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nghim cap Bô  bat dâu thtyc hin tü nám 2019 

BO TRU'O'NG BO NONG NGHIP VA PHAT TRIEN NONG THON 

Can cir Nghj djnh so^ 15/2017/ND-CP ngày 17 tháng 02 näm 2017 cüa 

ChInh phü quy djnh chi.rc näng, nhirn vu, quyn han  và co cu t6 chiLrc cüa BO 

Nông nghip và Phát trin nông thôn; 

Can cir Thông tu s0^ 18/201 5/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 4 närn 2015 

cña B6 trtthng B6 Nông nghip và Phát triên nông thôn quy djnh quán l nhirn 
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Phii Itic 
DANH MUC  BØ 	6l%$rJU, DV AN SXTN CAP BO DAT HANG BAT IMU THVC HIN TU NAM 2019 

f7.1 V 

(Kern theo Quyêt di ni 	.;Qf-,71N-KHCN ngày 29 tháng 6 nám 2018 cña Bó trzthng Bó Nóng nghiêp và P TNT) 

TT Ten d tài, dir an Wu cu di vói kt qua 
PI;rig tic 

A DIE TAI  
TrngtrQt-BVTV  

1. Nghien 	cru 	xac 1. Xac dinh &rqc nhu - BO co so dil 	ye dQ phi dat o cac vung cay an qua trçng diem. 2019-2022 Giao trrc tiep 

dinh cOng thirc bón câu 	dinh 	dixng 	và - Xác dinh thrçic nhu câu dinh dung da hrgng, trung lugng và vi Hçc 	vin 

phân dra trên nhu 1uçn 	bón phân tôi uu hxqng cüa cay cam, bui và thanh long a các giai doan  sinh tnràng Nong 	nghip 

câu dinh dng cho (so lan bón, hrng phân khác nhau. Vit Nam chii 

rnt sO cay An qua thuong phâm dê cay hap - Cong thüc hn hçxp dinh dung VÔ co da hrng chuyên dung dinh tn; 	ph ̂ 01 	hp 

chU 1irc (cam, buOi thu tot nhât) cüa cac loai hung cho các Ioai  cay an qua trên co sa két qua nghiên ciru ye nhu Vin 	ThO 

và 	thanh 	long) 	or cay an qua chü liic a các câu dinh dung cUa ching a các vüng sinh thai khác nhau. nhuàng Nông 

mt so ving trOng v1ng sinh thai. - Quy trinh sr d%ing phân bón cho các 1oii cay an qua trên các vüng hoá Va Vin 

chInh. 2. De xuât thrqc các sinh thai khác nhau Cay 	an 	qua 

cong thrc hon ho ph - Tôi thiêu 03 mô hInh trinh dién hiu qua ci:ia phân bón chuyên mien Nam. 

bón VÔ co chuyên dung dimg, vâi quy mô 01 ha/m6 hInh; tang hiu qua kinh tê tOi thiêu 
phi 	hop vâi trng giai 5%, tiêt kim tOi thiêu 10% lucrng phân bón 

doan 	sinh 	trithng 	cUa 
cay trOng Va tirng vüng 
sinh thai ph%ic vi quãn 
l 	nhà nuâc ye lTnh V1TC 

san xuât và kinh doanh 
phân bón. ____ 

2 NghiCn cuu chon, Chon, tao duoc giOng na - TOMthiêu 01 giông na cho cac tinh phia Bäc duoc cong nhân giông 2019-202' Giao tiuc tiCp 

tao 	giông 	na có nang suât cao, chat mai, näng suât 8-10 tânlha ô näm thu 3) , khôi h.rng qua 300  - 400 Vin 	NghiCn 

(Annona squarnosa lung qua dáp üng yêu g/quâ, It hat, dO Brix> 25. ciru 	Rau 	qua 

L.) và bin pháp k câu san xuât na hang -Tôi thiêu 01 giông cho các tinh phia Nam thrqc cong nhn giông chü 	trI: 	Vin 

thut canh tác nãng hOa a các vIng trông mâi, näng suât 8-1,0 tan/ha a nãrn thi:r 3), cO qua lan (300 - Cay 	an 	qua 

cao nãng suât và chInh trên cá ntthc 400g/quã), It hat,  phârn chat ngon (Brix >25) mien 	Nam 

chAt hxng na cho - 02 quy trinh nhân giông và canh tác cho na phü hp vOi các diêu thijc 	hin 	tai 

các vimg trng na kin thâm canh tai  các vüng trông chInh. các 	tinh 	phia 

chInh. - 02 mô hlnh san xuât thârn canhlvüng, quy rnô OlhaJmO hinh, hiêu Nam. 

qua kirth tê tang tôi thiêu 15% so vài san xuât di trà.  



gian Phtrong thüc 

I TT 	Ten de tai, dtr an Dinh hu'ffng muc ticu 	 Yeu cau doi voi ket qua 	 thrc hiçn Dinh thic hiçn ____ 

Giao tine tiêp 
Vien 	Nghien 3 	Nghiên 	cuu 	chon 

__ 
Phat 	triên 	duoc 	cac 	+ 02 giông ngô lai throc cong nhân giông mm, Co kha náng thich 	2019-2023 

tao giong ago phuc giông ngô phuc vu xuât 	ung rông, näng suât dat tôi thiêu 8-10 tan/ha, chiu han o mi.rc diem 
tot dôi 	mt so bnh lá hi ngô chInh (be nh dôm c'ru N go 

VU xuãt khâu 

	

khâu ht giông cho mt 	2, thông chu 	vâi 

	

trông ngô ô 	lá, bnh cháy là a mic diem 3), phãi duqc cong nhn hoc hru hành so vüng 
Trung Quoc, Myanmar, 	a nixc s& ti. 

Lao và Campuchia. 	+ Tôi thiêu 02 quy trinh nhân dông bô me, 02 quy trinh san xuât hit 
giông F1, 02 quy trinh san xuât ngO thi.rang phâm. 

+ 05 rnô hinh san xuât hat giông F1 dt tOi thiêu 2,5 tânlha và 05 mô 
hInh san xuât ngô thucmg phâm dat tôi thiêu 	8-10 tan/ha. Quy mô 2- 

3halm6hInh. 
+ Hçp dông mua bàn quyên giông hoc mua hat giông vâi It nhât 1 
doanh nghip cüa Trung QuOc; Myanmar; Lao và Campuchia; 

Chuyên giao thrcic tôi thiêu 200 tânl 1 giông mói cho mi nuac 
thong 9ua the doanh nghip 

ChQn 	tao 	duqc 	CaC 	- 01 giông Ca chua lai nâu den sam, nhóm qua lan thIch frng a nhiu 	2019-2023 Giao trictiëp 
4. Nghiên 	cü'u 	chQn. 

tao giông cà chua giông cà chua lai Fl có 	vüng trông thrc cong nh.n giông mâi. Dôi vói ving dong bang va 
Dông, 	suât 55- 70 

Hoc 	vin 
Nong 	nghip 

lai tang ham lung 

	

ham lugng anthocyanins 	trung du Bak bQ: trông vii Thu Dông và vii 	nAng 

	

an 	t an/ha, 	chäc, khôi krgng trung binh qua: 80- 100 g/quâ, ham Vit Nam 
anthocyanins 	phic 

san xuãt cà chua vu 

cao va quy trinh s 	qua 

xuât hat lai Fl phvc vii 	1ung anthocyanins dat 0,1 - 0,2 mg/g qua tuai. 

chat 	lung cao 	a san xuât cà chua chat 	- 01 giông cà chua lai Indigo rose nhóm qua nhô thIch irng a nhiêu 

Vit Nam Iugng a Vit Nam. 	ving trông thrc cong nhn giông mài. Dôi vâi vüng dong bang và 
trung du BacbO: trông vi Thu Dông và vii Dông và vi Xuân He 

sam, näng suât 55 - 70 tan/ha, qua chäc, khôi lucing trung binh qua: 
15- 23g/quã, hAm hrçing anthocyanins dat 0,1 - 0,2 mg qua trcii. 
-My dung 02 quy trinh san xuât hat lai Fl cho 02 giông mOi tao ra, 

näng suât hat lai  dat  60-90 kg/ha. 
My dirng 02 quy trinh canh tác cho 02 giông mâi tao  ra, dam ban - 

näng suât, chat hsqng và an toàn. 
- 04 rnô hInh canh tác giOng cà chua mâi cho hiu qua kinh tê cao 
hcrn ti'r 10-20% so vâi san xuât dai trà. Quy m6 .02 ha/m6 hInh.  

5. PT Nghiên 	cru 	ch9n 
Tiu 01 ging bI xanh lai duqc cOng nhn gi6ng mâi, TGST 2019-2023 ChQn tao  thrc mt s 	- ôi th 

Giao true tip 
Vin 	Cay 

tao 	giông rau 	ho giông bi xanh, bI do, 	90-109 ngày vii Thu Dông, 120-125 ngay vi Xuân He, nang suttt 
>50 tan/ha, 	lp chê biên (loai qua to, t 	l 	cüi nhiu, thjt qua 

dua lê có näng suât cao, 	 phU 
luGng thre và 

bâu bI (bI xanh, bI 
dO vã dua IC) ngän chat lung tot. nâng cao 	chäc). Chông chju khá vâi bnh srng mai và 	a

f. 
	träng khá (&  Cay . 	thr 

2 

A 



TT Ten de tai, du an Dinh hu'ffng muc tieu i Wu cau do i vo ket qua 
Thôi gian 
thichiçn 

Phu'ong thüc 
thychiçn 

ngày, 	chiu 	nong, hiu qua san xut nông müc dim 3) phâm 
khang 	bnh 	phân n!ghiêp 	cho 	cac 	yang - Tôi thiêu 01 giông bi do lai dixçic cong nhan giông mOi, thri gian 
träng. trông chinh tai cac tinh thu hoach sau gieo 75-80 ngày, nng suit 30-35 tan/ha, clang qua 

phIa Bäc trOn hoAc trái Iê, cüi dày, ruOt  yang - dO thâm, than thIch hap an 
tuoi. Khà näng chông chiu bnh strong rnai và phân träng khá (O 
mrc diem 3). 
- TOM thiêu 01 giông dua lê lai m&i thrçic cong nhn, th&i gian thu 
hoch sau gieo 55-60 ngày khoi hrçing qua 300-400 gam, näng suât 
25-35 tan/ha, thcym, Q Brix dtt> 13. Kha näng chông chiu bnh 
strong mai hoc bnh phân träng khá ( mirc diem 3). 
- Quy trinh cong ngh8 san xuât hat  giông, k5 thut than canh tiên 
tiên cho các ging bI xanh, bi dO, dua lê mOi. 
- 03 mO hinh trinh din gi6ng bi xanh, bi dO, dim lé mâi tai  các vüng 
trOn, hiu qua kinh tê tAng tOi thiêu 10%; guy rnô 03haJ mô hinh  

6 Nghien 	cuu 	chon Chon 	tao 	duac 	cac - Tôi thiêu 01 giông che duoc cong nhAn giông mm co nang suât> 2019-2023 Giao ti uc. tlêp 
tao 	giOng 	chè 	Co dOng, giông chè cO nAng 5 tânlha & tuôi 4-5, diem thir nêm chè den dat> 17 diem cho vüng Vin 	KHKT 

nAng 	suât. 	chat suât cao, chat luqng tOt trung du mien nüi phIa bAc và Tây Nguyen. NLN mien niii 

hrvng cao cho san dê san xuât chè den - 10 -12 dOng chè uu tü có nang suAt 5 tan/ha 	tuôi 3-4, phü hp phIa Bac 
xuât chè den phuc phuc vi nôi tiêu va xuât cho chê biên chè den chat hrng cao. 
vi ni lieu và xuât khâu tai yang san xuât - Quy trinh trng và thâm canh, chê biên chè den cho các giông chè 
khâu chè chInh cüa Vit Nam mâi. 

