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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CƠ GIỚI HOÁ ĐỒNG BỘ 

HƯỚNG TỚI NỀN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG 

 (Hội thảo ngày 24/8/2022 tại thành phố Cần Thơ  

trong khuôn khổ sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022) 

 Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn  

Trong những năm qua, lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông sản đã có 

những bước phát triển đáng kể, qua đó góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng, ổn định 

của ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới như: giá trị gia tăng toàn ngành bình 

quân đạt từ 2 - 3% năm; năng suất lao động bình quân của người lao động trong nông lâm 

thủy sản đạt 16,6 triệu đồng năm 2010 tăng lên 52,7 triệu đồng năm 2020 (tăng 3,17 lần 

so với năm 2010); đến năm 2021 có khoảng 14.400 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực 

nông nghiệp, gần 19.000 HTX nông nghiệp; xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản 

năm 2010 đạt 15,26 tỷ USD đã tăng lên 48,6 tỷ USD năm 2021.  

Trong chuỗi sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022, tại Hội thảo quan trọng 

này, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT trình bày báo cáo tham luận “Thực trạng và giải 

pháp đẩy mạnh cơ giới hoá đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững”, với các 

nội dung như sau: 

I. THỰC TRẠNG CƠ GIỚI HOÁ ĐỒNG BỘ  

- Số lượng, chủng loại máy và thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng nhanh. 

Trong giai đoạn 2011 - 2021, số lượng máy kéo các loại tăng 60%, máy cấy tăng 10 lần; 

máy bơm nước tăng 60%; máy gặt đập liên hợp tăng 80%; máy sấy nông sản tăng 30%; 

máy chế biến thức ăn gia súc tăng 91%; máy chế biến thức ăn thủy sản tăng 2,2 lần và 

máy phun thuốc bảo vệ thực vật tăng 3,5 lần.  

- Mức độ cơ giới hoá tại một số khâu, trong một số lĩnh vực ngành nông nghiệp có 

tỷ lệ khá cao như: Trồng trọt đạt từ 70% đến 100% (làm đất, tưới, bảo vệ thực vật), 

chăn nuôi đạt từ 55% đến 90% (thức ăn, nước)..., cụ thể, đối với một số lĩnh vực chính 

như sau: 

+ Cơ giới hóa sản xuất lúa giai đoạn 2008 - 2021: Khâu làm đất tăng từ 75% lên 

97%; khâu gieo xạ, cấy tăng từ 5% lên 65%; khâu chăm sóc, bảo vệ thực vật từ 55% lên 

80%; khâu thu hoạch từ 15% lên 78%; khâu thu gom rơm, rạ đạt 90%;  

+ Cơ giới hóa các loại cây trồng khác: Sản xuất mía: khâu làm đất đạt 70 - 90%, 

trồng mía 40%, chăm sóc đạt 70%, thu hoạch khoảng 20- 30%. Sản xuất Ngô: khâu làm 



SEMINAR SCALE-APPROPRIATE MECHANIZATION FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE 

 6 

đất 70 - 90%, khâu thu hoạch khoảng 20 - 30%. Sản xuất chè: khâu chăm sóc, xới cỏ, 

phun thuốc trừ sâu đạt gần 70%, khâu đốn, hái chè sử dụng máy đạt 40%. Sản xuất cà 

phê: Cơ giới hóa khâu tưới, chăm sóc đạt khoảng 90%. 

+ Đối với lĩnh vực chăn nuôi: Chăn nuôi gà: Các khâu chuồng trại, cung cấp nước, 

thức ăn tự động, tạo tiểu khí hậu và thu gom trứng đạt trên 90%, xử lý môi trường đạt 

55%. Chăn nuôi lợn: qui mô trang trại, công nghiệp sử dụng chuồng lồng, chuồng sàn, 

chuồng có hệ thống làm mát và sưởi ấm cho lợn con, hệ thống máng ăn, núm uống tự 

động đạt 80%. Chăn nuôi trâu, bò: đã đầu tư máy thái cỏ, băm rơm, cây đạt 60%, sử dụng 

máy vắt sữa đạt 85%.  

+ Đối với nuôi trồng thuỷ sản: Các máy móc, thiết bị cơ giới hóa đã ứng dụng gồm 

máy sục khí, máy kiểm tra nhiệt độ nước, máy thu hoạch, các máy móc cho cơ sở hạ tầng 

ao nuôi,... 

+ Đối với lĩnh vực lâm nghiệp: Việc đưa máy móc, thiết bị vào sản xuất lâm nghiệp 

hầu như chưa đáp ứng được nhu cầu. Có tới 70% khối lượng công việc được làm bằng 

thủ công, áp dụng cơ giới hóa chỉ mới được thực hiện hai khâu chặt hạ và vận chuyển, 

còn nhiều khâu sản xuất quan trọng như: trồng, chăm sóc, chữa cháy, vận xuất và bốc xếp 

thì tỷ lệ chỉ khoảng 2 - 5%. 

- Cả nước có khoảng 7.803 doanh nghiệp cơ khí và 271 tổ chức nghiên cứu khoa học 

tham gia vào quá trình sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các sản 

phẩm cơ khí do trong nước sản xuất mới đạt khoảng 33% nhu cầu thị trường;  

- Lực lượng thuần cơ khí có khoảng 538.700 người, trong đó có gần 20.000 cán bộ kỹ 

thuật được đào tạo chính quy; hàng triệu người dân vận hành và sử dụng máy móc, thiết 

bị vào sản xuất nông nghiệp;  

- Cơ giới hóa nông nghiệp đã giải quyết khâu lao động nặng nhọc, tính thời vụ, góp 

phần nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh và góp phần tạo ra các sản 

phẩm nông nghiệp xuất khẩu hàng đầu thế giới. 

- Thúc đẩy quá trình liên kết sản xuất doanh nghiệp, hợp tác xã với nông dân và hình 

thành các tổ chức dịch vụ ở nông thôn như: dịch vụ làm đất, cấy, phun thuốc bảo vệ thực 

vật, thu hoạch, sấy khô, cho thuê kho bảo quản. 

- Đã hình thành và phát triển hệ thống công nghiệp chế biến bảo quản nông sản với 

trên 7.500 cơ sở quy mô công nghiệp gắn với xuất khẩu và hàng vạn cơ sở chế biến 

nhỏ, lẻ, hộ gia đình. Công nghệ chế biến nông sản nước ta đạt mức độ trung bình đến 

trung bình tiên tiến. Một số ngành hàng có công nghệ, thiết bị chế biến tương đối hiện 

đại mang tầm khu vực và thế giới như: Công nghệ chế biến hạt điều, chế biến lúa gạo, 

tôm, cá tra. 
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II. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC 

Mặc dù, thời gian vừa qua lĩnh vực cơ giới hoá đồng bộ và chế biến nông sản đã đạt 

được nhiều kết quả. Tuy nhiên, thời gian tới sẽ gặp những khó khăn, thách thức trong quá 

trình phát triển như: 

Thứ nhất, Mức độ cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp mới tập trung ở một số khâu (làm 

đất, nước, thức ăn) và áp dụng với một số sản phẩm chủ lực (lúa, mía, cà phê, gia súc, gia 

cầm, tôm) nhưng chưa đồng bộ.  

Thứ hai, Chế tạo máy móc, thiết bị trong nước phục vụ sản xuất nông nghiệp chưa 

đáp ứng được yêu cầu về chủng loại, số lượng, cũng như chất lượng máy. Đa số vẫn được 

nhập khẩu từ các thị trường: Nhật Bản (KUBOTA; YANMAR); Hàn Quốc; Trung Quốc, 

Ấn Độ...  

Thứ ba, Chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ còn hạn chế nhất là 

công nghiệp hỗ trợ cho máy động lực, máy canh tác phục vụ sản xuất nông nghiệp; chưa 

tạo ra tác động tích cực do thiếu chế tài bắt buộc phải tuân thủ về việc bố trí các nguồn 

lực để triển khai. 

Thứ tư, Kết cấu hạ tầng kỹ thuật chưa phù hợp để áp dụng cơ giới hoá đồng bộ vào 

sản xuất nông nghiệp, như: giao thông nội đồng; quy mô đồng ruộng còn nhỏ, phân tán; 

hệ thống tưới, tiêu chưa đồng bộ; hệ thống điện phục vụ sản xuất, vệ sinh môi trường 

sản xuất... 

Thứ năm, Công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong sử dụng, vận hành máy, 

thiết bị nông nghiệp chưa được quan tâm đúng mức, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lao động và 

bệnh nghề nghiệp cao. 

Thứ sáu, Chất lượng máy móc, thiết bị nông nghiệp chưa được kiểm soát, giám định 

chặt chẽ; người sử dụng máy, thiết bị nông nghiệp chưa được đào tạo và huấn luyện an 

toàn vệ sinh lao động. 

Thứ bảy, Công nghệ và thiết bị chế biến, bảo quản nông sản cũ và lạc hậu, gây tốn 

nhiều nguyên liệu trong sản xuất, năng suất thấp dẫn đến giá thành sản phẩm cao, khó 

cạnh tranh. Sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao chiếm chỉ khoảng 15 - 30%, hệ số 

đổi mới thiết bị đạt khoảng 7%/năm (bằng 1/2 đến 1/3 của các nước khác).  

Thứ tám, Cơ sở vật chất, phương tiện chứa đựng, tích trữ, kho bảo quản còn thiếu; 

công nghệ bảo quản tiên tiến chưa được nghiên cứu, chuyển giao áp dụng nhiều trong 

sản xuất, dẫn đến tổn thất sau thu hoạch một số ngành hàng còn cao, như: Rau quả, sắn 

khoảng 20 - 30%; Cà phê, tiêu, điều, chè khoảng 10 - 15%; Thủy sản đánh bắt khoảng 

15 - 20%; Lúa gạo khoảng 7 - 10%. 
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III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI 

 Thứ nhất, Mục tiêu của cơ giới hoá đồng bộ đến năm 2030: Trồng trọt đạt 70%; chăn 

nuôi đạt 60%; sản xuất thuỷ sản đạt 90% và đánh bắt bảo quản là 95%; lâm nghiệp đạt 

50% và diêm nghiệp đạt 90%. Phấn đấu đến năm 2030, đưa Việt Nam trở thành trung 

tâm chế biến nông sản đứng trong tốp 10 thế giới. 

Thứ hai, Phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp, ứng dụng công nghệ hiện 

đại, công nghệ thông minh, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường 

phù hợp. 

Thứ ba, Phát triển cơ giới hoá đồng bộ phù hợp với trình độ sản xuất, lợi thế từng 

ngành hàng, theo từng vùng sản xuất nông nghiệp gắn với tổ chức sản xuất có quy mô 

lớn và theo chuỗi giá trị nông sản. 

Thứ tư, Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển cơ giới 

hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp. 

Thứ năm, Khuyến khích phát triển các tổ chức, trung tâm cơ giới hóa nông nghiệp tại 

các vùng, miền về chế tạo, cung cấp máy, thiết bị, công nghệ, dịch vụ cơ giới hóa nông 

nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, chuyển giao khoa học công nghệ, các ý tưởng đổi mới, sáng 

tạo để phát triển cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. 

Thứ sáu, Khuyến khích đầu tư công nghệ tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi 

trường và mở rộng quy mô sản xuất gắn với vùng sản xuất nguyên liệu tập trung; tăng 

cường chế biến sâu tạo ra giá trị gia tăng cao và kiểm soát được chất lượng, an toàn thực 

phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÍNH 

Thứ nhất, Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ (đất đai, giao thông nội đồng, 

thủy lợi nội đồng; hạ tầng công nghệ...) và tổ chức sản xuất nông nghiệp phù hợp với 

máy móc, thiết bị cơ giới hoá. 

Thứ hai, Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ và chuyển giao máy móc sản 

xuất nông nghiệp. Trong đó, trọng tâm là tạo mối liên kết giữa các cơ quan nghiên cứu 

với các doanh nghiệp để tiến hành nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong 

lĩnh vực cơ điện nông nghiệp. 

Thứ ba, Phát triển công nghiệp chế tạo máy móc, thiết bị, công nghệ do trong nước 

sản xuất và công nghiệp hỗ trợ cho cơ giới hóa nông nghiệp. 

Thứ tư, Phát triển nguồn nhân lực phục vụ cơ giới hoá nông nghiệp. Trong đó, 

bồi dưỡng nâng cao trình độ cho các nhà nghiên cứu, các kỹ sư cơ điện để tạo ra các 

sản phẩm mới phù hợp với sản xuất nông nghiệp của Việt Nam. Đồng thời, tổ chức 
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đào tạo nâng cao khả năng vận hành máy móc, thiết bị và an toàn lao động cho 

người sử dụng.  

Thứ năm, Sử dụng công nghệ 4.0 điều khiển các máy móc, thiết bị vào sản xuất nông 

nghiệp, như: các thiết bị quan trắc môi trường, camera quan sát, hạ tầng công nghệ thông 

tin, cơ sở dữ liệu và thiết bị đường chuyền số để có thể điều khiển sản xuất từ. 

Thứ sáu, Tập trung phát triển doanh nghiệp chế biến nông sản qui mô lớn hiện đại, 

mang tính chất dẫn dắt, định hướng sản xuất. Đồng thời, đầu tư mới và nâng cấp các cơ 

sở sơ chế, chế biến, bảo quản qui mô vừa và nhỏ, hợp tác xã với thiết bị, công nghệ, quản 

lý,... phù hợp với khả năng sản xuất và đặc điểm nguyên liệu đối với nhóm sản phẩm chủ 

lực và đặc sản của địa phương. 

Thứ bảy, Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm và thu hút 

các nguồn lực để triển khai các dự án phát triển về lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp và 

chế biến nông sản./.  

 CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  
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KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CƠ GIỚI HÓA TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA 

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia 

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đang mở ra cơ hội rất lớn cho ngành nông nghiệp, 

các công nghệ mới như: tự động hóa trong sản xuất, công nghệ IoT, Big data sẽ mở ra cơ 

hội thay đổi phương thức sản xuất cũ, rút ngắn thời gian và tăng năng suất, chất lượng 

sản phẩm. Ngoài ra, Nông nghiệp 4.0 còn giúp giải quyết nhiều thách thức, đặc biệt là 

tình trạng khan hiếm nguồn lực (đất đai, lao động, năng lượng tự nhiên,...), giảm tổn 

thương do biến đổi khí hậu bằng cách bằng các mô hình canh tác hiện đại, thân thiện với 

môi trường hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng hàng 

hóa, truy xuất nguồn gốc. Công nghệ 4.0 dự báo sẽ tác động tới tất cả các khâu trong 

chuỗi giá trị của các mặt hàng nông sản từ khâu sản xuất (công nghệ giống, cơ giới hóa, 

tự động hóa), chế biến (công nghệ mới, sản phẩm mới), tiêu dùng (truy xuất nguồn gốc, 

phương thức phân phối). Trong đó cơ giới hóa là khâu quan trọng nhất cần phải đổi mới 

và đẩy mạnh để tăng chất lượng, giá trị gia tăng cho sản phẩm.  

Tính chung cả nước số lượng máy động lực, máy, thiết bị nông nghiệp có mức tăng 

nhanh. Năm 2020 so với năm 2011 số lượng máy kéo tăng 45,5%, trong đó máy kéo cỡ lớn 

(≥ 35 mã lực) tăng 92,4%, máy kéo cỡ trung (18-35 mã lực) tăng 31,3% và máy kéo cỡ nhỏ 

(≤ 12 mã lực) tăng 53,5%; máy gặt đập liên hợp tăng 77,1%; máy sấy nông sản tăng 25,8%. 

Một số chủng loại máy có tốc độ tăng trưởng rất nhanh như máy chế biến thức ăn gia súc 

tăng 90,6%; máy chế biến thức ăn thủy sản tăng 2,2 lần và máy phun thuốc trừ sâu tăng 3,1 

lần. Đến nay, trang bị động lực bình quân trong sản xuất nông nghiệp cả nước đạt khoảng 

3,3 HP/ha canh tác.  

Hiện nay, Việt Nam đã sản xuất 30% máy móc phục vụ nông nghiệp (đặc biệt máy 

liên hợp gặt lúa cơ khí trong nước chiếm 30% thị phần, máy xay xát lúa gạo chiếm 90% 

thị phần). Tuy nhiên, trong thời gian qua vẫn phải nhập khẩu nhiều máy móc thiết bị gồm 

các loại động cơ, máy kéo, máy nông nghiệp có công suất từ 6-150 HP của Trung Quốc, 

Nga (Belarut), Nhật Bản (Kubota, Yanmar, Honda), Hàn Quốc (Daedoong), Mỹ 

(Jonhdeere); máy đốn hái chè, máy gặt lúa, máy cấy lúa (máy mới và máy đã qua sử 

dụng) của Nhật Bản, Hàn Quốc. 

Cơ giới hóa (CGH) bao trùm các khâu từ làm đất, bón phân, tưới tiêu, thu hoạch và 

cả công nghệ sau thu hoạch. Lợi ích của CGH là rất rõ ràng, ai cũng có thể nhìn thấy và 

hình dung. Trong từng khâu của sản xuất đã được cơ giới hóa, một số khâu đạt mức độ 

cao, cụ thể đối với từng cây trồng: (i) Lúa: Làm đất bằng máy tăng từ 75% năm 2008 lên 

97% năm 2020 (ĐBSCL 100%), gieo xạ và cấy tăng từ 5% năm 2008 lên 65% năm 2020 
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(ĐBSH 25%, ĐBSCL 70%), khâu chăm sóc và bảo vệ thực vật tăng từng 55% năm 2008 

lên 82% năm 2020 (ĐBSH 82%, ĐBSCL 85%), khâu thu hoạch tăng từ 15% năm 2008 

lên 78% năm 2020 (ĐBSH 25%, ĐBSCL 95%); (ii) Mía: Chủ yếu khâu làm đất đạt trên 

90%; khâu trồng bằng máy đạt 40%; khâu chăm sóc, bón phân đạt trên 70%; (iii) Ngô: 

Khâu làm đất, gieo hạt, chăm sóc cơ giới hóa đạt 70%, tuy nhiên khâu thu hoạch còn thấp 

đạt 5%; (iv) Chè: Khâu chăm sóc, xới cỏ, phun thuốc bảo vệ thực vật đạt trên 72%; khâu 

đốn, hái chè sử dụng máy đạt 70%; (v) Cà phê: Khâu tưới, chăm sóc đạt 90%, khâu thu 

hoạch tỷ lệ còn rất thấp; (vi) Rau: Tại các vùng chuyên canh cơ giới hóa khâu làm đất, tưới 

đạt gần 90%.  

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG VỀ 

LĨNH VỰC CƠ GIỚI HÓA TRONG TRỒNG TRỌT 

Trong 10 năm trở lại đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt để 

thực hiện một số dự án khuyến nông Trung ương về lĩnh vực cơ giới hóa trong nông 

nghiệp, các dự án đã được triển khai đảm bảo tiến độ và đạt hiệu quả kinh tế cao, cụ thể: 

1.1. Dự án: Cơ giới hóa trong sản xuất lúa giai đoạn 2011 - 2013 

Trong 3 năm thực hiện dự án đã triển khai thực hiện tại 30 tỉnh, thành phố đại diện 

cho các vùng trong cả. Dự án tập trung xây dựng 02 loại mô hình, cụ thể:  

- Đã xây dựng 79 mô hình hình máy gặt đập liên hợp, hỗ trợ cho nông dân 79 máy 

gặt đập liên hợp các loại (máy có chiều rộng cắt từ 1.000mm - 2.000mm). 

- Đã dự án đã xây dựng được 67 mô hình máy làm đất đa năng, hỗ trợ cho nông dân 

345 máy làm đất đa năng 1Z-41A do Trung Quốc sản xuất. Máy có công suất động cơ 

8HP với các tính năng làm đất phay đất, với 345 hộ tham gia mô hình.  

- Tổ chức được 115 lớp tập huấn kỹ thuật cho khoảng 3.450 nông dân ngoài mô hình 

để nhân rộng; Tổ chức được 143 hội nghị đầu bờ, hội thảo cho khoảng 11.440 lượt người 

tham dự. 

Các mô hình áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa đã làm thay đổi nhận 

thức của nông dân về sản xuất nông nghiệp theo hướng áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào 

sản xuất đã làm tăng năng suất lao động từ 10 - 40 lần so với lao động thủ công (tùy theo 

từng loại máy, từng khâu cơ giới hóa). Đảm bảo kịp thời vụ, khắc phục những khó khăn 

về thiếu nhân lực trong sản xuất nông nghiệp đặc biệt là vào các thời điểm gieo cấy và 

thu hoạch; giảm chi phí sản xuất từ 25 - 40% tùy theo từng khâu cơ giới hóa; Giảm đáng 

kể tỷ lệ thất thoát trong thu hoạch xuống còn <3%, nâng cao chất lượng nông sản. Tăng 

hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa từ 25 - 30%. Tăng thu nhập cho người dân trồng lúa, 

nâng cao hiệu quả trong sản xuất lúa, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, giảm 

thiểu tình trạng nông dân bỏ ruộng. Tạo điều kiện bố trí lao động dư dôi phát triển ngành 

nghề nông thôn tăng thu nhập cho người dân tiến tới xóa nghèo bền vững. 
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1.2. Dự án: Áp dụng tiến bộ kỹ thuật đồng bộ, nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất 

lúa, gạo cho đồng bào dân tộc xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi (2013 - 2015) 

Xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa nhằm giúp 

đồng bào dân tộc huyện Ba Tơ thay đổi phương thức sản xuất, tư liệu sản xuất, khắc phục 

tình trạng sản xuất lạc hậu, ảnh hưởng đến chất lượng gạo và sức khỏe cộng đồng; đồng 

thời sử dụng hiệu quả các loại máy móc thiết bị, hạ giá thành sản phẩm, tăng thu nhập 

cho người sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp cho đồng bào dân tộc vùng 

sâu vùng xa. 

Dự án đã triển khai hỗ trợ các loại máy, thiết bị phục vụ sản xuất lúa cho xã Ba Điền - 

huyện Ba Tơ như: Hỗ trợ 10 máy làm đất đa năng, 05 máy phun thuốc trừ sâu, 20 máy 

tuốt sàng lúa liên hoàn, 20.000 m
2
 bạt phơi thóc, 398 thùng Inox bảo quản thóc.  

Việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa làm tăng năng suất lao động, giảm chi phí 

sản xuất từ 20 - 35%, nâng cao chất lượng thóc bảo quản, giảm tổn thất sau thu hoạch... 

Bước đầu đã làm thay đổi dần tập quán sản xuất lạc hậu của đồng bào dân tộc miền núi, 

lúa sau khi thu hoạch đã được đem phơi khô (thay vì trước đây để nguyên lúa tươi cho 

vào bao tải xếp đống) và được bảo quản trong thùng tôn nên chất lượng thóc, gạo được 

nâng cao, giảm thất thoát trong quá trình bảo quản. Hạn chế được sự phát triển của nấm 

mốc gây ra độc tố Aflatoxin (Aflatoxin một trong những đối tượng được cho là nguyên 

nhân gây ra bệnh “lạ” ở Ba Điền). 

1.3. Dự án: Xây dựng mô hình cánh đồng lớn thâm canh và áp dụng cơ giới hóa 

đồng bộ trong sản xuất lúa ở phía Nam (2017 - 2019) 

Dự án triển khai trong tại 7 tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bạc Liêu, Kiên Giang, Bình 

Thuận, Tây Ninh (2017, 2018) và Hậu Giang (2019). Dự án đã triển khai xây dựng 18 mô 

hình ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa, trong đó hỗ trợ ứng dụng máy cấy, 

máy phun thuốc BVTV, máy thu gom rơm. 

Kết quả: Dự án đã hỗ trợ 22 máy cấy lúa (sử dụng cộng nghệ mạ khay, máy cấy 4 - 6 

hàng của Nhật Bản và Hàn Quốc), 160 máy phun thuốc BVTV (máy động cơ đeo vai). 

Riêng máy thu gom rơm không triển khai được do giá máy cao, nhà nước hỗ trợ rất ít, 

trong khi hiệu suất sử dụng máy còn thấp nên nông dân chưa mạnh dạn đầu tư. 

Dự án đã tổ chức 41 lớp tập huấn kỹ thuật nhân rộng cho 1.286 nông dân ngoài mô 

hình. Tổ chức 20 hội nghị đầu bờ, hội thảo cho khoảng 1.510 lượt người đến tham quan, 

học tập. 

Áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa đã làm tăng năng suất lao động từ 5 - 15 lần 

so với lao động thủ công (tùy theo từng khâu cơ giới hóa) góp phần giảm chi phí nhân 

công, khắc phục tình trạng thiếu lao động nông nghiệp lúc thời vụ khẩn trương để sản 

xuất đúng thời vụ.  
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Máy cấy có mật độ cấy thưa nên cây lúa sinh trưởng khỏe, ruộng lúa thông thoáng, 

giảm áp lực sâu bệnh, giảm nhu cầu phân bón, thuốc BVTV so với ruộng lúa sạ có mật 

độ sạ dày, do đó giảm được chi phí sản xuất. Theo đó, mô hình giảm được chi phí sản 

xuất như giảm trên 50% lượng hạt giống so với phương pháp gieo sạ truyền thống, giảm 

phân bón (phân vô cơ), thuốc BVTV, với mức từ 2.021.000 đồng/ha (2018) - 3.715.000 

đồng/ha (2017), bình quân 2.868.000 đồng/ha. Năng suất lúa tăng trên 10% so với sản 

xuất lúa đại trà theo phương pháp gieo sạ. 

1.4. Dự án: Xây dựng mô hình hệ thống sấy lúa năng suất 30 - 50 tấn/mẻ tại một số 

tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (2013 - 2015) 

Dự án triển khai trong 3 năm (2013 - 2015) tại 9 tỉnh/thành phố vùng đồng bằng sông 

Cửu Long; Kiên Giang, Long An, An Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Hậu Giang, Cần 

Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh. Dự án đã xây dựng được 35 mô hình ứng dụng công nghệ sấy 

tĩnh vỉ ngang, công suất từ 30 - 50 tấn/mẻ 

- Qua thực tế cho thấy kết quả hoạt động của các lò sấy trong dự án đạt được là khá 

cao. Bình quân mỗi mẽ sấy 30 tấn cho lợi nhuận 2,0 triệu đồng; với 90 mẽ sấy bình quân 

mỗi năm sẽ cho lợi nhuận khoảng 180 triệu đồng. Như vậy, sau 02 năm hoạt động đã cho 

thu hồi toàn bộ vốn đầu tư hệ thống sấy (khoảng 300 - 400 triệu đồng/hệ thống). 

- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều đạt và vượt yêu cầu: 

+ Năng suất lao động tăng 2,9 lần so với làm khô truyền thống (phơi nắng). 

+ Chi phí nhân công phơi sấy giảm 26,4% so với làm khô truyền thống.  

+ Năng suất hoạt động (NSHĐ): Đạt 35,3 tấn/mẻ (yêu cầu ≥ 30 tấn/mẻ), sản lượng 

sấy/lò sấy/năm: Đạt 3.222 tấn/năm. 

Chất lượng sản phẩm: Hạt sau khi sấy không bị rạn nứt bên trong, không có mùi khói 

lò, không lẫn nhiều tro, bụi, đáp ứng tiêu chuẩn gạo xuất khẩu và phẩm cấp tốt trong tiêu 

thụ nội địa. Thực tế phần lớn lò sấy đầu tư từ dự án được các thương lái chọn sấy lúa 

cung ứng cho các doanh nghiệp xuất khẩu lương thực. 

Dự án đã tổ chức 35 lớp tập huấn kỹ thuật nhân rộng cho 1.070 nông dân ngoài mô 

hình. Tổ chức 33 hội nghị đầu bờ, hội thảo cho khoảng 1.970 lượt người đến tham quan, 

học tập. Với những kết quả, hiệu quả mà dự án đem lại, mô hình của dự án đã được nhân 

rộng tại địa phương. 

1.5. Dự án: Xây dựng và phát triển mô hình ứng dụng mạ khay, máy cấy trong sản 

xuất lúa tại các tỉnh Trung du và Đồng bằng sông Hồng (2019 - 2021) 

Trong 03 năm (2019 - 2021) dự án đã triển khai xây dựng 9 mô hình tại 3 tỉnh: Vĩnh 

Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên với tổng quy mô diện tích mô hình: 375 ha; Hỗ trợ 9 hệ thống 
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làm mạ khay phục vụ cấy máy, hỗ trợ 26 máy cấy 4 hàng và 6 hàng. Kinh phí thực hiện 

dự án: 7 tỷ đồng.  

Sau 3 năm thực hiện, dự án đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau: 

Dự án đã xây dựng được 09 mô hình tổ hợp tác dịch vụ cơ giới hóa hoạt động ổn 

định, có hiệu quả, có quy chế hoạt động, giảm 10% chi phí dịch vụ mạ khay máy cấy so 

với giá dịch vụ cùng loại tại địa phương. 

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều đạt và vượt yêu cầu: Năng suất lao động tăng từ 50-

63% (tùy theo địa phương và công suất của máy). Năng suất lúa cấy máy tăng từ 5,9 - 

6,3% (tương đương 3,4 - 4 tạ/ha), giảm 30% lượng hạt giống (tương đương giảm 15 

kg/ha), giảm 20% chi phí lao động, hiệu quả kinh tế tăng 18-56,2% so với phương pháp 

gieo cấy truyền thống.  

Dự án đã tổ chức 9 lớp tập huấn kỹ thuật cho 900 người tham gia mô hình và 9 lớp 

tập huấn nhân rộng mô hình cho 270 người ngoài mô hình. Tổ chức 03 hội nghị đầu bờ 

với 240 đại biểu tham dự và 03 hội nghị sơ kết, tổng kết với 150 đại biểu tham dự.  

Với những kết quả, hiệu quả mà dự án đem lại , dự án triển khai đã được các cấp 

chính quyền và người dân tin tưởng và ủng hộ. Diện tích máy cấy của dự án phục vụ 

người dân ngoài phục vụ diện tích gieo mạ, cấy máy trong vùng của dự án, tại các tỉnh 

thực hiện dự án các hợp tác xã, tổ dịch vụ còn mở rộng quy mô làm dịch vụ ra bên ngoài 

dự án. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy dự án có tính khả thi cao và là tiền đề cho mở 

rộng khâu cơ giới hóa gieo cấy lúa vào sản xuất đại trà. Tổng diện tích gieo cấy mở rộng 

đạt khoảng 60,4% so với diện tích thực hiện dự án (với 453 ha). 

1.6. Dự án: Ứng dụng công nghệ cấy máy trong sản xuất lúa tại các tỉnh đồng bằng 

sông Cửu Long (2019 - 2021) 

Trong 03 năm (2019 - 2021) dự án đã triển khai xây dựng 7 mô hình tại 3 tỉnh: An 

Giang, Kiên Giang, Cần Thơ với tổng quy mô diện tích mô hình: 600 ha; Hỗ trợ 7 máy 

gieo hạt, 12 máy cấy loại 6 hàng và 7 hàng, 143.000 khay nhựa gieo hạt. Kinh phí thực 

hiện dự án: 5,5 tỷ đồng. 

Sau 3 năm thực hiện, dự án đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau: 

Dự án đã hình thành 08 nhóm hộ nông dân làm dịch vụ gieo cấy (thông qua hỗ trợ hệ 

thống thiết bị, vật tư làm mạ khay - cấy máy) 

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều đạt và vượt yêu cầu: Năng suất lúa tươi đạt 6,68 - 

8,78 tấn/ha. Năng suất lao động tăng từ 70 - 80%. Lượng giống sử dụng cho mô hình lúa 

cấy: 50 - 55 kg/ha, giảm 58 - 70% so với tập quán gieo sạ bằng máy phun 70 - 133 kg/ha; 

Hiệu quả kinh tế tăng 27,7 - 39,6%. 
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Dự án đã tổ chức 11 lớp tập huấn kỹ thuật cho 532 nông dân tham gia mô hình và 7 

lớp tập huấn nhân rộng mô hình cho 190 người ngoài MH. Tổ chức 01 hội nghị tổng kết 

mô hình cho 100 đại biểu tham dự tại An Giang. Với những kết quả, hiệu quả mà dự án 

đem lại, mô hình của dự án đã được nhân rộng tại địa phương. Dự án là minh chứng cho 

việc sử dụng máy cấy giúp lúa cứng cây hơn, năng suất tăng cao hơn so với sử dụng thiết 

bị phun hạt giống và lúa dễ chăm sóc hơn. 

Ngoài những dự án do Bộ giao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trực tiếp thực hiện 

và quản lý như đã nêu ở trên còn có một số dự án được Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn giao trực tiếp cho một số đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện như: Dự án Cơ 

giới hóa đồng Bộ trong sản xuất lúa ở các tỉnh phía Bắc, dự án Xây dựng mô hình trồng 

lạc giống mới áp dụng cơ giới hóa đồng bộ... 

1.7. Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng máy sạ theo khóm trong sản xuất lúa tại 

tỉnh Vĩnh Long (2020-2022) 

Trong 03 năm (2020 - 2022) dự án xây dựng 3 mô hình ứng dụng máy sạ theo khóm 

trong sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh với tổng quy mô diện tích mô hình: 150 ha; Hỗ trợ bộ 

máy sạ lúa theo khóm/cụm, thành lập dịch vụ gieo sạ. Kinh phí thực hiện dự án: 2.150 

triệu đồng. 

Đến thời điểm hiện tại Dự án đang triển khai năm thứ 3 và bước đầu đã đạt được một 

số kết quả nổi bật như sau: 

Dự án đã hỗ trợ 02 bộ máy sạ lúa theo khóm/cụm. Hình thành 02 nhóm hộ nông dân 

làm dịch vụ gieo sạ khóm. Thành lập mô hình liên kết tổ chức sản xuất, liên kết gieo sạ 

cho 100 ha diện tích mô hình và làm dịch vụ gieo sạ ngoài mô hình. 

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều đạt và vượt yêu cầu: Mô hình giúp tăng năng suất 

lao động trên 50% so với phương pháp gieo sạ thủ công; giúp giảm lượng giống gieo sạ, 

với lượng giống sạ khóm là 50 kg/ha, mô hình giúp giảm ½ lượng hạt giống gieo sạ so 

với phương pháp kéo hàng và giảm 2/3 lượng hạt giống gieo sạ so với phương pháp sạ 

lan truyền thống. Lợi nhuận bình quân trong mô hình cao hơn ngoài mô hình từ 3-4 triệu 

đồng/ha, hiệu quả kinh tế tăng trên 25% so với sản xuất đại trà. 

Dự án đã tổ chức 04 lớp tập huấn kỹ thuật cho 96 nông dân tham gia mô hình và 2 

lớp tập huấn về vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng máy sạ theo khóm cho 30 nông dân 

trong mô hình có nhu cầu và 03 lớp đào tạo nhân rộng mô hình cho 59 người ngoài MH. 

