi của cách mạng công nghiệp lần thứ tư dẫn tới chất lượng, 

hiệu quả chưa cao. Quá trình đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, nhất là việc 

khắc phục bằng được tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị; chưa phát huy 

được tính chủ động, tích cực học tập của học viên. Việc ứng dụng thành tựu của 

công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo, trong công tác phối hợp giữa nhà trường 

với các cơ quan, đơn vị liên kết đào tạo, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ còn rất 

hạn chế. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học mặc dù đã được nhà trường đầu 

tư nhưng còn rất thiếu, lạc hậu chưa đáp ứng yêu cầu hiện nay. 

Để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm 

huyết, năng động, sáng tạo, vì sự nghiệp đổi mới, có phương pháp làm việc khoa 

học, có kiến thức chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, có kỹ 

năng lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đặt ra yêu 

cầu nhà trường phải tiếp tục đổi mới toàn diện, khắc phục những hạn chế trong 

công tác đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính gắn với thành tựu của 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

1. Nội dung 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu công tác đào 

tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính trong điều kiện cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư 

Qua nghiên cứu công tác giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị - 

hành chính tại một số trường chính trị cho thấy, việc ứng dụng thành tựu của cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, nhất là công nghệ internet và trí tuệ nhân tạo 

vào công tác đào tạo là một xu thế tất yếu. Trong những năm qua, các trường chính 

trị đã nhận thức và có những đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ trong công 

tác đào tạo. Tuy nhiên, việc ứng dụng và khai thác hiệu quả công nghệ thông tin, 

trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động còn hạn chế, phương thức thủ công vẫn là chủ 

yếu từ đó ảnh hướng lớn đến chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo tại các 

trường.  
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Nội dung 2: Thực trạng công tác đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành 

chính của trường chính trị Trường Chinh trong điều kiện cuộc cách mạng khoa 

học công nghiệp lần thứ tư 

Đánh giá thực trạng ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ Tư 

tại Trường Chính trị Trường Chinh cho thấy có những nội dung nhà trường đã chủ 

động tiếp cận và ứng dụng vào các quy trình quản lý, thực hiện nhiều giải pháp cụ 

thể mang tính đồng bộ, toàn diện trên tất cả các hoạt động của công tác đào tạo 

nhằm đáp ứng yêu cầu mới. Tuy nhiên, mức độ đạt được còn khiêm tốn, còn có 

mặt hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong bối cảnh cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ Tư. Công tác đào tạo của nhà trường nhìn chung đang 

đứng trước những vấn đề đặt ra: về nhận thức, mức độ ứng dụng công nghệ và cơ 

sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo trung cấp lý luận chính trị - 

hành chính,...  cần được nhận thức đầy đủ, kịp thời và có phương hướng, giải pháp 

hiệu quả nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ trong 

giai đoạn hiện nay. 

Nội dung 3: Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo trung cấp lý luận chính 

trị - hành chính trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở trường 

chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định hiện nay. 

Để nâng cao chất lượng đào tạo trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần 

thứ Tư, cần thực hiện đồng bộ, toàn diện một số nhóm giải pháp: nâng cao nhận 

thức về đẩy mạnh ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ Tư trong 

công tác đào tạo chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính; nâng cao 

hiệu quả hoạt động xây dựng kế hoạch đào tạo, thực hiện quy trình tuyển sinh; 

nâng cao hiệu quả thực hiện quản lý đào tạo; ứng dụng công nghệ trong hoạt động 

chuyên môn và hoạt động giảng dạy của giảng viên; hiện đại hóa cơ sở vật chất, 

ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ Tư. Để thực hiện đồng bộ, hiệu 

quả các nhóm giải pháp trên, nhà trường phát huy nội lực là chủ yếu tuy nhiên có 

những nội dung cần có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Học viện Chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định, sự quan tâm tạo điều 

kiện, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan và các đơn vị phối hợp mở lớp. 

2. Kết quả 

 Qua quá trình nghiên cứu đề tài đã có 16 sản phẩm: 5 tọa đàm và hội thảo; 6 

báo cáo trung gian, tổng kết; 2 Bộ ngân hàng câu hỏi và đáp án thi trắc nghiệm; 

vấn đáp (6 môn); 1 bài báo; Trang bị phần mềm quản lý đào tạo Trường Chính trị 

Trường Chinh và xuất bản 1 cuốn sách  

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Đánh giá thực trạng ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ Tư 

đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, 

tuyển sinh; quản lý đào tạo; quản lý chuyên môn và trang bị cơ sở vật chất, trang 

thiết bị phục vụ công tác đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại Trường 

Chính trị Trường Chinh cho thấy có những nội dung nhà trường đã chủ động tiếp 

cận và ứng dụng vào các quy trình quản lý, thực hiện nhiều giải pháp cụ thể mang 

tính đồng bộ, toàn diện trên tất cả các hoạt động của công tác đào tạo nhằm đáp 

ứng yêu cầu mới. Tuy nhiên, mức độ đạt được còn khiêm tốn so với yêu cầu đào 
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tạo cán bộ trong thời kì mới. Công tác đào tạo của nhà trường nhìn chung đang 

đứng trước những vấn đề đặt ra cần được nhận thức đầy đủ, kịp thời và có phương 

hướng, giải pháp hiệu quả nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác đào 

tạo cán bộ. Một số nhóm giải pháp đã được đưa ra: nâng cao nhận thức về đẩy 

mạnh ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ Tư trong công tác đào 

tạo chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt 

động xây dựng kế hoạch đào tạo, thực hiện quy trình tuyển sinh; nâng cao hiệu quả 

thực hiện quản lý đào tạo; ứng dụng công nghệ trong hoạt động chuyên môn và 

hoạt động giảng dạy của giảng viên; hiện đại hóa cơ sở vật chất, ứng dụng thành 

tựu cách mạng công nghiệp lần thứ Tư.  

2. Kiến nghị 

Để thực hiện các nhóm giải pháp trên, nhà trường phát huy nội lực là chủ 

yếu, tuy nhiên có những nội dung cần có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định, sự 

quan tâm tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành trong tỉnh, cơ 

quan quản lý, sử dụng cán bộ và các đơn vị phối hợp mở lớp. Do vậy, đề tài đưa ra 

một số khuyến nghị. Cụ thể: 

Thứ nhất, đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần tập trung sự 

lãnh đạo, chỉ đạo về chuyên môn. Đổi mới nội dung chương trình đào tạo trung cấp 

lý luận chính trị - hành chính theo hướng bắt kịp sự phát triển nhanh của công nghệ 

số. Định hướng, khuyến khích các trường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 

lý đào tạo, quản lý chuyên môn và các hoạt động khác phục vụ cho chương trình 

đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Thường xuyên tổ chức tập huấn cập 

nhật kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy 

cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và đội ngũ giảng viên các trường Chính trị 

tỉnh. Lấy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trung cấp lý luận chính 

trị - hành chính là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của các trường Chính 

trị tỉnh. 

Thứ hai, đối với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục 

quan tâm, tạo điều kiện để xây dựng Trường Chính trị chuẩn mức độ 1, hướng tới 

chuẩn mức độ 2 với các tiêu chí về đội ngũ cán bộ, nhiệm vụ chuyên môn, nghiên 

cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đặc biệt là cơ sở vật chất, khuôn viên nhà trường, 

trang thiết bị phục vụ dạy và học trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ Tư 

theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị 

chuẩn. 

Thứ ba, đối với các Sở, ban, ngành trong tỉnh và các đơn vị quản lý và sử 

dụng cán bộ thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, kinh phí và các điều 

kiện khác để nhà trường thực hiện tốt chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh 

nói chung và đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính nói riêng. Các đơn vị 

quản lý và sử dụng cán bộ giữ mối liên hệ với nhà trường (thông qua việc ứng dụng 

công nghệ thông tin) về việc quản lý cán bộ trong thời gian cán bộ của cơ quan, đơn 

vị là học viên của nhà trường. Cần coi ý thức, thái độ, trách nhiệm và kết quả học 

tập của cán bộ khi tham gia khóa đào tạo là một trong những tiêu chí để đánh giá và 

sử dụng cán bộ. 

Thứ tư, đối với các đơn vị mở lớp thường xuyên phối hợp chặt chẽ với nhà 

trường trong các khâu của quá trình đào tạo để xử lý kịp thời các vướng mắc phát 
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sinh trong quá trình đào tạo, chú ý sử dụng công nghệ trong công tác phối hợp. Chủ 

động xây dựng, củng cố cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và 

phối hợp quản lý cùng nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận 

chính trị như Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh Nam Định đề ra./. 
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NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

ĐÀO TẠO NGHỀ ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 
TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Sở Lao động – Thương binh và xã hội  

tỉnh Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2013-2014 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nam Đị nh là  mộ t trong những tỉ nh đ ông dân cư , có truyề n thố ng 
hiế u họ c, cầ n cù, sáng tạ o. Đây là  lợ i thế  củ a tỉ nh trong việ c cung cấ p 
nguồ n nhân lự c đ ể  phụ c vụ  phát triể n KT-XH. Những nă m qua, tỉ nh Nam 
Đị nh chú trọ ng nhiề u đ ế n công tác đ ạ o tạ o nâng cao chấ t lượ ng nguồ n 
nhân lự c phầ n nà o đ áp ứng đ ượ c nhu cầ u TTLĐ . Tuy nhiên, trướ c yêu cầ u 
ngà y cà ng cao củ a sự  phát triể n, việ c đ à o tạ o, phát triể n nguồ n nhân lự c 
đ ể  phụ c vụ  quá trình phát triể n KT-XH củ a tỉ nh cũ ng còn nhiề u tồ n tạ i, 
cầ n phả i đ ượ c nghiên cứu giả i quyế t như  mộ t nhiệ m vụ  cấ p bách. 

Hiệ n nay, trên đ ị a bà n tỉ nh Nam Đị nh có nhiề u CSDN và  cơ  sở  tham 
gia hoạ t đ ộ ng đ à o tạ o nghề  (sau đ ây gọ i chung là  CSDN) đ ang thự c hiệ n 
đ à o tạ o nghề  vớ i quy mô tươ ng đ ố i lớ n và  cơ  cấ u ngà nh nghề  phong phú. 
Tuy nhiên, chấ t lượ ng đ à o tạ o ở  hầ u hế t các trườ ng đ à o tạ o nghề  chư a 
cao. Rấ t nhiề u ngườ i sau khi đ ã tố t nghiệ p các CSDN vẫ n không đ áp ứng 
đ ượ c yêu cầ u công việ c. Mộ t trong những nguyên nhân chính củ a tồ n tạ i 
nà y là  do thiế u sự  liên kế t giữ a nhà  trườ ng vớ i doanh nghiệ p trong đ à o 
tạ o nghề . Cung đ à o tạ o do các CSDN đ ư a ra chủ  yế u dự a trên khả  nă ng 
củ a mình mà  không tính tớ i đ ườ ng cầ u tươ ng ứng từ  các doanh nghiệ p. 
Đ iề u nà y dẫ n đ ế n sự  mấ t cân đ ố i cung - cầ u đ à o tạ o cả  về  quy mô, cơ  
cấ u và  đ ặ c biệ t là  chấ t lượ ng, gây ra những lãng phí lớ n trong xã hộ i. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao chất lượng đào tạo nghề 

đáp ứng nhu cầu thị trường lao động 

- Đào tạo nghề có thể hiểu là hoạt động dạy và học nhằm trang bị kiến thức, 

kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết cho người học nghề; làm cho người học 

trở thành người có năng lực theo những tiêu chuẩn nhất định. 

- Chất lượng đào tạo nghề ngoài đảm bảo kết quả của quá trình đào tạo nghề 

trong các CSDN với những điều kiện đảm bảo nhất định như cơ sở vật chất, 

chương trình, đội ngũ giáo viên... còn phải tính đến mức độ phù hợp và thích nghi 

của người tốt nghiệp với TTLĐ như tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp, năng lực 

hành nghề tại các vị trí làm việc cụ thể ở các doanh nghiệp, cơ quan, các tổ chức 

sản xuất - dịch vụ, khả năng phát triển nghề nghiệp...  

- Các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu TTLĐ thể 

hiện ở tỷ lệ học sinh học nghề có việc làm sau tốt nghiệp; chất lượng nguồn nhân 

lực thể hiện qua các tiêu chí cơ cấu tỷ lệ LĐ đã qua đào tạo nghề. 

Nội dung 2: Thực trạng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động 

trên địa bàn tỉnh Nam Định 
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- Mạng lưới CSDN đã phát triển rộng khắp trên 10 huyện/thành phố thuận 

tiện cho người học tham gia đăng ký học nghề; ngành nghề đào tạo đa dạng (với 

hơn 100 nghề đang được đào tạo trên địa bàn tỉnh) giúp người học có nhiều sự lựa 

chọn nghề nghiệp, đồng thời đảm bảo đáp ứng nhu cầu TTLĐ về ngành nghề; Các 

CSDN ngoài công lập có xu hướng tăng (đến năm 2012 có 8 CSDN ngoài công 

lập, tăng 6 cơ sở so với năm 2006). 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo nghề đã được tăng cường, nhất là đối 

với khối các trường CĐN, TCN; Đội ngũ giáo viên phát triển nhanh về số lượng 

(năm 2012 là 1.537, tăng 71 người so với năm 2011) và về chất lượng (có khoảng 

75% GVDN đạt chuẩn theo quy định. Số còn lại đang dần hoàn thiện về trình độ 

chuyên môn, kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm và ngoại ngữ, tin học). 

- Phương thức đào tạo nghề theo nhu cầu doanh nghiệp và TTLĐ đã được 

hình thành rõ nét, khoảng 70% chương trình, giáo trình đã được các doanh nghiệp 

tham gia xây dựng và góp ý chỉnh sửa đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực tiễn sản xuất.  

- Một số hạn chế: 

+ Tư tưởng coi trọng bằng cấp, đặc biệt là bằng đại học còn khá nặng nề 

trong hầu hết các tầng lớp Nhân dân, chưa thấy học nghề là con đường ngắn và rẻ 

nhất để có việc làm, thu nhập mà vẫn có cơ hội tốt để học cao hơn và trở thành nhà 

khoa học hoặc người quản lý vững, thành đạt. 

+ Chưa gắn kết và cân đối với hệ thống cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục 

thường xuyên, trung cấp và cao đẳng chuyên nghiệp, đại học 

+ Quy mô và cơ cấu ngành nghề đào tạo tuy đã được điều chỉnh theo hướng 

của TTLĐ nhưng còn hạn chế và chưa theo kịp so với yêu cầu phát triển kinh tế xã 

hội của tỉnh.  

+ CSDN tập trung phần lớn ở khu vực thành thị (chiếm tới 68%) trong đó 

LLLĐ ở khu vực nông thôn là rất lớn (82,93% tổng LLLĐ cả tỉnh) dẫn đến sự 

chênh lệch khá lớn giữa tỷ lệ LĐ qua đào tạo nghề ở khu vực thành thị (64,87%) 

với nông thôn (35,13%). Các trường CĐN tập trung hết ở khu vực thành phố Nam 

Định. 

+ Các CSDN ngoài công lập phát triển chậm, quy mô đào tạo nhỏ (chiếm 

18% tổng quy mô đào tạo cả tỉnh). 

+ Đội ngũ GVDN phát triển nhanh, chất lượng có cải thiện nhưng chưa cao, 

chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo như: Trình độ kỹ năng 

nghề của GV dạy trình độ CĐN mới có trên 70% đạt chuẩn; Trình độ ngoại ngữ, cả 

tỉnh có 3,8% GVDN có trình độ C tiếng anh.. 

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo nghề chưa đủ hoặc đầu tư không 

đồng bộ. Có tới 70% nghề chưa được đầu tư thiết bị đào tạo nghề hoặc đầu tư nhỏ 

lẻ (như nghề hàn tại TTDN Nam Trực tận dụng các máy móc từ trước năm 2009; 

nghề tiện tại TTDN công lập Nghĩa Hưng, đến năm 2011 được đầu tư 1 máy CNC, 

còn các thiết bị khác tận dụng từ những năm trước đó..) 

Nội dung 3: Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng 

nhu cầu thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Nam Định: 

- Nhóm giải pháp về Hệ thống dạy nghề; 

- Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; 

- Nhóm giải pháp về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề; 

- Nhóm giải pháp về kiểm soát chất lượng 
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- Nhóm giải pháp về gắn kết dạy nghề với doanh nghiệp; 

- Nhóm giải pháp về hợp tác trong dạy nghề. 

 
2. Kết quả 

- Đề tài đã hoàn thành 06 báo cáo; 02 kỷ yếu hội thảo và báo cáo tổng kết 

gồm: 

+ Báo cáo: Tổng quan về Phát triển đào tạo nghề ở một số quốc gia trên thế 

giới và ở Việt Nam. 

+ Báo cáo: Một số quan điểm về chất lượng Đào tạo nghề. 

+ Báo cáo: Thực trạng về chất lượng đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Nam 

Định; 

+ Báo cáo: Thực trạng về sử dụng LĐ có CMKT ở tỉnh Nam Định; 

+ Báo cáo:  Dự báo nhu cầu sử dụng LĐ có CMKT ở tỉnh Nam Định. 

+ Báo cáo: Đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề 

trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

+ Kỷ yếu hội thảo về đánh giá thực trạng các CSDN trên địa bàn tỉnh Nam 

Định; 

+ Kỷ yếu hội thảo về các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở tỉnh 

Nam Định 

+ Báo cáo tổng kết
 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Trên cơ sở khai thác những số liệu điều tra các CSDN, điều tra LĐ việc làm 

trên địa bàn tỉnh Nam Định và tham khảo, tổng hợp kết quả của cuộc điều tra ghi 

chép cung LĐ hàng năm đề tài đã thể hiện một bức tranh toàn diện, đầy đủ, cụ thể 

về thực trạng đào tạo nghề ở tỉnh hiện nay, những kết quả đạt được trên các mặt: 

Mạng lưới CSDN; quy mô và cơ cấu ngành nghề đào tạo; chất lượng và hiệu quả 

đào tạo nghề; các điều kiện đảm bảo chất lượng; quản lý chất lượng đào tạo nghề; 

các phương thức, hình thức đào tạo nghề. Bên cạnh đó, Đề tài đã có những phân 

tích, đánh giá sâu sắc về những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. Đây là 

những luận điểm thực tiễn quan trọng để đề xuất các giải pháp khắc phục. 

Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn đã được xác định, dựa trên những chủ 

trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển đào tạo nghề, Đề tài đã đề xuất 

05 nhóm giải pháp, trong đó trọng tâm 3 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu TTLĐ ở tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện 

nay. 

2. Kiến nghị 

- Quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào tạo nghề; Trước mắt 

sắp xếp lại và sáp nhập trung tâm dạy nghề công lập với trung tâm giáo dục thường 

xuyên và giao cho một ngành quản lý để thực hiện việc gắn dạy nghề với trung học 

bổ túc cho học sinh sau trung học cơ sở. 

- Đổi mới cơ chế giao chỉ tiêu kế hoach, dự toán và quyết toán ngân sách bảo 

đảm cho các CSDN theo số học sinh tốt nghiệp ra trường có việc làm. 

- Tăng cường phối hợp với trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định để 

đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa về kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề cho 

đội ngũ giáo viên dạy các nghề trọng điểm của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn 

tỉnh, trước hết là các cơ sở dạy nghề thuộc tỉnh quản lý. 
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- Tăng cường tuyên truyền phổ biến sâu, rộng đối với Luật giáo dục nghề 

nghiệp số 74/2014/QH13; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về 

công tác đào tạo nghề và Quy hoạch đào tạo nghề của tỉnh đến năm 2020./. 
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ KẾT QUẢ CỦA NHIỆM VỤ  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN  

TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN NĂM 2006 – 2010 

 
 Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ  

tỉnh Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2013-2014 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giai đoạn 2006 - 2010, hoạt động KH&CN đã được sở Khoa học và Công 

nghệ đánh giá trong các báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN hàng 

năm của Sở KH&CN, đánh giá trong các báo cáo tổng hợp hoạt động KH&CN 

trong các ngành, các lĩnh vực: nông, lâm thủy sản; công nghiệp, giao thông, thủy 

lợi và công nghệ thông tin; các lĩnh vực khác... Các công trình tổng kết, đánh giá 

trên đã phần nào tổng hợp được hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Nam Định, 

quá trình triển khai, kết quả của các nhiệm vụ KH&CN. Tuy nhiên tỉnh chưa có 

những nghiên cứu đánh giá kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện 

trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Nam Định trong những năm qua đã 

đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên hiệu quả đến đâu, những hạn chế 

và yếu kém chưa được tổng kết đánh giá đúng mức để định hướng các giải pháp 

phát triển hiệu quả trong những năm tới; thực hiện đúng quy hoạch KT-XH tỉnh 

Nam Định đến 2020.  

Đề tài hệ thống hóa ngắn gọn, súc tích những kết quả nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ của tỉnh được triển khai trong giai đoạn 2006-2010, đánh 

giá các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo định hướng phát triển khoa học và 

công nghệ tỉnh giai đoạn 2006-2010, hệ thống tài liệu, tư liệu cung cấp cho các Sở, 

Ban, Ngành, các huyện và Thành phố và các tỉnh bạn những thông tin cần thiết về 

kết quả của những đề tài, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ tỉnh Nam Định 

trên các lĩnh vực trong giai đoạn 2006-2010. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

 
Nội dung 1: Thống kê, tóm tắt những kết quả nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ của tỉnh Nam Định giai đoạn 2006 - 2010 (kể cả các dự án thuộc 

chương trình hỗ trợ phát triển nông thôn miền núi). 

Thống kê các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ theo lĩnh vực  

+ Nông, lâm nghiệp, thủy sản: Tổng hợp theo nhiệm vụ. 

+ Công nghệ thông tin, tổng hợp theo 03 lĩnh vực: Quản lý hành chính nhà 

nước, Y tế, Giáo dục.  

+ Lĩnh vực khác: Tổng hợp theo nhiệm vụ. 

+ Dự án Nông thôn miền núi: Tổng hợp theo nhiệm vụ. 

Nội dung 2: Đánh giá một số kết quả, các hạn chế trong hoạt động nghiên 

cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ tại tỉnh Nam Định giai đoạn 
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2006- 2010 và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ 

KH&CN tỉnh Nam Định trong thời gian tới. 

Lĩnh vực nông nghiệp: đã tập trung vào một số khâu trọng yếu của sản xuất 

như giống, quy trình kỹ thuật nuôi trồng... Kết quả của các nhiệm vụ đã góp phần 

không nhỏ tăng năng suất, chất lượng của vật nuôi, cây trồng và thúc đẩy chuyển 

đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh, đặc biệt là các mô hình trình diễn 

đã thể hiện được tính ưu việt so với sản xuất đại trà nên có sức lan tỏa lớn, ổn định 

trong một thời gian dài sau khi không còn sự hỗ trợ kinh phí từ các đề tài, dự án.  

Lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn: đã đưa ra các luận cứ giúp cho việc 

ban hành một số chủ trương, chính sách của tỉnh như đề xuất những định hướng, 

giải pháp phát triển KT-XH phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, Chính quyền tỉnh; các 

nhiệm vụ KH&CN nghiên cứu về lịch sử, văn hóa… đã góp phần bảo tồn, phát 

huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của địa phương. 

Lĩnh vực điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường: đã cung cấp cơ sở dữ liệu 

về tài nguyên đất, nước, khí hậu, môi trường phục vụ xây dựng quy hoạch, kế 

hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội nhằm mục tiêu sử dụng và bảo vệ có hiệu 

quả nguồn tài nguyên. 

Lĩnh vực y tế triển khai các hoạt động chuyển giao, nắm vững kỹ thuật công 

nghệ cao, tiến hành các hoạt động nghiên cứu và phát triển (NC&PT) trong điều 

trị, chuẩn đoán bệnh tật góp phần thiết thực vào việc nâng cao khả năng khám chữa 

bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân. 

Hoạt động KH&CN trong ngành giáo dục và đào tạo đã nâng cao kỹ năng 

giảng dạy, truyền thụ kiến thức cho học sinh, sinh viên 

Tuy nhiên các nghiên cứu trong giai đoạn 2006 - 2010 mới ở quy mô nhỏ, 

giải quyết nhu cầu trước mắt của sản xuất và đời sống, các nghiên cứu trải đều 

khắp các lĩnh vực mà chưa có lĩnh vực ưu tiên, phát triển theo hướng trọng tâm, 

trọng điểm; trong từng lĩnh vực cũng chưa có nghiên cứu nổi bật; chưa có các 

chương trình khoa học và công nghệ lớn, phát triển theo chiều sâu. Hoạt động 

KH&CN chủ yếu độc lập trên địa bàn tỉnh, chưa tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ 

quan khoa học Trung ương, tiếp cận, nhận chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ 

khoa học và công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Sự quan tâm của các cấp, các ngành 

trong việc ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất chưa đúng mức; hoạt động 

KH&CN mang tính liên ngành còn hạn chế do đó cũng ảnh hưởng rất lớn đến kết 

quả nghiên cứu và chuyển giao vào thực tiễn. Chính sách thu hút nhân tài, lao động 

có trình độ, tay nghề đặc biệt là nguồn nhân lực khoa học và công nghệ còn hạn 

chế... Kinh phí đầu tư cho hoạt động KH&CN chủ yếu là ngân sách Nhà nước, các 

doanh nghiệp đầu tư rất ít, số lượng nhiệm vụ KH&CN triển khai tại các doanh 

nghiệp cũng hạn chế. 

Để nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN tỉnh Nam Định trong 

thời gian tới cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp như: Chú trọng đến công tác 

lựa chọn các sản phẩm và công nghệ cho phù hợp với điều kiện KT-XH trong từng 

giai đoạn phát triển; Cần có sự quan tâm đúng mức của các ngành, các cấp về vị 

trí, vai trò của KH&CN trong sản xuất và đời sống; đặc biệt là việc ứng dụng các 

kết quả nghiên cứu, những tiến bộ KH&CN mới vào sản xuất cho hiệu quả cao; 

Chú trọng phát triển nhân lực KH&CN tại chỗ, giải quyết việc làm cho người lao 

động và chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế và tăng trưởng nhanh; Thu hút đầu tư, 
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khuyến khích các tổ chức, cá nhân đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia xây dựng 

và phát triển công nghệ cao trong sản xuất; Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ 

sinh học; Tăng cường đầu tư ngân sách cho hoạt động KH&CN; Có cơ chế hỗ trợ, 

khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia nghiên cứu, ứng dụng 

KH&CN… 

 Nội dung 3: Biên tập cuốn Kỷ yếu các đề tài, dự án khoa học công nghệ tỉnh 

Nam Định giai đoạn 2006 – 2010. 

Kỷ yếu tổng hợp các nhiệm vụ khoa học công nghệ theo lĩnh vực, đánh giá 

tổng quan chung các mặt được cũng như các hạn chế về các nhiệm vụ KH&CN, 

cũng như đề ra một số giải pháp cho thời gian tiếp theo. Kèm theo đó là một số 

hình ảnh hoạt động khoa học công nghệ tỉnh giai đoạn 2006 – 2010.  

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm 5 báo cáo và 01 cuốn Kỷ yếu:  

- Báo cáo tóm tắt của 106 nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (lĩnh vực Nông, 

lâm nghiệp thủy sản, lĩnh vực khác, dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi 

tổng hợp theo nhiệm vụ; công nghệ thông tin tổng hợp theo lĩnh vực: Quản lý hành 

chính nhà nước, Y tế, Giáo dục); 

- Báo cáo Đánh giá một số kết quả các nhiệm vụ KH&CN trong lĩnh vực 

nông, lâm nghiệp, thủy sản; 

- Báo cáo Đánh giá một số kết quả các nhiệm vụ KH&CN trong lĩnh vực 

ứng dụng công nghệ thông tin; 

- Báo cáo Đánh giá một số kết quả các nhiệm vụ KH&CN trong lĩnh vực xã 

hội nhân văn, công nghiệp, y tế, giáo dục, TNMT...; 

- Báo cáo Đánh giá một số kết quả các nhiệm vụ KH&CN trong thực hiện 

chương trình phát triển Nông thôn miền núi; 

- Kỷ yếu các đề tài, dự án khoa học công nghệ tỉnh Nam Định giai đoạn 

2006 – 2010 

Kết quả của đề tài góp phần tuyên truyền, quảng bá kết quả các nhiệm vụ 

khoa học công nghệ nhằm đưa các kết quả vào thực tiễn và nâng cao nhận thức cho 

các cấp các ngành về vai trò của KH&CN trong việc phát triển KT-XH, nâng cao 

chất lượng hoạt động công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên 

địa bàn tỉnh thiết thực phục vụ cho việc phát triển KT-XH. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Đề tài đã đưa ra bức tranh tổng quan về những thành tựu, kết quả đã đạt 

trong lĩnh vực triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, đồng thời cũng phân 

tích làm rõ những hạn chế và yếu kém. Tuy nhiên những đánh giá mà đề tài đưa ra 

chủ yếu căn cứ vào sản phẩm của nhiệm vụ KH&CN cũng như các báo cáo của 

đơn vị và các phiếu điều tra của các nhiệm vụ KH&CN tiêu biểu, mà chưa có 

những cuộc điều tra thực tế, nên kết quả đánh giá còn có những hạn chế. 

2. Kiến nghị 

Đưa các tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn của cuộc sống là một 

việc làm không hề đơn giản. Ở đây cần phải có sự quan tâm thực sự của các cấp 

các ngành, sự đầu tư kinh phí và trọng yếu là phải có nguồn nhân lực chất lượng... 

do vậy để từng bước nâng cao hiệu quả của các hoạt động KH&CN nói chung và 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN nói riêng ngoài thực hiện các giải pháp 
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nói trên cần đòi hỏi sự quan tâm đúng mức của các cấp, các ngành đối với lĩnh vực 

khoa học và công nghệ mà đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo của người đứng đầu các 

cơ quan đơn vị./. 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP 

TỈNH NAM ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020 

 
 Đơn vị chủ trì: Trung tâm cơ điện nông nghiệp  

và ngành nghề nông thôn 
Thời gian thực hiện: 2011-2012 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nói chung, đối với 

Nam Định nói riêng phải tạo nền nông nghiệp hàng hóa, năng suất lao động cao 

trên cơ sở cơ khí hóa những khâu thích hợp, tiến tới cơ khí hóa đồng bộ. Báo cáo 

chính trị tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã nêu rõ: “Tiếp tục đẩy mạnh 

CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn, phát triển toàn diện ngành nông nghiệp sản 

xuất hàng hóa, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ - kỹ thuật, quản lý nâng 

cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững. Xây dựng một số khu, 

điểm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao... Chú trọng ứng dụng TBKT trong các 

ngành nông lâm ngư nghiệp, chế biến nông sản, thực phẩm, công nghiệp công 

nghệ cao v.v. nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản 

phẩm. 

Chính vì lý do nêu trên, cần sớm hình thành nội dung nghiên cứu định 

hướng phát triển cơ giới hóa nông nghiệp với mục tiêu là đánh giá đúng thực trạng 

đầu tư, trang bị, sử dụng máy móc cơ điện nông nghiệp trong các thành phần kinh 

tế, trên cơ sở đó xác định nội dung, bước đi của ngành cơ điện nông nghiệp phù 

hợp từng vùng, từng loại cây trồng, vật nuôi.  

Đề tài xây dựng cơ sở khoa học phục vụ định hướng đầu tư trang bị máy 

móc cơ điện trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và bảo quản nông lâm thủy sản, nâng 

cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Nam Định đến 2020. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

 
Nội dung 1:Phân tích những yếu tố điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội liên 

quan đến quá trình phát triển cơ điện nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Nam Định  

 Nam Định có vị trí địa lý - kinh tế thuận lợi, khí hậu ôn hòa, địa hình bằng 

phẳng cho phép phát triển toàn diện nông nghiệp, ngư nghiệp. Tỉnh có nhiều cơ sở 

đào tạo nguồn lao động dồi dào, tỉ lệ lao động qua đào tạo ngày càng tăng. Trong 

lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đã từng bước tạo được các vùng tập trung sản xuất 

nông sản hàng hóa, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Công tác khuyến nông, khuyến 

ngư và chuyển giao kỹ thuật tới các hộ nông dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. 

Quan hệ sản xuất trong nông nghiệp đã từng bước đổi mới, ngày càng phù hợp và 

có tác dụng thúc đẩy sản xuất phát triển. Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông 

nghiệp, nông thôn đã được cải thiện đáng kể phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của 

người dân như hệ thống giao thông, thủy lợi, nước sạch vệ sinh môi trường, điện 

cho sinh hoạt và sản xuất. 
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Bên cạnh những thuận lợi, lĩnh vực nông nghiệp còn tồn tại nhiều khó khăn, 

hạn chế: Quy mô ruộng đất còn manh mún, sản xuất nhỏ lẻ, chủ yếu theo hình thức 

hộ gia đình, mô hình sản xuất theo quy mô trang trại. Dịch vụ nông lâm nghiệp, 

thủy sản tuy đã phát triển nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất, nhất là khâu 

thu hoạch, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Các chính sách khuyến khích phát triển 

sản xuất nông nghiệp, thủy sản còn hạn chế và chưa đồng bộ. Mối liên kết giữa sản 

xuất, tiêu thụ sản phẩm và công nghiệp chế biến chưa được chú ý đúng mức. Công 

tác dự báo, thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm, công tác xúc tiến thương mại 

còn nhiều hạn chế. 

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng trang bị máy móc cơ điện nông nghiệp ở 

tỉnh Nam Định giai đoạn 2001 ÷ 2011 

Quá trình phát triển cơ giới hóa nông nghiệp ở Nam Định trong giai đoạn 

2001 ÷ 2011 đã tăng đáng kể. Tuy có xu hướng chuyên nghiệp nhưng quy mô đầu 

tư, kinh doanh còn nhỏ. Với loại liên hợp máy phức tạp, các dây chuyền chế biến 

nông - lâm - thủy sản đòi hỏi công nghệ cao, mức đầu tư còn hạn chế. Mức độ cơ 

giới hóa đồng bộ các khâu còn thấp và mới chỉ tập trung ở khâu làm đất, đập lúa, 

bơm nước, vận chuyển.  

Cơ giới hóa khâu chế biến nông - lâm thủy sản khu vực gia đình còn nhiều 

hạn chế về công nghệ, trang thiết bị và cả quy mô. Sản phẩm chế biến chất lượng ở 

mức trung bình, giá thành cao, khó tiêu thụ. Cơ khí phục vụ ngành thủy sản đã 

hình thành, phát triển đồng bộ, tổ chức mạng lưới dịch vụ kỹ thuật, cung cấp phụ 

tùng thiết bị phục vụ khâu bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa máy móc, tàu thuyền 

đánh bắt thủy hải sản. Ngành cơ khí chế tạo máy động lực, máy nông nghiệp phục 

vụ cơ giới hóa các khâu sản xuất, chế biến đã có bước tiến đáng kể, sản phẩm đa 

dạng, chất lượng khá, phục vụ tốt cho sản xuất và đời sống. Tuy nhiên, đối với các 

loại máy nông nghiệp và máy chế biến đòi hỏi công nghệ cao thì ngành chế tạo 

máy tỉnh Nam Định chưa đáp ứng được yêu cầu. 

Sự phát triển công nghệ - thiết bị máy móc cơ điện phục vụ cơ giới hóa còn 

thiếu sự quản lý và chỉ đạo thống nhất giữa các ngành, chưa cân đối giữa khâu làm 

khô, bảo quản và khâu canh tác, tiềm lực còn yếu, thiếu. Thiếu công nghệ, thiết bị 

tiên tiến để đầu tư phát triển sản xuất chế biến, bảo quản có hiệu quả. Khả năng 

tích lũy để mua sắm máy móc, trang bị các dây chuyền chế biến đồng bộ của các 

thành phần kinh tế còn hạn chế, việc tiếp cận vốn của nông dân rất khó khăn. 

  Vấn đề cơ giới hóa nông nghiệp, điện khí hóa nông thôn chỉ có thể phát 

triển một cách đúng hướng, vững chắc và hiệu quả khi có định hướng phát triển 

với đầy đủ cơ sở thực tiễn và khoa học. Việc phân tích thực trạng đầu tư, trang bị, 

sử dụng máy móc cơ điện phục vụ sản xuất, chế biến nông - lâm - thủy sản, đánh 

bắt hải sản ở các vùng nhằm xem xét, phân tích ưu điểm, kết quả đạt được, nêu bật 

tồn tại, thách thức đối với việc phát triển ngành công nghiệp chế tạo máy, trong 

quá trình CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn để từ đó tăng năng lực hoạt động 

của ngành, phát triển đúng hướng đáp ứng nhu cầu của sản xuất đề ra. 
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 Nội dung 3: Định hướng phát triển cơ điện nông nghiệp phục vụ quá trình 

cơ giới hóa các khâu sản xuất, chế biến nông – lâm – thủy sản tỉnh Nam Định giai 

đoạn 2012 ÷ 2020 

Định hướng quá trình phát triển cơ giới hóa - điện khí hóa nông nghiệp chia 

thành 2 giai đoạn:  

+ Giai đoạn thứ nhất: Chuẩn bị mọi điều kiện đáp ứng các yêu cầu để hội 

nhập hiệu quả vào nền kinh tế khu vực. Tổ chức lại hệ thống cơ khí phục vụ nông 

nghiệp, nông thôn, đào tạo cán bộ thực hiện có hiệu quả phát triển cơ giới hóa - 

điện khí hóa nông nghiệp, nông thôn. Nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo sản xuất, 

chế tạo công cụ máy móc. Đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào trong sản 

xuất, tìm hiểu thông tin nhu cầu thị trường, đẩy mạnh chất lượng sản phẩm lên một 

bước đủ điều kiện cạnh tranh với máy móc nhập từ nước ngoài. 

+ Giai đoạn thứ hai: Nâng cao năng lực thiết kế chế tạo của cơ khí địa 

phương, đẩy nhanh tốc độ phát triển và chất lượng sản phẩm của các thành phần 

kinh tế ngoài quốc doanh. Áp dụng và từng bước phát triển công nghệ tự động hóa 

trong ngành cơ điện nông nghiệp 

Trong cả 2 giai đoạn cần ưu tiên cơ giới hoá khâu làm khô, chế biến nông 

sản, thực phẩm; Cơ giới hoá khâu tưới tiêu nước cho cây trồng; Cơ giới hoá khâu 

trước thu hoạch và thu hoạch; Phát triển khâu chế biến hạt giống với chất lượng 

cao bằng thiết bị chế biến đồng bộ và Cơ giới hóa khâu vận tải nông thôn. 

Nội dung 4: Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện định hướng phát triển cơ 

khí hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Nam Định giai đoạn 2012 ÷ 2020  

Cần có chính sách huy động vốn đầu tư, đẩy mạnh đầu tư cơ điện, đặc biệt 

quan tâm đến chế biến. Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng 

hóa qui mô phù hợp, phát triển hình thức tổ chức sản xuất - dịch vụ, ứng dụng cơ 

giới hóa phục vụ nông thôn, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển mạnh 

công nghiệp chế tạo máy móc phục vụ nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực về cơ 

khí nông nghiệp, tăng cường vai trò quản lý Nhà nước. 

Nội dung 5: Xây dựng phim tư liệu khoa học “Giới thiệu thành tựu máy móc 

cơ điện nông nghiệp phục vụ quá trình cơ giới hóa sản xuất, nuôi trồng thủy sản, 

bảo quản chế biến nông lâm thủy sản sau những năm “Đổi mới” ở tỉnh Nam 

Định” 

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm 4 báo cáo và 01 bộ phim tư liệu khoa học:  

- Báo cáo Những yếu tố ảnh hưởng (điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội) liên 

quan đến quá trình phát triển cơ điện nông nghiệp phục vụ sản xuất, thu hoạch, chế 

biến nông lâm thủy sản Tỉnh Nam Định; 

- Báo cáo Đánh giá tổng quát kết quả đạt được trong đầu tư trang bị máy 

móc cơ điện phục vụ sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản, nuôi trồng thủy sản sau 

những năm “Đổi mới”; 
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- Báo cáo Cơ giới hóa nông nghiệp phục vụ sản xuất, chế biến sau thu 

hoạch, nuôi trồng thủy sản Tỉnh Nam Định trong tiến trình thực hiện công nghiệp 

hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011 ÷ 2020; 

- Báo cáo Xây dựng cơ sở kiến nghị thực hiện các giải pháp phát triển cơ 

điện  nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn Tỉnh Nam Định; 

- Phim tư liệu khoa học, chiếu trên sóng truyền hình ở địa phương; 

Kết quả của đề tài góp phần phát triển nền nông nghiệp bền vững, phù hợp, 

có hiệu quả, tăng năng suất lao động, tăng chất lượng và khối lượng sản phẩm, 

giảm nhẹ sức lao động, nâng cao mức sống và góp phần cải thiện đời sống văn hoá 

xã hội của người dân, nhất là đối với lao động nông thôn. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Hoạt động chuyển giao máy móc cơ điện vào sản xuất nông nghiệp ở Nam 

Định thời gian qua đã đạt được những thành tựu đáng kể, hình thành một số mô 

hình ứng dụng công nghệ cơ điện mới có hiệu quả trong sản xuất và chế biến nông, 

lâm - thủy sản, góp phần tăng năng suất lao động, tăng giá trị nông sản hàng hoá, 

cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên, so với tiềm năng và nhu cầu của các thành 

phần kinh tế, nhất là khâu gieo, cấy, cắt gặt, công nghệ làm khô, bảo quản, tỉ lệ cơ 

giới hóa còn thấp. Phát triển công nghiệp chế tạo công cụ máy móc phục vụ cho 

nông nghiệp, nông thôn chưa theo kịp yêu cầu sản xuất. Để phát triển trang bị, sử 

dụng máy móc cơ điện nông nghiệp cho Nam Định, cần: chính sách, biện pháp tác 

động đến từng yếu tố, tăng cường năng lực cho hệ thống vừa khai thác tiềm năng, 

lực lượng vừa hạn chế những tồn tại, từng bước đưa hoạt động chuyển giao cơ điện 

nông nghiệp trong vùng ngày càng ổn định, không ngừng mở rộng phạm vi phục 

vụ, gắn kết chặt chẽ công tác nghiên cứu ứng dụng với thực tiễn sản xuất, phát huy 

có hiệu quả các thành tựu khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. 

2. Kiến nghị 

Khuyến nghị sớm thiết lập hệ thống chuyển giao công nghệ cơ điện nông 

nghiệp, hình thành hệ thống mạng lưới cơ điện nông nghiệp. Lồng ghép nhiệm vụ 

khuyến công vào hệ thống khuyến nông, chú trọng tăng cường đầu tư về nguồn lực 

cho hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cơ điện nông nghiệp. Cần có 

chính sách khuyến khích mở rộng các loại hình đào tạo, thu hút nhân lực cho công 

tác chuyển giao cơ điện nông nghiệp, tăng cường hợp tác toàn diện trong hoạt động 

chuyển giao, đẩy mạnh vốn đầu tư vào lĩnh vực chuyển giao công nghệ và hỗ trợ 

của Ngân sách nhà nước thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh. Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các chính sách tác động đến hoạt động chuyển 

giao công nghệ về cơ điện nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, phân định rõ chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, quyền lợi của các bên tham gia./. 
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ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC THI CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT 

VỀ ĐO LƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO 
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 
 

 Đơn vị chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2018 - 2019 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hoạt động đo lường là hoạt động đóng vai trò quan trọng đối với sự phát 

triển kinh tế - xã hội. Hệ thống pháp luật về đo lường được đánh giá là khá đầy đủ, 

hài hòa với thông lệ quốc tế, là cơ sở để thúc đẩy phát triển hoạt động đo lường. 

Địa bàn tỉnh Nam Định là nơi trực tiếp diễn ra các hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

sử dụng phương tiện đo, chuẩn đo lường. Trong đó, hoạt động sử dụng phương tiện 

đo, kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo, thực hiện phép đo và hoạt động quản lý 

hành chính của cơ quan nhà nước theo phân công, phân cấp diễn ra thường xuyên, 

có ảnh hưởng lớn đến quyền, lợi ích của nhiều tổ chức cá nhân. Trong quá trình tổ 

chức thực thi các hoạt động này có một số vấn đề như: Cơ quan quản lý không có 

dữ liệu đầy đủ về đối tượng cần quản lý; Chưa phát hiện được nhiều vi phạm tinh 

vi; nguồn lực phục vụ công tác quản lý ở cấp huyện, xã chưa tương xứng với yêu 

cầu nhiệm vụ; Còn nhiều phương tiện đo không được kiểm soát mà nguyên nhân 

có thể do sự bất cập giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng nhu cầu kiểm định, do chi 

phí thực hiện kiểm định; Kết quả thanh tra, kiểm tra về đo lường cho thấy vẫn còn 

tình trạng không chấp hành quy định về biện pháp kiểm soát phương tiện đo nhóm 

2; Bất cập trong thực thi các quy định về chu kỳ kiểm định, sai số phép đo, cơ chế 

trong hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn,… Có thể thấy rằng, vấn đề bất cập xuất 

hiện chủ yếu trong thực thi các quy định về quản lý, sử dụng phương tiện đo nhóm 

2 và thực hiện phép đo nhóm 2. 

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tỉnh cần có cơ chế, chính sách tăng 

cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh 

tranh; những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đo lường đảm bảo 

bình đẳng, công khai, minh bạch phù hợp với quy định pháp luật hiện hành… 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đo 

lường trên địa bàn tỉnh giúp cơ quan quản lý nhà nước về đo lường ở địa phương 

thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm 

công bằng xã hội; giúp tổ chức cá nhân sử dụng tiết kiệm chi phí, nâng cao năng 

suất chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, cung cấp các luận 

cứ đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, ban hành các chính sách về đo lường phù 

hợp với thực tiễn. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 



185 

 

1. Nội dung 

 
Nội dung 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu liên quan đến thực thi chính 

sách pháp luật về đo lường 

 Công tác quản lý nhà nước về đo lường gắn liền với việc xây dựng và ứng 

dụng các cơ sở khoa học, kỹ thuật, pháp lý, tổ chức và kinh tế - xã hội để đạt được 

mục tiêu là đảm bảo tính thống nhất và độ chính xác cần thiết của phép đo. Các 

nghiên cứu về hoạt động quản lý nhà nước về đo lường đa số mới chỉ dừng ở mức 

đánh giá một khía cạnh nhỏ lẻ theo tính chất báo cáo tổng kết chứ chưa xây dựng 

thành một hệ thống, nhìn nhận một cách tổng quát. Đặc biệt, việc nghiên cứu 

phương tiện đo nhóm 2 để định lượng hàng hóa, dịch vụ mua bán, thanh toán lại 

càng ít được quan tâm mặc dù đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế xã 

hội. Thực tiễn công tác quản lý nhà nước về đo lường hiện đang áp dụng trên thế 

giới và một số địa phương ở Việt Nam với những đặc thù riêng biệt cho thấy còn 

nhiều khó khăn, vướng mắc đối với việc thực thi chính sách pháp luật về đo lường 

đòi hỏi các cấp, các ngành tiếp tục nghiên cứu xây dựng một bộ khung pháp lý 

thống nhất, minh bạch và hiệu lực, hiệu quả. 

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng việc thực thi chính sách pháp luật về đo 

lường trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Một số nguyên nhân dẫn đến những khó khăn về thực thi chính sách pháp 

luật cũng như công tác quản lý nhà nước về đo lường là cơ cấu tổ chức, hệ thống 

cơ quan quản lý nhà nước về TCĐLCL chỉ dừng lại ở cấp tỉnh, chưa có cán bộ 

chuyên trách làm công tác quản lý nhà nước về đo lường ở cấp huyện, thị xã, chưa 

đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý. Bên cạnh đó, sự thiếu đồng nhất của các 

văn bản quy phạm pháp luật đang làm cho UBND các huyện, xã gặp nhiều lúng 

túng trong việc triển khai chức năng quản lý TCĐLCL tại địa phương theo phân 

cấp. 

Việc đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước về đo lường 

còn hạn chế so với sự phát triển không ngừng của trình độ khoa học kỹ thuật, công 

nghệ về đo lường, yêu cầu của sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội. Ý thức 

chấp hành pháp luật về lĩnh vực đo lường của một số cơ sở sử dụng phương tiện đo 

chưa cao. Sự đầu tư phương tiện đo lường của các doanh nghiệp không mang tính 

đồng bộ, đôi khi chạy theo số lượng mà không quan tâm về chất lượng. 

 Trong thời gian gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế thì phương tiện đo 

nhóm 2 ngày càng tăng nhanh về số lượng và chất lượng. Cùng với đó là những vi 

phạm quy định về đo lường ngày càng phức tạp, tinh vi hơn. Việc quản lý phương 

tiện đo nhóm 2 không chỉ của cơ quan quản lý nhà nước mà cần sự vào cuộc của 

cộng đồng xã hội, bao gồm cả các doanh nghiệp và mỗi người dân. 
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 Nội dung 3: Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước 

về đo lường 

Trên cơ sở quy định của pháp luật và căn cứ thực trạng quản lý nhà nước về 

đo lường, nhiệm vụ đã đưa ra 07 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý về 

công tác đo lường trên địa bàn tỉnh Nam Định: Giải pháp hoàn thiện khung chính 

sách về đo lường được xây dựng dựa trên việc phân tích những bất cập, chồng 

chéo của các văn bản quy phạm nhà nước; Giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy 

quản lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Giải pháp nâng cao năng lực kiểm 

định phương tiện đo của các tổ chức kiểm định được xây dựng với những tiêu chí 

cụ thể; Giải pháp xã hội hóa hoạt động đo lường; Giải pháp nâng cao vai trò của 

công tác thanh tra, kiểm tra đối với phương tiện đo nhóm 2, phối hợp chặt chẽ giữa 

các cơ quan chức năng trong quá trình thực thi nhiệm vụ, kịp thời ngăn chặn các 

hành vi gian lận về đo lường; Giải pháp thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức 

về quản lý nhà nước về đo lường; Phát huy tính cộng đồng, minh bạch trong hoạt 

động đo lường, trên cơ sở đó phát hiện, xử lý vụ việc kịp thời, khách quan, minh 

bạch, tạo niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ 

quản lý trong lĩnh vực đo lường . 

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm 04 báo cáo (BC tổng quan cơ sở lý luận và thực 

tiễn hoạt động đo lường; Đánh giá thực trạng việc thực thi chính sách pháp luật về 

đo lường; Giải pháp nâng cao hiệu quả QLNN về đo lường và Báo cáo tổng hợp 

kết quả nghiên cứu đề tài):  

     Đề tài góp phần dùng làm căn cứ điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện công tác 

tổ chức thực thi chính sách đo lường trên địa bàn tỉnh, giúp xác định được những 

bất cập trong hoạt động đo lường và tìm cách khắc phục những bất cập đó. Những 

đánh giá chính sách cho phép Nhà nước nhìn nhận lại năng lực thể chế và năng lực 

thực thi chính sách của mình, sẽ tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển quản lý nhà 

nước trong giai đoạn tiếp theo, hướng đến Nhà nước thực sự của nhân dân, do nhân 

dân và vì nhân dân. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

  Hiện nay Nhà nước đã xây dựng và hình thành tương đối đầy đủ hệ thống 

văn bản quy phạm pháp luật về đo lường. Song hành với hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật là hệ thống văn bản kỹ thuật đo lường khá đầy đủ. Tuy nhiên các 

quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên còn một số bất cập, vướng 

mắc trong quá trình thực thi, chưa đáp ứng hoàn toàn yêu cầu tại địa phương, công 

tác thanh tra, kiểm tra còn chưa phát hiện, ngăn ngừa kịp thời các gian lận thương 

mại liên quan đến đo lường. 
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  Trên cơ sở thực trạng đó, các cơ quan quản lý nhà nước đối với phương tiện 

đo cần thực hiện nhiều nhóm giải pháp phù hợp với từng đối tượng khác nhau. 

Mặc dù việc thực thi các quy định quản lý đo lường tại địa phương còn nhiều bất 

cập, song việc áp dụng đồng bộ các giải pháp có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng 

cao hiệu quả quản lý về đo lường, đem lại công bằng, khách quan trong thương 

mại, bảo đảm công bằng xã hội, an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, nâng 

cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hạn chế các hành vi tiêu cực, gian 

lận về đo lường trong thương mại, bảo vệ người tiêu dùng. 

2. Kiến nghị 

Đối với Chính phủ, Bộ KH&CN, Tổng cục TCĐLCL: Tiếp tục thực hiện 

soát xét, sửa đổi và bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường; Nghiên 

cứu, bổ sung một số phương tiện đo vào danh mục phương tiện đo nhóm 2; Xây 

dựng thư viện điện tử về phê duyệt mẫu; Sửa đổi quy định về kiểm định đối chứng; 

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

của cả hệ thống. 

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh Nam Định: Ban hành quy 

chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong hoạt động quản lý nhà nước về đo 

lường; Bố trí kinh phí để triển khai có hiệu quả các lớp tập huấn, phổ biến các quy 

định của pháp luật, phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý, sử dụng phương tiện 

đo rộng rãi đến các nhóm đối tượng khác nhau; Xem xét đầu tư, trang bị các 

phương tiện phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra về phương tiện đo, phép đo, 

lượng của hàng đóng gói sẵn và kiểm tra đo lường đặc thù. 

Đối với tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo: nghiên 

cứu đầu tư chuẩn đo lường, trang thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn và đào tạo cán bộ 

kỹ thuật, nâng cao và mở rộng khả năng kiểm định đối với một số loại phương tiện 

đo; Nâng cao chất lượng kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo; Nâng cao chất 

lượng phục vụ của hoạt động dịch vụ công trong điều kiện thực hiện cơ chế tự chủ. 

Đối với tổ chức cá nhân sử dụng phương tiện đo, thực hiện phép đo: Chủ 

động tìm hiểu và chấp hành đúng các quy định pháp luật về đo lường trong sử 

dụng phương tiện đo và thực hiện phép đo; Huy động nguồn lực, tham gia chương 

trình đảm bảo đo lường để nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và năng lực 

cạnh tranh theo đề án 996 ./. 
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NẦNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA  

TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT SẢN PHẨM CHỦ LỰC 

CỦA TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ  

tỉnh Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2014-2017 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Năng suất, chất lượng có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, vấn đề nâng 

cao năng suất, chất lượng đang là mục tiêu có tầm chiến lược trong các kế hoạch 

và chương trình phát triển kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên tại Nam Định, tình trạng 

yếu kém về năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa vẫn đang là trở ngại lớn đối 

với sự phát triển của doanh nghiệp như năng suất lao động thấp, hao tổn nhiều 

nguyên liệu, năng lượng, chất lượng sản phẩm không ổn định. 

Năm 2013, UBND tỉnh đã giao Sở KH&CN thực hiện dự án: “Nâng cao 

nhận thức, kỹ năng về năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp” thuộc Đề án: 

“Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2012-2015”. Dự án đã đạt được 

mục tiêu đề ra là nâng cao nhận thức, kỹ năng về năng suất chất lượng cho các 

doanh nghiệp. Kế thừa các kết quả đạt được của dự án thứ nhất, và tiếp tục thực 

hiện Đề án: “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2012-2015”, cần 

thiết xây dựng và triển khai dự án thứ hai: “Nâng cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm hàng hóa tại các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh” nhằm 

hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và thực hiện giải pháp nâng cao năng suất chất 

lượng gồm: đổi mới về quản lý (áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng và các 

công cụ quản lý tiên tiến); sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, giảm thiểu các lãng 

phí (về năng lượng, nguyên liệu, nhân công…) 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

 
Nội dung 1: Khảo sát lựa chọn doanh nghiệp tham gia dự án 

 Sở KH&CN phối hợp Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn, Sở Xây dựng, Ban quản lý các Khu công nghiệp, Cụm công 

nghiệp, Phòng Công thương các huyện/thành phố tổ chức gửi công văn số 

345/SKHCN-TĐC ngày 26/5/2014 hướng dẫn đăng ký tham gia Đề án Nâng cao 

năng suất chất lượng của 250 DN trên địa bàn tỉnh. Kết quả, có 108 DN có nhu cầu 

tham gia các nội dung hỗ trợ từ dự án. 

 Qua kết quả cuộc khảo sát cho thấy, nhu cầu tham gia dự án tập trung nhiều 

ở các DN thuộc lĩnh vực dệt may, cơ khí, sản xuất nông lâm thủy sản, sản xuất vật 
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liệu xây dựng... phù hợp với mục tiêu của dự án hỗ trợ các nhóm DN sản xuất hàng 

hóa chủ lực của tỉnh. Nội dung khảo sát này là cơ sở lập dự toán bố trí nguồn kinh 

phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp KHCN để trình UBND tỉnh phê duyệt dự án 

“Nâng cao NSCL sản phẩm hàng hóa tại các DN có sản phẩm chủ lực của tỉnh” 

 Nội dung 2: Các nội dung hỗ trợ 

Hỗ trợ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng: Từ tháng 8/2014 

đến tháng 8/2017, tiếp nhận đề nghị tham gia dự án của 120 DN. Ban QLDA đã tổ 

chức khảo sát thực tế để đánh giá lựa chọn DN trên cơ sở xem xét các tiêu chí về 

chiến lược phát triển, cơ sở hạ tầng, nhân lực, tài chính của các DN. Kết quả, dự án 

đã lựa chọn được: 41 DN có nhu cầu và đủ điều kiện tiếp nhận hỗ trợ xây dựng, áp 

dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008;  07 DN có nhu cầu và đủ 

điều kiện tiếp nhận hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn 

VietGap. 

Hỗ trợ xây dựng và áp dụng các công cụ nâng cao NSCL: Ban QLDA đã 

liên hệ với các tổ chức tư vấn chuyên sâu về các giải pháp nâng cao NSCL: Viện 

NSCL Việt Nam, Công ty QMS tư vấn giải pháp NSCL, Trung tâm Đào tạo 

Nghiệp vụ TCĐLCL, Công ty TNHH MSCS Việt Nam…Sau quá trình làm việc, 

Ban QLDA đã thống nhất là mời các tổ chức tư vấn trực tiếp xuống DN khảo sát, 

tư vấn và đề xuất những biện pháp nâng cao NSCL tại DN nhằm thuyết phục lãnh 

đạo DN thực hiện áp dụng. Ban QLDA cùng DN đàm phán, ký kết hợp đồng ràng 

buộc các tổ chức tư vấn phải đạt hiệu quả tối đa khi xây dựng và áp dụng các công 

cụ cải tiến NSCL bằng tiêu chí đo lường về năng suất lao động, giảm sản phẩm lỗi, 

lợi ích kinh tế...Từ tháng 8/2014 đến tháng 8/2017 đã có 15 lượt DN đăng ký tham 

gia dự án để xây dựng công cụ 5S và Lean. 

Hỗ trợ thực hiện kiểm toán năng lượng: Từ tháng 8/2014 đến tháng 8/2017 

đã có 20 DN đăng ký tham gia dự án. Ban QLDA đã phối hợp với Phòng quản lý 

Năng lượng thuộc Sở Công thương lựa chọn những DN có mức tiêu thụ năng 

lượng lớn trên địa bàn tỉnh để vận động đăng ký thực hiện kiểm toán năng lượng 

sơ bộ. Ban QLDA đã đánh giá năng lực qua hồ sơ và lựa chọn tổ chức Công ty CP 

đầu tư thương mại phát triển công nghiệp và năng lượng thực hiện kiểm toán năng 

lượng tại 20 DN này. Kết quả KTNL đã chứng minh cho DN thấy được sự lãng phí 

trong việc sử dụng năng lượng, và nếu DN áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng 

lượng sẽ đem hiệu quả về kinh tế với thời gian thu hồi vốn đầu tư trong thời gian 

ngắn. 

Hỗ trợ tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: GTCLQG là hình thức 

tôn vinh khen thưởng ở cấp quốc gia được tổ chức hàng năm do Thủ tướng Chính 

phủ tặng cho các tổ chức, DN có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất 

lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với 
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nền kinh tế khu vực và thế giới. Từ tháng 8/2014 đến tháng 8/2017 có 10 DN đăng 

ký tham gia GTCLQG, nhưng chỉ có 05 DN đủ điều kiện được hỗ trợ. 

Hỗ trợ xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn quốc gia, 

xây dựng TCCS: Từ tháng 8/2014 đến tháng 8/2017, Dự án đã hỗ trợ 75 DN xây 

dựng, áp dụng tiêu chuẩn và công bố phù hợp tiêu chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật, 

gồm: 07 DN công bố hợp chuẩn, 21 DN công bố hợp quy và 47 DN xây dựng 

TCCS. 

 Nội dung 3: Tổ chức khai thác sản phẩm của dự án. 

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ DN nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm 

hàng hóa. Với mỗi nội dung sẽ có phương thức hỗ trợ cụ thể theo quy mô và điều 

kiện hoạt động của từng DN.  

Nội dung 4: Thông tin tuyên truyền và biện pháp khuyến khích nhân rộng kết 

quả của dự án 

Phối hợp với Đài truyền hình tỉnh xây dựng đề cương các chuyên mục 

truyền hình và chương trình đàm thoại với DN để phổ biến nội dung dự án và các 

thông tin kiến thức về NSCL; Gửi công văn kèm theo hướng dẫn đăng ký cam kết 

tham gia dự án tới các DN và các cơ quan QLNN để tuyên truyền, vận động và lựa 

chọn DN tham gia dự án; Trong quá trình thực hiện dự án, nhận thấy hoạt động hỗ 

trợ DN gặp một số vấn đề vướng mắc trong cơ chế, thủ tục  hỗ trợ tài chính cho 

DN, Ban QLDA và các đơn vị chuyên môn trong Sở đã tham mưu cho Sở 

KH&CN trình UBND và HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 42/2017-HĐND 

ngày 10/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc “Quy định một số chính sách 

hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam 

Định” nhằm hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ cho các DN. 

2. Kết quả 

 Dự án đã hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa cho 163 

DN trong toàn tỉnh. Cụ thể:  

- Hỗ trợ hệ thống quản lý quản lý chất lượng: 48 DN; 

- Hỗ trợ công cụ cải tiến nâng cao NSCL: 15 DN; 

- Hỗ trợ áp dụng TCVN, QCVN: 28 DN; 

- Hỗ trợ xây dựng và áp dụng TCCS: 47 DN; 

- Hỗ trợ giải thưởng chất lượng quốc gia: 05 DN; 

- Hỗ trợ kiểm toán năng lượng sơ bộ: 20 DN. 

Dự án góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan QLNN và đặc biệt là 

của DN về hoạt động năng suất, chất lượng, tác động tích cực đối với cộng đồng 

DN, thay đổi nhận thức trước khi có thay đổi hành vi; giúp các DN đổi mới 

phương pháp quản lý, điều hành. Các DN đã kiểm soát và điều chỉnh các kết quả 

đầu ra (hàng hoá và dịch vụ) và các yếu tố của đầu vào (lao động, vốn, thiết bị, 

năng lượng, nguyên vật liệu, tổ chức quản lý...) Hoạt động của DN có tính hệ 
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thống với các hoạt động kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng, kiểm tra chất 

lượng và cải tiến chất lượng sao cho tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng ổn 

định, thoả mãn nhu cầu của khách hàng, giảm thiểu các sản phẩm sai lỗi, kém chất 

lượng. Dự án cũng thiết lập và cung cấp các tài liệu, cơ sở dữ liệu giúp cho cộng 

đồng DN tiếp cận, học hỏi lẫn nhau về mô hình quản lý chất lượng, các công cụ cải 

tiến, cắt giảm các lãng phí trong hoạt động sản xuất và đảm bảo chất lượng sản 

phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dự án này có thời gian thực hiện dài nhằm hỗ trợ các DN nâng cao NSCL, 

tuy nhiên nhu cầu của DN thay đổi theo mỗi thời điểm sản xuất dẫn đến có sự biến 

động về quy mô so với thuyết minh đã được phê duyệt và hợp đồng đã ký. Tuy 

nhiên dự án đã đạt được mục tiêu hỗ trợ cho các DN trên địa bàn tỉnh nâng cao 

NSCL sản phẩm hàng hóa. Các nội dung hỗ trợ chính đều được thực hiện đầy đủ, 

tuân thủ các quy định về tư vấn, sử dụng kinh phí và các quy định có liên quan.. 

Dự án đã thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của các DN, trong đó Nhà nước có vai 

trò xúc tác giúp các DN thay đổi nhận thức, thay đổi tư duy về quản lý và nâng cao 

NSCL, đã hình thành phong trào NSCL cho các DN có nhu cầu thiết thực trên địa 

bàn tỉnh. 

2. Kiến nghị 

Về phía Doanh nghiệp: cần chủ động xây dựng các chiến lược phát triển, 

trong đó có các dự án, các mục tiêu nâng cao NSCL phù hợp với định hướng phát 

triển chung, tận dụng tối đa lợi thế của những chính sách hỗ trợ tài chính của Nhà 

nước; Tích cực, chủ động cập nhật và tìm hiểu các chính sách, chương trình, dự án 

của Nhà nước để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của DN; Tăng cường mối 

quan hệ giữa cộng đồng các DN, các tổ chức KH&CN ở Trung ương và địa 

phương để học hỏi giữa các DN, và nhận trợ giúp từ các chuyên gia 

Về phía cơ quan QLNN: đề xuất phối hợp, lồng ghép triển khai đồng bộ các 

chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội khác của tỉnh có cùng liên quan đến 

việc nâng cao NSCL, sản phẩm hàng hóa; nâng cao khả năng cạnh tranh của DN 

đảm bảo khai thác có hiệu quả các nguồn lực; Khuyến khích DN đổi mới công 

nghệ, chuyển giao công nghệ; Hỗ trợ DN đánh giá trình độ công nghệ, tiếp nhận 

thông tin KHCN, kết nối cung cầu, tham gia thị trường công nghệ; Tăng cường 

kiểm tra, giám sát, tiếp nhận thông tin về tình hình chất lượng sản phẩm hàng hoá 

trên địa bàn tỉnh; Mở các khóa đào tạo ngắn hạn về các hệ thống QLCL; Sớm 

thành lập quỹ hỗ trợ phát triển sản phẩm và cho DN vay vốn với lãi suất thấp hoặc 

miễn lãi suất để khuyến khích DN xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu 

chuẩn và áp dụng các mô hình/công cụ cải tiến NSCL./. 



192 

 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BAN HÀNH, KIỂM TRA, XỬ LÝ, 

RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HOÁ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 

       
 Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định 

Thời gian thực hiện: 2011-2012 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Trong điều kiện hiện nay, khi Đảng và nhà nước ta đang thực hiện chủ 

trương xây dựng nhà nước pháp quyền, tăng cường pháp chế, phát huy dân chủ, cải 

cách hành chính, hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng nền kinh tế thị trường định 

hướng XHCN thì yêu cầu phải xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, thống 

nhất, công khai, minh bạch và dân chủ là một việc cần thiết. 

Nam Định được đánh giá là trung tâm văn hóa, kinh tế của đồng bằng sông 

Hồng, tuy đã bắt đầu hội nhập nhanh chóng vào công cuộc đổi mới và đã có những 

thành tựu nhất định trên trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội ở 

Nam Định cũng còn nhiều vấn đề cần giải quyết, trong đó có thực trạng công tác 

ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Tình trạng này có 

nhiều nguyên nhân trong đó có sự hạn chế về nhận thức của một bộ phận không 

nhỏ công chức thực thi nhiệm vụ này. Vì vậy việc nhanh chóng đánh giá một cách 

chính xác thực trạng công tác ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL trên địa bàn tỉnh Nam Định là cần thiết, qua đó có một cái nhìn chính 

xác về thực trạng công tác này nhằm đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công 

tác ban hành, kiểm tra, xử lý,  rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, nhằm tạo ra 

môi trường lành mạnh có trật tự, kỷ cương, đẩy lùi tiêu cực, tranh thủ cơ hội phát 

huy nội lực là tiền đề không thể thiếu trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về công tác ban hành, kiểm tra, 

rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật  

Làm rõ các khái niệm về ban hành văn bản, kiểm tra văn bản quy phạm pháp 

luật, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật. Những nguyên tắc trong 

soạn thảo ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Vai trò, mục đích, yêu cầu của 

kiểm tra văn bản, thẩm quyền kiểm tra văn bản, quy trình kiểm tra văn bản 

Nội dung 2: Thực trạng công tác ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá 

văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nam Định  

Điều tra 2.574 phiếu dành cho các đối tượng là công chức và người dân đại 

diện của 229 xã phường, thị trấn trên toàn tỉnh Nam Định để đánh giá thực trạng 

chất lượng ban hành, kiểm tra, rà soát, hệt thống hoá văn bản QPPL, Thực trạng 

đội ngũ công chức làm công tác ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản 

QPPL và Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động ban hành, kiểm tra, rà soát, 

hệ thống hoá văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Nam Định. 
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Nội dung 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ban hành, kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

- Tham mưu xây dựng hành lang pháp lý cho hoạt động ban hành, kiểm tra, 

rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

- Giải pháp xây dựng đội ngũ công chức và cơ sở vật chất cho hoạt động ban 

hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL 

- Đối với cấp tỉnh: Tiếp tục kiện toàn tổ chức pháp chế các sở, ngành; mỗi 

sở, ngành phải có cán bộ pháp chế có trình độ đại học luật để tham mưu, giúp lãnh 

đạo các sở, ngành ban hành văn bản QPPL. Xây dựng và phát triển mạng lưới cộng 

tác viên làm công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL. Tăng cường năng lực cho các 

ban của HĐND tỉnh trong việc ban hành, thẩm tra Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

Tăng cường vị trí, vai trò của Giám đốc sở Tư pháp trong việc ban hành, kiểm tra, 

rà soát, hệ thống văn bản QPPL, với nhiệm vụ quan trọng là tham mưu, giúp 

UBND cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác ban hành, kiểm 

tra, xử lý, rà soát, hệ thống văn bản QPPL, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính 

đồng bộ, tính thống nhất của hệ thống văn bản QPPL, cần nghiên cứu, bổ sung, xác 

định Giám đốc sở Tư pháp là thành viên UBND cùng cấp để giúp Uỷ ban nhân dân 

tăng cường hơn nữa chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về ban hành, kiểm tra, 

xử lý, rà soát, hệ thống văn bản QPPL  

- Đối với cấp huyện: Tăng cường năng lực cho các ban của HĐND thành 

phố Nam Định trong việc ban hành, thẩm tra Nghị quyết của HĐND thành phố. 

Tăng cường năng lực cho Chánh Văn phòng và các đơn vị thuộc UBND trong việc 

ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL. Xây dựng và phát 

triển mạng lưới cộng tác viên làm công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL. Tăng 

cường vị trí, vai trò của Trưởng phòng Tư pháp trong việc ban hành, kiểm tra, rà 

soát, hệ thống văn bản QPPL, cần nghiên cứu, bổ sung, xác định Trưởng phòng Tư 

pháp là thành viên UBND cùng cấp để giúp UBND tăng cường hơn nữa chất 

lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống 

văn bản QPPL 

- Đối với cấp xã: Sắp xếp, bố trí và tăng cường năng lực người tham mưu 

giúp UBND trong việc ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản 

QPPL 

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm các báo cáo: 

- Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về công tác ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hoá văn bản quy phạm pháp luật. 

- Thực trạng công tác ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy 

phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

- Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã chỉ ra được những mặt tích cực và hạn chế 

của công tác ban hành, kiểm tra và xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên 

địa bàn tỉnh Nam Định, xác định đúng nguyên nhân khách quan và chủ quan , 
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những hạn chế, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện, qua đó cho phép đánh giá 

được một cách đúng đắn, đầy đủ về thưc trạng công tác này trên địa bàn tỉnh Nam 

Định, đồng thời kiến nghị các giải pháp để có thể nâng cao hiệu quả công tác này 

trong thời gian tới. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự hiểu biết thế nào là văn bản quy 

phạm pháp luật, thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình tự, thủ 

tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đối tượng cán bộ, công chức còn hạn 

chế và không đồng đều là do còn nhiều bất cập. Xuất phát từ quy định hiện hành 

của pháp luật chưa thật chi tiết, cụ thể, bản thân những người trực tiếp làm công 

tác tham mưu soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật còn nhiều lúng túng trong việc áp dụng pháp luật, thiếu hiểu biết 

pháp luật nói chung và kỹ năng, nghiệp vụ trong vận dụng pháp luật nói riêng dẫn 

đến không thực hiện những quy định của pháp luật hoặc cố tình không tuân thủ các 

quy định của pháp luật; đối với nhân dân thì việc hiểu biết pháp luật trong lĩnh vực 

này là rất hạn chế, đây chính là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc 

không tuân thủ hoặc tuân thủ chưa nghiêm túc của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, người trực tiếp tham mưu soạn thảo, ban hành văn bản, kiểm tra, xử lý, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ở chính quyền địa phương, chưa 

chú trọng đến hiệu quả của công tác này trong thực tế. Còn có tình trạng pháp luật 

quy định những vấn đề ở trên trời còn thực tế khác xa quy định của pháp luật. 

2. Kiến nghị 

Văn bản QPPL do nhiều cơ quan có thẩm quyền ban hành, do nhiều nguyên 

nhân khác nhau, các văn bản QPPL mâu thuẫn, chồng chéo, trùng lặp là điều khó 

tránh khỏi, văn bản cấp dưới trái văn bản cấp trên, nhiều văn bản, QPPL lạc hậu 

hoặc không còn phù hợp với thực tiễn cuộc sống nhưng chưa được sửa đổi, thay 

thế kịp thời, chưa đáp ứng được các yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện đời 

sống kinh tế- xã hội và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.  

 Để khắc phục các hạn chế trên, các cấp, các ngành phải tăng cường công tác 

rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL để từ đó phát hiện những văn bản, những 

QPPL chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển 

kinh tế- xã hội để từ đó xử lý bằng các hình thức thích hợp như sửa đổi, bổ sung, 

huỷ bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành.  

Để làm tốt công tác ban hành văn bản trước tiên là phải sửa đổi, bổ sung 

Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành vì hiện nay các văn bản trên có nhiều mâu thuẫn, chồng chéo 

khó thực hiện. Đồng thời kiến nghị các cơ quan, người có thẩm quyền ban hành 

các văn bản mới nhằm xây dựng một hệ thống văn bản pháp luật hoàn thiện, thống 

nhất, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp./. 
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NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG DANH MỤC THÀNH PHẦN HỒ SƠ, TÀI LIỆU 

THUỘC DIỆN NỘP LƯU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TẠI MỘT SỐ CƠ QUAN, 

ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ tỉnh Nam Định 

Thời gian thực hiện: 2011-2012 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Để có được những tài liệu lưu trữ thực sự có giá trị về nhiều mặt thì vấn đề 

quan trọng hàng đầu là đánh giá đúng đắn các giá trị của  tài liệu lưu trữ để tổ chức 

bảo quản, đồng thời tổ chức sử dụng hiệu quả các tài liệu đó. Nếu không đánh giá 

đúng giá trị của tài liệu lưu trữ, để mất mát và thất lạc, đặc biệt là không sử dụng 

được chúng vào những công việc cần thiết của hoạt động quản lý nhà nước và 

những nhiệm vụ khác của đời sống xã hội, thì ý nghĩa đích thực của công tác lưu 

trữ sẽ không thể được phát huy. 

Theo kết quả của các cuộc điều tra, khảo sát của Chi cục văn thư lưu trữ 

trong những năm gần đây cho thấy lượng tài liệu trong tình trạng lộn xộn, chưa 

được sắp xếp, chỉnh lý của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh rất nhiều. Đến năm 2012, 

tổng số lượng tài liệu giấy của các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu là 

23.206,2m, trong đó, đã chỉnh lý: 2.905,3m, chỉnh lý sơ bộ: 4.001,6, tài liệu rời lẻ: 

16.299,3m. Việc bảo quản tài liệu cũng không tập trung mà phân tán ở nhiều nơi 

do diện tích kho lưu trữ còn chật hẹp, điều kiện bảo quản không đảm bảo. Việc thu 

nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan cũng chưa đạt yêu cầu về mặt chuyên môn cũng 

như quy trình, thủ tục. 

Công tác thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử trong những năm gần 

đây còn nhiều hạn chế do công tác xác định giá trị tài liệu chưa được thực hiện tại 

các cơ quan, đơn vị và Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu vào 

Lưu trữ lịch sử tại Nam Định chưa được xây dựng và ban hành. Tài liệu có giá trị 

bảo quản vĩnh viễn tại các cơ quan, đơn vị nếu không được chỉnh lý, thu thập và 

bảo quản kịp thời tại Lưu trữ lịch sử sẽ dẫn đến tình trạng hư hỏng và mất mát tài 

liệu. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Cơ sở khoa học của Danh mục thành phần hồ sơ,  tài liệu thuộc 

diện  nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử và cấu trúc của Danh mục thành phần hồ sơ, tài 

liệu thuộc diện nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tại 04 đơn vị: Văn phòng Đoàn đại biểu 

quốc hội và HĐND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn 

phòng HĐND - UBND thành phố Nam Định 

Căn cứ vào Luật Lưu trữ, Bảng danh mục mẫu do Cục Văn thư Lưu trữ Nhà 

nước ban hành và những quy định của Bộ Nội vụ về thời hạn bảo quản tài liệu làm 

rõ các khái niệm về lưu trữ, cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý của Danh mục thành phần 

tài liệu thuộc diện nộp lưu vào lưu trữ. Lý luận về xác định giá trị tài liệu, thu thập, 

bổ sung tài liệu vào lưu trữ, các quy định về thời hạn bảo quản tài liệu, xác định 
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cấu trúc Danh mục, các nhóm tài liệu hình thành trong quá trình nghiên cứu. 

Nội dung 2: Thực trạng tài liệu lưu trữ và công tác xác định giá trị tài liệu 

lưu trữ tại 04 đơn vị Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh, Sở Giao 

thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng HĐND - UBND thành phố 

Nam Định 

Khảo sát, đánh giá tình trạng tài liệu được hình thành trong nhiều năm tại 

lưu trữ hiện hành, cụ thể về: Số lượng; Tình trạng bảo quản, tình trạng vật lý của 

tài liệu; Thực trạng công tác xác định giá trị tài liệu tại mỗi cơ quan, đơn vị; Thực 

trạng hồ sơ, tài liệu hình thành thực tế trong hoạt động của 4 cơ quan, đơn vị. 

Nội dung 3:  Xây dựng các Danh mục thành phần tài liệu thuộc diện  nộp 

lưu vào lưu trữ lịch sử tại 4 đơn vị và đề xuất các giải pháp thực hiện 

- Tổ chức các khóa đào tạo, làm việc trực tiếp, hướng dẫn, phối hợp tại 4 

đơn vị để xác định giá trị tài liệu dưới góc độ chuyên môn và góc độ khoa học lưu 

trữ, quy định của pháp luật về xác định giá trị tài liệu để đưa ra các Danh mục. 

- Xây dựng các danh mục trong đó xác định được thành phần tài liệu thuộc 

diện nộp lưu vào lưu trữ lịch sử của từng đơn vị. 

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm các báo cáo: 

- Cơ sở khoa học của Danh mục thành phần tài liệu thuộc diện nộp lưu vào 

Lưu trữ lịch sử  

- Cấu trúc của Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu vào 

lưu trữ lịch sử tại 4 đơn vị.  

- Thực trạng tài liệu lưu trữ và công tác xác định giá trị tài liệu lưu trữ tại 4 

đơn vị. 

- Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của Văn phòng Đoàn đại biểu quốc 

hội và HĐND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng 

HĐND - UBND thành phố Nam Định. 

Kết quả nghiên cứu tác động đến nhận thức chung của đội ngũ công chức, 

viên chức trong các cơ quan, đơn vị được chọn về tài liệu lưu trữ và công tác lưu 

trữ nói chung và công tác xác định giá trị lưu trữ nói riêng, qua đó từng bước giải 

quyết những vấn đề cấp thiết đặt ra đối với công tác này và dần dần đưa công tác 

này đi vào nề nếp. Mặt khác, kết quả của đề tài cũng được ứng dụng để ban hành 

các văn bản quản lý nhà nước về công tác lưu trữ trong tỉnh, làm cơ sở cho hoạt 

động thu, nộp, bảo quản, tài liệu lưu trữ lịch sử trong tỉnh. Kết quả nghiên cứu 

cũng tạo nền tảng để nghiên cứu tài liệu lưu trữ theo hướng mới, đó là xác định 

thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữ tại lưu trữ hiện hành của mỗi cơ quan, đơn vị. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Trên cơ sở nghiên cứu những quy định, pháp luật của Nhà nước về công tác 

lưu trữ tài liệu; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của 04 đơn vị, thực trạng tài liệu 

và vận dụng linh hoạt các nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn xác định giá trị, 

thời hạn bảo quản tài liệu, chúng tôi đã xây dựng Danh mục thành phần hồ sơ, tài 
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liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn của 04 đơn vị thuộc diện nộp lưu vào lưu trữ 

lịch sử.  

Kết quả nghiên cứu này có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, bởi đã đáp ứng yêu cầu 

cấp bách đối với công tác lưu trữ tại đơn vị, là cơ sở để đưa công tác lưu trữ đi vào 

nề nếp. Áp dụng Danh mục này sẽ tạo nhiều thuận lợi trong việc chỉnh lý tài liệu 

tồn đọng, lập hồ sơ công việc tại đơn vị, đồng thời là cơ sở để tiến hành nộp lưu hồ 

sơ, tài liệu của 04 đơn vị vào lưu trữ lịch sử để bảo quản và phát huy giá trị theo 

quy định của Pháp luật. 

2. Kiến nghị 

- Kiến nghị với UBND tỉnh Nam Định: 

+ Tăng cường sự chỉ đạo giữa các cấp, các ngành trong tỉnh về công tác văn 

thư, lưu trữ. 

+ Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về văn thư, lưu trữ để nâng 

cao nhận thức về vai trò công tác lưu trữ và giá trị của tài liệu lưu trữ. Đưa nội 

dung lập hồ sơ công việc và nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan vào các 

chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho các ngạch công chức và các chức danh nghề 

nghiệp viên chức.  

 + Tiếp tục kiện toàn tổ chức văn thư, lưu trữ; bố trí đủ biên chế, thường 

xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người làm công tác 

văn thư, lưu trữ. 

 + Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với các cơ 

quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.  

 + Đầu tư kinh phí cho việc xây dựng, cải tạo hệ thống kho lưu trữ chuyên 

dụng cấp tỉnh; kho lưu trữ cấp cơ sở và mua sắm thiết bị bảo quản an toàn tài liệu 

lưu trữ; chỉnh lý tài liệu tồn đọng; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

văn thư, lưu trữ. 

- Kiến nghị với các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu: 

+ Hàng năm tiến hành thu thập đầy đủ hồ sơ, tài liệu từ các đơn vị, cá nhân 

vào lưu trữ cơ quan theo quy định. 

+ Tổ chức chỉnh lý hoàn chỉnh khối lượng tài liệu lưu trữ còn tồn đọng, lộn 

xộn, chưa được sắp xếp, phân loại của cơ quan, đơn vị. 

+ Thực hiện đúng quy định công tác lập hồ sơ công việc tại cơ quan, đơn vị 

hàng năm, tránh tình trạng tái tồn đọng tài liệu. 

+ Thường xuyên tổ chức tập huấn cho các cá nhân trong cơ quan, đơn vị về 

công tác lập hồ sơ công việc và xác định giá trị tài liệu lưu trữ. 

+ Xây dựng Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu vào lưu 

trữ lịch sử tỉnh, báo cáo Sở Nội vụ thẩm định để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt./. 
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THỰC TRẠNG, CÁC GIẢI PHÁP HOẠT ĐỘNG 

CỦA BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN TRONG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG 
VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 

       
 Đơn vị chủ trì: Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định 

Thời gian thực hiện: 2011-2012 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Hiện nay quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng đều khẳng định cần 

tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới gắn với xây dựng nông 

thôn mới; xây dựng đô thị văn minh; xây dựng gia đình văn hóa; khu dân cư văn 

hóa. Kết quả 15 năm triển khai cuộc vận động đã tổng kết, đánh giá những kết quả 

cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức 

thực hiện. Thông qua kết quả thấy rõ được tầm quan trọng và vai trò quyết định 

của Ban công tác mặt trận tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh trong tổ chức, thực 

hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. 

Trong giai đoạn hiện nay khi đất nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào đời sống 

quốc tế, công cuộc đổi mới, đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước, vì mục tiêu dân 

giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ngày càng phát triển, đi vào 

chiều sâu đồng thời để thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây 

dựng nông thôn mới”, đòi hỏi hệ thống MTTQ các cấp phải tiếp tục đổi mới, nâng 

cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở 

khu dân cư”, mà vai trò quyết định là chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Ban 

công tác mặt trận tại khu dân cư. 

Tuy nhiên hiện nay chưa có công trình nào nghiên cứu về vai trò của Ban 

công tác mặt trận cũng như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa ở khu dân cư, các báo cáo mới chỉ dừng lại ở việc tổng kết, đưa ra những 

kết quả đã làm được, chưa đánh giá được một cách khoa học về hoạt động của Ban 

công tác mặt trận tại các khu dân cư hiện nay. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Tổng hợp các vấn đề về lý luận và thực tiễn về các hoạt động 

của Mặt trận trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống 

văn hóa. 

Làm rõ quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh 

về Mặt trận và vai trò của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; về 

xây dựng nền văn hóa Việt Nam và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Vị 

trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Mặt trận trong việc vận động nhân 

dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Mối quan hệ của Mặt trận với các tổ 

chức chính trị tại khu dân cư. Mục tiêu của phong trào xây dựng nông thôn mới, 

những nhiệm vụ của phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư góp phần 

vào xây dựng nông thôn mới 

Nội dung 2 : Nghiên cứu về thực trạng hoạt động của Ban công tác Mặt trận đối 

với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2006 - 
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2010). 

Điều tra xã hội học 1000 phiếu về công tác cán bộ của 3.450 khu dân cư trên 

địa bàn tỉnh. Trong đó: 300 người là cấp ủy chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố 

(150 người ở khu vực nông thôn, 75 người thuộc khu vực thành thị, 75 người thuộc 

khu vực có đông đồng bào theo đạo Công giáo); 100 người là cấp ủy cơ sở, chủ 

tịch UBND xã, phường, thị trấn (50 người ở khu vực nông thôn, 25 người thuộc 

khu vực thành thị, 25 người thuộc khu vực có đông đồng bào theo đạo); 600 người 

là công dân đang cư trú tại các khu dân cư (300 người thuộc khu vực nông thôn, 

150 người thuộc khu vực thành thị, 150 người thuộc khu vực có đông đồng bào 

theo đạo). 

Kết quả điều tra nhằm đánh giá thực trạng hoạt động của Ban công tác Mặt 

trận đối với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thực trạng công tác cán bộ 

Ban công tác ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh (2006 -2010) về công tác tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về 5 nội dung của cuộc vận động 

toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Về vai trò của cấp ủy, 

chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Ban công tác Mặt trận. Công tác phối hợp của 

chính quyền, các đoàn thể với Ban công tác Mặt trận và chế độ, chính sách, công 

tác tổ chức, cán bộ của Ban công tác Mặt trận tại khu dân cư... 

Nội dung 3 : Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban 

công tác Mặt trận trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh.       

 Trên cơ sở phân tích thực trạng, đề tài xây dựng hệ thống giải pháp mang 

tính chỉ đạo của cấp ủy, của mặt trận các cấp nhằm nâng cao nhận thức, vai trò của 

cấp ủy, chính quyền trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và vai trò của 

ban công tác mặt trận với các tổ chức chính trị ở cơ sở. Tăng cường phối hợp với 

các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan để xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân 

cư trên địa bàn tỉnh. 

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm các báo cáo: 

- Các vấn đề về lý luận và các quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, tư 

tưởng Hồ Chí Minh về Mặt trận, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận trong 

việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa. 

- Thực trạng hoạt động của Ban công tác Mặt trận đối với xây dựng đời sống 

văn hóa ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2006 - 2010). 

- Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận 

trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh.  

- Đề án xây dựng khu dân cư 5 không, gắn với các tiêu chí xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh Nam Định với các tiêu chí:Khu dân cư không có hộ 

nghèo; Khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội; Khu dân cư không có người 

sinh con thứ ba; Khu dân cư không có ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan nông 

thôn (đô thị); Khu dân cư không có người khiếu kiện trái pháp luật. 

Kết quả đề tà đã đóng góp cho Tỉnh ủy trong việc đề ra các chủ trương nhằm 

chỉ đạo các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong nhân dân cũng như xây 

dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Tham mưu cho UBND các cấp trong việc phối 

hợp xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng dân cư, góp phần đẩy nhanh quá 
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trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, đề tài đã góp phần 

nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện 

đề tài, nhất là những cán bộ tham gia đề tài theo học trên đại học. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Đề tài đã tập trung nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động của Ban công 

tác mặt trận trong việc triển khai các nội dung cuộc vận động trên địa bàn tỉnh. 

Trong đó tập trung nghiên cứu về thực trạng công tác lãnh đạo của Đảng, thực 

trạng công tác tuyên truyền, thực trạng công tác tổ chức cán bộ Ban công tác mặt 

trận, thực trạng kết quả triển khai các nội dung cuộc vận động tại khu dân cư của 

Ban công tác mặt trận. Trên cơ sở tổng hợp được một số vấn đề còn tồn tại trong 

việc triển khai cuộc vận động trên địa bàn tỉnh và nghiên cứu, tìm ra một số 

nguyên nhân của những tồn tại đó đề tài đã đề xuất một số giải pháp cụ thể để nâng 

cao chất lượng cuộc vận động trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó có 2 

vấn đề nổi bật là xây dựng đề án 5 không và đề án về tiêu chuẩn chức danh cán bộ 

Mặt trận cơ sở và trưởng ban công tác mặt trận tại khu dân cư. 

2. Kiến nghị 

Đề nghị BCH Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao 

chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân 

cư gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát huy vai trò tham mưu 

của Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy trong việc 

lãnh đạo thực hiện cuộc vận động trên địa bàn tỉnh; đồng thời tăng cường sự lãnh 

đạo của đảng đối với công tác phối hợp giữa MTTQ với chính quyền, giữa MTTQ 

với các tổ chức thành viên; lãnh đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 

của tỉnh và các địa phương về cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa ở khu dân cư. 

 Cần nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động 

cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Vận động cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ 

đảng viên gương mẫu tham gia các nội dung của cuộc vận động tại khu dân cư. 

Cần định kỳ nghe Ban CTMT báo cáo kết quả việc tổ chức, triển khai thực 

hiện các nội dung cuộc vận động tại khu dân cư, từ đó ban hành nghị quyết của chi 

bộ để lãnh đạo việc tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động tại khu dân cư. 

 Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tại khu dân cư như: Chi hội người cao tuổi, 

chi hội phụ nữ, chi đoàn thanh niên, chi hội nông dân… có các chương trình hành 

động cụ thể, có các nhiệm vụ, phần việc cụ thể để vận động và tổ chức cho nhân 

dân tại khu dân cư triển khai tốt các nội dung cuộc vận động./. 
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NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ  

TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nam Định 

Thời gian thực hiện: 2013-2014 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hội LHPN tỉnh Nam Định là một tổ chức chính trị xã hội có mô hình tổ 

chức rộng khắp đến thôn (xóm), khu dân cư theo phương châm ở đâu có phụ nữ, ở 

đó có tổ chức Hội. Trong những năm qua, thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động 

trọng tâm của Hội, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như phối hợp 

tổ chức tập huấn kiến thức chuyển giao KHKT; khai thác các nguồn vốn cho phụ 

nữ vay ưu đãi…nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập 

cho phụ nữ. Với 80% cán bộ, hội viên, phụ nữ sống ở khu vực nông thôn, có thể 

khẳng định phụ nữ vừa là chủ thể, vừa là người trực tiếp thụ hưởng những thành 

quả tốt đẹp do nông thôn mới đưa lại. 

Xác định tham gia xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm và nhiệm vụ 

trọng tâm của Hội trong giai đoạn hiện nay, Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở đều tham 

gia là thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Hội LHPN tỉnh Nam Định 

xác định phải chủ động xây dựng chương trình, nội dung tham gia xây dựng nông 

thôn mới trong các cấp Hội; cần phải có các giải pháp cụ thể, phù hợp với từng địa 

phương, huy động nguồn lực hỗ trợ thực hiện và phát huy được sự chủ động của 

Hội trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh. 

Để thực hiện tốt công tác chỉ đạo triển khai, hỗ trợ phụ nữ nông thôn tham 

gia xây dựng nông thôn mới, rất cần hiểu thực trạng phụ nữ nông thôn, đặc điểm 

lao động nữ nông thôn, những đóng góp của phụ nữ nông thôn trong phát triển 

kinh tế gia đình cũng như tham gia xây dựng nông thôn mới và vai trò, khả năng 

thu hút tập hợp cán bộ, hội viên, phụ nữ của các cấp Hội phụ nữ tỉnh Nam Định 

trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Hội LHPN tỉnh 

Nam Định tiến hành lựa chọn và nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp 

nâng cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Nam Định”. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Tổng hợp các vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của phụ nữ 

trong xây dựng nông thôn mới 

- Tổng  hợp các vấn đề lý luận về khái niệm: Vai trò phụ nữ; nông thôn mới; 

Các chủ trương đường lối của Đảng về xây dựng nông thôn mới và vai trò của PN  

- Thực tiễn vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam  

   Nội dung 2: Vai trò của  phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Nam 

Định. 

Khảo sát điều tra thực tế trên địa bàn 10 xã tại 03 huyện Hải Hậu, Trực 

Ninh, Vụ Bản gồm: 01 xã NTM điểm của TW; 03 xã điểm NTM giai đoạn 1 và 03 

xã điểm NTM giai đoạn 2 của tỉnh; 03 xã chưa thực hiện NTM. Số mẫu khảo sát là 

400 người, trong đó: 120 phiếu dành cho nam giới (có 36 phiếu (30%) dành cho 

lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể ở xã và thôn/xóm; 84 phiếu 

(70%) dành cho nam giới là chủ các hộ gia đình); 210 phiếu dành cho nữ giới); 280 
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phiếu dành cho nữ giới (có 56 phiếu (20%) dành cho lãnh đạo Đảng, chính quyền, 

các ngành đoàn thể; Hội LHPN ở xã và thôn/xóm; 224 phiếu dành cho nữ giới) 

nhằm đánh giá Vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực phát triển kinh tế;Vai trò của phụ 

nữ trong lĩnh vực phát triển văn hóa, xã hội;Vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng 

hệ thống chính trị vững mạnh. 

Nội dung 3: Một số giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng 

nông thôn mới  

Trên cơ sở đánh giá thực trạng, đề tài xây dựng các nhóm Giải pháp chính 

sách; Giải pháp phối kết hợp hoạt động với các tổ chức liên quan và các nhóm giải 

pháp khác 

Nội dung 4: Đề xuất một số giải pháp triển khai ứng dụng trong thực tiễn 

phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng Nông thôn mới 

- Tổ chức 05 lớp tập huấn cho 1.000 cán bộ, hội viên tại 05 xã của 3 huyện 

Hải Hậu; Trực Ninh; Vụ Bản giới thiệu về nội dung, ý nghĩa chương trình xây 

dựng Nông thôn mới cho hội viên phụ nữ, nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự tham 

gia tích cực của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới. 

- Xây dựng các mô hình hoạt động: “Giúp phụ nữ nghèo thoát nghèo”; “Phụ 

nữ tham gia sản xuất, tiêu dùng sạch”; “Phụ nữ tự quản các tuyến đường xanh – 

sạch – đẹp, văn minh”; “Thành lập các Tổ thu gom, phân loại, xử lý rác thải đúng 

quy định”; Phát động “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; “Phụ nữ làm 

kinh tế giỏi”; mô hình “Hợp tác, liên kết phát triển sản xuất kinh doanh của các cơ 

sở/doanh nghiệp do nữ làm chủ”. 

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm 04 báo cáo: 

- Tổng hợp các vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của phụ nữ trong xây 

dựng nông thôn mới  

- Vai trò của  phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Nam Định. 

- Một số giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn 

mới  

Kết quả nghiên cứu được Hội LHPN các cấp tỉnh Nam Định áp dụng trong 

thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội, đặc biệt tham gia cùng các cấp ủy 

đảng, chính quyền, các ngành chức năng trong việc tham gia thực hiện chương 

trình xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi nhận thức của các cấp ủy Đảng, 

chính quyền, các ngành, cộng đồng và Hội LHPN Việt Nam về vai trò của PN 

trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Nam Định. Đặc biệt đối với phát triển kinh 

tế xã hội, kết quả đề tài đã giúp cho phụ nữ nông thôn mạnh dạn áp dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, tham gia các lĩnh vực xây 

dựng phát triển nông thôn mới một cách hiệu quả và bền vững góp phần thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị - văn hóa xã hội của tỉnh; 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Với 51,37% lao động khu vực nông thôn, phụ nữ đóng vai trò quan trọng 

trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Phụ nữ vừa là chủ thể, có 

thể tham gia vào việc thực hiện hầu hết các tiêu chí nông thôn mới, vừa là người 

được trực tiếp thụ hưởng những thành quả tốt đẹp do nông thôn mới mang lại.  
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Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Nam Định cũng 

còn những hạn chế như: Sự tham gia của phụ nữ trong cơ quan quyền lực nhà nước 

trong hệ thống chính trị ở cơ sở tỷ lệ rất thấp, đặc biệt ở những vị trí quan trọng 

trong quản lý và ra quyết định. Công tác phát triển đảng viên nữ mới phát triển 

được phụ nữ khối cơ quan trường, trạm, ở các thôn/xóm còn rất thấp; Lao động 

nông thôn nói chung, lao động nữ nói riêng chưa có việc làm ổn định, thu nhập bấp 

bênh, đời sống còn khó khăn; Công tác dân số Kế hoạch hóa gia đình tại một số địa 

phương, nhất là vùng có đông đồng bào đạo công giáo, xã ven biển gặp nhiều khó 

khăn...  

Trên cơ sở kết quả khảo sát và nắm bắt nhu cầu của phụ nữ tại các điểm 

nghiên cứu đề tài đã đề xuất một số giải pháp đồng thời tiến hành thực nghiệm một 

số hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của phụ nữ về chương trình xây dựng nông 

thôn mới một cách chi tiết, cụ thể, sát thực và phù hợp với hội viên phụ nữ ở nông 

thôn, sử dụng phương pháp tập huấn có sự tham gia của học viên, lựa chọn đội ngũ 

giảng viên có trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng truyền đạt. Nhờ đó các lớp tập 

huấn đã thu được kết quả tốt, được học viên đánh giá hiệu quả. 

2. Kiến nghị: 

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với cấp ủy cấp dưới nâng cao chất lượng 

lồng ghép giới trong việc ra Nghị quyết, nâng cao nhận thức, quan điểm về bình 

đẳng giới, công tác phụ nữ, đảm bảo chỉ tiêu Quốc gia về cán bộ nữ nhằm phát huy 

tối đa tiềm năng, sáng tạo của phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới.  

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 55/BBT ngày 18/01/2013 

của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính 

trị, có chính sách ưu tiên đầu tư công tác cán bộ nữ; quan tâm xây dựng đội ngũ 

cán bộ Hội, cán bộ nữ cấp xã trẻ hóa, đạt chuẩn theo quy định góp phần xây dựng 

hệ thống chính trị vững mạnh. 

- Chỉ đạo UBND các cấp xây dựng cơ chế quản lý đảm bảo chặt chẽ, công 

khai, minh bạch các nguồn tài chính đầu tư xây dựng nông thôn mới. Khuyến 

khích các hộ gia đình phát huy nội lực, đóng góp tham gia xây dựng NTM.  

- Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các cấp triển khai thực hiện tốt Nghị định số 

56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ về việc đảm bảo cho các cấp Hội 

LHPN tham gia quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

- Đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho cơ sở: tăng kinh phí hoạt động thường xuyên 

cho các tổ chức chính trị xã hội cơ sở, đặc biệt đối với hoạt động của Hội LHPN 

cấp xã (tổ chức mang yếu tố giới); tăng phụ cấp cho cán bộ chi hội, chi đoàn; trang 

bị máy vi tính; đầu tư xây dựng công trình xử lý rác thải phòng chống ô nhiễm môi 

trường; xây dựng trạm y tế đạt chuẩn, nhà văn hóa thôn, xóm…phục vụ tốt hơn đời 

sống của nhân dân. 

- Đổi mới công tác Thi đua khen thưởng, tổ chức gặp mặt, biểu dương tập 

thể, cá nhân có sáng kiến nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ, phục vụ 

chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới./. 
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NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO  

HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG UỶ,UỶ BAN KIỂM 

TRA ĐẢNG UỶ CƠ SỞ Ở ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH 

       
 Đơn vị chủ trì: UB Kiểm tra  tỉnh ủy Nam Định 

Thời gian thực hiện: 2013-2014 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Đảng bộ cơ sở là một cấp của hệ thống tổ chức của Đảng được thành lập 

tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của Nhà nước. Tổ chức cơ sở đảng là 

nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, có vị trí đặc biệt quan trọng trong 

hệ thống tổ chức của Đảng và hệ thống chính trị. Do vậy, công tác kiểm tra, giám 

sát của tổ chức cơ sở đảng có vị trí rất quan trọng; góp phần nâng cao năng lực 

lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và trong toàn Đảng. 

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng vẫn còn những hạn chế; 

một số cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nhận thức chưa đầy về vị trí, vai trò, chức 

năng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; trách nhiệm của người đứng 

đầu chưa được đề cao. Việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát còn 

lúng túng, hiệu quả chưa cao. Ủy ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra các cấp còn 

nhiều hạn chế về năng lực, trình độ nghiệp vụ, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.  

Thời gian qua, đã có một số công trình nghiên cứu và bài viết về công tác 

kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nói chung và công tác kiểm tra tổ chức 

đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nói riêng, nhưng chưa có công 

trình nào nghiên cứu về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của 

đảng ủy, UBKT đảng ủy cơ sở. Chủ yếu trong các báo cáo sơ kết, tổng kết công tác 

kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp đề cập tới nhiệm vụ này.       

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, cần phải tiếp tục nghiên cứu về lý 

luận và thực tiễn, làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát 

của Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở nói riêng; tìm nguyên 

nhân hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm 

tra, giám sát và kỷ luật đảng. Đồng thời, đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT đảng ủy cơ sở, đáp 

ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Tổng hợp cơ sở lý luận, nguyên lý chung và thực tiễn công tác 

kiểm tra, giám sát. 

Làm rõ các khái niệm về kiểm tra, giám sát và kiểm tra, giám sát của Đảng, 

về vị trí, vai trò; mục đích, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát của 

Đảng. Mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ; sự cần thiết phải tiến hành công tác kiểm 
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tra, giám sát của Đảng. 

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng 

của đảng uỷ, uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở các xã, phường, thị trấn; sở, ban, 

ngành; doanh nghiệp; lực lượng vũ trang ở Đảng bộ tỉnh Nam Định từ tháng 01 

năm 2008 đến tháng 12 năm 2012. 

Điều tra 300 đối tượng là các đồng chí làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ 

sở;  đảng uỷ, UBKT đảng uỷ cơ sở trong các Cơ quan Đảng, Nhà nước; đảng uỷ, 

UBKT đảng uỷ các xã, thị trấn; đảng uỷ, UBKT đảng uỷ cơ sở trong Lực lượng vũ 

trang; đảng uỷ, UBKT đảng uỷ cơ sở trong các doanh nghiệp nhằm đánh giá thực 

trạng công tác kiểm tra, giám sát. 

Nội dung 3: Các nhóm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng công tác 

kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở ở Đảng bộ tỉnh Nam 

Định. 

Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy, UBKT đảng 

ủy cơ sở, trước hết phải coi trọng việc nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, đổi 

mới phương thức lãnh đạo về công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó, chú trọng đổi 

mới việc xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bảo đảm tiêu chuẩn cả về phẩm chất 

chính trị và năng lực; yếu tố quan trọng nhất là “bản lĩnh của cán bộ kiểm tra” là 

yêu cầu khó khăn, phức tạp, nhưng lại mang lại hiệu quả cao nhất. 

Tiêu chí về nâng cao chất lượng cán bộ kiểm tra nói chung, cán bộ kiểm tra 

đảng ủy cơ sở nói riêng thể hiện trên các mặt: trình độ văn hóa, chuyên môn, 

nghiệp vụ công tác đảng, công tác kiểm tra, kinh nghiệm nghề nghiệp; phẩm chất 

chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, quan điểm, lập trường, bản lĩnh của cán bộ. 

Tuy nhiên, đối với cán bộ kiểm tra cơ sở cần có tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể và có 

hình thức, phương pháp rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với điều kiện thực 

tế.  

Trên cở sở các giải pháp, UBKT Tỉnh ủy có trách nhiệm nghiên cứu, xây 

dựng Đề án nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ở cơ sở; 

cụ thể hóa từng giải pháp, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai và tổ chức thực hiện cho 

phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, kiến nghị 

với UBKT Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức, bộ máy ủy ban kiểm 

tra kiểm tra; cơ chế, chính sách đối với cán bộ kiểm tra, nhất là cán bộ kiểm tra cơ 

sở. 

Hằng năm, cấp ủy tiến hành sơ kết, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, những 

khó khăn, phức tạp và vấn đề còn vướng mắc, chưa thực hiện được; rút kinh 

nghiệm, đề ra giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới; đồng thời, kiến nghị 

với cấp ủy đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để thực hiện có hiệu 

quả các mục tiêu và giải pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, 
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giám sát ở cơ sở; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng địa 

phương, đơn vị. 

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm các báo cáo: 

- Cơ sở lý luận và những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát của 

Đảng. 

- Thực trạng về công tác kiểm tra, giám sát ở đảng uỷ, uỷ ban kiểm tra đảng 

uỷ cơ sở. 

- Đề xuất các nhóm giải pháp chủ yếu từng bước nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của đảng uỷ, uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ 

sở ở đảng bộ tỉnh Nam Định trong thời gian tới. 

Thông qua việc đánh giá thực trạng tình hình công tác công tác kiểm tra, 

giám sát ở đảng uỷ, uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở trong đảng bộ tỉnh Nam Định 

thời gian qua, đề tài đã giúp cho cấp uỷ các cấp đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện về công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn hiện nay. Bên 

cạnh đó các giải pháp của đề tài góp phần đổi mới, nâng cao nhận thức và năng lực 

công tác kiểm tra, giám sát trong cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát và trong 

cấp uỷ các cấp của tỉnh. Giúp nhìn nhận và đánh giá đúng tầm quan trọng của công 

tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay. Tăng cường công 

tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cốt cán, cán bộ làm công tác kiểm tra, 

giám sát ở đảng uỷ, uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở.  

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Qua 20 năm đổi mới, Đảng ta đã rút ra sáu bài học kinh nghiệm, trong đó có 

bài học kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát: “Đảng phải tăng cường và 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát...”. Đây là  nhiệm vụ của 

toàn Đảng, các tổ chức đảng và đảng viên, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và 

UBKT. Cấp uỷ và UBKT đảng ủy cơ sở là tổ chức đảng trực tiếp, giữ vai trò quan 

trọng từ triển khai, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối chính 

sách của Đảng ở cơ sở. 

Thực tế trong những năm qua, công tác kiểm tra của UBKT các cấp trong 

toàn Đảng bộ tỉnh Nam Định nói chung và cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở nói riêng 

đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết quả quan trọng. Tuy nhiên, so với 

yêu cầu trong giai đoạn cách mạng mới, công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở vẫn 

còn những tồn tại, hạn chế, bất cập; ảnh hưởng đến công tác xây dựng đảng và 

nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Vì vậy, cần đổi mới phương thức 

lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ. 
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2. Kiến nghị 

- Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ 

luật đảng; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-

NQ/TU, ngày 09-01-2007 “Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp 

ủy đảng trong đảng bộ tỉnh”; Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 07-01-2014 “Về tăng 

cường kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm”. 

- Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu, ban hành Nghị quyết về chế độ phụ 

cấp đối với cán bộ kiểm tra kiêm chức ở cơ sở. UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức 

năng thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30-5-2012 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng “Về việc ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ 

chức cơ sở đảng, đảng bộ trực tiếp cấp trên cơ sở”, nhất là kinh phí hoạt động của 

tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp không còn vốn nhà nước. 

- Giao cho UBKT Tỉnh ủy, UBKT cấp huyện và tương đương, Trường 

Chính trị Trường Chinh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, phối 

hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho các cấp ủy và cán 

bộ kiểm tra làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở cơ sở; nâng cao năng lực, 

trình độ chuyên môn cho cán bộ kiểm tra, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 

- Thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, phổ biến các quy định của cấp trên 

về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; ban hành quy chế, quy định của cấp mình 

về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của cấp trên. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và phản biện xã 

hội; tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát, kiểm tra việc chấp hành chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên.  

- Quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sắp xếp cán bộ làm nghiệp 

vụ cả về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ; đảm bảo cho đội ngũ cán bộ 

làm công tác kiểm tra, giám sát “vừa hồng, vừa chuyên”./. 
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NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THẨM TRA CỦA 

CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội  

và Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2013-2014 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh Nam Định từ khóa XVI nhiệm 

kỳ 2004-2011 đến những năm đầu khóa XVII nhiệm kỳ 2011-2016 nói chung luôn 

được kế thừa và ổn định, tuy nhiên có một số nguyên nhân đã làm cho hiệu quả 

thẩm tra không được nâng lên. Đó là: 

Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 và Quy chế hoạt động của HĐND 

ban hành kèm theo NQ số 753/2005/UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của UBTVQH 

khóa XI đã quy định về hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND nhưng nhiều nội 

dung chưa cụ thể. Khái niệm, mục đích thẩm tra chưa được luật định; chưa có quy 

định cụ thể, riêng biệt cho hoạt động thẩm tra đối với: dự thảo NQ là văn bản 

QPPL và dự thảo NQ không chứa QPPL; các báo cáo bắt buộc phải thẩm tra của 

UBND, TAND, VKSND; đề án và các báo cáo của các cơ quan khác. Các quy 

định về quy trình thẩm tra còn đơn giản và được dùng chung cho mọi hoạt động 

thẩm tra dẫn đến hiệu quả thẩm tra chưa cao. 

Về thực tiễn hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh thấy rằng trong các 

giai đoạn của hoạt động thẩm tra có những công việc chưa hợp lý, một số quy định 

của pháp luật chưa được sử dụng triệt để làm cho kết quả ở các giai đoạn đều có 

hạn chế nhất định. Một số kiến nghị sau thẩm tra không được thực hiện. Tác dụng 

của thẩm tra chưa rõ trong việc đảm bảo mục đích định hướng cho đại biểu HĐND 

khi thảo luận, quyết định. Cách hiểu về giám sát và thẩm tra còn chưa rõ ràng, 

chưa phân biệt được sự khác nhau, chưa tìm thấy mối liên hệ giữa giám sát và 

thẩm tra vì thế thực tiễn tổ chức giám sát và thẩm tra còn lẫn lộn hoặc được tổ 

chức đan xen, cho nên không toát lên, không làm nổi bật được hoạt động thẩm tra 

của các Ban, dẫn đến việc cả người thẩm tra lẫn người được thẩm tra không thấy 

được tầm quan trọng của thẩm tra. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Tổng hợp các quy định pháp lý và thực tiễn về hoạt động thẩm 

tra của các Ban HĐND cấp tỉnh. 

- Tổng hợp các quy định pháp lý về hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND 

cấp tỉnh: Đặc điểm của hoạt động thẩm tra; Mục đích, phạm vi của thẩm tra; Giá trị 

pháp lý và ý nghĩa của báo cáo thẩm tra; Phân biệt thẩm tra và giám sát, mối quan 

hệ giữa thẩm tra và giám sát; Phân biệt thẩm tra của Ban với thẩm tra, thẩm định 

của cơ quan hành chính; Phân loại thẩm tra; Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả 
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thẩm tra 

- Thực tiễn hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND cấp tỉnh: Tình hình chung 

về hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND cấp tỉnh trên toàn quốc; Kinh nghiệm 

hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND một số tỉnh, thành phố. 

Nội dung 2: Thực trạng hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh  

- Giai đoạn tiền thẩm tra (giai đoạn chuẩn bị): Thường trực HĐND tỉnh phân 

công nội dung thẩm tra cho các Ban; Các Ban xây dựng kế hoạch thẩm tra; Văn 

phòng chuẩn bị các căn cứ pháp lý, thực tiễn; Văn phòng chuẩn bị các điều kiện 

đảm bảo; Ban HĐND họp Ban để thống nhất nội dung, phương pháp, các bước tiến 

hành thẩm tra và xác định thành phần Đoàn thẩm tra; Thông báo kế hoạch thẩm tra 

đến các cơ quan, đơn vị. 

- Giai đoạn tiến hành thẩm tra: Cơ quan có báo cáo, đề án, dự thảo nghị 

quyết trình bày; Các thành viên Đoàn thẩm tra đặt câu hỏi về các vấn đề mà mình 

quan tâm; Trao đổi đối thoại giữa đoàn thẩm tra và cơ quan có báo cáo, đề án, dự 

thảo nghị quyết; Trưởng Đoàn thẩm tra kết luận. 

- Giai đoạn hậu thẩm tra (xây dựng báo cáo thẩm tra và trình tại kỳ họp 

HĐND): Văn phòng xây dựng dự thảo báo cáo thẩm tra; Ban HĐND tiến hành 

phiên họp toàn thể để thông qua báo cáo thẩm tra; Trình báo cáo thẩm tra tại kỳ 

họp HĐND; Tác động của báo cáo thẩm tra đến đại biểu HĐND và cơ quan hữu 

quan. 

Nội dung 3: Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm tra 

- Dự báo các vấn đề được đưa ra trước HĐND  

- Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm tra: Về quy 

trình thẩm tra; Về tổ chức, bộ máy; Về công tác bảo đảm 

2. Kết quả: 

Sản phẩm đề tài bao gồm 04 báo cáo báo cáo: 

- Tổng hợp các quy định pháp lý và kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động 

thẩm tra của các Ban HĐND một số tỉnh, thành phố. 

- Thực trạng về hoạt động thẩm tra và chất lượng báo cáo thẩm tra của các 

Ban HĐND tỉnh. 

- Xây dựng quy trình và kỹ năng thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh Nam 

Định. 

- Một số vấn đề về xu hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm 

tra của các Ban HĐND tỉnh. 

Kết quả của đề tài góp phần giúp các cơ quan dân cử có cơ sở để xem xét, 

đánh giá đầy đủ, toàn diện, khách quan về cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và thực tiễn 

hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, nhìn nhận rõ những ưu điểm, khuyết 

điểm, nguyên nhân và biện pháp khắc phục; tổng kết, xây dựng quy trình thẩm tra 

và mô hình khung về kết cấu báo cáo thẩm tra để HĐND, các Ban HĐND xem xét 
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đưa vào quy chế hoạt động của HĐND, từ đó chuẩn mực hóa hoạt động thẩm tra, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh là một hình thức giám sát của HĐND tỉnh 

do các Ban HĐND thực hiện bằng phương pháp thảo luận, theo sự phân công của 

HĐND hoặc TT HĐND nhằm đánh giá và kiến nghị với cơ quan, tổ chức soạn 

thảo sao cho dự thảo NQ, báo cáo, đề án chính xác và đúng đắn, là một cơ sở để 

chủ tọa kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh thảo luận và quyết định. Trong hoạt động 

thẩm tra, các Ban HĐND đồng hành cùng cơ quan, tổ chức soạn thảo dự thảo NQ, 

báo cáo, đề án, thẩm tra không nhằm mục đích truy cứu trách nhiệm. 

