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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 sản xuất cam và ổi an toàn theo quy trình VietGAP 
tại một số địa phương trên địa bàn 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):  

5 Tên tổ chức chủ trì: SỞ NÔNG NGHIỆP &PTNT 
TỈNH HẢI DƯƠNG 
Họ và tên thủ trưởng: Nguyễn Văn Phú 

Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ: số 113 Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương 

Điện thoại: 03203.852.495                    Website:  

 

 

Tỉnh/thành phố: Hải Dương 

Fax: 03203.854.515 

 

6 Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hải Dương 

7 Chủ nhiệm nhiệm vụ:  

Họ và tên: Nguyễn Văn Phú 

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ 

Chức vụ: Giám đốc 

Điện thoại: 0913.256.456 

E-mail: phu29170@gmail.com 

 

Giới tính:Nam 

Chức danh khoa học:  
 

 

Fax: 

8 Danh sách cá nhân tham gia đề án (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị): 
Tiến sĩ, Nguyễn Văn Phú 

Thạc sỹ: Lương Thị Kiểm 

Thạc sỹ: Mạc Đăng Mạnh 

Kỹ sư: Đinh Ngọc Trìu  

Kỹ sư: Phạm Nguyễn Hạnh 

Thạc sỹ:Đoàn Minh Chính 

Thạc sỹ: Nguyễn Thị Huệ 

Kỹ sư:Lê Thị Huế 

Kỹ sư:Hà Thị Lan Anh 

Thạc sỹ:Nguyễn Xuân Hạ 

Nhân viên, kỹ thuật viên hỗ trợ, cán bộ cơ sở 

9 Mục tiêu nghiên cứu: 
- Xây dựng vùng sản xuất Ổi, Cam an toàn theo quy trình VietGAP tại một số xã trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương.  

- Mở rộng thị trường tiêu thụ và nhân rộng mô hình trong thời gian tới. 

10 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính trong năm 2016: 
- Khảo sát, lựa chọn địa điểm thực hiện: 2 xã sản xuất ổi tại huyện Thanh Hà và huyện Ninh 

Giang; 2 xã sản xuất cam tại huyện Kinh Môn và TX Chí Linh. 

- Xây dựng mô hình sản xuất cam và ổi theo quy trình VietGAP: 

+ Quy mô vùng: Ổi từ 10ha/vùng trở lên, cam từ 5 ha /vùng trở lên. 
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+ Tổng diện tích, địa điểm thực hiện: 70 ha, gồm 50 ha ổi và 20 ha cam. 

Trong đó: 

- Ổi: 50 ha, trong đó: 30 ha tại 1 xã của huyện Thanh Hà và 20 ha tại 1 xã của huyện Ninh Giang. 

- Cam: 20 ha, trong đó: 10 ha tại 1 xã của huyện Kinh Môn và 10 ha tại 1 xã (phường) của thị 
xã Chí Linh. 

- Liên kết với đơn vị tư vấn để đánh giá, hướng dẫn nông dân hoàn thiện điều kiện vùng 

trồng. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho ban chỉ đạo và nông dân thực hiện sản xuất theo quy trình 

VietGAP. 

- Liên kết với đơn vị đánh giá, giám sát, chứng nhận VietGAP cho sản phẩm. 

- Sử dụng mã số chứng nhận VietGAP, túi đựng và sản phẩm tại các vùng dự án để quảng 

bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, liên kết với hệ thống phân phối sản phẩm,... 

- Phối hợp với Đài PTTH Hải Dương tuyên truyền kết quả thực hiện năm 2016 về lợi ích 

và hiệu quả của sản xuất nông sản an toàn thông qua chương trình quảng bá, tọa đàm, từ đó 

khuyến khích phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình áp dụng VietGAP. 

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

12 Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ(4): 
Bên cạnh lợi ích kinh tế đem lại, việc sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn sẽ bảo vệ môi 

trường, bảo vệ sức khỏe người lao động và người tiêu dùng, đáp ứng chiến lược sản xuất nông 

nghiệp bền vững, tăng độ phì cho đất và nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng.  