(trung du min nüi phIa - Ti thiu 03 mô hInh/vüng san xut ging chè mOi cO nAng suât 
BAc và Tây Nguyen). cao, chat luong t6t cho san xuât chè den, hiu qua kinh tê cao hon 

10% so vài sAn xuAt dai  trà. Quy mO 3 ha/mO hinh.  
7 Nghiên 	cuu 	chon Chçn tao va phat triên - TOt thiêu 01 giông dâu duoc cOng nhân giOng mm, nAng suAt dat 2019-2023 Giao tiuc tiep 

tao 	và 	phAt 	triên dirc giông dâu,ging tren 40 tan/ha, 02 giông dâu triên v9ng, nAng suât> 45 tan/ha; \7in 	KHKT 
giOng 	dâu, 	giông tam mâi Co nAng suât - Quy trinh k5 thut canh tAc giOng dAu mOi ben vüng cho cAc vUng Nong 	lam 

tam thIch hçip cho cao, chat hxcing tot, có sinh thai; nghip 	Thy 
vüng mien Trung kha nAng chiu duqc mt - T6i thiêu 01 gióng tAm luOng h duc cong nhn gióng mâi, nang Nguyen. 

vA Tây Nguyen sO sâu bênh hai  chInh suAt ken> 11 kg/vóng tthng, chiêu dài to don >800m; 
thIch hçTp cho viêc nuOi, - Quy trinh ky thut nuoi va phOng trr bnh tam cho các giông tAm 
trOng ô các thii vi khAc mài ch9n tao. 
nhau tai  mien Trung yà - Tôi thiêu 03 mO hinh trOn 	dâu, nuOi tAm, guy mO tOi thiêu I ha 
Tây Nguyen dâu/mO hinh, hiu quA kinh tê tAng tôi thiêu 15%.  



TT Ten de tai, du' an Dinh hu'o'ng muc tieu 
71 	A A,. Wu cau doi vo'i ket qua 

Thôi gian 
thiic hiçn 

Phtro'ng thüc 
thtFc hiçn 

S. Nghiên 	cuu 	chon Chon tao throc môt so - Tôi thiêu 01 gi6ng/m1 loai hoa cue, hoa cam chuong va hoa hông 2019-2023 Giao tiuc tiêp 

tao môt so loai hoa gi6ng hoa cat canh co cho cac tinh phia Nam duoc cong nhân giông mm va 01 gi6ng/ml Viên Khoa hoc 

cat canh co aid ti i mâu sac dep, do ben cao loai cho cac tinh phia Bak dtrac cong nhân giông mm, co mau sac K' thuat Nong 

cao 	(cic, 	cam phü hçip vâi nhu câu san dçp, nang suât cao, ti 18 hoa thtrcing phâm dat  tiêu chuãn xuât khâu nghip 	mien 

chuóng, 	vã 	hoa xuât, 	lieu 	dung 	trong tOi thiêu 80% , phü hgp vâi nhu câu san xuât, tiêu dung trong nuâc Nam 	chü tn; 

hông) phiic vii ni nu'Oc va xuât khâu và dat  yêu câu xuât khâu. Vin 	NghiCn 

lieu va xuât khâu. - Quy trInh san xuât cho giông hoa mâi phü hçip cho các vüng sinh cru 	rau 	qua 
thai; phôi hop th'ic 
- 03 mô hinh trInh din gi6ng hoa mâi tai  mi vüng, nAng suât hin 	tai 	phia 
thuong phârn dt tôi thiêu 80%, hiu qua kinh tê tang tôi thiêu 10% Bic 
so vâi các giông hoa ph o^ biên trong san xut; guy mO lhalmô hinh.  

9.  Nghiên 	cñ'u 	ch9n ChQn tao thrçic gi6ng lüa - TOM thiêu 01 giông lüa duc cOng nhn gi6ng rnài: TGST 105-110 2019-2023 Giao trrc tiêp 

tao giông 16a ngãn mài ngän ngày, näng ngày (vi Dông Xuân) và 90-95 ngày (vi He Thu), chat 1ung go Vin 	KHKT 

ngày 	cho 	vüng suât cao, chat 1ixng tot, tOt, go trong không bac  bung, ham luqng amylose <22%, cam Nông 	nghip 

Duyên 	hãi 	Nam nhiêm 	nhe 	sâu 	bnh mêrn, ngon (diem 4-5), nang suât vii Dông Xuân tôi thiêu 7,0-7,5 Duyên 	hái 

Trung b6 và Tây chInh, phü hçp cho các tan/ha, vii He Thu 6,0 - 6,5 tan/ha, nhirn nhe ray nâu, dao  on (diem Nam Trung b 

Nguyen tinh 	duyên 	hãi 	Nam <5), chong do tOt (diem 1-3). 
Trung 	b6 	và 	Tây - Quy trInh canh tác cho giông lüa mâi phii hqp vài diêu kin canh 
Nguyen. tác; 

- 05 mô hinh trinh din (3-5 ha/m6 hinh) dat  hiu qua kinh tê cao 
hon so vâi san xut dai trà It nhât 10%.  

10.  NghiCn 	cru 	ch9n Chn tao  và phát trin - Ti thiu 02 gi6ng lüa dtrqc cOng nhn gi6ng mOi: TGST tü 120- 2019-2023 Giao 	tri'c 	tip 

tao 	và 	phát 	triên duc bô gi6ng liia ngãn 125 ngày trong vi Xuân; 110-115 ngày tron 	vi Müa; Nang suât Vin 	Cay 

gi6ng lua phu hop ngay, 	näng 	suât 	cao, dat tOi thiêu 7,0 tan/ha trong vi Xuân, 6,0 tan/ ha trong vu Mua, luong 	thuc 	- 
cho chê biên ban, chOng chju tot vâi mQt Nhim ray nâu, dao  On,  bac  lá diem 	5; chOng dO diem 1- 3; Ham Cay 	thçrc 

m' khô, bánh... tai  so 	loai 	sau 	bnh 	hai  luvng amylose > 24%; ham lugng tinh bet> 65%; dO ben the gel phâm 

cac tinh phia Bãc chInh, phü hçip cho chê mêm den trung binh; nhit dO hóa ho trung binh (70 ± 5°C) 
biên 	bun, 	mS' 	khO, - Quy trInh ky thut canh tác cho các gi6ng lüa mâi phü horp v&i 
bánh,... 	thIch 	hçip 	cho diêu lcin canh tác tai  các tinh phIa Bac. 
các vl'Ing san xuât h'ia - 05 mO hinh san xuât giOng mOi cho hiu qua kinh tê cao han so 
hang hóa tai  các tinh vOi san xuât dai  trà tôi thiêu 10%, quy mO 05ha/ mO hinh. 
phia Bäc. 



TT Ten de tar, du'  an Dinh huong muc tieu 
,.. Wu cau dot vói ket qua 

Thôi gian 
thrc hiçn 

Phuo'ng thirc 
thirc hiçn 

II Chán nuôi - Thu y 
11.  Nghiên cru tao con Tao con lai Fl (VCN- - GA mái lai F1 (VCN-ZL và VCN-LZ) có nãng sut tring/rnái/närn 2019-2021 Giao trçrc tiêp 

lai 	gifla 	gà 	Lac  ZL; VCN-LZ) sr dung dat  135-140 qua. Trung 	tarn 

Thüy vâi gà VCN- lam mái nên có nang - GA lai thtrang phâm nuôi thjt (VCN-ZL13 va VCN-LZ31) Co t1c 	nghirn 

Z15 suât 	trrng 	135 	-140 ngoi hinh 75% giông gà Lac  thüy, can lai  là màu trung gian. Khôi và báo ton v.t 

quá/rnái/narn; t' le phôi hxcing co the Ric giêt thjt (16-17 tuân tuoi) con trông dat > 2,0 kg; nuôi 	- 	Vin 

va kêt qua ap nâ cao con mái dat 	1,55 kg, chat hxqng thjt thorn ngon nhtr gà Lac  ThUy. Chãn nuôi 

horn gà Lac  Thüy 8- - Quy trinh chArt nuôi gà mAi lai Fl nuôi sinh san và gà lai nuôi 
10%. 	GA 	lai 	VCN- thirong phâm. 
ZL13; VCN-LZ31) cO 
% rnáu gà Lac  Thüy có 
ngoai 	hinh 	và 	khôi 
ltrçng ca the phü hçvp 
vOi thj hiêu ngirñ tiêu 
dung Vit Nam.  

12.  ChQn tao  dOng gà Chçn lQc va nhân ging - Dan gà hat  nhân thi thiu 300 con a 48 tuân dé, có san lugng 2019-2021 Giao trixc 	tiêp 

Lien Mirth cO nang di.roc &m gà Lien Minh tthng cao horn 10% so vâi quân the 	(>94 quál48tuân dê/mái) Va Hoc 	Vifl 

suât tthng cao bang có san hrang trirng cao khôi lung co the khi vao dé 1.600-1.700g/con. Nong 	nghip 

chi thj phân tr han 10% so vói quân - Dan gà sinh san quy rnô 1.000 con & 48 tuân d6, ,c6 san hrng Vit Nam 

the. trrng cao horn 5-7% so vOi quân the (>90 quãl48tuân dê/rnái) và 
khôi lucing co the khi vào dé 1.600-1.700g/con. 
- Quy trinh chçn gà Lien Minh có nAng suât tthng cao bang chi thj 
phântir 

13.  Nghiên 	ciru 	chê Disa ra thrçic cAc phirong - BAo cáo thrc trng san li.rqng, cht ltrqng và giá trj cUa qua diêu 2019-2021 Giao trrc tiêp 

biên qua diêu giã phAp 	che^ 	bin và sr giá. Phân 	Vin 

lam thüc An cho gia dung qua diêu giã lam - Quy trinh chê biên qua diêu giâ vài chat lu'cing gifr di.rcic 85-90% chAn 	11 U61 

sac thrc 	An 	cho 	gia sUe, so vOi qua diêu tuoi và thai gian bào quán kéo dài 3-6 tháng. Nam 	b 	- 
giâm giá thành thixc An - Khu phân sü dung qua diu già cho bô sfta, bô thjt, trâu, dê lam Vin 	chãn 

tir 10-20% giám giá thành thrc An tr 10-20%. nuOi 

- 8 mô hinh chAn nuôi bO süa, bO tht, trâu, dê (chAn nuôi nông h 
và chAn nuôi trang trai) sr ding qua diêu gia' chê biên.  

