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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2021 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT  

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

                      Giải thưởng Thành phố:    

1. Tên công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng: Nghiên cứu xây dựng mô 

hình sản xuất lúa nếp cái hoa vàng thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP 

tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng 
2. Lĩnh vực khoa học của công trình 

a) Khoa học tự nhiên    

b) Khoa học xã hội và nhân văn    

c) Khoa học kỹ thuật    

d) Khoa học nông, lâm, ngư nghiệp   

đ) Khoa học y dược    

e) Lĩnh vực khác   

3. Đặc điểm công trình 

a) Sử dụng ngân sách nhà nước   

b) Không sử dụng ngân sách nhà nước    

c) Sử dụng một phần ngân sách nhà nước  
 

4. Thời gian thực hiện :                     tháng, năm bắt đầu  

                                                             tháng, năm kết thúc 

0 6 2 0 1 6 

0 4 2 0 1 8 

5. Cơ quan chủ trì công trình: Trường Đại học Hải Phòng 

6. Tóm tắt chung về công trình 
Trong lĩnh vực nông nghiệp, không chỉ riêng nước ta, mà cả thế giới đã và đang 

đứng trước một thách thức nghiêm trọng đó là tình trạng sử dụng thiếu kiểm soát các 

loại thuốc trừ dịch hại, thuốc kích thích sinh trưởng, phân bón hoá học….chứa nhiều 

độc tố và các kim loại nặng không chỉ gây ô nhiễm, làm suy thoái hệ sinh thái môi 

trường, đa dạng sinh học mà sản phẩm sản xuất ra không đảm bảo về chất lượng, có 

thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người. GAP (Good Agricultural 

Practices) thực hành sản xuất nông nghiệp là tập hợp các tiêu chí do tổ chức, quốc gia, 

nhóm quốc gia ban hành hướng dẫn người sản xuất áp dụng nhằm bảo đảm chất lượng, 

an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo vệ môi trường, sức khỏe và an sinh 

xã hội cho người lao động. Hiện nay, Hoa Kỳ đã xây dựng USGAP, Liên minh Châu Âu 

xây dựng EurepGAP, GlobalGAP, các nước khu vực Đông Nam Á xây dựng được 

AseanGAP. Nước ta cũng đã xây dựng các quy trình, tiêu chuẩn VietGAP cho hầu hết các 

đối tượng vật nuôi, cây trồng. 

Giống lúa đặc sản nếp cái hoa vàng từ bao đời nay được gieo cấy phổ biến ở hầu 

hết các tỉnh thuộc đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Lúa nếp cái hoa vàng mang đặc 

điểm truyền thống và nổi tiếng về chất lượng gạo do có mùi thơm hấp dẫn, hàm lượng 



chất dinh dưỡng cao, cơm, xôi ngon, dẻo đặc biệt mà không một giống lúa nếp nào 

trong nước và trên thế giới có thể sánh được.  

Điểm đặc trưng của giống nếp cái hoa vàng là thời gian sinh trường dài (150 – 

155 ngày), phản ứng chặt với ánh sáng ngày ngắn, cho nên chỉ gieo cấy được vào vụ 

mùa ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ, trên các chân ruộng thích hợp. Do vậy 

không phải địa phương, chân ruộng gieo cấy và phương thức canh tác nào cũng có thể 

gieo cấy được và cũng có thể cho năng suất, chất lượng gạo như ý muốn. 

Diện tích gieo cấy lúa của xã Đại Thắng vào khoảng 594 ha, cấy 2 vụ/năm; trong 

đó vụ đông xuân cấy các giống lúa tẻ để làm lương thực cho cả năm; trong vụ mùa cấy 

chủ yếu giống nếp cái hoa vàng (khoảng 285 ha), với 1.000 hộ hộ dân canh tác, chiếm 

khoảng 95% diện tích lúa của toàn xã, với năng suất đạt từ 45-50 tạ/ha và cho thu nhập 

cao gấp 3- 4 lần so với các giống lúa tẻ.  

