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Mẫu 1 
14/2014/TT-BKHCN 

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

(Nếu nhiệm vụ có mang nội dung bí mật nhà nước, 

đóng dấu xác định độ mật của nhiệm vụ tại đây) 

      Hải Dương, ngày 30 tháng  06  năm 2016 

 

PHIẾU THÔNG TIN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG TIẾN HÀNH 
SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

1 Tên Đề tài/Dự án: Xây dựng mô hình trồng Cam Vinh trên vùng đất bãi phục vụ 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại huyện Thanh Miện 

2 Cấp quản lý nhiệm vụ:  � Quốc gia � Bộ ⌧ Tỉnh � Cơ sở 

3 Mức độ bảo mật:  ⌧ Bình 
thường 

� Mật � Tối mật � Tuyệt mật 

4 Mã số nhiệm vụ (nếu có):  

5 Tên tổ chức chủ trì: Uỷ ban nhân dân huyện 
Thanh Miện, tỉnh HD 
Họ và tên thủ trưởng: Nhữ Văn Cúc 
Chức vụ: Chủ tịch huyện 
Địa chỉ: huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 
Điện thoại: 03203.736.579            Website:  

 
 
Tỉnh/thành phố: Hải Dương 
Fax: 0320 3716 385  
  
 

6 Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hải Dương 

7 Chủ nhiệm nhiệm vụ:  
Họ và tên: Bùi Hữu Tiếp 
Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 
Nông học 
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Miện  
Điện thoại: 0976.263.174 
E-mail:  

 
Giới tính:Nam 

Chức danh khoa học: Kỹ sư  
 

 

Fax: 

8 Danh sách cá nhân tham gia đề án (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị): 
Bùi Hữu Tiếp 
Phạm Thị Nhung 
Vũ Thế Sáng 
Lê Quang Vinh 
Nguyễn Thị Phương Nga 

9 Mục tiêu nghiên cứu: 
- Xây dựng mô hình trồng Cam Vinh trên vùng đất bãi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại 
huyện Thanh Miện. 
- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh giống Cam Vinh trên vùng đất bãi phù hợp với 
điều kiện của tỉnh Hải Dương. 

10 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính trong năm 2016: 
Nội dung 1: Khảo sát lựa chọn địa điểm. 

Nội dung 2: Xây dựng mô hình trồng CamVinh trên vùng đất bãi phục vụ chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng tại huyện Thanh Miện Sản xuất giống cá chép V1 
Quy mô thực hiện: 05 ha;  Tổng số cây: 3.570 cây (mật độ 714 cây/ha x 5ha). 
- Giống áp dụng: Sử dụng giống Cam Vinh được chọn tạo, nhân giống sạch bệnh 

thông qua vi ghép để xây dựng mô hình. 
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- Địa điểm thực hiện: Thôn Đồng Chấm xã Tiền Phong huyện Thanh Miện. 
- Quy trình áp dụng: Áp dụng quy trình của Trung tâm thực nghiệm và đào tạo nghề 

thuộc Học viện nông nghiệp Việt Nam. 
- Các chỉ tiêu theo dõi và đánh giá: Tỷ lệ sống, thời gian sinh trưởng và phát triển, tỷ 

lệ ra hoa đậu quả, năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất; thời vụ chăm sóc cho Cam 
Vinh; tình hình sâu bệnh hại Cam Vinh; 

Nội dung 3: Bước đầu hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh giống Cam Vinh 

trên vùng đất bãi phù hợp với điều kiện tỉnh Hải Dương 
Các nội dung hoàn thiện: 
- Bước đầu hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc Cam Vinh phù hợp với 

điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương vùng thực hiện dự án. 
- Bước đầu hoàn thiện quy trình kỹ thuật quản lý, kiểm soát dịch bệnh của giống 

Cam Vinh trên địa bàn. 
Nội dung 4: Tuyên truyền kết quả mô hình. 

