
Phụ lục I: 

DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ NGHIỆM THU KẾT THÚC 

DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN NĂM 2019-2021 

Lĩnh vực: Trồng trọt - Bảo vệ thực vật 

 (Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-BNN-KN  ngày      tháng       năm 2022  

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

 
 

TT Tên dự án 
Tổ chức chủ trì/  

Chủ nhiệm dự án 

Điểm 

TB 

Kết 

quả 

1 

Xây dựng mô hình HTX liên kết sản 

xuất lúa gạo hữu cơ theo chuỗi giá 

trị tại một số tỉnh phía Bắc 

Cty TNHH MTV Nông nghiệp 

Organic Quế Lâm/ 

KS. Hồ Đăng Khoa 
79,0 Đạt 

2 

Xây dựng mô hình canh tác bền 

vững trên đất dốc với cây trồng 

chính là  ngô và sắn tại vùng miền 

núi phía Bắc 

Viện KHKT Nông lâm nghiệp 

miền núi phía Bắc/ 

TS. Lưu Ngọc Quyến 
78,0 Đạt 

3 

Xây dựng mô hình sản xuất  thương 

phẩm ngô nếp, ngô ngọt và ngô sinh 

khối gắn với liên kết tiêu thụ sản 

phẩm tại một số tỉnh phía Bắc 

Trung tâm Chuyển giao công 

nghệ và Khuyến nông/ 

ThS. Hoàng Tuyển Phương  
77,0 Đạt 

4 

Xây dựng mô hình và chuyển giao 

gói kỹ thuật sản xuất khoai lang 

(ruột vàng) hàng hóa phục vụ nội 

tiêu ở vùng bắc Trung bộ. 

Viện Khoa học Nông nghiệp 

Việt Nam/TS. Nguyễn Thế Yên 80,9 Đạt 

5 

Xây dựng mô hình sản xuất giống 

sạch bệnh, thâm canh, quản lý tổng 

hợp phòng trừ bệnh khảm lá sắn do 

virus gây hại tại vùng trồng sắn 

trọng điểm 

Trung tâm NC Thực nghiệm 

Nông nghiệp Hưng Lộc/ 

ThS. Phạm Thị Nhạn  
79,7 Đạt 

6 

Xây dựng mô hình sản xuất lạc 

thương phẩm năng suất, chất lượng 

cao theo chuỗi giá trị tại các tỉnh 

vùng Bắc Trung Bộ. 

Viện Khoa học KTNN Bắc 

Trung/ThS. Bùi Văn Hùng  78,6 Đạt 

7 

Xây dựng mô hình trồng và thâm 

canh cây ăn trái (bưởi da xanh, táo, 

mãng cầu dai...) theo hướng 

VietGAP tại Ninh Thuận, và Khánh 

Hòa 

Trung tâm Khuyến nông tỉnh 

Ninh Thuận/ 

ThS. Lê Thị Thanh Phương 
80,4 Đạt 

8 

Xây dựng và phát triển mô hình 

trồng xen một số loại cây ăn quả 

trong vườn cà phê vùng Tây Nguyên 

Trung tâm Khuyến nông tỉnh 

Đắk Lắk/Ngô Thị Xuân (2019), 

Đinh Thị Phương Mai  (2020-

2021) 

78,0 Đạt 



2 

 

TT Tên dự án 
Tổ chức chủ trì/  

Chủ nhiệm dự án 

Điểm 

TB 

Kết 

quả 

9 

Xây dựng mô hình cải tạo vườn tạp 

hiệu quả, an toàn thực phẩm và phát 

triển bền vững ở một số tỉnh phía 

Bắc. 

Hội Làm vườn Việt Nam/ 

TS. Ngô Thế Dân (2019), 

Nguyễn Văn Hiền (2020-2021) 
76,4 Đạt 

10 
Xây dựng và phát triển mô hình sản 

xuất điều bền vững. 

Trung tâm Khuyến nông Bình 

Phước/KS. Võ Đình Khánh 78,4 Đạt 

11 

Xây dựng mô hình phát triển một số 

cây trồng vật nuôi và cây phủ xanh 

tại quần đảo Trường Sa 

Viện KHKTNN miền Nam/ 

TS. Trần Thanh Hùng 84,9 Đạt 

12 

Ứng dụng các sản phẩm công nghệ 

sinh học xây dựng MH liên kết sản 

xuất và tiêu thụ rau theo hướng hữu 

cơ 

Viện Môi trường nông nghiệp/ 

TS. Đặng Thị Phương Lan 77,0 Đạt 

13 
Áp dụng TBKT đồng bộ thâm canh 

vườn bưởi thanh trà sau bão lũ 

TTKN Thừa Thiên Huế/  

KS. Phan Ánh 78,0 Đạt 

14 

XDMH sản xuất cây trồng trên đất 

bồi lắng sau bão lũ tạo sinh kế cho 

người dân 

TTKN- Khuyến ngư Quảng 

Bình/ ThS. Nguyễn Thị Thanh 

Tình 
78,6 Đạt 
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