Bên cạnh những thuận lợi thì việc sản xuất nếp cái hoa vàng vẫn có những khó khăn 

vướng mắc như: phương thức canh tác, sản xuất còn mang tính thủ công, lạc hậu (không 

bón phân lót, phun thuốc bảo vệ thực vật, bón phân không đúng kỹ thuật, không sử dụng 

phân hữu cơ, phân vi sinh...); khâu chọn lựa giống chủ yếu do người dân, tuy vẫn giữ 

được độ dẻo, thơm của gạo, song về lâu dài tình trạng thoái hóa giống là không tránh 

khỏi. Việc sử dụng kết hợp nhiều loại thuốc trừ dịch hại cùng một lần phun dẫn đến tình 

trạng tác dụng ngược, không chỉ diệt trừ sâu bệnh hại mà diệt trừ luôn cả nhiều loại thiên 

địch và tăng chi phí. Ngoài ra quá trình canh tác không có sổ sách theo dõi hoạt động sản 

xuất, hàng hóa chưa có nhãn mác, người dân sau khi thu hoạch bán thóc cho tư thương ở 

các địa phương khác nhau, phương thức bán chủ yếu là đóng bao thanh toán ngay. Bên 

cạnh đó, khu vực đất canh tác, nguồn nước tưới chưa được đánh giá về mức độ ô nhiễm 

và hàm lượng độc tố; sản phẩm sau thu hoạch chưa có đánh giá về chất lượng, chỉ tiêu vệ 

sinh an toàn thực phẩm; các nguy cơ gây ô nhiễm trong vùng sản xuất ảnh hưởng đến chất 

lượng nông sản, môi trường sống và sức khỏe người lao động cũng chưa được đánh giá. 

Trước những giá trị kinh tế thu được, tạo điều kiện thuận lợi trong canh tác giống 

lúa nếp cái hoa vàng Đại Thắng và quảng bá sản phẩm ra thị trường;Hội đồng khoa 

học cấp thành phố đánh giá kết quả thực hiện dự án'' Xây dựng và quản lý thương hiệu 

cho sản phẩm Nếp cái hoa vàng Đại Thắng'' vào tháng 7 năm 2015; được Cục Sở hữu 

trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Gạo nếp cái hoa 

vàng  Đại Thắng, Tiên Lãng số 266246 ngày 27/7/2016 cho UBND huyện Tiên Lãng. 

VietGAP là một quy trình áp dụng tự nguyện, có mục đích hướng dẫn các nhà 

sản xuất nâng cao chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn, nâng cao hiệu quả, ngăn ngừa 

hoặc giảm tối đa những nguy cơ tiềm ẩn về hóa học, sinh học và vật lý có thể xảy ra 

trong suốt quá trình sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản, vận chuyển. Thực hành 

sản xuất nông nghiệp tốt tại Việt Nam (VietGAP) bao gồm 4 nhóm tiêu chí: Đảm bảo 

an toàn thực phẩm; Bảo vệ môi trường; Bảo đảm sức khỏe cho người lao động và phúc 

lợi xã hội; Bảo đảm chất lượng sản phẩm. 

Để đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, cần phải thực hiện các 



điều tra, nghiên cứu cơ bản làm cơ sở cho việc xây dựng, hoàn thiện các quy trình sản 

xuất. Xây dựng được mô hình sản xuất lúa nếp cái hoa vàng thương phẩm theo tiêu 

chuẩn VietGAP tại địa bàn xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng là 

rất cần thiết trong thời điểm hiện nay. Do vậy chúng tôi đã thực hiện đề tài “Nghiên 

cứu xây dựng mô hình sản xuất lúa nếp cái hoa vàng thương phẩm theo tiêu chuẩn 

VietGAP tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng” nhằm giúp người 

dân cải tiến, thực hiện các phương thức quản lý, canh tác tiến bộ theo tiêu chuẩn 

VietGAP để tạo ra sản phẩm chất lượng, có thương hiệu uy tín, từ đó nâng cao lợi 

nhuận và chuỗi giá trị cho người sản xuất. 