11 Lĩnh vực nghiên cứu(3): Khoa học Nông nghiệp 

12 Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ(4): 
Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan 
 Khẳng định sự thành công việc xây dựng mô hình trồng cam Vinh trên đất bãi ven đê, tăng 
cường giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích. 
Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu 
Đối với tổ chức chủ trì thực hiện, việc xây dựng thành công mô hình trồng cam Vinh trên đất 
bãi chứng tỏ được sự chỉ đạo đúng hướng, tăng cường thêm chuyên môn và khả năng tiếp xúc 
với nhân dân của cán bộ tham gia nghiên cứu. 
Dự kiến tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật trồng, kỹ thuật thâm canh, và kỹ thuật nhân giống 
cho khoảng 100 người tham gia các lớp tập huấn góp phần nâng cao kiến thức và thao tác kỹ 
thuật trồng chăm sóc giống  Cam Vinh có hiệu quả kinh tế cao. 
Góp phần cải tạo vườn cây ăn quả có hiệu quả từ giống cam mới, giống Cam Vinh tại 
Thanh Miện Hải Dương, nâng cao thu nhập cho nông dân, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, cây ăn quả. Xây dựng nhiều mô hình thu nhập trên 100 triệu đồng/ha. Một 1ha 
Cam Vinh mật độ trồng với khoảng cách (4 x 3,5)m tương đương 714 cây/ha, năm thứ 4 
bói quả cho thu hoạch 714 x 07 kg/cây x 45.000 đồng/kg = 224.910.000 đồng/ha. 
Đối với kinh tế - xã hội và môi trường 
Áp dụng quy trình kỹ thuật mới góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của 
giống mới  Cam Vinh đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch đẹp. Các tư liệu về giống, 
quy trình kỹ thuật giúp cán bộ kỹ thuật, bà con nông dân vận dụng vào sản xuất chính xác, 
hiệu quả ở cơ sở địa phương mình. 

13 Phương pháp thực hiện: 
- Phương pháp thực nghiệm trên đồng ruộng: trồng thử nghiệm 05ha; Tiếp nhận kĩ 

thuật trồng của Trung tâm thực nghiệm và đào tạo nghề thuộc Viện nông nghiệp Việt Nam. 
- Song song với việc trồng thử nghiệm 05ha Cam Vinh đơn vị chủ trì và đơn vị phối 

hợp sẽ hoàn thiện lại quy trình trồng và chăm sóc giống Cam Vinh tại xã Tiền Phong huyện 
Thanh Miện tỉnh Hải Dương, nhằm mục đích đạt hiệu quả về năng suất và chất lượng cao tại 
địa bàn triển khai mô hình trồng Cam Vinh. 

- Tập huấn và chuyển giao kĩ thuật trồng giống Cam Vinh cho các hộ gia đình thực 
hiện đề tài; đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp tổ chức tập huấn cho các hộ tham gia trong 
mô hình về kỹ thuật trồng, chăm sóc và nhân giống Cam Vinh đảm bảo các hộ nắm được 
kỹ thuật và phương pháp thực hiện. 

- Hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả của mô hình, từ đó làm cơ sở để nhân rộng mô 
hình trên các vùng có điều kiện tương tự để trồng giống Cam Vinh 
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14 Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến: 
Mô hình trồng giống Cam Vinh tại xã Tiền Phong huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương 
Quy trình kỹ thuật trồng giống Cam Vinh, phù hợp với điều kiện của huyện Thanh Miện tỉnh 
Hải Dương. 

15 Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:  
Địa điểm thực hiện: Thôn Đồng Chấm xã Tiền Phong huyện Thanh Miện. 

16 Thời gian thực hiện: 2016 

17 Kinh phí được phê duyệt:  Tổng kinh phí: 620.000.000 đ 
- Năm 2016: 
+ Kinh phí khoán: 112,4 triệu đồng 
+ Kinh phí không khoán:  312,6 triệu đồng 
- Năm 2017: 
+ Kinh phí khoán: 79,0 triệu đồng 
+ Kinh phí không khoán:  10,0 triệu đồng 
- Năm 2018: 
+ Kinh phí khoán: 96,0 triệu đồng 
+ Kinh phí không khoán:  10,0 triệu đồng

 

18 Quyết định phê duyệt: số 235/QĐ-UBND  ngày 19 tháng 01 năm 2016 

19 Hợp đồng thực hiện: số    /2016/HĐ-NN ngày 22/ 01/ 2016 

 

 

  

 


