
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH MỤC DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2021-2023 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BNN-KHCN ngày        tháng       năm           của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

TT 

 
Tên 
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Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 
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Năm 
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Năm 

2023 

I. Lĩnh vực Trồng trọt - Bảo vệ thực vật    81.500 16.500 32.550 32.450 

1.  Xây dựng 

mô hình 

sản xuất 

lúa theo 

hướng 

hữu cơ, 

gắn với 

liên kết 

tiêu thụ 

sản phẩm 

tại một số 

tỉnh Bắc 

Trung bộ 

Trung tâm 

Chuyển 

giao công 

nghệ và 

Khuyến 

nông -

Viện 

KHKT 

Nông 

nghiệp 

Bắc Trung 

Bộ/ Ths. 

Nguyễn 

Đức Anh 

Xây dựng mô 

hình sản xuất 

lúa theo 

hướng hữu cơ 

tập trung, ứng 

dụng đồng bộ 

các giải pháp 

kỹ thuật nhằm 

nâng cao năng 

suất, chất 

lượng, an toàn 

thực phẩm 

gắn với liên 

kết tiêu thụ 

sản phẩm. 

1. Xây dựng mô 

hình sản xuất lúa 

theo hướng hữu cơ; 

2. Tổ chức liên kết 

giữa nông dân, Hợp 

tác xã với doanh 

nghiệp để tiêu thụ 

sản phẩm.  

3. Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, tham 

quan, tổng kết, thông 

tin tuyên truyền 

nhân rộng mô hình. 

Nghệ 

An, Hà 

Tĩnh,  

Quảng 

Trị 

2021-

2023 

1. Xây dựng 03 mô hình sản xuất lúa 

theo hướng hữu cơ tập trung với diện 

tích 240ha/3 năm; năng suất bình 

quân đạt 50 tạ/ha; hiệu quả kinh tế 

tăng 20% trở lên so với sản xuất lúa 

đại trà. 

2. Xây dựng 03 mô hình Tổ chức 

quản lý sản xuất kinh doanh, liên kết 

tiêu thụ sản phẩm ≥ 50% sản lượng 

lúa của các hộ liên kết. 

3. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng MH. 

4. Nhân rộng mô hình với diện tích 

đạt ≥ 20% so với tổng quy mô dự án 

được duyệt. 

4.000 1.000 1.500 1.500 

2.  Xây dựng 

mô hình 

sản xuất 

ngô sinh 

khối làm 

thức ăn 

xanh cho 

chăn nuôi 

Viện 

Nghiên 

cứu Ngô/ 

TS. Vương 

Huy Minh 

Xây dựng mô 

hình sản xuất 

ngô sinh khối 

tập trung, liên 

kết với doanh 

nghiệp để tiêu 

thụ sản phẩm 

phục vụ chăn 

1. Xây dựng mô hình 

sản xuất ngô sinh 

khối đạt năng suất 

cao, chất lượng đạt 

tiêu chuẩn cho chăn 

nuôi gia súc; 

2. Hỗ trợ phương 

pháp tổ chức liên kết 

Sơn La,  

Vĩnh 

Phúc,  

Hà Nội, 

Hà 

Nam, 

Thanh 

Hóa, 

2021-

2023 

1. Xây dựng mô hình sản xuất ngô 

sinh khối với quy mô 450 ha trong 3 

năm, năng suất sinh khối đạt trung 

bình 50 tấn/ha. Hiệu quả kinh tế tăng 

15-20% so với sản xuất ngô lấy hạt 

đại trà. 

2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

8.000 1.000 3.500 3.500 
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gia súc nuôi gia súc. 

 

với các doanh 

nghiệp tiêu thụ sản 

phẩm cho nông dân.  

3. Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

4 Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và nhân 

rộng mô hình. 

Nghệ 

An, 

Bình 

Định, 

Phú 

Yên, 

Ninh 

Thuận, 

Đồng 

Nai 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình. 

3. Nhân rộng mô hình với diện tích ≥ 

20% so với tổng quy mô dự án được 

duyệt. 

3.  Xây dựng 

mô hình 

sử dụng 

phân bón 

hữu cơ 

nano và 

chế phẩm 

sinh học 

BVTV 

trong sản 

xuất rau, 

lúa an 

toàn 

Viện Quy 

hoạch và 

Thiết kế 

Nông 

nghiệp/ 

TS. 

Nguyễn 

Quang 

Dũng 

1. Ứng dụng 

phân hữu cơ 

nano và chế 

phẩm sinh học 

BVTV trong 

sản xuất nông 

nghiệp để 

nâng cao năng 

suất, chất 

lượng trong 

sản xuất lúa 

và rau tạo ra 

sản phẩm an 

toàn, góp 

phần bảo vệ 

môi trưởng và 

sản xuất bền 

vững. 

1. Xây dựng mô 

hình chuyển giao kỹ 

thuật sử dụng phân 

bón hữu cơ nano và 

chế phẩm sinh học 

BVTV trong sản 

xuất lúa và rau tại 

Hải Dương và Hà 

Nội. 

2. Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

Hà Nội, 

Hải 

Dương 

 

 

2021- 

2023 

1. Xây dựng mô hình sử dụng phân 

bón hữu cơ nano và chế phẩm sinh 

học BVTV để sản xuất lúa và rau 

gồm: 

- Mô hình sản xuất lúa: Quy mô: 10 

ha năm 2021, 40ha năm 2022 và 30 

ha năm 2023 (sản xuất lặp lại vụ 2 và 

vụ thứ 3). Tổng quy mô 80 ha trong 3 

năm. Năng suất lúa bình quân ≥ 5,5 

tấn/ha. 

- Mô hình sản xuất cải bắp: Quy mô: 

6 ha năm 2021; 18 ha năm 2022 và 

15 ha năm 2023 (sản xuất lặp lại 2-3 

vụ/năm). Tổng quy mô 39 ha trong 3 

năm. Năng suất cải bắp đạt ≥ 30 

tấn/ha. 

- Mô hình sản xuất cải ăn lá các loại: 

Quy mô: 27 ha/năm (09 ha sản xuất 

3.500 800 1.350 1.350 
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2. Chuyển 

giao quy trình 

sử dụng phân 

bón hữu cơ 

nano và chế 

phẩm sinh học 

BVTV cho 

sản xuất rau, 

lúa an toàn 

phù hợp với 

từng địa 

phương; 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và nhân 

rộng mô hình. 

lặp lại 3 vụ/năm). Tổng quy mô sản 

xuất 81 ha trong 3 năm. Năng suất cải 

ăn lá đạt ≥ 20 tấn/ha. 

- Hiệu quả kinh tế các mô hình tăng ≥ 

15% so với sản xuất ngoài mô hình; 

2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình. 

4.  Xây 

dựng mô 

hình sản 

xuất 

măng tây 

xanh 

theo 

hướng 

hữu cơ 

tại một 

số tỉnh 

Duyên 

hải Nam 

Trung bộ 

Công ty 

cổ phần 

Giống cây 

trồng Nha 

Hố/Ks. 

Bùi Văn 

Sáng 

- Xây dựng 

mô hình sản 

xuất măng tây 

xanh theo 

hướng hữu cơ 

nhằm nâng 

cao năng suất, 

chất lượng, 

đáp ứng nhu 

cầu và lợi thế 

cạnh tranh 

cho sản phẩm 

trên thị 

trường,  tăng 

hiệu quả kinh 

tế cho người 

sản xuất ở 

một số tỉnh 

Nam TB. 

1. Xây dựng các mô 

hình trồng măng tây 

xanh theo hướng 

hữu cơ. 

- Tổ chức liên kết 

tiêu thụ sản phẩm 

cho nông dân. 

 2. Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình. 

Ninh 

Thuận, 

Bình 

Thuận 

2021-  

2023 

1. Xây dựng mô hình sản xuất măng 

tây xanh theo hướng hữu cơ với quy 

mô khoảng 20 ha. Năng suất bình 

quân đạt 25 tấn/ha/năm. Cấp chứng 

nhận VietGAP cho 10 ha diện tích. 

Liên kết tiêu thụ sản phẩm ≥ 50% sản 

lượng cho người dân, hiệu quả kinh 

tế đạt ≥150 triệu đồng/ha/năm.  

2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình. 

3. Nhân rộng mô hình đạt ≥20% diện 

tích so với tổng quy mô dự án được 

duyệt. 

4.000 800 1.600 1.600 

5.  Xây Viện Môi - Xây dựng 1. Xây dựng mô Sơn La, 2021-  1. Xây dựng mô hình ứng dụng các 4.000 800 1.600 1.600 
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dựng mô 

hình và 

phát triển 

vùng 

trồng rau 

trái vụ 

theo tiêu 

chuẩn 

VietGAP 

trường 

Nông 

nghiệp/Th

S. Cù Thị 

Thanh 

Phúc 

và hình thành 

các vùng sản 

xuất rau trái 

vụ (so với 

vùng đồng 

bằng) theo 

tiêu chuẩn 

VietGAP áp 

dụng các sản 

phẩm công 

nghệ sinh 

học, ổn định 

và đa dạng về 

chủng loại 

sản phẩm. 

- Nâng cao 

năng lực cho 

người sản 

xuất trong 

việc tiếp nhận 

và triển khai 

SX rau theo 

tiêu chuẩn 

VietGAP 

hình ứng dụng các 

sản phẩm công nghệ 

sinh học để sản xuất 

rau trái vụ so với 

vùng đồng bằng 

(các loại rau: cải 

xanh ăn lá, cải bắp, 

súp lơ, cà chua...) 

theo tiêu chuẩn 

VietGAP. 

2. Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình..   

Lào 

Cai, 

Hòa 

Bình 

2023 sản phẩm công nghệ sinh học để sản 

xuất rau trái vụ so với vùng đồng 

bằng (cải ăn lá các loại, cải bắp, súp 

lơ, cà chua...) theo tiêu chuẩn 

VietGAP, với quy mô 125 ha/3 

năm. Năng suất các loại cây trồng 

bình quân đạt: súp lơ ≥ 20 tấn/ ha/vụ; 

cà chua ≥ 30 tấn/ ha/vụ; cải bắp ≥ 25 

tấn/ ha/vụ; cải ăn lá ≥ 17 tấn/ ha/vụ. 

- Hiệu quả kinh tế tăng ≥ 15% so với 

ngoài mô hình. 

2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình. 

3. Nhân rộng mô hình ≥ 20% so với 

quy mô được duyệt. 

6.  Xây 

dựng mô 

hình ứng 

dụng giá 

thể để 

sản xuất 

một số 

loại rau 

chất 

Viện Cây 

lượng 

thực và 

Cây Thực 

phẩm/ 

TS. Đoàn 

Xuân 

Cảnh 

- Áp dụng 

TBKT mới 

có sử dụng 

giá thể để 

sản xuất rau 

chất lượng 

cao (cà chua, 

dưa chuột, 

dưa lưới, dưa 

1. Xây dựng mô 

hình ứng dụng 

TBKT mới có dụng 

giá thể để sản xuất 

rau chất lượng cao 

tại một số tỉnh phía 

Bắc. Đối tượng cây 

trồng: cà chua, dưa 

lưới, dưa vàng và 

Bắc 

Giang, 

Hải 

Dương 

và 

Thanh 

Hóa 

2021-

2023 

1. Xây dựng mô hình sản xuất các 

loại rau: 

 - Trồng dưa thơm (dưa lưới, dưa 

vàng) trên giá thể trong nhà màn, nhà 

lưới, quy mô 12 ha, năng suất ≥ 30 

tấn/ha/vụ, chất lượng đạt an toàn vệ 

sinh thực phẩm. 

- Trồng dưa chuột trên giá thể, áp 

dụng TBKT mới, quy mô 10 ha, năng 

4.000 1.000 1.500 1.500 
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Năm 

2023 

lượng 

cao gắn 

với tiêu 

thụ sản 

phẩm ở 

các tỉnh 

phía Bắc 

vàng) cho 

các tỉnh phía 

Bắc nhằm 

đạt hiệu quả 

kinh tế cao. 

-  Liên kết 

sản xuất, tiêu 

thụ sản phẩm 

rau chất 

lượng cao có 

truy xuất 

nguồn gốc, 

phát triển 

bền vững. 

dưa chuột.  

Hỗ trợ người dân 

liên kết với các 

doanh nghiệp tiêu 

thụ sản phẩm. 

2. Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng MH. 

suất đạt ≥ 80 tấn/ha/vụ, chất lượng 

đạt an toàn VSTP. 

- Trồng cà chua trên giá thể, áp dụng 

TBKT mới, quy mô 03 ha, năng suất 

đạt ≥ 100 tấn/ha/năm, chất lượng đạt 

an toàn VSTP. 

- Hỗ trợ người dân liên kết với doanh 

nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Hiệu quả 

kinh tế các mô hình tăng ≥ 20% so 

với ngoài mô hình. 

2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình. 

3. Nhân rộng mô hình ≥ 25% so với 

quy mô được duyệt. 

7.  Xây 

dựng mô 

hình sản 

xuất rau 

chất 

lượng 

cao ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

kết nối 

cung cầu 

tại một 

số tỉnh 

phía Bắc 

Trung tâm 

Chuyển 

giao Công 

nghệ và 

Khuyến 

nông/ TS. 

