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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 cây măng tây xanh trên vùng đất bãi 

thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

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): NN.07.TTTV.15-16 

5 Tên tổ chức chủ trì: HỘI NÔNG DÂN THỊ XÃ 
CHÍ LINH 
Họ và tên thủ trưởng: Vũ Thị Hiên 

Chức vụ: Chủ tịch Hội 
Địa chỉ: số 162 Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, thị 
xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 
Điện thoại: 03203 882 512 
Website:  

 

 

Tỉnh/thành phố: Hải Dương 

Fax:  
 

 

 

 

6 Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hải Dương 

7 Chủ nhiệm nhiệm vụ:  

Họ và tên: Vũ Thị Hiên 

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 
Chức vụ: Chủ tịch Hội 
Điện thoại: 0912 054 469 

E-mail: vuhien573@gmail.com 

 

Giới tính:Nữ 

Chức danh khoa học:  

 

 

Fax: 

8 Danh sách cá nhân tham gia đề án (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị): 
ThS. Vũ Thị Hiên 

CN. Nguyễn Thị Thanh Hoa 

ThS. Đặng Xuân Tuấn 

ThS. Nguyễn Thị Huệ 

ThS. Nguyễn Thị Quế 

CN. Phạm Thị Hà 

KTV, nhân viên hỗ trợ, cán bộ địa phương 

9 Mục tiêu nghiên cứu: 
- Xây dựng mô hình trồng cây măng tây xanh trên vùng đất bãi tạo ra nguồn sản 

phẩm có giá trị cao, chất lượng tốt mang lại hiệu quả kinh tế phục vụ chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng trên địa bàn thị xã Chí Linh.    

- Hoàn thiện quy trình trồng măng tây xanh trên đất bãi tại thị xã Chí Linh, tỉnh 

Hải Dương. 

10 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính trong năm 2016: 
Nội dung 1: Khảo sát lựa chọn hộ tham gia thực hiện. 
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Lựa chọn hộ tham gia theo các tiêu chí: 

 - Tự nguyện tham gia tiếp nhận đề tài. 

- Có đầy đủ cơ sở vật chất (đất đai, vật tư …), lao động để phục vụ việc thực hiện 

đề tài. 

- Có khả năng về vốn đối ứng đầy đủ theo yêu cầu của đề tài. 

- Cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung mà ban chủ nhiệm đề tài 

giao cho. 

 - Tuân thủ quy trình kỹ thuật, nội quy, quy định của ban chủ nhiệm đề tài. 

Nội dung 2: Xây dựng mô hình trồng cây măng tây xanh trên vùng đất bãi thị 
xã Chí Linh 
- Diện tích triển khai: 06 ha, 90.000 cây măng tây xanh. 

- Địa điểm dự kiến thực hiện: tại xã Đồng Lạc (05 ha); Nhân Huệ (01 ha). 

- Thời vụ trồng: từ tháng 6 đến tháng 8/2016. 

- Chỉ tiêu theo dõi đánh giá: các đặc điểm nông sinh học của giống: đặc điểm 

hình thái, khả năng sinh trưởng phát triển, thời gian sinh trưởng...., khả năng 

chống chịu sâu bệnh hại trong điều kiện tự nhiên, các yếu tố cấu thành năng suất, 

tính thích ứng, hiệu quả kinh tế. 

Nội dung 3: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng cây măng tây xanh trên vùng 

đất bãi thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

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 măng tây xanh trên 

vùng đất bãi, 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 măng tây 

xanh trên vùng 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 người dân,  các lớp tập huấn góp phần nâng cao kiến thức và thao 

tác kỹ thuật trồng chăm sóc măng tây cho hiệu quả kinh tế cao. 

       Đối với kinh tế - xã hội và môi trường 
- Nâng cao năng lực cho cán bộ về công tác chỉ đạo sản xuất rau an toàn, từng bước 

tiếp nhận, hoàn thiện và phát triển các kỹ thuật, công nghệ sản xuất, phù hợp với 

điều kiện đầu tư, phát triển của tỉnh, làm cơ sở cho việc nhân rộng, phổ biến trong 

sản xuất. 

- Nâng cao năng lực tổ chức gắn kết; cán bộ kỹ thuật, người sản xuất với doanh 

nghiệp.  

13 Phương pháp thực hiện: 
 - Phương pháp thực nghiệm trên đồng ruộng:  

+ Xây dựng mô hình trồng 06 ha cây măng tây xanh trên vùng đất bãi thị xã Chí 
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Linh 

+ Tổng hợp số liệu, phân tích, đánh giá kết quả tại các điểm xây dựng mô hình. 

+ Đo bằng thước, đếm, quan sát các chỉ tiêu kỹ thuật, đánh giá theo quy chuẩn 

quốc gia: QCVN01-55:2011/BNNPTNT.  

+ Các chỉ tiêu theo dõi: Theo dõi về các đặc điểm nông sinh học của giống: đặc 

điểm hình thái, khả năng sinh trưởng phát triển, thời gian sinh trưởng...., khả 

năng chống chịu sâu bệnh hại trong điều kiện tự nhiên, các yếu tố cấu thành năng 

suất. 

- Phương pháp chuyên gia:Kế thừa những kết quả nghiên cứu trước đó thuộc lĩnh 

vực nghiên cứu của đề tài; tham khảo ý kiến của tác giả, cơ quan tác giả, các 

chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực nông nghiệp; tổ chức hội thảo đánh giá kết quả 

nghiên cứu chuyên đề, lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia để hoàn thiện quy 

trình kỹ thuật áp dụng cho sản xuất mở rộng. 

- Dùng phương pháp thống kê, thu thập, phân tích và xử lý số liệu bằng hệ điều 

hành Microsoft Office Excel. 

Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước 

- Hội nông dân thị xã phối hợp với Công ty TNHH Hạ Hiệp chuyển giao quy 

trình kỹ thuật cho các hộ trồng. Cam kết bao tiêu sản phẩm đầu ra cho bà con 

nông dân với quy mô 06 ha 

14 Mô hình trồng măng tây trên xanh vùng đất bãi  thị xã Chí Linh 

Quy trình kỹ thuật trồng măng tây xanh trên vùng đất bãi thị xã Chí Linh 

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài 

15 Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:  

Kết quả nghiên cứu của đề tài áp dụng trên phạm vi toàn thị xã, đặc biệt các  
vùng đất bãi. 

16 Thời gian thực hiện: 2016 

17 Kinh phí được phê duyệt:  Tổng kinh phí: 983.000.000 đ 

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

19 Hợp đồng thực hiện: số 13/2016/HĐ-NN ngày 22/ 01/ 2016 

 

 

  

 