Nhu cầu tiêu dùng sản phẩm an toàn ngày một gia tăng khi đời sống được nâng cao, sức 

khỏe con người được coi trọng hơn. 

13 Phương pháp thực hiện: 
a) Phương án tổ chức thực hiện: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT (kinh tế) các 

huyện, thị xã và các xã có diện tích trồng cam, ổi lớn, lựa chọn mô hình thực hiện. 

- Phối hợp, thuê đơn vị tư vấn, đánh giá, giám sát, chứng nhận VietGAP. 

- Phối hợp với Sở Công thương, các địa phương, các doanh nghiệp tiêu thụ, các siêu thị… 

và các cơ quan liên quan để thông tin tuyên truyền và quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu, 

mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

- Phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền lợi ích, hiệu quả của sản 

xuất an toàn theo VietGAP. Khuyến khích nông dân tổ chức sản xuất nông sản an toàn áp dụng 

theo VietGAP để nhân rộng mô hình. 

b) Mô tả, phân tích và đánh giá các điều kiện triển khai dự án 

- Địa điểm thực hiện dự án: Dự án dự kiến được thực hiện tại các xã trên địa bàn các 

huyện Kinh Môn, Thanh Hà, Ninh Giang và Thị xã Chí Linh. 

- Nguyên vật liệu, trang thiết bị đảm bảo cho triển khai dự án: Dự án thực hiện trên các 

vùng sản xuất cam, ổi có sẵn của các địa phương. Các điều kiện về trang thiết bị được đảm bảo 

của các hộ nông dân trực tiếp sản xuất. 

- Nhân lực cần cho triển khai dự án:  

+ Thuê tư vấn chuyên gia đánh giá, giám sát, chứng nhận.  

+ Ban chủ nhiệm dự án phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện. 

+ Đào tạo, huấn luyện hệ thống thực hiện quy trình GAP tại cơ sở để đánh giá, giám sát, 

theo dõi, khắc phục lỗi.  

- Môi trường: Đảm bảo điều kiện sản xuất an toàn. 

Phương án tài chính 
a) Nguồn vốn của người sản xuất thực hiện trên cơ sở các nguyên vật liệu có sẵn cho sản 

xuất về tư liệu sản xuất, cây trồng, công lao động trực tiếp. 

b) Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách: 

+ Chi công chỉ đạo, quản lý, thực hiện cho BCĐ, cộng tác viên các cấp. 
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+ Các Hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, biển hiệu… 

+ Chi phí tư vấn, đào tạo, đánh giá, giám sát, chứng nhận. 

+ Hỗ trợ một phần kinh phí mua thuốc BVTV đảm bảo sản xuất an toàn, kinh phí mua 

bao bì để giới thiệu sản phẩm. 

14 Sản phẩm khoa học dự kiến 
- Mô hình sản xuất ổi, cam theo quy trình VietGAP.  

- Giấy chứng nhận sản phẩm ổi, cam được sản xuất phù hợp với quy trình thực hành nông 

nghiệp tốt (VietGAP).  

- Các chương trình quảng bá, tọa đàm về sản xuất ổi, cam theo quy trình VietGAP trên đài 

PTTH Hải Dương. Biển quảng bá tại các vùng sản xuất. 

- Báo cáo khoa học, đảm bảo tính thực tiễn, tính khoa học, chặt chẽ, logic, khả thi. 

15 Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:  

- Nơi sản xuất cây ăn quả, cây ổi, cây cam tại các huyện Thanh Hà, Kinh Môn, Ninh Giang 

và thị xã Chí Linh.         
- Lựa chọn các xã có diện tích trồng ổi, cam hàng hóa, tập trung và cán bộ, nông dân nhiệt 

tình tiếp nhận TBKT để xây dựng mô hình. 

16 Thời gian thực hiện: 2016 

17 Kinh phí được phê duyệt:  Tổng kinh phí: 3.135.000.000 đ 

 Kinh phí năm 2016: 805 triệu đồng 

 Kinh phí năm 2017: 2.330 triệu đồng 

18 Quyết định phê duyệt: số     /QĐ-UBND  ngày … tháng …. năm 2016 

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

 

 

  

 


