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Ban hành kê hoch nghiên cfru khoa hoc và chuyên giao cong ngh
phiic vi cy can 1i ngành nông nghip gàn v&i xây diyng nOng thôn mói
giai don 2018-2025
BO TRUNG BO NONG NGHIP VA PHAT TRIEN NONG THON
Can cü Nghj djnh so 15/201 7/ND-CP ngày 17 tháng 02 näm 2017 cüa
ChInh pH quy djnh chüc näng, nhim vii, quyên han và cci câutô chrc cüa Bô
Nông nghip và Phát triên nông thôn;
Can cü Quyêt djnh so^ 899/QD-TTg ngay 10 tháng 6 nãm 2013 cüa Thu
tuó'ng ChInh phü Phê duyt Dê an tái co câu ngânh nông nghip theo huàng
nâng cao giá trj gia tang vâ phát triên ben vUng;
Can cir Quyêt djnh so^ 1819/QD-TTg ngáy 16 tháng 11 näm 2017 cüa Thu
ti.thng ChInh phü phê duyt Kê hoach co câu 'aj ngành nông nghip giai doan
2017-2020;
Can cü Quyt djnh s 3246/QD-BNN-KHCN ngày 27/12/2012 cüa B
Nông nghip và Phát triên nông thôn phê duyt Chiên 1uçc phát triên khoa h9c
và cong ngh ngành Nông nghip và Phát triên nông thôn giai doan 20 13-2020;
Theo & nghj cüa Vi trurng Vi Khoa h9c, Cong ngh8 và Môi tnthng,
QUYET D!NEI:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Ké hotch nghiên ciru khoa
hoc và chuyên giao cong ngh& phic vii co câu lai ngành nông nghip gãn vii
xay dirng nông thôn mi giai doin 2018-2025 và các phi hic kern theo.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc keA tr ngày k ban hãnh.
Diu 3. Chánh Van phông B, Viii trueing Vii Khoa hoc, Cong ngh8 Va
Môi trithng và Thii trueing các don vi lien quan thuc B6 chju trách nhim thi
hành Quyêt djnh nay.!.
Ncri nhin:

BO TRIJ€ING

-NlnrDiêu3;

- B6 truöng (dé b/c);
- Liru: VT, KHCN (NVL.SOb).

ê Quôc Doanh

BO NONG NGHIEP
VA PHAT TRIEN NONG THON

CONG HOA XA HQI CHIIJ NGHIA VIT NAM

We lp -Tiy do - Hnh phüc

KE HOCH
Nghiên cñ'u khoa hçc và chuyên giao cong ngh
phiic vi co câu 1i ngãnh nông nghip gàn v&i xây dirng nông thôn m&i
giai don 2018-2025
(Ban hành kern theo Quye't dnh s5,/'T4 /QD-BNN-KHCNngày44tháng42.pám
2017 cza B5 trzró'ng B5 N(5ng nghip vii PTNT)
Nh6 cu the^ hod vâ t6 chirc trin khai thirc hin có hiu qua Quyt dnh s
899/QD-TTg ngày 10 tháng 06 näm 2013 cüa ChInh phü Phê duyt Dê an tái co
câu ngành nông nghip theo hucng nâng cao giá trj gia tang và phát triên ben
vung, B6 Nông nghip và Phát triên nông thôn ban hành Kê hoach nghiên cü'u
khoa hoc vã chuyên giao cong ngh6 phic vu co câu laj ngành nông nghip gàn
vói xây dirng nông thôn mcii giai doan 2018-2025.
I. MUC TIEU
Nâng cao hiu qua nghiên ciru khoa h9c, üng ding va chuyn giao cong
ngh, tp trung uu tiên theo ba tric san phâm chü 1irc (quOc gia, vüng mien và
dja phiicrng) phiic vi cci câu lai ngành nong nghip theo hung hin d4i, nâng
cao giá trj gia tang và phát triên ben vUng gän vth xây dirng nông thôn mâi; xây
dung và nhân rng các tiên b k5 thuat gop phân nâng cao hiu qua, tang thu
nhp, chuyên djch Co CâU kinh tê nông nghip theo hurng phát triên san xuât
hang hóa, nâng cao näng suât, chat luçing và an toàn thirc phâm.