Đỗ Văn 

Ngọc 

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

trong xây 

dựng mô 

hình chuỗi 

liên kết trong 

sản xuất rau 

thương phẩm 

chất lượng 

cao,  đồng 

đều phù hợp 

điều kiện đầu 

tư của nông 

dân tại một 

số tỉnh phía 

1. Xây dựng mô 

hình sản xuất rau 

ứng dụng công 

nghệ thông tin kết 

nối cung - cầu theo 

chuỗi cho một số 

loại rau có giá trị 

hàng hóa cao (dưa 

thơm, cà chua, cải 

ăn lá, xà lách...), 

diện tích mô hình 

thực hiện lặp lại 

hàng năm. 

2. Xây dựng nhãn 

mác cho một số sản 

phẩm mô hình phục 

Hà Nội; 

Hưng 

Yên; 

Sơn La 

2021-

2023 

 

1. XDMH sản xuất một số loại rau có 

giá trị hàng hóa cao: 

- Cây dưa thơm: quy mô 8 ha; năng 

suất ≥ 30 tấn/ha/vụ; Sản phẩm mẫu 

mã đẹp, chất lượng đạt tiêu chuẩn an 

toàn VSTP. 

- Cây cà chua: quy mô 10 ha; năng 

suất: ≥ 30 tấn/ha/vụ; Sản phẩm mẫu 

mã đẹp, chất lượng đạt tiêu chuẩn an 

toàn VSTP. 

- Rau cải ăn lá: quy mô 37 ha; năng 

suất ≥ 20 tấn/ha/vụ, Sản phẩm mẫu mã 

đẹp, chất lượng tốt, đạt tiêu an toàn 

VSTP. 

- Hiệu quả kinh tế tăng ≥ 20% so với 

ngoài mô hình. 

4.500 800 1.850 1.850 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Bắc. vụ liên kết với 

doanh nghiệp để 

tiêu thụ sản phẩm. 

3. Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

4. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng MH.   

2. Xây dựng 01 cổng thông tin quản trị 

kết nối cung - cầu, in nhãn mác cho 

một số sản phẩm phục vụ liên kết tiêu 

thụ rau. 

3. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình. 

4. Nhân rộng mô hình ≥ 20% so với 

quy mô được duyệt. 

8.  Xây 

dựng và 

phát triển 

mô hình 

sản xuất 

hoa cúc 

thương 

phẩm áp 

dụng 

công 

nghệ 

chiếu 

sáng 

bằng đèn 

Led tại 

Lâm 

Đồng 

Trung tâm 

N/C khoai 

tây, rau và 

hoa – 

Viện 

KHKT 

Nông 

nghiệp 

miền 

Nam/ 

ThS. Trần 

Anh 

Thông 

Xây dựng mô 

hình sản xuất 

hoa cúc 

thương phẩm 

chất lượng 

cao, áp dụng 

công nghệ 

chiếu sáng 

bằng đèn Led 

nhằm điều 

khiển thời 

gian ra hoa, 

nâng cao chất 

lượng, giá trị 

hoa cúc phục 

vụ tiêu dùng 

trong nước và 

xuất khẩu. 

1. Xây dựng mô 

hình sản xuất hoa 

cúc thương phẩm áp 

dụng công nghệ 

chiếu sáng bằng đèn 

Led. 

2. Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

Lâm 

Đồng 

2021-  

2023 

1. Xây dựng mô hình sản xuất hoa 

cúc thương phẩm áp dụng công nghệ 

chiếu sáng bằng đèn Led. Tổng quy 

mô 08 ha/ 3năm. Năng suất hoa đạt 

380.000 cành/ha/vụ. 

Tỷ lệ cành hoa loại 1 đạt 75% trở lên. 

Hiệu quả kinh tế tăng ≥ 15% so với 

ngoài mô hình. 

2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình. 

3. Nhân rộng mô hình ≥ 20% so với 

quy mô được duyệt. 

2.000 500 750 750 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

nhân rộng mô hình. 

9.  Xây 

dựng mô 

hình sản 

xuất  sắn 

bền vững 

theo  

chuỗi giá 

trị  tại 

một số 

tỉnh miền 

núi phía 

Bắc 

Trường 

Đại học 

Nông 

lâm- Đại 

học Thái 

Nguyên/P

GS.TS 

Nguyễn 

Viết 

Hưng 

Xây dựng mô 

hình ứng 

dụng tiến bộ 

kỹ thuật 

trồng thâm 

canh sắn bền 

vững gắn với 

chuỗi giá trị 

trong sản 

xuất sắn 

nhằm nâng 

cao thu nhập 

và đời sống 

cho người 

dân. 

1. Xây dựng mô 

hình sản xuất sắn 

bền vững (phát triển 

giống sắn mới, 

trồng xen cỏ chống 

xói mòn). 

2. Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình. 

Lào 

Cai, 

Yên 

Bái, 

Tuyên 

Quang, 

Sơn La, 

Hòa 

Bình 

2021-  

2023 

1. Xây dựng mô hình canh tác sắn 

bền vững theo chuỗi giá trị, quy mô 

290 ha/3 năm. Năng suất củ tươi ≥ 30 

tấn/ha/năm. Hiệu quả kinh tế tăng ≥ 

20% so với ngoài mô hình.  

2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình.  

3. Nhân rộng mô hình ≥ 50% so với 

quy mô được duyệt.  

5.000 800 2.100 2.100 

10.  Xây 

dựng mô 

hình sản 

xuất rau 

có chứng 

nhận 

VietGAP 

tại một 

số tỉnh 

Bắc 

Trung 

Bộ 

Trường 

Đại học 

Hồng 

Đức/ TS. 

Tống Văn 

Giang 

Xây dựng 

được mô hình 

sản xuất rau 

có chứng 

nhận 

VietGAP, 

liên kết sản 

xuất bền 

vững 

1. Xây dựng mô 

hình sản xuất rau 

chứng nhận 

VietGAP với một số 

loại rau chính của 

vùng (cải xanh, cải 

bắp, cà chua, đậu 

quả, bí xanh…). 

2. Xây dựng mô 

hình tổ chức quản lý 

SX kinh doanh. 

3. Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

Thanh 

Hóa, 

Nghệ 

An, Hà 

Tĩnh 

2021- 

2023 

1. Xây dựng mô hình sản xuất rau 

chứng nhận VietGAP với một số loại 

rau chính của vùng (cải xanh, cải bắp, 

cà chua, đậu quả, bí xanh…). Quy 

mô 115 ha/3 năm. Năng suất các loại 

cây trồng bình quân đạt: cà chua ≥ 30 

tấn/ ha/vụ; cải bắp ≥ 25 tấn/ ha/vụ; 

cải xanh ≥ 20 tấn/ ha/vụ; đậu quả ≥ 

17 tấn/ ha/vụ; bí xanh ≥ 35 tấn/ 

ha/vụ. 

- Chất lượng rau đạt tiêu chuẩn 

VietGAP. Hiệu quả kinh tế tăng ≥ 

10% so với ngoài mô hình. 

2. Xây dựng 03 mô hình tổ chức quản 

3.200 800 1.200 1.200 



8 

 

 

 

TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài MH  

4. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng MH.   

lý sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người 

dân liên kết tiêu thụ sản phẩm. 

3. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng MH. 

4. Nhân rộng mô hình ≥ 20% so với 

quy mô được duyệt. 

11.   Xây 

dựng mô 

hình sản 

xuất các 

giống lạc 

mới năng 

suất, chất 

lượng 

cao và 

liên kết 

tiêu thụ 

sản phẩm 

Viện Cây 

lương 

thực và 

Cây thực 

phẩm/ 

Ths. 

Nguyễn 

Xuân Thu 

Chuyển giao 

tiến bộ kỹ 

thuật sản xuất, 

thâm canh các 

giống lạc mới 

có năng suất, 

chất lượng 

cao, chống 

chịu tốt với 

sâu bệnh hại 

và các điều 

kiện bất thuận 

góp phần làm 

đa dạng cơ 

cấu giống lạc 

chất lượng 

cao trong sản 

xuất, thay thế 

một phần cơ 

cấu giống lạc 

địa phương có 

năng suất thấp 

và chất lượng 

kém tại một 

1. Xây dựng mô 

hình: 

- Mô hình nhân 

giống lạc mới 

(HL22; L29; 

LDH.09...) năng 

suất, chất lượng cao. 

+ Xây dựng mô 

hình sản xuất lạc 

thương phẩm. 

2. Liên kết với các 

doanh nghiệp thu 

mua sản phẩm phục 

vụ sản xuất chế biến 

đáp ứng thị trường 

trong nước. 

3.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

4. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

Bắc 

Giang, 

Nam 

Định, 

Nghệ 

An, 

Quảng 

Bình, 

Bình 

Định. 

 

 

 

2021-  

2023 

1. Xây dựng được 26 ha mô hình 

nhân giống lạc mới HL22; L29; 

LDH.09... Năng suất đạt ≥ 20 

tạ/ha/vụ để cung cấp giống cho mô 

hìnhsản xuất lạc thương phẩm.  

2. Xây dựng được 220 ha mô hình 

sản xuất lạc sử dụng giống mới 

HL22; L29; LDH.09... Năng suất lạc 

thương phẩm ≥ 35 tạ/ha/vụ.  

- Hỗ trợ nông dân liên kết tiêu thụ ≥ 

50% sản lượng lạc của mô hình. 

- Hiệu quả kinh tế tăng ≥ 15% so với 

ngoài mô hình. 

3. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình. 

4. Nhân rộng mô hình ≥ 20% so với 

quy mô được duyệt. 

6.000 1.500 2.250 2.250 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

số tỉnh phía 

Bắc; 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình. 

12.  Xây 

dựng mô 

hình 

vườn 

mẫu cây 

ăn quả 

thích ứng 

với biến 

đổi khí 

hậu ở 

Đồng 

bằng 

sông 

Cửu 

Long 

Viện Cây 

ăn quả 

Miền 

Nam/ TS. 

Lê Quốc 

Điền 

Xây dựng mô 

hình vườn 

mẫu sản xuất 

cây ăn quả 

thích ứng với 

biến đổi khí 

hậu nhằm 

thúc đẩy sản 

xuất theo 

hướng bền 

vững, nâng 

cao hiệu quả 

sử dụng đất, 

đồng thời 

nâng cao thu 

nhập cho 

nông dân. 

1. Xây dựng mô 

hình vườn mẫu 

trồng, thâm canh 

cây ăn quả (bưởi, 

xoài, sầu riêng) với 

quy mô 86ha tại 

một số tỉnh vùng 

Đồng bằng sông 

Cửu Long nhằm 

khắc phục ảnh 

hưởng do hạn hán, 

xâm nhập mặn. 

2.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình.. 

An 

Giang, 

Hậu 

Giang 

Long 

An, 

Tiền 

Giang  

2021-  

2023 

1. Xây dựng 6 mô hình vườn mẫu 

trồng, thâm canh cây ăn quả (Bưởi, 

xoài, sầu riêng) tại các vùng bị hạn 

hán, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông 

Cửu Long, lắp đặt hệ thống tưới nước 

tiết kiệm. Tổng quy mô 86 ha, gồm: 

- Mô hình mẫu trồng thâm canh bưởi 

theo GAP, lắp đặt hệ thống tưới nước 

tiết kiệm. Quy mô 12 ha thực hiện 2-3 

năm. Tỷ lệ cây sống sau trồng đạt 

trên 95%; Năm thứ 3 cây bắt đầu cho 

quả bói. 

 - Mô hình thâm canh xoài theo 

VietGAP quy mô 38 ha (trong đó có 

4,0 ha thực hiện 3 năm liên tiếp/điểm, 

10 ha thực hiện 2 năm liên tiếp/1 

điểm và 6 ha thực hiện 1 năm) lắp đặt 

hệ thống tưới nước tiết kiệm. 

- Mô hình thâm canh sầu riêng theo 

VietGAP quy mô 36 ha (trong đó có 

6,0 ha thực hiện 3 năm liên tiếp/điểm, 

6,0 ha thực hiện 2 năm liên tiếp/1 

điểm và 6 ha thực hiện 1 năm) lắp đặt 

hệ thống tưới nước tiết kiệm  

- Năng suất mô hình thâm canh xoài, 

sầu riêng tăng ≥ 15% so với ngoài mô 

hình. 

- Hiệu quả kinh tế tăng ≥ 20% so với 

ngoài mô hình. 

5.000 1.000 2.000 2.000 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

- Tiết kiệm được ≥ 50% lượng nước 

tưới. 

2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình. 

13.  Xây dựng 

mô hình 

thâm 

canh xoài 

theo tiêu 

chuẩn 

VietGAP, 

rải vụ thu 

hoạch, 

gắn với 

liên kết 

tiêu thụ 

sản phẩm 

tại tỉnh 

Khánh 

Hòa 

TTKN 

tỉnh 

Khánh 

Hòa/ KS. 

Lê Thị 

Huyền 

Tâm 

1. Ứng dụng 

đồng bộ các 

biện pháp kỹ 

thuật thâm 

canh xoài 

(gắn với truy 

suất nguồn 

gốc, tiêu thụ 

sản phẩm) 

nhằm nâng 

cao năng 

suất, chất 

lượng, nâng 

cao hiệu quả 

kinh tế cho 

người sản 

xuất.  

2. Liên kết 

sản xuất, tiêu 

thụ sản phẩm 

để phát triển 

bền vững. 

1. Xây dựng mô 

hình thâm canh xoài 

theo tiêu chuẩn 

VietGAP, rải vụ thu 

hoạch. 

- Tổ chức mô hình 

liên kết sản xuất, tiêu 

thụ sản phẩm. 