Với nội dung chủ yếu: Nghiên cứu tổng quan các vấn đề nghiên cứu và kinh 

nghiệm; Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện quy trình sản xuất lúa nếp cái hoa vàng theo 

tiêu chuẩn VietGAP  tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng; Nghiên cứu xây dựng và triển 

khai thực hiện mô hình sản xuất lúa nếp cái hoa vàng đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Đại 

Thắng, huyện Tiên Lãng; Đánh giá, kết luận về mô hình 

7. Tóm tắt về những thành tựu xuất sắc đã đạt được. 

7.1. Mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên 

cứu chính của công trình 

7.1.1 Mục đích nghiên cứu: Xây dựng được quy trình và mô hình sản xuất lúa Nếp 

cái hoa vàng thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng 

7.1.2 Đối tượng nghiên cứu:  

*  Đối tượng nghiên cứu: Mô hình sản xuất lúa nếp cái hoa vàng thương phẩm 

theo VietGAP tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng. 

* Vật liệu nghiên cứu: 

- Giống: Giống lúa nếp cái hoa vàng được phục tráng tại địa phương từ năm 2012 

(sản phẩm của Trung tâm KNKN Hải Phòng) 

- Phân bón: Phân bón NPK Đầu Trâu L1 (17% đạm (N), 12% lân (P2O5), 5% kali 

(K2O), và S, Mg, Ca, Fe, Mn, Mo, B), Đầu trâu L2 (ĐT L2 -15% đạm (N), 4% lân (P2O5), 

18% kali (K2O) và S, Mg, Ca, Fe, Mn, Mo, B); Phân đạm Đầu trâu 46 A
+
 (46%N) 

+ Phân bón Azotobacterin (Phân bón vi sinh chứa 10
8
 CFU/g vi 

khuẩn Azotobacter vinelandii (Vi khuẩn cố định nitơ) và 10
8
 CFU/g vi khuẩn Bacillus 

subtilis đối kháng và chất mang 

+ Chế phẩm vi sinh vật Sumitri (Super Humic Trichoderma PADCO) có các 

thành phần: Trichoderma spp 1x10
9
 CFU (Trichoderma hazzinaum T22, Trichoderma 

viide, Trichoderma pacerramosum, Trichoderma spp); Acid Humic 25%; Acid Fulvic 

10%; Vi lượng Mg, S, Zn, Cu, Ca…;phụ gia đủ 100%.  

+ Phân supe lân Lâm Thao (17% P2O5), Phân Kaliclorua Phú Mỹ (60% K2O),  

Vôi bột 

- Dụng cụ: Các máy móc, dụng cụ chuyên dùng sử dụng trong sản xuất lúa 

7.1.3 Nhiệm vụ nghiên cứu:  



* Nội dung:  

- Nội dung 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu và kinh nghiệm 

- Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện quy trình sản xuất lúa nếp cái hoa 

vàng theo tiêu chuẩn VietGAP  tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng 

- Nội dung 3: Nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện mô hình sản xuất lúa nếp 

cái hoa vàng đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng 

- Nội dung 4: Đánh giá, kết luận về mô hình 

* Quy mô:  

- Thực nghiệm để xây dựng và hoàn thiện quy trình trên diện tích 1.000 m
2
 

- Triển khai thực hiện mô hình sản xuất lúa Nếp cái hoa vàng thương phẩm đạt 

tiêu chuẩn VietGAP trên diện tích 05 ha, sản lượng 22,5 tấn và được cấp chứng nhận 

VietGAP. 