14.  Nghiên 	clu 	chn - Xây d%rng dirGe dan dé - Dan dê stra Saanen hat nhãn cao san: nAng suât staJchu k' > 2019-2023 Giao trirc tiêp 

bc, lai tao  dê scta Saanen hat  nhân cao sãñ 410kg; VCK sa> 12,7%, protein sa 	3,2%, ma sra> 3,2%. Trung 	tarn 

____ Saanen 	va 	dé 	lai va dan dé lai hrâng sa - Dan dê lai huOng sra (Fl và F2 gifla dire Saanen và cái Bach  Nghiên 	cru 



TT Ten tie tai, du an Dinh huong muc tieu Wu cau doi voi ket qua 
Thôi gian 
thrc hiçn 

Phffo'ng thüc 
thy'c hiçn 

1uróiig sira phiic vu phü hçp vOi diu kiên Thão): nng sutt süalchu kS' >336kg, VCK süa> 13,0%, protein dê 	thó 	Son 

phát triên san xuât 
hang hóa 

cl-ian nuoi 	vthig Dông 
bang 	song 	Hng 	va 

sa 	3,8%, m6 sta> 3,6%. 
- Quy trInh chän nuoi dan dê sfta Saanen hat nhân và dan dê lai 

TâyVin 
Chãn nuOi 

DOng bang song Ci:ru huâng sa phü hqp. 
Long. 
- De xuât dugc quy trinh 
chän nuôi dan hat nhân 
và dan dê lai phü hap. 

15.  Ch9n tao 2 dOng Ch9n tao duc 2 dOng - 02 dang ngan mài nang sut cao trong do: 2019-2022 Giao 	ryc tiêp 

ngan nãng suât cao ngan nang suât cao phü + DOng trongVCN/TP-NTP 1: Khôi hrqng c the 8 tuân tuôi con Trung 	ttm 

phü hp chãn nuôi hp 	chãn 	nuôi 	Cong trông ~ 3,25kg, con mái a 2,0 kg. Nang suât trirng/mái/ chu k' 1> nghiên cru gia 

cong 	nghip 	tir 
nguyen 1iu nguôn 

nghip tai Vit Nam. 90 qua. 
+ DOng mái VN/TP-NTP2: Nang suât trrng/rnái/ chu k5' 1: a 

cam 	Thciy 
Phuong - Vin 

ngan Pháp R71SL lOOquã. Chäfl flUÔi 

nh.p ni - Ngan thi.rong ph.m: Ngan tr6ng co kh6i lung ca th8 84 ngày tuoi 

a 5,0kg/con; ngan mái 70 ngày tuôi khôi hrqng a 2,8kg/con. 
- Quy trInh chäm sac nuoi dixöng, thu y phàng bnh dôi vâi ngan 
sinh san và thuxxng phâm 

Nghiên cru &6 tao Buàc dâu chê tao thành - 01-02 chUng vi khu.n H. parasuis và 1-2 chCing vi khuân B. 2019-2021 Giao tr1lc tiCp 
16.  

vacxin nhigiá vo cOng vacxin nhj giá vo bronchiseptica dai din, có dc tInh kháng nguyen cao, on djnh dê Vin Thii y 

hoat 	phOng 	bnh hoat phOng bnh dung chê tao vacxin. 
thrOng ho hap 	1n ho hap cho lan tü hai - 5.000 lieu vacxin nhj giá vô hoat phOng bnh ho hap cho Ian an 

do 	vi 	khuân loai 	vi 	khuân 	H. toàn 100% Va có hiu 1rc báo h6 cao a75%, sau 21 ngày tiêm 

l-Iaeinoph il/us pcirasuis 	va 	B. vacxin lçn có khá nàng phOng bnh duäng ho hap a 1n do vi khuân 

parasuis 	vet bronchiseptica phân lp H. parasuis va B. bronchiseptica. gay ra vOi dQ dài mien dch It nhât 

Bordetella thrc tai Vit Nam 4 tháng. 
bronchiseptica gay - Quy trInh che tao, kirn nghim, báo quán và sir d'ng vacxin nhi, 

ra giá vo hoat phOng bnh duäng hO hap & In do vi khuân H. 

parasuis và B. bronchiseptica gay ra. 
- Vacxin duçYccG guan có thâm guyên kiêm nghim dt yêu câu.  

Nghien 	ciu 	dc - Xác 	dinh du'qc loài - Báo cáo tlnh hinh luu hành biih san lá gan nhô trên nguli và 2019-2021 Giao trrc tiCp 
17.  

diem sinh h9c, djch gay bnh trên dng vQt dng vt a Viet Nam. Phânviri [hii 

L_ tC hoc bênh san ia va nguO, chu k' sinh - 
Báo cáo xác djnh loai dong vat chinh lu'u trir mârn bnh san lá gan  y miCnTrung MR 



TT Ten de tal, du' an Dinh htro'ng muc tieu Wu cau doi voi ket qua 
Thôi gian Phuong thIrc 
thçrc hiçn thy'c hiçn 

gan 	nhô hoc, thành phân vat  chü nhô trên nguäi; thành phân loài sin lá gan nhô k' sinh trén dng vat - Vin Th6 y 
(Clonorchiasi, cUa san là gan nhô và và ng1x6ri; kêt qua xác djnh môi lien quan giva loài gay bnh trên phôi hp vöi 
Opisthorchicisis) môi Wang quan gift dng vat  (chó, mêo, vt, gà, loài chim An cá) và ngithi bAng k5 thuat Vin 	Sot 	ret. 
trên 	ngi.thi, 	ding nhiêm san lá gan nhO phân tr; chu kS'  sinh hçc loài san lá gan nhO a Vit Nam; thành K 	sinh trllng, 

vat 	và 	xay 	dirng vâi 	bnh 	ung 	thix 	a phân vat  chU trung gian thfx nhât, vat  chU trung gian thir 2, vat  chü Con 	trüng 
bin pháp phOng trj ngu&i. cuoi cüng. Quy Nhon 

- De xuât duc  bin - Bin pháp phOng trj bnh san lá gan nhO trén dng vat. 
pháp phàng trj bnh trên 
dng vat  

III Co diên và CNSTH  
18.  Nghiên cru thi& kê My drng co sâ khoa - H6 so ky thuat  gm: Bàn ye thiêt k; Quy trinh 66 to lAp rap; 2019-2021 Giao trçrc tiêp 

chê tao may xu ly hoc va thuc tiên cho Tai lieu huOng dan su dung may, dam bao cac yêu câu ye so luong, Vien Cu' then 
chê biên phii phârn vic tInh toán thiêt kê dung quy dinh theo các tiêu chuân Men hânh. NOng 	nghip 
sau thu hoch mia chê to và fxng dung - San xuât ch to thr nghim 01 mu may xir 1 chê bién phi phâm và Cong ngh 
cho 	các 	vUng phát triên he thông may sau thu hoch mia nAng suât 0.2 ha/h, lien hp vâi may kéo 4 bánh sau thu hoch 
chuyên 	canh 	tap Co giâi hóa khâu thu cong suât 24 - 34 Hp, dam bào kêt nôi và truyên dng chAc chAn, 
trung, quy mo lan gorn, cat bArn phê phi phU hp, hot dng On djnh, d.t các yêu câu ye nAng suât, chat 

phm 	sau 	thu 	hotch krcmg lam viêc (do dài bArn thai 3 - 5 cm, có the thu gom hoac rãi 
mia, phü hçip vâi diêu len mat  rung). 
kiin san xuât và khá - Mo hinh thi:r nghim iing diving he thông lien hop may thu gorn xü 
nAng dâu tu trang thiêt l' phi phâm sau thu hoach mia, quy mô 3-5 ha/m6 hinh tai  Doanh 
bi cho các vüng chuyên nghip san xuât mia duxng. 
canh san xuât nguyen 
lieu, nhAm lam sach mat 
dong và tao  ra các san 
phârn 	htiu 	ich 	gôm 
nguyen 	1iu chê biên 
thüc An chAn nuôi, nhiên 
lieu và phân bón. 
Lam chü cOng ngh 
thiêt kê chê tao may thu 
gorn, x 	l 	phi phâm 

 sau thu hoch cay mia.  ____ 
19.  Nghiên 	ciltu 	cong - 	Co 	ducic guy trinh - 01 b tiêu chuân chAt luçing nguyen lieu cam darn bão yêu câu chê 2019-2021 Giao trrc tiCp 

to 
7 

1 



TT Ten de tai, du an Dinh hwong muc tieu 
x 	. 	,. 	

.. 

Wu cau drn vo'i ket qua 
Thôi gian 
thi'c hiçn 

Phuong thü'c 
thc hiçn 

ngh, thiêt kê ché cong ngh 	và thit bj bin; Vin Co din 

tao mt so thiêt bi tiên tiên (sG chê, tách ep - 01 quy trinh cong ngh ch bin nirOc ép cam ti dóng ion, quy Nong nghip 

chInh 	cüa 	day nuo'c qua và thu hôi tinh mô cong nghip; Va Cong ngh 

chuyên cong nghê dâu cam dam bão chat - 01 quy trInh cong nghe ché biên nuc ép cam cô dc, quy mo sauthu hoach 

ché biên nu,óc ép lu'ng dinh duO'ng, cam cOng nghip ; phOi 1WP Vó,i 

va thu hôi tinh dâu quan và ATTP vi d - 01 quy trinh cong ngh tách chi& và tinh chê tinh dâu cam tir phii Cong ty CP 

tr qua cam, 	quy tinh khiêt> 98%. phám vO qua cam, quy mô cong nghip; thic phâm 

mô 30 tan nguyen - Kêt nôi duoc cong - 01 h thông thiêt bj so chê, 	tách ep mràc qua, loai vô Va hat, cong Dông Giao 

liu/ngày. ngh6 va cac thiêt bj tiên suât 30 tan nguyen 1iuJngày; 
tiCn 	(so 	ché, 	tách 	ep - 01 he thông thiêt bj tách chiêt và tinh chê tinh du cam tü phii 

nu'âc qua, loai vO hat phâm vO qua cam, Cong suât 5 tan vO canilngây. 
cam) vâi h8 thông thiêt - 01 Mo hinh i:rng dung cong ngh8 và thiêt bj dong b6 chê biên 

bi 	chê biên nuàc ep (nuàc ép cam tuoi dóng ion, nuOc ép cam cô d.c), cong suât 30 tan 

hin 	có 	cüa 	doanh nguyen 1iui'ngày tai doanh nghip. 
nghip dê tao ra day - 01 Mo hInh irng ding cOng righe và thiêt bj tách chiêt và tinh chê 

chuyên thiêt bj dong b6 tinh dâu cam tir phij phâm vO qua cam, cong suât 5 tan vO 

chê biên nuc ep cam, canilngày tai doanh nghip. 
quy mo 30 tan nguyen - 20 tan nuäc ép cam tuoi dóng ion, dam bão chat luqng thuong 

1iu/ngày. mai, dinh duong, cam quan, ATTP vOi 12 'Brix. 

- Co du'gc h thông thiêt - 10 tan nuOc ep cam cô d.c dam bâo chat Ii 	 thuong mai, dinh 

bi tách chiêt và tinh chê dung, cam quan, ATTP vi 55 'Brix. 

tinh dâu cam tr phu - 200 lit tinh dâu cam, dam bâo chat lugng cam quan và thuong mai 

phâm vô qua cam vi t' (0 diêu kin 25°C. T3) trQflg 0.820 - 0.860; Chi so khic xci 1.4650- 

lê thu hOi > 90%. 1.4750; GOc quay czrc +85° - 99°, Aldehydes: <2,5%). 