Tổ chức 03 cuộc hội thảo đầu bờ cho 122 đại biểu tham dự. Với những kết quả, hiệu quả 

mà dự án đem lại, mô hình của dự án đã giúp đẩy mạnh ứng dụng “Cơ giới hóa” khâu 

gieo sạ trong canh tác lúa giúp giảm bớt công việc lao động nặng nhọc, vất vả cho người 

trồng lúa và bước đầu giúp giải quyết vấn đề thiếu nhân công lao động vào thời điểm 

xuống giống tập trung. 
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1.8. Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng máy sạ theo khóm trong sản xuất lúa tại 

tỉnh Bạc Liêu (2020-2022)  

Trong 03 năm (2020 - 2022) dự án đã triển khai xây dựng 3 mô hình lần lượt tại 3 

huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Phước Long với tổng quy mô diện tích: 150 ha; Hỗ trợ 2 máy 

sạ khóm (2020 và 2021), 02 giàn sạ theo khóm (2022). Kinh phí thực hiện dự án: 2,142 

tỷ đồng. 

Dự án đang triển khai năm thứ 3 và bước đầu đã đạt được một số kết quả nổi bật 

như sau: 

Dự án đã hình thành 03 nhóm liên kết làm dịch vụ gieo sạ lúa theo khóm. thông qua 

các Nhóm liên kết này đã ký kết hợp đồng với đơn vị bao tiêu toàn bộ 100% sản lượng 

lúa thu hoạch của mô hình. Qua quá trình triển khai và thực hiện, dự án đã tăng cường sự 

gắn kết, đoàn kết giúp nhau và tổ chức sản xuất theo quy trình chung. 

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều đạt yêu cầu: Năng suất lúa tươi đạt 5,6 - 7 tấn/ha. 

Năng suất lao động tăng từ 50 - 70%. Lượng giống sử dụng cho mô hình: 50 - 55 kg/ha, 

giảm 65 - 80 kg so với tập quán gieo sạ tay thông thường. Hiệu quả kinh tế tăng 20%. 

Cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, cứng cây và lúa không bị đổ ngã so với ngoài mô hình. 

Qua kết quả của dự án, người nông dân đã thấy rõ được tính nổi trội của mô hình sản 

xuất lúa theo cánh đồng lớn áp dụng máy sạ theo khóm có liên kết sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm. 

Dự án đã tổ chức 8 lớp tập huấn kỹ thuật cho 179 nông dân tham gia mô hình, 

Trong năm 2020 và 2021 đã tổ chức 2 lớp tập huấn nhân rộng mô hình cho 59 người 

ngoài MH. Đã tổ chức 02 hội nghị hội thảo đầu bờ (2020) và hội nghị tổng kết mô 

hình cho 128 đại biểu tham dự. Đang lên kế hoạch tổng kết mô hình và thực hiện 01 

lớp tập huấn nhân rộng cho năm 2022. Với những kết quả, hiệu quả mà dự án đem lại, 

mô hình của dự án đã được nhân rộng tại địa phương. Sau khi thực hiện xong mô hình 

đã có tác dụng tích cực đến quá trình nhận thức của người dân trong và ngoài mô 

hình, là điểm sáng để nông dân trao đổi kinh nghiệm để sản xuất có hiệu quả cao và 

bền vững và nhân rộng mô hình. 

1.9. Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng mạ khay, máy cấy trong sản xuất lúa tại 

một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (2020-2022) 

Trong 03 năm (2020 - 2022) dự án đã triển khai xây dựng 9 mô hình tại 3 tỉnh: 

Hậu Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng với tổng quy mô diện tích mô hình: 875 ha; Hỗ trợ 

01 máy trộn giá đất, 03 máy gieo hạt, 37 máy cấy các loại (gồm 23 máy cấy loại 4 

hàng đi bộ, 12 máy cấy 6 hàng đi bộ, 01 máy cấy 6 hàng ngồi lái và 02 máy cấy 7 

hàng ngồi lái), 171.500 khay nhựa gieo hạt, 43.750 kg lúa giống từ cấp xác nhận trở 

lên, 10 lớp tập huấn trong mô hình và 10 lớp tập huấn ngoài mô hình. Kinh phí thực 

hiện dự án: 6,0 tỷ đồng. 
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Dự án vẫn đang trong giai đoạn triển khai và hoàn tất nhiệm vụ vào cuối năm 2022. 

Đánh giá một số kết quả dự án đã đạt như sau: 

Dự án đã hình thành 09 nhóm hộ nông dân/HTX làm dịch vụ gieo cấy (thông qua hỗ 

trợ hệ thống thiết bị, vật tư làm mạ khay - cấy máy). 

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều đạt và vượt yêu cầu: Năng suất lúa trên mô hình cấy 

máy cao hơn mô hình sạ từ 200 - 500 kg/ha, cây lúa ít đổ ngã, năng suất lao động tăng từ 

50 - 60%. Lượng giống sử dụng cho mô hình lúa cấy trung bình là 50 kg/ha, giảm trên 

60% lúa giống so với tập quán gieo sạ (hàng, lan, máy phun) từ 100 - 130 kg/ha; Việc 

ứng dụng máy cấy trong sản xuất với lượng giống lúa giảm, đã giảm được lượng phân 

bón, giảm áp lực sâu bệnh, giảm thuốc BVTV, cây lúa khỏe năng suất cao, không đổ ngã, 

qua đó tăng hiệu quả kinh tế trung bình của các mô hình là 20 - 26%. 

Đối với nông dân sử dụng máy cấy làm dịch vụ, lợi nhuận khoảng 1.500.000 - 

2.000.000 đồng/ha sau khi trừ các khoản tiền công làm mạ, khấu hao sửa chửa máy, 

nhiên liệu, thuê vận chuyển mạ và thuê nhân công lái máy cấy. Như vậy, lợi nhuận cả vụ 

vào khoảng 36.000.000 - 120.000.000 đồng/máy/vụ sau khi đã trừ khấu hao sửa chữa 

máy. Đánh giá khả năng thu hồi vốn khi đầu tư máy cấy là trong khoảng thời gian từ 2 - 

2,5 vụ lúa (đối với máy cấy 4 hàng) và từ 3.5 - 4 vụ lúa (đối với máy cấy 7 hàng) nông 

dân làm dịch vụ máy cấy có thể thu hồi vốn. 

Dự án đã tổ chức 10 lớp tập huấn kỹ thuật cho 400 nông dân tham gia mô hình và 

9/10 lớp tập huấn nhân rộng mô hình cho 312 người ngoài MH và hơn 700 người tham 

quan mô hình. Đến cuối năm 2022, dự án sẽ tiếp tục tập huấn cho nông dân ngoài mô 

hình và sẽ tổ chức 01 hội nghị tổng kết mô hình cho 100 đại biểu tham dự.  

Với những kết quả, hiệu quả mà dự án đem lại, mô hình của dự án đã được nhân rộng 

không chỉ tại địa phương mà mở rộng quy mô sang các tỉnh lân cận. Dự án là minh chứng 

cho việc sử dụng máy cấy giúp lúa cứng cây hơn, lúa dễ chăm sóc, năng suất tăng cao 

hơn so với các phương pháp sản xuất lúa khác tại ĐBSCL. 

1.10. Dự án: Xây dựng mô hình tổ chức dịch vụ ứng dụng mạ khay, máy cấy trong 

sản xuất lúa tại Hải Dương (2021-2023) 

Ứng dụng cơ giới hóa khâu gieo cấy (mạ khay, máy cấy) vào sản xuất lúa nhằm tăng 

năng suất lao động trên 02 lần, giảm chi phí khâu gieo cấy; giảm 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; tăng hiệu quả kinh tế tăng ≥ 15% , khắc phục thời tiết bất thuận khi gieo cấy, nâng 

cao hiệu quả sản xuất lúa, góp phần đẩy nhanh đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất lúa. 

Đồng thời tạo tiền đề hình thành các tổ hợp tác dịch vụ cơ giới hóa trong sản xuất nông 

nghiệp, giảm tối thiểu 10% chi phí dịch vụ mạ khay cấy máy so với giá dịch vụ cùng loại 

trên thị trường. 
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Tổng kinh phí thực hiện dự án 2 tỷ đồng, dự kiến trong 03 năm xây dựng được 03 mô 

hình sản xuất lúa ứng dụng mạ khay, máy cấy trong sản xuất lúa tại tỉnh Hải Dương quy 

mô 35 ha/mô hình/năm (mỗi năm 01 mô hình) với tổng quy mô diện tích xây dựng mô 

hình đạt 105 ha: 

Tổng số vật tư, máy móc thực hiện dự án 20.475 kg uree, 45.885 kg supe lân, 12.180 kg 

kali, 3.675 kg giống lúa, thuốc BVTV, 03 máy gieo hạt, 03 máy cấy 04 hàng, 03 máy cấy 

06 hàng, 26.250 khay nhựa gieo mạ (trong đó nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí). 

Kết quả thực hiện trong hai năm 2021-2022 đã xây dựng 02 mô hình ứng dụng mạ 

khay, cấy máy tổng quy mô 70ha trong đó tại phường Thái Học, thành phố Chí Linh 35 

ha, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện 35ha.  

Nhân rộng mô hình trong 2 năm được 110 ha trong đó năm 2022 phường Thái Học 

vụ xuân 35 ha, vụ mùa 35, xã Phạm Kha vụ mùa 40 ha. 

Xây dựng được 02 tổ dịch vụ mạ khay cấy máy (10 người/tổ trong đó 01 tổ trưởng là 

giám đốc HTX và 01 tổ phó) hoạt động hiệu quả, giảm tối thiểu 10% giá dịch vụ mạ khay 

máy cấy so với giá dịch vụ cùng loại tại địa phương, góp phần tích cực vào công cuộc 

đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, giúp giải phóng sức lao động thủ công, khắc 

phục tình trạng thiếu lao động trầm trọng lúc thời vụ, đồng thời tạo điều kiện cho ngành 

nông nghiệp chuyển dịch từ sản xuất thủ công kém hiệu quả sang cơ giới hóa, hiện đại 

hóa, hỗ trợ 02 máy gieo hạt, 02 máy cấy 04 hàng, 02 máy cấy 06 hàng, 17.500 khay nhựa 

gieo mạ . 

Tổ chức 11 lớp tập huấn hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất mạ khay; kỹ thuật vận 

hành, sửa chữa và bảo dưỡng máy, thiết bị và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc lúa cấy bằng 

máy cho 115 người tham gia mô hình trong đó phường Thái Học 10 lớp, 100 người; xã 

Phạm Kha 01 lớp, 15 người.  

Tổ chức 01 lớp tập huấn nhân rộng cho 30 hộ ngoài mô hình nội dung hướng dẫn quy 

trình kỹ thuật sản xuất mạ khay; kỹ thuật vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng máy, thiết bị 

và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc lúa cấy bằng máy. 

Tổ chức 02 hội nghị thăm quan đầu bờ mô hình ứng dụng mạ khay máy cấy trong sản 

xuất lúa nhằm tuyên truyền, phổ biến kết quả đạt được của mô hình cho 140 đại biểu 

tham quan. 

Viết 02 tin bài và xây dựng 01 clip tuyên truyền kết quả dự án mang lại. 

Tổ chức 01 hội nghị sơ kết hai năm thực hiện dự án với 70 đại biểu tham dự. 

Kết quả của dự án cho thấy cây lúa gieo mạ khay cấy bằng máy ít nhiễm sâu bệnh, 

khả năng chống đổ tốt do cấy khoảng cách hàng rộng, ruộng thông thoáng, làm thay đổi 

tập quán canh tác lúa tự phát của nông dân, tạo ra vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung. Tại 

phường Thái Học giảm chi phí đầu tư so với cấy mạ sân 4.847.000 đ/ha (174.500 đ/sào) 
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giảm lượng giống 35%, giảm 01 lần phun thuốc BVTV, giảm công lao động, tăng năng suất 

6,9%, tăng hiệu quả kinh tế so với cấy mạ sân 8.389.000đ/ha (66,6%), tại xã Phạm Kha chi 

phí cho cấy lúa bằng máy thấp hơn so với lúa gieo thẳng là 2.968.056 đ/ha tương đương 

với 106.850 đ/sào (giảm tiền giống và giảm 01 lần phun thuốc BVTV...) tăng năng suất 

5,95% và mang lại hiệu quả kinh tế đạt 22.023.611đ/ha (tương đương 792.850 đ/sào) 

tăng hơn so với lúa gieo thẳng 6.509.722 đ/ha tương đương 41,96%, khắc phục tình trạng 

người dân bỏ ruộng ngày càng nhiều do sản xuất lúa kém hiệu quả. 

Ngoài triển khai các dự án khuyến nông Trung ương, Trung tâm Khuyến nông 

Quốc gia đã tổ chức các hoạt động đào tạo tập huấn, thông tin tuyên truyền lĩnh vực 

cơ giới hóa trong sản xuất lúa như: 

- Tổ chức các lớp tập huấn TOT về khuyến công. Xây dựng bộ tài liệu tập huấn kỹ thuật... 

- Tổ chức các Hội thi máy gặt đập liên hợp tại các khu vực: đồng bằng sông Cửu 

Long; vùng duyên hải Nam Trung Bộ; vùng đồng bằng sông Hồng.. 

- Hội thảo trình diễn máy thu bó rơm cỏ vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

- Tổ chức các diễn đàn về cơ giới hóa trong sản xuất lúa; cơ giới hóa trong sản xuất 

nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long; Hội nghị trình diễn máy cấy... 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG VỀ 

LĨNH VỰC CƠ GIỚI HÓA TRONG CHĂN NUÔI THÚ Y 

Trong những năm qua, ngành chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn thách thức, do giá 

thức ăn tăng cao, giá bán sản phẩm không ổn định, ngoài ra còn phải đối phó với nguy cơ 

bệnh dịch tả lợn châu Phi, bệnh cúm gia cầm vẫn tiền ẩn, viêm da nổi cục trên trâu 

bò....Tuy nhiên, ngành chăn nuôi, vẫn đạt được kết quả đáng khích lệ, trong 10 năm qua 

sản phẩm thịt các loại tăng 3,7 lần (từ 1,8 triệu tấn lên 6,7 triệu tấn), trứng tăng hơn 5 lần 

(từ 3 tỷ quả lên 17,5 tỷ quả), sữa tươi tăng 20,77 lần (từ 51,5 ngàn tấn lên 1.070 ngàn 

tấn), thức ăn chăn nuôi công nghiệp tăng trên 5 lần (từ 4,3 triệu tấn lên 21,4 triệu tấn).  

Có được kết quả đó, việc áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ mới có vai trò 

quan trọng. Việc sử dụng các loại máy móc, trang thiết bị (cơ giới hóa) đã đem lại nhiều 

chuyển biến tích cực cho các trang trại chăn nuôi. Ứng dụng cơ giới hóa giảm thiểu chi 

phí lao động, kiểm soát được dịch bệnh, giảm thức ăn rơi vãi, môi trường chăn nuôi được 

cải thiện từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. 

2.1. Công nghệ chuồng kín (chuồng lạnh) vào sản xuất 

Việc đưa công nghệ chuồng kín điều khiển được tiểu khí hậu chuồng nuôi đã bảo 

đảm chủ động được nhiệt độ, độ ẩm trong chuồng phù hợp với sự phát triển của vật nuôi, 

đảm bảo an toàn dịch bệnh, ngăn ngừa mầm bệnh xâm nhập.  
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Đối với gia cầm: Đảm bảo tối ưu các điều kiện trong chăn nuôi như nhiệt độ, ánh 

sáng, ẩm độ... Vì thế mà năng suất có thể đạt tối đa. Tiêu tốn thức ăn giảm mà năng suất 

trứng không thay đổi. Năng suất trứng ổn định quanh năm mà không bị chi phối hay ảnh 

hưởng điều kiện mùa vụ, thời tiết. Giảm thiếu tỷ lệ chết của gà đẻ. Rất dễ dàng trong việc 

kiểm soát bệnh tật. Tiết kiệm tối đa diện tích chăn nuôi. Đối với nuôi gà trong hệ thống 

nhà mở thì tỷ lệ nuôi là 6 con/m
2
 nhưng trong điều kiện nhà kín thì có thể nuôi 30 con/m

2
 

chuồng. Giảm thiểu nhân công chăn nuôi. Với hệ thống chuồng nuôi này thì mỗi công 

nhân có thể nuôi 50.000 gà đẻ. 

Đối với chăn nuôi lợn: Do nuôi tập trung, khép kín quy mô lớn nên các chi phí về 

thức ăn, thuốc thú y, con giống đều rẻ hơn so với chăn nuôi nhỏ lẻ; năng suất nuôi cao 

hơn do quản lý được đầu con và kế hoạch loại thải tốt hơn. Dịch bệnh trên đàn vật nuôi 

luôn được kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tới mức thấp nhất các nguy cơ lây nhiễm từ bên 

ngoài. Công tác tiêm phòng, phát hiện và xử lý dịch bệnh được thực hiện tập trung, đầy 

đủ, kịp thời hơn, do vậy đàn lợn sinh trưởng, phát triển ổn định, cho năng suất. Chăn nuôi 

tập trung, khép kín sẽ giảm được chi phí nhân công lao động, góp phần tăng hiệu quả 

kinh tế do nhiều khâu trong quá trình chăn nuôi sẽ được tự động hóa. Thứ hai, đó là vấn 

đề bảo vệ môi trường, chăn nuôi chuồng kín chất thải được thu gom, xử lý tập trung; hệ 

thống hút và xử lý mùi được đưa vào hạn chế thấp nhất phát tán mùi không khí và chất 

thải ra môi trường xung quanh. 

2.2. Công nghệ máng ăn, máng uống tự động 

Sử dụng máng ăn, tự động giảm được công cho gia súc gia cầm ăn, ăn theo nhu cầu, 

hạn chế được thức ăn rơi vãi nên chất lượng thức ăn đảm bảo tốt hơn, chuồng nuôi luôn 

sạch sẽ nên năng suất và hiệu quả kinh tế khá, ít xảy ra dịch bệnh. 

Hiện nay, hầu hết các trang trại, gia trại sử dụng thiết bị núm uống tự động cho lợn, 

gà uống theo nhu cầu, vừa tiết kiệm được nước, vừa tập cho vật nuôi có thói quen uống 

nước và vệ sinh một chỗ, đảm bảo cho vật nuôi phát triển tốt,. 

2.3. Hệ thống xử lý phân 

Hệ thống cào phân bằng máy: Sử dụng hệ thống cào phân bằng máy ứng dụng cho gà 

nuôi trên chuồng lồng. Phân gà thải dưới sàn có hệ thống cào phân tự động đưa ra nơi thu 

gom, sau đó được đóng gói bán cho các hộ trồng cây cảnh đem lại hiệu quả kinh tế cao, 

hạn chế dịch bệnh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Hệ thống xử lý phân gà thành phân hữu cơ. 

2.4. Hệ thống xử lý trứng gia cầm  

Với quy trình tự động hóa 100% khép kin giúp xử lý và diệt khuẩn đạt chuẩn quốc tế 

về vệ sinh an toàn thực phẩm. 
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2.5. Ứng dụng cơ giới hoá trong chăn nuôi bò sữa  

Sử dụng máy vắt sữa giảm nhiều chi phí lao động, giảm tỷ lệ bò bị viêm vú , hạn chế 

nhiễm vi sinh trong quá trình vắt sữa và hạn chế khả năng lây nhiễm vi sinh từ môi 

trường vào sản phẩm sữa, giúp bảo vệ sức khỏe cho người chăn nuôi và người tiêu dùng 

qua việc khai thác, sử dụng nguồn sữa trong môi trường chăn nuôi hợp vệ sinh, đảm bảo 

thời gian giao sữa đúng quy định,...; 

Sử dụng hệ thống làm mát chuồng trại cho đàn bò giúp nhiệt độ của chuồng nuôi 

giảm từ 3
0
C - 5

0
C so với nhiệt độ bên ngoài, giảm stress nhiệt cho bò, hạn chế khí thải, 

đảm bảo sức khỏe đàn bò kể cả khi nhiệt độ môi trường tăng cao, góp phần giảm chi phí 

thuốc thú y, tăng sản lượng và chất lượng sữa do bò không bị stress nhiệt; 

Sử dụng máy cắt cỏ cầm tay giúp bà thu hoạch cỏ nhanh hơn gấp 10 lần so với lúc cắt 

cỏ bằng tay, rút ngắn thời gian thu hoạch cỏ từ 2 giờ xuống 0,4 giờ, giảm nhiều chi phí 

sản xuất. 

2.6. Dây chuyền giết mổ tự động gia súc gia cầm 

Việc giết mổ động vật để làm thực phẩm và các sản phẩm khác được tiến hành trên 

dây chuyền tự động theo tiêu chuẩn, gồm quá trình sản xuất, vận chuyển thịt và các sản 

phẩm từ thịt hợp vệ sinh. Ngoài đảm bảo an toàn thực phẩm, mục đích chính của các tiêu 

chuẩn này còn là giảm nguy cơ chấn thương, đau đớn cho con vật. 

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, áp dụng cơ giới hóa ngành 

chăn nuôi từng bước phát triển từ tận dụng, nhỏ lẻ, phân tán sang sản xuất hàng hoá quy 

mô trang trại, gia trại theo phương thức công nghiệp, góp phần quan trọng nâng cao năng 

suất, chất lượng sản phẩm, thực sự đem lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi. Hệ số 

quay vòng tăng từ 1,7 lên 2,5-3 lứa/năm đối với lợn thịt và từ 2,5 lên 4,5 lứa/năm đối với 

gà thịt; giảm chi phí thức ăn/kg tăng trọng từ 3-3,2kg xuống còn 2,3-2,5kg đối với lợn và 

từ 2,2-2,5kg xuống còn 1,9-2,1kg đối với gà; nâng khối lượng bò nuôi từ 150-180 kg/con 

lên 220-280 kg/con; tỷ lệ thịt xẻ đạt từ 30-35% lên trên 40%. 

III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG VỀ 

LĨNH VỰC CƠ GIỚI HÓA TRONG THUỶ SẢN 

Trong những năm qua, mặc dù ngành thuỷ sản gặp nhiều khó khăn thách thức, do giá 

thức ăn tăng cao, giá bán sản phẩm không ổn định, ngoài ra còn phải đối phó với dịch 

bệnh Covid19, biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên động vật thuỷ sản. Tuy nhiên, ngành thuỷ 

sản vẫn đạt được kết quả rất đáng ghi nhận, cụ thể: Năm 2021 xuất khẩu thuỷ sản đạt 8,9 

tỷ USD; 6 tháng đầu năm 2022 đạt 5,72 tỷ USD tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Đạt 

được kết quả đó lĩnh vực thuỷ sản trong đó có hoạt động khuyến ngư đã tích cực chuyển 

giao, truyền thông, xây dựng các mô hình, dự án áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ 
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mới, sử dụng các loại máy móc, trang thiết bị (cơ giới hóa), tự động hóa đồng bộ trong 

sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản giúp kiểm soát tốt môi trường nuôi, dịch 

bệnh, tăng năng suất chất lượng đem lại hiệu quả cao cho ngành thuỷ sản. 

3.1. Ứng dụng cơ giới hóa để quản lý chất lượng nước và quản lý dịch bệnh trong hệ 

thống nuôi thủy sản 

Các dự án khuyến ngư phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ 4.0; dự án nuôi 

tôm trên cát, dự án nuôi tôm, cá rô phi công nghiệp công nghệ biofloc. Các dự án đã được 

hỗ trợ lắp đặt, vận hành hệ thống có giới hoá và điện tử hoá trong quản lý môi trường 

nước nuôi và cảnh báo dịch bệnh. 

- Công nghệ quan trắc môi trường và dịch bệnh tự động ở các cấp độ giám sát, cảnh 

báo và điều khiển kết nối IoT để giải quyết các vấn đề kịp thời trong suốt quá trình hoạt 

động nuôi thủy sản.  

- Sử dụng hệ thống quạt nước và máy thổi khí để cung cấp oxy giúp sinh vật có lợi 

trong nước và vật nuôi thuỷ sản sinh trưởng và phát triển tốt. 

3.2. Ứng dụng cơ giới quản lý thức ăn trong hệ thống nuôi trồng thủy sản 

Thức ăn thừa trong hệ thống nuôi thủy sản là nguồn gốc của gây giảm chất lượng 

nước, tăng cường mật độ mầm bệnh, tăng giá thành sản xuất trong hệ thống nuôi thủy 

sản. Sự quản lý thức ăn bao gồm công nghệ “mềm” là thành phần thức ăn và công nghệ 

“cứng ” là máy móc.  

Tại các mô hình khuyến ngư sử dụng lượng thức ăn lớn và phân bố đều theo diện tích 

ở các thời điểm khác nhau trong ngày. Các mô hình nuôi cá rô phi, nuôi tôm, nuôi cá tra, 

nuôi cá lồng bè đều áp dụng phương pháp cho ăn bằng máy nhằm tiết kiệm nhân công, 

chính xác lượng thức ăn, ăn nhiều lần trong ngày mọi điều kiện thời tiết và tại các thời 

điểm, quản lý được chất lượng nước tốt, tăng tỷ lệ sống, tang năng suất, hạn chế bệnh và 

hệ số chuyển đổi thức ăn thấp hơn cho ăn bằng tay.  

3.3. Ứng dụng cơ giới trong quản lý chất thải nuôi thủy sản 

Chất thải trong nuôi trồng thủy sản dưới dạng rắn và hòa tan. Dạng rắn gồm: phân, 

thức ăn thừa, xác tảo chết, đối tượng nuôi chết. Dạng hòa tan gồm: những hợp chất bài 

tiết của đối tượng nuôi dưới dạng hòa tan hoàn toàn trong nước. Thông thường chất thải 

chiếm 30-70% so với thức ăn sẽ gây ô nhiễm môi trường nếu không xử lý. Trong hoạt 

động nuôi trồng thuỷ sản hàng ngày phải sử dụng các loại máy móc thiết bị để loại bỏ 

chất thải ra ngoài ao nuôi và công nghệ xử lý chất thải trước khi thải ra môi trường tự 

nhiên góp phàn bảo vệ môi trường. Hoạt động khuyến ngư tăng cường đào tạo hướng dẫn 

kỹ thuật cho 100% các mô hình thực hiện quản lý chất thải để phòng bệnh cho tôm cá. 
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3.4. Hoạt động thu hoạch, bảo quản sản phẩm và vận chuyển thuỷ sản 

Công việc thu hoạch và vận chuyển trong hoạt động sản sản xuất nuôi trồng thủy sản 

vô cùng quan trọng, đã được cụ thể hoá thông qua các mô hình dự án khuyến ngư nuôi cá 

lồng biển đảo và khai thác hải sản xa bờ với hệ thống tời thuỷ lực, máy tạo nước đá, công 

nghệ PUFoam. Giúp nâng cao hiệu quả trong thu hoạch, chế biến, khai thác thuỷ sản lên 

trên 30%, giảm 20-50% sức lao động con người góp phần đảm bảo an toàn lao động trên 

biển, khắc phục tình trạng khan hiếm lao động hiện nay. 

3.5. Ứng dụng cơ giới vào quản lý vận hành trang trại/ tầu cá 

Việc kết nối tích hợp với các thiết bị khác nhau ở các khâu quản lý giúp nâng cao 

hiệu quả trong quản lý trang tại và tầu cá. Kết quả các dự án khuyến ngư hỗ trợ kỹ thuật 

lắp camera giám sát, nhật ký điện tử trên tầu và các cơ sở nuôi giúp giảm bớt giấy tờ ghi 

chép, lưu trữ thuận lợi, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và chứng nhận sản phẩm thuỷ sản. Cụ 

thể năm 2022 lắp đạt được 10 bộ nhật ký điện tử trên tầu cá, các dự án khuyến ngư trên 

90% lắp đặt camera giám sát.  

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Các dự án khuyến nông về cơ giới hoá đã và đang triển khai đều đạt kết quả tốt, đem 

lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất, được các địa phương và người sản xuất đánh 

giá cao và nhiệt tình tham gia.  

Tuy nhiên, để phát huy sử dụng hết hiệu suất của máy móc, thiết bị, áp dụng công nghệ 

mới vào sản xuất để đạt được hiệu quả cao nhất và nhân rộng mô hình thì vẫn còn rất nhiều 

những khó khăn, bất cập: 

- Số lượng dự án cơ giới hóa không nhiều, nhất là các dự án về bảo quản, chế biến, do 

công nghệ sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản còn nghèo nàn lạc hậu, nhất là 

với những mô hình quy mô hộ, nhóm hộ. 

- Cơ sở hạ tầng: công tác dồn điền đổi thửa chưa được triển khai rộng rãi, đồng ruộng 

còn nhỏ lẻ, manh mún, địa hình phức tạp nên máy phải di chuyển nhiều, giảm hiệu suất sử 

dụng máy. 

- Kỹ thuật canh tác chưa đúng quy trình kỹ thuật, chưa có kế hoạch sản xuất hàng hóa tập 

trung, chủ yếu là sản xuất tự phát nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến một số khâu cơ giới hóa, 

máy không thể hoạt động được. 

- Công nghệ chế tạo máy trong nước còn yếu kém, máy móc, thiết bị chủ yếu vẫn nhập 

khẩu từ nước ngoài, giá quá cao, người dân khó có khả năng đầu tư mua sắm. Hơn nữa một 

số máy móc thiết bị nhập khẩu không phù hợp với sản xuất của một số loại cây trồng, một số 

vùng sinh thái của Việt Nam. 
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- Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khuyến khích phát triển áp dụng 

cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp còn có những hạn chế nhất định, người sản xuất chưa 

được tiếp cận, hoặc tiếp cận nhưng rất khó thực hiện, nhiều thủ tục hành chính gây khó khăn 

cho người sản xuất. 

- Tình hình dịch hại phát triển và diễn biến ngày càng phức tạp, diện tích bị mất trắng 

ngày càng nhiều, giá cả thị trường sản phẩm luôn biến động theo chiều hướng đi xuống, 

lợi nhuận thấp trong khi vốn đầu tư cho công nghệ quá cao nên người dân không mặn mà 

đầu tư mua sắm và lắp đặt. 

Với những khó khăn như trên, mặc dù thấy được hiệu quả của các mô hình khuyến 

nông nhưng số lượng các mô hình được nhân rộng vẫn còn rất hạn chế. 

Để thúc đẩy phát triển cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, thời gian tới, Trung 

tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về 

các cơ chế, chính sách hiện hành về hỗ trợ thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp, giảm tổn 

thất sau thu hoạch; nhất là việc tiếp cận các nguồn vốn vay hỗ trợ lãi suất như theo Quyết 

định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14-11-2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ 

trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp./.      

    TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA 
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XU HƯỚNG, TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN  

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

 PGS.TS. Phạm Anh Tuấn  

Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch 

I. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP 

TRÊN THẾ GIỚI 

Ngày nay sản xuất nông nghiệp tiên tiến luôn gắn với mục tiêu phát triển bền vững và 

bảo vệ môi trường theo khái niệm của mô hình kinh tế tuần hoàn, trong đó phụ phẩm 

nông nghiệp được coi như nguồn tài nguyên tái tạo trong chuỗi quá trình sản xuất để tạo 

ra các sản phẩm đồng hành có giá trị gia tăng, giảm thiểu tác động của ô nhiễm môi 

trường. Xu hướng phát triển công nghệ kết hợp các nguồn tái tạo để sản xuất nhiên liệu, 

hóa chất và năng lượng, tạo ra nhiều công việc sản xuất hơn và thúc đẩy ứng dụng các 

tiến bộ kỹ thuật để tối ưu hóa các nguồn sinh khối luôn là đề tài được nhiều nhà khoa học 

trên thế giới quan tâm.  

1.1. Công nghệ xử lý phụ phẩm nông nghiệp bằng chế phẩm sinh học  

1.1.1. Tình hình công bố sáng chế về nghiên cứu chế phẩm vi sinh trong xử lý phụ 

phẩm nông nghiệp  

Các sáng chế về nghiên cứu chế phẩm vi sinh trong xử lý phụ phẩm nông nghiệp 

được công bố tại 27 quốc gia, 2 tổ chức WO (tổ chức thế giới), EP (tổ chức Châu Âu) và 

được phân bổ tại 5 châu lục: 

 

Hình 1. Tình hình công bố sáng chế về nghiên cứu chế phẩm vi sinh 

trong xử lý phụ phẩm nông nghiệp theo châu lục 
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Trong đó: Châu Á có 10 quốc gia công bố sáng chế, chiếm 37% tổng số lượng quốc 

gia có công bố sáng chế. Châu Âu: 08 quốc gia có công bố sáng chế, chiếm 30% tổng 

số lượng quốc gia có công bố sáng chế. Châu Phi: 04 quốc gia có sáng chế công bố, 

chiếm 15% tổng số lượng quốc gia có công bố sáng chế. Châu Mỹ: 03 quốc gia có công 

bố sáng chế, chiếm 11% tổng số lượng quốc gia có công bố sáng chế. Châu Đại Dương: 

02 quốc gia có công bố sáng chế, chiếm 7% tổng số lượng quốc gia có công bố sáng 

chế. Trong 27 quốc gia có công bố sáng chế thì Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, 

Úc, Canada, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Đức, Pháp là 10 quốc gia dẫn đầu về số lượng công 

bố sáng chế này. 

 

Hình 2. 10 quốc gia dẫn đầu số lượng công bố sáng chế về nghiên cứu chế phẩm vi sinh 

trong xử lý phụ phẩm nông nghiệp 

Trung Quốc là quốc gia có số lượng công bố sáng chế cao nhất với 659 sáng chế, 

chiếm khoảng 60% trên tổng số lượng sáng chế về nghiên cứu chế phẩm vi sinh trong xử 

lý phụ phẩm nông nghiệp. Sáng chế đầu tiên được công bố vào năm 1994. Đến năm 

2004, số lượng sáng chế bắt đầu tăng nhanh và vươn lên nhóm 2 quốc gia có số lượng 

sáng chế công bố nhiều nhất. Từ giai đoạn 2010 đến hiện tại, số lượng sáng chế công bố 

tăng nhanh và vươn lên đứng nhất thế giới. Năm 2018 là năm có số lượng sáng chế được 

công bố cao nhất so với các năm, đạt 177 sáng chế. Nhật là quốc gia có công bố sáng chế 

đầu tiên trên thế giới, vào năm 1976 và liên tục dẫn đầu trong giai đoạn từ năm 1976 đến 

2006. Từ năm 2006 đến nay, số lượng sáng chế công bố tăng và Nhật xếp vị trí thứ 3 trên 

thế giới. Hàn Quốc có 02 sáng chế công bố đầu tiên vào năm 2000. Đến năm 2006, số 

lượng sáng chế công bố tại Hàn Quốc bắt đầu tăng nhanh và vươn lên vị trí thứ 3 trên thế 

giới. Từ năm 2010 đến nay, số lượng sáng chế tăng nhanh và đưa Hàn Quốc vươn lên vị 

trí thứ hai trên thế giới. 
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1.1.2. Tình hình công bố sáng chế về chế phẩm vi sinh trong xử lý phụ phẩm nông 

nghiệp theo các hướng nghiên cứu khác nhau 

 Trên cơ sở dữ liệu sáng chế công bố, nghiên cứu chế phẩm vi sinh trong xử lý phụ 

phẩm nông nghiệp theo 4 hướng chính: (i) làm phân bón; (ii) giá thể trồng cây; (iii) thức 

ăn chăn nuôi; (iv) nghiên cứu hoạt tính của chế phẩm vi sinh trong phân giải xenluloza. 

Trong đó, các hướng nghiên cứu (i), (ii), (iii) được nhiều nhà sáng chế quan tâm với số 

sáng chế chiếm tỷ lệ cao tương ứng là 41%, 30% và 10%.  