7.1.4 Phương pháp nghiên cứu: 

* Phương pháp tiếp cận chung:  Phương pháp điều tra và thu thập thông tin; 

thực nghiệm đồng ruộng; phân tích trong phòng; phân tích và xử lý số liệu 

*  Phương pháp tổ chức nghiên cứu triển khai  

a) Tổng quan các vấn đề nghiên cứu và kinh nghiệm có liên quan:  

- Tham quan mô hình sản xuất nếp cái hoa vàng: tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc 

Ninh; huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương. 

- Thu thập thông tin; Điều tra, khảo sát mô hình sản xuất 

b) Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện qui trình sản xuất lúa Nếp cái hoa vàng 

theo VietGAP 

* Quy mô:  

- Được áp dụng theophương pháp bố trí thí nghiệm của tác giả Nguyễn Thị Lan 

và cs (2005); QCVN 01-55:2011/BNNPTNT  

-Quy mô thực hiện: 1000 m
2
 

- Địa điểm: thôn Giang Khẩu, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng.  

- Thời gian tiến hành: vụ mùa năm 2016 (tháng 6 đến tháng 12 năm 2016) 

* Cơ sở để áp dụng biện pháp kỹ thuật:  

- Quyết định 2998/QĐ-BNN-TT ngày 09/11/2010 của Bộ NN&PTNT về việc 

Ban hành Quy trình thực hành sản xuất Nông nghiệp tốt (VietGAP) cho lúa; 

- Quyết định số 864/2015/QĐ-UBND ngày 04/05/2015 của UBND huyện Tiên 

Lãng về việc Ban hành Bộ tiêu chí chứng nhận gạo Nếp cái hoa vàng mang nhãn hiệu 

chứng nhận “Đại Thắng- Tiên Lãng” 

- Căn cứ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2015 – 

2016 với tên đề tài “Ảnh hưởng của một số biện pháp canh tác kỹ thuật đến sinh 

trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng lúa nếp cái Hoa vàng cấy vụ mùa năm 2015 

tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng” 

* Thực nghiệm và hoàn thiện quy trình sản xuất lúa nếp cái hoa vàng theo 

tiêu chuẩn VietGAP áp dụng cho mô hình thực nghiệm gồm các bước:  



- Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất; Quản lý đất và nước tưới 

- Kỹ thuật sử dụng giống lúa; Phân bón; Kỹ thuật điều tiết nước; Sử dụng thuốc 

bảo vệ thực vật; Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch;  

- Quản lý và truy suất nguồn gốc: Quản lý người lao động; Ghi chép, lưu trữ hồ 

sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm; Kiểm tra nội bộ; Khiếu nại và giải 

quyết khiếu nại. 

c) Nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện mô hình sản xuất lúa Nếp cái hoa 

vàng thương phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng 

* Cơ sở khoa học để xây dựng mô hình sản xuất lúa nếp cái hoa vàng theo 

VietGAP 

 + Được áp dụng tại Quyết định 2998/QĐ-BNN-TT ngày 09/11/2010 của Bộ 

NN&PTNT về việc Ban hành Quy trình thực hành sản xuất Nông nghiệp tốt 

(VietGAP) cho lúa. 

+ Được áp dụng theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;  

- Quy trình kỹ thuật áp dụng: Theo quy trình sản xuất nếp cái hoa vàng thương 

phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP đã được bổ sung, hoàn thiện trong vụ mùa 2016  

- Quy mô: 5 ha, số hộ tham gia: 36 hộ nông dân 

- Địa điểm:  thôn Giang Khẩu, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng. 

* Đào tạo và tập huấn Tổ trưởng sản xuất, nông dân tham gia mô hình 

* Đăng ký, ký hợp đồng chứng nhận VietGAP cho 01 mô hình sản xuất lúa 

nếp cái hoa vàng trên diện tích 05 ha. 

d). Đánh giá, kết luận về mô hình 

e) Hệ thống các chỉ tiêu theo dõi nông sinh học 

- Đặc điểm sinh học cây lúa: Tổng thời gian sinh trưởng, Chiều cao cây cuối 

cùng, tổng số lá. 