IV 
20. Nghiên 	ciru 	chn ChQn tao duc dan cá 

Thüy san  
Q c 	sinh tnthng nhanh the' he G4: - Ca tra b6 me ch9n ging có t6 	

_ 

2019-2021 Giao trirc tiêp 

giOng 	cá 	tra tra sinh truäng nhanh + Hiu qua ch9n giOng thtrc t >10% so vâi G3, Vin Nghiên 

(Fangasianodon + 200 cp cá b6 me chçn giông th8 he G4. ciru nuôi 

hypophihalmus) + Ducic cOng nhân giOng rnOi có tOc d 	tang truäng ~ 30% so vOi trông thüy san 

nâng 	cao 	sinh giOng chua qua ch9n lQc. II 

tnrOng - Dánh giá dtrçc khà nang tich hçxp dan Ca tra chçn giong kháng 
bnh gan than mu (Gi) vâi dan Ca tra chçn giông G4. 
- San xuât và phát tan duçic 50.000 con cá bô me hau bj (>0,7  



TT Ten de tai, du an Dinh hu'ffng muc tieu A 	 .. 
Yeu cau doi vo'i ket qua 

Thô'i gian 
thrc hiçn 

Phuong thü'c 
thrc hiçn 

kg/con) chon ging sinh tnxng nhanh.  
21 Nghiên 	cuu 	bênh Xac dmh duac tac nhân - The bênh träng duôi, thôi duôi trên ca tra giông 2019-2021 Tu\'ën Lhofl 

trang 	duôi, 	thôi gay bnh và dê xuât - Qui trinh phông trj bnh tràng duôi, thôi duôi trên cá tra giông 
duôi 	trên 	cá 	tra thrçic giái pháp phông và hiu qua. 
giông va giãi pháp tri bnh trãng duoi, thôi - Mo hinh phàng trj bnh träng duôi, thôi duôi trên Ca tra giông có 
phOng trj duôi hiu qua có trên cá hiu qua. 

tra giông  
V 	I Thüy Iç'ì - Phông chôig thiên tai  
22. Nghiên cru du báo - Dt.r bdo tInh hinh ngp - Báo cáo thrc trng 4n hành he th6ng thus' nông Bäc Nam Ha, 2019-2021 Tuyên chon 

tinh hinh ngp üng ring theo th&i gian thrc barn tiêu nuOc drn. 
theo thai gian thuc tiên he thông thuy lai - Bô Cong CU du bao tinh hinh ngâp ung va ho tra ia quyêt dinh theo 
trên h8 thông thuS' Bäc Nam Ha. thii gian thirc cho he thông thuS' 1i BAc Nam Ha. 
lai Bäc Nam Ha - My dxng dir?c quy - Quy trinh vn hành barn tiêu nixOc dm giãm ngp üng, tiêt 1cisrn 
nhãm 	ho 	tra 	ra trinh van hành barn tiêu chi phi cho he thông thu5' Içii BL Nam Ha theo thxi gian thirc. 
quyêt 	dmh 	van nuac dêrn 	giarn ngâp - Ban do dir bao tinh hinh ngâp ung theo then gian thirc tiên he 
hành 	barn 	tiêu üng, tiêt kirn chi phi thông WEBGIS. 
nirc. cho he thông thu5' 1i 

Bäc Nam Ha theo thñ 
gian th%rc.  

23 Nghiên 	cuu 	ung - Lira chon, i.rng dung - Giai phap dOng bô ung dung anh vin tharn phuc vu viêc kiêrn 2019-2021 1uyen chon 
dung 	cong 	nghê giái pháp Ong b6 sü dêrn, giám sat nguôn nuàc các ho thüy igi, thüy din phiic vii san 
vin 	tharn 	nhäm dung 	anh 	vin 	tham xuât va giam sat han phuc vu san xuât nông nghiêp 
kiêrn dern, giárn sat nhärn kiêrn dêrn va giárn - B6 cong cii dông bO phiric vi phân tIch, kiêm dêm, giárn sat nguôn 
nguôn nurc cac ho sat nguôn nuOc cac ho ntrOc các ho thüy igi phic vi san xuât và giárn sat han phuc vi san 
thUy igi, thüy din thüy loi, thüy din vâ xuât nông nghip si'r ding ánh viên thám tai các vllng khô han vimg 
va 	giárn 	sat 	han  giárn 	sat 	han 	nông Nam Trung B. 
phuc vii san xut nghip. - Ca so dfr 1iu GIS, Vin thám, he thông ho thüy igi, thüy din, 
nông nghip tai  các - Ung ding cho 2 tinh nguOn nuOc, han  han phuc vii san xuât nông nghip 2 tinh vüng 
viing khô han  Nam vüng Nam Trung B6 và Nam Trung B6 và Tây Nguyen (du kiên tinh Ninh Thun và Däk 
Trung Bô va Tây Tây Nguyen nhärn kiêm LAk) duac dia phuang va Tong cue Thuy la i dira vao sir dung 
Nguyen. dêrn, 	giám 	sat nguôn - He thông WebGIS rng dung kiêm dêm, giárn sat và quàn iS'  nguOn 

nirOc cac ho thUy igi, nuOc các ho thüy igi, thUy din va giám sat han  ph%tc vii san xuât 
thUy din vá giám sat nông nghip dirge 2 tinh vi1ng Nam Trung B6 va Tây Nguyen, 
han phuc vi san xut Tong c%ic Thüy igi dua vao sr dung.  



TT Ten de tai, dir an Dinh huffnu muc tieu Wu cau doi voi ket qua 
Thôi gian 
thrc hiçn 

Phu'ong thüc 
thklc hiçn 

hông nghip vüng khô 
hin.  

24.  Nghiên cñu các giãi - 	Dánh 	giá 	ducic 	tác - Báo cáo hin tr.ng, tác dung cUa nguôn thai không thuc ctôi 2019-2021 l'uyCn chpn 

pháp quân 1 	nguôn dng 	cüa 	nguôn 	thai ttrng phái cap phép (nguon thai duâi 5m3/ngay dêm và không chUa 
thai 	không 	thuc khong thuc dôi tung chat dc hai)  den chat lucing nuàc trong CTTL. 
dôi trong phãi cap phãi cap phép (nguon - Các quy djnh quãn 1 	(ky th4t, Co chê phôi hcip .... ) các nguôn thai 

phép xã vâo cong u 	/ngày dêm thai di 5rn3  không thuc dôi ttrçYng phãi cap phép khi xã vào CTTL. 
trinh thUy lcii vüng va khong chira chat dôc - Dê xuât các giâi pháp, cong ngh, to chrc quàn 1', ehinh sách 
Dong 	bang 	song hii) 	den 	chat 	hxçing quàn 1 	nguôn thai không thuc doi tuqng phãi cap phép phü hçip 
Hông. nuâc trong CTTL. vOi cong trmnh thüy 1i. 

- De xuât duçc cac quy - Ap ding thrc tê 02 mô hInh thi diem các giãi pháp quãn 1' nguôn 
dlnh quán 1 	các nguôn thai. 
thai 	không 	thuc 	di - 1iu huàng dn quãn 1 	các nguôn thai (ni.râc thai, chat thai ,Tài 
tuçing phãi cap phép khi ran) không thuc dôi tuqng phài cap phép khi xã vào CTTL 
xá vào CTTL. (Chuyên giao cho các da phixcing vüng nghien ci.u). 
- 	De 	xuât 	duçrc 	giãi 
pháp, mô hInh quãn 1' 
nguôn thai khong thuc 
dôi tuclng phãi cap phép 
nhärn 	khàc 	phiic 	tIrth 
tring 	0 	nhiêrn 	nuàc 
trong 	CTTL 	và 	phát 
triên nOng nghip ben 
v[thg.  

25.  Nghiên ciru de xuât - Xác djnh duc nguyen - Báo cáo khão sat, Mu tra, phân tich tác dng cüa các yu to tr 2019-2021 TuyCn chQn 

cong 	ngh 	than nhân b& biên bj sat 16 nhien va cac hot dng phát triên ánh huông den các khu vrc b 
thin 	vOi 	môi mat bãi ti mt so dja biên bj sat 1â; mô phông các tác dng bang mO hinh toán. 
tru'O'ng 	de;' 	bão 	v8 phuong. - Dê xuât thrçic giài pháp cong nghe than thin vài môi tru&lg, Co 

rü'ng ngtp man và - Dê xuât di.rçic rno hmnh chi phi thâp ap dicing dê bão ve rcrng ngp man, chông sit lä bä, dC 
chông 	sat 	16 yen báo ve rcrng ngp man, biên và phát triên vmg bAi. 
biCn chông sat 16 dê biên và - Thiêt kê giãi pháp cong nghe bão v8 bä biên và phát triên vüng 

phát trin vCing bài cho bãi, 1.p d.t tai 01 don sat 1r bi bin cüa tinh Bn Tre. 
khu vrc bä biên dang bj  
sat lâ, thI diem cho tinh 

10 
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Yeu cau doi voi ket qua 

Thô'i gian Phu'ong thü'c 
thirc hiçn thy'c hiçn 

cüa Ben tre.  
26.  Nghiên 	cu, 	sr Xác dinh di-roc cac mô - Báo cáo các chi s6 va m6i tuclng quan gia cac yu t6 BDKH (khi 2019-2021 Giao triic tiCp 

dung mô hinh kinh hinh kinh tê hrang hóa tiiong, nhiêu d, mtra, nuâc biên dãng, yêu to cue doan) và thiên tai Cho 	Tru'äng 
tê hrcmg hod ãnh ánh htrâng cüa thiên tai (lü, han,  mail) den dôi tuqng là trông trot, thüy san, ca s& ha tang Dai hoc Thüy 
huxng cüa biên dôi (lU, han, man), BDKH thUy li khu vrc Mien Trung. igi chü tri thrc 
khi hâu, thiên tai va den xu hi-rang san xuât, - Các mô hinh kinh tê và phirorng pháp dánh giá lucing hóa các yêu hin 
dé xuât giãi pháp din tich canh táe, nãng to BDKH, thiên tai den dôi ttrçlng nghiên ciu (trOng trot, thüy san, 
giám thiêu tác dng suát 	- 	chat 	hxcing, thj ca sO ha tang thüy igi). 
den trOng trot, thüy tmng, 	hiêu 	qua 	san - Báo cáo dánh giá lung hóa tác Ong kinh tê cüa các yêu to 
san, ca sâ ha tang xuât... trong tüng lTnh BDKH, thiên tai (lü, hn,mn) den trông trot, thüy san, ca sâ ha 
thUy lçii. virc nông nghiép (trong tang thüy Igi khu vu c Mien Trung (trên khIa canh hiu qua, nãng 

trot, thüy san, ca sâ ha sut, thit hai kinh tê den ngi.räi tiêu dung, ngu?i san xuât). 
tang thüy lgi), do ltr&ng - Dê xuât giâi pháp ye chInh sách dâu ttr, thuê rnôi tru&ng, djnh 
thit hai  bang kinh tê tir hi.râng chInh sách h06  trçl dâu tu cUa Nhà rnràc theo tTng dja 
do dé xuât tru tiên dâu phucmg, lTnh virc, ngành lien quan, gqi 'các huOng ho trg ky thut, 
tu, giai pháp giám thiêu cách thrc cong cii quy dinh dê phàng chông, üng phó và giàm thiêu 
tác dng. Ap ding phân tác dng cia biên dôi khi hau  và thiên tai. 
tIch diên hinh Cho khu - Huâng dn sir dung mô hinh kinh tê hrcmg hoá ãnh huâng cUa 
vrc Mien Trung. BDKH, thiên tai den trng linh virc nghiên cru (Chuyên giao Cho 

cac tinh phic vi tInh toán tác Ong BDKH, thit tai). 
- 02 bài báo khoa hoc, huâng dn 02 thac sT, tài lieu Cho NCS.  