Thời gian qua, các Ban HĐND tỉnh đã có rất nhiều kiến nghị của Ban đã 

được các cơ quan, tổ chức soạn thảo tiếp thu, sửa đổi, bổ sung vào dự thảo NQ, 

báo cáo, đề án và nhiều kiến nghị của các Ban nhận được sự đồng tình cao của 

HĐND, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Tinh thần trách nhiệm của 

một vài đại biểu thành viên Ban chưa cao, chưa tích cực tham gia các cuộc họp 

thẩm tra với cơ quan, tổ chức soạn thảo, một số thành viên rất ít phát biểu ý kiến, 

có những cuộc họp thẩm tra số lượng thành viên chưa đạt 50%. Việc phân công 

của HĐND và TT HĐND cho các Ban thẩm tra chưa cụ thể, phối hợp hoạt động 

thẩm tra giữa các Ban chưa tốt. HĐND tỉnh cần xây dựng quy chế về hoạt động 

thẩm tra của các Ban để tạo điều kiện (khung pháp lý cụ thể) cho hoạt động thẩm 

tra và giúp cho đại biểu cũng như chủ tọa kỳ họp cách sử dụng báo cáo thẩm tra 

hiệu quả nhất. 

2. Kiến nghị: 

- Đề nghị thường trực HĐND tỉnh xem xét áp dụng kết quả nghiên cứu của 

Đề tài này vào hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và HĐND thành phố 

Nam Định; sau khi HĐND huyện được tái tổ chức thì đề nghị phổ biến đến HĐND 

huyện. 

- Đề nghị thường trực HĐND tỉnh xem xét việc đánh giá kết quả công tác 

của các Ban vào kỳ họp cuối năm, trong đó có hiệu quả hoạt động thẩm tra nhằm 

chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả hoạt động này, tạo điều kiện để đại biểu HĐND 

tỉnh nhận xét, đánh giá về hoạt động thẩm tra; sẽ có tác dụng tạo ấn tượng, sự chú 

ý của đại biểu đối với báo cáo thẩm tra, vì đại biểu có nghiên cứu các báo cáo thẩm 

tra thì mới có thể nhận xét, đánh giá được./. 
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NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG  

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 

 NGOÀI NHÀ NƯỚC TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Liên đoàn lao động tỉnh Nam Định 

Thời gian thực hiện: 2014-2015 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Sự phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

những năm gần đây làm cho số lượng, quy mô, cách thức tổ chức sản xuất ở các 

doanh nghiệp có sự thay đổi lớn. Các doanh nghiệp ngoài nhà nước xuất hiện ngày 

càng nhiều. Quy mô doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức các doanh nghiệp và hình thức 

tổ chức sản xuất đã tác động mạnh đến công nhân, công đoàn, đòi hỏi các cấp công 

đoàn cần tăng cường củng cố tổ chức và đổi mới nội dung hoạt động. Để đáp ứng 

yêu cầu của thực tiễn, công đoàn các doanh nghiệp đã tìm tòi nhiều cách thức tổ 

chức và hoạt động cho phù hợp với tình hình. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

cũng đã có những hướng dẫn bước đầu về nội dung hoạt động và tổ chức bộ máy 

công đoàn ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tuy nhiên, hoạt động công đoàn ở 

các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn lúng túng, chất lượng hoạt động công đoàn 

cơ sở trong nhiều doanh nghiệp ngoài nhà nước còn hạn chế, thiếu sự thống nhất 

về nhận thức trong việc xác định nội dung, phương thức hoạt động, chưa chủ động, 

sáng tạo trong việc vận dụng kinh nghiệm hoạt động. Nhiều cán bộ công đoàn cơ 

sở doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa nắm vững lý luận, nghiệp vụ công đoàn, 

trong khi thực tiễn đang chuyển biến nhanh chóng. Vì vậy, xây dựng và nâng cao 

chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp nói chung, đặc biệt 

tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước là vấn đề luôn được Đảng, Nhà nước 

và các cấp công đoàn quan tâm. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung: 

Nội dung 1: Tổng hợp cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động công đoàn cơ sở 

trong các doanh nghiệp  ngoài nhà nước tỉnh Nam Định 

  Tổng hợp các vấn đề lý luận về đặc điểm chung và vai trò của doanh nghiệp 

ngoài nhà nước đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội; Vai trò, vị trí, chức năng 

của tổ chức công đoàn; lý luận về hoạt động của công đoàn cơ sở trong các doanh 

nghiệp ngoài nhà nước; Quan điểm, chủ trương của Đảng, quy định pháp luật của 

Nhà nước và hướng dẫn hoạt động của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đối với 

hoạt động công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. 

Nội dung 2: Thực trạng hoạt động công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài 

nhà nước  tỉnh Nam Định 

Điều tra 236 Công ty Cổ phần, 112 Công ty TNHH, 26 DNTN với 700 phiếu 

dành cho người lao động; 150 phiếu đối với cán bộ công đoàn và 150 Phiếu thăm 

dò đối với chủ sử dụng lao động nhằm đánh giá: 

- Thực trạng mối quan hệ giữa công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động 

trong doanh nghiệp ngoài nhà nước tỉnh Nam Định 

- Thực trạng hoạt động công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà 

nước  tỉnh Nam Định 
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Nội dung 3: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong các công đoàn 

cơ sở doanh nghiệp  ngoài nhà nước tỉnh Nam Định 

- Nhóm giải pháp về tuyên truyền: Nâng cao chất lượng công tác tuyên 

truyền 
giáo dục, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động; công tác vận 

động nữ công nhân viên chức lao động và hoạt động của Ban nữ công của công 

đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp  ngoài nhà nước; Các giải pháp nâng cao chất 

lượng, hiệu quả các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động; Các 

giải pháp áp dụng công nghệ thông tin trong việc chỉ đạo, điều hành và thông tin 

báo cáo hoạt động công đoàn cơ sở với công đoàn cấp trên. 

- Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách:Các giải pháp để nâng cao hiệu quả, 

thực hiện chức năng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người 

lao động; Các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng cà công đoàn cấp 

trên đối với công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; Các giải 

pháp bảo vệ cán bộ, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ công đoàn cơ sở 

trong các doanh nghiệp  ngoài nhà nước; Các giải pháp để thực hiện có hiệu quả 

công tác Tài chính và hoạt động kiểm tra của công đoàn cơ sở trong các doanh 

nghiệp  ngoài nhà nước. 

- Nhóm giải pháp về công tác tổ chức phối hợp: Các giải pháp phát triển 

đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và đổi mới kiện toàn tổ chức CĐCS, CĐCS 

thành viên, CĐ bộ phận, tổ CĐ trong các loại hình doanh nghiệp khu vực kinh tế 

ngoài nhà nước để phù hợp với thực tế, đảm bảo sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên 

cơ sở và CĐCS; Các giải pháp tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa các công 

đoàn cơ sở với các tổ chức chính trị xã hội khác trong doanh nghiệp và các công 

đoàn cơ sở cùng ngành nghề; Các giải pháp xây dựng mối quan hệ lao động hài 

hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. 

2. Kết quả: 

Sản phẩm đề tài bao gồm các báo cáo: 

- Các vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động công đoàn cơ sở trong các 

doanh nghiệp ngoài nhà nước tỉnh Nam Định. 

- Thực trạng nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở các 

doanh nghiệp ngoài nhà nước tỉnh Nam Định 

- Thực trạng công đoàn cơ sở tham gia xây dựng mối quan hệ lao động trong 

doanh nghiệp ngoài nhà nước tỉnh Nam Định 

- Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong các doanh 

nghiệp ngoài nhà nước tỉnh Nam Định. 

- 500 cuốn sổ tay hướng dẫn hoạt động công đoàn cơ sở trong các doanh 

nghiệp ngoài nhà nước tỉnh Nam Định. 

Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài 

nhà nước là một trong những biện pháp hữu hiệu để thực hiện chức năng chăm lo 

nâng cao đời sống, bảo vệ người lao động, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực cho doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định và 

phát triển. Sự nghiên cứu thành công của đề tài đã góp phần làm sáng tỏ lý luận và 

thực tiễn, để các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh làm tư liệu nghiên cứu vận dụng 

cụ thể hoá vào thực tế ở cơ sở, triển khai thực hiện các nội dung theo chức năng, 

nhiệm vụ của công đoàn đạt kết quả. Từ đó nâng cao nhận thức về nghĩa vụ, trách 
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nhiệm và quyền lợi của mỗi đoàn viên công đoàn, công nhân lao động để xây dựng 

giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Thông qua kết quả khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động công đoàn cơ sở 

trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước tỉnh Nam Định  cho thấy hoạt động công 

đoàn cơ sở cơ bản đã đi đúng hướng, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng và công 

đoàn cấp trên, triển khai các nội dung chương trình công tác của công đoàn theo 

quy định của luật công đoàn và điều lệ công đoàn Việt Nam; thực hiện chức năng 

đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động góp 

phần tích cực xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh 

nghiệp. 

          Tuy nhiên thực trạng hoạt động công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp 

ngoài nhà nước tỉnh Nam Định hiện nay còn bộc lộ nhiều khó khăn, bất cập cần 

phải có các biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Cán bộ công đoàn chủ yếu 

hoạt động kiêm nhiệm, có ít thời gian dành cho công tác công đoàn. Chưa có cơ 

chế hữu hiệu để bảo vệ cán bộ công đoàn dám đấu tranh bảo vệ quyền lợi người 

lao động. Cán bộ công đoàn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn thiếu 

thông tin về các quy định quốc tế về lao động. Những điều kiện về kinh phí điều 

kiện, phương tiện làm việc của công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc 

doanh là rất nhiều khó khăn.  

Sự quan tâm của một số tổ chức cơ sở Đảng đối với công tác chỉ đạo xây 

dựng giai cấp công nhân và công đoàn chưa được đúng tầm. Sự phối hợp giữa 

công đoàn cấp trên cơ sở với chính quyền và các cơ quan chức năng trong việc chỉ 

đạo tuyên truyền phát triển đoàn viên và tổ chức các hoạt động công đoàn chưa 

chặt chẽ.  

2. Kiến nghị: 

Hoạch định chiến lược đào tạo cán bộ công đoàn, đặc biệt là cán bộ công 

đoàn chuyên trách, có kế hoạch đầu tư kinh phí thoả đáng cho công tác đào tạo bồi 

dưỡng cán bộ, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo bồi dưỡng cán bộ 

công đoàn nhất là cán bộ công đoàn khu vực kinh tế ngoài nhà nước.  

Cần có cơ chế đãi ngộ và khuyến khích vật chất tương xứng, động viên kịp 

thời để cán bộ công đoàn trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước yên tâm tham gia 

các khoá đào tạo và phát huy tính năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong hoạt động 

công đoàn.
 Phối hợp với các sở, ngành hữu quan hỗ trợ tạo điều kiện pháp lý cho quá 

trình chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở cũng như kiểm tra giám sát doanh nghiệp 

thực hiện các chính sách pháp luật có liên quan tới người lao động và công đoàn./. 
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH  

XOÁ CÁC TRỌNG, TỤ ĐIỂM VỀ MA TUÝ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN 

 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh Nam Định 

Thời gian thực hiện: 2014-2015 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Trong bối cảnh tình hình tội phạm về ma tuý trên thế giới, trong nước và 

tỉnh Nam Định còn diễn biến rất phức tạp; mặc dù lực lượng Cảnh sát điều tra tội 

phạm về ma tuý Công an tỉnh Nam Định đã có nhiều cố gắng, liên tục mở các đợt 

tấn công trấn áp tội phạm về ma tuý, số vụ bắt giữ và truy tố cao đứng thứ tư toàn 

quốc song số trọng, tụ điểm vẫn chưa được giải quyết triệt để, cá biệt  có một số 

điểm tuy đã được triệt xóa nhưng sau một thời gian có biểu hiện hoạt động trở lại. 

Tình hình trên do nhiều nguyên nhân nhưng trong đó việc tổ chức phòng ngừa, đấu 

tranh triệt phá các trọng, tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy của 

lực lượng chức năng và các ngành, tổ chức đoàn thể xã hội thời gian qua còn hạn 

chế, chưa được sơ kết, tổng kết, đánh giá để rút ra những bài học kinh nghiệm làm 

cơ sở cho việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đấu tranh triệt xóa các 

trọng, tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy trên địa bàn tỉnh trong 

thời gian tới. 

Xuất phát từ tình hình trên, việc nghiên cứu thực hiện đề tài khoa học: 

“Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh xóa các trọng, tụ điểm về ma 

túy của lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Nam Định” hết sức cần thiết và cấp 

bách hiện nay. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung: 

Nội dung 1: Một số vấn đề chung về công tác phòng ngừa, đấu tranh triệt 

phá các trọng, tụ điểm về ma túy 

Một số vấn đề lý luận về trọng, tụ điểm về ma túy và về phòng ngừa, đấu 

tranh triệt phá các trọng, tụ điểm về ma túy. Quy định của pháp luật về đấu tranh 

phòng, chống tội phạm về ma túy. 

Nội dung 2: Tình hình và kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh triệt xóa 

các trọng, tụ điểm về ma túy trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2010 - 2013. 

       Tổ chức điều tra xã hội học 1100 phiếu dành cho các nhóm đối tượng: 500 

phiếu dành cho nhóm  những người dân sống tại địa bàn có trọng, tụ điểm về ma 

túy và khu vực lân cận; 100 phiếu dành cho những người trực tiếp làm công tác 

phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy như: Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, 

Cảnh sát khu vực, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh, trật tự, 

người làm công tác cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện; 500 phiếu 

dành cho nhóm thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên từ trung học cơ sở trở lên. 
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Nghiên cứu khảo sát thực trạng hoạt động của tội phạm về ma túy và kết quả 

phòng ngừa, điều tra khám phá triệt xóa các các trọng, tụ điểm về ma túy của lực 

lượng chức năng trên địa bàn tỉnh trong 4 năm từ (2010-2013) nhằm đánh giá thực 

trạng các vấn đề như: Đặc điểm tình hình có liên quan đến phòng ngừa, đấu tranh 

triệt xóa các trọng, tụ điểm phức tạp về ma túy, tình hình tội phạm về ma túy và 

trọng, tụ điểm về ma túy trên địa bàn tỉnh, thực trạng hoạt động phòng ngừa, đấu 

tranh triệt xóa các trọng, tụ điểm về ma túy trên địa bàn tỉnh Nam Định từ năm 

2010 – 2013, một số tồn tại, khó khăn vướng mắc trong hoạt động phòng ngừa, 

đấu tranh triệt xóa các trọng, tụ điểm về ma túy trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Nội dung 3: Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng 

ngừa, đấu tranh triệt xóa các trọng, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh 

Nam Định. 

       Trên cơ sở phân tích thực trạng tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh, kết quả 

phòng ngừa, điều tra khám phá trên địa bàn tỉnh Nam Định (2010-2013) và dự báo 

tình hình nhóm nghiên cứu xây dựng đề xuất các giải pháp. 

Nội dung 4. Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình "Chuyển hóa địa 

bàn phức tạp về ma túy tại Nam Định" trên địa bàn tại phường Trần Đăng Ninh 

thành phố Nam Định và xã Yên Bằng, huyện Ý Yên. 

Tăng cường tuần tra trên các tuyến đường, tụ điểm thường xuyên xảy ra các 

vụ phạm pháp; Các ban nghành đoàn thể phối hợp với lực lượng công an, bảo vệ 

dân phố tuyên truyền, phát động rộng rãi phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc để 

nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, góp phần làm trong sạch địa bàn; đồng thời 

cung cấp những thông tin có giá trị, giúp lực lượng công an nắm bắt và truy bắt kịp 

thời các đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy…    

2. Kết quả: 

Sản phẩm đề tài bao gồm các báo cáo: 

- Một số vấn đề lý luận trong công tác phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các 

trọng, tụ điểm về ma túy. 

- Thực trạng tình hình tội phạm về ma túy, hoạt động của các trọng, tụ điểm 

về ma túy trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

- Thực trạng đấu tranh triệt xóa các trọng, tụ điểm phức tạp về ma túy của 

lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy và các lực 

lượng khác trên địa bàn tỉnh Nam Định từ năm 2010 - 2013. 

- Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh triệt 

phá các trọng, tụ điểm ma tuý trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

- Xây dựng mô hình Chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy tại Nam Định 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và vận dụng thực tiễn, có tham khảo kinh 

nghiệm của một số địa phương khác, đề tài đã đề xuất một loạt các nhóm giải pháp 

trước mắt cũng như lâu dài; tiếp tục phát huy những kết quả, kinh nghiệm quý mà 

tỉnh Nam Định đã đạt được trong những năm qua. Trong đó, tập trung huy động 
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các lực lượng triệt phá các ổ nhóm, các đường dây ma túy liên tỉnh từ địa phương 

khác về Nam Định nhằm hạn chế nguồn cung; đồng thời phát huy sức mạnh của cả 

hệ thống chính trị trong tham gia giải quyết, chuyển hoá địa bàn trọng, tụ điểm 

phức tạp về ma túy. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả đấu tranh triệt 

xóa các trọng, tụ điểm về ma túy; giúp cho các nhà hoạch định chính sách, cán bộ 

quản lý, thực thi pháp luật nghiên cứu vận dụng, góp phần khắc phục tồn tại, khó 

khăn hiện nay, không chỉ riêng tỉnh Nam Định mà còn cả đối với các địa phương 

khác trong cả nước. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của pháp luật, quan điểm chỉ đạo của 

Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, từ thực tiễn tình hình đấu tranh phòng, chống tội 

phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Nam Định trong những năm qua, đề tài đã 

khái quát thực tiễn, lý luận và đề xuất "Xây dựng mô hình chuyển hóa địa bàn 

phức tạp về ma túy tại tỉnh Nam Định" với những nội dung cụ thể, phù hợp, đảm 

bảo tính khoa học và tính khả thi. Trên cơ sở đó, đánh giá một cách khách quan 

những điểm phù hợp cũng như bất hợp lý của mô hình từ đó kịp thời khắc phục 

hạn chế, thiếu sót bổ sung phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính khả thi để có thể 

triển khai nhân rộng mô hình trên toàn tỉnh trong những năm tiếp theo. 

2. Kiến nghị: 

Qua quá trình đấu tranh các trọng tụ điểm về ma túy trên địa bàn tỉnh cho 

thấy, công tác này còn có nhiều khó khăn, vướng mắc. Do đó, để công tác phòng 

chống ma túy đạt hiệu quả trong thời gian tới, trước hết cần có sự quan tâm chỉ đạo 

chặt chẽ của cấp ủy chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn 

thể và phải huy động được sức mạnh của toàn xã hội, trong đó lực lượng Cảnh sát 

điều tra tội phạm về ma túy phải là nòng cốt. Các cấp chính quyền phải tập trung 

chỉ đạo công tác phòng chống ma túy, đưa nội dung này vào chương trình hoạt 

động của từng đơn vị; đặt công tác phòng chống ma túy là nhiệm vụ ưu tiên thực 

hiện trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./. 
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NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN KIỀM CHẾ, 

GIẢM TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 

      
 Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh Nam Định 

Thời gian thực hiện: 2014-2015 

  

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh: từ 2007 đến 

2011 đã xảy ra 508 vụ TNGT đường bộ, đường sắt; trong đó TNGT đường bộ xảy 

ra 443 vụ, làm chết 413 người, bị thương 253 người; TNGT đường sắt xảy ra 65 

vụ, làm chết 66 người, bị thương 9 người. Ngoài ra, mỗi năm còn xảy ra từ hàng 

trăm vụ va chạm giao thông, làm bị thương nhiều người và hư hỏng tài sản, 

phương tiện thiệt hại tới hàng tỉ đồng.  

Nguyên nhân của tình trạng trên là do các biện pháp tiến hành đảm bảo an 

toàn giao thông vẫn chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp, một số biện pháp chỉ 

mang tính hình thức, thời vụ, chưa quyết liệt và đồng bộ, giải quyết tình thế thiếu 

tính vững chắc, lâu dài; sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước về 

TTATGT từ tỉnh đến cơ sở chưa thật tập trung và chưa có trọng điểm, có lúc điều 

hành thiếu quyết liệt hoặc chưa liên tục; chính quyền cơ sở chưa quan tâm đúng 

mức, còn thờ ơ hoặc đứng ngoài cuộc; Ý thức của một bộ phận người tham gia 

giao thông còn kém và cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng kịp với sự gia tăng phương tiện 

cơ giới đường bộ. 

Tình hình thực tế trên đòi hỏi các lực lượng và các cơ quan chức năng phải 

đi sâu nghiên cứu, đánh giá, tìm ra các giải pháp hữu hiệu nhằm từng bước cải tiến, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về TTATGT. Hiện nay, 

trên địa bàn tỉnh thời gian qua chưa có đề tài nào nghiên cứu có tính khoa học tập 

trung giải quyết những vấn đề về TNGT đường bộ, đường sắt trên địa bàn toàn tỉnh 

và các giải pháp kiềm chế, làm giảm TNGT đường bộ, đường sắt để làm cơ sở lý 

luận và thực tiễn công tác quản lý Nhà nước về TTATGT trên địa bàn. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Tổng hợp lý luận và thực tiễn về kiềm chế, giảm tai nạn giao 

thông đường bộ, đường sắt 

Phân tích các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, 

đường sắt và tai nạn giao thông, những đặc điểm của tai nạn giao thông đường bộ, 

tai nạn giao thông đường sắt. Các biện pháp nhằm kiềm chế, giảm tai nạn giao 

thông đường bộ, đường sắt trên thế giới nói chung và các địa phương trong cả 

nước nói riêng. 

Nội dung 2: Thực trạng tình hình TTATGT và TNGT đường bộ, đường sắt 

trên địa bàn tỉnh Nam Định (2007-2011) 

- Khảo cứu 508 hồ sơ của 508 vụ tai nạn giao thông và 800 vụ va chạm giao 

thông trên địa bàn tỉnh từ năm 2007 đến năm 2011 với các tiêu chí như: về thời 

gian, địa điểm, loại phương tiện, nguyên nhân gây TNGT, mức độ thiệt hại do 

TNGT gây ra, hình thức xử lý... 

- Điều tra 2250 phiếu dành cho các nhóm đối tượng là người tham gia giao 
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thông, người làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và thanh thiếu niên 

học sinh để đánh giá thực trạng công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng 

ngừa tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt. Từ đó đánh giá những mặt tồn tại và 

nguyên nhân tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. 

Đề tài đã làm rõ những vấn đề có tính quy luật tác động, ảnh hưởng tới tình 

hình TTATGT, TNGT đường bộ đường sắt trên địa bàn tỉnh Nam Định. Nghiên 

cứu, đánh giá những vấn đề tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về TTATGT 

cần khắc phục và làm rõ nguyên nhân, điều kiện của tình trạng này; trên cơ sở đó 

đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, làm giảm 

TNGT đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh của lực lượng Công an. Cụ thể như số 

vụ TNGT đường bộ đã được kiềm chế, có xu hướng giảm dần nhưng số vụ, số 

người chết, số người bị thương vẫn ở con số cao, rất đáng lo ngại. Địa bàn xảy ra 

TNGT đường bộ xảy ra nhiều tại các quốc lộ 10, quốc lộ 21, và các tuyến đường 

nội thị. Địa bàn xảy ra TNGT đường sắt chủ yếu tại các đường ngang, đường dân 

sinh không có rào chắn, chuông cảnh báo.  

Về đối tượng gây tai nạn: Phổ biến nhất vẫn do người điều khiển ôtô, môtô 

gây ra mà tập trung nhất vẫn là xe môtô. Người gây TNGT đường bộ chủ yếu là 

nam giới (chiếm 80%). Còn đối với đường sắt: Do đặc thù giao thông đường sắt là 

quyền ưu tiên thuộc về phương tiện đi trên đường sắt 98% vụ TNGT đường sắt 

người điều khiển phương tiện ngang qua đường sắt bị tàu va, cán. Người gây ra tai 

nạn đường sắt thường là nạn nhân, trong đó nam giới chiếm 45/65 = 69%; còn lại 

nữ giới chiếm 20/65 = 31%. Về thời gian xảy ra TNGT đường bộ, đường sắt: 

TNGT đường bộ, đường sắt chủ yếu tập trung vào khoảng 16 – 22h. 

Nội dung 3: Những giải pháp đảm bảo TTATGT và phòng ngừa TNGT 

đường bộ-đường sắt. 

Trên cơ sở phân tích thực trạng tình hình TTATGT và TNGT đường bộ, 

đường sắt trên địa bàn tỉnh Nam Định (2007-2011), nhóm nghiên cứu xây dựng đề 

xuất các nhóm giải pháp góp phần kiềm chế, làm giảm TNGT đường bộ, đường sắt 

trên địa bàn tỉnh Nam Định.  

Trong đó, giải pháp quan trọng nhất là hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật và phát hiện xử lý vi phạm về TTATGT. Đặc biệt các hoạt động này 

cần phải bám sát thực tiễn, đối với những nơi có tình hình phức tạp về TTATGT 

nổi lên ở từng địa phương thì lực lượng công an tỉnh phải nắm bắt kịp thời tình 

hình TTATGT, từ đó có kế hoạch với những biện pháp thiết thực phù hợp với tình 

hình thực tế ở địa phương nhằm kiềm chế gia tăng, tiến tới giảm dần TNGT. 

 2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm các báo cáo: 

- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kiềm chế, giảm tai nạn giao thông 

đường bộ, đường sắt. 

- Thực trạng tình hình TTATGT và TNGT đường bộ - đường sắt trên địa 

bàn tỉnh Nam Định (2007-2011). 

- Những giải pháp đảm bảo TTATGT và phòng ngừa TNGT đường bộ-

đường sắt. 

Xuất phát từ tình hình thực tế, để đảm bảo cho lực lượng Công an tỉnh thi 

hành nhiệm vụ, giải pháp ngắn hạn trước mắt cần tập trung đầu tư trọng điểm cơ sở 

vật chất cụ thể là: 
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- Đầu tư để đổi mới các thiết bị kỹ thuật phục vụ cho yêu cầu nghe nhìn, 

thông tin liên lạc... nâng cao khả năng phát hiện các lỗi vi phạm TTATGT như: 

Máy đo tốc độ tự động, Camera quan sát giao thông, máy đo nồng độ cồn, đo chất 

thải phương tiện, cân trọng tải, bộ đàm, điện thoại cầm tay...  

- Đầu tư đổi mới các phương tiện giao thông có tốc độ cao, vũ khí, công cụ 

hỗ trợ và các phương tiện cần thiết cho việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế 

hành chính trong xử lý vi phạm của số trường hợp vi phạm như: các phương tiện để 

giải tán vụ đua xe trái phép, ngăn chặn không để vụ đua xe trái phép xảy ra, bắt giữ 

những đối tượng chống lại Công an khi thi hành nhiệm vụ…    

- Các cơ sở vật chất khác để tạm giữ người vi phạm, phương tiện vi phạm 

thực hiện tốt các quy định về xử lý hành chính. 

- Đầu tư đủ nhiên liệu, kinh phí để cho các tổ, đội công tác thực hiện các yêu 

cầu nhiệm vụ quản lý TTATGT theo quy định. 

- Cần có chế độ bồi dưỡng, đãi ngộ, thưởng phạt, tiền lương thoả đáng cho 

lực lượng CSGT làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên mặt đường, nhằm góp phần 

hạn chế các biểu hiện tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ của CBCS. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Qua phân tích, đề tài đã chỉ rõ và khái quát lại nguyên nhân cơ bản của tình 

trạng TNGT hiện nay đó là: 

- Ý thức của người tham gia giao thông trong chấp hành các quy tắc giao 

thông thông đường bộ, đường sắt còn thấp 

- Phương tiện giao thông tăng quá nhanh, không tương thích với kết cấu hạ 

tầng giao thông  

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về TTATGT đường bộ, đường sắt 

còn chưa hoàn thiện; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người tham gia 

giao thông còn hạn chế 

2. Kiến nghị 

- Luật giao thông đường bộ, luật đường sắt và các Nghị định hướng dẫn thực 

hiện cần được sửa đổi theo hướng giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan để 

tăng hiệu quả và tính chịu trách nhiệm trong hoạt động, tránh tình trạng chồng 

chéo hoặc không có cơ quan nào chịu trách nhiệm chính và khi tai nạn gia tăng thì 

các cơ quan chức năng đổ lỗi cho khách quan hoặc đổ lỗi cho nhau. 

- Đề nghị việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT phải được đưa vào 

các nhà trường thành một môn bắt buộc, tuyên truyền thường xuyên hơn, với nhiều 

hình thức đa dạng, phong phú để học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm túc Luật 

giao thông khi tham gia giao thông. 

- Các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ có tốc độ phương tiện thiết kế cao cần 

phải tránh những khu đông dân cư hoặc làm đường gom; Hạn chế tối đa việc đấu 

nối hoặc giao cắt đồng mức; đặt các dải phân cách cứng để tránh việc đi lấn làn 

đường của xe ngược chiều gây đấu đầu phương tiện. Hạn chế tối đa các điểm cong, 

cua, che khuất tầm nhìn hoặc không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Bố trí đầy đủ hệ 

thống báo hiệu trên tuyến, có gồ sơn giảm tốc tại những điểm cần chú ý./. 
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CHỈNH LÝ, BỔ SUNG, TÁI BẢN SÁCH LỊCH SỬ CÔNG AN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 1954-1975 

        
 Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh Nam Định 

Thời gian thực hiện: 2014-2015 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Sau 15 năm phát hành (2001 – 2016), Lịch sử Công an nhân dân tỉnh Nam 

Định 1954 – 1975 đã được tổ chức, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới toàn thể 

cán bộ chiến sỹ trong toàn tỉnh. Nhưng qua quá trình lưu hành và sử dụng cuốn 

sách đã phát hiện một số lỗi cần chỉnh lý, bổ sung như: một số sự kiện lịch sử còn 

thiếu, hoặc trình bày chưa đầy đủ, tính chính xác chưa cao, một số mặt công tác 

chưa khái quát sâu sắc; chưa nêu được bài học kinh nghiệm; mặt khác do đã được 

xuất bản lâu, số lượng ít nên đã bị thất thoát nhiều do điều kiện bảo quản không 

tốt, không còn hợp về mặt hình thức. Bên cạnh đó, quá trình nghiên cứu đã phát 

hiện một số nguồn nhân chứng quan trọng, có khả năng hiểu biết sâu sắc về hoạt 

động của lực lượng Công an Nam Định trong giai đoạn này, cần phải tiếp xúc thu 

thập làm phong phú tư liệu lịch sử; phát hiện thêm một số hình ảnh, hiện vật liên 

quan hoạt động của lực lượng Công an Nam Định trong giai đoạn này. 

Thực tiễn trên đòi hỏi cần thiết phải tái bản cuốn sách nhằm mục đích giúp 

cho cán bộ, chiến sỹ hiểu rõ hơn những chiến công và thành tích của những người 

cha, người anh, thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân tỉnh Nam Định 

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, góp phần nâng cao sự hiểu biết, tự 

hào về truyền thống đấu tranh và tình yêu quê hương, đất nước. Trên cơ sở đó 

động viên cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân tỉnh Nam Định vững bước, lập nhiều 

chiến công mới trên mặt trận đảm bảo an ninh trật tự, góp phần đắc lực phục thắng 

lợi sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Công tác đảm bảo ANTT, phục vụ khôi phục kinh tế, cải tạo 

XHCN ở miền Bắc (1954-1960) 

Hệ thống các sự kiện nổi bật và có vai trò quan trọng đến lịch sử nước nhà 

nói chung và tỉnh Nam Định nói riêng trong giai đoạn 1954-1960, nêu lên vai trò 

và đóng góp của công an Nam Định thời kỳ này  

Nội dung 2:Công tác đấu tranh trấn áp phản cách mạng và tội phạm khác, 

bảo vệ thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-5/1965) 

Hệ thống các sự kiện nổi bật và có vai trò quan trọng đến lịch sử nước nhà 

nói chung và tỉnh Nam Định nói riêng trong giai đoạn 1961-1964, nêu lên vai trò 
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và đóng góp của công an Nam Định trong đấu tranh phản cách mạng và các phạm 

tội khác trên địa bàn tỉnh. 

Nội dung 3: Công tác đảm bảo ANTT, góp phần đánh thắng chiến tranh phá 

hoại của địch đối với miền Bắc (6/1965 -1972) 

Hệ thống các sự kiện nổi bật và có vai trò quan trọng đến lịch sử nước nhà 

nói chung và tỉnh Nam Định nói riêng trong giai đoạn 1965-1972, làm nổi bật 

những đóng góp to lớn của lực lượng công an Nam Định trong sự nghiệp chống 

chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ 

Nội dung 4: Đảm bảo ANTT, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và 

công tác chi viện cho an ninh miền Nam, cùng quân, dân cả nước đấu tranh giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1972-1975) 

Hệ thống các sự kiện nổi bật và có vai trò quan trọng đến lịch sử nước nhà 

nói chung và tỉnh Nam Định nói riêng trong giai đoạn 1973-1975, nêu lên vai trò 

và đóng góp của công an Nam Định trong bảo vệ an ninh, trật tự tại tỉnh nhà và 

tham gia vào sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. 

Nội dung 5: Những bài học kinh nghiệm rút ra trong giai đoạn kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước đối với lực lượng công an 

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài: Sách lịch sử Công an nhân dân tỉnh Nam Định giai đoạn 

1954-1975 (tái bản có bổ sung) 

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được chuyển giao cho toàn bộ các đơn vị 

Công an trong tỉnh Nam Định, Viện lịch sử Bộ công an, Viện khoa học và chiến 

lược Bộ Công an và các ngành chức năng khác để tham mưu cho các cấp ủy Đảng, 

chính quyền, tổ chức đoàn thể xã hội, cơ quan, tổ chức, trường học... phối hợp tổ 

chức triển khai đồng bộ các công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, nâng cao 

nhận thức, lòng tự hào dân tộc và ý thức phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh 

Nam Định trong thời gian tới. Bên cạnh đó, kết quả đề tài góp phần phục vụ lực 

lượng Công an Nam Định trong nghiên cứu, đúc kết những bài học về công tác 

đảm bảo ANTT, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Thực tiễn quá trình đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự thời kỳ kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước đòi hỏi phải nghiên cứu, tổng kết để khẳng định vai trò, những 

đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân; rút ra những bài học kinh nghiệm 

quý báu phục vụ công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng đồng thời tôn vinh đối 

với các các tập thể, cán bộ, chiến sỹ Công an đã lập những chiến công, thành tích 

xuất sắc trong cuộc kháng chiến đầy cam go, thử thách của dân tộc, góp phần giáo 
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dục lý tưởng cách mạng, truyền thống anh hùng vẻ vang cho toàn lực lượng công 

an nhân dân.  

Xuất phát từ ý nghĩa trên, cuốn sách “Lịch sử công an nhân dân tỉnh Nam 

Định 1954 – 1975” được được tái bản và bổ sung không chỉ giúp các thế hệ cán bộ, 

chiến sỹ ôn lại lịch sử hào hùng của thế hệ cha, anh mà còn góp phần nâng cao ý 

thức trách nhiệm trong việc kế thừa và phát huy sự nghiệp vẻ vang của lực lượng 

Công an nhân dân tỉnh Nam Định, giữ vững và kiên định con đường cách mạng mà 

Đảng và bác Hồ đã lựa chọn: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

2. Kiến nghị 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, lực lượng Công an tỉnh Nam Định 

không ngừng được xây dựng, tăng cường mọi mặt về chính trị tư tưởng, tổ chức 

cán bộ, nghiệp vụ, trang bị vũ khí và phương tiện kỹ thuật, trong đó việc tăng 

cường về chính trị tư tưởng là một trong những vấn đề quan trọng nhất. Kết quả 

của đề tài sẽ là cơ sở để lực lượng công an tỉnh Nam Định xây dựng những tư liệu 

lịch sử trong các giai đoạn tiếp theo nhằm ghi lại chặng đường hết sức sôi động 

nhưng không kém phần gay go, phức tạp trong công tác xây dựng lực lượng Công 

an nhân dân để góp phần tôn vinh, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ công 

an. Đồng thời khái quát rút ra những bài học kinh nghiệm phục vụ công cuộc bảo 

vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an 

nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại thời kỳ đổi mới, 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước./. 
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GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG 
CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN NAM ĐỊNH 

THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 

     
 Đơn vị chủ trì: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định 

Thời gian thực hiện: 2018-2019 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Thanh niên Nam Định hiện nay có khoảng hơn 400.000 người (từ độ tuổi 16 

- 30) chiếm 25,5% dân số của tỉnh. Đa số thanh niên Nam Định có trình độ học 

vấn, giàu lòng yêu nước, trân trọng truyền thống, chăm chỉ, hiếu học, có khát vọng 

vươn lên không chịu đói nghèo, lạc hậu. Với những phẩm chất đó, thanh niên Nam 

Định cần có sự định hướng tốt ngay từ đầu để phát huy yếu tố tích cực, rèn luyện 

nhân cách cho họ trở thành những công dân có ích. 

Trong những năm qua, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 

sống cho thế hệ trẻ luôn được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nam Định quan tâm thực 

hiện, thông qua việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của 

Đoàn qua các cuộc vận động của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp 

thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên như: Chỉ thị số 42 -CT/TW ngày 

24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đề án “Tăng cường giáo dục lý 

tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai 

đoạn 2015 - 2020” của Chính phủ, Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu 

thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” của Trung ương Đoàn.  

Tuy nhiên, nội dung giáo dục còn chậm đổi mới, chưa thực sự phù hợp với 

một số đối tượng thanh niên; việc đổi mới phương thức giáo dục chưa đáp ứng 

được yêu cầu, nhiều hoạt động giáo dục chỉ đến với thanh niên tích cực. Công tác 

nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận trong thanh niên đôi lúc chưa kịp thời. Việc 

tổ chức các phong trào hành động cách mạng tuy diễn ra sôi nổi, đều khắp nhưng 

có những nơi còn mang tính hình thức, thiếu hiệu quả, chưa thực sự phát huy tính 

tích cực trong thanh niên. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 

đức lối sống thanh niên 

- Làm rõ các khái niệm về thanh niên, khái niệm về lý tưởng cách mạng, đạo 

đức lối sống và thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Tiêu chí đánh giá về lý 

tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống thanh niên; Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 

sống cho thanh niên; Quan điểm của Đảng và Nhà nước về giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên thời kỳ CNH – HĐH. 

- Phân tích mục tiêu, chương trình của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh về vấn đề giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên 

thời kỳ CNH-HĐH; Các chủ trương, chính sách của tỉnh Nam Định về công tác 
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thanh niên. 

Nội dung 2: Thực trạng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 

sống cho thanh niên Nam Định thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

Điều tra khảo sát tổng số 550 thanh niên chia thành các nhóm đối tượng: 50  

phiếu thanh niên nông thôn; 50 phiếu thanh niên đô thị; 50 phiếu thanh niên công 

nhân; 50 phiếu thanh niên tôn giáo; 50 phiếu cán bộ Đoàn, Hội chuyên trách;  50 

phiếu thanh niên lực lượng vũ trang ; 100 phiếu thanh niên học sinh;100 phiếu 

thanh niên sinh viên; 50 phiếu thanh niên công chức, viên chức nhằm đánh giá về 

công tác Đoàn và đặc điểm thanh niên Nam Định thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa: Đánh giá đặc điểm thanh niên Nam Định và sự tác động của thời kỳ CNH-

HĐH tới lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống của thanh niên Nam Định. Thực 

trạng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên Nam 

Định thời kỳ CNH-HĐH. 

Nội dung 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên Nam Định thời kỳ CNH – HĐH 

Tập trung vào các nhóm giải pháp như: Nhóm giải pháp tạo lập môi trường 

kinh tế - văn hoá - xã hội lành mạnh; Nhóm giải pháp đổi mới phương thức, nội 

dung giáo dục; Nhóm giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của 

các cấp chính quyền; Nhóm giải pháp phối hợp giữa các Ban, ngành, đoàn thể, các 

tổ chức xã hội và gia đình; Nhóm giải pháp tăng cường xây dựng tổ chức Đoàn 

vững mạnh, phát huy các thiết chế giáo dục của Đoàn; Nhóm giải pháp xây dựng 

các kênh thông tin. 

Nội dung 4: Triển khai ứng dụng một số giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên Nam Định thời 

kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

Tổ chức Tọa đàm cung cấp các giải pháp cho Bí thư, Phó Bí thư các Huyện; 

Thành đoàn và Đoàn trực thuộc; Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh; Tuyên truyền trực tiếp đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong các buổi sinh 

hoạt chi đoàn, chi hội; Biên tập, phát hành nội dung tuyên truyền trên Bản tin 

Thanh niên Nam Định, website Tỉnh đoàn. 

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm các báo cáo: 

- Cơ sở lý luận và thực tiễn về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối 

sống thanh niên  

- Khái quát về công tác Đoàn và đặc điểm thanh niên Nam Định thời kỳ 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Thực trạng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho 

thanh niên Nam Định thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 

đức, lối sống cho thanh niên Nam Định . 

Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo cho Trung ương Đoàn, 

Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về thanh niên, đồng thời là cơ 
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sở để Tỉnh ủy và UBND tỉnh hoạch định chính sách về thanh niên, định hướng 

giáo dục thanh niên Nam Định theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần 

xây dựng thế hệ trẻ Nam Định thời kỳ mới có “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, 

xứng đáng với truyền thống quê hương anh hùng, hiếu học.  

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn được các cáp bộ Đoàn tỉnh Nam Định áp 

dụng trong thực hiện nhiệm vụ công tác của Đoàn, đặc biệt tham gia cùng các cấp 

ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng trong việc giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Đề tài đã chỉ rõ những vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc giáo 

dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, 

đạo đức, lối sống cho thanh niên Nam Định giai đoạn 2012 – 2017, chỉ ra những 

mặt tích cực, hạn chế trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 

sống của Đoàn Thanh niên tỉnh.  

Trên cơ sở đó , nhóm nghiên cứu đã đưa ra sáu nhóm giải pháp chủ yếu để 

nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống thanh 

niên Nam Định thời kỳ CNH, HĐH, bao gồm: Một là, phải đoàn kết, tập hợp được 

thanh niên trong tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp. Thứ hai, đổi mới nội dung giáo 

dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống phù hợp với thanh niên. Thứ ba, đổi 

mới phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống phù hợp với 

thanh niên. Thứ tư, giải pháp về công tác cán bộ. Thứ năm, khuyến khích tính tự 

chủ, tự giáo dục của thanh niên. Thứ sáu là nhóm giải pháp đặc thù đối với thanh 

niên. 

2. Kiến nghị 

Đất nước ta hiện nay đang bước vào thời kỳ đẩu mạnh công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa và hội nhập quốc tế đòi hỏi thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung, sinh 

viên Việt Nam nói riêng phải có đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức đáp 

ứng yêu cầu mới. Vì vậy, việc giáo dục, đào tạo những thanh niên phát triển toàn 

diện đức – trí – thể - mỹ, sống có trách nhiệm, biết đồng cảm, chia sẻ, luôn nghĩ 

đến người khác, sống có lý tưởng, niềm tin, có hoài bão lập nghiệp vì tương lai của 

bản thân và tiền đồ của đất nước  là một vấn đề mang tính cấp bách hiện nay. 

Nhiệm vụ ấy đòi hỏi sự quan tâm, phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành nhưng 

trước hết thuộc về Đoàn Thanh niên. Thực hiện tốt các giải pháp đã được đưa ra 

trong đề tài sẽ tạo ra những điều kiện thuân lợi, tổng hợp lực trong việc giáo dục lý 

tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống nhằm xây dựng thanh niên Nam Định trở 

thành lớp người vừa “hồng”, vừa “chuyên” đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa./. 
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LỊCH SỬ HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH NAM ĐỊNH 

30 NĂM  XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

 
 Đơn vị chủ trì: Hội Cựu chiến binh tỉnh Nam Định 

Thời gian thực hiện: 2018-2019 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Ngày 06/12/1989, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) 

ra Nghị quyết về thành lập Hội CCB Việt Nam với mục đích: "Đoàn kết CCB giữ 

gìn và phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" tham gia bảo vệ thành quả 

cách mạng, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ 

quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, giúp đỡ lẫn nhau về vật chất, tinh 

thần, gắn bó tình bạn chiến đấu; tham gia giáo dục truyền thống yêu nước cho thế 

hệ trẻ".  

Ba mươi năm qua, các cấp Hội CCB  tỉnh Nam Định đã thực hiện có hiệu 

quả công tác tăng cường vận động CCB đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống 

"Bộ đội Cụ Hồ" tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ 

XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cấp Hội và hội viên luôn gương mẫu 

chấp hành và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, 

chính sách của Đảng và nhà nước. Tích cực tham gia ý kiến vào Nghị quyết của 

cấp ủy Đảng và chương trình phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, an ninh, quốc 

phòng của chính quyền địa phương.   

Để ghi nhận những thành tích xuất sắc của Hội CCB tỉnh, góp phần nâng 

cao lòng tự hào, tiếp tục rèn luyện đội ngũ cán bộ, hội viên CCB "Trung thành, 

đoàn kết, gương mẫu, sáng tạo" xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp 

ủy Đảng, chính quyền, nhân dân trong tỉnh thì việc biên tập, xuất bản cuốn sách 

lịch sử, biên niên sự kiện Hội CCB tỉnh Nam Định nhân kỷ niệm 30 năm ngày 

thành lập là một nhiệm vụ có tính cấp thiết. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Biên niên sự kiện lịch sử Hội CCB tỉnh Nam Định giai đoạn 

1989 - 2019. 

Gồm những sự kiện lịch sử quan trọng, phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

Đảng đoàn Hội CCB tỉnh, những phong trào của Hội CCB trong việc thực hiện các 

chủ trương của Đảng và Nhà nước, của Trung ương Hội CCB Việt Nam và địa 

phương. Tất cả những sự kiện và nội dung này đã được thẩm tra, bảo đảm độ chính 

xác, có ảnh hưởng, tác động đến các hoạt động, phong trào ở địa phương, góp phần 

thúc đẩy sự phát triển của tổ chức Hội. 

Nội dung 2: Lịch sử Hội CCB tỉnh Nam Định, 30 năm xây dựng và phát 

triển 
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Tổng kết đánh giá hoạt động của Hội CCB tỉnh Nam Định qua 6 nhiệm kỳ, 

đề ra phương hướng hoạt động phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, được thể hiện 

qua các văn kiện đại hội, chương trình hành động, báo cáo tổng kết, các chương 

trình phối hợp giữa các cơ quan tổ chức, đặc biệt nhấn mạnh vào những nhiệm vụ 

được quy định tại Pháp lệnh Hội CCB Việt Nam. 

 Nội dung 3: Phụ lục 

- Sưu tầm hình tư liệu về hoạt động của Hội CCB tỉnh Nam Định giai đoạn 

1989 - 2019. Hình ảnh của các cán bộ trong Ban Thường vụ, Thường trực Hội 

CCB tỉnh qua các thời kỳ đại hội. 

- Điều tra, thống kê, xây dựng lý lịch các CCB tỉnh Nam Định có thành tích 

xuất sắc trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; phát triển kinh 

tế và các hoạt động tình nghĩa; thành tựu trong công tác nghiên cứu khoa học… 

- Tổ chức toạ đàm, đánh giá, xây dựng tiêu chí bình xét các tấm gương CCB 

tỉnh Nam Định điển hình xuất sắc. Trên cơ sở đó lựa chọn 20 cá nhân để đưa vào 

sách tôn vinh. Thành phần buổi toạ đàm là đại diện của Ban Thường vụ, Thường 

trực Hội CCB tỉnh Nam Định của các nhiệm kỳ; Đại diện của 12 Hội CCB cấp trên 

cơ sở. 

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài là cuốn sách  Lịch sử Hội Cựu chiến binh tỉnh Nam Định - 

30 năm xây dựng và phát triển được phát hành rộng rãi đến các cấp hội của tỉnh 

Nam Định. 

Việc biên tập, xuất bản cuốn sách là sự kết hợp giữa truyền thống xây dựng 

và phát triển của Hội CCB Nam Định với những bài học có giá trị về lý luận và 

thực tiễn góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ CCB nói riêng và nhân dân nói 

chung. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được chuyển giao cho toàn bộ các đơn vị 

thuộc hội CCB tỉnh Nam Định và các ngành chức năng khác để tham mưu cho các 

cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể xã hội, cơ quan, tổ chức, trường học... 

phối hợp tổ chức triển khai đồng bộ các công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng 

truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Có thể nói, ngay từ buổi đầu thành lập thì Hội CCB đã xác định nhiệm vụ 

chính trị hàng đầu là bảo vệ các thành quả cách mạng. Đặc biệt, quán triệt Nghị 

quyết 09-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng khoá IX và Kết luận 66 của Ban 

Bí thư khoá X "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến 

binh trong giai đoạn cách mạng mới", các cấp hội CCB tỉnh Nam Định đã thường 
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xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên kiên định mục tiêu, lý 

tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hội đã tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn 

hội viên kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu và hành động phá hoại của các 

thế lực thù địch cùng các quan điểm sai trái, phản động; tham gia có hiệu quả vào 

nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ 

nghĩa. Bên cạnh đó Hội còn cử cán bộ, hội viên tham gia giải quyết những vấn đề 

bức xúc, phức tạp nảy sinh từ cơ sở; góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự 

an toàn xã hội. Trong mỗi kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp, hàng nghìn hội viên Hội 

Cựu chiến binh đã được Đảng và nhân dân tín nhiệm bầu vào cấp ủy, hội đồng 

nhân dân các cấp, tham gia công tác trong hệ thống chính trị và đã phát huy vai trò 

là lực lượng nòng cốt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.  

Từng được rèn luyện, thử thách trong các cuộc đấu tranh cách mạng và các 

cuộc kháng chiến của dân tộc, đã chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của tổ quốc. 

Trải qua quá trình chiến đấu, trưởng thành trong lực lượng vũ trang nhân dân do 

Đảng thành lập, tổ chức và lãnh đạo, CCB là những người trực tiếp xây đắp nên 

phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” - giá trị cao đẹp, biểu tượng văn hóa của Quân đội nhân 

dân Việt Nam. Trở về cuộc sống đời thường, các thế hệ CCB vẫn luôn giữ gìn, 

phát huy phẩm chất cao quý đó, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc. Những giá trị đó luôn là tấm gương, niều tự hào tạo niềm tin cho mọi 

thế hệ người dân Nam Định tiếp nối vươn lên. 

2. Kiến nghị 

Để Hội Cựu chiến binh các cấp tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 

mà Đảng và Nhà nước giao, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thì Hội cần tiếp tục nhận 

được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Trung ương Hội CCB Việt Nam, của Tỉnh 

uỷ, HĐND, UBND Tỉnh cùng sự phối hợp, giúp đỡ của Mặt trận Tổ quốc, các Sở, 

ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội. 

 Trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành các cấp Hội cần tiếp tục thực 

hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và trách nhiệm cá 

nhân làm việc có kế hoạch, khoa học, duy trì tốt nề nếp, chế độ sinh hoạt, học tập. 

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, 

khắc phục khâu yếu.  Quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ 

quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB, phát huy tinh thần đoàn kết tương 

trợ giúp đỡ lẫn nhau nên đã tạo đựợc sự gắn kết giữa hội viên CCB đối với Hội./. 
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NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

NHẰM XÂY DỰNG BỀN VỮNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ 

 tỉnh Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2019-2020 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong thời gian qua, các địa phương trong tỉnh Nam Định đã quan tâm lãnh 

đạo, xác định và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung, phương thức lãnh đạo xây 

dựng nông thôn mới (NTM) và thu được kết quả quan trọng. Bên cạnh thành tích 

tỉnh Nam Định là địa phương dẫn đầu trong cả nước về xây dựng NTM thì quan 

trọng hơn là đời sống mọi mặt của nông thôn, nông dân được cải thiện đáng kể. 

Diện mạo của nông thôn của tỉnh Nam Định được đổi mới rất nhiều. Đây chính là 

thuận lợi để các địa phương trong tỉnh tiếp tục gặt hái những thành tích trong việc 

hoàn thành nhiệm vụ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà Đảng và Nhà nước 

đang tiến hành  

Bên cạnh nhiều yếu tố thuận lợi cơ bản, quá trình lãnh đạo xây dựng NTM ở 

Nam Định cần phải giải quyết những khó khăn, thách thức như: khi xã đạt chuẩn 

NTM, ngoài việc đảm bảo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, thì cần 

làm gì để giữ được bản sắc của nông thôn truyền thống. Phải làm như thế nào để 

vùng nông thôn phát triển hài hòa và bền vững. Làm thế nào để tăng mức thu nhập 

cho người dân. Vấn đề gắn kết cộng đồng, tình làng nghĩa xóm, sự gắn kết trong 

các gia đình, dòng tộc,…  Xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu thực sự là 

một thách thức không nhỏ cần phải có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các 

ngành các tổ chức đoàn thể và nhất là sự đồng lòng, tự giác của người dân. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1:  Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về xây dựng nông thôn mới. 

Nội dung 2:  Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới ở Nam Định, rút 

ra các bài học kinh nghiệm và các vấn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết cho tiến 

trình xây dựng bền vững nông thôn mới. 

Có 02 điểm được coi là yếu tố then chốt nhất mang lại sự thành công trong 

quá trình xây dựng NTM của Nam Định đó là: (1) Sự vào cuộc quyết liệt, sáng tạo 

của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; (2) Là làm thật tốt công tác định hướng, 

vận động quần chúng nhân dân đồng thuận tham gia xây dựng NTM, trên quan 

điểm: Xây dựng NTM chính là làm cho người dân và vì người dân nông thôn; 

Cộng đồng dân cư được xác định vừa là chủ thể, vừa là nguồn lực, cũng vừa là đối 

tượng được thụ hưởng khi xây dựng NTM theo phương châm “Dân cần - dân biết - 

dân bàn - dân làm - dân giám sát - dân hưởng thụ”.  

Nội dung 3: Đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm xây dựng 

bền vững nông thôn mới tỉnh Nam Định; 

Nội dung 4: Xuất bản cẩm nang hướng dẫn xây dựng bền vững nông thôn 

mới  

Nội dung 5: Xây dựng Website quản lý và điều hành xây dựng nông thôn 

mới 
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2. Kết quả 

- Xây dựng 08 báo cáo liên quan đến việc đánh giá các tiêu chí xây dựng 

NTM tại Nam Định và đúc rút một số bài học kinh nghiệm. 

- Xuất bản cẩm nang hướng dẫn xây dựng nông thôn mới, Sách do Cục xuất 

bản - Bộ Thông tin truyền thông cấp phép.  

- Xây dựng Website quản lý và điều hành xây dựng nông thôn mới chuyển 

giao cho Văn phòng NTM của tỉnh khai thác và sử dụng. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Nam Định đã hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trước 

1,5 năm, với 100% số xã, thị trấn và 10/10 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn 

NTM.  

Hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH ở nông thôn được tập trung đầu tư, cải tạo 

nâng cấp đồng bộ theo quy hoạch, kết nối với hạ tầng KT-XH của tỉnh và khu vực.  

Sản xuất nông nghiệp đã chuyển dịch tích cực từ coi trọng sản lượng sang 

chất lượng nông sản, từ chủ yếu phục vụ tiêu dùng sang tiêu dùng kết hợp sản xuất 

hàng hóa gắn với quản lý chất lượng theo chuỗi đảm bảo các quy định về an toàn 

thực phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc, có hiệu quả cao hơn.  

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và thu hút đầu tư 

vào địa bàn nông thôn đạt kết quả khá, góp phần tích cực tạo thêm nhiều sinh kế 

mới, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, chuyển dịch cơ 

cấu lao động trong nông thôn. 

Thu nhập của người dân ở nông thôn năm 2018 tăng 3,39 lần so với năm 

2010. Cơ cấu thu nhập của các hộ dân ở nông thôn có sự thay đổi đáng kể, hộ có 

thu nhập chính ngoài nông nghiệp chiếm 70,3% tăng 33,7%.  

Mức sống của người dân nông thôn được cải thiện đáng kể, khoảng cách thu 

nhập giữa thành thị và nông thôn giảm còn 1,4 lần. 

Từ năm 2011 đến tháng 6/2019, tổng số vốn huy động để thực hiện Chương 

trình xây dựng NTM đạt 21.920 tỷ đồng, trong đó: Vốn ngân sách 26,3%, vốn tín 

dụng 35,9%, vốn doanh nghiệp 11,9%, vốn huy động từ cộng đồng dân cư 17,1%, 

vốn lồng ghép 4,9%, vốn khác 3,8%.  

2. Kiến nghị 

Để tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định đối với 

nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu cần tập trung thực hiện đồng 

bộ các nhóm giải pháp sau: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, 

cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng NTM; Nâng cao chất 

lượng đảng viên, cán bộ công chức ở nông thôn; Phát huy vai trò của nông dân 

trong xây dựng NTM; Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp hội nông dân trong 

xây dựng NTM; Chú trọng huy động các nguồn lực xã hội cho xây dựng NTM ở 

từng cơ sở; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; coi trọng công tác sơ kết, tổng 

kết; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định đối với 

từng địa phương trong xây dựng NTM kiểu mẫu và NTM nâng cao; Tiếp tục cập 

nhật và duy trì Website quản lý và điều hành xây dựng NTM tại Nam Định nhằm 

phản ánh trung thực chất quá trình xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu tại 

Nam Định./. 
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NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ 
CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CƠ SỞ 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ 

 tỉnh Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2013-2014 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hội nghị Trung ương 2 (khóa VIII), ngày 24-12-1996 về định hướng chiến 

lược phát triển KH&CN trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 

nhiệm vụ đến năm 2000 đã khẳng định một lần nữa vai trò động lực và nền tảng 

của KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.  

KH&CN nước ta đã có bước phát triển mới, thu được những thành tựu to 

lớn, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói 

chung và của mỗi địa phương nói riêng. Công tác quản lý hoạt động KH& trong cả 

nước đã và đang đổi mới từng bước theo tinh thần Kết luận của Hội nghị Trung 

ương 6 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa IX). Tuy nhiên, thực tế cho 

thấy những hạn chế trong hoạt động KH&CN là chưa gắn kết chặt chẽ với quá 

trình phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương, trong đó có yếu kém về công 

tác quản lý hoạt động KH&CN cơ sở. 

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản 

lý khoa học và công nghệ cơ sở trên địa bàn tỉnh Nam Định là vấn đề lần đầu tiên 

được đề cập và nghiên cứu. Việc thực hiện đề tài này nhằm tìm ra các giải pháp 

nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước về KH&CN cấp cơ sở. Các giải 

pháp đề xuất tạo nên “mô hình quản lý hoạt động KH&CN cấp cơ sở”. Trong “mô 

hình” quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại cơ sở tập trung vào vấn đề như: 

cần có sự thay đổi về nhận thức của lãnh đạo và quan tâm đầu tư hoạt động 

KH&CN cơ sở, xây dựng mô hình quản lý KH&CN thống nhất; Củng cố, tăng 

cường vai trò của Hội đồng KH&CN cơ sở; Sử dụng hiệu quả kinh phí hoạt động 

KH&CN; Quan tâm đầu tư phát triển nguồn lực KH&CN... 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động KH&CN cơ sở 

- Tổng hợp những quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước 

về quản lý KH&CN cơ sở. 

- Phân tích một số mô hình, nguyên tắc quản lý KH&CN cơ sở 

Nội dung 2: Đánh giá chất lượng và hiệu quả công tác quản lý khoa học và 

công nghệ cơ sở trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

- Đánh giá công tác quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện và 

thành phố; 
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Hoạt động của Hội đồng KH&CN; Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

(TĐC); Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 

ISO-9001:2008 (ISO); An toàn bức xạ hạt nhân, Ứng dụng công nghệ thông tin và 

tiến bộ KHCN; Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, lao động sáng  tạo; 

Thanh tra KH&CN; Thông tin KH&CN. 

- Đánh giá công tác quản lý khoa học và công nghệ tại một số ngành; 

Hoạt động của Hội đồng KH&CN; Quản lý chất lượng; Xây dựng và áp 

dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO-9001:2008 (ISO); 

Ứng dụng công nghệ thông tin và tiến bộ KHCN; Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp 

lý hóa sản xuất, lao động sáng  tạo; Thanh tra KH&CN; Thông tin KH&CN. 

- Đánh giá hoạt động KHCN gắn với phát triển KT-XH tỉnh Nam Định của 

các trường Đại học trên địa bàn. 

Hoạt động của các trung tâm, tổ chức KHCN; Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 

hợp lý hóa sản xuất, lao động sáng  tạo; Sự phối hợp của các đơn vị với các trường 

trong công tác nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Thiết kế mẫu phiếu, điều tra 800 phiếu phục vụ thu thập thông tin để đánh 

giá được công tác quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện và thành phố; 

công tác quản lý khoa học và công nghệ tại một số ngành; giá hoạt động KHCN 

gắn với phát triển KT-XH tỉnh Nam Định của các trường Đại học. 

Nội dung 3: Đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và 

hiệu quả của công tác quản lý KH&CN cơ sở 

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm 06 báo cáo trong đó có 01 báo cáo tổng thuật và 05 

báo cáo chuyên đề:  

- Báo cáo tổng thuật: Tổng hợp những quan điểm, chủ trương chính sách của 

Đảng và Nhà nước về quản lý KH&CN cơ sở; 

- Báo cáo chuyên đề: Phân tích một số mô hình, nguyên tắc quản lý 

KH&CN cơ sở. 

- Báo cáo chuyên đề: Công tác quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn 

huyện và thành phố 

Báo cáo chuyên đề: Công tác quản lý khoa học và công nghệ tại một số 

ngành 

- Báo cáo chuyên đề: Hoạt động KHCN gắn với phát triển KT-XH tỉnh Nam 

Định của các trường Đại học trên địa bàn.   

- Báo cáo chuyên đề: Đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất  

lượng và hiệu quả công tác quản lý KH&CN cơ sở trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Kết quả của đề tài đã cung cấp bức tranh tổng thể về hoạt động khoa học và 

công nghệ cấp cơ sở tại tỉnh Nam Định; Những quan điểm, chủ trương chính sách 
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của Đảng và Nhà nước về quản lý KH&CN cơ sở; Thông qua việc điều tra, thu 

thập thông tin đã đánh giá thực trạng, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nâng 

cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý khoa học và công nghệ cơ sở trên địa 

bàn tỉnh Nam Định. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Hoạt động quản lý KH&CN cấp huyện được quy định cụ thể trong hệ 

thống văn bản quy phạm pháp luật; đối với các sở/ngành, các trường đại học đóng 

trên địa bàn tỉnh quản lý KH&CN cơ sở mới dừng lại ở cấp độ phối hợp hoạt động, 

liên kết, trao đổi thông tin. 

- Quản lý KH&CN cơ sở trên địa bàn tỉnh Nam Định còn những hạn chế và 

nguyên nhân: (1) Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý KH&CN cấp cơ sở chưa đầy đủ, 

chặt chẽ, hiệu quả hoạt động chưa cao; (2) Hoạt động quản lý KH&CN cấp cơ sở 

theo chức năng, nhiệm vụ chưa được thực hiện đầy đủ, hoặc mới phát huy một số 

mặt mạnh theo từng địa phương; (3) Còn nhiều bất cập trong cơ chế tài chính cho 

quản lý KH&CN: đối với cấp huyện bất cập cả về quy mô, cơ chế phân bổ, kiểm 

soát chi của đơn vị; các sở/ngành chưa được bố trí kinh phí cho quản lý 

KH&CN;... 

- Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý KH&CN cơ sở trên 

địa bàn tỉnh cần chú trọng thực hiện các giải pháp dài hạn:  

+ Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn 

quản lý KH&CN cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

+ Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành, các cấp đối với nhiệm vụ 

quản lý KH&CN. 

- Nâng cao tiềm lực quản lý KH&CN trên địa bàn tỉnh: về điều kiện cơ sở 

vật chất, tổ chức bộ máy, trang thiết bị, nhân lực... 

- Thực hiện các giải pháp cụ thể theo từng nhóm đối tượng theo mức độ ưu 

tiên về tính cấp thiết và phù hợp với nguồn lực hiện có. 

2. Kiến nghị  

 - Đề tài mới nghiên cứu toàn cảnh hiện trạng quản lý KH&CN cơ sở trên địa 

bàn tỉnh mà phạm vi chưa nghiên cứu những đặc trưng riêng về quản lý KH&CN 

cơ sở cho từng đối tượng (sở ngành, huyện, các trường...) nên các đối tượng cần 

linh hoạt trong vận dụng giải pháp đề xuất của đề tài. 

 - Đề xuất ban hành chỉ thị của Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác quản lý 

nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở trên địa bàn 

tỉnh Nam Định./. 
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NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG SẢN XUẤT  

SẢN PHẨM HÀNG HÓA VÀ HỖ TRỢ CHO CÁC DOANH NGHỆP 

XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN TIÊN TIẾN 
TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ 

 
 Đơn vị chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

Thời gian thực hiện: 2010-2012 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tính đến tháng 12 năm 2005, Việt Nam có 2461 chứng chỉ ISO trên tổng 

776.608 chứng chỉ ISO của thế giới và 127 chứng chỉ ISO 14001. Các kĩ thuật giải 

pháp, mô hình tiên tiến cũng bắt đầu được triển khai áp dụng như tái cơ cấu quá 

trình kinh doanh, quản lý chất lượng toàn diện (TQM), duy trì năng suất tổng hợp 

(Benchmarking), quản lí quan hệ khách hàng (CRM), nhằm gia tăng giá trị và tăng 

cường khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp. Với số lượng doanh nghiệp tiêu biểu 

trên địa bàn tỉnh là 705 doanh nghiệp nhưng chỉ có 34 doanh nghiệp xây dựng và 

áp dụng 39 hệ thống quản lý chất lượng (chiếm 4,8%). Từ thực trạng trên cho thấy 

các doanh nghiệp trong tỉnh chưa chú trọng đúng mức đến quản lý chất lượng sản 

phẩm. 

Để nâng cao năng suất chất lượng của sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp 

một cách hệ thống, cần phải tác động thay đổi rất nhiều yếu tố như: đổi mới công 

nghệ (đổi mới quy trình sản xuất, đổi mới sản phẩm...); đổi mới về quản lý (áp 

dụng các hệ thống quản lý chất lượng và các công cụ quản lý tiên tiến, sử dụng 

hiệu quả nguồn nhân lực); tiết kiệm năng lượng, xây dựng thương hiệu và tài sản 

trí tuệ…  Do đó, giải quyết bài toán này trước hết là cần sự nhận thức và nỗ lực của 

mỗi doanh nghiệp cùng với sự giúp đỡ của các ngành, cấp có liên quan. Trong 

khuôn khổ dự án này, với chức năng nhiệm vụ và năng lực hiện có, chúng tôi quan 

tâm vấn đề thay đổi nhận thức của các lãnh đạo quản lý nhà nước có liên quan, 

lãnh đạo doanh nghiệp về năng suất chất lượng trong toàn tỉnh. Đồng thời xây 

dựng một số mô hình về hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp đặc trưng 

cho một số ngành, dự án tiến hành hỗ trợ một số doanh nghiệp có đủ điều kiện tiếp 

nhận việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001, ISO 

14000, ISO 22000, SA 8000 hoặc công cụ quản lý tiên tiến 5S). 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về năng suất chất lượng 

- Đào tạo 03 chuyên gia tư vấn hệ thống quản lý chất lượng, công cụ quản lý 

tiên tiến. 

- Tổ chức 10 lớp tập huấn về năng suất chật lượng (NSCL), hệ thống quản lý 

chất lượng và công cụ quản lý chất lượng tiên tiến. 

- Thông tin, tuyên truyền về NSCL: in ấn 500 sổ tay hướng dẫn cải tiến năng 

suất chất lượng; làm 12 pano tuyên truyền; đưa tin bài trên báo và 02 đợt tuyên 

truyền trên truyền hình. 
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Nội dung 2: Hỗ trợ một số doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống quản 

lý chất lượng; công cụ quản lý tiên tiến. 

- Điều tra, khảo sát, đánh giá và lựa chọn doanh nghiệp tham gia dự án với 

tổng số doanh nghiệp được điều tra là 500 doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ 07 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng  

tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. 

- Hỗ trợ 02 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống xây dựng và áp dụng 

hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP. 

- Hỗ trợ 01 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống xây dựng và áp dụng 

công cụ quản lý 5S. 

- Hỗ trợ 02 doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia. 

 Nội dung 3: Mua sắm thiết bị:  

- 01 Máy tính xách tay, 01 Máy ảnh, 01 Camera, 01 Máy chiếu, 01 Màn 

chiếu phục vụ các hoạt động của dự án. 

2. Kết quả 

- Tổ chức điều tra, khảo sát các doanh nghiệp thuộc 11 lĩnh vực hoạt động 

sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh với 541 phiếu. Các kết quả điều tra cho 

thấy hiện trạng về NSCL tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thái độ nhận thức 

về vấn đề NSCL của lãnh đạo doanh nghiệp, nhu cầu của doanh nghiệp về hoạt 

động cải tiến nâng cao NSCL… Kết quả điều tra đã giúp lựa chọn được 12 doanh 

nghiệp tham gia dự án để đào tạo nhận thức về NSCL, hỗ trợ cải tiến NSCL. 

- Hỗ trợ đào tạo 03 chuyên gia tư vấn, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng 

(QLCL) ISO:9001. Kết thúc khóa đào tạo, các chuyên gia đã được thực hành, vận 

dụng luôn các kiến thức, kỹ năng tư vấn, đánh giá khi tham gia dự án với nội dung 

hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL. Trong thời gian tới các 

chuyên gia này sẽ tham gia các hoạt động tư vấn, đánh giá các cơ quan quản lý nhà 

nước trên địa bàn tỉnh về hệ thống QLCL ISO:9001 trong hành chính công. 

- Tổ chức 10 lớp tập huấn với 06 nội dung chuyên đề về NSCL cho 505 học 

viên của các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các lớp 

tập huấn đã cung cấp các kiến thức cơ bản về năng suất chất lượng, hệ thống quản 

lý chất lượng, công cụ quản lý chất lượng tiên tiến cho các doanh nghiệp. 

- Nội dung thông tin tuyên truyền được đơn vị tổ chức thực hiện song song 

với các nội dung tập huấn về NSCL và nội dung hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp 

dụng hệ thống QLCL, công cụ quản lý tiên tiến nhằm quảng bá các hoạt động của 

dự án và thu hút sự quan tâm tham gia của các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý 

Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Việc tuyên truyền được thực hiện thông qua nhiều 

kênh báo chí, đài truyền hình, băng rôn, sổ tay hướng dẫn cải tiến NSCL với các 

nội dung đa dạng và đã đem lại hiệu quả tích cực khi rất nhiều doanh nghiệp tham 

gia tập huấn và tìm hiểu, đăng ký tham gia dự án. 

- Hỗ trợ 07 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn 

ISO 9001:2008; 02 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL ISO theo tiêu 
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chuẩn HACCP, 01 doanh nghiệp áp dụng công cụ quản lý tiên tiến, 02 doanh 

nghiệp tham gia GTCL quốc gia. Nội dung hỗ trợ gồm: hệ thống QLCL ISO 

9001:2008, HACCP, công cụ quản lý tiên tiến 5S, điều kiện thủ tục tham gia giải 

thưởng chất lượng quốc gia đều được phổ biến, tập huấn từ lãnh đạo đến toàn thể 

nhân viên, công nhân của doanh nghiệp với mục đích thấu hiểu để thực hiện. Kết 

quả các hệ thống QLCL ISO 9001:2008 và HACCP đã được đánh giá chứng nhận, 

các doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia đều đạt giải... Hiện 

nay, các doanh nghiệp đang duy trì áp dụng có hiệu lực, liên tục cải tiến và đã đem 

lại hiệu quả cho doanh nghiệp. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Dự án đã đạt được mục tiêu đề ra là nâng cao nhận thức về NSCL cho các 

doanh nghiệp và hỗ trợ một số doanh nghiệp nâng cao NSCL. Dự án đã thu hút sự 

quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp và thông qua các hoạt động hỗ trợ bắt đầu 

có sự thay đổi những nhận thức cơ bản của lãnh đạo các doanh nghiệp về hoạt 

động nâng cao NSCL trong doanh nghiệp mình. 

- Dự án đào tạo được đội ngũ chuyên gia của địa phương và tạo lập được 

mối liên kết với đội ngũ chuyên gia của Trung ương (các trường Đại học, Trung 

tâm đào tạo, Viện nghiên cứu...) với địa phương, với các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Nam Định. Đây sẽ là nguồn nhân lực có kiến thức, kinh nghiệm về khảo sát, 

tư vấn cho các doanh nghiệp trong việc cải tiến nâng cao NSCL trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời gian tới.  

2. Kiến nghị  

Đề xuất UBND tỉnh phê duyệt đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-

2015” là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức KH&CN tham gia 

vào hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định thực hiện nâng 

cao NSCL. Trong đó UBND tỉnh giao Sở KH&CN là cơ quan chủ trì thực hiện đề 

án sẽ phối hợp với các cơ quan được phân công chức năng quan quản lý nhà nước 

về chất lượng sản phẩm hàng hoá (theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 

08/01/2010 của UBND tỉnh Nam Định về việc Quy định quản lý chất lượng sản 

phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Nam Định) tăng cường kiểm tra, giám sát, tiếp 

nhận thông tin về tình hình chất lượng sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh. Từ đó, 

Sở KH&CN đề xuất phương thức tổ chức triển khai đề án có hiệu quả./. 
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NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI HÓA 
SẢN PHẨM OCOP TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Thời gian thực hiện: 2020-2021 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chương trình OCOP giúp nâng tầm nông sản Việt Nam, đặc biệt góp phần 

thay đổi tư duy sản xuất của nông dân từ sản xuất manh mún, thô sơ sang cánh 

đồng mẫu lớn, phát triển sản phẩm truyền thống theo hướng chuyên sâu, hình 

thành các vùng sản xuất nông sản sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn 

với chuỗi giá trị... 

Bên cạnh những lợi thế về tính đặc sản, chất lượng được khẳng định qua 

đánh giá của khách hàng thời gian dài; khi thương mại hóa các sản phẩm OCOP 

cũng gặp khó khăn vì phần nhiều sản phẩm là đặc sản vùng miền quy mô nhỏ, sản 

lượng phụ thuộc vào thời tiết nên không ổn định, sản phẩm thiếu hồ sơ công bố 

chất lượng sản phẩm, các chủ thể tham gia OCOP là các doanh nghiệp, hợp tác xã 

và hộ sản xuất quy mô nhỏ nên rất khó kết nối với các siêu thị và chuỗi bán lẻ, 

khâu làm thương hiệu còn nhiều bất cập, bao bì, nhãn mác chưa bắt mắt thậm chí 

ghi nhãn thiếu thông tin theo quy định…  

Tại Nam Định, giai đoạn 2019-2021 đã có 251 sản phẩm được công nhận 

sản phẩm OCOP, trong đó có 39 sản phẩm 4 sao (chiếm 15,5%), 212 sản phẩm 3 

sao (chiếm 84,5%); Có 134 cơ sở sản xuất, trong đó 50 doanh nghiệp (chiếm 

37,3%), 30 hợp tác xã (22,4%) và 54 hộ/cơ sở kinh doanh (40,3%), chương trình 

OCOP đã và đang thể hiện vai trò thúc đẩy sản xuất nông thôn phát triển, tạo việc 

làm và cải thiện thu nhập cho người dân. Trong quá trình triển khai Chương trình 

cũng đã nhận thấy khó khăn, vướng mắc lớn nhất chính là thương mại hóa sản 

phẩm làm cơ sở tăng quy mô sản xuất và khuyến khích các chủ thể khác tham gia.  

Đề tài “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thúc đẩy thương mại hóa sản 

phẩm OCOP tỉnh Nam Định” là nghiên cứu tổng thể về cơ sở lý luận và thực tiễn 

để đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh thương mại hóa, gắn kết giữa sản xuất với 

tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, tạo công ăn việc làm ổn định và nâng cao thu 

nhập cho người lao động nông thôn. Đề tài cũng góp phần khai thác các tiềm năng 

lợi thế của địa phương trong tỉnh Nam Định nhằm phát triển kinh tế - xã hội và 

thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của tỉnh 

trong thời gian tới. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thương mại hóa sản phẩm 

OCOP 

- Tổng hợp kinh nghiệm của các nước (Nhật Bản, Thái Lan) và các tỉnh 

nước ta về thực hiện Chương trình OCOP nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp theo hướng ổn định, bền vững 

- Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm – OCOP” ở các địa phương của tỉnh 

Nam Định, các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất khi các chủ thể tham gia 

Chương trình OCOP 
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Nội dung 2: Thực trạng thương mại hóa sản phẩm OCOP tỉnh Nam Định 

Nội dung này được thực hiện trên cơ sở phân tích số liệu từ hồ sơ đăng ký 

sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất đang lưu trữ tại 

Văn phòng điều phối NTM tỉnh Nam Định và số liệu điều tra về thực trạng thương 

mại hóa sản phẩm của các chủ thể tham gia OCOP, cụ thể: 

- Tổng số phiếu khảo sát 148 người gồm: các doanh nghiệp, hợp tác xã, 

doanh nghiệp tư nhân/hộ sản xuất) và cán bộ huyện ở 3 huyện và thành phố Nam 

Định 

- Tổ chức 04 cuộc tọa đàm về quá trình sản xuất, thương mại hóa sản phẩm, 

liên kết trong sản xuất các sản phẩm OCOP ở 3 huyện và thành phố Nam Định 

(Mỗi huyện tổ chức 1 cuộc tọa đàm) 

- Tổ chức 8 cuộc thảo luận nhóm ở các đơn vị đại diện cho các loại hình sản 

xuất sản phẩm OCOP 

Nội dung 3: Giải pháp đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm OCOP tỉnh Nam 

Định 

Trên cơ sở phân tích thực trạng thương mại hóa sản phẩm và các yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình thương mại hóa sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, 

cơ sở sản xuất tham gia Chương trình OCOP ở các địa phương của tỉnh Nam Định 

thời gian qua; đề xuất giải pháp đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm OCOP của 

tỉnh gồm 

2. Kết quả 

- Báo cáo 1: Tổng quan Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” trên 

thế giới, của Việt Nam và tỉnh Nam Định 

- Báo cáo 2: Thương mại hóa sản phẩm: Cơ sở lý luận và thực tiễn; Chìa 

khóa để thực hiên thành công Chương trình OCOP 

- Báo cáo 3: Thực trạng QT thương mại hóa các sản phẩm của Chương trình 

OCOP trên địa bàn tỉnh Nam Định; Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thương 

mại hóa sản phẩm Chương trình OCOP thời gian qua; Xu hướng thương mại hóa 

sản phẩm của Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Nam Định thời gian tới. 

- Báo cáo 4: Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu sản phẩm và ảnh hưởng của 

việc xây dựng thương hiệu đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các đơn vị tham 

gia Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

- Báo cáo 5: Giải pháp thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm, xây dựng thương 

hiệu của các đơn vị tham gia Chương trình OCOP (doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ 

sở sản xuất) trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

- Báo cáo kiến nghị chính sách thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm thực hiện 

Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh thời gian tới. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Nghiên cứu giải pháp thương mại hóa sản phẩm OCOP tỉnh Nam Định cho 

kết quả tổng thể: 

Về khảo sát thu thập thông tin thị trường, đa phần các đơn vị sản xuất đã tiến 

hành khảo sát trước và trong quá trình bán sản phẩm trên thị trường về chủng loại, 

mẫu mã, kích cỡ đóng gói, nhóm khách hàng mua sản phẩm 
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Về thực trạng sản xuất thử và đi chào hàng giới thiệu sản phẩm, có 55% đơn 

vị sản xuất tiến hành sản xuất thử sau đó đi chào hàng bằng cách mang sản phẩm 

trực tiếp đi giới thiệu, hoặc gửi sản phẩm qua nhà phân phối/đại lý/người quen, và 

giới thiệu online.  

Về thực trạng ký hợp đồng mua bán, doanh nghiệp có tỷ lệ ký được hợp 

đồng cao nhất với 85% đơn vị, hộ/cơ sở có tỷ lệ thấp nhất với 25%. Lý do không 

ký được hợp đồng là do khối lượng giao dịch ít và do thói quen giao dịch.  

Về thị trường tiêu thụ sản phẩm, các loại hình sản xuất khác nhau có những 

phân khúc thị trường tiêu thụ khác nhau, không bị cạnh tranh, xung đột với nhau. 

Thị trường khá đa dạng, tuy nhiên việc tiêu thụ sản phẩm trong hệ thống siêu thị 

còn rất hạn chế. Về vấn đề xây dựng và đăng ký bảo hộ trí tuệ về nhãn hiệu còn rất 

hạn chế, đặc biệt đối với các HTX và hộ/cơ sở sản xuất. Việc bán sản phẩm trực 

tuyến đã được các đơn vị sản xuất quan tâm, phần lớn bán hàng thông qua mạng xã 

hội và website... 

Vấn đề thương mại hóa sản phẩm OCOP tỉnh Nam Định đang gặp một số 

khó khăn: phần nhiều các sản phẩm là sản xuất đại trà, quy mô hộ cá thể, thị 

trường hẹp; hình thức đóng gói, bao bì, nhãn mác chưa được quan tâm đúng mức. 

Mặt khác, các sản phẩm này vẫn cần được nâng cao hơn nữa về chất lượng, quản 

lý sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm, ứng dụng KH&CN vào khâu chế biến, 

bảo quản, tổ chức các mô hình liên kết sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, tạo 

việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. 

2. Kiến nghị 

Giải pháp đối với chủ thể OCOP: cần nâng cao và ổn định chất lượng 

nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất; ổn định và nâng cấp chất lượng sản phẩm 

OCOP; nâng cao năng lực trong quản trị và điều hành sản xuất; tham gia có hiệu 

quả vào các hoạt động quảng bá và xúc tiến thương mại; chuyển đổi số, áp dụng 

công nghệ thông tin, công nghệ số trong quảng bá và xúc tiến thương mại; xúc tiến 

thương mại tại thị trường quốc tế, các chủ thể OCOP cần có kế hoạch và lộ trình 

chuẩn, bài bản; chủ động cập nhật và hoàn thiện hồ sơ sản phẩm theo tiêu chuẩn thị 

trường; chuẩn hóa lại chính sách bán hàng theo kênh phân phối và thị trường; đối 

với sản phẩm OCOP 4 sao, 5 sao cần xây dựng kênh phân phối; đối với sản phẩm 

OCOP 3 sao, các chủ thể có thể quan tâm, mở rộng thị trường, kênh phân phối 

truyền thống; tăng cường hiệu quả bán hàng trực tuyến qua các công cụ mạng xã 

hội và sàn thương mại điện tử. 

Giải pháp đối với cơ quan quản lý nhà nước: cần tăng cường các hoạt 

động truyền thông nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và toàn xã hội về 

Chương trình và các sản phẩm OCOP; đẩy mạnh hoạt động quảng bá và xúc tiến 

thương mại cho sản phẩm OCOP ở thị trường trong nước và quốc tế; tăng cường 

công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình OCOP ở các địa 

phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong 

Chương trình OCOP; ưu tiên triển khai một số giải pháp trọng tâm nhằm hỗ trợ 

nâng cấp chất lượng sản phẩm, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP; hỗ trợ đẩy 

mạnh phát triển sản phẩm OCOP về dịch vụ du lịch. 

- Sở Công thương: Chỉ đạo, hỗ trợ để các siêu thị có cơ chế đặc thù cho sản 

phẩm OCOP, các siêu thị hỗ trợ một gian hàng/không gian nhất định chỉ để bán và 

trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh Nam Định; Triển khai các nhiệm vụ, nội dung 
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về xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước; phát triển thương mại 

điện tử; phát triển thương hiệu đối với sản phẩm OCOP. 

- Sở Khoa học và Công nghệ: Triển khai các giải pháp về khoa học và công 

nghệ nhằm nâng cao hàm lượng công nghệ cao trong các sản phẩm, dịch vụ và 

hoạt động lưu thông phân phối trên thị trường; triển khai thực hiện chính sách 

khuyến khích đổi mới công nghệ và ứng dụng, hỗ trợ các đơn vị sản xuất trong 

hoạt động chuyển giao công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao trong 

sản xuất và lưu thông phân phối sản phẩm OCOP; Hỗ trợ tập huấn, tư vấn về hồ sơ 

thủ tục, quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Triển khai thực hiện các cơ chế, 

chính sách khuyến khích các chủ thể tham gia kinh doanh nâng cao năng lực cạnh 

tranh, năng lực tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị hàng nông sản, thực phẩm; 

tăng cường hoạt động kết nối các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm OCOP với các 

doanh nghiệp phân phối trên thị trường nội địa. 

- Sở Thông tin và Truyền thông: Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thuộc Đề 

án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc 

tiến thương mại giai đoạn 2021-2030 tỉnh Nam Định../. 
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NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN, LƯU GIỮ VÀ NHÂN NUÔI SINH KHỐI MỘT SỐ 
LOÀI TẢO BIỂN GIÀU DINH DƯỠNG LÀM THỨC ĂN NUÔI NGAO GIỐNG 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 
 

 Đơn vị chủ trì: Viện Công nghệ Môi trường 
Thời gian thực hiện: 2020-2022 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong những năm qua, nghề nuôi ngao ven biển nước ta đã có những bước 

phát triển mạnh mẽ về diện tích, sản lượng nuôi cũng như mức độ thâm canh. 

Nghề nuôi ngao ở Nam Định đã mang lại nguồn thu lớn cho nhiều nông hộ, góp 

phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, 

nghề nuôi ngao đang gặp phải một số khó khăn từ việc ngao nuôi bị chết hàng loạt 

tại một số hộ nuôi, hiện tượng con nuôi chết do thiếu nguồn thức ăn tự nhiên, kích 

thước ngao bố mẹ giảm (từ khoảng 20 đến 30 con/kg, hiện tại 60 đến 70 con/kg), 

tỷ lệ sống của ngao giống thấp, thị trường tiêu thụ ngao thương phẩm không ổn 

định. Các vấn đề này đã và đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của 

nghề nuôi ngao ở Nam Định. 

Cùng với sự phát triển của ngành nuôi ngao, việc nghiên cứu phát triển sinh 

khối của các loài vi tảo để sử dụng làm thức ăn trong nuôi ngao là bước rất quan 

trọng, có tính quyết định và là bí quyết công nghệ cho nghề nuôi ngao xuất khẩu. 

Vi tảo đã cho thấy tiềm năng lớn trong việc sản xuất các loại thức ăn nuôi trồng 

thủy sản do chúng có chứa nhiều loại protein chất lượng cao, vitamin, chất khoáng 

và các loại axit béo không no giá trị cao mà động vật không tổng hợp được. Do 

vậy, việc cung cấp thức ăn vi tảo cho ngành nuôi ngao nói riêng và nuôi trồng thuỷ 

sản nói chung góp phần quan trọng trong việc gia tăng chất lượng thủy sản nuôi 

công nghiệp. 

Tại Nam Định, một số cơ sở sản xuất đã triển khai việc sản xuất tảo 

Nannochloropsis sinh khối để phục vụ sản xuất ngao giống. Bên cạnh đó một số 

tảo đông lạnh trong sản xuất ngao giống cũng đang được thử nghiệm nhằm giải 

quyết vấn đề phụ thuộc vào nguồn thức ăn tự nhiên trong các cơ sở sản xuất. Tuy 

nhiên, việc nuôi sinh khối tảo cũng như sử dụng tảo đông lạnh trong sản xuất giống 

ngao vẫn còn nhiều hạn chế như: chưa chủ động được nguồn tảo gốc để nhân sinh 

khối. Sử dụng tảo đông lạnh trong sản xuất mới ở bước thử nghiệm nhằm tìm ra 

được loài tảo đông lạnh thích hợp nhất trong sản xuất ngao giống. 

Từ thực tế này, trên cơ sở những kết quả nghiên cứu cơ bản và những ứng 

dụng thực tế, đề tài: “Nghiên cứu tuyển chọn, lưu giữ và nhân nuôi sinh khối một 

số loài tảo biển giàu dinh dưỡng làm thức ăn nuôi ngao giống trên địa bàn tỉnh 

Nam Định” đã được UBND tỉnh phê duyệt và triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu cấp 

thiết sản xuất tại địa phương. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Tuyển chọn, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lưu giữ, nhân 

nuôi sinh khối giống tảo giàu dinh dưỡng (quy mô pilot và trên diện rộng) phù 

hợp với điều kiện tỉnh Nam Định 
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- Đánh giá điều kiện tự nhiên, khí hậu, đặc thù sản xuất, điều kiện nhân sinh 

khối tại khu vực nghiên cứu 

- Thu thập các giống tảo giàu dinh dưỡng, kích thước phù hợp làm thức ăn 

cho nuôi ngao, có nguồn gốc từ các địa phương khác nhau (04 loài tảo biển) có đặc 

tính sinh thái phù hợp điều kiện tỉnh Nam Định: Nannochoropsis oculata; 

Chaetoceros calcitrans; Isochrysis galbana; Chaetoceros muelleri. 

- Nghiên cứu, nhận nuôi các giống tảo thu nhận trong môi trường nước biển 

Nam Định, lựa chọn được 02 chủng tảo thích hợp Nannochoropsis oculata và 

Chaetoceros calcitrans 

- Nghiên cứu, xây dựng hệ thống nhân nuôi sinh khối tảo giống quy mô 200 

lít/mẻ (cấp giống mô hình thử nghiệm tại trại nuôi quy mô sản xuất 50-100 triệu 

ngao giống/mẻ). 

- Nghiên cứu quy trình nhân nuôi sinh khối tảo trên diện rộng làm thức ăn 

cho mô hình thử nghiệm tại trại nuôi quy mô sản xuất 50-100 triệu ngao giống/mẻ, 

quy mô bể nuôi 1 – 5 m3 

- Sản xuất sinh khối các giống tảo đủ làm thức ăn cho mô hình thử nghiệm 

nuôi ngao giống, quy mô sản xuất 50-100 triệu ngao giống/mẻ 

- Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lưu giữ các giống tảo tuyển chọn 

Nội dung 2: Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật sử dụng tảo giàu dinh dưỡng 

làm thức ăn nuôi ngao giống 

- Nghiên cứu, xác định tỷ lệ và liều lượng sử dụng thức ăn tươi sống từ 

chủng tảo tuyển chọn Nannochoropsis oculata cho ngao giống, quy mô thử nghiệm 

bể 100 lít 

- Nghiên cứu, xác định tỷ lệ và liều lượng sử dụng thức ăn tươi sống từ 

chủng tảo tuyển chọn Chaetoceros calcitrans cho ngao giống, quy mô thử nghiệm 

bể 100 lít 

- Nghiên cứu, xác định tỷ lệ và liều lượng sử dụng phối hợp thức ăn tươi 

sống từ 2 chủng tảo tuyển chọn Nannochoropsis oculata và Chaetoceros calcitrans 

cho các giai đoạn nuôi ngao giống, quy mô thử nghiệm bể 100 lít
 

Nội dung 3: Triển khai mô hình nuôi trên diện rộng nhằm hoàn thiện 

hướng dẫn kỹ thuật, tập huấn chuyển giao cho các hộ nuôi trên địa bàn huyện 

Nghĩa Hưng, Giao Thủy 

- Xây dựng mô hình thử nghiệm sử dụng thức ăn tươi sống từ chủng tảo 

tuyển chọn cho ngao giống tại Nam Định, sản xuất 50-100 triệu ngao giống/mẻ 

Dung lượng mẫu: Các thí nghiệm được bố trí trong bể nuôi ngao giống 500 

m2. 

Phương pháp bố trí thí nghiệm: 1 ao đối chứng, 1 ao thí nghiệm. 

Chỉ tiêu theo dõi: Theo dõi thí nghiệm, đánh giá tỷ lệ sống (%) của ngao 

giống và kích thước ngao giống, thơi gian nuôi ngao giống. 

- Lấy mẫu, phân tích mẫu đánh giá hiệu quả sử dụng thức ăn tươi sống từ 

chủng tảo tuyển chọn cho ngao giống 
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- Tập huấn, chuyển giao hướng dẫn kỹ thuật sử dụng tảo giàu dinh dưỡng 

làm thức ăn nuôi ngao giống cho các hộ nuôi trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, Hải 

Hậu 

+ Quy mô: 30 người 

+ Thành phần: Cán bộ kỹ thuật phòng nông nghiệp, Hội nông dân xã, Hội 

chữ thập đỏ, các hợp tác xã, các công ty và các hộ nông dân nuôi ngao giống trên 

địa bàn. 

+ Nội dung: Kỹ thuật nuôi và sử dụng tảo giàu dinh dưỡng làm thức ăn nuôi 

ngao giống (lý thuyết, tham quan trang trại nuôi ngao) 

2. Kết quả 

- Báo cáo Đánh giá điều kiện tự nhiên, khí hậu, đặc thù sản xuất, điều kiện 

nhân sinh khối tại khu vực nghiên cứu 

- Báo cáo thí nghiệm: Nghiên cứu, nhân nuôi các giống tảo thu nhận trong 

môi trường nước biển Nam Định, lựa chọn các chủng tảo thích hợp 

- Báo cáo thí nghiệm: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống nhân nuôi sinh khối 

tảo giống quy mô 200 lít/mẻ 

- Báo cáo thí nghiệm: Nghiên cứu quy trình nhân nuôi sinh khối tảo trên diện 

rộng làm thức ăn cho mô hình thử nghiệm tại trại nuôi quy mô sản xuất 50-100 

triệu ngao giống hoặc hàu giống/mẻ, quy mô bể nuôi 1 – 5 m3 

- Báo cáo thí nghiệm: Sản xuất sinh khối các giống tảo đủ làm thức ăn cho 

mô hình thử nghiệm nuôi ngao giống, quy mô sản xuất 50-100 triệu ngao giống/mẻ 

- Hướng dẫn kỹ thuật lưu giữ 02 giống tảo tuyển chọn  

- Báo cáo thí nghiệm: Nghiên cứu, xác định tỷ lệ và liều lượng sử dụng thức 

ăn tươi sống từ loài tảo tuyển chọn 1 cho ngao giống, quy mô thư nghiệm bể 100 

lít (giống tảo 1) 

- Báo cáo thí nghiệm: Nghiên cứu, xác định tỷ lệ và liều lượng sử dụng thức 

ăn tươi sống từ loài tảo tuyển chọn 2 cho ngao giống, quy mô thư nghiệm bể 100 

lít (giống tảo 2) 

- Báo cáo thí nghiệm: Nghiên cứu, xác định tỷ lệ và liều lượng sử dụng phôi 

hợp thức ăn tươi sống từ 2 chủng tảo tuyển chọn 2 cho các giai đoạn nuôi ngao 

giống, quy mô thư nghiệm bể 100 lít 

- Báo cáo nghiên cứu, xác định tỷ lệ và liều lượng sử dụng thức ăn tươi sống 

các loài tảo tuyển chọn cho các giai đoạn nuôi ngao giống 

- Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng tảo giàu dinh dưỡng làm thức ăn nuôi ngao 

giống 

- Báo cáo kết quả triển khai mô hình hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật sử dụng 

tảo giàu dinh dưỡng làm thức ăn nuôi ngao giống 

- Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Đã tuyến chọn được 2 chủng Nannochoropsis oculata, Chaetoceros 

calcitrans phù hợp để làm thưc nuôi Ngao giống. 

- Đã xây dựng 01 hướng dẫn kỹ thuật lưu giữ và nhân nuôi 02 giống tảo 

tuyển chọn Nannochoropsis oculata, Chaetoceros calcitrans. 
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- Đã xây dưng 01 hướng dẫn kỹ thuật sử dụng tảo giàu dinh dưỡng làm thức 

ăn nuôi ngao giống. 

- Mật độ tảo Nannochoropsis oculata, Chaetoceros calcitrans cho ăn tốt 

nhất là 7-10 .104 tb/ml. 

- Sử dụng 2 giống tảo tuyển chọn Nannochoropsis oculata, Chaetoceros 

calcitrans làm thức ăn cho ngao giống giúp ngao phát triển nhanh hơn, xuống đáy 

trong vòng 6-8 ngày, tăng tỉ lệ sống của ấu trùng ngao. 

2. Kiến nghị 

Cần mở rộng nghiên cứu nhân nuôi sinh khối tảo biển làm thức ăn cho đối 

tượng hàu giống. 

Cần nghiên cứu sâu hơn về các điều kiện ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và 

phát triển của ngao giống./. 
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, 
CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH NAM ĐỊNH  

GIAI ĐOẠN 2021-2030, TẦM NHÌN 2045 

 
Đơn vị chủ trì: Viện nghiên cứu và phát triển vùng 
Thời gian thực hiện: 2020-2022 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngày nay, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) đã và 

đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, đóng vai trò then chốt trong tăng 

trưởng kinh tế, phát triển xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường, 

phòng chống thiên tai và phát triển bền vững. Tại Đại hội XIII năm 2021 xác định 

03 nhóm đột phá chiến lược, trong đó có “đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng 

dụng và phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo”.Chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 đã khẳng định: “phát triển mạnh mẽ 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, 

chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế”. Để có thể phát huy vai trò 

to lớn của KH,CN&ĐMST trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất 

nước theo đường lối của Đảng, việc nghiên cứu, đánh giá hiện trạng phát triển 

KH,CN&ĐMST, xác định mức đóng góp của KH,CN&ĐMST vào sự phát triển 

kinh tế xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để xây dựng Đề án phát triển 

KH,CN&ĐMST cũng như các chiến lược KH,CN&ĐMST của các địa phương và 

cả nước trong giai đoạn tới. 

Trong giai đoạn vừa qua, Nam Định đã triển khai hoạt động KH&CN theo 

Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 8/11/2012 về quy hoạch phát triển KH&CN 

tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Thời gian tới hoạt động KH&CN 

cần có nhiều thay đổi cho phù hợp với bối cảnh mới (đẩy mạnh CMCN 4.0, đẩy 

mạnh ĐMST, thời kỳ hậu Covid) và đáp ứng các yêu cầu thực tiễn của Nam Định 

đặt ra (như nêu ở trên).  

Vì vậy, Xây dựng định hướng Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST tỉnh 

Nam Định giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn 2045 là cần thiết nhằm mục tiêu tập 

trung xây dựng, phát triển và nâng cao năng lực KH,CN&ĐMST đạt trình độ khá, 

tạo nền tảng và động lực thúc đẩy phát triển KT-XH. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Đánh giá bối cảnh quốc tế, trong nước và xu thế phát triển 

KH,CN&ĐMST trong và ngoài nước 

Phát triển KH,CN&ĐMST dựa trên vai trò, chức năng, mối quan hệ của các 

thành tố trong hệ thống đổi mới (HTĐM) trên địa bàn tỉnh Nam Định cần xác định: 

Doanh nghiệp là trung tâm của HTĐM, vừa là nơi sử dụng kết quả KH&CN 

vừa là người chủ trì thực hiện chính các hoạt động KH&CN và ĐM. Để đóng được 

vai trò này, doanh nghiệp của Nam Định với sự hỗ trợ của Tỉnh trước hết phải phát 

triển nhân lực KH&CN có trình độ để thực hiện những nhiệm vụ này.  

Tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh Nam Định có chức năng tiến hành các 

hoạt động nghiên cứu ứng dụng theo đặt hàng và hỗ trợ doanh nghiệp tiến hành các 

hoạt động NC&PT, CGCN và các dịch vụ kỹ thuật khác. Để thực hiện chức năng 
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này, tổ chức KH&CN (NC&PT) của Nam Định phải được quy hoạch, củng cố 

nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. 

 Cơ quan quản lý nhà nước của Tỉnh có các chức năng đầu tư vào các các 

NC&PT chung và kiến tạo môi trường thể chế; các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho 

doanh nghiệp triển khai các hoạt động KH, CN và ĐM. Cụ thể là xây dựng, hoàn 

thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ và chính sách 

hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nhân lực KH&CN có trình độ tiếp thu làm chủ và 

nghiên cứu phát triển công nghệ, tiến hành sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên thị 

trường.   

Nội dung 2: Đánh giá hiện trạng triển khai Quy hoạch phát triển KH&CN 

tỉnh Nam Định giai đoạn tới năm 2020, tầm nhìn 2030 

Về kết quả thực hiện các mục tiêu: Quy hoạch (Quyết định 1755/QĐ-

UBND) đã đề ra 06 mục tiêu, sau 08 năm triển khai đến nay đã hoàn thành 5/6 mục 

tiêu. Theo đó, mục tiêu số 03 về tỷ lệ đầu tư cho KH&CN chưa đạt mục tiêu đề ra 

khi đạt 0,23% chi ngân sách địa phương (Mục tiêu đề ra 0,7-0,9%).  

Triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích và hỗ trợ doanh 

nghiệp đầu tư nghiên cứu, đổi mới, ứng dụng KH&CN đã góp phần thúc đẩy 

KH&CN trên địa bàn tỉnh phát triển, tác động tích cực giúp các doanh nghiệp nâng 

cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ.  

Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách; các văn bản 

quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả 

hoạt động quản lý KH&CN trên địa bàn tỉnh.  

Đã thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định, đảm bảo tăng cường 

hiệu quả, hiệu lực, thống nhất quản lý nhà nước tránh những hạn chế, bất cập trong 

phân công nhiệm vụ dẫn đến công tác quản lý chồng chéo, gây khó khăn cho các tổ 

chức, cá nhân trong sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, các hoạt động tuyên truyền, tập 

huấn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phổ biến kiến thức về Sở hữu trí tuệ, An toàn 

bức xạ hạt nhân, đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu…được tích 

cực triển khai. 

Hoạt động quản lý và tổ chức thực hiện các Chương trình khoa học và công 

nghệ, đề tài/dự án đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ khi chất lượng của các 

nhiệm vụ KH&CN ngày càng được nâng cao. 

Nội dung 3: Xây dựng định hướng chiến lược phát triển và giải pháp phát 

triển KH,CN&ĐMST tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 

- Giai đoạn 2021-2030 

Nâng cao năng lực tiếp thu, làm chủ, cải tiến công nghệ, từng bước hình 

thành năng lực tạo ra những công nghệ mới, nhất là công nghệ cao, công nghệ cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ số ứng dụng vào các ngành, lĩnh vực của 

đời sống xã hội; Đẩy mạnh hoạt động KH,CN&ĐMST của doanh nghiệp, tạo bứt 

phá mạnh về năng suất, chất lượng, hiệu quả và nâng cao sức cạnh tranh của nền 

kinh tế, tham gia tích cực các FTAs và xuất khẩu; Nâng tỷ lệ đóng góp của 

KH,CN&ĐMST (TFP) trong tăng trưởng GRDP đạt mức trung bình cả nước giai 

đoạn 2021-2025 (40-42%) và 2026- 2030 đạt trên 45%; Cơ bản hình thành và vận 

hành có hiệu quả Hệ thống đổi mới sáng tạo của tỉnh.  

- Tầm nhìn 2045 
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Phát triển đồng bộ, hài hòa giữa các thành phần của Hệ thống đổi mới sáng 

tạo (Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức KH&CN), tiệm cận các nước phát triển về 

các mặt: Cơ chế, chính sách; hệ thống tổ chức KH,CN&ĐMST; nhân lực 

KH&CN; tài chính đầu tư cho KH&CN; vai trò trung tâm của doanh nghiệp trong 

hoạt động KH,CN&ĐMST đạt mức chuẩn mực quốc tế; Tỷ lệ đóng góp của 

KH,CN&ĐMST cho tăng trưởng của tỉnh (GRDP) có thể đạt mức trung bình của 

nước phát triển. 
  

2. Kết quả 

Hoàn thiện các báo cáo: 

Báo cáo: Đánh giá bối cảnh quốc tế, trong nước và xu thế phát triển 

KH,CN&ĐMST trong và ngoài nước 

Báo cáo: Đánh giá hiện trạng triển khai Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh 

Nam Định giai đoạn tới năm 2020, tầm nhìn 2030 

Báo cáo: Xây dựng định hướng chiến lược phát triển và giải pháp phát triển 

KH,CN&ĐMST tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Nam 

Định giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2045 cần: 

Bảo đảm sự tương hợp, thống nhất giữa chỉ tiêu về phát triển 

KH,CN&ĐMST của tỉnh với các chỉ tiêu có trong các nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế 

hoạch phát triển KT-XH của tỉnh và Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST của 

quốc gia. Hệ thống các chỉ tiêu về phát triển KH,CN&ĐMST của Tỉnh được thiết 

kế phải thể hiện được đóng góp của hoạt động KH,CN&ĐMST đối với phát triển 

KT-XH, phản ảnh được các nguồn lực đầu vào, các kết quả đầu ra của hoạt động 

KH,CN&ĐMST. Với nguyên tắc đó, đã lựa chọn một số chỉ tiêu định hướng phát 

triển KH&CN của Tỉnh như TFP; các chỉ tiêu về đổi mới công nghệ, nâng cao 

năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; thị trường 

KH&CN; tiềm lực KH&CN; hoàn thiện và đổi mới cơ chế chính sách… 

Về hình thức triển khai các nhiệm vụ KH&CN: Trên cơ sở xác định rõ 

những lĩnh vực KH&CN ưu tiên, các hoạt động cần nghiên cứu, ứng dụng 

KH&CN trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm, các hướng đầu tư cho KH&CN và 

đối tựơng cần tập trung vào các vấn đề  KH,CN&ĐMST cần ưu tiên nghiên cứu: 

Hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KH,CN&ĐMST; tiềm lực phát triển 

KH,CN&ĐMST; vấn đề về quản lý nhà nước trong 04 lĩnh vực trụ cột của 

KH&CN: nghiên cứu và phát triển công nghệ; quản lý công nghệ, thị trường công 

nghệ; Sở hữu trí tuệ và năng suất chất lượng. Bên cạnh đó, xây dựng 10 chương 

trình KH&CN gắn với các Chương trình KH&CN quốc gia và định hướng phát 

triển KH,CN&ĐMST của tỉnh. 

Về các giải pháp thực hiện các định hướng phát triển KH,CN&ĐMST đã 

được đề xuất, cần tập trung vào việc đổi mới cơ chế quản lý KH,CN&ĐMST như 

sau: phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (Tổ chức, cơ sở vật chất-kĩ thuật, 

nhân lực và tài chính); cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển KH,CN&ĐMST; 

quản lý và cải thiện, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước. 

2. Kiến nghị 
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Trong bối cảnh phát triển của đất nước và thế giới giai đoạn 2021-2030 chứa 

đựng nhiều thay đổi, diễn biến khó lường, KH,CN&ĐMST tỉnh Nam Định phải 

được định hướng chiến lược phát triển một cách dài hạn. Trên cơ sở đó, tập trung 

xây dựng năng lực đổi mới mang tính tích lũy, tạo bước phát triển đột phá trong 

tương lai. Tỉnh cần khẩn trương xây dựng, phê duyệt định hướng phát triển 

KH&CN dài hạn giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trong đó nêu rõ 

quan điểm, các mục tiêu, định hướng, danh mục các chương trình KH,CN&ĐMST 

10 năm 2021-2030 và các giải pháp lớn về chính sách và tổ chức quản lý 

KH,CN&ĐMST trên địa bàn Tỉnh đã được xây dựng theo cách tiếp cận Hệ thống 

đổi mới. 

Xác định lại đối tượng, phạm vi, chức năng và nhiệm vụ của các sở ban 

ngành liên quan đến quản lý nhà nước về KH,CN&ĐMST trên địa bàn tỉnh trong 

quá trình chuyển từ quản lý KH&CN sang quản lý KH,CN&ĐMST theo cách tiếp 

cận hệ thống đổi mới. Trong đó, chức năng quản lý Nhà nước về KH,CN&ĐMST 

của Sở KH&CN tập trung vào xây dựng các định hướng phát triển 

KH,CN&ĐMST dài hạn, xây dưng cơ chế, chính sách kiến tạo mối trường thuận 

lợi cho các liên kết giữa Viện, Trường và Doanh nghiệp, hỗ trợ và thúc đẩy khu 

vực doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm của hệ thống đổi mới. 

Hoàn thiện cơ chế, chính sách khả thi có tính đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp 

đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; nghiên cứu 

xem xét hình thành Quỹ phát triển KH&CN của Tỉnh nhằm đẩy mạnh việc hỗ trợ 

cho doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ một cách có hiệu 

quả. 

Tăng cường đầu tư tài chính cho KH,CN&ĐMST nhằm thúc đẩy quá trình 

đưa KH,CN&ĐMST thực sự trở thành động lực, là nhân tố chính đóng góp vào 

tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045./. 
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V. KINH TẾ  

 
NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐẦU TƯ;  

CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH THU HÚT ĐẦU TƯ; CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ CHO 
HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRÊN  

ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 
 

 Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2016-2017 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trên địa bàn tỉnh Nam Định đã hình thành các KCN tập trung lớn như KCN 

Hòa Xá, KCN Bảo Minh, KCN Mỹ Trung, KCN dệt may Rạng Đông và các cụm, 

điểm công nghiệp, trong thời gian tới tiếp tục hình thành các KCN Mỹ Thuận và 

KCN Hồng Tiến, tuy nhiên đến nay chưa thu hút được nhiều dự án có quy mô lớn, 

công nghệ cao của các doanh nghiệp có thương hiệu và uy tín trên thị trường. Khi 

quyết định đầu tư tại Nam Định các nhà đầu tư cần tìm hiểu những thông tin cần 

thiết về môi trường đầu tư, địa điểm đầu tư, mặt bằng sản xuất, hạ tầng kỹ thuật, 

chính sách ưu đãi đầu tư, thủ tục để triển khai đầu tư… nhưng do chưa có hệ thống 

cơ sở dữ liệu đầy đủ về đầu tư, việc xây dựng và vận hành cổng thông tin điện tử 

chưa hoàn thiện làm cho công tác tiếp cận thông tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp 

còn gặp nhiều khó khăn.  

Do vậy, việc nghiên cứu, xây dựng quy trình, thủ tục đầu tư; cơ chế chính 

sách thu hút đầu tư; cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến và thu hút đầu 

trên địa bàn tỉnh Nam Định nhằm tạo thêm một công cụ để tỉnh Nam Định quản lý, 

kiểm soát nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính, xúc tiến và thu hút đầu tư góp 

phần “tạo đột phá trong phát triển kinh tế” là hết sức cần thiết. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Đánh giá thực trạng quy trình thủ tục đầu tư; cơ chế chính sách 

thu hút đầu tư; cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư trên 

địa bàn tỉnh Nam Định 

- Đánh giá thực trạng quy trình thủ tục đầu tư, cơ chế chính sách thu hút đầu 

tư trên địa bàn tỉnh Nam Định trong thời kỳ 2005-2015:Tình hình thực hiện cải 

cách thủ tục hành chính trong công tác xúc tiến và thu hút đầu tư; Thực trạng quy 

trình thủ tục cấp, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư đối với các dự án thực hiện ngoài khu công nghiệp; Thực trạng ban hành, 

thực hiện các cơ chế chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh 

- Đánh giá thực trạng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động xúc tiến và thu hút 

đầu tư trên địa bàn tỉnh:  Thực trạng cơ sở dữ liệu, thiết bị công nghệ, các ứng 

dụng dịch vụ công phục vụ hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư; Đánh giá nhu cầu, 
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thuận lợi và khó khăn của các cá nhân, tổ chức về khai thác các thông tin, các 

chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư của Trung ương và tỉnh Nam Định 

- Các hoạt động phục vụ nghiên cứu: Thu thập số liệu thứ cấp liên quan hoạt 

động đầu tư trên địa bàn tỉnh; Điều tra, khảo sát 500 doanh nghiệp và 100 cá nhân 

về các chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hội thảo khoa học xin ý 

kiến chuyên gia. 

Nội dung 2:
 
Đề xuất quy trình thủ tục và cơ chế chính sách thu hút đầu tư có 

hiệu quả cho tỉnh Nam Định 

Trên cơ  sở  những hạ n chế  và  nguyên nhân tồ n tạ i củ a quy trình thủ  

tụ c và  cơ  chế  chính sách thu hút đ ầ u tư , đ ề  xuấ t giả i pháp có hiệ u quả  

đ ố i vớ i tỉ nh Nam Đị nh. 

- Đề  xuấ t quy trình thủ  tụ c cấ p, đ iề u chỉ nh quyế t đ ị nh chủ  trươ ng 

đ ầ u tư , giấ y chứng nhậ n đ ă ng ký đ ầ u tư  đ ố i vớ i các dự  án thự c hiệ n 

ngoà i khu công nghiệ p trên đ ị a bà n tỉ nh Nam Đị nh vớ i mụ c tiêu doanh 

nghiệ p, nhà  đ ầ u tư  chỉ  là m việ c vớ i mộ t đ ầ u mố i 

- Đề  xuấ t chính sách ưu đ ãi, hỗ  trợ  đ ầ u tư  đ ố i vớ i các dự  án đ ầ u 

tư  thự c hiệ n ngoà i khu công nghiệ p trên đ ị a bà n tỉ nh Nam Đị nh 

Nội dung 3: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử, 

quảng bá, xúc tiến và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Nam Định 

- Thiết kế tài liệu giới thiệu về tiềm năng, lợi thế và chính sách thu hút đầu 

tư vào tỉnh Nam Định (sách, đĩa DVD, profile, quy trình, thủ tục đầu tư …). 

- Xây dựng, thiết kế website về xúc tiến và thu hút đầu tư bằng tiếng Việt và 

tiếng Anh, gồm các module: Giới thiệu, tin tức, dịch vụ, phụ trợ, liên hệ, album 

ảnh, video, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về xúc tiến và thu hút đầu tư, 

quản trị hệ thống, quảng cáo, thống kê truy cập…  

- Đào tạo, nâng cao năng lực ứng dụng tin học phục vụ cho công tác tuyên 

truyền, quảng bá về môi trường đầu tư tỉnh Nam Định; Nâng cấp trang thiết bị kết 

nối thông tin phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư 
 

2. Kết quả 

- Đề tài đã xây dựng được 05 báo cáo khoa học theo từng chuyên đề nghiên 

cứu: 

+ Báo cáo đánh giá thực trạng quy trình thủ tục cấp, điều chỉnh quyết định 

chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án thực hiện 

ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định 

+ Báo cáo đánh giá tình hình ban hành, thực hiện các cơ chế chính sách thu 

hút đầu tư trên địa bàn tỉnh 

+ Báo cáo đánh giá thực trạng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động xúc tiến và 

thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh 
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+ Báo cáo đề xuất quy trình thủ tục cấp, điều chỉnh quyết định chủ trương 

đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án thực hiện ngoài khu 

công nghiệp địa bàn tỉnh Nam Định với mục tiêu doanh nghiệp, nhà đầu tư chỉ làm 

việc với một đầu mối 

+ Báo cáo đề xuất chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư 

thực hiện ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định 

- Trang thông tin điện tử (website) về xúc tiến và thu hút đầu tư bằng tiếng 

Việt và tiếng Anh, gồm các module: Giới thiệu, tin tức, dịch vụ, phụ trợ, liên hệ, 

album ảnh, video, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về xúc tiến và thu hút 

đầu tư, quản trị hệ thống, quảng cáo, thống kê truy cập… 

- 01 Video quảng bá, giới thiệu về môi trường đầu tư tỉnh Nam Định 

- Cẩm nang quảng bá, giới thiệu về môi trường đầu tư tỉnh Nam Định 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng tình hình thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư; 

cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến 

và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh nhóm nghiên cứu đã tổng hợp, đề xuất các giải 

pháp nhằm thực hiện mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực 

cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư "tạo đột phá trong phát triển kinh tế" tỉnh 

Nam Định, cụ thể gồm: 

- Đề xuất quy trình, thủ tục cấp, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, 

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án thực hiện ngoài khu công 

nghiệp. Trong từng quy trình xác định rõ trình tự từng bước thực hiện đồng thời 

xác định rõ cơ quan nào là cơ quan đầu mối, cơ quan nào là cơ quan phối hợp; thời 

gian giải quyết từng thủ tục và trách nhiệm cụ thể của các cơ quan có liên quan  

- Đề xuất chính sách thu hút đầu tư có hiệu quả vào tỉnh Nam Định, trong 

đó: 

+ Đề xuất thống nhất các nội dung ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, gồm: Ưu đãi về 

thuế thu nhập doanh nghiệp; Ưu đãi về đất đai; Hỗ trợ về đầu tư xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật; Hỗ trợ về đào tạo nhân lực; Hỗ trợ về quảng cáo; Hỗ trợ về cung cấp 

thông tin, tư vấn về thủ tục đầu tư, kinh doanh; Hỗ trợ lãi suất vay các tổ chức tín 

dụng. 