II. NQI DUNG
1. Nhim vi tr9ng tam tru tiên nghiên c(ru khoa hoc (Chi tiê't các nhim
vy trQng tarn u tiên ye KI-ICN tai Phu lyc 1)
a) LTnh virc trng trot, bão v8 thirc 4t
- Nghiên ciru ch9n tao và phát trin các ging mOi näng suit, cht luçing
cao, chông chju sâu bnh và diiêu kin bat thun cho các dôi tixçmg cay trông chü
lirc (hia, diêu, chè, Ca phê, hO tiêu, cao su, rau, qua, ngô, san...) phiic vi ni tiêu
và xuât khâu.
- My dirngvà hoàn thin quy trInh k5 thut theo huóng 11mg dung cong
ngh8 cao, san xuât hru co gãn vi chui giá tri cho các dôi tuçmg cay trông chü
1?c nhàm nâng cao näng suât, chat luçing, dam bâo an toàn thirc phâm, giãm chi
phi dâu vào, giãm phát thai khI nhà kInh.
- Nghiên c11ru tao ra các che^ phrn sinh h9c, tác nhân phông trir sinh h9c s11r
dung trong trOng trot, bão v6 thirc vt và môi truông nOng nghip.
- Nghiên c11ru, dánh giá thrc trng d6 phi nhiêu daft, nhu câu dinh duOng
cho các cay trông chñ 1irc phiic vii san xuât nOng nghip ben vng.
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- Bâo ton, phiic tráng, khai thác và phát trin các ging cay trng bàn dja,
dc hüu, có igi the so sánh và giá trj kinh tê cao.

b) Linh virc chän nuôi, thii y
- Nghiên ciru ch9n tao ging vt nuôi chü 1rc có näng sut, chat luçing cao;
ging thIch üng vi biên dôi khI hu.
- Phic tráng và phát trin mt s0^ ging 4t nuôi bàn dja có giá trj kinh tê và
lcii the^ canh tranh cao.
- Nghiên ciru irng dung các quy trInh cong ngh8 mói, tiên tiên, iiu tiên cong
ngh8 cao nhäm nâng cao nàng suât, tang hiu qua và giàm thiéu ô nhiêm môi
truO'ng; dam bào an toàn djch bnh huàng ti chàn nuôi an toàn sinh hoc.
- Nghiên ciru san xut thüc an chän nuOi, thüc an bo^ sung, ch8 phâm sinh
hçcnhäm nâng cao nàng suât, chat lucing san phâm, thay the kháng sinh trong
chán nu OR
- Nghiên ciru cOng nghe^ mri trong che^ bin các san phm giá trj gia tang Co
nguôn gôc tr dng vt trên can nhiz thjt, trüng, süa, m.t ong và các san phârn
phii sau giêt mô nhäm da dng hóa san phâm phiic vi tiêu dung ni dja và xuât
khâu.
- Nghiên ciru xây dung mô hInh lien kt chán nuôi theo chu6i nhm nâng
cao giá trj gia tang trong qua trInh san xuât san phâm chän nuOi.
- Nghiên ciru djch t6 hçc bnh mói ni, dc dim tác nhân gay bnh cia các
bnh chInh, bnh mi nôi trên 4t nuOi (cac bnh: Cüm gia cam, L& mom long
móng, Tai xanh, Djch td Ion ....), beth truyên lay tü dng 4t sang ngui (cac
bnh: Dai, Lep-to, My thai truyên nhim,...) và bnh thüy san (cac bnh: DOm
trAng, Dâu yang, Taura,...) dê dê xuât giâi pháp k thut phü hop nhäm kiêm
soát và thanh toán WE
- Nghiên ciru rng dung cOng ngh6 cao, dc bit là cong ngh6 sinh h9c dê
phát triên và san xuât thucing mai các loai vacxin the h& mài, các ché phârn chân
doán bnh chInh trên dng vt và thüy san; các KIT phát hin nhanh chat cam,
ton du hoc rnon, kháng sinh, vi sinh 4t 0 nhim thirc phâm phic vu giám sat an
toàn thirc phâm.