27.  Nghien 	ciru 	cap - Xác dinh di.rac phuang - Các phuong pháp, quy trinh tfnh toán các dtc trung thüy van phic 2019-2021 Tuyên chpn 
nhât piurang pháp pháp tInh toán các dc vi thiêt kê các cOng trinh thüy lcii ducic cp nhat và nâng cap phü 
tmnh toán các dtc tnmg thüy van thiêt kê hcip vài các diêu kin vüng mien cUa Vit Nam và theo huâng hin 
tnrng thüy van thiêt trong diêu kiên hiên nay dai  trên The Giài, trong diêu kin thung và khi xét tói BDKH; Bao 
ké Cho 	các 	cOng và khi xét den biên dôi gôm: 
trinh thüy igi. khi hdU thong qua tInh (i) Các dc trung dOng chay nm thiêt kê (Qnp, Wnp, Mnp, y) Va 

toán 	thir 	nghirn 	Cho phân phOi dOng chay nàm thiet kê; 
mt sO cOng trinh thUy (ii) Các dc trung dông chãy lü thiêt kê (Qmaxp, Wmaxp), qua trinh 
igi diên hinh ô khu virc lü thiêt ke (Qp-4); 
Mien Bak, Mien Trung, (iii) Các dc trung mrc nithc thiêt ke trong song, ho, và viing sOng 
Tây Nguyen và Nam Co ành huâng cüa triêu (Hmaxp, Htbp, Hminp) và duäng qua trinh 
B. mirc ni.ràc thiêt kê (Hpt). 
- De^ 	xut 	duac 	tiêu I - BO cOng cii (phân mêm, cac bang tra mâi, cp nht) tInh toán các  
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TT Ten de tai, dw an Dinh huong muc tieu • 
,. 	.. 

Wucau doi vol ket qua  ______________________________________________________ 
Thai gian 
thrc hiçn 

Phuo'ng thfrc 
thrc hiçn 

chuân 	tmnh 	toãn 	dc dc trlxng thi:iy van thit k. 
trung thOy van thiêt kê - Kêt qua tInh toán thir nghim cho mot so cong trinh thUy lqi diên 

(sü'a ctoi QPTL- C6-77). hInh khu virc Mien Bàc, Mien Trung, Tây Nguyen và Nam Bô 
• - Dr thão Tiêu chuân tInh toán các dc trung thOy van thiêt kê (thay 

cho QPTL-C6-77). 

28.  Nghiên cru dê xuât, - Dê xuât duac các giâi - TOng ho tinh hInh 10 quét, dánh giá tác dng, thit hi cUa 10 quét 2019-2021 Tuyên chQn 

rng dung giãi pháp pháp 	khoa 	hoc 	cong trong thai gian vira qua; xác dnh duqc các nguyen nhân gay thit 

khoa hoc cong ngh8 ngh8 cong trinh và phi hi tai  khu vrc mien ni.i phIa Bäc. 

phii 	hop 	trong cong trinh (phü hop vOi - Tong hop các giâi pháp khoa h9c Cong ngh trong Va ngoài n1JC 

phOng. 	chong 	và dtc thu cac vung) nhäm ye phOng, chong, giãm nhç rid ro 10 quét khu vrc dan cu vOng nüi. 

giãm thiêu rOi ro 10 giám thiêu 10 quét hOn - De xuât thrc giái pháp, Cong nghe ye cong trinh, phi cong trinh dé 

quét 	tai 	khu 	virc dá khu virc dan ci.r vOng irng phó 10 quét trong diêu kin mien nOi phIa Bak. 
mien nOi phIa Bãc. nOi phIa Bäc. - Thiêt kê mu mot so giãi pháp cong trinh dê i:mg phó 10 quét trong 

- Các giãi pháp cong diêu kin mien nOi phia Bic (ducc dja phuong chap thut üng 
trinh và phi cong trinh ding). 
duc clê xuât phãi kinh - Dê xuât phtrong an triên khai thI diem üng dung trong thirc tê. 

tê, d 	áp dung, ttn ding 

&rVc 	nguôn 	lirc 	dja 
phuong khu vrc mien 
nOi vá phU hop vói tp 
quail ca cr dan mien 

29.  Nghiên ciru Co s& Xác dinh duoc co' sâ - Báo cáo phân tIch dánh giá tác dng cOa chit lucing ngu_n nuic 2019-2021 Tuyên chçn 

khoa hoc xây dung khoa hçc và b6 chi tiêu ttrâi den hiu qua san xuât cho mot sO cay trông chInh (lOa, ngô, 

b6 chi tiêu Ye chat quy djnh (yeu câu) ye du tuong, 1c và rau). 
!ixong 	nuOc 	ti.râi chat 	h.rcng 	nuOc 	tuâi - Báo cáo co si khoa hçc xác djnh b6 chi tiêu chat lucrng nuOc tuói 

cho 	môt 	so 	cay cho mt so cay trông lien quan den sinh truâng, nang suât và chat luçrng cho mot so cay 

trông 	chinh 	(lOa, chInh 	(lOa, 	ngO, 	dau  trông chInh (lüa, ngO, du tucYng, 1c và rau). 
ngO, dtu tuong, lac tuong, 1c và rau) phic - Báo cáo két qua nghiên ciru djnh hrcrng giá trj thIch hop cOa b6 chi 

va rau). vi quãn 1 	khai thác h tiêu chat luçng nuàc ti.rOi áp dicing cho mot so cay trOng chInh (lOa, 

thong thciy 1i, gop phân ngô, du tuang, 1c Va rau). 
darn 	báo 	chat 	luvng - Dr thão Tiêu chuân ye chat li.rqng nuOc tuâi cho mot sO cay trông 

nOng san phic vii tiêu chInh (lOa, ngO, d.0 tuong, lac  và rau). 
dung trong nurc và xuât - Báo cáo dê xuât các giái pháp sir dung và báo v chat 1u9ng nuóc  
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TT Ten de tai, du an Dinh huong muc tieu A 	 ,. Wu cau doi voi ket qua 
Thôi gian Phuo'ng thüc 
thtc hiçn thyc hiçn 

khâu. ttrâi trong hoit ctng quãn 1 	và khai thác cong trInh thüy 1i. 

VI Lam nghip  
30 Nghien 	ciru 	chon - Chon duac it nhât 2 - It nhât 50 cay trôi a 03 vung sinh thai chmh 2019-2023 Giao tiuc uep 

giOng và k 	thut xuât 	xir Co triên vçng - it nhât 02 xut xr cO triên vng dt näng suât tôi hiêu 12 TruOng 	Di 
trông 	rrng 	thâm dat nAng suât tôi thiêu m3/halnäm. hoc 	Lâiri 
canh 	cay 	Phay 12 m3/halnãm. - 01 h,xâng dn ky thuât nhân giông dixçic B6 NN&PTNTcông nbn nghip 	phôi 
(Duabanga - Xây dung thrçic htrâng tiên b6 k5 thut; hcYP vói Viên 

soneratioides dan ky thut nhân giông - 01 htràng dn ky thut trOng thâm canh; Khoa 	hoc 
Buch-Flarn.) 	cung và trông r~rng thãm canh - 4,5 ha (1,5ha/vüng) rnô hinh kháo nghim giông kêt hçip xay dirng Lam 	nghip 
cap go kn ti các bang các giông có triên vträn giông hUu tinh. thttc hin. 
tinh phIa Bãc. vOng dã thrac itra chon. - 9,0 ha (3ha/vüng) mô hinh ring trông thâm canh cO nAng suât tôi 

- Xây drng dix9c mO thiêu 12 m3/ha/nàm. 
hinh khào nghini giông 
và ky thu.t trOng rung.  

31 Nghiên 	cuu 	chon - Chon dtrac it nhât 02 - It nhât 50 cay trôi a 02 vung smh thai chrnh 2019-2023 Giao true tiep 
giông và k5 thuât xuât xir CO triên vong - It nhât 02 xuât xr Co triên vng dt näng suât tôi thiêu 15 Vin 	KHLN 
trông 	rrng 	thâm 4t nAng suât tOi thiêu m3/halnàm. Nam 
canh 	cay 	Sâu 	tIa 15 rn3/halnäm. - 01 hirâng dn k5 thut than giông di.rcic B6 NN&PTNTcong nhn Vin 	Khoa 
(Sandoricuin - Xây drng dtrçic htràng tiên b6 k5 thut; h9c 	Lam 
indicuin Cay) cung dn k5 thuât nhân ging - 01 htrâng dn ky thut trng thâm canh cay Sâu tIa; ugh ip 	Vit 
cap go iOn ti các và trông thng bang các - 04 ha (2ha/viing) mô hinh kháo nghim giông kêt hcp xây dung Nam phOi lp 
tinh phIa Nam. giông cO triên vçng dà vtrn giông hftu tfnh. vói 	Cong 	ty 

dirc 1ira chpn. - 09 ha (03halvüng) mô hinh rrng trông thãm canh cO nAng suât tôi TNHH MTV 
- Xây dung dirge mô thiêu 15 m3/ha/nAm. Lam 	nghip 
hinh kháo nghim giOng - 02 lOp t4p huãn chuyên giao cho 100 ltrçit ngiri ye ky thut nhân Da 	Huoai, 
và k5 thut trOng thng. giOng và trOng rung thãm canh cay Sâu tIa cho 2 Wing. Trung 	tam 

Lam 	nghip 
N1iit 	dOi. 
Khu báo 	ton 
thiên 	nhiêri - 
van hOa DOug 
Nai. 

32. Nghiên 	cru 	chçn - ChQn dirge ging dA it 05 gi6ng có nAng xut dt 	ti thiu 20m3/ha/närn, cO chAt 2019-2023 Giao tnrc tip 
fkl 

n 
1J 



TT i Ten de tai, dir an Dinh huo'ng muc tieu ., Yeu cau doi voi ket qua 
Thô'i gian 
thirc hiçn 

ü 
 

Phuo'ng thc 
thc hiçn 

giông Bach dan dê co cho vung cao Co näng h.rong than cay phu hp yêu câu g 	xe phuc vu san xuât do môc Vien 	NC 

trông rung go Ian suât 	tôi 	thiêu thrçc BO Nông nghip va PTNT cong nhãn cho vUng cao Thy Bäc. giông 	Va 

cho \'img cao Tây 20nf/halnäm, 	ch.t - 01 hirâng d.n k' thut trng thâm canh de^ cung cap g6 lan cho CNSH-Viçn 

Bac Iuçmg than cay tot, phü vüng Tây Bäc Khoa 	h9c 

hçrp vci trông rrng g - Chuyn giao giông gôc và k5 thut trông thng cho dja phuang (2 Lam 	nghip 

Ian. dGn vi). Viêt Narn. 

- XáC dinh duc bin - 14ha khão nghim giông và k5 thut trông thng (tS' 18 song >75%, 

pháp 	ky 	thutt 	nhân sinh tnrang tot, dja diem dê tiêp can). 
giông và trông rirng cho 
giOng 	dä 	thiçic 	cong 
nhâri. 
- My drng duçc mô 
hInh khão nghirn giOng 
và ky thut trông rirng.  