 

Hình 3. Tình hình công bố sáng chế về nghiên cứu chế phẩm vi sinh  

trong xử lý phụ phẩm nông nghiệp theo các hướng nghiên cứu 

Trong khi hướng nghiên cứu (iv) tuy số lượng sáng chế còn ít, chiếm khoảng 10% 

nhưng dự báo còn nhiều tiềm năng và có xu hướng tập trung nghiên cứu về nhiên liệu 

sinh học. Hiện nay, nhiên liệu sinh học lỏng chiếm khoảng 3% tổng lượng nhiên liệu 

phục vụ cho vận chuyển toàn cầu, nhưng quy mô thị trường có thể tăng đáng kể lên đến 

27% vào năm 2050. Nhiên liệu sinh học lỏng được phân loại dựa trên loại sinh khối 

được sử dụng để sản xuất chúng, ở thế hệ thứ nhất (1G), thứ hai (2G) và thế hệ thứ ba 

(3G). Nhiên liệu sinh học thế hệ 1G được sản xuất từ sinh khối ăn được giàu đường, 

tinh bột, chất béo... Do xu hướng dân số thế giới liên tục gia tăng dẫn đến nguồn cung 

lương thực dự báo sẽ thiếu hụt và có tác động đến nguồn sinh khối sản xuất nhiện liệu 

sinh học thế hệ 1G. Trong khi, nhiên liệu sinh học thế hệ 2G liên quan đến sinh khối 

lignocellulosic (LCB) hoặc chất thải không ăn được từ sinh khối thế hệ 1G, Nguồn chất 

thải lignocellulose được coi là nguyên liệu sinh khối lý tưởng để sản xuất nhiên liệu 

sinh học bền vững, là một nguồn tài nguyên chi phí thấp và có sẵn rất nhiều ở một số 

vùng như Châu Mỹ Latinh và Châu Á. Tuy nhiên, chúng phải đối mặt với những thách 

thức vì loại sinh khối này bao gồm một ma trận phức tạp của ba thành phần chính (cụ 

thể là cellulose, hemicelluloses và lignin) phải được giải cấu trúc để đạt được sản phẩm 
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với sản lượng chấp nhận được, đây cũng là chủ đề được nhiều nhà khoa học quan tâm 

nhằm khai thác có hiệu quả nguồn sinh khối thế hế 2G không chỉ để sản xuất nhiên liệu 

sinh học mà còn tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Cuối cùng là nhiên liệu sinh 

học thế hệ 3G được sản xuất từ sinh khối thủy sinh (tảo và vi khuẩn lam) đãy là nguồn 

sinh khối tiềm năng.  

Bảng 1. Đánh giá công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học thế hệ 1G  

so với thế hệ 2G và 3G [1] 

 1G 2G 3G 

Nguyên liệu thô 

Cây trồng (dầu đậu 

nành, ngô tinh bột, 

hoặc đường mía) 

Sinh khối lignocellulosic 

(khác nhau các loại gỗ,  

bã mía, hoặc rơm mía) 

Tảo (vi tảo hoặc tảo vĩ mô) 

Quá trình 
Chiết xuất Enzym 

thủy phân Lên men 

Tiền xử lý Axit hoặc 

enzym thủy phân Lên men 

- Thủy phân bằng axit hoặc bằng 

enzym 

- Lên men 

Thuận lợi 
Sự đơn giản của quy 

trình (đã có sẵn) 

Không cạnh tranh với  

thức ăn. 

- Tính khả dụng dễ dàng 

- Không cạnh tranh với thức ăn 

- Cuối cùng có một ít hơn nhiều 

Tác động đến môi trường 

- Hàm lượng lignin thấp 

Hạn chế 

Cuộc tranh luận  

về cạnh tranh với 

thức ăn 

Tính thiếu chính xác của 

nguyên liệu thô 
Mở rộng quy mô phát triển 

Ethanol sinh học 1G được tạo ra từ quá trình thủy phân cacbohydrat và sau đó lên 

men đường bằng enzyme hiện là quy trình công nghệ sản xuất nhiên liệu cồn sinh học 

phổ biến từ các nguồn sinh khối ăn được. Trong khi cơ chế để thu được cồn sinh học 2G 

bao gồm tiền xử lý, bằng enzyme đường hóa và lên men. Một mặt, tiền xử lý tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc phân đoạn sinh khối và cải thiện năng suất thủy phân bằng enzym, 

trong đó các enzym khác nhau hoạt động để phân hủy các polyme xenluloza thành 

glucoza monome. Sau đó, quá trình lên men được thực hiện bằng cách sử dụng một loại 

nấm men (thường là Saccha romyces cerevisiae) để sản xuất cồn sinh học. Hiện nay, các 

chiến lược thông thường để sản xuất cồn sinh học là thủy phân riêng biệt và lên men 

(SHF) và thủy phân và lên men đồng thời (SSF). Tuy nhiên, nhược điểm của nó là thế hệ 

các sản phẩm ức chế, nghĩa là, glucose để thủy phân và ethanol để lên men, điều này làm 

hạn chế việc đạt được nồng độ cao của cả đường và etanol, và do đó làm cho việc thương 

mại hóa etanol lignocellulosic đắt hơn. Mặt khác, quá trình thủy phân và lên men được 

thực hiện trong một lò phản ứng duy nhất trong một quá trình đồng thời. Lợi thế chính 

của nó dựa vào việc tiêu thụ ngay lập tức đường được tạo ra trong quá trình thủy phân 

bởi nấm men, tránh các vấn đề tích tụ đường và ô nhiễm vi khuẩn. Bên cạnh đó, việc sử 

dụng một lò phản ứng duy nhất làm giảm chi phí và làm cho quá trình hiệu quả hơn. SSF 
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đã được tối ưu hóa hơn nữa bằng cách kết hợp một đoạn ngắn tiền đường hóa tiếp theo là 

quá trình lên men đường hóa đồng thời (SSF). Đây thay thế cung cấp các lợi ích bằng 

cách hỗ trợ lượng chất rắn cao, giảm nhanh chóng độ nhớt ban đầu của chất nền dẫn đến 

tăng sản lượng etanol. Đặc biệt, cơ chất được ủ với các enzym thủy phân trong thời gian 

ngắn, nói chung là từ 8 và 24 giờ. Sau đó, SSF tiến hành khi vi sinh vật được cấy vào, cải 

thiện quá trình đường hóa do nhiệt độ tối ưu khác nhau của các enzym (50
o
C) và các loại 

men lên men truyền thống (30
o
C). Sản xuất cồn sinh học 2G đòi hỏi nghiên cứu bổ sung 

và tối ưu hóa tham gia vào các quá trình để phát triển nó trên quy mô lớn [1]. 

1.2. Công nghệ xử lý bằng phản ứng nhiệt hóa  

Quá trình khí hóa là quá trình oxy hóa một phần các sản phẩm hữu cơ tạo ra khí tổng 

hợp ở nhiệt độ không đổi (trong khoảng 500 - 1800
o
C). Phương pháp khí hóa xuất hiện 

như một than phản ứng với hiđro và cacbon monoxit với hơi nước và CO. Trong phản 

ứng cân bằng, nồng độ của hơi nước, CO2 hydro và carbon monoxide trở nên ổn định rất 

nhanh ở nhiệt độ nhất định trong bộ khí hóa, để tạo ra nhiệt hoặc điện, được sử dụng làm 

nhiên liệu thông qua khí tổng hợp. Các tác nhân khí hóa là sự kết hợp của carbon dioxide, 

oxy và hơi nước, được sử dụng trong một bộ khí hóa. Khí hóa quy trình có thể được sử 

dụng như một công nghệ sạch hơn và là một công nghệ hợp lý hơn so với đốt hở ở điều 

kiện môi trường. Trước khi tổ chức thương mại, khí hóa sinh khối phải kiểm soát một số 

rào cản. Các ứng dụng chính của khí hóa là để loại bỏ các côn trùng, các vấn đề liên quan 

đến sản xuất và tiền xử lý nguyên liệu sinh khối, và ảnh hưởng của các đặc tính sinh khối. 

Khí hóa siêu tới hạn của nước trong sinh khối ướt là một tiên tiến công nghệ ngày nay và 

đang tìm kiếm sự chú ý của tất cả các nước lớn như Mỹ, Đức, Hà Lan và Nhật Bản. Khí 

hóa nước siêu tới hạn (SCWG) có lợi thế rằng kỹ thuật này không yêu cầu bất kỳ phương 

pháp khô nào đối với sinh khối ướt trước khi làm để khí hóa [2]. 

  

Hình 4. Lượng khí sinh học ở một số khu vực trên thế giới  

và xu hướng phát triển đến năm 2022  
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Công nghệ sản xuất khí sinh học: Trên thế giới sản lượng khí sinh học từ nguồn phế 

thải nông lâm nghiệp luôn gia tăng hàng năm, trong đó khu vực Châu Âu chiếm khoảng 

60% tổng sản lượng khí sinh học sản xuất trên toàn thế giới, tiếp đến là khu vực Bắc Mỹ, 

Châu Á Thái Bình Dương, Mỹ La tinh, vùng Trung Đông và Châu Phi (Hình 4). Tuy 

nhiên sản lượng khí sinh học khu vực Châu Á Thái Bình Dương được dự đoán là sẽ tăng 

mạnh sau năm 2018. 

Theo khảo sát tình hình đăng ký sáng chế (SC) dựa trên cơ sở dữ liệu Thomson 

Innovation có 1.986 SC liên quan đến ứng dụng công nghệ khí hóa từ phụ phẩm nông 

nghiệp đã được đăng ký bảo hộ. SC đầu tiên vào năm 1979 tại Canada nghiên cứu về phản 

ứng hóa học trong qui trình khí hóa sinh khối. Hiện nay SC có liên quan đến ứng dụng 

công nghệ khí hóa từ phụ phẩm nông nghiệp đang được nộp đơn đăng ký bảo hộ ở khoảng 

38 quốc gia trên toàn thế giới. Các công nghệ hiện đại theo hướng hạn chế thấp nhất việc 

thất thoát carbon, theo khảo sát của IBI công nghệ và thiết bị lò nhiệt phân liên tục 

(continuous pyrolysis kiln) có hiệu quả cao so với lò nhiệt phân gián đoạn (batch retort).  

1.3. Công nghệ xử lý bằng phân hủy sinh học kỵ khí  

Vi sinh vật tiêu hóa chất hữu cơ thông qua các con đường trao đổi chất dẫn đến CO2 

và sự hình thành khí mêtan. Khí sinh học được gọi là sự kết hợp của than đioxit và 

mêtan. Phân hủy kỵ khí mang lại khả năng sản xuất năng lượng tái tạo và chất lượng xử 

lý chất thải nông nghiệp cao hơn. Gần đây, công nghệ này đã trở thành một kỹ thuật 

phân hủy sinh học để phân hủy sinh học các phân đoạn hữu cơ chất thải đô thị mạnh mẽ 

ở Châu Âu. Phương pháp này diễn ra trong lò phản ứng sinh học kỵ khí, một công trình 

khí sinh học bao gồm toàn bộ nguyên liệu thô, hầm ủ, ngăn chứa khí sinh học và hệ 

thống bể chứa. 

Trong quá trình phân hủy kỵ khí (AD), vật liệu phân hủy sinh học được chuyển đổi 

thành CH4, CO2 và nước bằng phương pháp lên men vi sinh vật trong điều kiện không có 

oxy, để lại một phần hỗn hợp hữu cơ ướt ổn định. AD có thể là một quá trình ướt được sử 

dụng cho các vật liệu có độ ẩm trên 85% hoặc quá trình khô được sử dụng cho các vật 

liệu có độ ẩm hàm lượng dưới 80%. Quá trình kỵ khí cần ít năng lượng hơn quá trình 

hiếu khí và chúng tạo ra lượng nhiệt sinh học nhỏ hơn nhiều. Hình 5 cho thấy một sơ đồ 

tổng quan về quá trình phân hủy kỵ khí ướt với các ứng dụng tiềm năng khác nhau của 

khí sinh học.  

Trong quá trình phân hủy kỵ khí, vật liệu phân hủy sinh học được chuyển thành khí 

sinh học, chủ yếu bao gồm khí mêtan và khí cacbonic.  

Các phương trình phản ứng để chuyển hóa cacbohydrat (1), chất béo (2) và protein 

(3) thành khí sinh học như sau: 

Cacbohydrat: C6H12O6 → 3CH4 + 3CO2  (1) 

Chất béo: C12H24O6 + 3H2O → 7,5CH4 + 4,5CO2  (2) 

Protein: C13H25O7N3S + 6H2O → 6,5CH4 + 6,5CO2 + 3NH3 + H2S   (3) 
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Hình 5. Sơ đồ công nghệ phân hủy kỵ khí ứng dụng trong sản xuất khí sinh học [3] 

Tỷ lệ khí cacbonic và mêtan được tạo ra phụ thuộc vào thành phần của nguyên liệu 

đầu vào và mức độ tiêu hóa. Cách tiếp cận này giúp cải thiện năng lực quản lý chất thải 

đồng thời nhằm đáp ứng các mục tiêu của quản lý năng lượng bền vững. Việc sử dụng 

sinh khối thải để sản xuất khí sinh học tạo ra một chu trình trung hòa cacbon. Tiền xử lý, 

đồng phân hủy, phân hủy sinh học, biohythane, nhiệt độ, tỷ lệ tải hữu cơ và thiết kế lò 

phản ứng là các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất khí sinh học. Nó cũng đã được chứng 

minh rằng các phương pháp tiền xử lý, chẳng hạn như chuẩn bị chất nền, hòa tan cơ học 

kết hợp với xử lý nhiệt ở nhiệt độ thấp, ảnh hưởng đến năng suất khí sinh học trong quá 

trình phân hủy kỵ khí.  

 Lọc khí sinh học sau quá trình phân hủy kỵ khí với những nâng cấp phù hợp, khí 

sinh học được tạo ra từ quá trình AD có thể được sử dụng trong nhiều các ứng dụng bao 

gồm các hệ thống với tuabin khí và máy phát điện, đốt trong động cơ, sản xuất nhiệt cho 

mục đích thương mại và dân dụng và làm nhiên liệu vận tải... Như đã đề cập trước đây, 

hai thành phần chính của khí sinh học là CH4 và CO2, có kèm theo các tạp chất khác như 

N2, O2, H2, H2S và NH3.Thành phần thể tích khí sinh học điển hình là 50 -75% CH4, 25 - 

45% CO2, 2 - 7% hơi nước, dưới 2% NH3 và dưới 1% H2S. Thành phần này là thường 

thích hợp cho các ứng dụng ít đòi hỏi hơn như tạo ra nhiệt và điện tại nơi sản xuất, nơi 

chỉ cần nâng cấp tối thiểu. Tuy nhiên, đối với nhiều các ứng dụng khác, khí sinh học cần 

được làm sạch thông qua việc loại bỏ CO2 và các chất không mong muốn khác chất (đặc 

biệt là các hợp chất của lưu huỳnh). Một số tạp chất điển hình gây ra vấn đề trong các 

thiết bị khác nhau sử dụng khí (sinh học). Ví dụ, nồng độ O2 cao có chất nổ đặc tính, 

trong khi H2S có tính ăn mòn. Hơn nữa, clo là chất độc và tạo thành dioxin, trong khi 

siloxan có thể dẫn đến sự hình thành silica vi tinh thể, thành cặn và gây ra các vấn đề tắc 
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nghẽn. Nếu biomethane được xử lý thành hàm lượng mêtan tối thiểu 60%, chi phí xử lý 

và đầu tư vốn thấp hơn. Biomethane với hàm lượng mêtan hơn 85% đáp ứng các tiêu 

chuẩn tối thiểu theo yêu cầu của Châu Âu quốc gia và nói chung có thể được sử dụng làm 

nhiên liệu cho các phương tiện giao thông [3].  

1.4. Công nghệ tách chiết và thu nhận các hoạt chất tự nhiên từ nguồn phụ phẩm 

nông nghiệp  

- Nguồn phụ phẩm sau quá trình chế biến trái cây như vỏ, hạt... là nguồn giàu thành 

phần hoạt tính sinh học bao gồm các hợp chất phenolic, chất xơ, axit amin, axit béo, các 

vitamin và khoáng chất... Các hợp chất hoạt tính sinh học được chiết xuất từ các sản 

phẩm phụ là nguồn cung cấp các chế phẩm để sử dụng trong các loại thực phẩm chức 

năng có giá trị. Hướng nghiên cứu phát triển công nghệ tách chiết và thu nhận các hợp 

chất có hoạt tính sinh học là có rất có tiềm năng điều này sẽ dẫn đến các quy trình sản 

xuất kinh tế nâng cao hiệu quả và tạo ra các cơ hội việc làm mới...[4].  

- Tổng hợp một số kết quả nghiên cứu khai thác có tiềm năng: Khả năng sản xuất 

peptide từ cơ cá; Peptide và các chất thủy phân protein cá được tạo ra bằng xúc tác 

enzym thể hiện đặc tính chống đông máu và chống kết tập tiểu cầu; Collagen và 

polypeptit gelatine là những chất đầy hứa hẹn có thể được sử dụng làm chất chống oxy 

hóa mạnh và phương pháp điều trị tăng huyết áp; Các tấm collagen dạng sợi nhỏ là loại 

thuốc rất hiệu quả chất mang để điều trị ung thư; Chitin, chitosan và các dẫn xuất của 

chúng có tác dụng chống oxy hóa, các hoạt động kháng khuẩn, kháng nấm và kháng vi 

rút; Một số chất thải hữu cơ như gạo trấu, lúa mì, rơm lúa mì, vỏ trứng và vỏ chuối, đã 

được chứng minh là có khả năng sản xuất hạt nano...[2].  

II. THỰC TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ PHỤ 

PHẨM NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

Theo báo cáo điều tra sinh khối ở Việt Nam do Ngân hàng Thế giới thực hiện và số 

liệu thống kê của Tổng cục Thống kê (2020) cho thấy tổng khối lượng phụ phẩm nông 

nghiệp khoảng 156,8 triệu tấn, trong đó bao gồm 4 lĩnh vực: (i) Lĩnh vực trồng trọt: 

khoảng hơn 88,9 triệu tấn phụ phẩm sau thu hoạch từ các loại cây trồng và phụ phẩm sau 

quá trình chế biến (chiếm 56,7%) với tỷ lệ thu gom xử lý đạt 52,2%; (ii) Lĩnh vực chăn 

nuôi: khoảng 61 triệu tấn phân gia súc, gia cầm (chiếm 39,1%) chưa kể đến phụ phẩm 

sau giết mổ gia súc gia cầm với tỷ lệ thu gom xử lý đạt 79,1%; (iii) Lĩnh vực lâm nghiệp: 

khoảng trên 5,5 triệu tấn từ mùn cưa trong quá trình chế biến và vỏ cây sau thu hoạch 

(chiếm 3,5%) với tỷ lệ thu gom xử lý đạt 50,2%; (iv) Lĩnh vực thủy sản: khoảng trên 1 

triệu tấn từ quá trình chế biến (chiếm 10,6%) với tỷ lệ thu gom xử lý đạt 90,0%.  

https://nongnghiep.vn/phu-pham-tag65891/
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Ngày 10/9/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến về hiện trạng 

và giải pháp xử lý phụ phẩm nông, lâm, thủy sản Việt Nam nói chung và tại 2 vùng Đông 

Nam Bộ và ĐBSCL nói riêng với sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Thanh Nam. Tại hội 

thảo, các chuyên gia đã đưa ra đánh giá: Về tỷ lệ thu gom phụ phẩm thủy sản để xử lý, 

chế biến đạt gần 90%. Các hình thức xử lý, chế biến gồm: Tách chiết các hợp chất sinh 

học cho công nghiệp mỹ phẩm, dược phẩm như tách chiết chitin, chitosan từ vỏ tôm, 

collagen và gelatin từ da cá tra... thường ở các nhà máy hiện đại đầu tư công nghệ cao; 

làm thức ăn cho chăn nuôi như bột protein, dầu cá, dịch protein thủy phân, làm phân bón 

hữu cơ... Trong những năm gần đây đã xuất hiện nhiều mô hình công ty chế biến thủy sản 

đầu tư công nghệ cao vào chế biến phụ phẩm mang lại giá trị gia tăng cao (Tập đoàn Sao 

Mai, VNFood...). Đầu tư công nghệ cao vào chế biến phụ phẩm thủy sản làm nguyên liệu 

cho ngành mỹ phẩm, dược phẩm, y tế, nông nghiệp đặc biệt là sản xuất nguyên liệu thức 

ăn cho nuôi... có tiềm năng lớn, đặt nền móng cho kinh tế tuần hoàn trong ngành thủy 

sản. Hiện nay, ngành chế biến phụ phẩm thủy sản ở nước ta mới đạt khoảng 275 triệu 

USD năm 2020, nhưng nếu khai thác hết nguồn phụ phẩm gần 1 triệu tấn của ngành thủy 

sản bằng các công nghệ cao thì có thể thu về 4-5 tỷ USD... Đánh giá chung hiệu quả khai 

thác xử lý phụ phẩm nông lâm thủy sản tại Việt Nam là chưa cao. Tại hội thảo các 

chuyên gia cũng đưa ra đề xuất: muốn gia tăng hiệu quả sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, 

cần đổi mới về cơ chế chính sách thông qua giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập 

khẩu trang thiết bị, công nghệ để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực thu 

gom, đóng gói, vận chuyển, bảo quản, chế biến các phụ phẩm trồng trọt, chăn nuôi nhằm 

kết nối chuỗi giá trị gia tăng trong nông nghiệp. Mặt khác, cần nghiên cứu phát triển, 

chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới để áp dụng hiệu quả trong lĩnh vực 

xử lý, chế biến phụ phẩm nông nghiệp. 

III. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ PHỤ PHẨM 

NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

 Thứ nhất, cần nghiên cứu đánh giá thực trạng về trình độ và quy mô ứng dụng 

công nghệ xử lý phụ phẩm nông nghiệp tại Việt Nam theo các lĩnh vực sản xuất (trồng 

trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp) và phân tích, tổng hợp thành phần hóa học đặc thù 

của các nhóm phụ phẩm có sản lượng lớn (nhóm giàu cellulose, linocellulose, 

hemicellulose; nhóm giàu hàm lượng protein, lipid...; nhóm giàu hàm lượng hoạt chất 

sinh học...) làm cơ sở để đề xuất giải pháp/nhiệm vụ khoa học công nghệ xử lý phụ phẩm 

nông nghiệp hiệu quả.  

 Thứ hai, chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia KC07/21-30 

“Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ chế biến, bảo quản nông lâm thuỷ sản và 

cơ giới hóa trong nông nghiệp, giai đoạn 2021-2030” đã được phê duyệt theo quyết định 

số 1252/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN ngày 14/7/2022. Cụ thể, chương trình 
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đã dành riêng 01 Nội dung để thực hiện các nhiệm vụ về chế biến phụ phẩm nông lâm 

thủy sản: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến và phù hợp trong chế biến 

phụ phẩm nông lâm thủy sản, ưu tiên các công nghệ thân thiện môi trường, tạo ra sản 

phẩm mới có giá trị gia tăng cao phục vụ nội tiêu và xuất khẩu”. Trong đó, chương trình 

đề xuất 3 nhóm vấn đề chính cần tập trung giải quyết: (i) nhóm phụ phẩm trồng trọt và 

lâm nghiệp; (ii) nhóm phụ phẩm chăn nuôi (phân chuồng và sản phẩm sau giết mổ); (iii) 

nhóm phụ phẩm thủy sản sau chế biến.  

 Thứ ba, giai đoạn đến năm 2030 cần tập trung nghiên cứu phát triển một số công 

nghệ có tiềm năng ở quy mô công nghiệp theo mô hình phối hợp nghiên cứu và triển khai 

ứng dụng giữa các doanh nghiệp với các viện nghiên cứu/trường đại học: (i) Sản xuất 

nhiên liệu sinh học thế hệ 2G từ nguồn phụ phẩm nông nghiệp có cấu trúc linocellulose, 

hemicellulose, celulose (rơm rạ, bã mía, thân cây...), nâng cao hiệu quả quá trình tiền xử 

lý cho các quá trình chế biến đa dạng hóa sản phẩm (thức ăn chăn nuôi, phân bón, cơ chất 

trồng nấm...). Trong đó, để phát triển ngành sản xuất nhiên liệu sinh học theo thế hệ 2G, 

nhà nước cần có chính sách hỗ trợ đặc thù nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư 

vào lĩnh vực sản xuất mới (ii) Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển công nghệ, thiết bị sản 

xuất khí sinh học ở quy mô công nghiệp bằng phương pháp nhiệt hóa hoặc phân hủy kỵ 

khí; (iii) Công nghệ tách chiết và thu nhận các hợp chất có hoạt tính sinh học từ phụ 

phẩm nông lâm thủy sản để tạo ra sản phẩm mới (vật liệu sinh học, phụ gia thực phẩm, 

thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thức ăn chăn nuôi...). 
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ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VỤ CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG* 

PGS.TS. Nguyễn Huy Bích 

Trưởng khoa Cơ khí - Công nghệ, Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh 

Ủy viên Ban Thường vụ, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam 

I. SỰ CẦN THIẾT ĐÀO TẠO NGÀNH CƠ KHÍ PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG 

NGHIỆP BỀN VỮNG 

1.1. Mục tiêu, yêu cầu và định hướng phát triển của ngành nông nghiệp 

 Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế 

hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 đã ghi rõ các chỉ tiêu cần đạt 

vào 2025: Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành nông nghiệp đạt bình quân từ 2,5 

đến 3,0%/năm. Tốc độ tăng năng suất lao động nông, lâm nghiệp và thủy sản (sau đây 

gọi là nông nghiệp) đạt bình quân từ 7,0 đến 8,0%/năm; Tỷ trọng lao động nông nghiệp 

trong tổng lao động xã hội giảm còn khoảng 25%; tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo 

đạt trên 55%;  

Nền sản xuất nông nghiệp Việt Nam đã định hướng phát triển các nhóm sản phẩm 

chủ lực quốc gia bao gồm: Lúa gạo giữ ổn định từ 3,4 đến 3,5 triệu ha đất trồng lúa; diện 

tích gieo trồng từ 7,2 đến 7,3 triệu ha, sản lượng đạt khoảng 42 triệu tấn thóc/năm. Phát 

triển vùng sản xuất trọng điểm lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông 

Hồng; Cà phê: Giảm diện tích xuống còn 670 nghìn ha, sản lượng từ 1,8 đến 1,9 triệu 

tấn/năm; phát triển vùng sản xuất trọng điểm ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ; Cao su: 

Tiếp tục giảm diện tích cao su ở địa bàn không phù hợp, duy trì diện tích khoảng 900 

nghìn ha, sản lượng khoảng 1,3 đến 1,4 triệu tấn/năm, tập trung ở vùng Đông Nam Bộ, 

Tây Nguyên; Điều: Duy trì và phát triển ổn định khoảng 300 nghìn ha, sản lượng hạt điều 

thô đạt khoảng 360 nghìn tấn/năm, tập trung ở vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên; Hồ 

tiêu: Phát triển ổn định khoảng 100 đến 120 nghìn ha, sản lượng 250 nghìn tấn/năm, tập 

trung ở vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên; Chè: ổn định diện tích từ 120 đến 125 nghìn 

ha, sản lượng 1,2 triệu tấn/năm, tập trung ở trung du miền núi phía Bắc và Tây Nguyên; 

Cây ăn quả: Tăng diện tích cây ăn quả cả nước lên khoảng 1,2 triệu ha, sản lượng 14 triệu 

tấn/năm. Tập trung phát triển các vùng sản xuất trọng điểm cây ăn quả ở các khu vực 

miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng 

sông Cửu Long; Rau: Tăng diện tích gieo trồng lên khoảng 1,1 triệu ha, sản lượng 21 

                                              
*
 Báo cáo có sử dụng các số liệu từ Tổng cục Thống kê, Ngân hàng Thế giới WB và tham khảo nhiều nguồn tài liệu 

từ các báo và hội nghị của ngành CKNN. 
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triệu tấn/năm; Sắn: Ổn định diện tích khoảng 500 nghìn ha, sản lượng 10 đến 11 triệu 

tấn/năm, tập trung ở miền núi phía Bắc, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông 

Nam Bộ; Thịt lợn: Tổng đàn lợn khoảng 28 đến 28,5 triệu con, đàn lợn được nuôi trang 

trại, công nghiệp chiếm trên 50%; Thịt và trứng gia cầm: Phát triển chăn nuôi gia cầm 

theo phương thức trang trại, công nghiệp, trong đó khoảng 45 đến 50% đàn gà và 25 đến 

30% đàn thủy cầm được nuôi theo phương thức công nghiệp; Cá tra: Phát triển nuôi cá 

tra bền vững, duy trì diện tích nuôi khoảng 5.500 đến 6.000 ha, sản lượng đạt khoảng 1,6 

triệu tấn/năm; Tôm:Tổng diện tích nuôi tôm nước lợ đạt khoảng 660.000 ha, sản lượng 

đạt khoảng 950.000 tấn/năm; Gỗ, sản phẩm từ gỗ, lâm sản ngoài gỗ: sản lượng nguyên 

liệu gỗ khai thác đạt khoảng 45 triệu m
3
, phát triển các khu công nghiệp chế biến gỗ và 

lâm sản công nghệ cao gắn với các vùng trồng rừng tập trung. 

Để thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp như mục tiêu đề ra, chính phủ cũng chỉ ra 

một số giải pháp liên quan bao gồm:  

Nâng cao trình độ nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ; đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ thông tin trong toàn bộ các khâu 

của chuỗi giá trị, kết nối đồng bộ với các ngành, lĩnh vực khác để hình thành nền sản xuất 

nông nghiệp thông minh, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, lao động, nâng cao giá trị 

gia tăng, sức cạnh tranh và phát triển bền vững của ngành.  

Thúc đẩy phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản; phát 

triển công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ logistic. Đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ ở tất 

cả các khâu sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản, phù hợp với điều kiện từng vùng, từng 

loại cây trồng, vật nuôi.  

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của ngành, tập trung đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp; ưu 

tiên đào tạo nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đủ trình độ tiếp cận công nghệ hiện đại 

để tạo những bước đột phá trong nghiên cứu, chọn, tạo và sản xuất giống, công nghệ di 

truyền, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Trên cơ sở cơ cấu lại ngành Nông nghiệp đến 2025, ngày 20/7/2022 Thủ tướng Chính 

phủ đã ban hành Quyết định số 858/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa 

nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030. Chiến lược đã nêu rõ “Phát 

triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông, lâm, thủy sản là nhiệm vụ của ngành 

nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế”.  

1.2. Vai trò và đóng góp của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế 

Về sản xuất và đóng góp vào kinh tế quốc gia, ngành nông nghiệp đã đóng góp đáng 

kể vào tổng thu nhập quốc dân-GDP và chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu nền kinh tế nước 

nhà. Số liệu thống kê cho thấy tính riêng tổng giá trị sản xuất nông nghiệp xuất khẩu năm 
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2021 đã chiếm gần 14% GDP. Năm 2021, khu vực Nông, lâm nghiệp và Thủy sản, là một 

trong những “bệ đỡ” của nền kinh tế, khi có tốc độ tăng 2,89% cao hơn mức tăng 2,58% 

của cả nền kinh tế, đóng góp 13,97% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền 

kinh tế. Xuất khẩu nông lâm thủy sản lần đầu tiên lập kỷ lục, đạt 48,6 tỷ USD, ngành 

trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản đều vượt mục tiêu đề ra, cả về sản lượng và giá trị. Một số 

mặt hàng nông sản và được sản xuất từ nông sản có giá trị xuất khẩu tăng so với năm 

2020 như: Thủy sản đạt 1.977 triệu USD; Sữa và sản phẩm sữa đạt 1.189 triệu USD; Rau 

quả đạt 1.489 triệu USD; Hạt điều đạt 4.213 triệu USD; ngô đạt 2.872 triệu USD; Cao su 

đạt 2.988 triệu USD; Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2.948 triệu USD; Bông đạt 3.253 triệu 

USD;...Theo ước tính, năm 2022, giá trị kim ngạch xuất khẩu của nông lâm thủy sản Việt 

Nam có thể đạt con số trên 55 tỷ USD. Hiện Việt Nam đứng thứ 2 ở Đông Nam Á và 

đứng thứ 15 thế giới về xuất khẩu nông sản. Nông sản Việt Nam đã có mặt trên 180 quốc 

gia và vùng lãnh thổ. 

1.3. Thực trạng công tác cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp 

1.3.1. Mức trang bị động lực 

Toàn quốc hiện có hơn 10 triệu hộ nông nghiệp với mức độ trang bị động lực bình 

quân chỉ đạt 2,4 cv/ha canh tác và vùng có mức độ trang bị động lực cao nhất cả nước 

như đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cũng chỉ đạt 2,8 cv/ha, tỷ lệ hộ có máy kéo và 

máy nông nghiệp còn thấp, bình quân khoản 50 hộ mới có một máy kéo. Mức trang bị 

này thấp hơn nhiều so với các nước như Thái Lan, Hàn Quốc,Trung Quốc... Tuy nhiên, 

so với năm 2011 thì trang bị động lực và máy nông nghiệp có sự tăng lên đáng kể, cụ thể 

số lượng máy kéo trên cả nước năm 2019 tăng khoảng 48%, máy gặt đập liên hợp tăng 

79% và máy sấy nông sản tăng 29%. 

1.3.2. Chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp 

Các loại máy được sản xuất tại Việt Nam bao gồm cả chế tạo và lắp ráp chỉ chiếm 

khoảng 20-30% thị trường, phần lớn vẫn là máy nhập khẩu của Trung Quốc, Nhật Bản và 

Hàn Quốc. Các thương hiệu máy kéo trong nước chiếm thị phần khá hạn chế so với các 

thương hiệu của nước ngoài (Yamar, Kubota, John Deere). Hiện chỉ có vài đơn vị trong 

nước chế tạo máy kéo như VEAM (máy kéo dưới 30HP); THACO đã sản xuất thành 

công máy kéo công suất đến 50HP; và Công ty TNHH MTV Động Cơ và Máy Nông 

Nghiệp Miền Nam với máy kéo hai bánh và động cơ diesel đến 36-38 HP. Số liệu thống 

kê cho thấy hàng năm, lượng máy kéo được nhập khẩu đã lên đến hơn 2 nghìn tỷ đồng, 

trên 90% là máy kéo công suất trên 22 HP. Các cơ sở chế tạo máy nông nghiệp khác của 

Việt Nam chủ yếu là xưởng cơ khí địa phương nhỏ lẻ, kỹ thuật thiết kế và công nghệ chế 

tạo bị hạn chế, các chi tiết máy chưa được tiêu chuẩn hóa và có chất lượng thấp. Hệ quả 

là làm tăng chi phí bảo trì, sửa chữa và làm giảm khả năng cạnh tranh. Số liệu và bức 

tranh chế tạo máy cho thấy rằng chúng ta đang thua và bỏ ngõ công tác này trên sân nhà. 
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Nguyên nhân? Giá cao, sản phẩm chưa đa dạng là những yếu tố quan trọng làm cho các 

sản phẩm máy nông nghiệp của Việt Nam khó cạnh tranh ngay tại thị trường trong nước- 

báo Bộ Công thương. 