+ Đề xuất 10 lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư tại tỉnh. 

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử, quảng bá, xúc 

tiến và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Nam Định, trong đó: 

+ Thiết kế các trang thông tin điện tử về xúc tiến và thu hút đầu tư tỉnh Nam 

Định gồm các module: Giới thiệu chung về tỉnh Nam Định, môi trường đầu tư của 

tỉnh; Các cơ hội đầu tư; Quy trình, thủ tục đầu tư; Cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ 
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đầu tư; Cơ sở dữ liệu về đầu tư...; 

+ Xây dựng video giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư vào tỉnh Nam Định với 

thời lượng khoảng 10 phút và bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh; 

+ Xây dựng cẩm nang giới thiệu về Nam Định được xây dựng gồm cặp 

profile, cuốn tài liệu màu và một số tài liệu kèm theo. 

2. Kiến nghị 

Áp dụng các kết quả nghiên cứu của đề tài trong thực thi các nhiệm vụ nhằm 

đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, xúc tiến và thu hút đầu tư 

Huy động cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

từ lãnh đạo các cấp, ngành, cán bộ, công chức trong công tác cải cách hành chính, 

xúc tiến và thu hút đầu tư. Rà soát, ban hành thống nhất cơ chế chính sách ưu đãi 

trên địa bàn tỉnh Nam Định, tránh tình trạng các chính sách ban hành không áp 

dụng đúng đối tượng, đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an 

ninh, quốc phòng và phát triển bền vững. 

Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh thực 

hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, từng bước hoàn thiện xây dựng, 

thực hiện cơ chế “một cửa liên thông điện tử” tại các cơ quan, đơn vị; nhất là tại 

cấp huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết 

TTHC; triển khai có hiệu quả hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ 

Doanh nghiệp tỉnh Nam Định trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh 

Nghiên cứu thành lập bộ phận thường trực (có thể kiêm nhiệm) gồm các 

đồng chí lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và cán bộ, chuyên viên giúp việc có năng 

lực, trình độ chuyên môn cao để tham mưu cho tỉnh để rà soát, xây dựng các cơ 

chế, chính sách về thu hút đầu tư phù hợp với tình hình mới. 

Huy động mọi nguồn lực để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ 

tầng giao thông, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp theo hướng tập trung cho các 

hình thức đầu tư PPP... theo đúng quy định từng bước đảm bảo tính đồng bộ, kết 

nối, phục vụ cho hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư./. 
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NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH 

TỔ CHỨC SẢN XUẤT TẠI HUYỆN NÔNG THÔN MỚI HẢI HẬU 
TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Thời gian thực hiện: 2013-2014 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nam Định là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước hoàn thành 

mục  tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên trong quá trình thực hiện có 

thể nhận thấy khó khăn lớn nhất là đạt được nhóm tiêu chí về kinh tế, đối với mục 

tiêu xây dựng NTM nâng cao thì tiêu chí này càng cần phải chú trọng hơn. 

Giai đoạn 2011-2015, toàn tỉnh đã có 112 xã đạt chuẩn NTM với thu nhập 

bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng năm 2015 (Tiêu chí số 10). Theo bộ tiêu chí 

xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 thì mức thu nhập bình quân đầu người đối với 

các xã hoàn thành NTM vào năm 2016, 2017, 2018 và 2019 lần lượt sẽ là khoảng 

33 triệu đồng, 37 triệu đồng, 45 triệu đồng và 49 triệu đồng/người/năm. Về tổ chức 

sản xuất, yêu cầu đối với xã NTM là có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ 

nông sản chủ lực đảm bảo bền vững (Tiêu chí 13.2). Do vậy, yêu cầu hoàn thiện tổ 

chức sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo góp 

phần xây dựng NTM của tỉnh Nam Định nói chung, huyện Hải Hậu nói riêng là 

vấn đề cấp thiết. 

 Chính vì vậy, việc triển khai một nhiệm vụ nghiên cứu khoa học toàn 

diện về phát triển các mô hình tổ chức sản xuất tại huyện nông thôn mới Hải Hậu, 

tỉnh Nam Định sẽ là cơ sở khoa học giúp hoạch định chính sách phát triển của 

huyện đúng hướng và hiệu quả hơn trong giai đoạn tiếp theo. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Tổng quan lý luận và thực tiễn về phát triển các mô hình tổ 

chức sản xuất trong nông thôn 

Đề tài đã thực hiện Thu thập các tài liệu, văn bản pháp quy, cơ chế chính 

sách, công trình nghiên cứu trong nước... Tổ chức 01 cuộc hội thảo để xin ý kiến 

chuyên gia. Bài học thực tiễn được rút ra từ kinh nghiệm phát triển các mô hình tổ 

chức sản xuất trong nông thôn một số nước trên thế giới (CHLB Đức, Malaysia, 

Thái Lan); Mô hình tổ chức sản xuất trong nông thôn ở một số địa phương (Đồng 

Tháp, Vĩnh Phúc, TP. Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai...). 

Nội dung 2: Phân tích thực trạng phát triển mô hình tổ chức sản xuất của hộ 

nông dân trên địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

Lậ p mẫ u phiế u và  đ iề u tra 600 hộ  nông dân, phỏ ng vấ n sâu cán bộ  
quả n lý cấ p tỉ nh, huyệ n và  cán bộ  xã; tổ  chứ c 04 cuộ c tọ a đ à m, 04 cuộ c 
thả o luậ n nhóm. Các mô hình đ ượ c tậ p trung phân tích bao gồ m: (1) Mô 
hình hộ  nông dân thuê và  cho thuê đ ấ t nông nghiệ p; (2) Mô hình hộ  nông dân 
chuyể n đ ổ i từ  đ ấ t trồ ng lúa, đ ấ t là m muố i sang ngà nh nghề  khác; (3) Mô 
hình hộ  nông dân sả n xuấ t hoa, cây cả nh; (4) Mô hình khai thác phụ  phẩ m 
nông nghiệ p phát triể n ngà nh nghề .  
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Xét các chỉ  tiêu hiệ u quả  sả n xuấ t củ a mô hình sả n xuấ t theo quy mô 
hộ , có thể  thấ y trên đ ị a bà n huyệ n Hả i Hậ u hiệ n nay, mộ t số  mô hình có 
hiệ u quả  kinh tế  rấ t cao và  có tiề m nă ng rấ t lớ n tiế p tụ c phát triể n trong 
thờ i gian tớ i, đ ặ c biệ t là  các mô hình hộ  sả n xuấ t dượ c liệ u (thìa canh, 
đ inh lă ng), nuôi trồ ng thủ y sả n (nuôi truyề n thố ng và  nuôi theo công nghệ  
cao) cũ ng như  mô hình hộ  sả n xuấ t hoa cây cả nh. Đây là  các mô hình có 
khả  nă ng phát triể n trong thờ i gian tớ i vì: (1) Hiệ u quả  sả n xuấ t cao; (2) 
Thị  trườ ng đ ầ u và o và  đ ầ u ra củ a sả n phẩ m đ ề u tươ ng đ ố i ổ n đ ị nh 
và  có xu hướ ng tiế p tụ c tă ng trưở ng mạ nh mẽ  trong thờ i gian tớ i; (3) Đị nh 
hướ ng phát triể n kinh tế  củ a các xã, thị  trấ n và  huyệ n trong thờ i gian tớ i 
đ ang hướ ng tớ i việ c phát huy thế  mạ nh củ a các sả n phẩ m củ a huyệ n, 
đ ồ ng thờ i tiế n tớ i phát triể n sả n xuấ t nông sả n theo chuỗ i giá trị , hình 
thà nh sả n phẩ m chủ  lự c, đ ặ c sả n củ a đ ị a phươ ng tiế p tụ c theo đ ề  án tái 
cơ  cấ u nông nghiệ p củ a huyệ n, củ a tỉ nh Nam Đị nh. Đặ c biệ t là  các mô 
hình hộ  nà y đ ề u tậ n dụ ng tố i đ a đ ượ c lợ i thế  về  đ iề u kiệ n tự  nhiên, xã 
hộ i, con ngườ i tạ i các xã, thị  trấ n củ a huyệ n Hả i Hậ u 

Nội dung 3: Phân tích thực trạng phát triển mô hình tổ chức sản xuất của 

trang trại, gia trại trên địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

Đề tài thực hiện lập mẫu phiếu và điều tra 250 trang trại gia trại, phỏng vấn 

sâu cán bộ quản lý; tổ chức 02 cuộc tọa đàm, 02 cuộc thảo luận nhóm. Các mô 

hình được tập trung phân tích bao gồm: (1) Mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi 

(lợn, gà) tập trung xa khu dân cư; (2) Mô hình trang trại, gia trại NTTS áp dụng 

phương thức nuôi bán thâm canh và thâm canh (cá, tôm).  

Đối với mô hình phát triển các trang trại, gia trại trên địa bàn huyện Hải 

Hậu, hiện nay mô hình trang trại gia trại có tiềm năng phát triển mạnh mẽ là các 

trang trại, gia trại NTTS với lợi thế ở cả 2 nhóm con nuôi là nuôi thủy sản nước 

ngọt và thủy sản nước mặn, lợ, đặc biệt tập trung ở các nhóm con nuôi gồm cá diêu 

hồng, tôm, cá truyền thống. Đây là những mô hình có nhiều thuận lợi để tiếp tục 

phát triển trong thời gian tới như: (1) Thị trường tiêu thụ đầu ra tương đối thuận lợi 

và còn nhiều tiềm năng mở rộng trong thời gian tới; (2) Chính sách ưu tiên, khuyến 

khích phát triển của huyện và tỉnh trong thời gian tới vẫn là tiến hành phát triển 

ngành NTTS dựa trên tiềm năng về tự nhiên, vốn, con người sẵn có của địa 

phương; (3) Điều kiện tự nhiên, khí hậu của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện rất 

thuận lợi cho phát triển mô hình này trong thời gian tới…..Đặc biệt là xu hướng 

chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi của huyện trong thời gian tới vẫn đang chú 

trọng tới phát triển các loại cây, con chủ lực, truyền thống của huyện 

Nội dung 4: Phân tích thực trạng phát triển mô hình tổ chức sản xuất của tổ 

hợp tác, hợp tác xã ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

Đề tài đã phân tích thông tin thứ cấp. Lập mẫu phiếu và điều tra 40 phiếu 

phỏng vấn ở 11 HTX và 29 thành viên tổ hợp tác, phỏng vấn sâu cán bộ quản lý; tổ 

chức 02 cuộc tọa đàm, 02 cuộc thảo luận nhóm. Các mô hình được tập trung phân 

tích bao gồm: (1) THT/HTX dịch vụ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; (2) 

THT/HTX chuyên ngành trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp (đối với cây lúa chất 

lượng cao/đặc sản, cây dược liệu, hoa cây cảnh; chăn nuôi lợn, gà), sản xuất tiểu 

thủ công nghiệp; NTTS (đối với tôm, cá); khai thác và chế biến thuỷ hải sản.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy vấn đề lớn nhất đặt ra là hầu hết các HTX đều 

không có đất để làm việc và tiến hành sản xuất kinh doanh, trang thiết bị máy móc 
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hầu như không có nên việc tiến hành sản xuất không thực sự mang lại hiệu quả 

cao. Khó khăn lớn thứ 2 mà các HTX gặp phải là vấn đề thiếu vốn sản xuất. Do số 

vốn góp của các thành viên HĐQT không lớn. Mặt khác nếu HTX thiếu vốn không 

thể đi vay ở các tổ chức, cá nhân do không có tài sản thế chấp, chỉ có chủ tịch 

HĐQT trực tiếp sử dụng các tài sản cá nhân của gia đình để vay vốn nhằm đáp ứng 

nhu cầu kinh doanh của HTX tuy nhiên điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ và rủi 

ro cao. Ngoài ra việc tiêu thụ các sản phẩm và tay nghề của các HTX còn thấp 

cũng là yếu tố ảnh hưởng phát triển của HTX, THT. Sự phát triển các mô hình 

HTX, THT trên địa bàn huyện Hải Hậu hiện nay chưa thực sự tương xứng với tiềm 

năng của địa phương và vai trò của các tổ chức này trong phát triển kinh tế các xã, 

thị trấn trong huyện còn rất mờ nhạt. 

Nội dung 5: Phân tích thực trạng phát triển mô hình tổ chức sản xuất của 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

Đề tài đã phân tích thông tin thứ cấp. Lập mẫu phiếu và điều tra 10 doanh 

nghiệp; phỏng vấn sâu cán bộ quản lý; tổ chức 03 cuộc tọa đàm, 03 cuộc thảo luận 

nhóm. Các mô hình được nghiên cứu: (1) Doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông 

nghiệp theo các sản phẩm cây lúa, cây dược liệu, hoa cây cảnh; (2) Doanh nghiệp 

đầu tư vào chế biến thuỷ hải sản; (3) Doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất tiểu thủ 

công nghiệp.      

Kết quả nghiên cứu cho thấy các khó khăn mà DN trên địa bàn huyện hiện 

nay: Khó tiếp cận các nguồn vốn vay, hỗ trợ vốn vay ưu đãi từ các chương trình 

thu hút đầu tư cho phát triển các mô hình doanh nghiệp điển hình chưa đến được 

với các DN; Về liên kết trong tiêu thụ sản phẩm hiện tại chưa có hiệp hội liên kết 

tiêu thụ thủy hải sản chế biến, các doanh nghiệp chủ yếu xuất sản phẩm sang Trung 

Quốc mà chưa có nhiều thông tin và cơ hội tiếp cận với các thị trường khác; Việc 

duy trì quan hệ lợi ích giữa doanh nghiệp và nông dân – người cung cấp đầu vào 

còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Nguyên nhân chính của vấn đề này là do nhận 

thức của người dân còn nhiều hạn chế, họ bán những cái mà nông dân có, không 

bán những sản phẩm theo yêu cầu của DN, trong một số trường hợp khi thiếu số 

lượng đầu vào, người dân còn trộn sản phẩm kém chất lượng vào sản phẩm bán 

cho DN để đáp ứng đúng yêu cầu về số lượng bán cho DN theo hợp đồng ảnh 

hưởng xấu tới uy tín của DN trên thị trường 

Nội dung 6: Phân tích thực trạng phát triển mô hình liên kết nông dân với 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

Nội dung này được thực hiện trên cơ sở phân tích thông tin thứ cấp. Lập 

mẫu phiếu và điều tra 350 phiếu phỏng vấn các hộ gia đình và 10 doanh nghiệp, 

phỏng vấn sâu cán bộ quản lý; tổ chức 04 cuộc tọa đàm, 04 cuộc thảo luận nhóm. 

Các mô hình được tập trung phân tích bao gồm: (1) Liên kết sản xuất gạo chất 

lượng cao, đặc sản; (2) Liên kết sản xuất cây dược liệu; (3) Liên kết chăn nuôi lợn, 

gà; (4) Một số mô hình liên kết khác.  

Trong thời gian qua tại huyện đã hình thành được một số mô hình liên kết có 

hiệu quả: Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo (có DN Cường Tân, Toản 

Xuân... tham gia); Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ cây dược liệu (DN Nam 

Dược cam kế bao tiêu một số sản phẩm); Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ thủy 

sản (Cty Tân Long Phát, Thiên Phú, Ninh Cơ... thu mua thủy hải sản về chế biến). 

Các mô hình đã thể hiện được tính hiệu quả và bước đầu hình thành chuỗi giá trị 
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trong sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên một số mô hình tính liên kết còn hạn chế, 

thiếu bền vững. 

 

2. Kết quả 

- Đề tài đã đi sâu, nghiên cứu và xây dựng 06 báo cáo khoa học theo từng 

chuyên đề: 

Báo cáo tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển các mô hình tổ 

chức sản xuất trong nông thôn 

Báo cáo thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển các mô hình  tổ chức sản 

xuất của hộ nông dân trên địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

Báo cáo thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển một số mô hình tổ chức 

sản xuất của trang trại, gia trại trên địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

Báo cáo thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển một số mô hình tổ chức 

sản xuất của THT, HTX ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

Báo cáo thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển một số mô hình tổ chức 

sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

Báo cáo thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển một số mô hình liên 

kết giữa nông dân với doanh nghiệp ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. 

- 01 báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu đề tài 

- 02 kỷ yếu hội thảo khoa học 

Tích tụ ruộng đất cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở 

tỉnh Nam Định 

Ứng dụng công nghệ cao trong ngành thủy sản: nghiên cứu điển hình tại 

huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Đề tài đã hệ thống hóa lại một số khái niệm liên quan tới phát triển các mô 

hình tổ chức sản xuất ở nông thôn. Tìm hiểu thực tiễn về những giải pháp phát 

triển các mô hình tổ chức sản xuất của hộ, trang trại, HTX, doanh nghiệp, doanh 

nghiệp liên kết với hộ ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Qua đó rút ra được một 

số bài học kinh nghiệm cho phát triển các mô hình tổ chức sản xuất trong nông 

nghiệp tại Việt Nam.  

Qua phân đích đặc điểm về điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội đã thấy 

được những thuận lợi và khó khăn, các yếu tố ảnh hưởng trong việc phát triển nông 

nghiệp các mô hình tổ chức sản xuất của huyện (cơ chế chính sách, cán bộ địa 

phương, bản thân những đơn vị sản xuất, vốn, yếu tố đầu vào và đầu ra cho sản 

phẩm, cơ sở hạ tầng). Đề xuất những giải pháp để phát triển mô hình tổ chức sản 

xuất phù hợp trong thời gian tới đạt hiệu quả và bền vững. 

2. Kiến nghị 

Tập trung đào tạo, nâng cao kiến thức cho các thành viên ở các mô hình tổ 

chức sản xuất trên những phương diện thế mạnh của tổ chức như nuôi trồng thủy 

sản, trồng trọt, chăn nuôi qua các buổi tập huấn và hội nghị thường niên, thông báo 

bảng tin, loa đài về những vấn đề gặp phải khi sản xuất nông nghiệp và các vấn đề 

mới khác. Tuyên truyền vận động người dân thực hiện sản xuất nông nghiệp bền 

vững, sản xuất gắn với bảo vệ môi trường. 
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Tạo điều kiện cho các cán bộ địa phương đi học tập, tìm hiểu, nghiên cứu 

mô hình phát triển thích hợp với huyện Hải Hậu và học hỏi phương pháp quản lý ở 

các địa phương khác để nâng cao trình độ chuyên môn./. 
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NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC GIẢI PHÁP MARKETING 

ĐỊA PHƯƠNG CHO TỈNH NAM ĐỊNH TRONG HAI LĨNH VỰC 

ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH 

 
 Đơn vị chủ trì: Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp 

Thời gian thực hiện: 2012-2013 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt như hiện nay, hoạt động marketing có thể 

coi là một trong những chính sách quan trọng tạo ra sức cạnh tranh động cho mỗi 

doanh nghiệp nhằm đáp ứng được nhu cầu của thị trường một cách hiệu quả nhất. 

“Marketing là nghệ thuật kết hợp, vận dụng các nguồn lực thiết yếu nhằm khám 

phá, sáng tạo, thoả mãn và gợi lên những nhu cầu của khách hàng để tạo ra lợi 

nhuận”. Tuy nhiên, hoạt động này không chỉ đơn thuần gắn với các hoạt động nằm 

trong giới hạn phạm vi của một doanh nghiệp, một ngành nghề, hay một lĩnh vực 

hoặc sản phẩm nào đó (marketing vi mô) mà nó còn được áp dụng vào các chính 

sách, chiến lược phát triển của một vùng, khu vực, địa phương (marketing vĩ mô). 

Chính vì thế, marketing địa phương đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chiến 

lược phát triển kinh tế xã hội của quốc gia nói chung và của địa phương nói riêng, 

đặc biệt là lĩnh vực đầu tư và du lịch. Mỗi địa phương cần xây dựng riêng cho 

mình một chiến lược marketing địa phương nhằm phát huy được những đặc thù 

riêng của địa phương mình.  

Đối với tỉnh Nam Định, việc phát triển kinh tế - xã hội hiện nay đang dần có 

những chính sách và chiến lược phù hợp hơn với tiền năng của tỉnh. Hiện nay, 

Nam Định đang có cơ hội phát triển các khu công nghiệp, nhất là công nghiệp cơ 

khí, điện tử, dệt may, chế biến, công nghiệp công nghệ cao, thông tin,… Về dịch 

vụ du lịch, đây là một tỉnh có tiềm năng du lịch rất lớn, cả về tài nguyên du lịch tự 

nhiên lẫn tài nguyên du lịch nhân văn. Nam Định có 72 km bờ biển bao gồm 

những bãi biển đã được khai thác, xây dựng thành các khu du lịch biển hấp dẫn 

như Thịnh Long (huyện Hải Hậu), Quất Lâm (huyện Giao Thuỷ). Đặc biệt, Vườn 

quốc gia Xuân Thủy với hệ sinh thái rừng ngập mặn, nơi dừng chân của các loài 

chim di trú là điểm Ramsar quốc tế đầu tiên của Việt nam và khu vực Đông Nam 

Á.  

Như vậy, với tiềm năng lớn về nhiều mặt, Nam Định hoàn toàn có cơ hội 

phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, để phát triển nhanh 

và bền vững, tỉnh cần phải có các chiến lược marketing địa phương nhằm quảng bá 

hình ảnh của mình với con người thu hút du lịch; cở sở hạ tầng nhằm thu hút đầu 

tư; sản phẩm đặc trưng tạo lợi thế cho xuất khẩu,… nên việc triển khai đề tài 

nghiên cứu và xây dựng hệ thống các giải pháp marketting địa phương cho tỉnh 

Nam Định trong hai lĩnh vực đầu tư và du lịch là rất cần thiết. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 
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Nội dung 1: Cơ sở lý luận về marketing địa phương trong hai lĩnh vực đầu 

tư và du lịch  

+ Tổng quan về marketing địa phương  

+ Quy trình marketing địa phương 

+ Tác động của marketing địa phương đến lĩnh vực đầu tư  

+ Tác động của marketing địa phương đến lĩnh vực du lịch  

+ Kinh nghiệm marketing địa phương trong và ngoài nước 

+ Bài học kinh nghiệm về marketing địa phương cho tỉnh Nam Định 

Nội dung 2: Thực trạng marketing địa phương trong hai lĩnh vực đầu tư và 

du lịch ở tỉnh Nam Định 

+ Tổng quan về kinh tế – xã hội của tỉnh Nam Định 

+ Phân tích tác động của hoạt động đầu tư đến kinh tế xã hội của tỉnh Nam 

Định 

+ Phân tích tác động của hoạt động du lịch đến kinh tế xã hội của tỉnh Nam 

Định 

+ Thực trạng marketing địa phương trong lĩnh vực đầu tư ở tỉnh Nam Định 

trong thời gian qua 

+ Thực trạng marketing địa phương trong lĩnh vực phát triển du lịch 

+  Những thuận lợi và khó khăn của marketing địa phương ở Nam Định 

Nội dung  3: Giải pháp marketing địa phương ở tỉnh Nam Định nhằm thu 

hút đầu tư và phát triển du lịch  

+ Định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định đến năm 2020 

+ Chiến lược marketing địa phương của tỉnh Nam Định đến năm 2015 

+  Xây dựng các bước tổ chức, kiểm tra và đánh giá marketing địa phương 

nhằm thu hút đầu tư và phát triển du lịch của tỉnh Nam Định 

+ Đề xuất nhóm giải pháp thúc đẩy marketing địa phương nhằm thu hút đầu 

tư trong và ngoài nước 

+  Đề xuất nhóm giải pháp thúc đẩy marketing địa phương nhằm phát triển 

du lịch trong và ngoài nước 

+ Tóm lược các kiến nghị và đề xuất về chiến lược marketing địa phương 

cho tỉnh Nam Định trong lĩnh vực đầu tư và du lịch 

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm 03 báo cáo Chuyên đề, 01 Báo cáo tổng kết và 06 

nhóm giải pháp marketing phát triển cho hai lĩnh vực đầu tư và du lịch tỉnh Nam 

Định. Đề tài đã có những cơ sở lý luận về công tác đầu tư và du lịch thông qua quá 

trình đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của SWOT và chú trọng tới môi trường đầu 

tư, các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, đặc biệt với các nhà đầu tư nước ngoài 

nhằm phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là chiến lược phát 

triển dài hơi của tỉnh nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế tới năm 2020, bên cạnh đó du lịch là ngành kinh tế tổng hợp và ngày 

càng khẳng định vai trò quan trọng với sự phát triển kinh tế. Với những đặc thù, 

bản sắc riêng có của mình, mỗi địa phương có những chiến lược marketing khác 
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nhau. Đề tài đã giới thiệu cho Tỉnh Nam Định sử dụng cách thức marketing là: (1) 

Marketing hình tượng cho địa phương (Image); (2) Marketing các đặc trưng nổi 

bật của địa phương (attraction); (3) Marketing cơ sở hạ tầng của địa phương 

(infrastructure); (4) Marketing con người của địa phương (human). Tất cả các hoạt 

động marketing này nhằm tạo nên cho địa phương một “thương hiệu”, một bản sắc 

văn hóa riêng đặc thù của tỉnh Nam Định. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Đề tài đã hoàn thành các nội dung đề ra theo thuyết ming và hợp đồng 

KHCN đã ký giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Trường Đại học kỹ thuật Công 

nghiệp. Đề tài đã nghiên cứu và tham mưu cho tỉnh bức tranh về marketing với đặc 

thù của tỉnh trong hai lĩnh vực đầu tư và du lịch gồm: Marketing hình tượng cho 

địa phương; Marketing các đặc trưng nổi bật của địa phương; Marketing cơ sở hạ 

tầng của địa phương; Marketing con người của địa phương, góp phần phát triển 

kinh tế xã hội tỉnh trong giai đoạn 2015-2020. 

2. Kiến nghị 

- UBND tỉnh cần có chính sách huy động vốn đầu tư, nghiên cứu xây dựng 

cơ chế, chính sách cụ thể, tích cực để đẩy mạnh xã hội hoá đầu tư với nhiều hình 

thức đầu tư khác nhau, trong đó phát huy nội lực là chủ yếu; huy động tốt nguồn 

vốn từ quỹ đất để đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, CN-TTCN. Tiếp tục cải thiện 

mạnh mẽ môi trường đầu tư, thu hút đầu tư từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh, dân 

cư và nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng, giảm 

phiền hà cho doanh nghiệp, nhân dân và tạo điều kiện tốt nhất cho các thành phần 

kinh tế tham gia đầu tư phát triển. 

- Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích tích tụ ruộng đất 

một cách hợp lý để tạo vùng sản xuất hàng hoá quy mô lớn. Nghiên cứu, ban hành 

các chính sách hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng tại các làng nghề, thúc đẩy các làng 

nghề phát triển. 

- Xây dựng kế hoạch phối, kết hợp với các tỉnh, thành phố trong vùng đồng 

bằng Sông Hồng, đặc biệt là với các tỉnh thuộc Tiểu vùng Nam đồng bằng Sông 

Hồng về phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng các tuyến du lịch tâm linh, du lịch 

sinh thái, du lịch biển./. 
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NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ HƯỚNG DỊCH VỤ 

(SOA) CHO CÁC ĐƠN VỊ DỊCH VỤ CÔNG NHẰM THU HÚT ĐẦU TƯ 

TẠI TỈNH NAM ĐỊNH 

 
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 
Thời gian thực hiện: 2015 – 2016 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Trong giai đoạn gần đây, Tỉnh Nam Định đã đưa ra chủ trương và giải pháp 

để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư  ào các khu công nghiệp. Về 

chủ trương, Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách cho các khu 

công nghiệp, công nghệ cao để thu hút được các nhà đầu tư trong và ngoài nước có 

năng lực và kinh nghiệm. Trong đó, tập trung kiện toàn bộ máy của các cơ quan 

hành chính nhà nước; thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức được cải 

cách cơ bản theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, giảm thời gian và chi phí cho cá nhân, 

tổ chức. Nam Định chủ trương ứng dụng các phương pháp quản trị mới nhằm đẩy 

nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. Do vậy, 

Tỉnh cần có những bước đi đột phá để nâng cao chất lượng môi trường đầu tư của 

tỉnh  và cung cấp các dịch công chất lượng tốt nhất, nhanh nhất trong lĩnh vực thu 

hút và quản lý đầu tư phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. 

Vì vậy, nghiên cứu xây dựng mô hình quản trị định hướng dịch vụ (SOA) 

trong lĩnh vực thu hút đầu tư tại tỉnh Nam Định sẽ là đề án nền tảng đóng góp, ứng 

dụng thực tiễn vào quá trình tối ưu hóa hiệu quả hoạt động quản lý của tổ chức nói 

chung, đặc biệt trong quan lý thu hút đầu tư nói riêng và nâng cao chất lượng 

nguồn lực nhân sự đối với hệ thống quản lý điều hành của các đơn vị dịch vụ công 

trong lĩnh thu hút đầu tư. Đồng thời, đề tài sẽ là bộ hướng dẫn, khung mẫu để Tỉnh 

có thể triển khai xây  dựng mô hình quản trị hướng dịch vụ (SOA) tổng thể giúp 

cho Tỉnh quản lý tốt các hoạt động cung cấp dịch vụ tại các địa phương một cách 

hiệu quả nhất, đồng bộ và quản lý theo mục tiêu gắn với các chỉ số trọng yếu đo 

lường hiệu quả hoạt động của các địa phương đó. Từ đó, nâng cao chỉ số cạnh 

tranh cấp Tỉnh, tạo nên môi trường đầu tư hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài 

nước. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình quản trị theo hướng dịch 

vụ tại các tổ chức hành chính - dịch vụ công. 

Nghiên cứu một số khái niệm, thành phần chung về SOA, cách thức triển 

khai SOA ở một số nước trên thế giới, mô hình quản trị theo hướng dịch vụ tại các 

tổ chức hành chính - dịch vụ công tại Việt Nam, khung kiến trúc SOA cho lĩnh vực 

thu hút đầu tư tại Việt Nam và một số tỉnh áp dụng. 

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng tình hình hoạt động tổ chức hành chính - 

dịch vụ công trong lĩnh vực thu hút đầu tư  tại các cơ quan nhà nước của Tỉnh 

Nam Định 

Tọa đàm, phỏng vấn chuyên sâu về tình hình hoạt động dịch vụ công trong 
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lĩnh vức thu hút đầu tư tại 04 cơ quan của tỉnh Nam Định là Ban quản lý các khu 

công nghiệp, sở Kế hoạch đầu tư, sở Tài nguyên môi trường, sở Xây dựng. Điều 

tra khảo sát 100 doanh nghiệp đang đóng trên địa bàn tỉnh Nam Định nhằm đánh 

giá thực trạng hoạt động hành chính – dịch vụ công trong lĩnh vực thu hút đầu tư  

của tỉnh Nam Định và năng lực cung cấp các dịch vụ thu hút đầu tư thông qua đánh 

giá nguồn nhân lực trong các đơn vị liên quan của Tỉnh. 

Nội dung 3: Xây dựng mô hình quản trị hướng dịch vụ SOA và đề xuất giải 

pháp nhằm thu hút đầu tư cho cơ quan của tỉnh Nam Định 

- Xây dựng bộ danh mục các Giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ hành 

chính công nhằm thu hút đầu tư tại tỉnh Nam Định. 

       - Đề xuất mô hình SOA thí điểm áp dụng cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Xây 

dựng các đề xuất, khuyến nghị khi nhân rộng việc áp dụng mô hình quản trị theo 

hướng dịch vụ cho toàn bộ Tỉnh Nam Định. 

- Xây dựng cẩm nang hướng dẫn triển khai mô hình quản trị theo hướng 

dịch vụ. 

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm các báo cáo: 

- Cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình quản trị theo hướng dịch vụ tại các 

tổ chức hành chính - dịch vụ công  

- Đánh giá thực trạng tình hình hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực thu 

hút đầu tư  tại các cơ quan nhà nước của Tỉnh Nam Định giai đoạn 2010 – 2014. 

- Giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ hành chính công nhằm thu hút đầu tư 

tại tỉnh Nam Định. 

- Mô hình SOA áp dụng cho các cơ quan nhà nước tỉnh Nam Định. 

Đề tài là cơ sở khoa học ứng dụng giúp các đơn vị liên quan khi tham gia 

vào thu hút đầu tư đều cung cấp đồng nhất các dịch vụ đảm bảo cho các nhà đầu tư 

nhìn nhận hệ thống được vận hành minh bạch, rõ ràng và có sự cam kết. Bên cạnh 

đó, việc ứng dụng mô hình SOA giúp giảm thiểu sự chồng chéo trong hoạt động 

thu hút đầu tư của các đơn vị làm tăng hiệu quả hoạt động trong công tác quản lý.  

Khung kiến trúc SOA là mô hình mới được xây dựng nhằm đột phá nâng 

cao chất lượng dịch vụ công tại các tỉnh đặc biệt trong lĩnh vực thu hút đầu tư phù 

hợp với chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực tái cấu trúc khu vực hành 

chính công.  

Khung kiến trúc SOA là cơ sở nhân rộng mô hình tiến tới có thể cải cách 

toàn diện lĩnh vực dịch vụ công, nâng cao chất lượng khi cung cấp dịch vụ cho xã 

hội từ các tổ chức hành chính công. 

Đề tài đóng góp trực tiếp và gián tiếp nâng cao năng lực điều hành và hiệu 

quả hoạt động dịch vụ công, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Tỉnh. Bên 

cạnh đó, kết quả nghiên cứu hướng đến hoàn thiện mô hình phục vụ hành chính 

một cửa.  

Việc ứng dụng SOA chính là xây dựng lõi hệ thống của một tổ chức, làm 

nền tảng cơ sở kiến trúc để có thể triển khai các giải pháp CNTT tập trung áp dụng 

vào việc quản lý điều hành, giảm thiểu chi phí đầu tư vào cơ sở hạ tầng CNTT, 
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khai thác hiệu quả công nghệ có sẵn, tăng khả năng phản hồi tích hợp cao với các 

hệ thống bên ngoài, thích nghi tốt đối với mọi thay đổi thường xuyên về nghiệp vụ 

và phục vụ đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư tốt hơn. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Ứng dụng mô hình quản trị hướng dịch vụ SOA là một quá trình thay đổi 

nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước; qua đó, góp 

phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế và dân chủ hóa đời 

sống xã hội. Nhận thức được mô hình SOA là yếu tố tác động thúc đẩy phát triển 

kinh tế-xã hội, đóng vai trò then chốt trong đổi mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 

xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, 

hiện đại nên trong thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định đã thực hiện công 

tác chỉ đạo, điều hành thực hiện việc nghiên cứu và triển khai ứng dụng mô hình 

quản trị hướng dịch vụ áp dụng cho các đơn vị dịch vụ công của Tỉnh. Trên cơ sở 

đó, các ngành, các cấp sẽ triển khai thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 

trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hướng đến chính 

quyền phục vụ nhân dân. 

2. Kiến nghị 

Để phù hợp với bối cảnh và tình hình mới, quán triệt những thách thức và 

khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai, ứng dụng mô hình SOA cần 

thực hiện tốt những  ấn đề sau đây: 

- Về cải cách hệ thống: Một mặt rất quan trọng của cải cách hệ thống hành 

chính công là cải cách thủ tục hành chính, hợp lý hóa trình tự giải quyết công việc 

trong quan hệ giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ công với công dân, với doanh 

nghiệp. Mục tiêu cơ bản của mô hình SOA là đơn giản hoá các thủ tục, tiết kiệm 

thời gian cũng như chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp cũng như 

cho cơ quan nhà nước trong giải quyết công việc. 

- Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính: Cần chuyển đổi mạnh mẽ, cơ bản 

vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cả bộ máy hành chính nhà nước cũng như của 

mỗi cơ quan hành chính để phù hợp hơn với yêu cầu đổi mới khi áp dụng mô hình 

quản trị mới.  

- Phát triển năng lực cán bộ công chức: Đây là một nhiệm vụ và thách thức 

lớn, bởi vì công chức được coi là một yếu tố quan trọng để thực hiện được các thay 

đổi trong quá trình ứng dụng mô hình SOA.  

- Hợp lý hóa và hiện đại hóa quy trình cung cấp dịch vụ của các đơn vị hành 

chính công: Mỗi việc chỉ do một tổ chức hay cá nhân phụ trách, có quyền quyết 

định đồng thời chịu trách nhiệm cuối cùng về quyết định của mình. Không để bất 

cứ việc gì có hai cơ quan cùng có ý kiến quyết định./. 
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NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHỈ SỐ 

NĂNG LỰC CẠNH TRANH TỈNH NAM ĐỊNH 
GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 

 
 Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh Nam Định 

Thời gian thực hiện: 2012-2013 

     

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Kết quả đánh giá xếp hạng thông qua chỉ số năng lực cạnh tranh (NLCT) cấp 

tỉnh (PCI) của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng cho 

thấy Nam Định chưa phải là tỉnh có điểm số và thứ hạng cao.  

Từ năm 2006 đến năm 2009, tỉnh ở nhóm trung bình kém. Năm 2010 đạt 

55,63 điểm đã vươn lên nhóm khá nhưng đứng ở vị trí 45 trong 63 tỉnh thành. Năm 

2011 đạt 55,48 điểm ở nhóm khá nhưng lùi xuống vị trí 48 trong 63 tỉnh thành. 

Năm 2012, đạt 52,23 điểm, xuống nhóm trung bình ở vị trí 56/63 tỉnh thành. Trong 

đó, nhiều chỉ số thành phần còn thấp như: tính năng động xếp thứ 63/63; tính minh 

bạch trong tiếp cận thông tin xếp thứ 62; chi phí gia nhập thị trường xếp thứ 52,… 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra mục tiêu tổng 

quát: “Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ và nhân dân, chủ động nắm bắt và 

tạo dựng thời cơ, phấn đấu rút ngắn khoảng cách về phát triển kinh tế so với tốc 

độ, trình độ chung của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Sớm xây dựng thành phố 

Nam Định trở thành Trung tâm của vùng Nam đồng bằng sông Hồng”. 

Xuất phát từ những lý do trên chúng tôi đã đặt ra vấn đề nghiên cứu sâu hơn 

về thực trạng chỉ số NLCT của tỉnh, chỉ rõ những mặt còn hạn chế và đề xuất các 

giải pháp nhằm nâng cao và giữ ổn định chỉ số NLCT của tỉnh trong thời gian tới; 

mục tiêu cao hơn đó là làm thế nào để tăng cường thu hút đầu tư, cải thiện môi 

trường đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng thành phố Nam 

Định thành Trung tâm vùng Nam đồng bằng Sông Hồng.  

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về chỉ số NLCT cấp tỉnh 

- Chỉ số NLCT cấp tỉnh PCI là chỉ số định lượng để đo lường NLCT cấp 

tỉnh. Một tỉnh có PCI cao thể hiện sự hấp dẫn đầu tư, kinh doanh với các DN, nhà 

đầu tư. PCI được xác định thông qua sử dụng hệ thống tiêu chí đánh giá hay các 

chỉ số thành phần. Mỗi chỉ số thành phần lại bao gồm nhiều chỉ tiêu cấu thành 

được lượng hoá (cho điểm) và xác định trọng số dựa vào kết quả điều tra để xác 

định. PCI sử dụng để so sánh, xếp hạng NLCT của các tỉnh ở Việt Nam, là cơ sở 

để chính quyền tỉnh xác định trọng tâm đổi mới, cải thiện môi trường kinh doanh.  

Việc xếp hạng PCI thực chất là so sánh sự hấp dẫn của môi trường đầu tư 

của các tỉnh, qua đó đánh giá mức độ hiệu quả trong hoạt động của chính quyền 

cấp tỉnh trong việc bảo đảm các điều kiện thu hút đầu tư, từ đó tạo áp lực thúc đẩy 

đổi mới (ganh đua nhau đổi mới) hoạt động chính quyền cấp tỉnh trong đảm bảo 

điều kiện đầu tư. 

Nội dung 2: Thực trạng chỉ số NLCT tỉnh Nam Định giai đoạn 2006-2011 

- Nam Định là tỉnh có chỉ số NLCT cấp tỉnh ở vị trí thấp: So với cả nước 

năm 2009 đạt 52,60 điểm, xếp thứ 55/63, năm 2010 đạt 55,63 điểm đã vươn lên 

nhóm khá xếp thứ 45/63, năm 2011 đạt 55,48 điểm thuộc nhóm khá xếp thứ 48/63 
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tỉnh thành, năm 2012, đạt 52,23 điểm, tụt xuống nhóm trung bình ở vị trí 56/63 

tỉnh thành. Trong vùng đồng bằng sông Hồng, năm 2011 đứng ở vị trí thứ 9/11 tỉnh 

thành và năm 2012 đứng vị trí thứ 10/11 tỉnh thành. 

Năm 2012 một số chỉ số thành phần (4/9 chỉ số) của PCI Nam Định được cải 

thiện tăng điểm minh chứng việc các DN ghi nhận nỗ lực của chính quyền tỉnh 

trong cải thiện một số lĩnh vực thuộc môi trường kinh doanh. Bên cạnh đó, nhiều 

chỉ số sụt giảm (5/9 chỉ số) cho thấy còn những hạn chế cần phải khắc phục. 

Nếu loại trừ tính chủ quan của các đối tượng được khảo sát trong nhìn nhận 

hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước và của đội ngũ công chức cấp tỉnh thì điều 

đó cho thấy mức độ hiệu quả của những nỗ lực đổi mới, hoàn thiện hoạt động của 

các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh còn hạn chế.  

Mặc dù đã có những nỗ lực cao nhưng nhiều yếu tố của môi trường kinh 

doanh liên quan đến hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh vẫn còn 

những bất cập và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh:  

- Tính công khai, minh bạch của môi trường kinh doanh còn hạn chế, DN và 

nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn tiếp cận các thông tin phục vụ hoạt động sản xuất 

kinh doanh;  

- DN ngày càng khó tiếp cận đất đai và chịu rủi ro cao hơn về mặt bằng kinh 

doanh. 

- Chi phí gia nhập thị trường không được giảm bớt. 

- Sự mẫn cán và tính chuyên nghiệp của đội ngũ công chức nhà nước cấp 

tỉnh chưa cao. 

- Chính sách đào tạo lao động của tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa tạo được đội 

ngũ lao động đông đảo có chất lượng cao. 

Chính những hạn chế về các lĩnh vực trên, nhất là những khía cạnh quan 

trọng của môi trường kinh doanh (tương ứng với các chỉ số thành phần có trọng số 

cao) như tính minh bạch, đào tạo lao động, tính năng động và tiên phong của lãnh 

đạo tỉnh, đã làm giảm sức hấp dẫn của môi trường kinh doanh cũng như chỉ số 

NLCTcủa tỉnh trong thời gian qua. 

Nội dung 3: giải pháp nâng cao Chỉ số NLCT cấp tỉnh của tỉnh Nam Định 

giai đoạn 2011 – 2020. 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng chỉ số NLCT của tỉnh qua các 

năm, đề tài đã đề xuất một số giải pháp nâng cao chỉ số NLCT của tỉnh được tập 

trung ưu tiên thực hiện trong giai đoạn tới đó là các chỉ số còn xếp thứ hạng thấp 

bao gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Chi phí gia nhập thị trường ; Chi 

phí không chính thức; Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh; Dịch vụ hỗ 

trợ doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó đề tài cũng đề xuất các giải pháp nhằm duy trì các chỉ số có  

hạng cao: Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất; Chi phí thời gian để 

thực hiện các quy định của Nhà nước; Đào tạo lao động;Thiết chế pháp lý. 

2. Kết quả 

Bao gồm 10 báo cáo và báo cáo tổng kết đề tài. 

Báo cáo:  Chỉ số NLCT cấp tỉnh và các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số NLCT 

cấp tỉnh 

Báo cáo: Phương pháp PCI trong đánh giá chỉ số NLCT cấp tỉnh. 
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Báo cáo: Báo cáo xử lý và phân tích số liệu điều tra về nguyên nhân thực 

trạng chỉ số NLCT cấp tỉnh của tỉnh Nam Định giai đoạn 2006 - 2011. 

Báo cáo: Tổng quan về điều kiện tự nhiên, KT-XH tỉnh Nam Định. 

Báo cáo: Đánh giá nguyên nhân thực trạng chỉ số NLCT cấp tỉnh của tỉnh 

Nam Định giai đoạn 2006 – 2011. 

Báo cáo: Đánh giá chung về môi trường kinh doanh của tỉnh thông qua phân 

tích các chỉ số thành phần cấu thành PCI. 

Báo cáo: Đánh giá chung về khả năng tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử 

dụng đất. 

Báo cáo: Đánh giá chung về đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu. 

Báo cáo: Bối cảnh ảnh hưởng và định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh 

Nam Định giai đoạn 2011 – 2020. 

Báo cáo: Các giải pháp nâng cao Chỉ số NLCT cấp tỉnh của tỉnh Nam Định 

giai đoạn 2011 – 2020. 

Báo cáo tổng kết đề tài 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Còn nhiều ý kiến khác nhau về PCI nhưng đối với chính quyền địa phương, 

chỉ số PCI giúp chính quyền nhận ra được điểm mạnh, điểm yếu của địa phương 

mình trong công tác điều hành kinh tế, tạo áp lực thúc đẩy cải cách; chỉ ra những 

sáng kiến, chính sách tốt để các tỉnh tham khảo, học hỏi. Đối với các nhà đầu tư, 

Chỉ số PCI sẽ là một kênh tham khảo quan trọng trước khi quyết định đầu tư. 

Nam Định là tỉnh có chỉ số NLCT cấp tỉnh ở vị trí thấp: So với cả nước năm 

2009 đạt 52,60 điểm, xếp thứ 55/63, năm 2010 đạt 55,63 điểm đã vươn lên nhóm 

khá xếp thứ 45/63, năm 2011 đạt 55,48 điểm thuộc nhóm khá xếp thứ 48/63 tỉnh 

thành, năm 2012, đạt 52,23 điểm, tụt xuống nhóm trung bình ở vị trí 56/63 tỉnh 

thành. Trong vùng đồng bằng sông Hồng, năm 2011 đứng ở vị trí thứ 9/11 tỉnh 

thành và năm 2012 đứng vị trí thứ 10/11 tỉnh thành. 

Năm 2012 một số chỉ số thành phần (4/9 chỉ số) của PCI Nam Định được cải 

thiện tăng điểm minh chứng việc các DN ghi nhận nỗ lực của chính quyền tỉnh 

trong cải thiện một số lĩnh vực thuộc môi trường kinh doanh. Bên cạnh đó, nhiều 

chỉ số sụt giảm (5/9 chỉ số) cho thấy còn những hạn chế cần phải khắc phục. 

2. Kiến nghị 

- Đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức từ lãnh đạo các cấp, ngành, CBCC nhất là các cơ quan liên 

quan đến chỉ số PCI, đưa nội dung về cải thiện chỉ số PCI nói riêng và môi trường 

đầu tư, kinh doanh của tỉnh, của các Sở, ngành, địa phương vào sinh hoạt chuyên 

môn, các chuyên đề sinh hoạt chi bộ, đảng bộ để nâng cao nhận thức, tư duy và 

cách làm của CBCC và doanh nghiệp. 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo lập đề án và phê duyệt đề án nâng cao chỉ số 

NLCT cấp tỉnh giai đoạn 2013-2020. 

- Đề nghị UBND tỉnh thành lập Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư 

nhằm tạo điều kiện tốt hơn nữa trong việc kêu gọi đầu tư, giúp đỡ các nhà đầu tư, 

các doanh nghiệp vào đầu tư tại tỉnh Nam Định trong những năm tới./ 
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HỢP TÁC CÔNG TƯ TRONG CUNG ỨNG 

DỊCH VỤ CÔNG NÔNG THÔN TỈNH NAM ĐỊNH 
 

 Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
Thời gian thực hiện: 2019-2021 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Dịch vụ công nông thôn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế 

xã hội của các địa phương. Nam Định là một tỉnh có tỷ lệ dân số nông thôn lớn 

nhưng đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đời sống và nhận thức người dân ngày 

càng được cải thiện. Trong bối cảnh đó, nhu cầu về dịch vụ công nông thôn ngày 

càng cao về cả số lượng và chất lượng. Qua khảo sát sơ bộ của nhóm đề xuất, ngân 

sách nhà nước dành cho các dịch vụ công nông thôn khá hạn hẹp và dường như 

đang ngày càng không đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân. Trong bối cảnh xu 

hướng phát triển đang tiến về mô hình “nhà nước nhỏ, xã hội lớn” tức nhà nước sẽ 

để cho khu vực tư nhân đảm nhiệm những công việc mà họ có thể làm một cách có 

hiệu quả; trong điều kiện khu vực tư nhân ngày càng lớn mạnh với quy mô tài 

chính lớn, khả năng quản lý, điều hành tốt…thì hợp tác công tư trong cung ứng 

dịch vụ công đang được cân nhắc như một phương án hữu hiệu giải quyết khoảng 

trống trong cung ứng nói trên.  

Tuy nhiên, thực trạng cung ứng dịch vụ công nông thôn tại Nam Định hiện 

nay ra sao, mức độ hợp tác công tư thế nào và phương án này có đang được tổ 

chức đúng và phù hợp không, có những vướng mắc và hạn chế nào trong các quy 

định hay trong các điều hành mà PPP trong cung ứng dịch vụ công nông thôn chưa 

phải là một phương án hữu ích… là một số câu hỏi chưa có nhiều câu trả lời thỏa 

đáng. Đề tài hướng tới mục tiêu phân tích cơ sở khoa học, tìm hiểu thực trạng, kinh 

nghiệm trong nước và quốc tế trong hợp tác công tư trong cung ứng dịch vụ công 

nông thôn để từ đó xác định phương hướng và các giải pháp phù hợp cho hợp tác 

công tư trong cung ứng dịch vụ công nông thôn phục vụ đời sống ở Nam Định để 

việc cung ứng này đạt kết quả tốt nhất, nâng cao cả chất lượng và số lượng về 

những dịch vụ này nhằm đạt chuẩn nâng cao về nông thôn mới, góp phần xây dựng 

nông thôn Nam Định hiện đại và phát triển bền vững. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

 

Nội dung 1: Xây dựng khung lý thuyết về dịch vụ công nông thôn và PPP 

trong cung ứng dịch vụ công nông thôn 

- Nghiên cứu chủ trương chính sách, các Nghị quyết của Đảng, Quyết định, 

Nghị định của Chính phủ, các văn bản của các bộ ngành liên quan đến hợp tác 

công tư trong cung ứng dịch vụ công nói chung và dịch vụ công nông thôn nói 

riêng. 

- Thu thập tài liệu, tổng hợp và phân tích để xây dựng cơ sở lý luận cho PPP 

trong cung ứng dịch vụ công nói chung hay dịch vụ công nông thôn nói riêng. 

Nội dung 2: Phân tích cơ sở khoa học và cơ sở pháp lý của các hình thức 

cung ứng dịch vụ công nông thôn và PPP trong cung ứng dịch vụ công nông thôn 

Xây dựng cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học cho PPP trong cung ứng dịch vụ 

công nông thôn. Chứng minh rằng hình thức hợp tác công tư là phù hợp, có thể 
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triển khai được trong lĩnh vực dịch vụ công nông thôn thôn qua phân tích đặc thù 

các dịch này cũng như sự phù hợp hay thất bại của thị trường trong cung ứng các 

dịch vụ này. Nghiên cứu sẽ chỉ ra trong số các dịch vụ công nông thôn cơ bản, dịch 

vụ nào sẽ phù hợp với hình thức hợp tác công tư và phù hợp với hình thức nào. 

Nội dung 3: Nghiên cứu kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong việc tổ 

chức cung ứng dịch vụ công nông thôn. 

Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trong khu vực cũng như các địa 

phương khác trong cả nước về kinh nghiệm thực hiện PPP trong cung ứng dịch vụ 

công nông thôn. Các quốc gia được nghiên cứu như: Hàn Quốc, Trung quốc, Ân 

Độ, Thái Lan... và một số địa phương như: Sóc Trăng, Đồng Nai, Cà Mau...Khi 

nghiên cứu sẽ tập trung trả lời các câu hỏi: Họ đã cung ứng dịch vụ công nông thôn 

như thế nào? Hình thức cung ứng PPP nào được áp dụng và áp dụng cho các dịch 

vụ nào? Kết quả của việc cung ứng đó ra sao? Thành công hay thất bại? Bài học gì 

có thể rút ra cho Nam Định?
 

Nội dung 4: Nghiên cứu, phân tích thực trạng cung ứng dịch vụ công nông 

thôn hiện nay ở Nam Định 

- Thu thập tổng hợp phân tích dữ liệu từ các sở, các phòng ban, các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định 

- Điều tra khảo sát thực địa (2 đợt): 400 hộ 

- Khảo sát kinh nghiệm tại Đồng Nai. 

Nội dung 5: Nghiên cứu thực trạng cung ứng dịch cụ công nông thôn theo 

hình thức PPP hiện nay ở Nam Định. 

Tìm hiểu và làm rõ hiện nay các hình thức PPP nào đang được áp dụng trong 

cung ứng dịch vụ công nông thôn và hiệu quả của việc cung ứng đó đến đâu. Phần 

này cũng hướng tới làm rõ khả năng/sự sẵn sàng chi trả của người dân nếu các dịch 

vụ công được cung ứng có thu phí bởi khu vực tư nhân cũng như sự sẵn sàng tham 

gia của khu vực tư nhân trong các hoạt động này. 

Nội dung 6: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới việc thực hiện PPP trong 

cung ứng dịch vụ công nông thôn tại Nam Định.
 Phần này sẽ đi phân tích, làm rõ các yếu tố có thể tác động, ảnh hưởng tới 

việc cung ứng dịch vụ công nông thôn tại Nam Định theo hình thức PPP. Làm rõ 

chúng có thể ảnh hưởng ra sao, ảnh hưởng tới mức độ nào? Từ đó là tiền đề cho 

các giải pháp sau này. 

Nội dung 7: đề xuất hệ thống các giải pháp để có thể áp dụng mô hình PPP 

trong cung ứng dịch vụ công nông thôn tại Nam Định 

- Mô hình nào phù hợp và phù hợp với các dịch vụ công nông thôn nào? 

- Cần có các giải pháp nào (về cơ chế chính sách, về tổ chức thực hiện….) 

để có thể phát huy được ưu điểm của mô hình PPP trong cung ứng dịch vụ công 

nông thôn tại Nam Định. 

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm 10 báo cáo, 01 bài báo khoa học:  

+ Báo cáo xây dựng khung lý thuyết và cơ sở khoa học về dịch vụ công 

nông thôn và PPP trong cung ứng dịch vụ công nông thôn. 

+ Báo cáo phân tích cơ sở khoa học và cơ sở pháp lý của các hình thức cung 

ứng DVCNT và PPP trong cung ứng DVCNT. 

+ Báo cáo nghiên cứu về kinh nghiệm quốc tế và trong nước, rút ra bài học 
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cho Nam Định trong việc áp dụng mô hình PPP cung ứng dịch vụ công nông thôn. 

+ Báo cáo thực trạng cung ứng dịch vụ công nông thôn hiện nay ở Nam định 

+ Báo cáo thực trạng cung ứng dịch vụ công nông thôn theo hình thức PPP 

hiện nay ở Nam Định 

+ Báo cáo phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới việc thực hiện PPP trong cung 

ứng dịch vụ công nông thôn hiện nay ở Nam Định 

+ Báo cáo các giải pháp để có thể áp dụng mô hình PPP trong cung ứng dịch 

vụ công nông thôn tại Nam Định 

+ Bài báo khoa học 

+ Bản tổng hợp bài viết hội thảo. 

+ Báo cáo tổng hợp số liệu điều tra khảo sát ở 4 huyện: Ý Yên, Nam Trực, 

Giao Thủy, Hải Hậu với 400 phiếu và báo cáo kết quả phỏng vấn thu thập, tổng 

hợp dữ liệu từ các sở, phòng ban, tổ chức trên địa bàn Nam Định về các dịch vụ: 

thủy lợi, nước sạch và vệ sinh môi trường. 

+ Báo cáo mô hình lý thuyết về PPP trong cung ứng ở các lĩnh vực mà đề tài 

nghiên cứu. 

+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài. 

Kết quả của đề tài đã làm rõ được thực trạng cung ứng ba dịch vụ công nông 

thôn ở Nam Định cả dưới góc độ cung và cầu: Dịch vụ nước sạch có sự tham gia 

lớn của khu vực tư nhân và nhận được sự đánh giá cao nhất của người sử dụng, đặc 

biệt là về chất lượng phục vụ. Dịch vụ vệ sinh môi trường (thu gom rác thải sinh 

hoạt) đã góp phần cải thiện bộ mặt nông thôn, làm cho nông thôn trở nên gọn gàng 

sạch đẹp. Dịch vụ này chủ yếu được tổ chức theo hình thức xã hội hóa (huyện, xã 

và nhân dân cùng làm, cùng đóng góp) mà ít có sự tham gia của tư nhân nên quy 

mô khá nhỏ lẻ và thiếu bền vững. Dịch vụ này được người dân đánh giá thấp nhất 

trong ba dịch vụ nghiên cứu. Dịch vụ thủy lợi hoàn toàn do khu vực công cung 

cấp, hệ thống thủy lợi khá rộng khắp, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân 

ơ thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, dịch vụ này đang ngày càng trở nên lạc hậu trước 

nhu cầu sản xuất công nghệ cao, sản xuất quy mô hàng hóa lớn. Cơ bản tư nhân 

tham gia vào các lĩnh vực này nhưng dưới hình thức đầu tư trực tiếp hơn là hợp tác 

công tư. Các dịch vụ có sự tham gia của tư nhân được người dân đánh giá cao 

nhưng cũng đang bộc lộ những hạn chế nhất định mà phương thức hợp tác công tư 

có thể khắc phục được. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Kết quả của đề tài đã cung cấp bức tranh tổng thể thực trạng cung ứng dịch 

vụ công nông thôn ở Nam Định cả dưới góc độ cung và cầu cho 3 lĩnh vực nước 

sạch, vệ sinh môi trường, thủy lợi. Các kết quả này là cơ sở khoa học cho việc đưa 

ra các giải pháp để có thể áp dụng mô hình PPP trong cung ứng dịch vụ công nông 

thôn tại Nam Định. Đồng thời, giúp cho chính quyền địa phương đưa ra các chính 

sách, kế hoạch phù hợp cho hợp tác công tư trong cung ứng dịch vụ công nông 

thôn phục vụ đời sống ở Nam Định, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội 

của địa phương. 

2. Kiến nghị 

Không chỉ riêng Nam Định, các địa phương khác cũng đang gặp khó khăn 

trong thực hiện PPP trong cung ứng dịch vụ công nông thôn. Kiến nghị trong thời 
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gian tới các cấp, các ngành tỉnh Nam Định sẽ có các giải pháp tháo gỡ được khó 

khăn cho sự thúc đẩy đầu tư PPP trong cung ứng dịch vụ công nông thôn./. 
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NGHIÊN CỨU MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG  
ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  

CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH  

 
                  Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 
                 Thời gian thực hiện: 2020-2021  

 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nam Định là một tỉnh trung tâm vùng Nam Đồng bằng sông Hồng, nằm 

trong vùng ảnh hưởng của tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh 

và Vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ. Cơ cấu kinh tế tỉnh Nam Định khá đa dạng, tỷ 

trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản (17,9%) và Công nghiệp, xây dựng và dịch vụ 

chiếm 82,1% (Nam Định, 2021).  

Các DN trên địa bàn tỉnh Nam Định chủ yếu là các DN vừa và nhỏ. Theo 

thống kê năm 2020, trên địa bàn tỉnh Nam Định số DN đang hoạt động là 6.061, 

kinh doanh trong các lĩnh vực khác nhau, được phân bố ở 9 huyện, 1 thành phố, 

với các chỉ tiêu cụ thể, như tổng số lao động trong các DN là 189.395 người, tổng 

vốn sản xuất kinh doanh bình quân là 152.377.045 triệu đồng (trđ), tổng giá trị tài 

sản cố định là 53.194.375 trđ, doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các DN đạt 

142.258.410 trđ, tổng thu nhập của người lao động là 12.151.434 tr.đ, thu nhập 

bình quân một tháng của người lao động là 5,475 trđ, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 

188.519 trđ, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt 0,15%. Các con số thể hiện các 

DN trên địa bàn Tỉnh hàng năm đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, tạo 

công ăn việc làm cho người lao động, tuy nhiên vẫn ở mức độ thấp, chẳng hạn như 

năm 2019, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu chỉ đạt 0,15%, thấp hơn mức chung của 

các DN cả nước là 0,20% (Niên giám thống kê Nam Định, 2020). 

 Quan sát thực tế trong thời gian qua, mặc dù DN tỉnh Nam Định đã có 

nhiều bước phát triển quan trọng, ngày càng giữ vai trò to lớn trong sự phát triển 

kinh tế của Tỉnh, nhưng thực tế, các DN còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là những 

khó khăn mang tính đặc trưng và lâu dài - là những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu 

quả hoạt động kinh doanh cũng như sự phát triển bền vững của DN, như trình độ 

công nghệ còn lạc hậu, khả năng quản trị DN yếu, nguồn nhân lực chất lượng cao 

còn thiếu, việc tiếp cận nguồn tín dụng và mặt bằng sản xuất gặp nhiều khó khăn, 

hệ thống cơ sở pháp lý như các văn bản luật, nghị định, thông tư được cập nhật, 

thay đổi, điều chỉnh, bổ sung trong thời gian ngắn vì thế chưa có tính ổn định. 

Với các lý do trên, thực hiện đề tài “Nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng 

đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Nam 

Định” có ý nghĩa cả về mặt lý thuyết và thực tiễn về tầm quan trọng cũng như mức 

độ tác động của từng nhân tố tới HQHĐKD của DN trên địa bàn Tỉnh.  

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Cơ sở lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt 

động kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Đề tài đã làm rõ cơ sở lý luận về HQHĐKD và các nhân tố ảnh hưởng, qua 

đó làm rõ nội hàm các nhân tố, thang đo kế thừa cũng như cơ sở lý thuyết làm căn 

cứ cho việc xây dựng mô hình nghiên cứu thực nghiệm. Dựa trên cơ sở tổng quan 
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lý thuyết, nhóm tác giả đã đề xuất được các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh 

doanh để đưa vào mô hình nghiên cứu thực nghiệm tại tỉnh Nam Định, đó là: Khả 

năng tiếp cận và sử dụng Vốn; Sử dụng nguồn lực; Định hướng thị trường; Công 

nghệ thông tin; Chính sách hỗ trợ của Nhà Nước; Chính sách của địa phương.   

Nội dung 2: Kết quả nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả 

hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm các nhân tổ ảnh hưởng đến KQHDKD của 

các DN trên địa bàn tỉnh Nam Định thông qua việc phân tích dữ liệu thu thập được. 

Với sự trợ giúp của phần mềm SPSS, nghiên cứu đã thực hiện lần lượt các kiểm 

định sau: (1) Thống kê mô tả mẫu và các biến trong mô hình; (2) Kiểm định độ tin 

cậy của thang đo; (3) Phân tích nhân tố khám phá; (4) Phân tích tương quan; (5) 

Kiểm định mô hình hồi qui; (6) Kiểm định sự khác biệt về HQHĐKD của các DN.  

Theo kết quả phân tích dữ liệu có tất cả 34 biến quan sát thoả mãn độ tin cậy 

của thang đo được giữ lại (loại bỏ 6 biến quan sát không thoả mãn) để đo lường 

cho các biến trong mô hình nghiên cứu. Với 6 giả thuyết nghiên cứu đề xuất nhóm 

tác giả xem xét sự ảnh hưởng của các nhân tố đến HQHĐKD (đo theo nhiều chỉ số 

khác nhau). Ứng với từng chỉ số đo thì mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố là khác 

nhau. Điều đó sẽ giúp cho các DN trong từng thời kỳ phát triển mục tiêu ưu tiên sẽ 

tập trung vào chỉ số nào để có những giải pháp phù hợp cho DN của mình.  

Nội dung 3: Thảo luận kết quả và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.  

- Các nhân tố ảnh hưởng đến HQHĐKD bao gồm:  

+ Khả năng tiếp cận và sử dụng vốn; 

+ Sử dụng nguồn lực; 

+ Định hướng thị trường; 

+ Công nghệ thông tin; 

+ Chính sách Nhà Nước; 

+ Chính sách địa phương.  

- Một số giải pháp cho các biến ảnh hưởng đến HQHĐKD. 

 Các giải pháp tập trung vào khả năng tiếp cận và sử dụng vốn; sử dụng 

nguồn lực, định hướng thị trường, công nghệ thông tin, chính sách Nhà nước, 

chính sách địa phương, trình độ học vấn, cam kết khách hàng.  

2. Kết quả 

- Đề tài đã thực hiện 06 báo cáo chuyên đề; 

- 02 Bài báo khoa học; 

- Báo cáo tổng kết 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Đề tài đã tổng hợp và so sánh các nghiên cứu trước đây về các nhân tố ảnh 

hưởng đến HQHĐKD trong các DN, tổng hợp các quan điểm và làm rõ cơ sở lý 

luận về nhân tố. Nghiên cứu đã cung cấp cơ sở khẳng định về mối quan hệ và 

chiều hướng tác động của các nhân tố đến HQHĐKD của các DN trên địa bàn tỉnh 

Nam Định. Các nhân tố bao gồm: khả năng tiếp cận và sử dụng vốn, sử dụng 

nguồn lực, định hướng thị trường, công nghệ thông tin, chính sách Nhà nước, 

chính sách địa phương. 
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Kết quả hồi quy đa biến sau khi thực hiện các bước kiểm định chặt chẽ, 

nghiên cứu cho thấy sự ảnh hưởng của các nhân tố đến HQHĐKD đo theo các chỉ 

tiêu khác nhau thì các nhân tố ảnh hưởng cũng khác nhau. Điều này rất có ý nghĩa 

đối với DN khi mục tiêu về HQHĐKD của DN trong từng kỳ khác nhau sẽ lựa 

chọn các yếu tố khác nhau để đầu tư. Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố xét trên 

các khía cạnh đều cùng chiều và ảnh hưởng tích cực đến HQHĐKD của các DN. 

Bên cạnh đó nhóm tác giả còn kiểm định sự khác nhau giữa biến HQHĐKD với 

các biến định tính là đặc điểm của DN và đặc điểm của nhà quản lý, kết quả cho 

thấy có sự khác biệt rõ rệt.  

2. Kiến nghị 

2.1 Đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định 

- Tham mưu cho chính phủ trong việc ban hành các chính sách liên quan đến 

DN và hoạt động của DN phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội và tình 

hình thực tế của đất nước trong từng thời kỳ. 

- Thường xuyên chỉ đạo tổng kết, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh 

của các DN; hoàn thiện chế tài, tăng cường hiệu lực của các quy định của Nhà 

nước liên quan đến hoạt động của DN được xác lập trong các văn bản pháp luật. 

- Trong chỉ đạo và quản lý của DN, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định 

hỗ trợ các của DN trong việc nghiên cứu vận dụng các nguyên tắc quản trị hiện đại 

trong quá trình quản lý điều hành hoạt động sản xuất DN. 

2.2 Đối với Hiệp hội các doanh nghiệp 

- Hỗ trợ các DNNVV trong hoạt động tài chính, tín dụng, đặc biệt là vấn đề 

bảo lãnh cho DNNVV vay vốn, đồng thời hỗ trợ các DNNVV nâng cao năng lực 

lập dự án, phương án kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu của TCTD khi thẩm định 

hồ sơ vay vốn của DNNVV. 

- Phối hợp với các hiệp hội DN khác thúc đẩy hoạt động truyền thông, quảng 

bá, xúc tiến thương mại, đầu tư, hợp tác, liên doanh liên kết, hội nhập kinh tế quốc 

tế, các chương trình nhằm xúc tiến thị trường cho các DNNVV như các chương 

trình “Hàng đổi Hàng”, Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam… 

- Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV, tập trung vào nâng cao 

năng lực quản trị của DNNVV. Hiện nay hầu hết đội ngũ lao động ở các DNNVV 

có trình độ thấp, phần đông là chưa qua đào tạo cơ bản, các chủ DN thiếu kiến thức 

quản trị hiện đại và quản trị bằng kinh nghiệm là chủ yếu. Vì vậy, việc khuyến 

khích cán bộ, nhân viên học tập, trang bị kiến thức kinh tế, kỹ thuật; đầu tư cơ sở 

vật chất để nâng cao năng lực quản lý nội bộ, thích ứng với yêu cầu kinh doanh 

ngày càng văn minh, hiện đại có ý nghĩa quan trọng đối với DNNVV.  

- Tăng cường hợp tác với các cơ quan, tổ chức và các Hiệp hội DN trong 

nước và quốc tế vì sự phát triển của DNNVV nói riêng và cộng đồng DN nói 

chung. 

- Trao đổi thông tin chính sách, pháp luật, khoa học - công nghệ, sản xuất - 

kinh doanh trong và ngoài nước với các DNNVV./. 
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B. DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

I. NÔNG NGHIỆP  

MUA BẢN QUYỀN, SẢN XUẤT THỬ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU  GIỐNG 

LÚA THUẦN CHẤT LƯỢNG CAO M1- NĐ 

 Đơn vị chủ trì: Công ty TNHH Cường Tân 
Thời gian thực hiện: 2015-2016 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nam Định là tỉnh duyên hải trọng điểm nông nghiệp của Đồng bằng sông 

Hồng. Diện tích trồng lúa của cả tỉnh xấp xỉ 79.000 ha; diện tích gieo trồng hàng 

năm 156.000 ha, năng suất bình quân đạt 118 tạ/ha/năm, nhu cầu về giống lúa hàng 

năm của tỉnh khoảng 4.800 tấn giống lúa thuần  (gồm: 12 tấn giống siêu nguyên 

chủng, 3.000 tấn giống nguyên chủng, 1.800 tấn giống xác nhận), khoảng 1.200 – 

1.400 tấn giống lúa lai F1. So với nhu cầu trên, thực tế sản xuất giống lúa của tỉnh 

chỉ đáp ứng khoảng 25% nhu cầu về giống lúa thuần và 30% nhu cầu về giống lúa 

lai. 

 Công ty TNHH Cường Tân đã lựa chọn một số giống lúa thuần chất lượng 

cao đã được các tác giả nghiên cứu chọn tạo để đưa vào sản xuất trên quy mô hàng 

hóa. Một trong số đó là giống lúa thuần chất lượng cao M1 do tác giả Đặng Đức 

Ninh nghiên cứu chọn tạo thành công, đây là giống lúa đặc biệt thích hợp trồng 

trong vụ mùa, kháng bạc lá, chất lượng gạo ngon, năng suất ổn định và tương 

đương với giống Bắc Thơm 7, qua thực tế sản xuất ban đầu cho thấy khả năng mở 

rộng sản xuất của giống lúa M1 là rất lớn và có thể cạnh tranh thay thế BT7 trong 

vụ mùa hiện nay. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Mua bản quyền giống lúa thuần  M1, hoàn thiện các thủ tục 

công nhận sản xuất thử 

- Tác giả: KS đặng Đức Ninh và Cộng sự 

- Phương thức: Thông qua hợp đồng mua giống khi chưa được xác lập 

quyền sở hữu theo quy định của pháp luật với tác giả chọn tạo là kỹ sư Đặng Đức 

Ninh; Lậphồ sơ bảo hộ giống lúa thuần CS6 trong đó chủ sở hữu là Công ty TNHH 

Cường Tân. 

Nội dung 2: Tổ chức sản xuất thử giống M1-NĐ trên quy mô 500ha và hoàn 

thiện các thủ tục công nhận giống lúa mới M1-NĐ 

- Quy mô: 500ha. (Vụ xuân năm 2015 (xuân muộn): 100 ha. Vụ mùa năm 

2015: 400 ha) 

- Địa điểm: Huyện Trực Ninh, huyện Hải Hậu, huyện Xuân Trường, huyện 

Nghĩa Hưng, Huyện Giao Thuỷ và Trung tâm giống cây trồng Nam Định. 

Nội dung 3: Thông tin tuyên truyền, quảng bá sản phẩm trên toàn quốc. 

Truyền thông quảng bá qua: Thông tin trên đài phát thanh truyền hình tỉnh; 

Đăng quảng cáo trên các pano dọc theo đường tỉnh lộ và quốc lộ; Tổ chức giới 

2. Kết quả 
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- Được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp văn bằng bảo hộ giống 

lúa M1-NĐ với chủ sở hữu là Công ty TNHH Cường Tân; Cục trồng trọt công 

nhận cho sản xuất thử giống cây trồng nông nghiệp đối với giống lúa M1-NĐ trong 

vụ xuân muộn, mùa sớm, hè thu tại các tỉnh phía Bắc và công nhận giống cây trồng 

nông nghiệp mới cho giống lúa M1-NĐ. 

- Mô hình trình diễn sản xuất thử giống lúa M1-NĐ với quy mô: 500ha/2 vụ; 

năng suất vụ xuân đạt 70,5tạ/ha, vụ mùa đạt 61 tạ/ha; 

- Tập huấn cho 150 lượt người cán bộ lãnh đạo, chủ nhiệm các HTX của các 

địa phương nơi tổ chức sản xuất thử về quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa M1-

NĐ. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Giống lúa thuần M1-NĐ chịu thâm canh,  tiềm năng năng suất cao trung 

bình từ 61,00 tạ/ha trong vụ mùa, 70,5 tạ/ha vụ xuân. Giống có khả năng thích ứng 

với điều kiện khí hậu tại vùng sản xuất và trình độ thâm canh trên địa bàn các điểm 

sản xuất trong xã. 

 - Giống lúa thuần M1-NĐ có nhiều ưu điểm tốt, chịu thâm canh, khả năng 

đẻ nhánh khỏe, tập trung, bộ lá đứng và dầy, bông to, hạt xếp sít, chống chịu sâu 

bệnh khá, khả năng chống đổ tốt, cứng cây, tổng số hạt/bông và tỷ lệ hạt chắc cao, 

bông to, dài. 

 - Qua kết quả thử chất lượng cơm gạo M1-NĐ cho thấy: Giống  có tỷ lệ xay 

xát cao, gạo trắng, cơm dẻo mềm, ăn có vị đậm phù hợp với thị hiếu người tiêu 

dùng tại địa phương, thóc gạo dễ bán. 

- Người dân trên địa bàn tỉnh được hưởng lợi từ dự án với giá thành cung 

cấp giống lúa chất lượng cao giảm từ 15-20% so với giá thành của các giống tương 

ứng trên thị trường. 

2. Kiến nghị  

 - Tiếp tục hỗ trợ kinh phí triển khai các mô hình tại các huyện còn lại trong 

tỉnh, trước hết ưu tiên các xã có cánh đồng mẫu lớn theo hướng phát triển nhân 

rộng của dự án góp phần phát triển kinh tế xã hội nông nghiệp nông thôn. 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến người nông dân về hiệu quả 

của việc sử dụng giống M1-NĐ có năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu tốt 

với điều kiện ngoại cảnh vào sản xuất 

 - Đề nghị Sở NN&PTNT và các huyện đưa giống lúa thuần M1-NĐ vào cơ 

cấu mùa vụ để giống M1-NĐ được đưa vào sản xuất đại trà góp phần tăng giá trị 

kinh tế cho người nông dân tham gia sản xuất lúa gạo trong tỉnh đặc biệt là vụ 

Mùa./. 
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MUA BẢN QUYỀN, SẢN XUẤT THỬ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU  

GIỐNG LÚA THUẦN CHẤT LƯỢNG CAO CS6- NĐ 

TẠI TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Công ty TNHH Cường Tân 

Thời gian thực hiện: 2015-2016 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nam Định là tỉnh duyên hải trọng điểm nông nghiệp của Đồng bằng sông 

Hồng. Diện tích trồng lúa của cả tỉnh xấp xỉ 79.000 ha; diện tích gieo trồng hàng 

năm 156.000 ha, năng suất bình quân đạt 118 tạ/ha/năm, nhu cầu về giống lúa hàng 

năm của tỉnh khoảng 4.800 tấn giống lúa thuần  (gồm: 12 tấn giống siêu nguyên 

chủng, 3.000 tấn giống nguyên chủng, 1.800 tấn giống xác nhận), khoảng 1.200 – 

1.400 tấn giống lúa lai F1. So với nhu cầu trên, thực tế sản xuất giống lúa của tỉnh 

chỉ đáp ứng khoảng 25% nhu cầu về giống lúa thuần và 30% nhu cầu về giống lúa 

lai. 

Với  04 đơn vị chủ lực sản xuất giống lúa trên địa bàn tỉnh hiện nay là Công 

ty TNHH Cường Tân, Công ty cổ phần giống cây trồng Nam Định, Trung tâm 

Giống cây trồng Nam Định và Trung tâm nghiên cứu và phát triển giống lúa lai 

Syngenta, trong những năm qua, do điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật còn nhiều hạn 

chế nên các doanh nghiệp sản xuất giống chủ yếu tập trung nhập nội các giống cây 

trồng mới từ Trung Quốc rồi tổ chức khảo nghiệm, đánh giá và tuyển chọn ra các 

giống có triển vọng để bổ sung vào cơ cấu sản xuất. 

Giống lúa thuần chất lượng cao CS6-NĐ do KS. Trần Văn Cận - Anh hùng 

lao động thời kỳ đổi mới - cùng cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Cường Tân nghiên 

cứu chọn tạo và làm thuần qua nhiều thế hệ từ giống Bắc thơm số 7 nhập nội 

(tuyển chọn theo phương pháp chọn lọc cá thể và phân lập dòng thuần từ nguồn 

giống nhập nội): có dạng hạt màu nâu, thon dài, lá đứng, cứng cây; chống chịu tốt 

với điều kiện ngoại cảnh, thời tiết; năng suất cao, ổn định; chất lượng cao. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Mua bản quyền giống lúa thuần CS6 

- Tác giả: KS. Trần Văn Cận và cộng sự nghiên cứu chọn tạo và làm thuần 

qua nhiều thế hệ từ giống Bắc thơm số 7 nhập nội. 

- Phương thức: Thông qua hợp đồng mua bán khi giống chưa được xác lập 

quyền sở hữu theo quy định của pháp luật với tác giả chọn tạo là kỹ sư Trần Văn 

Cận; Lậphồ sơ bảo hộ giống lúa thuần CS6 trong đó chủ sở hữu là Công ty TNHH 

Cường Tân.  

Nội dung 2: Tổ chức sản xuất thử giống CS6  trên quy mô 500ha và hoàn 

thiện các thủ tục công nhận giống lúa mới CS6-NĐ 

- Quy mô: 500ha. (Vụ xuân năm 2016 (xuân muộn): 250 ha. Vụ mùa năm 

2016: 250 ha) 

- Địa điểm: Huyện Trực Ninh, huyện Hải Hậu và Trung tâm giống cây trồng 

Nam Định. 

Nội dung 3: Tổ chức sản xuất đại trà quy mô hàng hóa và thông tin tuyên 

truyền, quảng bá sản phẩm trên toàn quốc. 
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- Quy mô sản xuất đại trà: 500ha; 

- Tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa CS6 cho cán bộ lãnh đạo, 

chủ nhiệm các HTX của các địa phương nơi tổ chức sản xuất thử 

- Truyền thông quảng bá qua: Thông tin trên đài phát thanh truyền hình tỉnh; 

Đăng quảng cáo trên các pano dọc theo đường tỉnh lộ và quốc lộ; Tổ chức giới 

thiệu và quảng bá sản phẩm tại các sự kiện, hội chợ, triển lãm trên toàn quốc 

2. Kết quả 

- Được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp văn bằng bảo hộ giống 

lúa CS6 với chủ sở hữu là Công ty TNHH Cường Tân; Quyết định công nhận 

giống lúa CS6 được sản xuất thử; Quyết định công nhận giống lúa mới CS6-NĐ; 

- Mô hình trình diễn sản xuất thử giống lúa CS6-NĐ với quy mô: 500ha/2 vụ 

(vụ Mùa 2016 và vụ Xuân 2017; năng suất vụ Xuân đạt 62-63,48 tạ/ha, vụ Mùa đạt 

59,96-61,33 tạ/ha); 

- Tập huấn cho 150 lượt người cán bộ lãnh đạo, chủ nhiệm các HTX của các 

địa phương nơi tổ chức sản xuất thử về quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa CS6. 

- Đã có bài đăng trên: Báo Online Tuyên Quang ngày 22/06/2015, Báo Yên 

Bái ngày 05/10/2015, Báo Nông Nghiệp 13/06/2016, Báo Thái Nguyên ngày 

09/06/2016, Báo Hà Giang ngày 09/07/2016, Báo Nam Định 22/10/2018, Báo yên 

Bái 05/06/2015, Báo Nam Định ngày 17/06/2016. 

- Tổ chức in pano treo tại một số điểm các đường làng xã, thôn xóm tham 

gia phối hợp sản xuất thử. 

- Công ty TNHH Cường Tân cam kết bán với giá giảm từ 15-20% so với giá 

thị trường. Ngoài ra sẽ mở rộng thị trường đến các tỉnh lân cận và trên địa bàn toàn 

quốc. 

- Thóc thương phẩm CS6-NĐ là 3.081 tấn. 

 III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Dự án: “Mua bản quyền, sản xuất thử và xây dựng thương hiệu giống lúa 

thuần chất lượng cao CS6-NĐ” được triển khai 100% nội dung công việc đã đáp 

ứng được yêu cầu cấp thiết của sản xuất hạt giống và mục tiêu của chương trình 

giống công nghệ cao hiện nay. 

- Giống lúa thuần CS6-NĐ đã được Bộ NN&PTNT công nhận chính thức và 

đã được Sở NN&PTNT chính thức bổ sung vào cơ cấu giống lúa của tỉnh từ vụ 

Xuân 2019 

2. Kiến nghị  

 - Đề nghị UBND tỉnh, Sở Khoa học công nghệ, Sở NN&PTNT xem xét có 

cơ chế hỗ trợ phát triển nghiên cứu chọn tạo các giống lúa mới có năng suất chất 

lượng cao để bổ sung vào bộ giống lúa thuần của tỉnh, đáp ứng yêu cầu sản xuất 

nông nghiệp hiện nay của tỉnh. 

 - Các cấp chính quyền xã, huyện/thành phố trong đó có ban nông nghiệp cần 

tích cực tham gia vào công tác quản lý, khuyến cáo các hộ nông dân sử dụng giống 

lúa phù hợp với đồng đất của địa phương trong cơ cấu mùa vụ, trong đó có giống 

lúa thuần CS6-NĐ./. 
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SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM TỔ HỢP LÚA LAI HAI DÒNG MỚI  
CHẤT LƯỢNG CAO – THIÊN TRƯỜNG 217  

TẠI TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: TT. Giống cây trồng Nam Định 

Thời gian thực hiện: 2014-2017 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nam Định là tỉnh trọng điểm sản xuất lúa của vùng đồng bằng sông Hồng. 

Diện tích canh tác lúa hàng năm khoảng 160.000 ha. Giống lúa lai khoảng 30% 

diện tích. Nhu cầu lượng giống trung bình hàng năm khoảng 1.500 tấn giống lúa 

lai và 4.000 – 4.500 tấn giống lúa thuần. Nguồn giống lúa lai chủ yếu nhập nội từ 

Trung quốc và lúa thuần do các doanh nghiệp trong nước cung ứng.  

Trong những năm (từ 1995 – 2005), Nam Định là trung tâm sản xuất lúa lai 

của cả nước, diện tích lúa lai của tỉnh thời kỳ này chiếm khoảng 60-70% diện tích 

gieo cấy. Tuy nhiên, từ năm 2006 đến nay, cơ cấu diện tích sản xuất các giống lúa 

lai giảm dần và nguyên nhân là do nhu cầu  sản xuất tăng dần các giống lúa chất 

lượng cao. Các giống lúa lai hiện nay chủ yếu là hướng năng suất cao, chưa đạt 

được yêu cầu về chất lượng. Vấn đề đặt ra là cần có giống lúa lai vừa cho năng 

suất cao lại có chất lượng cơm ngon để gieo cấy.  

Qua thời gian nghiên cứu chọn tạo, khảo nghiệm sản xuất giống lúa lai hai 

dòng Thiên Trường 217, Trung tâm Giống cây trồng Nam Định nhận thấy đây là tổ 

hợp lai triển vọng, dễ sản xuất dòng bố mẹ, khả năng kết hợp sản xuất hạt lai F1có 

ưu thế lai cao và đặc biệt sản xuất hạt thương phẩm có nhiều ưu điểm: thời gian 

sinh trưởng ngắn, năng suất khá, chất lượng cơm ngon, thích hợp gieo cấy trên 

chân đất vàn, vàn cao và phù hợp cơ cấu thời vụ xuân muộn, mùa trung.  

Dự án “Sản xuất thử nghiệm tổ hợp lúa lai hai dòng mới chất lượng cao 

Thiên Trường 217 tại tỉnh Nam Định”  được triển khai nhằm đánh giá và hoàn 

thiện các điều kiện sản xuất giống lúa mới để đưa giống lúa Thiên trường 217 ra 

sản xuất đại trà của tỉnh Nam Định và vùng đồng bằng sông Hồng. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Duy trì, nhân dòng lúa bố mẹ siêu nguyên chủng và nguyên 

chủng. 

- Sản xuất hạt giống lúa bố mẹ siêu nguyên chủng: Trong năm 2013, để 

chuẩn bị cho việc thực hiện dự án Trung tâm giống cây trồng Nam Định đã tiến 

hành chọn lọc hàng trăm cá thể G0 của dòng mẹ TGMS 21S và dòng bố R7.7 thu 

được 50 cặp lúa bố mẹ có chất lượng tốt cho ưu thế lai cao. Từ 50 cặp lúa bố mẹ 

này sẽ tiến hành nhân đời G1 tại khu nhà lưới của Trung tâm quy mô 0,5 ha. Thời 

gian thực hiện tập trung trong vụ xuân 2014 và xuân 2015. 

- Sản xuất hạt giống lúa bố mẹ nguyên chủng: tại Thị trấn Mộc châu, Sơn La 

với quy mô 0,5 ha trong vụ mùa 2014.  Sản phẩm dự kiến: 1,0 tấn hạt giống bố mẹ 

đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định TCVN1776/2004 - BNN được sử dụng để 

sản xuất hạt lai F1. 

 Nội dung 2: Sản xuất hạt lai F1 tổ hợp lúa lai Thiên Trường 217. 
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- Triển khai sản xuất thử hạt lai F1 tại khu ruộng sản xuất của Trung tâm với 

diện tích 02 ha trong vụ mùa 2014. Sản phẩm dự kiến đạt 05 tấn hạt lai F1 đưa vào 

sản xuất trong mô hình trình diễn thử nghiệm. 

Nội dung 3: Xây dựng mô hình trình diễn tổ hợp lúa lai Thiên Trường 217. 

- Quy mô: 52 ha. Trong đó: 

+ 02 ha sản xuất ở vụ xuân và vụ mùa 2014 tại Trung tâm giống cây trồng 

Nam Định. 

+ 50 ha sản xuất trong vụ xuân và vụ mùa 2015 tại  02 xã (xã Giao thịnh - 

huyện Giao thuỷ, xã Minh tân - huyện Vụ bản), mỗi điểm thực hiện 12,5 ha/vụ. 

Nội dung 4: Đăng ký công nhận giống Thiên Trường 217 được Cục Trồng 

trọt - Bộ NN & PTNT cho sản xuất thử. 

- Gửi giống khảo nghiệm cơ bản (VCU) tại Trung tâm khảo kiểm nghiệm 

giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia trong 3 vụ (vụ xuân 2014, vụ xuân 2015 và 

mùa 2014) .  

- Hoàn thiện hồ sơ trình Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nam 

Định và Hội đồng Khoa học của Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận giống lúa lai 

Thiên trường 217 được sản xuất thử. 

2. Kết quả 

- Đã thực hiện duy trì nhân dòng lúa bố mẹ siêu nguyên chủng trong vụ xuân 

năm 2014 thu được 50 kg hạt mẹ siêu nguyên chủng và 10 kg hạt bố siêu nguyên 

chủng.  

- Từ nguồn hạt giống lúa mẹ TGMS 21S siêu nguyên chủng thu được trong 

vụ xuân 2014, phối hợp Viện nghiên cứu và phát triển cây trồng – Học Viện Nông 

nghiệp Việt nam tiến hành nhân nguyên chủng trong vụ mùa 2014 tại Thị trấn Mộc 

Châu – Sơn La với diện tích 0,5 ha, năng suất đạt trên 2,0 tấn/ha, sản lượng thu 

được đạt 1.050 kg hạt mẹ. Chất lượng lô giống đạt độ thuần đồng ruộng 99,9%, hạt 

giống chắc đều, vàng sáng và được chứng nhận đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

QCVN 01-51:2011/BNNPTNT. 

-  Sản xuất hạt lai F1 tổ hợp lúa lai Thiên Trường 217: 

+ Vụ mùa 2014, đã tiến hành sản xuất hạt lai F1 với qui mô 02 ha tại khu 

ruộng  sản xuất của Trung tâm. Năng suất lúa đạt trung bình 25 tạ/ha, sản lượng 

hạt lai F1 thu được 5.000 kg, chất lượng lô giống đạt độ thuần đồng ruộng tốt, tỷ lệ 

cây lúa mẹ bất dục cao, đạt 99,9%. Hạt giống chắc đều, vàng sáng và kết quả kiểm 

nghiệm mẫu hạt giống lúa F1 đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-

51:2011/BNNPTNT. 

+ Ngoài việc thực hiện theo nội dung của dự án, trong năm 2014 Trung tâm 

giống cây trồng đã phối hợp với Công ty TNHH Cường Tân sản xuất 01 ha hạt lai 

F1 tại khu ruộng sản xuất của công ty, năng suất đạt 20 tạ/ha. Vụ mùa năm 2015 

tiếp tục sản xuất 03 ha hạt lai F1, năng suất đạt 25 tạ/ha. 

- Đã thực hiện xây dựng mô hình trình diễn giống lúa Thiên Trường 217 quy 

mô: 52 ha (02 ha trong vụ xuân và mùa 2014 tại Trung tâm giống cây trồng Nam 

Định; 50 ha trong vụ xuân và vụ mùa 2015 tại  02 xã (xã Giao thịnh - huyện Giao 

thuỷ, xã Minh tân - huyện Vụ bản), mỗi điểm thực hiện 12,5 ha/vụ). 

Kết quả theo dõi cho thấy tổ hợp lai Thiên trường 217 trong vụ xuân có thời 

gian sinh trưởng khoảng 130 ngày và vụ mùa có thời gian sinh trưởng từ 105-110 
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ngày. Thời gian đẻ nhánh gọn, thời gian trỗ bông tập trung, độ thuần đồng ruộng 

tốt, phù hợp thời vụ gieo cấy vụ xuân muộn và mùa trung ở tỉnh Nam Định. Giống 

Thiên trường 217 thâm canh trung bình và phù hợp sản xuất ở chân đất vàn, vàn 

cao của tỉnh Nam Định. Các mô hình đạt năng suất vụ xuân đạt 68,0 -69,0 tạ/ha, vụ 

mùa đạt 60,5 – 62,5 tạ/ha, đạt yêu cầu đề ra. 

Ngoài diện tích gieo cấy trong mô hình trình diễn (52ha) giống lúa Thiên 

trường 217 được Công ty TNHH Cường Tân đem gieo cấy thử nghiệm tại một số 

tỉnh phía bắc: Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Bắc Giang và một số tỉnh vùng Tây 

Nguyên như Đắc Lắc, Đắc nông. Kết quả thu được đều cho năng suất khá cao từ 

68 - 75 tạ/ha. Một số hạn chế của giống như nhiễm bệnh đạo ôn trong vụ xuân và 

bệnh bạc trong vụ mùa không xuất hiện tại các điểm gieo cấy. Thời vụ gieo cấy 

thích hợp tại các tỉnh phía bắc là xuân muộn và mùa muộn sẽ cho năng suất cao và 

chất lượng tốt, ít sâu bệnh. Tiềm năng mở rộng diện tích gieo cấy tại các tỉnh trung 

du, miền núi phía bắc và các tỉnh Tây nguyên là rất lớn. Đây cũng là hướng phát 

triển của giống Thiên trường 217 trong thời gian tới. 

  - Đã thực hiện các thủ tục đăng ký công nhận giống Thiên trường 217 được 

sản xuất thử:  

+ Gửi Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống và sản phẩm cây trồng Quốc gia 

khảo nghiệm VCU trong ba vụ (mùa 2014, vụ xuân 2015 và vụ mùa 2015) và khảo 

nghiệm DUS trong vụ xuân 2015. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở NN&PTNT tỉnh 

Nam Định và Cục trồng trọt xem xét công nhận giống sản xuất thử. 

+ Ngày 11/4/2017, Cục Trồng trọt đã có Quyết định số 78 /QĐ-TT-CLT 

công nhận giống lúa lai Thiên trường 217 được sản xuất thử cho vùng đồng bằng 

sông Hồng.  

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Đơn vị chủ trì dự án đã hoàn thành tốt các nội dung của dự án, các kết quả 

đã đạt và vượt yêu cầu so với thuyết minh và hợp đồng đã ký. Kết quả giống lúa 

Thiên trường 217 đã được công nhận sản xuất thử ở vùng đồng bằng sông Hồng. 

Qua kết quả khảo nghiệm sản xuất, Thiên Trường 217 là giống có năng suất 

khá, chất lượng cơm mềm, ngon và thích hợp gieo cấy ở vụ xuân vùng đồng bằng 

sông Hồng nhưng thích hợp cả 2 vụ ở vùng miền núi phía Bắc. 

Giống lúa Thiên Trường 217 còn có một số hạn chế đó là vụ xuân dễ nhiễm 

bệnh đạo ôn cổ bông (Điểm 3), vụ mùa nhiễm bệnh bạc lá (Điểm 3-5). Trong quá 

trình canh tác cần bố trí thời vụ gieo cấy vào vụ xuân muộn và mùa sớm, lúa phù 

hợp gieo cấy trên chân đất vàn trung bình, đất tốt và không phù hợp gieo cấy vụ 

mùa và đất xấu chua.  

2. Kiến nghị  

Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT Nam Định quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kinh 

phí khảo nghiệm, xây dựng mô hình trình diễn giống lúa Thiên Trường 217 trong 

hệ thống khuyến nông để đánh giá, quảng bá rộng rãi cho người dân trong tỉnh.  

Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định xem xét đánh giá kết quả dự 

án và tiếp tục hỗ trợ kinh phí để tổ chức sản xuất thử trên nhiều vùng sinh thái và 

công nhận chính thức giống lúa lai Thiên trường 217./. 
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XÂY DỰNG HỆ THỐNG SẢN XUẤT GIỐNG KHOAI TÂY SẠCH BỆNH 

CẤP GIỐNG GỐC TRONG NHÀ KHÍ CANH 

 
 Đơn vị chủ trì: Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN 

Thời gian thực hiện: 2015-2019 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Diện tích trồng khoai tây tại Nam Định hàng năm dao động trong khoảng từ 

2.000 đến 2.300 ha (tập trung ở các huyện chính là Ý Yên, Nam Trực, Vụ Bản), 

năng suất bình quân khoảng 15 tấn/ha, tổng sản lượng khoai tây toàn tỉnh hàng 

năm đạt khoảng 30.000 tấn. Tuy nhiên, diện tích và sản lượng khoai tây của Nam 

Định hiện đang còn thấp so với tiềm năng phát triển do một số nguyên nhân, trong 

đó có nguyên nhân chính là do vấn đề nguồn giống khoai tây. 

Một số giải pháp được đề xuất đó là xây dựng hệ thống sản xuất giống sạch 

bệnh tại chỗ, ứng dụng công nghệ nhân giống sạch bệnh bằng phương pháp nuôi 

cấy mô tế bào kết hợp nhân nhanh bằng công nghệ khí canh để sản xuất giống gốc; 

tổ chức nhân tiếp một số thế hệ trong nhà màn và khu cách ly để có đủ lượng giống 

phục vụ sản xuất.  

Năm 2013, Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN được Bộ KH&CN phê 

duyệt thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi “Ứng dụng khoa 

học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất giống khoai tây sạch bệnh tại Nam Định”. 

Mục tiêu của dự án là ứng dụng công nghệ khí canh sản xuất giống khoai tây nhằm 

chủ động nguồn giống khoai tây tại chỗ góp phần tăng năng suất, chất lượng và 

hiệu quả kinh tế. Cho đến hết vụ sản xuất năm 2013 dự án đã xây dựng được hai 

mô hình có kết quả ban đầu tương đối khả quan, trong đó đặc biệt mô hình sản 

xuất củ giống gốc trong nhà khí canh. Từ kết quả ban đầu của dự án, nhận thấy 

công nghệ nhân giống gốc bằng công nghệ khí canh là thực sự hiệu quả, giải quyết 

được nguồn giống gốc đầu vào để sản xuất các cấp giống tiếp theo, ngày 13/6/2014 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1049/QĐ-UBND  về việc phê duyệt đề án 

“Xây dựng hệ thống sản xuất khoai tây giống sạch bệnh tại tỉnh Nam Định” giai 

đoạn 2014 – 2017” trong đó có dự án “Xây dựng hệ thống sản xuất giống khoai tây 

sạch bệnh cấp giống gốc trong nhà khí canh”. 

Công nghệ khí canh với ưu điểm nổi bật là môi trường hoàn toàn sạch bệnh, 

không cần dùng thuốc trừ sâu bệnh, chu trình khép kín từ trồng đến thu hoạch, tiết 

kiệm nước và dinh dưỡng do có thể điều khiển tự động hóa được thời gian phun 

dinh dưỡng, cây sinh trưởng nhanh và cho năng suất cao, điều khiển được môi 

trường nuôi trồng. Công nghệ này cũng cho phép nhân được nhiều loại cây trồng, 

chu kỳ nhân giống nhanh hơn, công suất tăng 30 lần so với kỹ thuật truyền thống, 

loại bỏ khâu khử trùng (môi trường, mẫu vật) rất phức tạp trong nuôi cấy mô, tiết 

kiệm lao động, vật liệu, giảm giá thành… 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị máy móc  phục vụ sản 

xuất giống gốc  
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- Lắp đặt mới 04 nhà khí canh, tổng diện tích là 1.200 m2 với đầy đủ hệ 

thống thiết bị trồng cây khí canh theo quy trình công nghệ được chuyển giao từ 

Viện Sinh học Nông nghiệp. 

- Bổ sung một số trang thiết bị cho phòng nuôi cấy mô. 

 - Lắp đặt 01 kho lạnh bảo quản củ giống khoai tây, quy mô: 20 tấn/năm.  

Nội dung 2: Đào tạo cán bộ kỹ thuật 

- Đào tạo 05 cán bộ kỹ thuật thực hiện quy trình kiểm định, kiểm nghiệm 

các cấp giống đối với sản xuất giống khoai tây.  

 - Cơ quan đào tạo: Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng  

và phân bón Quốc gia. 

 Nội dung 3: Tổ chức sản xuất 

- Sản xuất giống gốc bằng công nghệ khí canh trong 03 vụ: 

  + Vụ đông năm 2015: từ tháng 10/2015 - 2/2016. 

  + Vụ đông năm 2016: từ tháng 10/2016 - 2/2017. 

  + Vụ đông năm 2017: từ tháng 10/2017 - 2/2018. 

- Công suất theo đề án là 500.000 củ giống gốc/năm, tổng sản phẩm là 

1.420.000 củ giống gốc đạt tiêu chuẩn QCVN 01-52: 2011/BNNPTNT. Tuy nhiên, 

trong quá trình triển khai, đơn vị chủ trì đã trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh 

quy mô sản phẩm thành 300.000 củ giống siêu nguyên chủng/năm, tổng sản phẩm 

đạt 900.000 củ khoai tây cấp giống siêu nguyên chủng trong nhà khí canh.   

2. Kết quả 

-  Đã xây dựng 04 nhà khí canh, tổng diện tích 1.200m2. Các nhà khí canh 

được thiết kế hệ thống nuôi trồng bao gồm: hệ thống thùng xốp trồng cây, hệ thống 

điều khiển ánh sáng, điện nước, hệ thống làm mát.  

- Đã bố trí lắp đặt 01 kho lạnh quy mô 20 tấn, công suất 3,3 HP đảm bảo đủ 

các điều kiện để bảo quản sản phẩm củ khoai tây giống gốc của dự án. 

- Đã đầu tư nâng cấp trang thiết bị phòng mô:  

+ Bổ sung 05 chiếc giàn giá trồng cây mới bằng khung thép không rỉ, sử 

dụng đèn led chuyên dụng cho cây trồng;  

+ Bổ sung trang thiết bị phục vụ nuôi cấy mô như: 01 kính hiển vi soi nổi, 

01 tủ sinh trưởng thực vật, 01 tủ cấy vô trùng, 02 bộ dụng cụ thao tác trong nuôi 

cấy mô, 01 cân kỹ thuật, 01 nồi hấp tiệt trùng dung tích 196 lít. 

+ Bổ sung 01 hệ thống thiết bị test virus Elisa phục vụ kiểm tra nhanh bệnh 

cây trong quá trình triển khai dự án và giúp các cấp sản xuất giống tiếp theo kiểm 

soát chất lượng khoai tây giống gồm: máy đọc, máy rửa, máy ủ mẫu, bộ kit chuẩn 

test virus  khoai tây cho virus Y,X,A. 

- Đã đào 05 cán bộ kỹ thuật có khả năng lên kế hoạch, trực tiếp tổ chức, trực 

tiếp tham gia kiểm định, kiểm nghiệm các cấp giống khoai tây trong nội dung dự 

án và sản phẩm các cấp giống theo tiêu chuẩn củ giống đạt tiêu chuẩn QCVN 01-

52:2011/BNNPTNT và các quy định về kiểm định kiểm nghiệm hiện hành. 

- Tổ chức sản xuất củ giống gốc trong nhà khí canh:  

+ Quy mô: Tổng diện tích nhà khí canh đưa vào sản xuất theo dự án là 

1.600m2. Trong đó 1.200 m2 nhà khí canh (04 nhà tách rời) được đầu tư mới và 01 

nhà khí canh diện tích 400m2 thuộc dự án Nông thôn miền núi đã đầu tư từ trước 

cho Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN. 
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+ Thời vụ: 03 vụ (Vụ đông năm 2015, 2016, và 2017).  

+ Tổng sản phẩm củ giống siêu nguyên chủng trong nhà khí canh thu được 

trong 03 vụ là 695.798 củ (Vụ đông năm 2015: 201.703 củ; Vụ đông 2016:  

316.955; Vụ đông năm 2017: 177.138 củ). Toàn bộ số củ thu được trong vụ đông 

2015 và 2016 đã được bàn giao cho Trung tâm Giống cây trồng Nam Định để tiến 

hành sản xuất cấp giống tiếp theo trong khuôn khổ Đề án khoai tây của tỉnh. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dự án đã triển khai đầy đủ nội dung công việc, đảm bảo được mục tiêu dự 

án đã đề ra theo thuyết minh được duyệt và điều chỉnh. Kết quả đạt được như sau: 

- Đã hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị để sản xuất giống siêu nguyên chủng 

bằng công nghệ khí canh: lắp đặt mới 04 nhà khí canh với diện tích 1.200 m2 cùng 

với nhà khí canh diện tích 400 m2 từ dự án Nông thôn miền núi đã đạt tổng quy mô 

sản xuất 1.600m2 nhà khí canh. 

- Mua sắm bổ sung nâng cấp hệ thống thiết bị phòng nuôi cấy mô, hệ thống 

thiết bị Elisa kiểm tra chất lượng cây giống trong phòng nuôi cấy mô tế bào và củ 

giống sản xuất từ nhà khí canh. 

- Đã triển khai sản xuất củ giống siêu nguyên chủng trong nhà khí canh đạt 

về quy mô và diện tích sản xuất. Tuy nhiên, do các nguyên nhân chủ quan và 

khách quan (do điều kiện thời tiết bất thuận nhiệt độ cao ảnh hưởng đến sinh 

trưởng phát triển và quá trình tạo củ khoai tây khí canh, do thiết kế hệ thống cấp 

hồi nước chưa hạn chế được việc ô nhiễm nguồn nước..), tổng số củ khoai tây 

giống cấp siêu nguyên chủng trong nhà khí canh chỉ đạt 77,31% so với sản phẩm 

được điều chỉnh.  

- Đã đào tạo 05 cán bộ kỹ thuật về kiểm định, kiểm nghiệm giống khoai tây. 

Cán bộ được đào tạo nắm vững kiến thức về quy trình kiểm định, kiểm nghiệm củ 

giống khoai tây các cấp giống.  

2. Kiến nghị  

- Đề nghị UBND tỉnh, Sở NN&PTNT xem xét có cơ chế hỗ trợ gián tiếp giá 

giống khoai tây cho người dân thông qua việc hỗ trợ chi phí sản xuất cho các đơn 

vị tham gia trong hệ thống sản xuất giống khoai tây của tỉnh để đảm bảo sự duy trì, 

vận hành hệ thống có hiệu quả đáp ứng mục tiêu cung cấp trên 1.000 tấn khoai tây 

sạch bệnh, chất lượng mỗi năm cho sản xuất vụ đông của tỉnh. 

- Đề nghị các Sở, ngành có liên quan tham mưu đề xuất với UBND Tỉnh có 

cơ chế hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm nhằm ổn định sản xuất thông qua việc 

ứng dụng KH&CN vào trong bảo quản, chế biến các sản phẩm từ khoai tây, 

chuyển hướng từ sản xuất khoai tây ăn tươi sang sản xuất khoai tây phục vụ chế 

biến, thu hút các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, các doanh nghiệp sản xuất các 

sản phẩm từ khoai tây đầu tư vào địa bàn tỉnh. 

- Đề nghị tiếp tục hỗ trợ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Nam Định 

đổi mới công nghệ trong sản xuất khoai tây giống trên nền tảng công nghệ khí canh 

nhằm khắc phục các nhược điểm của công nghệ khí canh, tăng năng suất, chất 

lượng, giảm giá thành sản phẩm. 
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SẢN XUẤT GIỐNG KHOAI TÂY SẠCH BỆNH 

CẤP GIỐNG SIÊU NGUYÊN CHỦNG VÀ NGUYÊN CHỦNG 

 
 Đơn vị chủ trì: TT. Giống cây trồng Nam Định 

Thời gian thực hiện: 2015-2020 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nam Định là tỉnh trọng điểm về nông nghiệp, nằm ở phía nam đồng bằng 

Bắc Bộ và có vị trí quan trọng trong vấn đề an ninh lương thực. Diện tích đất nông 

nghiệp của tỉnh 106.701 ha chiếm 63.8% diện tích đất tự nhiên. Diện tích đất 

chuyên lúa (2vụ/năm) khoảng 80.000 ha, phần còn lại là diện chuyên màu, và lúa 

màu.  

Trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh xác định khoai tây là một 

trong 5 cây trồng chính gồm: lúa, lạc, khoai tây, ngô và đậu tương. Trong đó, khoai 

tây mục tiêu đặt ra là diện tích đảm bảo 3.000 ha/năm. Trong mấy năm gần đây,  

sản xuất giống khoai tây sạch bệnh bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật 

hiện đang được ứng dụng rộng rãi. Công nghệ này có ưu thế về giá thành, chủ 

động ở trong nước cả về thời vụ và chủng loại giống, hạn chế của biện pháp này là 

chu trình nhân giống kéo dài, cơ sở vật chất đầu tư khá lớn. Tuy nhiên công nghệ 

này vẫn được nhiều nước áp dụng vì tính hiệu quả và tại Việt Nam đã được Viện 

Sinh học nông nghiệp – Học viện Nông nghiệp Việt Nam nghiên cứu gần 20 năm 

và đã đưa ra thành quy trình sản xuất được Bộ NN& PTNT công nhận là tiến bộ kỹ 

thuật cho áp dụng rộng.  

Về hệ thống kho bảo quản lạnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có trên 60 kho 

lạnh có khả năng bảo quản khoảng 2.000 tấn giống khoai tây, đáp ứng cơ bản nhu 

cầu bảo quản giống trên địa bàn tỉnh. Các vùng sản xuất lớn có tính hàng hoá đã 

xác định được cơ cấu giống, nông dân có trình độ, kinh nghiệm sản xuất. 

Xuất phát từ thực tế nêu trên, với mục đích đến năm 2017 sẽ hình thành một 

hệ thống sản xuất khoai tây giống sạch bệnh với đầy đủ trang thiết bị, cơ sở hạ 

tầng, nguồn nhân lực đáp ứng được 50% nhu cầu giống trong sản xuất khoai tây tại 

tỉnh Nam Định, ngày 13/6/2014 UBND tỉnh Nam Định đã phê duyệt đề án "Xây 

dựng hệ thống sản xuất giống khoai tây sạch bệnh tại tỉnh Nam Định giai đoạn 

2014 - 2017" theo Quyết định số 1049/QĐ-UBND, trong đó có dự án “Sản xuất 

giống khoai tây sạch bệnh cấp giống siêu nguyên chủng và nguyên chủng".        

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1. Đầu tư thiết bị máy móc, cơ sở vật chất phục vụ sản xuất. 

- Lắp đặt 16.000m2 nhà lưới đa năng để sản xuất giống siêu nguyên chủng.  
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- Mua bổ sung máy móc thiết bị, sửa chữa cải tạo kho lạnh, hệ thống điện hạ 

thế 0,4KV phục vụ cho việc duy trì hoạt động của hệ thống kho lạnh được cải tạo 

nâng cấp.  

Nội dung 2: Tiếp nhận công nghệ và tập huấn kỹ thuật 

- Tiếp nhận công nghệ sản xuất giống siêu nguyên chủng và giống nguyên 

chủng từ Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN. 

- Tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ thuật: 01 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất giống 

siêu nguyên chủng và 01 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất giống nguyên chủng.  

 Nội dung 3: Tổ chức sản xuất giống khoai tây siêu nguyên chủng (SNC) 

trong nhà lưới đa năng. 

- Quy mô: 02 ha nhà lưới đa năng (gồm 16.000m2 mới được lắp đặt tại 

Trung tâm giống cây trồng Nam Định và 4.000m2 tiếp nhận từ dự án thuộc Chương 

trình Nông thôn miền núi do Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN chủ trì thực 

hiện). 

- Nguồn củ giống gốc: Từ dự án "Xây dựng hệ thống sản xuất giống khoai 

tây sạch bệnh cấp giống gốc trong nhà khí canh". 

- Thời vụ: sản xuất trong 03 vụ đông (năm 2015, 2016 và 2017). 

- Sản phẩm: năng suất đạt tối thiểu 5 tấn/ha, tổng sản lượng giống siêu 

nguyên chủng của dự án trong 3 vụ dự kiến đạt 30 tấn. 

Nội dung 4: Tổ chức sản xuất giống khoai tây cấp giống nguyên chủng 

- Quy mô: 10ha/vụ, thực hiện trong 02 vụ ( năm 2016 và 2017). Tổng diện 

tích sản xuất là 20 ha.  

- Mô hình sản xuất năng suất đạt tối thiểu 10 tấn/ha, củ giống đảm bảo chất 

lượng theo tiêu chuẩn QCVN 01-52: 2011/BNNPTNT. Tổng sản lượng giống 

nguyên chủng dự kiến đạt 200 tấn. 

2. Kết quả 

- Đã lắp đặt 04 nhà lưới đa năng với tổng diện tích 16.000m2 và tiếp nhận 01 

nhà lưới từ dự án Chương trình Nông thôn miền núi của Trung tâm Ứng dụng tiến 

bộ KH&CN với diện tích 4.000 m2.  Đây là loại nhà lưới đa năng, có thể cơ động 

tháo lắp, kết cấu gồm chân đế bê tông, cột thép ống, dây thép giằng ngang và néo 

giữa các cột. Bên ngoài phủ kín lưới nilon trên nóc và xung quanh, lưới che là lưới 

nilon có mật độ lỗ nhỏ 100 lỗ/cm2 có tác dụng ngăn chặn sự xâm nhập của các đối 

tượng côn trùng chích hút, trong đó chủ yếu để ngăn đối tượng rệp là môi giới 

chính truyền bệnh vi rút (nguyên nhân chính  gây thoái hóa giống). 

- Đã mua bổ sung 02 máy làm đất Kubota – Nhật Bản cỡ trung, 08 máy bơm 

công suất 1,5 kw để tưới cho 4 nhà lưới sản xuất củ giống siêu nguyên chủng và 03 

máy bơm công suất 11,18 kw phục vụ sản xuất củ giống nguyên chủng. 
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- Cải tạo sửa chữa 03 kho lạnh để bảo quản củ giống nguyên chủng, siêu 

nguyên chủng. Cải tạo sửa chữa hệ thống điện hạ thế 0,4 KV phục vụ cho việc duy 

trì hoạt động của hệ thống kho lạnh được cải tạo nâng cấp 

- Đã tiếp nhận công nghệ sản xuất giống siêu nguyên chủng và giống nguyên 

chủng từ Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN gồm các quy trình: Quy trình sản 

xuất củ siêu nguyên chủng trong nhà màn; Quy trình sản xuất củ giống nguyên 

chủng trên vùng cách ly; Kỹ thuật thanh lọc đồng ruộng, duy trì cấp giống nguyên 

chủng và xác nhận trên đồng ruộng; Quy trình bảo quản trong kho lạnh củ giống 

khoai tây 

- Đã tập huấn kỹ thuật sản xuất giống khoai tây sạch bệnh cấp giống siêu 

nguyên chủng và nguyên chủng cho 30 công nhân tham gia sản xuất trong mô hình 

của dự án. 

- Tổ chức sản xuất giống khoai tây siêu nguyên chủng: 

+ Theo thuyết minh dự án được duyệt, quy mô sản xuất củ giống SNC tổng 

số là 6,0 ha trong 3 vụ (năm 2015, 2016, 2017), mỗi vụ là 02 ha trong nhà lưới. 

Tuy nhiên, năm 2015 dự án "Xây dựng hệ thống sản xuất giống khoai tây sạch 

bệnh cấp giống gốc trong nhà khí canh" mới triển khai sản xuất củ khí canh nên bị 

chậm 01 năm. Do đó, với lượng củ giống khoai tây khí canh tiếp nhận từ dự án 

Nông thôn miền núi chỉ đảm bảo để tổ chức sản xuất trong vụ đông 2015 với diện 

tích 0,6 ha trong nhà lưới. Đồng thời, dự án phải điều chỉnh thời gian và sản xuất 

bổ sung 1,4 ha trong vụ đông năm 2018 để đảm bảo quy mô tổng số đạt 6,0 ha theo 

kế hoạch dự án. 

+ Tổng sản lượng củ giống cấp siêu nguyên chủng đạt 33,75 tấn (đạt 112%), 

các lô giống đạt tiêu chuẩn theo QCVN 01-52: 2011/BNNPTNT. 