33.  Nghiên 	c'ru 	xây - Xác dinh duoc thành - Danh rn'iic, däc dim nhn bit các loài sâu hi vô, là và cành Qué. 20 19-2022 Vin 	Khoa 

dung 	bin 	pháp phân loài, däc diem sinh - Däc diem sinh hoc, sinh thai cUa mt so loài sau hi vO, là va cành h9c 	Lam 

phOng trii tong hap hoc và sinh thai loài sâu Que. nghip 	Vit 

sãu hai Que tai môt hai vo, là và cành Que. - 03 quy trinh phOng trr gôm sâu hi vô, hai là và hi cành Qué Nam 	(Trung 

so vüng trong diem - Xác dinh duc cac duçc B NN&PTNT cong nh.n là tiên bO k thut. tam 	NghiCn 

& Viêt Nam biên 	pháp 	phông 	trir - 01 Quy trinh quãn 1 tong hap sâu hi Quê. cau 	Báo 	v 

tOng hap sau hi vO, lá - B6 tiêu bàn các loài sâu hi chInh (MW loài 01 b6 tiêu bàn). thng) 

và cành Qué. - 03 mô hInh (2ha/m6 hinh) trinh din quân l' tong hap phOng 
- My dung dugc mo chông sâu hi Que có hiu qua (Lao Cai 2ha, Yen Bái 2ha và Quàng 

hInh quãn 1' tong hçp Nam 2ha). 
sâu hai vô, lá và cành - 03 lap tap huân và chuyên giao k5 thut ye bin pháp tong hap 
Qué. guán l 	sâu hi Que. 

34.  Nghiên 	ciru 	irng - My thing duac quy - 01 quy trinh cong ngh 	m&i to go ghép có kIch thtr&c lan, than 2019-2021 TuyCn ch9n 

dung 	cOng 	ngh6 trinh cOng nghd to g0̂ thin vài môi truäng tr go rirng trôn. 
mái 	tao 	gO 	ghép ghep có kIch thuac lan - Thiêt lp duc oi day chuyn thiét bj và cong nghd san xuât gO 

kIch thuóc ian than than 	thin 	vOi 	môi ghép tr go thng trông: 
thiën 	vài 	mOi trung tir g6 ri'.rng trOng + Cong suât 1000 m3/nãm 
tru'äng tir gO rñng dung trong san xuât do + KIch thuOc go ghép: (DxRxC) 2440x610x500 mm 
trOng dung trong do môc va xay drng. - 30 m3  gO7  ghép tr gO^ thng trong dáp ling duc tiêu chuân dung cho 

môc va xay dirng. I - 	Thiêt 	lip 	duc 	dày I san xuât dO mc và xây dirng.  Ll 
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TT Ten de tai, dw an Dinh huong muc tieu A 	 ., 
vo Wu cau doi 	l ket qua 

Thôi gian Phirong thfrc 
thyc hiçn thy'c hiçn 

chuyên thiêt bi san xuât - 05 m3  san phãm do mc và cAu kin xây dung quy dOi sr dung go 
go 	ghép 	tir 	g6 	rrng ghep. 
trOng, phü hçrp vth yeu - 02 bài báo khoa hoc dtrçic dng trên các tp chi khoa hoc uy tin. 
câu cho san xuât g - Hox  trçl dào to 01 hçc viên sau di hoc. 
ghép 	kIch 	thuOc 	Ian 
dung trong do mOc  và 
xây dung. 
- Tto di.rçxc gox  ghép kIch 
thtrâc iOn tir go rung 
trông d.t các chi tiêu 
chat hsçrng san xuât do 
rnic và xây dung, có 
câu true tuang tr nhu g 
nguyen.  

VII Kinh te - Chinh sach  
35. Nghiên cru de xut De^ 	xut 	dtrc 	chInh - Báo cáo phân tIch, lam rO Ca sO l 	1un, thirc tin cUa chInh sách, 2019-2020 Tuyên chçn 

chInh 	sách, 	giái sách, giài pháp thiic day giái pháp thUc day h, trang trai  nang cao nang 1rc SX hang hóa và 
pháp thtc day h, h, trang trai nâng cao lien kêt vOi thuang lái, DN tiêu th%i san phâm nông nghip 
trang trai nâng cao näng 1c san xuât hang - Báo cáo dánh giá thirc trang chInh sách, giái pháp thüc day h, 
näng hrc san xuât hóa vâ lien kêt 	vOi trang trai  nâng cao nãng lirc SX hang hóa và lien kêt vOi thucxng lái, 
hang hóa và lien thuang lái, DN tiêu t1iii DN tiêu th 	san phâm phãm trông trot, chän nuôi chü Iirc 0 mien 
kêt vOi thuong lái, các san phâm trông trot, rnii phi  Bäc; 
DN tiêu thii cac san chän nuOi 	chü 	1irc 	0 - Báo cáo tong kêt cac hInh thirc lie, trang trai nâng cao nàng iirc 
phâm 	trông 	trot, mien nüi phia Bäc SX hang hóa va lien kêt thành cong vOi thuang lái, DN tiêutht san 
chãn nuôi cbü hrc 0 phãm: phãm trông trot, chän nuôi chU 1rc 0 mien nüi phia Bäc 
mien nüi phia Bäc - Báo cáo dê xuât hoàn thin các chInh sách, giãi pháp thUc day h, 

trang trai nang cao nAng lrc SX hang hóa và lien kêt vOi thuong iái, 
DN tiêu thi san phâm phm trông trot, chän nuôi chü lrc 0 mien 
nüi phia Bäc nhüng näm tOi 
- Ban kiên nghj vOi ChInh phü và BO NN&PTNT nhtng ni dung 
can hoàn thin cUa chInh sách, giâi pháp thüc day h, trang trai 
nâng cao näng lire SX hang hóa va lien kêt thânh cong vOi thucing 
lái, DN tiêu thii san phâm trông trot, chän nuoi chU lrc 0 MNPB 
ducrc Ciic Kinh tê hçrp tác và PTNT chap nhn sr dung.  __ 
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TT Ten d 	tai, di'  an Dinh hu*ng mc tiêu Wu câu di vó'i kt qua 

- S6 tay hu&ng dk h, trang tri d nâng cao n 
và lien kêt thành cong vâi thucing lái, DN tiêu ti 

36. NghiCn ciru dê xuât De;' 	xutt 	thrçrc 	chInh - Báo cáo phân tIch cci sâ l 	lufi 	thirc tin 

chinh 	sách, 	giài sách, giái pháp thic dày pháp thiic day HTX NN irng ding cong ngh8 c 
pháp thüc day HTX HTX NN 	rng dung biên, tiêu thin  các san phârn nông nghip; 
img 	ding 	cong cong ngh 	cao vào san - Báo cáo dánh giá thirc trang chInh sách, giài 
lighe cao vâo san xuât, ché biên, tiêu thini NN irng ding cong ngh8 cao vào san xuât, ch 
xuãt, chê biên, tiêu nông san san nhrng näm qua 0' Vit Nam; Phãn tich các 

thi nông san và rut ra han  chê, nguyen nhân cUa các han  chê 
- Báo cáo tong kt các mô hinh HTX NN U'ng 
thành cong vào san xuât, chê biên, tiêu thini n 
nhân rng; 
- Bàn kiên nghj hoàn thin chInh sách, giài phá 
ing diing cong ngh8 cao vào san xuât, chê bi 
duqc cic Kinh tê hop tác và PTNT chap nhn s 

B D'ANSXTN  
Trôngtr9t-BVTV  

1. San 	xuAt 	thir 	các Hoàn 	thin 	quy 	trInh - Quy trinh cong ngh8 san xu.t khoai lang KCI 
giông 	khoai 	lang cong ngh 	san xuât 03 dat  näng suât 18-22 tan/ha, thng näng suât 1 
mói KLI 5T. KLC3 giông 	khoai 	lang trông tai  dja phucing, khoai lang ch.t lugng c 
và KTB4 KCL1 5T, 	KLC3 	và chê biên lam thirc an cMn nuôi. 

KTB4 nang suât cao, - 03 giông khoai lang rnâi: KL15T, KLC3 
chat lugng tot phinic vini trong danh minic giông cay trông san xuât. 
phát triên khoai lang tai - San xuât thi:r: 
các tinh phIa Bäc và Bäc + San xuât thrçic 100 tan giOng (day giong) 
Trung b. bnh. 
M0' Ong san xuât, cung + Mo hinh (quy mô 15 ha) san xuât khoai thu 
cap 	giông 	khoai 	lang khoai 1an KCL1 5, KLC3 và KTB4. 
KCL15T, 	KLC3 	va - Tp huân cho khoang 250 hrqt ngri thàni 
KTB4 	phic 	vu 	phát giông, thâm canh giông khoai lang KCL15, KL 
triên san xuât.  
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TT Ten de tai, dkr an Dinh hirong muc tieu x 	. 	,. 	., 
 Wu cau doi voi ket qua 

Thô'i gian Phrong thüc 
thrc hiçn thy'c hiçi 

2.  San xuât thr giông Hoán thin quy trinh san - Quy trinh nhãn dàng b& me AMS 35S dat  näng suit trên 2,5 2019-2021 Giao trçrc liêp 
lüa bô me, và hat xuât  hat giông 1a lai tan/ha; Quy trinh san xuât hat  lai HYT124 dat  näng suât trên 3 Vin 	Cay 
lai 	Fl 	láa 	lai 	2 bô, me và hat  lai Fl. tan/ha; Quy trinh thâm canh liia thucyng phãm dat  nang suât trén 7 1irong thirc và 
dông 	chat 	hung Kiêm soát chat lung tan/ha. Cay 	thirc 
HYT124 hat 	giông, 	giãm 	giá - Giông lüa lai hai dèng HYT 124 duc cong nh.n chInh thrc. phâm 

thành, canh tranh vâi - San xut thr: 
hat giông nh.p khâu. + 5 tan hia giông dông me AMS35S; 3 tan dang bô R100. 
Ma rng san xuât, thu + 30 tan hat  giông ha HYT124 theo QCVN 01-50:2011, QCVNO1- 
hit doanh nghip dAu tu 51-2011. 
san xuât giOng Iüa bô, + 50 ha mô hinh thãm canh giông lüa HYT124 näng suât tr8n7 
me và hat lai Fl. Mn/ha, duc ngtr&i san xuât a dja phuong chap nhn trong ca cãu 

giông san xuât. 
- Tp huân, chuyn giao quy trinh san xuât giông và quy trinh thâm 
canh giông lüa lai hai dong HYT 124 cho khang 250 ngu1i.  

3.  San xu.t thr gi6ng Hoàn thin quy trinh san - Quy trinh san xut hat  gi6ng  lac  LDH 09, hat  ging theo QCVN 2019 -2021 Gao tr\ic tiep 

lac 	LDH 	09 	tai xuât  hat giông, quy trinh 01-48:2011. Quy trinh thãm canh gi6no lac  LDH09 trên vüng dat Vin 	KHKT 
vüng yen biên Nam ky thut thâm canh và yen biên Nam Trung B6 hiu qua kinh tê cao. NN Duyên hãi 
Trung b6 ma rng san xuât giông - Giong lac  LDH09 &rçic cong nhân chInh thi'rc. Narn 	Trung 

lac LDH09  tai vüng dat - San xuât thr: 
yen biên Nam Trung b + San xuât duçrc cac cap giông sieu nguyen chüng, nguyen chüng 
nhäm 'rng, phó vOi biên và xác nhn, hatgiông theo QCVN 01-48:2011. 
dôi Id-ii Mu. Cung cap + Mo hinh trinh din giông lac  mâi LDH.09 trén vüng dat yen biên 
giông lac  LDH09 phiic 44  NTB, näng suât dat  tôi thiêu 30 tJha. 
vu phát triên san xuât. - Tap huân thrgc khoãng 250 1ut ngixai thành thao k9 thut nhân 

giông, thâm canh giông.  
4.  san xuât thr giông Hoàn thin quy trinh san - Quy trinh cong pghe san xuât hat  lai VN556 Va TG10; Quy trinh 2019-2021 Giao trvc tiêp 

ngô nep lai VN556 xuât hat giông, quy trinh cOng ngh san xuât ngô thtrcmg phâm giông VN556 và TG 10. Vin 	NghiCn 
va TG1O a mt so ky thut thâm canh va - Giong ngô VN556 và TG1O ducrc cong nhn chInh thüc. cru Ngô 
vüng phIa Bäc mô rng san xuât giOng - SAn xuât thr: 

ngô 	nep 	lai 	VN556, + 10 ha hat lai Fl dat näng suât 	2 tan/ha, chat luçing hat theo 
TUlO và VN147 chat QCVN 01-53:2011; 
Iucmg tot phiic vi an + 100 ha thuang phãm các giOng ngô lai VN556 và TG 10 
tl.Tai, san xuât hang hoá. - Tp huân chuyên giao quy trinh ky thut san xuât hat lai và k 
Ma rng san xuât, thu thut thãm canh ngô nêp lai VN556 và TG1O cho khoãng 250 1ut  
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TT Ten de tai, du' an Dinh hu'o'ng muc tieu x 	. 	,. Wu cau doi voi ket qua 
Thôi gian 
thiic hiçn 

Phirong thüc 
thy'c hiçn 

hut 2- 3 doanh nghip ngirôi. 
dâu tu san xuât hat lai 
giông 	ngô 	nêp 	lai 
VN556, 	TG10 	và 
VN147.  