- Theo dõi chỉ tiêu bông lúa: Số hạt/ bông; Tỷ lệ hạt chắc (%); Khối lượng 1000 

hạt (M1000) (g); Số bông/ khóm; Năng suất lý thuyết (kg/ha); Năng suất thực thu: 

(kg/ha) 

* Chỉ tiêu hiệu quả kinh tế: Tổng chi: (1000đ/ha); Tổng thu: (1000đ/ha); Lợi nhuận 

= Tổng thu – Tổng chi (1000đ/ha); Giá thành sản xuất 1 kg sản phẩm (1000 đ/kg). 

* Chỉ tiêu sâu bệnh hại chính: áp dụng theo QCVN 01-166:2014/BNNPTNT. 

Gồm một số loài dịch hại chính trên lúa nếp cái hoa vàng. 

- Một số loại dịch hại chính: 

+ Sâu hại: Sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, bọ xít 

+ Bệnh hại chính: Bệnh đạo ôn, đốm nâu, khô vằn … 

f) Hệ thống các chỉ tiêu theo dõi chất lượng gạo và vệ sinh an toàn thực phẩm 

-  Chất lượng cảm quan 

- Chỉ tiêu chất lượng dinh dưỡng  

- Chỉ tiêu an toàn thực phẩm  



i) Phương pháp phân tích và xử lý số liệu: Số liệu được tổng hợp và xử lí bằng 

chương trình Excel 2010 

- Kết quả nghiên cứu:  

1. Hoàn thành nghiên cứu phân tích các số liệu điều tra, khảo sát trong và ngoài 

nước theo hợp đồng 

2. Xây dựng mô hình thực nghiệm sản xuất nếp cái hoa vàng thương phẩm theo 

VietGAP qui mô 1000 m
2
 trong vụ mùa năm 2016 tại thôn Giang Khẩu, xã Đại Thắng. 

- Có thời gian sinh trưởng ngắn hơn 2 ngày; chiều cao thấp hơn 2 cm; Các yếu tố 

cấu thành năng suất lúa của ruộng mô hình cao hơn ruộng của nông dân từ 3,0-9,0 %, 

Năng suất lý thuyết và thực thu ruộng mô hình cao hơn so với sản xuất đại trà từ 

17,2% đến 18,7%. 

- Các chỉ tiêu về chất lượng cảm quan và chất lượng dinh dưỡng, an toàn thực 

phẩm được đảm bảo theo đúng qui định của Bộ Y tế. Các chỉ tiêu về chống đổ và 

chống chịu sâu bệnh của cây lúa trong mô hình đều hơn so với sản xuất đại trà. 

- Hiệu quả kinh tế của mô hình thực nghiệm có tổng thu cao hơn so với sản xuất 

đại trà là 18,7%; có lợi nhuận cao hơn là 5,1 lần và giảm chi phí khi sản xuất 1 kg 

thóc là 16,0 %. 

- Hoàn thiện qui trình sản xuất sản xuất nếp cái hoa vàng thương phẩm theo 

VietGAP tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng. Quy trình sản xuất lúa nếp cái hoa vàng 

theo tiêu chuẩn VietGAP được xây dựng trên các kết quả thực nghiệm, đảm bảo khoa 

học, phù hợp với thực tiễn địa phương. 

3. Xây dựng và triển khai thực hiện mô hình sản xuất lúa Nếp cái hoa vàng 

thương phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng. 

- Đã mua sắm được các vật tư nông nghiệp, máy móc, thiết bị đúng các thông số 

kỹ thuật và đảm bảo đầy đủ hồ sơ mua sắm theo đúng quy định hiện hành. 

- Thành lập được Tổ sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP tại địa phương; đồng 

thời tổ chức các lớp tập huấn qui trình sản xuất cho 277 lượt cán bộ quản lý, kỹ thuật 

và nông dân trong mô hình, với 100% cán bộ kỹ thuật của địa phương tham gia mô 

hình được đào tạo nắm vững và làm chủ được quy trình sản xuất và quản lý nội bộ 

theo VietGAP; Người nông dân tham gia mô hình nắm vững được quy trình sản xuất. 