- Tổ chức sản xuất giống khoai tây cấp giống nguyên chủng: 

+ Theo thuyết minh ban đầu sẽ tổ chức sản xuất quy mô10ha/vụ, thực hiện 

trong 02 vụ ( năm 2016 và năm 2017), tổng diện tích sản xuất là 20 ha. Tuy nhiên, 

do liên quan đến mô hình sản xuất củ giống siêu nguyên chủng điều chỉnh thời 

gian nên mô hình sản xuất giống khoai tây cấp giống nguyên chủng cũng kéo dài 

trong 03 vụ ( năm 2016, 2017 và 2018).  Kết quả, tổng diện tích thực hiện: 20,0 ha 

bằng 100% kế hoạch đã được phê duyệt. Nhìn chung năng suất củ giống ở tất cả 

các vụ đều đạt và vượt yêu cầu đề ra (>10 tấn/ha). Thực tế, năng suất tổng thể 

(gồm cả củ to) đạt 16-18 tấn/ha, tuy nhiên vì củ giống to (đường kính trên 6 cm) 

khi trồng sẽ tốn rất nhiều lượng giống nên người sản xuất đã tách bán củ to để thu 

hồi một phần chi phí sản xuất. 

+ Tổng sản lượng củ giống cấp nguyên chủng đạt 219 tấn (đạt 109%). Tất 

cả các lô đều đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quy định theo QCVN 01-52: 
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2011/BNNPTNT và được cấp giấy chứng nhận của Trung tâm Khảo - kiểm 

nghiệm giống và sản phẩm cây trồng Quốc gia. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dự án sản xuất giống khoai tây sạch bệnh cấp siêu nguyên chủng và nguyên 

chủng đạt triển khai đạt được nhiều kết quả góp phần thực hiện thành công hệ 

thống sản xuất giống khoai tây của tỉnh. Chất lượng giống khoai tây sản xuất theo 

dự án đều đảm bảo tốt, sinh trưởng phát triển khỏe, năng suất cao và sạch bệnh. 

Tất cả các lô giống đều đảm bảo tiêu chuẩn quy định của nhà nước và được cấp 

giấy chứng nhận chất lượng bởi Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống và sản phẩm 

cây trồng quốc gia. 

Dự án có khối lượng công việc lớn, nhiều hạng mục, thời gian thực hiện kéo 

dài qua nhiều vụ và ở các đơn vị khác nhau nên khó chủ động trong kế hoạch sản 

xuất. Theo kế hoạch, dự án thực hiện từ năm 2015-2018, nhưng thực tế đã kéo dài 

đến 2019. Vì năm 2015 đơn vị cung ứng củ khí canh không đủ lượng giống theo 

yêu cầu, do đó phải sản xuất bổ sung vào năm 2019. 

Nhà lưới quy mô 02 ha lắp đặt vào năm 2015, vừa sản xuất được một vụ thì 

bị thiệt hại do bão số 1 năm 2016.  

Theo Đề án, giống khoai tây sử dụng là giống Solara, nhưng thực tế nhu cầu 

sản xuất của người dân thay đổi chuyển sang sử dụng giống Marabel. Trong khi đó 

muốn thay đổi chu kỳ sản xuất giống mới phải cần 4 năm. Vì vậy đơn vị thực hiện 

dự án pha 2 bị phụ thuộc và chịu nhiều rủi ro về thị trường tiêu thụ củ giống. 

2. Kiến nghị  

Cây khoai tây là một trong năm cây trồng chủ lực của tỉnh trong chiến lược 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đồng thời để duy trì hoạt động hệ thống sản xuất 

giống khoai tây sạch bệnh của tỉnh, vì vậy đề nghị UBND tỉnh, Sở Khoa học Công 

nghệ: 

- Tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí thường xuyên để duy trì sản xuất giống 

gốc và sản xuất thử nghiệm các giống khoai tây mới phục vụ nhu cầu sản xuất. 

- Có chính sách hỗ trợ giá giống nguyên chủng cho các đơn vị tham gia sản 

xuất giống cấp xác nhận. 

- Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp liên kết sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm cho người dân để qua đó thúc đẩy sản xuất phát triển.  

- Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác quản lý, kiểm 

tra lĩnh vực giống cây trồng, nhất là giống khoai tây, nhằm hạn chế nguồn giống 

khoai tây chất lượng kém cung ứng trên thị trường./. 
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PHỤC TRÁNG ĐỂ PHÁT TRIỂN 

GIỐNG LÚA TÁM ẤP BẸ CỔ TRUYỀN 
 

 Đơn vị chủ trì: Trạm Khuyến Nông huyện Xuân Trường 
Thời gian thực hiện: 2015-2018 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Huyện Xuân Trường nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Nam Định có diện tích 

đất tự nhiên 119,4 km2 trong đó đất nông nghiệp trồng lúa cả năm là 11.750 ha. 

Năng suất lúa đạt bình quân 123,2 tạ/ha (trong đó lúa Tám Ấp bẹ đạt 37 tạ/ha). 

Trong những năm qua mặc dù công nghiệp, dịch vụ phát triển nhưng huyện 

Xuân Trường vẫn xác định phát triển nông nghiệp là chủ yếu để đảm bảo an ninh 

lương thực và làm nền tảng để phát triển công nghiệp dịch vụ. Để khai thác tiềm 

năng thế mạnh của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng; UBND huyện đã xây 

dựng Đề án sản xuất lúa, vụ đông với phương châm chuyển dịch mạnh cơ cấu 

giống, mùa vụ đưa các giống lúa chất lượng, giá trị (đặc biệt với sản xuất vụ mùa) 

UBND huyện đã quy hoạch mở rộng vùng sản xuất lúa Tám Ấp bẹ cổ truyền, nếp 

đặc sản trên địa bàn huyện nhằm nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích canh tác, 

nâng cao thu nhập cho người dân. 

Lúa Tám Ấp bẹ là giống bản địa của địa phương đã được gieo trồng từ rất 

lâu đời, giống có nhiều đặc điểm quý như dạng hình cây cao, bản lá nhỏ, cứng, 

chống chịu sâu bệnh. Hạt gạo thon dài, trắng bóng không bạc bụng, cơm ngon, dẻo 

có mùi thơm đặc trưng. 

Để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của giống lúa tám ấp bẹ đảm 

bảo có chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu của thị trường, nâng cao thu nhập của người 

dân trên địa bàn huyện thì cần phải phục tráng lại giống lúa đồng thời phải nghiên 

cứu các biện pháp kỹ thuật thâm canh. Từ tình hình trên UBND huyện Xuân 

Trường xác định việc thực hiện dự án: “Phục tráng và phát triển giống lúa Tám Ấp 

bẹ” là việc làm hết sức cần thiết.   

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Điều tra, xác định các điều kiện để phục tráng và lập bản đồ 

khoanh vùng sản xuất phát triển giống lúa Tám Ấp bẹ. 

+ Điều tra thực trạng sản xuất và tiêu thụ lúa Tám Ấp bẹ tại huyện Xuân 

Trường. 

+ Xác định quy mô, diện tích, chủng loại giống lúa Tám Ấp bẹ tại địa bàn 

huyện. 

+ Thu thập và đánh giá phân loại sơ bộ các mẫu giống thu thập. 

Nội dung 2: Nghiên cứu, đánh giá phân lập và xác định mẫu Tám ấp bẹ 

chuẩn để phục tráng. 

+ Nghiên cứu, đánh giá đặc điểm nông sinh học, sinh trưởng phát triển, năng 

suất và chất lượng của các mẫu giống lúa Tám Ấp bẹ thu thập: Báo cáo kết quả về 

đánh giá đặc điểm nông sinh học, sinh trưởng phát triển, năng suất và các chỉ tiêu 

chất lượng giống Tám Ấp bẹ của đơn vị chuyên môn để xác định và tuyển chọn 

được các mẫu giống lúa Tám Ấp bẹ đúng giống gốc nhất (giống cần được phục 

tráng). 
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+ Đánh giá mùi thơm từ lá và nội nhũ để đánh giá và phân lập các mẫu Tám 

Ấp bẹ thu thập: Báo cáo kết quả đánh giá mùi thơm của đơn vị chuyên môn để 

phân lập và xác định tính đúng giống, tương đồng của các mẫu giống Tám Ấp bẹ 

thu thập. 

+ Đánh giá chất lượng (hoá sinh, lý sinh) của các mẫu Tám Ấp bẹ thu thập: 

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng của đơn vị chuyên môn của các mẫu giống 

Tám Ấp bẹ thu thập. 

Nội dung 3: Phục tráng và sản xuất giống Tám Ấp bẹ. 

+ Chọn lọc cá thể, chọn Go  

+ Phục tráng và sản xuất giống siêu nguyên chủng: Tạo được 180- 220 kg 

hạt giống cấp Siêu nguyên chủng nhằm tăng chất lượng hạt giống cung cấp cho sản 

xuất. 

+ Sản xuất giống nguyên chủng: Tạo ra 3-5 tấn hạt giống cấp nguyên chủng 

trong vụ mùa 2018 nhằm cung cấp hạt giống có chất lượng cho sản xuất đại trà. 

Nội dung 4: Hoàn thiện quy trình thâm canh giống lúa tám ấp bẹ 

Kết quả: 01 quy trình kỹ thuật tổng hợp đảm bảo chất lượng giống cũng như 

hạt thương phẩm tốt cho giống Tám ấp bẹ. 

Nội dung 5: Tập huấn và hội nghị 

+ Tập huấn kỹ thuật phục tráng, duy trì, sản xuất giống lúa Tám ấp bẹ: Tập 

huấn cho khoảng 300 nông dân và cán bộ kỹ thuật trong vùng dự án. 

+ Hội thảo đầu bờ: Hội thảo đâu bờ với qui mô: 50 đại biểu 

             SƠ ĐỒ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN PHỤC TRÁNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chọn vật liệu khởi đầu  

(Chọn hộ và ruộng) 

Chọn cây ưu tú để lập thành dòng 

(150-200 cây) 

Đánh giá dòng lần 1 

(chọn ra 40 - 50 dòng ưu tú) 

Đánh giá dòng lần 2 

(chọn ra được 20-30 dòng, 

dòng đạt tiêu chuẩn siêu 

nguyên chủng) 

Sản xuất sơ bộ dòng lần 2 
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      Vụ G2: 

 

 

       Vụ G3: 

 

Sản xuất  

hạt nguyên chủng 
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2. Kết quả 

2.1. Kết quả chọn lọc cá thể, chọn Go vụ mùa 2015:  Kết quả đạt được là 

300 cá thể/40 mẫu đạt được đánh số thứ tự từ 1 đến 300 và tiếp tục loại ra 62 cá thể 

không đạt yêu cầu và thu được 238 cá thể/40 mẫu đạt để làm vật liệu gieo cấy đánh 

giá các dòng G1 trong vụ Mùa 2016 tiếp theo.  

2.2. Kết quả phục tráng và sản xuất giống siêu nguyên chủng:  

Trong 1 ha sản xuất G1 là 0,4 ha vụ mùa năm 2016; và G2 là 0,6 ha vụ mùa 

năm 2017. 

Vụ Mùa 2016 chọn ra 50 cá thể G0 đạt yêu cầu trong vụ Mùa 2015 gieo cấy 

để sản xuất giống lúa Tám ấp bẹ truyền thống mang phẩm cấp G1. Kết quả chọn 

lọc, đánh giá so sánh với giống gốc đã chọn ra được 30 dòng G1 đạt yêu cầu  

Vụ Mùa 2017 tiếp tục chọn ra 8 dòng G1 đạt tiêu chuẩn để sản xuất giống 

siêu nguyên chủng G2 tại địa bàn xã Xuân Đài. Kết quả đánh giá các dòng G2 đã 

chọn ra được 4 dòng đạt yêu cầu thu được sản lượng thóc siêu nguyên chủng là 

200 kg. 

Vụ mùa 2018 tiếp tục nhân nguyên chủng giống lúa Tám ấp bẹ cổ truyền với 

diện tích 3ha tại địa bàn xã Xuân Đài thu được 7 tấn giống. 

2.3. Hoàn thiện quy trình thâm canh giống lúa tám ấp bẹ 

Từ kết quả thực hiện quy trình thâm canh cho thấy ở các mức phân bón khác 

nhau và mật độ trồng khác nhau có các yếu tố cấu thành năng suất là khác nhau. 

Khi tăng lượng phân bón lên thì các chỉ tiêu tăng nhưng nó lại tỷ lệ nghịch với mật 

độ, trong cùng một công thức phân bón thì mật độ tăng thì kết quả các chỉ tiêu theo 

dõi sâu bệnh hại tăng lên và năng suất giảm đi. Phân bón và mật độ trồng càng cao 

thì năng suất càng thấp. Công thức P3M3 (tương ứng với mức bón phân 90kg N + 

90kg P2O5 + 100kg K2O và cấy 45 dảnh/khóm) cho kết quả sâu bệnh hại cao 

nhất, năng suất thấp nhất. Công thức P2M1 (tương ứng với mức bón phân 70kg N 

+ 90kg P2O5 + 80kg K2O và cấy 25 dảnh/khóm cho kết quả khả quan nhất với 

mức năng suất thực thu đạt cao nhất. 

2.4. Tổ chức lớp Tập huấn kỹ thuật phục tráng, duy trì, sản xuất giống lúa 

Tám ấp bẹ và Hội thảo đầu bờ. 

Tổng số người: 132 người gồm cán bộ chủ chốt tại các địa phương và đại 

diện các hộ nông dân tại các điểm nhân rộng của dự án; Các học viên được cung 

cấp tài liệu kĩ thuật, giảng viên hướng dẫn lý thuyết cụ thể, trao đổi và trả lời các 

câu hỏi của học viên; các học viên tham gia lớp tập huấn đều nắm vững quy trình 

kĩ thuật thâm canh giống lúa Tám ấp bẹ cổ truyền; 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dự án phục tráng giống lúa tám ấp bẹ cổ truyền thực hiện đúng các mục tiêu 

và nội dung đã đề ra góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 -2020 

và tầm nhìn đến năm 2030 và tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh, huyện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án được Sở Khoa học & công nghệ, 

Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND huyện quan tâm chỉ đạo sát sao đồng bộ, đơn 

vị thực hiện dự án phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị khoa học của tỉnh, trung 

ương, thực hiện đúng quy trình kĩ thuật và nội dung của dự án. 

Sau quá trình chọn tạo, kết quả như sau: 

+ Độ thuần của giống: 98% bộ lá đòng ôm cổ bông; 
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+ Màu sắc của hạt: nâu đậm hơn so với hạt giống ban đầu; 

+ Hạt gạo thon dài hơn; 

+ Độ trong hơn, hạt gạo không bạc bụng; 

+ Tỷ lệ hạt gạo nguyên vẹn hơn; 

+ Mùi thơm hơn; 

+ Độ dẻo cao hơn so với ban đầu; 

+ Phân bón: Dùng tăng phân hữu cơ, phân xanh; phân vô cơ giảm so với 

mức người dân đang bón; 

+ Mật độ cấy thưa: 22 – 25 khóm/m2; 

+ Tỷ lệ sâu bệnh giảm: sâu đục thân, sâu cuốn lá; 

+ Giảm lượng giống so với trước đây 0,5 kg/sào 

Dự án thực hiện đã chọn tạo ra lượng giống chất lượng cho năng suất, chống 

chịu sâu bệnh khá đáp ứng nhu cầu sản xuất cho người dân trong và ngoài huyện, 

giữ được giống bản địa của địa phương, tạo ra sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu 

cầu của thị trường, nâng cao giá trị trên diện tích canh tác tăng thu nhập cao cho 

người sản xuất. 

2. Kiến nghị và đề xuất:  
 + Đề nghị UBND tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh tiếp tục đầu tư hỗ trợ kinh 

phí để huyện xây dựng thương hiệu trị trường cho giống lúa tám ấp bẹ cổ truyền; 

 + Đề nghị áp dụng quy trình sản xuất giống lúa TAB với mức bón phân 1 

tấn phân HCVS sông Giang + 70kg N + 90kg P2O5 + 80kg K2O và cấy 25 

dảnh/khóm. 

 Liên kết với một số doanh nghiệp tổ chức, mở rộng sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm; Các cấp chính quyền xã, huyện trong đó có Ban nông nghiệp cần tích cực 

tham gia vào công tác quản lý, khuyến cáo các hộ nông dân sử dụng giống lúa phù 

hợp với đồng đất của địa phương trong cơ cấu mùa vụ, trong đó có giống lúa Tám 

ấp bẹ cổ truyền để xây dựng giữ gìn thương hiệu của giống lúa cổ truyền./. 
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XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT SẢN XUẤT  

GIỐNG KHOAI TÂY SOLARA SẠCH BỆNH TẠI HUYỆN NAM TRỰC 

 
 Đơn vị chủ trì: Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện Nam Trực 

Thời gian thực hiện: 2016-2017 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Huyện Nam Trực có diện tích tự nhiên 16.194 ha, tổng diện tích nông 

nghiệp 11.500 ha. Trong những năm qua, khoai tây là cây trồng chủ lực trong vụ 

đông của huyện; năng suất đạt trung bình 130 tạ/ha; Sản lượng đạt 10.500 tấn. Tuy 

nhiên, hiệu quả sản xuất khoai tây còn thấp so với tiềm năng của giống và điều 

kiện canh tác. Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún. Việc sử dụng giống khoai 

tây trong những năm qua còn gặp nhiều khó khăn chủ yếu là những giống cũ như 

khoai Trung quốc, KT3… nhiễm sâu bệnh xoăn lá, héo xanh, rệp, nhện đỏ… dẫn 

đến năng suất thấp giảm từ 50 - 60%, chất lượng không đảm bảo, giá bán không 

cao, người nông dân không có lãi, thậm chí còn bị lỗ nên sản xuất kém hiệu quả. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XXV, Đề án Tái cơ 

cấu ngành Nông nghiệp của huyện Nam Trực và Chủ trương của Tỉnh xác định sản 

xuất khoai tây của huyện Nam Trực là vùng sản xuất trọng điểm của tỉnh. Để nâng 

cao hiệu quả sản xuất khoai tây cho nông dân trên địa bàn huyện, nhất là các xã 

vùng đồng màu cần thiết phải thay thế các giống khoai tây cũ chất lượng kém, 

năng suất thấp, nhiễm sâu bệnh… bằng giống khoai tây sạch bệnh, năng suất, chất 

lượng cao. Đồng thời mở rộng nhanh giống khoai tây sạch bệnh vào sản xuất đại 

trà. Đặc biệt đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai thực hiện Đề án xây 

dựng hệ thống sản xuất giống khoai tây sạch bệnh tại tỉnh Nam Định, đây là cơ hội 

nhân nhanh giống khoai tây chất lượng tốt vào sản xuất tại các địa phương; nhằm 

khắc phục được những tồn tại do sử dụng những giống khoai cũ qua nhiều vụ, 

nhiễm sâu bệnh nhất là bệnh xoăn lá do virus, héo xanh do nấm và vi khuẩn. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Tiếp nhận chuyển giao quy trình công nghệ  

- Nội dung: Tiếp nhận quy trình công nghệ sản xuất củ giống khoai tây 

solara cấp xác nhận. 

- Đơn vị chuyển giao: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 

tỉnh Nam Định. 

- Phương thức chuyển giao: Cung cấp tài liệu quy trình trồng khoai tây 

Solara cấp xác nhận phù hợp điều kiện tại Nam Định. 

Nội dung 2: Đào tạo cán bộ kỹ thuật 

- Đào tạo 10 cán bộ kỹ thuật công nghệ sản xuất củ giống khoai tây solara 

cấp xác nhận. 
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- Đối tượng: Là các cán bộ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 

Trạm Khuyến nông, Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Cán bộ địa chính nông 

nghiệp các xã tham gia mô hình,… 

- Cơ quan đào tạo: Trung tâm giống cây trồng Nam Định (là đơn vị phối hợp 

với Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Nam Định xây dựng Quy trình sản xuất 

củ giống xác nhận trên vùng cách ly và Quy trình bảo quản củ khoai tây giống sạch 

bệnh trong kho lạnh phù hợp với điều kiện tại Nam Định). 

Nội dung 3: Xây dựng Mô hình sản xuất củ giống khoai tây Solara cấp xác 

nhận 

- Quy mô: 16ha, tại 4 xã Nam Dương, Nam Giang, Nam Hùng, Nam Hoa 

(4ha/xã). Với 434 hộ tham gia sản xuất trong đó: xã Nam Dương 133 hộ; thị trấn 

Nam Giang 138 hộ; xã Nam Hoa 70 hộ; xã Nam Hùng 93 hộ. 

- Nguồn giống: 19.200 kg khoai tây giống Solara cấp nguyên chủng là sản 

phẩm trong chương trình sản xuất khoai tây sạch bệnh của tỉnh Nam Định do 

Trung tâm giống cây trồng Nam Định cung cấp. Chất lượng củ giống: không bị 

thối, hỏng, đảm bảo yêu cầu và có giấy chứng nhận phù hợp QCVN 01-

52:2011/BNNPTNT. 

- Thời gian: vụ đông năm 2016. 

- Sản phẩm: Năng suất 10 -12 tấn/ha; Củ giống đạt Quy chuẩn QCVN 01-

52:2011/BNNPTNT. 

Nội dung 4: Tập huấn cho nông dân 

- Đối tượng tham gia lớp học: 300 hộ nông dân thuộc 04 xã triển khai dự án. 

Hình thức tổ chức, tập trung học viên tại Hội trường để hướng dẫn lý thuyết kết 

hợp với thực hành, tham quan học tập ngay tại mô hình của dự án. 

- Nội dung được triển khai tại lớp tập huấn: Tập huấn quy trình từ giống, 

trồng chăm sóc, bảo vệ thực vật, tưới nước…..; Tập huấn quy trình trồng thanh lọc 

giống, bảo vệ thực vật, thu hoạch, bảo quản… 

2. Kết quả 

- Đã tiếp nhận thành công 01 quy trình công nghệ sản xuất củ giống khoai 

tây solara cấp xác nhận. 

- Đào tạo được 10 cán bộ kỹ thuật tiếp thu và làm chủ được quy trình công 

nghệ sản xuất củ giống khoai tây solara cấp xác nhận. Tập huấn cho 434/300 hộ 

nông dân hiểu nắm vững được kỹ thuật sản xuất củ giống khoai tây solara cấp xác 

nhận. 

- Mô hình sản xuất củ giống khoai tây Solara cấp xác nhận với quy mô 16ha, 

đạt năng suất 10,28 tấn/ha, sản lượng 164,5 tấn giống (đạt 102,8% vượt so với chỉ 

tiêu đề ra trong Hợp đồng KHCN là 160 tấn), củ giống đạt quy chuẩn QCVN 01-

52:2011/BNNPTNT. 
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III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Thông qua mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về sản xuất giống khoai tây 

solara sạch bệnh với quy mô 16 ha tại huyện Nam Trực, mô hình được triển khai 

tại 4 xã vùng đồng màu, trọng điểm sản xuất khoai tây của huyện. Mô hình ứng 

dụng tiến bộ kỹ thuật về trồng khoai tây solara tại huyện Nam Trực tạo cho cán bộ, 

hộ nông dân có một tư duy và cách nhìn mới về sử dụng giống khoai tây, nhằm 

đưa những giống có chất lượng hiệu quả cao vào sản xuất; với 164,5 tấn giống xác 

nhận là giống khoai tây mới, sạch bệnh đưa vào sản xuất đại trà trong vụ đông 

2017, đây là tiền đề thúc đẩy các mô hình tiếp tục được nhân rộng trong các vụ 

đông tiếp theo.  

2. Kiến nghị  

 Kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Khoa học & công nghệ, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tạo điều kiện hỗ trợ các hộ nông dân để xây dựng các vùng 

sản xuất giống tập trung có đủ các điều kiện cách ly về không gian thời gian, giúp 

các hộ nông dân ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, giúp cho họ duy trì ổn 

định và phát triển. Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo khoa học, cung cấp các 

thông tin về sản xuất nông nghiệp, triển khai các tiến bộ kỹ thuật để sản xuất nông 

nghiệp của tỉnh ngày càng phát triển theo phương thức sản xuất hàng hóa nhằm 

đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của xã hội./. 
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SẢN XUẤT GIỐNG KHOAI TÂY CẤP XÁC NHẬN QUY MÔ HÀNG HÓA 

 
 Đơn vị chủ trì: TT. Giống cây trồng Nam Định 

Thời gian thực hiện: 2015-2020 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong chiến lược phát triển nông nghiệp của tỉnh, ngoài cây lúa đảm bảo an 

ninh lương thực thì cây khoai tây được xác định là một trong những cây trồng đem 

lại giá trị sản xuất và nâng cao thu nhập cho nông dân. Đề án tái cơ cấu Ngành 

Nông nghiệp của tỉnh đã xác định khoai tây là một trong 5 cây trồng chính gồm: 

lúa, lạc, khoai tây, ngô và đậu tương.  

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, diện tích trồng khoai tây của tỉnh Nam 

Định có xu hướng giảm dần và giữ khoảng 2.200 ha. Hàng năm, tổng sản lượng 

khoai tây toàn tỉnh ước đạt khoảng 30.000 tấn, nếu chỉ tính giá bình quân 6.000 

đồng/kg, mỗi ha có tổng thu nhập 70 – 80 triệu đồng, lãi khoảng 40 - 50 triệu 

đồng/ha. Mặc dù sản xuất khoai tây có hiệu quả kinh tế cao như vậy nhưng diện 

tích vẫn không phát triển rộng được, nguyên nhân chủ yếu là do chất lượng giống 

đầu vào kém dẫn đến năng suất thấp.  

Ngày 13/6/2014 UBND tỉnh Nam Định đã có Quyết định số 1049/QĐ-

UBND phê duyệt đề án "Xây dựng hệ thống sản xuất giống khoai tây sạch bệnh tại 

tỉnh Nam Định giai đoạn 2014 - 2017", trong đó giai đoạn 1 gồm: dự án “Sản xuất 

củ giống gốc bằng công nghệ khí canh”, dự án “Sản xuất giống khoai tây sạch 

bệnh cấp giống siêu nguyên chủng và nguyên chủng" và giai đoạn 2 sẽ triển khai 

dự án “Sản xuất giống khoai tây cấp xác nhận quy mô hàng hóa”.  

Theo nội dung của đề án, dự án giai đoạn 2 “Sản xuất giống khoai tây cấp 

xác nhận quy mô hàng hóa” sẽ sử dụng củ giống nguyên chủng của dự án giai đoạn 

1 chuyển xuống các xã tham gia thực dự án để sản xuất giống cấp xác nhận, phục 

vụ nhu cầu về giống cho nông dân sản xuất khoai tây vụ tiếp theo. Dự án có thể 

xem là khâu cuối trong hệ thống sản xuất khoai tây giống sạch bệnh được hình 

thành theo nội dung Đề án tại tỉnh Nam Định, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại 

địa phương. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Sửa chữa 25 kho lạnh để bảo quản giống khoai tây  

- Hỗ trợ sửa chữa, cải tạo 25 kho bảo quản lạnh đảm bảo đủ các điều kiện để 

bảo quản giống khoai tây cấp xác nhận theo nội dung dự án. 

Nội dung 2: Tập huấn kỹ thuật  

- Tập huấn kỹ thuật sản xuất giống khoai tây cấp xác nhận cho 750 lượt 

người tại các điểm tham gia thực hiện dự án. 

- Tập huấn kỹ thuật vận hành kho lạnh bảo quản giống khoai tây cho 25 

người trực tiếp vận hành các kho lạnh được sửa chữa theo nội dung dự án. 
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Nội dung 3: Tổ chức sản xuất giống khoai tây xác nhận  quy mô hàng hóa 

- Quy mô và địa điểm: 170 ha trong 2 vụ. 

+ Vụ đông 2017: 70 ha ( Xã Yên Cường – Ý Yên: 20 ha; xã Liên Bảo - Vụ 

Bản: 10 ha; xã Nam Hùng – Nam Trực: 20 ha; xã Trực Chính - Trực Ninh: 20 ha). 

+ Vụ đông năm 2018: 100 ha (Dự kiến là Xã Yên Cường – Ý Yên: 25 ha; xã 

Liên Bảo - Vụ Bản: 20 ha; xã Nam Hùng – Nam Trực: 25 ha; xã Trực Chính - 

Trực Ninh: 30 ha). Tuy nhiên, do có một số thay đổi về nhu cầu sản xuất dẫn đến 

sự thay đổi điều chỉnh và đã được Sở KH&CN đồng ý tại công văn số 

859/SKHCN-QLCN&TTCN ngày 2/11/2018, cụ thể là: xã Yên Cường – Ý Yên 

(25ha); xã Liên Bảo - Vụ Bản (20 ha); xã Nam Hùng – Nam Trực (15ha); xã Trực 

Chính - Trực Ninh (40ha). 

- Nguồn củ giống: Củ giống Solara nguyên chủng là sản phẩm chuyển tiếp 

từ dự án “Sản xuất giống khoai tây sạch bệnh cấp giống siêu nguyên chủng và 

nguyên chủng" thuộc giai đoạn 1 của Đề án khoai tây của tỉnh do Trung tâm giống 

cây trồng Nam Định chủ trì thực hiện.  

- Về giá củ giống: Theo Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của 

UBND tỉnh Nam Định, vụ đông năm 2017  giá củ giống được hỗ trợ là 50% 

(Trung tâm giống cây trồng Nam Định hỗ trợ 30% và nhà nước hỗ trợ 20%). Trong 

vụ đông năm 2018, giá củ giống được hỗ trợ 30% (Trung tâm giống cây trồng Nam 

định hỗ trợ 10% và nhà nước hỗ trợ 20% ). 

- Sản phẩm: 1.700 – 2.040 tấn củ giống khoai tây cấp xác nhận đạt chất 

lượng theo QCVN hiện hành. 

Nội dung 4: Kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn QCVN hiện hành 

Sản phẩm củ khoai tây cấp giống xác nhận của dự án sẽ được Trung tâm 

Khảo Kiểm nghiệm giống và sản phẩm cây trồng Quốc gia kiểm định, kiểm 

nghiệm theo tiêu chuẩn QCVN 01-52:2011/BNNPTNT. 

2. Kết quả 

- Đã hỗ trợ sửa chữa, cải tạo 25 kho bảo quản lạnh đảm bảo đủ các điều kiện 

để bảo quản giống khoai tây cấp xác nhận bao gồm: 06 kho lạnh tại xã Nam Hùng, 

huyện Nam Trực; 07 kho lạnh tại Công ty TNHH Cường Tân, khu công nghiệp 

Trực Hùng, Trực Ninh; 04 kho lạnh tại xã Yên Cường, huyện Ý Yên; 01 kho lạnh 

tại xã Yên Nhân, Ý Yên; 02 kho lạnh tại xã Yên Thắng, Ý Yên; 02 kho lạnh tại 

HTX Bảo Xuyên, xã Liên Bảo, Vụ Bản; 03 kho lạnh tại Trung tâm giống cây trồng 

Nam Định. Sau khi sửa chữa, chất lượng kho bảo quản tốt, tiết kiệm chi phí tiền 

điện, chất lượng củ giống bảo quản trong kho được đảm bảo, giảm tỷ lệ hao hụt củ 

giống sau khi bảo quản. Do được hưởng lợi từ dự án, các chủ kho lạnh đã ưu tiên 

bảo quản và giảm một phần kinh phí dịch vụ bảo quản khoai tây giống cho các hộ 

nông dân sản tham gia mô hình của dự án. 

- Đã tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất giống khoai tây cấp xác nhận cho 

750 lượt người là các hộ nông dân tại các điểm tham gia thực hiện dự án. Thông 
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qua tập huấn, đã giúp cho người dân nắm được yêu cầu của kỹ thuật sản xuất  

khoai tây giống cấp xác nhận, biết được vai trò chất lượng của củ giống đến năng 

suất khoai tây thương phẩm, vận dụng kiến thức được tập huấn kết hợp với kinh 

nghiệm sản xuất của mình để áp dụng ngay vào sản xuất. 

- Đã tổ chức tập huấn kỹ thuật vận hành kho lạnh bảo quản giống khoai tây  

cho các chủ kho lạnh, kỹ thuật viên vận hành các kho lạnh tại các địa phương tham 

gia dự án và được hỗ trợ sửa chữa, cải tạo với số lượng 25 người. Sau khi tập huấn, 

các chủ kho lạnh, kỹ thuật viên đã tự tin và chủ động trong việc duy trì hoạt động 

của kho bảo quản giống khoai tây, biết cách xếp trong kho lạnh để đảm bảo đồng 

đều chất lượng giữa các bao giống khoai tây ở các vị trí khác nhau trong kho lạnh, 

nắm được nguyên lý điều khiển nhiệt độ bảo quản giống khoai tây trong kho lạnh 

đạt chất lượng tốt.  

- Đã tổ chức sản xuất giống khoai tây cấp xác nhận trên quy mô hàng hóa 

trong 02 vụ: 

+ Vụ đông năm 2017: tổ chức sản xuất trên diện tích là 70 ha ( Xã Yên 

Cường – Ý Yên: 20 ha; xã Liên Bảo - Vụ Bản: 10 ha; xã Nam Hùng – Nam Trực: 

20 ha; xã Trực Chính - Trực Ninh: 20 ha) với 329 hộ nông dân tham gia sản xuất. 

Kết quả, năng suất thu hoạch bình quân tại các điểm trung bình  đạt 18,75 tấn/ha, 

riêng điểm tại Trực Ninh đạt năng suất cao nhất 20 tấn/ha. Tổng sản lượng thu 

hoạch của dự án đạt 1.320 tấn củ giống khoai tây cấp xác nhận, sản lượng giống 

được nhập kho bảo quản tại các điểm sản xuất là 931 tấn.  

+ Vụ đông năm 2018:  tổng diện tích sản xuất là 100 ha (xã Yên Cường – Ý 

Yên (25ha); xã Liên Bảo - Vụ Bản (20 ha); xã Nam Hùng – Nam Trực (15ha); xã 

Trực Chính - Trực Ninh (40ha)) với 294 hộ tham gia sản xuất. Kết quả, năng suất 

thu hoạch bình quân tại các điểm đạt 18,25 tấn/ha, tổng sản lượng thu hoạch đạt 

1.825 tấn, sản lượng củ giống khoai tây xác nhận nhập gửi kho bảo quản lạnh năm 

2018 đạt 1.390 tấn. 

Kết quả chung: Sản xuất giống khoai tây cấp xác nhận trong hai năm 2017 

và năm 2018 theo nội dung dự án đã được Trung tâm giống cây trồng Nam Định 

phối hợp với các địa phương triển khai sản xuất với tổng cộng diện tích là 170 ha, 

đảm bảo 100% theo đúng kế hoạch của dự án. Tổng sản lượng thu hoạch được là 

3.145 tấn. Trong đó lượng giống nhập kho là 2.321 tấn, đạt và vượt kế hoạch so 

với mục tiêu của dự án đề ra là 1.700 - 2.040 tấn.  

Nội dung 4: Chứng nhận chất lượng giống khoai tây xác nhận 

Trung tâm giống cây trồng Nam Định đã ký hợp đồng với Trung tâm Khảo 

Kiểm nghiệm giống và sản phẩm cây trồng Quốc gia để thực hiện kiểm định, kiểm 

nghiệm chất lượng các lô giống khoai tây cấp xác nhận được sản xuất tại các xã 

trong khuôn khổ dự án.  
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Kết quả: Tất cả các lô giống khoai tây (năm 2017 là 931 tấn và năm 2018 là 

1.390 tấn) đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp xác nhận và được cấp Giấy chứng 

nhận chất lượng theo tiêu chuẩn QCVN 01-52: 2011/BNN-PTNT.  

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dự án đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo thuyết minh được 

duyệt và các điều chỉnh cho phép, cụ thể: 

- Sửa chữa cải tạo 25 kho lạnh phục vụ bảo quản giống khoai tây cấp xác 

nhận của dự án tại các địa phương tham gia dự án. Các kho lạnh sau khi sửa chữa, 

cải tạo đảm bảo yêu cầu chất lượng bảo quản giống khoai tây cho bà con trong 

vùng dự án sản xuất giống. 

- Đã tổ chức tập huấn cho 750 nông dân trong vùng dự án nắm vững được 

kỹ thuật sản xuất giống khoai tây cấp xác nhận, tập huấn cho 25 cán bộ vận hành 

kho lạnh nắm vững được kỹ thuật vận hành kho lạnh an toàn, hiệu quả. 

- Đã tổ chức sản xuất 170 ha giống khoai tây cấp xác nhận trong 2 vụ (vụ 

đông 2017 là 70 ha và vụ đông 2018 là 100 ha). Sản lượng củ giống đạt tiêu chuẩn 

cấp xác nhận thu được là 2.321 tấn, cao hơn so với mục tiêu dự án đề ra (yêu cầu 

dự án đề ra từ 1.700-2.040 tấn). Toàn bộ lượng giống trên có chất lượng tốt được 

cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quy định theo QCVN 01-52:2011/BNNPTNT. 

Đặc biệt toàn bộ lượng củ giống này các hộ dân tham gia dự án được thụ hưởng. 

2. Kiến nghị và đề xuất. 

Đây là dự án cuối cùng của Đề án “Xây dựng hệ thống sản xuất giống khoai 

tây sạch bệnh của tỉnh, giai đoạn 2014 – 2017” tạo khối lượng lớn sản phẩm củ 

giống xác nhận cung cấp cho sản xuất vụ đông của tỉnh. Để hệ thống sản xuất 

giống khoai tây tiếp tục duy trì và đem lại hiệu quả, đề nghị UBND tỉnh, Sở Khoa 

học Công nghệ và Sở nông nghiệp & PTNT tiếp tục quan tâm  hỗ trợ, chỉ đạo một 

số nội dung như sau: 

- Hỗ trợ kinh phí thường xuyên để duy trì, sửa chữa hệ thống nhà màn, nhà 

lưới trong sản xuất củ giống khí canh và siêu nguyên chủng. Hỗ trợ kinh phí duy 

trì và sản xuất thử nghiệm một số giống khoai tây mới triển vọng vào sản xuất.  

- Đối với các vùng sản xuất giống khoai tây xác nhận cần có chính sách hỗ 

trợ giá giống nguyên chủng và đầu tư, hỗ trợ hệ thống kênh mương tưới tiêu, máy 

móc làm đất, vun xới, thu hoạch,... 

- Quan tâm hỗ trợ liên kết sản xuất theo chuỗi tiêu thụ sản phẩm cho người 

dân, từ đó sẽ duy trì và mở rộng diện tích trồng khoai tây ở các địa phương.  

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kiểm tra, thanh tra chất lượng 

giống khoai tây trước mỗi vụ sản xuất nhằm nâng cao chất lượng giống khoai tây 

cung ứng trên thị trường. 
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TỔ CHỨC NHÂN GIỐNG VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT CÂY CẢI DẦU 

VỤ ĐÔNG TRÊN ĐẤT HAI LÚA TẠI HUYỆN HẢI HẬU 
 

              Đơn vị chủ trì: Trạm khuyến nông Hải Hậu 
              Thời gian thực hiện: 2011-2012 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ: 

Năng suất lúa tại huyện Hải Hậu đã đạt đến đỉnh cao của ngưỡng; để nâng 

cao thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác, cải thiện đời sống nông dân, 

tận dụng quỹ đất và nhân lực sau khi trồng 2 vụ lúa trong năm, cần mở rộng diện 

tích trồng cây vụ đông. Vụ đông năm 2009 diện tích trên ruộng 2 lúa mới chỉ đạt 

12,83% bằng 75,92% so kế hoạch (1.856 ha). Việc mở rộng gieo trồng cây ngô, 

cây đậu tương gặp khó khăn về thời vụ; cây cà chua, cây dưa chuột cho thu nhập 

cao, nhưng chi phí sản xuất lớn đầu ra không ổn định; cây khoai tây không phù 

hợp với chân đất thịt nặng; Nhiều mô hình cây vụ đông đã tập chung đầu tư sản 

xuất thành công, nhưng nhân ra diện rộng khó khăn. Trong khi đó cây cải dầu tuy 

chưa có đầu tư hỗ trợ của Nhà nước nhưng khả năng mở rộng có thuận lợi sau: 

Như khung thời vụ có thể kéo dài; Thời điểm ra hoa phù hợp với thời tiết mùa 

đông, Đầu tư chi phí giống, phân bón thấp; Thời gian bảo quản kéo dài... 

Vì thế xây dựng dự án “ Tổ chức nhân giống và xây dựng mô hình sản xuất 

cây cải dầu trên đất 2 lúa vụ đông năm 2011 tại huyện Hải Hậu”  giúp cho cho 

nông dân có giống tốt, nắm chắc  được các biện pháp kỹ thuật trong thâm canh, 

nâng cao thu nhập duy trì sản xuất  trong các vụ tiếp theo, góp phần đa dạng cây 

trồng trên địa bàn huyện là việc rất cần thiết. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Tổ chức nhân giống cây cải dầu: 

Tổ chức nhân giống tại 14 hộ dân tại HTXNN Hải Tân với diện tích 2ha, 

trong đó cải xanh lá lớn (tên thương mại là cải xanh) 1ha, cải xanh lá nhỏ (tên 

thương mại là cải vàng) 1ha; Giống sử dụng: Cải xanh lá lớn và cải xanh lá nhỏ  

Nội dung 2: Tổ chức xây dựng mô hình sản xuất cây cải dầu:  

Tổ chức sản xuất hạt cải dầu thương phẩm cho 960 hộ dân với diện tích 90ha 

tại  3 xã Hải Tân 40ha, Hải Lộc 20ha, Hải Sơn 30 ha; Giống sử dụng: Cải xanh lá 

lớn (tên thương mại là cải xanh) và cải xanh lá nhỏ (tên thương mại là cải vàng) 

Nội dung 3: Tổ chức tập huấn : 

Tập huấn kỹ thuật cho 16 cán bộ của các HTX và  960 người dân được chia 

làm 20 lớp tại nhà văn hóa các đội sản xuất về kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ sâu bệnh 

cuối vụ, thu hoạch, bảo quản cho các hộ xã viên.  

2. Kết quả: 

2.1. Mô hình nhân giống 2 ha: 

Kết quả các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của việc nhân giống                                                                  

Chỉ tiêu 

Thực hiện 
Kế 

hoạch 

So kế 

hoạch 

(%) 
Giống cải 

xanh 

Giống cải 

vàng 

Tổng 

cộng 

- Số học viên   46 30 153,33 

- Vật tư đã cấp cho nông dân 572,1 kg vật tư các loại (giống, phân 518,2 kg 110,40 



301 

 

bón,...) V.tư 

- Diện tích (ha) 1 1 2 2 100 

- Năng suất (tạ/ha) 9,70 7,70 8,70 8,50 102,35 

- Sản lượng (tấn) 0,97 0,77 1,74 1,70 102,35 

- Chất lượng:      

Chất lượng loại 1 (tấn) 0,68 0,62 1,30 - - 

Chất lượng loại 2 (tấn) 0,29 0,15 0,44 - - 

- Hiệu quả kinh tế      

- Chi phí (chưa tính công 

L.động) (triệu đồng/ha) 

7,31 7,31 7,31 7,13 102,52 

- Đơn giá bán      

Loại 1 (triệu đồng/tấn) 56,00 56,00 51,40 45,00 14,22 

Loại 2 (triệu đồng/tấn) 39,00 36,00 

- Tổng thu (triệu đồng) 49,39 40,12 89,51 76,5 117,01 

- Lãi thuần (chưa tính 

công lao động) (triệu đồng) 

42,08 32,81 77,88 - - 

Do cây cải dầu sản xuất chủ yếu trong vụ đông hàng năm, nên phải trải qua 

trên 8 tháng bảo quản, để hạt giống khi xuất ra có độ thuỷ phần ≤ 10% và tỷ lệ nảy 

mầm đạt trên 80% thì hạt giống khi đưa vào bảo quản phải có độ thuỷ phần ≤ 9%, 

trong đó chất lượng loại 1 là 1,3 tấn để bảo quản và cung ứng cho vụ đông 2012 , 

chất lượng loại 2 là 0,44 tấn doanh nghiệp thu mua để ép dầu. 

2.2. Mô hình sản xuất lấy hạt thương phẩm với diện tích 90 ha: 

TT Xã 

Kế hoạch 

diện tích  

(ha) 

Thực tế thực hiện 

Diện tích  

(ha) 
Năng suất  (tạ/ha) Sản lượng (tấn) 

1 Hải Tân 40 46 9,90 45,54 

2 Hải Sơn 30 30 9,80 29,40 

3 Hải Lộc 20 20 9,60 19,20 

Cộng 90 96 9,80 94,14 

 

TT Chỉ tiêu 

Thực hiện 
Kế 

hoạch 

So kế 

hoạch 

(%) 

Giống cải 

xanh 

Giống cải 

vàng 

Tổng 

cộng 

3 Diện tích (ha) 65,00 31,00 96,00 90,00 106,66 

4 Năng suất (tạ/ha) 10,00 9,40 9,80 9,70 101,03 

5 Sản lượng (tấn) 65,00 29,10 94,10 87,30 107,79 

6 Chất lượng:      

6.1 Chất lg loại 1 (tấn) 42,30 16,80 59,10 - - 

6.2 Chất lg loại 2 (tấn) 22,70 8,30 31,00 - - 

7 Hiệu quả kinh tế      

7.1 Chi phí (chưa tính  công 

L.động (triệu đồng/ha) 

7,31 7,31 7,31 7,13 102,52 

7.2 Đơn giá bán      

Loại 1 (triệu đồng/tấn) 39,00 36,00 
35,97 35.00 102,77 

Loại 2 (triệu đồng/tấn) 37,00 35,00 

7.3 Tổng thu (triệu đồng) 2.489,60 895,30 3.384,90 3.055,50 110,78 

7.4 Lãi thuần (chưa tính công 

lao động) (triệu/đồng) 

2.014,45 668,69 2.683,14 2.413,71 111,16 

Một số chỉ tiêu chính trong nội dung thực hiện dự án có hiệu quả rõ rệt so với 

trước khi thực hiện dự án như; Năng suất đạt 9,8 tạ/ha (tăng 1,03 % so kế hoạch), 

sản lượng đạt 94,1 tấn (tăng 7,79 % so kế hoạch), chi phí sản xuất tương đương và 
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cao hơn so kế hoạch 2,52 %, sản lượng loại 1 đạt 62,81 % giá bán tăng so 1- 2 triệu 

đồng/tấn. Giá bán bình quân đạt 35,97 triệu đồng/tấn cao hơn so kế hoạch 0,97 

triệu đồng tấn (tăng 2,77 % so kế hoạch). 

 Năng suất và giá bán của hạt cải xanh cao hơn năng suất và giá bán của hạt 

cải vàng nhưng vẫn duy trì 2 loại cải xanh và cải vàng trong sản xuất vì lý do: 

Giống cải xanh bản lá rộng (cần trồng thưa hơn), ít chùm hoa, thời gian sinh 

trường dài hơn cây cải vàng 7- 10 ngày; mặc dù giá hạt có cao hơn cải vàng (do 

hàm lượng tinh dầu/kg cao); nhưng để phát huy được năng suất hiệu quả yêu cầu 

thời vụ trồng phải sớm hơn 7- 10 ngày và phải thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật 

trong thâm canh. 

2.3 Tổ chức tập huấn : 
 

TT 

Chỉ tiêu 

 
Địa điểm 

Thực hiện Số đại 

biểu theo 

kế hoạch 

Ghi chú 

Số hội 

nghị 

Thời gian Số đại biểu 

1

1 

 

Hải Tân 

 

7 

4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 

8/9, 16/9, 17/9 

434 426  

1

2 

Hải Sơn 3 10/9, 11/9, 15/9 265 250  

2

3 

Hải Lộc 3 12/9, 13/9, 14/9 252 238  

Cộng:  951 914  

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 

1. Kết luận  
- Dự án đã đạt được mục tiêu đề ra: Đánh giá được thực trạng năng suất, chất 

lượng của phương thức sản xuất cũ và pương thức sản xuất mới; Tạo lượng hạt 

giống đủ để cung ứng cho trên 1.000 ha gieo cấy trong vụ đông năm 2012 và 

những năm tiếp theo.  

- Xây dựng được tài liệu quy trình chuẩn về nhân giống và sản xuất hạt cây 

cải dầu thương phẩm cho các vụ tiếp theo trong vụ đông dưới ruộng 2 lúa.  

- Thông qua việc triển khai dự án, trong bối cảnh thời tiết vụ đông năm 2011 

diễn biến khắc nghiệt là điều kiện tiếp tục khẳng định: Cây cải dầu ưu khí hậu 

nhiệt đới, thích nghi tốt với thời tiết lạnh ẩm của vụ đông, thời vụ gieo trồng không 

khắt khe như đa số các cây trồng vụ đông khác, có thể trồng từ đầu tháng 10 đến 

đầu tháng 11, năng suất khá ổn định, chi phí sản xuất thấp, thời gian bảo quản hạt 

được nâu, thị trường tiêu thụ rộng.  

 2. Kiến nghị và đề xuất 

Đề nghị UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và PTNT, 

UBND các huyện có chính sách hỗ trợ kinh phí để khuyến khích nông dân mở 

rộng diện tích gieo trồng cây cải dầu trong các năm tới và từng bước đưa cây cải 

dầu thành cây trồng chính trong vụ đông của tỉnh. 

Tổ chức tốt khâu tổ chức chỉ đạo sản xuất, liên doanh liên kết bao tiêu sản 

phẩm đầu ra cho nông dân./. 
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XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG 

VÀ TRÔNG HOA LAN HỒ ĐIỆP THƯƠNG PHẨM 

TẠI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: TT ứng dụng tiến bộ KH&CN Nam Định 

Thời gian thực hiện: 2011-2013 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong những năm gần đây, hoa đã trở thành sản phẩm nông nghiệp có giá trị 

kinh tế cao và có vai trò quan trọng trong nền sản xuất nông nghiệp hiện đại. Các 

loại hoa: hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa cúc, đồng tiền, lay ơn… đã được trồng ở 

nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nam Định. Các loại hoa tươi có giá trị văn hóa 

và thẩm mỹ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cả về số lượng và chất lượng. 

Kết quả nghiên cứu của Viện nghiên cứu Rau quả cho thấy, nhu cầu về hoa 

Lan Hồ điệp ở miền Bắc năm 2008 khoảng 30 vạn cây. Trong khi đó số lượng do 

một số cơ sở trong nước nhập cây đã được xử lý phân hóa mầm hoa ở nước ngoài 

về chăm sóc rồi cung cấp ra thị trường chỉ đáp ứng được 20-25%, số còn lại chủ 

yếu được nhập từ Trung Quốc và Đài Loan. Như vậy, giống gốc ban đầu chúng ta 

vẫn hoàn toàn phải phụ thuộc vào nguồn ở nước ngoài, chi phí nhập nội cao. 

Sử dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật để nhân giống hoa lan Hồ 

điệp trên quy mô công nghiệp đã được nghiên cứu và ứng dụng thành công tại một 

số nơi. Giai đoạn sau vườn ươm với các kỹ thuật ra ngôi, sử dụng giá thể, phân 

bón, chế phẩm sinh học, xử lý mầm hoa, điều khiển sinh trưởng giai đoạn phân hóa 

mầm hoa cũng đã được Viện nghiên cứu Rau quả ứng dụng thành công. 

Thực tế cho thấy, trồng hoa ở Nam Định chưa phát triển, một số hộ sản xuất 

hoa chủ yếu theo kinh nghiệm và kỹ thuật truyền thống là chính, chưa có đầu tư 

thiết bị công nghệ cao. Do vậy, việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến trồng ở quy 

mô thích hợp để nâng cao chất lượng sản phẩm hoa là yêu cầu cấp thiết của thực tế 

sản xuất hoa ở nhiều địa phương của tỉnh Nam Định hiện nay. 

Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN đề 

xuất triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng hoa 

Lan Hồ điệp thương phẩm tại thành phố Nam Định”. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Chuyển giao công nghệ 

- Đơn vị chuyển giao công nghệ: Viện nghiên cứu rau quả. 

- Các quy trình chuyển giao:  

+ Quy trình công nghệ nhân cây con lan Hồ điệp trong phòng nuôi cấy mô.   

+ Quy trình chăm sóc cây con sau nuôi cấy mô. 

- Phương thức chuyển giao: Hướng dẫn lý thuyết, cung cấp tài liệu và thực 

hành tại các mô hình theo hình thức cầm tay chỉ việc.  

Nội dung 2: Đào tạo kỹ thuật viên 

- Số lượng: 01 người. 
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- Nội dung đào tạo: các quy trình về sản xuất giống và nuôi trồng hoa lan Hồ 

điệp thương phẩm. 

- Đơn vị đào tạo: Viện nghiên cứu rau quả. 

- Phương thức đào tạo: Hướng dẫn lý thuyết, cung cấp tài liệu và thực hành. 

Nội dung 3: Xây dựng các mô hình  

- Mô hình sản xuất cây giống hoa lan Hồ điệp từ nuôi cấy mô tế bào 

+ Quy mô: 2000 cây giống/năm. 

+ Địa điểm: Phòng nuôi cấy mô diện tích 300m2 với đầy đủ trang thiết bị và 

nhà ươm cây con sau nuôi cấy mô diện tích 35m2 tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ 

KH&CN. 

+ Sản phẩm: 2.000 cây lan Hồ điệp giống nhân từ phòng nuôi cấy mô, cây 

có 2-3 lá mầm, chiều dài cây vuốt lá 4-6 cm, rễ phát triển tốt; 1.500 Cây lan hồ 

điệp 12 -18 tháng tuổi, cây có 4-6 lá, chiều dài cây vuốt lá 12-18cm, bộ rễ phát 

triển tốt. 

- Mô hình trồng hoa lan  Hồ điệp thương phẩm: 

+ Quy mô: 2000 cây/năm. 

+ Địa điểm: Nhà lưới diện tích 100 m2. 

+ Sản phẩm: 1.500 cây lan hồ điệp thương phẩm, cây có 4-6 lá, chiều dài 

cây vuốt lá 18-20 cm, rễ phát triển tốt, tỷ lệ cây ra hoa ≥ 80%, các màu hoa tím, 

trắng, vàng tùy theo giống. 

2. Kết quả 

- Các công nghệ được tiếp nhận gồm 02 quy trình công nghệ: 

+ Quy trình công nghệ nhân cây con lan Hồ điệp trong phòng nuôi cấy mô 

với các kỹ thuật: chọn lọc và chuẩn bị cây mẹ;  nuôi cấy khởi động; nhân nhanh; 

tạo cây hoàn chỉnh (tạo rễ cho chồi). 

+ Quy trình chăm sóc cây con sau nuôi cấy mô với các kỹ thuật: ra ngôi cây 

hoa lan Hồ điệp sau nuôi cấy mô, chăm sóc cây, kỹ thuật điều khiển ra hoa, phòng 

trừ sâu bệnh hại. 

- Mô hình nhân giống sản xuất cây giống hoa lan Hồ điệp bằng công nghệ 

nuôi cấy mô tế bào: đã lựa chọn được phương pháp vào mẫu bằng gieo hạt ưu việt 

hơn so với phương pháp vào mẫu bằng phát hoa với tỷ lệ đạt 80-100%, hệ số nhân 

của mẫu hạt n= 50 trong khi hệ số nhân phát hoa chỉ đạt n=15. Trong quá trình 

thực hiện, năm 2012 do có hiện tượng nhiễm hàng loạt nên phải điều chuyển địa 

điểm và tiếp tục sản xuất đảm bảo giảm tỷ lệ nhiễm xuống mức 5%.  Kết quả mô 

hình đạt các chỉ tiêu đề ra với sản phẩm 2.000 cây giống hoa lan Hồ điệp, cây có 2-

3 lá mầm, chiều dài cây vuốt lá 4-6 cm, rễ phát triển tốt. 

- Mô hình sản xuất hoa lan Hồ điệp thương phẩm: do thời gian nhân giống từ 

phòng nuôi cấy mô đến khi cây ra hoa kéo dài khoảng 30 tháng, do vậy tại mô hình 

nguồn cây giống được mua từ các đơn vị sản xuất nuôi cấy mô tế bào đáp ứng về 

độ tuổi để đưa vào sản xuất. Cụ thể: 
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+ Đã nhập 500 cây hoa lan Hồ điệp thương phẩm gửi tại đơn vị chuyển giao 

công nghệ và cử cán bộ của Trung tâm theo dõi chăm sóc và điều khiển hoa theo 

đúng quy trình kỹ thuật được chuyển giao, đến tháng 12/2021 đưa về nhà lưới của 

Trung tâm để tiếp tục chăm sóc, kết quả tỷ lệ cây ra hoa 96%, cây hoa phát triển 

tốt, số hoa/cành của các giống từ 7,5 – 8,6 hoa/cành.  

+ Đã nhập 1.500 cây giống hoa lan Hồ điệp 12-18 tháng tuổi có nguồn gốc 

từ nuôi cấy mô tế bào đưa vào thực hiện mô hình, tiến hành chăm sóc theo dõi sự 

sinh trưởng phát triển của các loại hoa trong nhà lưới rút ra biện pháp chăm sóc 

phù hợp với địa phương Nam Định. Kết quả tỷ lệ sống các giống đều đạt cao 85-

88%, sức chống chịu sâu bệnh ở mức trung bình. Trong quá trình thực hiện mô 

hình, do nhiệt độ khá cao vào mùa hè nên việc sinh trưởng và phát triển của cây 

con và cây trưởng thành trong nhà ươm cây không thuận lợi do vậy dự án đã thực 

hiện thêm một số phương án nhằm giảm nhiệt độ vào mùa hè như sau: Căng thêm 

01 lần lưới đen cản quang 80%; tưới tràn nước trên nền nhà lưới và nhà ươm cây; 

Thời gian chạy liền nước và quạt hút 24/24h; Tưới nước cho cây 02 lần/ ngày vào 

sáng sớm và chiều mát. 

 - Đào tạo và tập huấn: Đã đào tạo 01 kỹ thuật viên về nhân giống hoa lan Hồ 

điệp trong phòng nuôi cấy mô và kỹ thuật chăm sóc cây sau nuôi cấy mô. Cán bộ 

được đào tạo đã tiếp nhận, làm chủ được các công nghệ và kỹ thuật được chuyển 

giao, được Viện nghiên cứu rau quả cấp chứng nhận. 

 III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dự án đã tiếp nhận thành công công nghệ nhân giống hoa lan Hồ Điệp trong 

phòng nuôi cấy mô và kỹ thuật chăm sóc, điều khiển ra hoa cây hoa lan Hồ Điệp. 

Về cơ bản đã làm chủ được công nghệ và có thể sản xuất với số lượng lớn cung 

cấp cho thị trường. Các cán bộ kỹ thuật có thể chủ động trong việc sản xuất giống 

về cách pha chế môi trường, kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây 

hoa có nguồn gốc từ nuôi cấy mô. 

Qua triển khai mô hình cho thấy việc điều khiển ra hoa theo thời gian yêu 

cầu phải đảm bảo yếu tố nhiệt độ với nhiệt độ thấp hoặc nhiệt độ chênh lệch ngày 

đêm lớn đều có thể điều khiển ra hoa của cây lan Hồ Điệp. Theo kết quả nhiệt độ 

thấp (18-250C) hoặc nhiệt độ chênh lệch ngày đêm từ 8-100C sẽ sinh ra mầm hoa. 

2. Kiến nghị  

- Đề nghị cho phép áp dụng kết quả của dự án vào sản xuất để xây dựng và 

phát triển thành vùng sản xuất hoa chất lượng cao, nhằm khai thác và sử dụng 

những lợi thế của địa phương. 

-  Đề nghị UBND tỉnh xem xét có những cơ chế, chính sách khuyến khích, 

hỗ trợ (về đất đai, vay vốn ưu đãi, xúc tiến thương mại) cho các thành phần kinh tế 

tham gia sản suất nông nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân) đầu tư phát triển 

cây hoa tại tỉnh Nam Định./. 
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG CÂY BỤP GIẤM 

ĐỂ ỨNG DỤNG SẢN PHẨM CÂY BỤP GIẤM VÀO CHẾ BIẾN ĐỒ UỐNG,  

THỰC PHẨM, MỸ PHẨM VÀ LÀM THUỐC CHỮA BỆNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Lương Thế Vinh 

Thời gian thực hiện: 2011-2013 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây bụp giấm (còn có nhiều tên gọi khác như: cây rau chua, cây dâm bụt 

chua, cây đay nhật, cây giền cá, cây giền chua) có tên khoa học là Hibiscus 

Sabdariffa L., thuộc họ bông (Malvaceae), tên thương mại là Roselle, được coi là 

cây dược liệu quý có nguồn gốc từ Trung Mỹ và Bắc Phi. Về công dụng, cây bụp 

giấm là loại cây đa dụng, hầu hết các bộ phận của cây được sử dụng với nhiều 

công dụng khác nhau: hoa chứa nhiều axid hữu cơ và nhiều thành phần hoá học 

khác làm dược liệu chữa nhiều bệnh như cao huyết áp, tiểu đường, suy thận, suy 

tim, hạn chế cholesterol trong máu; Đài quả có chất màu đỏ tím chiết ra có chứa 

nhiều sinh tố A, Vitamin B1, C, E, F... và nhiều acit hữu cơ khác. Theo tài liệu y 

học nước ngoài, các chất có mặt trong đài quả cây bụp giấm có tác dụng nhiều mặt: 

chống viêm nhiễm, kháng khuẩn, nhuận tràng, lợi tiểu, lợi mật, tăng cường chức 

năng tiêu hoá, hạn chế sự tạo sỏi ở đường tiết niệu, hạn chế sự béo phì do tích mỡ, 

giảm cholesterol và trigycerit trong máu, đào thải các chất độc khỏi cơ thể, hạn chế 

căn bệnh hiểm nghèo như ung thư. 

Hiện nay, cây bụp giấm đã được đưa vào trồng tại những vùi núi cao như 

Hòa Bình, Bắc Giang, Bình Thuận, nơi mà có hàm lượng các chất dinh dưỡng 

thấp, cây đã phát triển tốt, khả năng chịu hạn cao, khả năng kháng bệnh tốt. Vì vậy, 

nếu đưa cây bụp giấm về vùng đất chiêm trũng có nhiều phù sa, nhiều nước và các 

chất dinh dưỡng cây có khả năng sẽ phát triển tốt sẽ mang lại hiệu quả kinh tế lớn. 

Để đánh giá so sánh với các vùng khác thì việc trồng thử nghiệm chuyên canh cây 

bụp giấm tại trường Đại học Lương Thế Vinh để đưa ra được quy trình trồng 

chuyên canh là hết sức cần thiết. Hiện tại trong nước chưa có công trình nghiên 

cứu nào về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái và sơ chế các bộ phận của cây bụp 

giấm trên vùng đất mầu. Vì vậy rất cần thiết có công trình nghiên cứu về quy trình 

gieo trồng, chăm sóc, phòng bệnh, thu hái và sơ chế các bộ phận của cây bụp giấm. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

 Nội dung 1: Đánh giá điều kiện tự nhiên, xã hội của xã Yên Nhân và nghiên 

cứu xây dựng các quy trình kỹ thuật 

- Tiến hành điều tra số hộ, nhân khẩu, thu nhập bình quân, tổ chức hợp tác 

xã, diện tích canh tác, mùa vụ trồng cây lạc hè thu, hệ thống thủy nông, giao thông 

nội đồng; Lấy mẫu đất và phân tích xác định thành phần hóa học của đất tại Yên 

Nhân; Thu thập số liệu về khí tượng thủy văn của vùng Ý Yên tại Trạm khí tượng 

thủy văn Nam Định. 

- Tiến hành các thí nghiệm để xây dựng các quy trình kỹ thuật sau: 

+ Xây dựng tiêu chuẩn và qui trình kỹ thuật phân loại hạt, chọn hạt giống, 

bảo quản hạt, ươm giống bằng bầu, gieo hạt trong vườn ươm; 

+ Xác định thời điểm trồng luân canh giữa cây bụp giấm và cây lạc; 
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+ Xây dựng kỹ thuật làm đất; 

+ Xây dựng quy trình kỹ thuật gieo thẳng, trồng bằng bầu, trồng chuyên 

canh và trồng xen canh với cây lạc; 

+ Xây dựng quy trình kỹ thuật chăm bón, chăm sóc cây bụp giấm; 

+ Xây dựng quy trình thu hái và bảo quản đài; 

+ Xây dựng quy trình kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh. 

Nội dung 2: Nghiên cứu quy trình kỹ thuật sơ chế đài quả và xác định một số 

thành phần hóa học chủ yếu có trong lá và đài quả của cây bụp giấm. 

- Nghiên cứu quy trình kỹ thuật sơ chế đài quả thông qua: xác định dụng cụ 

tách, phương pháp tách; Phơi nắng hay sấy bằng máy (xác định nhiệt độ, tốc độ gió 

thích hợp); xác định độ ẩm, vật chất khô của đài hoa; xác định nhiệt độ, độ ẩm 

thích hợp của phòng bảo quản sau khi sơ chế. 

-  Xác định hàm lượng một số thành phần hoá học chủ yếu có trong lá, đài 

quả cây bụp giấm (anthocyanin, độ mầu, hàm lượng acid, polyphenol, đường khử, 

độ pH, các acid). So sánh hàm lượng các chất hoá học của cây bụp giấm được 

trồng tại Yên Nhân, vườn trường Đại học Lương Thế Vinh với cây bụp giấm trồng 

ở các vùng khác. 

Nội dung 3: Gieo, trồng thực nghiệm 01 ha cây bụp giấm chuyên canh, xen 

canh với cây lạc hè thu tại Yên Nhân; gieo, trồng chuyên canh cây bụp giấm trên 

diện tích 1.800 m2  tại vườn trường Đại học Lương Thế Vinh. Tổ chức hội thảo 

khoa học, tập huấn cho nông dân. 

- Tiến hành gieo trồng thực nghiệm sử dụng cây trong bầu và cây trong 

vườn ươm với quy mô: 

+ Gieo, trồng chuyên canh trên 0,5 ha đất của HTX Yên Nhân. 

+ Gieo, trồng xen canh trên 0,5 ha đất của HTX Yên Nhân. 

+ Gieo, trồng chuyên canh trên diện tích 1.800m2 tại vườn trường Đại học 

Lương Thế Vinh. 

- Tổ chức hội thảo khoa học để hoàn thiện các quy trình kỹ thuật, đánh giá 

chất lượng đài quả bụp giấm. Hội thảo gồm: các chuyên gia, đại biểu tại các Viện 

nghiên cứu cây trồng, các Sở, ban ngành của tỉnh Nam Định, huyện Ý Yên, các 

Công ty sản xuất và chế biến cây bụp giấm. 

- Tổ chức tập huấn 02 lớp cho cán bộ chủ chốt của hợp tác xã và bà con 

nông dân tham gia mô hình trồng thử nghiệm tại xã Yên Nhân. Nội dung tập huấn 

bao gồm: hướng dẫn cụ thể bước xử lý hạt giống, làm đất, phương thức trồng xen 

canh và trồng chuyên canh đến việc thu hái và cách bảo quản đài quả để đạt kết 

quả cao cho việc thu mua.  

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm:  

- 01 Báo cáo tổng thuật điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của  xã Yên Nhân. 

- 03 Báo cáo chuyên đề : 

+ Tiêu chuẩn, quy trình phân loại, bảo quản hạt, ươm giống và xác định thời 

điểm tối ưu trồng cây bụp giấm; 

+ Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, phòng trừ sâu bệnh cho cây 

bụp giấm; 

+ Quy trình kỹ thuật sơ chế đài quả bụp giấm. 
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- 01 Sổ tay hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên 

cây bụp giấm và sơ chế đài quả bụp giấm được Nhà xuất bản Nông nghiệp xuất 

bản. 

- 01 Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài. 

- 01 bái báo khoa học đăng trên Tạp chí Nông nghiệp. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần bổ sung thêm kiến thức về cách 

trồng, thu hái, chế biến ban đầu của cây bụp giấm trên đất pha cát với các quy trình 

kỹ thuật được hoàn thiện qua các thí nghiệm kỹ thuật đã triển khai. Giúp người 

nông dân lựa chọn cây dâm bụp giấm để đa dạng hóa cơ cấu cây trồng phù hợp với 

điều kiện đất đai của địa phương, tăng thu nhập theo tính toán khoảng 70-90 triệu 

đồng/ha. Người nông dân khi trồng xen canh cây bụp giấm với lạc ngoài thu lợi 

nhuận từ lạc còn có lợi nhuận thu được từ việc bán đài hoa của cây bụp giấm. Từ 

kết quả của đề tài, nếu tiếp tục triển khai mở rộng sẽ tạo ra vùng nguyên liệu cung 

cấp đài hoa bụp giấm cho các công ty chế biến thực phẩm, đồ uống không chỉ ở 

HTX Yên Nhân mà còn ở các nơi khác có điều kiện thiên nhiên tương tự như ở 

Yên Nhân. Khả năng liên kết với nhà bao tiêu sản phẩm rất bền chặt vì Công ty sản 

xuất đồ uống Thảo Mộc Hà Nội cam kết mua toàn bộ đài hoa và các sản phẩm sơ 

chế ban đầu. Ngoài bao tiêu sản phẩm tạo ra Công ty còn tư vấn những kinh 

nghiệm và kỹ thuật trồng, thu hái, bảo quản nguyên liệu. Đối với trường Đại học 

Lương Thế Vinh, thực hiện đề tài mở ra hướng đào tạo đại học và sau đại học cho 

nhà trường trong giai đoạn tiếp theo. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật trồng cây bụp giấm để ứng 

dụng sản phẩm cây bụp giấm vào chế biến đồ uống, thực phẩm, mỹ phẩm và làm 

thuốc chữa bệnh” đã hoàn thành được các nội dung và đạt được mục tiêu của đề 

tài, cụ thể: 

- Đã xây dựng được các quy trình kỹ thuật ươm giống,trồng, chăm sóc, thu 

hái, phòng trừ sâu bệnh và sơ chế đài quả của cây bụp giấm. 

- Đã xuất bản cuốn sổ tay hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc, thu hái cây 

bụp giấm để phổ biến rộng rãi trong sản xuất. 

Từ kết quả của đề tài người nông dân đã thấy được hiệu quả của cây bụp 

giấm mang lại là rất lớn, góp phần đa dạng hóa cây trồng trong nông nghiệp. 

2. Kiến nghị 

Đề nghị UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai mở rộng 

nhân rộng quy mô góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân và đa 

dạng hóa cây trồng trong nông nghiệp trước hết là tại các xã lân cận xã Yên Nhân. 

Về cơ chế chính sách: Hỗ trợ kinh phí để đào tạo cán bộ, tập huấn nông dân 

tại nơi có đề tài mở rộng. 

Về tổ chức quản lý: cần có sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương 

các ban ngành là yếu tố tiên quyết cho sự phát triển nhân rộng và ổn định của đề tài 

trong những năm tiếp theo./. 
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XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ RẦY HẠI LÚA 

THEO HƯỚNG HIỆU QUẢ - BỀN VỮNG 
 

 Đơn vị chủ trì: Chi cục Bảo vệ thực vật Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2010-2013 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nam Định là tỉnh có tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp với diện tích 

lúa hàng năm khoảng 160.000ha. Thành tựu nổi bật nhất trong nông nghiệp những 

năm qua của Nam Định là nhiều năm liền dẫn đầu cả nước về năng suất lúa. Tuy 

nhiên từ năm 2008 đến nay sản xuất nông nghiệp đã chịu ảnh hưởng rất lớn của 

thời tiết và sâu bệnh hại. Đối tượng dịch hại đã gây tổn thất lớn cho sản xuất phải 

kể đến là rầy. Riêng vụ mùa 2009 vừa qua dịch vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen 

lần đầu tiên xuất hiện tại tỉnh Nam Định. Đối tượng trung gian truyền bệnh là rầy. 

Diện tích nhiễm bệnh Vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen toàn tỉnh là 18.000ha, 

trong đó mất trắng không cho thu hoạch là: 8.100ha. Bệnh đã gây hại làm năng 

suất lúa bình quân toàn tỉnh giảm 5,85 tạ/ha so với vụ mùa năm 2008, sản lượng 

giảm 60.000 tấn, gây thiệt hại khoảng > 300 tỷ đồng, làm ảnh hưởng lớn tới đời 

sống của hơn 300.000 hộ nông dân. 

Kết quả thống kê giai đoạn 2005÷2010 cho thấy diện tích và mật độ rầy hại 

ngày càng tăng; triển khai dự án “xây dựng mô hình quản lý rầy hại lúa theo 

hướng hiệu quả - bền vững” nhằm hạn chế ảnh hưởng sâu bệnh hại đến năng suất 

lúa của tỉnh đồng thời góp phần bảo vệ môi trường do hạn chế sử dụng thuốc 

BVTV. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Đào tạo cán bộ kỹ thuật 

- Nội dung đào tạo: Đào tạo cán bộ của Chi cục Bảo vệ thực vật để làm tiểu 

giáo viên trong giai đoạn dự án và nhân rộng mô hình sau dự án. 

- Đơn vị đào tạo: Cục bảo vệ thực vật. 

- Phương thức thực hiện: Trao đổi và thảo luận theo phương pháp thông tin 

hai chiều; Kết hợp học đi đôi với hành và tham quan thực tế. 

Nội dung 2: Tập huấn kỹ thuật 

- Đối tượng tham gia lớp học: 100 nông dân của 2 hợp tác xã về quản lý dịch 

hại tổng hợp trên cây lúa.  

- Nội dung được triển khai tại lớp tập huấn:  

+ Triển khai 1 lớp huấn luyện nông dân về quản lý dịch hại tổng hợp trên 

cây lúa cho 50 nông dân sản xuất lúa trên địa bàn trong thời gian 14 tuần (mỗi tuần 

01 buổi);  
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 + Tổ chức tập huấn cho 50 hộ nông dân tham gia mô hình mở rộng về sản 

xuất lúa theo hướng hiệu quả-bền vững trong thời gian 03 ngày tại hội trường hợp 

tác xã.  

Nội dung 3: Xây dựng 2 mô hình quản lý rầy theo hướng hiệu quả - bền 

vững. 

* Mô hình đặc trưng cho các huyện ven biển: Gọi là mô hình 1 

- Địa điểm: HTX Phú Lễ xã Hải Châu huyện Hải Hậu 

- Quy mô: 5ha; Số hộ tham gia: 50 hộ 

- Giống: lúa lai. Vụ xuân (từ tháng 1 - tháng 5) năm 2011; 2012 cấy giống 

D.Ưu 527. Vụ mùa (từ tháng 6 - tháng 11) năm 2010; 2011 cấy giống Bắc ưu 253. 

* Mô hình đặc trưng cho các huyện phía Bắc tỉnh: Gọi là mô hình 2 

- Địa điểm: HTX Nam Mỹ xã Nam Mỹ huyện Nam Trực 

- Quy mô: 5ha; Số hộ tham gia: 50 hộ 

- Giống: lúa thuần - Bắc thơm số 7 cho cả hai vụ xuân và mùa. Vụ xuân (từ 

tháng 1-tháng 5) năm 2011; 2012. Vụ mùa (từ tháng 6-tháng 11) năm 2010, 2011. 

* Phương pháp tổ chức: Theo nhóm nông dân IPM có sự hướng dẫn của cán 

bộ kỹ thuật phụ trách mô hình và Ban quản lý HTX;  

* Các nội dung thực hiện trong mô hình: Theo dõi đánh giá sự phát triển của 

cây lúa theo các tiêu chí: số dảnh/khóm, số bông/khóm, năng xuất. Theo dõi đánh 

giá các loại dịch hại, đặc biệt là: mật độ sâu, rầy; tỷ lệ bệnh chính. Số lần phun 

thuốc, hoạch toán hiệu quả kinh tế. Theo dõi, đánh giá với các ruộng lúa trong 

vùng ngoài phạm vi dự án về số lần phun thuốc bảo vệ thực vật, năng suất, hoạch 

toán hiệu quả kinh tế. Bố trí thí nghiệm đồng ruộng:  Ảnh hưởng của phun thuốc 

trừ rầy ở các lứa đến bệnh lùn sọc đen ở cuối vụ.  

* Vùng trồng lúa nhân rộng dự án: Vụ mùa năm 2012. 

- Địa điểm: Tại 2 xã đã triển khai mô hình là Nam Mỹ - Nam Trực và Hải 

Châu - Hải Hậu 

- Quy mô: 30 ha/huyện. Số hộ tham gia: >150 hộ/huyện 

- Giống lúa: Bắc thơm số 7 - Nam Trực; Bắc ưu 253 - Hải Hậu. 

- Nội dung: Tập huấn, hướng dẫn nông dân sản xuất lúa theo hướng hiệu quả 

- bền vững. Quản lý sâu bệnh theo kết quả điều tra hệ sinh thái. Hướng dẫn nông 

dân làm các thí nghiệm nhỏ để tự giải quyết những khó khăn trong sản xuất lúa: 

Bón phân, ngưỡng phun thuốc… Phân nhóm sản xuất giữa những người đã tham 

gia mô hình và người chưa để nông dân dễ học tập, trao đổi.  

2. Kết quả 

- Đào tạo được 8 cán bộ tại Cục Bảo vệ thực vật làm tiểu giáo viên IPM; 

- Xây dựng thành công 02 mô hình quản lý rầy theo hướng hiệu quả - bền 

vững tại xã Nam Mỹ - Nam Trực và Hải Châu - Hải Hậu, quy mô mỗi mô hình 5ha 

với 50 hộ nông dân tham gia. Kết quả thực hiện mô hình cho thấy mẫu rầy nhiễm 
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vi rút tập trung vào tháng 8 và 9 (vụ mùa), mẫu lúa nhiễm vi rút xuất hiện muộn 

hơn. Vụ xuân mẫu rầy nhiễm bệnh xuất hiện từ tháng 3 trong khi đó mẫu lúa xuất 

hiện từ tháng 4 trở đi, điều này hoàn toàn phù hợp với quy luật phát sinh và lây lan 

của bệnh lùn sọc đen. Vụ mùa 2010 và xuân 2011 tỷ lệ mẫu rầy và lúa nhiễm vi rút 

đều thấp, đây cũng là nguyên nhân bệnh lùn sọc đen gây hại rất nhẹ trên đồng 

ruộng so với vụ mùa 2009.  

- Nhân rộng mô hình tại 2 xã Nam Mỹ - Nam Trực và Hải Châu - Hải Hậu, 

quy mô 30 ha/xã với 150 hộ nông dân tham gia. Qua một vụ sản xuất trên các 

mảnh ruộng của từng hộ nông dân đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với kiểu 

canh tác cũ: Năng suất tăng từ 5-20 kg/sào tương đương 140-560kg/ha; Số lần 

phun thuốc giảm 0,5-1,3 lần/vụ; Phân đạm giảm 1-2kg/sào tương đương 28-

56kg/ha. Điều quan trọng là giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, 

bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. 

- Xây dựng 01 quy trình thâm canh lúa hiệu quả - bền vững: Tăng năng suất 

lúa: 4 - 9,8 %; Giảm phun thuốc bảo vệ thực vật 0,5-1,5 lần/vụ; Giảm 28 - 56kg 

đạm/ha. Tăng hiệu quả kinh tế: 6,85-11%. 

- In và phát 1.000 sổ tay quy trình kỹ thuật quản lý rầy và bệnh lùn sọc đen 

với nội dung cho nông dân dễ áp dụng: Phát hiện rầy và bệnh lùn sọc đen sớm, 

quản lý rầy chặt chẽ ngay từ đầu vụ bằng các biện pháp tổng hợp, sử dụng các loại 

thuốc đặc hiệu theo nguyên tắc “4 đúng”. 

- Xây dựng 01 giáo trình huấn luyện nông dân về IPM - Dinh dưỡng lúa. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Từ kết quả mô hình, người nông dân đã nâng cao nhận thức về kỹ thuật thâm 

canh lúa trên thửa ruộng của gia đình mình, biết cách áp dụng các qui trình kỹ 

thuật mới vào sản xuất, biết quản lý rầy và các bệnh vi rút theo hướng sinh thái bền 

vững - hiệu quả, giảm thiểu phân đạm từ 1-2 kg/sào (28-56kg/ha), giảm phun thuốc 

bảo vệ thực vật 0,5-1,3 lần/vụ, năng suất tăng 140-560kg/ha, hiệu quả kinh tế tăng 

3.667.000-4.005.300 đồng/ha, góp phần bảo vệ sức khoẻ con người và môi trường 

sinh thái.  

2. Kiến nghị  

Dự án “Xây dựng mô hình quản lý rầy theo hướng hiệu quả - bền vững” 

mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, môi trường cũng như hiệu quả xã hội rõ rệt. 

Quy mô của dự án mở rộng chưa được nhiều do kinh phí và thời gian hạn hẹp. Sau 

khi kết thúc dự án, Kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông 

nghiệp & PTNT tiếp tục triển khai các chương trình tại các huyện còn lại trong 

tỉnh, trước hết tại các xã có các cánh đồng mẫu lớn theo hướng phát triển nhân 

rộng của dự án góp phần phát triển kinh tế xã hội nông nghiệp nông thôn./. 
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XÂY DỰNG MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG 

GIẢM THIỂU NGUY CƠ RỦI RO CỦA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 
 Đơn vị chủ trì: Chi cục Bảo vệ thực vật Nam Định 

Thời gian thực hiện: 2013-2015 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong thời gian vừa qua việc sản xuất lúa, rau... trên địa bàn tỉnh Nam Định 

còn gặp nhiều bất cập như: Dịch hại phát sinh trên đồng ruộng ngày một phức tạp, 

số đối tượng hại chính trên vụ lúa, rau từ 8-10 loại, mật độ dịch hại có chiều hướng 

gia tăng; Việc sử dụng thuốc BVTV của nông dân chưa hiệu quả và thực hiện 

không đúng theo quy định của pháp lệnh BVTV; Chính quyền địa phương còn 

buông lỏng trong quản lý kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn: số hộ 

kinh doanh mắc sai phạm ở tỉ lệ cao từ 23%-34%; Thuốc BVTV đang được sử 

dụng trên thị trường đa dạng về chủng loại phong phú về sản phẩm, tên thương 

phẩm nếu không được sự quản lý và định hướng tốt thì người nông dân rất khó 

chọn lựa đúng. 

Để hạn chế những bất cập trong sản xuất lúa và rau, giảm chi phí, tăng hiệu 

quả kinh tế, đảm bảo chất lượng nông sản, sản phẩm nông nghiệp có sức cạnh 

tranh cao, hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người…thì vấn đề 

giảm thiểu nguy cơ rủi ro của thuốc BVTV trên đồng ruộng là giải pháp cần sớm 

được quan tâm và giải quyết. 

Dự án “ Xây dựng mô hình cộng đồng giảm thiểu nguy cơ rủi ro của thuốc 

BVTV” triển khai nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng và xây dựng được các 

mô hình trình diễn sản xuất lúa, rau theo hướng sản xuất hàng hóa hiệu quả-bền 

vững là hướng đi phù hợp với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch  phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh Nam Định đến năm 2020 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Đánh giá hiện trạng sản xuất lúa - rau, buôn bán, sử dụng 

thuốc BVTV  đại diện cho 2 vùng sinh thái của tỉnh  để xây dựng mô hình 

Thu thập tài liệu về kết quả canh tác và phòng trừ sâu bệnh trên lúa và rau 

của nông dân; Tổ chức điều tra thực trạng lưu thông, buôn bán và điều tra thực 

trạng tình hình quản lý việc kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV của 2/10 huyện, 

thành phố với 200 phiếu trong đó điều tra 120 nông dân, 50 đại lý và 30 cán bộ cơ 

sở. 

Nội dung 2: Đào tạo tiểu giáo viên và tập huấn nâng cao nhận thức về thuốc 

BVTV, hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI) và quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) 

trong sản xuất lúa, rau an toàn theo hướng GAP cho cán bộ cơ sở; người kinh 

doanh thuốc; nông dân; 

- Đào tạo cán bộ làm tiểu giáo viên về quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên 

lúa, rau; 

- Tập huấn cho nông dân kỹ thuật thâm canh bảo vệ lúa, rau và những hiểu 

biết cơ bản về thuốc BVTV, phương pháp sử dụng thuốc BVTV; 

- Tập huấn cho cán bộ cơ sở về nhận thức, trách nhiệm quản lý kinh doanh, 

sử dụng thuốc BVTV tại địa phương;  
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- Tập huấn cho chủ cửa hàng, đại lý kinh doanh thuốc BVTV về trách nhiệm 

các chủ cửa hàng, đại lý kinh doanh thuốc BVTV trong việc cung ứng, tuyên 

truyền sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả với sản xuất, môi trường, con người. 

- Tập huấn cho nông dân tại mô hình nhân rộng về về kỹ thuật thâm canh 

bảo vệ lúa và rau, những hiểu biết cơ bản về thuốc BVTV và phương pháp sử dụng 

thuốc BVTV an toàn, hiệu quả. 

2. Kết quả 

- Xây dựng được 02 quy trình: Quy trình sản xuất lúa và Quy trình sản xuất 

rau giảm thiểu nguy cơ rủi ro của thuốc bảo vệ thực vật. Các quy trình đơn giản, dễ 

hiểu, dễ áp dụng, phù hợp với điều kiện Nam Định và đã được Sở NN&PTNT phê 

duyệt. 

- Xây dựng được 02 mô hình sản xuất lúa giảm thiểu nguy cơ rủi ro của 

thuốc BVTV tại 02 vùng sinh thái đặc trưng của tỉnh Nam Định. Quy mô: 05 

ha/mô hình/vụ, trong 02 vụ (vụ xuân và vụ mùa), năng suất lúa tăng từ 8,9 - 

11,3%, hiệu quả kinh tế tăng 7,6 - 8,3%. 

- Đã đào tạo 08 tiểu giáo viên cơ sở, tập huấn cho 200 hộ nông dân về quản 

lý tổng hợp dịch hại trên lúa - rau; cho 150 nông dân về phương pháp sản xuất, 

thâm canh lúa - rau giảm thiểu nguy cơ rủi ro của thuốc bảo vệ thực vật; 50 cán bộ 

cơ sở về quản lý, sử dụng thuốc BVTV tại địa phương. Người được tập huấn đã 

nắm được quy trình kỹ thuật, áp dụng có hiệu quả vào mô hình. 

- Thông qua việc tập huấn, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền kết quả xây dựng 

mô hình, vụ mùa và thu đông 2014 đã có 150 hộ dân tại 3 xã đã triển khai dự án 

tham gia áp dụng quy trình sản xuất lúa, rau giảm thiểu nguy cơ rủi ro của thuốc 

BVTV. Tổng diện tích nhân rộng trên lúa là 20ha và trên rau 4ha.              

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Dự án Xây dựng mô hình cộng đồng giảm thiểu nguy cơ rủi ro của thuốc 

BVTV đã hoàn thành các nội dung, đạt được mục tiêu đặt ra. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng từ cán bộ cơ sở trong việc 

quản lý thuốc BVTV, đến các đại lý kinh doanh thuốc BVTV và người nông dân 

sử dụng thuốc BVTV trong quá trình sản xuất lúa, rau tại cơ sở theo hướng giảm 

thiểu nguy cơ rủi ro của thuốc BVTV.  

- Thay đổi tập quán canh tác cũ của người nông dân, bước đầu tạo thói quen 

cho cộng đồng thu gom xử lý bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng vào đúng nơi 

quy định.  

2. Kiến nghị  

 - Tiếp tục hỗ trợ kinh phí triển khai các mô hình tại các huyện còn lại trong 

tỉnh;  Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các qui định pháp luật về trách 

nhiệm của cán bộ cơ sở trong lĩnh vực quản lý thuốc BVTV.  

 - Duy trì và tiếp tục hỗ trợ các địa phương xây dựng các bể thu gom vỏ bao bì 

thuốc BVTV từ nhiều nguồn kinh phí với phương châm nhà nước và nhân dân 

cùng làm. Cần có chương trình, dự án tiếp theo về việc xử lý vỏ bao bì thuốc 

BVTV sau khi thu gom một cách hệ thống, triệt để và an toàn;./. 
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TIẾP NHẬN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ VƯỢC 

(LATES CALCARIFER) VÀ NUÔI THỬ NGHIỆM BÁN THÂM CANH  

TẠI TRUNG TÂM GIỐNG HẢI SẢN NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Trung tâm giống Hải sản Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2010-2012 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cá vược là loài thủy sản có kích thước cơ thể lớn, tốc độ tăng trưởng nhanh, 

thịt cá thơm ngon, giá trị dinh dưỡng cao và là món ăn ưa thích của nhiều nước 

trên thế giới. 

Ở Việt Nam nói chung và Nam Định nói riêng, nhu cầu phát triển cá vược 

rất cao, mỗi năm cần khoảng 20 triệu con cá vược giống, thị trường tiêu thụ cá 

vược thương phẩm trên địa bàn tỉnh khá lớn. Tuy nhiên đến nay, trên địa bàn tỉnh 

Nam Định chưa có cơ sở nào tiếp nhận thành công công nghệ sinh sản nhân tạo và 

nuôi bán thâm canh cá vược. 

Trung tâm giống Hải sản Nam Định là đơn vị chuyên nghiên cứu tiếp nhận, 

ứng dụng công nghệ sinh sản nhân tạo các loại giống hải sản, nghiên cứu và xây 

dựng các mô hình nuôi thử nghiệm cho năng suất cao. Để đa dạng hóa các đối 

tượng nuôi, đáp ứng nhu cầu về giống cho nhân dân trong vùng và cung cấp một 

lượng cá thương phẩm ra thị trường, đơn vị đã tiến hành thực hiện dự án “Tiếp 

nhận quy trình công nghệ sinh sản nhân tạo cá Vược (Lates calcarifer) và nuôi thử 

nghiệm bán thâm canh tại trung tâm giống hải sản Nam Định”. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Chuyển giao công nghệ 

- Đơn vị chuyển giao: Trường Cao đẳng Thủy sản 

- Địa điểm chuyển giao: Trại sản xuất giống Trung tâm giống Hải sản Nam 

Định, xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. 

- Các quy trình công nghệ: 

(1) Quy trình công nghệ sinh sản nhân tạo giống cá Vược 

+ Kỹ thuật tuyển chọn và nuôi vỗ cá giống bố mẹ 

+ Kỹ thuật cho cá Vược đẻ nhân tạo 

+ Kỹ thuật ấp trứng và ương nuôi ấu trùng 

+ Phương pháp phòng bệnh định kỳ 

+ Kỹ thuật sản xuất thức ăn cho cá bột, cá giống (gồm nuôi thức ăn tươi 

sống và chế biến thức ăn). 

(2) Quy trình  kỹ thuật nuôi bán thâm canh cá Vược năng suất 6,8 tấn/ha 

+ Quy trình cải tạo ao nuôi 

+ Kỹ thuật tuyển chọn cá giống 

+ Kỹ thuật chăm sóc, quản lý thức ăn, môi trường 

+ Phương pháp thu hoạch 

- Phương thức chuyển giao: Hướng dẫn lý thuyết, cung cấp tài liệu và thực 

hành tại các mô hình theo hình thức cầm tay chỉ việc. Kết quả, các cán bộ Trung 
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tâm đã tiếp nhận đầy đủ các công nghệ và có thể chủ động triển khai việc xây dựng 

các mô hình theo nội dung của dự án.  

Nội dung 2: Đào tạo cán bộ kỹ thuật 

- Nội dung đào tạo: quy trình sinh sản nhân tạo giống cá vược và quy trình 

nuôi thương phẩm cá vược bán thâm canh năng suất 6,8 tấn/ha. 

- Đơn vị đào tạo: Trường Cao đẳng thủy sản 

- Phương thức đào tạo: Hướng dẫn lý thuyết, cung cấp tài liệu và thực hành 

tại các mô hình theo hình thức cầm tay chỉ việc.  

- Số lượng: 04 cán bộ kỹ thuật. 

Nội dung 3: Xây dựng các mô hình  

- Xây dựng mô hình sinh sản nhân tạo cá vược giống: 

+ Địa điểm: Trung tâm giống Hải sản Nam Định  

+ Quy mô: 17 vạn con cá vược giống cỡ 4-6 cm/năm. 

- Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá vược: 

+ Địa điểm: Trung tâm giống Hải sản Nam Định  

+ Quy mô: 01 ha. 

+ Nguồn cá giống: 4.000 con, mật độ 0,5 con/m2. 

+ Dự kiến năng suất đạt 6,8 tấn/ha, cá vược thương phẩm thu được 6,8 tấn, 

trọng lượng cá thương phẩm trung bình 2 kg/con. 

2. Kết quả 

- Đã tiếp nhận 02 quy trình công nghệ: 

+ Quy trình sinh sản nhân tạo giống cá vược với các kỹ thuật chính: tiêu 

chuẩn chọn cá bố mẹ về tuổi cá cái là 6 tuổi, trọng lượng 7 - 7,5kg/con, cá đực 4 

tuổi, trọng lượng 5-6 kg/con. Tỷ lệ cá đực: cá cái cho đẻ là 1:1. Môi trường nuôi vỗ 

cá bố mẹ là pH từ 7,2 - 7,6; độ mặn 21 – 27%o; nhiệt độ 22 -25 0C, mật độ nuôi vỗ 

là 1kg/m2. Môi trường thích hợp cho đẻ trứng là pH từ 7,5 - 8,5, độ mặn 27-29 0/00, 

nhiệt độ nước 22 - 26 0C. Để kích thích cá sinh sản tiêm LRH-A2 kết hợp với HCG 

cho cá 1 lần.  

+ Quy trình nuôi bán thâm canh cá vược với các kỹ thuật chính: đảm bảo 

diện tích ao nuôi 0,3 - 0,5ha; độ sâu của ao là 1,5m; có đường rãnh sâu quanh ao để 

cho cá tạm trú lúc rét. Dùng saponin và vôi nung 30-50kg/ m2 để cải tạo ao. Tiêu 

chuẩn cá giống là 5cm/con. Môi trường nuôi thích hợp là pH từ 7,5 - 7,7; nhiệt độ 

20 - 28oC; Độ mặn 18-29 0/00 . 

- Mô hình sinh sản nhân tạo giống cá vược được triển khai với quy mô 475 

m3 (trong đó có 2 bể tạm giữ, 4 bể nuôi vỗ cá bố mẹ, 4 bể đẻ, 10 bể ấp, 10 bể ương 

ấu trùng, 8 bể chứa). Mô hình được thực hiện vào 02 đợt (đợt 1 bắt đầu từ tháng 

2/2010 và đợt 2 bắt đầu từ tháng 3/2011).  

+ Nguồn cá bố mẹ:  Tổng số cá bố mẹ trong 2 năm là 20 cặp (tỷ lệ 1 đực: 1 

cái); trong đó cá bố mẹ thành thục tham gia sinh sản là 16 cặp, hậu bị là 4 cặp.  

+ Kết quả thực hiện mô hình sinh sản nhân tạo giống cá vược đã đạt các chỉ 

tiêu như sau: quy mô đạt 15 vạn con/năm, tỷ lệ thành thục cá bố mẹ là 70%, tỷ lệ 

rụng trứng 85%, tỷ lệ thụ tinh 80,9%; tỷ lệ nở từ trứng thụ tinh là 80%, tỷ lệ sống 

từ cá bột lên cá hương là 30%, tỷ lệ sống từ cá hương lên cá giống (4-6cm) là 

50,5%. Tổng số cá Vược giống thu được là 17,1 vạn con (đạt 100,6%).  
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Qua kết quả thực hiện mô hình cho thấy sinh sản nhân tạo giống cá Vược 

phù hợp với điều  kiện môi trường tại huyện Giao Thủy, Nam Định. 

- Mô hình nuôi thương phẩm cá vược được triển khai với quy mô ao nuôi là 

01 ha, tháng 9/2010 thả cá giống số lượng 4.000 con, mật độ 0,5 con/m2. 

+ Kết quả thực hiện mô hình nuôi thương phẩm cá vược bán thâm canh: đạt 

năng suất 6,83 tấn/ha; tỷ lệ cá sống từ cá giống lên cá thương phẩm là 85%, trọng 

lượng cá thương phẩm trung bình 2,01 kg/con, thời gian nuôi là 14 tháng. 

- Đào tạo 04 cán bộ kỹ thuật làm chủ được công nghệ sản xuất giống cá 

Vược và nuôi bán thâm canh cá Vược. 

 III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dự án “Tiếp nhận quy trình công nghệ sinh sản nhân tạo cá Vược (Lates 

calcarifer) và nuôi thử nghiệm bán thâm canh tại Trung tâm giống Hải sản Nam 

Định” đã thực hiện đúng tiến độ, đầy đủ các nội dung theo thuyết minh dự án và 

hợp đồng công nghệ, đạt được mục tiêu đã đề ra. Công tác chuyển giao công nghệ, 

đào tạo và xây dựng các mô hình đạt và vượt các chỉ tiêu dự án xây dựng, cụ thể: 

- Tiếp nhận thành công công nghệ sinh sản nhân tạo giống cá Vược và công 

nghệ nuôi bán thâm canh. 

- Thực hiện mô hình sản xuất giống cá vược công suất 15 triệu con/năm; 

Tuyển chọn, mua cá bố mẹ, thức ăn, chế phẩm, thiết bị, vật tư, sửa chữa cơ sở hạ 

tầng phù hợp với quy trình kỹ thuật; Tổ chức sinh sản nhân tạo 2 đợt trong năm 

2010 và 2011, sản xuất được 17,1 vạn con cá vược giống kích cỡ 4 – 6 cm/con, các 

chỉ tiêu kỹ thuật đều đạt và vượt kế hoạch. 

- Thực hiện thành công mô hình nuôi bán thâm canh cá vược năng suất 6,8 

tấn/ha; đơn vị tổ chức thực hiện nuôi thử nghiệm 01 vụ, thời gian nuôi 14 tháng, 

quy mô nuôi 01 ha đúng theo kế hoạch dự án, sản phẩn thu được 6,83 tấn cá vược 

thương phẩm, kích cỡ trung bình 2,01 kg/con, đạt chỉ tiêu dự án. 

- Đào tạo 04 cán bộ kỹ thuật làm chủ được công nghệ sản xuất giống và nuôi 

bán thâm canh cá vược có đủ năng lực chuyển giao, tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật 

cho các hộ nuôi. 

Dự án kết thúc đơn vị sẽ tiến hành nhân rộng mô hình trong các năm tiếp 

theo, thực hiện chuyển giao công nghệ sinh sản nhân tạo cho các trại sản xuất 

giống trong tỉnh, mở rộng mô hình nuôi bán thâm canh cá vược đến các huyện có 

mặt nước nuôi trồng thủy sản, tập huấn kỹ thuật cho các hộ nuôi. 

2. Kiến nghị  

Để nhân rộng mô hình sản xuất giống, đáp ứng nhu cầu con giống cho nhân 

dân, kiến nghị UBND tỉnh có cơ chế hỗ trợ một phần kinh phí tiếp nhận công nghệ 

cho các Trại sản xuất giống trong tỉnh./. 
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ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG MÔ HÌNH  

SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM TU HÀI  

TẠI HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Công ty TNHH nuôi trồng thuỷ sản Liên Phong  
Thời gian thực hiện: 2011-2012 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bên cạnh các đối tượng thuỷ sản có giá trị xuất khẩu, tu hài được đánh giá là 

loài có giá trị kinh tế tương đối lớn. Thịt tu hài không đơn thuần là thức ăn của các 

ngư dân vùng ven biển mà nó được biết đến như một loại thực phẩm có giá trị dinh 

dưỡng cao. Sản lượng tu hài khai thác tự nhiên và nuôi theo hình thức vừa và nhỏ 

đã không đủ cung cấp cho nhu cầu tiêu thụ của thị trường hịên nay. Chính vì vậy, 

mở rộng nghề nuôi tu hài, áp dụng các biện pháp tiên tiến là điều hết sức cần thiết. 

Trước đây, nguồn giống tu hài chủ yếu ngư dân thu gom từ ngoài tự nhiên trong 

mùa sinh sản nhưng do khai thác qúa mức, không có biện pháp bảo vệ, do vậy 

nguồn giống ngày càng cạn kiệt và khan hiếm.  

Vùng biển Nam Định có nhiều nhược điểm cho việc nuôi tu hài thương 

phẩm: như nước đục, vận tốc dòng chảy lớn, độ mặn thấp v.v…nhưng cũng như 

Huế khi áp dụng các biện pháp kỹ thuật thì việc nuôi tu hài có thể phát triển. 

Ngành thuỷ sản Nam Định đang quan tâm đến việc phát triển nuôi tu hài ở 3 vùng 

ven biển tỉnh Hải Hậu, Nghĩa Hưng và Giao Thuỷ. Theo thống kê sơ bộ hiện có 6 

cơ sở nuôi tu hài ở quy mô nhỏ tự phát theo phương pháp lồng treo, nguồn giống 

tự nhiên, mỗi vụ thu được hơn 1 tấn tu hài thương phẩm. 

Công ty TNHH nuôi trồng thuỷ sản Liên Phong có hơn 10 năm kinh nghiệm 

sản xuất giống và nuôi thương phẩm các loài thuỷ hải sản. Sau nhiều năm tìm hiểu 

công nghệ sản xuất giống và nuôi tu hài ở các đơn vị, xem xét điều kiện vùng biển 

Nam Định có khả năng nuôi thương phẩm tu hài nếu áp dụng các biện pháp khoa 

học công nghệ để tạo môi trường phù hợp cho tu hài phát triển, Công ty đã được 

phê duyệt thực hiện dự án “Úng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô 

hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm tu hài tại Giao Thuỷ tỉnh Nam Định”. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Chuyển giao công nghệ 

- Đơn vị chuyển giao công nghệ: Trung tâm khoa học kỹ thuật sản xuất 

giống thuỷ sản Quảng Ninh. 

- Công nghệ tiếp nhận:  

+ Quy trình công nghệ sản xuất nhân tạo giống tu hài. 

+ Quy trình công nghệ nuôi thương phẩm tu hài. 

 - Phương thức chuyển giao: cung cấp tài liệu và hướng dẫn trực tiếp tại đơn 

vị chuyển giao công nghệ.    

Nội dung 2: Đào tạo cán bộ kỹ thuật  và tập huấn  

- Đào tạo 05 kỹ thuật viên 

+ Nội dung đào tạo: kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm tu hài. 

+ Đơn vị đào tạo: Trung tâm khoa học kỹ thuật và sản xuất giống thuỷ sản 

Quảng Ninh.  
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+ Phương thức đào tạo: Hướng dẫn lý thuyết, cung cấp tài liệu và thực hành 

trực tiếp tại đơn vị chuyển giao công nghệ. Sau khi được đào tạo, các kỹ thuật viên 

sẽ tham gia chỉ đạo triển khai các mô hình theo nội dung của dự án. 

- Tập huấn kỹ thuật cho 50 lượt người: 

+ Đối tượng tập huấn: là các hộ dân quanh vùng thực hiện dự án 

+ Nội dung tập huấn: Kỹ thuật nuôi thương phẩm tu hài 

+ Kết quả: 100% các hộ nông dân tham gia tập huấn nắm vững kỹ thuật và 

có thể ứng dụng vào thực hiện sản xuất. 

Nội dung 3: Xây dựng mô hình sinh sản nhân tạo tu hài giống  

- Quy trình kỹ thuật sản xuất nhân tạo tu hài giống theo sơ đồ sau: 

 
- Quy mô: 10 triệu con giống/vụ, mỗi năm sản xuất 02 vụ, công suất của mô 

hình dự kiến đạt 20 triệu con giống/năm, tiêu chuẩn con giống đạt quy cách giống 

cấp 1.  

- Số vụ sản xuất: 03 vụ (năm 2011: 02 vụ, năm 2012: 01 vụ). Thời vụ sản 

xuất vào 02 đợt trong năm (đợt 1 từ tháng 1 đến tháng 4 và đợt 2 từ tháng 10 đến 

tháng 12). Dự kiến sản phẩm đạt 30 triệu con giống cấp 1. 

Nội dung 4. Xây dựng mô hình nuôi tu hài thương phẩm 

- Quy trình kỹ thuật nuôi tu hài thương phẩm theo sơ đồ sau: 

 
- Quy mô: cải tạo và nâng cấp hệ thống bãi nhân tạo đảm bảo quy mô 0,2 ha. 

- Thời vụ sản xuất: sản xuất 01 vụ (từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2012), năng 

suất dự kiến đạt 27 tấn/ha/vụ. Sản phẩm 5,4 tấn tu hài thương phẩm với kích cỡ đạt 

5 cm/con. 

2. Kết quả  

- Đã tiếp nhận và làm chủ công nghệ sản xuất nhân tạo tu hài giống, với tỷ lệ 

của tu hài tham gia sinh sản đạt 85%, tỷ lệ nở trứng 80%, tỷ lệ thu con giống cấp 1 

Chọn bố mẹ bằng nguồn 

giống tự nhiên 

Nuôi vỗ Kích thích 

cho đẻ 

Thu trứng 
Ấp Thu ấu trùng  

chữ D 

Ương lên đỉnh 

vỏ lồi 

Xuống đáy Nuôi giống cấp 1 

Bước 1. Cải tạo ao nuôi Bước 2. Chuẩn bị vật liệu,  

dụng cụ 

Bước 3. Thả giống Bước 4. Chăm sóc và thu hoạch 
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đạt 13,6%. Công nghệ sản xuất giống tiếp nhận phù hợp với điều kiện tự nhiên 

cũng như khả năng kinh tế và trình độ của đơn vị. 

- Việc tiếp nhận công nghệ nuôi tu hài thương phẩm trong bãi cải tạo là 

không phù hợp với điều kiện môi trường tự nhiên ở vùng biển Nam Định. 

- Mô hình sinh sản nhân tạo tu hài giống qua ba đợt sản xuất trong 02 năm 

(2011 và 2012) đã thu được 35,2 triệu con giống tu hài cấp 1 (vượt so với mục tiêu 

đề ra), công suất mô hình đạt 22,76 triệu giống cấp 1/năm. 

 - Mô hình nuôi tu hài thương phẩm được triển khai tại ao nuôi diện tích 0,2 

ha đã được cải tạo đảm bảo các điều kiện theo quy trình kỹ thuật, nguồn con giống 

được lấy từ mô hình sản xuất giống. Tiến hành sản xuất 02 đợt: 

+ Đợt 1 (tháng 4/2011) thả 200.000 con giống, mật độ 100 con/m2. Trong 

quá trình nuôi, thời gian 20 ngày đầu, tu hài phát triển bình thường, nhưng sau 30 

ngày phát hiện có tu hài bị chết và sau 45 ngày tu hài bị chết gần hết. Nguyên nhân 

được xác định là do điều kiện ao nuôi pH  = 7,5, độ mặn S < 25%o; lượng thức ăn 

tảo nano và cheto ít. Độ mặn của nước nuôi giảm thấp vì thời gian này mưa nhiều 

và nguồn nước thay vào ao bị ngọt hoá do nước từ cửa sông Sò và sông Hồng đổ 

ra. Đơn vị đã rút kinh nghiệm và khẩn trương làm vệ sinh ao và chuẩn bị nuôi tiếp 

để đảm bảo tiến độ thời gian của dự án.   

+ Đợt 2 (tháng 6/2012) thả khoảng 200.000 giống, mật độ 100 con/m2. 

Trong quá trình theo dõi có phát hiện tu hài bị chết lẻ tẻ, màu sắc bị biến đổi dần 

sang màu nâu, tốc độ phát triển tu hài thương phẩm chậm so với chỉ tiêu nêu trong 

quy trình. Nguyên nhân: Do nước nuôi nhiều tảo tàn, lượng tảo cho tu hài ăn ít, 

lượng bùn trong ao do mưa từ ngoài xâm nhập vào ao nhiều, dòng chảy trong ao 

thấp nên nguồn oxy ít; Do ảnh hưởng của cơn bão số 8 ngày 28/10/212 nên toàn bộ 

số tu hài thương phẩm bị trôi hết. Nếu không có bão số 8 thì dự tính khối lượng tu 

hài thương phẩm thu được khoảng 1,8 tấn thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra là 5,4 tấn. 

- Đào tạo và tập huấn: Đã đào tạo được 05 kỹ thuật viên được cấp chứng chỉ 

về sản sản xuất giống và nuôi tu hài thương phẩm. Đã tổ chức 04 lớp tập huấn cho 

50 lượt bà con nông dân về sản xuất giống và nuôi tu hài thương phẩm. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Dự án đã góp phần xây dựng và hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất 

giống tu hài mang lại hiệu quả kinh tế cao và phù hợp với điều kiện tự nhiên vùng 

biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. 

-  Thông qua thực hiện dự án đã giúp nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất 

giống và cảnh báo không nuôi tu hài thương phẩm trong ao đất cải tạo, đây là yếu 

tố quan trọng đảm bảo giống và nghề nuôi thuỷ sản tại vùng ven biển Nam Định 

phát triển ổn định và bền vững. 

2. Kiến nghị  

-  Xây dựng các cơ chế chính sách, hỗ trợ vốn đầu tư cho các dự án ứng 

dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao công nghệ sản xuất giống hiện nay. 

- Có chính sách hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho 

công tác nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản. 

- Chính quyền địa phương cần có cơ chế giao khoán sử dụng đất một cách 

hợp lý, ổn định lâu dài để người nuôi trồng thuỷ sản yên tâm đầu tư sản xuất./. 
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ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG 

VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM SÒ HUYẾT 

 
Đơn vị chủ trì: Công ty TNHH nuôi trồng thuỷ sản Liên Phong 
Thời gian thực hiện: 2015-2017 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tại Giao Thủy trong những năm gần đây Nuôi chồng thủy sản có bước phát 

triển mạnh mẽ, diện tích, sản lượng không ngừng tăng lên, giải quyết việc làm, tạo 

sinh kế ổn định cho nhiều người lao động. Tuy vậy trong quá trình phát triển đã  

xuất hiện nhiều yếu tố phát triển không bền vững: Các đối tượng nuôi chưa đa 

dạng, chủ yếu tập trung ở một vài đối tượng nuôi truyền thống như: Ngao, tôm thẻ, 

tôm sú...; Diện tích bãi bồi bị khai thác tối đa vào việc nuôi ngao làm mất cần bằng 

hệ sinh thái, năng suất, chất lượng sản phẩm giảm dần, tỷ lệ lây bênh chéo khi xẩy 

ra dịch bệnh cao...   

Trước tình hình đó, việc lựa chọn, bổ sung các đối tượng nuôi mới nhằm đa 

dạng hóa đối tượng nuôi và đáp ứng yêu cầu  phát triển bền vững của nghề NTTS 

và thị trường là việc làm cần thiết. Bên cạnh các một số loài nhuyễn thể thì  Sò 

huyết cũng là đối tượng nuôi được quan tâm trong thời gian tới với nhiều đặc tính 

sinh trưởng, thích nghi và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. 

Sò huyết (Anadara granosa Linnaeus, 1758) là loài động vật thân mềm hai 

mảnh vỏ phân bố tự nhiên ở những bãi triều ven biển, tập trung ở các tỉnh Kiên 

Giang, Quảng Ninh, Trà Vinh và Ninh Thuận. Tại Nam Định Sò huyết đã xuất 

hiện tự nhiên  ngoài ra đã có một số hộ đã nuôi thử nghiệm bằng con giống ở ngoài 

tự nhiên. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Chuyển giao công nghệ 

- Đơn vị chuyển giao công nghệ: Viện nghiên cứu và nuôi trồng thủy sản III, 

là đơn vị làm chủ công nghệ sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm Sò 

huyết. 

- Phương thức chuyển giao: Hướng dẫn lý thuyết, cung cấp tài liệu và thực 

hành tại các mô hình theo hình thức cầm tay chỉ việc. Kết quả, các cán bộ của 

Công ty đã tiếp nhận đầy đủ các công nghệ và có thể chủ động triển khai việc xây 

dựng các mô hình theo nội dung của dự án.  

Nội dung 2: Đào tạo cán bộ kỹ thuật 

- Nội dung đào tạo: Tiếp nhận kỹ thuật sản xuất giống và kỹ thuật nuôi 

thương phẩm Sò Huyết. 

- Đơn vị đào tạo: Viện nghiên cứu và nuôi trồng thủy sản III 

- Phương thức đào tạo: Hướng dẫn lý thuyết, cung cấp tài liệu và thực hành 

tại các mô hình theo hình thức cầm tay chỉ việc. Kết quả, các cán bộ của Công ty 

đã tiếp nhận đầy đủ các công nghệ và có thể chủ động triển khai việc xây dựng các 

mô hình theo nội dung của dự án như:  

+ Xây dựng mô hình sản xuất giống Sò huyết  

+ Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm Sò huyết . 
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+ Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật cho bà con nông dân kỹ thuật nuôi Sò huyết  

thương phẩm. 

Nội dung 3: Tập huấn kỹ thuật nuôi cá Hồng Mỹ thương phẩm 

- Đối tượng tham gia lớp học: 100 người là các hộ dân có đầm nuôi tại các 

xã ven biển huyện Giao Thủy và các hô nuôi ở các tỉnh lân cận. Hình thức tổ chức, 

tập trung học viên tại Hội trường để hướng dẫn lý thuyết, cung cấp các tài liệu liên 

quan và tham quan mô hình tại địa điểm phối hợp. 

- Nội dung được triển khai tại lớp tập huấn:  Kỹ thuật nuôi thương phẩm cá 

Hồng Mỹ gồm: 

+ Kỹ thuật tuyển chọn cá giống. 

+ Kỹ thuật chế biến thức ăn nuôi cá Hồng Mỹ. 

+ Kỹ thuật quản lý, chăm sóc cá Hồng Mỹ trong ao nuôi thương phẩm. 

+ Kỹ thuật phòng và trị bệnh cho cá Hồng Mỹ.  

+ Kỹ thuật thu hoạch và vận chuyển cá thương phẩm. 

- Kết quả: 100% các hộ nông dân tham gia tập huấn nắm vững kỹ thuật và 

có thể tham gia nuôi cá Hồng Mỹ thương phẩm. 

Nội dung 4: Xây dựng Mô hình sản xuất giống sò huyết  

Quy trình 1: Quy trình công nghệ sản xuất giống sò huyết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quy mô: Sản xuất được 120 triệu con giống sò huyết đạt kích cỡ 2-3 mm, 

màu nâu sẫm hay còn gọi là sò cát (hay sò cấp 1) tương đương 60.000-

80.000con/kg; khỏe mạnh, không mắc bệnh nguy hiểm 

 

Quy trình 2: Quy trình nuôi thương phẩm sò huyết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quy mô: Quy mô 03ha, sản lượng 3 tấn kích cỡ 90-100 con/kg. 

2. Kết quả 

Lựa chọn 

địa điểm nuôi 

 

Chuẩn bị 

cơ sở vật chất 

Tuyển chọn, 

thả giống 

Chăm sóc, 

quản lý 

Thu hoạch,  

vận chuyển 

Chọn bố mẹ bằng 

nguồn giống tự nhiên Nuôi vỗ 
Kích thích cho 

đẻ 

Kích đẻ Ấp trứng 

Thu ấu trùng  

Ương nuôi ấu trùng 

nổi 
Thu ấu trùng  Ương nuôi ấu 

trùng bò và sò 

con 
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- Các công nghệ được tiếp nhận gồm Công nghệ sản xuất giống và nuôi 

thương phẩm Sò huyết (13 quy trình):  

  Quy trình sản xuất giống Sò huyết( 8 Quy trình) 

 + Quy trình chuẩn bị điều kiện cơ sở nuôi 

 + Quy trình tuyển chọn sò huyết  giống  và nuôi vỗ thành thục 

 + Quy trình kích thích sò huyết đẻ trứng, phóng tinh 

 + Quy trình thu trứng 

 + Quy trình kỹ thuật ương nuôi ấu trùng nổi  

 + Quy trình kỹ thuật ương nuôi ấu trùng bò và sò con  

 + Quy trình thu sò huyết giống và vận chuyển 

 + Quy trình nuôi cấy tảo đơn bào làm thức ăn cho sò huyết 

- Quy trình công nghệ nuôi thương phẩm Sò huyết ( 5 Quy trình) 

+ Quy trình khảo sát, chọn địa điểm đầm nuôi và cải tạo, xử lý đầm nuôi  

trước khi thả giống 

+ Quy trình thả giống và chăm sóc   

+ Quy trình quản lý môi trường đầm nuôi thương phẩm 

+ Quy trình kiểm tra, phòng dịch bệnh và thiệt hại 

+ Quy trình thu hoạch và vận chuyển sò huyết thương phẩm 

- Mô hình sản xuất giống Sò huyết với sản phẩm là 215 triệu giống(đạt 

179%, chỉ tiêu chất lượng: Con giống cỡ 2 - 3 mm, màu nâu sẫm hay còn gọi là sò 

cát (sò cấp 1) tương đương 60.000-80.000con/kg 

- Mô hình nuôi thương phẩm Sò huyết quy mô 3 ha, Năng suất: 2,2tấn/vụ; 

Sò thương phẩm màu bùn, kích cỡ không đều, con to đạt kích cỡ khoảng 90-100 

con/kg, con nhỏ kích cỡ khoảng 120-130 con/kg. 