5.  San xut tliir ging Hoàn thin quy trinh san - Quy trinh san xut hat  ging ngô lai don Max7379, chat hung hat  2019-2020 Giao trsc iip 

ngô lai don Max xuât hat giông, quy trinh ging theo QCVN 01-53:2011; Quy trinh thãm canh giông ngô lai Vin 	KHKT 

7379 cho các ving k 	thut thârn canh và Max7379. Nông 	nghip 

trông 	chInh 	trong ma rng san xuât ging - Ging ngô Max 7379 thrc cong nhn chInh thüc. mien Nana 

nuóc. ngô Max 7379 tai các - San xuât thtr: 
ving trông chInh trong + 40 tan giông ngô lai don Fl Max7379, chat hrng hat giông theo 
nuóc (3-4 viing). QCVN 01-53:2011; 
MO rng san xuât, thu + Mo hInh san xuât ngô thuong phâm 50 ha ngô lai don Max7379, 
hi.it 2- 3 doanh nghip nang suât dat? 8 tãnJha. 
dâu tu san xuât hat  lai - Tp huân chuyên giao quy trinh ky thut san xuât hat lai và k 
giông ngô Max 7379. thu.t thâm canh giông ngô lai don Max 7379 cho khoãng 250 lucit 

ngui.  
6.  San xuât thr giông Hoàn thin quy trinh san - Quy trinh ky thut san xut hat  gi6ng du tuong DT2010 (siêu 2019-2021 Giao tni'c tiëp 

diu tuong DT2O1O xuât hat  giông, quy trinh nguyen chng, nguyen chüng và xác nhn) duqc cong nhn. Vin 	Di 

tai 	các 	tinh 	phIa ky thutt thârn canh vã - Cong nhan chInh thc giông du tirong DT2010. lruyCn 	Nông 

B ãc. ma 	r5ng 	san 	xuât - San xuât thcr: nghip 

DT20 10 	tai 	các 	vUng + San xuât hat giông các cap gôm 2 tan giông siêu nguyen chüng, 
trông dâu tuo'ng thIch 30 tan hat giông nguyen chUng và 50 tan ht giông xác nhn. 
hcip phIa Bäc. + Xây dung 5-10 ha/mO hInhltinh, thrc hin tai (3- 5 tinh), nang 

suât du tuong dat trên 2 tan/ha, hiu qua kinh té> 10% so vâi canh 
tác truyên thông. 
- Dào tao 300 ngtri thành thao quy trinh ky thut san xuât ht 
giông dau  tuong DT2010 cp xác nhin va quy trinh k5 thi4t thârn 
canh.  

7.  San xuât thcr giông - Hoàn thin quy trinh - Quy trinh san xuât hat  lai Fl dat  näng suât 2,4 tan/ha theo QCVN 2019-2021 Giao trV'c tiCp 
ngô 	nêp 	lai san xuât hat  lai Fl và 01-53:2011. Hpc 	vin 

VNUA69 	ti 	các quy 	trinh 	thâm 	canh - Giông ngô VNUA69 duçxc cong nh.n chInh thirc. NOng 	nghip 

phIa Bäc. thixong phârn cho giOng - San xuât thr: Vit Nam L tinh 
_  ngô nêp lai VNUA69. + 20 tan hat lai Fl dat tiêu chuân QCVN 01-53:2011. 
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TT Ten de tai, dir an • • Dinh huong muc tieu • Wu cau doi vol ket qua ________________________________________________________ 
Thbi gian 
thyc hiçn 

Phuo'ng thfrc 
thrc hiçn 

- Mo rng san xuât, thu + My drng duc 30 ha mô hinh tai  4-5 tinh san xut thãm canh 
hut 2-  3 doanh nghip ngô nep thiwng phâm dat  nng suât bàp t.roi 11,3 tãnlha, hiu qua 
dâu tu san xuât hat  lai kinh tê thng 15% so vOi giông tai  dja phucng. 
giông ngô ngô nep lai - Tp huân chuyên giao quy trinh k5 thut san xuât hat  lai và k 
VNUA69. thuat thãm canh ngô nep lai cho khoang 250 hxcit nguôi.  

II Chãn nuôi 
8. San 	suât 	thir - On djnh dixçic näng - Lçrn Ha Lang sinh san: 2019-2021 Giao trtrc tiêp 

nghirn 	Va 	hoàn suât dan lorn Ha Lang + So con sa sinh s6ng/: 9,0 - 10 con Vin 	Chän 
thin 	quy 	trinh - Hoàn thin quy trinh + So con cai süa/ô: 8,0 - 9,0 con flUOi 

cong 	nghê 	chän chän nuôi lqn Ha Lang + KhOi luçmng cai sira 30 ngày tuôi/con: > 4,0 kg 
nuoi 1n Ha Lang sinh 	san 	và 	thucmng + KhOi luçing 8 tháng tuôi: 46 -48 kg/con 

phâm. - Lqn Ha Lang thung phãm: Khôi lixqng 8 tháng tuôi dat  50-52 
kg/con, tiêu ton thc an <4kg/kg tang khi hxng. 
+ Quy trinh chän nuôi lcrn Ha Lang sinh san và thucng phâm 
+02 mô hinh chän nuôi Ht Lang sinh san và thuong phâm  

III Thüy sin  
9. Hoàn 	thin 	quy Hoán thiên 	quy trinh - 

Qudô
y  trInh cong ngh san xut ruori gi6ng quy mO hang hod (ducmc 2019-2021 Giao trrc tiêp 

tiinh cong nghê san cOng 	nghê 	san 	xuât Hôi 	ng nghiêm thu dê nghi cOng nhãn tiên bo k9 thuât) dat Viên 	nghiên 
xuât giông và nuoi giông va nuOi thucmng + t 18 ruai bô me thành thiic >80%; cüii 	Nuôi 
thuxmg phâm ruth phâm rucii lam thirc an + t' lê dé >15%; trOng 	Thüy 
(Tylorrhynchus nuOi phát diic torn b6 + tr 18 sang dn giai doan gi6ng (>1,0 cm) >15%; san I 
heierochaetus) quy me và thirc phâm cho - Du tháo tiêu chuân giông rucii. 
mo hang hóa. ngithi. - Quy trinh cong ngh6 nuOi ruth trong be quy mO hang hod (ducxc 

HQi dOng nghim thu dê nghj cOng nh.n tiên b6 1,-.y thut) dat: 
+ t' 1 song >80%; 
+ nang sut dat  1,0 kg/m2/v%i; 
+ không nhim tác nhân gay bnh cho tOrn và dam bão VSATTP 
cho ngui. 
- Quy,  trinh cOng ngh6 nuôi ruth trong ao quy mô hang hóa (ducxc 
Hi dong nghim thu dê nghi cong nh.n tiên bO k5 thut) dat: 
+ t' 18 song >70%; 
+ näng suât dat 0,7 tân/halv%1; 
+ không nhim tác nhãn gay bnh cho tOrn và dam báo VSATTP 
chongi.thi.  
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., Thri gian Phtro'ng thüc 
TT Ten de tai, dir an Dinh hu'o'ng muc tieu 

,. Yeu cau do i voi ket qua thrc hiçn thy.c hiçn 

- 20 triu con gi6ng ci 1-1 ,2cmlcon, 5 thri rtrori thung phm (02 
mô hmnh k5 thut nuôi trong ao vào trong be), c 	0,8-1,Og/con. 

- Dào tao 30 can b6 ky thut cüa >15 ca sâ nuôi ruth thucing phâm.  

10.  Hoàn 	thin 	quy Hoàn thin thrçc 	quy - 
Quy trInh cong ngh san xut giông hãi sam cat (duqc Hi dông 2019-2021 Giao trrc tiêp 

trinh cong ngh 	san trinh cong ngh san xuât nghim thu de nghj cong nhn tiên bO k thut) dat: Vin 	nghiên 

xuât giông Va nuoi giông va nuoi thu'ong + TS' 1 thành th%ic: 80%; CÜU 	Nuôi 
trông 	Thüy 

thucing 	phâm 	hãi phâm hái sam cat quy + T' 18 dê: 70%,; 
san III sam 	cat mô cong nghip. + T5r le thutinh: 90%; 

(Holoihurici + TS' 16 ni: 80%; 
sccibrci). + T lê song tr au trüng len con giông c& 2-3 cm/con: 10%. 

- Dr thão tiêu chuân giOng hãi sam cat. 
- Quy trinh cong ngh8 nuôi thtrcing phâm hi sam cat (duc FIi 
dOng nghim thu dê nghj cong nhn tiên bo k5' th4t) dat: 
+T1song85%; 
+ cry thtro'ng ph.m 300g/con; 
+ Näng suât 4 thn/halnäm. 
- 2 triu con hãi sam giông, c& 2-3cm/con. 
- 40 tan hãi sam cat thung phâm, kich cCY trung binh 300 g/con, dat 

chi tiêu ATTP. 
- Dào tao 40 can bO kthut cho >20 Ca sâ san xuât giông  

11.  Hoàn 	thin 	qui Nang cao hiêu qua uang - Quy trinh cOng ngh uang torn hum ging (tr giai do an torn trãng 2019-2021 Giao trixc fiêp 

trinh 	con(l 	ngh nuôi torn hum giông gop den tOrn hUm giông c 	15-20g/con) dat t' i song> 90% (thr(c Hi Vin 	Nghiên 

uong nuôi torn hum phân 	phát 	triên 	ben dông dánh giá nghim thu dê nghj cOng nhn tiên bO ky thut) cUu 	Nuôi 

(Panulirus ornatus) vcrng 	nghê 	nuOi 	torn - Dir thão tiêu chuãn torn hUm giông (khai thác tir nhiên Va nhp trOng thUy san 

giông. hiirn a Vit Nam. khau) dua vào uang nuOi dat hiu qua. III 

- 20.000 con torn hUm giông vói khôi hxçng ~: 15-20g/con dat chat 
1ung cao. 
- Dào tao cho 60 can bO cUa >30 ca sâ nuôi.  