 2.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; tham 

quan hội thảo và 

thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và nhân 

rộng mô hình.. 

Khánh 

Hòa 

2021-

2023 

1. Xây dựng mô hình sản xuất xoài 

theo tiêu chuẩn VietGAP (được cấp 

mã số vùng trồng, dán tem QRcode), 

với tổng quy mô 22 ha thực hiện 2-3 

năm liên tiếp/1 địa điểm (năm 2021: 

06 ha, năm 2022: 08 ha và năm 2023: 

08 ha). 

- Năng suất xoài tăng ≥ 15% so với 

ngoài mô hình. 

-  Chứng nhận VietGAP cho sản phẩm 

ở năm thứ 2. 

- Hiệu quả kinh tế tăng ≥15% so với 

sản xuất ngoài mô hình. 

2. Xây dựng 02 mô hình tổ chức quản 

lý sản xuất, kinh doanh; Liên kết tiêu 

thụ được 50% sản lượng của mô hình. 

3. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình.  

4. Nhân rộng mô hình đạt ≥20% diện 

tích so với tổng quy mô dự án được 

duyệt. 

 

 

2.000 500 750 750 

14.  Xây dựng Viện Ứng dụng 1. XDMH thâm canh Hòa 2021- 1. Xây dựng mô hình mẫu thâm canh 3.800 800 1.500 1.500 



11 

 

 

 

TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

và phát 

triển mô 

hình mẫu 

thâm canh 

một số 

giống cam 

mới rải vụ 

theo 

VietGAP 

Nghiên 

cứu Rau 

quả/ Ths. 

Nguyễn 

Ngọc Hà 

đồng bộ các 

tiến bộ kỹ 

thuật mới 

nhằm xây 

dựng mô hình 

thâm canh 

một số giống 

cam mới theo 

VietGAP gắn 

với chuỗi giá 

trị, nâng cao 

thu nhập cho 

người nông 

dân, phục vụ 

tái cơ cấu sản 

xuất nông 

nghiệp ở một 

số tỉnh phía 

Bắc. 

 

một số giống cam mới 

theo VietGAP, ứng 

dụng đồng bộ các 

biện pháp kỹ thuật 

mới trong sản xuất, rải 

vụ thu hoạch nhằm 

canh tác bền vững 

theo chuỗi giá trị, 

nâng cao thu nhập cho 

người dân, phục vụ tái 

cơ cấu sản xuất nông 

nghiệp, tăng hiệu quả 

kinh tế cho người sản 

xuất. 

2.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài MH. 

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và nhân 

rộng mô hình. 

Bình, 

Hà 

Giang, 

Nghệ 

An, Hà 

Tĩnh. 

2023 một số giống cam mới (cam chín sớm 

CS1, giống cam chín muộn V2, cam 

Xã Đoài, cam Sành ít hạt) theo 

VietGAP, nâng cao năng suất, chất 

lượng cam. Tổng quy mô 110 ha/3 

năm (trong đó 20ha thực hiện 3 năm 

liên tiếp/địa điểm và 25 ha thực hiện 2 

năm liên tiếp/địa điểm). 

- Năng suất tăng ≥ 15% so với ngoài 

mô hình. 

- Hiệu quả kinh tế tăng ≥ 15% so với 

ngoài mô hình. 

2. Xây dựng 06 MH tổ chức quản lý 

sản xuất, kinh doanh, liên kết tiêu thụ 

sản phẩm. 

3. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình. 

4. Nhân rộng mô hình với diện tích 

đạt 20% so quy mô dự án được duyệt. 

15.  Xây dựng 

mô hình 

sản xuất 

phục vụ 

phát triển 

sản phẩm 

OCOP tại 

một số 

Viện 

Khoa học 

Nông 

nghiệp 

Việt Nam/ 

Ths. Lê 

Trường 

Giang 

Xây dựng 

các mô hình 

thâm canh  

vùng nguyên 

liệu phục vụ 

phát triển các 

sản phẩm 

OCOP, góp 

1. Xây dựng mô 

hình thâm canh sản 

xuất phục vụ phát 

triển sản phẩm 

OCOP. 

+ Xây dựng được 4 

mô hình thâm canh 

cam, bưởi liên kết 

Nghệ 

An, Hà 

Tĩnh 

2021-

2023 

1. Xây dựng 4 mô hình thâm canh 

cam, bưởi, trong đó 02 mô hình quy 

mô 3ha/MH thực hiện 3 năm liên 

tiếp/địa điểm (2021-2023) và  2 mô 

hình quy mô 5ha/MH thực hiên 2 năm 

liên tiếp/địa điểm (2022-2023). Tổng 

số 38ha. sản phẩm được dán tem QR 

code.  

3.500 700 1.400 1.400 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

tỉnh Bắc 

Trung Bộ 

phần phát triển 

các sản phẩm 

đặc trưng, bảo 

tồn giá trị  các 

ngành nghề 

truyền thống 

và có lợi thế 

của các địa 

phương, thúc 

đẩy phát triển 

sản xuất liên 

kết theo chuỗi 

giá trị, gắn sản 

xuất với tiêu 

thụ nông sản; 

tạo  việc làm, 

tăng thu nhập 

cho người dân, 

góp phần xây 

dựng nông 

thôn mới bền 

vững.  

tiêu thụ tại Nghệ 

An, Hà Tĩnh.  

+ Xây dựng được 4 

mô hình thâm canh 

chè liên kết tiêu thụ 

tại Nghệ An, Hà 

Tĩnh. 

2.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và nhân 

rộng mô hình. 

2. Xây dựng 04 mô hình thâm canh 

chè, trong đó 2 mô hình quy mô 4 

ha/MH thực hiện 3 năm liên tiếp trên 

một địa điểm (2021-2023) và 2 mô 

hình 1ha/MH thực hiện hai năm liên 

tiếp (2022-2023). Tổng số 28 ha diện 

tích thâm canh chè. 

- Sản phẩm cam bưởi, chè  phục vụ 

phát triển sản phẩm OCOP. Hiệu quả 

kinh tế tăng ≥20 % so với sản xuất 

ngoài mô hình. 

3. Xây dựng 3 mô hình tổ chức quản 

lý sản xuất, kinh doanh, liên kết tiêu 

thụ sản phẩm tại Nghệ An, Hà Tĩnh. 

4. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình. 

16.  Xây dựng 

mô hình 

chuyển 

đổi cơ 

cấu cây 

trồng 

vùng gò 

đồi kém 

hiệu quả 

sang 

trồng 

TT 

Khuyến 

nông -

Khuyến 

ngư 

Quảng 

Bình/ KS. 

Lê Thuận 

Trung 

Thực hiện 

chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng 

phù hợp với 

sản xuất của 

địa phương và 

phù hợp với 

tái cơ cấu 

ngành nông 

nghiệp của 

tỉnh. 

1. Xây dựng mô 

hình trồng thâm 

canh cây ăn quả trên 

đất gò đồi kém hiệu 

quả, nâng cao giá trị 

sản xuất. 

- Ứng dụng hệ 

thống tưới nước tiết 

kiệm nước cho mô 

hình. 

2.Tổ chức các hoạt 

Quảng 

Bình 

2021-

2023 

1. Xây dựng mô hình chuyển đổi cơ 

cấu trồng, thâm canh cây ăn quả 

(cam, bưởi) theo GAP với tổng quy 

mô 18 ha/3 năm,  kết hợp ứng dụng 

hệ thống tưới nước tiết kiệm. 

- Tỷ lệ cây sống đạt trên 90% Cây 

STPT tốt. Hệ thống tưới nước tiết 

kiệm được trên 50% lượng nước so 

với tưới truyền thống, giảm sức lao 

động. 

- Năm thứ 3 cây cho quả bói, năng 

2.000 500 800 700 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

thâm 

canh cây 

ăn quả 

- Chuyển giao 

các giống cây 

ăn quả lợi thế 

gắn với tiêu 

thụ sản phẩm, 

nhằm nâng 

cao kỹ năng 

sản xuất, tổ 

chức sản xuất 

tạo thu nhập 

ổn định sinh 

kế cho người 

dân. 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và nhân 

rộng mô hình. 

suất đạt 500-1.000 kg/ha. 

2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình. 

3. Nhân rộng mô hình với diện tích 

tối thiểu đạt 30% so với tổng quy mô 

được duyệt. 

 

17.  Xây 

dựng mô 

hình 

quản lý 

dịch hại 

tổng hợp 

trên 

chanh 

leo gắn 

với tiêu 

thụ sản 

phẩm 

cho các 

tỉnh phía 

Bắc và 

Tây 

nguyên 

Viện Bảo 

vệ Thực 

vật/ TS. 

Nguyễn 

Thị Bích 

Ngọc 

1. Chuyển 

giao TBKT 

nhân giống 

chanh leo 

sạch bệnh 

phục vụ sản 

xuất đại trà.  

2. Chuyển 

giao TBKT 

trồng thâm 

canh chanh 

leo áp dụng 

biện pháp 

quản lý dịch 

hại tổng hợp 

gắn với liên 

kết sản xuất 

và tiêu thụ 

sản phẩm. 

 

1. Xây dựng mô 

hình nhân giống 

chanh leo sạch bệnh 

phục vụ sản xuất đại 

trà. 

2. Xây dựng mô 

hình trồng thâm 

canh chanh leo áp 

dụng quản lý dịch 

hại tổng hợp gắn 

với liên kết sản xuất 

và tiêu thụ sản 

phẩm. 

3.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

4. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

Sơn La, 

Gia Lai 

và Đắk 

Nông 

2021-

2023 

1. Mô hình vườn ươm sản xuất cây 

giống chanh leo sạch bệnh: Quy mô 

0,2 ha sản xuất ra 20.000 cây giống.  

2. Mô hình trồng thâm canh chanh 

leo áp dụng biện pháp quản lý dịch 

hại tổng hợp gắn với liên kết sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm, tổng quy mô 40 

ha/3 năm, sử dụng các giống Đài 

Nông 1, Taione. 

- Kết quả: Hạn chế bệnh virus và các 

sâu bệnh hại khác. Sản phẩm đáp ứng 

được tiêu chuẩn xuất khẩu quả tươi và 

chế biến. 

- Hiệu quả kinh tế tăng ≥ 20% so với 

sản xuất đại trà. 

3. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình. 

4. Nhân rộng mô hình đạt 50% so với 

3.800 800 1.500 1.500 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình 

nhân rộng kết quả 

mô hình. 

quy mô dự án được duyệt. 

18.  Xây dựng 

mô hình 

mẫu sản 

xuất thâm 

canh 

Điều bền 

vững  

Trung tâm 

nghiên 

cứu và 

phát triển 

cây Điều/ 

TS. Trần 

Thế Lâm 

Xây dựng mô 

hình mẫu về 

ứng dụng 

đồng bộ các 

tiến bộ kỹ 

thuật sản xuất, 

thâm canh 

vườn Điều 

kinh doanh; 

trồng Điều 

giống mới có 

năng suất, 

chất lượng 

cao thay thế 

vườn Điều già 

cỗi nhằm tăng 

năng suất, 

chất lượng 

điều; liên kết 

chuỗi giá trị, 

tăng thu nhập 

cho người sản 

xuất, góp 

phần phát 

triển bền vững 

ngành hàng 

1. Xây dựng mô 

hình mẫu thâm canh 

vườn điều tại 04 

tỉnh, thực hiện 3 

năm liên tiếp tại 

cùng điểm mô hình. 

- Xây dựng mô hình 

trồng mới, trồng 

thay thế vườn Điều 

già cỗi bằng các 

giống Điều mới có 

năng suất, chất 

lượng cao.  

- Xây dựng mô hình 

tổ chức quản lý sản 

xuất kinh doanh, liên 

kết tiêu thụ sản 

phẩm Điều. 

2.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

Đồng 

Nai, 

Bình 

Thuận, 

Bình 

Phước, 

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu 

2021- 

2023 

1. Xây dựng được 04 mô hình mẫu 

thâm canh vườn điều kinh doanh tại 

04 tỉnh, quy mô 15 ha/mô hình/năm, 

tổng quy mô 60 ha/năm (thực hiện 3 

năm liên tiếp trên cùng địa điểm).  

- Năng suất điều tăng ≥ 15% so với 

sản xuất ngoài mô hình. Hiệu quả 

kinh tế tăng ≥ 20%. 

2. Xây dựng 08 mô hình trồng mới, 

trồng thay thế vườn Điều già cỗi bằng 

các giống Điều mới có năng suất, chất 

lượng cao, quy mô 5 ha/MH/năm 

(trồng trong năm thứ nhất và năm thứ 

hai). Tổng quy mô diện tích 40 ha. Tỷ 

lệ sống đạt ≥ 90%, cây cho bói sau 24 

tháng trồng. 

3. Xây dựng 04 mô hình tổ chức quản 

lý sản xuất kinh doanh, liên kết sản 

xuất tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân 

và doanh nghiệp tại các mô hình thâm 

canh. Xây dựng được quy chế hoạt 

động. 

4. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình. 

4.200 

 

800 

 

1.700 

 

 

1.700 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Điều.                   và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và nhân 

rộng mô hình 

5. Nhân rộng mô hình với diện tích ≥ 

20% so với tổng quy mô diện tích dự án 

được duyệt. 

19.  Xây dựng 

mô hình 

thâm 

canh chè 

theo 

hướng 

hữu cơ, 

liên kết 

theo 

chuỗi giá 

trị tại một 

số tỉnh 

phía Bắc 

Viện 

KHKT 

nông lâm 

nghiệp 

Miền núi 

phía Bắc/ 

TS. 