 - Đào tạo và tập huấn: Đã đào tạo 04 cán bộ kỹ thuật sản xuất giống và 04 

cán bộ kỹ thuật nuôi thương phẩm. Tập huấn cho 100 lượt nông dân trên địa bàn 

huyện Giao Thủy – tỉnh Nam Định về kỹ thuật nuôi thương phẩm sò huyết. 

 III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Dự án đã tiếp nhận và làm chủ thành công quy trình công nghệ sinh sản 

sản xuất giống và nuôi thương phẩm sò huyết tại huyện Giao Thủy, Nam Định. 

- Dự án đã xây dựng thành công mô hình sản xuất giống sò huyết với sản 

phẩm đạt 215 triệu con. 

- Dự án đã xây dựng mô hình nuôi thương phẩm sò huyết với quy mô đạt 2,2 

tấn/ vụ.   

2. Kiến nghị  

  - Chọn những ao, đầm, bãi nuôi sò huyết có điều kiện độ mặn tương đối ổn 

định, không ảnh hưởng trực tiếp bởi nước ngọt từ các cửa sông đổ ra làm giảm độ 

mặn đột ngột  

 - Sở KH&CN, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND các huyện, 

Chi cục thuỷ sản, Trung tâm khuyến nông tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đối 

tượng nuôi mới này, hỗ trợ người dân trong kỹ thuật nuôi trồng, vốn đầu tư qua các 

quỹ khuyến nông, khuyến ngư và các nguồn vốn khác, tạo cơ sở ươm giống và 

cung cấp giống sò huyết cho các hộ nuôi trồng thủy sản tại địa phương./. 
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SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
NƯỚC MẮM NINH CƠ 

 
Đơn vị chủ trì: Công ty Cổ phần Chế biến Hải sản Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2015 - 2016 

 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nước mắm Ninh Cơ truyền thống có thời gian chế biến dài từ 12-18 tháng vì 

vậy tỷ lệ thu hồi không cao thường chỉ đạt từ 0,8 – 0,85 lít/kg nguyên liệu cho loại 

nước mắm ủ 12 tháng, tỷ lệ thu hồi chỉ đạt 0,5 – 0,55 lít/kg nguyên liệu cho loại 

nước mắm ủ từ 18 tháng . Tỷ lệ hao hụt đạm cao nên nước mắm Ninh Cơ truyền 

thống thường có độ đạm 16-25g N/l. Mặt khác, trong quá trình ủ chín cần sử dụng 

rất nhiều nhân công để theo dõi “chăm sóc” hàng ngày với các hoạt động khấy đảo, 

phơi nắng, kéo rút… Để sản xuất ra 1 lít nước mắm thành phẩm thì công nhân phải 

tốn rất nhiều “mồ hôi và công sức” nhưng hiệu quả kinh tế mang lại không cao, thị 

trường tiêu thụ hạn chế, phản hồi từ người tiêu dùng không tốt như: vị quá mặn, 

màu không ổn định, bao bì đơn giản không bắt mắt, thiếu quảng bá hình ảnh 

thương hiệu… 

Để mở rộng thị trường tiêu thụ, quảng bá sản phẩm nước mắm Ninh Cơ, cần 

phải cải tiến công nghệ để rút ngắn thời gian chế biến, nâng cao hiệu quả kinh tế, 

nâng cao chất lượng để phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng nhưng vẫn giữ 

được các giá trị truyền thống cho sản phẩm. Việc thực hiện dự án “Sản xuất thử 

nghiệm nâng cao chất lượng nước mắm Ninh Cơ” sẽ giải quyết các tồn tại trên dựa 

theo hướng ứng dụng công nghệ mới. Mục đích nâng cao hiệu quả thủy phân, rút 

ngắn thời gian chế biến nước mắm theo phương án sử dụng hỗn hợp đa enzyme 

thủy phân protein cá, kết hợp với chế phẩm vi sinh tạo hương sẽ được thực hiện. 

Bên cạnh đó, công nghệ tách muối để giảm độ mặn, nâng cao độ đạm cho nước 

mắm truyền thống. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Khảo sát đánh giá thực trạng công nghệ và thiết bị sản xuất của 

nước mắm Ninh Cơ 

- Khảo sát đánh giá cơ sở vật chất và các trang thiết bị hiện có (nhà xưởng, 

máy móc, nhân công…) của nước mắm Ninh Cơ. 

- Phân tích chất lượng nước mắm Ninh Cơ sản xuất theo công nghệ truyền 

thống (chỉ tiêu cảm quan, protein tổng số, nitơ amin, nitơ amoniăc, hàm lượng 

muối và chỉ tiêu vi sinh,...theo TCVN 5107-2003).  

- Khảo sát và đánh giá sản lượng, thị trường tiêu thụ của nước mắm Ninh 

Cơ. 

Nội dung 2: Cải tiến quy trình công nghệ để nâng cao chất lượng nước mắm 

phù hợp với điều kiện của Ninh Cơ. 

- Đào tạo, tập huấn 2 cán bộ kỹ thuật, 10 công nhân áp dụng thành thạo quy 

trình đã cải tiến. 

- Cải tiến các quy trình công nghệ: Quy trình thủy phân protein cá quy mô 

công nghiệp phù hợp điều kiện của Ninh Cơ; Quy trình tạo hương nước mắm 

truyền thống Ninh Cơ; Quy trình lọc và chống thối khối sản phẩm sản xuất quy mô 
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công nghiệp phù hợp điều kiện của Ninh Cơ; Quy trình chăm sóc, bảo quản nước 

mắm Ninh Cơ theo công nghệ đã cải tiến. 

Nội dung 3: Sản xuất thử nghiệm nước mắm Ninh Cơ theo quy trình công 

nghệ đã cải tiến 

Sản xuất 10.000 lít nước mắm đạt loại đặc biệt theo TCVN 5107-2003. 

Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất nước mắm Ninh Cơ 

Sơ đồ quy trình công nghệ Mục đích 

 Đánh giá chất lượng nguyên 

liệu đầu vào, làm nhỏ kích 

thước nguyên liệu cho phù hợp 

với sản xuất 

 Thủy phân protein cá, dưới tác 

động của enzyme, và nhiệt để 

rút ngắn thời gian chế biến, 

giảm tổn thất đạm và ỗ nhiễm 

môi trường 

 Dưới tác động của vi sinh vật 

trong quá trình ủ chín hình 

thành hương truyền thống 

 Tách bã thu mắm thành phẩm, 

có thể tách muối vàổn định 

màu nhằm nâng cao độ đạm 

cho sản phẩm  

 Kiểm soát chất lượng trong quá 

trình sản xuất, và bảo quản để 

tính toán hiệu suất thu hồi, 

đánh giá hiệu quả của quy trình  

 

Nội dung 4. Hỗ trợ thiết kế, cải tiến bao bì, nhãn mác sản phẩm 

- Thiết kế bao bì, nhãn mác cho 01 sản phẩm mới. 

- Điều chỉnh, cải tiến một số nhãn mác cũ cho phù hợp với thị hiếu của thị 

trường 

2. Kết quả 

- Hoàn thiện, cải tiến được 04 quy trình công nghệ: Quy trình thủy phân 

protein cá quy mô công nghiệp phù hợp điều kiện của Ninh Cơ; Quy trình tạo 

hương nước mắm truyền thống Ninh Cơ; Quy trình lọc và chống thối khối sản 

phẩm sản xuất quy mô công nghiệp phù hợp điều kiện của Ninh Cơ; Quy trình 

Nguyên liệu cá, 

muối 

Thủy phân 

protein cá 

Ủ chín tạo 

hương  

Xử lý 

Đánh giá chất 

lượng 

Xử lý sơ 

bộ  

Lọc rút 

Đánh giá chất 

lượng 

Bổ sung enzyme, cấp 

nhiệt   

Bổ sung muối, chế 

phẩm tạo hương  

Chăm sóc: đánh 

đảo, kéo rút liên 

hoàn   

Tách muối, ổn định 

màu  

Kiểm định và kiểm 

nghiệm chất lượng  

Bảo quản 

Đóng chai 
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chăm sóc, bảo quản nước mắm Ninh Cơ theo công nghệ đã cải tiến. Các quy trình  

công nghệ được đánh giá là tiên tiến, dễ áp dụng và phù hợp với điều kiện thực tế 

của công ty. 

- Sản xuất được 10.000 lít nước nắm theo tiêu chuẩn TCVN 5107:2003; 

- Thiết kế 01 nhãn mác mới và cải tiến 02 nhãn mác cũ của đơn vị; 

- Xây dựng được 04 báo cáo khoa học, báo cáo phân tích đánh giá chất 

lượng; 

- Đào tạo, tập huấn cho 02 kỹ sư chỉ đạo sản xuất và 10 công nhân làm chủ 

quy trình công nghệ nâng cao chất lượng nước mắm Ninh Cơ. 

- Hoàn thiện hồ sơ tiêu chuẩn cơ sở và công bố phù hợp tiêu chuẩn cho công 

ty. 

 III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Dự án đã hoàn thiện và làm chủ thành công quy trình công nghệ sản xuất 

nước mắm Ninh cơ theo công nghệ đã cải tiến. 

- Đây là dự án có ý nghĩa khoa học và hiệu quả kinh tế xã hội, tạo ra sản 

phẩm có giá trị kinh tế cao có khả năng xuất khẩu từ nguồn nguyên liệu sẵn có, bảo 

đảm việc làm, tăng thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông nghiệp trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông 

nghiệp và nông thôn. 

2. Kiến nghị  

 Đề nghị chính quyền các cấp có quy hoạch và cơ chế chính sách hỗ trợ về tài 

chính nhằm khuyến khích đầu tư các doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng sản xuất 

kinh doanh./. 
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II. CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
HOÀN THIỆN THIẾT KẾ, CÔNG NGHỆ,  

CHẾ TẠO THỬ NGHIỆM MÁY PHAY MỘNG ĐA NĂNG PĐN-5 
 

 Đơn vị chủ trì: Công ty TNHH Đình Mộc 
Thời gian thực hiện: 2012-2013 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Công ty TNHH cơ khí Đình Mộc là công ty chuyên sản xuất các máy chế 

biến Nông lâm nghiệp, từ khi thành lập công ty đã chọn mục tiêu xác định, các loại 

máy chế biến lâm sản có thị trường rất rộng lớn. Bao gồm từ thành phố đến nông 

thôn và các vùng rừng núi xa xôi, đều có nhu cầu sử dụng máy chế biến gỗ, loại 

công cụ này nó đảm nhiệm phần lớn các công việc, thay thế  sức lao động nặng của 

con người, năng xuất máy tăng gấp hàng chục lần so với làm thủ công, tạo ra 

những sản phẩm đẹp và chính xác, đáp ứng nhu cầu sản xuất ở Việt Nam.  

Hiện nay những sản phẩm số lượng ít 1 đến 2 chi tiết/máy, công ty bố trí sản 

xuất trên máy vạn năng và thiết kế các gá lắp chuyên dùng, để nâng cao năng suất 

và chất lượng sản phẩm như: bàn máy, khoang máy;  Những sản phẩm số lượng 

nhiều từ 3 đến 4 chi tiết/máy, công ty bố trí sản xuất trên các máy chuyên dùng. 

Phương án công nghệ mà Công ty lựa chọn cho Dự án phù hợp với khả năng triển 

khai công nghệ của Công ty, phù hợp với quy mô sản xuất hiên có. Sản phẩm sản 

xuất sẽ có mặt trên thị trường toàn quốc thị phần của Công ty được nâng cao, bởi 

tính năng kỹ thuật vượt trội của thiết bị (năng suất cao, khả năng lắp lẫn của sản 

phẩm được gia công tốt, giá thành sản phẩm hợp lý, mẫu mã thiết kế đẹp và gọn 

nhẹ. Sản phẩm  máy  phay mộng đa năng PĐN-5 có sức cạnh tranh trên thị trường 

vì giá thành chỉ khoảng 50% giá thành nhập ngoại và hiện nay chưa có đơn vị nào 

trong nước chế tạo loại máy này 

Từ thực tế sản xuất máy gia công đồ gỗ từ nhiều năm, và để đáp ứng yêu cầu 

đòi hỏi của khách hàng rất đa dạng nhiều loại máy. Vấn đề nâng cao năng suất chất 

lượng, các thiết bị chế biến gỗ đang đòi hỏi các nhà sản xuất thiết bị, cần nghiên 

cứu đưa ra thị trường các máy móc có năng suất cao, tính tự động hóa và độ chính 

xác, cho các sản phẩm được gia công trên thiết bị đó.  

Do vậy năm 2011 Công ty đã nghiên cứu thiết kế chế tạo thử, máy phay 

mộng đa năng PĐN-5  với mục đích tăng độ chính xác kích thước (tăng khả năng 

lắp lẫn của chi tiết) vì khi cùng một lần gá lắp, máy thực hiện phay được 2-5 chi 

tiết, tăng năng suất lao động và giảm thời gian thao tác gá lắp. Để sản phẩm trở 

thành hàng hóa, Công ty xây dựng dự án “Hoàn thiện thiết kế, công nghệ, chế tạo 

thử nghiệm máy phay mộng đa năng PĐN-5” với mục đích hoàn thiện thiết kế và 

công nghệ để từ đó xây dựng quy trình công nghệ, trang thiết bị chế tạo hàng loạt 

sản phẩm, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật đề ra, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Xây dựng các thông số kỹ thuật của máy. 

Máy phay mộng đa năng PĐN-5 có các công dụng: cắt đầu mộng, phay mộng, 

cắt má, bổ mộng, soi rãnh, soi chỉ, đồng thời hoặc thực hiện 2 chức năng phay trở 
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lên. Thực hiện được các phần việc trên là do thao tác thay thế các loại lưỡi phay 

định hình, tuỳ thuộc vào người thợ hay yêu cầu của bản vẽ thiết kế. 

Nội dung 2: Hoàn chỉnh thiết kế kỹ thuật của máy 

-  Xây dựng bản vẽ thiết kế kỹ thuật: Bản vẽ lắp chung, bản vẽ lắp cụm, bản 

vẽ chi tiết.  

- Hoàn thiện bản vẽ thiết kế kỹ thuật: sau khi xây dựng bản vẽ kỹ thuật của 

sản phẩm, tiến hành chế thử loạt đầu với 2 máy, đưa đi thử nghiệm xin ý kiến 

khách hàng, hội thảo kỹ thuật tại Công ty, tiến hành hoàn thiện bản vẽ kỹ thuật của 

máy phay mộng đa năng PĐN-5.  

Nội dung 3: Đào tạo cán bộ kỹ thuật. 

Đào tạo 02 cán bộ kỹ thuật và 18 công nhân (thuộc các lĩnh vực gia công cơ 

khí, hàn, nguội, lắp ráp) có kinh nghiệm được tuyển chọn ở các xưởng để đào tạo 

về công nghệ chế tạo chi tiết và lắp ráp thử nghiệm.  

2. Kết quả 

Xây dựng được các thông số kỹ thuật máy PĐN-5: 

Từ sản xuất đơn chiếc chuyển thành sản xuất hàng loạt trên dây chuyền công 

nghệ bố trí thiết bị đồng bộ, các thiết bị vạn năng được thiết kế chế tạo các gá lắp 

kèm theo, đảm bảo chất lượng của sản phẩm không phụ thuộc vào tay nghề của 

công nhân; Trình độ công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện hiện có của cơ sở 

và địa phương. Có khả năng triển khai ở tất cả các cơ sở trên địa bàn của tỉnh.  

+ Kích thước: D x R x C: 2.300 x 1.400 x 1.320 mm 

+ Gồm 5 động cơ: 

+ 2 động cơ phay trục chính: 4KW-2.800 v/p 

+ 3 động cơ phay má và cắt đầu mộng: 1,5KW-2800 v/p 

+ Tốc độ  trục quay chính: 2.800 v/p – 4.800 v/p, công suất động cơ 4kw – 

2.800 v/p được thay đổi nhân tốc độ bằng puly và chuyền qua dây đai.  

+ Tốc độ trục phay má và cắt đầu mộng: 2.800 v/p, công suất động cơ 1,5kw- 

2.800 v/p. 

+ Tốc độ di chuyển bàn máy: 3,2 m/p, công suất động cơ 0,75kw – 2.800 v/p. 

Hoàn chỉnh thiết kế kỹ thuật của máy 

Mô tả kết cấu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Khung máy.                                           5 – Cụm bàn di chuyển. 

SC63x200 

SC63x200 
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2 – Cụm dao cắt đầu mộng.                         6 – Bàn máy bên trái. 

3   – Cụm dao phay mộng.                             7 – Bàn máy bên phải 

4 – Cụm dao cắt má. 

Kết quả đào tạo: Cán bộ kỹ thuật và công nhân đã nắm vững các yêu cầu của 

chi tiết, xây dựng được quy trình công nghệ gia công, công nghệ lắp ráp và sản 

xuất thử nghiệm máy hoàn chỉnh PĐN-5. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Dự án đã tiếp nhận và làm chủ thành công quy trình công nghệ sản xuất 

thành công 02 máy phay mông đa năng PĐN-5 với đầy đủ bản vẽ thiết kế, thông số 

kỹ thuật, Lắp ráp chạy thử thành công và có thể chuyển giao cho các đơn vị khác 

trong tỉnh;  Dự án hoàn thành tạo niềm say mê nghiên cứu cải tiến kỹ thuật;  Tạo 

điều kiện cho công ty hoàn toàn chủ động trong sản xuất kinh doanh của mình, 

giảm thiểu tối đa sự lệ thuộc vào các đơn vị chuyển giao công nghệ. Qua việc thực 

hiện thành công dự án sản xuất thử nghiệm máy phay mộng đa năng PĐN-5, công 

ty có thể thiết chế tạo những loại sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng 

cao về kỹ thuật, mỹ thuật, sự thuận tiện trong sử dụng của người sử dụng máy. 

2. Kiến nghị  

 Đề nghị sở KH&CN, UBND tỉnh Nam Định, Bộ KKH&CN có chính sách 

hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Nam Định nói riêng và 

trên cả nước nói chung trong việc đổi mới công nghệ để tăng khả năng cạnh tranh 

sản phẩm trên thị trường so với sản phẩm nhập ngoại cùng loại nhưng giá thành 

cao hơn. 

- Nhà nước cần tạo điều kiện về cơ chế và chính sách cho các Doanh nghiệp, 

định hướng phát triển để các Doanh nghiệp ở nông thôn có điều kiện mở rộng sản 

xuất.   

 - Đề nghị Nhà nước hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất tư nhân có tiềm lực phát 

triển kinh tế, có điều kiện phát triển, nhưng không có mặt bằng sản xuất, những 

đơn vị này rất cần sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền, để các đơn vị 

phát huy được khả năng của mình, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp 

vào sự phát triển chung của xã hội./. 
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TIẾP NHẬN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VỎ XE GẮN MÁY  
(SĂM, LỐP) TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ANH 

 
 Đơn vị chủ trì: Công ty TNHH SX TM Nam Anh 
Thời gian thực hiện: 2012-2013 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo số liệu thống kê, Việt Nam hiện có trên 83 triệu dân, khoảng 24 triệu 

xe gắn máy các loại. Đến năm 2015, dự báo lượng xe máy lưu hành trong cả nước 

khoảng 31 triệu xe, tăng bình quân hàng năm giai đoạn này vào khoảng 2 

triệu xe/năm; Đến năm 2020, tổng số xe máy lưu hành trong cả nước đạt khoảng 

33 triệu xe, tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 vào khoảng 1,8 triệu 

xe/năm. Theo quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Công nghiệp xe máy 

Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 của Bộ Công thương, cũng đã 

xem và đề ra lộ trình cụ thể sản xuất xe máy là một bộ phận phát triển chiến lược 

cho ngành công nghiệp trong nước. Quy hoạch đã khẳng định phát triển các cơ sở 

sản xuất lắp ráp xe máy phải đồng bộ với sự phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ 

(gia công áp lực, đúc, hàn, nhiệt luyện, sản xuất khuôn mẫu; sản xuất săm lốp...) 

theo hướng hiện đại hoá, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các cơ sở sản 

xuất trong ngành, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. 

Trên địa bàn vùng châu thổ sông Hồng, chưa có nhà máy, cơ sở nào sản xuất 

săm lốp xe máy, trong khi đó mặt hàng săm, lốp xe gắn máy vẫn phải nhập từ nước 

ngoài đồng nghĩa với việc sẽ không làm chủ được nguồn hàng để cung cấp đồng 

loạt cho các khách hàng; giá hiện tại cho 01 lốp xe máy tại thị trường dao động 

trong khoảng 130.000 đồng đến 165.000 đồng; săm xe máy giá khoảng 35.000 đến 

45.000 đồng/săm.  

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Tiếp nhận công nghệ và đào tạo cán bộ kỹ thuật 

- Nội dung chuyển giao và đào tạo: 

+ Nội dung chuyển giao gồm 07 quy trình công nghệ: Quy trình sơ hỗn 

luyện cao su mặt lốp; Quy trình hỗn luyện cao su săm; Quy trình cán tráng cao su 

lên vải mành và cắt góc vải; Quy trình sản xuất vòng tanh, thành hình và lưu hóa 

lốp xe; Quy trình ép suất ống cao su săm; Quy trình lưu hóa săm; Quy trình kiểm 

tra chất lượng sản phẩm. 

+ Đào tạo kỹ thuật về sản xuất săm lốp xe gắn máy công nghệ Đài Loan. 

- Đơn vị chuyển giao công nghệ: Công ty TNHH XD-SX-TM &DV Phúc 

Thịnh. 

- Phương thức thực hiện: Đơn vị chuyển giao công nghệ cử chuyên gia 

hướng dẫn lý thuyết, cung cấp tài liệu, bí quyết công thức pha trộn cao su lốp, săm 

xe gắn máy và hướng dẫn thực hiện trực tiếp trên dây chuyền thiết bị tại Công ty. 

Nội dung 2: Triển khai sản xuất thử nghiệm trên dây chuyền sản xuất vỏ xe 

gắn máy (săm, lốp)  

- Quy mô: Sản xuất thử trong 4 đợt, đợt 5 sản xuất hàng loạt (sau khi có kết 

quả kiểm định tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng I). 
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* Sản xuất lốp: 

-  Máy móc thiết bị chuẩn bị phục vụ sản xuất lốp: 

TT 
Tên thiết bị/máy 

móc 

Số 

lượng 

Công 

suất 
Nước sản xuất 

1 Máy luyện kín 01 80 KW Taiwan - Đài Loan 

2 Máy cán hở 01 45KW Taiwan - Đài Loan 

3 
Máy cán tráng chỉ 

mành 
01 22KW Taiwan - Đài Loan 

4 Máy cắt vải 01 2 KW Taiwan - Đài Loan 

5 Máy định hình lốp 02 2,7KW Taiwan - Đài Loan 

6 Hệ thống lưu hoá lốp 01 0,8KW Taiwan - Đài Loan 

7 Khuôn lốp các loại 10 16 KW Taiwan - Đài Loan 

- Quy trình sản xuất sử dụng các nguyên liệu: cao su tổng hợp, tanh, chỉ 

mành, nguyên vật liệu phụ. 

- Kiểm nghiệm sản phẩm mẫu lốp điển hình theo quy chuẩn QCVN 

36:2010/BGTVT. 

* Sản xuất săm: 

- Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất săm: 

TT 
Tên thiết bị/máy 

móc 

Số 

lượng 

Công 

suất 
Nước sản xuất 

1 Máy luyện kín 01 80 KW Taiwan - Đài Loan 

2 Máy cán hở 01 45KW Taiwan - Đài Loan 

3 Máy ói săm 01 40 KW Taiwan - Đài Loan 

4 Máy nối săm 01 8 KW Taiwan - Đài Loan 

5 Hệ thống lưu hoá săm 01 0,8 KW Taiwan - Đài Loan 

6 Khuôn săm các loại 10 8 KW Taiwan - Đài Loan 

- Quy trình sản xuất sử dụng các nguyên liệu: cao su tổng hợp, van, nguyên 

vật liệu phụ. 

- Kiểm nghiệm sản phẩm mẫu săm điển hình theo tiêu chuẩn TCVN 5721-

1:2002 

 Nội dung 3: Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, xây dựng nhãn hàng hóa và chứng 

nhận hợp quy 

- Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm săm, lốp và đăng ký nhãn hiệu 

cho sản phẩm tại Cục Sở hữu trí tuệ. 

2. Kết quả 

- Tiếp nhận công nghệ và đào tạo cán bộ kỹ thuật 

+ Đã tiếp nhận thành công công nghệ sản xuất vỏ xe gắn máy (săm, lốp) trên 

hệ thống dây chuyền thiết bị máy móc của Công ty. 
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+ Đã đào tạo được 10 cán bộ kỹ thuật nắm vững và làm chủ các quy trình 

công nghệ, vận hành dây chuyền thiết bị máy móc theo đúng quy trình kỹ thuật. 

- Triển khai sản xuất thử nghiệm trên dây chuyền sản xuất vỏ xe gắn máy 

(săm, lốp) 

+ Đã sản xuất thử nghiệm: 1.000 quả lốp 2.50-17 Dream đạt được 956 quả 

và được lấy 4 mẫu bất kỳ mang đi thử nghiệm đánh giá chất lượng tại Trung tâm 

thử nghiệm xe cơ giới - Cục đăng kiểm Việt Nam. Được đánh giá chất lượng đạt 

yêu cầu theo quy chuẩn QCVN 36:2010/BGTVT. 

+ Đã sản xuất thử nghiệm: 2.300 cái săm 2.50-17 đạt 1974 cái và được lấy 

mẫu bất kỳ của từng đợt mang đi thử nghiệm đánh giá chất lượng 3 lần tại Trung 

tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng I, lần 3 được đánh giá chất lượng đạt yêu cầu 

theo tiêu chuẩn TCVN 5721-1-2002. 

- Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, xây dựng nhãn hàng hóa và chứng nhận hợp 

quy:  

+ Đã xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm lốp phù hợp quy chuẩn  

QCVN 36:2010/BGTVT và sản phẩm săm phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5721-1: 

2002; bảng công bố tiêu chuẩn áp dụng tại công ty. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Dự án đã tiếp nhận thành công quy trình công nghệ sản xuất vỏ xe gắn máy 

(săm, lốp), đã đào tạo được 10 cán bộ kỹ thuật có đủ trình độ về lý thuyết và thực 

hành.  

- Đã lắp đặt hoàn thiện dây chuyền công nghệ sản xuất theo đúng thiết kế, 

vận hành đạt kết quả tốt. Tổ chức sản xuất 1.000 quả lốp 2.50-17 Dream đạt được 

956 quả, sản phẩm được thử nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 36:2010/BGTVT; Tổ 

chức sản xuất được 2.300 cái săm 2.50-17 đạt 1974 cái, sản phẩm được thử nghiệm 

đạt yêu cầu theo TCVN 5721-1-2002. 

- Đã xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở và đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm 

săm lốp xe gắn máy.  

2. Kiến nghị  

 Dự án đã triển khai đạt được hiệu quả kinh tế và xã hội tốt. Kính đề nghị 

UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hỗ trợ, quan tâm để Công ty tiếp 

tục mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, không ngừng nâng cao chất lượng, 

phát triển thêm các sản phẩm mới đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong thời 

gian tới./. 
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ÉP THỦY LỰC SONG ĐỘNG  
SẢN XUẤT GẠCH ỐNG – XI MĂNG CỐT LIỆU TẠI NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Công ty cổ phần vật liệu không nung 567 
Thời gian thực hiện: 2013-2014 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo ước tính, mỗi năm nước ta tiêu thụ khoảng 20 tỉ viên gạch.Với đà phát 

triển này, đến năm 2020 lượng gạch cần cho xây dựng là hơn 40 tỉ viên/1 năm. Để 

đạt được số lượng gạch trên, theo con số tính toán sơ bộ sẽ phải tiêu tốn khoảng 57 

đến 60 triệu m3 đất sét (tương đương với 2.800 – 3.000 ha đất nông nghiệp), 

khoảng gần 6 triệu tấn than, một lượng củi đốt rất lớn và thải ra khoảng 17 triệu tấn 

khí CO2. Với các con số nguyên liệu tiêu thụ và lượng khí thải trên sẽ gây ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến an ninh lương thực, gây ra hiệu ứng nhà kính, kèm theo 

đó là dẫn đến chặt phá rừng làm mất cân bằng sinh thái gây hiểm họa thiên tai và 

hơn nữa còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe con 

người, môi trường vật nuôi, hậu quả để lại còn lâu dài. 

Sau 2 năm thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây dựng 

không nung đến năm 2020, trên toàn quốc đã đầu tư khoảng hơn 1.000 dây chuyền 

sản xuất gạch không nung có công suất dưới 7 triệu viên/ năm và khoảng 50 dây 

chuyền có công suất từ 7 đến 40 triệu viên/ năm. Tổng công suất khoảng 3 tỉ viên/ 

năm, tổng giá trị đầu tư khoảng 1.500 tỉ đồng. Trong đó thị trường tiêu thụ đạt 85-

90% lượng sản xuất (khoảng 2,7 tỉ viên). 

 Trước yêu cầu bức thiết, cấp bách tác động đến phát triển kinh tế - xã hội và 

xu hướng tất yếu của thị trường vật liệu xây dựng, nhận định đây là ngành sản xuất 

công nghệ mới và hiện đại, mang lợi ích trong tương lai, Công ty Cổ phần vật liệu 

không nung 567 đã đề xuất triển khai dự án “Ứng dụng công nghệ ép thủy lực 

song động sản xuất Gạch ống - xi măng cốt liệu tại Nam Định” với mục tiêu đầu 

tư đồng bộ dây truyền, máy móc thiết bị, tiếp nhận công nghệ sản xuất gạch ống xi 

măng cốt liệu đạt tiêu chuẩn TCVN 6477:2011, công suất 10 triệu viên/năm. Với 

tiêu chí sản xuất thân thiện với môi trường, nguồn nguyên liệu được tận dụng tối 

đa, chất lượng tốt và giá thành cạnh tranh được với những vật liệu truyền thống, 

gạch ống xi măng cốt liệu hứa hẹn sẽ là một thế hệ vật liệu mới. Nguyên liệu chính 

để sản xuất cũng đi từ cát, khoáng hoạt tính cao, xi măng đặc biệt, phụ gia gốc 

polymer hữu cơ làm chất phân tán và phụ gia hoạt tính vô cơ làm mầm kết tinh 

sớm. Quy trình sản xuất không qua nung sấy, sản phẩm sớm đạt cường độ cao 

trong vòng 3 ngày có thể sử dụng.  

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Tiếp nhận công nghệ và đào tạo cán bộ kỹ thuật 

- Nội dung chuyển giao và đào tạo:  

+ Quy trình sản xuất gạch ống xi măng cốt liệu bằng công nghệ ép thủy lực 

song động với 02 loại cấp phối: xỉ than và đá mạt. 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=An_ninh_l%C6%B0%C6%A1ng_th%E1%BB%B1c&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%ABng
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinh_th%C3%A1i&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_tai
http://vậtliệukhôngnung.vn/upload/885/fck/files/QD567TTG.pdf
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+ Đào tạo kỹ thuật về sản xuất gạch ống xi măng cốt liệu bằng công nghệ ép 

thủy lực song động cho 05 cán bộ kỹ thuật. 

- Đơn vị chuyển giao công nghệ và đào tạo: Công ty cổ phần chế tạo máy và 

sản xuất vật liệu mới Trung Hậu.  

- Phương thức thực hiện: Đơn vị chuyển giao công nghệ cử chuyên gia 

hướng dẫn trực tiếp tại đơn vị trong quá trình tiếp nhận và áp dụng công nghệ. 

Nội dung 2: Đầu tư mua mới dây truyền thiết bị sản xuất và sản xuất thử 

- Dự án đầu tư mua mới 100% thiết bị máy móc đồng bộ dây truyền sản xuất 

gạch ống xi măng cốt liệu ép thủy lực song động, công suất thiết kế 10 triệu 

viên/năm, dây truyền gồm 04 thiết bị sau: 

 

 

 

 

 

- Tổ chức sản xuất thử sau khi lắp đặt hoàn thiện dây truyền sản xuất:  

+ Đợt 1: Sản xuất thử 500.000 viên gạch với cấp phối có mạt đá. 

Quy trình sản xuất sử dụng các nguyên liệu: Mạt đá (đạt TCVN 7570:2006), 

cát (sử dụng loại cát cho bê tông theo TCVN 7570:2006), xi măng (sử dụng 

pooclăng hỗn hợp PCB40 đạt TCVN 6260:2009), phụ gia (sử dụng phụ gia 

polymer là Bentonit siêu mịn đạt TCVN  8826:2011), nước (sử dụng nước trộn bê 

tông theo TCXDVN 302:2004). Tỷ lệ phối trộn cấp phối (theo đơn phối liệu 20% xi 

măng, 20 % cát, 60% mạt đá, độ ẩm 8% trên tổng phối liệu khô; phụ gia Polyme 

0,86 % tổng phối liệu khô). 

+ Đợt 2: Sản xuất thử 500.000 viên với cấp phối có xỉ than. 

Quy trình sản xuất sử dụng các nguyên liệu: Xỉ than (xỉ lò cao, tro than với 

kích thước hạt < 5mm, độ ẩm <=8%, cát (sử dụng loại cát cho bê tông theo TCVN 

7570:2006), xi măng (Sử dụng pooclăng hỗn hợp PCB40 đạt TCVN 6260:2009), 

phụ gia (sử dụng phụ gia polymer là Bentonit siêu mịn đạt TCVN  8826:2011), 

nước (sử dụng nước trộn bê tông theo TCXDVN 302:2004). Tỷ lệ phối trộn cấp 

phối (theo đơn phối liệu 21% xi măng, 18 % cát, 61% xỉ than, độ ẩm 8% trên tổng 

phối liệu khô; phụ gia Polyme 0,87 % tổng phối liệu khô). 

Nội dung 3: Kiểm nghiệm chất lượng, công bố hợp chuẩn 

Tiến hành kiểm tra, thử nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm theo tiêu 

chuẩn Quốc gia TCVN 6477: 2011. 

Tổ chức công bố hợp chuẩn cho sản phẩm gạch ống - xi măng cốt liệu của 

Dự án theo TCVN 6477:2011. 

2. Kết quả 

- Đã tiếp nhận thành công quy trình công nghệ sản xuất gạch ống xi măng 

cốt liệu bằng công nghệ ép thủy lực song động với 02 loại cấp phối: xỉ than và đá 

mạt. 

- Đã đào tạo được 05 cán bộ kỹ thuật nắm vững quy trình sản xuất gạch ống 

xi măng cốt liệu bằng công nghệ ép thủy lực song động, có khả năng vận hành, bảo 

dưỡng, sửa chữa các lỗi nhỏ, các hỏng hóc thông thường đối với các thiết bị máy 

theo đúng quy trình kỹ thuật. 

Máy trộn 
trục đứng 

hành tinh 

Băng tải 

liệu 

Máy ép 

Thủy lực 

song động 

 

Khuôn 
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- Đã đầu tư và đưa vào vận hành hệ thống dây chuyền công nghệ sản xuất 

gạch ống xi măng cốt liệu ép thủy lực song động với công suất 10 triệu viên/năm.  

- Tổ chức sản xuất thử sau khi lắp đặt hoàn thiện dây truyền sản xuất:  

+ Đã tổ chức sản xuất thử đạt 500.000 viên gạch ống xi măng cốt liệu ép 

thủy lực song động với cấp phối: mạt đá, cát, xi măng, phụ gia, nước. Chất lượng 

sản phẩm đảm bảo theo TCVN 6477:2011 áp dụng cho mác gạch 75 về các chỉ số 

cơ lý cũng như về ngoại quan, tiết kiệm đáng kể nguyên liệu đầu vào so với đơn 

cấp phối được cung cấp từ đơn vị chuyển giao công nghệ (Giảm tỷ lệ xi măng, 

giảm tỷ lệ bột bentonit). 

+ Đã tổ chức sản xuất thử đạt 500.000 viên gạch ống xi măng cốt liệu ép 

thủy lực song động với cấp phối: xỉ than, cát, xi măng, phụ gia, nước. So với việc 

sử dụng cấp phối là mạt đá thì sản phẩm gạch không nung với cấp phối là xỉ than 

có một số nhược điểm sau: trong cấp phối cần dùng nhiều xi măng hơn (0,01 

kg/viên), màu sắc sản phẩm không đẹp bằng (thẫm hơn). 

- Kiểm nghiệm chất lượng, công bố hợp chuẩn 

Đối với sản phẩm gạch không nung sản xuất thử, việc kiểm tra chất lượng 

sản phẩm được thực hiện theo 02 công đoạn, gồm: 

+ Kiểm tra sơ bộ tại cơ sở: Kiểm tra về ngoại quan, hình dáng, kích thước, 

độ nhám, …(được tiến hành thường xuyên theo từng ca sản xuất), các sản phẩm 

chưa đạt yêu cầu được loại sơ bộ, kết quả các sản phẩm cuối cùng được đánh giá là 

đạt yêu cầu. 

+ Đã gửi mẫu đi thử nghiệm tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6477:2011 để kiểm 

tra bằng thực nghiệm nhằm xác định các chỉ số cơ lý tại các đơn vị: Chi cục Tiêu 

chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh Nam Định, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 

Linh Gia. Kết quả sản phẩm đạt TCVN 6477:2011. 

+ Công bố hợp chuẩn 

Đã xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm, kế hoạch giám sát 

hệ thống quản lý. Công bố hợp chuẩn cho sản phẩm của Dự án theo TCVN 

6477:2011 trong Bản công bố Hợp chuẩn số 04/CB-GKN của Công ty cổ phần vật 

liệu không nung 567 và Thông báo tiếp nhận Hồ sơ công bố hợp chuẩn số 

47/2013/TB-TĐC-NĐ ngày 23/12/2013 của Chi cục tiêu chuẩn đo lường - chất 

lượng Nam Định.    

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Dự án đã tiếp nhận thành công quy trình công nghệ sản xuất gạch ống xi 

măng cốt liệu ép thủy lực song động, đã đào tạo được 05 cán bộ kỹ thuật có đủ 

trình độ về lý thuyết và thực hành.  

- Đã lắp đặt hoàn thiện dây chuyền công nghệ sản xuất theo đúng thiết kế, 

chạy thử đạt kết quả tốt. Tổ chức sản xuất thử 1.000 sản phẩm được thử nghiệm 

đạt yêu cầu theo TCVN 6477:2011. 

- Đã xây dựng, đăng ký hợp chuẩn theo quy định cho sản phẩm gạch ống xi 

măng cốt liệu ép thủy lực song động. 

2. Kiến nghị  
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Dự án đã triển khai đạt được hiệu quả kinh tế và xã hội tốt.  Kính đề nghị 

UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hỗ trợ, quan tâm để Công ty tiếp 

tục không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng mẫu mã của các loại sản phẩm đáp 

ứng được nhu cầu của thị trường trong thời gian tới./. 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐÚC BẰNG MẪU TỰ TIÊU 

ĐỂ CHẾ TẠO PHỤ TÙNG MÁY TẠI CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI 
 

Đơn vị chủ trì: Công ty TNHH Thắng Lợi 
Thời gian thực hiện: 2013-2014 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Theo thống kê của hội đúc luyện kim Việt Nam sản phẩm đúc tính theo đầu 

người của các nước tiên tiến là 40 kg/đầu người/năm. Trong khi đó ở Việt Nam 

tính đến năm 2011 mới chỉ là 5 kg/người/năm và như vậy mới chỉ bằng 1/8 sản 

lượng tính theo đầu người, do đó tiềm năng của nghành đúc là rất lớn. Quyết định 

số 583/QĐ-BCT ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Bộ Công Thương: phê duyệt Quy 

hoạch phát triển ngành Đúc Việt Nam giai đoạn 2009 - 2020, có xét đến năm 2025 

đã nêu rõ định hướng phát triển. 

Nam Định là tỉnh có truyền thống về nghề đúc, mặt khác có vị trí thuận lợi 

gần với trung tâm công nghiệp sản xuất xi măng tại các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, 

Thanh Hoá, có vị trí thuận lợi để cung cấp sản phẩm cho ngành khai thác mỏ vì 

vậy việc phát triển ngành đúc các sản phẩm phục vụ cho ngành sản xuất xi măng, 

khai thác mỏ là phù hợp với định hướng phát triển ngành cơ khí của tỉnh. Trong 

công nghệ đúc, khâu tạo phôi, một khâu rất quan trọng trong công nghiệp cơ khí, 

các cơ sở sản xuất vẫn sử dụng chủ yếu công nghệ đúc bằng khuôn cát, chất lượng 

vật đúc thấp, tỷ lệ phế phẩm cao (có nơi đến 30%), lượng dư gia công nhiều. 

Dự án“Ứng dụng công nghệ đúc bằng mẫu tự tiêu để chế tạo phụ tùng máy 

tại Công ty TNHH Thắng Lợi” triển khai với mục tiêu ứng dụng công nghệ đúc tự 

tiêu để sản xuất các chi tiết máy có hình dạng phức tạp và có độ chính xác cao (độ 

chính xác không thấp hơn tiêu chuẩn 9T, GOST 26645- 85) và độ nhẵn bề mặt sản 

phẩm là Rz = 12- 25mcr. Chất lượng sản phẩm được đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc 

tế, nó phục vụ cho các ngành công nghiệp như: công nghiệp xi măng, điện lực, chế 

tạo toa xe lửa, chế tạo máy, chế tạo ô- tô, đóng tàu, khai thác mỏ, dầu khí, v.v… 

Công nghệ đúc bằng khuôn tự tiêu tiết kiệm nguyên liệu đúc, giảm chất thải rắn so 

với khuôn cát hoặc kim loại. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Tiếp nhận công nghệ và đào tạo cán bộ kỹ thuật 

- Nội dung chuyển giao và đào tạo: 

+ Nội dung chuyển giao gồm 04 quy trình: quy trình công nghệ làm khuôn 

mẫu bằng xốp, quy trình công nghệ đúc bằng mẫu tự tiêu của 7 sản phẩm, quy 

trình hoàn thiện sản phẩm và nhiệt luyện, quy trình kỹ thuật kiểm tra sản phẩm. 

+ Đào tạo kỹ thuật về sản xuất khuôn mẫu tự tiêu và đúc bằng mẫu tự tiêu 

cho 25 cán bộ kỹ thuật. 

- Đơn vị chuyển giao công nghệ và đào tạo: Công ty TNHH Hanh Yên. 
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- Phương thức thực hiện: Đơn vị chuyển giao công nghệ cử chuyên gia 

hướng dẫn trực tiếp tại Công ty trong quá trình tiếp nhận và áp dụng công nghệ 

vào sản xuất. 

Nội dung 2:Triển khai sản xuất thử 7 sản phẩm theo công nghệ đúc bằng 

mẫu tự tiêu 

 - Địa điểm: Tại nhà xưởng sản xuất của Công ty. 

- Dự án đầu tư mua mới 100%, đồng bộ dây truyền sản xuất với công suất 

sản xuất 5000 tấn/năm gồm các máy móc thiết bị sau: 

 

TT Tên thiết bị máy Xuất xứ 

1 Lò trung tấn 1,2 tấn Trung Quốc 

2 Lò nhiệt luyện điện trở Việt Nam 

3 Dây chuyền đúc chân không Việt Nam 

4 Máy phun bi Trung Quốc 

5 Máy ép liệu Việt Nam 

6 Máy tiện Việt Nam 

7 Máy làm khuôn cát tươi Đài Loan 

8 Máy nén khí công nghiệp Nhật Bản 

9 Lò nung xốp Việt Nam 

10 Thiết bị làm mẫu gỗ Việt Nam 

11 Máy soi tổ chức kim tương Mỹ 

12 Máy phân tích quang phổ Đức 

13 Máy đo độ cứng Nga, Mỹ 

14 Máy đo nhiệt độ thép lỏng Trung Quốc 

15 Sàng tôi sản phẩm Việt Nam 

16 Hệ thống tôi dầu 5000 tấn/năm Việt Nam 

17 Máy siêu âm kiểm tra khuyết tật vật đúc Nhật Bản 

  - Quy trình sản xuất: 

 

 

-  

 

Tổ chức sản xuất thử 7 sản phẩm sau khi lắp đặt hoàn thiện dây truyền máy 

móc thiết bị: 

+ Sản xuất bi nghiền: Quy trình sản xuất sử dụng các nguyên liệu hạt xốp, 

thép Cr, đồng. Tiêu chuẩn áp dụng: Theo chỉ tiêu  DIN 1695-81, trọng lượng: 

5,55kg/viên; Bi tròn đẹp, không ba via, độ méo <2%, độ sai lệch trọng lượng 

<2%; thành phần hóa học: Cr > 12%, C 1,8-2%; Độ cứng: 54 - 65 HRC. 

+ Sản xuất má nghiền xi măng: Quy trình sản xuất sử dụng các nguyên liệu 

hạt xốp, thép Mn, đồng. Tiêu chuẩn áp dụng: Theo chỉ tiêu ГOCT 2176-77, trọng 

lượng: 1tấn/cái; Hình thức nhẵn, đẹp, đạt độ phẳng mặt lắp ráp > 98%; thành phần 

hóa học: Mn > 13%,Cr 1,8-2,2%, C < 1,3%; Độ cứng : 180 - 220 HB. 

+ Sản xuất tấm lót xi măng: Quy trình sản xuất sử dụng các nguyên liệu hạt 

xốp, thép Mn, đồng. Tiêu chuẩn áp dụng: Theo chỉ tiêu ГOCT 2176-77, trọng 

Làm khuôn 

mẫu 

Đúc mẫu 

tự tiêu 

Nhiệt 

luyện và 

hoàn thiện 

SP 

Kiểm tra 

sản 

phẩm 
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lượng: 71,42 kg/tấm; Hình thức nhẵn, đẹp, lắp ráp đạt yêu cầu 100%; thành phần 

hóa học: Mn > 13%,Cr 1,8-2,2%, C < 1,3%; Độ cứng : 180 - 220 HB. 

+ Sản xuất răng gầu xúc: Quy trình sản xuất sử dụng các nguyên liệu hạt 

xốp, thép Mn, đồng. Tiêu chuẩn áp dụng:Theo chỉ tiêu  ГOCT 2176-77, trọng 

lượng:45,45kg/cái; Hình thức nhẵn, đẹp, lắp ráp đạt yêu cầu 100%; thành phần 

hóa học: Mn > 13%,Cr 1,8-2,2%, C < 1,3%; Độ cứng: 180 - 220 HB. 

 

 

+ Sản xuất búa nghiền: Quy trình sản xuất sử dụng các nguyên liệu hạt xốp, 

thép Mn, đồng. Tiêu chuẩn áp dụng: Theo chỉ tiêu ГOCT 2176-77, trọng lượng: 

 16,66 kg/cái; Hình thức nhẵn, đẹp, lắp ráp đạt yêu cầu 100%; thành phần 

hóa học: Mn > 13%,Cr 1,8-2,2%, C < 1,3%; Độ cứng: 180 - 220 HB. 

+ Sản xuất sàng nghiền: Quy trình sản xuất sử dụng các nguyên liệu hạt 

xốp, thép Mn, đồng. Tiêu chuẩn áp dụng: Theo chỉ tiêu ГOCT 2176-77, trọng 

lượng: 166,66 kg/cái; Hình thức nhẵn, đẹp, lắp ráp đạt yêu cầu 100%; thành phần 

hóa học: Mn > 13%,Cr 1,8-2,2%, C < 1,3%; Độ cứng: 180 - 220 HB. 

+ Sản xuất ống lồng: Quy trình sản xuất sử dụng các nguyên liệu hạt xốp, 

thép chịu nhiệt, đồng. Tiêu chuẩn áp dụng: Theo chỉ tiêu TCVN 2735-78, trọng 

lượng: 21,74 kg/cái; Hình thức nhẵn, đẹp, lắp ráp đạt yêu cầu 100%; thành phần 

hóa học: Cr 23-25%, Ni 18-20%, C <0,4% ; Si 2-2,5%; Độ chịu nhiệt > 10000C. 

- Kiểm nghiệm chất lượng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn cơ sở. 

2. Kết quả 

- Đã tiếp nhận thành công công nghệ làm khuôn mẫu tự tiêu và công nghệ 

đúc bằng mẫu tự tiêu trên hệ thống dây chuyền thiết bị máy móc của Công ty. 

- Đã đào tạo được 25 cán bộ kỹ thuật nắm vững và làm chủ các quy trình 

công nghệ, vận hành dây chuyền thiết bị máy móc theo đúng quy trình kỹ thuật. 

- Tổ chức sản xuất thử 7 sản phẩm gồm: 1.800 viên bi nghiền, 10 cái má 

nghiền xi măng, 140 cái tấm lót xi măng, 220 cái răng gầu xúc, 600 cái búa 

nghiền, 60 cái sàng nghiền, 460 cái ống lồng chất lượng đạt đúng tiêu chuẩn cơ sở 

do công ty công bố và tiêu chí sản phẩm dự án đã đề ra. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Dự án đã tiếp nhận thành công quy trình công nghệ đúc bằng mẫu tự tiêu, 

đã đào tạo được 25 cán bộ kỹ thuật có đủ trình độ về lý thuyết và thực hành.  

- Đã lắp đặt hoàn thiện dây chuyền công nghệ sản xuất theo đúng thiết kế, 

vận hành đạt kết quả tốt. Tổ chức sản xuất 7 sản phẩm gồm: 1.800 viên bi nghiền, 

10 cái má nghiền xi măng, 140 cái tấm lót xi măng, 220 cái răng gầu xúc, 600 cái 

búa nghiền, 60 cái sàng nghiền, 460 cái ống lồng. 

2. Kiến nghị  

 Dự án đã triển khai đạt được hiệu quả kinh tế và xã hội tốt. Kính đề nghị 

UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hỗ trợ, quan tâm để Công ty tiếp 

tục ứng dụng các công nghệ đổi mới trang thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm 

đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong thời gian tới./. 
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ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG MÔ HÌNH 

SẢN XUẤT MUỐI SẠCH TẠI XÃ BẠCH LONG – HUYỆN GIAO THỦY 
– TỈNH NAM ĐỊNH 

 
          Đơn vị chủ trì: Doanh nghiệp tư nhân Thanh Đạm 
         Thời gian thực hiện: 2012-2014 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nam Định hiện có 22 Hợp tác xã (HTX) làm muối ở 3 huyện ven biển (Hải 

Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy) trên diện tích 934 ha, thu hút 9.440 hộ với 18.500 

lao động. Sản lượng muối hàng năm của tỉnh đạt từ 92 đến 95 nghìn tấn. Theo Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định: năm có thu nhập cao nhất thì 

mỗi lao động làm muối cũng chỉ đạt 150.000 đồng/tháng; khi thấp thì từ 120 nghìn 

đồng đến 130 nghìn đồng/tháng. Giải pháp cho phát triển nghề muối vẫn là: đầu tư 

tiến bộ kỹ thuật để đưa năng suất lên cao, hạ giá thành, giảm chi phí lao động, vật 

tư; chủ động thị trường tiêu thụ, gạt bỏ một số khâu trung gian để hạt muối trực 

tiếp đến các cơ sở chế biến, đến với người tiêu thụ; tránh cho người làm muối bị 

cảnh ép giá...Tuy nhiên, thực tế cho thấy, người làm muối ở các tỉnh miền Nam và 

miền Trung nước ta có thu nhập cao hơn bà con làm muối ở Bắc bộ và Bắc Trung 

bộ.  

Trong cơ chế thị trường, người tiêu dùng đòi hỏi ngày càng  cao về chất 

lượng vệ sinh thực phẩm. Muối Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng  nổi tiếng nhưng 

cũng khó có thể cạnh tranh nổi với những gói muối tinh được đóng bao bì đẹp. Để 

khắc phục tình trạng này, Diêm dân cũng ý thức hơn trong việc nâng cao chất 

lượng vệ sinh sản phẩm. Nhiều ruộng muối sạch được ra đời đã đưa ngành muối 

vào ổn định. Xã Bạch Long, huyện Giao Thủy nơi có diện tích muối lớn tới 250 

ha, mỗi năm làm ra khoảng 30.000 tấn muối. Hiểu rõ bi kịch của người làm muối. 

Trời càng nắng thì muối làm ra càng nhiều, giá muối sẽ nhanh chóng hạ, diêm dân 

thua lỗ, Trong đó, nhiều cánh đồng đã bị chuyển đổi ào ạt thành ao, đầm nuôi tôm 

hoặc cây trồng khác. Theo ước tính, diện tích đồng muối đã giảm khoảng 40% so 

với trước đây. Hiện cả tỉnh chỉ còn lại 870 ha, trong đó tập trung chủ yếu tại 2 

huyện là Giao Thủy và Hải Hậu. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Xây dựng dây truyền chế biến  muối tinh 22.000 tấn/năm 

(4tấn/h) 

+ Công đoạn 1: Cấp nguyên liệu liên tục vào nhà máy. 

+ Công đoạn 2: Rửa muối thô và tách tạp chất liên tục. 

+ Công đoạn 3: Nghiền muối thô và rửa muối tinh liên tục. 

+ Công đoạn 4: Ly tâm tách nước làm khô muối tinh.  

+ Công đoạn 5: Phun trộn muối tinh Iốt liên tục. 

+ Công đoạn 6: Đóng bao muối tinh nhập kho. 

+ Công đoạn 7: Hồi lưu xử lý nước rửa và chất thải rắn. 



340 

 

Nội dung 2: Xây dựng dây truyền chế biến  muối tinh sấy 10.000 tấn/năm 

(3tấn/h): 

+ Công đoạn 1:  Sản xuất không khí nóng sạch nhiệt độ cao cấp cho máy 

sấy. 

+ Công đoạn 2:  Sấy muối thềm động. 

+ Công đoạn 3:  Phân loại muối sấy và đóng bao.  

+ Công đoạn 4:  Thu hồi bụi muối và xử lý khí thải. 

Nội dung 3: Xây dựng mô hình 04 ha sản xuất muối sạch: 

+ Cộng đoạn 1:   Phơi cát và chế nước chạt sạch. 

+ Cộng đoạn 2:   Kết tinh muối sạch. 

+ Cộng đoạn 3:   Thu gom, đóng bao và nhập kho. 

Nội dung 4: Đào tạo 10 cán bộ kỹ thuật của nhà máy và tập huấn cho 100 

công nhân. Cán bộ và công nhân nắm vững quy trình công nghệ vận hành các dây 

truyền. 

2. Kết quả 

Dự án đã chuyển giao được 03 quy trình kỹ thuật cho người dân trong vùng 

dự án, bao gồm: 

- Quy trình kỹ thuật chế biến muối tinh chất lượng cao (22.000 tấn/năm): 

Dây chuyền chế biến muối tinh đã hoạt động đúng 100% công suất thiết kế 

(4T/giờ, tương đương 22.000 tấn/năm). Việc lắp đặt thực tế và vận hành thử dây 

chuyền chế biến muối tinh chất lượng cao khớp với trình tự thời gian dự kiến trong 

báo cáo thuyết minh của Dự án. Dây chuyền chế biến muối tinh công suất cao 

22.000 T/năm khi đi vào vận hành thử cũng đã nhận được sự quan tâm của chính 

quyền địa phương và các đơn vị kinh tế quan tâm tới dự án. Như vậy, chúng ta 

hoàn toàn có thể chắc chắn rằng dây chuyền này sẽ đáp ứng được những mục tiêu 

về kinh tế – xã hội mà thuyết minh dự án đã đặt ra.  

- Quy trình kỹ thuật sấy muối tinh chất lượng cao (10.000 tấn/năm): Dây 

chuyền chế biến muối tinh sấy chất lượng cao cũng đã được lắp đặt và vận hành 

thử đạt hiệu quả tương tự như dây chuyền chế biến muối tinh chất lượng cao. Dây 

chuyền này đi vào vận hành ổn định sẽ giúp khai thác tối đa hiệu quả mà phương 

pháp kỹ thuật chế biến muối tinh / muối tinh sấy mới của CSETT chuyển giao. 

Đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ muối cho bà con diêm dân trong vùng dự án. 

- Quy trình kỹ thuật công nghệ sản xuất muối sạch (4 ha): Mô hình sản xuất 

muối trải bạt đã và đang vận hành với hiệu quả rất tốt, công suất đạt trên 90% theo 

thuyết minh dự án của CSETT ngay trong tuần đầu tiên. Từ tuần thứ hai tới tuần 

thứ 4 của giai đoạn thực hiện, mô hình đã đạt công suất từ 90% tới 100% theo 

thuyết minh dự án. Việc thử nghiệm phương pháp sản xuất muối trải bạt giúp tăng 

sản lượng muối từ 1,7 – 2,5 lần so với sân nền. Năng suất có thể đạt 50 tấn/1ha. Đó 

là do ưu điểm về các mặt như: tấm lót cao su hấp thụ lượng nhiệt mặt trời lớn (> 

80% bức xạ nhiệt), mỗi lần cào muối sẽ cào hết lượng muối kết tinh, không để thất 

thoát nước chạt do thấm lậu, chu kỳ sản xuất trong vụ muối có thể tăng gấp nhiều 

lần. Chất lượng muối kết tinh sẽ có hàm lượng Nacl > 95%, tạp chất trong muối sẽ 
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giảm rất nhiều do không tiếp xúc với lớp đất sân phơi. Công đoạn thu hoạch sẽ rất 

thuận lợi và nhanh hơn trên nền đất, thuận lợi cho quá trình rửa muối khi cào thu 

hoạch. 

- Đào tạo được 10 cán bộ kỹ thuật và 400 công nhân của nhà máy và nhân 

dân làm muối lại HTX: Các thành viên trong ban quản lý đều được tập huấn kỹ 

lưỡng để nắm được công nghệ sản xuất và chế biến muối, nắm được quy trình công 

nghệ: Chế biến muối tinh liên tục, sấy muối liên tục và các sản phẩm về muối của 

dự án. Sau tập huấn, những người tham gia đều đã nắm được quy trình kỹ thuật 

được chuyển giao và có khả năng sản xuất muối sạch theo nội dung của dự án tại 

địa phương. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dự án nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ từ chính quyền 

địa phương. Cùng với đó là sự tận tâm hỗ trợ của bà con diêm dân, những người 

thực sự tâm huyết với nghề sản xuất muối truyền thống. Cùng với sự tận tình của 

các bên liên quan đơn vị đã hoàn thành các nội dung đã đề ra theo đúng thuyết 

minh và hợp đồng đã ký với Bộ Khoa học và Công nghệ. Công nghệ chế biến muối 

đơn vị tiếp nhận là công nghệ hiện đại, lần đầu tiên được đưa vào lắp đặt vận hành 

ở vùng dự án nên việc tiếp thu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng với sự quyết tâm, đơn vị đã 

làm chủ được công nghệ chuyển giao và vận hành tốt trong thời gian qua. 

2. Kiến nghị  

Cần có cơ chế chính sách để xây dựng các khu vực sản xuất muối tập trung 

và chế biến muối tinh sạch - muối tinh sấy để chủ động cung ứng nội địa và xúc 

tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ xuất khẩu và Kêu gọi đầu tư, hợp tác, 

liên doanh, liên kết trong các lĩnh vực khoa học, sản xuất, chế biến, tiêu thụ muối 

tinh sạch và muối sấy với các nước trong khu vực và trên thế giới. 

Chính quyền các cấp có quy hoạch và cơ chế chính sách hỗ trợ về sản xuất 

muối quyền sử dụng diện tích đất làm ruộng muối một cách hợp lý, ổn định lâu dài 

nhằm khuyến khích việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất muối.  

Sở KH&CN thường xuyên cử cán bộ xuống các doanh nghiệp để nắm bắt 

kịp thời hơn nữa các nhu cầu của doanh nghiệp về ứng dụng, đổi mới công nghệ 

cũng như các vấn đề thực tế đặt ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh của đơn vị 

để sản phẩm ngày càng đáp ứng yêu cầu cao của thị trường./. 
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III. TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
HOÀN THIỆN KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM 05 LÒ ĐỐT  

RÁC THẢI SINH HOẠT LOSIHO PHỤC VỤ CƯ DÂN KHU VỰC NÔNG THÔN 
 

 Đơn vị chủ trì: Công ty TNHH Tân Thiên Phú 
Thời gian thực hiện: 2014-2015 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo kết quả điều tra, khảo sát của cơ quan chức năng cho thấy tổng lượng 

chất thải rắn phát sinh trong tỉnh ước khoảng 790 tấn/ngày. Thực trạng kết quả thu 

gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong thời gian qua vẫn chưa đáp ứng được yêu 

cầu, trong đó 80% rác thải khu vực nông thôn không được thu gom và xử lý. Theo 

“Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn(CTR) đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2050” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 đã xác định mục tiêu đến năm 2015 đạt 85% và 

năm 2020 đạt 95% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu 

gom và xử lý đảm bảo môi trường, trong đó biện pháp xử lý bằng phương pháp 

chôn lấp cần hạn chế về lâu dài. 

Trên địa bàn tỉnh Nam Định đã có một số địa phương triển khai lắp đặt thử 

nghiệm các lò đốt rác: lò đốt rác bằng khí tự nhiên GFC-Sankyo NFi05 sử dụng 

công nghệ của Nhật bản và được sản xuất tại Thái Lan, giá hơn 2 tỷ; Lò đốt rác do 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sản xuất và lắp đặt với công suất lò khoảng 5-7 

tấn/ngày, giá gần 2 tỷ đồng. Công ty TNHH Tân Thiên Phú đã chủ động nghiên 

cứu, sáng chế và đưa vào sản xuất, vận hành thử lò đốt rác tại một số địa phương. 

Lò đốt rác LOSIHO có công suất đốt 300kg/giờ với các ưu điểm: hệ thống xử lý 

khói tốt, khói được xử lý sạch trước khi ra môi trường làm giảm sự tái sinh của 

Đioxin và khi trời mưa đốt không có mùi khét; rác không phải phơi sấy khi đem 

đốt giảm ô nhiễm. Chi phí giá thành của lò đốt rác LOSIHO rẻ hơn rất nhiều so với 

các lò đốt rác khác đang hoạt động tại địa bàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Hoàn thiện quy trình công nghệ, các loại bản vẽ kỹ thuật, quy 

trình sản xuất, lắp đặt, vận hành 

- Hoàn thiện thuyết minh công nghệ và các loại bản vẽ kỹ thuật: 

+ Thuê đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ kỹ thuật, các bản vẽ: tổng thể, buồng 

đốt sơ cấp, thứ cấp, bộ phận xử lý khói, ống khói, bệ móng ..... Bản vẽ gồm: Cấu 

tạo và nguyên lý hoạt động; Sơ đồ nguyên lý cấu tạo, hoạt động của lò đốt rác; 

Định mức kỹ thuật và tiêu chuẩn nguyên vật liệu. 

 - Hoàn thiện các quy trình để sản xuất, lắp đặt các thiết bị kỹ thuật theo như 

thiết kế ban đầu của sản phẩm và có quy trình vận hành, hướng dẫn sử dụng lò đốt 

rác LOSIHO. 

Nội dung 2: Sản xuất, lắp đặt vận hành chạy thử lò đốt rác LOSIHO: 

- Đợt 1 sản xuất thử 03 lò đốt rác LOSIHO: 

+  Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất:  
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STT Tên thiết bị Công suất 

1 Máy tiện CNS 180 

2 Máy hàn 500 KW 

3 Máy cắt CNC CNC 300 

4 Máy uốn sắt USC 75 

5 Máy đột dập MN 1600 

6 Máy cắt 2,2 KW 

+ Sơ đồ sản xuất:  

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Trên cơ sở các bản vẽ kỹ thuật, quy trình sản xuất, lắp đặt Công ty sản 

xuất 03 lò đốt rác LOSIHO công suất 300kg-500kg/giờ. 

+ Lắp đặt vận hành chạy thử tại: Bãi rác xã Hải Hưng, xã Hải Trung, xã Hải 

Nam của huyện Hải Hậu.  

+ Sau khi các lò đốt đi vào hoạt đông từ 1-2 tháng, tổ chức hội thảo để đánh 

giá kết quả và đúc rút kinh nghiệm để sản xuất đợt 2. 

- Đợt 2 sản xuất 02 lò đốt rác LOSIHO: 

+ Quy trình công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật như sản xuất đợt 1 có bổ sung 

(nếu cần thiết) sẽ sản xuất thử nghiệm đợt 2 và lắp đặt tại: Bãi rác Thị Trấn Yên 

Định, huyện Hải Hậu; bãi rác Thị Trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường. 

- Đo kiểm các chỉ tiêu các chỉ tiêu kỹ thuật và môi trường lò đốt: Theo 

QCVN 30: 2010/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải 

công nghiệp. (So sánh tạm thời khi chưa có QCVN về về chất lượng khí thải của lò 

đốt rác sinh hoạt). 

- Đào tạo, tập huấn cho 25 công nhân làm việc tại các bãi rác của các xã 

triển khai lắp đặt lò đốt rác LOSIHO về quy trình kỹ thuật vần hành lò đốt, phân 

loại rác thải và vệ sinh môi trường xung quanh. 

Nội dung 3: Xây dựng hồ sơ về kiểu dáng công nghiệp, tiêu chuẩn sản phẩm 

và đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền:  

- Lập hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho lò đốt rác LOSIHO (theo 

quy định về sở hữu trí tuệ, nộp đơn đăng ký).  

- Xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở cho lò đốt rác LOSIHO0  

2. Kết quả 

Gạch chịu nhiệt Xi măng Inoc - thép Thép 

Xử lý nguyên vật liệu 

Lò đốt chất thải sinh hoạt 

Lò đốt 

Bông cách nhiệt 
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- Nội dung hoàn thiện quy trình công nghệ, các loại bản vẽ kỹ thuật, quy 

trình sản xuất, lắp đặt, vận hành 

+ Công ty đã phối hợp với giảng viên Trường Đại học sư phạm kỹ thuật 

Nam Định nghiên cứu bản vẽ chi tiết, tìm hiểu chức năng làm việc và phân loại chi 

tiết, các yêu cầu kỹ thuật cần đạt, tính công nghệ khi chế tạo của chi tiết để thiết kế 

các loại bản vẽ kỹ thuật cho lò đốt rác LOSIHO. 

+ Sau khi xây dựng xong các bản vẽ kỹ thuật, Công ty tiến hành xây dựng 

các quy trình sản xuất, lặp đặt và vận hành lò đốt rác LOSIHO phù hợp với trang 

thiết bị của công ty, đảm bảo sản xuất hàng loạt. 

 - Nội dung sản xuất, lắp đặt vận hành chạy thử lò đốt rác LOSIHO 

 + Đã sản xuất được 05 Lò đốt rác LOSIHO, kết cấu lò được xây bằng gạch 

chịu lửa có hàm lượng cao nhôm cao, gạch cách nhiệt tiêu chuẩn, gạch dị hình, xi 

măng chịu nhiệt và các phụ gia nhập ngoại đảm bảo tính chất bền vững của kết cấu 

trong điều kiện vận hành nhiệt độ cao. Vỏ lò được thiết kế bởi thép không gỉ, thép 

Ø20, Ø32, tôn dày 3mm, sơn chịu nhiệt, ông khói chế tạo bằng thép không gỉ có độ 

bền cao. Kích thước: DxRxC = 3mx1.8mx2.6m. Chiều cao tổng thể tính cả ống 

khói: 15m. Trọng lượng của toàn lò ~ 11.000kg. Lò đốt rác được lắp đặt vận hành 

tại bãi rác của 05 xã của huyện Xuân Trường, Hải Hậu. Các lò đốt rác LOSIHO 

sau khi được lắp đặt thử nghiệm tại 05 xã thuộc dự án hoạt động đốt rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn các xã này. 

+ Thử nghiệm sản phẩm lò đốt rác LOSIHO đạt theo QCVN 30: 

2012/BTNMT, xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm. 

+ Đào tạo, tập huấn cho 25 công nhân làm việc tại khu xử lý rác thải thuộc 

05 xã lắp đặt lò đốt rác LOSIHO, các công nhân sau khi được đào tạo đều vận 

hành thành thạo lò đốt, biết cách phân loại rác thải và vệ sinh môi trường xung 

quanh.  

+ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp, sáng chế cho lò đốt rác LOSIHO. Cục Sở 

hữu trí tuệ đã có công văn chấp nhận đơn hợp lệ. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Thông qua việc thực hiện dự án đã giúp Công ty hoàn thiện được các bản vẽ 

kỹ thuật, các quy trình sản xuất, lắp đặt, vận hành lò đốt rác LOSIHO phù hợp với 

trang thiết bị của công ty, đảm bảo sản xuất hàng loạt. Lò đốt rác LOSIHO được 

đưa vào hoạt động sẽ khắc phục được tình trạng ô nhiễm hiện nay của các bãi rác 

tạm thời, đảm bảo sức khỏe của người dân địa phương phù hợp với chủ trương của 

UBND tỉnh Nam Định. 

2. Kiến nghị  

 Đề nghị UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ có chính sách hỗ trợ cho 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh trong việc đổi mới công nghệ để 

tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm trên thị trường so với sản phẩm nhập ngoại 

cùng loại nhưng có giá thành thấp hơn. Đề nghị Sở KH&CN hỗ trợ để Công ty 

được công nhận là doanh nghiệp KH&CN với sản phẩm lò đốt rác LOSIHO./. 
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HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ  
SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM BỒN TRỘN BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM ĐA NĂNG  

LOẠI 0,5M3 - 1,5 M3 - 2,5 M3 
 

 Đơn vị chủ trì: Công ty TNHH cơ khí Quyết Tiến 
Thời gian thực hiện: 2010-2021 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngành cơ khí vẫn được ví như “xương sống” của nền kinh tế, là nền tảng và 

động lực hỗ trợ các ngành công nghiệp khác phát triển. Tuy nhiên thực trạng hiện 

nay sản phẩm của ngành cơ khí có sức cạnh tranh thấp, đầu tư của các doanh 

nghiệp trong nước chắp vá, dàn trải, công nghệ sản xuất khép kín, lạc hậu, thiết bị 

chậm được đổi mới, hiệu quả chưa cao, thậm chí chưa đủ sức chiếm được thị phần 

ngay trong nước. Tại thị trường Việt Nam chưa có công ty nào sản xuất được bồn 

trộn bê tông thương phẩm. Chỉ có các loại bồn trộn bê tông thương phẩm loại lớn 

từ 8m3 đến 12m3 nhập khẩu từ các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc…. không phù 

hợp với các đường giao thông nông thôn, các khu vực miền núi của Việt Nam, 

không đáp ứng được hết thị trường khi xe không thể vào được các đường dong, 

ngõ xóm nhỏ hẹp, giá thành nhập khẩu cao, thủ tục nhập khẩu phức tạp. 

Dự án “Hoàn thiện quy trình công nghệ kỹ thuật và sản xuất thử nghiệm 

Bồn trộn bê tông thương phẩm đa năng loại 0,5m3 - 1,5 m3 - 2,5 m3” triển khai với 

mục tiêu nghiên cứu, chế tạo ra được một sản phẩm sản xuất trong nước có chất 

lượng tương đương với sản phẩm nhập khẩu, phù hợp với điều kiện Việt Nam, có 

giá thành rẻ hơn và được thương mại hóa.  

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Hoàn thiện các loại bản vẽ kỹ thuật, quy trình sản xuất, lắp đặt, 

vận hành 

- Hoàn thiện các loại bản vẽ kỹ thuật thiết kế cho bồn trộn bê tông thương 

phẩm đa năng loại 0,5m3; 1,5 m3; 2,5 m3 (các loại bản vẽ tổng thể, bản vẽ chi tiết, 

bản vẽ sơ đồ, bản vẽ lắp ráp...). 

 - Hoàn thiện quy trình sản xuất, lắp đặt, vận hành bồn trộn bê tông thương 

phẩm đa năng. 

Nội dung 2: sản xuất, lắp đặt vận hành chạy thử bồn trộn bê tông: 

- Đợt 1 Sản xuất thử 03 bồn trộn loại 0,5m3; 1,5m3; 2,5m3: 

+ Trên cơ sở các bản vẽ kỹ thuật, quy trình sản xuất, lắp đặt Công ty sẽ chế 

tạo và mua một số thiết bị trên thị trường để lắp ráp thành các loại bồn trộn bê 

tông. 

+ Sơ đồ sản xuất, lắp đặt: 
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+ Sau khi lắp ráp hoàn thiện xong các loại bồn trộn bê tông, Công ty sẽ tiến 

hành lắp đặt vận hành chạy thử tại một số công trình dân dụng trên địa bàn huyện 

Giao Thủy.  

+ Sau khi các bồn trộn bê tông vào hoạt đông từ 1-2 tháng, tổ chức hội thảo 

để đánh giá kết quả và đúc rút kinh nghiệm để sản xuất đợt 2. 

- Đợt 2 sản xuất 03 bồn trộn loại 0,5m3; 1,5m3; 2,5m3: 

+ Quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật như sản xuất đợt 1 có bổ sung (nếu 

cần thiết) sẽ sản xuất đợt 2 và lắp đặt vận hành chạy thử tại một số công trình dân 

dụng tại huyện Giao Thủy và một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Nội dung 3: Thử nghiệm sản phẩm và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở:  

- Thử nghiệm sản phẩm bê tông thương phẩm theo TCVN 9340:2012. Thử 

nghiệm đánh giá chất lượng các loại bồn trộn bê tông.  

- Xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở cho bồn trộn bê tông thương phẩm 

đa năng loại 0,5m3; 1,5 m3; 2,5 m3. 

2. Kết quả 

- Nội dung Hoàn thiện các loại bản vẽ kỹ thuật, quy trình sản xuất, lắp đặt, 

vận hành: 

+ Nhóm cán bộ kỹ thuật của Công ty đã phối hợp với giảng viên Trường Đại 

học Công nghiệp Hà Nội nghiên cứu bản vẽ chi tiết, tìm hiểu chức năng làm việc 

và phân loại chi tiết, các yêu cầu kỹ thuật cần đạt, tính công nghệ khi chế tạo của 

chi tiết để thiết kế các loại bản vẽ kỹ thuật gồm các bản vẽ tổng thể, bản vẽ các chi 

tiết chính, bản vẽ lắp ráp bồn trộn bê tông thương phẩm đa năng loại 0,5m3; 1,5m3; 

2,5m3. 

Bản vẽ 

Nguyên vật liệu Sản xuất các chi tiết chế tạo dựa 

trên bản vẽ 

Các bộ phận, chi tiết mua sẵn 

trên thị trường 

Kiểm tra sự bền, đẹp, tính ổn 

định của chi tiết 

Kiểm tra sự bền, đẹp, tính ổn 

định của chi tiết 

 

Sơn tĩnh điện 

 

Kiểm tra kỹ thuật sản phẩm 

Lắp ráp hoàn thiện bồn trộn 

Vệ sinh bồn trộn 

Vận hành chạy thử 

Đánh giá kết quả 

Kế hoạch sản xuất 
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+ Sau khi xây dựng xong các bản vẽ kỹ thuật, Công ty tiến hành xây dựng 

các quy trình sản xuất, lặp đặt và vận hành bồn trộn bê tông thương phẩm đa năng 

phù hợp với trang thiết bị của công ty, đảm bảo sản xuất hàng loạt. 

- Nội dung sản xuất, lắp đặt, vận hành chạy thử bồn trộn bê tông thương 

phẩm đa năng loại 0,5m3; 1,5m3; 2,5m3 

+ Đã sản xuất được 06 bồn trộn bê tông thương phẩm đa năng loại 0,5m3; 

1,5m3; 2,5m3 có kết cấu khung sắt xi vững chắc đảm bảo vận chuyển ổn định trên 

những địa hình xấu. Hệ thống chuyển động thùng trộn được thiết kế bằng mô tơ 

thủy lực lấy từ nguồn cung cấp từ bơm thủy lực do máy nổ lai kéo hoặc trích từ 

công suất của hộp số xe, mô tơ thủy lực và hộp giảm tốc chuyên dùng tạo cho sản 

phẩm vận hành mạnh mẽ, ổn định, giảm tiếng ồn. Thùng trộn được thiết kế và mô 

phỏng hoạt động trên máy tính ổn định khi quay và ngay cả khi xe đang trộn. Thiết 

kế cánh trộn 3D với góc xoắn, góc nghiêng, góc nâng và bước xoắn được tính toán 

đảm bảo quy trình nạp – trộn vật liệu nhanh, xả sạch, không dồn đọng vật liệu 

trong thùng. Thùng trộn và cánh trộn đều được chế tạo bằng vật liệu thép chống 

mài mòn, độ bền của thùng đạt tới trên 100.000m3. Hệ thống điều khiển sử dụng cơ 

cấu điều khiển liên động với bơm thủy lực động cơ bằng gạt tay, điều khiển tốc độ 

phía sau, chỗ nạp xả lắp trên thùng trộn được chế tạo thép tấm có độ chịu mài mòn 

cao. Thêm vào đó máng xả được chế tạo hai lớp cơ cấu nâng hạ xóa định vị cơ khí, 

thuận tiện và chắc chắn trong quá trình vận hành cũng như trong quá trình vận 

chuyển trên đường. Hệ thống bơm nước để rửa sử dụng áp lực khí nén trích tự hệ 

thống khí nén.  

+ Bồn trộn bê tông thương phẩm đa năng loại 0,5m3; 1,5m3; 2,5m3 đã được 

đưa đi lắp đặt tại một số công trình dân dụng tại huyện Giao Thủy và các tỉnh miền 

Bắc như Hà Nam, Bắc Giang, Hải Dương… và nhận được những phản hồi tốt từ 

khách hàng sử dụng. 

- Nội dung thử nghiệm và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm: 

+ Công ty đã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng 1 để thực hiện thử nghiệm các chỉ tiêu (Kích thước bồn, chiều dày kim loại 

thành bồn, kích thước cánh trộn, thể tích bồn, tốc độ quay bồn trộn, quạt) và xây 

dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm bồn trộn bê tông thương phẩm đa năng. 

+ Đã thử nghiệm bê tông thương phẩm từ bồn trộn bê tông đạt theo TCVN 

7570:2006. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Sản phẩm bồn trộn bê tông thương phẩm đa năng của công ty đang dần dần 

được thị trường chấp nhận và chứng minh được tính ưu việt hơn về chất lượng, giá 

thành và sức cạnh tranh trên thị trường so với các sản phẩm nhập khẩu hiện nay. 

Sản phẩm bồn trộn của công ty rất tiện lợi cho khu vực có đường nhỏ hẹp, nông 

thôn, miền núi, phục vụ các công trình làm đường trong giai đoạn xây dựng nông 

thôn mới ở nhiều địa phương.  

2. Kiến nghị  

 Đề nghị UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ có chính sách hỗ trợ cho 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh trong việc đổi mới công nghệ để 

tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm trên thị trường so với sản phẩm nhập ngoại 

cùng loại nhưng có giá thành thấp hơn./.  
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ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ ĐẤT, CÁT GIA CỐ BỘT KẾT DÍNH 

THỦY HÓA VÔ CƠ HRB LÀM MÓNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN 

 
 Đơn vị chủ trì: Sở Giao thông Vận tải Nam Định 

Thời gian thực hiện: 2011-2012 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nam Định là tỉnh đồng bằng Bắc bộ, có mạng lưới giao thông đường bộ, 

đường thuỷ nội địa, đường biển, đường sắt liên hoàn với hệ thống giao thông quốc 

gia; có hơn 7.800 km đường bộ các loại, trong đó có 2 tuyến quốc lộ với tổng chiều 

dài là 110 km (Quốc lộ 21 và Quốc lộ 10) và gần 1000 km đường tỉnh, đường 

huyện, còn lại là đường xã, liên xã thôn xóm. Tuy nhiên các tuyến đường giao 

thông nông thôn của các huyện đã được đầu tư xây dựng từ 10 -15 năm trước, hiện 

tại đã xuống cấp nhanh, một số tuyến cần được đầu tư cải tạo, nâng cấp và bảo trì 

thường xuyên. Tỷ lệ cứng hoá đường giao thông nông thôn đạt khoảng 85%, do 

vậy nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông nông thôn là rất cần thiết để phục vụ phát 

triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn trong tỉnh. 

Thực trạng về hệ thống giao thông nông thôn tại nhiều khu vực có thực tế 

nền móng công trình yếu, nguồn vật liệu xây dựng giao thông truyền thống là đá 

xây dựng sẽ trở nên khan hiếm. Hơn nữa, việc khai thác đá xây dựng tràn lan sẽ 

dẫn đến ảnh hưởng to lớn về môi trường và môi sinh. Quá trình vận chuyển vật 

liệu xây dựng trên đường với số lượng lớn cũng gây ảnh hưởng đến môi trường, xã 

hội và tuổi thọ của các tuyến đường giao thông hiện có. Vấn đề đặt ra là cần thiết 

áp dụng công nghệ để sản xuất ra vật liệu mới với nhưng ưu thế vượt trội về chi 

phí thấp, có thể thay thế vật liệu truyền thống nhằm mục tiêu giảm giá thành công 

trình, giải quyết bài toàn môi trường, môi sinh. 

Dự án “Áp dụng công nghệ đất, cát gia cố bột kết dính thuỷ hoá vô cơ HRB 

làm móng đường giao thông nông thôn” là quy trình công nghệ mới cần được 

nghiên cứu áp dụng với ưu thế: sử dụng nguồn vật liệu tại chỗ như đất đá, chi phí 

thấp, khắc phục được những hạn chế khi sử dụng vật liệu truyền thống mà vẫn đảm 

bảo chất lượng công trình. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Tiếp nhận công nghệ và đào tạo kỹ thuật viên cơ sở 

- Nội dung chuyển giao và đào tạo: Quy trình công nghệ làm móng đường 

bằng công nghệ HRB. 

- Đơn vị chuyển giao công nghệ và đào tạo: Công ty TNHH Phú Thiện Phát. 

- Phương thức thực hiện: Cung cấp tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật đối với thiết kế 

và thi công vật liệu có gia cố chất HRB. Khi triển khai thi công đơn vị chuyển giao 

cử cán bộ xuống tận công trường hướng dẫn, đào tạo, phổ biến kỹ thuật cho cán bộ 

kỹ thuật, công nhân của đơn vị thi công và bà con địa phương. 

Nội dung 2: Xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn áp dụng công 

nghệ HRB. 

- Khảo sát lựa chọn tuyến đường:  
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+ Đơn vị đã khảo sát và lựa chọn tuyến đường trục xóm 6, xã Giao Lạc, 

huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định đặc trưng cho vùng ven biển các huyện phía bắc, 

thổ nhưỡng đất trẻ để thiết kế, thi công thí điểm có đặc điểm như sau: Chiều dài 

toàn tuyến đường 579,15m, có bề mặt 2m, bề nền 3,5m. Mặt đường hiện tại là mặt 

đá thải dày 25-30cm đã qua sử dụng nhiều năm, đã xuống cấp và hư hỏng. 

- Quy mô: Thiết kế tuyến theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn với 

Eyc≥700 daN/cm2; Bnền=3,0m; Bmặt=2,0m, tốc độ thiết kế Vtk= 15Km/h. 

- Sau khi thi công xong đơn vị kiểm định Chi nhánh Công ty cổ phần 

NADECO – LAS104 tiến hành đo kiểm modul đàn hồi mặt đường bằng cần 

Benkelman (tiêu chuẩn thí nghiệm 22TCN 251-98). 

2. Kết quả 

- Tiếp nhận thành công quy trình công nghệ làm móng đường công nghệ 

HRB. 

- Đã thi công xây dựng hoàn thiện 579,15m đường giao thông nông thôn 

bằng công nghệ đất cát gia cố bột kết dính thủy hóa vô cơ HRB tỷ lệ 12%, chiều 

dày 24cm làm móng đường đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

- Hiệu quả về mặt kinh tế: Ứng dụng vật liệu mới HRB gia cố đất làm móng 

mặt đường đã khai thác được các vật liệu tại chỗ (đất, phế thải xây dựng), tận dụng 

được máy móc và nhân công địa phương; đặc biệt giá thành giảm so với làm vật 

liệu thông thường. 

TT Kết cấu móng đường Suất đầu tư 

1 

Phương án gia cố móng bằng HRB, mặt láng 

nhựa 3 lớp, tiêu chuẩn nhựa 4,5Kg/m2 (sử dụng 

đất mua) 

299.000 đồng/m2 

2 

Phương án gia cố móng bằng HRB, mặt láng 

nhựa 3 lớp, tiêu chuẩn nhựa 4,5Kg/m2 (tận dụng 

được nhân công, vật liệu cát, đất tại địa phương) 

280.000 đồng/m2 

3 
Móng bằng đá dăm tiêu chuẩn, mặt láng nhựa 3 

lớp, tiêu chuẩn nhựa 4,5Kg/m2 
309.000 đồng/m2 

4 Đường bê tông xi măng M200, móng đá mạt 312.000 đồng/m2 

- Về hiệu quả xã hội: Sử dụng vật liệu HRB đẩy nhanh việc cứng hóa các 

tuyến đường giao thông nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất, giao 

lưu và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; đẩy nhanh chương trình xây 

dựng Nông thôn mới trên toàn tỉnh 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Việc nghiên cứu ứng dụng vật liệu mới HRB gia cố đất làm móng mặt 

đường làm phong phú, đa dạng các loại vật liệu làm đường, cải thiện điều kiện làm 

việc của kết cấu nền móng đường hiện trạng, nâng cao các chỉ tiêu kỹ thuật chất 

lượng khai thác của đường và giải quyết bài toàn môi trường, môi sinh. Công nghệ 

ứng dụng vật liệu mới HRB gia cố đất làm móng mặt đường thực hiện tương đối 

đơn giản, dễ thực hiện, không đòi hỏi máy móc và trang thiết bị hiện đại, đặc biệt 

là tận dụng được các vật liệu sẵn có tại địa phương.  
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- Đơn vị nhận thấy công trình sử dụng vật liệu HRB khi phối hợp vật liệu 

khác để gia cố làm móng đường giao thông có chất lượng tốt. Là cơ sở để nghiên 

cứu thêm đối với các tuyến đường, địa phương khác nhau. 

2. Kiến nghị  

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm những dự án ứng dụng công nghệ mới trong 

lĩnh vực giao thông, cần tăng kinh phí để đầu tư hết các hạng mục qua đó mới đánh 

giá được tổng thể hiệu quả, tính kinh tế - kỹ thuật của công trình. 
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ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KH&CN XÂY DỰNG MÔ HÌNH THU GOM VÀ XỬ LÝ 

RÁC THẢI SINH HOẠT MỘT CÁCH CÓ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN  

THỊ TRẤN GÔI – HUYỆN VỤ BẢN – TỈNH NAM ĐỊNH 

 
Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân Thị trấn Gôi 
Thời gian thực hiện: 2018-2020 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo Quyết định số 2341/QĐ-TTg  ngày 02 tháng 12  năm 2013 của Thủ 

tướng chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 có định hướng quan 

điểm phát triển “Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường”, mục tiêu phấn đầu 

“Trên 95% chất thải rắn được thu gom; trên 90% chất thải nguy hại được xử lý; 

mỗi xã có ít nhất 1 bãi chôn lấp rác thải đạt tiêu chuẩn môi trường”.  

Hiện nay phần lớn các xã của huyện Vụ Bản đang sử dụng các bãi chôn lấp 

để xử lý nên chưa đảm bảo vệ sinh, nguy cơ ô nhiễm thứ cấp, diện tích đất dùng để 

chôn lấp ngày càng cao gây lãng phí lớn về đất đai, ô nhiễm nguồn nước, ảnh 

hưởng xấu đến cảnh quan, sức khoẻ cộng đồng và môi trường không khí. Nhược 

điểm hiện nay tại các xã có bãi chôn lấp là: Rác thải thu gom về bãi chôn lấp 

không được phân loại, đổ trực tiếp vào hố chôn lấp, không được chôn lấp theo hình 

thức cuốn chiếu, không tiến hành đầm nén và phủ đất; không thực hiện hoặc thực 

hiện phun chế phẩm vi sinh không thường xuyên; hệ thống xử lý nước rác không 

hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả. Từ đó yêu cầu cấp thiết hiện nay là cần 

thiết phải có biện pháp khác cho việc xử lý rác thải sinh hoạt. 

Một số xã trên địa bàn huyện Vụ Bản đã quan tâm đầu tư lắp đặt lò đốt rác 

như: xã Tân Khánh, xã Hiển Khánh, xã Cộng Hòa; xã Hợp Hưng, xã Kim Thái, xã 

Tân Thành, xã Thành Lợi. Ưu điểm của việc sử dụng công nghệ lò đốt rác là rác 

vận chuyển về khu tập trung được xử lý triệt để tiết kiệm được diện tích cho các 

bãi chôn lấp, là hình thức phổ biến ở các nước có diện tích đất hẹp và chi phí đất 

cao đồng thời đảm bảo hợp vệ sinh và tiêu chuẩn về môi trường. Tuy nhiên cũng 

gặp phải một số khó khăn như khí thải ra môi trường chưa được kiểm tra định kỳ 

theo quý, năm; chưa có nguồn đầu tư mua sắm phương tiện vận chuyển rác thải 

phù hợp với điều kiện giao thông từng địa phương; quy trình đốt phức tạp phải xử 

dụng đến nhiên liệu mồi trước khi vận hành xử lý. Trước những thuận lợi và khó 

khăn đó UBND thị trấn Gôi  đề xuất dự án thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ 

KH&CN xây dựng mô hình thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt một cách có hiệu 

quả trên địa bàn Thị trấn Gôi – huyện Vụ Bản – tỉnh Nam Định” nhằm xây dựng 

mô hình thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt một cách có hiệu quả trên địa bàn Thị 

trấn Gôi đảm bảo xử lý được vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt gây 

ra. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Tiếp nhận công nghệ và đào tạo 



352 

 

- Đơn vị chuyển giao công nghệ: Công ty TNHH Tân Thiên Phú, là đơn vị 

làm chủ công nghệ Quy trình vận hành lò đốt rác thải sinh hoạt LOSIHO. 

- Phương thức chuyển giao: Khảo sát, đánh giá và xây dựng quy trình thu 

gom rác thải sinh hoạt hàng ngày trên địa bàn Thị trấn Gôi ; Hướng dẫn lý thuyết, 

cung cấp tài liệu và thực hành tại các mô hình theo hình thức cầm tay chỉ việc. Kết 

quả, các cán bộ, người lao động của UBND thị trấn Gôi đã tiếp nhận đầy đủ các 

công nghệ và có thể chủ động triển khai vận hành lò đốt rác thải sinh hoạt 

LOSIHO. 

Nội dung 2: Đào tạo cán bộ kỹ thuật 

- Nội dung đào tạo: Đào tạo kiến thức về vận hành, xử lý khắc phục sự cố lò 

đốt rác; Đào tạo kiến thức về thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt 

- Đơn vị đào tạo: Công ty TNHH Tân Thiên Phú 

- Phương thức đào tạo: Hướng dẫn lý thuyết, cung cấp tài liệu và thực hành 

tại mô hình theo hình thức cầm tay chỉ việc.  Kết qua, người được đào tạo đã tiếp 

thu đầy đủ các quy trình kỹ thuật và kinh nghiệm trong vận hành và xử lý các tình 

huống phát sinh trong quá trình xử lý rác; Kiến thức về thu gom, phân loại rác thải 

sinh hoạt 

Nội dung 3: Tập huấn kỹ thuật cho người dân 

- Đối tượng tham gia lớp học: Tập huấn cho người dân của 9 tổ dân phố trên 

địa bàn thị trấn Gôi.  

- Nội dung được triển khai tại lớp tập huấn: Phổ biến kiến thức về phân loại, 

xử lý rác thải sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh  

- Kết quả: Các hộ nông dân tham gia tập huấn nắm được kiến thức về phân 

loại, xử lý rác thải sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh  

Nội dung 4: Xây dựng mô hình xử lý rác thải 

- Địa điểm triển khai: Mô hình xử lý rác thải đặt trên diện tích bãi chôn lấp 

rác thải tập trung của thị trấn nằm trong địa điểm đã được quy hoạch. Mô hình 

được đặt song song và cách 15m với 2 bể chôn lấp rác thải cũ.  

- Quy mô: 8.322 m2  

- Các công trình phụ trợ đã có: Tường bao, cổng, nhà bảo vệ diện tích 8m2, 

kho để dụng cụ 10m2, hai bể chứa nước thải rác diện tích 90 m2, 1 nhà bơm diện 

tích 6 m2 đường cấp phối đá dăm, 2 bể chứa chôn lấp cũ mỗi bể diện tích 100m2. 

- Khoảng cách của bãi cách khu vực dân cư: 

+ Phía đông cách: 1200 m 

+ Phía tây cách: 1000 m 

+ Phía nam cách: 1000 m 

+ Phía bắc cách: 2500 m 

- Lò đốt rác sử dụng tại mô hình: Lò đốt rác thải sinh hoạt LOSIHO 

- Công suất xử lý rác: 1000kg/giờ. Mô hình xử lý rác thải hoạt động hàng 

ngày để xử lý toàn bộ lượng rác thải trên địa bàn thị trấn. 

2. Kết quả 
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- Các công nghệ được tiếp nhận gồm: Quy trình tác nghiệp thu gom, xử lý 

rác thải sinh hoạt hàng ngày trên địa bàn Thị trấn Gôi 

- Xây dựng được 01 mô hình xử lý rác thải có quy mô 8.322 m2. Công suất 

xử lý rác thải sinh hoạt là 1.000 kg/giờ.  

- Đào tạo 05 nhân viên kỹ thuật thành thạo về kỹ năng vận hành, xử lý, khắc 

phục sự cố của lò đốt rác 

- Đào tạo 08công nhân lao động  thành thạo về kỹ năng thu gom, phân loại, 

xử lý rác thải sinh hoạt 

- Tập huấn cho360 người dân tại 09 tổ dân phố  kiến thức về phân loại, xử lý 

rác thải sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh  

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Đơn vị triển khai thực hiện dự án đạt 100% mục tiêu, nội dung đề ra. Cụ thể: 

 - Đã xây dựng 01 Quy trình tác nghiệp thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt 

hàng ngày trên địa bàn Thị trấn Gôi phù hợp với điều kiện địa phương. 

 - Đã xây dựng thành công 01 Mô hình xử lý rác thải với quy mô 8.322 m2. 

Công suất xử lý rác thải sinh hoạt là 1.000 kg/giờ, Lò đốt rác thải sinh hoạt đạt 

QCVN 61 MT:2016/BTNMT. 

 - Đào tạo kiến thức về vận hành, xử lý khắc phục sự cố lò đốt rác cho 05 

người gồm 03 công nhân kỹ thuật làm việc trực tiếp tại mô hình và 02 cán bộ kỹ 

thuật phụ trách mô hình. 

- Đào tạo kiến thức về thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt cho 08 người 

gồm 05 công nhân lao động và 03 công nhân kỹ thuật tại mô hình của dự án. 

- Tập huấn cho 360 người dân của 9 tổ dân phố về kiến thức phân loại, xử lý 

rác thải sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh. 

 - Dự án đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân tham gia thông qua 

các hoạt động tập huấn, tuyên truyền và bắt đầu có sự thay đổi nhận thức của 

người dân về phân loại rác về bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư. 

 - Biên soạn được bộ tài liệu về xây dựng quy trình thu gom rác thải sinh hoạt 

hàng ngày trên địa bàn Thị trấn Gôi dễ hiểu, dễ áp dụng phù hợp với điều kiện tại 

thị trấn Gôi.  

2. Kiến nghị  

 - Đề nghị UBND tỉnh, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Nam Định tiếp tục 

quan tâm, giúp đỡ UBND trị trấn Gôi cũng như các địa phương khác triển khai 

nhiều mô hình hơn nữa để góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn. 

 - Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên môi trường và cơ quan 

chuyển giao công nghệ tiếp tục theo dõi giám sát mô hình để định kỳ kiểm tra, 

đánh giá độ an toàn của Lò đốt rác./. 
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HOÀN THIỆN KỸ THUẬT ƯƠM GIỐNG, TRỒNG CÂY MẮM, ĐƯỚC VÒI,  

VẸT DÙ VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG CÂY NGẬP MẶN  

TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY 

 
 Đơn vị chủ trì: Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình 

Thời gian thực hiện: 2014-2016 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vườn quốc gia Xuân Thuỷ nằm ở cửa sông Hồng, thuộc huyện Giao Thủy, 

tỉnh Nam Định, vùng lõi gồm một phần Cồn Ngạn, Cồn Lu, Cồn Xanh (Cồn Mờ) 

với tổng diện tích 7.100 ha, có diện tích đất nổi khi triều kiệt là 3.100ha và đất còn 

ngập nước là 4.000ha. Năm 1989, Vườn quốc gia Xuân Thủy được tổ chức 

UNESCO công nhận là vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng. 

Hệ thống rừng ngập mặn Vườn quốc gia Xuân Thủy giúp bảo vệ bờ biển, chống 

xói lở, bảo vệ tài sản, tính mạng nhân dân ven biển, mang lại nguồn thu nhập lớn 

về kinh tế thông qua việc nuôi trồng, khai thác thủy sản, có nhiều tiềm năng phát 

triển du lịch sinh thái. 

Khu vực bãi triều của Vườn quốc gia Xuân Thuỷ nằm trong vùng khí hậu 

nhiệt đới gió mùa. Tài nguyên Vườn quốc gia Xuân Thủy do những tác động của 

thiên nhiên và con người đã bị thay đổi rất nhiều, diện tích rừng ngập mặn bị giảm 

mạnh, độ mặn của nước trong khu vực tăng cao, thủy triều lên cao và thời gian 

ngập triều cao hơn gây ngập úng thường xuyên Cồn Lu ...Hiện tại, 55 ha rừng ngập 

mặn thuộc xã Giao Xuân và Bạch Long đang có xu hướng bị cát tràn lấp làm ảnh 

hưởng đến sinh trưởng của cây, nguy cơ cây bị chết và mất rừng rất dễ xảy ra. 

Ngà y 05 tháng 02 nă m 2007, Thủ  tướ ng chính phủ  đ ã ký quyế t đ ị nh 

số  18/2007/QĐ -TTg phê duyệ t chiế n lượ c phát triể n lâm nghiệ p Việ t Nam 

giai đ oạ n 2006-2020: bả o vệ  rừng, bả o tồ n thiên nhiên và  đ a dạ ng sinh họ c 

nhằ m đ óng góp có hiệ u quả  cho phòng hộ  đ ầ u nguồ n, phòng hộ  ven biể n và  

đ ô thị , giả m nhẹ  thiên tai, chố ng xói mòn, giữ  nguồ n nướ c, bả o vệ  môi 

trườ ng và  tạ o nguồ n thu từ  dị ch vụ  môi trườ ng (phí môi trườ ng, giả m khí 

thả i CO2, du lị ch sinh thái...). Theo “Kế  hoạ ch chiế n lượ c Quả n lý Vườ n 

quố c gia Xuân Thủ y tỉ nh Nam Đị nh” do Vườ n quố c gia Xuân Thủ y và  Sở  

Tà i nguyên và  Môi trườ ng tỉ nh Nam Đị nh xây dựng, nhiệ m vụ  hà ng đ ầ u 

củ a Vườ n quố c gia bả o tồ n và  phát triể n tà i nguyên thiên nhiên, chú trọ ng 

đ ế n các hoạ t đ ộ ng trự c tiế p liên quan đ ế n bả o tồ n, phụ c hồ i rừng ngậ p 

mặ n và  trồ ng mớ i rừng phòng hộ  ở  các khu vự c bị  thiên tai phá hủ y tạ i các 

bãi giữ a và  cuố i Cồ n Lu. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Điều tra, khảo sát địa điểm thực hiện dự án, thiết kế vườn ươm, 

mô hình 

- Điều tra, khảo sát, xác định địa điểm thực hiện dự án. 

- Thiết kế vườn ươm; Thiết kế mô hình trồng cây.  



355 

 

Nội dung 2: Xây dựng mô hình vườn ươm cây ngập mặn 

- Quy mô: 0,3ha, hàng năm xuất vườn khoảng 15.500 cây giống. Cây giống 

18 tháng tuổi; Cây mắm: chiều cao trung bình 0,7-0,8m, đường kính gốc 1,5-2cm; 

cây đước vòi: chiều cao trung bình 0,6-0,7m, đường kính gốc 0,8-1cm; cây vẹt dù: 

chiều cao trung bình 0,5-0,6m, đường kính gốc 0,8-1cm. 

- Địa điểm: Vườn ươm tại Cồn Ngạn - VQG Xuân Thủy 

- Xây dựng mô hình vườn ươm gồm các khu chính sau: Nhà kho chứa vật 

liệu; Khu chuẩn bị đất và làm bầu; Khu sản xuất cây con; Hệ thống tưới tiêu. 

- Nguồn giống: Thu mua quả, trụ mầm cây ngập mặn tại Vườn quốc gia 

Xuân Thủy. 

- Theo dõi: Mỗi loại cây gieo ươm, lựa chọn ngẫu nhiên 3 ô vuông dạng bản 

hình vuông trong luống, diện tích ô dạng bản là 0,4m2, mỗi ô đo 10 cây (tổng là 30 

cây), chỉ tiêu đo đếm là chiều cao cây, đường kính gốc cây, tỷ lệ sống. 

Nội dung 3: Xây dựng mô hình trồng 3 loài cây ngập mặn (Mắm biển, Đước 

vòi, Vẹt dù) 

- Địa điểm: Cồn Lu – RNM Xuân Thủy 

- Quy mô: 3ha; Trồng 03 loài cây Mắm biển, Đước vòi, Vẹt dù. Mật độ 

trồng: 4.444 cây/ha, cây trồng được 16 tháng, tỉ lệ sống >85%. 

- Tại mỗi lô trồng cây lựa chọn ngẫu nhiên 1 ô dạng bản có dạng hình vuông 

theo dõi hàng tháng đánh giá mức độ sinh trưởng, phát triển của cây trong mô hình 

(chiều cao, đường kính gốc, tỷ lệ sống), số lượng cây theo dõi mỗi loài trong ô là 

10 cây. 

Nội dung 4: Tổ chức tập huấn chuyển giao công nghệ ươm trồng cây ngập 

mặn cho VQG Xuân Thủy và người dân trong vùng dự án 

- Tổ chức 1 lớp tập huấn cho khoảng 50 người dân ở huyện Giao Thủy 

- Nội dung: Kỹ thuật ươm, trồng, chăm sóc cây ngập mặn (3 loài Mắm biển, 

Đước vòi, Vẹt dù). 

2. Kết quả 

- Xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật ươm, trồng cây mắm, đước vòi và vẹt 

dù. 

- Xây dựng được bản vẽ thiết kế vườn ươm thể hiện rõ: quy mô, diện tích, số 

luống, chiều dài, chiều rộng luống… Bản vẽ thiết kế mô hình trồng cây thể hiện rõ: 

diện tích lô, khoảnh tại các địa điểm, vị trí trồng có cột mốc cụ thể, mật độ, khoảng 

cách trồng, phương thức trồng, loài cây… 

- Xây dựng 01 mô hình vườn ươm cây ngập mặn, quy mô 0,3ha trong 2 đợt: 

Cây mắm 18 tháng tuổi; chiều cao trung bình 0,78m, đường kính gốc 1,37cm; Cây 

đước vòi 18 tháng tuổi; chiều cao trung bình 0,76m, đường kính gốc 1,82cm; Cây 

vẹt dù 18 tháng tuổi; chiều cao trung bình 0,71m, đường kính gốc 2,29cm. 

- Xây dựng 01 mô hình trồng 03 loài cây ngập mặn (Mắm biển, Đước vòi, 

Vẹt dù) quy mô 03 ha, mật độ trồng trung bình: 4.444 cây/ha, cây trồng được 16 

tháng, tỉ lệ sống trung bình >86,5%. 
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- Tập huấn cho 50 người (cán bộ VQG Xuân Thủy và người dân trong vùng 

dự án) nắm được các kỹ thuật ươm, trồng 03 loại cây Mắm biển, Đước vòi, Vẹt dù. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

 Việc hoàn thiện được kỹ thuật ươm, trồng 3 loài cây Mắm biển, Đước vòi 

và Vẹt dù để triển khai rừng ngập mặn tại Vườn quốc gia Xuân Thủy và những khu 

vực khác có điều kiện tương tự đảm bảo an toàn cho tuyến đê biển, chống sạt lở bờ 

mất đất sản xuất nông nghiệp giúp ổn định, an sinh xã hội. Diện tích rừng ngập 

mặn trồng được từ dự án sẽ góp phần làm tăng độ che phủ của rừng, tăng đa dạng 

sinh học, là môi tường thuận lợi để các loài thủy sinh vật cư trú và sinh sống, các 

sản phẩm hoa, quả và lá cây, cành cây rơi rụng của cây ngập mặn là nguồn thức ăn 

rất tốt cho các loài cá, cua sò, ốc... là nguồn sinh kế và thu nhập cho người dân địa 

phương. Sau khi mô hình rừng ngập mặn trưởng thành sẽ góp phần giảm năng 

lượng sóng tác động vào bờ, hạn chế những thiệt hại do bão lũ ở vùng ven biển. 

2. Kiến nghị  

Đề nghị UBND tỉnh, Sở KHCN Nam Định cho áp dụng các kết quả nghiên 

cứu của dự án trên quy mô lớn, các dự án trồng rừng ngập mặn ven biển trên địa 

bàn tỉnh Nam Định và những khu vực khác có điều kiện tương tự. Tiếp tục nghiên 

cứu kỹ thuật trồng các loài Mắm biển, Đước vòi, Vẹt dù ở những điều kiện khó 

khăn như: điều kiện thể nền nhiều cát, khu vực có sóng lớn, bãi xói lở... để mở 

rộng diện tích trồng rừng ngập mặn ven biển trên địa bàn tỉnh Nam Định. Nghiên 

cứu kỹ thuật ươm, trồng một số loài cây ngập mặn có biên độ sinh thái rộng, sinh 

khối lớn (cây Bần không cánh) để phục hồi diện tích rừng ngập mặn bị suy thoái. 
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IV. Y TẾ 

 
NGHIÊN CỨU TỐI ƯU KỸ THUẬT BÀO CHẾ VÀ ĐÁNH GIÁ SINH KHẢ DỤNG 

CỦA RIFAMPICIN TRONG THUỐC VIÊN CHỐNG LAO PHỐI HỢP  
BA THÀNH PHẦN RIFAMPICIN, ISONIAZID VÀ PYRAZINAMID 

 
 Đơn vị chủ trì: Công ty CP. dược phẩm Nam Hà 

Thời gian thực hiện: 2012-2013 

 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay, bệnh lao là một trong những dịch bệnh vượt khỏi tầm kiểm soát 

của nhiều nước trên thế giới và là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng 

đầu trong các bệnh nhiễm trùng. Trong thời gian gần đây, đã xuất hiện nhiều chủng 

vi khuẩn lao kháng các loại thuốc điều trị lao. Đặc biệt, hiện tượng kháng ít nhất 2 

loại thuốc chống lao có tác dụng dược lực mạnh Rifampicin và Isoniazid là mối đe 

dọa đối với công tác chống lao toàn cầu do khả năng khỏi bệnh rất thấp. 

Trong điều trị bệnh lao hiện nay, việc dùng các chế phẩm phối hợp 2,3 hay 4 

hoạt chất trong điều trị sẽ giúp giảm bớt phiền hà cho người bệnh và giúp hạn chế 

sai sót trong việc kê đơn, tính liều, chuẩn hóa phác đồ điều trị …Do vậy, Tổ chức y 

tế thế giới và Hiệp hội chống lao và bệnh phổi quốc tế khuyên dùng chế  phẩm 

phối hợp trong điều trị bệnh lao. Tuy nhiên, việc phối hợp nhiều loại dược chất 

trong một đơn vị bào chế sẽ làm tăng nguy cơ tương tác giữa các dược chất và làm 

giảm sinh khả dụng của thuốc.  

Việc nghiên cứu và sản xuất chế phẩm thuốc chống lao phối hợp 2 hay 3 

thành phần (trong đó có thành phần Rifampicin) đạt độ ổn định cao và được đánh 

giá tương đương sinh học đã trở thành điều kiện bắt buộc khi nộp hồ sơ đăng ký 

thuốc cũng như khi sản xuất và lưu hành. Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà là 

một trong những công ty sản xuất thuốc trong nước tiên phong đầu tư nghiên cứu 

kỹ thuật bào chế và đánh giá sinh khả dụng của thuốc chống lao phối hợp nhiều 

thành phần. Kế tiếp những nghiên cứu về kỹ thuật bào chế đã được thực hiện để 

sản phẩm đạt độ hòa tan, hạn chế sự tương tác giữa các hoạt chất, trong khuôn khổ 

đề tài, tiếp tục nghiên cứu bào chế màng bao chống ẩm để có thể tiết kiệm tối đa 

nguyên liệu đầu vào nâng cao hơn nữa độ ổn định cho sản phẩm. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

 Nội dung 1: Nghiên cứu công thức và quy trình bao viên với màng bao 

chống ẩm 

- Nghiên cứu công thức màng bao chống ẩm: 

+ Xác định công thức màng bao có tính chống ẩm: dựa trên một số kết quả 

nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế của công ty lựa chọn công thức ban đầu với tỷ 

lệ PVA 25%, PEG 6000 17%,  Talc 25%, Titan dioxyd 28% và Lecithin 5%. Tiếp 

theo tăng dần tỷ lệ PVA và điều chỉnh tỷ lệ các thành phần còn lại dựa theo các đặc 

tính của màng bao thu được với công thức vừa thực hiện ngay trước đó để cuối 

cùng thu được một công thức màng bao có tỷ lệ các thành phần hợp lý nhất. 
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- Xây dựng được công thức màng bao có tính chống ẩm tốt nhất: Tiến hành 

bao viên nén trần với các công thức màng bao đã được thiết kế với quy mô phòng 

thí nghiệm để thử nghiệm, gửi mẫu kiểm tra chất lượng để đánh giá. 

- Nghiên cứu quy trình bao viên tối ưu nhất: thực hiện quy trình bao viên với 

cùng thông số cho các loại màng bao đối chứng và màng bao sử dụng công thức 

lựa chọn được. Theo dõi lão hóa cấp tốc để xác định quy trình bao viên tối ưu. 

- Xác định quy trình bao viên pilot tối ưu: thiết kế các thông số nghiên cứu 

quy trình bao viên với quy mô pilot (nhiệt độ gió vào và nhiệt độ gió ra, tốc độ 

phun dịch bao, khối lượng dịch bao) và thử nghiệm để đánh giá lựa chọn. 

- Xác định quy trình bao viên trên quy mô công nghiệp: sử dụng công thức 

màng bao xác định được, sau khi lựa chọn được quy trình bao viên pilot tối ưu, 

tiến hành nâng cấp cỡ lô bao viên lên quy mô công nghiệp. 

Nội dung 2: Nghiên cứu đánh giá sinh khả dụng của Rifampicin trên người 

tình nguyện  

Mục tiêu: So sánh sinh khả dụng và đánh giá tương đương sinh học khi dùng 

04 viên nén bao phim TURBEZID ( hỗn hợp Rifampicin 150mg  + Isoniazid 75 

mg + Pyrazinamiad 400 mg) sản xuất bởi Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà so 

với khi dùng liều đơn đồng thời 04 viên thuốc đối chứng Rimactan®
 150 

(Rifampicin 150) sản xuất bởi Sandoz Pharmaceuticals AG, Thụy Sỹ ; 03 viên 

ISOZID® 100 mg ( Isoniazid 100 mg), sản xuất bởi RIEMSER Arzneimittel AG, 

Đức và 03 viên Pyrafat 500 mg (Pyraziamid 500mg), sản xuất bởi FATOL 

Arzneimittel GmBH, Đức trên người tình nguyện khỏe mạnh. 

- Tiến hành định lượng dược chất có trong mẫu thuốc thử và thuốc đối 

chứng so với hàm lượng dược chất tương ứng ghi trên nhãn mỗi thuốc. 

- Nghiên cứu chéo, ngẫu nhiên, đơn liều, 2 phác đồ, 2 trình tự, 2 giai đoạn. 

Thời gian nghỉ giữa hai giai đoạn tối thiểu 06 ngày. Thử nghiệm trên 20 người tình 

nguyện khỏe mạnh (trước đó đã tiến hành khảo sát sơ bộ trên 03 người tình 

nguyện). Chia người tình nguyện thành hai nhóm ngẫu nhiên, sau khi uống thuốc, 

lấy máu tĩnh mạch tại các thời điểm xác định, định lượng các hoạt chất trong huyết 

tương, lập đồ thị biểu diễn đường cong nồng độ thuốc theo thời gian, tính toán các 

thông số dược độc học, kết luận về tương đương sinh học giữa thuốc thử nghiệm 

và thuốc đối chiếu. 

- Phân tích, xử lý kết quả thực nghiệm và kết luận; 

2. Kết quả 

Sản phẩm đề tài bao gồm:  

- 03 Báo cáo chuyên đề: 

+ Công thức màng bao chống ẩm cho viên và quy trình bao viên trong 

phòng thí nghiệm; 

+ Quy trình bao viên trên các quy mô pilot và công nghiệp trong đó nội dung 

gồm: 01 quy trình công nghệ bao viên với màng bao chống ẩm được lựa chọn trên 

quy mô phòng thí nghiệm; 01 quy trình công nghệ bao viên với màng bao chống 

ẩm được lựa chọn trên quy mô pilot; 01 quy trình công nghệ bao viên với màng 

bao chống ẩm được tối ưu trên quy mô công nghiệp. 

+ Báo cáo đánh giá tương đương sinh học của thuốc chống lao phối hợp 3 

thành phần Rifampicin, Isoniazid và Pyrazinamid; 

- 01 Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài. 
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- 100.000 viên thuốc chống lao phối hợp 3 thành phần Rifampicin, Isoniazid 

và Pyrazinamid đạt TCCS có các chỉ tiêu tương đương tiêu chuẩn dược điển Mỹ 

USP 30. 

Đề tài đã nghiên cứu tối ưu được 01 công thức màng bao chống ẩm cho 

thuốc viên nén chống lao phối hợp 3 thành phần Rifampicin, Isoniazid và 

Pyrazinamid. Với màng bao chống ẩm nghiên cứu được sẽ góp phần nâng cao độ 

ổn định cho chế phẩm. Áp dụng vào thực tế sản xuất, công ty sẽ tiết kiệm được 

nguyên liệu đầu vào, là cơ sở có thể hạ giá thành sản phẩm. 

Nghiên cứu được 01 quy trình pha chế và bao viên với màng bao chống ẩm, 

sau đó đã nâng cấp quy trình và nghiên cứu tối ưu trên quy mô pilot. Cuối cùng là 

nâng cấp lên quy mô công nghiệp.Với quá trình nâng cấp cỡ lô có nghiên cứu đầy 

đủ và tối ưu giúp quy trình có thể  áp dụng luôn vào thực tế và đạt được hiệu quả 

tiết kiệm nguyên vật liệu và năng lượng nhất khi áp dụng vào sản xuất. 