1.3.3. Mức độ cơ giới hóa (CGH) 

Tính đến hết năm 2020 cho thấy, mức độ cơ giới hóa chỉ tập trung chủ yếu ở một 

số khâu như làm đất, bơm tưới, tuốt đập thu hoạch, vận chuyển và xay xát. Các khâu 

khác như gieo cấy, trồng, chăm sóc, và bảo quản sau thu hoạch có mức độ cơ giới hóa 

khá thấp, phần lớn vẫn là lao động thủ công. Số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn cho thấy, trong năm 2020, tỷ lệ cơ giới hóa ở khâu làm đất đạt 94%; gieo 

cấy 42%, chăm sóc gieo trồng 77% và thu hoạch lúa 65%. Mức độ cơ giới hóa trong 

ngành nông nghiệp Việt Nam đã tăng lên ở các khâu trước và sau thu hoạch trong giai 

đoạn 2011-2020 nhưng tốc độ tăng đang là nghịch lý với chỉ số chung về tăng trưởng 

của toàn ngành NN. 

1.3.4. Hệ thống dịch vụ ngành 

Theo thống kê của Bộ Công thương, máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp đều 

thông qua các cửa hàng, đại lý giới thiệu sản phẩm thực hiện các dịch vụ bán hàng và sau 

bán hàng. Việc cung cấp máy móc và thực hiện các khâu của hậu mãi hầu hết do các tổ 

hợp tác và tư nhân đảm nhiệm, chiếm khoảng 80% số cơ sở dịch vụ, còn lại do nông dân 

tự thực hiện.  

Công tác kiểm định chất lượng máy, an toàn, bồi dưỡng thường xuyên và định kỳ về 

tiến bộ kỹ thuật và sử dụng máy hầu như còn bỏ trống... một khoản chi phí khá lớn không 

hiệu quả góp phần làm tăng chi phí và giá thành sản xuất, cạnh tranh khó, thất thoát sau 

thu hoạch lớn, chế biến bị hạn chế.  

Công tác nghiên cứu, đào tạo, triển khai ứng dụng, chuyển giao công nghệ, khuyến 

công... trong lĩnh vực cơ giới hóa đồng bộ gần như tự phát, thiếu nhạc trưởng cả trong 

quản lý ngành và triển khai ứng dụng.  

Nguồn nhân lực chuyên ngành thực hiện CGHNN đăc biệt là lực lượng có trình độ 

đại học và sau đại học hầu như rất ít ở tất cả các địa phương, Sở NN&PTNT, đặc biệt là 

vùng ĐBSCL - vùng trọng điểm nông nghiệp của cả nước.  

II. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGÀNH CƠ KHÍ PHỤC VỤ SẢN XUẤT NN VÀ CBSTH 

Trước đây hệ thống đào tạo ngành CKNN được tổ chức xuyên suốt cấp quốc gia từ 

trình độ công nhân kỹ thuật đến tiến sĩ với hệ thống trường lớp, chương trình giáo trình 

đào tạo... khá hoàn thiện dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, riêng bậc cao từ kỹ sư đến tiến sĩ, cả nước có 5 trường Đại học đào tạo ngành 



HỘI THẢO CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ HƯỚNG TỚI NỀN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG 

  39  

CKNN. Lực lượng được đào tạo trước đây đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát 

triển và hoạt động của ngành ở cấp địa phương, trung ương, viện, trường... Tuy nhiên 

quá trình sắp xếp lại tổ chức ngành Nông nghiệp, giảm biên chế và nhiều yếu tố khác đã 

tác động rất lớn đến người học và hệ thống đào tạo ngành từ cấp CNKT đến bậc đại học 

và sau đại học. Hiện nay chỉ còn hai khoa Cơ khí thuộc hai trường Đại học Nông 

nghiệp tại Hà Nội và TP. HCM đào tạo và có sinh viên theo học kỹ sư ngành Cơ khí với 

chuyên ngành CK nông lâm. Tuy nhiên gần đây, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam - 

Hà Nội, số sinh viên theo học ngành đã giảm đáng kể và hầu như Viện đã ngưng đào 

tạo chuyên ngành CKNN. Vì vậy, bức tranh về đào tạo kỹ sư và sau đại học chuyên 

ngành CK nông nghiệp có thể nhìn tổng thể từ hiện trạng và những vấn đề về đào tạo 

tại Khoa Cơ khí công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM. 

Được thành lập vào năm 1965, Khoa Cơ khí công nghệ thuộc Trường Đại học 

Nông Lâm TP. HCM là đơn vị đào tạo hàng đầu và lâu đời nhất tại miền Nam có sứ 

mạng đào tạo cán bộ kỹ thuật ngành cơ khí nông nghiệp từ bậc đại học và sau đại học. 

Đến nay khoa đã đào tạo trên 2500 kỹ sư, hơn 160 Thạc sỹ và 11 tiến sỹ ngành Cơ khí 

NN. Hầu hết các KS, ThS, TS đã phát huy tác dụng, giữ vị trí quan trọng trong các 

lĩnh vực khác nhau từ nghiên cứu, đào tạo đến sản xuất, góp phần to lớn vào sự phát 

triển cơ giới hóa nông nghiệp, tác động hữu hiệu đến quá trình công nghiệp hóa hiện 

đại hóa nông nghiệp nông thôn nước nhà. Về năng lực đào tạo hiện nay khoa có đội 

ngũ cán bộ giảng dạy gồm 56 giảng viên trong đó có 1 GS, 4 PGS, 11 TS, 26 ThS. 

Trên 70% giảng viên có thời gian công tác trên 10 năm, giàu kinh nghiệm, năng động, 

được đào tạo từ các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới: Úc, Đài Loan, Hàn Quốc, 

Thái Lan, Cộng hòa Séc, Hoa Kỳ... Trang thiết bị (cơ sở vật chất) tương đối đầy đủ, 

nhiều chủng loại, đáp ứng yêu cầu đào tạo ngành. Đắc biệt tại khoa hiện vẫn còn 

tương đối đầy đủ các chủng loại máy nông nghiệp qua nhiều giai đoạn và có thể ví nơi 

đây là bảo tàng máy nông nghiệp của Việt Nam. 

2.1. Số lượng sinh viên theo học chuyên ngành CKNN tại Đại học Nông Lâm TP. HCM 

các năm từ 2000 đến 2021 như sau: 
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2.2. Nhận xét 

Trong suốt 20 năm qua, đặc biệt trong những năm gần đây, số lượng sinh viên đăng 

ký theo học có chiều hướng ổn định tại ĐH Nông Lâm TP. HCM, khác với giai đoạn các 

năm liên tiếp 2008, 2009, 2010 và 2011 có số thí sinh thi vào ngành CKNN rất ít (dưới 

20 SV), đặc biệt năm 2011 không có thí sinh nào đăng ký học ngành CKNN. Thế mạnh 

của các trường ĐH Nông Lâm chính là những ngành liên quan đến nông - lâm - ngư và sẽ 

hỗ trợ rất lớn cho ngành đào tạo CKNN. Đây là điểm mạnh của ngành CKNN khi được 

tổ chức đào tạo trong các ĐH Nông Lâm. Tuy nhiên nhiều trường khối ĐH Nông Lâm 

trong cả nước nhiều năm qua tuyển không được sinh viên hoăc tuyển không đủ chỉ tiêu, 

kết quả là ngưng đào tạo và kết thúc đào tạo ngành ở trình độ ĐH và SĐH. Thực tế này 

đòi hỏi phải có sự phân tích nhằm tìm giải pháp phát triển CGHNN một cách bền vững 

trong tương lai. 

2.3. Nguyên nhân 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng nhiều trường ĐH Nông Lâm không có sinh 

viên đăng ký học CKNN. Tuy nhiên một trong những nguyên nhân quan trọng tạo nên 

tình trạng trên là ngành học chưa hấp dẫn và công tác hướng nghiệp ngành nghề giúp học 

sinh nhận thức đúng về ngành chưa tốt. Các ngành học này “ế” trước hết phải kể đến sự 

nhận thức của xã hội về ngành học. Nhiều bậc phụ huynh và học sinh đều có tâm lý cho 

rằng học Nông - Lâm ra trường sẽ xuống ruộng, lội bùn, làm các công việc chân lấm tay 

bùn hoặc chỉ giữ rừng là cùng. Thực tế, sau khi ra trường với sự phát triển của công nghệ 

như hiện nay, các em có thể làm công việc trong một nền tảng nông nghiệp thông minh 

và số hóa. Trong khi thế hệ trẻ ở phương Tây cho rằng cuộc sống ở nông thôn là an toàn, 

thì không ít thanh niên trẻ của Việt Nam, phần lớn xuất thân từ nông thôn lại muốn thoát 

khỏi cuộc sống nông thôn. Đây chính là yếu tố quyết định nhận thức nghề nghiệp của 

không ít thí sinh khi chọn ngành, chọn trường học cho mình. 

Nguyên nhân tiếp theo là sự phát triển chậm của tiến trình CGHNN làm cho nhu cầu 

đào tạo ngành chưa cao và nhiều bất cập chứ không phải nhu cầu nhân lực khoa học và 

kỹ thuật cho ngành CKNN đã bảo hòa. Việc đầu tư trang thiết bị cho đào tạo chưa được 

quan tâm đúng mức cũng là nguyên nhân quan trọng. Công nghệ thay đổi hàng tháng 

trong khi chương trình và thiết bị giảng dạy hầu như ít thay đổi, ví dụ các công nghệ lõi 

trong canh tác CGHNN đã tiến đến tự động, số hóa và thông minh.... do đó các thiết bị 

trở nên lạc hậu, không theo kịp sản xuất ngoài thực tế, kỹ sư ra trường không đáp ứng và 

thích nghi công việc. 

Một vấn đề khác cũng khá quan trọng là việc làm của sinh viên CKNN sau khi tốt 

nghiệp. Trong hệ thống ngành hiện nay, mặc dù số lượng đào tạo còn rất khiêm tốn so 

với yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn nhưng số sinh viên sau 

khi tốt nghiệp trở về nông thôn phục vụ cho sản xuất nông nghiệp rất ít, chiếm tỉ lệ khoản 

3-5%. Đa số làm những công việc khác (khu chế xuất, chế biến gỗ, xây dựng, kinh 

doanh...). Nhân lực đào tạo đã rất khiêm tốn nhưng tỉ lệ làm trong ngành CGHNN lại là 

con số rất thấp! 

http://ducanhduhoc.com/nghe-hot
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III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT TRONG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC PHỤC VỤ CƠ GIỚI 

HÓA ĐỒNG BỘ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG 

Với mục tiêu, yêu cầu phát triển của sản xuất nông nghiệp, và thực trạng ngành cơ 

khí nông nghiệp, trình độ CGHNN của Việt Nam đang thấp so với khu vực, lực lượng 

làm công tác CKNN còn thiếu và không đồng bộ... rõ ràng ngành cơ khí nông nghiệp 

trong thời gian gần đây và hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn và yêu cầu phát 

triển bền vững của ngành NN. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là ai sẽ giải quyết những công 

việc tồn tại này của ngành CKNN? Chắc chắn không ai khác ngoài những người làm 

CKNN. Do đó, vấn đề đầu tiên là nhân sự CGHNN để thực hiện và thúc đẩy nông nghiệp 

phát triển bền vững cần được giải quyết trước một bước. Hệ thống đào tạo ngành CKNN 

phải được nâng cao hơn hiện nay cả về số và chất lượng. Theo thống kê của Trung tâm 

Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM, danh sách những 

ngành nghề đang “khát” nhân lực hiện nay có hàng loạt các ngành cơ khí nhưng đây lại là 

nhóm ngành có tỷ lệ nguồn cung thấp nhất (chiếm khoảng 1,5% thị trường lao động). Vì 

vậy nhu cầu đào tạo ngành Cơ khí và CKNN là rất lớn khi trình độ và yêu cầu của CGH 

nâng lên. Một số kiến nghị cần thực hiện sau: 

3.1. Cần làm tốt công tác hướng nghiệp và tuyển sinh ngành cơ khí nông nghiệp 

Những năm qua, công tác định hướng phát triển nhân lực của đất nước còn nhiều 

bất cập từ phân luồng sau Trung học cơ sở đến cơ cấu tỉ lệ đào tạo bậc cao ở các lĩnh 

vực, ngành nghề, vùng miền.... Vì vậy, cần thiết và đòi hỏi phải điều chỉnh cơ cấu số 

lượng sinh viên được đào tạo theo nhóm các ngành, nghề để đạt tỷ lệ như kế hoạch và 

chiến lược phát triển của quốc gia: Khoa học cơ bản 9%; Sư phạm 12%; Công nghệ - 

kỹ thuật 35%; Nông - Lâm - Ngư 9%; Y tế 6%; Kinh tế - Luật 20% và các ngành khác 

9%. Theo số liệu của Bộ GD&ĐT, những năm qua, số lượng sinh viên vào nhóm ngành 

Kỹ thuật - công nghệ chiếm tỉ trọng cao nhất và nhóm ngành nông lâm ngư nghiệp là 

rất thấp chiếm dưới 9%. Do đó, cần đẩy mạnh công tác định hướng nghề nghiệp và tư 

vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên. Phần lớn công tác hướng nghiệp cho học 

sinh chưa được quan tâm đúng mức. Việc lựa chọn nghề của HS do gia đình hoặc tự 

bản thân học sinh tiến hành mà chưa nắm được theo định hướng phát triển nhân lực của 

đất nước, của từng địa phương, chạy theo “phong trào” nên dẫn tới tình trạng nhân lực 

mất cân đối về cơ cấu trình độ, ngành nghề, khu vực. Đồng thời các ý kiến cho rằng: 

việc tuyển không đủ chỉ tiêu một số ngành là do nhận thức về nghề nghiệp của người 

học hiện nay chưa đúng. Người học thiếu thông tin và không được hướng nghiệp chu 

đáo nên không có sự hiểu biết nhiều về các ngành nghề. Công tác hướng nghiệp và tư 

vấn hỗ trợ sinh viên đã được triển khai ở các trường ĐH nhưng chưa mạnh và chưa 

đồng bộ. Nhiệm vụ này phải đẩy mạnh để thực sự là hoạt động hỗ trợ đào tạo phát triển 

nhân lực cho ngành CKNN. 

http://www.domi.org.vn/
http://www.domi.org.vn/
http://www.domi.org.vn/
http://www.domi.org.vn/
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- Đối với các cơ sở đào tạo đại học phải thực sự đổi mới công tác tuyển sinh đào tạo 

nhân lực: tuyển sinh đào tạo phải căn cứ vào nhu cầu của xã hội. Tăng cường liên kết 

giữa nhà trường/cơ sở đào tạo với doanh nghiệp. Các cơ sở đào tạo và sử dụng lao động 

nên quan tâm đến nhu cầu của nhau, tổ chức ký hợp đồng giao kết, hỗ trợ cho nhau trong 

đào tạo phát triển và cung ứng nhân lực. Việc quy hoạch, quản lý và mở ngành đào tạo 

hiện nay cần phải nghiên cứu để phù hợp với nhu cầu thực tế và định hướng phát triển 

nguồn nhân lực quốc gia, tránh tình trạng các trường đang chạy đua để chiều theo thị hiếu 

của thí sinh hơn là đáp ứng nhu cầu nhân lực cho xã hội. Nếu không kịp thời điều chỉnh, 

cán cân cung - cầu nguồn nhân lực ngày càng mất cân đối, hệ lụy đến sự phát triển của 

đời sống kinh tế - xã hội là tất yếu trong đó có ngành sản xuất nông nghiệp. Nếu thực 

hiện đúng như trên, ngành đào tạo cơ khí nông lâm sẽ có nhu cầu khá lớn, tạo rất nhiều 

cơ hội việc làm với thu nhập ổn định cho nhiều người. Đồng thời để thu hút thêm nhiều 

sinh viên, ngoài những cơ chế hỗ trợ, ưu đãi, công tác tư vấn tuyển sinh cũng cần được 

đẩy mạnh để các thí sinh và phụ huynh hiểu đúng về ngành CKNN, để có sự lựa chọn 

phù hợp. 

3.2. Cần xây dựng chính sách tổng thể về đào tạo và hệ thống kỹ thuật cho ngành CKNN 

- Ngành cơ khí nói chung và cơ khí phục vụ nông nghiệp và nông thôn nói riêng là 

một ngành ít hấp dẫn (lương không cao, làm việc cực nhọc, học tập vất vả..). Sản xuất 

Nông nghiệp hiện nay với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và công nghiệp hóa nhanh sẽ đối 

mặt với thiếu hụt lao động. Lời giải là phải tiến hành cơ giới hóa đồng bộ sản xuất nông 

nghiệp. Tuy nhiên, muốn phát triển ngành cơ khí nông nghiệp trước hết cần phải chú 

trọng đào tạo nhân lực ngành CKNN từ thấp đến cao, đặc biệt là đào tạo kỹ sư. Rất tiếc là 

hiện nay, các trường đại học trước đây đào tạo ngành CKNN, nay đã ngưng đào tạo (ĐH 

Cần Thơ, ĐH Nông Lâm Huế, ĐH Thái Nguyên..) hoặc rất khó khăn và không ổn định 

về việc tuyển sinh ngành này (Học viện Nông nghiệp Việt Nam). Do đó một chính sách 

học bổng hợp lý để hổ trợ người học ngành CKNN từ ngân sách thông qua điều tiết 

chung từ nhiều nguồn khác nhau ở tầm vĩ mô của quốc gia là hết sức cần thiết. Đồng thời 

nhà nước cũng cần có các chính sách phù hợp để thu hút sinh viên cho ngành cơ khí NN 

giống như đã và đang thực hiện với ngành sư phạm. Bài học từ nông nghiệp Nhật Bản 

với tuổi bình quân làm nông nghiệp là 65 và máy kéo phải hoạt động bằng robot thay cho 

người với chi phí khá cao là một minh chứng. 

- Nhà nước nên thành lập lại hệ thống các trung tâm nghiên cứu và dịch vụ kỹ thuật 

cơ khí hóa nông nghiệp tại các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm như ĐBSCL, 

MĐNB, Tây Nguyên, ĐB sông Hồng vừa đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp 

hóa phục vụ nông thôn, vừa là nơi làm việc cho các kỹ sư và những người làm công tác 

cơ giới hóa phát huy tài năng, dịch vụ kỹ thuật và đam mê sáng tạo.  

- Cần xác lập lại danh mục đào tạo cấp IV thuộc hệ thống ngành đào tạo của quốc gia 

cho ngành CKNN. 



HỘI THẢO CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ HƯỚNG TỚI NỀN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG 

  43  

3.3. Xây dựng chính sách quốc gia về chế tạo máy nông nghiệp 

Một thực tế trong lĩnh vực cơ khí nông nghiệp hiện nay là không những nguồn nhân 

lực đang yếu do công tác đào tạo gần đây bị giảm sút mà công tác chế tạo máy cũng gặp 

nhiều vấn đề, trong đó chúng ta thiếu hẳn cơ sở nền tảng của chế tạo máy như vật liệu, 

luyện kim, đúc và các ngành phụ trợ như nhựa, cao su... cũng rất yếu do chưa được 

quan tâm, đầu tư. Bài học từ thực tiển máy gặt đập lúa liên hợp là một ví dụ rất điển 

hình của sự yếu kém về chiến lược phát triển và định vị công tác chế tạo máy nông 

nghiệp. Trong tổng số hơn 15.000 chiếc máy gặt đập liên hợp đang hoạt động ở khu vực 

ĐBSCL hiện nay đều là máy ngoại nhập từ Nhật Bản, Thái Lan. Theo Bộ Công thương, 

các loại máy được sản xuất tại Việt Nam bao gồm cả chế tạo và lắp ráp chỉ chiếm 

khoảng 20-30% thị trường, phần lớn vẫn là máy nhập khẩu của Trung Quốc, Nhật Bản 

và Hàn Quốc. Các thương hiệu máy kéo trong nước chiếm thị phần khá hạn chế so với 

các thương hiệu của nước ngoài (Yamar, Kubota, John Deere). Hiện chỉ có vài đơn vị 

trong nước chế tạo máy kéo như VEAM (máy kéo dưới 30HP); THACO đã sản xuất 

thành công máy kéo công suất đến 50HP; và Công ty TNHH MTV Động Cơ và Máy 

Nông nghiệp miền Nam với máy kéo hai bánh và động cơ diesel đến 36-38 HP. Tuy 

nhiên khảo sát sơ bộ thì hầu hết nông dân sử dụng máy kéo nhập ngoại như Kubota, 

Yanmar... và các loại máy second hand nhập từ Nhật và Hàn Quốc. Số liệu thống kê 

cho thấy hàng năm, lượng máy kéo được nhập khẩu đã lên đến hơn 2 nghìn tỷ đồng, 

trên 90% là máy kéo công suất trên 22 HP. Các cơ sở chế tạo máy nông nghiệp khác 

chủ yếu là xưởng cơ khí địa phương nhỏ lẻ, kỹ thuật thiết kế và công nghệ chế tạo bị 

hạn chế, các chi tiết máy chưa được tiêu chuẩn hóa và có chất lượng thấp. Hệ quả là 

làm tăng chi phí bảo trì, sửa chữa và làm giảm khả năng cạnh tranh. Số liệu và bức 

tranh chế tạo máy cho thấy rằng chúng ta đang thua và bỏ ngõ công tác này trên sân 

nhà. Nguyên nhân? Giá cao, sản phẩm chưa đa dạng là những yếu tố quan trọng làm 

cho các sản phẩm máy nông nghiệp của Việt Nam khó cạnh tranh ngay tại thị trường 

trong nước - (Bộ Công thương, tháng 8/2022). Do đó, cần có chính sách đồng bộ 

khuyến khích đầu tư vào các dự án chế tạo máy nông nghiệp (thuế, tín dụng, đất đai..), 

nhà nước cần hỗ trợ mạnh mẽ các cơ sở chế tạo máy nông nghiệp hiện có để nâng cấp 

công nghệ, đặc biệt trong công tác nghiên cứu vật liệu, luyện kim, đúc, công nghiệp phụ 

trợ và mở rộng quy mô sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường. 

Vấn đề thứ hai là thực tiển đã chứng minh và có tính nguyên lý là không một quốc 

gia nào thành công về cơ giới hóa với việc nhập khẩu máy nông nghiệp. Đẩy mạnh 

nghiên cứu và tạo chính sách phát triển doanh nghiệp chế tạo máy nông nghiệp trong 

nước là giải pháp bền vững và tự chủ trong việc phát triển cơ giới hóa nông nghiệp. 

Trong việc chế tạo máy móc phục vụ nông nghiệp, nếu các chính sách nhập khẩu và thuế 

không phù hợp sẽ đẩy giá thành máy của Việt Nam chế tạo đội lên rất cao, khó cạnh 

tranh. Ngoài ra cũng cần phát triển nhà máy và các vệ tinh phụ trợ tập trung gần tại 

những vùng nông nghiệp trọng điểm, tránh tập trung vào Hà Nội và TP. HCM. 
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Vấn đề cuối cùng là nên chăng có một đầu mối đóng vai nhạc trưởng chỉ huy toàn 

bộ công tác cơ giới hóa nông nghiệp tại những vùng trọng điểm nông nghiệp và cả 

nước, tất nhiên tổ chức này không thể hoạt động và đóng vai theo kiểu quản lý hành 

chính, mệnh lệnh và quan liêu. Có chính sách và quy định trong việc tăng cường sự liên 

kết 4 nhà (nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học) để phát triển ngành cơ 

khí máy nông nghiệp, tạo đà cho việc áp dụng cơ giới hóa và thúc đẩy nền nông nghiệp 

bền vững. 

3.4. Giải quyết hai vấn đề cơ bản tác động đến trình độ CGH: Ruộng đất manh mún 

và sự nghèo khó của nông dân 

Kết quả điều tra hộ gia đình ở nông thôn cho thấy, bình quân mỗi hộ có khoảng 4,6 

mảnh. Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) là nơi ruộng đất manh mún nhất, trung bình 8,6 

thửa/hộ nông nghiệp. ĐBSCL là nơi có diện tích đất nông nghiệp cao nhất thì bình quân 

mỗi hộ cũng chưa đến 1 ha/hộ. Tình trạng ruộng quá manh mún, nhỏ lẻ đang là yếu tố 

gây cản trở việc áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp, đặc biệt là khâu canh tác, cung 

cấp nước... Vì vậy, để nền nông nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa, cần có biện pháp dồn điền đổi thửa để giám số lượng mảnh ruộng trên mỗi hộ, cải 

tạo san phẳng để dễ dàng cơ giới hóa; xây dựng các vùng chuyên canh để thuận lợi cho 

cơ giới hóa. 

Vấn đề thứ hai là sự nghèo khó của nông dân. Thực tiển chứng minh cơ giới hóa phát 

triển phải trên nền tảng sự thịnh vượng của nhà nông. Chính sách tín dụng hợp lý sẽ tác 

động tương hổ giúp nông dân phát triển và giàu có, lúc đó CGH sẽ phát triển như là quy 

luật khách quan. 

IV. KẾT LUẬN 

CGH nông nghiệp là nhu cầu tất yếu của tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa 

nông nghiệp và nông thôn. Nước ta cơ bản sẽ trở thành một nước công nghiệp hiện đại 

vào 2030 như nghị quyết của Đảng và vì vậy CGHNN phải đi trước một bước. Một trong 

những yếu tố quan trọng để CGH thành công là chất lượng nguồn nhân lực của ngành 

CKNN. Báo cáo đã đề cập những vấn đề cơ bản và đề xuất trong công tác đào tạo cũng 

như phát triển ngành. Rất mong sự quan tâm và thảo luận của quý đại biểu để ngành 

CKNN Việt Nam phát triển bền vững./. 

 PGS.TS. NGUYỄN HUY BÍCH 

TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ - CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM 

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, HỘI CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ 

TRONG SẢN XUẤT LÚA TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cần Thơ 

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA  

1.1. Tổng quan tình hình sản xuất lúa trên địa bàn Thành phố  

Thành phố Cần Thơ có diện tích đất nông nghiệp 114.256 ha, chiếm trên 79% diện 

tích đất nông nghiệp của Thành phố. Hiện nay, Thành phố có trên 78.000 ha canh tác lúa, 

với hệ số sử dụng đất khoảng 2,88 lần, hàng năm, diện tích canh tác lúa của Thành phố 

trên 220.000 ha, với sản lượng trên 1,3 triệu tấn, chủ yếu là lúa chất lượng cao, lúa thơm 

đặc sản.  

Trên địa bàn Thành phố, những vùng có điều kiện thuận lợi, có lợi thế sản xuất lúa đã 

hình thành một số vùng sản xuất lúa chuyên canh, tập trung vói diện tích khoảng 

55.000ha trên địa bàn các huyện Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh. Trong đó mô hình cánh 

đồng lớn có 136 mô hình vói diện tích là 33.576ha và 24.055 hộ hộ tham gia. Đây là 

vùng sản xuất lúa trọng điểm của Thành phố. Phần lớn sản lượng lúa phục vụ nhu cầu 

xuất khẩu. Nông dân trong mô hình cánh đồng lớn có lợi nhuận tăng thêm từ 1,4-4,2 triệu 

đồng/ha/vụ. 

Bên cạnh đó, Thành phố còn một số diện tích canh tác lúa ở vị trí có điều kiện không 

thuận lợi do tác động của quá trình đô thị hoá, sự phát triển công nghiệp, dịch vụ và 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng với diện tích khoảng 23.000 ha. Đây là những khu vực diện 

tích canh tác lúa manh mún, khó hình thành được mô hình sản xuất theo hướng kiên kết 

cánh đồng lớn. 

1.2. Tình hình sản xuất lúa năm 2021 

Trong năm 2021, Thành phố đã xuống giống 222.376 ha, đạt 107% so với kế hoạch và 

thấp hơn 623 ha so với cùng kỳ. Sản lượng ước đạt 1.414.298 tấn, đạt 112% so với kế hoạch, 

cao hơn 25.091 tấn so với cùng kỳ; năng suất đạt 63,60 tạ/ha cao hơn 1,30 tạ/ha so với cùng 

kỳ. Trong đó:  

* Lúa Đông Xuân 2020-2021: Xuống giống 77.187 ha, đạt 101% so với kế hoạch, thấp 

hơn 2.077 ha so với cùng kỳ. Năng suất đạt 74,54 tạ/ha cao hơn 2,30 tạ/ha so với cùng kỳ. 

Sản lượng đạt 575.359 tấn, đạt 105 % so với kế hoạch. 

* Lúa Hè Thu 2021: Xuống giống được 75.194 ha, cao hơn 179 ha so với cùng kỳ, đạt 

104% so với kế hoạch. Năng suất đạt 59,67 tạ/ha, thấp hơn so với cùng kỳ 1,64 tạ/ha và 

sản lượng đạt 448.648 tấn, đạt 108% so với kế hoạch 2021.  
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* Lúa Thu Đông 2021: Lúa Thu Đông đã xuống giống được 69.995 ha, đạt 120% so 

với kế hoạch và cao hơn 1.306 ha so với cùng kỳ, năng suất đạt 55,76 tạ/ha cao hơn cùng 

kỳ 1,95 tạ/ha. Sản lượng đạt 390.291 tấn. 

II. THỰC TRẠNG CƠ GIỚI HÓA TRONG SẢN XUẤT LÚA TẠI THÀNH PHỐ 

CẦN THƠ 

2.1. Các văn bản đã ban hành 

Từ năm 2016, Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 03 tháng 11 

năm 2016 về việc đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2020, góp phần giảm tổn thất sau 

thu hoạch và nâng cao chất lượng hạt gạo. Ngành Nông nghiệp triển khai thực hiện Quyết 

định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính 

sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp thay thế Quyết định 63/2010/QĐ-TTg 

ngày 15 tháng 10 năm 2010 và Quyết định 65/2011/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2011.  

Bên cạnh đó, Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Thành phố theo hướng nâng cao 

giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình Khuyến nông 

giai đoạn 2016 - 2020 cũng xác định nhiều nhiệm vụ thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao, 

cơ giới hoá trong sản xuất…. 

2.2. Thực trạng áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất 

Hiện nay, tuỳ từng vùng, từng vụ, tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa tại thành 

phố Cần Thơ  như sau: 

Các khâu chủ yếu trong sản xuất lúa (làm đất, bơm tưới) đã được cơ giới hóa hoàn toàn 

thông qua cách tổ, nhóm dịch vụ trong cộng đồng. Tỷ lệ cơ giới hóa trong khâu làm đất, bơm 

tưới đáp ứng 100% nhu cầu. Một số nơi nông dân ứng dụng công nghệ laser san phẳng 

mặt ruộng (đã thực hiện trên 65 ha tại huyện Vĩnh Thạnh).  

- Tỷ lệ diện tích áp dụng cơ giới hóa khâu gieo sạ: trên 95% bằng các loại máy sạ 

hàng, máy phun hạt, máy cấy...  Trong đó:  

+ Máy sạ hàng, máy phun hạt để gieo sạ: chiếm 90% 

+ Máy cấy: diện tích áp dụng khoảng 5.000 ha/năm, chủ yếu dùng trong gieo sạ sản 

xuất lúa giống. 

+ Đối với máy gieo sạ giống lúa bằng máy drone: Chỉ có mô hình thí điểm. 

+ Máy sạ cụm: Đang thực hiện mô hình 10 ha. 

- Tỷ lệ diện tích áp dụng cơ giới hóa khâu chăm sóc:  

+ Bón phân: Chiếm khoảng 60%. Tuy nhiên, nông dân chủ yếu sử dụng máy phun hạt 

vác vai thay thế dần lao động thủ công. Trên địa bàn đã xây dựng mô hình áp dụng máy 

drone để phun hạt phân với diện tích 5 ha. 
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+ Phun thuốc trừ sâu, bệnh: Hầu hết đều thực hiện bằng máy phun thuốc vác vai hoặc 

xuồng đẩy do nông dân tự chế. Hiện nay, trên địa bàn Thành phố đã từng bước ứng dụng 

drone để phun thuốc BVTV tại những vùng sản xuất tập trung. 

- Đối với khâu thu hoạch: Toàn Thành phố có 789 máy gặt đập liên hợp đáp ứng cắt gặt 

trên 92% diện tích lúa Đông Xuân; 98% diện tích lúa Hè Thu và 100% diện tích lúa Thu 

Đông. Thực tế với cơ chế phối hợp liên vùng, khâu cắt gặt đã được cơ giới hóa hoàn toàn.  

- Ngoài ra, trên điạ bàn Thành phố có khoảng 15 máy cuộn rơm tập trung tại các 

quận/huyện Cờ Đỏ, Phong Điền, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh và Thới Lai với công suất 500-

600 cuộn rơm/máy/ngày (khoảng 3 - 4 ha/ngày). 

- Đối với máy cắt rạ: Có 75 máy tập trung tại huyện Vĩnh Thạnh. 

Đặc biệt, trên địa bàn Thành phố đã có 24 tổ kỹ thuật ứng dụng cơ giới hóa trong sản 

xuất trồng trọt: hoạt động chủ yếu của các tổ kỹ thuật là dịch vụ bơm tưới, làm đất và thu 

hoạch bằng cơ giới; chưa phát triển nhiều về hoạt động dịch vụ gieo sạ, cấy và chăm sóc. 

Ngoài ra, còn có 110 tổ dịch vụ phun thuốc, bón phân, sạ lúa, bơm nước.  

Nhìn chung, đối với vùng sản xuất lúa chuyên canh, tập trung, các khu vực liên kết theo 

mô hình cánh đồng lớn, ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất ngày càng phát triển theo các 

hình thực dịch vụ trong cộng đồng. Tuy nhiên, một số khâu cơ giới hoá còn thiếu đồng bộ 

như gieo sạ, cuộn rơn, cắt rạ… Đối với những vùng sản xuất lúa manh mún, nhỏ lẻ, cơ giới 

một số khâu còn hạn chế, khó khăn do thiếu điều kiện hạ tầng thực hiện, khi thực hiện chi 

phí cao, hiệu quả thấp.  

2.3. Thực trạng cơ giới hóa trong bảo quản sau thu hoạch  

Hiện nay, trên địa bàn có khoảng 1.300 lò sấy với công suất 20-40 tấn/lò, đáp ứng 

100% sản lượng lúa thu hoạch tại Thành phố Cần Thơ.  

III. ĐÁNH GIÁ 

3.1. Mặt mạnh và nguyên nhân 

3.1.1. Mặt mạnh 

Việc ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất lúa trên địa bàn Thành phố cơ bản đáp ứng 

được nhu cầu sản xuất của nông dân trong giai đoạn hiện nay. Hầu hết các vùng sản xuất 

lúa tập trung đều hình thành các tổ, nhóm dịch vụ phục vụ nhu cầu sản xuất của nông dân 

như bơm nước, làm đất, gieo sạ, chăm sóc, thu hoạch, phơi sấy, bảo quản… 

Những tiến bộ về cơ giới trong sản xuất sớm được ứng dụng vào thực tiễn, đặc biệt là 

các loại máy móc chi phí thấp, dễ vận hành như máy phun thuốc bảo vệ thực vật, máy 

phun hạt giống, máy phun phân… 

Các phương tiện máy móc hiện đại sớm được doanh nghiệp, các cơ quan chức năng 

liên quan triển khai, xây dựng mô hình nhân rộng ở địa phương. 
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3.1.2. Nguyên nhân 

Được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát Bộ Nông nghiệp và PTNT, sự phối hợp của các 

đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất 

lúa. Nhiều chính sách thúc đẩy ứng dụng cơ giới hoá góp phần thúc đẩy sản xuất ngày 

càng đồng bộ đi vào thực tiễn đời sống. 