Nguyễn 

Ngọc Bình 

Áp dụng đồng 

bộ các biện 

pháp kỹ thuật 

thâm canh chè 

theo hướng 

hữu cơ; liên 

kết theo chuỗi 

giá trị nhằm 

cung cấp sản 

phẩm chất 

lượng, an toàn, 

có nguồn gốc 

xuất xứ rõ 

ràng, tăng thu 

nhập cho 

người sản 

xuất. Ổn định 

thị trường, góp 

phần phát triển 

bền vững 

ngành hàng 

chè tại địa 

phương. 

1. Xây dựng mô 

hình thâm canh chè 

theo hướng hữu cơ 

tại 04 tỉnh, thực hiện 

3 năm liên tiếp tại 

cùng điểm mô hình. 

2. Xây dựng mô 

hình tổ chức quản lý 

sản xuất, kinh doanh 

giữa người dân và 

doanh nghiệp. 

3.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

4. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và nhân 

rộng mô hình  

Tuyên 

Quang, 

Hà 

Giang, 

Lai 

Châu, 

Nghệ 

An 

2021 - 

2023 

1. Xây dựng 04 mô hình thâm canh 

chè theo hướng hữu cơ tại 04 tỉnh, quy 

mô 8ha/mô hình/năm, tổng diện tích 

đạt 32 ha/năm (thực hiện 3 năm liên 

tiếp tại cùng điểm); diện tích chè được 

chứng nhận hữu cơ ở năm thứ 3 từ 3-5 

ha/ mô hình; hiệu quả kinh tế tăng ≥ 

20% so với ngoài mô hình. 

2. Xây dựng 04 mô hình tổ chức quản 

lý sản xuất kinh doanh, liên kết tiêu thụ 

sản phẩm giữa người dân và doanh 

nghiệp: Xây dựng được quy chế hoạt 

động; khoảng 50-70% sản phẩm chè 

của mô hình được tiêu thụ. 

3. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình. 

4. Nhân rộng mô hình với diện tích ≥ 

20% so với tổng quy mô diện tích dự án 

được duyệt. 

4.500 800 1.850 1.850 

20.  Xây dựng 

mô hình 

sản xuất 

cà phê 

theo 

Viện 

KHKT 

Nông lâm 

nghiệp 

Tây 

Nguyên/ 

Áp dụng đồng 

bộ các biện 

pháp kỹ thuật 

thâm canh cà 

phê theo 

1. Xây dựng mô 

hình ứng dụng đồng 

bộ các giải pháp kỹ 

thuật thâm canh sản 

xuất cà phê theo 

hướng hữu cơ tại 04 

Đắk 

Lắk, 

Đắk 

Nông, 

Lâm 

2021 - 

2023 

1.  Xây dựng 04 mô hình thâm canh 

sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ tại 

04 tỉnh; Quy mô 10 ha/mô hình/năm 

(thực hiện 3 năm liên tiếp trên cùng 

địa điểm). Tổng diện tích đạt 40 

ha/năm. Hiệu quả kinh tế tăng ≥ 15% 

4.500 

 

 

 

 

800 

 

 

 

 

1.850 

 

 

 

 

1.850 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

hướng 

hữu cơ có 

truy xuất 

nguồn 

gốc và 

liên kết 

theo 

chuỗi giá 

trị. 

TS. 

Nguyễn 

Xuân Hòa 

 

 

hướng hữu cơ 

có truy xuất 

nguồn gốc; 

liên kết theo 

chuỗi giá trị 

nhằm cung 

cấp sản phẩm 

chất lượng, an 

toàn, có 

nguồn gốc 

xuất xứ rõ 

ràng, tăng thu 

nhập cho 

người sản 

xuất. Ổn định 

thị trường, 

góp phần phát 

triển bền vững 

ngành hàng cà 

phê. 

tỉnh (thực hiện 03 

năm liên tiếp trên 

cùng điểm mô hình);  

2. Xây dựng mô 

hình tổ chức quản lý, 

sản xuất kinh doanh 

theo chuỗi giá trị. 

3.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài MH  

4. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và nhân 

rộng MH 

Đồng, 

Sơn La 

trở lên so với ngoài mô hình. Khoảng 

15% lượng sản phẩm có truy xuất 

nguồn gốc. 

2. Xây dựng 04 mô hình tổ chức quản 

lý sản xuất kinh doanh, liên kết tiêu 

thụ sản phẩm. Xây dựng được quy 

chế hoạt động; khoảng 50 - 70% sản 

phẩm cà phê của mô hình được tiêu 

thụ. 

3. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình. 

4. Nhân rộng mô hình với diện tích ≥ 

20% so với tổng quy mô dự án được 

duyệt. 

    

II. Lĩnh vực chăn nuôi - Thú y     30.300 7.200 11.550 11.550 

21.  Xây 

dựng mô 

hình vỗ 

béo bò 

thịt và 

xử lý 

chất thải 

chăn  

nuôi 

bằng chế 

phẩm 

sinh học 

Trung tâm 

Khuyến 

nông tỉnh 

Yên Bái/ 

Ngô Đăng 

Sỹ 

1. Xây dựng 

được mô hình 

vỗ béo bò thịt 

kết hợp xử lý 

chất thải chăn 

nuôi để nâng 

cao năng suất 

và hiệu quả 

chăn nuôi. 

2. Nâng cao 

kiến thức cho 

người chăn 

1. Xây dựng mô 

hình vỗ béo bò thịt 

để nâng cao năng 

suất, hiệu quả chăn 

nuôi bò. 

2. Sử dụng chế 

phẩm sinh học xử lý 

chất thải chăn nuôi 

để giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường.  

3.Tổ chức các hoạt 

Yên 

Bái 

2021-

2023 

1. Xây dựng 03 mô hình vỗ béo bò 

thịt, quy mô 320 bò thịt được vỗ bèo. 

Khả năng tăng khối lượng cơ thể ≥ 

750 gam/con/ngày. 

2. 100% số hộ được xử lý chất thải 

chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học. 

3. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, tổng kết, thông tin 

tuyên truyền nhằm phổ biến kết quả 

và nhân rộng mô hình theo quy định 

4. Nhân rộng mô hình ≥ 15% (48 con) 

so với tổng quy mô  dự án được duyệt. 

2.000 500 750 750 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

nuôi về chăn 

nuôi và xử lý 

chất thải chăn 

nuôi.  

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

4. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình 

và nhân rộng MH.  

22.  Xây 

dựng mô 

hình vỗ 

béo trâu 

thịt và 

xử lý 

chất thải 

chăn 

nuôi  

bằng chế 

phẩm 

sinh học. 

Trung tâm 

Khuyến 

nông - 

Giống cây 

trồng, vật 

nuôi tỉnh 

Điện 

Biên/ 

Trần 

Hoàng 

Sơn 

1. Xây dựng 

được mô hình 

vỗ béo trâu 

thịt kết hợp 

xử lý chất 

thải chăn 

nuôi để nâng 

cao năng suất 

và hiệu quả 

chăn nuôi.  

2. Nâng cao 

kiến thức cho 

người chăn 

nuôi về chăn 

nuôi và xử lý 

chất thải chăn 

nuôi.  

1. Xây dựng mô 

hình vỗ béo trâu thịt 

để nâng cao năng 

suất, hiệu quả trong 

chăn nuôi. 

2. Sử dụng chế 

phẩm sinh học xử lý 

chất thải chăn nuôi 

để giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường.  

3.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

4. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

Điện 

Biên 

2021-

2023 

1. Xây dựng 03 mô hình vỗ béo trâu 

thịt, quy mô 320 trâu thịt được vỗ 

béo. Khả năng tăng khối lượng cơ thể 

≥ 750 gam/con/ngày. 

2. 100% số hộ được xử lý chất thải 

chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học. 

3. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, tổng kết, thông tin 

tuyên truyền nhằm phổ biến kết quả 

và nhân rộng mô hình theo quy định. 

4. Nhân rộng mô hình ≥ 15% (48 con) 

so với tổng quy mô  dự án được duyệt. 

2.000 500 750 750 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

nhân rộng mô hình.  

23.  Xây 

dựng mô 

hình 

chăn 

nuôi gà 

thịt lông 

màu theo 

hướng 

hữu cơ 

gắn với 

tiêu thụ 

sản phẩm 

tại Phú 

Thọ 

Công ty 

TNHH 

Thành 

Lâm/ 

Nguyễn 

Trung 

Tuyến 

1. Xây dựng 

được mô hình 

chăn nuôi gà 

thịt lông màu 

theo hướng 

hữu cơ, gắn 

với tiêu thụ 

sản phẩm. 

2. Nâng cao 

kiến thức cho 

người chăn 

nuôi gà theo 

hướng hữu cơ 

1. Xây dựng mô 

hình chăn nuôi gà 

thịt lông màu đạt 

≥70% tiêu chí hữu 

cơ. 

2. Xây dựng được 

03 tổ hợp tác chăn 

nuôi gà gắn với tiêu 

thụ sản phẩm 

3.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

4. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình. 

Phú 

Thọ 

2021-

2023 

1. Xây dựng 03 mô hình chăn nuôi gà 

thịt lông màu theo hướng hữu cơ, quy 

mô 24.000 con, các chỉ tiêu kỹ thuật: 

Gà lông màu lai kết thúc 18 tuần tuổi: 

Tỷ lệ nuôi sống ≥ 90%, khối lượng 

cơ thể ≥ 1,8 kg, Tiêu tốn thức ăn ≤ 

3,3 kg/kg tăng khối lượng.  

2. Tổ chức các hoạt động đào tạo tập 

huấn, tham quan, tổng kết, thông tin, 

tuyên truyền nhằm phổ biến kết quả 

và nhân rộng mô hình. 

3. Xây dựng được 03 tổ hợp tác chăn 

nuôi gà theo hướng hữu cơ gắn với 

tiêu thụ sản phẩm. 

4. Nhân rộng mô hình ≥ 15% (3.600 

con) so với tổng quy mô  dự án được 

duyệt. 

2.000 500 750 750 

24.  Xây 

dựng mô 

hình 

chăn 

nuôi gà 

thịt lông 

màu gắn 

với tiêu 

thụ sản 

phẩm 

Trung tâm 

Khuyến 

nông tỉnh 

Thanh 

Hóa/ Lê 

Sỹ      

Thành 

1. Xây dựng 

được mô hình 

chăn nuôi gà 

thịt lông màu 

gắn với tiêu 

thụ sản phẩm 

2. Nâng cao 

kiến thức cho 

người dân về 

kỹ thuật chăn 

1. Xây dựng mô 

hình chăn nuôi gà 

thịt lông màu gắn 

với tiêu thụ sản 

phẩm. 

2.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

Thanh 

Hóa 

2021-

2023 

1. Xây dựng 03 mô hình chăn nuôi gà 

thịt lông màu với quy mô 24.000 con, 

các chỉ tiêu kỹ thuật: 

Gà lông màu lai (trống nội x mái 

ngoại) kết thúc 14 tuần tuổi: Tỷ lệ 

nuôi sống ≥ 93%, khối lượng cơ thể ≥ 

1,6 kg, Tiêu tốn thức ăn ≤ 2,9 kg/kg 

tăng khối lượng. 

2. Tổ chức hoạt động đào tạo tập 

huấn, tham quan, tổng kết, thông tin 

2.000 500 750 750 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

nuôi gà thịt 

lông màu. 

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình 

tuyên truyền nhằm phổ biến kết quả 

và nhân rộng mô hình.  

3. Xây dựng được 03 tổ hợp tác chăn 

nuôi gà gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

4. Nhân rộng mô hình ≥ 15% (3.600 

con) so với tổng quy mô  dự án được 

duyệt. 

25.  Xây 

dựng mô 

hình 

chăn 

nuôi lợn 

sinh sản 

tăng 

cường 

các biện 

pháp an 

toàn sinh 

học 

 

 

Trung tâm 

Khuyến 

nông tỉnh 

Hải 

Dương/ 

Nguyễn 

Văn Bình 

1. Xây dựng 

được mô hình 

chăn nuôi lợn 

sinh sản an 

toàn sinh học 

nhằm nâng 

cao hiệu quả 

chăn nuôi. 

2. Nâng cao 

kiến thức cho 

người dân về 

các biện pháp 

an toàn sinh 

học trong 

chăn nuôi lợn 

sinh sản 

1. Xây dựng mô 

hình chăn nuôi lợn 

ngoại sinh sản đảm 

bảo các tiêu chí an 

toàn sinh học theo 

công văn số 

5329/BNN-CN 

ngày 25 tháng 7 

năm 2019 của Bộ 

Nông nghiệp và 

PTNT. 

2.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình 

 

Hải 

Dương 

2021-

2023 

1. Xây dựng 03 mô hình chăn nuôi 

lợn ngoại sinh sản tăng cường các 

biện pháp an toàn sinh học. Quy mô 

215 con nái. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ 

thuật: Lợn cái hậu bị ≥ 100 kg/con, 

tuổi đẻ lứa đầu ≤ 355 ngày tuổi, số 

con cai sữa/nái/năm ≥ 24 con. 

2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, tổng kết, thông tin 

tuyên truyền nhằm phổ biến kết quả 

và nhân rộng mô hình theo quy định. 