- Nghiên cru Va dua vào san xu.t thucmg mai các ch8 ph.m sinh h9c thay
the kháng sinh, thuôc sat trüng than thin môi truO'ng, v.v...
c) LTnh vuc thus' san
- Nghién ciru lam chü và phát trin cong np-,h& ch9n tao ging b6 me và k9
thut san xuât giOng dOi vói mt so giOng thuS' san chü 1irc (tOrn the chântrãng,
tOrn sii, tOrn hum, torn càng xanh, cá tra, cá rô phi, cá hOi, cá tam, nhuyên the,
rong biên và cá biên) sach bnh.
- Nghiên ci'ru và phát triên cOng ngh8 nuOi tiên tiên, uu tiên cOng ngh& cao
trong nuOi trOng thüy san phii hop vi diêu kin tir nhiên, kinh té xã hi; sfr dung
chê phâm sinh hoc trong nuôi trOng thñy san; giárn thiêu vic sir dung kháng
sinh trong nuOi thüy san, dam bão an toàn thirc phâm.
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- Nghiên ciru djch t67
môt sO^ bênh; xây dung quy trInh phông tri bnh
trén môt so dôi tuqng thüy san dam báo an toàn thirc phâm.
- Nghién ciu ch6 tao vac xin, thuc th6 y thüy san; san xut ch6 phm sinh
hoc thay the kháng sinh; nghiên ciru san xuât thirc an thüy san, thüc an bô sung
trong nuôi trong thüy san; chê tao KIT phát hin ton du kháng sinh, boa chat dc
hi, vi sinh vt gay ô nhiêm thrc phâm.
- Nghiên ciru các giãi pháp cong ngh6 nuôi It sü ding nuc, xr 1 môi
truông trong nuOi thüy san.
- Nghiên ciru cOng ngh, thit bj trong khai thác, thu hoach, bão quân, ch
bin san phm dam bão an toàn thirc phâm, giâm ton that, nâng cao giá trj san
phâm thüy san sau khi dánh bat, thu hoach.
d) LTnh virc lam nghip
- Nghiên ciru ch9n tao ging cay lam nghip nhp ni (keo, bach dan,
thông) và ban dja (ma, sa mc, vOi thuôc, dâu rái, sao den, hu'nh...) chü 1irc
lam go iOn; cay lam san ngoài go (quê, hôi, sam ng9c linh, thâo qua, may nêp,
song mat, lung ...) có näng suât, chat hiçing, igi the canh tranh cao cho mt sO
vüng kinh tê lam nghip trong diem.
- Nghiên cüu xây dimg quy trInh trng rrng thâm canh cay g6 iOn và cay
lam sãnngoài go dat hiu qua kinh tê cao, phü ho vOi timg vüng trông rung
trong diem.
- Nghiên cOu xây dirng quy trInh cong ngh, thit k8 ch8 tao thit bj,
nguyen lieu phii trg tiên tiên trong khai thác, bão quân, chê biên go, lam san
ngoài g6 dáp üng yêu câu trong nuOc và xuât khâu.
- Nghiên ciru các giâi pháp kinh t - ky thut và ccc ch, chInh sách de quân
I ben vftng rrng tir nhiên 0 Vit Nam.
- Nghiên ci.'ru các giái pháp và bin pháp k5 thut nh&m ph%ic hi và phát
triên h8 thông thng phông h0^ yen biên nhäm thIch irng vOi biên dOi khI hu.
- Nghiên ciru, irng dicing cOng ngh8 tiên tiên, cong ngh8 viên thám trong
hoat dng diêu tra, kiêm kê, theo dOi din biên rfrng.
- Nghiên cOn, üng dung cong nghe vin thám, cong ngh8 sinh h9c, cOng
ngh8 tir dng hóa trong hoat dng phông cháy và chtra cháy thng, phông tth sinh
4t hai thng.
d) Lrnh virc thus' içii và phOng chng thiên tai
- Nghiên cOn dánh giá, dir báo din bin nuâc thuçmg nguôn, phân bô
theo các vüng, iuu virc song; nghiên ciru và dé xuât quy hoach, quân l và sir
ding tong hçip nguOn nuOc, 1mg phó biên dOi khI hu.