Do xu hướng dịch chuyển lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, di 

chuyển lao động ra khỏi địa bàn… nên nhu cầu ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất lá 

trở thành nhu cầu bức thiết trong giai đoạn hiện nay. Do đó, nhận thức tầm quan trọng 

của cơ giới từ các khâu trong sản xuất được tất cả các cấp các ngành, nông dân, xã hội 

thật sự quan tâm. 

Sản xuất lúa theo hướng liên kết theo mô hình cánh đồng lớn, mô hình liên kết theo 

chuỗi giá trị… đã tạo điều kiện thúc đẩy nông dân liên kết hình thành vùng sản xuất lớn, 

vừa tạo điều kiện doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai các tiến bộ kỹ thuật trong đó có khâu 

cơ giới hoá trên đồng ruộng. 

Doanh nghiệp ngày càng quan tâm đầu tư cải thiện máy móc thiết bị, phục vụ nông 

nghiệp phù hợp với từng vùng sản xuất. Nông dân có tinh thần học hỏi, áp dụng tiến bộ 

kỹ thuật, sáng tạo thúc đẩy phát triển Cơ giới hóa trong sản xuất. 

3.2. Hạn chế và nguyên nhân 

3.2.1. Hạn chế 

Một số khâu trong sản xuất hiện nay mức độ cơ giới hoá có tăng nhưng trình độ cơ 

giới chưa cao (khâu gieo sạ) làm chi phí sản xuất tăng (lượng giống gieo sạ còn cao, bình 

quân khoảng 100 - 120 kg/ha, trong khi giải pháp cấy, sạ cụm… giảm lượng giống còn 

40 - 60kg/ha). Khâu chăm sóc (bón phân, phun thuốc BVTV) chỉ sử dụng phổ biến bình 

phun vác vai. 

Hiện còn một số khâu sản xuất ít được cơ giới hoá nên chưa thúc đẩy phát triển nâng 

cao thêm chuỗi giá trị trong ngành sản xuất lúa, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp tuần hoà 

như khâu cuộn rơm, khâu cắt rạ. 

3.2.2. Nguyên nhân 

Một số nơi diện tích sản xuất còn manh mún nhỏ lẻ, thiếu hạ tầng hỗ trợ cơ giới hoá, 

chi phí cho việc áp dụng cơ giới hóa còn cao, kém hiệu quả. Một số nơi nền đất yếu, một 

số loại máy múc như máy cấy khó vận hành, dễ lún, lầy. 

Nhiều nơi nông dân chưa liên kết hình thành các tổ, nhóm dịch vụ cơ giới phục vụ 

cộng đồng do một số loại máy giá cả máy móc cao, thời gian thu hồi vốn dài.  

Một số loại máy móc tiên tiến ra đời cần có quá trình thực tiễn thông qua các mô hình 

trình diễn ở từng địa phương tạo chuyển biến thực hành áp dụng tiến bộ kỹ thuật. 
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IV. GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ CƠ GIỚI HÓA TRÊN LÚA HƯỚNG TỚI NỀN NÔNG 

NGHIỆP BỀN VỮNG 

4.1. Đối với Nhà nước 

Các địa phương cần hoàn thiện quy hoạch tích hợp, trong đó cần xác định vùng sản 

xuất lúa tập trung để tiếp tục hoàn thiện, củng cố, phát triển mô hình cánh đồng lớn gắn 

với xây dựng vùng nguyên liệu theo nhu cầu doanh nghiệp. Tạo điều kiện để những vùng 

sản xuất lúa bất lợi được chuyển đổi sang các đối tượng sản xuất khác. 

Tiếp tục đẩy mạnh, triển khai về chính sách hỗ trợ vốn vay mua máy móc, thiết bị 

phục vụ sản xuất cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tiếp cận nguồn vốn được 

hỗ trợ lãi suất theo quy định của Trung ương.  

Thực hiện công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật như Chương trình Khuyến nông 

cần quan tâm xây dựng các mô hình chuyển giao các công nghệ máy móc tiên tiến phục 

vụ sản xuất. 

Trong quá trình xây dựng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất lúa cần nghiên cứu, bổ 

sung các hợp phần thúc đẩy ứng dụng máy móc, công nghệ, co giới hoá vào sản xuất. 

4.2. Đối với doanh nghiệp, các viện, trường 

Cần tiếp tục nghiên cứu, cải tiến máy móc, công nghệ ngày càng phù hợp với điều 

kiện thực tiễn từng địa phương, từng vùng đất như: vùng đồng bằng sông Cửu Long nền 

đất yếu nên cần tiếp tục cải tiến máy cấy hạn chế lún, lầy. Cải tiến máy drone phục vụ 

cho việc gieo sạ, bón phân. 

Trong các chuỗi liên kết với nông dân, doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, 

hỗ trợ sớm triển khai các tiến bộ kỹ thuật, trong đó có việc mạnh dạn đưa vào các máy 

móc thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất. 

Đẩy mạnh nghiên cứu thúc đẩy quan tâm sử dụng một số phụ phẩm trong ngành hàng 

lúa gạo để thúc đẩy phát triển các dịch vụ như cuộn rơm rạ để hạn chế khí phát thải nhà kín. 

4.3. Đối với nông dân 

Vận dụng kịp thời và hiệu quả các chủ trương chính sách hiện có để tạo nguồn lực 

cho HTX/TCND ứng dụng và thực hiện Cơ giới hóa trong sản xuất có kết quả cao.  

Mạnh dạn liên kết để hình thành các Hợp tác xã để tăng quy mô vùng sản xuất và 

hình thành các tổ, nhóm dịch vụ cơ giới hóa các khâu làm đất, tưới nước, chăm sóc, bón 

phân và thu hoạch phù hợp với từng vùng sản xuất hàng hóa lớn, thiếu lao động./. 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CẦN THƠ 
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ 

TRONG SẢN XUẤT TRÁI CÂY TẠI TỈNH TIỀN GIANG 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang  

I. THỰC TRẠNG CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ TRONG SẢN XUẤT TRÁI CÂY TẠI 

TỈNH TIỀN GIANG 

Tiền Giang với diện tích tự nhiên 255.636 ha, chiếm 6,2% diện tích đồng bằng sông 

Cửu Long (trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp 190.076 ha, chiếm 74,35% diện 

tích tự nhiên); khí hậu, thổ nhưỡng và nguồn nước thuận lợi để phát triển nông nghiệp đa 

dạng, sản xuất hàng hóa và ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó thế mạnh của tỉnh là 

trái cây và rau màu, nhất là trái cây xuất khẩu mang lại giá trị cao. Với diện tích cây ăn 

trái năm 2021 đạt 82,37 ngàn ha, sản lượng 1,61 triệu tấn. Hiện nay tỉnh đã hình thành 

một số vùng chuyên canh như vùng sầu riêng với diện tích hơn 15,1 ngàn ha, sản lượng 

256 ngàn tấn; vùng thanh long với diện tích 9,7 ngàn ha, sản lượng 258 ngàn tấn; vùng 

khóm với diện tích 14,3 ngàn ha, sản lượng 250 ngàn tấn; vùng trồng mít với diện tích 

14,4 ngàn ha, sản lượng 241 ngàn tấnvà một số vùng trồng tập trung như: vùng bưởi với 

diện tích 5,2 ngàn ha, sản lượng gần 93,6 ngàn tấn; vùng sapo với diện tích 2,5 ngàn ha, 

sản lượng 65,7 ngàn tấn; vùng xoài với diện tích 3,3 ngàn ha, sản lượng 80,9 ngàn tấn,..... 

Sản xuất cây ăn trái ngày càng đi vào chiều sâu và chất lượng; ứng dụng khoa học công 

nghệ, nhất là công nghệ cao vào sản xuất ngày càng được chú trọng. 

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 23/9/2009 của 

Chính phủ về cơ chế, chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản; 

Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về 

chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp; Quyết định số 858/QĐ-TTg 

ngày 20/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới 

hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm sản đến năm 2030; Tỉnh Tiền Giang xác định phát 

triển cơ giới hóa nông nghiệp theo hướng cơ giới hóa đồng bộ, theo chuỗi liên kết sản 

xuất với chế biến, tiêu thụ; đẩy mạnh sử dụng máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến, 

công nghệ số, công nghệ thông minh là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa nông thôn nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và hội 

nhập quốc tế. 

Việc thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp sẽ góp phần giải quyết khâu lao động nặng 

nhọc, tính thời vụ, giảm tổn thất trong nông nghiệp, giảm chi phí đầu vào, nâng cao 

năng suất, chất lượng sản phẩm. Ngoài ra việc áp dung cơ giới hóa còn góp phần giải 

quyết nhiều thách thức, đặc biệt là tình trạng khan hiếm nguồn lực đất đai, lao động, 

năng lượng tự nhiên; giúp giảm tổn thương do biến đổi khí hậu, an toàn sức khỏe cho 
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người sản xuất bằng cách mô hình canh tác hiện đại, thân thiện với môi trường hơn, đáp 

ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng hàng hóa, truy xuất 

nguồn gốc. 

Xác dịnh được ý nghĩa của cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, thời gian qua, 

cùng với tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thực hiện đề án cắt vụ, 

chuyển đổi cơ cấu mùa vụvà cơ cấu cây trồng; ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, 

nông nghiệp hữu cơ; Tỉnh Tiền Giang đã đẩy mạnh việc áp dụng cơ giới hóa vào sản 

xuất nông nghiệp. Hiện mức độ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp của tỉnh ngày càng 

tăng, nhiều loại máy móc, thiết bị được sử dụng trong nông nghiệp, nhiều khâu sản xuất 

có mức độ cơ giới hóa cao đã góp phần nâng cao năng suất và giá trị gia tăng của sản 

phẩm nông nghiệp.  

Kết quả đạt được cụ thể như sau: 

- Trên cây lúa: Cơ giới hóa trong khâu làm đất, thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp 

đã được ứng dụng mạnh mẽ và đạt 100% diện tích; gieo cấy bằng máy đạt 74,5% 

diệntích; cơ giới hóa trong phunthuốc BVTV, bón phân dạng lỏng trên 98% diện tích. 

- Trên cây rau: Diện tích áp dụng cơ giới hóa trong khâu làm đất đạt 41,73%, bơm 

tưới đạt 100%, phun thuốc BVTV bằng máy đạt 100%, phun bón phân đạt 36,3%. 

- Trên cây ăn trái: Cơ giới hóa trong khâu làm đất chiếm 84,3%, bơm tát bằng động 

cơ chiếm 100%, phun thuốc BVTV bằng máy chiếm 100%, ứng dụng hệ thống tưới nước 

phun mưa vào sản xuất chiếm 59,0 % diện tích. 

Riêng việc áp dụng cơ giới hóa trên cây ăn trái cụ thể ở các khâu như sau: 

- Khâu làm đất: Sử dụng máy đào để đào mương, lên liếp, máy xới đất cho cây ăn 

trái, đặc biệt sử dụng cho canh tác cây khóm và cây sầu riêng. 

- Khâu chăm sóc: Ở khâu phun thuốc sử dụng các loại máy phun thuốc chuyên dụng, 

ngoài ra tỉnh có một số mô hình phun thuốc tự động bằng động cơ trên cây sầu riêng, 

sapo, thanh long mang lại hiệu quả cao, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người sản xuất; ở 

khâu tưới tiêu: các vườn cây đều có lắp đặt các máy bơm điện và hệ thống ống dẫn nước, 

vòi phun tự động; một số mô hình ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, kết hợp với bón 

phân chiếm 12,47%. Trên cây thanh longmô hình trồng thanh long trồng thanh long leo 

giàn (theo giàn TBar - NewZealand hoặc kiểu giàn chữ A theo Đài Loan) chiếm 5% diên 

tích. Bên cạnh đó, có khoảng 76,3% diện tích thanh long và có khoảng 96,3% diện tích 

sầuriêng có áp dụng tưới nước phun mưa, nhỏ giọt...; các công cụ về tỉa cành, tạo tán, bao 

trái, thu hoạch cũng được nông dân nghiên cứu chế tạo cải tiến và ứng dụng phổ biến 

đảm bảo chất lượng nguyên liệu trước thu hoạch. 

- Khâu bảo quản: Việc đầu tư các trang thiết bị hiện đại, phục vụ sản xuất cũng được 

các doanh nghiệp quan tâm, đầu tư. Đặc biệt là đầu tư các kho bảo quản lạnh để bảo quản 

các sản phẩm phục vụ trong quá trình chế biến hoặc xuất khẩu các sản phẩm tươi theo 
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yêu cầu của khách hàng. Riêng lĩnh vực sơ chế, chế biến trái cây trên địa bàn tỉnh, các cơ 

sở đã đầu tư kho lạnh để bảo quản. Hiện trên toàn tỉnh, có trên 90 kho lạnh với tổng công 

suất trên 15.000 tấn. Ngoài ra, một số công ty cũng đã đầu tư các trang thiết bị khác như 

máy sấy thăng hoa, sấy dẻo... để phục vụ chế biến, đa dạng các sản phẩm. 

Về kết quả triển khai chính sách hỗ trợ cơ giới hóa trên địa bàn tỉnh: 

- Thực hiện Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, tỉnh Tiền Giang 

đã triển khai đến các đối tượng để tiếp cận chính sách hỗ trợ này, đến 2020 đã có 481 

khách hàng vay vốn với tổng số tiền vay là 136.704 triệu đồng, số tiền lãi được hỗ trợ là 

11.154 triệu đồng. Khách hàng vay vốn để đầu tư chủ yếu máy gặt đập liên hợp, máy sấy 

nông sản, máy làm đất, san phẳng đồng ruộng... 

- Ngoài ra từ nguồn kinh phí khuyến nông, địa phương xây dựng nhiều mô hình trình 

diễn, chuyển giao đến nông dân những tiến bộ kỹ thuật về cơ giới hóa trong nông nghiệp 

như: trên lúa: mô hình ứng dụng máy cuốn rơm phục vụ sản xuất sau thu hoạch, mô hình 

sử dụng máy cấy lúa kết hợp với vùi phân, mô hình gieo sạ bằng khay, trên cây ăn trái: 

xây dựng mô hình tưới nước tiết kiệm cho mãng cầu xiêm, mô hình thanh long trồng 

giàn; từ nguồn kinh phí khuyến công tỉnh đã thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp/hợp tác 

xã máy móc thiết bị trong chế biến, đóng gói, bảo quản trái cây. 

Bên cạnh kết quả đạt được, việc đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trên địa bàn tỉnh 

nói chung và cơ giới hóa trên cây ăn trái nói riêng cũng gặp các khó khăn, hạn chế 

chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của địa phương: 

- Mức độ cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp một số khâu đạt cao nhưng chưa toàn 

diện, một số khâu mức độ cơ giới hóa còn thấp, đặc biệt trong khâu chăm sóc, thu hoạch 

và bảo quản cây ăn trái. 

- Kết cấu hạ tầng nông thôn chưa phát triển đồng bộ; giao thông nội đồng, hệ thống tiêu, 

thoát nước chưa phát triển tương ứng, vì vậy chưa tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển 

cơ giới hóa nông nghiệp nhất là các máy làm đất theo yêu cầu thâm canh, máy thu hoạch, 

vận chuyển nông sản, máy bay phun xịt. 

- Công nghệ phụ trợ chưa phát triển khiến giá vật tư, trang thiết bị cao do phải nhập 

khẩu. Thiếu hệ thống kiểm định và đánh giá về công nghệ máy móc, thiết bị phục vụ cơ 

giới hóa nông nghiệp. 

- Cơ chế chính sách của nhà nước chưa đủ hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp đầu tư 

vào cơ giới hóa nông nghiệp. 

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do: 

- Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún,thiếu liên kết của kinh tế hộ trong một nền nông 

nghiệp mà các hộ nông dân vẫn là chủ thể sản xuất chính cản trở việc đẩy mạnh ứng dụng 

cơ giới hóa đồng bộ. 
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- Công tác nghiên cứu khoa học công nghệ về cơ khí nông nghiệp còn ít, chưa có 

nhiều doanh nghiệp tham gia. 

- Thị trường cung cấp máy móc, thiết bị cơ giới trong sản xuất cây ăn trái còn hạn chế 

về số lượng và chủng loại, thiếu cơ sở dịch vụ máy cơ giới chuyên ngành, trung tâm cơ 

giới hóa nông nghiệp. Sự gắn kết giữa doanh nghiệp và người sản xuất còn hạn chế. 

- Các cơ chế, chính sách đã ban hành tương đối đầy đủ nhưng tính thực thi còn thấp 

như chính sách hỗ trợ nông dân mua máy sản xuất nông nghiệp (Quyết định 

68/2013/QĐ-TTg) chưa phát huy hiệu quả do khả năng tiếp cận vốn vay của người dân 

còn hạn chế do hộ nông dân không có tài sản thế chấp.  

- Chất lượng lao động nông thôn thấp, nhiều lao động vận hành, sử dụng máy nông 

nghiệp chưa qua đào tạo. 

II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN CƠ GIỚI 

HÓA TRONG THỜI GIAN TỚI 

Về định hướng phát triển cơ giới hóa trên cây ăn trái 

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ ở tất cả các khâu từ làm đất, gieo 

trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản; trong đó chú trọng ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại 

trong khâu làm đất trên các loại cây trồng, đảm bảo cơ giới hóa trong khâu làm đất đạt 

100%; trong khâu chăm sóc, thu hoạch chú trọng ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước; nhân rộng mô hình phun xịt thuốc bằng máy bay, hệ thống phun xịt thuốc tự 

động; tiếp tục nghiên cứu cải tiến phương tiện, dụng cụ trong bao trái, thu hoạch và vận 

chuyển đảm bảo chất lượng nguyên liệu. Trong khâu bảo quản: Tăng cường đầu tư phát triển 

hệ thống sơ chế trái cây tại các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, bảo đảm an toàn thực 

phẩm và hạn chế đến mức thấp nhất tổn thất sau thu hoạch; tiếp tục thực hiện áp dụng khoa 

học công nghệ, nhất là công nghệ 4.0 và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến vào cơ giới 

hóa nông nghiệp để đảm bảo kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm, đáp ứng tốt các yêu cầu của thị trường tiêu thụ, bảo vệ tốt môi trường.  

Về các giải pháp trọng tâm phát triển cơ giới hóa trong thời gian tới 

Thứ nhất, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy mạnh tích tụ ruộng đất để 

hình thành nhiều cánh đồng liên kết hoặc các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, áp dụng 

cơ giới hóa đồng bộ theo chuỗi gắn với tổ chức sản xuất quy mô lớn. Hình thành các tổ 

chức liên kết hợp tác sản xuất nhằm ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất phù hợp với tình 

hình sản xuất tại địa phương, đa dạng các hình thức, tổ chức sản xuất hiệu quả, hoặc hình 

thành các tổ chức dịch vụ cơ giới ở nông thôn, phân công lại lao động để nâng cao hiệu 

quả của việc áp dụng cơ giới hóa. 

Thứ hai, tiếp tục đầu tư nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn 

phù hợp với việc đưa máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất: quy hoạch, cải tạo, san phẳng 

đồng ruộng; giao thông nội đồng và giao thông nông thôn, hệ thống tiêu, thoát nước. 
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Thứ ba, chuyển giao và ứng dụng các đề tài nghiên cứu, các dự án hỗ trợ cơ giới hóa 

trong sản xuất; xây dựng các mô hình trình diễn về cơ giới hóa đồng bộ sản xuất nông 

nghiệp ở những vùng sản xuất tập trung, hàng hóa. Chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về cơ 

điện nông nghiệp thông qua các mô hình khuyến công nông nghiệp. 

Thứ tư, xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách hữu hiệu nhằm khuyến khích các 

doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực cơ giới hóa đồng bộ. 

Thứ năm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cơ giới hóa đồng bộ trong 

nông nghiệp gồm: nhân lực nghiên cứu, dịch vụ, tư vấn phát triển, quản lý nhà nước và tổ 

chức thực hiện các dự án cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp; nhân lực trực tiếp sử 

dụng, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy, thiết bị, công nghệ trong nông nghiệp;  

III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế 

biến nông lâm sản đến năm 2030 theo Quyết định số 858/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ, Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang kiến nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT: 

- Sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng 

bộ trong nông nghiệp tạo cơ sở pháp lý để đẩy mạnh thực hiện và đầu tư vào cơ giới hóa 

trong nông nghiệp, trong đó đề nghị điều chỉnh: 

 + Mức vay tối đa 100% giá trị máy móc, thiết bị công nghệ như Quyết định số 

68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm 

giảm tổn thất trong nông nghiệp trước đây (theo dự thảo mức vay tối đa 70%);  

+ Bổ sung Danh mục các loại máy, thiết bị công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp, 

phục vụ việc cắt tỉa cành, tạo dàn, tạo tán bao trái, các thiết bị xử lý sau thu hoạch. 

+ Đề nghị sửa đổi bổ sung chính sách sao cho tài sản thế chấp được hình thành từ vốn 

vay nhằm khuyến khích nông dân mạnh dạn đầu tư mới máy móc thiết bị tiên tiến và các 

doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư sản xuất máy móc thiết bị phục vụ góp phần giảm tổn thất 

sau thu hoạch trong nông nghiệp.  

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong hoàn thiện và triển khai chính sách khuyến 

khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, trong đó có nhiều chính sách ưu tiên 

thúc đẩy hỗ trợ cơ giới hóa trong nông nghiệp. 

- Kiến nghị Trung tâm khuyến nông Quốc gia triển khai nhiều chương trình, dự án, 

mô hình ứng dụng cơ giới hóa trên cây ăn trái; hỗ trợ đào tạo nghề về kỹ thuật cho các tổ 

chức đại diện nông dân, nông dân trong bảo dưỡng, vận hành, sửa chữa, hướng dẫn kỹ 

thuật trang thiết bị máy móc./. 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TIỀN GIANG 
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THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CƠ GIỚI HOÁ  

TRONG NUÔI TRỒNG, KHAI THÁC VÀ BẢO QUẢN CHẾ BIẾN THỦY SẢN 

TỈNH SÓC TRĂNG 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng 

I. THỰC TRẠNG NGÀNH THỦY SẢN TỈNH SÓC TRĂNG 

Tỉnh Sóc Trăng là một tỉnh ven biển, có 3 cửa sông chính là Định An, Trần Đề, Mỹ 

Thanh đổ ra Biển Đông, với 72 km chiều dài bờ biển, có tán rừng phòng hộ ven biển 

khoảng 6.000 ha, tạo nên hệ sinh thái tự nhiên đa dạng, ngư trường khai thác thủy sản 

gần với cửa biển Trần Đề, rất thuận lợi cho nghề khai thác hải sản trên biển, hiện tại toàn 

tỉnh có 998 tàu với tổng công suất 201.108 CV, trong đó tàu có chiều dài lớn nhất từ 15m 

trở lên hoạt động vùng khơi là 337 tàu, công suất 174.807 CV.  

Từ năm 2020 đến nay Sóc Trăng phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do tác 

động tiêu cực, liên tục của các đợt dịch Covid 19 đã ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các 

ngành, các lĩnh vực, riêng về lĩnh vực nông nghiệp cũng không nằm ngoài các thách thức, 

khó khăn đó, do toàn tỉnh phải cách ly phòng chống dịch Covid 19, nên thị trường tiêu 

thụ nông sản, gia súc gia cầm, thủy sản ứ đọng, giá giảm sâu, gần đây do ảnh hưởng giá 

nhiên liệu tăng cao, từ đó dẫn đến giá bán các mặt hàng thủy sản thấp hơn giá thành sản 

phẩm, làm cho người nông dân thua lỗ. Tuy nhiên, trong những thời điểm khó khăn đó, 

ngành nông nghiệp tỉnh nhà đã tích cực triển khai thực hiện tái cơ cấu lại sản xuất nông 

nghiệp nhằm khai thác, tiềm năng, lợi thế của địa phương, từng bước đưa sản xuất nông 

nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học 

kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước sản xuất gắn 

với bảo quản, chế biến, quảng bá và liên kết tiêu thụ sản phẩm. 

Kết thúc năm 2021, tỉnh Sóc Trăng thành công rực rỡ trong vụ tôm nuôi nước lợ, với 

kim ngạch xuất khẩu thủy sản hơn 1 triệu USD. Đó được xem là thành tựu nổi bật của 

ngành thủy sản, thành quả nuôi tôm nước lợ đã trở thành điểm sáng của tỉnh, với sản 

lượng tôm nuôi ước đạt gần 190.000 tấn/năm. Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, các doanh nghiệp 

và người nuôi tôm đã chung tay phát huy thế mạnh địa phương, vượt qua những khó khăn 

trong những năm đầu phát triển “nghề nuôi tôm”. Từng bước hình thành các vùng nuôi 

tôm quy mô lớn và chuyển dần hình thức nuôi tôm truyền thống sang nuôi tôm công nghệ 

cao, từ đó sản lượng tôm nuôi tăng vượt trội so với nuôi tôm truyền thống. Tỉnh Sóc 

Trăng với 72 km chiều dài bờ biển, có tán rừng phòng hộ ven biển khoảng 6.000 ha, tạo 
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nên hệ sinh thái tự nhiên đa dạng, ngư trường khai thác thủy sản gần với cửa biển Trần 

Đề, rất thuận lợi cho nghề khai thác hải sản trên biển, hiện tại toàn tỉnh có 998 tàu cá với 

tổng công suất 201.108 CV, trong đó tàu có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên hoạt động 

vùng khơi là 337 tàu, công suất 174.807 CV.  

Nhằm phát triển thủy sản thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, sản xuất hàng hóa 

lớn gắn với công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển bền vững và chủ động thích ứng 

với biến đổi khí hậu; ngày 10/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế 

hoạch số 140/KH-UBND về Thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo Kế hoạch, phấn đấu đến năm 2025, tổng sản lượng 

thủy sản đạt 417.000 tấn; trong đó, sản lượng thủy sản nuôi đạt 342.300 tấn (tôm nước lợ 

233.800 tấn, thủy sản khác 108.500 tấn), sản lượng khai thác thủy sản đạt 74.700 tấn; 

tổng số lượng tàu thuyền trong toàn tỉnh đạt 924 tàu, tàu khai thác xa bờ 374 tàu. 

II. ỨNG DỤNG CƠ GIỚI HOÁ TRONG NUÔI TRỒNG, KHAI THÁC VÀ BẢO 

QUẢN CHẾ BIẾN THỦY SẢN TỈNH SÓC TRĂNG 

Đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất trong nuôi trồng và khai thác thủy 

sản, được xem là một trong những chính sách ưu tiên, nhằm thực hiện chủ trương 

“Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”. Chính sách này càng trở nên 

phù hợp hơn và khẳng định tính đúng đắn trong bối cảnh hiện nay khi cơ giới hóa đã 

được xác định là yếu tố tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao 

giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Chính vì vậy, trong nhiều năm trở lại đây, đã có 

rất nhiều chính sách được ban hành từ phía Chính phủ như: Chính sách giảm tổn thất 

sau thu hoạch đối với nông sản theo Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 23/9/2009 của 

Chính phủ; chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 

07/07/2014 của Chính phủ; chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với 

nông sản, thủy sản theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010, Quyết định 

số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02/12/2011 và Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 

14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả cho thấy mức độ cơ giới hóa sản xuất 

thủy sản ngày càng tăng, nhiều loại máy móc, thiết bị được sử dụng trong hoạt động 

thủy sản, nhiều khâu sản xuất có mức độ cơ giới hóa cao đã góp phần nâng cao năng 

suất và giá trị gia tăng của sản phẩm thủy sản, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng nền 

nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao  

* Đối với ứng dụng cơ giới hóa trong nuôi trồng thủy sản: 

Việc cơ giới hóa trong nuôi trồng thủy sản được áp dụng từ khâu cải tạo ao ban đầu 

đến khâu thu hoạch tôm nuôi. Có thể nói, trong hoạt động nuôi trồng thủy sản đã ứng 

dụng cơ giới hóa 100% tất cả các công đoạn. 
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Nhiều năm qua, ngành nông nghiệp phối hợp địa phương triển khai ứng dụng cơ 

giới hóa trong nuôi trồng thủy sản như: Trong nuôi tôm, sử dụng sàn cho ăn tự động 

nhằm rải đều thức ăn và giảm công lao động, giảm thất thoát thức ăn, ứng dụng công 

nghệ thông tin để theo dõi, kiểm soát các yếu tố môi trường như pH nước, nhiệt độ, 

lượng oxy hòa tan,... thông qua hệ thống quan trắc môi trường ao nuôi. Trong cải tạo ao 

người nuôi sử dụng máy cào bùn để loại bỏ bùn đáy ao, chất hữu cơ dư thừa từ vụ nuôi 

trước để chuẩn bị cho vụ mới. Trong quá trình xuất bán giống, các công ty sử dụng máy 

đếm tôm trong quá trình đóng giống, giúp cho việc kiểm soát tôm xuất bán được chính 

xác về số lượng.  

Ngoài ra các hệ thống sục khí cũng được trang bị trong các ao nuôi tôm nhằm đảm 

bảo oxy hòa tan cho tôm nuôi. Các hệ thống máy sục khí nano oxy cũng được sử dụng 

nhất là trong các mô hình nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh lót bạt nhiều giai đoạn. 

Trong mô hình ương nuôi tôm nhiều giai đoạn thì hệ thống máy sang tôm tự động cũng 

được sử dụng trong các farm lớn để tự động hóa quy trình sang tôm một cách chuyên 

nghiệp, giúp việc sang tôm được nhanh hơn, giảm stress cho tôm post đồng thời trong 

quá trình nuôi tôm thì việc sử dụng hệ thống xiphong đáy ao là một khâu rất quan trọng 

trong việc loại bỏ bùn đáy ao, phân tôm, thức ăn dư thừa, vỏ tôm ra khỏi đáy ao, giúp 

môi trường ao nuôi sạch và ổn định, giảm thiểu chất hữu cơ tích tụ ở đáy ao giúp môi 

trường sạch và tôm nuôi khỏe. 

Trong nuôi tôm vấn đề về điện sản xuất là một nhu cầu không thể thiếu, với nhu cầu 

phát triển nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh ngày càng cao, việc sử dụng điện hiệu quả, 

đáp ứng nhu cầu sử dụng là tất yếu, tuy nhiên hiện nay một số trang trại nuôi tôm lớn đã 

triển khai lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, qua đó cũng giải quyết phần nào về 

tình trạng thiếu điện sản xuất như hiện nay. 

* Đối với ứng dụng cơ giới hóa trong khai thác thủy sản:  

Khai thác thủy sản có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế thủy sản nói riêng, 

kinh tế nông nghiệp và kinh tế đất nước nói chung, giải quyết việc làm cho hàng triệu 

ngư dân ven biển, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng trên vùng biển, đảo. Hoạt động 

chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới trong khai thác hải sản ở Sóc 

Trăng luôn được quan tâm bởi các cấp, các ngành và đặc biệt là sự năng động, sáng tạo 

của các doanh nghiệp và bà con ngư dân. Nhờ đó, năng suất và chất lượng sản phẩm của 

nghề khai thác thủy sản đã được cải thiện đáng kể trong thời gian qua. Từ một nghề cá 

hoàn toàn thủ công, đến nay đã từng bước được hiện đại hóa. 

Hệ thống cơ giới hóa trong khai thác như máy tời thu, thả lưới, hệ thống cẩu trên 

tàu cá đã được lắp đặt cho toàn bộ tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên khai thác ở vùng 



SEMINAR SCALE-APPROPRIATE MECHANIZATION FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE 

 58 

biển xa bờ, qua đó đã hỗ trợ ngư dân thu, thả lưới dảm bảo an toàn, đồng thời đảm bảo 

an toàn lao động cho ngư dân khi hoạt động trên biển, sản phẩm thủy sản khai thác 

được đưa vào hầm bảo quản nhanh, chất lượng thủy sản khai thác được bảo quản tốt, 

giá bán được nâng cao, từ đó hiệu quả sản xuất tăng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh 

tế trong khai thác thủy sản. Việc ứng dụng máy tời thu, thả lưới trong khai thác hải sản 

đã hỗ trợ tăng năng suất, giảm lao động bằng sức người và hướng đến phát triển nghề 

cá hiện đại.  

* Đối với ứng dụng cơ giới hóa trong bảo quản chế biến thủy sản:  

Việc áp dụng cơ giới hóa trong chế biến thủy sản, hiện nay nhiều doanh nghiệp sử 

dụng hệ thống tự động đếm, tự động phân loại trên băng chuyền, hệ thống tự động đánh 

vẩy cá, hệ thống tự động tách bóc xương cá và thịt cá, hệ thống băng truyền tải trong các 

nhà máy chế biến thủy, hải sản, cũng như sử dụng các hệ thống đóng băng làm lạnh 

nhanh giúp giảm được tỷ lệ mạ băng cũng như đảm bảo chất lượng của nguyên liệu. 

III. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN HẠN CHẾ 

* Thuận lợi: 

Có sự quan tâm của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong 

chỉ đạo và ban hành các chính sách nhằm ứng dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa 

trong khai thác thủy sản. 

* Khó khăn, hạn chế: 

- Vốn đầu tư sản xuất, việc các hộ nông dân thiếu vốn đầu tư sản xuất còn nhiều, 

nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước không nhiều, việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng còn 

gặp nhiều khó khăn nên việc đầu tư để tái cơ cấu sản xuất theo hướng trang trại, tập trung 

và ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế.  

- Lực lượng lao động sản xuất, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, có sự chuyển 

dịch rất lớn từ lao động nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, lực lượng lao động trẻ 

đều vào làm trong các công ty, xưởng sản xuất, chất lượng lao động nông nghiệp chưa 

đáp ứng với yêu cầu của sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tập trung, quy mô lớn.  

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm còn bấp bênh, thị trường tiêu thụ chưa đa dạng, hạn 

hẹp, không ổn định nên tình trạng được mùa, mất giá, sản phẩm khó tiêu thụ vẫn còn xảy 

ra. Mặt khác, giá cả các dịch vụ đầu vào như nhiên liệu, vật tư nông nghiệp liên tục tăng 

cao dẫn đến hiệu quả sản xuất thủy sản thấp. 

- Đối với lĩnh vực khai thác thủy sản, việc ứng dụng cơ giới hóa công nghệ cao trong 

việc lên xuống hàng thủy sản còn hạn chế, việc bốc dỡ sản phẩm thủy sản khai thác qua 

Cảng còn dùng hình thức thủ công, đều này làm tăng thời gian, tăng chi phí, giảm chất 

lượng sản phẩm thủy sản. 
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IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

4.1. Đối với Trung ương  

Tăng cường dự báo thông tin thị trường, sớm điều chỉnh, sửa đổi chính sách phát 

triển thủy sản, chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, 

thủy sản, nhằm thúc đẩy việc phát triển sản xuất, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an 

sinh xã hội.  

4.2. Đối với tỉnh 

Có chính sách hỗ trợ lâu dài cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp 

để các doanh nghiệp có thể duy trì được hoạt động sau mỗi khi có rủi ro do thiên tai, 

dịch bệnh. 