- Mô hình sản xuất lúa Nếp cái hoa vàng thương phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP 

qui mô 05 ha trong vụ mùa năm 2017 tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng: 

+ Có thời gian sinh trưởng ngắn hơn 3 ngày; chiều cao thấp hơn 2,1 cm, Các yếu 

tố cấu thành năng suất lúa của ruộng mô hình cao hơn ruộng của nông dân từ 3,5-9,8 

% tùy theo các chỉ tiêu. Năng suất lý thuyết và năng suất thực thu ruộng mô hình cao 

hơn so với sản xuất đại trà từ 20,5 % đến 21,36 %. 

+ Các chỉ tiêu về chất lượng cảm quan và chất lượng dinh dưỡng, an toàn thực phẩm 

được đảm bảo theo đúng qui định của Bộ Y tế. Các chỉ tiêu về chống đổ và chống chịu 

sâu bệnh của cây lúa trong mô hình sản xuất đều hơn so với sản xuất đại trà. 

+ Nâng cao thu nhập cho người sản xuất: trong đó trong đó tổng thu mô hình sản 



xuất cao hơn sản xuất đại trà là 16.232,8 nghìn đồng/ha tương đương 25,15%; Giá bán 

thóc trong mô hình sản xuất được HTX Nông nghiệp thu mua cao hơn của người dân 

là 500 đ/kg. Lợi nhuận mô hình sản xuất cao hơn sản xuất đại trà là 7.142,2 nghìn 

đồng/ha, tương đương 5,77 lần. 

+ Thiết lập hồ sơ đăng ký theo quy định của Tổ chức chứng nhận VietGAP được chỉ 

định: Ký hợp đồng chứng nhận VietGAP; Làm việc cùng đoàn đánh giá của tổ chức 

chứng nhận, thực hiện các hành động khắc phục phù hợp theo khuyến cáo của đoàn. 

+ Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Thắng và các thành viên trong tổ sản xuất có trụ  

sở tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, sản xuất tại thôn Giang 

Khẩu, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, trên qui mô 5 ha, với sản lượng đạt 27,5 tấn 

được cấp Giấy chứng nhận VietGAP số: 261/VietGAP-TT với mã số Chứng nhận 

VietGAP: VietGAP-TT-13-07-31-0008 do Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản 

vùng 1 cấp ngày 14 tháng 11 năm 2017; giấy chứng nhận có giá trị từ 14/11/2017 đến 

13/11/2019. 

4. Kết luận và rút kinh nghiệm mô hình 

- Việc lựa chọn vùng sản xuất phải đảm bảo các yêu cầu theo đúng qui định hiện 

hành gồm: đất, nước, cơ hạ tầng, qui hoạch, vùng cây trồng đặc sản. 

- Phải có được quy trình sản xuất đồng bộ từ khâu làm đất đến thu hoạch, bảo 

quản và tiêu thụ sản phẩm. Quản lý tốt vật tư nông nghiệp đầu vào và cấp phát vật tư 

tại đầu bờ; Cần có cán bộ quản lý, kỹ thuật phải làm tốt công tác kiểm tra, giám sát 

trong quá trình tổ chức sản xuất cũng như quản lý hồ sơ, nhật ký sản xuất. 

- Cán bộ kỹ thuật và người dân phải được đào tạo, tập huấn đầy đủ, kỹ lưỡng tất 

cả các khâu kỹ thuật trong qui trình. 

- Phải có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để vận động, tuyên 

truyền giúp nông dân hiểu được lợi ích lâu dài và bền vững của sản xuất lúa thương 

phẩm hiện nay.  

- Cần có sự hỗ trợ kinh phí hợp lý từ nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật từ chuyên gia, nhà 

khoa học, hỗ trợ tiêu thụ từ doanh nghiệp, hỗ trợ quản lý và tuyên truyền của chính 

quyền địa phương để đầu ra sản phẩm ổn định, tăng giá bán, nâng cao thu nhập cho 

người sản xuất. 