3. Nhân rộng mô hình ≥ 15% (33 con) 

so với tổng quy mô  dự án được duyệt 

2.500 

 

 

 

 

 

 

500 1.000 1.000 

26.  Xây Trung tâm 1. Xây dựng 1. Xây dựng mô Sóc 2021- 1. Xây dựng 05 mô hình chăn nuôi 4.000 800 1.600 1.600 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

dựng mô 

hình 

chăn 

nuôi lợn 

sinh sản 

năng 

suất, chất 

lượng 

cao tăng 

cường 

các biện 

pháp an 

toàn sinh 

học tại 

các tỉnh 

Phía 

Nam 

Nghiên 

cứu và 

Phát triển 

Chăn nuôi 

Heo Bình 

Thắng/ 

Trần Văn 

Hào 

được mô hình 

chăn nuôi lợn 

sinh sản theo 

hướng an 

toàn sinh học, 

năng suất, 

chất lượng 

cao. 

2. Chuyển 

giao tiến bộ 

kỹ thuật về 

chăn nuôi lợn 

sinh sản năng 

suất - chất 

lượng cao, 

nâng cao kiến 

thức cho 

người chăn 

nuôi. 

hình chăn nuôi lợn 

sinh sản năng suất, 

chất lượng cao. 

2.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình 

Trăng, 

Đồng 

Nai 

2023 lợn sinh sản năng suất, chất lượng 

cao. Quy mô: 300 con nái. Các chỉ 

tiêu kinh tế kỹ thuật: lợn cái hậu bị ≥ 

100 kg/con, số con cai sữa/nái/năm ≥ 

24 con.  

2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, tổng kết, thông tin 

tuyên truyền nhằm phổ biến kết quả 

và nhân rộng mô hình theo quy định. 

3. Nhân rộng mô hình ≥ 15% (45 con) 

so với tổng quy mô  dự án được duyệt. 

27.  Xây 

dựng mô 

hình 

chăn 

nuôi lợn 

thịt tăng 

cường 

các biện 

pháp an 

toàn sinh 

học tại 

một số 

đơn vị 

quân đội. 

Cục Quân 

nhu-Tổng 

cục Hậu 

cần/Lê 

Quý 

Thắng 

 

1. Xây dựng 

được mô 

hình chăn 

nuôi lợn thịt 

tăng cường 

các biện 

pháp an toàn 

sinh học tại 

một số đơn 

vị quân đội. 

2. Nâng cao 

kiến thức 

cho cán bộ, 

chiến sĩ về 

1. Xây dựng mô 

hình chăn nuôi lợn 

thịt đảm bảo các 

tiêu chí an toàn sinh 

học theo hướng dẫn 

tại Công văn số 

5329/BNN-CN 

ngày 25 tháng 7 

năm 2019 của Bộ 

Nông nghiệp và 

PTNT. 

2.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

Bắc 

Giang, 

Quảng 

Ninh 

2021 -

2023 

1. Xây dựng được 05 mô hình chăn 

nuôi lợn thịt an toàn sinh học quy mô 

600 con. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ 

thuật: khả năng tăng khối lượng ≥ 

600 gam/con/ngày; Khối lượng cơ thể 

6 tháng nuôi    ≥ 100 kg; Tiêu tốn thức 

ăn: ≤ 2,6kg TĂ/kg tăng khối lượng. 

2. Tổ chức hoạt động đào tạo tập 

huấn, tham quan, tổng kết, thông tin 

tuyên truyền nhằm phổ biến kết quả 

và nhân rộng mô hình theo quy định. 

3. Nhân rộng mô hình ≥ 15% (90 con) 

so với tổng quy mô  dự án được duyệt 

3.500 800 1.300 1.400 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

các biện 

pháp an toàn 

sinh học 

trong chăn 

nuôi lợn  

trong và ngoài mô 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình 

28.  Xây 

dựng mô 

hình 

chăn 

nuôi lợn 

Kiềng 

Sắt 

thương 

phẩm 

phát huy 

lợi thế 

cạnh 

tranh 

Trung tâm 

khuyến 

nông tỉnh 

Quảng 

Ngãi/ 

Nguyễn 

Hữu 

Nguyên 

1. Xây dựng 

được mô hình 

chăn nuôi lợn 

Kiềng Sắt 

thương phẩm 

nhằm phát 

huy giá trị 

của giống lợn 

hiện có tại 

địa phương. 

2. Nâng cao 

nhận thức của 

người chăn 

nuôi về kỹ 

thuật chăn 

nuôi lợn bản 

địa. 

1. Xây dựng mô 

hình chăn nuôi lợn 

thịt đảm bảo các 

tiêu chí an toàn sinh 

học theo Công văn 

số 5329/BNN-CN 

ngày 25 tháng 7 

năm 2019 của Bộ 

Nông nghiệp và 

PTNT. 

2.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài MH. 

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình 

Quảng 

Ngãi 

2021-

2023 
1. Xây dựng 03 mô hình chăn nuôi 

lợn Kiềng Sắt thương phẩm với qui 

mô 600 con, năng suất và hiệu quả 

kinh tế ở các hộ mô hình tăng 10-

15% so với các hộ ngoài mô hình. 

2. Tổ chức hoạt động đào tạo tập 

huấn, tham quan, tổng kết, thông tin 

tuyên truyền nhằm phổ biến kết quả 

và nhân rộng mô hình. 

3. Nhân rộng mô hình ≥ 15% (90 con) 

so với tổng quy mô  dự án được duyệt 

2.300 500 900 900 

29.  Xây 

dựng mô 

Trung tâm 

Nghiên 

1. Xây dựng 

được mô hình 

1. Xây dựng mô 

hình chăn nuôi dê 

Hà Nội, 

Bến 

2021-

2023 

1. Xây dựng 03 mô hình chăn nuôi dê 

sữa với quy mô 180 dê cái sinh sản 
2.500 800 800 900 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

hình 

chăn 

nuôi dê 

sữa tại 

Hà Nội 

và Bến 

Tre 

cứu Dê và 

Thỏ Sơn 

Tây/ Cấn 

Thị Hợp 

chăn nuôi dê 

sữa năng suất 

và chất lượng 

cao.  

2. Chuyển 

giao kỹ thuật 

mới, nâng 

cao kiến thức  

cho người 

chăn nuôi. 

sữa năng suất và 

chất lượng cao. 

2.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình. 

Tre và 18 con đực được chọn lọc. Các chỉ 

tiêu KTKT: Năng suất sữa/chu kỳ ≥ 

350 kg, chu kỳ tiết sữa ≥ 240 ngày. 

2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, tổng kết, thông tin 

tuyên truyền nhằm phổ biến kết quả 

và nhân rộng mô hình. 

3. Nhân rộng mô hình ≥ 15% (30 con) 

so với tổng quy mô  dự án được duyệt. 

30.  Xây 

dựng mô 

hình nuôi 

tằm 

thương 

phẩm 

bền vững 

tại Lâm 

Đồng 

Trung tâm 

Khuyến 

nông tỉnh 

Lâm 

Đồng/Lê 

Văn Đắc 

1. Xây dựng 

được mô hình 

nuôi tằm 

thương phẩm 

bền vững.  

2. Ứng dụng 

các tiến bộ 

Khoa học kỹ 

thuật tiên tiến 

trong khâu 

trồng dâu, 

nuôi tằm 

3. Nâng cao 

năng lực của 

các cơ sở 

nuôi tằm, 

ươm tơ 

1. Xây dựng mô 

hình nuôi tằm 

thương phẩm 

2. Xây dựng mô 

hình trồng dâu và 

chuỗi nuôi tằm, 

ươm tơ 

3.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

4. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

Lâm 

Đồng 

2021-

2023 1. Xây dựng được 03 mô hình nuôi 

tằm thương phẩm lưỡng hệ với quy 

mô 2.880 vòng trứng, tỷ lệ nuôi sống 

≥ 90%, năng suất kèn/ổ ≥ 480g, chiều 

dài tơ đơn ≥ 800m. 

2. Trồng mới 10 ha dâu và trồng 

thâm canh 24 ha để nuôi tằm, tỷ lệ 

sống ≥ 95%, năng suất lá dâu đạt ≥ 

25 tấn/ha/năm. 

3. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, tổng kết, thông tin 

tuyên truyền nhằm phổ biến kết quả 

và nhân rộng mô hình. 

4. Nhân rộng mô hình ≥ 15% (430 

vòng trứng) so với tổng quy mô  dự án 

được duyệt. 

2.300 500 1.000 800 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

nhân rộng mô hình 

31.  Xây 

dựng mô 

hình sản 

xuất, chế 

biến và 

bảo quản 

thức ăn 

thô xanh 

cho gia 

súc ăn 

cỏ, thích 

ứng với 

biến đổi 

khí hậu 

Trung 

tâm 

Khuyến 

nông 

Ninh 

Thuận/ 

Đào Thị 

Hồng 

1. Xây dựng 

được mô hình 

sản xuất, chế 

biến và bảo 

quản thức ăn 

cho gia súc ăn 

cỏ thích ứng 

với biến đổi 

khí hậu. 

2. Nâng cao 

kiến thức cho 

người CN  về 

trồng chế biến, 

bảo quản thức 

ăn thô xanh.  

1. Xây dựng mô hình 

trồng cỏ, chế biến và 

bảo quản thức ăn thô 

xanh làm thức ăn cho 

gia súc ăn cỏ. 

2.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài MH. 

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình. 

Ninh 

Thuận  

 

2021-

2023 

1. Xây dựng  03 mô hình hình trồng cỏ, 

chế biến và bảo quản thức ăn thô xanh. 

Quy mô 23 ha và 145 tấn thức ăn chế 

biến/3 năm. 

2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, tổng kết, thông tin 

tuyên truyền nhằm phổ biến kết quả và 

nhân rộng mô hình. 

3. Nhân rộng mô hình ≥ 15% (3,6 ha 

và 18 tấn thức ăn chế biến) so với tổng 

quy mô  dự án được duyệt 

2.000 500 750 750 

32.  Xây dựng 

mô hình 

sản xuất, 

chế biến 

và bảo 

quản thức 

ăn thô 

xanh cho 

gia súc ăn 

cỏ tại các 

tỉnh miền 

núi phía 

Bắc và 

miền 

Trung 

Trung tâm 

Nghiên 

cứu Bò và 

Đồng cỏ 

Ba Vì/ 

Phùng 

Quang 

Trường 

1. Xây dựng 

được mô hình 

sản xuất, chế 

biến và bảo 

quản thức ăn 

cho gia súc ăn 

cỏ tại các tỉnh 

miền núi phía 

Bắc và miền 

Trung. 

2. Nâng cao 

kiến thức cho 

người chăn 

nuôi về sản 

xuất, chế biến, 

bảo quản thức 

1. Xây dựng mô hình 

trồng cỏ, chế biến và 

bảo quản thức ăn thô 

xanh làm thức ăn cho 

gia súc ăn cỏ. 

2.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài MH. 

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình 

Nghệ 

An, Hòa 

Bình 

2021-

2023 

1. Xây dựng 06 mô hình trồng cỏ, chế 

biến và bảo quản thức ăn thô xanh. Quy 

mô 45 ha và 200 tấn thức ăn chế biến/3 

năm. 

2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, tổng kết, thông tin 

tuyên truyền nhằm phổ biến kết quả và 

nhân rộng mô hình. 

3. Nhân rộng mô hình ≥ 15% (6,8 ha 

và 30 tấn thức ăn chế biến) so với tổng 

quy mô  dự án được duyệt. 

3.200 800 1.200 1.200 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

ăn thô xanh. 

III. Lĩnh vực Khuyến ngư    32.200 7.300 13.610 11.290 

33.  Xây 

dựng mô 

hình nuôi 

tôm sú 

(P. 

monodo

m) - lúa 

theo 

hướng 

hữu cơ 

gắn với 

liên kết 

tiêu thụ 

sản phẩm 

Trung tâm 

Khuyến 

nông tỉnh 

Bạc 

Liêu/KS. 

Nguyễn 

Văn Hưng 

 

Nâng cao 

hiệu quả kinh 

tế, hạn chế 

dịch bệnh, 

giảm chi phí 

sản suất, đảm 

bảo an toàn 

và nâng cao 

chất lượng 

sản phẩm. 

 

1. Xây dựng 03 mô 

hình nuôi tôm sú 2 

giai đoạn kết hợp 

trồng lúa có đánh tỉa 

thả bù trong quá 

trình nuôi thương 

phẩm 

2.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình  

4. Tạo mối liên kết 

tiêu thụ sản phẩm.  

Bạc 

Liêu 

 

2021- 

2023 

1. Xây dựng 3 mô hình nuôi tôm sú 2 

giai đoạn kết hợp trồng lúa theo 

hướng hữu cơ với quy mô 90 ha (≥ 

10 ha/mô hình). Đạt các chỉ tiêu kỹ 

thuật: 

- Năng suất tôm sú dự kiến đạt ≥ 600 

kg/ha, năng suất lúa đạt ≥ 6 tấn/ha. 

Tỷ lệ sống tôm giai đoạn 1≥ 80%, 

giai đoạn 2 ≥ 30 %. Cỡ thu hoạch 

tôm sú 25-30 con/kg 

2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình  

3. Hiệu quả kinh tế tăng ít nhất 1,3 

lần so với mô hình truyền thống. 

Nhân rộng mô hình > 50% 

4. Tạo mối liên kết tiêu thụ sản phẩm 

giữa doanh nghiệp và người nuôi 

5. Mô hình được xây dựng, tự đánh 

giá theo hướng Hữu cơ 

2.500 500 1.000 1.000 

34.  Xây 

dựng mô 

hình nuôi 

tôm sú 

(P. 

monodo

m)  trong 

rừng 

ngập 

Trung tâm 

Khuyến 

nông tỉnh 

Cà 

Mau/KS. 