4.3. Đối với các Viện, Trường 

Cần quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực thủy sản, cũng như 

lĩnh vực nông nghiệp nói chung, để góp phần đáp ứng trình độ ngày càng phát triển 

của xã hội./. 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÓC TRĂNG 
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GIẢI PHÁP CƠ GIỚI HÓA VÀ SAU THU HOẠCH  
HỖ TRỢ SẢN XUẤT LÚA GẠO BỀN VỮNG 

TS. Nguyễn Văn Hùng 

Trưởng nhóm Cơ giới hoá & Sau thu hoạch 

 Ing.Agr.Dip. Martin Gummert 

Chuyên gia cao cấp  

Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRRI 

hung.nguyen@irri.org & m.gummert@irri.org 

Tóm tắt 

Lúa gạo là lương thực chính của gần một nửa thế giới. Khoảng 500 triệu tấn gạo được sản xuất hàng 

năm trên thế giới, trong đó 90% là từ các nước châu Á. Việc tăng sản lượng gạo là cần thiết để cung cấp cho 

các thế hệ tương lai đang đối mặt những thách thức như với tăng dân số, biến đổi khí hậu, giảm diện tích đất 

trồng lúa, thiếu lao động, không sử dụng tối ưu các đầu vào nông nghiệp như phân bón và hóa chất nông 

nghiệp, thất thoát sau thu hoạch cao trong chuỗi giá trị, quy mô ruộng nhỏ, và thu nhập từ canh tác lúa còn 

thấp, v.v. Tất cả yếu tố đó cũng gây những tác động lớn đến môi trường trong quá trình sản xuất lúa gạo.  

Trong hội thảo này, chúng tôi sẽ trình bày những thách thức chính hiện tại trong sản xuất lúa gạo và 

những giải pháp mà IRRI đã phát triển nhằm mục đích tăng cường sản xuất lúa gạo bền vững tập trung vào 

việc nâng cấp chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, các thực hành tốt nhất trong cơ giới hóa, sau thu hoạch, quản lý 

rơm rạ, và nông nghiệp kỹ thuật số tích hợp. Chúng tôi cũng sẽ trình bày một số nghiên cứu điển hình về các 

giải pháp cơ giới hóa, sau thu hoạch và quản lý rơm rạ phù hợp cho từng điều kiện và chỉ tiêu yêu cầu cụ thể. 

MECHANIZATION & POSTHARVEST FOR SUPPORTING SUSTAINABLE 

RICE PRODUCTION 

Dr. Nguyen Van Hung, Mechanization and Postharvest Team Leader 

Martin Gummert, Senior Scientist  

International Rice Research Institute 

hung.nguyen@irri.org & m.gummert@irri.org 

Abstract 

Rice is a staple food for nearly half of the world. Approximately 500 million tons of milled rice are 

produced annually around the world, of which 90% comes from Asian countries. The required increase of 

rice production for feeding future generations is challenged by climate change, decrease in favorable rice 

areas, labor shortage, sub-optimal use of farm inputs like fertilizer and agrochemicals, high losses along the 

value chain, small farm sizes, and low incomes from rice farming, all also contributing to a high 

environmental footprint of rice production.  

In this talk, we will present the current major challenges for rice production and the solutions developed 

or promoted by IRRI aiming at increasing the sustainability of rice production with a focus on sustainable 

rice value chain upgrading, best practices of mechanization, postharvest, rice straw management, and 

integrated digital agriculture. We will also present some case studies of identified scale-appropriate 

mechanization options and best postharvest and rice straw management practices.  
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CANH TÁC LÚA THÔNG MINH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  

TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG  

HV. Chiến, NB. Vệ, MT. Phụng, PV. Tâm,  

PA. Cường, HT. Huy
1
, DV. Chiến

2 

1
Hội đồng Khoa học - Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền  

2
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia 

TÓM LƯỢC 

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Biến đổi khí 

hậu góp phần làm mất mùa và gia tăng sâu bệnh hại, mặn xâm nhập và các kịch bản để quản lý là rất khó 

lường. Một chương trình cải tiến “Canh tác lúa thông minh phù hợp với biến đổi khí hậu” của Công ty Cổ 

phần Phân bón Bình Điền được thực hiện từ năm 2016 đến 2022 nhằm giải quyết các tình huống đã nêu và 

xây dựng khả năng phục hồi của cộng đồng ở tại các địa điểm có ruộng lúa trình diễn đã chọn để nông dân 

áp dụng. Gói kỹ thuật áp dụng cho các nông dân tham gia để thích ứng với biến đổi khí hậu như là “IPM”, 

“3 Giảm và 3 Tăng”, “1 Phải làm và 5 Giảm”, “Không phun thuốc trừ sâu ăn lá ở 40NSKS”,”Sử dụng phân 

bón Đầu Trâu mặn phèn”,”Sử dụng máy bay không người lái để bón phân và thuốc trừ sâu”nhằm làm phong 

phú thêm sự phục hồi sức khỏe hệ sinh thái nông nghiệp, cải thiện sức khỏe đất, nguồn nước và đời sống 

cộng đồng dân cư nông thôn. Các nghiên cứu cơ bản, sự tác động được thực hiện trong một năm và từ khi 

bắt đầu áp dụng chương trình trong 6 năm đã chỉ ra rằng “Chương trình canh tác lúa thông minh thích ứng 

với biến đổi khí hậu” đã tạo ra một số thay đổi thuận lợi trong thực hành, thái độ và niềm tin của nông dân 

tại các xã của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. 

Các mô hình trình diễn trong thưc tiễn đã làm tăng năng suất hạt khô là 564kg ha vào năm 2016-2017 

và 480kg/ha vào năm 2020-2022, giảm lượng phân đạm (từ 90kg/ha xuống còn 70-80kg/ha) và số lần phun 

thuốc trừ sâu mỗi vụ (từ 4,4 lần trên vụ xuống còn 1,7 lần trên vụ). Tỷ lệ hạt giống gieo sạ cũng giảm đáng 

kể từ 150kg/ha xuống 75kg/ha. Nhiều nông dân cũng áp dụng không phun thuốc trừ sâu ở giai đoạn lúa của 

cây lúa (40 NSKS) so với giai đoạn đầu thì nông dân phun thuốc trừ sâu quá sớm. Lợi nhuận trung bình là 3 

triệu đồng trên ha ở những ruộng làm mô hình trình diễn.  

Từ kết quả khảo sát “KAP”, kiến thức, thái độ và thực hành của nông dân về độ chua của đất rất có giá 

trị đối với vùng đất phèn và nông dân biết khi nào nên bón “phân Đầu Trâu mặn phèn” cộng thêm vôi làm 

tăng độ pH lên theo các hương dẫn đã được khuyến cáo. Những nông dân được phỏng vấn tin rằng ở độ pH 

của đất dưới 4,5 (CaCl2) được coi là thích hợp cho việc bón phân mặn phèn và vôi trước đây nhưng hiện nay 

việc làm nầy này đã tăng lên, ở bất kỳ ruộng nào mà có độ pH dưới 5,0. Nông dân được phỏng vấn cũng 

hiểu về ảnh hưởng của đất phèn và đất bị nước biển dâng đối việc canh tác lúa lần lượt là 42% và 13%, theo 

thứ tự. Các loài thiên địch và dịch hại chính là quần thể rầy nâu ở cả 3 giai đoạn: đẻ nhánh, làm đòng và trỗ 

trong mô hình ruộng trình diễn luôn an toàn hơn ruộng đối chứng vì ruộng đối chứng luôn có số lượng rầy 

nâu cao so với các loài thiên địch. Phần trăm trung ký sinh trứng trong mô hình ở cả 3 giai đoạn luôn cao 

hơn đối chứng. Tình trạng này cho thấy trong điều kiện bình thường không cần phun thuốc trừ sâu thì các 

loài thiên địch rất phong phú và đa dạng. Do đó, đã có sự cân bằng của hệ sinh thái giữa quần thể côn trùng 

là dịch hại sẽ không có sự tái phát và bộc phát.  

Đối với truyền thông đa phương tiện, mục tiêu cơ bản là nhằm giáo dục để chắc chắn rằng nông dân 

hiểu được dự án này qua các phương tiện đã thực hiện như báo địa phương, kênh truyền hình, hội thảo và 

huấn luyện trực tuyến, phát trực tiếp sách hướng dẫn đã được xuất bản. 
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Nông dân đã thể hiện thái độ tích cực hơn đối với dự án này trong thực tế nhưng vẫn còn một số 

rào cản nhất định về nhận thức, chẳng hạn như khó thuê “máy sạ cụm” đúng thời gian gieo sạ, và 

“máy san bằng mặt ruộng bằng tia “laser”. Cần thêm thời gian và sự nỗ lực bền vững hơn nữa để điều 

chỉnh hành vi và nhận thức của nông dân, giữ lại những thay đổi tích cực và bỏ đi các rào cản về 

nhận thức. 

Các từ khóa: ĐBSCL, mực nước biển dâng, nông nghiệp thông minh, Phân Đầu trâu mặn phèn.  

I. MỞ ĐẦU 

Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm 13 tỉnh của miền Nam Việt Nam. Dân số khoảng 

17,4 triệu người, chiếm 21% dân số cả nước. Tổng diện tích trồng lúa là 3,4 triệu ha mỗi 

năm. Vào giữa tháng 3 năm 2016, gần cả nghìn người ở miền Nam không được tiếp cận 

với nước sạch. Và nguồn cung cấp gạo, sản phẩm cây trồng chính gặp phải nguy cơ. 

Nước mặn xâm nhập ở đồng bằng sông Cửu Long đã phá hủy ít nhất 159.000 ha lúa. 

Nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long đóng góp hơn một nửa tổng sản lượng lương 

thực của cả nước và hơn 80% lượng gạo xuất khẩu (Triết và ctv., 2020). Tác động của 

biến đổi khí hậu, đặc biệt là mực nước biển dâng và xâm nhập mặn ảnh hưởng đáng kể 

đến vùng đồng bằng, khiến sinh kế của người dân vùng đồng bằng ngày càng gặp rủi ro 

(Brown và ctv., 2018). Mặt khác, nông dân đã và đang sử dụng tỷ lệ hạt giống gieo sạ ở 

mức cao (hơn 150kg/ha) với biện pháp sạ thẳng bằng tay, bón nhiều đạm (> 90kg/ha) và 

có tần số phun thuốc BVTV cao (6-8 lần/vụ). Các loài côn trùng gây hại lúa chính được 

báo cáo là rầy nâu và sâu cuốn lá theo Heong và ctv., (1998) và có lưu ý rằng nông dân 

trồng lúa ở Châu Á thường đánh giá quá cao về thiệt hại nặng thấy được của sâu bệnh 

hại, chẳng hạn như sâu cuốn lá và rầy nâu. Tương tự, Chakraborty và Newton (2011), cho 

rằng nông dân tin vào thuốc trừ sâu là phương tiện phòng trừ dịch hại hiệu quả nhất và sẽ 

được áp dụng khi có cả hai yếu tố là nhận thức được mối đe dọa và tình hình của thực 

tiễn sản xuất. Qua cuộc điều tra “KAP” trước khi thực hiện chương trình, tỷ lệ nông dân 

tin rằng biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng đến việc trồng lúa đã giảm đáng kể. Do vậy, Công 

ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã phối hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam 

thực hiện nghiên cứu cơ bản về tỷ lệ giống gieo, loại-lượng-thời điểm bón phân trên bốn 

loại đất khác nhau của phân bón Bình Điền. Phối hợp với Trung tâm Bảo vệ Thực vật 

phía Nam thực hiện thí nghiệm đồng ruộng về rầy nâu và thiên địch và ong ký sinh trứng 

rầy nâu, có áp dụng “Công nghệ sinh thái”. Điều tra “KAP” trước và sau khi thực hiện dự 

án cũng đã được tiến hành. Dự án thực hiện từ năm 2016 gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn I 

(2016-2017) và giai đoạn II (2020-2025). 

“Chương trình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu” đã được nông 

dân ở đồng bằng sông Cửu Long quan tâm để thích ứng với biến đổi khí hậu trong việc 

lựa chọn một cách thông minh của phương pháp canh tác lúa tốt nhất nhằm mang lại lợi 

ích cao và nền nông nghiệp bền vững. 
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II. PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Địa điểm nghiên cứu cơ bản 

Các nghiên cứu được thực hiện trên 04 loại đất đại diện và chiếm diện tích lớn cho 

vùng đồng bằng sông Cửu Long: 

- Đất xám bạc màu: xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (giống OM 576). 

- Đất phù sa: thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (giống IR 5451). 

- Đất nhiễm mặn: xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng (giống Đài thơm 8). 

- Đất phèn: xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An (giống IR 4625). 

2.2. Loại phân và số lượng của Công ty Bình Điền trong các thí nghiệm 

Đầu Trâu mặn phèn (4% N + 14% P2O5 + 14,2% Ca + 14% SiO2), Đầu Trâu TE A1 

(21% N + 14% P2O5 + 7% K2O+2%S+TE); Đầu Trâu TE A2 (17%N + 4% P2O5 + 21% 

K2O+2%S+TE) so sánh với đối chứng làm theo nông dân. Có 5 nghiệm thức như sau:  

- Nghiệm thức 1: bón theo lượng bón phổ biến trong vùng thí nghiệm (Đ/C). 

- Nghiệm thức 2: bón phân chuyên dùng Đầu Trâu Bình Điền (lượng N = 70kg N/ha). 

- Nghiệm thức 3: bón phân chuyên dùng Đầu Trâu Bình Điền (lượng N = 80kg N/ha). 

- Nghiệm thức 4: bón phân chuyên dùng Đầu Trâu Bình Điền (lượng N = 90kg N/ha). 

- Nghiệm thức 5: bón phân chuyên dùng Đầu Trâu Bình Điền (lượng N=100kg N/ha). 

Đối với phân Lân (P2O5) và phân Kali (K2O) thì bón biến động từ 44kg-69kg/ha và 

40kg/ha-62kg/ha, theo thứ tự. Thời điểm bón: Bón nền (cùng thời điểm với lúc làm đất 

nếu như pH ≤ 5) “Đầu Trâu Mặn Phèn” bón thêm từ 200-300kg vôi, Bón thúc 1 (7-10 

NSKS) Đầu Trâu TE A1; Bón thúc 2 (18-20 NSKS) Đầu Trâu TE A1 và Bón đón đòng 

(40-42 NSKS) Đầu Trâu TE A2.  

2.3. Cách bố trí thí nghiệm 

Bố trí thí nghiệm theo “Khối hoàn toàn ngẫu nhiên” (RCBD) cho tất cả các thí 

nghiệm tại 4 địa điểm, có 4 lần nhắc lại, kích thước ô thí nghiệm là 20 mét vuông.  

2.4. Các dữ liệu thu thập 

- Đo chiều cao cây, đếm số chồi ở từng giai đoạn phát triển. 

- Năng suất thật (thu hoạch 5 mét vuông, cân trọng lượng hạt với ẩm độ 14%), thành 

phần năng suất lý thuyết (số bông/m
2
, số hạt chắc trên bông, trọng lượng 1.000 hạt). 

- Kinh phí đầu tư đầu vào và đầu ra, lợi nhuận ròng.  

2.5. Thí nghiệm về rầy nâu và thiên địch; thí nghiệm ký sinh trứng rầy 

- Về rầy nâu và thiên địch dùng vợt (30 vợt cho mỗi ruộng).  
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- Trồng 5 cây mạ vào trong hủ nhựa có kích thước (10cm đường kính x 15cm chiều 

cao) thả vào 5 rầy nâu trưởng thành cái có bầu, sau 48 giờ mang các hủ nhựa có mạ và 

trừng rầy đã đẻ đặt ngẫu nhiên vào ruộng (mỗi ruộng đặt 20 hủ gồm thí nghiệm và đối 

chứng). Sau 72 giờ mang vào phòng đếm ong ký sinh và ấu trùng rầy nâu (cho đến thời 

điểm trứng nở hết).  

- Công thức tính:  

Tỷ lệ trứng bị ký sinh (%) = 
Tổng số ong ký sinh

Tổng số ong ký sinh + ấu trùng của rầy nâu
  100 

2.6. Mô hình “Canh tác thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu”  

Lựa chọn 5 nông dân với diện tích khoảng 4-5ha của mỗi tỉnh để thực hiện mô hình. 

Ruộng của nông dân được chia làm 2 phần, một phần làm mô hình và phần còn lại làm đối 

chứng. Tất cả nông dân được tập huấn ở 4 thời điểm: Làm đất, thời kỳ mạ, đẻ nhánh, đòng 

và trổ chín. Nội dung huấn luyện bao gồm: Làm đất (đánh rãnh), đo pH, đo độ mặn (hay 

EC), bón phân, tưới nước tiết kiệm bằng “Ướt-khô xen kẽ”, “IPM” sử dụng thuốc BTVT 

an toàn và hiệu quả. Ngày hôi thảo đầu bờ cũng được tổ chức khi lúa vào giai đoạn chín. 

2.7. Điều tra xã hội học “KAP” trước và sau thực hiện chương trình 

Bộ câu hỏi được phát họa sẵn với những nội dung có liên quan đế canh tác lúa và 

biến đổi khí hậu tiến hành phỏng vấn nông dân trong và ngoài mô hình tại các xã thuộc 

13 tỉnh ĐBSCL. Có 378 nông dân tham gia phỏng vấn trước và 480 nông dân phỏng vấn 

sau thực hiện mô hình.  

Kiến thức, thái độ, mối quan tâm của nông dân, tình hình đất, lượng giống gieo sạ, cải 

tạo đất, thực hành tưới tiết kiệm nước và quản lý dịch hại cũng như nhận thức về biến đổi 

khí hậu và tác động của nó đối với sản xuất lúa. Tất cả dữ liệu được mã hóa, nhập và sau 

đó được phân tích bằng phần mềm (SPSS).  

III. KẾT QUẢ 

3.1. Về nghiên cứu cơ bản 

3.1.1. So sánh số chồi giữa 2 nghiệm thức có số lượng giống gieo sạ cao (100kg/ha) và 

lượng giống tháp (60kg/ha).  

Ở thời điểm đẻ nhánh tối đa (40NSKS) số chồi là 946 và 720 trên mét vuông ở múc 

cao và thấp, theo thứ tự. Vào thời điểm thu hoạch (90NSKS) là 522 và 489 bông. Như 

vậy tỷ lệ chồi hữu hiệu là (55% và 68%) và số hạt chắc trên bông lần lược là 62 hạt và 77 

hạt. Nếu tính năng suất lý thuyết lúa tươi, trọng lượng 1.000 hạt là 25g sẽ có được là 

8.09t/ha (lượng giống cao) và 9.41t/ha (lượng giống thấp).  
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Bảng 1. Số chồi củ thí nghiệm ở lượng giống cao (100kg/ha)  

và lượng giống thấp (60kg/ha) sạ thẳng bằng tay  

3.1.2. Tỷ lệ trứng rầy bị ong ký sinh ở 3 giai đoạn phát triển của lúa. 

Trong hình 2, có 2 loài ong ký sinh trứng rầy là Anagrus flaveolus và A. optapilis với 

tỷ lệ ký sinh trung bình là 36% của mô hình so với đối chứng là 18%. Trong mô hình có 

mật số rầy nâu thấp và mật số thiên địch cao và ngược lại ở đối chứng (hình 3).  

  

Hình 2. Phần trăm ký sinh trứng trong suốt 

vụ của 3 giai đoạn (đẻ nhánh + đòng + trổ)  

ở mô hình và đối chứng của 3 lần nhắc lại 

Hình 3. Mật số rầy nâu và thiên địch  

của mô hình và đối chứng trong suốt vụ  

(số lượng trung bình của 3 giai đoạn trên vợt) 

3.1.3. Ảnh hưởng của phân Đầu Trâu chuyên dung đến các đặc tính nông học và 

năng suất 

3.1.3.1. Trên đất xám bạc màu, Đức Huệ, Long An 

Với công thức phân bón biến động từ 70-80kg N/ha của phân chuyên dung Đầu Trâu 

thì năng suất tăng cao hơn từ 0,7-12,3% so với đối chứng nhưng không có ý nghĩa về mặt 

thống kê.  
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Bảng 1. Ảnh hưởng đến thành phần năng suất và năng suất 

Nghiệm 

thức 
Số bông/m

2
 

Số hạt 

chắc/bông 

Trọng lượng 

1.000 hạt (g) 

Năng suất thật 

(ton/ha) 

So với đối chứng 

Tấn/ha (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

527 

506 

529 

543 

557 

60 

63 

63 

64 

65 

23,2 

22,6 

22,7 

23,2 

22,9 

6,29
b
 

6,34
b
 

7,07
ab

 

7,36
a
 

7,47
a
 

- 

0,05 

0,78 

1,06 

1,17 

100,0 

100,7 

112,3 

116,9 

118,6 

CV (%) 

LSD0,05 

6,5 

53,4 

10,5 

10,2 

2,9 

1,0 

7,34 

0,78 
  

3.1.3.2. Trên đất phù sa, Long Mỹ, Hậu Giang 

Trên đất phù sa khi bón phân Đầu Trâu chuyên dùng cho lúa từ 70-80kg N/ha/vụ 

năng suất tương đương với công thứ đối chứng (liếu lượng 70N + 60P2O5 + 14K2O 

kg/ha/vụ). Trong khi tăng phân chuyên dùng Đầu Trâu lên 90kg N/ha, năng suất lúa tăng 

lên từ 16,3 tới 20,3% so với đối chứng và có ý nghĩa về mặt thống kê. Điều nầy cho thấy 

rằng trên đất phù sa ở vùng ĐBSCL chỉ cần bón phân Đầu Trâu chuyên dùng cở mức 

90kg N/ha/vụ. 

Bảng 2. Ảnh hưởng đến thành phần năng suất và năng suất 

Nghiệm thức 
Số 

bông/m
2
 

Số hạt 

chắc/bông 

Trọng lượng 

1.000 hạt (g) 

Năng suất thật 

(tấn/ha) 

So với đối chứng 

Tấn/ha (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

635 

641 

657 

690 

703 

51 

50 

59 

58 

57 

23,4 

23,3 

24,1 

23,8 

24,3 

6,23
b
 

6,24
b
 

6,92
ab

 

7,24
a
 

6,86
ab

 

- 

0,01 

0,69 

1,01 

0,63 

100,0 

100,9 

111,2 

116,3 

110,2 

CV (%) 

LSD0,05 

7,5 

76,6 

11,6 

9,9 

6,0 

2,2 

6,88 

0,71 
  

3.1.3.3. Trên đất ảnh hưởng mặn hàng năm, Châu Thành, Sóc Trăng 

Kết quả ghi nhận ở bảng 3 cho thấy: Với công thức phân ứng dụng là (145kg N + 

88kg P2O5 + 5kg K2O/ha/vụ) là Đạm quá cao cho cả 2 thí nghiệm. Vì vậy, năng suất cân 

bằng khi bó phân Đầu Trâu chuyên dung ở mức 70-80kg N. Đặc biệt với công thứ Đầu 

Trâu chuyên dùng mức 80-90kg N cho năng suất tăng 18.39-27.4% có ý nghĩa về mặt 

thống kê.  
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Bảng 3. Ảnh hưởng đến thành phần năng suất và năng suất 

Nghiệm 
thức 

Số 
bông/m

2
 

Số hạt 
chắc/bông 

Trọng lượng 
1.000 hạt (g) 

Năng suất thật 
(tấn/ha) 

So với đối chứng 

Tấn/ha (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

557 

488 

527 

537 

545 

59
ab

 

57
b
 

60
ab

 

65
a
 

63
ab

 

22,3 

22,7 

22,9 

23,7 

23,4 

6,10
b
 

5,98
b
 

6,68
ab

 

7,22
a
 

6,47
ab

 

- 

- 0,12 

0,58 

1,12 

0,37 

100.0 

98,0 

109,6 

118,3 

106,1 

CV (%) 

LSD0,05 

9,1 

74,1 

6,8 

6,4 

5,5 

1,9 

7,87 

0,78 
  

3.1.3.4. Trên đất phèn, Tân Hưng, Long An  

Từ kết quả ở bảng 4 cho thấy: Đối với đất phèn ở Tân Hưng, Long An thì phân bó 

Đầu Trâu chuyên dung bón ở mức 70-80kg N/ha, không có sự khác biệt so với đối chứng 

ở công thức phân đơn là 80kg N + 60kg P2O5 + 30kg K2O/ha/vụ. 

Bảng 4. Ảnh hưởng đến thành phần năng suất và năng suất in Long An trên đất phèn 

Nghiệm 
thức 

Số bông/m
2
 

Số hạt 
chắc/bông 

Trọng lượng 1.000 hạt 
(g) 

Năng suất thật 
(tấn/ha) 

So với đối chứng 

Ton/ha (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

506 

483 

515 

520 

526 

65 

65 

67 

68 

63 

28,4 

28,9 

28,8 

28,7 

27,7 

6,05 

5,98 

6,13 

6,45 

5,92 

- 

- 0,07 

0,08 

0,40 

- 0,13 

100,0 

98,9 

101,3 

106,8 

97,8 

CV (%) 

LSD0,05 

7,2 

56,6 

7,7 

7,8 

3,0 

1,3 

8,24 

0,77 
  

Bảng 5. Ảnh hưởng tương hỗ giữa loại đất và công thức phân bón đến năng suất lúa  

tại đồng bằng sông Cửu Long 

Công thức phân 
bón 

Loại đất (địa điểm thí nghiệm)  
Trung bình 
công thức 

phân  
Đất mặn 

(Sóc Trăng) 
Đất thịt  

(Hậu Giang) 

Đất xám bạc màu 
(Đức Huệ,  
Long An) 

Đất phèn  

(Tân Hưng, 
Long An) 

1 

2 

3 

4 

5 

5,53
hijk

 

5,61
hijk

 

6.31
def

 

6,76
bcd

 

5,85
fghij

 

5,95
fgh

 

5,91
fghi

 

6,76
bcd

 

7,03
ab

 

6,46
cde

 

6,19
efg

 

6,28
def

 

6,88
bc

 

7,24
ab

 

7,48
a
 

5,39
jk
 

5,18
k
 

5,44
ijk

 

5,79
ghij

 

5,23
k
 

5,77
c
 

5,75
c
 

6,35
b
 

6,70
a
 

6,25
b
 

Trung bình loại đất  6,01
c
 6,42

b
 6,81

a
 5,41

d
  

CV: 8,06%; LSD0,05 địa điểm thí nghiệm: 0,286; LSD0,05 công thức phân bón: 0,245; 

LSD0,05 địa điểm thí nghiệm * công thức phân bón: 0,493 
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Có sự tương qua chặt giữa 2 yếu tố là loại đất và công thức phân bón (prob. = 0.008). 

Cho thấy rằng mỗi loại đất thì có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Sử dụng phân Đầu Trâu 

chuyên dung cho lúa ở mức độ 90kg N/ha/vụ, năng suất lúa sẽ gia tăng cao hơn có ý 

nghĩa là 80kg N/ha/vụ; 100kg/ha/vụ, công thức mà nông dân thường sử dụng.  

3.1.3.5. Hiệu quả kinh tế khi sử dụng phân Đầu Trâu chuyên dùng cho lúa so với đối chứng 

- Trên đất xám bạc màu ở Long An gia tăng lợi nhuận từ 2,3-8,5 triệu đồng trên ha/vụ.  

- Trên đất phù sa ở Hậu Giang khi sử dụng phân Đầu Trâu chuyên dùng với mức 

Đạm từ 80-90kg/ha/vụ thì lợi nhuận từ 3,19-5,22 triệu đồng trên ha/vụ.  

- Trên đất phèn ở Tân Hưng, Long An khi sử dụng phân Đầu Trâu chuyên dùng phải 

tăng lượng đạm lên đến 90kg N/ha thì sẽ cao hơn so với đối chứng (tăng từ 0.85-0.95 

triệu đồng/ha/vụ). 

- Trên đất nhiễm mặn, Châu Thành, Sóc Trăng thì tăng lợi nhuận từ 1.33 đến 9.03 

triệu đồng/ha/vụ.  

3.2. Nghiên cứu ứng dụng  

3.2.1. Mô hình ruộng trình diễn “Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí 

hậu” đã được thực hiện tại 13 tỉnh, vùng ĐBSCL 

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông của 

các tỉnh để lựa chọn địa điểm thực hiện mô hình cũng như đối chứng.  

Dựa vào đặc điểm sinh thái học của từng vùng trong tỉnh và được phân chia theo nhóm 

có tỷ lệ Ca/Mg khác nhau. Có 3 nhóm loại đất thực hiện mô hình là: Nhóm 1 (thượng 

nguồn): Ca/Mg > 3; Nhóm 2 (trung nguồn): Ca/Mg từ 1 đến 3; Nhóm 3 (hạ nguồn): Ca/Mg 

< 1 và pH của từng vùng mà bón lót Đầu Trâu mặn phèn gia giảm từ 0-200kg/ha. 

Ngoài các mô hình đã thực hiện trước đây, trong năm 2020-2021 có thêm 24 mô hình 

có số liệu cơ bản khá đầy đủ, chi tiết để có những khuyến cáo cần thiết trong việc sử 

dụng phân bón và đánh giá hiệu quả của chương trình nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất 

và thích ứng với biến đổi khí hậu trong canh tác lúa ở đồng bằng sông Cửu Long. 

- Đầu tư trang thiết bị, vật tư, vật liệu cho chương trình: Đã đầu tư lắp đặt 22 trạm 

quan trắc nước mặn và 1 trạm giám sát dịch hại, cung cấp trên 10.000 bộ đo pH, trên 

1000 thiết bị đo độ măn, biên soạn và xuất bản trên 25 video và 3.000 sổ tay hướng dẫn 

canh tác lúa thông minh.  

Hầu hết nông dân sử dụng giống lúa xác nhận theo khuyến cáo của địa phương như 

ST25, OM18, Đai Thơm 8, OM5451, v.v... Có một số mô hình sử dụng giống theo nhu 

cầu đặc biệt của vùng sản xuất như OC 10 ở Ba Tri, Bến Tre; ML202 ở Châu Thành 

Đồng Tháp; DS1 ở Giang Thành, Kiên Giang. Lượng giống gieo sạ trung bình trong các 

mô hình là 75,7kg/ha giảm được 36,3kg so với mức trung bình, giảm so với đối chứng là 
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28,6%. Nếu so với lượng giống sản xuất trung bình của nông dân ở khu vực ĐBSCL là 

150kg/ka thì mô hình giảm được 50% lượng giống gieo sạ.  

Về biện pháp gieo sạ trong mô hình: Có 28 hộ gieo sạ cụm bằng máy chiếm 29%, 4 hộ 

sử dụng phương pháp cấy chiếm 4,2%; có 18 hộ sạ hàng bằng trống kéo tay chiếm 18% và 

có 46 hộ sử dụng biện pháp sạ thẳng bằng máy phun hoặc bằng tay chiếm 48%.  

Về giảm chi phí đầu tư: Ngoài việc giảm giống tiết kiệm chi phí, còn giảm chi phí 

vật tư nông nghiệp khác bao gồm thuốc bảo vệ thực vật phun khi không cần thiết (bình 

quân từ 4,4 lần xuống 2,7 lần), tưới tiết kiệm nước “Ướt khô xen kẽ”. Năng suất lúa 

trung bình của 24 mô hình là 8,6t/ha so với đối chứng là 7,7t/ha; chênh lệch 0,87t/ha 

với tỷ lệ tăng 11,3%. Về lợi nhuận: Tiết kiệm chi phí sản xuất và tăng năng suất hạt ở 

tất cả 24 mô hình tại các điểm trình diễn, lợi nhuận ròng cao hơn trung bình đối chứng. 

Hầu hết các mô hình tăng lợi nhuận từ 2-5 triệu đồng/ha. Cá biệt một số mô hình lãi đã 

lên gần 8 triệu đồng/ha/vụ. 

3.2.2. Kết quả điều tra xã hội học “KAP” trước và sau thực hiện chương trình 

Với cỡ mẫu điều tra của những nông dân trả lời từ chương trình thì khác nhau giữa 

các lần điều tra trước và điều tra sau. Tổng số 378 nông dân đã tham gia cuộc khảo sát 

trước và 480 nông dân tham gia cuộc khảo sát sau.  

Nông dân có kiến thức tốt về nhận thức độ chua của đất, với thái độ tích cực để điều 

chỉnh độ pH của đất (41,5%), về mặn (13,0%), có kiến thức để đưa ra quyết định quản lý 

độ chua, độ pH của đất và đang thực hiện các phương pháp điều chỉnh hoặc duy trì độ pH 

của đất trong tương lai. 

Bảng 6. Một số dữ liệu cơ bản quan trọng của lần điều tra đầu tiên  

để tiến hành chương trình “Canh tác thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu” 

 Các biến  Tần số Phần trăm Phần trăm giá trị Phần tram tích lũy 

Tuổi 
41-50  119 31.5 32.9 58.3 

51-60  106 28.0 29.3 87.6 

Trình độ học vấn  
Cấp 2 204 54.0 56.0 72.3 

Cấp 3 101 26.7 27.7 100.0 

Kinh nghiệm làm ruộng (năm) 
10-20  113 29.9 31.1 59.2 

21-30  96 25.4 26.4 85.7 

Diện tích canh tác lúa (ha) 
1-5 ha 212 56.1 56.7 92.0 

> 5-10 ha 25 6.6 6.7 98.7 

Số vụ lúa trong năm  
2 153 40.5 41.4 41.4 

3 217 57.4 58.6 100.0 

Loại đất 
Phù sa 163 43.1 43.2 43.2 

Sét pha thịt  133 35.2 35.3 82.5 

Ảnh hưởng bởi nước mặn  
Có  49 13.0 14.8 14.8 

Không 282 74.6 85.2 100.0 

Ảnh hưởng bởi phèn  
Có 157 41.5 45.0 45.0 

Không 192 50.8 55.0 100.0 
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Kết quả thể hiện trong bảng 7. Một số thông tin cơ bản của những nông dân trả lời cả 

2 lần phỏng vấn trước và sau khi thực hiện chương trình. Không có sự khác biệt đáng kể 

giữa hai nhóm, ngoại trừ diện tích trồng lúa, do đó cả hai nhóm hầu hết là đồng nhất. 

Tuổi trung bình của hai nhóm nông dân là 45 và 53 tuổi. Cả hai nhóm đều có trung bình 6 

năm đi học (Cấp 2) và hơn 20 năm kinh nghiệm làm ruộng. Quy mô diện tích canh tác 

lúa trung bình của nhóm điều tra trước là 2,5 ha, trong khi diện tích trung bình của nhóm 

điều tra sau là 4,5 ha, khác biệt có ý nghĩa. 

Bảng 7. So sánh một số thông tin cơ bản của 2 lần điều tra (trước và sau)  

của nông dân 13 tỉnh 

 

Trước 

N = 378 

Sau 

N = 480 
F p 

Tuổi (tuổi) 45.4 52.7 1.17 0.43 

Trình độ học vấn (năm) 6.2 5.7 1.04 0.84 

Số năm kinh nghiệm làm ruộng  20.2 32.4 1.15 0.49 

Diện tích canh tác lúa (ha) 2.5 4.5 52.07 < 0.01** 

F = variation among the sample means/variation within samples calculated by analysis of variance. The 

F-statistic is the square of the t-statistic from a two-sample t-test. p = probability of significance 

Kết quả bảng 8. Nông dân cho biết năng suất khô tăng có ý nghĩa là 0,9 tấn/ha, gia 

tăng từ 6,9 tấn/ha lên 7,8 tấn/ha. Tuy nhiên, năng suất tươi không khác biệt ý nghĩa giữa 

điều tra trước và sau. Lượng giống gieo sạ giảm rất có ý nghĩa từ 146,7kg/ha xuống còn 

109,5kg/ha. Nông dân trong nhóm điều tra sau cũng đã giảm: phân đạm từ 109,5kg ha 

xuống 93,3kg/ha; và số lần phun thuốc trừ sâu từ 3,4 lần/vụ còn 2,7lần/vụ. Ngày đầu tiên 

phun thuốc trừ sâu là 19,3 NSKS (điều tra trước) và 43,2 NSKS (điều tra sau) (Áp dụng 

không phun thuốc trừ sâu sớm 40 NSKS). 