Đã tiến hành đánh giá sinh khả dụng và tương đương sinh học cho chế phẩm 

theo các quy định hiện tại, hồ sơ đạt tiêu chuẩn nộp Cục quản lý dược thẩm định và 

đã được công bố trong danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh 

học theo quyết định của Bộ y tế. Với việc được công bố vào danh mục này, sản 

phẩm đã được khẳng định về chất lượng, đủ điều kiện tiếp tục đăng ký và lưu hành 

trong giai đoạn tiếp theo. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

 Đề tài nghiên cứu đã đưa ra được các kết quả sau: 

- Công thức màng bao có tỷ lệ các thành phần hợp lý nhất với tỷ lệ PVA 

44%, PEG 6000 12,35%,  Talc 20%, Pigment/opacifier 20,15%, Lecithin 3,5%, 

dung môi nước cất. Công thức này giúp viên đổ được dễ dàng hơn, màng bao viên 

nhẵn, bóng, chữ rõ nét, quá trình phun dịch bao không bị tắc, không bị dính viên, 

mẫu mã đẹp đạt tiêu chuẩn về hình thức viên. Màng bao viên với công thức trên  

đạt được tính chống ẩm so với màng bao quy ước (màng bao với HPMC) và màng 

bao với polymer khác như Eudragit E100. 

- Thông số tối ưu nhất cho quá trình bao viên nén ở quy mô pilot và quy mô 

công nghiệp:  nhiệt độ gió vào 75-800C, nhiệt độ gió ra 50-550C, tốc độ phun dịch 

bao: 100g/ phút, khối lượng dịch bao: 100%. 

- Hồ sơ nghiên cứu đánh giá sinh khả dụng của Rifampicin trên người tình 

nguyện đã được nộp lên Cục quản lý Dược thẩm định. Hồ sơ được đánh giá đáp 

ứng các yêu cầu của Cục quản lý dược và thuốc viên chống lao 3 thành phần 

Turbezid đã được đưa vào danh mục thuốc có tài liệu chứng minh Tương đương 

sinh học – Ban hành kèm theo quyết định số 115/QĐ-BYT ngày 11-01-2013 của 

Bộ trưởng Bộ y tế. 

2. Kiến nghị 

Có được sản phẩm có chất lượng ổn định và đã chứng minh về tương đương 

sinh học, chúng tôi rất mong muốn được tiếp tục được tạo điều kiện hỗ trợ về 

nguồn kinh phí để có thể tiến hành đánh giá tương đương điều trị cho sản phẩm. 

Đề nghị được hỗ trợ đầu tư thiết bị sấy chân không để ứng dụng trong quy 

trình sản xuất./. 
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ỨNG DỤNG QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT SAPONIN  
TỪ RỄ CÂY ĐINH LĂNG TRÊN QUY MÔ CÔNG NGHIỆP 

 
 Đơn vị chủ trì: Công ty TNHH Nam Dược 
Thời gian thực hiện: 2012-2013 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây đinh lăng đã được sử dụng từ lâu trong Y học Phương Đông như là một 

vị thuốc bổ, kích thích tiêu hóa, giải độc, kháng khuẩn, kháng viêm, gia tăng thể 

lực và sức bền. Nhiều công trình nghiên cứu về thành phần hóa học và tác dụng 

cho thấy đinh lăng gần giống với Nhân sâm, đặc biệt về ba tác dụng quý là tăng 

lực, tăng sức đề kháng và tăng năng lực thích nghi. Tại Nam Định, cây đinh lăng 

được trồng nhiều ở các huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy và Xuân Trường, 

chủ yếu để làm cảnh, trồng tận dụng diện tích đất vườn, bờ ao... chưa có nhiều khu 

quy hoạch với diện tích lớn, song cũng đã cung cấp cho các doanh nghiệp Dược 

(như Nam Dược, Traphaco, Thái Dương, Trường Thọ,...) một sản lượng đáng kể 

lên đến trên 300 tấn mỗi năm.  

Việc sản xuất các chế phẩm có nguồn gốc từ thảo dược nói chung, đinh lăng 

nói riêng ở hầu hết các công ty mới chỉ áp dụng công nghệ chiết xuất bằng dung 

môi nước. Một số ít các công ty sử dụng dung môi cồn để chiết, song nhiều công ty 

chưa có công nghệ loại tạp bằng dung môi hữu cơ nên các sản phẩm của quá trình 

chiết lẫn nhiều tạp chất và hàm lượng hoạt chất không cao. 

Năm 2011, Viện hóa học thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu thành công đề 

tài “Tối ưu hóa quy trình chiết xuất saponin trong rễ đinh lăng Polyscias fruticosa 

ở quy mô phòng thí nghiệm”. Đề tài đã tối ưu hóa loại dung môi sử dụng trong 

chiết xuất, loại tạp, tinh chế saponin trong rễ cây Đinh lăng. 

Công ty TNHH Nam Dược với định hướng phát triển các sản phẩm có 

nguồn gốc từ thảo dược đặc biệt là các cây thuốc Nam, với hệ thống sơ chế dược 

liệu, chiết xuất, lắng loại tạp, cô chân không và sấy vi ba hiện đại,... cùng với 

những kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất thuốc thảo dược, Công ty đã đề xuất 

triển khai dự án “Ứng dụng quy trình chiết xuất saponin từ rễ cây đinh lăng trên 

quy mô công nghiệp”. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Chuyển giao công nghệ 

- Đơn vị chuyển giao công nghệ: Viện công nghệ hóa học TP. Hồ Chí Minh. 

- Nội dung chuyển giao: Quy trình công nghệ chiết xuất saponin từ rễ đinh 

lăng và Quy trình định lượng saponin toàn phần từ cao chiết của rễ đinh lăng. 

- Phương thức chuyển giao: Hướng dẫn lý thuyết, cung cấp tài liệu và thực 

hành theo hình thức cầm tay chỉ việc tại đơn vị chuyển giao công nghệ và tại Công 

ty TNHH Nam Dược.  

Nội dung 2: Đào tạo cán bộ kỹ thuật và tập huấn 

- Số lượng: 07 kiểm nghiệm viên và 20 nhân viên kỹ thuật. 

- Nội dung đào tạo: các quy trình công nghệ chiết xuất, quy trình định lượng 

Saponin, kỹ thuật sản xuất. 

- Đơn vị đào tạo: Viện công nghệ hóa học TP. Hồ Chí Minh. 
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- Phương thức đào tạo:  

+ Đối với 07 kiểm định viên được tham gia khóa học kiểm nghiệm saponin 

tại Viện công nghệ hoá học Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Đối với 20 cán bộ của công ty (gồm IPC, nhân viên kho phân xưởng, nhân 

viên tổ sơ chế, tổ chiết, tổ sấy, tổ tán rây) được tổ chức tập huấn về quy trình chiết 

bột mịn saponin tại Công ty. 

Nội dung 3: Triển khai sản xuất thử nghiệm trên quy mô công nghiệp  

- Tổ chức sản xuất thử nghiệm chiết xuất saponin trên quy mô công nghiệp 

với 3 phương án (các phương án khác nhau ở thời gian chiết cô tuần hoàn với các 

thời gian thử nghiệm là 4 giờ, 5 giờ và 6 giờ). Mỗi phương án được tiến hành làm 

4 mẻ (theo quy định thẩm định và chứng minh tính ổn định của quy trình sản xuất) 

để lựa chọn phương án chiết xuất tối ưu về hiệu suất, khả năng tinh chế của các 

dung môi sử dụng trong quy trình. Trên cơ sở kết quả thử nghiệm sẽ hoàn thiện 

quy trình công nghệ. 

- Nguyên liệu đầu vào cho mỗi phương án là 2.000 kg rễ đinh lăng, sản 

phẩm dự kiến đạt 120 kg bột mịn cao 5% saponin toàn phần. 

Nội dung 4: Hoàn thiện và ban hành tiêu chuẩn thành phẩm bột cao 5% 

saponin toàn phần. 

2. Kết quả 

- Các công nghệ được tiếp nhận gồm:  

+ Quy trình công nghệ chiết xuất saponin từ rễ đinh lăng. 

+ Quy trình định lượng saponin toàn phần từ cao chiết của rễ đinh lăng. 

- Triển khai sản xuất thử nghiệm trên quy mô công nghiệp: 

+ Địa điểm: Phân xưởng chiết xuất của công ty TNHH Nam Dược.  

+ Trang thiết bị phục vụ sản xuất có sẵn tại công ty gồm: tủ sấy hơi, máy tán 

cao, hệ thống chiết cô tuần hoàn, bình lắng loại tạp, hệ thống cô thu hồi dung môi, 

cô chân không có nắp, tủ sấy viba: 

+ Quy trình áp dụng: 

 

Dược liệu 

Dịch chiết 

Chiết 

(cồn, nước) 

Cao ẩm 

Bột cao 
 

Kiểm tra 

chất lượng 

Sấy 

Bay hơi dung 

môi 
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+ Kết quả theo dõi sản xuất với 03 phương án như sau: 

Phương án 1 với thời gian chiết 4 giờ: khối lượng saponin toàn phần thu 

được là thấp nhất, ngoài ra, trong quá trình chiết xuất, cao saponin có tính chất hút 

ẩm mạnh gây khó khăn trong quá trình sản xuất.  

 Phương án 2, 3: đã điều chỉnh 1 số điểm so với phương án 1 đó là dùng 

thêm một số tá dược phụ trợ là tá dược độn (Amidon) và tá dược chống dính 

(Aerosil) để làm giảm đặc tính hút ẩm của cao. Các tá dược này được trộn đều vào 

cao trước khi sấy và một phần để chống dính trong giai đoạn tán cao. Kết quả: bột 

mịn cao 5% saponin toàn phần thu được có đặc tính hút ẩm giảm, thuận tiện cho 

quá trình sấy, tán và rây. 

Từ kết quả sản xuất thử nghiệm đã kết luận: phương án 2 là phương án tối 

ưu nhất và trên cơ sở đó xây dựng hoàn thiện Quy trình chiết xuất cao saponin từ 

rễ đinh lăng trên quy mô công nghiệp áp dụng tại Công ty TNHH Nam Dược. 

- Sản lượng cao chứa 5% saponin thu được từ sản xuất thử là 286,63 kg (so 

với mục tiêu đề ra là 120 kg đã đạt 238,8%). 

- Đã xây dựng được tiêu chuẩn chất lượng cơ sở bột mịn cao 5% saponin 

toàn phần và bảng công bố tiêu chuẩn áp dụng tại công ty 

- Đào tạo và tập huấn: Đào tạo 07 cán bộ kỹ thuật được cấp chứng nhận của 

Viện công nghệ hoá học thành phố Hồ Chí Minh có khả năng kiểm tra chất lượng 

dược liệu đầu vào, thành phẩm bột mịn cao 5% saponin toàn phần. Tập huấn cho 

26 nhân viên kỹ thuật về quy trình chiết bột mịn saponin, kết quả nhân viên sản 

xuất có khả năng triển khai quy trình công nghệ được chuyển giao, IPC có khả 

năng kiểm soát đảm bảo quy trình sản xuất an toàn, đạt hiệu quả cao nhất. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dự án “Ứng dụng quy trình chiết saponin từ rễ cây đinh lăng  trên quy mô 

công nghiệp”  đã thực hiện đúng tiến độ và đạt 100% mục tiêu đề ra. Cụ thể: 

- Đã tiếp nhận công nghệ chiết xuất saponin từ rễ đinh lăng, xây dựng được 

quy trình chiết saponin toàn phần trên quy mô công nghiệp với một số điều chỉnh 

để phù hợp với điều kiện tại Công ty, đồng thời sự điều chỉnh cũng mang lại hiệu 

quả rõ rệt về hiệu suất, hàm lượng saponin trong cao toàn phần. 

- Đã triển khai sản xuất trên quy mô công nghiệp thu được 286,63 kg bột 

mịn cao saponin 5% toàn phần (đạt 238,8%). 

- Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cơ sở cho bột mịn cao 5% saponin, trong 

đó có bổ sung thêm các tiêu chí hình thức, định tính và khống chế độ ẩm bột cao 

chặt chẽ hơn. 

Dự án cũng mở ra tiềm năng lớn về khai thác và trồng dược liệu đinh lăng 

trên địa bàn tỉnh Nam Định, mang lại một cây trồng có giá trị kinh tế cao giúp bà 

con nông dân gia tăng thu nhập.  

2. Kiến nghị  

Dự án đã triển khai và đạt được hiệu quả kinh tế và xã hội tốt. Để tạo nguồn 

dược liệu đầu vào cho Công ty cũng như nhân rộng mô hình của dự án, Công ty đề 

nghị UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét hỗ trợ đơn vị trong việc xây 
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dựng và mở rộng vùng trồng dược liệu với các đối tượng chính là cây thuốc nam 

tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Nam Định./. 
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TRIỂN KHAI MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM 

VÀ BỆNH TRUYỀN QUA THỰC PHẨM TẠI BẾP ĂN TẬP THỂ 

DOANH NGHIỆP CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

tỉnh Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2018-2019 

  

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cả nước hiện có 256 khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN/KCX), phân bố ở 

61 tỉnh/thành phố, khoảng 2/3 số này tập trung ở ba vùng kinh tế trọng điểm miền 

Nam, miền Trung và miền Bắc. Các KCN/KCX đã tạo việc làm cho trên 1,17 triệu 

lao động trực tiếp và khoảng 1,5 triệu lao động gián tiếp. Nhu cầu đối với bếp ăn 

tập thể (BATT) và các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn hiện là rất lớn để bảo đảm ăn ca 

cho hàng triệu người lao động mỗi ngày. 

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Năm 2017 cả nước có 139 vụ ngộ 

độc thực phẩm với 3.869 người mắc và 24 người tử vong. Tính riêng các vụ ngộ 

độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể doanh nghiệp năm 2015 có 17 vụ, năm 2016 

và 2017 mỗi năm đều có 18 vụ với hơn 1.000 người nằm viện. Theo thống kê của 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nam Định, từ năm 2010-2015 có 16 vụ ngộ 

độc thực phẩm tập thể với 2.576 người ăn, 459 người mắc, 310 người đi viện và 

không có ai tử vong; trong đó có 8 vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. 

Để chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tập thể và đánh giá hiệu quả 

của một số giải pháp hạn chế NĐTP và bệnh truyền qua thực phẩm trong các bếp 

ăn tập thể việc thực hiện dự án “Triển khai một số giải pháp phòng ngừa ngộ độc 

thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm tại bếp ăn tập thể doanh nghiệp các khu 

công nghiệp tỉnh Nam Định” giúp nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước 

về an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, góp phần phòng chống ngộ 

độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm tại các doanh nghiệp có bếp ăn 

tập thể trên địa bàn Nam Định đạt hiệu quả tốt. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng điều kiện vệ sinh an 

toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể  doanh nghiệp. 

Quy mô: Lựa chọn tất cả các bếp ăn tập thể doanh nghiệp trên 200 suất ăn, 

trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Nội dung: Thiết kế 04 mẫu phiếu, điều tra 660 phiếu phục vụ thu thập thông 

tin điều tra về:  

- Điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở 
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- Kiến thức, thái độ của chủ cơ sở, người quản lý về an toàn vệ sinh thực 

phẩm bếp ăn tập thể. 

- Kiến thức, thái độ, thực hành của người trực tiếp sản xuất, chế biến thực 

phẩm về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Tình hình an toàn sản phẩm, nguyên liệu thực phẩm thông qua các xét 

nghiệm 

Nội dung 2: Xây dựng mô hình  doanh nghiệp có bếp ăn tập thể đạt các yêu 

cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm và 01 doanh nghiệp thực hiện mô hình diễn tập 

xử lý, điều tra ngộ độc thực phẩm đông người mắc 

- Quy mô: 03 doanh nghiệp (trong đó 01 doanh nghiệp có 03 bếp ăn, 02 

doanh nghiệp mỗi doanh nghiệp 01 bếp ăn. tổng số 05 bếp); Mô hình diễn tập cho 

110 người. 

Nội dung 3: Đào tạo, tập huấn 

- Tập huấn kỹ năng thực hành An toàn thực phẩm cho103 người là cán bộ 

quản lý và nhân viên các bếp ăn. Sau tập huấn nắm vững kỹ năng thực hành ATTP 

đúng 

- Tập huấn  diễn tập xử lý và điều tra ngộ độc thực phẩm cho 110 người. 

Người được tập huấn nắm vững các quy trình, biết xử lý khi có ngộ độc thực phẩm 

xảy ra. 

- Tập huấn xét nghiệm nhanh ATTP cho 12 nhân viên của các bếp. Sau tập 

huấn, nhân viên các bếp có thể tự thực hiện được xét nghiệm nhanh ATTP hàng 

ngày. 

- Hình thức tổ chức, tập trung học viên tại Hội trường để hướng dẫn lý 

thuyết, cung cấp các tài liệu liên quan, hướng dẫn thực hành trực tiếp. 

- Kết quả: 100% người tham gia tập huấn nắm vững kỹ thuật. 

2. Kết quả 

- Xây dựng được 05 hướng dẫn An toàn thực phẩm. Các hướng dẫn đơn 

giản, dễ hiểu, dễ áp dụng tại các doanh nghiệp: 

- Hướng dẫn kiểm soát thực phẩm từ khi tiếp nhận đến khi ăn  

- Hướng dẫn lưu mẫu thức ăn 

- Hướng dẫn thực hành vệ sinh tốt tại bếp ăn tập thể 

- Hướng dẫn xử lý, điều tra NĐTP và sự cố mất an toàn thực phẩm 

- Hướng dẫn xét nghiệm nhanh thực phẩm tại bếp ăn tập thể 

- Xây dựng được 05 mô hình bếp ăn tập thể đạt các yêu cầu về vệ sinh an 

toàn thực phẩm Quy mô: > 200 suất ăn/mô hình; Đảm bảo các điều kiện về vệ sinh 

cơ sở, đội ngũ nhân viên bếp nắm vững các điều kiện đảm bảo VSATTP. 
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- Xây dựng  được 01 mô hình diễn tập xử lý, điều tra Ngộ độc thực phẩm và 

sự cố mất an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể đông người với quy mô: 100 người. 

Mô hình có kịch bản diễn tập cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện 

 - Đào tạo và tập huấn: Tập huấn kỹ năng thực hành ATTP đúng cho 103 cán 

bộ quản lý và nhân viên các bếp ăn; Tập huấn  diễn tập xử lý và điều tra ngộ độc 

thực phẩm cho 110 người; Tập huấn xét nghiệm nhanh ATTP cho 12 nhân viên 

của các bếp ăn tập thể. 

 III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

 - Dự án được hoàn thành với đầy đủ các nội dung và mục tiêu đề ra. Trong 

thời gian thực hiện Dự án tại các doanh nghiệp được triển khai không xảy ra NĐTP 

và bệnh truyền qua thực phẩm. Các doanh nghiệp và công nhân nhiệt tình hưởng 

ứng, phối hợp hoàn thành các nội dung dự án và cam kết tiếp tục thực hiện các giải 

pháp đã triển khai. 

 - Dự án có hiệu quả về khoa học và xã hội, đánh giá được thực trạng an toàn 

thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của tỉnh Nam Định từ đó tiến hành một số giải 

pháp có tính khoa học để hạn chế thấp nhất mất an toàn thực phẩm, từng bước 

kiểm soát ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.  

- Xây dựng được 5 mô hình bếp ăn tập thể đạt các điều kiện về vệ sinh an 

toàn thực phẩm; xây dựng được kịch bản và diễn tập thành công xử lý điều tra vụ 

ngộ độc thực phẩm đông người mắc tại Công ty TNHH YoungOne Nam Định. 

2. Kiến nghị  

 - Cần tăng cường công tác truyền thông về ATTP tại doanh nghiệp; 

Tổ chức diễn tập xử lý và điều tra NĐTP hàng năm để nâng cao kỹ năng 

phòng chống và hạn chế tổn hại về sức khỏe và kinh tế. 

 - Các công ty cung cấp dịch vụ ăn uống: Thường xuyên cập nhật kiến thức 

về ATTP cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Kiểm 

tra thực hành vệ sinh tốt hàng ngày cho người chế biến tại bếp ăn;  Cần tăng cường 

kiểm tra dụng cụ chứa đựng thức ăn bằng nhựa dùng lâu năm bị chầy xước, rạn nứt 

làm tăng nguy cơ ô nhiễm thực phẩm. Nên  sử dụng dụng cụ chứa đựng thực phẩm 

bằng inox để đảm bảo VSATTP. Cần có những giải pháp đồng bộ tăng cường 

ATTP, hạn chế sự cố ATTP và bệnh truyền qua thực phẩm tại bếp ăn tập thể các 

doanh nghiệp./. 
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V. LĨNH VỰC KHÁC  

 
XÂY DỰNG MÔ HÌNH TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO PHỤC VỤ  

CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TẠI CÁC KHU VỰC CÔNG VIÊN, VƯỜN HOA  
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hoá và thông tin Thành phố 
 Thời gian thực hiện: 2018 -2019 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trên cả nước có các tỉnh/thành phố như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bắc 

Ninh, Lào Cai, Khánh Hòa, Bình Định, Vĩnh Phúc…đã triển khai lắp đặt các trang 

thiết bị thể thao ngoài trời tại các địa điểm công cộng và đạt được những hiệu quả 

thu hút được đông đảo người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, đồng thời 

nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân.  

Thành phố Nam Định hiện nay có tất cả 07 công viên, 10 vườn hoa không 

kể đến các vườn hoa, công viên nhỏ nhưng chưa có công viên, vườn hoa nào lắp 

đặt dụng cụ tập luyện thể dục thể thao ngoài trời. Qua khảo sát sơ bộ tại 6 khu vực 

công viên, 5 khu vực vườn hoa trên địa bàn thành phố Nam Định mỗi ngày có 

khoảng từ 300-2500 lượt người tham gia luyện tập TDTT phổ biến trong các 

khung giờ từ 5-8h sáng và 16h30 đến 20h chiều. 

Nhằm phục vụ các hoạt động thể dục thể thao và tạo thêm sự lựa chọn đa 

dạng trong tập luyện của người dân; việc lắp đặt các trang thiết bị thể thao ngoài 

trời và việc hỗ trợ người dân tập luyện đúng phương pháp để nâng cao sức khỏe là 

rất cần thiết, ngòa ra việc xây dựng các mô hình luyện tập TDTT còn tạo điểm 

nhấn văn minh, hiện đại và tăng cường cảnh quan đô thị thành phố. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Khảo sát đánh giá hiện trạng, vị trí lắp đặt các thiết bị tập 

luyện thể dục thể thao tại các điểm triển khai mô hình 

Khảo sát đánh giá tại 06 điểm dự kiến triển khai mô hình gồm: Công viên Vị 

Xuyên 03 điểm; Công viên Hồ Truyền thống 01 điểm ; Vườn thiếu nhi khu vực 

công viên Điện Biên với vị trí gần Bảo tàng tỉnh Nam Định thuộc phường Ngô 

Quyền 01 điểm ; Vườn hoa Prato nằm đối diện với bến xe khách Nam Định 01 

điểm. 

Nội dung 2: Xây dựng 06 mô hình tập luyện thể dục, thể thao ngoài trời. 

Khảo sát các vị trí lắp đặt trang thiết bị luyện tập thể dục, thể thao tại 4 công 

viên, vườn hoa với 6 mô hình. Mỗi mô hình này lắp đặt đủ 08 bộ dụng cụ gồm: Xà 

đơn 2 bậc, xà kép, xe đạp tựa lưng, lưng eo, tập vai, tập toàn thân, lưng bụng, đi bộ 

trên không nhằm đạt hiệu quả tập luyện cao nhất, thu hút đông đảo mọi tầng lớp 

đến luyện tập. kỹ thuật cho bà con nông dân kỹ thuật nuôi cá Hồng Mỹ  thương 

phẩm. 

Nội dung 3: Tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật 

- Tập huấn kỹ thuật cho 10 nhân viên hướng dẫn tại các mô hình với nội 

dung: Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật vận hành hệ thống các trang thiết bị tập luyện 

thể dục, thể thao được lắp đặt tại các mô hình. 
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- Tổ chức hướng dẫn cho 300 người dân tại các mô hình với nội dung hướng 

dẫn người dân biết cách sử dụng các trang thiết bị tập luyện đúng cách và tác dụng 

của từng trang thiết bị luyện tập. 

2. Kết quả 

- Xây dựng được 06 mô hình tập luyện thể dục, thể thao ngoài trời tại Công 

viên Vị Xuyên; vườn hoa Điện Biên; Công viên Prato; Công viên Tức  Mạc. Mỗi 

mô hình này lắp đặt đủ 08 bộ dụng cụ gồm: Xà đơn 2 bậc, xà kép, xe đạp tựa lưng, 

lưng eo, tập vai, tập toàn thân, lưng bụng, đi bộ trên không nhằm đạt hiệu quả tập 

luyện cao nhất, thu hút đông đảo mọi tầng lớp đến luyện tập. 

Hình ảnh: Mô hình được xây dựng, lắp đặt tại Công viên vườn hoa trên địa 

bàn thành phố Nam ĐỊnh 
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 - Đào tạo và tập huấn: Đã đào tạo 10 cán bộ hướng dẫn tại mô hình. Tập 

huấn cho 300 lượt người dân được hướng dẫn sử dụng và vận hành thiết bị tại mô 

hình. 

 III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Dự án khoa học công nghệ “Xây dựng mô hình tập luyện thể dục thể thao 

phục vụ cộng đồng dân cư tại các khu vực công viên, vườn hoa trên địa bàn thành 

phố Nam Định” đã hoàn thành tiến độ, nội dung công việc theo đúng, đầy đủ nội 

dung theo hợp đồng KHCN đã ký 

- Các mô hình được xây dựng có khả quan thu hút đông đảo tầng lớp nhân 

dân tham gia luyện tập. Người dân đến luyện tập không bị giới hạn về thời gian, 

góp phần nâng cao sức khỏe, tạo sự gắn kết đồng thời tạo nên nét mới trong luyện 

tập TDTT. 

2. Kiến nghị  

 - UBND thành phố xem xét quyết định nhân rộng mô hình tập luyện thể dục 

thể thao tại các khu vực công cộng, sân chơi cụm dân cư khác trên địa bàn thành 

phố Nam Định./. 
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NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG SẢN XUẤT 

SẢN PHẨM HÀNG HÓA VÀ HỖ TRỢ CHO CÁC DOANH NGHỆP XÂY DỰNG 

VÀ ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN TIÊN TIẾN TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ 

 
 Đơn vị chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

Thời gian thực hiện: 2010-2012 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tính đến tháng 12 năm 2005, Việt Nam có 2461 chứng chỉ ISO trên tổng 

776.608 chứng chỉ ISO của thế giới và 127 chứng chỉ ISO 14001. Các kĩ thuật giải 

pháp, mô hình tiên tiến cũng bắt đầu được triển khai áp dụng như tái cơ cấu quá 

trình kinh doanh, quản lý chất lượng toàn diện (TQM), duy trì năng suất tổng hợp 

(Benchmarking), quản lí quan hệ khách hàng (CRM), nhằm gia tăng giá trị và tăng 

cường khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp. Với số lượng doanh nghiệp tiêu biểu 

trên địa bàn tỉnh là 705 doanh nghiệp nhưng chỉ có 34 doanh nghiệp xây dựng và 

áp dụng 39 hệ thống quản lý chất lượng (chiếm 4,8%). Từ thực trạng trên cho thấy 

các doanh nghiệp trong tỉnh chưa chú trọng đúng mức đến quản lý chất lượng sản 

phẩm. 

Để nâng cao năng suất chất lượng của sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp 

một cách hệ thống, cần phải tác động thay đổi rất nhiều yếu tố như: đổi mới công 

nghệ (đổi mới quy trình sản xuất, đổi mới sản phẩm...); đổi mới về quản lý (áp 

dụng các hệ thống quản lý chất lượng và các công cụ quản lý tiên tiến, sử dụng 

hiệu quả nguồn nhân lực); tiết kiệm năng lượng, xây dựng thương hiệu và tài sản 

trí tuệ…  Do đó, giải quyết bài toán này trước hết là cần sự nhận thức và nỗ lực của 

mỗi doanh nghiệp cùng với sự giúp đỡ của các ngành, cấp có liên quan. Trong 

khuôn khổ dự án này, với chức năng nhiệm vụ và năng lực hiện có, chúng tôi quan 

tâm vấn đề thay đổi nhận thức của các lãnh đạo quản lý nhà nước có liên quan, 

lãnh đạo doanh nghiệp về năng suất chất lượng trong toàn tỉnh. Đồng thời xây 

dựng một số mô hình về hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp đặc trưng 

cho một số ngành, dự án tiến hành hỗ trợ một số doanh nghiệp có đủ điều kiện tiếp 

nhận việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001, ISO 

14000, ISO 22000, SA 8000 hoặc công cụ quản lý tiên tiến 5S). 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về năng suất chất lượng 

- Đào tạo 03 chuyên gia tư vấn hệ thống quản lý chất lượng, công cụ quản lý 

tiên tiến. 

- Tổ chức 10 lớp tập huấn về năng suất chật lượng (NSCL), hệ thống quản lý 

chất lượng và công cụ quản lý chất lượng tiên tiến. 

- Thông tin, tuyên truyền về NSCL: in ấn 500 sổ tay hướng dẫn cải tiến năng 

suất chất lượng; làm 12 pano tuyên truyền; đưa tin bài trên báo và 02 đợt tuyên 

truyền trên truyền hình. 
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Nội dung 2: Hỗ trợ một số doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống quản 

lý chất lượng; công cụ quản lý tiên tiến. 

- Điều tra, khảo sát, đánh giá và lựa chọn doanh nghiệp tham gia dự án với 

tổng số doanh nghiệp được điều tra là 500 doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ 07 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng  

tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. 

- Hỗ trợ 02 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống xây dựng và áp dụng 

hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP. 

- Hỗ trợ 01 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống xây dựng và áp dụng 

công cụ quản lý 5S. 

- Hỗ trợ 02 doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia. 

 Nội dung 3: Mua sắm thiết bị:  

- 01 Máy tính xách tay, 01 Máy ảnh, 01 Camera, 01 Máy chiếu, 01 Màn 

chiếu phục vụ các hoạt động của dự án. 

2. Kết quả 

- Tổ chức điều tra, khảo sát các doanh nghiệp thuộc 11 lĩnh vực hoạt động 

sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh với 541 phiếu. Các kết quả điều tra cho 

thấy hiện trạng về NSCL tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thái độ nhận thức 

về vấn đề NSCL của lãnh đạo doanh nghiệp, nhu cầu của doanh nghiệp về hoạt 

động cải tiến nâng cao NSCL… Kết quả điều tra đã giúp lựa chọn được 12 doanh 

nghiệp tham gia dự án để đào tạo nhận thức về NSCL, hỗ trợ cải tiến NSCL. 

- Hỗ trợ đào tạo 03 chuyên gia tư vấn, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng 

(QLCL) ISO:9001. Kết thúc khóa đào tạo, các chuyên gia đã được thực hành, vận 

dụng luôn các kiến thức, kỹ năng tư vấn, đánh giá khi tham gia dự án với nội dung 

hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL. Trong thời gian tới các 

chuyên gia này sẽ tham gia các hoạt động tư vấn, đánh giá các cơ quan quản lý nhà 

nước trên địa bàn tỉnh về hệ thống QLCL ISO:9001 trong hành chính công. 

- Tổ chức 10 lớp tập huấn với 06 nội dung chuyên đề về NSCL cho 505 học 

viên của các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các lớp 

tập huấn đã cung cấp các kiến thức cơ bản về năng suất chất lượng, hệ thống quản 

lý chất lượng, công cụ quản lý chất lượng tiên tiến cho các doanh nghiệp. 

- Nội dung thông tin tuyên truyền được đơn vị tổ chức thực hiện song song 

với các nội dung tập huấn về NSCL và nội dung hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp 

dụng hệ thống QLCL, công cụ quản lý tiên tiến nhằm quảng bá các hoạt động của 

dự án và thu hút sự quan tâm tham gia của các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý 

Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Việc tuyên truyền được thực hiện thông qua nhiều 

kênh báo chí, đài truyền hình, băng rôn, sổ tay hướng dẫn cải tiến NSCL với các 

nội dung đa dạng và đã đem lại hiệu quả tích cực khi rất nhiều doanh nghiệp tham 

gia tập huấn và tìm hiểu, đăng ký tham gia dự án. 

- Hỗ trợ 07 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn 

ISO 9001:2008; 02 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL ISO theo tiêu 



372 

 

chuẩn HACCP, 01 doanh nghiệp áp dụng công cụ quản lý tiên tiến, 02 doanh 

nghiệp tham gia GTCL quốc gia. Nội dung hỗ trợ gồm: hệ thống QLCL ISO 

9001:2008, HACCP, công cụ quản lý tiên tiến 5S, điều kiện thủ tục tham gia giải 

thưởng chất lượng quốc gia đều được phổ biến, tập huấn từ lãnh đạo đến toàn thể 

nhân viên, công nhân của doanh nghiệp với mục đích thấu hiểu để thực hiện. Kết 

quả các hệ thống QLCL ISO 9001:2008 và HACCP đã được đánh giá chứng nhận, 

các doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia đều đạt giải... Hiện 

nay, các doanh nghiệp đang duy trì áp dụng có hiệu lực, liên tục cải tiến và đã đem 

lại hiệu quả cho doanh nghiệp. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Dự án đã đạt được mục tiêu đề ra là nâng cao nhận thức về NSCL cho các 

doanh nghiệp và hỗ trợ một số doanh nghiệp nâng cao NSCL. Dự án đã thu hút sự 

quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp và thông qua các hoạt động hỗ trợ bắt đầu 

có sự thay đổi những nhận thức cơ bản của lãnh đạo các doanh nghiệp về hoạt 

động nâng cao NSCL trong doanh nghiệp mình. 

- Dự án đào tạo được đội ngũ chuyên gia của địa phương và tạo lập được 

mối liên kết với đội ngũ chuyên gia của Trung ương (các trường Đại học, Trung 

tâm đào tạo, Viện nghiên cứu...) với địa phương, với các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Nam Định. Đây sẽ là nguồn nhân lực có kiến thức, kinh nghiệm về khảo sát, 

tư vấn cho các doanh nghiệp trong việc cải tiến nâng cao NSCL trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời gian tới.  

2. Kiến nghị  

Đề xuất UBND tỉnh phê duyệt đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-

2015” là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức KH&CN tham gia 

vào hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định thực hiện nâng 

cao NSCL. Trong đó UBND tỉnh giao Sở KH&CN là cơ quan chủ trì thực hiện đề 

án sẽ phối hợp với các cơ quan được phân công chức năng quan quản lý nhà nước 

về chất lượng sản phẩm hàng hoá (theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 

08/01/2010 của UBND tỉnh Nam Định về việc Quy định quản lý chất lượng sản 

phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Nam Định) tăng cường kiểm tra, giám sát, tiếp 

nhận thông tin về tình hình chất lượng sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh. Từ đó, 

Sở KH&CN đề xuất phương thức tổ chức triển khai đề án có hiệu quả./. 
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PHÒNG, CHỐNG SÉT TẠI ĐỒNG MUỐI 

XÃ BẠCH LONG – HUYỆN GIAO THỦY – TỈNH NAM ĐỊNH 
 

 Đơn vị chủ trì: HTX Sản xuất muối cá Bạch Long 
Thời gian thực hiện: 2014-2015 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo số liệu thống kê trong một năm số ngày sét đánh ở miền Bắc khoảng từ 

70 - 100 ngày và số lần có giông từ 150 - 300 lần. Vùng có giông nhiều nhất trên 

miền Bắc là khu vực ven biển phía Bắc hàng năm có từ 100 - 110 ngày giông sét, 

tháng 7 - 8  có thể có đến 25 ngày giông trên một tháng. Ở miền Bắc mùa giông tập 

trung từ tháng 4 đến tháng 9. 

Ở khu vực đồng muối xã Bạch Long, khối không khí từ biển xâm nhập tới,  

chuyển động bình lưu đã cung cấp hơi nước cho các lớp khí quyển tầng thấp có đủ 

lượng ẩm cần thiết, thuận lợi cho quá trình hình thành, phát triển và duy trì hoạt 

động của các cơn dông trong một thời gian tiềm tàng. Vùng làm muối ven biển 

Giao Thủy là vùng có địa hình bằng phẳng, hơi nghiêng theo hướng từ Bắc xuống 

Nam và thấp dần ra phía bờ biển với cốt cao địa hình dao động trong khoảng từ 

0,3- 0,5m, dễ dàng gây nên các hiện tượng nhiễu động thời tiết là một nguyên nhân 

chịu ảnh hưởng của dông sét. 

Những năm gần đây, do chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, mưa 

nắng xen kẽ nhiều vì vậy gặp nhiều sấm sét gây thiệt hại rất lớn đến tài sản, tính 

mạng của nhân dân. Riêng trên cánh đồng muối của HTX muối cá Bạch Long đã 

có 7 người dân khi cứu muối bị sét đánh chết, ngoài ra bình quân có một năm có 3 

vụ sét đánh trên cánh đồng gây cháy kho của nhân gây thiệt hại rất nặng nề. Việc 

thực hiện dự án “Ứng dụng công nghệ phòng, chống sét tại đồng muối xã Bạch 

Long – huyện Giao Thủy – tỉnh Nam Định” tại cánh đồng muối Bạch Long là rất 

cấp thiết nhằm phòng chống và giảm thiểu thiệt hại về người và của do dông sét 

gây ra. Từ đó diêm dân sẽ không còn bị tâm lý lo sợ sét đánh mỗi khi ra đồng cứu 

muối và yên tâm lao động sản xuất. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Điều tra, khảo sát đồng muối xã Bạch Long 

Xác định được điện trở tiếp đất của đồng muối xã Bạch Long; Hoàn thiện Sơ 

đồ toàn đồng muối và Thiết kế hoàn chỉnh hệ thống chống sét cho toàn đồng muối. 

Nội dung 2: Xây dựng mô hình điểm phòng chống sét 

- Xây dựng mô hình phòng chống sét dọc theo đường đi từ làng xóm ra 

ruộng phơi muối với quy mô: 13 cột chống sét trên đoạn đường dài 312m từ xóm 

Xuân Ninh ra ruộng phơi muối; 

- Mô hình phòng chống sét tại khu vực ruộng phơi muối với quy mô 27 cột 

chống sét trên vùng sản xuất muối khu 2(669.648m2), trên 3 dây ruộng song song 

và cách nhau ≈ 50 m tại khu vực đồng 2 (dài 450 m). Phạm vi ứng dụng cho diện 

tích 6,75ha; 

Nội dung 3: Đào tạo, tập huấn 
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- Nội dung đào tạo: Phổ biến những kiến thức về dông sét và các biện pháp 

đề phòng sét đánh trong mùa mưa dông và cách cấp cứu khi bị sét đánh; tập huấn 

cho 1.600 bà con diêm dân ngay tại mô hình chống sét trên cánh đồng muối 

phương pháp chạy đến nơi an toàn cột thu sét khi có dông sét. 

- Phương thức đào tạo: Hướng dẫn lý thuyết, cung cấp tài liệu và thực hành 

tại các mô hình. 

2. Kết quả 

 - Hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật cột chống sét với các thông số kỹ thuật 

về xác định điện trở tiếp đất của đồng muối xã Bạch Long; Sơ đồ toàn đồng muối 

và thiết kế hoàn chỉnh hệ thống chống sét cho toàn đồng muối; 

 - Xây dựng được 02 mô hình: Mô hình phòng chống sét tại khu vực ruộng 

phơi muối và Mô hình phòng chống sét dọc theo đường đi từ làng xóm ra ruộng 

phơi muối với 27cột chống sét 13,5m và 13 cột chống sét 8,5m; 

 - Đào tạo, tập huấn cho 1.600 bà con diêm dân kỹ năng phòng chống sét. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dự án đã thực hiện đúng và đủ các nội dung theo hợp đồng khoa học và 

công nghệ đã được ký kết giữa HTX sản xuất muối cá Bạch Long và Sở Khoa học 

và công nghệ tỉnh Nam Định  

Dự án được triển khai sẽ hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài 

sản của diêm dân do sét gây ra. Đảm bảo cho các hoạt động của bà con diêm dân 

đồng muối xã Bạch Long diễn ra bình thường và ổn định. Dự án phát huy hiệu quả 

sẽ góp phần ổn định, phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đồng muối xã Bạch 

Long. 

2. Kiến nghị  

 Hiện tại đa phần trên tất cả các đồng muối tại huyện giao Thủy tỉnh Nam 

Định đều chưa có hệ thống thu sét; Các đồng muối đều rất rộng, nằm rải rác ở các 

xã ven biển, với sự thành công của dự án, đề nghị UBND tỉnh, Sở Khoa học và 

Công nghệ, UBND huyện Giao Thủy và các cơ quan hữu quan xem xét nhân rộng 

các mô hình nhằm bảo đảm an toàn mỗi khi mùa dông sét tới cho bà con diêm dân 

yên tâm ra đồng sản xuất muối./. 
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VI. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

TỪNG BƯỚC XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÔNG MINH 
TẠI TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Công nghệ thông tin từ lâu đã là một công cụ không thể thiếu đối với giáo 

dục và đào tạo. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục là việc sử dụng Công 

nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy, nhằm trang bị cho người học những tri 

thức, kỹ năng, kỹ xảo, nhân sinh quan và các phương thức giải quyết vấn đề, thông 

qua đó có thể phát triển những kỹ năng như sáng tạo, nghe nhìn, tư duy,…. 

Công nghệ thông tin là một công cụ rất hữu ích cho việc dạy và học. Nó 

được xem như là một công cụ tiên tiến nhất, hiệu quả nhất cho việc đổi mới 

phương pháp, nâng cao chất lượng bài giảng của giáo viên và hỗ trợ tốt quá trình 

tư duy, lĩnh hội tri thức một cách có hệ thống của học sinh. Công nghệ thông tin có 

vai trò thúc đẩy một nền giáo dục mở, điều đó có nghĩa con người hoàn toàn có thể 

tiếp cận thông tin đa chiều, rút ngắn khoảng cách và thu hẹp mọi không gian và rút 

ngắn thời gian. Từ đó con người dễ dàng phát triển nhanh hơn về kiến thức, tư duy 

và nhận thức của mình. 

Giáo dục thông minh hiện đang là xu thế mới của giáo dục thế giới nói 

chung và giáo dục Việt Nam nói riêng. Thông qua việc ứng dụng các giải pháp 

CNTT và truyền thông trong việc quản lý, điều hành, tổ chức các hoạt động giáo 

dục đồng thời xây dựng môi trường tương tác trên không gian mạng giữa nhà 

trường - gia đình - xã hội, giáo dục thông minh sẽ tạo ra động lực thực sự để mở 

rộng kết nối, nâng cao chất lượng dạy và học, tăng hiệu quả quản lý nhà trường, 

phát huy tối đa năng lực người học đáp ứng nhu cầu của xã hội. Trường học thông 

minh được kì vọng sẽ đáp ứng mong muốn của xã hội trong đào tạo công dân 

tương lai, xây dựng một môi trường giáo dục mở cho người học. 

Nam Định tự hào là mảnh đất văn hoá giàu truyền thống, nhiều năm liền 

luôn là đơn vị dẫn đầu toàn quốc về chất lượng dạy và học. Giáo dục Nam Định 

luôn được các cấp lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, các sở ban ngành quan tâm, ưu tiên 

trong việc đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, bồi dưỡng nguồn nhân 

lực từ đội ngũ cán bộ quản lí đến giáo viên,… nhằm thực hiện sứ mệnh luôn là đơn 

vị tiên phong, trong tốp dẫn đầu về chất lượng giáo dục.  

Nhận thức rõ vai trò của CNTT, ứng dụng và phát triển CNTT, ứng dụng các 

giải pháp công nghệ từng bước xây dựng trường học thông minh là một trong 

những lĩnh vực được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm. Trên cơ sở đó, giai 

đoạn 2010-2020 sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho UBND tỉnh triển 

khai thực hiện 27 dự án ứng dụng CNTT vào các trường học trên địa bàn tỉnh như: 
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Ứng dụng các giải pháp công nghệ xây dựng mô hình lớp học thông minh tại 

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân – TP Nam Định – Tỉnh Nam Định; Ứng dụng 

CNTT trong công tác quản lý và giảng dạy tại trường chuẩn quốc gia THCS Bạch 

Long – huyện Giao Thủy – tỉnh Nam Định; Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT 

trong công tác quản lý và giảng dạy tại trường THPT Trần Hưng Đạo - tỉnh Nam 

Định,… 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

 Nội dung 1: Bổ sung, nâng cấp trang thiết bị CNTT từng bước xây dựng 

trường học thông minh 

 - Tổng số 27 trường học từ cấp tiểu học đến cấp Trung học cơ sở, Trung học 

phổ thông đã triển khai dự án. Mỗi trường đều được nâng cấp các trang thiết bị 

máy tính tại phòng tin học của nhà trường, các phòng sinh hoạt chuyên môn của 

Giáo viên và các lớp học của học sinh. Hệ thống internet được cải tạo và xây dựng 

nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học. Một số trang thiết bị dạy học thông minh bước 

đầu đã được đầu tư như: Bảng tương tác, máy chiếu vật thể, camera giám sát,…. 

Nội dung 2: Ứng dụng các phần mềm CNTT trong quản lý, dạy học từng 

bước xây dựng trường học thông minh 

-  27 Trường học đều trang bị và sử dụng Phần mềm Quản lý Trường học 

nhằm: Hỗ trợ công tác quản lý học sinh, nhận xét và đánh giá học sinh theo quy 

đinh;  Thống kê và in báo cáo số liệu, mẫu sổ, mẫu biểu. 

- Chức năng và tiện ích nổi bật của phần mềm: 

+ Đối với giáo viên: Đánh giá, nhận xét học sinh thường xuyên và định kì; 

Dễ dàng nhập kết quả đánh giá giáo dục của học sinh ở giữa và cuối kì; Theo dõi 

học sinh suốt trong quá trình học tập của tất cả các môn học từ khi vào trường; 

Thông tin được chuyển tải thường xuyên tới phụ huynh qua đó khuyến khích và 

tạo cơ hội cho phụ huynh tham gia nhận xét, đánh giá học sinh; Thảo luận, chia sẻ 

dễ dàng về mọi vấn đề với đồng nghiệp, với phụ huynh; Lập kế hoạch giảng dạy, 

ghi chép các nội dung về chuyên môn... Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà 

trường được hệ thống tự động cấp cho 01 tài khoản gồm tên tài khoản và mật để sử 

dụng. 

+ Đối với Ban giám hiệu và các cấp quản lý: Quản lý, theo dõi quá trình 

đánh giá, nhận xét về học sinh của giáo viên; Quản lý, theo dõi tiến độ thực hiện 

chương trình của giáo viên; Dễ dàng theo dõi Bảng kết tổng hợp quả đánh giá giáo 

dục của các lớp; Tổng hợp, thống kê số liệu về học sinh, đội ngũ, cơ sở vật chất; 

Các thông tin về chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các công việc được chuyển tải thường 

xuyên tới giáo viên; Mọi hoạt động của nhà trường được chia sẻ dễ dàng; Trao đổi 

thường xuyên với giáo viên, với phụ huynh; 
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+ Đối với phụ huynh: Theo dõi quá trình học tập, rèn luyện thường xuyên 

của con em mình; Theo dõi được mọi thông tin hoạt động của trường, của lớp của 

con; Trao đổi những thông tin cần thiết với giáo viên, với nhà trường. 

+ Học sinh: Quá trình nhận xét, đánh giá và kết quả đạt được trong suốt các 

năm học được lưu trữ liên tục và lâu dài. 

- 27 Trường học đều trang bị và sử dụng phần mềm xếp TKB  

Chức năng chính quan trọng nhất của phần mềm là Quản lý theo rõi các sự 

kiện diễn ra trong nhà trường trong suốt thời gian năm học. Các sự kiện này được 

tích hợp chặt chẽ với thời khóa biểu sẽ làm cho việc quản lý này trở nên rất hiệu 

quả. 

 Phần mềm có 4 chức năng chính phục vụ cho việc quản lý này: Quản lý 

thông tin thời gian biểu theo Tuần; Quản lý thông tin thời gian biểu theo từng tiết 

học của từng ngày, tuần; Quản lý thông tin liên quan đến các lớp học; Quản lý 

thông tin liên quan đến các giáo viên. 

- Một số trường đã trang bị Hệ thống phần mềm giảng dạy tương tác, trả lời 

trắc nghiệm, kiểm tra đánh giá Smartedu: 

Chức năng chính của phần mềm: Xem danh sách câu trả lời qua từng đợt thi, 

gồm thông tin người trả lời, số lượng câu hỏi, số lượng câu trả lời đúng, trả lời sai, 

số dự đoán; Thống kê người dự đoán đúng nhất; Thống kê tổng số lượng người trả 

lời đúng ở mỗi đơn vị; Căn cứ vào số liệu, chon ra được các giải thưởng tương 

ứng. 

- Một số trường đã trang bị phần mềm số hóa nội dung sách giáo khoa, bài 

giảng dùng trong dạy học trực tuyến. 

Chức năng chính của phần mềm: Scan toàn bộ bài giảng trong sách giáo 

khoa; Chỉnh sửa hình ảnh scan; Đóng gói các hình ảnh scan thành file sách điện tử. 

Nội dung 3: Đào tạo ứng dụng CNTT cho các trường học 

- 100% các đơn vị thực hiện dự án CNTT đều được tổ chức đào tạo tạo ứng 

dụng CNTT và sử dụng được các phần mềm được trang bị. 

2. Kết quả 

Quá trình triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng 

các giải pháp công nghệ từng bước xây dựng trường học thông minh tại Nam Định 

đã đạt được một số kết quả: 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc quản lý và xử lý công việc, đổi mới 

phương pháp giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh theo hướng hiện đại 

hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời đại 

công nghệ 4.0. Ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục là hết sức quan trọng, 

có thể thay đổi thế giới và tầm nhìn của giáo dục, đặc biệt trong xu thế hội nhập và 

phát triển mạnh mẽ như hiện nay. 
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Ứng dụng CNTT trong dạy học đã nâng cao một bước chất lượng học tập 

của học sinh, tạo ra môi trường giáo dục mang tính tương tác cao, học sinh được 

khuyến khích và tạo điều kiện để chủ động tìm kiếm tri thức, sắp xếp hợp lý quá 

trình tự học, tự rèn luyện của bản thân. 

Ứng dụng các phần mềm nói chung và phần mềm giáo dục nói riêng đã giúp 

chúng ta có nhiều công cụ hỗ trợ cho quá trình quản lý nhà trường và dạy học.  

Xây dựng trường học thông minh tạo cơ hội và điều kiện để nhà trường tăng 

cường năng lực thích ứng, phát triển cân bằng trước những biến đổi nhanh chóng 

của xã hội.  

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Giai đoạn 2010-2020 Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho UBND 

tỉnh triển khai thực hiện 27 dự án ứng dụng CNTT vào các trường học trên địa bàn 

tỉnh. Kết quả của việc ứng dụng CNTT và các giải pháp công nghệ từng bước xây 

dựng THTM là nâng cao một bước cơ bản chất lượng học tập của học sinh, tạo ra 

môi trường giáo dục mang tính tương tác cao, học sinh được khuyến khích và tạo 

điều kiện để chủ động tìm kiếm tri thức. 

Xây  dựng trường học thông minh sẽ hoạt động trên nền tảng ứng dụng 

CNTT và truyền thông trong việc quản lý, điều hành, tổ chức các hoạt động giáo 

dục; đồng thời xây dựng môi trường tương tác trên không gian mạng giữa nhà 

trường - gia đình - xã hội. 

2. Kiến nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các 

trường học tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT dạy học, từng bước xây dựng các 

trường học thông minh trên địa bàn tỉnh./. 
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ỨNG DỤNG CNTT VÀ CÁC GIẢI PHÁP 

CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN LÝ TẠI CÁC BỆN VIỆN 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 

 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tăng cường công tác quản lý hoạt động bệnh viện dựa trên ứng dụng CNTT 

giúp cho người quản lý nắm được các thông tin nhanh, chính xác, bất cứ lúc nào, 

tránh được quan liêu, hiệu chỉnh ngay được các sai sót và điều chỉnh hoạt động kịp 

thời. Thông qua các dữ liệu và thông tin, người quản lý có thể đưa ra được những 

kế hoạch phù hợp và giúp cho việc điều hành thực hiện kế hoạch một cách nhanh 

chóng. 

Giúp đơn giản hoá các thủ tục hành chính, loại bỏ bớt các hoạt động trung 

gian, tạo điều kiện cho các dịch vụ khám chữa bệnh nhanh chóng, thuận tiện và kịp 

thời.  

Tăng cường chất lượng thông tin của bệnh viện các tuyến và thống nhất dữ 

liệu cho hoạt động quản lý ngành.  

Ứng dụng và phát triển CNTT trong y tế, góp phần xây dựng hệ thống y tế 

hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, sử 

dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao nhất ở mọi lúc, mọi nơi và được bảo vệ, 

chăm sóc, nâng cao sức khỏe liên tục, toàn diện, suốt đời.  

Thời gian qua ngành y tế của tỉnh Nam Định đã đạt được nhiều thành tựu 

quan trọng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị các bệnh viện được đầu tư, phát triển, 

nhiều công nghệ tiên tiến được ứng dụng trong khám, chữa bệnh,  khả năng tiếp 

cận với dịch vụ y tế của người dân được cải thiện góp phần cứu chữa được nhiều 

bệnh nhân nặng mắc bệnh hiểm nghèo mà trước đây chưa cứu chữa được hoặc phải 

chuyển lên tuyến trung ương khám chữa bệnh. 

Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đã đạt được hệ thống khám chữa bệnh 

tại các bệnh viện còn phải đối mặt với một số thách thức: nguồn lực đầu tư cho y tế 

có tăng nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu, tình trạng thiếu nhân lực y tế, thiếu vật 

tư trang thiết bị y tế vì vậy khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao của người 

dân trong tỉnh còn hạn chế dẫn đến sự mất công bằng trong chăm sóc sức khỏe. 

Để đáp ứng được yêu cầu phát triển, ngoài việc phải đầu tư tăng cường trình 

độ chuyên môn, đầu tư trang thiết bị, tăng cường nhân lực,… các bệnh viện phải 

tăng cường trang thiết bị, nhân lực cả về chất và lượng. Trong đó tăng cường ứng 

dụng CNTT vào công tác quản lý, điều hành bệnh viện là công việc hết sức quan 

trọng nhằm mục đích rút ngắn được thời gian chờ đợi khám bệnh, Số hóa các hồ 

sơ, dữ liệu y tế của bệnh viện. 

Nhận thức rõ vai trò của CNTT, ứng dụng và phát triển CNTT, ứng dụng 

các giải pháp công nghệ từng bước xây dựng bệnh viện thông minh, giai đoạn 

2010-2020 Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai 

thực hiện 6 dự án ứng dụng CNTT vào các bệnh viện trên địa bàn tỉnh như: Ứng 
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dụng CNTT trong công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định; 

Ứng dụng CNTT trong công tác khám, chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa thành phố 

Nam Định; Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong quản lý và khám chữa bệnh 

tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh nam Định,… 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Bổ sung, nâng cấp trang thiết bị CNTT từng bước xây dựng 

bệnh viện thông minh 

- Tổng số 6 bệnh viện dã triển khai dự án ứng dụng CNTT. Mỗi bệnh viện 

đều được nâng cấp các trang thiết bị máy tính tại các khoa phòng chuyên môn. Hệ 

thống internet được cải tạo và xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh. 

Một số trang thiết bị ứng dụng tại bệnh viện thông minh được đầu tư như: thiết bị 

lấy số khám bệnh; thiết bị trả kết quả xét nghiệm,… 

Nội dung 2: Ứng dụng các phần mềm CNTT trong quản lý tại bệnh viện 

-  Đã trang bị cho 6 bệnh viện sử dụng phần mềm xếp số khám bệnh. 

Đây là hệ thống lấy số và xếp hàng đợi thông minh dựa trên các thiết bị lấy 

số, thiết bị hiển thị và phần mềm điều khiển và gọi số thông minh. 

Hệ thống này sẽ góp phần đem lại sự văn minh trong việc xếp hàng chờ 

khám, là công cụ chỉ dẫn, hỗ trợ đắc lực cho bệnh nhân khi đến khám, đảm bảo 

công bằng ai đến lấy số trước khám trước ai lấy sau khám sau góp phần giải phóng 

bớt nhân lực làm việc theo hình thức ghi số thủ công ở bộ phận này. 

Các thành phần của hệ thống này: 

Cây lấy số: Đây là thiết bị cấp số cho bệnh nhân bằng hệ thống tự động và 

máy in nhiệt được tích hợp sẵn, bệnh nhân khi đến bệnh viện chỉ việc ấn nút lấy số, 

cây lấy số sẽ tự động in phiếu số thứ tự cho bệnh nhân, bệnh nhân cầm phiếu ngồi 

vào ghế để chờ. 

Các màn hình Led hiển thị tại quầy: Đây là hệ thống màn hình Led hiển thị 4 

số được lắp tại các bàn tiếp đón và bàn thu ngân khi đèn led hiển thị đến số nào số 

đó sẽ vào quầy đó để làm thủ tục. 

Hệ thống loa gọi: Đây là loa kết nối với máy tính khi màn hình Led nhảy 

đến số nào phần mềm sẽ phát ra loa gọi số đó vào quầy tương ứng. 

Màn hình hiển thị tổng hợp: Đây là màn hình Led cỡ lớn hoặc TV LCD để 

hiển thị tổng hợp từng quầy nào đang làm số nào để bệnh nhân tiện theo dõi. 

Card chia PCI: Giúp hai màn hình có thể cắm chung vào 1 máy tính hiển thị 

nội dung khác nhau (Màn hình máy tính và màn hình hiển thị tổng hợp) 

 Phần mềm điều khiển: Là phần mềm hỗ trợ việc hiển thị và gọi số được tích 

hợp vào hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện. Phần mềm cho phép gọi số theo 

thứ tự, gọi số khẩn cấp, số ưu tiên. 

- Hệ thống phần mềm kết nối máy xét nghiệm: Đây là hệ thống giúp lấy 

thẳng kết quả xét nghiệm, hình ảnh từ các máy sinh ảnh vào cơ sở dữ liệu của phần 

mềm mà không cần qua bước nhập tay kết quả từng chỉ số vào phần mềm. Với hệ 
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thống kết nối này giúp giảm thiểu rất nhiều thời gian nhập dữ liệu và tránh tuyệt 

đối những sai sót trong quá trình nhập dữ liệu. 

 Nội dung 3: Đào tạo ứng dụng CNTT cho cán bộ CNTT tại các bệnh viện 

- 100% các cán bộ CNTT tại 6 bệnh viện triển khai dự án đều được tổ chức 

đào tạo tạo ứng dụng CNTT và sử dụng được các phần mềm được trang bị. 

2. Kết quả 

Quá trình triển khai các dự án ứng dụng CNTT Trong các bệnh viện tại Nam 

Định đã đạt được một số kết quả: 

 Đối với lãnh đạo quản lý: Giám sát hoạt động bệnh viện một cách toàn diện, 

ngay tại địa điểm và thời gian thực. Dữ liệu được truyền tải về bàn làm việc của 

giám đốc tuyệt đối chính xác và nhanh chóng.  

 Chống tiêu cực trong bệnh viện: Các thông tin về tài chính, thuốc, vật tư 

được nhập liệu chính xác và quản lý theo quy trình, loại bỏ được các gian lận, thất 

thoát trong bệnh viện. 

Tiết kiệm được chi phí in ấn, lưu trữ, dễ dàng nhân bản và chia sẻ. Các số 

liệu báo cáo được thống kê ngay theo thiết kế chuẩn của cơ quan quản lý, mang 

tính thống nhất. Làm bằng chứng khoa học, cung cấp dữ liệu cho công tác nghiên 

cứu khoa học đễ dàng. 

Tăng cường công tác nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học công 

nghệ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho cán 

bộ trong bệnh viện, tiếp cận và sử dụng thành thạo các công cụ quản lý tiên tiến 

hiện đại, đáp ứng được các yêu cầu của xã hội. Rút ngắn được thời gian và nhân 

lực làm hành chính. Nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh của bệnh viện góp 

một phần vào việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh nói chung của toàn 

bệnh viện. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Giai đoạn 2010-2020 Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho UBND 

tỉnh triển khai thực hiện 6 dự án ứng dụng CNTT vào các bệnh viện trên địa bàn 

tỉnh. Kết quả của việc ứng dụng CNTT và các giải pháp công nghệ vào các bệnh 

viện góp phần cải cách hành chính và giảm quá tải bệnh viện, sử dụng hồ sơ bệnh 

án điện tử tiến tới không sử dụng bệnh án giấy, thanh toán viện phí điện tử, từng 

bước hình thành các bệnh viện thông minh. 

2. Kiến nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công 

tác quản lý và khám chữa bệnh tại các bệnh viện từng bước xây dựng bệnh viện 

thông minh trên địa bàn tỉnh.  
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ỨNG DỤNG CNTT VÀ CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRONG CÔNG TÁC 

QUẢN LÝ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 

 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Những năm qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh luôn xác định phát triển 

CNTT là một trong những giải pháp để hiện đại hóa nền hành chính và là công cụ 

quan trọng trong việc thực hiện cải cách hành chính. Với mong muốn tạo nên sự 

công bằng, minh bạch và hiệu quả, việc ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính 

còn được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát 

triển, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0. 

Ngày nay, ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng 

tới phát triển chính phủ điện tử (CPĐT) là xu thế tất yếu, là mô hình phổ biến của 

nhiều quốc gia. CPĐT là chính phủ ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, 

giảm phiền hà, tham nhũng, tiết kiệm chi phí, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho 

người dân và doanh nghiệp. 

Chương trình xây dựng CQĐT của tỉnh được thực hiện trên quan điểm kiến 

tạo, phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh luôn xác định xây dựng CQĐT là nhiệm vụ quan trọng, cấp 

thiết, gắn với cải cách hành chính.  

Nhận thức rõ vai trò của CNTT, ứng dụng và phát triển CNTT, ứng dụng các 

giải pháp công nghệ trong công tác quản lý ở từng lĩnh vực. Trên cơ sở đó, giai 

đoạn 2010-2020 Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho UBND tỉnh triển 

khai thực hiện 55 dự án ứng dụng CNTT vào các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ 

chức Đảng và đoàn thể như: Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và điều hành 

tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định ; Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong 

hoạt động quản lý và điều hành tại Văn phòng UBND tỉnh Nam Định; Ứng dụng 

CNTT trong công tác quản lý và điều hành tại cơ quan Thanh tra tỉnh Nam Định; 

Ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 

Nam Định; Ứng dụng CNTT trong việc triển khai chính phủ điện tử tại UBND 

huyện Nam Trực,… 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

 Nội dung 1: Bổ sung, nâng cấp trang thiết bị CNTT xây  dựng chính quyền 

điện tử: 

 - Tổng số 55 đơn vị thực hiện dự án đã được trang bị thiết bị CNTT như: 

Máy tính, Máy chiếu, Máy in,… phục vụ công tác chuyên môn. 

 - Hạ tầng CNTT đã được đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu công việc, tạo 

nền tảng phát triển CPĐT. 

Nội dung 2: Ứng dụng các phần mềm CNTT trong quản lý. 

-  55 đơn vị thực hiện dự án đều trang bị các phần mềm phù hợp với chức 

năng quản lý khác nhau như: Phần mềm quản lý văn bản; phần mềm quản lý thanh 
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tra; phần mềm quản lý cán bộ công chức,… nhìn chung các phần mềm đã đáp ứng 

yêu cầu của các đơn vị. 

- Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành được triển khai tại 100% 

các đơn vị. 

Nội dung 3: Đào tạo ứng dụng CNTT cho các đơn vị 

- 100% các đơn vị thực hiện dự án CNTT đều được tổ chức đào tạo tạo ứng 

dụng CNTT và sử dụng được các phần mềm được trang bị. 

2. Kết quả 

Quá trình triển khai các dự án ứng dụng CNTT  trong các đơn vị mà kết quả 

về ứng dụng CNTT của tỉnh trong năm 2020 đã đạt đươc: 

Đến tháng 6-2020, toàn tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu ứng dụng CNTT đề ra 

trong Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 31-12-2019 về ứng dụng CNTT trong 

hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Nam Định năm 2020. Đây là cơ sở để triển 

khai các ứng dụng của CQĐT cũng như hiện đại hóa nền hành chính công để phục 

vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.  

Đến thời điểm hiện tại, việc xây dựng CQĐT tại cấp xã, phường trên địa bàn 

tỉnh đã được triển khai một cách đồng bộ, từ hệ thống hạ tầng CNTT đến các phần 

mềm ứng dụng dùng chung. 100% xã, phường đã có mạng LAN và kết nối 

internet. 90% cán bộ công chức được trang bị máy vi tính. Hầu hết các xã, phường 

đã có hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; 100% xã đã có trang Thông tin 

điện tử; tất cả cán bộ, công chức được cấp hộp thư điện tử công vụ; 100% cán bộ 

lãnh đạo được cấp chữ ký số; 100% cán bộ xã, phường sử dụng thành thạo phần 

mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành; hệ thống một cửa điện tử tích hợp 

cổng dịch vụ công trực tuyến.  

Kết quả này thể hiện định hướng đúng đắn trong chỉ đạo, thực hiện và triển 

khai các dự án ứng dụng CNTT trong giai đoạn 2010-2020 vừa qua. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Giai đoạn 2010-2020 Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho UBND 

tỉnh triển khai thực hiện 55 dự án ứng dụng CNTT. Kết quả của việc ứng dụng 

CNTT đến năm 2020 cho thấy xếp hạng chỉ số hiện đại hóa nền hành chính và chỉ 

số ứng dụng CNTT của tỉnh hàng năm đều tăng, nằm trong tốp 20 tỉnh, thành phố 

đứng đầu cả nước. 

2. Kiến nghị 

Để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước gắn với cải cách 

hành chính, thời gian tới, các cấp, các ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và doanh nghiệp về các 

chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND về 

ứng dụng CNTT. 

Cùng với đó UBND tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình 

tổng thể cải cách hành chính gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng chính quyền điện 

tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3-4./. 
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C. DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MIỀN NÚI 
 

ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG MÔ HÌNH 
SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THÂM CANH TÔM HE CHÂN TRẮNG 
(LITOPENAEUS VANNAMEI) TẠI HUYỆN GIAO THUỶ, NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Công ty TNHH một thành viên Bính Lợi 
Thời gian thực hiện: 2010-2011 

 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tôm chân trắng hiện được nhiều nước nhập khẩu ưa chuộng nhờ chất lượng 

tốt, số lượng ổn định mà giá lại rẻ hơn tôm sú. Nuôi tôm phát triển mạnh ở Nam 

Định, diện tích nuôi tôm năm 2007 duy trì 4.300 ha.  

Giao thuỷ  là  mộ t trong ba huyệ n ven biể n củ a tỉ nh Nam Đị nh vớ i 

chiề u dà i 32 km bờ  biể n, diệ n tích tự  nhiên 23.398 ha và  mộ t vùng bãi ngậ p 

triề u 12.000 ha có mộ t tiề m nă ng lớ n về  nuôi trồ ng thuỷ  hả i sả n. Hiệ n nay, 

tôm chân trắ ng đ ã đ ượ c nuôi tạ i Giao Thuỷ  và  mang lạ i hiệ u quả  kinh tế  

cao. Tuy nhiên, nguồ n giố ng tôm he chân trắ ng hiệ n nay chủ  yế u phả i nhậ p 

về  từ  tỉ nh ngoà i, nguồ n giố ng trôi nổ i khó kiể m soát về  chấ t lượ ng con 

giố ng nên nă ng suấ t nuôi không ổ n đ ị nh. 

Như vậy, việc “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình 

sinh sản nhân tạo giống và nuôi thâm canh tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) 

thương phẩm tại Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định” là cần thiết, giúp địa phương tiếp 

nhận được công nghệ mới, chủ động được nguồn giống tôm chân trắng sạch bệnh, 

giúp người nuôi tôm thương phẩm nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh, 

từng bước đưa loài tôm này trở thành đối tượng nuôi kinh tế cho các vùng ven biển 

nhằm đa dạng hoá đối tượng nuôi, góp phần xoá đói giảm nghèo cho ngư dân các 

vùng ven biển Nam Định nói riêng và các vùng ven biển phía Bắc nói chung. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Chuyển giao công nghệ 

- Đơn vị chuyển giao công nghệ: Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản - 

Trường Đại học Nha Trang. 

- Công nghệ tiếp nhận gồm:  

+ Quy trình công nghệ sản xuất nhân tạo tôm he chân trắng giống;  

+ Quy trình công nghệ nuôi thâm canh tôm he chân trắng thương phẩm.  

- Phương thức chuyển giao: Hướng dẫn lý thuyết, cung cấp tài liệu và đào 

tạo trực tiếp tại đơn vị chuyển giao công nghệ, kết hợp thực hành. 

Nội dung 2: Đào tạo cán bộ kỹ thuật 

- Số lượng: 10 cán bộ kỹ thuật. 

- Nội dung đào tạo: Tiếp nhận kỹ thuật sản xuất nhân tạo giống và kỹ thuật 

nuôi thâm canh tôm he chân trắng thương phẩm. 

- Đơn vị đào tạo: Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản. 
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- Phương thức đào tạo: Hướng dẫn lý thuyết, cung cấp tài liệu, đào tạo trực 

tiếp tại Trung tâm khuyến ngư Trung ương khu vực II tại Nha Trang – Khánh Hoà. 

Sau đó tiếp tục được đào tạo và thực hành tại các mô hình theo hình thức cầm tay 

chỉ việc. Kết quả, các cán bộ kỹ thuật đã tiếp nhận đầy đủ các công nghệ và có thể 

chủ động triển khai việc xây dựng các mô hình theo nội dung của dự án. 

Nội dung 3: Tập huấn kỹ thuật  

- Số lượng: 100 lượt người quanh vùng thực hiện dự án. 

- Nội dung tập huấn: 

+ Quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm he chân trắng. 

+ Các giải pháp Quản lý sức khỏe của tôm thương phẩm và Quản lý cộng 

đồng về dịch bệnh và môi trường.   

- Phương pháp: Phổ biến chung các nội dung sau đó cho bà con thăm quan 

mô hình của đơn vị và trình diễn kỹ thuật. 

- Giảng viên: Đơn vị chuyển giao công nghệ và cán bộ kỹ thuật của Công ty. 

Nội dung 4: Xây dựng các mô hình  

- Xây dựng mô hình sản xuất nhân tạo giống tôm he chân trắng: 

+ Công suất mô hình cần đạt 20 triệu con giống/năm; 

+ Các chỉ tiêu mô hình: tỷ lệ thành thục của tôm bố mẹ trên 60-70%; tỷ lệ đẻ 

trên 80%; tỷ lệ nở 60-70%; tỷ lệ sống của P-15 30-45%.  

- Xây dựng mô hình nuôi tôm he chân trắng thương phẩm:  

+ Quy mô 02 ha, mật độ thả 80-100 con/m2,  

+ Sản xuất mỗi năm 02 vụ, thời gian nuôi 3 tháng/vụ. 

+ Mô hình dự kiến đạt tỷ lệ sống 80%, năng suất 10 tấn/ha, cỡ tôm thu 

hoạch 70-90 con/kg. 

2. Kết quả 

- Đơn vị đã tiếp nhận thành công các quy trình công nghệ:  

+ Quy trình sản xuất nhân tạo giống tôm he chân trắng với các kỹ thuật: vệ 

sinh trại sản xuất, xử lý nước biển để sản sản xuất, nuôi vỗ tôm bố mẹ, cho tôm đẻ, 

quản lý và chăm sóc các giai đoạn ấu trùng, vận chuyển giống. Công nghệ tiếp 

nhận phù hợp với môi trường và điều kiện sản xuất của đơn vị, quy trình sau hoàn 

thiện tại công ty đã có sự thay đổi số lần cho ăn trong giai đoạn ấu trùng lên tôm 

P12-13 từ 3-5 lần/ngày lên 8 lần/ngày. Việc thay đổi này giúp con giống ăn hết 

thức ăn, không có thức ăn dư thừa nên không gây ô nhiễm môi trường nước. 

+ Quy trình nuôi tôm he chân trắng thương phẩm với các kiển thức chung về 

đặc điểm sinh trưởng của tôm, các điều kiện sống và kỹ thuật chăm sóc trong quá 

trình nuôi để áp dụng vào các bước thực hành sản xuất nuôi tôm thương phẩm 

trong các ao vùng bãi bồi ven biển. Các kỹ thuật gồm: kỹ thuật chuẩn bị ao nuôi; 

kỹ thuật lấy nước, lắng và xử lý nước; kỹ thuật chọn và thả tôm giống; kỹ thuật 

quản lý và chăm sóc tôm. 

- Mô hình sản xuất nhân tạo tôm he chân trắng giống: trong thời gian 2 năm 

đã tổ chức sản xuất 04 đợt (Năm 2010: 02 đợt; Năm 2011: 02 đợt), số lượng tôm 
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bố mẹ sinh sản: 182 cặp; công suất mô hình: 22,06 triệu giống P12-13/năm; số 

lượng tôm giống P12-13 thu được trong 2 năm: 44,13 triệu con . 

- Mô hình nuôi thâm canh tôm he chân trắng thương phẩm: trong 02 năm 

triển khai 04 vụ sản xuất với quy mô 2,03 ha/vụ, sử dụng nguồn tôm giống P12-13 

từ mô hình sản xuất giống với mật độ thả: 90 - 100 con/m2, năng suất bình quân 

đạt 10,64 tấn/ha/vụ; Tỷ lệ sống: 82,5%; kích cỡ khoảng 75 con/kg; thời gian nuôi: 

90 – 100 ngày. Sản phẩm tôm thương phẩm thu được là 85,480kg vượt so với mục 

tiêu đề ra. 

- Đào tạo và tập huấn: đã đào tạo 10 kỹ thuật viên tiếp thu đầy đủ các quy 

trình kỹ thuật trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm he chân trắng. Đã tổ 

chức tập huấn cho 100 bà con nuôi trồng thủy sản trong vùng về: quy trình sản 

xuất giống và nuôi thương phẩm tôm he chân trắng; các giải pháp quản lý sức khỏe 

của tôm thương phẩm và quản lý cộng đồng về dịch bệnh và môi trường. 

 III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dự án: “ Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng mô hình sản xuất  

giống và nuôi thâm canh tôm chân trắng tại  huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định” đã 

thực hiện đúng tiến độ và kết quả đạt được 100% các chỉ tiêu theo nội dung hợp 

đồng đã ký, cụ thể: 

 - Dự án đã tiếp nhận làm chủ công nghệ sản xuất nhân tạo giống và nuôi 

thương phẩm tôm he chân trắng. Công nghệ tiếp nhận phù hợp với điều kiện tự 

nhiên cũng như khả năng kinh tế và trình độ của đơn vị. 

- Đã xây dựng thành công 02 mô hình: Mô hình sản xuất nhân tạo tôm he 

giống và Mô hình nuôi tôm he chân trắng thương phẩm với các chỉ tiêu đều đạt và 

vượt so với mục tiêu dự án đề ra. 

- Đã đào tạo được 10 kỹ thuật viên về sản sản xuất giống và nuôi tôm he 

chân trắng thương phẩm. Các kỹ thuật viên có chứng chỉ và khả năng làm tiểu giáo 

viên để nhân rộng mô hình. 

Dự án thực hiện thành công giúp vùng ven biển Nam Định chủ động được 

nguồn giống tôm he chân trắng, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả 

sản xuất và thu nhập cho Công ty cũng như người tham gia sản xuất giống thuỷ sản 

tại vùng ven biển. Kết quả của dự đã góp phần thúc đẩy mở rộng các mô hình sản 

xuất giống và nuôi trồng thuỷ sản tại vùng ven biển huyện Giao Thủy.  

2. Kiến nghị  

 - Chính phủ, Bộ Khoa  học và Công nghệ cần tiếp tục duy trì hoạt động của 

Chương trình NTMN hỗ trợ các vùng nông thôn, miền núi và khu vực ven biển 

trong việc tiếp cận, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất, 

phục vụ phát triển kinh tế xã hội của các vùng có điều kiện khó khăn. 

- Chính quyền địa phương cần có chính sách giao khoán sử dụng đất một 

cách hợp lý, ổn định lâu dài để người nuôi trồng thuỷ sản yên tâm đầu tư sản 

xuất./. 
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ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC XÂY DỰNG MÔ HÌNH ƯƠNG GIỐNG  

VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ SONG CHẤM NÂU  

TẠI GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Công ty cổ phần Đinh Phượng 

Thời gian thực hiện: 2010-2011 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cá song là  mộ t trong những loà i cá biể n có giá trị  kinh tế  cao (4-68 

USD/Kg). Chúng đ ượ c nuôi ở  nhiề u nơ i như : Trung Quố c (Đà i Loan, Hồ ng 

Kông), Nhậ t Bả n, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Philippines, Brunei... Tuy 

nhiên, cho đ ế n thờ i đ iể m hiệ n nay, cá giố ng vẫ n chủ  yế u đ ượ c khai thác 

tự  nhiên, chỉ  có mộ t số  nướ c vạ vùng lãnh thổ  (Đại Loan, Nhậ t Bả n, 

Indonexia..) trong khoả ng 3-4 nă m gầ n đ ây, mớ i sả n xuấ t thạnh công giố ng 

nhân tạ o. 

Nam Đị nh có tiề m nă ng to lớ n về  phát triể n nuôi thuỷ  sả n mặ n lợ  và  

nuôi cá biể n. Nă m 2007, diệ n tích nuôi thuỷ  sả n mặ n lợ  là  6.600 ha, đ ạ t 

sả n lượ ng 21.245 tấ n; có 16 trạ i sả n xuấ t giố ng hả i sả n, tuy nhiên lượ ng 

giố ng sả n xuấ t ra vẫ n chư a đ áp ứng đ ượ c nhu cầ u giố ng nuôi thả  củ a các 

hộ  nuôi, đ ặ c biệ t là  chư a chủ  đ ộ ng sả n xuấ t đ ượ c các đ ố i tượ ng cá 

biể n và  đ ã phả i nhậ p về  gầ n 43 vạ n cá vượ c và  31 vạ n cá song. 

Hiện nay, cá song đã được nuôi tại Giao Thuỷ - Nam Định, mang lại hiệu 

quả kinh tế cao, góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động vùng nông thôn 

ven biển. Tuy nhiên, nguồn giống cá song hiện nay chủ yếu phải nhập về từ tỉnh 

ngoài và khai thức từ tự nhiên nên khó kiểm soát về chất lượng con giống, dẫn đến 

năng suất nuôi không ổn định. Chuyển giao và đẩy mạnh sản xuất ương nuôi giống 

cá song tại Giao Thuỷ có ý nghĩa quan trọng đảm bảo chất lượng con giống, kịp 

thời vụ, góp phần nâng cao năng suất nuôi thương phẩm và hiệu quả kinh tế.  

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Chuyển giao công nghệ và đào tạo cán bộ kỹ thuật 

- Nội dung chuyển giao và đào tạo:  

+ Quy trình vận chuyển cá hương, cá giống cá song 

+ Quy trình công nghệ chế biến thức ăn tại chỗ cho cá hương lên cá giống 

+ Quy trình chế biến thức ăn cho cá nuôi thương phẩm 

+ Quy trình công nghệ ương cá song 

+ Quy trình quản lý và chăm sóc cá trong ao nuôi 

+ Quy trình thu hoạch và vận chuyển cá thịt 

+ Quy trình xử lý và môi trường trong ao nuôi thương phẩm bằng biện pháp 

tổng hợp 
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+ Đào tạo 10 cán bộ kỹ thuật ương nuôi giống cá song và 10 cán bộ kỹ thuật 

nuôi cá song thương phẩm. 

- Đơn vị chuyển giao công nghệ và đào tạo: Trung tâm Quốc gia giống Hải 

sản miền Bắc – Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I. 

- Phương thức thực hiện: Đơn vị chuyển giao công nghệ cử chuyên gia 

hướng dẫn trực tiếp tại Công ty trong quá trình tiếp nhận và áp dụng công nghệ 

vào xây dựng các mô hình. 

Nội dung 2: Tập huấn kỹ thuật  

- Đối tượng tham gia lớp học: 100 hộ dân nuôi trồng thủy sản tại địa 

phương. Hình thức tổ chức, tập trung học viên tại Hội trường để hướng dẫn lý 

thuyết, cung cấp các tài liệu liên quan, tham quan mô hình của dự án và trình diễn 

kỹ thuật. 

- Nội dung được triển khai tại lớp tập huấn: Kỹ thuật nuôi thương phẩm cá 

song chấm nâu trong ao đất.  

- Giảng viên: Đơn vị chuyển giao công nghệ và cán bộ kỹ thuật của Công ty. 

Nội dung 3: Xây dựng Mô hình ương cá từ giai đoạn cá hương lên cá giống 

- Công suất mô hình cần đạt 100.000 con giống/năm. 

- Các chỉ tiêu mô hình: Kích cỡ cá giống đạt 6 – 7cm; thời gian ương cá 

hương lên cá giống là 35 ngày; đảm bảo tỷ lệ sống từ cá hương lên cá giống 60 – 

70%.  

- Nguồn cá hương dùng cho các lần ương do cơ quan chuyển giao công nghệ 

cung cấp. 

Nội dung 4: Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá song chấm nâu trong 

ao đất 

+ Quy mô 01 ha, mật độ thả 1,2 – 1,5con/m2. 

+ Thời gian nuôi 10-12 tháng/vụ. 

+ Mô hình dự kiến đạt năng suất 10 tấn/ha/vụ, cỡ cá thu hoạch 0,8-1,0kg. 

2. Kết quả 

- Đã tiếp nhận thành công: Quy trình công nghệ ương cá hương lên cá giống 

gồm kỹ thuật về vận chuyển cá hương, cá giống cá song; chế biến thức ăn tại chỗ 

cho cá hương lên cá giống; ương cá song. Quy trình nuôi thương phẩm cá song 

chấm nâu trong ao đất gồm kỹ thuật về chế biến thức ăn cho cá nuôi thương phẩm; 

quản lý và chăm sóc cá trong ao nuôi; thu hoạch và vận chuyển cá thịt; xử lý và 

môi trường trong ao nuôi thương phẩm bằng biện pháp tổng hợp. Đây là công nghệ 

tiên tiến phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện Giao Thủy. 

- Mô hình ương cá giống: Trong thời gian 2 năm Công ty đã tổ chức sản 

xuất 03 đợt (Năm 2010: 01 đợt; Năm 2011: 02 đợt), số cá đưa vào ương 160.834 

con, số cá thu hoạch 116.366 con, kích cỡ cá giống đạt 6 – 7cm, tỷ lệ sống đạt 
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72%. Nguồn cá giống thu được từ mô hình này, một phần Công ty dùng để xây 

dựng mô hình nuôi thương phẩm trong ao đất, một phần cung cấp cho một số hộ 

nông dân nằm trong khu vực thực hiện dự án để nhân rộng mô hình nuôi thương 

phẩm. 

- Mô hình nuôi thương phẩm cá song chấm nâu trong ao đất: trong 02 vụ sản 

xuất với quy mô 1 ha, sử dụng nguồn cá giống từ mô hình sản xuất giống với mật 

độ thả: 1-2 con/m2, năng suất bình quân đạt 10,7 tấn/ha; tỷ lệ sống: 60-70%; kích 

cỡ cá thu hoạch từ 0,9 – 1,3kg/con; thời gian nuôi: 10-12 tháng. Sản phẩm cá song 

thương phẩm thu được là 10.700kg vượt so với mục tiêu đề ra. 

- Đào tạo và tập huấn: đã đào tạo 10 kỹ thuật viên tiếp thu đầy đủ các quy 

trình kỹ thuật trong sản xuất giống và 10 kỹ thuật viên nuôi thương phẩm. Đã tổ 

chức tập huấn cho 100 bà con nuôi trồng thủy sản trong vùng về về kỹ thuật ương 

và nuôi thương phẩm cá song chấm nâu trong ao đất. 

 III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Như vậy dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học  xây dựng mô hình ương giống 

và nuôi thương phẩm cá song chấm nâu (Epinephelus coioides) tại Giao Thuỷ, tỉnh 

Nam Định” giúp địa phương tiếp nhận được công nghệ mới, người nuôi cá song 

hoàn toàn chủ động trong các khâu kỹ thuật từ khâu sản xuất giống đến ương nuôi 

thương phẩm để nâng cao năng suất, từng bước đưa loài đối tượng cá biển này trở 

thành đối tượng nuôi kinh tế cho các vùng ven biển nhằm đa dạng hoá đối tượng 

nuôi, góp phần xoá đói giảm nghèo cho ngư dân các vùng ven biển Nam Định và 

các vùng ven biển phía Bắc. 

2. Kiến nghị  

 - Chính phủ, Bộ Khoa  học và Công nghệ cần tiếp tục duy trì hoạt động của 

Chương trình NTMN hỗ trợ các vùng nông thôn, miền núi và khu vực ven biển 

trong việc tiếp cận, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất, 

phục vụ phát triển kinh tế xã hội của các vùng có điều kiện khó khăn. 

- Các Sở ban ngành địa phương có chính sách hỗ trợ đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực phục vụ cho công tác nghiên cứu sản xuất, ương nuôi, đào tạo tập 

huấn kỹ thuật nâng cao trình độ cho lao động tham gia nghề nuôi thủy sản trong đó 

có cá song tại các vùng ven biển tỉnh Nam Định nói riêng và cả nước nói chung để 

hạn chế rủi ro trong quá trình nuôi./. 
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NUÔI LỢN SIÊU NẠC THEO PHƯƠNG THỨC 

CÔNG NGHIỆP, PHÁT TRIỂN ĐÀN GIỐNG LỢN BỐ MẸ 

TẠI TỈNH NAM ĐỊNH 
 
Đơn vị chủ trì: Công ty TNHH Thái Việt 
Thời gian thực hiện: 2011-2014 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nam Định là tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng, trong những năm gần đây, 

sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ hải sản có sự chuyển dịch tích cực về cơ cấu 

theo hướng sản xuất hàng hoá. Trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, giá trị sản 

xuất của ngành chăn nuôi chiếm 39,0%. Mục tiêu phát triển chăn nuôi lợn của tỉnh 

Nam Định hướng tới là phát triển chăn nuôi lợn tập trung, hiệu quả, bền vững, có 

năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao trên thị trường nhằm đáp ứng yêu cầu 

về thực phẩm trong nước và xuất khẩu. Chuyển dịch mạnh phương thức chăn nuôi 

nhỏ lẻ, phân tán trong nông hộ sang phương thức chăn nuôi tập trung, chăn nuôi 

trang trại, gia trại. Đổi mới cơ cấu giống theo hướng tăng dần tỷ lệ giống lợn ngoại 

từ 1,5% nái ngoại hiện nay tăng lên 2,5% vào năm 2015 (tương đương 25.000 con 

lợn nái). 

Giải pháp để giúp phát triển ngành chăn nuôi lợn của tỉnh Nam Định bền 

vững và đạt những mục tiêu đề ra cần có những biện pháp đồng bộ giúp phát triển 

chăn nuôi theo hướng năng suất chất lượng cao, trong đó giải pháp quan trọng phải 

kể đến là giải pháp về con giống: (1) Nhập thêm các giống lợn mới có năng suất 

chất lượng cao; (2) Đưa các công thức lai có hiệu quả cao đã được kiểm chứng 

trong thực tế sản xuất của những tỉnh khác vào trong thực tế sản xuất của tỉnh nhà; 

(3) Xây dựng các mô hình sản xuất điểm làm mô hình cho nông dân trong tỉnh 

tham quan học hỏi; (4) Củng cố và phát triển các trung tâm giống lợn đã có của 

tỉnh, xây dựng các trung tâm giống, các trại giống mới trên quy mô tỉnh, huyện 

nhằm đáp ứng con giống chất lượng cao, phù hợp cho người chăn nuôi trong tỉnh.  

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, Công ty TNHH Thái Việt đề xuất và 

được Bộ KH&CN phê duyệt triển khai thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông 

thôn miền núi: "Ứng dụng công nghệ nuôi lợn siêu nạc theo phương thức công 

nghiệp, phát triển đàn giống lợn bố mẹ tỉnh Nam Định”.  

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Chuyển giao công nghệ 

- Đơn vị chuyển giao: Trung tâm nghiên cứu liên ngành phát triển nông thôn 

- Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội. 

- Nội dung chuyển giao: Quy trình chăn nuôi, quản lý đàn lợn nái giống ông 

bà; Chăn nuôi lợn đực giống ông bà; Chăn nuôi, quản lý đàn lợn nái giống bố mẹ; 

Chăn nuôi lợn đực giống bố mẹ; Chăn nuôi lợn con theo mẹ; Chăn nuôi lợn con 

sau cai sữa; Vệ sinh thú y; Xử lý chất thải. 

- Phương thức chuyển giao: Hướng dẫn lý thuyết, cung cấp tài liệu và thực 

hành tại các mô hình theo hình thức cầm tay chỉ việc.  

Nội dung 2: Đào tạo cán bộ kỹ thuật 
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- Nội dung đào tạo: các quy trình công nghệ trong đó tập trung vào các kỹ 

thuật chăn nuôi lợn giống, kỹ thuật chăn nuôi lợn thương phẩm, kỹ thuật khai thác 

và bảo quản tinh dịch, kỹ thuật quản lý và khai thác lợn giống... 

 - Đơn vị đào tạo: Trung tâm nghiên cứu liên ngành phát triển nông thôn - 

Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội. 

- Phương thức đào tạo: Hướng dẫn lý thuyết, cung cấp tài liệu và thực hành 

tại các mô hình theo hình thức cầm tay chỉ việc. Kết quả, các cán bộ của Công ty 

đã tiếp nhận đầy đủ các công nghệ và có thể chủ động triển khai việc xây dựng các 

mô hình theo nội dung của dự án. 

Nội dung 3: Tập huấn kỹ thuật  

- Đối tượng: 60 chủ trang trại, nông hộ chăn nuôi lợn tại các điểm thực hiện 

dự án. 

- Nội dung được triển khai tại lớp tập huấn gồm các chuyên đề sau: 

+ Cách chọn lợn giống và phương pháp lai giống; 

 + Quy hoạch chuồng trại; 

 + Quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc lợn nái, lợn con, lợn thịt; 

+ Quy trình vệ sinh phòng bệnh; những bệnh thường gặp ở lợn và phác đồ 

điều trị.  

Nội dung 4: Xây dựng các mô hình  

- Xây dựng mô hình trại giống lợn quy mô công nghiệp gồm: 

+ 01 trại lợn giống ông bà quy mô 100 nái. 

+ 01 trại lợn giống bố mẹ quy mô 600 nái. 

+ 01 trại lợn thương phẩm quy mô 7.000 con/năm. 

- Xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi gồm: 

+ 05 trại lợn có quy mô 20 nái/trại. 

+ 01 trại lợn thương phẩm quy mô 200 - 500 con/năm.  

2. Kết quả 

- Các quy trình công nghệ được tiếp nhận gồm: 

+ Quy trình chăn nuôi, quản lý đàn lợn nái ông bà; 

+ Quy trình chăn nuôi lợn đực ông bà; 

+ Quy trình chăn nuôi, quản lý đàn lợn nái bố mẹ; 

+ Quy trình chăn nuôi lợn đực bố mẹ; 

+ Quy trình chăn nuôi lợn con theo mẹ; 

+ Quy trình chăn nuôi lợn con sau cai sữa và lợn thịt; 

+ Quy trình vệ sinh thú y; 

+ Quy trình xử lý chất thải chăn nuôi lợn. 

- Đã xây dựng đ ượ c 01 mô hình chă n nuôi lợ n quy mô công nghiệ p vớ i 
các chỉ  tiêu đ ề u cao hơ n so vớ i thuyế t minh và  hợ p đ ồ ng KHCN đ ã ký, 
gồ m:  

+ 01 trạ i lợ n giố ng ông bà  quy mô 100 nái, nă ng suấ t sinh sả n >10 
con/lứ a, số  lợ n con cai sữ a/nái/nă m đ ạ t > 22 con/nái/nă m. 

+ 01 trạ i lợ n giố ng bố  mẹ  quy mô 600 nái, nă ng suấ t sinh sả n > 12 
con/lứ a, số  lợ n con cai sữ a/nái/nă m đ ạ t >24 con/nái/nă m. 
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+ 01 trạ i lợ n thươ ng phẩ m quy mô >7.000 con, tă ng trọ ng >680 
gram/ngà y, tỷ  lệ  nạ c >63%.  

Sau 3 nă m kế t thúc dự  án, Công ty TNHH Thái Việ t tiế p tụ c duy trì mô 
hình chă n nuôi lợ n siêu nạ c quy mô công nghiệ p đ ể  cung cấ p đ à n lợ n 
giố ng bố  mẹ , giố ng lợ n thươ ng phẩ m cho các trang trạ i chă n nuôi vừ a và  
nhỏ , cho các nông hộ  trong tỉ nh và  các vùng lân cậ n.  

- Đã xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi lợn gồm:  

+ 05 trại lợn bố mẹ tại các huyện Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy với 

quy mô 20 nái, năng suất sinh sản >10,5 con/lứa, số lợn con cai sữa/nái/năm đạt 

trên 21 con/nái/năm; 

+ 01 trại lợn thương phẩm quy mô 230 con/năm, tăng trọng >650 

gram/ngày, tỷ lệ nạc >61%. Sản phẩm mô hình đạt 832 con lợn thương phẩm. 

 - Đào tạo và tập huấn: Đã đào tạo 12 kỹ thuật viên về chăn nuôi lợn (từ khâu 

chọn chăm sóc lợn nái ông bà, chăm sóc lợn sinh sản, lợn con đến nuôi lợn thương 

phẩm). Tổ chức tập huấn cho 60 hộ nông dân tại một số địa phương có điểm tham 

gia trong mô hình của dự án về kỹ thuật chăn nuôi lợn.  

 III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Đây là một dự án ứng dụng khoa học và công nghệ đồng bộ trong lĩnh vực 

sản xuất nông nghiệp, đưa tiến bộ kỹ thuật vào ngành chăn nuôi lợn để chọn lọc lai 

tạo đàn lợn có năng suất, chất lượng, tạo ra con giống có tỷ lệ nạc cao cung cấp 

cho người tiêu dùng trong tỉnh và vùng phụ cận. 

Đào tạo được đội ngũ cán bộ kỹ thuật và đội ngũ công nhân chăn nuôi lợn 

có tay nghề cao và quản lý giỏi. 

Đối với mô hình trại chăn nuôi của Công ty, dự án thực hiện có hiệu quả về 

mặt kỹ thuật, đàn lợn ngày càng phát triển năm sau cao hơn năm trước. 

Đối với mô hình trang trại vệ tinh: chọn và xây dựng thành công 05 mô hình 

trang trại quy mô 20 nái bố mẹ và 01 trang trại chăn nuôi lợn thịt quy mô trên 200 

con/năm. 

 Trong 3 năm thực dự án, giá sản phẩm chăn nuôi thường xuyên biến động 

theo chiều đi xuống, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, dịch bệnh xảy ra thường 

xuyên, điều đó đã ảnh hưởng phần nào đến quá trình thực hiện và hiệu quả kinh tế 

của dự án. 

2. Kiến nghị  

- Về cơ chế chính sách:  Đề nghị UBND tỉnh và các Bộ ngành liên quan tiếp 

tục có nhiều chính sách ưu đãi về đất đai, tiền vốn để khuyến khích các doanh 

nghiệp ngoài quốc doanh mạnh dạn đầu tư và tích cực ứng dụng khoa học và công 

nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp.  

- Về tổ chức quản lý: Các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương cần tạo 

điều kiện hỗ trợ tiền vốn để xây dựng trang trại chăn nuôi vừa và nhỏ, mua con 

giống, giúp các hộ nông dân ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi, giúp họ 

duy trì ổn định và phát triển. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên tổ chức các lớp tập 

huấn, hội thảo khoa học, cung cấp các thông tin về chăn nuôi, về các tiến bộ khoa 

học kỹ thuật để ngành chăn nuôi của tỉnh ngày càng phát triển theo phương thức 
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sản xuất hàng hoá nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của nhân dân 

trong tỉnh và các tỉnh trong khu vực./. 
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ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HẠT GIỐNG  
ĐẬU TƯƠNG VÀ ĐẬU TƯƠNG VỤ ĐÔNG TRÊN ĐẤT HAI LÚA  

TẠI HUYỆN NGHĨA HƯNG, TỈNH NAM ĐỊNH 
 

 Đơn vị chủ trì: Trung tâm dạy nghề công lập 
huyện Nghĩa Hưng 

Thời gian thực hiện: 2016-2017 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đậu tương là cây công nghiệp ngắn ngày, hạt đậu tương có giá trị dinh 

dưỡng và giá trị kinh tế cao, là nguồn thực phẩm cho con người và làm thức ăn cho 

gia súc. Ngoài ra, cây đậu tương còn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống luân 

canh cải tạo đất nhờ các vi khuẩn nốt sần cố định đạm làm tăng độ phì cho đất. 

Đối với sản xuất nông nghiệp của tỉnh Nam Định, đậu tương là một trong 

những cây trồng chủ lực với diện tích sản xuất hàng năm từ 3.000 – 4.000 ha, trong 

đó vụ hè thu chiếp khoảng 70% diện tích, vụ đông chiếm khoảng 30% diện tích. 

Là một huyện thuần nhất đồng bằng ven biển, Nghĩa Hưng thuận lợi phát 

triển kinh tế nông nghiệp đa dạng, đặc biệt là các vùng phía bắc huyện, có điều 

kiện tự nhiên phù hợp với canh tác cây đậu tương. Trong những năm gần đây, vụ 

đông của huyện đã phát triển trồng được 500-800 ha cây đậu tương/vụ trên đất hai 

lúa với năng suất đạt 1,1-1,2 tấn/ha, lợi nhuận thu được 5-8 triệu đồng/ha.  

Tuy nhiên, việc phát triển sản xuất đậu tương tại tỉnh Nam Định nói chung 

và huyện Nghĩa Hưng nói riêng chưa đem lại hiệu quả kinh tế cao, chưa thực sự 

thu hút được người nông dân tham gia mở rộng sản xuất. Nguyên nhân là do: diện 

tích sản xuất còn nhỏ hẹp, manh mún; chưa có đơn vị sản xuất và cung ứng giống 

tại chỗ; Chưa được tiếp nhận các quy trình kỹ thuật mới với các giống đậu tương 

thế hệ mới mà vẫn là tự học hỏi, tự tìm áp dụng, sử dụng giống cũ tự chọn lại qua 

các vụ; công nghệ sơ chế và bảo quản chưa được áp dụng trong sản xuất. 

Xuất phát từ thực tế nêu trên, Trung tâm dạy nghề công lập huyện Nghĩa 

Hưng đã đề xuất được Bộ KH&CN phê duyệt dự án Nông thôn miền núi “Ứng 

dụng tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất hạt giống đậu tương và đậu tương vụ 

đông trên đất hai lúa tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định”. Dự án triển khai với 

việc đưa 02 giống đậu tương Đ2101 và Đ8 do Viện cây lương thực và cây thực 

phẩm lai tạo và chọn lọc vào sản xuất. Đây là những giống có ưu điểm về năng 

suất, chất lượng, thời gian sinh trưởng, dự kiến sản phẩm của dự án sẽ là nguồn 

giống giống đậu tương phục vụ cho việc mở rộng phát triển cây đậu tương cho các 

địa phương trong huyện nói riêng và tỉnh Nam Định nói chung trong thời gian tới. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Chuyển giao công nghệ 
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- Đơn vị chuyển giao công nghệ: Viện cây lương thực và cây thực phẩm. 

- Nội dung chuyển giao: gồm 05 quy trình công nghệ sản xuất hạt giống hạt 

giống, kỹ thuật thâm canh và bảo quản hạt giống đậu tương cho hai giống đậu 

tương Đ2101 và Đ8. 

- Phương thức chuyển giao: Hướng dẫn lý thuyết, cung cấp tài liệu và thực 

hành tại các mô hình theo hình thức cầm tay chỉ việc. Kết quả, các cán bộ của 

Trung tâm đã tiếp nhận đầy đủ các công nghệ và có thể chủ động triển khai việc 

xây dựng các mô hình theo nội dung của dự án.  

Nội dung 2: Đào tạo cán bộ kỹ thuật 

- Số lượng: 08 kỹ thuật viên. 

- Nội dung đào tạo: Tiếp nhận quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống đậu 

tương cấp xác nhận, đậu tương thương phẩm với hai giống Đ8 và Đ2101, quy trình 

sơ chế bảo quản, chế biến hạt giống đậu tương. 

- Đơn vị đào tạo: Viện cây lương thực và cây thực phẩm. 

- Phương thức đào tạo: Cung cấp tài liệu, hướng dẫn lý thuyết kết hợp thực 

hành tại chỗ, cử các chuyên gia đến trực tiếp trong quá trình thực hiện các mô hình 

để hướng dẫn các cán bộ kỹ thuật theo phương thức cầm tay chỉ việc.  

Nội dung 3: Tập huấn kỹ thuật  

- Đối tượng: 250 người là các hộ dân tham gia thực hiện các mô hình của dự 

án tại 02 xã Nghĩa Minh, Nghĩa Sơn thuộc huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. 

- Nội dung tập huấn:   

+ Kỹ thuật sản xuất hạt giống đậu tương Đ8 và Đ2101 cấp xác nhận; 

+ Kỹ thuật sản xuất đậu tương Đ8 và Đ2101 thương phẩm; 

+ Kỹ thuật sơ chế, bảo quản hạt giống đậu tương tại gia đình. 

- Kết quả: 100% các hộ nông dân tham gia tập huấn nắm vững kỹ thuật và 

có thể tham gia thực hiện tốt trong các mô hình theo nội dung dự án. 

Nội dung 4: Xây dựng các mô hình  

- Xây dựng mô hình sản xuất hạt giống đậu tương Đ8 và Đ2101 cấp xác 

nhận: 

+ Quy mô: 5ha/vụ/giống, tiến hành trong 4 vụ với tổng diện tích là 40 ha, 

năng suất: 1,8-2,0 tấn/ha. 

+ Thời gian thực hiện: Vụ Hè 2012 (giống Đ8: 10ha),vụ Đông 2012 (giống 

Đ2101: 10ha), vụ Xuân 2013 (giống Đ2101: 10ha), vụ Hè 2013 (giống Đ8: 10ha). 

+ Địa điểm thực hiện: HTX Nông nghiệp Đông Kỳ, xã Nghĩa Minh, huyện 

Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. 

- Xây dựng mô hình sản xuất đậu tương thương phẩm trên đất hai lúa 

+ Quy mô: 100 ha/vụ, thực hiện trong 02 vụ (vụ đông năm 2012 và 2013), 

tổng diện tích là 200 ha, năng suất 2,0 tấn/ha. 
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+ Địa điểm thực hiện: HTX Nghĩa Minh và HTX Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa 

Hưng, tỉnh Nam Định. 

- Xây dựng mô hình sơ chế, bảo quản đậu tương Đ8 và Đ2101 

+ Quy mô: 50 tấn giống/năm 

+ Địa điểm thực hiện: tại khu nhà xưởng thuộc trụ sở của Trung tâm dạy 

nghề công lập huyện Nghĩa Hưng. 

2. Kết quả 

- Các công nghệ được tiếp nhận gồm: 

+ Quy trình sản xuất hạt giống đậu tương Đ8 cấp xác nhận; 

+ Quy trình sản xuất hạt giống đậu tương Đ2101 cấp xác nhận; 

+ Quy trình sản xuất đậu tương giống Đ2101 thương phẩm; 

+ Quy trình sản xuất đậu tương giống Đ8 thương phẩm; 

+ Quy trình sơ chế, bảo quản, chế biến hạt giống đậu tương. 

- Mô hình sản xuất hạt giống đậu tương Đ8 và Đ2101 cấp xác nhận được 

triển khai với tổng diện tích 40 ha, năng suất 1,8-2,0 tấn/ha, sản phẩm hạt giống 

đậu tương cấp xác nhận đạt 81 tấn. 

- Mô hình sản xuất đậu tương thương phẩm vụ Đông được triển khai với 

tổng diện tích 200 ha/2 vụ, năng suất đậu tương thương phẩm đạt trung bình 2,0 

tấn/ha, sản phẩm của mô  hình đạt 390 tấn. Dự án cũng đã nhân rộng được một số 

xã thuộc địa bàn huyện Nghĩa Hưng sản xuất giống đậu tương Đ8 như: Nghĩa 

Phong 10 ha, Nghĩa Tân 20 ha… 

- Mô hình sơ chế, bảo quản đã bổ sung các thiết bị gồm: thiết bị sấy, phân 

loại đồng bộ công suất 8-10 tấn đậu tương tươi/mẻ, máy đo độ ẩm cầm tay, máy 

đóng hút chân không công suất: 100 m3/h. Mô hình được vận hành để sơ chế, bảo 

quản, chế biến hạt giống đậu tương với số lượng 471.000 kg hạt giống tươi, qua sơ 

chế được 132.450 kg hạt giống đạt tiêu chuẩn quy định. 

- Đào tạo và tập huấn: Đã đào tạo 08 cán bộ kỹ thuật và tập huấn cho 250 

lượt người là các hộ dân tham gia thực hiện các mô hình của dự án. Kết quả 100% 

các hộ nông dân tham gia tập huấn nắm vững kỹ thuật sản xuất hạt giống đậu 

tương cấp xác nhận và kỹ thuật sản xuất đậu tương thương phẩm hai giống đậu 

tương Đ8 và Đ2101. 

 III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất hạt giống đậu tương 

và đậu tương vụ đông trên đất hai lúa tại huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định” triển 

khai đã góp phần xây dựng vùng sản xuất giống tại địa phương và đào tạo để người 

dân làm chủ công nghệ sản xuất hạt giống, đưa cây đậu tương trở thành cây trồng 

chủ lực trong cơ cấu cây trồng ở cả 3 vụ trong năm và đưa nhanh xuống chân 



397 

 

ruộng cấy 2 vụ lúa. Dự án không chỉ tháo gỡ khó khăn tồn tại bấy lâu nay trong 

việc mở rộng diện tích cây đậu tương  mà còn góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế 

và góp phần bảo vệ môi trường và tái tạo chất dinh dưỡng tự nhiên cho đất… Với 

việc sản xuất thành công giống đậu tương và hạt đậu tương thương phẩm Đ2101 và 

Đ8 có chất lượng tốt, khả năng thích nghi cao với đồng đất địa phương là điều kiện 

để huyện Nghĩa Hưng và các địa phương khác tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây 

đậu tương thương phẩm.  

2. Kiến nghị  

- Đề nghị Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Khoa học 

và Công nghệ : xem xét đưa nhiệm vụ phát triển cây đậu tương vào chương trình 

kế hoạch thường niên. Lập các chương trình riêng cho phát triển cây đậu tương vụ 

đông, tập trung phát triển cho khu vực nông thôn nhằm góp phần tạo công ăn việc 

làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn, tạo ra sản lượng đậu tương lớn tránh 

tình trạng nhập siêu đậu tương ở nước ta. Tăng cường vốn đầu tư các lĩnh vực: 

nghiên cứu khoa học để tạo giống mới, quy trình công nghệ tiên tiến, từng bước cơ 

giới hoá, tự động hoá sản xuất đậu tương. Đào tạo chuyên gia kỹ thuật và tập huấn 

cũng như chỉ đạo kỹ thuật sản xuất cho nông dân.  

- Đề nghị UBND tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ: Phối hợp với các Sở, 

nghành đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ về giống đậu tương, kỹ thuật sản 

xuất, sơ chế - bảo quản hạt giống đậu tương.  

- Đề nghị chính quyền  các địa phương: cần dựa vào điều kiện cụ thể của địa 

phương để đề ra các hướng ưu tiên phát triển giống đậu tương nào cho phù hợp, 

đồng thời cần có sự tham gia của các cơ quan  như UBND huyện, phòng 

NN&PTNT, trạm Khuyến nông, UBND xã, HTX Nông nghiệp trong việc xây 

dựng kế hoạch sản xuất cụ thể cho địa phương nhằm đạt kết quả cao nhất./. 
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XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC 

TRONG SẢN XUẤT RAU, QUẢ AN TOÀN 

 
 Đơn vị chủ trì: Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN 

tỉnh Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2011-2013 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nam Định là tỉnh trọng điểm nông nghiệp của vùng đồng bằng châu thổ 

sông Hồng, với diện tích đất lúa trồng màu là 4.029 ha và diện tích trồng rau là 

15.914 ha, do đó lượng phân và thuốc bảo vệ thực vật hóa học hàng năm cho 02 

loại cây trồng nói trên ước tính là trung bình 400 kg/ha, rất độc hại cho con người, 

môi trường, giảm chất lượng nông sản. Thời gian gần đây các nhà khoa học đã 

khuyến cáo bà con nông dân sử dụng thuốc trừ sâu có nguồn gốc sinh học để 

phòng trừ các loại sâu bệnh. Tuy nhiên, đối với Nam Định hiện nay, việc đưa các 

tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp còn nhiều hạn chế do 

nhiều nguyên nhân: người dân chưa có ý thức sử dụng các chế phẩm sinh học trong 

quy trình sản xuất thâm canh để tạo ra các sản phẩm sạch, an toàn cho con người 

và thân thiện với môi trường; các cấp quản lý chưa có chế tài bảo hộ cho các sản 

phẩm nông sản an toàn nên người dân không thiết tha với việc áp dụng các quy 

trình sản xuất sạch… 

Hiện nay, nhiều cơ quan trong nước đã nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng 

các chế phẩm bảo vệ thực vật (BVTV) sinh học để xử lý phân bón, làm sạch môi 

trường và quản lý dịch hại cây trồng. Trong đó, Viện Bảo vệ thực vật đã nghiên 

cứu thành công một số chế phẩm sinh học và hiện đang được thương mại hóa trên 

thị trường được đánh giá cao về chất lượng như: chế phẩm sinh học đa chức năng, 

các chế phẩm nấm có ích và thảo mộc.  

Với mục tiêu ứng dụng các tiến bộ KH&CN tiên tiến phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN đã đề xuất và được Bộ KH&CN phê 

duyệt triển khai dự án thuộc Chương trình NTMN giai đoạn 2011-2015 “Xây dựng 

mô hình sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất rau, quả an toàn”. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Chuyển giao công nghệ 

- Nội dung chuyển giao: các quy trình sản xuất và kỹ thuật sử dụng chế 

phẩm vi sinh chức năng, chế phẩm BVTV sinh học, chế phẩm nấm có ích 

Metarhizium và Beauveria. 

- Đơn vị chuyển giao công nghệ: Viện Bảo vệ thực vật. 

- Phương thức chuyển giao: Hướng dẫn lý thuyết, cung cấp tài liệu và thực 

hành tại các mô hình theo các mùa vụ của đối tượng canh tác được lựa chọn. 

Nội dung 2: Đào tạo 08 kỹ thuật viên 

- Nội dung đào tạo: Công nghệ sản xuất và kỹ thuật sử dụng chế phẩm 

BVTV bón gốc và chế phẩm nấm có ích. 

- Đơn vị đào tạo: Viện Bảo vệ thực vật.  

- Phương thức đào tạo: Cung cấp tài liệu, hướng dẫn lý thuyết kết hợp thực 

hành tại chỗ, cuối khóa cấp chứng nhận cho từng học viên. 
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Nội dung 3: Tập huấn kỹ thuật thuật sử dụng chế phẩm BVTV bón gốc và 

chế phẩm nấm có ích cho 300 người là các hộ dân tại các điểm tham gia các mô 

hình của dự án 

Nội dung 4: Xây dựng các mô hình 

- Xây dựng 02 mô hình sản xuất chế phẩm tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 

KH&CN: 

+ Mô hình sản xuất chế phẩm BVTV sinh học bón gốc: quy mô 100 

tấn/năm. Sản phẩm 25 tấn chế phẩm vi sinh vật chức năng, 25 tấn chế phẩm BVTV 

sinh học bón gốc. 

+ Mô hình sản xuất chế phẩm nấm có ích: quy mô 100 tấn/năm. Sản phẩm 

dự kiến đạt 5 tấn chế phẩm nấm có ích. 

- Xây dựng 02 mô hình ứng dụng chế phẩm: 

+ Mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật chức năng và chế phẩm BVTV sinh 

học dạng bón gốc để trừ một số bệnh hại vùng rễ cây trồng. Địa điểm thực hiện: tại 

xã Đại Thắng, Vụ Bản. Quy mô: 40 ha/vụ, triển khai trong 2 vụ (năm 2011 và 

2012), tổng diện tích là 80 ha. 

+ Mô hình ứng dụng chế phẩm nấm có ích cho các đối tượng cây trồng là các 

loại cây rau họ hoa thập tự, cây dưa chuột và các loại cây rau ăn quả khác, các loại 

cây họ đậu đỗ như đậu tương, đậu xanh. Địa điểm thực hiện: tại Xã Nam Dương, 

huyện Nam Trực. Quy mô: 20 ha/vụ, thực hiện trong 2 vụ (năm 2011 và 2012), 

tổng diện tích là 40 ha. 

2. Kết quả 

- Các công nghệ được tiếp nhận gồm:  

(1) Công nghệ sản xuất chế phẩm BVTV dạng bón gốc bao gồm các quy 

trình kỹ thuật:  

 + Lựa chọn nguyên liệu và kỹ thuật xử lý thích hợp; 

 + Kỹ thuật phối trộn tạo dạng cơ chất của chế phẩm. 

 + Kỹ thuật phối trộn cơ chất với chế phẩm vi sinh vật. 

 + Tạo dạng chế phẩm hoàn chỉnh. 

 + Kỹ thuật đóng gói và bảo quản chế phẩm. 

 (2) Công nghệ sản xuất chế phẩm nấm có ích Metarhizium và Beauveria 

bao gồm các quy trình kỹ thuật: 

 + Kỹ thuật nhân sinh khối nguồn nấm sơ cấp; 

 + Nhân sinh khối chế phẩm sơ cấp dạng lỏng; 

 + Nhân sinh khối trên giá thể sản phẩm; 

 + Kỹ thuật sấy, nghiền chế phẩm; 

 + Kỹ thuật đóng gói và bảo quản chế phẩm. 

(3) Quy trình kỹ thuật sử dụng chế phẩm BVTV bón gốc và quy trình sử 

dụng chế phẩm nấm có ích. Trong quá trình triển khai ứng dụng, đã điều chỉnh áp 

dụng kết hợp việc sử dụng cùng lúc cả 2 loại chế phẩm để vừa phòng trừ bệnh hại 

rễ vừa phòng trừ sâu ăn lá sẽ tạo ra được quy trình canh tác hoàn toàn không sử 

dụng thuốc BVTV hóa học. 

- Mô hình sản xuất chế phẩm nấm có ích: quy mô sản xuất 100 tấn/năm, qua 

02 đợt sản xuất mô hình đều đạt các tiêu chí đề ra với sản phẩm 5 tấn nấm có ích, 
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mật độ vi sinh tổng số đạt 109 vượt cao hơn nhiều lần so với yêu cầu trong thuyết 

minh dự án là 2x106. 

- Mô hình sản xuất chế phẩm BVTV sinh học bón gốc: quy mô 100 tấn/năm, 

qua 02 đợt sản xuất (năm 2011 và năm 2012) thu được 25 tấn chế phẩm vi sinh vật 

chức năng, 25 tấn chế phẩm BVTV sinh học bón gốc. Sản phẩm được kiểm 

nghiệm chất lượng với các chỉ tiêu đều vượt mức yêu cầu. Đặc biệt hàm lượng vi 

sinh vật tổng số đạt cao gấp 10- 100 lần so với yêu cầu, tương đương với chế phẩm 

sản xuất tại Viện Bảo vệ thực vật. 

- Mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật chức năng và chế phẩm BVTV 

sinh học dạng bón gốc cho khoai tây, cà chua, đậu tương đảm bảo quy mô 80 ha 

với số lượng chế phẩm cung cấp là 52 tấn các loại.  Kết quả ứng dụng cho thấy:  

+ Đối với cây khoai tây hiệu lực phòng bệnh héo xanh vi khuẩn tại ruộng 

ứng dụng chế phẩm BVTV bón gốc là cao nhất, đạt 87,5% - 88,2%. 