* Những đóng góp mới của kết quả đề tài, hiệu quả kinh tế xã hội và khả năng 

ứng dụng kết quả nghiên cứu 

- Hoàn thiện 01 quy trình sản xuất lúa nếp cái hoa vàng thương phẩm theo tiêu 

chuẩn VietGAP dùng làm tài liệu hướng dẫn nông dân trong sản xuất lúa nếp cái hoa 

vàng tại địa phương. 

- Sản phẩm của công trình đem lại lợi ích thiết thực về kỹ thuật, kinh tế và bảo vệ 

sức khoẻ cho người tiêu dùng, người sản xuất và bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Thành công của công trình góp phần phát triển nông nghiệp Hải Phòng theo hướng 

nông nghiệp an toàn, sinh thái bền vững, góp phần xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn 

phát triển nông nghiệp Hải Phòng. Kết quả công trình là mô hình cho các địa phương khác 



tham khảo, học tập, áp dụng và nhân rộng, đặc biệt là các địa phương đang xây dưng nông 

thôn mới. 

7.2. Tự đánh giá công trình 

7.2.1. Công trình có giá trị cao về khoa học, công nghệ: 

a) Công trình nghiên cứu phát triển công nghệ xuất sắc, giải quyết được những 

vấn đề then chốt để cải tiến, đổi mới công nghệ, tạo sản phẩm mới. 

- Công trình đưa ra giải pháp hữu ích, tối ưu trong sản xuất lúa nếp cái hoa vàng 

thương phẩm nhằm tạo sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm, có giá trị cao trong tiêu dùng. 

- Góp phần, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm cải thiện đời sống nông 

dân; đồng thời nâng cao chuỗi giá trị các sản phẩm chế biến từ gạo nếp cái hoa vàng. 

b) Góp phần đặc biệt quan trọng thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tạo điều 

kiện hình thành và phát triển ngành nghề mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản 

phẩm, của ngành kinh tế thành phố. 

- Mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho người sản xuất khi ứng dụng mô hình tổ chức 

sản xuất và giải pháp kỹ thuật mới 

- Làm thay đổi phương thức sản xuất truyền thống  góp phần nâng cao chất lượng 

đời sống nông dân: Khi nông dân sản xuất theo VietGAP sẽ không còn tình trạng sử 

dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không đúng chủng loại, thời gian cách ly không 

đảm bảo góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng; góp phần nâng 

cao thu nhập cho nông dân. 

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm tại địa bàn thành phố, các tỉnh 

thành bạn và hướng tới xuất khẩu thông qua các hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm; 

gia tăng chuỗi giá trị thông qua các sản phẩm chế biến từ gạo nếp. 

*  Đối với lĩnh vực khoa học công nghệ có liên quan 

- Quy trình sản xuất lúa nếp cái hoa vàng thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP 

phù hợp với điều kiện của địa phương, nâng cao hiệu quả sản xuất thông qua sử dụng 

phân bón, kỹ thuật gieo cấy cải tiến, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM, ICM) so với 

phương pháp truyền thống. 

- Quy trình sản xuất lúa nếp cái hoa vàng thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP 

tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng hoàn toàn phù hợp với Tiêu chuẩn TCVN 11892-

1:2017 thực hành nông nghiệp tốt tại Việt Nam (VietGAP) Phần 1: Trồng trọt để cấp 

chứng nhận VietGAP. 

- Đây là mô hình sản xuất lúa nếp cái hoa vàng đầu tiên tại Hải Phòng được cấp 

chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Đề tài đóng góp mẫu mô hình sản xuất lúa nếp 

cái hoa vàng thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP cho xã Đại Thắng, huyện Tiên 

Lãng và các địa điểm khác trên địa bàn thành phố, các tỉnh lân cận có đủ điều kiện.  