Phạm 

Hoàng 

Trường 

- Nâng cao 

hiệu quả kinh 

tế và giá trị 

sản phẩm, 

hạn chế dịch 

bệnh, bảo vệ 

sinh thái rừng 

ngập mặn.  

1. Xây dựng 03 mô 

hình nuôi tôm sú 2 

giai đoạn trong rừng 

ngập mặn có đánh 

tỉa thả bù trong nuôi 

thương phẩm 

2.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

Cà Mau 

 

2021-

2023 

1. Xây dựng  03 mô hình nuôi tôm sú 

2 giai đoạn trong rừng ngập mặn, 

tổng quy quy mô 104 ha (quy mô ≥ 

10 ha mô hình. Đạt các chỉ tiêu kỹ 

thuật: 

- Tỷ lệ sống tôm sú: giai đoạn 1 ≥ 

90%, giai đoạn 2 đạt ≥ 25% 

- Cỡ thu hoạch: ≤ 35 con/kg. 

2.500 500 1.000 1.000 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

mặn gắn 

với liên 

kết tiêu 

thụ sản 

phẩm 

 tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình  

- Năng suất tôm sú: ≥ 600 kg/ha. 

- Hiệu quả, lợi nhuận tăng ít nhất 1,3 

lần so với mô hình nuôi truyền thống.  

2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình 

3. Nhân rộng mô hình > 50% 

4. Tạo mối liên kết tiêu thụ sản phẩm 

giữa doanh nghiệp và người nuôi. 

35.  Xây 

dựng mô 

hình nuôi 

cá chim 

vây vàng 

(Trachin

otus spp) 

bằng 

lồng 

HDPE 

đảm bảo 

an toàn 

thực 

phẩm. 

Viện 

Nghiên 

cứu Nuôi 

trồng 

thủy sản 

I/ThS. 

Nguyễn 

Thị Lệ 

Thủy 

Phát triển mô 

hình nuôi cá 

chim vây 

vàng bằng 

lồng HDPE 

trên biển giúp 

hạn chế ô 

nhiễm môi 

trường và 

giảm rủi ro 

cho ngư dân, 

phát huy hiệu 

quả mặt 

nước, tạo 

công ăn việc 

làm, tăng thu 

nhập cho ngư 

dân; Tạo sản 

phẩm chất 

lượng, an 

toàn phục vụ 

nhu cầu trong 

1. Xây dựng 4 mô 

hình nuôi cá chim 

vây vàng 

(Trachinotus spp) 

bằng lồng HDPE 

đảm bảo an toàn 

thực phẩm. 

2.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình 

Quảng 

Ninh, 

Khánh 

Hòa 

 

2021-

2023 

1. Xây dựng 04 mô hình nuôi cá chim 

vây vàng bằng lồng HDPE trên biển. 

Tổng quy mô 4.000 m3, (1.000m3/mô 

hình) 

- Chỉ tiêu kỹ thuật: Năng suất > 15 

kg/m3 lồng; Tỷ lệ sống ≥ 70%, cỡ cá 

đạt ≥ 700 g/con, sản phẩm thu hoạch 

đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình 

3. Nhân rộng tối thiểu 3 mô hình. 

3.500 800 1.750 950 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

nước và xuất 

khẩu 

36.  Xây 

dựng mô 

hình nuôi 

cua gạch 

(Scylla 

parama

mosa) 

trong ao 

đầm gắn 

với liên 

kết tiêu 

thụ sản 

phẩm 

Trung tâm 

Khuyến 

nông Thừa 

Thiên 

Huế/Ks. 

Nguyễn 

Thị Thu 

Giang 

Xây dựng 

được vùng 

nuôi cua gạch 

từ nguồn 

giống sinh 

sản nhân tạo, 

tạo ra sản 

phẩm đặc 

trưng của 

vùng gắn với 

liên kết tiêu 

thụ sản phẩm 

 

1. Xây dựng 3 mô 

hình ương nuôi cua 

gạch gắn với liên 

kết tiêu thụ sản 

phẩm. 

2.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình  

Thừa 

Thiên 

Huế 

 

2021-

2023 

1. Xây dựng 03 mô hình nuôi cua 

gạch với quy mô 10,5 ha (≥ 2ha/mô 

hình); 

- Giai đoạn ương: cỡ giống 0,5 -1,0 

cm/con, mật độ 30 con/m2. Thời gian 

ương 1,5 tháng đạt tỷ lệ sống ≥ 35%. 

- Giai đoạn nuôi thương phẩm: cỡ 

giống 30 – 35 con/kg, mật độ 1 

con/m2, tỉ lệ sống đạt ≥ 60%. Tỉ lệ 

cua lên gạch đạt ≥ 60% tổng số cua 

thu được, năng suất đạt ≥ 1,5 tấn/ha. 

Cỡ thương phẩm ≥ 250g/con,  

2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng MH 

3. 100% sản phẩm của mô hình được 

ký kết tiêu thụ sản phẩm. 

4. Hiệu quả kinh tế cao hơn 1,5 lần so 

với nuôi cua thương phẩm truyền 

thống. 

2.000 500 750 750 

37.  Xây 

dựng mô 

hình nuôi 

cá Diêu 

hồng 

(Oreochr

omis sp) 

trong 

Trung tâm 

Khuyến 

nông Hà 

Tĩnh/KS. 

Trương 

Huy Dũng 

- Phát triển 

bền vững 

nghề nuôi cá 

lồng bè trên 

địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh và 

nâng cao 

năng suất, 

1. Xây dựng 03 mô 

hình nuôi cá Diêu 

hồng theo hướng 

VietGAP bằng lồng 

trên sông và hồ 

chứa. 

2.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

Hà Tĩnh 

 

2021-

2023 

1.Xây dựng được 03 mô hình trình 

diễn nuôi cá diêu hồng theo hướng 

VietGAP bằng lồng trên sông và hồ 

chứa. Tổng quy mô 800 m3, (≥ 

200m3/mô hình). 

Tỷ lệ sống ≥ 70%, cỡ thu hoạch ≥ 0,8 

kg/con; năng suất đạt ≥ 56 kg/ m3
 

2.Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

2.000 500 750 750 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

lồng bè 

trên sông 

và hồ 

chứa 

theo 

hướng 

VietGAP 

chất lượng, 

hiệu quả, 

- Tạo ra sản 

phẩm hàng 

hóa đảm bảo 

an toàn thực 

phẩm, 

- Tạo việc 

làm nâng cao 

đời sống thu 

nhập cho 

người dân địa 

phương. 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình  

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình. 

3.Các mô hình được xây dựng và tự 

đánh giá theo hướng VietGAP 

4. Nhân rộng mô hình trên 15%
 

38.  Xây 

dựng mô 

hình nuôi 

trai lấy 

ngọc 

phục vụ 

thị 

trường 

trong 

nước và 

xuất 

khẩu 

Trung tâm 

Khuyến 

nông 

Vĩnh 

Phúc/ 

Dương 

Văn 

Phương 

- Tận dụng 

diện tích mặt 

nước ao hồ, 

góp phần 

nâng cao hiệu 

quả kinh tế 

trên một đơn 

vị diện tích, 

tạo ra một 

nghề mới 

giúp tăng thu 

nhập cho 

người dân tại 

địa phương. 

1. Xây dựng mô 

hình nuôi trai nước 

ngọt lấy ngọc. 

2.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; tham 

quan hội thảo và 

thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và nhân 

rộng mô hình 4. Liên 

kết tiêu thụ sản phẩm 

theo chuỗi. 

 

Vĩnh 

Phúc 

 

2021-

2023 

1. Xây dựng 2 mô hình nuôi trai nước 

ngọt lấy ngọc quy mô: 2,1 ha, với các 

chỉ tiêu kỹ thuật: tỷ lệ sống đến khi 

thu hoạch ≥ 75%; tỷ lệ ngậm hạt ≥ 

67%; ngọc tròn, tỷ lệ ra viên ngọc 

trên 40%, kích cỡ 8- 10 mm. Mật độ 

nuôi trai 25.000 con/ha. 

2. Xây dựng 2 chuỗi liên kết tiêu thụ 

sản phẩm cung cấp cho thị trường 

trong nước và xuất khẩu. 

3. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình  

4. Hiệu quả mô hình tăng cao hơn 

trên 30% so với chỉ nuôi cá.  

5. Nhân rộng mô hình tối thiểu 15%. 

2.000 500 1.200 300 

39.  Xây Chi cục - Đa dạng 1. Xây dựng 03 mô Tuyên 2021- 1. Xây dựng 03 mô hình nuôi thương 2.200 500 800 900 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

dựng mô 

hình nuôi 

cá Lăng 

Chấm 

(Hemiba

grus 

guttatus), 

Cá Chiên 

(Bagariu

s 

yarrelli) 

theo 

hướng 

VietGAP 

gắn với 

liên kết 

tiêu thụ 

sản 

phẩm. 

 

Thủy sản 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

/Đoàn Thị 

Huệ 

hóa đối tượng 

nuôi từ đó tạo 

ra sản phẩm 

hàng hóa có 

giá trị kinh tế 

cao. 

- Tận dụng 

tiềm năng 

mặt nước và 

lao động phát 

triển cá đặc 

sản. 

- Tạo ra hàng 

hóa có giá trị 

kinh tế, an 

toàn thực 

phẩm, truy 

xuất nguồn 

gốc, tăng thu 

nhập, tạo việc 

làm cho 

người lao 

động. 

hình nuôi cá Lăng 

Chấm và cá Chiên.. 

2.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình. 

4. Gắn tem truy xuất  

nguồn gốc sản phẩm 

và liên kết tiêu thụ 

sản phẩm cá đặc 

sản. 

 

Quang 

 

2023 phẩm cá Lăng Chấm, cá Chiên (02 mô 

hình nuôi lồng và 01 mô hình nuôi ao) 

theo hướng VietGAP. Với các chỉ tiêu 

kỹ thuật: 

- Cá lăng chấm nuôi lồng: Quy mô 450 

m3 ; tỷ lệ sống ≥80%; Cỡ cá đạt ≥ 2 

kg/con; Năng suất  ≥ 15 kg/m3. 

- Cá chiên nuôi lồng Quy mô 250 m3; 

tỷ lệ sống ≥70%; Cỡ cá đạt ≥ 2 kg; 

Năng suất  ≥ 28 kg/m3; 

- Cá lăng chấm nuôi ao: Quy mô 7.000 

m2; tỷ lệ sống ≥ 70%; Cỡ cá đạt ≥ 2kg; 

Năng suất  ≥ 5 tấn/ha; 

2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình  

3. 100% hộ nuôi tham gia mô hình gắn 

tem truy xuất  nguồn gốc sản phẩm cá 

đặc sản. 

4. 100% sản phẩm cá đặc sản dự án 

được liên kết tiêu thụ sản phẩm trong 

và ngoài tỉnh. 

5. Nâng cao hiệu quả kinh tế lớn hơn 

20% so với ngoài mô hình. 

40.  Xây 

dựng mô 

hình nuôi 

cá Bỗng 

(Spinibar

bichthys 

denticula

Trung 

tâm 

Khuyến 

nông và 

Giống 

nông lâm 

nghiệp 

Tận dụng 

tiềm năng 

mặt nước 

sông và hồ 

chứa để phát 

triển nghề 

nuôi cá lồng 

1. Xây dựng 03 mô 

hình trình diễn nuôi 

thương phẩm cá 

bỗng. 

2.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

Cao 

Bằng 

 

2021-

2023 

1. Xây dựng 03 mô hình nuôi cá 

bỗng: Tổng quy mô1.600m3; (quy mô 

500-600 m3/mô hình) tỷ lệ sống ≥ 

70%; cỡ thu hoạch ≥2kg/con; năng 

suất ≥ 21 kg/m3. 

2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

2.000 500 1.060 440 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

tus) 

trong 

lồng bè 

trên sông 

và hồ 

chứa gắn 

với liên 

kết tiêu 

thụ sản 

phẩm 

Cao 

Bằng/Ks. 

Lương 

Thị Linh 

Đa 

đạt hiệu quả 

cao và bền 

vững. Tạo 

công ăn việc 

làm, tăng thu 

nhập cho 

người dân 

bản địa. 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình  

kết quả và nhân rộng mô hình  

3. 100% sản phẩm dự án được ký hợp 

đồng tiêu thụ trong/ngoài tỉnh. 

4. Nhân rộng mô hình tối thiểu 20%  

41.  Xây 

dựng mô 

hình nuôi 

cá nheo 

mỹ 

((Ictaluru

s 

punctatus

) trong 

lồng bè 

trên sông 

và hồ 

chứa gắn 

với liên 

kết tiêu 

thụ sản 

phẩm                                                                                                                              

Trung tâm 

Khuyến 

nông Lạng 

Sơn/Ks. 

Hoàng 

Văn Dũng 

Tận dụng 

tiềm năng mặt 

nước sông và 

hồ chứa để 

phát triển 

nghề nuôi cá 

lồng đạt hiệu 

quả cao và 

bền vững. Tạo 

công ăn việc 

làm, tăng thu 

nhập cho 

người dân địa 

bàn 

1. Xây dựng 03 mô 

hình trình diễn nuôi 

thương phẩm cá 

nheo mỹ. 