Bảng 8. Một số thay đổi trong việc thực hành quản lý mùa vụ và năng suất tại 13 tỉnh 

 
Trước 
N = 378 

Sau 
N = 480 

z p 

Sự thay đổi năng suất (t/ha)   
  

Lúa khô (tấn/ha 6.9 7.8 -4.08 < 0.01** 

Lúa tươi (tấn/ha) 8.8 8.6 -1.22 0.22 

Lượng giống gieo sạ (kg/ha) 146.7 109.5 -10.08 < 0.01** 

Lượng phân Đạm (kg/ha) 109.5 93.3 -2.21 0.03* 

Số lần phun thuốc trừ sâu  3.4 2.7 -3.67 < 0.01** 

Ngày đầu tiên phun “thuốc trừ sâu” trong vụ  19.3 43.2 -8.81 < 0.01** 

* Significant difference at p = 0.05; ** Significant difference at p = 0.01 

The Mann-Whitney test was used to test the null hypothesis that there was no difference between pre-test 

and post-test groups. As the sample sizes were large, the z-values were used to determine significance. 
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IV. THẢO LUẬN 

Chương trình “Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu” vùng ĐBSCL 

sử dụng phân bón chuyên dùng Đầu Trâu do Công ty CP. Phân bón Bình Điền sản xuất 

để canh tác lúa trên các loại đất khác nhau đã tăng hiệu quả nông học và hiệu quả kinh tế 

so với công thức đối chứng của nông dân thường sử dụng. 

Nông dân trong mô hình đã mạnh dạn ứng dụng nhiều giải pháp canh tác theo quy 

trình hướng dẫn “canh tác lúa thông minh” xuống đồng ruộng, trong đó áp dụng cơ 

giới hóa phương pháp gieo sạ như gieo thẳng theo cụm, cấy, sạ lan bằng bình phun 

điện giúp giảm tỷ lệ sạ bình quân từ 112kg/ha giảm xuống 75,7kg/ha, so với sản xuất 

đại trà hiện nay là khoảng 150kg ha. Để giảm lượng giống hiệu quả, nông dân rất chú 

trọng khâu làm đất, tập trung vào việc làm đất kỹ, có biện pháp xử lý các chất độc hại 

trong đất như chua, mặn, ngộ độc hữu cơ cũng như áp dụng các biện pháp quản lý, 

quản lý tưới tiêu “Ướt - khô xen kẽ” đã giảm phát thải khí nhà kính do thời gian ngập 

nước ngắn hơn. 

Qua chương trình đã giúp nông dân giảm được chi phí canh tác, góp phần tăng lợi 

nhuận, cũng như giảm số lần phun thuốc trừ sâu một cách tốt nhất, đảm bảo sản phẩm lúa 

gạo an toàn hơn, thân thiện với môi trường. 

Nông dân đã thể hiện thái độ tích cực hơn đối với chương trình này trong thực tế 

nhưng vẫn còn một số rào cản nhất định về nhận thức chẳng hạn như khó thuê “máy sạ 

cụm” vào thời gian gieo sạ và “máy san phẳng mặt bằng sử dụng tia laser”. 

Mặc dù có một số rào cản trong thực tiễn, nhiều nông dân vẫn tin tưởng vào Qui trình 

trong “sách hướng dẫn” và kỹ năng của giảng viên của chương trình này để đảm bảo 

năng suất tốt và lợi nhuận cao. Do đó, điều quan trọng là phải tiếp tục các hoạt động 

trong một thời gian dài hơn và củng cố các giá trị do các hoạt động đưa ra để đảm bảo 

rằng thái độ của nông dân được thay đổi và bền vững.  

Cảm ơn sự cộng tác và giúp đỡ  

Nhóm tác giả xin gửi lời tri ân đến ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần Phân bón Bình Điền đã tài trợ kinh phí cho chương trình. Chúng tôi cũng rất cảm ơn 

Tiến sĩ Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, ông Ngô Văn Đây, 

người đã đem trực tiếp máy sạ cụm đến từng địa phương sạ miễn phí. Chúng tôi cũng xin 

gửi lời tri ân tới các cán bộ Khuyến nông của các Trung tâm Khuyến nông của 13 tỉnh 

thuộc ĐBSCL, những người đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, thực hiện, điều tra 

phỏng vấn nông dân trước và sau Dự án cũng như triển khai các hoạt động. Cuối cùng, 

chúng tôi xin cảm ơn nông dân và chính quyền địa phương của tất cả 13 tỉnh đã tham gia 

vào ruộng trình diễn, được phỏng vấn và các hoạt động ở địa phương có liên quan. 
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I. AIRFARM NỀN TẢNG KẾT NỐI 

Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp hiện nay, người nông dân đã và đang phải đối 

diện với rất nhiều thách thức dẫn đến năng suất thấp, chất lượng nông sản bị ảnh hưởng 

và lợi nhuận không ổn định. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, một trong số 

những nguyên nhân có thể được đề cập là thiếu giữa các mắc xích trong chuỗi giá trị 

nông nghiệp, điều này được thể hiện rõ nhất trong giai đoạn ngành nông nghiệp nước ta 

bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Thực tế cũng cho thấy rằng, nông dân 

chưa quen với việc ứng dụng điện tử và các mô hình canh tác tiên tiến làm giảm đi khả 

năng liên kết và hiệu quả trong canh tác. Cùng với đặc thù về địa lý và phân bổ đất nông 

nghiệp, mặc dù nhiều công ty nông nghiệp và hợp tác xã đang cố gắng kết nối nông dân 

cũng như thống nhất quy trình sản xuất, nhưng hiệu quả và tính đồng bộ mang đến chưa 

cao. Chính vì lẽ đó, mà bài toán được đặt ra là phải tìm được một giải pháp hữu hiệu và 

có tính đồng bộ cao giúp hỗ trợ và quản lý hoạt động sản xuất một cách hiệu quả.  

Với thông điệp “Sciense for a better life - Khoa học cho cuộc sống tốt đẹp hơn”. 

Bayer đã không ngừng đổi mới sáng tạo đem đến nhiều giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực 

nông nghệp góp phần thúc đẩy hiệu quả sản xuất và liên kết canh tác nông nghiệp cùng 

với hệ thống sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật chất lượng và hiệu quả cao mang đến một 

cuộc sống tốt đẹp hơn cho người nông dân. Góp phần hiện thực hoá sứ mệnh “Health for 

all, Hunger for all - Người người khoẻ mạnh, Nhà nhà ấm no”. Chúng tôi nhận thấy rằng 

để giải quyết các vấn đề nông nghiệp một cách hiệu quả và bền vững thì những giải pháp 

này đòi hỏi phải đáp ứng ba tiêu chí cụ thể bao gồm:  

1. Khả năng tiếp cận: Đó phải là giải pháp mà hầu hết nông dân có thể áp dụng và dễ 

dàng tiếp cận, áp dụng được cho quy mô đồng ruộng nhỏ, thiếu tập trung. Xuất phát từ 

đặc thù ngành nông nghiệp Việt Nam là manh mún và nhỏ lẻ, do đó để hướng đến phát 

triển bền vững cũng như khả năng mở rộng trong tương lai, bất kỳ giải pháp nông nghiệp 

nào cũng cần đảm bảo khả năng tiếp cận của chúng đến với người nông dân cũng như kết 

nối được các mắc xích trong chuỗi giá trị nông nghiệp.  

2. Tính minh bạch: Là một trong những điểm mà nông nghiệp Việt Nam cần quan 

tâm, trong khi nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng cao và hoạt động quản lý nông 
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nghiệp ngày càng tiên tiến đòi hỏi nhà nông cần phải đẩy mạnh khả năng quản lý thông 

tin và dữ liệu canh tác từ đó gia tăng khả năng kiểm soát chất lượng canh tác. Một giải 

pháp tiếp cận theo hướng thu thập và ứng dụng dữ liệu là cần thiết để giúp cải thiện tính 

minh bạch trong quá trình sản xuất. Đồng thời, nếu một giải pháp nông nghiệp có khả 

năng cung cấp các thông tin thị trường sẽ giúp người nông dân chủ động hơn trong việc 

quản lý hoạt động canh tác của mình.  

3. Số hóa: Đây là một xu hướng tất yếu không chỉ riêng trong lĩnh vực nông nghiệp 

mà của nhiều lĩnh vực khác. Giải pháp nông nghiệp hiện nay ngoài việc hiệu quả thì tính 

tinh gọn, dễ quản lý cũng là một yếu tố cần được cân nhắc. Trong đó số hoá là một cách 

tiếp cận hiệu quả và có thể mở rộng ở quy mô lớn, đáp ứng được nhu cầu của nhiều đối 

tượng khác nhau góp phần gia tăng chuỗi giá trị và gia tăng hiệu quả quan lý theo thời 

gian thực mọi lúc, mọi nơi.  

Sau khi nghiên cứu những thách thức của thị trường, tiềm năng và cơ hội cùng với 

những khó khăn của người nông dân. Chúng tôi nhận thấy rằng máy bay không người lái 

(drone) ứng dụng trong nông nghiệp là một điê sáng có thể giúp người nông dân cải thiện 

quy trình canh tác một cách hiệu quả. Đồng thời, với nền tảng ứng dụng công nghệ kỹ 

thuật số sẽ giúp máy bay không người lái đáp ứng được các tiêu chí cần có của một giải 

pháp nông nghiệp hiệu quả và bền vững.  

 

Hình ảnh thuốc bảo vệ thực vật được phun đều trên bề mặt của cây điều  

trong một thử nghiệm phun thuốc bằng máy bay không người lái tại Bình Phước 
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Đã có nhiều nghiên cứu khoa học chuyên sâu chứng minh rằng máy bay không người 

lái có thể mang lại nhiều lợi ích cả về năng suất và chất lượng trong nông nghiệp, và một 

trong những lợi ích được biết đến nhiều nhất là phun thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra máy 

bay không người lái có thể ứng dụng trong việc bón phân, gieo sạ, quản lý tăng trưởng 

của cây trồng và nhiều ứng dụng tiên tiến khác. Máy bay không người lái mang lại hiệu 

quả kinh tế bằng cách tiết kiệm thời gian thông qua năng suất lao động vượt trội. Điều 

này góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt nhân công lao động trong lĩnh vực nông 

nghiệp vốn được người nông dân phụ thuộc trong nhiều năm. Cụ thể đối với việc phun 

thuốc bảo vệ thực vật, máy bay không người lái mang lại hiệu suất cao gấp nhiều lần so 

với các phương thức canh tác truyền thống đồng thời làm giảm lượng nước cần sử dụng, 

tăng hiệu quả phòng trừ sâu bệnh một cách đáng kể. Đây được xem như là một giải pháp 

có nhiều điểm tối ưu và dễ tiếp cận đối với nhà nông.  

 

Hình ảnh nhà phun đang đan thực hiện thao tác với máy bay không người lái 

Airfarm ban đầu được thành lập như một dự án tập trung vào việc kết nối nông dân 

với hệ thống nhà cung cấp dịch vụ phun thuốc bằng máy bay không người lái tại các tỉnh 

Đồng Tháp, An Giang, Long An và Kiên Giang. Nhằm tận dụng tối đa lợi thế về mạng 

lưới nhà phun độc lập đang không ngừng mở rộng và đồng thời đây là những địa phương 

có diện tích canh tác lúa lớn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong quá trình xây 

dựng và phát triển giải pháp Airfarm, chúng tôi nhận thấy Airfarm còn có nhiều tiềm 

năng ứng dụng hơn trong nông nghiệp và tầm nhìn của Airfarm là trở thành một nền tảng 

kết nối các đối tác trong chuỗi giá trị nông nghiệp. Bên cạnh giải pháp kết nối nông dân 

cùng với hệ thống nhà phun, Airfarm còn không ngừng nghiên cứu xây dựng nền tảng 

điện tử kết hợp với khả năng ghi nhận thông tin từ hoạt động của máy bay không người 

lái hướng đến việc xây dựng các giải pháp tiên tiến hơn ứng dụng trong canh tác như dự 

đoán và dự báo sâu bệnh, quản lý và phòng trừ dịch hại thông minh cùng với việc xây 

dựng cơ sở dữ liệu canh tác thông qua nền tảng điện tử. Bước đầu Airfarm đã đạt được 

nhiều thành công đáng ghi nhận khi đã kết nối hàng trăm nông dân với các nhà phun uy 
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tín tại địa phương, giúp nông dân cập nhật kiến thức nông nghiệp và lợi ích của drone 

thông qua các hoạt động hỗ trợ tại địa bàn và các buổi chia sẻ kiến thức trực tuyến thu 

hút hàng ngàn nông dân tham dự. Cùng với đó là nhiều chương trình hấp dẫn với nhiều 

phần quà cho nông dân tham gia vào dự án.  

Xuyên suốt quá trình dự án diễn ra, Airfarm đã giúp kết nối các nhà cung cấp dịch vụ 

máy bay không người lái độc lập với nông dân cũng như hỗ trợ kết nối nông dân với các 

đối tác nông nghiệp khác bao gồm các công ty lương thực giúp đảm bảo đầu ra cho người 

nông dân. Với thế mạnh về nông nghiệp và từ những nghiên cứu chuyên sâu kết hợp với 

giải pháp sáng tạo và công nghệ máy bay không người lái, Airfarm còn có khả năng giúp 

quản lý mức dư lượng tối đa cho phép để hỗ trợ việc sản xuất nông sản chất lượng cao 

nhằm xuất khẩu sang các thị trường như châu Âu và Nhật Bản. Ngoài ra, với lợi thế về 

mặt công nghệ và nền tảng kỹ thuật số, Airfarm còn có khả năng giúp người nông dân ghi 

nhận lại lịch sử canh tác từ đó phục vụ cho các nhu cầu quản lý hiện đại như truy xuất 

nguồn gốc.  

 

Đội ngũ kỹ sư nông nghiệp của Airfarm tiến hành thăm đồng cùng với nông dân 

Với tất cả các tính năng đã đề cập, Airfarm hướng đến trở thành một nền tảng dựa 

trên công nghệ máy bay không người lái và kỹ thuật số để xây dựng hệ sinh thái nông 

nghiệp hoàn chỉnh mà ở đó chúng tôi có thể mang lại lợi ích tối đa cho người nông dân 

nói riêng và chuỗi giá trị nông nghiệp nói chung. Tầm nhìn này hướng đến mục tiêu xây 

dựng và kiến tạo một nền nông nghiệp hiện đại và bền vững góp phần đóng góp vào mục 

tiêu chung của Bayer.  

II. ỨNG DỤNG AIRFARM TRONG MÔ HÌNH MUCH MORE RICE (MMR) 

2.1. Cơ sở khoa học của giải pháp Much More Rice 

Theo IRRI chênh lệch giữa năng suất thực tế và năng suất tiềm năng còn rất lớn. 

Năng suất thực tế lệ thuộc rất nhiều yếu tố như thời vụ, phân bón, sinh vật gây hại (biotic 
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stress). Ngoài ra các yếu tố phi sinh vật (abiotic stress) như nắng nóng, khô hạn, mặn,... 

cũng góp phần làm gia tăng chênh lệch này.  

Năm 2008, Bayer Việt Nam tiến hành nghiên cứu giải pháp MMR giúp nâng cao 

năng suất (giảm chênh lệch giữa năng suất thực tế và năng năng suất tiềm năng). Giải 

pháp được Bayer Việt Nam ra mắt lần đầu vào năm 2010 và được Viện Lúa ĐBSCL 

đánh giá và công nhận là tiến bộ KT vào tháng 6, 2011. 

 

CORIGAP, IRRI, 2013 

Năng suất lý thuyết của ruộng lúa là tích số của 4 yếu tố có tác động hỗ tương là: số 

bông/đơn vị diện tích (m
2
); số hạt/bông; tỉ lệ hạt chắc/bông và trọng lượng 1.000 hạt (g).  

Quá trình nghiên cứu đã phát hiện các đặc tính có lợi của một vài sản phẩm qua đó 

ngoài chức năng là thuốc BVTV còn góp phần kích kháng, cung cấp vi lương quan trọng 

(Zn), kích thích sinh trưởng. Các đặc tính nầy nếu được sử dụng đúng thời điểm sẽ phát 

huy hiệu quả giúp cây lúa chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất lợi, tổng hợp chất dự 

trữ và vào gạo tốt hơn góp phần làm thu hẹp chênh lệch năng suất. 

MMR là giải pháp làm giảm chênh lệch giữa năng suất thực tế và năng suất tiềm năng 

bằng cách sử dụng bộ thuốc BVTV có chọn lọc trên nền canh tác tốt (giống, mật độ gieo 

sạ, các biện pháp canh tác,...) được khuyến cáo sử dụng ở các thời điểm vừa có vai trò là 

thuốc BVTV, vừa tác động tích cực lên sinh trưởng (kích kháng, cung cấp vi lượng,...) 

nhằm tối ưu năng suất thực tế của một giống.  

2.2. Các thuốc BVTV chính tham gia trong giải pháp Much More Rice gồm: 

(1) Gaucho 600FS - Thuốc xử lý giống trừ bọ trĩ và rầy nâu phá hoại trong giai đoạn 

đầu. Trong quá trình biến dưỡng trong cây hoạt chất của thuốc Gaucho sản sinh ra chất 

trung gian chính là 6-chloronicotinic acid (6-CNA) có tác dụng kích kháng giúp cây 

chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất lợi (abiotic) tốt hơn. 
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Xử lý Gaucho trong phòng thí nghiẹm, CAESAR, Bonn 2007 

Kết quả nghiên cứu của Center of Advanced European Studies and Research 

(CAESAR), Bonn 2007: Xử lý giống bằng Gaucho giúp cây lúa chống chịu mặn tốt hơn 

do cây lúa sản sinh ra các chất có ưu thế trương mạnh (acid amin proline) giúp cây lúa 

chống chịu các điệu kiện bất lợi. 

 

Xử lý Gaucho ruộng Long An, 2007 

Tại Việt Nam xử lý giống bằng Gaucho cũng ghi nhận cây lúa sinh trưởng mạnh, bộ 

rễ mọc sâu hơn và cây lúa chống chịu các điều kiện bất lợi tốt hơn. 
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(2) Routine Start 280FS: Thuốc xử lý giống kích kháng giúp cây lúa phòng ngừa 

được bệnh đạo ôn từ giai đoạn mạ đến đòng trỗ. Với Routine Start giúp giảm trung bình 

từ 1 đến 2 lần phun thuốc trừ bệnh. Gaucho 600FS + Routine Start 280FS là giải pháp 

khởi đầu thịnh vượng (sinh trưởng khỏe ngay từ đầu vụ) là nền tảng giúp cây lúa tích lũy 

chất khô để xây năng suất ở giai đoạn sau. 

 

(3) Antracol 70WP Thuốc trừ nấm bệnh phổ rộng cơ chế tác động đa diểm (multi-

sites fungicide), với cơ chế tác động nầy giúp cho Antracol duy trì hiệu quả từ khi đưa ra 

thị trường 1965 đến nay. Với cơ chế tác động đa điểm nấm bệnh rất khó hình thành tính 

kháng so với các thuốc có cơ chế tác động chuyên biệt. Propineb là một phức chất liên 

kết bởi  

kẽm (Zn), sau khi phun sẽ phóng thích kẽm tinh khiết cho cây trồng sử dụng. Hiệu 

suất sử dụng lên đến 60% so với hấp thu qua hệ thống rễ 10%. So với các thuốc nhóm 

dithiocarbamate khác thì Antracol (propineb) cung cấp kẽm dễ tiêu nhiều hơn. 

 

 

Kẽm là một nguyên tố vi lượng quan trọng đứng hàng thứ 4 sau N,P & K. Kẽm là 

một nguyên tố thiết yếu đối với nhiều chức năng sinh lý của cây trồng, làm duy trì tính 

Product
Content Zn++ 

(gram/kg)

Dose rate

(kg/ha)
% absorb

Zn available 

(gram/ha)

Propineb 70WP 

(Antracol)
150 1 60% 90

Mancozeb 80 WP 20 1 60% 12

Đối chứng

(không phun)
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toàn vẹn chức năng của màng sinh học thực vật và hỗ trợ quá trình tổng hợp chất protein. 

Kẽm đóng vai trò hết sức quan trọng trong toàn bộ quá trình: quang hợp, tổng hợp 

protein và hình thành đường, quá trình sinh sản và tạo hạt giống. Ngoài ra Kẽm còn đóng 

vai trò giúp cây kích kháng chống lại các bệnh hại. Kẽm (Zn) còn là enzyme (chất xúc 

tác) thiết yếu trong quá trình sinh tổng hợp diệp lục tố. Sau 2 năm khảo nghiệm chúng tôi 

đã tìm ra thời điểm khuyển cáo sử dụng Antracol vừa phòng bệnh hại vừa phát huy lợi 

ích cộng thêm của kẽm (sẽ trình bày trong khuyến cáo sử dụng thuốc BVTV trong giải 

pháp Much More Rice).  

Năm 2020 Bayer kết họp với Viện Lúa ĐBSCL 

(BM BVTV) tiến hành nghiên cứu tính chống chịu 

mặn của cây lúa đối với các thời điểm phun Antracol 

(cung cấp kẽm) khác nhau. Kết quả cho thấy: 

 Antracol 70 WP có tác dụng làm tăng diệp 

lục tố và có tác dụng giữ màu xanh bộ lá bền hơn 

trong điều kiện nhiễm mặn (< 3 g/L). 

 Xử lý Antracol 70 WP trước hay sau khi ngập mặn (<3 g/L) đều có tác dụng giữ 

xanh bộ lá và gia tăng sinh khối. 

 Sau khi xử lý Antracol 70 WP, cần 7-14 ngày để thấy hiệu quả. Do đó, xử lý 

Antracol càng sớm càng có lợi. 

(4) Nativo 750WG. Thuốc trừ nấm đặc trị 

phổ rộng, phòng trị các loại nấm bệnh chính 

trên lúa (đớm vằn, đạo ôn, lem lép hạt,...). 

Thuốc Nativo 750WG gồm 2 hoạt chất 

Tebuconazole (500 g/kg) và Trifloxystrobin 

(250 g/kg), ngoài công dụng là thuốc trừ nấm 

bệnh ruộng xử lý Nativo còn cho thấy bộ lá lúa 

xanh hơn. Kết quả thí nghiệm cho thấy lô xử lý 

Nativo có chỉ số SPAD cao hơn, điều nầy 

chứng tỏ thuốc làm gia tăng hàm lượng diệp lục tố trong cây. Sử dụng Nativo giúp cây 

lúa sử dụng hiệu quả phân đạm. 

2.3. Kết quả mô hình much more rice 

Từ năm 2008 đến 2010 Bayer đã tiến hành thực hiện trên 2.000 mô hình kết hợp với 

nông dân và và các cơ quan như Chi Cục BVTV các tỉnh, Viện Lúa ĐBSCL. 

Đề cương mô hình (protocol): 

 Mật độ sạ 100 kg/ha; Kỹ thuật canh tác theo tập quán nông dân. 

 Xử lý giống Gaucho 600FS (+ Routine Start 280FS từ năm 2013) 
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 Quản lý cỏ dại: Turbo 89OD + Sunrice 15WG 

 Quản lý bệnh hại ở 3 thời điểm (qui trình 3N2A): 

o Lần 1: Giai đoạn làm đòng hoặc bệnh vừa xuất hiện: Antracol + Nativo 

o Lần 2: Trước trỗ (1%), đây là giai đoạn quan trọng nhất để phòng trừ bệnh đạo ôn 

cổ bông & lem lép hạt: Antracol + Nativo 

o Lần 3: Trỗ đều để phòng trừ bệnh lem lép hạt và đạo ôn cổ gié. 

 Quản lý sâu hại: Chỉ sử dụng khi cần thiết (ngưỡng dịch hại) 

Kết quả: Tất cả mô hình MMR đều cho năng suất (tăng bình quân 10%) và lợi nhuận 

cao hơn (tăng thêm 20%) so với tập quán nông dân. Lợi nhuận tăng cao đến từ năng suất 

cao và giảm chi phí đầu vào. 

 

 

2.4. Ứng dụng drone trong mô hình much more rice 2021 

Công ty Bayer họp tác với Sunrice Group tiến hành thực hiện mô hình lúa chất lượng 

cao đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang Châu Âu & Nhật.  

Chi tiết mô hình MMR ứng dụng phun bằng drone: 

 Địa Điểm Ruộng: Ấp Mũi Tàu, Xã Bình Giang, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang 

 Diện tích mô hình: 120 ha.  

 Thời vụ: Đông Xuân 2021 - 2022 

 Giống lúa: DS1 (Japonica) 
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 Mật độ sạ: 120 kg/ha 

 Phân bón: 177.8N - 124.2P2O5 - 64.5 K2O/ha 

 Quản lý sâu, bệnh, cỏ: Qui trình Much More Rice  

 Phun thuốc: Drone DJI T20. Tốc độ bay 5,5m/s. Độ cao: 2,5m. Độ rộng phun 5m. 

Lượng nước 20 lít/ha. 

 

Phun thuốc bằng drone trong mô hình 

Hiệu quả của mô hình MMR phun bằng drone được so sánh với canh tác theo tập 

quán của cùng nông dân cùng địa điểm và phun thuốc bằng bình đeo vai thông thường. 

 Địa Điểm Ruộng: Ấp Mũi Tàu, Xã Bình Giang, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang 

 Diện tích mô hình: 2 ha.  

 Thời vụ: Đông Xuân 2021 - 2022 

 Giống lúa: DS1 (Japonica) 

 Kỹ thuật canh tác theo tập quán của nông dân 

 Thuốc BVTV theo tập quán của nông dân và phun bằng bình phun. 

Hiệu quả kinh tế mô hình MMR phun bằng drone 
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Kết quả cho thấy mô hình MMR phun bằng drone có chi phí thấp hơn tập quán của 

nông dân là 13,5% do giảm chi phí thuốc BVTV, giảm chi phí phun thuốc. Mô hình 

MMR phun bằng drone cho năng suất cao hơn 500 kg/ha so với tập quán của nông dân. 

Do kiểm soát được mức dư lượng (Thuốc dùng trong qui trình MMR) nên giá bán cao 

hơn giá bán bình thường. Lợi nhuận trung bình của mô hình MMR phun bằng drone tăng 

hơn so với canh tác theo tập quán của nông dân 8.610.000 VNĐ/ha (+29,5%). Tỉ suất lợi 

nhuận của MMR phun bằng drone là 57,5% so với tập quán thông thường là 47,8%. 

Phân tích dư lượng các hoạt chất Fluopyram, Propineb, Tebuconazole, 

Trifloxystrobin dùng trong mô hình MMR phun drone đều đạt mức dư lượng tối đa cho 

phép (MRL) của thị trường Châu Âu. Kết quả phân tích dư lượng cho thấy các hoạt chất 

có tính lưu dẫn thì phun bằng drone có dư lượng thấp hơn so với phun thủ công. Không 

khác biệt dư lượng của các thuốc có tác động tiếp xúc đối với hai cách phun. 

Ứng dụng phun drone trong canh tác lúa ngoài các lợi ích đã được biết thì sử dụng 

drone thông qua các đơn vị làm dịch vụ còn giúp cho việc quản lý chủng loại và số lần 

phun thuốc BVTV trong vùng nguyên liệu tham gia trong chuỗi cung ứng tốt hơn. 

 

III. KẾT LUẬN 

Ứng dụng drone trên nền Airfarm giúp quản lý sinh vật gây hại kịp thời mang lại hiệu 

quả cao so với tập quán phun thuốc thủ công. Mỗi đối tượng sinh vật gây hại cần có một 

thông số bay tương ứng để phát huy tối đa hiệu quả kỹ thuật. Các đơn vị tham gia dịch vụ 

drone cần phải được huấn luyện cơ bản về sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả./. 

CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM 

Origin Market Active 

Ingredient

Published 

Commodity

MRL (ppm) MRL Type Effective Date

European Union Fluopyram Rice 0.02 General Nov 06, 2021

European Union Imidacloprid Rice 0.01 General May 16, 2022

European Union Propineb Rice 0.05 General Sep 01, 2008

European Union Tebuconazole Rice 1.5 General Nov 01, 2018

European Union Tetraniliprole 0.01 Default

European Union Trifloxystrobin Rice 5 General Jun 26, 2018
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AGRITECHNICA CONFERENCE  

AIRFARM - SHARPEN THE FUTURE OF AGRICULTURE 

Le Truong Giang, Bui Van Kip 

Bayer Vietnam 
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ỨNG DỤNG THIẾT BỊ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI  

VÀ PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH TRONG TRỒNG TRỌT Ở VIỆT NAM 

VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH  

TS. Lê Quý Kha 

Cố vấn cấp cao KHCN nông nghiệp, Công ty CP Đại Thành 

Phó Chủ tịch Liên hiệp Hợp tác Kinh tế Việt Nam Châu Phi 

TÓM TẮT 

Nhằm đáp ứng mục tiêu giảm áp lực thiếu lao động nông nghiệp, đồng thời giảm phát thải KHK, 

thiết bị bay không người lái (Drone) cùng phân bón hữu cơ vi sinh, đang là một trong những giải pháp 

triển vọng. Drone của Công ty CP Đại Thành triển khai mô hình (1 ha mỗi nghiệm thức) tại Viện Lúa 

ĐBSCL và huyện Tháp Mười - tỉnh Đồng Tháp. Kết quả cho thấy ở ô gieo sạ bằng drone và bón phân 

hữu cơ vi sinh (không bón phân vô cơ, giảm KHK), tỷ lệ nhiễm và chỉ số nhiễm các loại đạo ôn, bạc lá, 

dảnh héo, nhiễm sâu cuốn lá và mật số rầy nâu ở 47 và 54 ngày sau gieo sạ đều ở mức độ rất nhẹ so với 

đối chứng (sạ lan bằng tay và bón phân vô cơ). Thực tế trên hàng triệu ha cây trồng từ 2016 - nay, áp 

dụng drone đã góp phần tiết kiệm 20% thuốc bảo vệ thực vật (>900 tỉ đồng); > 90% tài nguyên nước (250 

triệu lít); Cắt giảm > 90% thời gian làm việc (2,835 triệu giờ); mỗi ha điều áp dụng drone thu lời 9,25 

triệu đồng/năm, chênh lệch so với phun truyền thống. Mỗi Drone gieo sạ, rải phân, phun thuốc BVTV cho 

lúa ở ĐBSCL thu lời 19,7 triệu/ngày, sử dụng máy phun truyền thống chỉ thu lời 625 ngàn đồng/ngày. 

Đầu tư 1 drone, 1 năm thu lời hơn 609,146 triệu đồng nếu khấu hao trong 3 năm. Các vật tư đầu vào trên 

đều giảm và bón phân hữu cơ vi sinh thay thế toàn bộ phân vô cơ, góp phầm giảm KNK, bảo đảm phát 

triển xanh, bền vững. 

Từ khoá: Bền vững, canh tác thông minh, chi phí, hiệu quả, năng suất, khí nhà kính, sâu bệnh. 

Application of drones and microbial organic fertilizers in farming in Vietnam 

suggests solutions to reduce greenhouse gas emissions 

SUMMARY 

In order to meet the goal of reducing the pressure of agricultural labor shortage and reducing 

greenhouse gas (KHK) emissions, unmanned aerial vehicles (Drone) are one of the promising solutions. 

Drone of Dai Thanh Joint Stock Company deployed the model (1 ha per treatment) at the Mekong Delta 

Rice Institute and Thap Muoi district - Dong Thap province. The results showed that in the plots sown by 

drone and fertilized with microorganic organic fertilizers (no inorganic fertilizers, reduced KHK), the 

infection rate and index of infection with rice blast, leaf blight, wilt, leaf roller infection and the density of 

brown planthoppers at 47 and 54 days after sowing were all at a very low level compared with the control 

(manual seeding and inorganic fertilizer application). In fact, on millions of hectares of crops from 2016 to 

now, the application of drones has contributed to saving 20% of plant protection drugs (>900 billion VND); 

> 90% of water resources (250 million liters); Cut > 90% of working time (2.835 million hours); Each 

hectare of drone application earns a profit of 9.25 million VND/year, the difference compared to traditional 
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spraying. Each Drone sowing, fertilizing, spraying pesticides for rice in the Mekong Delta earns a profit of 

19.7 million VND/day, using a traditional sprayer only earns 625,000 VND/day. Invest in 1 drone, 1 year 

profit more than 609.146 million dong if depreciated in 3 years. The above inputs are reduced and microbial 

organic fertilizers replace all inorganic fertilizers, contributing to GHG reduction, ensuring green and 

sustainable development. 

Keywords: Cost, disease and insect, Efficiency, Greenhouse Gas, Sustainable, Smart Farming, Yield.  

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong xu hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và xu thế người lao động nông thôn di 

cư về các khu công nghiệp và đô thị (United Nations, 2022). Hiện nay với tỷ lệ bình quân 

44% dân đô thị ở Việt Nam, 5-10 năm nữa chỉ dự báo bằng tỷ lệ hiện nay của Thái Lan 

(51,1%), Indonesia (56,4%) hay Maylaysia (78,4%), thì thiếu lao động nông nghiệp ở 

nông thôn càng gay gắt.  

Theo FAOSTAT (2021), giá thành sản xuất của Mỹ, Braxin, Achentia chỉ còn 138 -

142 đô la Mỹ cho 1 tấn ngô và 317-329 đô la Mỹ 1 tấn đỗ tương, trong khi đó giá thành ở 

Việt Nam là 329 đô la Mỹ 1 tấn ngô (2016) và 823 đô la Mỹ 1 tấn đỗ tương (2015-2019). 

Tức giá thành sản xuất ở Việt Nam cao gấp 2,3 - 2,5 lần so với các nước áp dụng công 

nghệ nông nghiệp thông minh. Giá thành sản xuất ngô và đỗ tương ở Mỹ thấp như vậy, 

do áp dụng công nghệ thiết bị thông minh nên chỉ còn 5% giá trị lao động sống trong đơn 

vị sản phẩm ngô và đỗ tương, ở ta còn tới 40-50% giá trị lao động sống trong 1 đơn vị 

sản phẩm tương tự (FAOSTAT, 2021). Nhờ áp dụng công nghệ thông minh, nên ở 

Braxin và Mỹ, chỉ còn 1,4% và 9,7% lao động làm nông nghiệp, trong khi ở ta còn gần 

60% lao động làm nông nghiệp (FAOSTAT, 2021), nhưng nông sản của họ không những 

đủ nuôi hơn 333 triệu dân Mỹ và hơn 214 triệu dân Braxin mà còn xuất khẩu ngô, đỗ 

tương đứng nhất và nhì thế giới. 