+ Đối với cây cà chua việc sử dụng các chế phẩm có hiệu lực phòng trừ cao 

hơn so với ruộng sử dụng thuốc hóa học và cao hơn rõ rệt so với ruộng không sử 

dụng các biện pháp bảo vệ thực vật.  

+ Đối với cây đậu tương, khả năng phòng trừ bệnh lở cổ rễ của chế phẩm 

tương đương như biện pháp sử dụng thuốc hóa học và cũng thể hiện hiệu quả 

phòng trừ cao so với ruộng không sử dụng thuốc. Qua theo dõi, ngoài chỉ tiêu về 

bệnh lở cổ rễ, việc kết hợp phun chế phẩm nấm có ích trên lá với chế phẩm BVTV 

bón gốc cũng mang lại hiệu lực phòng trừ cao đối với một số loại rệp, sâu ăn lá. 

- Mô hình ứng dụng chế phẩm nấm có ích cho các đối tượng gồm: rau thập 

tự, dưa chuột, cây rau ăn quả, đậu tương, đậu xanh đảm bảo quy mô 40 ha. Qua 

thực hiện mô hình cho thấy hiệu lực phòng trừ đạt 84,8-86,8%. 

- Đào tạo và tập huấn: Đã đào tạo 08 kỹ thuật viên nắm vững quy trình sản 

xuất và sử dụng các chế phẩm. Tập huấn cho 300 lượt người về kỹ thuật sử dụng 

các chế phẩm BVTV bón gốc và chế phẩm nấm có ích. 

 III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dự án: “ Xây mô hình sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất 

rau quả an toàn” đã thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, đủ nội dung theo thuyết minh 

và đạt được mục tiêu đề ra. Dự án đã xây dựng được 04 mô hình theo đúng nội 

dung, quy mô của hợp đồng. Các mô hình đảm bảo được quy mô và các tiêu chí kỹ 

thuật của cơ quan chuyển giao công nghệ và theo hợp đồng. 

2. Kiến nghị  

- Đề nghị Chính phủ, Bộ NN&PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ đưa 

nhiệm vụ phát triển sản xuất và ứng dụng các chế phẩm sinh học trong sản xuất và 

đời sống trong kế hoạch thường niên, nhằm góp phần thay đổi nhận thức của người 

dân chuyển sang sử dụng các chế phẩm sinh học an toàn. Đồng thời có các cơ chế 

chính sách bảo hộ, bảo trợ trong tiêu thụ nông sản và các sản phẩm an toàn có 

nguồn gốc từ sinh học. 

- Đề nghị UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Sở, ban 

ngành để có cơ chế, chính sách hỗ trợ về sản xuất và sử dụng các chế phẩm sinh 

học trong sản xuất nông nghiệp như: hỗ trợ tuyên truyền quảng bá, hỗ trợ về giá 

sản phẩm và cung ứng chế phẩm cho người dân. 
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- Các địa phương cần dựa vào điều kiện cụ thể của mình mà có chính sách 

tuyên truyền và hỗ trợ cho người dân sử dụng các chế phẩm sinh học./.  
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ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, XÂY DỰNG 

MÔ HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ LĂNG CHẤM 
(HEMIBAGRUS GUTTATUS, LACÉPÈDE, 1803) TẠI HUYỆN NAM TRỰC 

TỈNH NAM ĐỊNH 
 

 Đơn vị chủ trì: Công ty CP. cá giống Nam Trực 
Thời gian thực hiện: 2012-2014 

  

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nam Định có tiềm năng phát triển nuôi trồng thuỷ sản rất lớn; với diện tích 

mặt nước có khả năng nuôi trồng thuỷ sản 22.000 ha trong đó; diện tích nuôi trồng 

thuỷ sản nước ngọt là 9390ha, diện tích nuôi nước lo là 6152ha, còn lại là diện tích 

chưa được khai thác. Diện tích mặt nước đang sử dụng NTTS thực sự đã mang lại 

hiệu quả kinh tế xã hội; phong trào nuôi trồng thuỷ sản của nhân dân tỉnh Nam 

Định đang trên đà phát triển mạnh, diện tích nuôi trồng thuỷ sản được gia tăng, 

diện tích mặt nước và diện tích cấy lúa không ăn chắc đã được chuyển đổi và sử 

dụng có hiệu quả bằng nuôi trồng thuỷ sản và mô hình VAC. Trong giai đoạn này 

nhu cầu giống thuỷ sản của nhân dân tăng mạnh, nhân dân đã quan tâm đầu tư vào 

đối tượng cá giống có giá trị kinh tế cao và quan tâm đầu tư về khoa học kỹ thuật 

trong nuôi trồng thuỷ sản thay thế dần tập quán nuôi thả, đặc biệt là giống cá rô, cá 

chép và các giống loài thuỷ đặc sản khác. 

Cá Lăng chấm loài cá da trơn có giá trị thương phẩm cao, nhu cầu tiêu dùng 

đối với các loài cá này tại thị trường trong nước cao trong khi nguồn lợi tự nhiên 

ngày càng khan hiếm. Việc gia hoá các đối tượng cá hoang dã có giá trị kinh tế cao 

có nguy cơ tuyệt chủng như cá Lăng, trở thành đối tượng nuôi rộng rãi sẽ không 

những bổ xung đối tượng nuôi mới, mang lại lợi ích kinh tế, công ăn việc làm cho 

người nuôi mà còn là biện pháp hữu hiệu nhất trong công tác bảo tồn loài cá này 

thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng. 

Việc sản xuất thành công giống và nuôi cá Lăng chấm thương phẩm trong 

ao sẽ góp phần thúc đẩy sản lượng cá đặc sản trong tỉnh, tăng thu nhập cho người 

dân, mở rộng mô hình ra toàn tỉnh và một số tỉnh lân cận. Dự án thành công còn 

làm giảm bớt nguy cơ khai thác quá mức cá Lăng chấm trong điều kiện tự nhiên, 

góp phần bảo tồn nguồn lợi, bảo vệ nguồn gen. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Chuyển giao công nghệ 

- Đơn vị chuyển giao công nghệ: Viện Nghiên cứu và Nuôi trồng thủy sản I 

là đơn vị làm chủ công nghệ sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Lăng 

chấm. 

- Phương thức chuyển giao: Hướng dẫn lý thuyết, cung cấp tài liệu và thực 

hành tại các mô hình theo hình thức cầm tay chỉ việc. Kết quả, các cán bộ của 

Công ty đã tiếp nhận đầy đủ các công nghệ và có thể chủ động triển khai việc xây 

dựng các mô hình theo nội dung của dự án.  

Nội dung 2: Đào tạo cán bộ kỹ thuật 

- Nội dung đào tạo: Tiếp nhận kỹ thuật sản xuất giống và kỹ thuật nuôi 

thương phẩm cá Lăng chấm. 

- Đơn vị đào tạo: Viện Nghiên cứu và Nuôi trồng thủy sản I 
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- Phương thức đào tạo: Hướng dẫn lý thuyết, cung cấp tài liệu và thực hành 

tại các mô hình theo hình thức cầm tay chỉ việc. Kết quả, các cán bộ của Công ty 

đã tiếp nhận đầy đủ các công nghệ và có thể chủ động triển khai việc xây dựng các 

mô hình theo nội dung của dự án như:  

+ Xây dựng Mô hình sản xuất giống nhân tạo và ương cá lăng chấm từ giai 

đoạn cá hương lên cá giống; 

+ Xây dựng Mô hình nuôi thương phẩm cá lăng chấm; 

Nội dung 3: Tập huấn kỹ thuật nuôi cá Hồng Mỹ thương phẩm 

- Đối tượng tham gia lớp học: tập huấn kỹ thuật cho 50 lượtngười dân dân 

kỹ thuật sản xuất giống, nuôi thương phẩm cá Lăng chấm. Hình thức tổ chức, tập 

trung học viên tại Hội trường để hướng dẫn lý thuyết, cung cấp các tài liệu liên 

quan và tham quan mô hình tại địa điểm phối hợp. 

- Nội dung được triển khai tại lớp tập huấn:  kỹ thuật sản xuất giống, nuôi 

thương phẩm cá Lăng chấm. 

- Kết quả: 100%  người dân tham gia tập huấn nắm được kỹ thuật và có thể 

tham gia xuất giống, nuôi thương phẩm cá Lăng chấm. 

Nội dung 4: Mô hình sản xuất giống nhân tạo và ương cá lăng chấm từ giai 

đoạn cá hương lên cá giống 

Quy trình 1: Mô hình sản xuất giống nhân tạo và ương cá lăng chấm từ giai 

đoạn cá hương lên cá giống 

1. Chuẩn bị ao nuôi vỗ- nuôi vỗ cá bố mẹ 

- Diện tích ao: 800-1200m2, bùn dày 20-30cm 

- Xử lý ao: Tát cạn ao, tẩy vôi 7-10kg/100m2;  Phơi 

đáy 2-3 ngày sau đó lấy đủ nước.  

- Mật độ nuôi 20kg/100m2;  

- Thời gian nuôi từ tháng 12-tháng 5 năm sau;  

- Thức ăn: tôm, cá tạp;  

 

2. Sinh sản nhân tao- ương cá bột: 

- Sinh sản nhân tạo:  

+ Chọn cá bố mẹ thành thục, kích thích cho đẻ bằng 

LRHa, tiêm 02 lần, mỗi lần cách nhau 24h, liều 

lượng tiêm là 15-30µg/kg cá cái, cá đực tiêm liều 

bằng ½ cá cái. 

+ Ấp nở trong các khay ấp ướt có sục khí, sau khi 

cá bột hết noãn hàng thì ương lên cá hương trong bể 

kính, sau 15 ngày cá đạt kích cỡ 1,5- 2cm thì 

chuyển sang ương lên giống trong bể xi măng. 
 

3. Ương cá hương lên cá giống trong bể xi măng: 

- Mật độ thả 1000 con/m2; 

- Kích thước cá thả: 1,5-2cm. 

- Thức ăn cho cá: Thức ăn chế biến và trùn chỉ 

4. Ương giống lớn trong ao 

Sau khi cá đạt cỡ 4-6cm chuyển cá sang ương trong 

ao đất với mật độ 30-50 con/m2. 
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- Quy mô: Sản xuất được 20.000 cá giống cỡ 4-6cm, khỏe mạnh, không mắc 

bệnh nguy hiểm 

Quy trình 2: Quy trình nuôi thương phẩm cá Lăng chấm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quy mô: Quy mô 01ha, sản lượng 12 tấn kích cỡ 1-1,2 kg/con. 

2. Kết quả 

- Các công nghệ được tiếp nhận gồm Công nghệ sản xuất giống và nuôi 

thương phẩm cá lăng chấm (06 quy trình):  

+ Quy trình nuôi vỗ thành thục cá bố mẹ cá Lăng chấm; 

+ Quy trình kỹ thuật chọn cá bố mẹ thành thục, cho đẻ và ấp trứng cá Lăng 

chấm; 

+ Quy trình kỹ thuật ương cá bột thành cá hương, cá giống cá Lăng chấm; 

+ Quy trình kỹ thuật sản xuất thức ăn dạng ẩm cho cá Lăng chấm; 

+ Quy trình hướng dẫn quản lý bệnh của cá Lăng chấm và biện pháp phòng 

trị; 

+ Quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá lăng chấm trong điều kiện thay 

nước thường xuyên. 

- Mô hình sản xuất giống nhân tạo và ương cá lăng chấm từ giai đoạn cá 

hương lên cá giống: đạt 26.994 con giống kích cỡ 4-6cm, khỏe mạnh, không mắc 

các bệnh lý.  

- Mô hình nuôi thương phẩm cá lăng chấm quy mô 01 ha; năng suất đạt 

12,208 tấn cá lăng chấm thương phẩm loại từ 1-1,2kg/con. 

 - Đào tạo và tập huấn: Đã đào tạo 10cán bộ kỹ thuật sản xuất giống và nuôi 

thương phẩm. Tập huấn cho 50 lượt nông dân. 

 III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Dự án đã tiếp nhận và làm chủ thành công quy trình công nghệ sinh sản 

nhân tạo trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Lăng chấm tại tỉnhNam 

Định. 

- Dự án đã xây dựng thành công mô hình Mô hình sản xuất giống nhân tạo 

và ương cá lăng chấm từ giai đoạn cá hương lên cá giống và Mô hình nuôi thương 

phẩm cá lăng chấm quy mô 01 ha. 

2. Kiến nghị  

 - Đề nghị UBND tỉnh và các Bộ ngành liên quan tiếp tục có nhiều chính 

sách ưu đãi về đất đai, tiền vốn để khuyến khích các doanh nghiệp ngoài quốc 

Lựa chọn 

địa điểm nuôi 

 

Chuẩn bị 

cơ sở vật chất 

Tuyển chọn, 

thả giống 

Chăm sóc, 

quản lý 

Thu hoạch,  

vận chuyển 
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doanh mạnh dạn đầu tư và tích cực ứng dụng khoa học và công nghệ vào lĩnh vực 

nông nghiệp. 

 - Các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương tạo điều thuận lợi, giúp các 

hộ nông dân mạnh dạn đưa cá lăng chấm vào nuôi giúp duy trì và nhân rộng mô 

hình./. 
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XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VI SINH TRONG SẢN XUẤT 
THỨC ĂN CHĂN NUÔI TẠI TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Công ty cổ phần VINA-HTC 

Thời gian thực hiện: 2013-2015 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vệ sinh an toàn của các sản phẩm chăn nuôi đang là vấn đề nóng như tồn dư 

kháng sinh, hoá chất độc hại (melamine, sudan,…), các chất kích thích sinh trưởng 

(clenbutirol, salbutamol…) trong thịt, trứng, sữa đang là vấn đề không chỉ của 

người chăn nuôi mà của cả người tiêu dùng. Giải pháp kỹ thuật tối ưu để vượt qua 

những trở ngại trên là khai thác, sử dụng có hiệu quả những nguyên liệu truyền 

thống có chất lượng - an toàn, các phụ phẩm nông nghiệp (để tăng nguồn thức ăn) 

và tăng hiệu quả sử dụng thức ăn của vật nuôi bằng cách tối ưu hoá khẩu phần, loại 

bỏ những chất bổ sung độc hại, thay vào đó sử dụng các chất bổ sung có nguồn gốc 

tự nhiên và sinh học, cải thiện sức khoẻ của hệ tiêu hoá, hỗ trợ tác dụng của các 

enzyme nội sinh,… Việc sử dụng các chất bổ sung tự nhiên dùng trong thức ăn 

chăn nuôi đang là xu hướng chung của ngành chăn nuôi hiện đại ở các nước trong 

khu vực và trên thế giới. 

Hiện nay tỉnh Nam Định chưa có nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi, việc 

cung cấp nguồn thức ăn cho con vật nuôi trên địa bàn chủ yếu do các nhà máy sản 

xuất tại các tỉnh lân cận chuyển vào với sản lượng 2 – 3 nghìn tấn/tháng (Căn cứ 

số liệu thông kê của chi cục thống kê tỉnh Nam Định năm 2011). Như vậy có thể 

thấy nhu cầu sản lượng thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh là rất lớn, do đó việc  

đầu tư cho sản xuất thức ăn chăn nuôi có bổ sung chế phẩm sinh học chức năng an 

toàn - chất lượng cao là hướng đi đúng đắn cho phát triển ngành chăn nuôi bền 

vững của tỉnh Nam Định. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Tiếp nhận công nghệ và đào tạo cán bộ kỹ thuật 

- Nội dung chuyển giao và đào tạo:  

+ Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh đa chủng dạng bột và quy 

trình công nghệ sản xuất thức ăn vi sinh dùng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

+ Đào tạo kỹ thuật sản xuất chế phẩm vi sinh đa chủng dạng bột và sản xuất 

thức ăn vi sinh dùng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm cho 06 cán bộ kỹ thuật. 

- Đơn vị chuyển giao công nghệ và đào tạo: Viện chăn nuôi – Bộ NN & 

PTNT; Viện vi sinh vật & Công nghệ sinh học – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội 

- Phương thức thực hiện: Đơn vị chuyển giao công nghệ cử chuyên gia 

hướng dẫn trực tiếp tại Công ty trong quá trình tiếp nhận và áp dụng công nghệ 

vào xây dựng các mô hình. 

Nội dung 2: Tập huấn kỹ thuật 

- Đối tượng tham gia lớp học: 300 người là các công nhân kỹ thuật trang 

trại, gia trại, hộ chăn nuôi heo, gà thịt; cán bộ phòng Nông nghiệp và PTNT, trạm 
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Thú y; trạm Khuyến nông…. Hình thức tổ chức, tập trung học viên tại Hội trường 

để hướng dẫn lý thuyết, cung cấp các tài liệu liên quan và tham quan mô hình tại 

địa điểm phối hợp. 

- Nội dung được triển khai tại lớp tập huấn:  Giới thiệu về thức ăn vi sinh và 

hiệu quả khi sử dụng; Quy trình kỹ thuật chăn nuôi lợn, gà bằng thức ăn có bổ 

sung chế phẩm vi sinh; Phương pháp sử dụng: cách phối trộn và bảo quản thức ăn 

có bổ sung chế phẩm vi sinh; Hướng dẫn xây dựng chuồng trại, xử lý chuồng trại 

trong quá trình chăn nuôi; Phân tích hiệu quả khi sử dụng thức ăn chăn nuôi có bổ 

sung chế phẩm vi sinh thông qua kết quả thực hiện tại hai mô hình chăn nuôi lợn, 

gà. 

Nội dung 3: Xây dựng mô hình sản xuất chế phẩm vi sinh dùng trong chăn 

nuôi 

- Quy trình công nghệ: 

 

Chuẩn bị môi trường 

 nhân chủng 

                    Môi trường MRS; LB; Hansen 

 

 

Chuẩn bị chủng giống sản 

xuất (nhân chủng) 

                        Đĩa thạch, ống lạnh sâu 

                                                                Kiểm tra 

Bình tam giác 1000ml có 500 ml môi trường. 

Nhiệt độ 30oC – 37oC/16-24h 

                                                                 Kiểm tra 

Nuôi cấy trên nồi lên men 

Nuôi trên nồi lên men 150l có 110l môi trường. 

Nhiệt độ 30oC – 37oC/25 -72h 

                                                                 Kiểm tra 

Cô đặc dịch sau nuôi cấy Cô đặc thu sinh khối bằng máy lọc 

Trộn cơ chất, sấy khô, bảo 

quản 

                                                                 Kiểm tra 

                          Sấy khô, nghiền mịn 

Trộn chế phẩm vi sinh đa 

chủng với chất mang 

                                                                  

                                                             Kiểm tra 

             Trộn đa chủng với chất mang  

                                                                 Kiểm tra 

Thành phẩm Đóng gói => Nhập kho, xuất kho 

- Quy mô sản xuất: 30 tấn chế phẩm vi sinh 

- Trang thiết bị, dụng cụ: Hệ thống lên men 150 lít; Máy lắc ổn nhiệt cho 

nhân giống cấp 1; Hệ thống lên men; Nồi hấp khử trùng; Tủ sấy khô dung tích lớn; 

Tủ sấy khô chân không nhiệt độ thấp; Tủ cấy vi sinh; Tủ lạnh giữ giống; Tủ mát; 
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giá để khay; Khay inox trộn chế phẩm; Cân phân tích; Tủ nuôi vi sinh; Tủ đựng 

hóa chất; Thiết bị lọc cô đặc; Máy đóng gói men; Kính hiển vi quang học độ phóng 

đại 10 – 100; Máy trộn sinh học công suất 10 – 50kg/mẻ; Máy trộn ngang inox 

công suất 200 kg/mẻ (sẵn có); Thiết bị lọc nước RO; Dụng cụ: Đèn cồn; que cấy; 

đĩa petri; ống nghiệm; bình tam giác; que gạt; cốc đong; pipet man 10 - 5000 µl, túi 

nilon… 

- Nguyên vật liệu: Hóa chất, nguyên liệu: Yeast extract; malt extract; meat 

extract; pepton; KH2PO4; NaCl; Glucose; NaOH; thạch; dầu phá bọt; cồn 90o 

ChloraminB; nước chiết thịt; MnSO4.7H2O; MnSO4.4H2O; CH3COONa; Triamoni 

citrate; H3PO4; nước cất. Chủng sản xuất: Chủng vi sinh vật 1: Lactobacillus 

acidophilus; Chủng vi sinh vật 2: Bacillus subtilis; Chủng vi sinh vật 3: 

Sacharomyces boulardii. 

Nội dung 4: Xây dựng mô hình sản xuất thức ăn chăn nuôi có bổ sung chế 

phẩm vi sinh 

- Quy trình công nghệ:                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quy mô sản xuất: 300 tấn thức ăn vi sinh 

- Trang thiết bị, dụng cụ: Máy  nghiền, máy trộn, máy trộn premix, các thiết 

bị khác: các loại cân và các dụng cụ đi kèm như: máy đo độ ẩm hạt, máy đo độ ẩm 

cân sấy, nhiệt kế… 

- Nguyên vật liệu: Ngô hạt, sắn củ, cám mỳ, cám gạo, khô đỗ tương, bột cá, 

khô cọ, bột xương thịt, soytide, bột huyết, rỉ mật, bột sữa whey, dầu đậu tương, 

greenmix H80, men vi sinh, phụ gia. 

Nội dung 5: Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn thịt 

Thức ăn vi sinh Hỗn hợp cho lợn, gà 

Lựa chọn, bảo quản nguyên liệu 

Đánh giá nguyên liệu 

Xây dựng công thức 

Nghiền nguyên liệu thô 

Chế biến nguyên liệu thức ăn vi sinh  

Trộn các nguyên liệu 

 
Chế Phẩm vi sinh (Probiotic) 
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- Quy mô: 100 con/2 lứa sử dụng thức ăn chăn nuôi vi sinh. Tỷ lệ sống đạt 

97%. Trọng lượng trung bình xuất chuồng đạt 80kg/con. Sản lượng thu được: 

8.000kg. 

- Quy mô trang trai và trang thiết bị đảm bảo đủ điều điều kiện cho việc 

chăn nuôi theo hướng công nghiệp: Khu chăn nuôi có diện tích 300 m2 được chia 

làm 8 ô có diện tích 25 – 30 m2. Các ô chuồng có hệ thống nước uống tự động, 

máng ăn tự động và bán tự động được bố trí hợp lý, có bể tắm, hệ thống xử lý chất 

thải đảm bảo. Dãy chuồng có hệ thống làm mát và quạt thông gió đảm bảo nhiệt độ 

chuồng nuôi. Khu nuôi lợn mô hình được bố trí 4 ô chuồng liền nhau để thuận tiện 

cho  việc  chăm sóc và theo dõi đàn lợn. 

- Quy trình công nghệ: Áp dụng quy trình công nghệ chăn nuôi, quản lý lợn 

con sau cai sữa bằng thức ăn có bổ sung chế phẩm vi sinh và Quy trình công nghệ 

chăn nuôi và quản lý lợn thịt bằng thức ăn có bổ sung chế phẩm vi sinh. 

Nội dung 5: Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt 

- Quy mô: 1.000 gà/2 lứa sử dụng thức ăn chăn nuôi vi sinh. Tỷ lệ sống đạt 

95%. Trọng lượng trung bình xuất chuồng đạt 2kg/con. Sản lượng thu được: 2 

.000kg. 

- Quy mô trang trai và trang thiết bị khu chuồng nuôi gà thịt có diện tích 150 

m2, xây tường cao 1.5 m và vây bằng lưới B40 đảm bảo độ thông thoáng chuồng 

nuôi. Nền chuồng láng xi măng, lợp mái tôn. Khu chăn thả có cây xanh tạo bóng 

mát, xung quanh được quây bằng lưới B40 ngăn không cho gà ra ngoài. Lối vào 

trại chăn nuôi có hố vôi sát trùng. Dụng cụ chăn nuôi gà bao gồm: máng ăn, máng 

uống, quây úm, quạt công nghiệp, hệ thống điện nước đầy đủ, thuận tiện… 

- Quy trình công nghệ: Áp dụng quy trình công nghệ chăn nuôi và quản lý 

gà con từ 1 đến 28 ngày tuổi bằng thức ăn có bổ sung chế phẩm vi sinh và Quy 

trình công nghệ chăn nuôi và quản lý gà thịt từ 28 ngày tuổi đến xuất thịt bằng thức 

ăn có bổ sung chế phẩm vi sinh. 

2. Kết quả 

-  Đã tiếp nhận thành công 6 quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh dùng trong 

chăn nuôi đa chủng dạng bột và 4 quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi có bổ sung 

chế phẩm vi sinh, các quy trình đã được điều chỉnh bổ sung để phù hợp với điều 

kiện thực tế tại cơ sở. 

- Đã đào tạo được 06 cán bộ kỹ thuật nắm vững quy trình sản xuất cả về lý 

thuyết, thực hành. được cấp chứng chỉ đào tạo. Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, quản 

lý lợn thịt, gà thịt bằng thức ăn vi sinh cho 300 lượt người, các học viên nắm vững 

được kiến thức và áp dụng vào thực tế sản xuất. 

- Mô hình sản xuất chế phẩm vi sinh dùng trong chăn nuôi: Qua 8 đợt sản 

xuất, khối lượng chế phẩm vi sinh đạt được 30.477,5 kg, trong đó 5.460 kg chế 
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phẩm vi sinh xuất cho sản xuất thức ăn chăn nuôi, 25.017,5 kg chế phẩm vi sinh 

được đóng gói 500g để xuất bán. 

- Mô hình sản xuất thức ăn chăn nuôi có bổ sung chế phẩm vi sinh: Sau 8 

đợt sản xuất khối lượng thức ăn sản xuất được là 300.865 kg, thiết lập 8 công thức 

ăn cho lợn gà, trong đó thức ăn đậm đặc được 82.215 kg; thức ăn hỗn hợp là 

218.650 kg . Mật độ vi sinh vật hữu ích trong thức ăn hỗn hợp trung bình đạt 5,8 x 

105 cfu/g; mật độ vi sinh vật hữu ích trong thức ăn đậm đặc trung bình đạt 4,6 x 

106 cfu/g. Trong đó các sản phẩm thức ăn chăn nuôi có bổ sung chế phẩm vi sinh 

được gửi mẫu phân tích thành phần dinh dưỡng, có kết quả đạt theo tiêu chuẩn, 

mật độ vi sinh vật đạt 105 cfu/g đối với sản phẩm hỗn hợp; 106 cfu/g đối với thức 

ăn đậm đặc. 

- Mô hình chăn nuôi lợn thịt sử dụng thức ăn có bổ sung chế phẩm vi sinh: 

Số lượng: 100 con, tỷ lệ sống đạt 98%, trọng lượng trung bình 88,04 kg/con, sản 

phẩm xuất đạt 8.628 kg lợn thịt. 

- Mô hình chăn nuôi gà thịt sử dụng thức ăn có bổ sung chế phẩm vi sinh: Số 

lượng: 1000 gà, tỷ lệ sống đạt 96%, trọng lượng trung bình đạt 2,134 kg/con, trọng 

lượng gà xuất đạt 2.048 kg gà thịt. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Thực hiện dự án thành công là bước đầu tạo ra nguồn thức ăn an toàn, chất 

lượng tốt để có thể cung cấp cho cho các hộ chăn nuôi. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 

chất lượng để tham gia vào chuỗi chăn nuôi, tạo ra các sản phẩm chăn nuôi sạch, 

an toàn cho người tiêu dùng. Đồng thời hình thành nên một cơ sở sản xuất thức ăn 

chăn nuôi bằng công nghệ vi sinh đồng bộ, phát triển theo hướng hàng hoá. Tạo cơ 

sở cho Công ty có lượng hàng hoá tốt để tham gia thị trường thức ăn chăn nuôi 

nâng cao hiệu quả kinh tế và thúc đẩy sản xuất cho ngành chăn nuôi tỉnh Nam 

Định.  

2. Kiến nghị  

Kính đề nghị Sở Khoa học & Công nghệ và Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục sản xuất các chế phẩm vi sinh có 

chất lượng cao đa chủng hơn nữa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp cung ứng thức 

ăn vào các vùng chăn nuôi trọng điểm. Giúp công ty xây dựng một thương hiệu 

mới: "Thức ăn chăn nuôi vi sinh" cùng các công tác hỗ trợ quảng bá giới thiệu sản 

phẩm tới người chăn nuôi trong toàn tỉnh Nam Định. 
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ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT 

GIỐNG KHOAI TÂY SẠCH BỆNH TẠI NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN  

tỉnh Nam Định. 
Thời gian thực hiện: 2013-2016 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nam Định là tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng, là vùng trọng điểm 

của cả nước về sản xuất khoai tây. Diện tích trồng khoai tây tại Nam Định hàng 

năm dao động trong khoảng từ 2.300 đến 2.500 ha, tổng sản lượng khoai tây toàn 

tỉnh đạt khoảng hơn 30.000 tấn mỗi năm. Tuy nhiên, diện tích và sản lượng khoai 

tây của Nam Định hiện đang còn thấp so với tiềm năng phát triển do một số 

nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là do vấn đề giống. Việc xây dựng vùng 

sản xuất giống khoai tây sạch bệnh với quy mô đủ đáp ứng nhu cầu cùa nông dân 

trong tỉnh chưa được thực hiện. 

Chủ trương phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn của Nam 

Định trong giai đoạn hiện nay là chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng 

tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các vùng sản xuất hàng hoá 

tập trung phù hợp với tiềm năng và lợi thế về khí hậu, đất đai và lao động của tỉnh.  

Công nghệ khí canh là công nghệ nuôi trồng cây bằng dinh dưỡng tiên tiến  

nhất hiện nay. Công nghệ này cho phép nhân được nhiều loại cây trồng, chu kỳ 

nhân giống nhanh. Các kết quả nghiên cứu của Viện Sinh học nông nghiệp đã công 

bố cho thấy có thể thu được 20-60 củ khoai tây siêu bi/khóm (tùy giống) khi trồng 

bằng công nghệ khí canh, trong khi trồng bằng phương pháp truyền thống (địa 

canh) chỉ đạt được từ 5 - 6 củ siêu bi/khóm. Củ giống khoai tây siêu bi có sức sinh 

trưởng mạnh, đồng đều, không bị lẫn tạp và sạch virus, dễ trồng, gọn nhẹ dễ dàng 

vận chuyển cũng như bảo quản. Vì vậy để thúc đẩy sản xuất khoai tây hàng hóa 

trong tỉnh trong giai đoạn tới thì việc ứng dụng công nghệ sản xuất củ giống khoai 

tây sạch bệnh đóng vai trò quan trọng, chủ động nhân giống và cung cấp giống 

khoai tây tốt, có độ thuần cao góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho  cho 

người nông dân trong tỉnh.  

Từ thực tiễn trên, Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN đã đề xuất và được 

Bộ KH&CN phê duyệt triển khai dự án thuộc Chương trình NTMN giai đoạn 

2011-2015  “Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất giống khoai 

tây sạch bệnh tại Nam Định”. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Chuyển giao công nghệ sản xuất khoai tây giống sạch bệnh từ 

giống gốc đến giống xác nhận 

- Tiếp nhận 10 quy trình công nghệ sản xuất giống khoai tây từ giống gốc 

đến giống xác nhận trên đồng ruộng. 
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- Đơn vị chuyển giao: Viện Sinh học Nông nghiệp. 

- Phương thức chuyển giao: lý thuyết kết hợp thực hành. 

Nội dung 2: Xây dựng các mô hình  

- Xây dựng mô hình nhân giống khoai tây bằng công nghệ khí canh: 

+ Thực hiện trong 02 vụ (năm 2013 và 2014). 

+ Hạ tầng, trang thiết bị chính: Hệ thống phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật 

diện tích 200 m2; Nhà khí canh diện tích 400 m2 với hệ thống thiết bị nuôi trồng 

khí canh (bể chứa dinh dưỡng, máy bơm, đường ống cấp và thu dinh dưỡng, bộ 

điều khiển tưới; giàn trồng cây; hộp trồng cây khung nhôm…). 

+ Sản phẩm: mô hình đạt hệ số nhân cây giống cao gấp 3-4 lần so với nuôi 

cấy mô, năng suất củ giống gốc đạt 30 - 40 củ/cây, tương ứng đạt 80.000 củ giống 

gốc/vụ/năm.  

- Xây dựng mô hình sản xuất củ giống khoai tây siêu nguyên chủng trong 

nhà màn: 

+ Thời gian thực hiện: 02 vụ (năm 2013 và 2014). 

+ Quy mô : 6.000m2 nhà màn đa năng (theo nội dung điều chỉnh cho phép 

của UBND tỉnh), trong đó lắp đặt mới nhà màn diện tích 4.000m2 với cột trụ thép 

và lưới chắn côn trùng, nhà màn có thể tháo lắp sau khi kết thúc vụ sản xuất. 

+ Mô hình dự kiến đạt năng suất ≥ 5 tấn/ha, sản phẩm củ giống siêu nguyên 

chủng đạt 4 tấn.  

- Xây dựng mô hình sản xuất củ giống khoai tây nguyên chủng:  

+ Địa điểm: Tại Trung tâm giống cây trồng Nam Định  

+ Thời gian thực hiện: 02 vụ (năm 2014 và 2015). 

+ Quy mô: 05 ha/vụ/năm, tương đương 10 ha tổng diện tích của dự án. 

+ Sản phẩm: mô hình năng suất đạt tối thiểu 10 tấn/ha, tổng sản lượng giống 

nguyên chủng dự kiến là100 tấn, đạt tiêu chuẩn QCVN 01-52: 2011/BNNPTNT. 

- Xây dựng mô hình sản xuất củ giống khoai tây cấp xác nhận: 

+ Quy mô và địa điểm sau điều chỉnh so với thuyết minh ban đầu: tổng diện 

tích 10 ha tại huyện Nam Trực (HTXNN Nam Hoa: 02ha; HTXNN Nam Hùng: 

02ha; HTXNN Nam Dương: 04 ha; HTXNN Nam Giang: 02ha). 

+ Thời gian thực hiện: vụ đông năm 2015. 

+ Sản phẩm: dự kiến năng suất đạt tối thiểu 12 tấn/ha, tương đương 120 

tấn/vụ/năm, củ giống đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn QCVN 01-52: 

2011/BNNPTNT.  

Nội dung 3: Đào tạo, tập huấn 

- Đào tạo 04 cán bộ kỹ thuật 

+ Nội dung đào tạo: các quy trình công nghệ sản xuất giống khoai tây sạch 

bệnh từ giống gốc đến giống xác nhận.  

+ Đơn vị đào tạo: Viện sinh học nông nghiệp. 

+ Hình thức đào tạo: Lý thuyết và thực hành. 
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- Tập huấn 200 lượt người 

+ Đối tượng: là các hộ dân tham gia thực hiện mô hình sản xuất giống 

nguyên chủng và xác nhận. 

+ Nội dung tập huấn: kỹ thuật sản xuất giống khoai tây nguyên chủng và xác 

nhận trên đồng ruộng. 

+ Đơn vị thực hiện: đơn vị chủ trì phối hợp với Viện sinh học nông nghiệp. 

2. Kết quả 

- Đã tiếp nhận công nghệ sản xuất giống khoai tây từ giống gốc đến giống 

xác nhận trên đồng ruộng với 10 quy trình, gồm:  

+ Quy trình tách và vào mẫu meristem cây khoai tây; 

+ Quy trình nhân giống cây khoai tây sạch bệnh trong nhà khí canh từ cây in 

vitro; 

+ Quy trình nhân giống, trồng trọt, chăm sóc cây giống khoai tây sạch bệnh 

tạo ra trong khí canh; 

+ Quy trình điều khiển sự sinh trưởng phát triển, điều khiển ra tia và điều 

khiển hình thành củ của cây khoai tây trong khí canh; 

+ Quy trình thu hoạch củ giống sạch bệnh sản xuất trong khí canh và quá 

trình lục hóa củ giống; 

+ Quy trình sản xuất củ siêu nguyên chủng trong nhà màn; 

+ Quy trình sản xuất củ giống nguyên chủng trên vùng cách ly; 

+ Quy trình sản xuất củ giống xác nhận trên vùng cách ly; 

+ Kỹ thuật thanh lọc đồng ruộng, duy trì cấp giống nguyên chủng và xác 

nhận trên đồng ruộng; 

+ Quy trình bảo quản củ giống khoai tây trong kho lạnh. 

- Mô hình nhân giống khoai tây bằng công nghệ khí canh đảm bảo quy mô 

400 m2 nhà khí canh, tổng sản phẩm thu được là 158.266 củ, củ giống đạt tiêu 

chuẩn QCVN 01-52: 2011/BNNPTNT. 

- Mô hình sản xuất củ giống khoai tây siêu nguyên chủng với quy mô 

6.000m2 nhà màn, năng suất ≥ 10 tấn/ha, sản phẩm thu được  6,08 tấn củ giống 

siêu nguyên chủng đạt tiêu chuẩn QCVN 01-52: 2011/BNNPTNT. 

- Mô hình sản xuất củ giống khoai tây nguyên chủng với quy mô 10 ha, năng 

suất trung bình vượt mục tiêu đề ra ≥ 17 tấn/ha, sản phẩm 172,015 tấn củ giống 

nguyên chủng đạt tiêu chuẩn QCVN 01-52: 2011/BNNPTNT.  

- Mô hình sản xuất củ giống  khoai tây cấp xác nhận với quy mô 10 ha, năng 

suất trung bình vượt mục tiêu đề ra ≥16,5 tấn/ha, sản phẩm 165 tấn củ giống xác  

nhận đạt tiêu chuẩn QCVN 01-52: 2011/BNNPTNT.  

- Đào tạo và tập huấn: Đã đào tạo 04 cán bộ kỹ thuật nắm vững các quy trình 

công nghệ sản xuất giống khoai tây sạch bệnh từ giống gốc đến giống xác nhận. 
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Tập huấn cho 50 lượt người về kỹ thuật sản xuất giống khoai tây nguyên chủng và 

300 lượt người về kỹ thuật sản xuất giống khoai tây cấp xác nhận.. 

 III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dự án đã tiếp nhận 10 quy trình công nghệ sản xuất giống khoai tây từ giống 

gốc đến giống xác nhận trên đồng ruộng phù hợp với điều kiện tỉnh Nam Định. 

Đã xây dựng được 04 mô hình với các chỉ tiêu năng suất, khối lượng sản 

phẩm vượt hơn so với thuyết minh ở tất cả các cấp giống, sản phẩm cụ thể: 158.266 

củ giống gốc, 6.080 kg củ giống siêu nguyên chủng, 172.015 kg củ giống nguyên 

chủng và 165.000 kg củ giống xác nhận. 

Đào tạo được 04 cán bộ kỹ thuật và tập huấn được 350 lượt nông dân. 

Dự án là tiền đề để UBND tỉnh Nam Định phê duyệt triển khai đề án “Xây 

dựng hệ thống sản xuất khoai tây giống sạch bệnh tại tỉnh Nam Định giai đoạn 

2014-2017” với mục tiêu đến năm 2018 sẽ cung cấp được 50% nhu cầu giống 

khoai tây sạch bệnh trên địa bàn tỉnh.  

2. Kiến nghị  

- Về cơ chế chính sách: Đề nghị UBND tỉnh và các Bộ, ngành liên quan tiếp 

tục có nhiều chương trình, chính sách ưu đãi về đất đai, tiền vốn để khuyến khích 

các tổ chức,doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh mạnh dạn đầu tư và tích cực 

ứng dụng khoa học và công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là các công 

nghệ gắn liền với sản xuất có tính khả thi và cần thiết với nông nghiệp, nông thôn, 

nông dân nói riêng và đời sống, sản xuất nói chung.  

- Về tổ chức quản lý: Các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương cần tạo 

điều kiện hỗ trợ về mặt cơ chế, chính sách, có chính sách ưu tiên tiền vốn để xây 

dựng các vùng sản xuất giống tập trung có đủ các điều kiện cách ly về không gian, 

thời gian, giúp các hộ nông dân ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, giúp 

họ duy trì ổn định và phát triển sản xuất. 

- Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo khoa học, cung cấp các thông tin 

về sản xuất nông nghiệp, về các tiến bộ khoa học kỹ thuật để ngành sản xuất nông 

nghiệp của tỉnh ngày càng phát triển theo phương thức sản xuất hàng hoá nhằm 

đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của nhân dân trong tỉnh và các tỉnh trong 

khu vực./. 
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI TRONG SƠ CHẾ, SẤY ĐÓNG 

GÓI, BẢO QUẢN HẠT LÚA GIỐNG VÀ HOÀN THIỆN MÔ HÌNH 
LIÊN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN XUẤT LÚA GIỐNG TẠI 

CÔNG TY TNHH CƯỜNG TÂN 
 

 Đơn vị chủ trì: Công ty TNHH Cường Tân 
Thời gian thực hiện: 2016-2020 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nam Định được đánh giá là khu vực trọng điểm nông nghiệp của cả nước. 

Theo thống kê hiện nay, diện tích trồng lúa của cả tỉnh khoảng 79.000 ha, năng 

suất bình quân đạt 118 tạ/ha/năm. Với diện tích trên, nhu cầu về hạt giống là khá 

lớn – khoảng 6.000 tấn/năm. Trong đó, nhu cầu hạt giống lúa lai khoảng 1.000 tấn, 

lúa thuần khoảng 5.000 tấn. Hàng năm, toàn tỉnh sản xuất khoảng 900 ha lúa 

giống. Trong đó, hạt giống lúa thuần khoảng 300 ha/năm đạt sản lượng khoảng 

1.500 tấn, tương đương 30% nhu cầu hạt giống lúa thuần của tỉnh; lúa lai F1 

khoảng 650 ha, đạt sản lượng khoảng 1.800 tấn.  

Việc thực hiện dự án “Ứng dụng công nghệ mới trong sơ chế, sấy đóng gói, 

bảo quản hạt lúa giống và hoàn thiện mô hình liên kết chuỗi giá trị sản xuất lúa 

giống tại Công ty TNHH Cường Tân” phù hợp với Đề án tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp Nam Định theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai 

đoạn 2014-2020 được phê duyệt theo Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 

30/7/2014 của UBND tỉnh đã chỉ rõ một trong các giải pháp chủ yếu được tỉnh xác 

định để án tái cơ cấu nông nghiệp cần có sự tổ chức liên kết sản xuất theo hướng 

hình thành chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, lĩnh vực sản 

xuất giống cây trồng, đặc biệt là lúa giống được xác định là trọng điểm với mục 

tiêu phát triển Nam Định thành trung tâm vùng Đồng bằng sông Hồng trong sản 

xuất và cung ứng giống cây trồng.   

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Tiếp nhận công nghệ và đào tạo cán bộ kỹ thuật 

- Nội dung chuyển giao và đào tạo:  

+ Quy trình công nghệ sơ chế, sấy đóng gói, bảo quản hạt lúa giống sau thu 

hoạch. 

+ Đào tạo 10 cán bộ kỹ thuật có đủ năng lực tổ chức sản xuất ngoài cánh 

đồng và vận hành, bảo dưỡng hệ thống theo quy trình công nghệ chuyển giao. 

- Đơn vị chuyển giao công nghệ và đào tạo: Viện Cơ điện nông nghiệp và 

Công nghệ sau thu hoạch. 

- Phương thức thực hiện: Đơn vị chuyển giao công nghệ cử chuyên gia 

hướng dẫn trực tiếp tại Công ty trong quá trình tiếp nhận và áp dụng công nghệ 

vào xây dựng mô hình. 

Nội dung 2: Tập huấn kỹ thuật 

- Đối tượng tham gia lớp học: 300 nông dân tham gia mô hình liên kết sản 

xuất. Hình thức tổ chức, tập trung học viên tại Hội trường để hướng dẫn lý thuyết 

kết hợp với thực hành ngay tại mô hình của dự án. 

- Nội dung được triển khai tại lớp tập huấn: Tập huấn về quy trình kỹ thuật 

gieo cấy, chăm sóc thu hoạch cho nông dân khi tham gia mô hình liên kết sản xuất; 
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Tập huấn về phương án phối hợp với cán bộ kỹ thuật khi tiếp nhận, thu mua đưa 

hạt giống từ đồng ruộng về nhà xưởng của Công ty. 

Nội dung 3: Xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị sản xuất giống lúa 

- Quy mô sản xuất: 120ha giống lúa lai F1 CT16, năng suất: 2,5 tấn/ha; 60ha 

giống lúa thuần M1-NĐ và HĐ9 năng suất: 5 tấn/ha. Thực hiện trong vụ mùa 

(120ha) và vụ xuân (40ha) năm 2018. 

- Nguyên vật liệu: 4.800kg hạt giống mẹ II32A và 1.200 tấn hạt giống dòng 

bố R16 của tổ hợp lai 3 dòng CT16; 1.800 kg hạt giống lúa thuần M1-NĐ; 900kg 

hạt giống lúa thuần HĐ9. Phân bón: Đạm ure, Lân sufe, Kali, GA3, KH2PO4, 

thuốc bảo vệ thực vật. 

- Thực hiện kiểm định, lấy mẫu lô hạt giống, thử nghiệm chất lượng giống 

cây trồng. 

Nội dung 4: Xây dựng mô hình chế biến hạt giống lúa 

- Quy mô: Công suất hệ thống sấy 200 tấn/ngày; Công suất đóng gói 1,5 

tấn/giờ; Công suất làm sạch, phân loại hạt 2,5 tấn/giờ; Công suất bảo quản lạnh 

4.500m3. 

- Quy trình công nghệ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất: Dây chuyền sấy lúa giống vỉ ngang 

không trở mẻ công suất 200 tấn/ngày, chia thành 04 bể sấy, Dây truyền đóng gói tự 

động: Công suất 1,5 tấn/giờ, Hệ thống làm sạch, phân loại hạt giống công suất 2-

2,5 tấn/giờ, Máy bảo quản. Đơn vị cung cấp (Doanh nghiệp tư nhân Năm Nhã) 

thực hiện việc lắp đặt và vận hành máy móc thiết bị theo quy trình công nghệ 

chuyển giao.  

- Nguyên vật liệu: Hạt lúa giống từ mô hình sản xuất chuyển sang và phải 

đảm bảo yêu cầu kỹ thuật được quy định trong TCVN 1776:2004 hạt giống lúa – 

yêu cầu kỹ thuật. Thời gian từ khi thu hoạch được làm sạch sơ bộ bằng máy làm 

sạch và đến khi đưa hạt vào máy sấy không quá 24 giờ nếu độ ẩm hạt dưới 22%, 

không quá 12 giờ nếu độ ẩm hạt trên 22% nhằm tránh hiện tượng bốc nóng và nảy 

mầm, ảnh hưởng đến chất lượng hạt giống.  

2. Kết quả 

Hạ t giố ng lúa ẩ m 

Sấ y giai đ oạ n 1 (sơ  bộ ) 

Giai đ oạ n ủ  trung gian 

Sấ y giai đ oạ n 2 (kế t thúc) 

Sả n phẩ m 
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- Đã tiếp nhận thành công 04 quy trình công nghệ sơ chế, sấy, làm sạch, 

phân loại, bảo quản, đóng gói hạt lúa giống, các quy trình được điều chỉnh bổ sung 

để phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở. 

- Đào tạo được 06 kỹ thuật viên cơ sở tiếp thu và làm chủ được các quy trình 

kỹ thuật sản xuất lúa giống và 04 kỹ thuật viên cơ sở tiếp thu và làm chủ được các 

quy trình vận hành hệ thống máy sơ chế, sấy, bảo quản, đóng gói hạt lúa giống. 

Tập huấn cho 300 người nông dân hiểu nắm vững được các quy trình kỹ thuật sản 

xuất lúa giống theo chuỗi giá trị. 

- Xây dựng Mô hình liên kết chuỗi giá trị sản xuất lúa giống đạt 694,93/600 

tấn (116%).  

- Xây dựng Mô hình chế biến hạt giống lúa đạt công suất hệ thống sấy 600 

tấn/ngày (vượt 200%); Công suất đóng gói 3 tấn/giờ (đạt 200%); Công suất làm 

sạch, phân loại hạt 2-2,5 tấn/giờ (đạt 100%); Công suất bảo quản lạnh 4.500m3 (đạt 

100%). 

-  Hạt giống lúa lai F1 CT16 đạt theo QCVN 01-50:2011/BNNPTNT; Hạt 

giống lúa thuần M1-NĐ và HĐ9 cấp xác nhận đạt theo QCVN 01-

54:2011/BNNPTNT. 

- Xây dựng hệ thống nhà xưởng đảm bảo quy mô để lắp đặt hệ thống sấy 

600 tấn/ngày; hệ thống kho bảo quản (mới + cũ) tổng sức chứa 6.000 tấn; nhà 

xưởng lắp đặt hệ thống sàng, phân loại hạt và hệ thống đóng gói. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Sau khi thuê gom ruộng đất từ nhiều thửa nhỏ lẻ, manh mún, Công ty quy 

hoạch lại đồng ruộng thành những "Cánh đồng mẫu" với diện tích tập trung đủ lớn 

từ 20 - 40 ha để áp dụng cơ giới hóa các khâu trong sản xuất, đầu tư quy hoạch lại 

các ô thửa, tu bổ, chỉnh trang bờ vùng, bờ thửa và hệ thống kênh mương cải tạo 

mặt bằng, xây dựng cầu cống, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, 

trang bị  hệ thống điện ba pha ra từng cánh đồng, đầu tư máy móc thiết bị đồng bộ 

để thực hiện thành công dự án. Từ hiệu quả kinh tế mô hình chuỗi liên kết trong 

sản xuất và tiêu thụ lúa giống, cùng với trang thiết bị đã lắp đặt sẽ là nguồn độc lực 

giúp Công ty tiếp tục phát triển, nhân rộng các mô hình với quy mô lớn hơn nữa. 

2. Kiến nghị  

 Thông qua dự án Công ty đã xây dựng được một mạng lưới sản xuất giống 

(người dân, đất đai, nhà xưởng, máy móc thiết bị,...), trong thời gian tới đề nghị 

UBND tỉnh, các Sở ban ngành quan tâm quy hoạch Công ty và huyện Trực Ninh 

thành vùng chuyên sản xuất lúa giống cho tỉnh Nam Định và khu vực đồng bằng 

bắc bộ. Có chính sách ưu đãi về đất đai, tiền vốn để khuyến khích các doanh 

nghiệp ngoài quốc doanh mạnh dạn đầu tư và tích cực ứng dụng khoa học và công 

nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp. 
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI TRONG TRỒNG, BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN 

KHOAI TÂY THƯƠNG PHẨM TRONG MÔ HÌNH LIÊN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ 

SẢN XUẤT KHOAI TÂY TẠI NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Công ty TNHH MTV Minh Dương 

Thời gian thực hiện: 2017-2020 

 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Khoai tây là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Nam Định với 

nhiều vùng sản xuất chất lượng cao, năng suất bình quân đạt 18 tấn/ha, hàng năm 

tổng sản lượng khoai tây toàn tỉnh đạt khoảng 30.000 nghìn tấn. Người trồng đạt 

lợi nhuận từ 30 - 33 triệu đồng/ha, cao gấp 3,5 lần so với trồng cây lạc và 10 lần so 

với đậu tương. Mặc dù hiệu quả kinh tế của cây khoai tây cao nhưng đến nay diện 

tích trồng của toàn tỉnh mới đạt 2.000 – 2.300 ha, bằng 1/3 diện tích đất có khả 

năng canh tác khoai tây. Về thị trường tiêu thụ khoai tây thương phẩm, hiện nay 

vẫn chủ yếu phục vụ chế biến món ăn tươi. Giá bán của khoai tây thương phẩm 

không ổn định vì chưa có nhu cầu thu mua chế biến nên tình hình tiêu thụ sản 

phẩm khoai tây còn gặp nhiều khó khăn.   

Trong xu thế phát triển hiện nay, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất 

và tiêu thụ nông sản đã trở thành một giải pháp quan trọng, một xu thế tất yếu, 

mang tính quyết định đến khả năng cạnh tranh của nông sản, nhất là đối với các thị 

trường nhập khẩu của các nước phát triển. Đây một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm và thiết thực thực hiện Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của 

Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 

số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa 

X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng thời sẽ tạo ra những lợi thế rất lớn 

cho nông sản Việt Nam. 

Việc thực hiện dự án “Ứng dụng công nghệ mới trong trồng, bảo quản, chế 

biến khoai tây thương phẩm trong mô hình liên kết chuỗi giá trị sản xuất khoai tây 

tại Nam Định” không chỉ nhằm mục đích triển khai sản xuất vùng trồng khoai tây 

thương phẩm theo hợp đồng của nhà máy chế biến, mà còn ứng dụng công nghệ 

tiên tiến và thiết bị đồng bộ trong thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản, thực 

phẩm nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao giá trị sản phẩm. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Tiếp nhận công nghệ và đào tạo cán bộ kỹ thuật 

- Nội dung chuyển giao và đào tạo:  

+ Quy trình công nghệ trồng khoai tây hàng hóa theo hướng VietGap; Quy 

trình sơ chế, chế biến, bảo quản, trữ đông, sấy chân không đối với khoai tây 

thương phẩm. 

+ Đào tạo 01 kỹ thuật nông nghiệp phụ trách mô hình trồng và 04 kỹ thuật 

viên sơ chế, bảo quản, chế biến khoai tây. 
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- Đơn vị chuyển giao công nghệ và đào tạo: Viện Sinh học Nông Nghiệp; 

Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch. 

- Phương thức thực hiện: Đơn vị chuyển giao công nghệ cử chuyên gia 

hướng dẫn trực tiếp tại Công ty trong quá trình tiếp nhận và áp dụng công nghệ 

vào xây dựng các mô hình. 

Nội dung 2: Tập huấn kỹ thuật 

- Đối tượng tham gia lớp học: 100 lượt người dân tham gia thực hiện mô 

hình trồng khoai tây của dự án. Hình thức tổ chức, tập trung học viên tại Hội 

trường để hướng dẫn lý thuyết, cung cấp các tài liệu liên quan và tham quan mô 

hình tại địa điểm phối hợp. 

- Nội dung triển khai tại lớp tập huấn: Kỹ thuật sản xuất khoai tây thương 

phẩm sạch bệnh giống Solara theo hướng VietGap.  

Nội dung 3: Xây dựng Mô hình trồng khoai tây thương phẩm theo hướng 

VietGAP 

- Quy trình công nghệ: Ứng dụng Quy trình công nghệ trồng khoai tây hàng 

hóa theo hướng VietGAP. 

- Quy mô sản xuất: 150 ha, năng suất 18 tấn/ha; Đường kính củ > 4cm, vỏ 

củ nhẵn, không ghẻ, không sứt, không sâu hà, không xanh vỏ, không dính đất, hàm 

lượng chất khô > 18.0%.  

- Nguyên vật liệu: Sử dụng Giống khoai tây có chứng nhận chất lượng sản 

phẩm lô giống theo quy định. 

Nội dung 4: Xây dựng Mô hình bảo quản khoai tây thương phẩm phục vụ 

chế biến 

- Quy mô sản xuất: Công suất 3-4 tấn khoai tây sơ chế/ngày; Kho trữ bảo 

quản tối đa 60 tấn khoai tây thương phẩm. 

- Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất: Máy rửa trà vỏ công suất 3 tấn/ngày; 

Máy cắt lát tạo hình: 3 tấn/ngày; Hầm trữ đông: công suất 3-4 tấn khoai tây/ngày; 

Kho trữ bảo quản: 60 tấn khoai tây thương phẩm. 

- Nguyên vật liệu: Khoai tây solara được mua từ Trung tâm giống cây trồng 

Nam Định, Trung tâm nghiên cứu và phát triển cây có củ và của Mô hình trồng 

chuyển sang. 

Nội dung 5: Xây dựng mô hình chế biến khoai tây: 

- Quy mô sản xuất: Công suất chế biến: 3 tấn khoai tây tươi/ngày. Sản phẩm 

khoai tây sấy giòn đạt 0,5 tấn/ngày, Tổng sản lượng 5 tấn khoai tây sấy giòn. 

- Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất: Công ty đã có sẵn nhà xưởng và hệ 

thống máy sấy, thiết bị ly tâm, thiết bị đóng gói,… để phục vụ mô hình 

- Nguyên vật liệu: Sử dụng khoai tây bảo quản từ Mô hình bảo quản chuyển 

sang. 

2. Kết quả 
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- Đã tiếp nhận thành công 04 quy trình công nghệ trồng, sơ chế, bảo quản 

trữ đông, sấy chân không đối với khoai tây thương phẩm, các quy trình đã được 

điều chỉnh bổ sung để phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở.  

- Đã đào tạo được 05 cán bộ kỹ thuật nắm vững quy trình công nghệ sản 

xuất khoai tây thương phẩm theo hướng VietGAP, quy trình công nghệ phân loại, 

sơ chế, bảo quản khoai tây thương phẩm, được cấp chứng chỉ đào tạo.  

- Tập huấn kỹ thuật cho 100 lượt người dân nắm vững kỹ thuật sản xuất 

khoai tây thương phẩm theo hướng VietGAP. 

- Mô hình trồng khoai tây thương phẩm theo hướng VietGAP bằng giống 

Solara với quy mô 150ha, năng suất đạt 19,68 tấn/ha. Trong đó khoai tây đạt tiêu 

chuẩn đưa vào chế biến khoảng 2.720 tấn.  

- Mô hình bảo quản khoai tây thương phẩm phục vụ chế biến đạt 117,122 

tấn (đạt 234% so với dự án đề ra), công suất 3-4 tấn khoai tây sơ chế/ngày.  

- Mô hình chế biến khoai tây đạt công suất chế biến: 3 tấn khoai tây 

tươi/ngày; Sản phẩm khoai tây sấy giòn đạt sản lượng 22,76 tấn (đạt 455% so với 

dự án đề ra), thử nghiệm chất lượng sản phẩm đảm bảo yêu cầu.  

- Đã xây dựng tem, nhãn mác cho các sản phẩm khoai tây phù hợp với thị 

hiếu người tiêu dùng và đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở 

cho sản phẩm. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Sau khi kết thúc dự án cán bộ kỹ thuật, người nông dân đã nắm vững kỹ 

thuật trồng khoai tây thương phẩm theo hướng VietGap (từ khâu chọn giống, làm 

đất, chăm sóc, thu hoạch..). Người dân hoàn toàn có thể tự chủ động thực hiện khi 

không có sự hỗ trợ của cán bộ kỹ thuật. Những cán bộ kỹ thuật, công nhân của 

công ty đã nắm vững kỹ thuật và kỹ năng quản lý, cùng với cơ sở vật chất kỹ thuật 

được hình thành trong quá trình thực hiện dự án là điều kiện để Công ty sản xuất 

các sản phẩm chế biến chất lượng cao, tham gia vào thị trường, nâng cao hiệu quả 

kinh tế và thúc đẩy sản xuất cho ngành nông nghiệp tỉnh Nam Định.  

2. Kiến nghị  

 Kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Khoa học & Công nghệ và Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quan tâm hỗ trợ liên kết sản xuất theo chuỗi tiêu thụ sản phẩm 

cho người dân, từ đó sẽ duy trì và mở rộng được các mô hình sản xuất theo chuỗi 

để nâng cao giá trị sản xuất cho người dân, tăng tính bền vững trong sản xuất nông 

nghiệp. 
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D. DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

 
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

TRÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH TỈNH NAM ĐỊNH 
 

 Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh & Truyền hình  
Nam Định  

Thời gian thực hiện: 2010-2011 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Nam Định đã xuất hiện rất nhiều hàng 

nhái, hàng giả trên thị trường. Số vụ kiện khiếu kiện về xâm phạm quyền sở hữu 

ngày càng gia tăng, nhiều doanh nghiệp chưa ý thức việc tôn trọng quyền sở hữu 

trí tuệ của người khác,  không ít những cơ sở hoạt động sản xuất vi phạm luật 

SHTT, sử dụng tem nhãn giả, nhái các sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng. Những 

sản phẩm kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái lưu thông trên thị trường đến tay 

người tiêu dùng đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến kinh tế, an sinh của 

người dân, thậm chí nhiều mặt hàng còn nguy hại đến tính mạng (như thực phẩm, 

thuốc chữa bệnh,các thiết bị an toàn các dịch vụ, vận tải, lao động...) dẫn đến 

những ảnh hưởng rất xấu về mặt xã hội. 

Trước những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các chương trình 

truyền hình với mục đích giúp người tiêu dùng phân biệt được hàng thật, hàng giả 

lưu thông trên thị trường và gợi mở hướng phát triển kinh tế của nhiều sản phẩm, 

nhiều vùng mà từ trước tới nay chưa có định hướng rõ rệt, góp phần không nhỏ 

vào sự phát triển chung kinh tế, xã hội của địa phương.  

Nhận thức được tầm quan trọng của việc tham gia chương trình 68 của Bộ 

khoa học và Công nghệ trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về SHTT trên 

truyền hình,  Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Nam Định đã tham gia chủ trì thực 

hiện dự án : “Tuyên truyền phổ biến kiến thức về SHTT trên Đài truyền hình Nam 

Định” theo Quyết định số 1591/ QĐ – UBND, ngày 28/7/2009 của UBND tỉnh 

Nam Định phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nộ i dung 1. Xây dự ng chươ ng trình “ Sở  hữu trí tuệ  và  cuộ c số ng” 

phát sóng Đà i truyề n hình Nam Đị nh: 

-  Xây dựng 30 chươ ng trình phát sóng trên Đà i truyề n hình Nam Đị nh 

đ ề u đ ặ n vớ i số  lượ ng 02 số / tháng. 

-  Kế t cấ u chươ ng trình vớ i các chuyên mụ c nhỏ : 

+ Bả n tin  

+ Phóng sự / Toạ  đ à m  

+ Phim tình huố ng  

+ Hỏ i đ áp – pháp luậ t  

Nộ i dung 2. Nâng cao nâng cao chấ t lượ ng nộ i dung chươ ng trình phát 

sóng 
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-  Tổ  chứ c đ iề u tra thă m dò dư  luậ n xã hộ i về  hiệ u quả  củ a chươ ng 
trình  

+ Thiế t kế  mẫ u phiế u đ iề u tra cho đ ố i tượ ng là : Ngườ i tiêu dùng, 
Doanh nghiệ p, Cơ  quan quả n lý ( có mẫ u phiế u đ iề u tra kèm theo ) 

+ Tiế n hà nh công tác đ iề u tra thu thậ p thông tin vớ i đ ố i tượ ng đ ượ c 
đ iề u tra ở  nhiề u đ ộ  tuổ i khác nhau, trình đ ộ  họ c vấ n khác nhau, ở  các 
thà nh phầ n kinh tế  khác nhau trên đ ị a bà n toà n tỉ nh. 

+ Xử  lý số  liệ u, phân tích đ ánh giá, báo cáo kế t quả  thă m dò dư  luậ n. 

-. Tuyên truyề n về  chươ ng trình sở  hữu trí tuệ  dướ i các hình thứ c 
khác  

- Tổ  chứ c lấ y ý kiế n nâng cao chấ t lượ ng nộ i dung chươ ng trình: Tổ  

chứ c họ p chuyên gia họ p rút kinh nghiệ m đ ể  nâng cao chấ t lượ ng chươ ng 
trình. 

2. Kết quả 

 - Xây dựng chương trình phát sóng Chương trình “Sở hữu trí tuệ và cuộc 

sống” trên Đài truyền hình Nam Định 

Đơn vị đã thực hiện  xây dựng và phát sóng 30 Chương trình “Sở hữu trí tuệ 

và cuộc sống” được phát sóng trên Đài truyền hình Nam Định từ tháng 10/ 2009  

tính đến 12/ 2010, thời lượng phát sóng từ 25 - 30 phút, thời gian phát sóng  02 số/ 

tháng vào 20h tối thứ 4 tuần thứ nhất và tuần thứ ba, phát lại vào sáng hôm 

sau.Mỗi chuyên mục “ Sở hữu trí tuệ và cuộc sống” là một chương trình truyền 

hình được thể hiện gồm: Bản tin; Phóng sự (Toạ đàm); Phim tình huống; Hỏi đáp 

pháp luật.  

+ Bản tin của chương trình 

Đã thực hiện 240 bản tin tổng hợp phát trong 30 chuyên mụcphát sóng (bình 

quân mỗi số 8 tin ), nội dung các bản tin tập trung thông tin liên quan đến sáng chế 

nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp..các thông tin được cập nhật 

thường xuyên và mang tính khoa học cao.  

+ Phóng sự/Toạ đàm 

Thực hiện 30 phóng sự; 24 buổi phỏng vấn, 06 cuộc toạ đàm ( mỗi cuộc tọa 

đàm từ 18 đến 20 phút) 

+  Chuyên mục - Hỏi đáp pháp luật 

Thực hiện 30 chuyên mục hỏi đáp pháp luật với nội dung phổ biến Luật sở 

hữu trí tuệ thông qua chuyên mục Hỏi đáp pháp luật đã mang đến cho các doanh 

nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và khán giả xem truyền hình những thông 

tin phong phú, bổ ích về việc xác lập và thực thi Luật sở hữu trí tuệ vào trong đời 

sống sản xuất kinh. 

+ Chuyên mục - Phim tình huống 

Mục “Phim tình huống” thể hiện qua các tiểu phẩm hài thuộc nội dung thứ 4 

của mỗi chương trình phát sóng với số lượng 30 phim tình huống được xây dựng 

với nội dung xây dựng và quảng bá thương hiệu và phòng ngừa các khả năng vi 

phạm với tình huống vi phạm hoặc không vi phạm Luật SHTT như: Thủ tục, điều 

kiện đăng ký xác lập quyền SHTT, biện pháp bảo vệ và tiến hành khai thác quyền 

SHTT để phát triển thương hiệu của doanh nghiệp, khai thác thông tin SHTT phục 
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vụ sản xuất và nghiên cứu triển khai, vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực SHTT.... 

-  Nâng cao nâng cao chấ t lượ ng nộ i dung chươ ng trình phát sóng 

+ Thự c hiệ n đ iề u tra thă m dò dư  luậ n xã hộ i về  hiệ u quả  củ a 
chươ ng trình thông qua phiế u đ iề u tra vớ i 100 phiế u đ iề u tra dà nh cho 
ngườ i tiêu dùng, 50 phiế u đ iề u tra dà nh cho doanh nghiệ p; 50 phiế u đ iề u tra 
dà nh cho cơ  quan quả n lý. Qua đ ó đ ã xây dựng đ ượ c báo cáo tổ ng hợ p là m 
cơ  sở  đ ề  xuấ t các giả i pháp cả i tiế n nâng cao chấ t lượ ng chươ ng trình 

+ Tuyên truyề n về  chươ ng trình sở  hữu trí tuệ  bằ ng các hình thứ c 
khác: in và  phát 3000 tờ  rơ i tuyên truyề n về  SHTT; in và  treo 20 bă ng rôn 
quả ng bá về  chươ ng trình; tuyên truyề n thông qua truyề n hình vớ i hình 
thứ c: Chạ y hình ả nh, logo, thông báo bằ ng bả n tin, chạ y chữ  đ ộ ng trên 
truyề n hình lồ ng  cỏ c chươ ng trỡ nh truyề n hỡ nh (  và o thờ i gian trướ c thờ i 
sự  ( trướ c 19h), sau thờ i sự  ( sau 20h). 

+ Tổ  chứ c lấ y ý kiế n nâng cao chấ t lượ ng nộ i dung chươ ng trình:   

Tổ  chứ c 03 cuộ c Hộ i thả o nhằ m đ ề  xuấ t các giả i pháp nâng cao chấ t 
lượ ng chươ ng trình SHTT trên sóng truyề n hình tỉ nh Nam Đị nh 

Tổ  chứ c 06 cuộ c họ p chuyên gia (Mỗ i quý 1 cuộ c họ p) rút kinh nghiệ m 
và  xin ý kiế n chuyên gia nhằ m nâng cao chấ t lượ ng  về  các nộ i dung trong 
quá trình thự c hiệ n chươ ng trình. 

Dự án Sở hữu trí tuệ và cuộc sống do Đài PTTH Nam Định chủ trì là một 

trong 4 tỉnh đầu tiên của cả nước tham gia thực hiện với nhiều nội dung vừa mang 

tính kế thừa vừa mang tính sáng tạo.  

Chương trình đã mang đến cho khán giả đầy đủ những nội dung như: Kiến 

thức về sở hữu trí tuệ, tìm hiểu các quy định về sở hữu trí tuệ, thông tin về thương 

hiệu, thông tin về hàng hoá và dịch vụ trên thị trường, các thước phim videoclip 

tình huống vui nhộn, hài hước.  

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dự án : “ Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài truyền 

hình tỉnh Nam Định” được thực hiện đã góp phần hỗ trợ cộng đồng các doanh 

nghiệp trong việc quảng bá, phát triển và bảo vệ thương hiệu.  

Nội dung thực hiện dự án đã góp phần giải đáp những vướng mắc trong thực 

tiễn áp dụng và thực thi Luật sở hữu trí tuệ để từ đó giúp các doanh nghiệp ứng 

dụng và khai thác tốt nhất tài sản trí tuệ của mình vào quá trình phát triển sản xuất 

– kinh doanh.  

Đối với người tiêu dùng nói chung và bạn xem truyền hình nói riêng chương 

trình Sở hữu trí tuệ là sân chơi hấp dẫn, thú vị mà ở đó kiến thức về thương hiệu và 

Luật sở hữu trí tuệ được chuyển tải đến người xem một cách nhẹ nhàng nhưng rất 

thực tế bằng các phim tình huống phản ánh những gì xảy ra trong cuộc sống hàng 

ngày. 

2. Kiến nghị  
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Nhằm tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các chương trình “Sở hữu trí tuệ 

và cuộc sống”. Đài phát thanh và  truyền hình tỉnh Nam Định xin kiến nghị các 

cấp, các ngành tỉnh Nam Định cụ thể như sau: 

- Tiếp tục hỗ trợ triển khai liên tục chương trình phát sóng “Sở hữu trí tuệ và 

cuộc sống” sau khi dự án kết thúc; 

- Hỗ trợ nâng cao hơn nữa về chất lượng, đa dạng về nội dung, phương thức 

thực hiện các chương trình “Sở hữu trí tuệ và cuộc sống”; 

- Đề nghị các cấp các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về SHTT cho 

doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân; thúc đẩy hoạt động tư vấn, dịch vụ đại diện 

cho doanh nghiệp đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ cho các sản phẩm dịch vụ./. 
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TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRÊN ĐÀI 
TRUYỀN HÌNH TỈNH NAM ĐỊNH.  

 
 Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh & Truyền hình  

Nam Định  
Thời gian thực hiện: 2011-2012 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Để trở thành đô thị loại I vào năm 2015, tỉnh Nam Định đã phấn đấu và trải 

qua nhiều thách thức và tận dụng được mọi cơ hội trên con đường hội nhập vào xu 

thế vận động của kinh tế trong nước và thế giới hiện nay. Đặc biệt trong bối cảnh 

phát triển khi Việt Nam đã là thành viên của WTO nên hoạt động bảo hộ quyền sở 

hữu trí tuệ là rất quan trọng. Để triển khai pháp luật về Sở hữu trí tuệ, chúng ta 

nhận thức được rằng cơ hội mà sở hữu trí truệ đem lại là rất to lớn.  

Chương trình 68 hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của Chính phủ đã tạo bước 

chuyển biến mạnh mẽ trong việc góp phần nâng cao kiến thức về Luật sở hữu trí 

tuệ cho doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trong đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong 

việc tạo dựng và phát triển thương hiệu đến các doanh nghiệp nhằm giúp các 

doanh nghiệp tự tìm cho mình phương phát riêng biệt và độc đáo trong việc phát 

triển thương hiệu không những ở thị trường trong tỉnh mà còn vươn ra thị trường 

khu vực khác và thế giới, tiến tới khai thác các lợi ích to lớn của quyền sở hữu trí 

tuệ trong qúa trình sản xuất kinh doanh phục vụ trực tiếp cho việc triển khai thực 

hiện nhiệm vụ kinh tế tại tỉnh.  

Tiếp tục thực hiện chương trình 68, Dự án “Tuyên truyền, Phổ biến kiến 

thức về sở hữu trí tuệ trên Đài truyền hình tỉnh Nam Định” với các nội dung tiếp 

nối của các giai đoạn thực hiện trước đó, dự án triển khai với mục tiêu: tiếp tục 

nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ SHTT; tiếp 

tục khai thác có hiệu quả, phát triển Chương trình “Chắp cánh Thương hiệu” phát 

sóng trên truyền hình Nam Định góp phần quan trọng vào phát triển phát triển kinh 

tế  - xã hội của tỉnh ta trong thời kỳ hội nhập. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nộ i dung 1. Xây dự ng chươ ng trình phát sóng 

- Xây dựng 24 chươ ng trình phát sóng trên Đà i truyề n hình Nam Đị nh 
đ ề u đ ặ n vớ i số  lượ ng 02 số / tháng. 

- Chươ ng trình sẽ  đ ượ c phát sóng và o tố i thứ  4 tuầ n 1 và  tuầ n 3 
trong tháng và  phát lạ i ít nhấ t mộ t lầ n sau tuầ n phát. 

- Kế t cấ u củ a chươ ng trình vớ i các chuyên mụ c nhỏ  bao gồ m: 

+ Bả n tin 

+ Phóng sự / Tọ a đ à m 

+ Phim tình huố ng 

+ Hỏ i đ áp pháp luậ t 

Nộ i dung2.Tổ  chứ c lấ y ý kiế n nâng cao chấ t lượ ng nộ i dung chươ ng trình. 
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- Tổ  chứ c hộ i thả o nâng cao chấ t lượ ng chươ ng trình. 

- Họ p chuyên gia rút kinh nghiệ m và  đ ề  xuấ t các ý tưở ng cho trươ ng 
chình phát sóng. 

2. Kết quả 

 - Kết quả xây dựng chương trình “ Sở hữu trí tuệ và cuộc sống” trên sóng 

truyền hình. 

Đơn vị thực hiện dự án đã xây dựng và phát sóng 24 Chương trình “ Sở hữu 

trí tuệ và cuộc sống” phát sóng bắt đầu từ tháng 05/2011 đến tháng 04/2012, định 

kỳ mỗi tháng 02 số vào 20h tối thứ tư tuần thứ nhất và tuần thứ ba, và phát lại vào 

sáng hôm sau, thời lượng phát sóng mỗi chương trình trung bình từ 20 đến 25 

phút.Chương trình được xây dựng gồm 02 phần cụ thể như sau. 

+ Phần 1. Giới thiệu chương trình 

Chương trình được bắt đầu bởi đoạn video giới thiệu chương trình do Cục sở 

hữu trí tuệ cung cấp, trong đó bao gồm cả hình hiệu, lôgô, băng tên chương trình. 

Thời lượng  phần giới thiệu có độ dài phát sóng là 30 giây. 

 + Phần 2. Nội dung chính của chương trình: 24Chương trình “Sở hữu trí tuệ 

và cuộc sống” đã được thực hiện và phát sóng với các tiểu mục: 

 Bản tin: Chuyên mục bản tin của 24 chương trình là bản tin tổng hợp các 

thông tin có liên quan đến sáng chế, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công 

nghiệp... những thông tin trong tỉnh và trong nước đều được cập nhật thường 

xuyên và mang tính khoa học cao, trong đó 100% tin đều có hình ảnh minh họa. 

Mỗi bản tin thời lượng từ 5 – 6 phút. Qua kết quả nghiệm thu phát sóng đã có 120 

tin ( bình quân mỗi số 5 tin). 

 Phóng sự ( Tọa đàm ); Phỏng vấn: Thực hiện 19 phóng sự, phỏng vấn 05 

cuộc tọa đàm. Nội dung của chương trình phóng sự, tọa đàm, phỏng vấn đã bám 

sát các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về Khoa học công 

nghệ và thực tế sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh giúp các doanh 

nghiệp hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ khi thực hiện luật SHTT và giúp người tiêu 

dùng hiểu biết về hàng hóa chất lượng sản phẩm trong quá trình hội nhập trong 

nước và quốc tế. 

  Phim tình huống: Chương trình đã lựa chọn biên tập 24 phim tình huống từ 

chương trình “ Chắp cánh thương hiệu” do Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp để phát 

sóng trong chuyên mục “ Đoán phim tình huống”. Qua các tiểu phẩm hài, tình 

huống đưa ra khán giả xem truyền hình thể hiện sự hiểu biết thông qua việc trả lời 

các câu hỏi tìm hiểu kiến thức về SHTT.. 

 Hỏi đáp pháp luật: 24 chương trình phát sóng đã tiếp nhận và giải đáp cho 

khán giả rất nhiều câu hỏi được gửi qua email của chương trình, qua những lá thư 

tay là những vấn đề thực tế, những vướng mắc của của khán giả, các doanh nghiệp 

về việc xác lập và thực thi Luật Sở hữu trí tuệ trong quá trình sản xuất kinh doanh. 

Các nội dung trả lời giải đáp được truyền tải dễ hiểu đáp ứng tốt nhất nội dung 

thông tin của bạn xem truyền hình. 

- Kết quả lấy ý kiến nâng cao chất lượng nội dung chương trình 

Để các chương trình “ Sở hữu trí tuệ và cuộc sống” lên sóng đạt hiệu quả 

tốt nhất. Ban quản lý dự án phối hợp với cơ quan quản lý dự án, ban cố vấn, 
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chuyên gia tư vấn, các ban ngành liên quan tổ chức họp hội thảo, họp chuyên gia, 

để đánh giá và nâng cao chất lượng của chương trình: 

+ Tổ chức  03 hội thảo: 

   Hội thảo về nâng cao chất lượng chương trình SHTT trên sóng truyền hình 

tỉnh Nam Định (tháng 08/ 2011 ). 

   Đánh giá về hiệu quả của chương trình từ các số đã phát sóng trên truyền 

hình (tháng 10/ 2011). 

  Hội thảo tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng phát sóng chương trình Sở 

hữu trí tuệ và cuộc sống trên sóng truyền hình Nam Định (tháng 03/2012). 

 - Tổ chức 04 cuộc họp chuyên gia( Mỗi quý một lần ) để bàn về các nội 

dung trong quá trình thực hiện chương trình nhằm đúc rút kinh nghiệm và đề xuất 

ý tưởng nâng cao chất lượng chương trình. 

Như vậy dự án: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài 

truyền hình tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2012 đã tiếp nối và phát huy hiệu quả 

của dự án giai đoạn trước đó với 24 chương trình SHTT được phát sóng dự án đã 

đạt được những hiệu quả nhất định. Qua thực tế tuyên truyền và phổ biến kiến thức 

về Sở hữu trí tuệ trên Đài truyền hình Nam Định, nhiều doanh nghiệp đã nộp đơn 

bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp giúp các doanh nghiệp gìn giữ và phát triển nhãn 

hiệu nâng giá trị sản phẩm, dịch vụ. Giúp các nhà quản lý tăng cường quản lý và 

ngăn chặn kịp thời hành vi sản xuất hàng giả, hàng nhái. Giúp nâng cao nhận  thức 

về SHTT cho các tầng lớp nhân dân địa phương. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

 Dự án“Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài truyền 

hình tỉnh Nam Định” thực hiện đã đạt được các mục tiêu đề ra, các sản phẩm của 

dự án đảm bảo về số lượng, chất lượng theo yêu cầu. 

- Cung cấ p thông tin phong phú, kiế n thứ c bổ  ích về  việ c xác lậ p, thự c 
thi Luậ t SHTT và o sả n xuấ t và  đ ờ i số ng.  

- Nâng cao nhậ n thứ c củ a doanh nghiệ p về  vấ n đ ề  thươ ng hiệ u, ý thứ c 
bả o vệ  thươ ng hiệ u củ a doanh nghiệ p, trong bố i cả nh hộ i nhậ p nề n kinh tế  
quố c tế . 

- Nâng cao nhậ n thứ c củ a ngườ i tiêu dùng về  nhậ n diệ n và  phân biệ t 
hà ng hoá, hà ng giả , hà ng nhái, hà ng kém chấ t lượ ng.  

- Giúp các doanh nghiệ p có kiế n thứ c đ ă ng ký bả n quyề n nhãn mác sả n 
phẩ m, xây dựng và  phát triể n thươ ng hiệ u mộ t cách bề n vững. 

2. Kiến nghị  

Để tiếp tục phát huy gia trị và hiệu quả dự án mang lại, Đài Phát thanh & 

Truyền hình Nam Định xin đề xuất kiến nghị sau: 

- Đối với UBND tỉnh Nam Định tăng cường công tác chỉ đạo, đầu tư hỗ trợ 

kinh phí, tiếp tục cho thực hiện dự án ở giai đoạn tiếp theo. 

- Tiếp tục hỗ trợ các hoạt động Sở hữu trí tuệ trên địa bản tỉnh Nam Định 

dưới nhiều hình thức đa dạng về nội dung nhằm nâng cao nhận thức về SHTT đếm 

mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các nhà sản xuất, kinh doanh thương mại trên 

địa bàn tỉnh. 
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 - Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường hợp tác với các tổ chức, cá 

nhân, nhà khoa học, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

tham gia chương trình, chú trọng doanh nghiệp lớn, có tiềm năng, có sản phẩm 

xuất khẩu, có thương hiệu trên thị trường.  

- Triển khai hoạt động tư vấn, dịch vụ đại diện cho doanh nghiệp đăng ký 

bảo hộ tài sản trí tuệ thông qua tự tổ chức hoặc phối hợp các đơn vị đại diện 

SHTT./. 
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TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRÊN ĐÀI 
TRUYỀN HÌNH TỈNH NAM ĐỊNH 

 
Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh & Truyền hình Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2013-2014 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sau gần 03 năm thực hiện tuyên truyền chương trình “Sở hữu trí tuệ và cuộc 

sống” phát trên sóng truyền hình của Đài phát thanh truyền hình Nam Định: Giai 

đoạn 1 (Từ tháng 2009 –2010), giai đoạn 2 từ (2011 – 2012), khán giả truyền hình 

Nam Định đã có thói quen đón xem chương trình vào 20h thứ tư tuần thứ nhất và 

tuần thứ ba hàng tháng. Đây là chương trình mang đến những kiến thức cơ bản về 

sở hữu trí tuệ, các vấn phát triển và bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ các đối tượng như 

nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, bí mật thương 

mại...được truyền tải tới cộng đồng một cách nhanh chóng và hiệu quả.Bên cạnh 

đó, chương trình còn mang đến một sân chơi lý thú và bổ ích, chứa đựng nhiệu 

thông tin khoa học công nghệ thiết thực trong đời sống. Chương trình với nhiều nội 

dung và hình thức phong phú.  

Tiếp nối phát huy hiệu quả mà dự án trước mang lại, Dự án:“Tuyên truyền, 

phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài truyền hình tỉnh Nam Định (Thực 

hiện năm 2013 - 2014) tiếp tục được triển khai nhằm tiếp tục khai thác có hiệu quả, 

phát triển Chương trình “Chắp cánh Thương hiệu” Cung cấp thông tin phong phú, 

kiến thức bổ ích về việc xác lập, thực thi Luật SHTT trên sóng truyền hình và phát 

thanh cho đa dạng đối tượng người xem, người nghe trên địa bàn tỉnh. Hiệu quả dự 

án góp phần quan trọng vào phát triển phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh ta trong 

thời kỳ hội nhập. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1. Xây dựng chương trình phát sóng trên truyền hình 

Triển khai xây dựng và phát sãng 24 chương trình “Sở hữu trí tuệ và cuộc 

sống” phát sóng trên Đài truyền hình tỉnh. Các chương trình cụ thể: 

-  Thời lượng phát sóng:02 số/tháng, thời lượng phát sóng chương trình: 

20phút/1 số. 

- Thời gian và tần suất phát sóng:phát sóng vào  20h -21h tối thứ 4 tuần 1 và 

tuần 3 trong tháng và phát lại ít nhất một lần sau tuần phát. 

- Kết cấu chương trình: Về cơ bản kết cấu gồm 05 tiểu mục, mỗi tiểu mục 

được thực hiện như sau: 

+ Giới thiệu chương trình: Hình hiệu, Lôgô, băng tên chương trình 

+ Điểm tin hoạt động SHTT 

+ Thương hiệu và hội nhập 

+ Hỏi đáp – Pháp luật 

+ Đoán phim tình huống 

Nộ i dung2.Thă m dò ý kiế n ngườ i xem truyề n hình 

Tổ  chứ c đ iề u tra thă m dò ý kiế n ngườ i xem truyề n hình tạ i đ ị a 
phươ ng. 
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Nộ i dung 3: Nâng cao chấ t lượ ng chươ ng trình phát sóng 

Tổ chức hội thảo các chuyên đề, tổ chức họp chuyên gia để lấy ý kiến đóng 

góp xây dựng nội dung, đánh giá thống nhất nâng cao chất lượng của chương trình. 

- Tổ  chứ c hộ i thả o nâng cao chấ t lượ ng chươ ng trình 

- Họ p chuyên gia rút kinh nghiệ m và  đ ề  xuấ t các ý tưở ng cho trươ ng 
chình phát sóng 

Nộ i dung 4:Mở  rộ ng chươ ng trình phát sóng trên Đà i phát thanh 10 

huyệ n, thà nh phố . 

2. Kết quả 

- Kết quả xây dựng chương trình “ Sở hữu trí tuệ và cuộc sống” trên truyền 

hình. 

24 Chương trình “ Sở hữu trí tuệ và cuộc sống” được xây dựng và phát sóng 

với 02 số/tháng vào 20h40 phút tối thứ 4 của tuần thứ nhất và tuần thứ ba trong 

tháng và phát lại vào lúc 7h30 sáng thứ 5 của ngày hôm sau trên đài truyền hình 

Nam Định (NTV). Thời lượng của chương trình từ 20-30 phút/số.  

Mỗi chương trình được xây dựng bao gồm 02 phần:  

+ Phần 1. Giới thiệu chương trình 

Chương trình được bắt đầu bởi đoạn video giới thiệu chương trình do Cục sở 

hữu trí tuệ cung cấp, trong đó bao gồm cả hình hiệu, lôgô, băng tên chương trình. 

Thời lượng  phần giới thiệu có độ dài phát sóng là 30 giây 

+ Phần 2. Nội dung chính của chương trình 

24 Chương trình với phần nội dung chính gồm các tiểu mục: 

Điểm tin hoạt động SHTT: Trong 24 chương trình, chuyên mục “Điểm tin 

hoạt động SHTT” đã truyền tải 85 tin đến bạn xem truyền hình. Các bản tin phản 

ánh và cập nhật kịp thời các thông tin, sự kiện liên quan đến vấn đề SHTT, các ứng 

dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các 

doanh nghiệp; các thông tin về hàng giả, hàng nhái; giới thiệu hoạt động của các 

thương hiệu; giới thiệu các văn bản pháp luật về SHTT, cập nhật các tin tức lĩnh 

vực SHTT trong nước và quốc tế. Mỗi bản tin thời lượng từ 5 – 6 phút 

Thương hiệu và hội nhập: chương trình đã phát sóng được 24 số với 19 

phóng sự; 05 cuộc tọa đàm. Các chương trình phóng sự tập trung khai thác các nội 

dung như: Tầm quan trọng của Sở hữu trí tuệ đối với các doanh nghiệp; Tình hình 

hoạt động của Sở hữu trí tuệ tại Nam Định; Những vấn đề xây dựng và phát triển 

tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; ....Các tọa đàm phỏng vẫn gồm: Tọa đàm Xây 

dựng thương hiệu muối Nam Định, Tìm lời giải cho bài toán xây dựng thương hiệu 

doanh nghiệp, Tìm lời giải cho bài toán xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, Xây 

dựng thương hiệu làng nghề truyền thống NĐ phần 1,  phần 2. 

Hỏi đáp - Pháp luật: 24 chương trình phát sóng đã tiếp nhận và giải đáp100 

câu hỏi từ người xem truyền hình.Nội dung của các câu hỏi là những vấn đề liên 

quan đến luật SHTT, hoặc những khó khăn , vướng mắc nảy sinh trong quá trình 

triển khai luật. Các câu hỏi được chuyên gia giải đáp dễ hiểu, có sức lôi cuốn, tạo 

được niềm tin với công chúng truyền hình. 

Đoán phim tình huống: Đơn vị thực hiện dự án đã lựa chọn biên tập 24 phim 

tình huống thuộc Chương trình “Chắp cánh thương hiệu” do Cục Sở hữu trí tuệ 



431 

 

cung cấp; giải đáp 24 câu hỏi được đặt ra trong các phim tình huống và đã nhận 

được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả xem truyền hình. 

- Kết quả điều tra, thăm dò ý kiến người xem truyên hình 

Thực hiện điều tra ý kiến tại 9 huyện và Thành phố trên địa bàn tỉnh Nam 

Định với 220 phiếu điềutra.Kết quả điều tra trên cho thấy ý nghĩa của chương trình 

đối với cộng đồng dân cư trong tỉnh là rất lớn, chương tình đã góp phần tuyên 

truyền về SHTT đối với đời sống kinh tế và xã hội giúp các cơ quan quản lý kiểm 

soát, đánh giá được việc thực hiện luật SHTT. Ngăn chặn kịp thời hành vi sản xuất 

hàng giả, hàng nhái. Kết quả điều tra cho thấy 100% số người tham gia trả lời phiếu 

điều tra cho rằng chương trình là một biện pháp tuyên truyền hiệu quả luật SHTT  

- Kết quả nâng cao chất lượng chương trình phát sóng 

+ Tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng chương trình gồm: 

 Hội thảo 01: Chuyên đề “nâng cao nhận chất lượng chương trình SHTT trên 

sóng truyền hình tỉnh Nam Định ” được  tổ chức vào : tháng 05/2013 

 Hội thảo 02: Chuyên đề “ Đổi mới khung chương trình nâng cao nhận thức 

của nhà sản xuất, nhà quản lý, người tiêu dùng”, được tổ chức vào:  tháng 01/2014 

+ Tổ chức 02 lần họp chuyên gia trong quá trình triển khai dự án bàn 

nghiệm thu, đánh giá thống nhất nâng cao chất lượng của chương trình. 

- Kết quả mở rộng chương trình phát sóng trên Đài phát thanh huyện, thành 

phố: Đơn vị đã phối hợp với Đài phát thanh 10 huyện, Thành phố phát lại một số 

chương trình tiêu biểu của chương trình. Qua mỗi số của chương trình, Đơn vị chủ 

trì thực hiện dựa án đã biên tập lựa chọn những bản tin, phóng sự, ngân hàng câu 

hỏi về mục Hỏi – đáp pháp luật để phát lại trên sóng phát thanh tại các Đài phát 

thanh huyện và Thành phố. Qua đó thông tin về Sở hữu trí tuệ được truyền tải thực 

sự rất gần gũi, thiết thực với đời sống nhân dân, phù hợp với từng địa phương. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dự án: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài truyền 

hình tỉnh Nam Định” giai đoạn 2013-2014 được thực hiện đã đạt được các mục 

tiêu đề ra, các sản phẩm của dự án đảm bảo về số lượng, chất lượng theo yêu cầu. 

Kết quả thực hiện hiện dự án góp phần nâng cao nhận thức về SHTT đến các 

tầng lớp nhân dân và các nhà sản xuất, kinh doanh và thương mại. 

Dự án góp phần thúc đẩy hoạt động SHTT tại địa phương, giúp các nhà quản 

lý có thể kiểm soát, đánh giá được việc thực hiện luật SHTT từ đó ngăn chặn kịp 

thời hành vi sản xuất hàng giả, hàng nhái góp phần ổn định kinh tế, xã hội tại địa 

phương. 

2. Kiến nghị  

Các chương trình “Sở hữu trí tuệ và cuộc sống” ngày càng thu hút được 

đông đảo bạn xem truyền hình quan tâm đến vấn đề SHTT, Đơn vị thực hiện xin 

đề xuất kiến nghị sau: 

- Đối với UBND tỉnh Nam Định tăng cường công tác chỉ đạo, đầu tư hỗ trợ 

kinh phí, tiếp tục cho phép phát sóng chương trình thường xuyên trên truyền hình. 

- Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ  giúp đỡ huy động các tổ chức, cá 

nhân, nhà khoa học, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

tham gia chương trình.  
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- Đề nghị các cấp các ngành tiếp tục hỗ trợ hoạt động tư vấn, và cung cấp 

kịp thời nguồn thông tin liên quan đến SHTT làm phong phú, đa dạng nội dung 

chương trình./. 
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TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRÊN ĐÀI 

TRUYỀN HÌNH TỈNH NAM ĐỊNH. 

 Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh & Truyền hình  
Nam Định  

Thời gian thực hiện: 2014-2015 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của Thủ tướng Chính phủ đã tạo 

bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc góp phần nâng cao kiến thức về Luật sở hữu 

trí tuệ cho doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trong toàn tỉnh đồng thời chia sẻ kinh 

nghiệm trong việc tạo dựng và phát triển thương hiệu  nhằm giúp các doanh nghiệp 

tự tìm cho mình phương pháp riêng biệt và độc đáo, tiến tới khai thác các lợi ích to 

lớn của quyền sở hữu trí tuệ trong qúa trình sản xuất kinh doanh phục vụ trực tiếp 

cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế tại tỉnh.  

 Sau 05 năm thực hiện tuyên truyền chương trình “Sở hữu trí tuệ và 

cuộc sống” trên sóng truyền hình của Đài phát thanh truyền hình Nam Định: Giai 

đoạn 1 (Từ tháng 10/ 2009 – 12/ 2010), giai đoạn 2 từ (05/ 2011 – 05/2012) và giai 

đoạn 3(2013- 2014). Đánh giá hiệu quả của chương trình, khán giả truyền hình 

Nam Định đã có thói quen đón xem chương trình vào 20h thứ tư tuần thứ nhất và 

tuần thứ ba hàng tháng. Đây là chương trình mang đến những kiến thức cơ bản và 

toàn diện nhất về sở hữu trí tuệ, các vấn đề xây dựng, phát triển và bảo vệ tài sản 

sở hữu trí tuệ các đối tượng như nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, chỉ 

dẫn địa lý, bí mật thương mại,...được đưa đến với các tổ chức, doanh nghiệp và 

cộng đồng một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

Dự án “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài truyền 

hình tỉnh Nam Định (Thực hiện năm 2014 - 2015) tiếp tục được thực hiện với 

nhiều nội dung và hình thức thể hiện phong phú hơn nữa để tiếp tục truyền tải 

những thông tin hữu ích về lĩnh vực sở hữu trí tuệ cho người dân và doanh nghiệp 

góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Xây dựng và phát sóng chương trình “Sở hữu trí tuệ và cuộc 

sống” trên đài truyền hình tỉnh Nam Định. 

Tiếp tục kế thừa và phát huy nội dung tuyên truyền giai đoạn I, giai đoạn II, 

giai đoạn III, Đài Phát thanh và Truyền hình tiếp tục triển khai giai đoạn IV (2014-

2015) với 24 chương trình “Sở hữu trí tuệ và cuộc sống” phát sóng trên sóng 

truyền hình tỉnh. 

- Thời lượng phát sóng:Chương trình tiếp tục được phát trên sóng truyền 

hình tỉnh Nam Định với số lượng 2 số/tháng. Tổng thời lượng phát sóng mỗi 

chương trình: 30 phút  

- Thời gian và tần suất phát sóng:Chương trình sẽ được phát sóng vào  20h -

21h tối thứ 4 tuần 1 và tuần 3 trong tháng và phát lại vào 8h thứ 5 tuần 1 và tuần 3; 

17h thứ 6 tuần 1 và tuần thứ 3. 

-  Kết cấu chương trình:  

Mỗi chương trình phát sóng gồm các phần sau: 

+ Phần 1: Mở đầu chương trình: Thời lượng phát sóng 0,5 phút (30 giây).  
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+ Phần 2: Giới thiệu chương trình: Thời lượng phát sóng 1 phút. 

+ Phần 3. Nội dung chính của chương trình: Thời lượng phát sóng 27 phút. 

Nội dung chính của Chương trình gồm 04 tiểu mục: 

- Thương hiệu Nam Định vươn xa và hội nhập ( Phóng sự / Tọa đàm ) 

-  Chia sẻ thông tin ( Bản tin ) 

-  Bạn cần biết ( Hỏi - đáp pháp luật) 

- Sở hữu trí tuệ với khán giả truyền hình ( Phim tình huống ) 

Nộ i dung 2. Mở  rộ ng chươ ng trình phát sóng trên Đà i phát thanh 10 

huyệ n, Thà nh phố  

Nội dung 3: Tuyên truyền quảng cáo chương trình trên sóng truyền hình 

Nam Định 

2. Kết quả 

- Kết quả xây dựng chương trình “ Sở hữu trí tuệ và cuộc sống” trên truyền 

hình. 

24 Chương trình “ Sở hữu trí tuệ và cuộc sống” được xây dựng và phát sóng 

với 02 số/tháng vào 20h – 21h tối thứ tư tuần thứ nhất và tuần thứ ba trong tháng 

và phát lại vào lúc 8h sáng thứ 5 tuần thứ nhất và tuần thứ ba của ngày hôm sau 

trên sóng truyền hình Nam Định (NTV) và phát lại lúc 17h tối thứ sáu tuần thứ 

nhất và tuần thứ ba tháng đó. Thời lượng của chương trình từ 30 phút/số.  

Mỗi chương trình được xây dựng bao gồm 03 phần:  

+ Phần 1. Mở đầu chương trình. 

Mở đầu chương trình là hình hiệu tạp chí SHTT&CS do Cục Sở hữu trí tuệ 

cung cấp, gồm: logo, chữ chương trình, hình ảnh liên quan lĩnh vực SHTT, nhạc 

nền. Thời lượng  phần giới thiệu có độ dài phát sóng là 30 giây. 

+ Phần 2: Giới thiệu chương trình:Một trong những cải tiến của dự án so với 

các dự án trước, đó là xuyên suốt chương trình có 02 người dẫn chương trình một 

nam - một nữ cùng nhau dẫn dắt khán giả. Thời lượng phát sóng phần giới thiệu  là 

1 phút. 

+ Phần 3. Nội dung chính của chương trình 

Phần nội dung chính có thời lượng phát sóng 27 phút. 24 Chương trình với 

phần nội dung chính gồm các tiểu mục: 

Thương hiệu Nam Định vươn xa và hội nhập (17 phút): chương trình đã phát 

sóng được 24mục “Thương hiệu Nam Định vươn xa và hội nhập” với 18 phóng sự 

(mỗi phóng sự có thời lượng từ 15 – 20 phút); 06 cuộc tọa đàm (mỗi tọa đàm có 

thời lượng từ 15 -  20 phút). 

Đối với xây dựng Phóng sự: Đơn vị đã triển khai xây dựng 18 Phóng sự theo 

phong cách truyền hình thực tế, hiện đại, đạo diễn biên tập, phóng viên dẫn dắt 

chương trình tạo thành một chương trình hấp dẫn 

Đối với công tác xây dựng Tọa đàm: Dự án đã thực hiện được 06 tọa đàm. 

Hình thức tọa đàm đã sử dụng phương pháp đối đáp trực tiếp, giữa người dẫn 

chương trình và khách mời phân tích, làm rõ các vấn đề vấn đề “nóng”, những vấn 

đề được dư luận quan tâm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ của tỉnh Nam Định.  

Chia sẻ thông tin (5 phút): thực hiện 24tiểu mục “Chia sẻ thông tin” với tổng 

số lượng tin là 82 tin. Trong đó, số lượng tin trong tỉnh chiếm 42,7% (35 tin), trong 

nước chiếm 50 % (41 tin) và thông tin SHTT quốc tế chiếm 7,3% (6 tin).  
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Bạn cần biết (2 phút): biên tập và phát sáng được 24 tiểu mục “Bạn cần biết” 

chọn lọc những câu hỏi được nhiều khán giả quan tâm, gần gũi với đời sống và sản 

xuất để trả lời bạn xem truyền hình. Các vấn đề giải đáp bao gồm: những nội dung 

pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực SHTT; những vấn đề về SHTT phát sinh 

trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, việc bảo hộ những đặc sản nổi tiếng 

của quê hương Nam Định.  

Sở hữu trí tuệ với khán giả truyền hình  (3 phút): Trong tiểu mục Mục “Sở 

hữu trí tuệ với khán giả truyền hình”, dự án đã khai thác 18 phim tình huống từ 

chương trình “Chắp cánh thương hiệu” và xây dựng mới 06 phim tình huống để 

phát sóng.  

Đài phát thanh và truyền hình tỉnh đã phối hợp với Đài phát thanh của 10 

huyện/thành phố phát lại một số chương trình tiêu biểu trong chương trình. Đơn vị 

thực hiện đã biên tập lựa chọn những bản tin, phóng sự, ngân hàng câu hỏi về mục 

Hỏi – đáp pháp luật để phát lại trên sóng phát thanh tại các Đài phát thanh huyện 

và Thành phố 

- Tuyên truyền quảng cáo chương trình trên sóng truyền hình Nam Định 

+ Thực hiện tuyên truyền quảng bá các chương trình trước khi phát sóng là 3 

ngày với tần suất 2 buổi/ngày thời lượng phát sóng mỗi số từ 90-120 giây.  

+Thực hiện phát tuyên truyền quảng bá về chương trình trong thời gian phát 

sóng có tần suất 01 lần có thời lượng từ 90 - 120 giây. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dự án “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài Truyền 

hình tỉnh Nam Định” được thực hiện đến nay đã hoàn thành các nội dung và mục 

tiêu đề ra là xây dựng và phát sóng được 24 chương trình “Sở hữu trí tuệ và cuộc 

sống” trên Đài truyền hình tỉnh Nam Định  

Dự an góp phần nâng cao nhận thức và sở hữu trí tuệ cho các tầng lớp nhân 

dân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định từ đó thúc đẩy 

hoạt động SHTT tại địa phương,  

Dự án đã góp phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển thương hiệu cho 

sản phẩm, tăng sức cạnh tranh, nâng cao vị thế trên thị trường trong nước và giúp 

tăng cường xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. 

2. Kiến nghị  

Để chương trình “Sở hữu trí tuệ và cuộc sống” tiếp tục đi vào cuộc sống và 

thu hút được cộng đồng quan tâm về vấn đề SHTT, Đài Phát thanh & Truyền hình 

Nam Định xin đề xuất kiến nghị: 

- Đối với UBND tỉnh Nam Định tăng cường công tác chỉ đạo, đầu tư hỗ trợ 

kinh phí, tiếp tục cho phép phát sóng chương trình thường xuyên trên truyền hình. 

- Đề nghị các cấp các ngành tăng cường hỗ trợ phát triển sản xuất kinh 

doanh thông qua các hoạt động hỗ trợ phát triển thương hiệu và bảo hộ quyền 

SHTT cho các sản phẩm. 

- Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp giúp đỡ cung cấp kịp 

thời nguồn thông tin liên quan đến SHTT làm phong phú, đa dạng nội dung 

chương trình phát sóng của chương trình./. 
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XÂY DỰNG VÀ PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH “SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

VÀ CUỘC SỐNG” TRÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH TỈNH NAM ĐỊNH  

 
 Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh & Truyền hình  

Nam Định  
Thời gian thực hiện: 2017-2018 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sở hữu trí tuệ đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế 

- xã hội của các quốc gia và đang dần trở thành mối quan tâm chung của cả thế 

giới. Vai trò của sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển khoa học công nghệ, cũng như 

đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đang từng bước được khẳng định ở Việt Nam.  

Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, Đảng và Nhà nước ta nhận định việc 

nâng cao kiến thức về sở hữu trí tuệ cho nhân dân là một việc làm cần thiết. Bên 

cạnh việc tuyên truyền theo những cách thông thường như tổ chức hội nghị, tọa 

đàm, tập huấn, băng rôn, khẩu hiệu, việc tổ chức tuyên truyền trên sóng truyền 

hình là một hình thức được đánh giá có hiệu quả kinh tế - xã hội rất cao.  

Dự án: “Xây dựng và phát sóng chương trình “ Sở hữu trí tuệ và cuộc sống” 

trên Đài truyền hình tỉnh Nam Định” được triển khai thực hiện là hết sức cần thiết 

và có ý nghĩa rất lớn về kinh tế, xã hội. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Xây dựng 24 chương trình “Sở hữu trí tuệ và cuộc sống” phát 

trên sóng truyền hình Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nam Định. 

-  Kết cấu chương trình: Các chương trình có 04 format thể hiện: 

 + Format 1: Ý tưởng sáng tạo 

Thời lượng: 10-12 phút/ số; Số lượng: 07 số 

+ Format 2 : Xây dựng thương hiệu.  

 Thời lượng: 10-12 phút/số; Số lượng: 7 số 

+ Format 3: “ Doanh nghiệp với vấn đề sở hữu trí tuệ” 

Thời lượng: 10-12 phút/số; Số lượng: 5 số 

+ Format 4: “Nhà quản lý với vấn đề sở hữu trí tuệ” 

Thời lượng: 10-12 phút/số; Số lượng: 5 số 

-  Thời gian và tần suất phát sóng: 02 số/ tháng vào khung giờ vàng. 

- Chương trình được phát sóng vào 20h40 tối thứ 4 tuần 1 và tuần 3 trong 

tháng và phát lại 6h30 ngày thứ 5 tuần 1 và tuần 3, 16h30 ngày thứ 4 tuần 2 và 

tuần 4 trong tháng. 

Nội dung 2: Nâng cao chất lượng chương trình phát sóng: 

- Tổ chức hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng nội dung phát sóng. 

- Tổ chức họp chuyên gia về sở hữu trí tuệ để lấy ý kiến đổi mới các nội 

dung trong quá trình thực hiện chương trình 

2. Kết quả 

-  Thực hiện 24 chương trình phát sóng trên đài truyền hình Nam Định với 4 

format: 

+ Format “Xây dựng thương hiệu”: Số lượng 07 chương trình cụ thể: 
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Xây dựng Thương hiệu ống nhựa Phú Mỹ Tân (công ty TNHH Nam Thanh); 

Xây dựng Thương hiệu sản phẩm may Sông Hồng; 

Xây dựng nhãn hiệu  NSC – CTCP phần muối và thương mại Nam Định;  

Xây dựng nhãn hiệu sản phẩm rau Ngọc Anh;  

Xây dựng Xây dựng nhãn hiệu Ngọc Lâm - Cơ sở Lại Văn Quang;  

Xây dựng thương hiệu Tân Long - Công ty TNHH CB hải sản Tân Long;  

Xây dựng thương hiệu Tân Long - CT TNHH chế biến hải sản Tân Long;  

+ Format “Ý tưởng sáng tạo”: Số lượng 07 chương trình, cụ thể: 

Ý tưởng, giải pháp “Cải tiến quy trình thụ động hóa đồng thau trong công 

nghệ mạ sản phẩm sen vòi” – Công ty Minh Thành Công; ngày phát sóng; 

Ý tưởng sáng tạo các sản phẩm “ Chống cửa sổ thông minh” và “ Chân hãm 

cửa” - của công ty TNHH Hoàng Long Smart; 

Ý tưởng “Giải pháp thiết kế bộ đồ dùng dạy học trong tổ chức các hoạt động 

giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm tại trường mầm non”; 

Ý tưởng “Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật Miles qua nội soi ổ bụng trong 

điều trị ung thư trực tràng tại bệnh viên đa khoa tỉnh Nam Định.; 

Lò đốt rác thải sinh hoạt LOSHIHO; 

Ý tưởng sản phẩm “ Máy sản xuất cám nổi nuôi cá quy mô trang trại”; 

Ý tưởng “Cầu đập nước trạm bơm đa năng phục vụ SX nông nghiệp”. 

+ Format : “ Doanh nghiệp với vấn đề sở hữu trí tuệ”: Số lượng 05; Cụ thể: 

Quá trình xây dựng , phát triển thương hiệu gạo Toản Xuân; 

Quá trình xây dựng thương hiệu  sản phẩm nông sản sấy khô Minh Dương; 

Con đường  khởi nghiệp, xây dựng, phát triển sản phẩm mang thương hiệu 

bê tông Tân Phú; 

Xây dựng thương hiệu máy nông nghiệp Tân Việt; 

Quá trình xây dựng thương hiệu sản phẩm bông gạc y tế An Lành; 

+ Format 4: “Nhà quản lý với vấn đề sở hữu trí tuệ”: Số lượng 05; cụ thể: 

Tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tại tỉnh NĐ và những 

vấn đề đặt ra; 

Xử lý hàng giả, hàng nhái đối với thương hiệu lớn may sông Hồng và nâng 

cao trình độ cho đội ngũ làm công tác thực thi quyền SHTT; 

Vấn đề  xây dựng thương hiệu sản phẩm tại các làng nghề; 

Nâng cao chất lượng - xây dựng thương hiệu các sản phẩm Nông - lâm - 

thủy sản; 

Các vấn đề liên quan đến Đăng ký bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm 

của doanh nghiệp; 

Như vậy dự án Xây dựng 24 chương trình “Sở hữu trí tuệ và cuộc sống” 

phát trên sóng truyền hình Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nam Định được thực 

hiện góp phần nối dài các hoạt động quảng bá sở hữu trí tuệ từ Trung ương đến địa 

phương. Thông qua dự án này, một số kiến thức về sở hữu trí tuệ trước đây chỉ 

đuợc tuyên truyền ở cấp vĩ mô, thì nay đã bắt đầu đến với công chúng tỉnh Nam 

Định gần gũi và dễ hiểu hơn thông qua nội dung các chương trình phát sóng. Dự 

án tuyên truyền một cách có hệ thống và dễ hiểu, các thông tin về SHTT nhằm 

nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, người tiêu dùng, nhà khoa học, nhà 

quản lý và cộng đồng về SHTT, hướng tới mục tiêu am hiểu, chấp hành và thực thi 
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pháp luật về SHTT. Chương trình cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

trong tỉnh, có nhu cầu nắm bắt thông tin mang tính định hướng, phương pháp luận 

cần thiết để tham khảo trong quá trình xây dựng thương hiệu, triển khai và quản lý 

tài sản của đơn vị mình. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dự án: “Xây dựng và phát sóng chương trình Sở hữu trí tuệ và cuộc sống” 

trên Đài truyền hình tỉnh Nam Định”đã giúp nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ 

của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phục vụ hội nhập kinh tế - quốc tế trên địa 

bàn tỉnh Nam Định. Dự án đã hoàn thành được mục tiêu và nội dung đề ra theo 

thuyết minh phê duyệt: 

- Khai thác kết quả, phát triển Chương trình “Chắp cánh Thương hiệu” 

- Xây dựng và phát sóng 24 chương trình “ Sở hữu trí tuệ và cuộc sống” trên 

Đài truyền hình tỉnh. 

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về SHTT trên sóng truyền hình và phát 

thanh. 

2. Kiến nghị  

Để chương trình “Sở hữu trí tuệ và cuộc sống” tiếp tục thu hút được đông 

đảo bạn xem truyền hình quan tâm đến vấn đề SHTT, đơn vị thực hiện dự án xin 

đề xuất kiến nghị sau: 

- Đề nghị UBND tỉnh Nam Định, sở Khoa học và Công nghệ đầu tư hỗ trợ, 

tiếp tục cho phép phát sóng chương trình thường xuyên trên sóng truyền hình và 

phát thanh.  

- Hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng chương trình với các phương thức và 

hình thức thể hiện phong phú như: tăng cường tọa đàm giao lưu, đa dạng thể loại 

truyền hình, phát thanh tương tác  giúp thu hút sự quan tâm của khán thính giả đối 

với chương trình. 

- Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ giúp đỡ huy động các tổ chức, cá 

nhân, nhà khoa học, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

tham gia chương trình và hỗ trợ hoạt động tư vấn và cung cấp kịp thời nguồn thông 

tin liên quan đến SHTT làm phong phú, đa dạng nội dung chương trình./. 
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HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2012-2013 
 

Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2012-2013 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong những năm qua, từ khi Luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực 7/2006, công 

tác quản lý SHTT của tỉnh Nam Định được thực hiện bằng nhiều biện pháp và 

không ngừng thay đổi thích ứng để đưa Luật sở hữu trí tuệ đi vào cuộc sống, nhất 

là đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Một trong những yếu 

tố quan trọng quyết định đến sức mạnh của doanh nghiệp là tài sản trong đó bao 

gồm tài sản trí tuệ. Bởi vậy, trong điều kiện hoạt động cạnh tranh khắc nghiệt của 

thị trường hiện nay, các doanh nghiệp phải chú ý đến việc bảo hộ các tài sản trí tuệ 

liên quan đến các sản phẩm của mình. 

Trong thời gian qua các cấp các ngành tỉnh Nam Định đã thực hiện nhiều 

biện pháp nhằm tăng cường hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản 

phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong sản xuất, kinh doanh 

thông qua công tác đào tạo, tập huấn, tuyên truyền phố biến kiến thức... 

Với việc triển khai mạnh mẽ nội dung các chương trình hỗ trợ phát triển tài 

sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Nam Định, dự án “Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên 

địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2012-2013” được thực hiện nhằm tăng cường hỗ 

trợ một số tổ chức, cá nhân sản xuất – kinh doanh - dịch vụ tại Nam Định phát 

triển tài sản trí tuệ; thay đổi nhận thức về sở hữu trí tuệ cho các tầng lớp nhân dân 

trên địa bàn tỉnh, tạo lập và bảo vệ tài sản trí tuệ góp phần phát triển sản xuất kinh 

doanh của các doanh nghiệp, tổ chức tại địa phương. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1.Tuyên truyền, đào tạo nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho 

cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nam Định 

- Tuyên truyền, phổ biến về SHTT, các kết quả nghiên cứu KHCN: 

+ Tuyên truyền trên Báo Nam Định 

+ Tuyên truyền trên sóng truyền hình tỉnh 

+ Tuyên truyền trên tạp chí chuyên ngành 

- Tổ chức Hội thảo, đào tạo tập huấn về sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao nhận 

thức về lĩnh vực sở hữu công nghiệp cho cộng đồng và cho doanh nghiệp: 

+ Hội thảo khoa học chuyên đề về sở hữu trí tuệ  

+ Tập huấn đào tạo kiến thức về Sở hữu trí tuệ  

+ Cử cán bộ tham gia khóa Đào tạo về SHTT  

- Biên soạn, phát hành tài liệu hướng dẫn về xác lập quyền sở hữu công 

nghiệp. 

+ Biên soạn, phát hành số tay hướng dẫn về xác lập quyền SHTT 

+ Biên soạn, phát hành tài liệu đăng bạ về Nhãn hiệu trên địa bàn tỉnh Nam 

Định giai đoạn 1996 đến 2012. 

Nội dung 2. Hỗ trợ xác lập, khai thác, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ tại 

tỉnh Nam Định 
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- Hỗ trợ thiết kế , đăng ký Nhãn hiệu cho các tổ chức, doanh nghiệp  

- Hỗ trợ thiết kế và đăng ký Kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm  

- Hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đối sản phẩm sáng tạo khoa học - công 

nghệ, các kết quả nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật  

- Hỗ trợ đăng ký bảo hộ Bản quyền chương trình phần mềm máy tính  

- Hỗ trợ một số tổ chức, doanh nghiệp tham dự Hội chợ trong nước  

Nội dung 3. Hỗ trợ triển khai các chương trình, hoạt động bảo vệ quyền sở 

hữu trí tuệ, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, sử dụng trái phép các đối tượng sở 

hữu trí tuệ 

Tổ chức đoàn thanh kiểm tra liên ngành thực thi các chính sách của Nhà 

nước về chống hàng giả, hàng nhái; chống việc sử dụng trái phép các đối tượng 

SHTT: Số lượng  02 đợt thanh kiểm tra, mỗi đợt 5 ngày. 