2.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và nhân 

rộng mô hình. 

Lạng 

Sơn 

2021-

2023 

 1. Xây dựng 03 mô hình: Mô hình 

nuôi cá nheo mỹ, tổng quy mô 

2.250m3; tỷ lệ sống ≥ 70%; khối 

lượng ≥ 1,5 kg, năng suất ≥ 10,5kg/ 

m3. 

2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình  

3. 100% sản phẩm được ký hợp đồng 

tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. 

4. Nhân rộng mô hình tối thiểu 20%. 

1.700 500 600 600 

42.  Xây 

dựng mô 

hình nuôi 

cá trắm 

đen 

Trung tâm 

Khuyến 

nông Thái 

Bình/KS. 

Bùi Bá 

- Phát tiển 

mô hình nuôi 

cá trắm đen 

bền vững, 

đảm bảo an 

1. Xây dựng 03 mô 

hình trình diễn nuôi 

thương phẩm cá trắm 

đen. 

2.Tổ chức các hoạt 

Thái 

Bình 

 

2021-

2023 

1. Xây dựng 03 mô hình nuôi cá trắm 

đen thương phẩm bằng thức ăn công 

nghiệp đảm bảo an toàn thực phẩm, 

tổng quy mô 2,4 ha (≥ 0,5 ha/mô 

hình). tỷ lệ sống ≥ 70%, cỡ thu hoạch 

2.300 

 

 

 

500 

 

 

 

 

800 

 

 

 

 

1.000 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

(Myloph

aryngod

on 

piceus) 

thương 

phẩm 

bằng 

thức ăn 

công 

nghiệp 

đảm bảo 

an toàn 

thực 

phẩm 

gắn với 

liên kết 

tiêu thụ 

sản phẩm 

Duyên toàn thực 

phẩm.  

- Liên kết sản 

xuất và tiêu 

thụ sản phẩm 

nhằm nâng 

cao hiệu quả 

kinh tế và 

phát triển bền 

vững. 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình  

≥ 3kg/ con, năng suất ≥ 21 tấn/ha, hệ 

số thức ăn ≤ 1.8 

2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình.  

3. Tự đánh giá mô hình theo tiêu chí 

sản phẩm ATTP. 

4. Sản phẩm dự án được ký hợp đồng 

tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. 

5. Hiệu quả kinh tế tăng ít nhất 15%  

so với mô hình nuôi cá truyền thống.  

 

 

43.  Xây 

dựng mô 

hình ứng 

dụng 

công 

nghệ 

CPF 

(Compos

ite - 

Polyureth

ane 

Foam) 

trong bảo 

quản sản 

phẩm 

Hội nghề 

cá Việt 

Nam/ KS 

Hoàng 

Đình Yên 

Xây dựng mô 

hình công 

nghệ CPF 

trong nâng 

cấp cải hoán, 

đóng mới các 

hầm bảo 

quản sản 

phẩm cho các 

tàu khai thác 

hải sản xa bờ, 

tàu dịch vụ 

hậu cần nghề 

cá nhằm nâng 

cao chất 

1. Xây dựng mô 

hình hầm bảo quản 

trên tàu cá bằng 

công nghệ CPF cho 

các tỉnh tham gia dự 

án. 

2.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

 

Nghệ 

An, 

Quảng 

Bình; 

Quảng 

Trị; 

Thừa 

thiên 

Huế, 

Ninh 

Thuận, 

Bạc 

Liêu 

 

2021 - 

2023 

1. Xây dựng thành công 15 mô hình 

hầm bảo quản sản phẩm thủy sản trên 

biển bằng công nghệ CPF. 

2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình 

3. Hiệu quả kinh tế tăng cao hơn trên 

20% so với cách bảo quản truyền 

thống. 

4. Nhân rộng mô hình tối thiểu 20%. 

 

5.500 1.200 2.300 2.000 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

trên tàu 

khai thác 

hải sản 

xa bờ 

lượng sản 

phầm, giảm 

tổn thất sau 

thu hoạch. 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình 

44.  Xây 

dựng mô 

hình sử 

dụng đèn 

LED 

chuyên 

dụng cho 

nghề lưới 

vây kết 

hợp ánh 

sáng 

đánh bắt 

ở vùng 

biển 

khơi. 

Viện Hải 

dương 

học/Ths. 

Nguyễn 

Phi Uy 

Vũ 

Xây dựng mô 

hình sử dụng 

đèn LED 

chuyên dụng 

cho nghề lưới 

vây nhằm 

nâng cao hiệu 

quả sản xuất; 

giảm thiểu 

tác động của 

khí thải nhà 

kính đến môi 

trường, bảo 

vệ sức khỏe 

ngư dân trên 

biển. 

1. Xây dựng mô 

hình sử dụng đèn 

LED chuyên dụng 

cho đội tàu lưới vây 

kết hợp ánh sáng bắt 

bắt vùng khơi. 

2.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình 

Thanh 

Hóa, 

Quảng 

Bình, 

Bình 

Định, 

Bình 

Thuận, 

Tiền 

Giang 

2021- 

2023 

1. Xây dựng 15 mô hình sử dụng đèn 

LED chuyên dụng cho đội tàu lưới 

vây kết hợp ánh sáng đánh bắt xa bờ 

đạt kết quả: 

- Tổng số 750 đèn LED chuyên dụng, 

công suất 300w/đèn, hiệu suất quang 

130lm/w, tuổi thọ đèn đảm bảo > 

20.000 giờ. 

- Tiết kiệm 30 – 50% nhiên liệu chạy 

máy phát điện; giảm 18,5% chi phí 

chuyến biển; lợi nhuận trung bình 

tăng 25% mỗi chuyến biển. 

3. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình. 

4. Nhân rộng mô hình với số lượng 

tàu áp dụng tối thiểu đạt 20% quy mô 

dự án. 

4.000 800 1.600 1.600 

IV. Lĩnh vực Lâm nghiệp 
    27.300 6.400 10.550 10.350 

45.  Xây 

dựng và 

phát triển 

mô hình 

Bương 

mốc gắn 

với tiêu 

thụ sản 

Vườn 

quốc gia 

Ba Vì/ 

Ths. Chu 

Ngọc 

Quân 

- Chuyển 

giao được kỹ 

thuật trồng và 

khai thác bền 

vững Bương 

mốc. 

- Xây dựng 

được vùng 

1. Xây dựng mô 

hình trồng mới 

Bương mốc. 

- Xây dựng mô hình 

liên kết gắn với tiêu 

thụ sản phẩm nhằm 

tạo thương hiệu 

OCOP cho măng 

Hà Nội 

và Hòa 

Bình 

2021-

2023 

1. Xây dựng được 84 ha mô hình 

trồng mới Bương mốc. 

- Sau 3 năm trồng cho sinh trưởng 

trung bình D00 ≥ 6,0cm, Hvn ≥ 8m, tỷ 

lệ sống đạt ≥ 90%. 

- Nâng cao năng suất, chất lượng 

măng; Giá trị sản phẩm trong liên kết 

chuỗi tiêu thụ tăng tối thiểu 15% so 

3.300 800 1.250 1.250 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

phẩm tại 

Hà Nội 

và Hòa 

Bình. 

 

nguyên liệu 

ổn định và 

chuỗi liên kết 

tiêu thụ sản 

phẩm từ 

măng Bương 

mốc, tạo thu 

nhập ổn định 

sinh kế cho 

đồng bào 

vùng khó 

khăn. 

 

Bương mốc. 

2.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình 

với ngoài mô hình.  

2.  Xây dựng được 02 mô hình tổ chức 

quản lý sản xuất kinh doanh, liên kết 

tiêu thụ sản phẩm. 

3. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình. 

4. Nhân rộng mô hình với diện tích 

≥20% so với tổng quy mô dự án được 

duyệt. 

46.  Xây 

dựng mô 

hình 

trồng 

thâm 

canh cây 

Mắc ca 

bằng các 

giống 

tiến bộ 

kỹ thuật 

(A16, 

A38, 

QN1, 

OC, 246) 

tại vùng 

Tây Bắc.  

Công ty 

TNHH 

XNK 

Thương 

mại và 

Đầu tư 

Phú 

Thịnh/ 

KS. Đặng 

Văn 

Trường 

1. Chuyển 

giao mô hình 

trồng thâm 

canh cây Mắc 

ca cho năng 

suất và chất 

lượng sản 

phẩm, đảm 

bảo tiêu 

chuẩn xuất 

khẩu, nâng 

cao hiệu quả 

kinh tế. 

2. Xây dựng 

các mô hình 

liên kết chuỗi 

sản phẩm 

Mắc ca gắn 

với tiêu thụ 

sản phẩm tạo 

1. Xây dựng mô 

hình trồng mới cây 

Mắc ca bằng các 

giống tiến bộ kỹ 

thuật. 

2. Xây dựng mô 

hình tổ chức quản lý 

sản xuất kinh 

doanh, liên kết gắn 

với tiêu thụ sản 

phẩm. 

3.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

4. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

Điện 

Biên, 

Sơn La, 

Lai 

Châu. 

2021-

2023 

1. Xây dựng 164 ha mô hình trồng 

cây mắc ca bằng các giống tiến bộ kỹ 

thuật (A16, A38, QN1, OC, 246). 

- Tỷ lệ sống đạt ≥ 95%; Sinh trưởng 

của mô hình đạt: sau năm thứ 1: D00 

≥ 1,5 cm, Hvn ≥ 1,0 m; sau năm thứ 

2 D00 ≥ 2,0 cm; Hvn ≥ 1,5m; sau năm 

thứ 3: D00 ≥ 2,5 cm; Hvn ≥ 2,0m; 

Năm thứ 3  tối thiểu 50% số cây có 

hoa, quả.  

2. Xây dựng 3 mô hình tổ chức quản 

lý sản xuất kinh doanh, liên kết tiêu 

thụ sản phẩm. 

3. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình. 

4. Nhân rộng mô hình với diện tích 

≥20% so với tổng quy mô được 

duyệt. 

4.000 1.000 1.500 1.500 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

nguồn thu 

nhập ổn định 

cho người 

dân vùng 

miền núi. 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình 

47.  Xây 

dựng mô 

hình 

trồng cây 

Đảng 

sâm gắn 

với liên 

kết tiêu 

thụ sản 

phẩm tại 

tỉnh Kon 

Tum. 

Trung tâm 

Khoa học 

Lâm 

nghiệp 

Đông Bắc 

Bộ/ TS. Lê 

Minh 

Cường 

- Xây dựng 

mô hình trồng 

cây Đảng sâm 

góp phần tăng 

thu nhập của 

người dân địa 

phương. 

- Xây dựng 

mô hình liên 

kết tiêu thụ sản 

phẩm, tạo 

vùng nguyên 

liệu ổn định và 

thu nhập 

thường xuyên, 

ổn định sinh 

kế cho người 

dân vùng khó 

khăn. 

1. Xây dựng mô 

hình trồng thâm 

canh cây Đảng sâm. 

2. Xây dựng mô 

hình liên kết tiêu 

thụ sản phẩm. 

3.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài MH  

4. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình  

Kon 

Tum  

2021-

2023 

1. Xây dựng 10 ha mô hình trồng cây 

Đảng sâm. 

- Năng suất sau 2 năm đạt ≥ 1,5 

tấn/ha Tỷ lệ sống ≥ 90%. 

2. Xây dựng 01 mô hình tổ chức quản 

lý sản xuất kinh doanh, liên kết tiêu thụ 

sản phẩm; Hiệu quả kinh tế tăng ≥20% 

so với ngoài mô hình. 

3. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình. 

4. Nhân rộng mô hình với diện tích 

≥20% so với tổng quy mô được 

duyệt. 

3.200 700 1.250 1.250 

48.  Xây 

dựng mô 

hình 

trồng 

rừng 

thâm 

canh cây 

Keo lai 

mô cung 

Trung tâm 

Nghiên 

cứu thực 

nghiệm 

Lâm 

nghiệp Tây 

Nam Bộ/ 

TS. Võ 

Ngươn 

- Chuyển giao 

tiến bộ kỹ 

thuật lâm sinh 

về trồng rừng 

các giống 

Keo lai (AH1, 

AH7, TB11, 

BV71) có 

năng suất, 

1. Xây dựng mô 

hình trồng rừng 

thâm canh Keo lai 

mô theo hình thức 

lên líp cung cấp gỗ 

lớn. 

2.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

Cà 

Mau, 

Kiên 

Giang 

2021-

2023 

1. Xây dựng 150 ha mô hình trồng 

rừng thâm canh Keo lai tại 2 tỉnh Tây 

Nam Bộ. 

- Năng suất bình quân toàn chu kỳ 

đạt từ 25-30 m3/ha/năm (chu kỳ kinh 

doanh 10-12 năm).  

- Năm thứ 3: Keo lai có Hvn ≥ 8 m; 

đường kính D1.3 ≥ 10 cm; tỷ lệ sống đạt 

≥ 90%. 

3.000 800 1.200 1.000 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

cấp gỗ 

lớn tại 

vùng Tây 

Nam Bộ 

Thảo chất lượng 

cao tại một số 

tỉnh Tây Nam 

Bộ. 

Nâng cao 

năng suất, 

chất lượng 

rừng trồng 

thâm canh 

Keo lai mô 

cung cấp gỗ 

lớn góp phần 

nâng cao thu 

nhập và 

chống biến 

đối khí hậu. 

trong và ngoài mô 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình. 

2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình.  