Tại hội nghị COP 26 (UN (2021), cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 có147 

quốc gia cam kết trong đó có Việt Nam. Việt Nam đã đưa ra sáng kiến sản xuất nông 

nghiệp, đó là: 1. Đổi mới nông nghiệp để ứng phó với BĐKH; 2. Thành lập Trung tâm 

đổi mới sáng tạo về công nghệ thực phẩm và sáng kiến “100 triệu nông dân: chuyển đổi 

sang hệ thống lương thực không phát thải và thân thiện với môi trường”; 3. Thúc đẩy 

tăng trưởng năng suất bền vững cho an ninh lương thực và bảo tồn tài nguyên; 4. Lập 

chương trình nghị sự chính sách hành động hướng tới chuyển đổi nông nghiệp và hệ 

thống lương thực thực phẩm bền vững thông qua điều chỉnh các chính sách và hỗ trợ 

công; 5. Chuyển đổi hệ thống lương thực thông qua nông nghiệp sinh thái; 6. Chương 

trình hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững. 
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Chiến lược khử cacbon cho ngành nông nghiệp (World Bank, 2022) được khuyến 

cáo là: (i) giảm sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu (sẽ giảm 14% cường độ phát thải 

trong sản xuất cây trồng); (ii) thay đổi thành phần thức ăn gia súc, tăng đề kháng sức 

khỏe đàn gia súc và thực hành chăn nuôi tốt để (đạt mức giảm 14% lượng khí thải trên 

mỗi đơn vị trong chăn nuôi); và (iii) tăng 50% trợ cấp cho các dịch vụ rừng để khyến 

khích tái trồng rừng, gia tăng các bể chứa cacbon. Các biện pháp này sẽ đòi hỏi lượng 

kinh phí bởi cả khu vực tư nhân và nhà nước, ước tính đạt khoảng 15,6 tỷ đô la trong 

giai đoạn 2022-2040. 

Đầu tư và mở rộng quy mô sử dụng các công nghệ các-bon thấp trong sản xuất lúa 

gạo như thay đổi giữa tưới ướt và làm khô. Các công nghệ và kỹ thuật mới cập nhật có 

thể mang lại hiệu quả và các yếu tố đầu vào khác giúp giảm chi phí sản xuất và lợi nhuận 

ròng cao hơn cho nông dân và các thành phần khác trong chuỗi giá trị. Thay vì đốt các 

phế phẩm nông nghiệp trên đồng ruộng, rơm rạ có thể được được sử dụng để đốt trong 

các nhà máy điện than, có thể giảm phát thải KNK xuống ba phần trăm. Ước tính sử dụng 

mô hình đầu tư của Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế cho thấy cần đầu tư 1,4 tỷ đô la để 

thực hiện tưới ướt/khô và các kỹ thuật liên quan có thể giảm phát thải từ sản xuất lúa gạo 

tăng 6,8 triệu tấn CO2e vào năm 2030.  

Các chế định quốc tế đến nay đã quy định bên phát thải nhiều KNK phải chi trả theo 

tín chỉ cacbon (bên mua) của các ngành hoạt động theo chế độ giảm phát thải (bên bán). 

Mọi hoạt động được công khai, minh bạch theo kiểm soát của bên thứ 3 (độc lập). Để hỗ 

trợ thị trường giao dịch, các bên áp dụng các công cụ định giá carbon, công cụ này sẽ 

thay đổi hành vi trong quá trình chuyển đổi. Các biện pháp hỗ trợ sẽ cho phép theo đuổi 

mục tiêu bằng 0 ròng, qua đó người sản xuất tuân thủ sẽ được lợi từ năng suất gia tăng, 

sản phẩm được thương mại ở các siêu thị và thu thêm tín chỉ các bon từ nguồn tài chính 

cacbon của các đối tác công nghiệp (Phát thải KNK). 

Nhằm đáp ứng mục tiêu đề xuất các giải pháp canh tác trồng trọt thông minh (nông 

nghiệp 4.0), đáp ứng mục tiêu giảm công lao động/đơn vị sản phẩm, hạ giá thành sản 

xuất, đảm bảo chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường, giảm phát thải(KNK, chúng tôi 

trình bày kết quả ứng dụng máy bay không người lái trong canh tác cây điều ở Bình 

Phước và canh tác lúa tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu 

Áp dụng thiết bị bay không người lái (UAVs - drone), nhãn hiệu Global Check của 

Công ty CP Đại Thành, do hãng XAG sản xuất, đoạt giải top 4 nhất thế giới trong số 
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5835 mẫu thiết kế drone dự thi (XAG, 2022). Đặc tính kỹ thuật của thiết bị drone Global 

Check, theo tổng kết của Công ty CP Đại Thành (2022): có thể tải được 20-40 lít dung 

dịch thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) hay 40 kg giống, phân bón; năng lượng đáp ứng cho 

drone hoạt động bằng pin nạp điện (không phát thải KNK ra môi trường); 100% điều 

khiển bay tự động bằng điện thoại thông minh; hoạt động trên mọi địa hình; phun nhờ 

công nghệ ly tâm (hạt thuốc cắt nhỏ đến kích thước vài chục Micromet (tăng hiệu quả của 

thuốc BVTV) nên không bị tắc vòi như phun xịt truyền thống; có trạm RTK đi kèm 

(Công ty CP Đại Thành, 2022) với 3 hệ sóng vệ tinh (GPS của Mỹ, Glonass của Nga và 

Beidou của Trung Quốc) nên thiết bị bay ổn định trong nhiều tình huống sóng vệ tinh 

khác nhau; chỉ hết 8-10 phút xử lý xong cho 1 ha, tiết kiệm 20-30% lượng thuốc BVTV; 

tiết kiệm 90% lượng nước pha dung dịch thuốc BVTV thay vì 400 - 800 lít nước pha 

thuốc BVTV như hướng dẫn của Cục BVTV trước đây.  

Đối tượng thực hiện gồm cây điều ở một số mô hình do Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp Bình Phước triển khai và cây lúa ở một số mô hình do một số Trung tâm 

Khuyến Nông và Công ty CP Đại Thành thực hiện tại nhiều HTX, các xã, huyện trồng 

lúa ở ĐBSCL. 

Các vật tư phân bón và thuốc bảo vệ thực vật được cung cấp bởi các nông hộ thuộc 

các điểm thực hiện mô hình. Phân bón hữu cơ vi sinh: 1). chế phẩm hữu cơ vi sinh 

DTOGNFit1 gồm bộ vi sinh cải tạo đất và vi sinh dinh dưỡng (phân giải phospho 10
6
; 

phân giải xenlulose 10
6
; cố định nito 10

5
; tổng số nấm men 10

5
, bổ sung Lactobacillus 

acidophilius 2x10
6
; Lactobacillus platarum 1.8x10

8
; Saccharomyces cerevisiare 2

.
9 x 

10
6
; Nấm sợi: Aspergillus niger, Aspergillus oryzae; Nấm men: Candida ulitis; Vi khuẩn: 

Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Azotobacer; Xạ khuẩn: Streptomyces sp); 2). 

Biocare 2 (đạm cá và khô dầu đỗ tương với thành phần 45% hàm lượng hữu cơ, tỷ lệ C/N 

(12), pHH2O (5) và độ ẩm 30%); 3). Khumart. Các chế phẩm và phân bón hữu cơ vi sinh 

hiệu quả hỗ trợ sản suất nông nghiệp giảm phát thải KNK (Binny Sharma et al, 2022, 

Ayomide Emmanuel Fadiji et al, 2022; Ayomide Emmanuel, 2022). 

2.2. Phương pháp 

Đối với cây điều ở Bình Phước: Mô hình phun thuốc BVTV bằng máy bay và đối 

chứng phun theo cách truyền thống bằng bình phun áp lực; các biện pháp khác như tuổi 

cây, lượng phân bón và số lần bón, tưới nước áp dụng như sau giữa mô hình áp dụng 

drone và đối chứng phun theo truyền thống (Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Bình 

Phước, 2022).  

* Phân bón NPK: 20 - 20 - 15 (500 kg/ha); bón lần 1 vào đầu tháng 11/2021; lần 2 

vào giữa tháng 11/2021 và lần 3 vào đầu tháng 12/2021. Phân bón qua lá: 9 lít/ha.  
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* Thuốc trị bệnh Antracol: 3 kg/ha. Thuốc sâu Arimec 36 EC: 3 lít/ha. Xử lý lần 1 khi 

điều ra chồi non; lần 2 khi cây điều bắt đầu trỗ bông (khoảng 5-10%); lần 3 khi cây điều 

đã trỗ bông 100%; lần 4 khi cây điều đã đậu hạt (khoảng 1cm). 

Đối với cây lúa ở ĐBSCL: 1). Mô hình thử nghiệm drone kết hợp phun chế phẩm và 

phân hữu cơ vi sinh (Bón lót vi sinh cải tạo đất + Bioare2, thúc vi sinh dinh dưỡng 3-4 

lần/vụ kết hợp Khumart (không dùng thuốc hoá học BVTV); đối chứng áp dụng theo 

truyền thống của dân (bón phân vô cơ theo hướng dẫn của cơ quan khuyến nông địa 

phương và phun thuốc hoá học BVTV 3-4 lần/vụ) ; 2). Mô hình đại trà, áp dụng drone để 

gieo sạ, rải phân và phun thuốc BVTV; so với đối chứng áp dụng gieo sạ lan, bón phân 

và phun thuốc BVTV theo truyền thống (bình phun áp lực bằng máy nổ). Làm đất, tưới 

nước, loại phân bón tương tự nhau giữa mô hình áp dụng drone và diện tích áp dụng theo 

truyền thống. 

 2.3. Thời gian, quy mô, địa điểm thực hiện 

2.3.1. Thời gian 

Đối với cây điều ở Bình Phước: Từ tháng 11/2021 - tháng 3/2022; 

Đối với cây lúa ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL): 1). Mô hình thử 

nghiệm drone kết hợp phun chế phẩm và phân hữu cơ vi sinh tại Viện Lúa ĐBSCL và tại 

huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; 2) Mô hình đại trà từ 2016 - nay. 

2.3.2. Quy mô 

- Đối với cây điều ở Bình Phước: Một drone thử nghiệm trên mô hình (1 ha) và đối 

chứng thực hiện theo cách phun truyền thống của dân (1,7 ha). 

- Đối với cây lúa ở ĐBSCL: 1) Mô hình thử nghiệm drone và phân bón hữu cơ vi 

sinh: 1 ha; 2) Diện tích áp dụng đại trà khoảng 1 triệu ha.  

2.3.3. Địa điểm 

- Đối với cây điều thực hiện tại xã Bom Bo, Phú Sơn và xã Đồng Nai, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước; 

- Đối với cây lúa thực hiện: 1). Mô hình áp dụng drone và phân bón hữu cơ vi sinh tại 

Viện Lúa ĐBSCL (Viện Lúa ĐBSCL thực hiện) và huyện Tháp Mười - tỉnh Đồng Tháp; 

2). Mô hình đại trà ở tất cả các vụ, nhiều tỉnh thuộc ĐBSCL như Kiên Giang, An Giang, 

Đồng Tháp, Long An, Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang..... 
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III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Kết quả trên cây điều ở Bình Phước 

Cây điều đại diện một trong những cây lâu năm của vùng Đông Nam Bộ, được Trung 

tâm Dịch vụ Nông nghiệp Bình Phước phối hợp Công ty CP Đại Thành thực hiện mô 

hình thử nghiệm hiệu quả áp dụng drone phun phân bón lá và thuốc BVTV, thay vì phun 

xịt theo truyền thống (bảng 1). 

Nhờ áp dụng drone xử lý thuốc BVTV cho cây điều, giải quyết được vấn đề thiếu hụt 

lao động trong nông nghiệp ở nông thôn hiện nay (Hình 1). Những lợi ích trình bày trong 

Bảng 1 góp phần phát triển nông nghiệp bền vững. 

Bảng 1. Hiệu quả mô hình xử lý thuốc BVTV trên cây điều bằng drone  

so với phun xịt truyền thống, tại huyện Bù Đăng, Bình Phước, tháng 11/2021 - tháng 3/2022 

TT Chỉ tiêu 
Mô hình áp dụng drone 

(1ha) 

Phun theo truyền thống 

(1,7ha đối chứng) 
Chênh lệch 

1 
Lượng nước pha 

thuốc BVTV 
60-80 lít/1 lít thuốc BVTV 800-1000 lít/1 lít thuốc BVTV 

Drone chỉ cần 

1/10 lượng nước 

so với truyền 

thống 

2 
Nồng độ thuốc 

BVTV 

Cao gấp 10-12 lần so với 

truyền thống 
  

3 
Ngộ độc, cháy bông, 

rụng trái điều 
Không Không Không 

4 Năng suất hạt điều 20 tạ/ha 10 - 15 tạ/ha 

Mưa trái mùa, 

bệnh thán thư, 

bọ xít muỗi, bọ trĩ 

hại điều ở đại trà 

5 Thời gian phun 1 giờ/ha 4 giờ/ha  

6 Hiệu quả kinh tế 

*Tổng thu, 20 tạ/ha x 

25.000 đ/kg = 50.000.000 

đồng; 

*Tổng chi: 

- Vật tư: 14.750.000 đ; 

- Công xử lý: 4 lần x 

500.000 đ/lần xử lý = 

2.000.000 đ/ha 

*Lợi nhuận: 50.000.000 - 

16.750.000 = 33.250.000 

đồng/ha 

*Tổng thu, 15 tạ/ha x 25.000 

đ/kg = 37.500.000 đ; 

*Tổng chi: 

- Vật tư: 11.500.000 đ/ha; 

- Công xử lý: 4 lần x 500.000 

đ/lần = 2.000.000 đ/ha 

* Lợi nhuận: 37.500.000 - 

13.500.000 = 24.400.000 

đ/ha 

Áp dụng drone, 

hiệu quả cao hơn 

9.250.000 đ/ha 

so với phun 

truyền thống. 

Nhận xét của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Bình Phước: 

Xử lý thuốc BVTV bằng drone đạt hiệu quả tốt trong phòng trừ sâu bệnh trên cây 

điều ở giai đoạn ra hoa, đậu trái. Trên bông điều, trái điều rất ít sâu bệnh. Do đó điều đạt 

năng suất cao; 



HỘI THẢO CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ HƯỚNG TỚI NỀN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG 

  109  

Xử lý thuốc BVTV bằng drone, hiệu quả về thời gian, tiết kiệm lương nước pha 

thuốc, trong điều kiện nguồn nước trong vườn điều khó khăn; 

Xử lý thuốc BVTV bằng drone, hoa điều không hề bị ngộ độc, cháy bông, rụng trái; 

Với lượng nước tiết kiệm 9/10 trên 1 ha, có thể giải quyết được 40% diện tích trồng 

điều trên đồi núi cao (nơi không có khả năng phun xịt bằng máy phun truyền thống). 

 

Áp dụng drone, thuốc BVTV được xử lý tự động, 

không tiếp xúc với người lao động 

 

Sử dụng drone phun phân và thuốc BVTV  

cho điều, hiệu quả đến 2 mặt lá  

từ đỉnh ngọn đến tầng lá dưới 

  

Phun xịt bằng máy nổ (chạy bằng xăng), người lao động vẫn bị nhiễm thuốc BVTV và phát thải khói 

xăng ra môi trường, độ đồng đều phun không thể rải đều qua các tầng lá, tốn nước pha thuốc hơn gấp 9 

lần, năng suất phun 1 công lao động chỉ bằng 1/170 so với sử dụng drone. 

Hình 1. Sử dụng máy bay không người lái (drone) thay vì dùng máy phun xịt truyền thống 

để phun thuốc BVTV cho cây điều ở Bình Phước, 2021 

3.2. Kết quả trên cây lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long 

3.2.1. Kết quả mô hình tại Viện Lúa ĐBSCL và huyện Tháp Mười - Đồng Tháp, Hè 

Thu 2022 

Số liệu ở các Bảng 2 - 6, qua theo dõi các chỉ tiêu từ gieo sạ đến sau trỗ (hiện lúa 

đang chín, chưa thu hoạch) cho thấy. Mức độ nhiễm bệnh đạo ôn ở 26, 33, 40 và 47 ngày 

sau gieo sạ ở Viện Lúa ĐSBCL (bảng 2), ô mô hình có tỷ lệ bệnh 6,78; 10,11; 26,78 và 

8,56%) và chỉ số bệnh (3,04; 4,58; 12,79 và 2,54%) đều rất nhẹ so với ô đối chứng (gieo 

sạ bằng tay và bón phân vô cơ).  
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Bảng 2. Mức độ nhiễm bệnh đạo ôn hại lá (điểm) tại Viện Lúa ĐBSCL, Hè Thu 2022  

Nghiệm 

thức 

Tỷ lệ bệnh (%) Chỉ số bệnh (%) 

26 NSS 33 NSS 40 NSS 47 NSS 26 NSS 33 NSS 40 NSS 47 NSS 

Mô hình 6,78 10,11 26,78 8,56 3,04 4,58 12,79 2,54 

Đối chứng 9,67 44,11 61,22 32,56 4,78 15,63 29,93 14,23 

Mức ý nghĩa ** ** ** ** ** ** ** ** 

NSS: Ngày sau sạ. 

Mức độ nhiễm bệnh bạc lá tại Viện Lúa ĐBSCL ở ô mô hình sau sạ 47 và 54 ngày, 

có tỷ lệ bệnh (1,11 và 1,67%) và chỉ số bệnh (0,22 và 0,33%) thể hiện rất nhẹ so với ô đối 

chứng (gieo sạ và bón phân vô cơ), với tỷ lệ bệnh (4,89 và 9,89%) và chỉ số bệnh (1,33 

và 2,43%). Tại huyện Tháp Mười, diện tích mô hình đều có mức độ nhiễm điểm 3 sau 47 

và 54 ngày sau sạ, trong khi diện tích đối chứng thể hiện mức độ điểm 7.0 và 7.5.  

Bảng 3. Mức độ nhiễm bệnh bạc lá (điểm) tại Viện Lúa ĐBSCL  

và huyện Tháp Mười, Đồng Tháp, Hè Thu 2022  

Nghiệm 

thức 

Viện Lúa ĐBSCL Huyện Tháp Mười  

Tỷ lệ bệnh (%) Chỉ số bệnh (%) Mức độ bệnh (1-9) 

47 NSS 54 NSS 47 NSS 54 NSS 47 NSS 54 NSS 

Mô hình 1,11 1,67 0,22 0,33 3.0 3.0 

Đối chứng 4,89 9,89 1,33 2,43 7.0 7.5 

Mức ý nghĩa ** ** ** ** ** ** 

 Tỷ lệ dảnh héo cũng thể hiện tương tự sau sạ 47 và 54 ngày (bảng 4). Tại Viện Lúa 

ĐBSCL, ô mô hình có tỷ lệ bệnh (0,26 và 0,27%) và chỉ số bệnh (0,39 và 0,34%) trong 

khi ở ô đối chứng với tỷ lệ bệnh (0,51 và 0,08%) và chỉ số bệnh (2,17 và 1,66%). Ở 

huyện Tháp Mười thể hiện tương tự như mức độ nhiễm bệnh bạc lá ở trên.  

Bảng 4. Tỷ lệ dảnh héo do sâu đục thân 2 chấm (%) tại Viện Lúa ĐBSCL  

và huyện Tháp Mười, Đồng Tháp, Hè Thu 2022 

Nghiệm 

thức 

Viện Lúa ĐBSCL Huyện Tháp Mười 

Tỷ lệ bệnh (%) Chỉ số bệnh (%) Mức độ héo (1-9) 

47 NSS 54 NSS 47 NSS 54 NSS 47 NSS 54 NSS 

Mô hình 0,26 0,27 0,39 0,34 3.5 3.0 

Đối chứng 0,51 0,08 2,17 1,66 7.0 6.5 

Mức ý nghĩa ns ns * * ** ** 
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Mức độ bị hại do sâu cuốn lá (bảng 5) ở 47 và 54 ngày sau sạ cho thấy. Tại Viện Lúa 

ĐBSCL, ô mô hình có tỷ lệ nhiễm (0,02 và 0,04%) và chỉ số nhiễm (0,05 và 0,02%), rất 

nhẹ so với ô đối chứng là 0,07 và 0,08%; 0,36 và 0,46%. Ở huyện Tháp Mười cũng thể 

hiện tương tự mức độ nhiễm như bệnh bạc lá, héo dảnh ở trên. 

Bảng 5. Tỷ lệ lá bị hại do sâu cuốn lá nhỏ (%) tại Viện Lúa ĐBSCL  

và huyện Tháp Mười, Đồng Tháp, Hè Thu 2022  

Nghiệm 

thức 

Viện Lúa ĐBSCL Huyện Tháp Mười 

Tỷ lệ bệnh (%) Chỉ số bệnh (%) Mức độ nhiễm (1-9) 

47 NSS 54 NSS 47 NSS 54 NSS 47 NSS 54 NSS 

Mô hình 0,02 0,04 0,05 0,02 3.0 3.5 

Đối chứng 0,07 0,08 0,36 0,46 6.5 7.0 

Mức ý nghĩa ** ns ** ** ** ** 

Mức độ nhiễm rầy nâu (bảng 6) cho thấy. Ở Viện Lúa ĐBSCL, sau gieo sạ 47 và 54 

ngày, ô mô hình có tỷ lệ bệnh (47,3 và 11,3%) và chỉ số bệnh (3,7 và 35,7%), rất nhẹ so 

với ô đối chứng (có tỷ lệ bệnh 73,0 và 27,0%) và chỉ số bệnh 50,7; 473,7%). Tại huyện 

Tháp Mười cũng thể hiện tương tự các bất thuật kể trên. 

Bảng 6. Mật số rầy nâu (con/m
2
) tại Viện Lúa ĐBSCL và huyện Tháp Mười, Đồng Tháp, 

Hè Thu 2022  

Nghiệm thức 

Viện Lúa ĐBSCL Huyện Tháp Mười 

Tỷ lệ bệnh (%) Chỉ số bệnh (%) Mức độ nhiễm (1-9) 

47 NSS 54 NSS 47 NSS 54 NSS 47 NSS 54 NSS 

Mô hình 47,3 11,3 3,7 35,7 4.0 3.5 

Đối chứng 73,0 27,0 50,7 473,7 7.0 7.5 

Mức ý nghĩa ** ns ** ** ** ** 

Nhận xét: Kết quả các Bảng trên đã khẳng định gieo sạ, phun thuốc, rải phân bằng 

drone và bón phân hữu cơ vi sinh giúp cây lúa sinh trưởng khoẻ mạnh, nhiễm rât nhẹ các 

loại đạo ôn, bạc lá, héo dảnh do sâu cuốn lá, rầy nâu và không phải dùng thuốc hoá học 

BVTV, trong khi đối chứng gieo sạ lan bón phân vô vơ bằng tay, phải phun thuốc BVTV 

theo truyền thống 3-4 lần. 

3.2.2. Kết quả áp dụng đại trà 

Qua thực tiễn triển khai ứng dụng drone đối với canh tác lúa tại ĐBSCL từ 2016 - 

nay. Công ty CP Đại Thành phối hợp với các Trung tâm Khuyến Nông, một số Hợp tác 

xã và nông hộ tại các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Tiền 

Giang, Cần Thơ. Số liệu về hiệu quả áp dụng drone được tổng kết trong Bảng 7.  
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Bảng 7. Hiệu quả sử dụng máy bay không người lái trong gieo sạ, rải phân  

và phun thuốc BVTV so với biện pháp truyền thống cho canh tác lúa tại ĐBSCL 

TT Danh mục ĐV tính 
Máy bay không 
người lái (UAV) 

Phun  
truyền thống 

Chênh lệch 
drone/truyền thống 

1 Thời gian 1 lần xử lý Phút 2-4 phút/ha 90 phút -88 

2 
Lượng nước tiêu tốn cho 

1 lần xử lý 
Lít/ha 10 300 -290 

3 Thuốc BVTV Lít/ha Giảm 20% 
Như khuyến cáo 

của hãng 
-20% 

4 Năng suất làm việc/ngày ha 175 5 170 

5 Chất lượng phun 
 

Nhanh, đồng đều Chậm, không đều   

6 Doanh thu/ngày VNĐ 28.000.000 1.000.000 27.000.000 

7 Chi phí pin/50 ha VNĐ 7.000.000 75.000 6.925.000 

8 Chi phí công/ngày VNĐ 800.000 300.000 -500.000 

9 Chi phí khác/ngày VNĐ 500.000 
  

10 Tổng chi VNĐ 8.300.000 375.000 -7.925.000 

  Lợi nhuận VNĐ 19.700.000 625.000 19.075.000 

Sử dụng drone mang lại hiệu quả cao cho người vận hành và nông dân sản xuất lúa. 

Chỉ mất 2 - 4 phút xử lý xong 1 ha, nhưng phun xịt theo truyền thống bằng máy nổ (chạy 

bằng xăng) phải mất 90 phút mới xong 1 ha, với điều kiện công lao động đủ sức khoẻ đeo 

bình máy nổ. Lượng nước tiêu tốn cho 1 lần xử lý chỉ mất 10 lít/ha Nhưng theo truyền 

thống phải mất 300 lít (tối thiểu cho 1 lần phun/ha). Riêng tiết kiệm nước ngọt để pha 

thuốc BVTV đã tiết kiệm công lao động cho người vận hành. Đặc biệt, theo tổng kết 

lượng thuốc BVTV tiết kiệm được 20% so với phun truyền thống, do thuốc được cắt nhỏ 

(đến vài chục Micromet), phun đều 2 mặt lá (không rơi xuống đất), các phân tử thuốc 

BVTV dễ và nhanh thâm nhập vào tế bào khí khổng của lá, vừa giảm chi phí, vừa giảm 

thiểu tác hại đến môi trường. 

3.3. Hiệu quả sử dụng drone trong canh tác lúa tại ĐBSCL 

Nhờ drone hoạt động bằng 3 hệ sóng vệ tinh (GPS của Mỹ, Glonass của Nga và 

Beidou của Trung Quốc). Nên loại drone này hoạt động ổn định ở nhiều tình huống sóng 

vệ tinh), điều khiển hoàn toàn bằng điện thoại thông minh, với công nghệ trí tuệ nhân tạo 

trong drone, mỗi drone trong 1 ngày có thể hoạt động được 175 ha. Nhưng với cùng số 

công lao động vận hành drone, nếu phun xịt theo truyền thống chỉ đạt tối đa 5 ha. Chính 

vì vậy, 1 drone có thể đạt doanh thu 28 triệu đồng, lợi nhuận đạt 19,7 triệu đồng trong 1 

ngày và phun xịt theo truyền thống chỉ đạt doanh thu 1 triệu đồng, lợi nhuận đạt 625 ngàn 

đồng trong 1 ngày. 

Qua hoạt động thực tiễn từ 2016 đến nay, Công ty CP Đại Thành đã tổng kết hiệu quả 

đầu tư đối với các đơn vị và cá nhân mong muốn đầu tư drone làm dịch vụ trong sản xuất 

nông nghiệp (bảng 3). 
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Số liệu ở bảng 8 cho thấy, với 2 phương án hoạt động của drone, nếu ai đó đầu tư cho 

gieo sạ, rải phân, phun thuốc BVTV cho canh tác lúa tại ĐBSCL. Đầu tư 1 drone, nếu 

hoạt động 80 ngày/năm, ở mức khấu hao 3 năm thì có thể đạt 14 nghìn ha/năm. Ở mức 

khấu hao 3 năm nhưng hoạt động 50 ngày/năm, thì sẽ đạt 8.750 ha/năm. Nếu drone hoạt 

động 240 ngày/năm. Trường hợp khấu hao máy trong 3 năm, thì sẽ đạt 42 nghìn ha/năm 

và nếu khấu hao 3 năm với khấu hao 50 ngày/năm, thì sẽ đạt 26.250 ha/năm. Doanh thu 

có thể đạt 2.24 tỷ đồng/năm nếu khấu hao trong 3 năm và 1,4 tỷ đồng/năm, nếu khấu hao 

3 năm (hoạt động 50 ngày/năm. Lợi nhuận sau 7 loại chi phí có thể đạt hơn 609,146 triệu 

đồng/năm (nếu khấu hao drone trong 3 năm) hay có thể đạt hơn 371,813 triệu đồng (nếu 

khấu hao drone trong 3 năm hoạt động 50 ngày/năm). 

Bảng 8. Hiệu quả đầu tư drone làm dịch vụ trong trồng trọt ở Việt Nam 

TT Danh mục ĐV tính 
Hoạt động 80 

ngày/năm/khấu 
hao 3 năm 

Hoạt động 50 
ngày/năm/khấu hao 

3 năm 

I Đầu tư máy VNĐ 694.000.000 694.000.000 

II Doanh thu/năm VNĐ 2.240.000.000 1.400.000.000 

1 Hoạt động 80 ngày/năm ha 14.000 8.750 

2 Hoạt động 240 ngày&150 ngày/máy/3 năm ha 42.000 26.250 

3 Khấu hao/ha VNĐ 16.524 26.438 

III Khấu hao máy/năm VNĐ 231.333.333 115.666.666 

IV Tổng phí biến đổi/năm VNĐ 1.399.520.000 912.520.000 

1 Chi phí Pin/năm VNĐ 560.000.000 350.000.000 

2 Phí bảo hiểm/năm VNĐ 18.000.000 18.000.000 

3 Chi phí công lao động/năm VNĐ 672.000.000 420.000.000 

4 Chi phí đi lại 80 ngày/năm VNĐ 40.000.000 15.000.000 

5 Phí tư vấn hỗ trợ đào tạo& vận hành VNĐ 14.000.000 14.000.000 

6 Chi phí bảo trì, bảo dưỡng VNĐ 40.000.000 40.000.000 

7 Lãi vay ngân hàng (8%/năm) VNĐ 55.520.000 55.520.000 

V III+IV (CPBĐ + KH) VNĐ 1.630.853.333 1.028.186.667 

  Lợi nhuận/năm   609.146.667 371.813.333 

3.4. Thảo luận 

Drone có thể áp dụng cho nhiều loại cây từ cây lâu năm, cây ăn trái, cây lương thực 

như lúa, ngô, sắn, điều, xoài, thanh long, sầu riêng, chuối, đậu tương, hay các cây rau v.v... 

(hình 2). Với thiết kế và tính năng tác dụng của drone hiện đại từ hãng XAG, drone có 

thể hoạt động ở mọi địa hình từ đồng bằng, đến đồi núi cao, hoạt động được cả ban ngày 
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lẫn ban đêm (Đại Thành, 2022). Drone hiện đại của hãng này có phần mềm tự ghi lại 

hành trình mỗi chuyến bay, từ vị trí định vị, người vận hành, và hành trình bay theo thời 

gian thực (ngày, giờ, địa điểm), và có thể cả lượng giống, phân bón, hay thuốc BVTV của 

từng chuyến (nếu có yêu cầu ghi lại dữ liệu trên máy chủ). Đặc điểm này rất được tin 

tưởng bởi Công ty Carbon Friendly - Australia (2022) - Tổ chức chứng nhận nông sản đạt 

tiêu chuẩn sản xuất xanh quốc tế (cacbon thấp).  

  

  

Sử dụng drone phun phòng trừ sâu bệnh  

cho cây chanh ở Hậu Giang 

 

Sử dụng drone phun phòng trừ sâu bệnh cho ớt 

ở huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá 

 

Phun xịt bằng bình đeo vai, chạy máy nổ  

theo truyền thống ở ĐBSCL 

Hình 2. Sử dụng máy bay không người lái (drone) trong canh tác cây trồng mang lại nhiều 

lợi ích so với sử dụng máy nổ (Chạy bằng xăng, bình đeo vai) phun xịt theo truyền thống 
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Công ty CP Đại Thành là đơn vị độc quyền phân phối sản phẩm của XAG ở Việt 

Nam, được cấp phép bay của Bộ Quốc Phòng cho từng chuyến bay trên đồng ruộng của 

nông dân, đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm Global Check của hãng XAG tại Việt Nam. 

Từ đào tạo bay, bảo hành, đến bảo dưỡng drone đều được các Chi nhánh của công ty tại 

nhiều tỉnh ở các vùng ĐBSCL, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ, Đồng bằng 

sông Hồng, Đông Bắc đáp ứng nhu cầu. 

Số liệu tổng kết hiệu quả sử dụng drone trong trồng trọt đã được trình bày ở các diễn 

đàn nông nghiệp 4.0 (2021) của Ban Kinh tế Trung Ương, Bộ Quốc Phòng, và hàng trăm 

sự kiện trong và ngoài nước khác. Cụ thể, công ty CP Đại Thành đã triển khai trên hàng 

triệu ha cây trồng (lúa, cây ăn trái, điều) từ 2016 - nay (hình 2), góp phần tiết kiệm 20% 

thuốc bảo vệ thực vật (>900 tỉ đồng); > 90% tài nguyên nước (250 triệu lít); Cắt giảm > 

90% thời gian làm việc (2,835 triệu giờ); Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao 

chất lượng cuộc sống cho cộng đồng dân cư. Đây là những số liệu thuyết phục về khía 

cạnh góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, nông thôn xanh, cuộc sống hiện đại. 

Áp dụng drone tăng hiệu quả cho sản xuất đại trà, tiết kiệm chi phí phân bón và thuốc 

BVTV và áp dụng phân bón hữu cơ vi sinh như kết quả trình bày, cho thấy đề xuất thay 

đổi biện pháp canh tác truyền thống, trùng khớp với đề xuất của UN, Ngân hàng Thế giới 

và cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP26. 

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Qua số liệu các mô hình áp dụng drone phun thuốc BVTV cho cây điều ở Bình 

Phước và thay vì gieo sạ, rải phân, phun thuốc BVTV bằng máy phun xịt truyền thống, 

drone đã phục vụ canh tác lúa trên diện tích khoảng 1 triệu ha ở ĐBSCL. Drone hiện đại 

cập nhật đã chứng tỏ khả năng tiết kiệm sức lao động, năng suất lao động tăng rõ rệt, tiết 

kiệm nguồn nước pha thuốc và lượng thuốc BVTV, tăng thu nhập rõ rệt khi đầu tư drone 

làm dịch vụ canh tác trồng trọt ở các tỉnh phía Nam. Đây là 1 trong các giải pháp nông 

nghiệp thông minh rất triển vọng cho sản suất nông nghiệp. Kết quả phối hợp phun chế 

phẩm và hữu cơ vi sinh thay thế phân vô cơ đã chửng tỏ khả năng ưu việt. Hiệu quả sử 

dụng drone đã chứng tỏ khả năng góp phần đạt được mục tiêu chiến lược “phát triển nông 

nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh 

thái có hiệu quả cao, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh” và bền vững. 

Đề nghị các bộ, ngành có các hội đồng thẩm định tính năng, hiệu quả, phân loại xếp 

hạng từng hãng máy bay không người lái, các loại thiết bị canh tác thông minh cũng như 

các phần mềm truy xuất nguồn gốc. Qua đó giúp người sử dụng được dùng đúng sản 

phẩm mà họ đầu tư chi phí. Để phát huy hiệu quả nỗ lực của nhà nước và tư nhân, các 

đơn vị tư nhân có công nghệ thiết bị chứng tỏ hiệu quả trong sản xuất, đề nghị được đồng 

hành cùng các chương trình của nhà nước đang đầu tư cho các cơ sở các cấp.  
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Lê Thị Hồng 
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GROUP CORPORATE PRESENTATION 2021 

The BayWa Group 
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