12.  Hoàn 	thin 	quy Hoàn thin duç'c quy - Quy trinh cOng ngh8 san xu.t gi6ng ngao giá (duc Hi dng 1/2019- Giao i.rrc tiép 

trinh cong nghê san trinh cong nghê san xuât nghiêm thu dê nghi cong nhãn tiên bô k thuât) dat 6/2021 Twang 	Lao 

xuât giOng và nuôi giông và nuOi thuang + ti le thânh thic 	80%; dang 	Thüy 

thucrng phârn ngao phâm ngao giá quy mô + ti 18 th%i tinh 	80%; Sãfl 

giá. cOng nghip. + ti 18 ra giông cap i (1,5-2,5mm): >9%; 
+ ti Iq ra giông cap 2 (8-12mm) >50%;  
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TT A 	. Ten de tai, dir an . Dinh huong muc tieu 
A 	. 	,. 	., 

Wu cau doi voi ket qua 
Thôi gian 
thyc hiçn 

Phtro'ng thfrc 
thy'c hiçn 

- Dr thào tiêu chun gi6ng ngao giá. 
- Quy trinh cong ngh8 nuôi ngao giá (thrqc HOi  dông dánh giá 
nghim thu d nhj cong nhn tiên bO k5 thut) dat: 
+ nng suât 40 tân/ha/vi; 
+ ti 18 song 2:70%; 
+ thai gian nuôi 12 tháng. 
- 30 triu giông cap 1. 
- 15 trill giông cap 2. 
- 100 tan ngao giá thuong phâm, kIch c30-35 con/kg. 

Dào to cho 30 can bO/lO co s& s&n xuât giông 	và 30 can bO/lO ca 
sâ nuôi thuong phâm. 

Hoàn 	thin 	cong Hoàn thin cong ngh - Quy trinh cong ngh 	khai thác rnrc di duang bang nghê luâi 2019-2020 Giao lsvc 1.iêp M ngh 	khai thác, sa khai thác, sa chê và bào chip kêt hp vâi h thông ánh sang den LED. Giàm chi phi san Vin 	nghiên 

chê và bâo 	quãn quãn nwc di duGng xuât tr%rc tiêp khoãng 20% so vOi hin tai. ci.ru Hái san 

mirc dii duong trên nhàrn nâng cao hiu qua - Quy trinh cong ngh8 so,  chê và bào quân mirc di ducing trên tàu 

tàu khai thác xa b. san xuât cho dOi  tàu lam h.râi chip khai thác hái san xa b: Chat hxcing san pharn tang 30% 
nghê luOi chiip khai thác sovOi quy trinh hin có cüa ngu dan; Th?ñ gian bão quàn mrc trén 
xa bb biên> 20 ngày vn dam bào chat luçing ATTP theo quy djnh hin 

hành; Ton that sau thu hoch giám 20% so vâi hin ti. 
- 02 mô hinh tng ding cong ngh6 khai thác mvc  di ducing bang 
nghê h.râi chip và cong nghd xi:r 1', bão quàn mrc di di.rang trén 
tau. 
- Dr thão tiêu chuân mirc di duong nguyen 1iu  

IV Lam nhip . ________________________________________________ - 
14. San xuât thi'r - Hoàn thin va chuyên - 01 giông Tram nàm gân và 01 giông Tram trà duçrc Cong nh.n là 2019-2022 Giao tr.rc tiêp 

nghim Tram näm giao 	ky 	thut 	nhãn giông Quoc gia. Vin CAI thin 

gân (Q15.38, giOng, trOng thâm canh - 01 quy trinh k5 thut nhãn giông bang nuôi cay mô ô quy mô ban giông và phát 

Q15.013, và khai thác ben vng Cong nghip san xuât cac giông Tram nm gãn và Tram trà duc B triên lam san 

Q16.427), và Tram dê lay tinh dâu dam bào NN&PTNT cOng nhn là Tiên bO ky thut. (triên 	khai 

trà (A36.217, näng suât và chat luçing - 01 quy trinh k9 thut nhãn giônghom O quy mô san xuâtcho các bmg 	hinh 

A32.23. A26.218) ti 	kim 	vrc 	các 	tinh giông Tram nam gân duc B NN&PTNT cong nhn là lien b6 k9 thü'c 	lien 	kêt 

mâi duçc cong mien 	Bäc 	và 	mien thut. voi 	cloanh 

nhtn ti mt so tinh Trung. - 01 hi.rOng dan k5 thut (bô sung) trông thâm canh và khai thác nghip 	vd 

min Bäc và mien - Cong nhn duçc it ben vitng a guy mô san xuât cho Tram näm gân và Tram trà.  cong 	dong4  
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TT Ten de tai, du an Dinh hu'o'ng muc tieu Yeu cau doi voi ket qua 
Thôi gian 
thrc hiçn 

Phu'oiig thüc 
thi'c hiçn 

Trung. rihât 01 ging Tram nãm - Hixâng dn ky thut chung ct tinh dAu a quy rnô h6 gia dInh ding 	tham 

gân và 01 giông Tram (200kg lá/rnê). gin) 

trà là giông Quôc gia - 300.000 cay giông dtrc nhn b.ng m6-horn. 
(bô 	sung 	them 	vüng - 1,2 ha khão nghim 	m& rng Tram näm gân và Tram trà. ,giông 

mo'i). - 0,3 ha vi.r&n giông lay hat  bang cay horn thrqc nâng cap. 
- 0,5 ha vithn cay dâu dông dê cung cap 4t 1iu san xuât cay giông. 

- 6,Oh mô hInh. Trong do, 4,0 ha Tram näm gân (nang suât tinh dâu 
tir näm thur ba dat?  110 kg/halnäm), 2,0 ha mô hInh Tram trà (näng 
suât tinh dâu tü näm thu ba dat?  130 kgfha/nm). 
- 1,5 ha thI nghim trông thm canh và khai thác ben vtrng. 
- B6 chung cat tinh dâu quy mô h6 gia dinh (200 kg/me). 
- It nhât 50 kg tinh dâu Tram närn gân, 50 kg tinh dâu Tram trà. 
- 02 dan vi san xuât dtrc chuyên giao Cong ngh8 nhân giông, k 
thut trông thâm canh và khai thác bn vüng.  

15. San 	xuât 	thur - Hoàn thin dugc quy - Quy trinh san xuât giOng cay Tam tht hoang theo tiêu chutn 2019-2024 Giao trirc tiêp 

nghim 	và 	hoàn trinh 	nhân 	giông 	và GACP - WHO dtrçc B6 NN&PTNT cong nhn TBKT Vin 	NghiCn 

thin 	cong 	ngh8 trông Tarn that hoang; - Quy trinh trOng Tam that hoang theo tiêu chuân GACP - WHO tai ciru Lam sinh 

nhân 	giOng 	v   - My dung thrgc vuôn Tây Bak. - Vin Khoa 

trông cay Tam that vit lieu  nhân giông Tam - Nhân durgc tôi thiêu 50.000 cay giOng. hoc 	Lam 

hoang 	(Panax that 	hoang 	dã 	duc - 0,2ha vi.r&i cung cap 4t 1iu giông có khà näng san xuât 20.000 nghip 	Vit 

stipuleanatus) 	theo ch9n. cay giông/näm vào näm thu 3 theo tiêu chuân GACP - WHO tai Nam 

tiêu chuân GACP - - Up huân chuyên giao Tây Bäc. 
WHO 0 vüng Tây duçxc 04 lop ky thut - 0,5ha mô hInh trông thârn canh tap trung Co dan che 

Bäc nhãn giông trOng Tam - 2,Oha mô hinh trông thrói tan ring. 
that hoang. - 04 lOp tap huân chuyên giao k thut nhân giông và trông cho 120 

nguYi. 

V Thüy lçri - Phông chng thiên tai 
16 -oan 	thiCn 	cong Hoan thiên durac cong 

 _ 
_v_a_ 

_ 
	

_c_h__ 
 _- _B_O_ _t_ai_ _lieu

_ê_u_ 
	 _ _y_e _t_h_iêt_  _ _toan_ _t_h_iê 	

_
lap b_a_n k_êt_a_p t_in_h k_ê 	tao, 	dat 2019-2021 Giao tiuc tiêp 

ngM thiêt kê, chê 
tao he thông thiêt bi 

n,gh8 thiêt kê, chê tao, 
lap dat va van hanh thiêt 

v.v... 
- 01 bô thiêt bi vol beo, iac tu dông, Cong suât Q = 12 - 15 rn3/h vai 

Clio 	Vin 
Born va Thiêt 

vO't 	rác 	(di 	dng) bi vOt bèo, rác tir dng khâu dO cüa tir 3 -- 4 m lap cho cong trinh có so cüa lay nixOc> 3 bi 	Thuy 	lçi 

truóc cra lay nurOc (vat rác và di chuyên cura chü 	tn 	thtrc 

các tram barn và giUa các cura cong) tai - Thi cong lap d.t tai  it nhât 01 cOng trinh tram barn hotc cong lay Nell. 

cong trinh Thüy lçii ccra 	nhn 	nuOc 	cong nuOc. 4 
LL 



TT Ten de tai, dw an Dinh hirong muc teu Wucau doi vol ket qua  
Thai gian 
thirc hiçn 

Phuo'ng thü'c 
thic hiçn 

trinh thüy lçii (tram barn - Cong b6 TCCS (co van bàn chap thun cüa ccr quan quàn 19 nhà 
tithi 	tiêu, 	lay 	ntrâc) 
rthäm ni dja hóa trong 

ni.râc): 
+ Quy trinh huàng dn thiêt kê, chê to h8 thông thiêt bj vat bèo, 

chê tao, thi công, lap rác tr dng; 
dat, 	thun 	tin 	trong + Yêu cau ky thuat  trong thi cong lap dt, quán 19 van hành, bào 

quán 19 van  hành, giám duô'ng và sra cha h8 thông thiêt bj vat bèo, rác tr dng. 
giá thành san phàm 

17. Hoàn 	thin, 	üng - Hoàn thiên, phát trin - Ap dung vao thirc th tü 01 dn 02 cüa van bàn Mt tir dng rng 2019-2021 Giao tnic tiêp 

ding cira van bàn cong ngh diêu khiên t1r ding cho cong trinh thirc tê. cho 	Phong 

lât tu dông tai cac dông cua van bàn lât - Bao cáo thuc trang va kha näng trng dung cua dâp ban lât tir dng Thi 	nghiêrn 

hO chira, dp dâng triic day irng diving trong cho Cong trinh diêu ti&. trong 	diem 

nhàm 	thU 	Ong c vic dieu tiêt nw 	ntrâc - Báo cáo nghiên cfru hoàn thin Cong ngh thiêt k, thi công, lap Quoc 	gia ye 

trong dieu tiêt rnrc cac dp ding, h0 chi.'ra; dt cra van bàn lat  ti,r dng. dng hrc hoc 

và tháo 1C1 khan cap. tháo lC1 khan cp, nang - Mo hlnh thUy lirc cra van bàn lat tr dOng, phan mêm tInh toán. song biCn. 

cao an toàn hÔ chira. - Htràng d.n thit k& thi cong lap dt cra van Wm lt tr Ong. 

- Kiêm soát duçic quy 
trinh van  hành dong ma 
tij dng cUa cfra van dáp 
üng các yêu câu khai 
thác nguôn nuOc, xà lU 
chU dng, tránh sir cô và 
dam bào an toàn cho 
cOn 	trinh 	diêu 	tiêt 
nguôn nuâc. 
- Ung dung vào thirc tê 
cho 	01-02 	cong trinh, 
Däng k9 bàn quyên sang 
chê.  
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