3. Nhân rộng mô hình với diện tích 

≥20% so với tổng quy mô dự án được 

duyệt. 

49.  Xây 

dựng mô 

hình 

trồng Sa 

nhân tím 

tại một 

số tỉnh 

trung du 

miền núi 

phía Bắc. 

 

Trường 

Đại học 

Nông - 

Lâm Bắc 

Giang/ 

TS. 

Nguyễn 

Văn Hoàn 

1. Chuyển 

giao giống 

cây Sa nhân 

tím nhằm 

nâng cao 

năng suất, 

chất lượng 

sản phẩm của 

cây Sa nhân 

tím. 

 2. Xây dựng 

mô hình liên 

kết sản xuất, 

thu hái, bảo 

quản, tiêu thụ 

Sa nhân tím 

theo một số 

1. Xây dựng mô 

hình trồng cây Sa 

nhân tím dưới tán 

rừng và vườn hộ. 

2. Xây dựng mô 

hình tổ chức quản lý 

sản xuất kinh 

doanh, liên kết tiêu 

thụ sản phẩm. 

3.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

4. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

Bắc 

Giang, 

Hà 

Giang, 

Lạng 

Sơn. 

2021-

2023 

1. Xây dựng được 94 ha mô hình Sa 

nhân tím theo một số tiêu chuẩn 

GACP.  

- Năm thứ 3 cho năng suất đạt ≥ 350 

kg/ha/năm. 

2. Xây dựng được 03 mô hình tổ chức 

quản lý sản xuất kinh doanh, liên kết, 

sơ chế, bảo quản, tiêu thụ Sa nhân tím. 

3. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình. 

4. Nhân rộng mô hình với diện tích 

≥20% so với tổng quy mô dự án được 

duyệt. 

4.000 1.000 1.500 1.500 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

tiêu chuẩn 

GACP.  

3.Nhân rộng 

được giống 

và kỹ thuật 

trồng Sa nhân 

tím ra sản 

xuất. 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình 

50.  Xây 

dựng và 

phát triển 

mô hình 

trồng 

rừng gỗ 

lớn bằng 

giống 

Keo lai 

mô và 

Keo lá 

tràm mô 

Viện 

Nông 

nghiệp 

Thanh 

Hóa/ Ths. 

Nguyễn 

Trọng 

Quyền  

- Chuyển giao 

giống và quy 

trình trồng 

Keo lai mô và 

Keo lá tràm 

mô có năng 

suất và chất 

lượng cao vào 

sản xuất. 

- Góp phần 

nâng cao 

năng suất và 

chất lượng 

rừng trồng 

cung cấp 

nguyên liệu 

cho ngành 

công nghiệp 

chế biến gỗ. - 

Nhân rộng 

các dòng Keo 

lai mô, Keo lá 

tràm mô ra 

SX.  

1. Xây dựng mô 

hình trồng rừng gỗ 

lớn thâm canh bằng 

giống Keo lai mô 

(các dòng AH1, 

AH7, TB1) và Keo 

lá tràm mô (Clt7, 

Clt8). 

2.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

3. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình 

Thanh 

Hóa 

2021-

2023 

1. Xây dựng 110 ha mô hình trồng 

rừng gỗ lớn bằng các giống Keo lai 

mô (AH1, AH7, TB1) và Keo lá tràm 

mô (Clt7, Clt8). 

- Năng suất bình quân toàn chu kỳ 

đạt từ 25-30 m3/ha/năm (chu kỳ kinh 

doanh 10-12 năm).  

+ Năm thứ 3: Keo lai có Hvn ≥ 8 m; 

đường kính D1.3 ≥ 10 cm; Keo lá tràm 

có Hvn ≥ 6 m; đường kính D1.3 ≥ 8 cm, 

tỷ lệ sống của 2 loài cây này đạt ≥ 

90%. 

2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình. 

3. Nhân rộng mô hình với diện tích 

≥30% so với tổng quy mô dự án được 

duyệt. 

2.000 500 750 750 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

51.  Xây dựng 

và phát 

triển mô 

hình 

trồng cây 

Đương 

Quy, 

Giảo cổ 

Lam ở 

Gia Lai 

và Đắk 

Nông 

Trường 

Đại học 

Lâm 

nghiệp/ 

ThS. Kiều 

Trí Đức 

1. Chuyển 

giao các 

TBKT về 

giống và quy 

trình trồng, 

chăm sóc, thu 

hoạch cây 

dược liệu: 

Đương quy, 

Giảo cổ lam. 

2. Xây dựng 

mô hình tổ 

chức quản lý 

sản xuất kinh 

doanh, liên 

kết tiêu thụ 

sản phẩm 

dược liệu. 

3. Nhân rộng 

mô hình 

trồng thâm 

canh cây 

dược liệu tại 

một số tỉnh 

Tây Nguyên 

1. Xây dựng mô 

hình trồng thâm 

canh Đương quy, 

Giảo cổ lam. 

2. Xây dựng mô 

hình tổ chức quản lý 

sản xuất kinh doanh, 

liên kết tiêu thụ sản 

phẩm dược liệu. 

3.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

4. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và nhân 

rộng mô hình 

Gia Lai, 

Đắk 

Nông 

2021 - 

2023 

1. Xây dựng được 10 ha mô hình 

trồng thâm canh Đương quy, Giảo 

cổ lam 

- Năng suất đạt tối thiểu 20 tấn/ha 

đối với cây Đương quy; 2,5 

tấn/ha/lần thu cho cây Giảo cổ lam. 

- Giá trị sản phẩm trong liên kết 

chuỗi tiêu thụ tăng tối thiểu 15% so 

với ngoài mô hình. 

2. Xây dựng 02 mô hình tổ chức 

quản lý sản xuất kinh doanh, liên kết 

tiêu thụ sản phẩm. 

3. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình. 

4. Nhân rộng mô hình với diện tích 

≥20% so với tổng quy mô dự án 

được duyệt. 

3.800 800 1.500 1.500 

52.  Xây dựng 

và phát 

triển mô 

hình 

trồng cây 

dược liệu 

Địa 

hoàng, 

Công ty 

CP thương 

mại Dược 

vật tư y tế 

Khải Hà/ 

KS. 

Nguyễn 

Văn Đức 

1. Xây dựng 

và chuyển 

giao quy trình 

trồng thâm 

canh cây dược 

liệu (Địa 

hoàng, Diệp 

hạ châu) theo 

1. Xây dựng mô 

hình trồng thâm 

canh cây dược liệu 

Địa hoàng, Diệp hạ 

châu theo tiêu 

chuẩn GACP. 

2. Xây dựng mô 

hình tổ chức quản 

Thái 

Bình, 

Hưng 

Yên 

2021 - 

2023 

1. Xây dựng được 56 ha trồng thâm 

canh Địa hoàng và Diệp hạ châu 

theo tiêu chuẩn GACP-WHO. 

- Năng suất tươi của Diệp hạ châu 

đạt tối thiểu 12 tấn/ha/năm và Địa 

hoàng 18 tấn/ha/năm. 

- Hiệu quả kinh tế tăng ≥15% so với 

mô hình đại trà. 

4.000 800 1.600 1.600 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Diệp hạ 

châu theo 

tiêu 

chuẩn 

GACP 

tiêu chuẩn 

GACP vào 

sản xuất. 

2. Xây dựng 

mô hình tổ 

chức quản lý 

sản xuất kinh 

doanh, liên 

kết tiêu thụ 

sản phẩm 

dược liệu. 

3. Nhân 

rộng và 

quảng bá 

mô hình 

trồng thâm 

canh cây 

dược liệu. 

lý sản xuất kinh 

doanh, liên kết tiêu 

thụ sản phẩm 

dượcliệu. 

3.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

4. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và nhân 

rộng mô hình. 

2. Xây dựng được 02 mô hình tổ 

chức quản lý sản xuất kinh doanh, 

liên kết tiêu thụ sản phẩm. 

3. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình. 

4. Nhân rộng mô hình với diện tích 

≥10% so với tổng quy mô dự án được 

duyệt. 

V.  Lĩnh vực Cơ giới hóa - Bảo quản chế biến    6.500 1.600 2.450 2.450 

53.  Xây 

dựng mô 

hình tổ 

chức  

dịch vụ 

ứng dụng 

mạ khay, 

máy cấy 

trong 

sản xuất 

lúa tại 

tỉnh Hải 

Dương 

TT 

Khuyến 

nông tỉnh 

Hải 

Dương/ 

Nguyễn 

Tuấn 

Dũng 

- Ứng dụng cơ 

giới hóa khâu 

gieo cấy trong 

sản xuất lúa 

nhằm tăng 

năng suất lao 

động, giảm 

chi phí sản 

xuất (giống, 

công lao 

động, vật 

tư…) tăng thu 

nhập cho 

1. Xây dựng mô 

hình ứng dụng mạ 

khay, máy cấy trong 

sản xuất lúa tại các 

điểm mô hình. 

2. Xây dựng mô 

hình tổ chức quản lý 

dịch vụ cơ giới hóa 

sản xuất lúa tại các 

điểm mô hình. 

3.Tổ chức các hoạt 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

Hải 

Dương 

2021 - 

2023 

1. Xây dựng được 03 mô hình sản 

xuất lúa ứng dụng mạ khay, máy cấy 

tại các điểm mô hình với quy mô 35 

ha/mô hình/năm. Tổng quy mô diện 

tích thực hiện dự án 105 ha, sau 3 

năm dự án thực hiện gieo cấy lúa cho 

khoảng 385 ha diện tích gieo trồng; 

- Năng suất lao động tăng trên 2 lần, 

giảm chi phí khâu gieo cấy: giảm tối 

thiểu 25% lượng hạt giống so với 

phương pháp gieo cấy truyền thống; 

năng suất lúa bằng hoặc cao hơn so 

với sản xuất đại trà; Hiệu quả kinh tế 

2.000 600 700 700 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

người sản 

xuất.  

- Phát triển 

bền vững mô 

hình tổ dịch 

vụ cơ giới hóa 

trong sản xuất 

lúa, góp phần 

đẩy nhanh 

ứng dụng cơ 

giới hóa đồng 

bộ trong sản 

xuất lúa tạo 

tiền đề hình 

thành vùng 

sản xuất lúa 

hàng hóa chất 

lượng cao, 

nâng cao hiệu 

quả sản xuất 

lúa. 

trong và ngoài mô 

hình  

4. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và 

nhân rộng mô hình 

tăng ≥15%; 

2. Xây dựng 03 mô hình tổ chức 

quản lý sản xuất kinh doanh,dịch vụ 

cơ giới hóa trong sản xuất lúa tại các 

điểm  mô hình. Xây dựng được quy 

chế hoạt động. 

3. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình. 

54.  Xây dựng 

mô hình 

sấy và 

bảo quản 

ván bóc 

gỗ rừng 

trồng quy 

mô nhóm 

hộ 

Viện 

Nghiên 

cứu công 

nghiệp 

rừng/ 

TS. Bùi 

Duy Ngọc 

Ứng dụng 

công nghệ sấy 

và bảo quản 

ván bóc gỗ 

rừng trồng 

nhằm giảm tỷ 

lệ hư hao khi 

thu hoạch, 

nâng cao chất 

lượng ván 

bóc, cung cấp 

nguyên liệu 

1. Xây dựng mô 

hình sấy và bảo quản 

ván bóc gỗ rừng 

trồng quy mô nhóm 

hộ. 

2. Xây dựng mô 

hình tổ chức quản lý 

dịch vụ sấy và bảo 

quản ván bóc gỗ 

rừng trồng tại các 

điểm mô hình. 

3.Tổ chức các hoạt 

Lạng 

Sơn, 

Yên Bái, 

Phú Thọ, 

Bắc Kạn 

2021 - 

2023 

1. Xây dựng được 05 mô hình sấy và 

bảo quản ván bóc gỗ rừng trồng quy 

mô nhóm hộ, công suất sấy 10 m3/mẻ, 

sản lượng sấy trung bình mỗi mô hình 

đạt khoảng 1.000 – 1.500m3 ván 

bóc/năm; sản lượng ván bóc đạt tiêu 

chuẩn xuất khẩu tăng trên 20%; hiệu 

quả kinh tế tăng ≥ 15% so với sản 

xuất theo phương pháp truyền thống. 

2. Xây dựng 05 mô hình tổ chức quản 

lý sản xuất kinh doanh, dịch vụ sấy và 

bảo quản ván bóc gỗ rừng trồng tại 

4.500 

 

 

1.000 

 

1.750 

 

1.750 
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TT 

 
Tên 

 dự án 

Tổ chức 

chủ trì/ 

Chủ 

nhiệm DA 

Mục tiêu 

 của dự án 

Nội dung hoạt 

động 

Địa 

bàn 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kết quả 

Kinh phí (tr.đ) 

Tổng 

cộng 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

chất lượng 

cao phục vụ 

sản xuất trong 

nước và xuất 

khẩugópphần

nângcaogiátrị 

gia tăng gỗ 

rừng trồng. 

động tập huấn, đào 

tạo cho nông dân 

trong và ngoài mô 

hình  

4. Tổ chức hội nghị 

sơ kết, tổng kết; 

tham quan hội thảo 

và thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ 

biến kết quả và nhân 

rộng mô hình. 

các điểm mô hình. Xây dựng được 

quy chế hoạt động. 

3. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 

huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, 

thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến 

kết quả và nhân rộng mô hình. 

 Tổng cộng     177.800 39.000 70.710 68.090 
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