- Nghiên cOn phát trin cOng ngh, thit bj tithi hiu qua cho cay trng
chü I= (tip trung cay cOng nghip vâ cay an qua).
- Nghiên clru 1mg diing mô hInh, thi& bj, cong ngh8 tiên tin trong dánh
giá, dir báo, cânh báo, dé xuât các giái pháp phông ngüa, Ong phó va khäc phic
thien tai.
- Nghiên clru phát trin cong ngM. và giâi pháp thu igi dáp 1mg nuôi mt
so dOi tuçmng thu san chü hmc; nghiên cOn giai pháp thüy igi phiic hôi, chuyên
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d& d.t san xut kern hiu qua; nghiên ciru, üng diing cong nghe. nãng lucing tái
tao trong nông nghip, nông thôn.
- Nghiên ciru irng dung, phát trin các cong nghe lien tin trong khào sat,
thit k8 4t 1iu, thit bj, xây dimg và quân 1 an toàn ho chra, dp, dê song, dê
biên và cong trInh phông, tránh giâm nbc thiên tai, phát triên nông thôn.
- Nghiên ciru hoàn thin the ch, chinh sách thñc dy xä hi boa trong du
tu xây dung, quân 1 khai thác cOng trInh thüy 1çi, dê diêu, phông tránh giâm
nhe thiên tai, nuâc sach nông thôn và phát triên thüy lçci ni dông gän vâi xây
drng nông thôn m&i.
e) LTnh vrc Ca din, Cong ngh8 sau thu hoach vâ muôi
- Nghiên cru, lmg dicing, chuyn giao cong ngh, thit bj sa ché, bão quân
vàchê biên sâu môt so san phâm chü Iirc nhäm nâng cao chat krçing, giãm ton
that sau thu hoach.
- Nghiên cüu, hoàn thin thiM k& cong nghe che tao may, thit bj phic vii
ccc giri hóa, tr Ong hóa trong san xuât nông nghip (uu tiên mt so cay trông
chü 1irc, san xuât thüc an, chuông trai, giêt mô).
- Nghiên cüu hoàn thin cOng ngh, thit bj xü 1 phii phm nông nghip,
xr 1 nithc thai trong san xuât nông nghip và ngành nghê nông thôn.
- Nghiên cüu cOng nghe^ mâi san xuAt muOi sach và san phm sau mui;
chinh sách khuyên khIch doanh nghip lien kêt vâi diem dan, dâu tu san xuât
và ché biên muOi sach gàn vâi vüng nguyen 1iu, tang t' 18 mui chê bin dam
bâo an toân thirc phâm, gàn vâi xây drng mô hInh nông thôn m9i.
- Nghiên cüu, üng dung kt hçip san xut muôi v9i nuOi trng thüy san
ngoài thii vii lam mu dê nâng cao hiu qua si:r dung dat và nuc mn.
g) Linh virc kinh t, chinh sách vâ quãn 1
- Nghiên ciru chinh sách di mâi mô hInh tang trithng và thu h& dâu tu
phát triên nông nghip, nông thôn hiu qua và ben vüng.
- Nghiên thu chinh sách phát trin thj tnr&ng, chui giá trj nOng san theo
ba tr%lc san phâm chü hrc (quoc gia, vng mien và dja phucing).
- Nghiên ctru, de xut chinh sách và the ch8 nâng cao hiu qua irng dung
khoa hoc và cOng ngh; phát triên các hInh thüc lien ket, hop tác, xâ hi hóa
dch vii cOng trong nOng nghip, nOng thOn; phát triên nông nghip xanh, bn vng.
h) U'ng diing cong ngh
- Nghiên ci2ru üng dung và phát trin cong nghe tiên tin (cong nghe thông
tin, cOng ngh8 sinh hoc, cOng ngh& vt 1iu mâi) trong dir báo, phông trü djch
hai và kiêm dich thuc vat.