- Đây là mô hình mẫu để các địa phương đến thăm quan, học tập và triển khai 

trong mô hình xây dựng nông thôn mới. 

- Địa chỉ áp dụng: Vùng sản xuất lúa nếp cái hoa vàng tại xã Đại Thắng huyện 



Tiên Lãng với diện tích khoảng 355 ha; vùng sản xuất lúa nếp xoắn Tân Trào, xã Tân 

Trào, huyện Kiến Thụy khoảng 380 ha; Vùng sản xuất lúa nếp xã Vinh Quang, huyện 

Vĩnh Bảo khoảng 360 ha; các vùng theo quy hoạch của thành phố và các vùng trồng 

lúa nếp khác trên địa bàn thành phố có điều kiện tương đồng. 

- Hướng dẫn thực tập, đồ án tốt nghiệp được 04 sinh viên ngành Khoa học cây 

trồng khóa 14 (2013-2017); 01 phóng sự về thông tin KHCN trên Đài phát thanh và 

TH Hải Phòng tháng 11 năm 2017. 

7.2.2. Công trình có tác dụng và ảnh hưởng lớn trong xã hội trên địa bàn thành phố: 

a) Đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội. 

- Nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế đối với người sản xuất; sản xuất theo 

hướng an toàn, bền vững. Mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho người sản xuất khi ứng 

dụng mô hình tổ chức sản xuất và giải pháp kỹ thuật mới. 

- Thành công của công trình góp phần phát triển nông nghiệp Hải Phòng theo hướng 

nông nghiệp an toàn, sinh thái bền vững, góp phần xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn 

phát triển nông nghiệp hàng hóa, chuyên canh tại Hải Phòng. Kết quả công trình là mô 

hình cho các địa phương khác tham khảo, học tập, áp dụng và nhân rộng, đặc biệt là các 

địa phương đang xây dựng nông thôn mới. 

b) Làm thay đổi phương thức lao động, sản xuất truyền thống hoặc cải thiện 

điều kiện và môi trường lao động, sản xuất hoặc góp phần nâng cao năng suất lao 

động, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. 

- Thay đổi tập quán canh tác truyền thống của người nông dân, chuyên nghiệp 

hóa người nông dân từ khâu sản xuất, quản lý, tiêu thụ sản phẩm trong sản xuất lúa 

nếp cái hoa vàng và trong sản xuất lúa thương phẩm nói riêng. 

- Sản phẩm của công trình có thể ngăn ngừa và hạn chế rủi ro từ các nguy cơ ô 

nhiễm về hóa học, sinh học, vật lý ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn của sản phẩm 

lúa gạo; môi trường, sức khỏe, an toàn lao động và phúc lợi xã hội của người lao động 

trong sản xuất lúa nếp cái hoa vàng thương phẩm tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng.  

- Truy suất được nguồn gốc sản phẩm đối với người quản lý, người tiêu dùng và 

người sản xuất. 

- Góp phần giảm thiểu sự suy thoái về đất đai canh tác lúa, nguồn nước phục vụ sản 

xuất và tiêu dùng, sức khỏe người trồng lúa, môi trường sống được bảo vệ. Do được sử 

dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các chất bổ sung đúng quy trình kỹ thuật. Góp 

phần gián tiếp hỗ trợ tăng năng suất lao động, tăng thu nhập, chống ô nhiễm nguồn nước 

và đất canh tác ở các vùng sản xuất lúa, bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Sản phẩm của chương trình đem lại lợi ích thiết thực và bảo vệ sức khoẻ cho 

người tiêu dùng, chống sự xâm nhập của các chất độc hại từ môi trường, từ quá trình 

sản xuất vào chuỗi thức ăn hàng ngày của người tiêu dùng. 

7.3. Tài liệu công bố: (không) 

7.4. Các giải thưởng về KH&CN đã được tặng cho công trình (nếu có): không 

7.5. Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có): không 



 