2. Kết quả 

- Kết quả tuyên truyền, đào tạo nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho 

cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nam Định 

+ Đã thực hiệntuyên truyền, phổ biến về SHTT, các thành tựu của khoa học 

và công nghệ (KH&CN) trong tỉnh, trong nước và các kết quả nghiên cứu nổi bật 

của các chương trình, đề tài KH&CN trên một số phương tiện thông tin đại chúng 

như: Báo Nam Định, Đài truyền hình tỉnh, tạp chí chuyên ngành KHCN: 

Tuyên truyền trên Báo Nam Định: Viết và đăng tải 15 bài viết tuyên truyền 

về sở hữu trí tuệ trên Báo Nam Định, nội dung các bài viết chủ yếu tập trung vào 

việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc thù của địa phương có thể mang 

lại nguồn kinh tế cho tỉnh. 

Tuyên truyền trên sóng truyền hình tỉnh: Thực hiện và phát sóng 03 phóng 

sự về Sở hữu trí tuệ gồm: Doanh nghiệp làng nghề Nam Định với bài toán xây 

dựng thương hiệu; Giữ lại làng nghề nước mắm Giao Châu; Xây dựng và tạo lập 

nhãn hiệu tập thể sản phẩm cá bống bớp. 

Tuyên truyền trên tạp chí chuyên ngành: Viết và đăng tải 06 bài viết chuyên 

đề có liên quan về Sở hữu trí tuệ trong các sốTập san KHCN của tỉnh . 

+ Tổ chức hội thảo, đào tạo tập huấn về sở hữu trí tuệ: Tổ chức 02 hội thảo 

về sở hữu trí tuệ cho đối tượng chính là doanh nghiệp và các làng nghề tại địa 

phương; tổ chức được 05 lớp tập huấn về SHTT cho các tổ chức và cá nhân tại địa 

phương; cử 02 cán bộ thường xuyên làm công tác trong lĩnh vực SHTT tham gia 

khoá đào tạo chuyên sâu về SHTT do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức tại Hà Nội 

+ Biên soạn, phát hành tài liệu hướng dẫn về xác lập quyền sở hữu công 

nghiệp:  

Thực hiện biên soạn và in ấn và phát hành03 loại Sổ tay hướng dẫn đăng ký 

cho 03 loại đối tượng là Nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp và Sáng chế. Sổ tay 

được thiết kế ngắn gọn trên khổ A5, in 4 màu với số lượng 1000 cuốn/loại sổ tay 

và được phát hành đến tận tay các nhà quản lý thuộc các huyện thành phố, các sở 

ngành các doanh nghiệp, các tổ chức HTX, làng nghề. 

Biên soạn, phát hành tài liệu đăng bạ về Nhãn hiệu trên địa bàn tỉnh Nam 

Định giai đoạn 1996 - 2012.Tài liệu được in 4 màu trên khổ A4 và in với số lượng 

1000 cuốn đăng bạ và phát hành. 

- Hỗ trợ xác lập, khai thác, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ tại tỉnh Nam 

Định. 



441 

 

+ Hỗ trợ thiết kế và đăng ký Nhãn hiệu cho 30 đơn vị là các tổ chức, doanh 

nghiệp tại Nam Định. 

+ Hỗ trợ thiết kế và đăng ký Kiểu dáng công nghiệp cho 03 doanh nghiệp tại 

Nam Định. 

+ Hỗ trợ đăng ký bảo hộ Sáng chế cho 01 sáng chế của tác giả Nguyễn 

Thành Công – huyện Giao Thủy: “Quy trình xử lý khí thải từ lò đốt rác thải sinh 

hoạt” . 

+ Hỗ trợ đăng ký bảo hộ Bản quyền chương trình phần mềm máy tính 03 

Chương trình phần mềm máy tính được sản xuất tại Nam Định. 

+ Hỗ trợ và bố trí cho 08 đơn vị tham gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm và 

chào bán sản phẩm tại Chợ Công nghệ và Thiết bị Hà Nội. 

- Hỗ trợ triển khai các chương trình, hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, 

ngăn chặn các hành vi xâm phạm, sử dụng trái phép các đối tượng sở hữu trí tuệ: 

Sở KH&CN đã tổ chức 02 đợt thanh, kiểm tra liên ngành tại 66 cơ sởtrên địa bàn 

tỉnh Nam Định. 

Như vậy Dự án triển khai đã mang lại hiệu quả rất lớn, cụ thể Số lượng đơn 

đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp năm 2013 tăng so với giai đoạn trước. 

Dự án đã góp phần nâng cao năng lực cho tổ chức, doanh nghiệp đối với hoạt động 

về sở hữu trí tuệ, dự án cũng góp phần xây dựng mối liên kết và hợp tác giữa 

doanh nghiệp và cơ quan quản lý, thực thi trong tỉnh trong việc chấp hành và thực 

hiện đúng pháp luật về sở hữu trí tuệ 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dự án“Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 

2012-2013” đã được triển khai trên phạm vi, quy mô toàn tỉnh và thực hiện đúng 

tiến độ đã đề ra, sản phẩm của dự án đầy đủ góp phần hoàn thành các mục tiêu 

Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ đề ra: 

- Nâng cao nhận thức về lĩnh vực sở hữu công nghiệp cho mọi tầng lớp nhân 

dân trong tỉnh nhất là đội ngũ cán bộ quản lý và cộng đồng các doanh nghiệp tại 

địa phương. 

- Khuyến khích và thúc đẩy các doanh nghiệp tích cực chủ động tham gia 

đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp.  

2. Kiến nghị  

Để góp phần hoàn thành mục tiêu Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí 

tuệ giai đoạn 2011-2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt Sở Khoa học và Công 

nghệ đề nghị UBND tỉnh Nam Định tiếp tục cho phép triển khai các hoạt động hỗ 

trợ như:  

- Tuyên truyền, đào tạo nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho cộng đồng 

trên địa bàn tỉnh Nam Định;  

- Hỗ trợ xác lập, khai thác, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ tại tỉnh Nam 

Định;  

- Hỗ trợ triển khai các chương trình, hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, 

các hoạt động nhằm ngăn chặn các hành vi xâm phạm, sử dụng trái phép các đối 

tượng sở hữu trí tuệ./. 
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HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2014-2015 
 

Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2014-2015 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tiếp nối hoàn thành các nhiệm vụ thuộc “Chương trình Hỗ trợ phát triển tài 

sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015” và  phát huy hiệu quả đạt được từ 

dự án “Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2012-

2013”. Sở Khoa học và Công nghệ đã định hướng các hoạt động cần tiếp tục thực 

hiện tiếp theo là: tiếp tục hỗ trợ các hoạt động  đào tạo, tập huấn về sở hữu trí tuệ 

cho đối tượng là cán bộ, sinh viên của các trường đại học/cao đẳng và các tổ chức 

khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hơn nữa việc hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị, 

cá nhân trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các 

san phẩm dịch vụ kinh doanh và hỗ trợ đăng ký Bản quyền chương trình phần 

mềm cho các tổ chức cá nhân. 

Nhiệm vụ “Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Nam Định giai 

đoạn 2014-2015” là hết sức cần thiết góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng 

về sở hữu trí tuệ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân sản xuất – kinh doanh tại địa phương để mở rộng thị trường và thúc đẩy sản 

xuất trong tỉnh nhằm phát triển kinh tế xã hội tỉnh và đồng thời hoàn thành mục 

tiêu Chương trình đề ra. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1.Tổ chức Hội thảo, đào tạo tập huấn về sở hữu trí tuệ nâng cao 

nhận thức về sở hữu trí tuệ 

- Hội thảo khoa học chuyên đề về sở hữu trí tuệ  

- Tập huấn đào tạo kiến thức về Sở hữu trí tuệ: Số lượng 05 lớp tập huấn, 

cho các đối tượng tham gia là: các cơ quan quản lý và thực thi; các tổ chức khoa 

học và công nghệ; cán bộ quản lý thuộc các sở, ngành; tập huấn về sở hữu trí tuệ 

cho doanh nghiệp 

- Cử cán bộ tham gia khóa đào tạo về Sở hữu trí tuệ: Cử 02 đến 04 cán bộ 

của Sở Khoa học và Công nghệ 

Nội dung 2.Hỗ trợ xác lập, khai thác, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ tại 

tỉnh Nam Định 

- Hỗ trợ đăng ký Nhãn hiệu:Hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu ưu tiên sản phẩm 

thuộc tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn 10 huyện/thành 

phố. Quy mô: 70 Nhãn hiệu  

- Hỗ trợ đăng ký Kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm được sản xuất tại 

tỉnh Nam Định. Quy mô: 07 Kiểu dáng công nghiệp   

- Hỗ trợ đăng ký 01 Sáng chế/Giải pháp hữu ích cho các tổ chức cá nhân 

trên địa bàn tỉnh Nam Định 

- Hỗ trợ đăng ký bảo hộ Bản quyền chương trình phần mềm máy tính sản 

xuất tại địa phương cho các tập thể, cá nhân tại Nam Định với số lượng 02 chương 

trình phần mềm máy tính. 
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- Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp tham dự Hội chợ, Triển lãm:  

+ 04 đơn vị/tổ chức tham dự Chợ Công nghệ và Thiết bị. 

+ 08 đơn vị tham dự Hội chợ hàng nông nghiệp, công nghiệp, làng nghề và 

các Hội chợ mang tính thương mại khác. 

Nội dung 3. Hỗ trợ xác lập, khai thác, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ tại 

tỉnh Nam Định: Tổ chức 03 đoàn thanh, kiểm tra về sở hữu trí tuệ. 

2. Kết quả 

- Kết quả hội thảo, đào tạo tập huấn nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ 

+ Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội thảo: “Khoa học và Công nghệ 

đồng hành cùng doanh nghiệp” vào  30/9/2015 với sự tham gia hơn 50 doanh 

nghiệp sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định. Thông qua Hội thảo, 

các đơn vị đã được trao đổi về các kinh nghiệm triển khai thực hiện cũng như thảo 

luận về các giải pháp xây dựng và phát triển các sản phẩm có hiệu quả.  

+ Đơn vị đã tổ chức được 05 lớp tập huấn về sở hữu trí tuệ cho 250 người 

tham gia trên địa bàn tỉnh. 

Nội dung các lớp tập huấn tập trung vào các vấn đề lớn như:Bảo vệ quyền 

sở hữu trí tuệ; Sử dụng các thông tin sáng chế sẵn có trong cơ sở dữ liệu sáng chế 

để xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. 

Các đơn vị tham gia lớp tập huấn đầy đủ, cán bộ tham gia chủ yếu là lãnh 

đạo doanh nghiệp, Những cán bộ trực tiếp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực sở 

hữu trí tuệ như: Công an tỉnh, công an huyện/thành phố, quản lý thị trường, viện 

kiểm sát, tòa án, thanh tra các ngành, phòng Công thương các huyện/thành phố… 

+ Sở Khoa học và Công nghệ đã cử 05 cán bộ có trình độ đại học và thường 

xuyên làm công tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tham gia các khóa đào tạo về 

SHTT do Cục Sở hữu trí tuệ và Thanh tra Bộ KH&CN tổ chức. 

- Kết quả hỗ trợ xác lập, khai thác, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ tại tỉnh 

Nam Định. 

+Tạo lập hồ sơ và đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu cho 70 sản phẩm của các tổ 

chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Nam Định cụ thể: Thành phố Nam Định:  20 Nhãn 

hiệu; Huyện Giao Thủy:16 đơn vị; huyện Xuân Trường: 03 đơn vị; huyện Nam 

Trực: 13 đơn vị; huyện Trực Ninh: 01 đơn vị; huyện Vụ Bản:  01 đơn vị; huyện 

Mỹ Lộc: 01 đơn vị; huyệnHải Hậu: 06 đơn vị; huyệnÝ Yên: 07 đơn vị; huyện 

Nghĩa Hưng: 02 đơn vị. 

+ Lựa chọn và tạo lập hồ sơ đăng ký Kiểu dáng công nghiệp cho  07 kiểu 

dáng công nghiệp là các sản phẩm được sản xuất tại tỉnh Nam Định. 

+ Lựa chọn và tạo lập hồ sơ đăng ký01 giải pháp hữu ích của tác giả Vũ Văn 

Long về giải pháp chốt hãm một chiều cho Bản lề. 

+ Lựa chọn và tạo lập hồ sơ đăng ký Bản quyền 02 Chương trình phần mềm 

máy tính được sản xuất tại Nam Định, cụ thể: “Phần mềm quản lý đề tài dự án”; 

“Phần mềm dự báo phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định” của đơn vị xây dựng 

phần mềm: Trung tâm tin học và thông tin KHCN. 

+ Dự án đã hỗ trợ và bố trí cho 12 đơn vị tham gia giới thiệu, quảng bá sản 

phẩm và chào bán sản phẩm tại các Hội chợ, Triển lãm được tổ chức tại Việt Nam:  

Hỗ trợ 05 đơn vị tham dự Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế Việt Nam 

năm 2014 tại Hà Nội từ ngày 14/11 – 17/11/2014. 



444 

 

Hỗ trợ, 01 đơn vị tham dự Triển lãm giới thiệu đặc sản địa phương, sản 

phẩm làng nghề truyền thống tại Hải Phòng từ ngày 11-12/5/2015. 

Hỗ trợ 04 đơn vị tham dự Chợ Công nghệ và Thiết bị quốc tế Việt Nam năm 

2015 tại Hà Nội từ ngày 01 – 04/10/2015. 

Hỗ trợ 02 đơn vị tham dự Hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam năm 2015 

tại Hà Nội từ ngày 6 – 9/11/2015. 

- Kết quả hỗ trợ các hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, ngăn chặn các 

hành vi xâm phạm, sử dụng trái phép các đối tượng sở hữu trí tuệ : Ban quản lý dự 

án đã phối hợp với Thanh tra Sở KH&CN tổ chức 03 đợt thanh, kiểm tra cụ thể:  

+ Đợt I: Tổ chức 01 đoàn kiểm tra Nhà nước về Sở hữu trí tuệ cho 08 đơn vị 

+ Đợt II: Thanh tra 19 đơn vị sản xuất - kinh doanh hàng điện, điện tử. 

+ Đợt III: Thanh tra 25 đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn. 

Như vậy dự án được thực hiện đã mang lại hiệu quả quang trọng trong quá 

trình hội nhập và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định. Dự án đã góp phần 

thúc đẩy hoạt dộng SHTT phát triển nhất là về vấn đề đăng ký bảo hộ, khai thác 

quyền Sở hữu trí tệ cho các sản phẩm được sản xuất kinh doanh tại Nam Định. 

Thông qua dự án các sản phẩm, dịch vụ ngày càng tạo dựng được danh tiếng 

và uy tín trên thị trường.  

Dự án đã góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác sở hữu trí tuệ 

của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tại địa phương. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dự án “ Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 

2014-2015” được thực hiện đảm bảo các nội dung và mục tiêu đặt ra.  

Dự án đã tổ chức tuyên truyền, đào tạo nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ 

cho cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nam Định thông qua 05 lớp tập huấn, 01 Hội thảo 

KHCN; Đã Hỗ trợ đăng ký 70 Nhãn hiệu, 07 KDCN, 01 Giải pháp hữu ích; 02 

Chương trình phần mềm; Hỗ trợ 12 lượt đơn vị tham gia Hội chợ, triển lãm giới 

thiệu và chào bán sản phẩm. 

Dự án đã hỗ trợ thực hiện 03 đoàn thanh kiểm tra về SHTT nhằm ngăn chặn 

các hành vi xâm phạm, sử dụng trái phép các đối tượng sở hữu trí tuệ. 

Các kết quả đạt được của dự án đã góp phần nâng cao nhận thức của các 

tầng lớp nhân dân, các nhà sản xuất, kinh doanh về tầm quan trọng của bảo hộ sở 

hữu trí tuệ trong phát triển sản xuất kinh doanh và đời sống, xã hội; giúp nâng cao 

năng lực cho cán bộ làm công tác sở hữu trí tuệ của cơ quan, tổ chức và doanh 

nghiệp tại địa phương. 

2. Kiến nghị  

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị UBND tỉnh Nam Định tiếp tục quan tâm 

hỗ trợ một số nội dung sau: 

- Tiếp tục hỗ trợ phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các 

sản phẩm của địa phương.  

- Hỗ trợ khai thác sáng chế/giải pháp hữu ích giúp doanh nghiệp ứng dụng 

tiến bộ KHCN từ đó nâng cao năng suất sản xuất - kinh doanh. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm  ngăn chăn các hành vi xâm 

phạm, sử dụng trái phép các đối tượng SHTT./. 
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HỖ TRỢ TẠO LẬP VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÔNG CỤ, PHƯƠNG TIỆN  

ĐỂ QUẢN LÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ “NƯỚC MẮM GIAO CHÂU” CHO  

SẢN PHẨM NƯỚC MẮM CỦA XÃ GIAO CHÂU,  

HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Hợp tác xã sản xuất nấm và  

chế biến nông hải sản Giao Thuỷ 
Thời gian thực hiện: 2012-2013 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nghề làm nước mắm Giao Châu là một nghề gia truyền do cha ông truyền 

lại từ bao đời nay được duy trì từ trên 200 năm về trước thuộc xã Giao Châu, 

huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Hiện nay làng nghề sản xuất nước mắm còn hơn 

100 hộ sản xuất, mỗi năm tiêu thụ từ 1800 - 2000 tấn tôm cá các loại, khối lượng 

sản xuất được mỗi năm trung bình 400.000-500.000 lít nước mắm. Thị trường tiêu 

thụ của sản phẩm Nước mắm Giao Châu chủ yếu là trong tỉnh và một số tỉnh lân 

cận như Hà Nam, Thái Bình, Hòa Bình...  

Tuy nhiên, làng nghề nước mắm Giao Châu đang đứng trước nguy cơ suy 

giảm đáng kể về số lượng hộ sản xuất và sản lượng sản xuất cũng như tiêu thụ trên 

thị trường,  nguyên nhân do các hộ sản xuất không chú trọng xây dựng thương hiệu 

cho sản phẩm; nước mắm Sa Châu ngày càng bị nước mắm giả lấn sân, đánh bại; 

các lớp trẻ ở Giao Châu bây giờ không còn mấy người mặn mà với nghề làm mắm 

của ông cha, đã phải giữ gìn qua bao năm tháng thăng trầm; không có cơ chế kiểm 

tra, giám sát nguyên liệu đầu vào tại các hộ sản xuất, điều này ảnh hưởng đến 

thương hiệu cũng như chất lượng nước mắm cũng khác nhau. 

Dự án: “Hỗ trợ tạo lập và xây dựng hệ thống công cụ, phương tiện để quản 

lý Nhãn hiệu tập thể “nước mắm Giao Châu” cho sản phẩm nước mắm của xã Giao 

Châu, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định” được thực hiện là hết sức cần thiết nhằm 

mục tiêu tạo lập và xây dựng hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể “nước mắm Giao 

Châu” góp phần nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế, bảo vệ uy tín, nâng cao khả 

năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung1. Xác lập quyền đối với nhãn hiệu tập thể “Nước mắm Giao 

Châu”: 

-  Khảo sát thu thập thông tin, tài liệu về hàng hoá, dịch vụ và vùng sản sản 

xuất, kinh doanh 

-  Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng đối với sản phẩm nước mắm 

-  Thiết kế, thống nhất lựa chọn mẫu NHTT để đăng ký xác lập quyền 

-  Xây dựng Quy chế sử dụng NHTT phục vụ việc lập Hồ sơ đăng ký 

-  Tiến hành các thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể 

Nội dung 2 Xây dựng nội dung hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể: 

-  Xây dựng mô hình tổ chức quản lý NHTT “ Nước mắm Giao Châu”  

-  Xây dựng hệ thống công cụ, phương tiện để quản lý NHTT 

-  Xây dựng hệ thống phương tiện, điều kiện quảng bá NHTT 
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- Triển khai thực hiện thí điểm các nội dung quản lý Nhãn hiệu tập thể 

”nước mắm Giao Châu” 

2. Kết quả 

 - Kết quả Xác lập quyền đối với nhãn hiệu tập thể “Nước mắm Giao Châu” 

+ Tiến hành thu thập thông tin, tài liệu về hàng hóa, dịch vụ và vùng sản 

xuất kinh doanh và tiến hành khảo sát trên 100 đối tượng là các hộ gia đình trong 

vùng sản xuất từ đó tổng hợp thông tin và đánh giá được thực trạng sản xuất và 

nhu cầu của các hộ dân và là cơ sở để tiếp tục các hoạt động hỗ trợ phát triển 

thương hiệu cho sản phẩm.   

+ Đơn vị đã xây dựng tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng cho 03 loại sản phẩm: 

Nước mắm cá, Nước mắm tôm, Mắm tôm. Tiến hành phân tích chất lượng tại Chị 

cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Từ các kết quả phân tích chất lượng của các 

sản phẩm trên đơn vị thực hiệnđã xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở và công bố 

tiêu chuẩn cơ sở cho 03 sản phẩm: Nước mắm tôm, nước mắm cá, mắm tôm. 

+ Thiết kế được 03 logo nhãn hiệu sản phẩm “Nước mắm Giao Châu” với 

các tiêu chí thể hiện tính thẩm mỹ, nội dung quảng bá đầu đủ, kích thước hợp lý. 

Tiến hành hội thảo thống nhất ý kiến lựa chọn  01 mẫu NHTT để đăng ký và sử 

dụng, và đơn vị đứng tên đăng ký bảo hỗ nhãn hiệu tập thể. 

+ Ban hành Quy chế sử dụng NHTT“Nước mắm Giao Châu” đưa vào vận 

hành và sử dụng đồng thời phục vụ việc lập Hồ sơ đăng ký NHTT cho sản phẩm. 

+ Đơn vị đã tiến hành các thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể nộp tại cục 

SHTT vào 13/03/2013 theo số đơn 4-2013-04567 và đã được Cục SHTT cấp văn 

bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “Nước mắm Giao Châu”.   

- Kết quả xây dựng nội dung hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể. 

+ Mô hình  tổ chức quản lý NHTT “Giao Châu” cho sản phẩm nước mắm  

được xây dựng và thống nhất đưa vào vận hành. Theo cơ cấu tổ chức được xây 

dựng thì Ban chủ nhiệm Hợp tác xã đóng vai trò tru cột điều hành và chỉ đạo các 

bộ phận gồm: Ban kỹ thuật; Ban tài chính; Ban kiểm soát hình thức sản phẩm; Bộ 

phân bán hàng. 

+ Kết quả xây dựng hệ thống công cụ, phương tiện để quản lý NHTT : 

Ban hành đưa vào sử dụng Quy trình cấp, sửa đổi, gia hạn và thu hồi Giấy 

chứng nhận quyền sử  nhãn hiệu tập thể ”Nước mắm Giao Châu”. 

Ban hành đưa vào sử dụng Quy trình quản sản xuất và chế biến sản phẩm 

mang nhãn hiệu tập thể ”Nước mắm Giao Châu”. 

Ban hành đưa vào sử dụng Quy định sử dụng nhãn mác, bao bì nhãn hiệu tập 

thể ”Nước mắm Giao Châu”. 

Thống nhất đưa vào sử dụng hệ thống sổ sách tự theo dõi tại từng hộ sản 

xuất trong quá trình thực hành sản xuất. 

Trang bị 01 bộ máy tính để bàn để thuận tiện trong việc thực hiện công tác 

quản lý và vận hành NHTT. Các thiết bị được mua sắm đều đạt yêu cầu theo thuyết 

minh được duyệt. 

+ Kết quả xây dựng hệ thống phương tiện, điều kiện quảng bá NHTT : 

Thiết kế và đưa vào sử dụng nhãn sản phẩm ứng với 3 loại sản phẩm (nước 

mắm cá, nước mắm tôm và mắm tôm)  

In 3000 nhãn sản phẩm phát cho các hộ sản xuất khi tiêu thụ trên thị trường. 
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Dự án đã thiết kế và in ấn 3000 tờ rơi quảng bá sản phẩm tuyên truyền tại 

hội chợ giới thiệu sản phẩm và tới các tầng lớp nhân dân. 

Đưa vào sử dụng hệ thống chai lo đựng sản phẩm”Nước mắm Giao Châu” 

gồm: 02 mẫu chai đựng nước mắm loại 1 lít; 01 mẫu chai đựng nước mắm loại 

500ml , 01 mẫu chai đựng mắm tôm loại: 250 ml. 

+ Kết quả triển khai thực hiện thí điểm các nội dung quản lý Nhãn hiệu 

tập thể ”nước mắm Giao Châu”. 
Tổ chức 01 lớp tập huấn cho các hộ sản xuất về quy trình kỹ thuật, phương 

thức quản lý và sử dụng NHTT với số lượng 100 người tham dự.  

Đăng 01 bài báo quảng bá sản phẩm mang NHTT ”Nước mắm Giao Châu”: 

đăng trên báo Nam Định và 01 bài báo đăng trên tạp chí tạp chí Hàng hóa & 

Thương hiệu số. 

Xây dựng phim phóng sự 10 phút phát trên Đài phát thanh và truyền hình 

tỉnh Nam Định tuyên truyền quảng bá rộng rãi sản phẩm đến với dân chúng. 

Như vậy dự án: “Hỗ trợ tạo lập và xây dựng hệ thống công cụ, phương tiện để 

quản lý Nhãn hiệu tập thể “nước mắm Giao Châu” cho sản phẩm nước mắm của xã 

Giao Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định” được thực hiện đã tạo một bước 

ngoặt quan trong trong việc phát huy giá trị các sản phẩm làng nghề của huyện Giao 

Thủy và tiếp tục lan tỏa đến các lang nghề khác trên toàn tỉnh. Việc xây dựng thành 

công nhãn hiệu tập thể “nước mắm Giao Châu” sẽ góp phần đảm bảo quyền sử dụng 

nhãn hiệu tập thể hợp pháp cho tổ chức, ngăn chặn và chống các hành vi sử dụng trái 

phép nhãn hiệu tập thể.  

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dự án: “Hỗ trợ tạo lập và xây dựng hệ thống công cụ, phương tiện để quản 

lý Nhãn hiệu tập thể “nước mắm Giao Châu” cho sản phẩm nước mắm của xã Giao 

Châu, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định” đã thực hiện được các nội dung, mục tiêu 

của dự án đã hoàn thành:   

Xác lập quyền Nhãn hiệu tập thể “nước mắm Giao Châu” cho sản phẩm 

nước mắm của xã Giao Châu, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định;  

Xây dựng hệ thống công cụ, phương tiện để quản lý nhãn hiệu tập thể “nước 

mắm Giao Châu”. 

Các nội dung thực hiện dự án cũng góp phần quảng bá, giới thiệu sản phẩm 

“nước mắm Giao Châu” rộng khắp và được nhiều người biết đến. 

2. Kiến nghị  

Với các kết quả dự án mang lại, sản phẩm “nước mắm Giao Châu” cần tiếp 

tục được hỗ trợ phát triển hơn nữa. Đơn vị thực hiện dự án xin đề xuất một số kiến 

nghị: 

- Các cấp các ngành địa phương cần quan tâm hơn nữa để tiếp tục duy trì và 

phát triển nhãn hiệu tập thể "nước mắm Giao Châu". 

- Đề nghị UBND tỉnh Nam Định tiếp tục quan tâm, có cơ chế chính sách đầu 

tư phát triển làng nghề nước mắm Giao Châu thích hợp. 

- Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh nước mắm Giao Châu cần phải 

tham gia tích cực vào mô hình quản lý và phát triển NHTT nước mắm Giao Châu. 

- Các hoạt động sản xuất và kinh doanh của làng nghề cần ý thức gắn kết lợi 

ích cá nhân với lợi ích chung của làng nghề để cùng phát triển sản phẩm./. 
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TẠO LẬP QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN  

ĐỒ GỖ LA XUYÊN” DÙNG CHO SẢN PHẨM LÀM TỪ GỖ CỦA XÃ YÊN NINH, 

 HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Trung tâm phát triển doanh 

nghiệp nông thôn Việt-VietED 
Thời gian thực hiện: 2012-2013 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Làng nghề Gỗ La Xuyên là một trong những làng nghề truyền thống nổi 

tiếng chuyên sản xuất đồ gỗ của xã Yên Ninh, huyện Ý Yên. Trải qua thời gian gỗ 

La Xuyên ngày càng được nhiều người biết đến. Làng gỗ La Xuyên đã hình thành 

các khu công nghiệp và đang góp phần phát triển kinh tế, xã hội làm đổi mới quê 

hương đất nước. 

Mặc dù có truyền thống, lịch sử phát triển lâu đời cũng như có tiềm năng 

phát triển mạnh rất mạnh mẽ, tuy nhiên hầu như các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

của Làng nghề Gỗ La Xuyên vẫn phải tự tìm đầu ra cho sản phẩm của mình với 

muôn vàn khó khăn, các sản phẩm Gỗ La Xuyên chưa được bảo hộ nhãn hiệu.  

Để góp phần khắc phục những khó khăn, vướng mắc trên, Dự án: “Tạo lập, 

quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “La Xuyên” dùng cho sản phẩm làm 

từ gỗ của xã Yên Ninh, huyện Ý Yên,  tỉnh Nam Định”  thuộc Chương trình hỗ trợ 

phát triển tài sản trí tuệ đã được UBND tỉnh Nam Đinh phê duyệt được thực hiện 

với mong muốn xây dựng thương hiệu cho sản phẩm gỗ La Xuyên và là giải pháp 

quan trọng nhằm, nâng cao danh tiếng, quảng bá phát triển sản phẩm, xây dựng hệ 

thống phân phối gắn với chuỗi cung ứng giúp nâng cao giá trị kinh tế, đảm bảo 

phát triển bền vững cho làng nghề, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người thợ 

thủ công của địa phương. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Các nội dung phục vụ việc đăng ký xác lập quyền đối với 

NHCN “Đồ gỗ La Xuyên” 

- Xác định và thống nhất tổ chức tập thể đứng tên đăng ký NHCN và tổ chức 

quản lý việc sử dụng NHCN. 

- Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm gỗ mỹ nghệ La Xuyên 

- Thiết kế, lựa chọn mẫu NHCN để đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

- Xây dựng quy chế sử dụng NHCN “Đồ gỗ La Xuyên”. 

- Lập hồ sơ đăng ký bảo hộ NHCN, nộp hồ sơ và theo đuổi hồ sơ. 

Nội dung 2. Xây dựng hệ thống công cụ để quản lý NHCN “đồ gỗ La Xuyên” 

- Xây dựng Quy trình quản lý NHCN và kiểm soát sản phẩm mang NHCN. 

- Xây dựng Quy trình kỹ thuật sản xuất sản phẩm “Đồ gỗ La Xuyên”. 

- Xây dựng Quy chế sử dụng tem, nhãn và bao bì cho sản phẩm mang 

NHCN. 

- Xây dựng Quy chế trao quyền và thu hồi quyền sử dụng NHCN “Đồ gỗ La 

Xuyên”. 

- Thiết kế, xây dựng hệ thống sổ sách tự theo dõi tại từng hộ sản xuất trong 

quá trình thực hiện sản xuất đến kinh doanh. 
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Nội dung 3. Xây dựng phương án khai thác NHCN “Đồ gỗ La Xuyên” 

- Xây dựng hệ thống phương tiện, điều kiện quảng bá, khai thác giá trị của 

NHCN trên thị trường. 

- Xây dựng phương án thiết lập, khai thác thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

Nội dung 4 . Triển khai thực hiện thí điểm hoạt động quản lý và khai thác 

NHCN “Đồ gỗ La Xuyên” cho các sản phẩm đồ gỗ 

2. Kết quả 

- Kết quả thực hiện các nội dung xác lập quyền đối với NHCN “Đồ gỗ La 

Xuyên”: 

+ Thống nhất được tổ chức tập thể đứng tên đăng ký NHCN và tổ chức quản 

lý việc sử dụng NHCN là Ủy ban nhân dân Yên Ninh, huyện Ý Yên, Nam Định đại 

cho các nhà sản xuất, kinh doanh các sản phẩm làm từ gỗ của làng nghề La Xuyên  

+ Ban hành tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm gỗ mỹ nghệ La Xuyên với các tiêu 

chí về nguồn gốc xuất xứ và cảm quan về chất lượng sản phẩm 

+ Thiết kế 05 logo nhãn hiệu với các tiêu chí thể hiện tính thẩm mỹ, nội 

dung quảng bá đầy đủ, kích thước thiết kế hợp lý. tổ chức hội nghị thống nhất 

thống nhất lựa chọn 01 mẫu NHCN để đăng ký và sử dụng. 

+ Thống nhất và ban hành quy chế sử dụng NHCN “Đồ gỗ La Xuyên” và áp 

dụng vào quá trình quản lý sản xuất sản phẩm gỗ mỹ nghệ La Xuyên 

+ Đơn vị đã đăng ký bảo hộ NHCN Đồ gỗ La Xuyên” tại Cục SHTT vào 

ngày 6/3/2014 theo số đơn : 4-2014-04196 và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Văn 

bằng bảo hộ nhãn hiệu “Gỗ mỹ nghệ La Xuyên” số 246998 theo Quyết định số 

34733/QĐ-SHTT 15/6/ 2015. 

- Kết quả xây dựng hệ thống công cụ để quản lý NHCN “đồ gỗ La Xuyên” 

+ Ban hành và đưa vào sử dụng Quy trình quản lý NHCN và kiểm soát sản 

phẩm mang NHCN. 

+ Ban hành và đưa vào sử dụng Quy trình kỹ thuật sản xuất các sản phẩm 

mang NHCN “Đồ gỗ La Xuyên”. 

+ Ban hành và đưa vào sử dụng Quy chế sử dụng tem, nhãn và bao bì cho 

sản phẩm mang NHCN. 

+ Ban hành và đưa vào sử dụng Quy chế trao quyền và thu hồi quyền sử 

dụng NHCN “Đồ gỗ La Xuyên”. 

+ Đưa vào sử dụng hệ thống sổ sách tự theo dõi tại từng hộ sản xuất và tổ 

chức hướng dẫn quá trình ghi chép, theo dõi quá trình sản xuất đến kinh doanh. 

- Kết quả xây dựng phương án khai thác NHCN “Đồ gỗ La Xuyên” 

+ Hệ thống phương tiện quảng bá, khai thác giá trị của NHCN“Đồ gỗ La 

Xuyên” được triển khai gồm:  

Chế tạo02 khuôn dập Logo lên sản phẩm, khuôn dập logo được sản xuất trên 

chất liệu nhôm nguyên khối. 

Thiết kế và in ấn tem nhãn sản phẩm theo logo của từng sản phẩm. 

Thiết kế và in 3,000 tờ rơi nhằm mở rộng giới thiệu sản phẩm ra thị trường. 

Thiết kế Pano, áp phích được thiết kế và treo quảng cáo. 

Hệ thống bao bì nilon có in logo của sản phẩm được đưa vào sử dụng. 

Đơn vị đã tổ chức in và treo biển quảng cáo với kich thước 3m x 10m x 2 

mặtquảng cáo cho sản phẩm gỗ mỹ nghệ La Xuyên đặt tại Quốc lộ 10 ,Yên Ninh. 
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+ Kết quả xây dựng hương án thiết lập, khai thác thị trường tiêu thụ sản 

phẩm: Đơn vị đã thiết kế và đưa vào vận hành khai thác Website giới thiệu và 

thương mại sản phẩm tại địa chỉ www.gomynghelaxuyen.com.vn thu hút rất nhiều 

lượt truy cập để tìm hiểu về các thông tin về sản phẩm. 

- Triển khai thực hiện thí điểm hoạt động quản lý và khai thác NHCN 

“Đồ gỗ La Xuyên” cho các sản phẩm đồ gỗ: 

+ Dự án đã tổ chức được tổng cộng 10 lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng 

lực về Sở hữu trí tuệ, thị trường, tài chính kế toán, tổ chức thương mại và đàm 

phán ký kết hợp đồng cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cán bộ quản lý 

NHCN. 

+ Tham gia hội chợ quảng bá sản phẩm tại Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ 

Hà Nội năm 2014 diễn ra tại Khu du lịch Thiên Đường Bảo Sơn, từ ngày: 10/ 

Xây dựng và phát sóng phóng sự: “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn 

hiệu chứng nhân La Xuyên”, thời lượng 15 phút trên Đài truyền hình Nam Định. 

Như vậy việc xây dựng thành công NHCN “Đồ gỗ La Xuyên” sẽ góp phần 

đảm bảo quyền sử dụng NHCN hợp pháp cho cá tổ chức, cá nhân. Ngăn chặn và 

phòng chống các hàng vi sử dụng trái phép NHCN.Từ đó góp phần nâng cao vị thế 

và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Củng cố lòng tin của người tiêu 

dùng đối với sản phẩm mỹ nghệ.Việc triển khai dự án cũng đã góp phần bảo vệ 

thương hiệu, danh tiếng cho một làng nghề có tuổi đời trên 1.000 năm của xã Yên 

Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

 Dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển NHCN “Đồ gỗ La Xuyên” cho các 

sản phẩm làm từ gỗ của xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định là Dự án được 

Cục SHTT, Bộ KHCN giao nhiệm vụ cho Sở KHCN Nam Định trực tiếp quản lý 

đến nay dự án đã thực hiện được các nội dung theo thuyết minh được duyệt.  

NHCN “Đồ gỗ La Xuyên” được cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ đã 

góp phần hỗ trợ nâng cao vị thế và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm “Đồ gỗ 

La Xuyên” trên thị trường.  

Thông qua các nội dung thực hiện, Dự án đã giới thiệu, quảng bá sản phẩm 

đã giúp nâng cao danh tiếng, tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm góp phần nâng cao 

thu nhập và phát triển kinh tế, xã hội huyện Hải Hậu. 

2. Kiến nghị  

Nhằm tiếp tục phát huy kết quả dự án đã mang lại. Đơn vị thực hiện dự án 

xin kiến nghị các các cấp các ngành cần quan tâm và phát triển các sản phẩm mang 

NHCN “Đồ gỗ La Xuyên” như sản phẩm thế mạnh của địa phương: 

- Tiếp tục có các hoạt động hỗ trợ, giải pháp để quản lý và phát triển NHCN 

“Đồ gỗ La Xuyên” sau khi được bảo hộ. 

- Thúc đẩy các hoạt động trao quyền sử dụng cho các cơ sở sản xuất kinh 

doanh có nhu cầu và có đủ điều kiện được quyền sử dụng NHCN “Đồ gỗ La 

Xuyên”. 

- Thúc đẩy quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực hiện tốt 

các quy định đã ban hành nhằm đảm bảo chất lượng và uy tín của sản phẩm trên thị 

trường./. 

 

http://www.gomynghelaxuyen.com.vn/
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TẠO LẬP QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN KÊNH THƯƠNG MẠI NHÃN HIỆU  

TẬP THỂ “BỐNG BỚP NGHĨA HƯNG” CHO SẢN PHẨM CÁ BỐNG BỚP 

 CỦA HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH 

 
 Đơn vị chủ trì: Hội nuôi trồng thủy sản huyện Nghĩa Hưng 

Thời gian thực hiện: 2014-2015 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nghĩa Hưng là một huyện có đường bờ biển dài nhất tỉnh Nam Định, thuận 

lợi phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng. Từ nhiều năm nay, huyện Nghĩa Hưng đã 

chủ động quy hoạch vùng nuôi các sản phẩm nông thủy sản có giá trị kinh tế cao 

trong đó có cá bống bớp.  

Cá bống bớp là loài cá nước mặn, đánh bắt tự nhiên ngoài biển, được người 

dân thuần hóa trở thành con nuôi nước lợ. Với đặc tính khỏe, dễ nuôi, có giá trị dinh 

dưỡng cao, thịt ngọt, dai và thơm, được thị trường ưa chuộng nên cá bống bớp 

nhanh chóng được người nuôi thủy sản vùng mặn lợ đưa vào nuôi đại trà ở các xã 

Nghĩa Thắng, Nghĩa Lợi, Nghĩa Hải, Nông trường Rạng Đông .vv.. theo cách khai 

thác và thu mua con giống tự nhiên ở các xã ven biển Hải Hậu, Giao Thủy về nuôi 

vỗ thành cá thương phẩm.Giá cá bống bớp xuất bán tại đầm là 200-300 nghìn 

đồng/kg tùy theo kích cỡ, bình quân 1 ha nuôi cá bống bớp có nguồn thu 1,5-1,8 tỷ 

đồng.  

Diện tích nuôi cá bống bớp của huyện Nghĩa Hưng đạt 230 ha và mở rộng 

sang vùng Tây Nam Điền với tổng số hộ gia đình nuôi khoảng 200 hộ. Mặc dù, có 

sản lượng lớn, giá trị cao và chủ động các điều kiện sản xuất nhưng việc tiêu thụ cá 

bống bớp vẫn còn gặp nhiều hạn chế do bị thương lái ép giá, chưa được tham gia 

vào chuỗi tiêu thụ hiện đại và xuất khẩu chính ngạch, sản phẩm bán đi không rõ 

nguồn gốc và nhãn hiệu của Nghĩa Hưng nên hiệu quả kinh tế chưa cao. 

Để góp phần khắc phục những khó khăn, vướng mắc nêu trên, được sự hỗ trợ 

của UBND tỉnh Nam Định, Sở KHCN Nam Định dự án: “Tạo lập, quản lý và phát 

triển Nhãn hiệu tập thể “bống Bớp Nghĩa Hưng” cho sản phẩm cá bống bớp của 

huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định” thực hiện với mục tiêu xây dựng và phát triển 

thương hiệu cho sản phẩm cá bống bớp của huyện Nghĩa Hưng, giúp nâng cao giá 

trị kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho các 

hộ dân tại địa phương cũng như góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nam Định. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1. Đăng ký xác lập quyền đối với NHTT “cá bống Bớp Nghĩa 

Hưng” 

- Khảo sát về quy mô, hiện trạng sản xuất và tiêu chí cảm quan sản phẩm 

- Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cho sản phẩm 

- Xác định và thống nhất tổ chức tập thể đứng tên đăng ký NHTT 

- Xây dựng Quy chế sử dụng NHTT phục vụ việc đăng ký NHTT  

- Đăng ký Nhãn hiệu tập thể 

Nội dung 2. Xây dựng hệ thống công cụ để quản lý NHTT 

- Xây dựng mô hình tổ chức quản lý NHTT “ Cá bống bớp Nghĩa Hưng” 
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- Quy trình quản lý NHTT và kiểm soát chất lượng sản phẩm mang NHTT 

- Quy trình kỹ thuật sản xuất sản phẩm NHTT “Cá Bống Bớp Nghĩa Hưng” 

- Quy chế sử dụng tem nhãn, bao bì sản phẩm mang NHTT 

- Hệ thống sổ sách tự theo dõi 

Nội dung 3. Xây dựng phương án khai thác NHTT “Cá bống bớp Nghĩa 

Hưng” 

- Thiết kế hệ thống phương tiện nhận diện sản phẩm mạng NHTT 

- Xây dựng phương án thiết lập, khai thác,mở rộng thị trường sản phẩm  

- Triển khai mô hình thử nghiệm hoạt động quản lý và khai thác NHTT 

Nội dung 4. Triển khai mô hình thử nghiệm hoạt động quản lý và khai thác 

NHTT. 

2. Kết quả 

- Kết quả các nội dung xác lập quyền đối với NHTT “cá bống Bớp Nghĩa 

Hưng” 

+ Khảo sát tại các hộ sản xuất để đánh giá được thực trạng tình hình sản 

xuất, kinh doanh và nhu cầu cần được bảo hộ đối với sản phẩm và  điều kiện cơ sở 

vật chất, hạ tầng kỹ thuật sản xuất của các hộ dân trong vùng triển khai dự án. 

+ Kết quả xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cho sản phẩm: Sản 

phẩm được Sở Y tế xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn vệ sinh thực phẩm 

cho sản phẩm cá bống bớp do Hội Nuôi trồng thủy sản Nghĩa Hưng sản xuất theo 

xác nhận số 114/2014/YTNĐ- XNCB. 

+Thống nhất lựa chọn: Hội nuôi trồng thủy sản Nghĩa Hưngsẽ làm chủ đơn 

đăng ký Nhãn hiệu tập thể “cá bống bớp Nghĩa Hưng”. 

+ Quy chế sử dụng NHTT “cá bống Bớp Nghĩa Hưng” được ban hành và 

đưa vào quản lý, sử dụng và phục vụ tạo lập hồ sơ  đăng ký NHTT.  

+ Đơn vị đã thực hiện nộp hồ sơ đăng ký Nhãn hiệu tập thểtại Cục Sở hữu 

trí tuệ từ  ngày 26.11/2014. Kết quả ngày 15.11/2015 đã nhận được văn bằng bảo 

nhãn hiệu số 253399 theo Quyết định số 65945/QĐ – SHTT ngày 22/10/2015 của 

Cục sở hữu trí tuệ. 

- Kết quả xây dựng hệ thống công cụ để quản lý NHTT. 

+ Mô hình tổ chức quản lý NHTT “ Cá bống bớp Nghĩa Hưng” cho sản 

phẩm cá bống bớp của huyện Nghĩa Hưng được thống nhất và đưa vào vận hành 

quản lý. 

+ Ban hành Quy trình quản lý NHTT và kiểm soát chất lượng sản phẩm 

mang NHTT“ Cá bống bớp Nghĩa Hưng” và đưa vào sử dụng trong quá trình sản 

xuất. 

+ Ban hành Quy trình kỹ thuật sản xuất sản phẩm mang NHTT “Cá Bống 

Bớp Nghĩa Hưng” nhằm kiểm soát và  nâng cao chất lượng sản phẩm. 

+ Ban hành Quy chế sử dụng tem nhãn, bao bì sản phẩm mang NHTT“Cá 

Bống Bớp Nghĩa Hưng” khi lưu hành sản phẩm ra thị trường. 

+ Đưa vào sử dụng hệ thống sổ sách tự theo dõi tại các hộ sản xuất trong quá 

trình sản xuất và thương mại sản phẩm. 

- Xây dựng phương án khai thác NHTT “Cá bống bớp Nghĩa Hưng”. 

+ Hệ thống phương tiện nhận diện sản phẩm mạng NHTT“Cá bống bớp 

Nghĩa Hưng” bao gồm: 

 Nhãn sản phẩm (cho thùng đựng sản phẩm để bày bán/vận chuyển)được in 
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dán vào thùng 40x50cm với số lượng 3000 chiếc phát cho các hộ sử dụng. 

 Dự án đã in ấn được 3000 tờ rơi quảng bá sản phẩm mang NHTT để tuyên 

truyền tại hội chợ, tại bến cá, chợ hải sản các tỉnh. 

 Thiết kế, in và treo 02 biển quảng cáo tại trục đường 55 của huyện Nghĩa 

Hưng và số 179 đường Hùng Vương – TP Nam Định. 

 Thiết kế và đưa vào vận hành 01 Website để quảng bá, khai thác và thương 

mại sản phẩm mang tại tên miềnWebsite:  cabongbopnghiahung.com đã thu hút rất 

nhiều người truy cập và tìm hiểu , thương mại sản phẩm. 

+ Đơn vị đã xây dựng phương án thiết lập, khai thác và mở rộng thị trường 

tiêu thụ sản phẩm với việc tổ chức điều tra, khảo sát thị trường từ đó đánh giá về 

nhu cầu của thị trường và tìm đầu ra cho sản phẩm, tìm kênh tiêu thụ phù hợp nhất 

cho sản phẩm cá bống bớptại TP Nam Định và một số tỉnh phía Bắc. 

- Triển khai mô hình thử nghiệm hoạt động quản lý và khai thác NHTT. 

+ Dự án đã thí điểm các hoạt động quản lý và khai thác NHTT thực hiện tại 

xã Nam Điền, thị trấn Rạng Đông huyện Nghĩa Hưng với chủ thể tham gia mô 

hình thử nghiệm: Là thành viên của Hội, hộ sản xuất giống cá bống bớp. 

+ Tổ chức 02 hội nghị tập huấn giới thiệu về Nhãn hiệu tập thể, các văn bản, 

quy định về NHTT với 100 người tham gia là các hội viên nuôi cá bống bớp. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể “bống Bớp Nghĩa 

Hưng” cho sản phẩm cá bống bớp của huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định”  được 

thực hiện đã giúp hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể cho sản 

phẩm cá bống bớp Nghĩa Hưng  đã góp phần tích cực đảm bảo quyền sử dụng nhãn 

hiệu tập thể hợp pháp cho tổ chức, ngăn chặn và chống các hành vi sử dụng trái 

phép nhãn hiệu tập thể.  

Dự án thực hiện góp phần quảng bá cho sản phẩm, tăng giá trị, vị thế của sản 

phẩm trên thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. 

Nhãn hiệu tập thể Cá bống bớp Nghĩa Hưng được bảo hộ cũng góp phần 

củng cố lòng tin của người tiêu dùng, nâng cao lượng tiêu thụ sản phẩm rộng khắp 

góp phần tăng thu nhập và  nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, góp phần 

ổn định xã hội và phát triển kinh tế xã hội của  huyện Nghĩa Hưng. 

2. Kiến nghị  

Để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được của dự án và tiếp tục đẩy mạnh 

phát triển thương hiệu cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể Cá bống bớp Nghĩa 

Hưng. Đơn vị chủ trì thực hiện dự án kiến nghị các cấp các ngành và địa phương 

quan tâm và tiếp tục hỗ trợ các hoạt động nhằm duy phát triển sản phẩm:  

- UBND huyện Nghĩ Hưng cần quan tâm và giám sát việc duy trì quản lý 

NHTT “Cá bống bớp Nghĩa Hưng” đạt hiệu quả hơn nữa. 

- Các cấp ngành cần quan tâm hỗ trợ các hoạt động mở rộng thị trường xuất 

khẩu chính ngạch sang các nước trong khối ASEAN giúp hỗ trợ cho các hộ sản 

xuất kinh doanh có tiềm năng phát triển, giúp cho ngươì dân vững vàng và yên tâm 

đầu tư phát triển sản xuất. 

- Tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao quyền sử dụng cho các cơ sở có nhu 

cầu và có đủ điều kiện được quyền sử dụng NHTT Cá bống bớp Nghĩa Hưng đã 

được bảo hộ./. 



454 

 

XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

TẠI TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH 
 

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2014-2015 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Nam Định là một cơ sở đạo tạo đại học 

thuộc khối kỹ thuật đã được xây dựng và phát triển với tiền thân là trường cao 

đẳng. Trường hiện tại hoạt động với 9 phòng chức năng, 5 trung tâm, 9 khoa và 1 

bộ môn. Ngoài nhiệm vụ chính là đào tạo chuyên môn các ngành học thì công tác 

nghiên cứu khoa học luôn được nhà trường quan tâm, cán bộ, giảng viên và sinh 

viên của nhà trường luôn luôn tìm tòi và sáng tạo với rất nhiều các hoạt động sáng 

tạo, thành tích nghiên cứu, giải pháp hữu ích.  

Mặc dù vậy số lượng sáng chế, giải pháp hữu ích được bảo hộ còn rất ít. Các 

cán bộ, giảng viên nhà trường ít quan tâm đến việc bảo hộ tài sản trí tuệ, còn sinh 

viên thì thiếu những hiểu biết cơ bản về lĩnh vực sở hữu trí tuệ. 

Thời kỳ hội nhập kinh tế đòi hỏi chúng ta phải chuẩn bị tốt các điều kiện về 

văn hóa, tri thức và đặc biệt quan trọng là lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Vì thế, cần giáo 

dục cho sinh viên những kiến thúc cơ bản về hội nhập, trong đó vấn đề bảo hộ và 

bảo vệ quyền SHTT có tầm quan trọng đặc biệt để chuẩn bị cho tương lai lâu dài.  

Dự án: “Xây dựng và tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật Nam Định” được thực hiện là hết sức cần thiết nhằm mục tiêu 

Xây dựng và tổ chức hoạt động SHTT trong trường đại học SPKT Nam Định nhằm 

nâng cao nhận thức về SHTT cho cán bộ, giảng viên và sinh viên, khuyến khích 

hoạt động nghiên cứu sáng tạo, thúc đẩy quá trình khai thác, chuyển giao quyền 

SHTT và bảo vệ tài sản trí tuệ của cán bộ - giáo viên, sinh viên của Trường Đại 

học SPKT Nam Định và nâng cao năng lực về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa 

học của Nhà trường, góp phần đưa các kết quả nghiên cứu vào phát triển kinh tế, 

xã hội của tỉnh Nam Định.  

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Xây dựng các văn bản về hoạt động sở hữu trí tuệ tại Trường 

Đại học SPKT Nam Định 
- Khảo sát, học tập về tổ chức hoạt động SHTT 

- Xây dựng các văn bản về hoạt động sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học 

SPKT Nam Định; 

Nội dung 2. Tuyên truyền phổ biến kiến thức về SHTT cho cán bộ, giáo 

viên  và sinh viên trong trường và triển khai thực hiện thí điểm việc thực hiện 

hoạt động sở hữu trí tuệ tại Trường đại học SPKT Nam Định 
- Giảng dạy, tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ-giáo viên, sinh viên có liên 

quan Đại cương về sở hữu trí tuệ; 

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn cho cán bộ, giảng viên về tạo lập, quản lý và 

khai thác quyền sở hữu trí tuệ; 

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đại diện lãnh đạo Trường, bộ phận phụ 

trách về SHTT, đại diện lãnh đạo các phòng, khoa, bộ môn. 
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Nội dung 3. Triển khai thí điểm việc thực hiện các quy định về hoạt động 

SHTT tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 

- Hỗ trợ bảo hộ, quản lí và khai thác quyền sở hữu trí tuệ của cán bộ, giảng 

viên và sinh viên Trường Đại học SPKT Nam Định: Hỗ trợ đăng ký quyền tác giả 

cho 10 sản phẩm của đề tài khoa học, công nghệ đã được nghiệm thu. 

- Đánh giá, hoàn thiện tổ chức hoạt động SHTT: Tổ chức các cuộc hội thảo 

đánh giá, tổng kết và xin ý kiến chuyên gia đề xuất xây dựng và tổ chức hoạt động 

SHTT 

2. Kết quả 

 - Xây dựng các văn bản về hoạt động sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học 

SPKT Nam Định 

+ Khảo sát về tình hình tổ chức hoạt động SHTT tại 04 trường Đại học và 01 

trung tâm: 

Đại học Luật, đã tổng hợp được nội dung khảo sát: Cơ cấu tổ chức hoạt 

động SHTT và nội dung về giảng dạy SHTT trong Nhà trường 

Đại học Thương mại đã tổng hợp được nội dung khảo sát: Cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm và các nhiệm vụ của Trung tâm xung quang hoạt động SHTT 

Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tổng hợp được nội dung khảo sát: Các hoạt 

động liên quan tới đào tạo về SHTT và chuyển giao công nghệ 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tổng hợp được nội dung khảo sát: Các 

hoạt động NCKH và việc thực thi SHTT đối với sản phẩm của các hoạt động 

NCKH 

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo - Cục Sở hữu trí tuệ đã tổng hợp được nội 

dung khảo sát: Các hoạt động liên quan tới đào tạo về SHTT và chuyển giao công 

nghệ 

 + Xây dựng các văn bản về hoạt động sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học:   

Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định đã ban hành “Qui định về quản 

lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định” 

(theo Quyết định số 560/QĐ-ĐHSPKTNĐ, Ngày 11/8/2015),“Kế hoạch chiến lược 

hoạt động sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định giai 

đoạn 2015-2020” (theo kế hoạch số 95B/KH-ĐHSPKTNĐ, ngày 03/9/2015). 

- Tuyên truyền phổ biến kiến thức về SHTT cho cán bộ, giáo viên và sinh 

viên trong Trường . 

+ Giảng dạy, tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, sinh viên có liên 

quan về sở hữu trí tuệ với:  07 lớp dành cho sinh viên; 03 lớp cho cán bộ, giáo viên 

của trường. 

+ Tổ chức tập huấn hướng dẫn cho cán bộ, giảng viên về tạo lập, quản lý và 

khai thác quyền sở hữu trí tuệ với số lượng 120 người chia làm 02 lớp là đại diện 

lãnh đạo, cán bộ phụ trách về SHTT và 5 giảng viên của các đơn vị trực thuộc. 

- Triển khai thí điểm việc thực hiện các quy định về hoạt động SHTT tại 

Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định:  

+ Lựa chọn 10 sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học cấp Trường do cán 

bộ giáo viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thực hiện để hỗ trợ 

đăng ký Bản quyền tác giả. Kết quả, cả 10 sản phẩm đều đã được Cục Bản quyền 

tác giả cấp giấy chứng nhận. 
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+ Trên cơ sở các kết quả triển khai hoạt động sở hữu trí tuệ, đơn vịđã tổ 

chức hội thảo với sự tham gia của các cán bộ, giảng viên, chuyên gia lĩnh vực 

SHTT nhằm đánh giá, tổng kết và xin ý kiến chuyên gia đề xuất cải tiến và tổ chức 

hoạt động sở hữu trí tuệ ngày càng hiệu quả hơn. 

Như vậy dự án “Xây dựng và tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ tại Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định” đã mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội rất 

lớn đặc biệt là cho sinh viên, giảng viên của nhà trường trong đó đã giúp hỗ trợ 

đảm bảo quyền lợi vật chất về quyền tác giả đối với tài sản trí tuệ của tập thể, cá 

nhân và của Nhà trường; Giáo dục và nâng cao hiểu biết về SHTT, đặc biệt là các 

văn bản qui phạm pháp luật về SHTT, nhận thức được quyền lợi, nghĩa vụ và tôn 

trọng quyền SHTT của người khác; khuyến khích các hoạt động sáng tạo, nghiên 

cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; bảo đảm cho hoạt động nghiên cứu khoa 

học, chuyển giao công nghệ phát triển bền vững; ngăn chặn hành vi xâm phạm đến 

quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể sáng tạo. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dự án “Xây dựng và tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Nam Định” được triển khai trong 16 tháng (từ tháng 8/2014 đến 

tháng 12/2015) thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011- 

2015 tỉnh Nam Định đã hoàn thành Dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và 

hoàn thành các mục tiêu đề nội dung phê duyệt.  

Dự án thực hiện đã giúp xây dựng và tổ chức được các hoạt động SHTT 

trong trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định  

Dự án đã giúp nâng cao nhận thức về SHTT, khuyến khích hoạt động nghiên 

cứu sáng tạo, thúc đẩy quá trình khai thác, chuyển giao quyền SHTT và bảo vệ tài 

sản trí tuệ của cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học SPKT Nam Định. 

2. Kiến nghị  

Nhằm tiếp tục duy trì hiệu quả mà dự án mang lại, Trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật Nam Định đề nghị UBND tỉnh Nam Định, Sở Khoa học và công nghệ 

tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ các hoạt động sở hữu trí tuệ trong nhà 

trường cụ thể:  

- Chú trọng công tác tập huấn nâng cao kiến thức về SHTT cho cán bộ, 

giảng viên chuyên trách về SHTT của trường;  

- Nâng cao nhận thức về SHTT cho sinh viên thông qua các lớp tập huấn, 

phổ biến kiến thức về SHTT, các hoạt động tuyên truyền về SHTT dươi các hình 

thức đa dạng khác nhau; 

- Tiếp tục có các cơ chế khuyến khích khả năng sáng tạo đối với cán bộ, 

giảng viên và đặc biệt là đối với sinh viên của nhà trường. 

- Tiếp tục xem xét, nghiên cứu nhân rộng mô hình quản lý hoạt động SHTT 

của Nhà trường tới các trường đại học, cao đẳng khác trên địa bàn tỉnh./. 
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ÁP DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ 

HỖ TRỢ MỘT SỐ NỘI DUNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, KHAI 

THÁC, PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU TẬP THỂ “RƯỢU NẾP YÊN PHÚ”  

CỦA XÃ YÊN PHÚ, HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH 

 
Đơn vị chủ trì: Hợp tác xã Yên Phú 
Thời gian thực hiện: 2014-2015 

 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Xã Yên Phú - Huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định là một xã có điều kiện địa lý 

thuận lợi với nghề trồng lúa nước từ lâu đời và là sản xuất chính của các hộ nông 

dân. Cũng từ đặc điểm đó xã Yên Phú đã hình thành nghề nấu rượu từ cách đây 

hơn 100 năm, rượu Yên Phú nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Hiện nay, 

rượu Yên Phú không chỉ cung cấp cho người dân địa phương mà còn được vận 

chuyển tiêu thụ đến nhiều khác hàng trong và các tỉnh khác. 

Với mong muốn phát triển làng nghề truyền thống của địa phương, Hợp tác 

xã Nông nghiệp Yên Phú đã tập hợp những người sản xuất tiêu biểu thành tổ chức, 

hợp tác thu mua, đóng chai và thương mại hóa sản phẩm.Đặc biệt hơn, ngày 06 

tháng 12 năm 2007 rượu nếp Yên Phú đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng 

bảo hộ nhãn hiệu tập thể (NHTT) cho Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Phú. 

Tuy nhiên, mô hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm “rượu nếp Yên Phú” còn 

mang tính chất tự phát chưa đồng bộ về chất lượng. Việc quản lý và khai thác 

NHTT “rượu nếp Yên Phú” chưa được quan tâm dẫn đến tình trạng các sản phẩm 

không được kiểm soát về chất lượng, không sử dụng nhãn mác bán tràn lan và làm 

giảm uy tín thương hiệu làng nghề “rượu nếp Yên Phú”. 

Để NHTT “rượu nếp Yên Phú” đã được bảo hộ phát huy hiệu quả, đem lại 

giá trị thương mại, nâng cao đời sống kinh tế, xã hội cho người dân Yên Phú, dự án 

“Áp dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm và hỗ trợ một số nội dung 

nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, phát triển nhãn hiệu tập thể “Rượu nếp 

Yên Phú” của xã Yên Phú, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định” thực hiện là hết sức cần 

thiết giúp cho việc quản lý và sử dụng có hiệu quả NHTT “Rượu nếp Yên Phú”, 

giúp hỗ trợ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm “Rượu nếp 

Yên Phú”. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1:Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản 

phẩm rượu nếp Yên Phú: 

- Tiếp nhận chuyển giao công nghệ là tháp tinh chế sản phẩm rượu phù hợp 

quy mô HTX. 

- Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng: Sản phẩm rượu sau khi được tinh lọc qua hệ 

thống tháp tinh lọc rượu được chuyển giao sẽ đạt tiêu chuẩn TCVN 7043 - 2009 

Nội dung 2: Xây dựng hệ thống công cụ phương tiện để quản lý NHTT 

“Rượu nếp Yên Phú”: 

- Xây dựng hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất rượu mang NHTT ”Rượu 

nếp Yên Phú”; 

- Xây dựng quy chế về kiểm soát NHTT;   
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- Xây dựng quy trình cấp, gia hạn và thu hồi quyền sử dụng NHTT  

- Xây dựng và hoàn thiện quy chế sử dụng tem, nhãn sản phẩm; 

- Xây dựng hệ thống sổ sách tự theo dõi tại từng hộ sản xuất trong quá sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm 

-  Xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm mang NHTT ”Rượu 

nếp Yên Phú”.  

Nội dung 3: Xây dựng hệ thống phương tiện, điều kiện quảng bá NHTT: 

Hệ thống các phương tiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm sẽ xây dựng trong 

dự án bao gồm:Thiết kế tờ rơi  để quảng bá sản phẩm; thùng, hộp đựng nhiều sản 

phẩm để bày bán/vận chuyển; hệ thống pano áp phích để giới thiệu, quảng bá sản 

phẩm 

Nội dung 4: Triển khai thực hiện thí điểm các nội dung quản lý Nhãn hiệu 

tập thể ”Rượu nếp Yên Phú” 

- Tổ chức tập huấn phổ biến  quy định về quản lý, khai thác và phát triển 

NHTT 

- Triển khai một số chương trình, hoạt động quảng bá sản phẩm mang 

NHTT 

2. Kết quả 

- Hệ thống tháp tinh chế rượu được chuyển giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: 

+ Thiết bị có khả năng điều chỉnh và ổn định lưu lượng trong dải 15– 20L/h. 

+ Cho phép điều chỉnh và ổn định tốc độ hơi đi trong tháp. 

+ Cho phép đo và hiển thị giá trị nhiệt độ đỉnh tháp và đáy tháp. 

+ Chiều cao hệ thống khoảng 3 – 3,4m 

+ Số đĩa chưng luyện 8 – 12 đĩa. 

+ Tháp tinh chế có khả năng loại bỏ tạp chất chính trong rượu như: aldehyd, 

iso – butanol, n – propanol, methanol. 

+ Vận hành đơn giản, phù hợp quy mô HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

+ Công suất: 200 lít/ngày 

- Hệ thống công cụ, phương tiện để quản lý NHTT được xây dựng, ban hành 

và đưa vào sử dụng: 

+ Quy trình kỹ thuật sản xuất rượu mang NHTT «Rượu nếp Yên Phú” 

+ Quy chế kiểm soát NHTT «Rượu nếp Yên Phú” 

+ Quy trình cấp, gia hạn và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng NHTT 

”Rượu nếp Yên Phú” 

+ Quy chế sử dụng tem, nhãn phẩm mang NHTT «Rượu nếp Yên Phú” 

+ Hệ thống sổ sách tự theo dõi tại từng hộ sản xuất trong quá trình sản xuất.  

+ Công bố hợp Quy theo Quy chuẩn quốc gia cho sản phẩm” Rượu nếp Yên 

Phú”theo số 39/2015/YTND-TNCB, ngày 13/5/2015 của Chi cục vệ sinh an toàn 

thực phẩm Sở Y tến Nam Định. 

- Hệ thống phương tiện, điều kiện quảng bá NHTT: 

+ Triển khai pano áp phích và in ấn 400 tờ để quảng bá sản phẩm mang 

NHTT ”Rượu nếp Yên Phú”  

+ Triển khai thiết kế và in 300 thùng bìa caton để đựng sản phẩm «Rượu nếp 

Yên Phú” với nhiều kích cỡ phục vụ lưu hành sản phẩm ra thị trường  

+ Tiến hành in 2000 nhãn sản phẩm  phát cho các hộ sản xuất sử dụng trên 

sản phẩm khi tiêu thụ. 
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- Triển khai thực hiện thí điểm các nội dung quản lý Nhãn hiệu tập thể 

”Rượu nếp Yên Phú” 

+ Tổ chức 01 lớp tập huấn cho các hộ sản xuất trong Hợp tác xã phổ biến  

quy định về quản lý, khai thác và phát triển NHT. 

+ Tham gia hội chợ Xuân Nam Định quảng bá và giới thiệu sản phẩm mang 

NHTT «Rượu nếp Yên Phú”. 

Dự án được thực hiện đã giúp đã mang lại hiệu quả và ý nghĩa xã hội rất lớn 

trong việc gìn giữ và phát huy giá trị các sản phẩm đặc sản truyền thống của địa 

phương. Sản phẩm «Rượu nếp Yên Phú” ngày càng tạo được tiếng  vang, thúc đẩy 

tiêu thụ sản phẩm mạnh hơn, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩn trên thị trường, 

mở rộng thị trường tiêu thụ ra các địa bàn trong cả nước. Dự án đã xây dựng được 

hệ thống công cụ quản lý giúp cho việc quản lý và sử dụng NHTT «Rượu nếp Yên 

Phú” đạt hiệu quả cao. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dự án: “Áp dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm và hỗ trợ 

một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, phát triển nhãn hiệu 

tập thể “Rượu nếp Yên Phú” của xã Yên Phú, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định” đã 

thực hiện đảm bảo mục tiêu và nội dung đề ra: 

- Ứng dung chuyển giao thành công hệ thống tháp tinh chế rượu nâng cao 

chất lượng sản phẩm rượu nếp Yên Phú  

- Công bố bố hợp quy Quy chuẩn quốc gia QCVN 6-3:2010/BYTcho sản 

phẩm “Rượu nếp Yên Phú” 

- Xây dựng và ban hành hệ thống văn bản làm công cụ cho việc quản lý, 

khai thác và phát triển NHTT “Rượu nếp Yên Phú”. 

- Triển khai hệ thống phương tiện quảng bá nhãn hiệu tập thể 

2. Kiến nghị  

Đề tiếp tục phát huy kết quả dự án mang lại. Đơn vị thực hiện dự án kiến 

nghị các cấp các ngành và địa phương quan tâm và tiếp tục duy trì các hoạt động 

nhằm phát triển hơn nữa sản phẩm mang NHTT “Rượu nếp Yên Phú”: 

- Đề nghị UBND tỉnh Nam Định, Các cấp các ngành địa phương cần quan 

tâm hơn nữa để tiếp tục duy trì, phát triển và bảo vệ nhãn hiệu tập thể "Rượu nếp 

Yên Phú", có cơ chế chính sách hỗ trợ để mở rộng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền lợi ích của việc sử dụng NHTT “Rượu nếp Yên 

Phú” đến các hộ sản xuất, kinh doanh và tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao 

quyền sử dụng cho các cơ sở có nhu cầu và có đủ điều kiện. 

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám giát nhằm đảm bảo chất 

lượng sản phẩm tiêu thụ trên thị trường và sử dụng có hiệu quả NHCN “Rượu nếp 

Yên Phú” đã được được bảo hộ ./. 
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TẠO LẬP QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN 

“BÁNH NHÃN HẢI HẬU” CHO SẢN PHẨM BÁNH NHÃN 

CỦA HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Đơn vị chủ trì: Trung tâm phát triển nông thôn 
Thời gian thực hiện: 2018-2020 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hải Hậu là huyện ven biển của tỉnh Nam Định, nơi đây nổi tiếng với những 

làng nghề truyền thống như làng nghề mây tre đan, làng nghề chiếu cói, làng nghề 

bánh kẹo... Bánh nhãn Hải Hậu là một trong những sản phẩm đặc sản làng nghề 

của vùng quê Hải Hậu, bánh được làm từ thứ bột nếp hương thơm ngon trồng trên 

chính mảnh đất Hải Hậu và các nguyên liệu kèm theo có trứng gà, đường trắng, mỡ 

lợn….hòa quyện để tạo ranhững viên bánh tròn bóng, giòn tan, hòa quyện với vị 

thơm, bùi của bột nếp, trứng gà...Từ lâu, bánh nhãn Hải Hậu được nhiều người biết 

đến như một món ăn, món quà vô cùng ý nghĩa với màu sắc, hương vị đặc trưng 

nguyên liệu. 

Hiện nay, bánh nhãn Hải Hậu được làm phổ biến tại các hộ gia đình ở thị 

trấn Yên Định (Hải Hậu) và một số hộ ở các xã xung quanh như Hải Bắc, Đông 

Biên... Tuy nhiên, hiện nay thực trạng phát triển sản xuất và thương mại sản phẩm 

còn gặp nhiều thách thức.Trên thị trường vẫn còn có nhiều sản phẩm bánh thương 

mại dưới tên gọi “Bánh nhãn Hải Hậu”  nhưng nguồn gốc, cơ sở sản xuất lại các 

địa phương khác như Nghĩa Hưng, Thành phố Nam Định, Hà Nội, Thanh Hóa…  

Dự án: “Tạo lập và quản lý NHCN “Bánh nhãn Hải Hậu” cho sản phẩm 

bánh nhãn của huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định” là hết sức cần thiết giúp đăng ký 

bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Bánh nhãn Hải Hậu” và là giải pháp quan trọng 

nhằm, nâng cao danh tiếng, quảng bá phát triển sản phẩm, xây dựng hệ thống phân 

phối gắn với chuỗi cung ứng đặc sản vùng miền bảo tồn giá trị văn hóa từ đó góp 

phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, phát triển du lịch làng nghề gắn với 

xây dựng nông thôn mới.  

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Xây dựng hồ sơ đăng ký NHCN “Bánh nhãn Hải Hậu” cho sản 

phẩm bánh nhãn
 

- Khảo sát hiện trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm Bánh nhãn  

- Xây dựng tiêu chí chứng nhận sản phẩm mang NHCN “Bánh nhãn Hải 

Hậu” 

- Xây dựng bản đồ khu vực địa lý tương ứng với sản phẩm mang NHCN 

- Thiết kế mẫu NHCN (Logo) 

- Xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng NHCN “Bánh nhãn Hải Hậu” 

- Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký bảo hộ NHCN 

Nội dung 2. Xây dựng hệ thống và mô hình quản lý và sử dụng NHCN 

“Bánh nhãn Hải Hậu” 

-  Xây dựng tài liệu phục vụ công tác quản lý NHCN 

+  Xây dựng Quy định kiểm soát NHCN “Bánh nhãn Hải Hậu” 

+  Thiết kế và in ấn sổ tay Quy định về NHCN  “Bánh nhãn Hải Hậu”   
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-  Triển khai hỗ trợ hoạt động quản lý và sử dụng NHCN 

+  Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và người dân trong sản  

xuất, kinh doanh sản phẩm bánh nhãn mang NHCN: 

+  Triển khai mô hình trao quyền sử dụng NHCN 

Nội dung 3. Xây dựng các phương tiện quảng bá, phát triển thương mại cho 

sản phẩm bánh nhãn mang NHCN “Bánh nhãn Hải Hậu” 

-  Xây dựng các công cụ quảng bá hình ảnh cho sản phẩm 

+ Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho NHCN  

+  Xây dựng phóng sự truyền hình phát sóng trên kênh trung ương 

+ Tổ chức hội nghị công bố và trao văn bằng NHCN 

- Xây dựng kênh tiêu thụ sản phẩm mang NHCN 

-  Hỗ trợ phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm  

Nội dung 4. Theo dõi – Đánh giá và tổng kết dự án 

2. Kết quả 

- Xác lập quyền cho NHCN «Bánh nhãn Hải Hậu” với các nội dung đạt 

được: 

+ Khảo sát và đánh giá được hiện trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm bánh 

nhãn tại Hải Hậu.  

+ Tiêu chí chứng nhận sản phẩm mang NHCN “Bánh nhãn Hải Hậu” được 

xây dựng với các tiêu chí cảm quan, chỉ tiêu chất lượng dinh dưỡng sản phẩm bánh 

nhãn Hải Hậu. 

+ Thiết kế và đưa vào sử dụng Mẫu NHCN “Bánh nhãn Hải Hậu”: 

+ Xây dựng bản đồ khu vực địa lý tương ứng với NHCN Bánh nhãn Hải 

Hậu và đã được UBND tỉnh đồng ý cho phép sử dụng địa danh. 

+ Hoàn thiện hồ sơ đăng ký NHCN “Bánh nhãn Hải Hậu” tại Cục Sở hữu trí 

tuệ và đã được  Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng 

nhận số 337121 đối với sản phẩm bánh nhãn của huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

theo Quyết định số 103431/QĐ-SHTT ngày 19/11/2019. 

- Hệ thống và mô hình quản lý và sử dụng NHCN được đưa vào sử dụng bao 

gồm: 

+ Hệ thống tài liệu phục vụ công tác quản lý NHCN 

Quy chế quản lý và sử dụng NHCN “Bánh nhãn Hải Hậu” 

Quy định kiểm soát  NHCN “Bánh nhãn Hải Hậu” 

Sổ tay Quy định về NHCN  “Bánh nhãn Hải Hậu”   
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+ Hỗ trợ quản lý và sử dụng NHCN “Bánh nhãn Hải Hậu” 

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và người dân trong sản xuất, 

kinh doanh sản phẩm bánh nhãn mang NHCN: Tổ chức 04 lớp tập huấn phổ biến 

kiến thức về NHCN cho tổ chức chứng nhận và các cán bộ địa phương, cán bộ 

quản lý, lãnh đạo các tổ chức sản xuất; các hộ sản xuất, kinh doanh của vùng sản 

xuất. 

Hỗ trợ triển khai mô hình trao quyền sử dụng NHCN: Trao quyền và sử 

dụng NHCN cho 04 cơ sở đăng ký và đáp ứng yêu cầu sử dụng NHCN. 

- Kết quả xây dựng các phương tiện quảng bá, phát triển thương mại cho sản 

phẩm bãnh nhãn mang NHCN “Bánh nhãn Hải Hậu”. 

+ Các công cụ quảng bá hình ảnh cho sản phẩm Bánh nhãn Hải Hậu được 

đưa vào sử dụng bao gồm: 

Bộ nhận diện thương hiệu cho sản phẩm mang NHCN “Bánh nhãn Hải 

Hậu”. 

Phóng sự truyền hình phát sóng trên VTV với thời lượng 30 phút quản bá 

sản phẩm “Bánh nhãn Hải Hậu”. 

Tổ chức hội nghị công bố và trao văn bằng NHCN và trao giấy chứng nhận 

quyền sử dụng NHCN “Bánh nhãn Hải Hậu” cho một số hộ sản xuất. 

+ Phát triển kênh tiêu thụ sản phẩm mang NHCN: thúc đẩy liên kết giữa các 

hộ sản xuất, cam kết chất lượng sản phẩm; tập huấn, nâng cao nhận thức, vai trò về 

HTX, liên kết, chuỗi giá trị, liên kết chuỗi, phát triển sản phẩm, thị trường, 

marketing, xây dựng và quản lý thương hiệu. 

+ Hỗ trợ phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm : Đã 

tiến hành khảo sát, nghiên cứu thị trường và nhu cầu tiêu dùng sản phẩm bánh 

nhãn Hải Hậu tại thị trường Nam Định và Hà Nội; triển khai hệ thống bao bì, tem 

nhãn cho sản phẩm khi đưa ra thị trường tiêu thụ sản phẩm trên hệ thống bao bì 

tem nhãn được lựa chọn. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dự án đã mang lại hiệu quả thiết thực và đạt được mục tiêu đề ra theo thuyết 

minh phê duyệt và hợp đồng đã ký kết, cụ thể: 

- Sản phẩm bánh nhãn Hải Hậu đã được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ 

nhãn hiệu chứng nhận; 

- Dự án đã xây dựng được cơ chế quản lý và sử dụng NHCN “Bánh nhãn 

Hải Hậu” có hiệu quả sau khi sản phẩm được cấp văn bằng bảo hộ NHCN;   

- Dự án đã hỗ trợ phát triển NHCN “Bánh nhãn Hải Hậu” thông qua các 

hoạt động giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm đặc sản, phát triển làng nghề gắn 

với du lịch truyền thống, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế, xã hội 

huyện Hải Hậu. 

2. Kiến nghị  

Nhằm phát huy kết quả dự án mang lại. Đơn vị thực hiện dự án kiến nghị 

các cấp các ngành và địa phương quan tâm và tiếp tục duy trì các hoạt động quản 

lý NHCN bánh nhãn Hải Hậu đạt hiệu quả hơn nữa: 

- Tiếp tục có các hoạt động hỗ trợ, giải pháp để quản lý và phát triển NHCN 

sau khi được bảo hộ nhằm phát huy hiệu quả đối với người sản xuất, góp phần 

quảng bá, phát triển thương hiệu của sản phẩm trên thị trường. 
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- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của chủ sở hữu được ghi trong quy chế 

quản lý và sử dụng NHCN bánh nhãn Hải Hậu;  

- Thúc đẩy tiếp tục các hoạt động trao quyền sử dụng cho các cơ sở có nhu 

cầu và có đủ điều kiện được quyền sử dụng NHCN bánh nhãn Hải Hậu. 

- Thúc đẩy quản lý các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm Bánh 

nhãn Hải Hậu trên địa bàn luôn luôn thực hiện tốt các quy định đã ban hành nhằm 

đảm bảo chất lượng sản phẩm, mẫu mã bao bì và sử dụng có hiệu quả NHCN đã 

được được bảo hộ ./. 
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TẠO LẬP QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU TẬP THỂ 

“CƠ KHÍ XUÂN TIẾN” DÙNG CHO CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ 
CỦA LÀNG NGHỀ XUÂN TIẾN XÃ XUÂN TIẾN, 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG, NAM ĐỊNH 
 

Đơn vị chủ trì: Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp Investip 
Thời gian thực hiện: 2018-2020 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Làng nghề truyền thống cơ khí Xuân tiến từ lâu đời là một trong những làng 

nghề nổi tiếng được biết đến và có đóng góp rất lớn đối với sự phát triển kinh tế, 

xã hội của tỉnh Nam Định. Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu của thị 

trường về các dòng sản phẩm cơ khí ngày càng đa dạng. Từ dòng sản phẩm chủ lực 

đầu tiên là máy tuốt lúa, đến nay, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại các làng 

nghề cơ khí truyền thống của huyện Xuân Trường đã sản xuất được nhiều chủng 

loại máy móc chuyên biệt như: máy bóc lạc, máy tẽ ngô cả áo, máy tuốt lúa; máy 

gia công đồ gỗ, động cơ điện, máy phát điện, máy ép gạch không nung…  

Tuy nhiên, sản phẩm thực sự chưa mang lại giá trị kinh tế lớn và bền vững. 

chất lượng sản phẩm chưa được quản lý chặt chẽ, vẫn mạnh ai nấy làm; chưa có 

phương án gắn kết giữa các doanh nghiệp, cá nhân, quan trọng hơn cả là chưa có 

bất kỳ dấu hiệu chung nào để người tiêu dùng nhận biết sản phẩm đang bày bán là 

của làng cơ khí Xuân Tiến, xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.  

Với lý do trên, việc lựa chọn đăng ký nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Cơ khí 

Xuân Tiến được coi là giải pháp tốt giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, 

thúc đẩy sản xuất, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, đây cũng là 

giải pháp quan trọng để nâng cao danh tiếng, quảng bá phát triển sản phẩm, xây 

dựng chuỗi giá trị mang lại lợi ích kinh tế lâu dài cho người dân và doanh nghiệp 

theo hướng phát triển bền vững. Do đó, việc thực hiện Dự án “Tạo lập, quản lý và 

phát triển nhãn hiệu tập thể “Cơ khí Xuân Tiến” dùng cho các sản phẩm cơ khí của 

làng nghề Xuân Tiến, xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định” là cần 

thiết, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh Nam 

Định. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung  1: Xác lập quyền cho NHTTCơ khí Xuân Tiến 

- Điều tra, đánh giá về sản phẩm và vùng sản xuất. 

- Xác định tổ chức chức tập thể làm chủ sở hữu nhãn hiệu  tập thể Cơ khí 

Xuân Tiến. 

- Xây dựng bản đồ địa lý tương ứng với nhãn hiệu tập thể và xin giấy phép 

sử dụng tên địa danh Xuân Tiến. 

- Thiết kế mẫu nhãn hiệu tập thể. 

- Xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể. 

- Tổ chức hội thảo góp ý mẫu nhãn hiệu và quy chế quản lý và sử dụng 

NHTT. 

- Lập hồ sơ, nộp đơn và theo dõi đơn tại Cục sở hữu trí tuệ.  

Nội dung 2: Xây dựng hệ thống Quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể Cơ khí 

Xuân Tiến. 
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- Xây dựng các quy định quản lý nhãn hiệu tập thể. 

+ Xây dựng Quy định kiểm soát chất lượng sản phẩm. 

+ Quy định về việc cấp và thu hồi quyền sử dụng NHTT Cơ khí Xuân Tiến. 

+ Tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện 2 quy định ở trên. 

- Triển khai hỗ trợ hoạt động quản lý và sử dụng NHTT Cơ khí Xuân Tiến. 

+ Xây dựng và hướng dẫn Bộ hồ sơ cấp quyền sử dụng NHTT “Cơ khí Xuân 

Tiến”. 

+ Triển khai mô hình thí điểm cấp quyền sử dụng NHTT. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và người dân trong sản xuất, 

kinh doanh sản phẩm cơ khí mang nhãn hiệu tập thể. 

Nội dung 3: Hỗ trợ quảng bá, phát triển thương mại cho sản phẩm Cơ khí 

Xuân Tiến mang NHTT. 

- Xây dựng các phương tiện quảng bá và phố biến thông tin về NHTT. 

- Nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm “Cơ khí Xuân Tiến” . 

- Xây dựng và hoàn thiện mô hình quản lý nhãn hiệu tập thể. 

2. Kết quả 

- Đã thực hiện Xác lập quyền cho NHTTCơ khí Xuân Tiến với các nội dung: 

+ Điều tra, đánh giá về thị trường, chất lượng sản phẩm và vùng sản xuất Cơ 

khí Xuân Tiến. 

+ Xây dựng bản đồ địa lý tương ứng với NHTT và được UBND tỉnh chấp 

nhận sử dụng tên địa danh Xuân Tiến.
 

+ Thiết kế và đưa vào sử dụng Mẫu Nhãn hiệu tập thể. 

+ Xây dựng hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký  bảo hộ Nhãn hiệu tập thể nộp tại 

Cục Sở hữu trí tuệ, ngày 12/11/2020 Nhãn hiệu tập thể Cơ khí Xuân Tiến đã được 

Cục SHTT cấp giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu số 369902 theo QĐ 

số94333/QĐ-SHTT. 

- Hệ thống quản lý và sử dụng NHTT “Cơ khí Xuân Tiến” được xây dựng 

bao gồm: 
+ Các Quy định quản lý nhãn hiệu tập thể bao gồm: 

Quy chế quản lý và sử dụng NHTT Cơ khí Xuân Tiến. 

Quy định kiểm soát NHTTCơ khí Xuân Tiến. 

Quy định về cấp và thu hồi quyền sử dụng NHTT “Cơ khí Xuân Tiến”. 

+ Triển khai hỗ trợ hoạt động quản lý và sử dụng NHTT “Cơ khí Xuân 

Tiến”: 

Bộ hồ sơ cấp quyền sử dụng NHTT “Cơ khí Xuân Tiến” được xây dựng. 

Triển khai mô hình thí điểm cấp quyền sử dụng NHTT “Cơ khí Xuân Tiến” 

lựa chọn được 22 cá nhân tham gia nộp hồ sơ xin cấp quyền sử dụng NHTT. 

+ Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và người dân trong sản xuất, 

kinh doanh sản phẩm cơ khí mang nhãn hiệu tập thể với việc tổ chức 03 lớp tập 

huấn vào tháng 5/2020 mỗi lớp tập huấn có số lượng 70 học viên tham dự. 

- Hỗ trợ quảng bá, phát triển thương mại cho sản phẩm Cơ khí Xuân Tiến 

mang NHTT. 

+ Các phương tiện quảng bá và phố biến thông tin về NHTT được xây dựng: 

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho NHTT. 

Website xây dựng với tên miền truy cập:www.hoicokhixuantien.com 

http://www.hoicokhixuantien.com/
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+ Nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm “Cơ khí Xuân Tiến”: điều tra tại 

thị trường Hà Nội và Hưng Yên đưa ra báo cáo về tỷ lệ người tiêu dùng sử dụng 

sản phẩm cơ khí của xã Xuân Tiến; ý kiến của người tiêu dùng về việc sử dụng sản 

phẩm ; Đánh giá của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm cơ khí Xuân Tiến.  

+ Hoàn thiện và thống nhất đi vào áp dụng hoạt động mô hình tổng thể quản 

lý nhãn hiệu tập thể Cơ khí Xuân Tiến trong đó Hiệp hội cơ khí xã Xuân Tiến đảm 

bảo việc tổ chức quản lý NHTT với 01 Ban kiểm tra, kiểm soát và cấp quyền trực 

thuộc Hiệp hội cơ khí xã Xuân Tiến và 02 cán bộ chuyên trách trực tiếp do chủ tịch 

hội chỉ đạo. Đã hoàn thành  việc cấp quyền sử dụng NHTT “Cơ khí Xuân Tiến”  

cho 22 hộ sản xuất là thành viên của Hiệp hội. 

Như vậy dự án hoàn thành có ý nghĩa rất quan trọng: việc hỗ trợ đăng ký 

bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thành công sẽ góp phần đảm bảo hợp pháp cho cá tổ 

chức, cá nhân ngăn chặn và phòng chống các hàng vi sử dụng trái phép sử dụng 

góp phần nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường; hỗ trợ 

doanh nghiệp,  

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể “Cơ khí Xuân Tiến” 

dùng cho các sản phẩm cơ khí của làng nghề Xuân Tiến, xã Xuân Tiến, Xã Xuân 

Trường, Tỉnh Nam Định” đã đáp ứng đầy đủ mục tiêu và yêu cầu của dự án đặt ra. 

Dự án đã góp phần nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản 

phẩm Cơ khí Xuân Tiến trên thị trường, góp phần phát triển bền vững kinh tế, xã 

hội.  

Sản phẩm Cơ khí Xuân Tiến mang Nhãn hiệu tập thể khi đưa ra thị trường 

phải tuân thủ các quy định và đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng. Vì vậy sản 

phẩm Cơ khí Xuân Tiến đã và sẽ tạo được uy tín trên thị trườngđược nhiều người 

tiêu dùng biết đến và ưa chuộng, góp phần thúc đẩy phát triển, hiệu quả kinh tế cho 

người dân. 

2. Kiến nghị  

Nhằm phát huy hơn nữa thành quả của việc bảo hộ thành công NHTT Cơ 

khí Xuân Tiến và trên cơ sở các kết quả đã đạt được của dự án, đơn vị thực hiện dự 

án xin đề xuất kiến nghị: 

- Cơ quan ban ngành của tỉnh cần quan tâm hơn nữa và có cơ chế chính sách 

đầu tư phát triển NHTT Cơ khí Xuân Tiến cả về chiều sâu và chiều rộng để mở 

rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và thực hiện các mục tiêu phát triển 

NHTTCơ khí Xuân Tiến; 

- Các cấp các ngành có chính sách hỗ trợ các Hợp tác xã, hộ gia đình, doanh 

nghiệp được vay vốn ưu đãi để mở rộng hoạt động sản xuất và kinh doanh sản 

phẩm Cơ khí Xuân Tiến;  

- Cần có các hoạt động tích cực tổ chức lễ hội, hội chợ trong và ngoài tỉnh 

để  các sản phẩm mang NHTT Cơ khí Xuân Tiến có cơ hội giới thiệu đến bạn bè, 

khách hàng trong và ngoài cả nước./. 
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TẠO LẬP QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU TẬP THỂ 
 “HIỆP HỘI NÔNG NGHIỆP SẠCH NAM ĐỊNH”  

DÙNG CHO CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP SẠCH  
CỦAHIỆP HỘI NÔNG NGHIỆP SẠCH TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Đơn vị chủ trì: Hiệp hội Nông nghiệp sạch tỉnh Nam Định 
Thời gian thực hiện: 2019-2021 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nam Định là tỉnh trọng điểm phát triển nông nghiệp của vùng Đồng bằng 

sông Hồng với lợi thế về đất đai màu mỡ, bờ biển dài thuận lợi và giàu tiềm năng 

phát triển sản xuất nông nghiệp nhiệt đới và kinh tế thủy sản.  

Với chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp sạch, hiệp hội 

Nông sản sạch tỉnh Nam Định được thành lập với 35 hội viên và đi vào hoạt động 

từ 5/2017. Các sản phẩm chính của hiệp hội bao gồm: Rau củ quả tươi, gạo, sản 

phẩm nông sản sấy, thịt, cá, nước mắm, mắm tôm, muối,… Đến nay, Hiệp hội 

bước đầu đã liên kết các doanh nghiệp nông nghiệp nòng cốt trong chuỗi liên kết 

giá trị có chung mục đích sản xuất ra các sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn, 

nâng cao khả năng cạnh tranh và giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp chủ 

lực trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, mới chỉ có một số ít sản phẩm được xây dựng 

thương hiệu và công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa; việc quảng bá, giới thiệu 

sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm thường không được quan tâm, 

công tác tự kiểm soát nguy cơ về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh chưa được quan tâm; các sản phẩm của hiệp hội nông nghiệp sạch đều mang 

nhãn hiệu riêng lẻ, chưa có nhãn hiệu chung của hiệp hội  

Để khắc phục những khó khăn vướng mắc nêu trên việc tạo lập, quản lý và 

phát triển nhãn hiệu tập thể “Hiệp hội nông nghiệp sạch Nam Định” dùng cho các 

sản phẩm nông nghiệp sạch của Hiệp hội nông nghiệp sạch tỉnh Nam Định là cần 

thiết với mong muốn xây dựng và phát triển thương hiệu mạnh cho các sản phẩm 

nông nghiệp thực phẩm của tỉnh góp phần thực hiện thành công tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp, nâng cao giá trị kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững, tăng thu nhập, 

cải thiện đời sống cho nông, ngư dân sản xuất nông nghiệp trong tỉnh. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1:Xác lập quyền Nhãn hiệu tập thể “Hiệp hội Nông nghiệp sạch 

Nam Định”: 

- Xây dựng và công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cho các sản phẩm 

nông nghiệp sạch của các thành viên hiệp hội 

- Xây dựng nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể “Hiệp hội nông nghiệp sạch 

Nam Định” 

Nội dung 2:  Xây dựng các điều kiện, hệ thống công cụ, phương tiện phục vụ 

quản lý, khai thác và phát triển NHTT “Hiệp hội nông nghiệp sạch Nam Định”: 

- Xây dựng các quy định quản lý nhãn hiệu tập thể: Các văn bản cần xây 

dựng phục vụ công tác quản lý NHTT bao gồm: Xây dựng Quy chế kiểm soát chất 

lượng sản phẩm; Xây dựng quy trình chung về sản xuất sản phẩm nông sản sạch 

đảm bảo an toàn thực phẩm mang NHTT; Quy chế về việc cấp và thu hồi quyền sử 
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dụng NHTT “Hiệp hội nông nghiệp sạch Nam Định”; Tổ chức hội thảo lấy ý kiến 

hoàn thiện 3 văn bản trên; 

- Xây dựng các phương tiên quảng bá và khai thác giá trị NHTT “Hiệp hội 

nông nghiệp sạch Nam Định”: Thiết kế bộ nhận diện NHTT; Xây dựng phóng sự; 

Xây dựng website;  

Nội dung 3: Triển khai thí điểm và hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại cho 

sản phẩm nông nghiệp sạch mang NHTT: 

- Hướng dẫn hồ sơ và triển khai thí điểm cấp quyền sử dụng NHTT “Hiệp 

hội nông nghiệp sạch Nam Định”:  

- Khảo sát, đánh giá thị trường tiêu thụ các sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể 

“Hiệp hội nông nghiệp sạch Nam Định”. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và người dân trong sản xuất, 

kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể thông qua tổ chức tập huấn nâng cao 

nhận thức về SHTT và NHTT. 

- Công bố văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Hiệp hội nông nghiệp sạch 

Nam Định”. 

2. Kết quả 

- Đã thực hiện xác lập quyền Nhãn hiệu tập thể “Hiệp hội Nông nghiệp sạch 

Nam Định” với các nội dung: 

+ Xây dựng và công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cho các sản phẩm 

nông nghiệp sạch của các thành viên hiệp hội Nông sản sạch Nam Định 

+ Thiết kế mẫu Nhãn hiệu tập thể 

+ Xây dựng hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký  bảo hộ Nhãn hiệu tập thể tại Cục 

Sở hữu trí tuệ.Ngày 19/4/2021, Hiệp hội nông nghiệp sạch tỉnh Nam Định đã được 

Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số 384864/QĐ-SHTT cấp Giấy chứng nhận Đăng 

ký nhãn hiệu tập thể mang số hiệu: 384864.  

- Xây dựng các điều kiện, hệ thống công cụ, phương tiện phục vụ quản lý, 

khai thác và phát triển Nhãn hiệu tập thể “Hiệp hội Nông nghiệp sạch Nam Định” 

+ Các văn bản xây dựng về quy định quản lý Nhãn hiệu tập thể gồm: 

Quy chế kiểm soát chất lượng sản phẩm 

Quy trình chung về sản xuất sản phẩm nông sản sạch thực phẩm và muối 

đảm bảo an toàn thực phẩm mang NHTT. 

Quy chế về việc cấp và thu hồi quyền sử dụng NHTT “Hiệp hội Nông 

nghiệp sạch Nam Định”. 

+ Các phương tiện quảng bá và khai thác giá trị Nhãn hiệu tập thể “Hiệp hội 

nông nghiệp sạch Nam Định” bao gồm:  

Thiết kế bộ nhận diện Nhãn hiệu tập thể: hệ thống nhận diện bao gồm: tờ 

rơi, poster, sổ tay thương hiệu, biển quảng cáo ngoài trời, gian trưng bày tiêu 

chuẩn phục vụ việc trưng bày, triển lãm, giới thiệu sản phẩm.  

In và đưa vào sử dụng 350.000 tem QRCode  cho 35 cơ sở; 200 quyển Sổ 

tay giới thiệu sản phẩm; in 200 quyển cataloge giới thiệu sản phẩm .  

Xây dựng phóng sự: xây dựng 01 phóng sự dài 7 phút giới thiệu về các sản 

phẩm của Hiệp hội và tổ chức phát sóng trên Đài truyền hình tỉnh Nam Định. 

Xây dựng Website:https://nongnghiepsachnamdinh.myharavan.com/ 

https://nongnghiepsachnamdinh.myharavan.com/
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- Triển khai thí điểm và hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm 

nông nghiệp sạch mang Nhãn hiệu tập thể 

+ Hướng dẫn hồ sơ cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu tập thể “Hiệp hội nông 

nghiệp sạch Nam Định”: 

Hoàn thành xây dựng Bộ hồ sơ cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu tập thể “Hiệp 

hội nông nghiệp sạch Nam Định 

Triển khai mô hình thí điểm cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu tập thể: với 3 đơn 

vị tham gia thí điểm 

+ Triển khai khảo sát và lập báo cáo đánh giá thị trường tiêu thụ các sản 

phẩm mang Nhãn hiệu tập thể “Hiệp hội Nông nghiệp sạch Nam Định” 

+ Tổ chức 02 Hội nghị tập huấn Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ 

và người dân trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang Nhãn hiệu tập thể 

+ Tổ chức công bố văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu tập thể “Hiệp hội nông 

nghiệp sạch Nam Định” 

Như vậy, với kết quả đạt được dự án đã góp phần tạo niềm tin của thành 

viên thuộc Hiệp hội, người tiêu dùng trong việc xác lập và bảo vệ quyền SHTT 

góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về SHTT; định 

hình sử dụng công cụ SHTT để nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm 

góp phần nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm; là công cụ để 

định hướng người tiêu dùng sử dụng sản phẩm đảm bảo chất lượng vào thực tiễn, 

phục vụ lợi ích dân sinh, việchỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền SHTT thành công 

NHTT góp phần đảm bảo hợp pháp cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc 

Hiệp hội ngăn chặn và phòng chống các hành vi sử dụng trái phép. 
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể “Hiệp hội Nông 

nghiệp sạch Nam Định” đã đáp ứng đầy đủ mục tiêu và yêu cầu của dự án đặt ra và 

đã mang lại lợi ích rất lớn về phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh Nam Định: 

- Dự án bước đầu triển khai mô hình quản lý NHTT “Hiệp hội nông nghiệp 

sạch Nam Định” cho thấy tính khả thi cao,  

- Dự án đã giúp cho các hộ sản xuất kinh doanh trong Hiệp hội nông sản 

sạch Nam Định nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu,  

- Dự án cũng giúp các hộ sản xuất, kinh doanh  trên địa bàn tỉnh nâng cao 

nhận thức về SHTT, ý thức và  gìn giữ, phát triển nhãn hiệu cho sản phẩm sản xuất 

kinh doanh của mình 

2. Kiến nghị  

Để dự án tiếp tục phát huy hiệu quả, nhằm phát huy hơn nữa thành quả của 

việc bảo hộ thành công NHTT và trên cơ sở các kết quả đã đạt được của dự án, đơn 

vị thực hiện dự án xin đề xuất một số kiến nghị sau: 

 - Đề nghị các cơ quan ban ngành của tỉnh quan tâm và có cơ chế chính sách 

đầu tư phát triển NHTT “Hiệp hội nông nghiệp sạch Nam Định” cả về chiều sâu và 

chiều rộng để mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm. 
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- Tiếp tục các hoạt động nhằm khuyến khích các hộ sản xuất, kinh doanh 

tham gia và sử dụng NHTT “Hiệp hội nông nghiệp sạch Nam Định” đã được bảo 

hộ. 

- Phát huy vai trò quản lý nhằm giúp các hộ sản xuất, kinh doanh thực hiện 

tốt các quy định đã ban hành nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, mẫu mã bao bì 

và sử dụng có hiệu quả NHCN đã được được bảo hộ ./. 
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TẠO LẬP QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “MẬT ONG 

RỪNG SÚ VẸT VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY” CHO SẢN PHẨM MẬT ONG 

CỦA VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH 

 
            Đơn vị chủ trì: Vườn quốc gia Xuân Thủy 
            Thời gian thực hiện: 2020-2021 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nằm ở phía Nam cửa sông Hồng, VQG Xuân Thủy tiêu biểu cho hệ sinh 

thái đất ngập nước cửa sông ven biển miền Bắc Việt Nam với diện tích bãi triều 

lầy có rừng ngập mặn lên tới trên 1.500 ha. Hệ sinh thái rừng ngập mặn nơi đây có 

vai trò to lớn trong việc điều tiết không khí, chống xói lở bãi bồi, ngăn ngừa tác 

động của thiên tai và đặc biệt là góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại khu 

vực. Bên cạnh những giá trị tài nguyên thì hàng năm rừng ngập mặn tại khu vực 

còn mang lại trữ lượng mật ong lớn từ nguồn hoa tự nhiên. Quá trình khai thác mật 

ong từ rừng ngập mặn tại đây vào đầu Tháng 4 đến cuối Tháng 7 dương lịch hàng 

năm, đây là giai đoạn hoa Sú, hoa Vẹt nở rộ. Đánh giá bước đầu cho thấy hàng 

năm rừng ngập mặn tại VQG Xuân Thủy có thể cung cấp từ 70 đến 80 tấn mật 

ong, trong đó lượng mật từ nguồn hoa cây Sú, cây Vẹt (Trang) chiếm đến 90%. 

VQG Xuân Thủy đã thúc đấy chương trình xây dựng nhãn hiệu cho sản 

phẩm mật ong rừng Sú Vẹt VQG Xuân Thủy  với nhãn hiệu thông thường và đã 

được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận bảo hộ, Việc bảo hộ nhãn hiệu cho 

sản phẩm mật ong rừng Sú Vẹt Vườn quốc gia Xuân Thủy bước đầu góp phần 

khẳng định một phần giá trị sản phẩm, người tiêu dùng biết đến sản phẩm nhiều 

hơn. Tuy nhiên đây là nhãn hiệu thông thường nên không phát huy được hết tiềm 

năng của một sản phẩm danh tiếng cũng như việc hạn chế quyền sử dụng đối với tổ 

chức, cá nhân khác cũng có sản phẩm mật ong được nuôi tại VQG Xuân Thủy. 

Vì vậy, xây dựng Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm “Mật ong rừng Sú 

Vẹt Vườn quốc gia Xuân Thủy” khẳng định các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, 

vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ 

chính xác, độ an toàn và các đặc tính khác của sản phẩm.  Mặt khác, việc xây dựng 

và hoàn thiện các quy trình quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, quy trình 

khai thác, chế biến, đa dạng hóa mẫu mã, bao bì sản phẩm góp phần hỗ trợ đưa sản 

phẩm “Mật ong rừng Sú Vẹt Vườn quốc gia Xuân Thủy” ngày càng nâng cao vị 

thế và khả năng cạnh tranh trên thị trường. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Nội dung 

Nội dung 1: Tạo lập nhãn hiệu chứng nhận “Mật ong rừng Sú Vẹt Vườn 

quốc gia Xuân Thủy”
 

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng về khai thác và kinh doanh 

- Xây dựng bản đồ vùng địa lý tương ứng với NHCN và xin Giấy phép sử 

dụng địa danh; 

- Xây dựng Bộ tiêu chí chứng nhận sản phẩm mang NHCN “Mật ong rừng 

Sú Vẹt Vườn Quốc Gia xuân thủy”;  

- Thiết kế mẫu nhãn hiệu;  

- Xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng NHCN;  
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- Xây dựng Hoàn thiện hồ sơ đăng ký NHCN. 

Nội dung 2. Xây dựng hệ thống và mô hình quản lý, sử dụng nhãn hiệu 

chứng nhận “Mật ong rừng Sú Vẹt Vườn quốc gia Xuân Thủy”. 

- Xây dựng Quy định quản lý chất lượng cho sản phẩm “Mật ong rừng Sú 

Vẹt Vườn quốc gia Xuân Thủy”: 

+  Xây dựng Quy trình khai thác “Mật ong rừng Sú Vẹt VQG Xuân Thủy”. 

+  Xây dựng Quy định quản lý chất lượng “Mật ong rừng Sú Vẹt Vườn quốc 

gia Xuân Thủy” chế biến sau thu hoạch. 

+ Tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn ý kiến để thống nhất quy trình, quy 

định đã xây dựng và đưa vào sử dụng. 

- Xây dựng Quy định kiểm soát NHCN “Mật ong rừng Sú Vẹt VQG Xuân 

Thủy”. 

- Triển khai hỗ trợ hoạt động quản lý và sử dụng NHCN. 

+ Tập huấn nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các hộ khai thác, kinh 

doanh “Mật ong rừng Sú Vẹt Vườn quốc gia Xuân Thủy”. 

+ Triển khai mô hình trao quyền sử dụng NHCN: Hướng dẫn và cấp quyền 

sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho các hộ sản xuất kinh doanh . 

Nội dung 3. Xây dựng các phương tiện quảng bá, phát triển thương mại, 

nâng cao chất lượng cho nhãn hiệu chứng nhận“Mật ong rừng Sú Vẹt VQG Xuân 

Thủy”. 

- Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm “Mật ong rừng Sú Vẹt VQG 

Xuân Thủy”. 

+ Đa dạng hóa mẫu mã, bao bì sản phẩm và xây dựng các phương tiện quảng 

bá về sản phẩm. 

+ Thiết kế khu trưng bày giới thiệu sản phẩm “Mật ong rừng Sú Vẹt Vườn 

quốc gia Xuân Thủy” tại Trung tâm du khách Vườn quốc gia. 

+ Tổ chức hội nghị công bố và trao văn bằng NHCN. 

- Nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm “Mật ong rừng Sú Vẹt Vườn quốc 

gia Xuân Thủy”: Hỗ trợ ứng dụng thiết bị hạ thủy phần mật ong để nâng cao chất 

lượng sản phẩm. 

2. Kết quả 

- Xác lập quyền cho NHCN ” Mật ong rừng Sú Vẹt VQG Xuân Thủy” với 

các nội dung đạt được: 

+ Khảo sát và đánh giá được hiện trạng sản xuất, kinh doanh Mật ong tại 

VQG Xuân Thủy.  

+ Tiêu chí chứng nhận sản phẩm mang NHCN “Mật ong rừng Sú Vẹt VQG 

Xuân Thủy” được xây dựng và ban hành. 

+ Mẫu NHCN “Mật ong rừng Sú Vẹt VQG Xuân Thủy” được thiết kế và 

đưa vào sử dụng. 

+ Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với NHCN Mật ong rừng Sú Vẹt VQG 

Xuân Thủy đã được UBND tỉnh đồng ý cho phép sử dụng địa danh. 

+ Hoàn thiện hồ sơ đăng ký NHCN “Mật ong rừng Sú Vẹt VQG Xuân 

Thủy” tại Cục Sở hữu trí tuệ và đã được  Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ 

NHCN theo số 405045, ngày 30/11/2021. 
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- Xây dựng hệ thống và mô hình quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 

“Mật ong rừng Sú Vẹt Vườn quốc gia Xuân Thủy” bao gồm: 

+ Các văn bản quản lý chất lượng cho sản phẩm “Mật ong rừng Sú Vẹt 

Vườn quốc gia Xuân Thủy” được ban hành bao gồm: 

Quy trình khai thác “Mật ong rừng Sú Vẹt VQG Xuân Thủy”. 

Quy định quản lý chất lượng “Mật ong rừng Sú VQG Xuân Thủy”. 

Quy định kiểm soát NHCN “Mật ong rừng Sú Vẹt VQG Xuân Thủy”. 

 + Hỗ trợ quản lý và sử dụng NHCN bao gồm:  

 Tổ chức 01 lớp tập huấn nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các hộ khai 

thác, kinh doanh “Mật ong rừng Sú Vẹt Vườn quốc gia Xuân Thủy”. 

 Trao quyền cho 05 hộ sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện được phép sử dụng 

NHCN “Mật ong rừng Sú Vẹt Vườn quốc gia Xuân Thủy”.  

 -  Kế quả Xây dựng các phương tiện quảng bá, phát triển thương mại, nâng 

cao chất lượng cho nhãn hiệu chứng nhận“Mật ong rừng Sú Vẹt VQG Xuân 

Thủy”: 

+ Bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm “Mật ong rừng Sú Vẹt Vườn quốc gia 

Xuân Thủy” được xây dựng và đưa vào sử dụng bao gồm: 

Các mẫu mã, bao bì sản phẩm và các phương tiện quảng bá về sản phẩm 

được đưa vào sử dụng. 

Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm “Mật ong rừng Sú Vẹt VQG Xuân Thủy” 

tại Vườn quốc gia Xuân Thủy. 

+ Ứng dụng thiết bị hạ thủy phần mật ong để nâng cao chất lượng sản phẩm 

đảm bảo các tiêu chí của sản phẩm đã được công bố. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- NHCN “Mật ong rừng Sú Vẹt Vườn quốc gia Xuân Thủy” đã được tạo lập 

và được Cục SHTT chấp thuận cấp văn bằng chứng nhận.  

- Mô hình quản lý NHCN “Mật ong rừng Sú Vẹt Vườn quốc gia Xuân 

Thủy” qua thí điểm thực hiện cho thấy tính khả thi cao, đầu mối tập trung, vận 

hành gọn nhẹ và phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương.  

- Sản phẩm “Mật ong rừng Sú Vẹt Vườn quốc gia Xuân Thủy” đã được cải 

thiện về mặt chất lượng, nhãn hiệu và bao bi sản phẩm; mật đặc hơn, hàm lượng 

thủy phần ≤ 20%, mật không bị sủi bọt, không bị chua và có thời gian bảo quản lâu 

hơn; giá trị thương hiệu được nâng cao và thị trường sản phẩm được mở rộng. 

2. Kiến nghị  

Nhằm phát huy hơn nữa kết quả dự án mang lại. Kiến nghị các cấp các 

ngành và địa phương quan tâm và tiếp tục duy trì các hoạt động quản lý hiệu quả: 

- Tiếp tục có các hỗ trợ, giải pháp để quản lý và phát triển NHCN sau khi 

được bảo hộ nhằm phát huy hiệu quả đối với người sản xuất, góp phần quảng bá, 

phát triển thương hiệu của sản phẩm trên thị trường. 

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của chủ sở hữu được ghi trong Quy định 

quản lý và sử dụng NHCN bánh nhãn Hải Hậu; Thúc đẩy hoạt động trao quyền sử 

dụng cho các cơ sở có nhu cầu và có đủ điều kiện được cấp theo quy định. 

- Thúc đẩy quản lý các cơ sở sản xuất, chế biến trên địa bàn nhằm đảm bảo 

chất lượng sản phẩm được bảo hộ./. 
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KẾT LUẬN  
 

Giai đoạn 2010-2020 đã tổ chức quản lý và triển khai 228 nhiệm vụ 

KH&CN. 

  Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ được thực hiện theo 

phương châm: ứng dụng nhanh, rộng rãi, có hiệu quả và bền vững để phục vụ phát 

triển KT-XH của tỉnh; Chủ thể là các tổ chức KH&CN, các Viện, Trường; Doanh 

nghiệp là trung tâm ứng dụng chuyển giao KH&CN. 

Các nhiệm vụ KH&CN được triển khai phục vụ phát triển các ngành/lĩnh 

vực: Nông nghiệp, phát triển Nông thôn và xây dựng nông thôn mới; Công nghiệp 

và xây dựng; Tài nguyên và môi trường; Y tế và Giáo dục; Ứng dụng công nghệ 

thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số; Khoa học xã hội và 

nhân văn,... 

Các đề tài KH&CN đã hướng vào việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các 

Nghị quyết của Tỉnh Đảng và Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các 

kết quả nghiên cứu bước đầu góp phần xây dựng cơ sở khoa học phát triển KT-XH 

của tỉnh và đề xuất được các giải pháp phát triển của các ngành cũng như bảo tồn 

và phát huy các giá trị văn hoá của vùng đất và con người tỉnh Nam Định. 

Các dự án KH&CN đã và đang mang lại những hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã 

hội tích cực và đã có những tác động đến nền sản xuất hàng hóa, hình thành các 

chuỗi sản xuất và tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn tỉnh, góp 

phần đa dạng hóa các giống cây trồng, vật nuôi, chuyển dịch cơ cấu và tăng hiệu 

quả, hình thành các chuỗi giá trị trong sản xuất trong lĩnh vực nuôi thủy hải sản, 

giống cây trồng, chăn nuôi, nông nghiệp công nghệ cao, nhiều mô hình ứng dụng 

đã được triển khai, ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả vào sản xuất và đời sống.  

Chương trình Nông thôn miền núi trong giai đoạn 2010-2020 đã bước đầu 

mang lại những hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội tích cực. Tùy từng lĩnh vực, đối 

tượng thực hiện, địa bàn triển khai thực hiện dự án có thể nhận thấy những tác 

động trong và sau khi kết thúc dự án. Các dự án triển khai hầu hết đều đạt mục tiêu 

đặt ra cho từng dự án. Đã xây dựng được nhiều mô hình trình diễn ứng dụng 

KH&CN, chuyển giao kỹ thuật tiến bộ có tính thuyết phục cao, có tác dụng cụ thể 

làm thay đổi tập quán sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn. 

Đã đào nhân lực và thay đổi nhận thức, tư duy về vai trò của KH&CN đối với sản 

xuất. Huy động các nguồn lực từ các tổ chức KH&CN, chính quyền các cấp, các 

doanh nghiệp và người dân tham gia thực hiện công tác chuyển giao KH&CN vào 

vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh. Chương trình đã được xã hội hóa và góp phần 

hình thành mối liên kết 4 nhà “Nhà nước - nhà khoa học - nhà nông - nhà doanh 

nghiệp”.  

Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Nam Định đã 

thực hiện đúng mục tiêu, nội dung và kế hoạch được phê duyệt. Chương trình đã 

thu hút được sự quan tâm, tham gia tích cực của các địa phương, tổ chức, doanh 

nghiệp. Chương trình đã hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp trong việc xây dựng, 

quảng bá và bảo hộ thương hiệu cho sản phẩm hàng hóa và dịch vụ. Chương trình 

đã nâng cao được nhận thức của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân về tầm quan 

trọng của việc xác lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ trong sản xuất và 

kinh doanh.  
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PHỤ LỤC ẢNH 
 

 
 

Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng nhất – Sở KH&CN Nam Định 

(năm 2017) 

 

 
 

Diễn đàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Sở KH&CN phối hợp Tỉnh đoàn Nam Định) 
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Mô hình sản xuất khoai tây thương phẩm của TT Giống cây trồng Nam Định từ nguồn 

giống khoai tây sạch bệnh 

 

 
 

Mô hình, sản phẩm dự án khí canh sản xuất giống khoai tây sạch bệnh của TT. Ứng 

dụng TB KHCN 
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Bàn giao sản phẩm nghiên cứu đề tài “Địa chí Văn hóa huyện Vụ Bản” 

 
Bàn giao kết quả nghiên cứu tình trạng bệnh không truyền nhiễm giữa Sở KH&CN và 

Sở Y tế tỉnh Nam Định 
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Kiểm tra kết quả nghiên cứu, nuôi thương phẩm cá Hồng Mỹ 

 

Kiểm tra mô hình nuôi tôm thương phẩm theo công nghệ 4.0 
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Kiểm tra dự án hỗ trợ chế biến nông sản tại Công ty Minh Dương 

 

 

Dự án hỗ trợ xây dựng dây chuyền sản xuất gạch không nung tại  

Công ty CP Vật liệu 567 
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Kiểm tra dự án sản xuất, chế biến trà từ lá sen – thuộc chương trình NTMN 
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Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm gian hàng của tỉnh Nam Định tại hội chợ 

Teck mark năm 2014 

 
Bộ trưởng Nguyễn Quân thăm gian hàng tỉnh Nam Định tại  

hội chợ teck mark năm 2015 
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Mô hình sản xuất giống thuộc dự án hỗ trợ mua bản quyền và sản xuất giống M-1 tai 

Công ty TNHH Cường Tân 

 
Mô hình sản xuất giống thuộc dự án hỗ trợ mua bản quyền và sản xuất giống CS-6 tai 

Công ty TNHH Cường Tân 

 

 

 