- Cong ngh8 bâo quan nOng san: xây dung các nhim vi KH&CN tp trung
uu tiên irng dung chuyên giao cong ngh8 và thiêt bj so chê, chê biên sâu vâ bão
quán các san phâm nOng san hang hóa chü hrc.
- Cong nghe bao quân thüy san trén tàu cá: Nghiên thu cOng nghe va thit
bj bão quân thiiy san trên tâu cá darn bâo an toãn thirc pharn, nâng cao giá trj
thucmg phârn, giârn giá thành chi phi và ton that sau dánh bat.
- U'ng diing cong nghe vin thám, tin hoc, vin thông:
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Cay an qua: chuyn giao ging mdi, ging sach bnh, qui trInh quân 1)2
cay trông tong hop, theo hithng GAP qui mô hang hóa; xây dung thucing hiu
cho rnet so san phâm chü lrc.
Cay krang thrc: chuyn giao tin b6 k thut, ging mOi, ging có phm
cap, lien ket san xuât theo chuôi qui mô hang boa, gãn vâi xây dimg thtrcng hiu.
Cay rau và n6: chuyn giao tin b6 k thut, ging mói, ging ban dia,
quy trInh quãn 1)2 cay trông tong hop, san xuât theo huàng GAP, theo chui giá trj.
Cay lam thüc an chãn nuôi: chuyn giao các bin pháp k thut tOng hop
phát triên mt so cay lam thüc an gia süc (co, ngô, cay h9 du) có näng suât
cao, chông chju diêu kin bat thun phiic vu cho chän nuôi.
Khuyn khIch xay drng các mô hInh üng dung cong ngh cao, nông
nghip htru cci cho mt so cay trông có giá trj kinh té cao (rau, nâm, hoa,...)
Mo hInh chuyn di Ca cu thai v, Co cu cay trng, dt san xut kern
hiu qua sang cay trông khac hiu qua cao hcm phü hop vOi vüng sinh thai,
thIch Crng vâi diêu kin biên dOi khI hu.
b) Khuyn nông Chàn nuôi Thu y
Chàn nuôi gia cam: chuyn giao tin b6 k thut, nhân rng mt so giông
gia cam näng suât cao, chat luçmg tot vào chän nuôi nông h, trang trti.
Chän nuôi 1cm huâng tói VietGAHP: chuyn giao tin b k thut, nhân
rng, phô biên quy trInh k thut chãn nuôi 1cm hrncng nac hithng ti
VietGAHP.
Chän nuôi gia sue an cO, uu tiên sü dung thüc an sn có tai dja phuong:
chuyên giao các quy trInh k thut, nhân rng chän nuôi gia süc an cO (trâu, bô
thjt, bO süa, dê, cru...), uu tiên sir diing thüc an san có tai dja phucmg.
Chan nuôi ong và mt s6 4t nuôi bàn dja: chuyn giao tin b6 k thut
nhäm da dng hóa 4t nuôi.
Thu y: quân 1)2, phông, chng djch bnh hithng dn chàn nuôi an toàn,
dam bAo ye sinh thu y, an toàn dich bênh.
c) Khuyn Ngix
Nuôi trng thüy san: chuyn giao các tin b6 k5' thut vâ quàn 1)2 (theo
huóng Vie'tGAP, ASC, GIoba1GAP, BAP,...) trong san xuât giông, nuôi trông
thuong phâm (torn the chân träng, tOrn sO, torn hOrn, torn càng xanh, cá tra, cá rô
phi, nhuyn the hai mãnh vO, rong biên và cá bien).
Khai thác thOy san: chuyn giao giài pháp, tin b6 k thut, cong ngh6 và
thiet bj tiên tien, hin di boa nghe Ca; to chrc san xuât tren biên.
d) Khuyn Lam
Cay ban dja và cay m9c nhanh: chuyn giao ging mói, ti~n b6 k5' thut
trOng r&ng cung cap go 1&n lam nguyen 1iu phitc vii cOng nghip ché bien gO.
Cay lam san ngoài g: chuyn giao ging mdi, tin b6 k thut trng thâm
canh tp trung hotc trOng duri tan rirng, phân tan trong vum h,
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+ Nghién ciru üng diing tin h9c, vin thông, vin thám trong diu tra kim
kê rü'ng, giám sat phá ring, suy thoái thng, phông chông cháy rimg, giám sat
cãnh báo thiên tai;
+ Nghiên ciru irng diing cong ngh8. GIS và viên thám trong quail 1 các loai
cay trng nông nghip; cánh báo, dr báo và giám sat sâu bnh hai; dir báo ngu
trueing; vn hành h8 thông thüy igi giám sat và cânh báo lu phic vi cong tác chi
dao diu hânh cUa Bô.
- Phát trin, irng diing cong ngh8 sinh hçc:
+ Nghiên ciru üng dung cong nghe^ sinh hoc và lam chü cOng ngh: ch9n
tao các giông cay trOng, v.t nuôi, thüy san chü hrc kháng bnh, chông chju và
thIch üng vOi các diêu kiin biên dôi khI hu; san ,xuât vàc xin the he^ mói phic
vi chän nuOi, nuôi thüy san; san xuât các chê phâm sinh h9c chat hrçmg cao a
quy mô cong nghip; vi nhân giông mt so loai cay trOng nông, lam nghip quy
mO cong nghip.
+ My dmg D8 an phát trin cong nghip cong ngh8 sinh h9c 1mb vrc
nông nghip den näm 2030.
i) Nghiên ci.Tru phát trin và irng dung cong ngh6 cao
- Nghiên cru phát trin và irng ding cong ngh8 cao trong san xut mt s
dôi tucmg chü luc.
- Nghiên ci'ru üng ding cOng ngh8 cao dê tao và nhân nhanh giông mai;
phát triên cay, con giông có chat lung cao; tao ra các chê phâm sinh hoc bâo v
cay trOng, 4t nuOi.
- Phát trin quy trInh cOng ngh8 thâm canh tOng hop và tir dng hóa trong
trông trot, chàn nuôi và thüy san dê tao ra các san phâm an toàn có hiu qua kinh
tê cao.
- Phát trin cOng ngh tiên tin trong dánh bt hâi san theo huang hiu qua
và ben vüng nguôn igi.
- Nghiên ciru to ra các loai vt tu, may móc, thi& bj phic vu san xut, sau
thu hoach và chê biên san phâm nOng nghip; nghiên ciru phát triên cOng ngh
bâo quán san phâm nông nghip; nhp cong ngh8 chua có trong nuâc, nghiên
ciru thu nghim, lam chü và thIchnghi cOng ngh8 cao nhptr nu&c ngoài.
- Trin khai thirc hin mt so dir an nhim tao ra san phm nOng nghip
hang hóa img dung cong ngh cao; hoàn thin cong ngh8 cao, ixom tao cOng
ngh; xây drng mô hInh và dâu tu san xuat dê tao ra cac san phâm có chat
lugng, tInh nàng vugt tri, gia trj gia tang cao, than thin vói môi trtxèng, có the
thay the san phâm nhtp khâu (tip trung cho phát triên các khu, vüng vâ doanh
nghip nông nghip tmg dung cOng ngh& cao).
2. Nhim vii trong tam uru tiên ye khuyên nông (Chi tié't các nhiin vy
trong tam itu tiên ye khuyén nóng tai Phu luc 2)
a) Khuyên nông Trng trot - Bâo v& thirc vt
- Cay cong nghip: chuyn giao ging rnai, ging sach bnh, qui trInh
quán 12 cay trông tong hop, theo htrông GAP (uu tiên Ca phé, chè, diêu, hO tiêu)
qui rnO hang hóa, nâng cao nãng suât, chat lugng nOng san.
5

d) Khuyn Cong
- San xuât, báo quân, chê biên nông, lam, thüy san: chuyn giao tin b6 k
thuât ye thiêt bj, cong ngh8 trong nhàm nâng cao näng sut, chit luçmg, giám tn
that sau thu hoach, ha giá thành, tang thu nhp cho ngui nông dan.
- San xuât muôi: chuyên giao tin b6 k thut trong trái bat ô két tinh, che
mua, thiêt bj thu gom & các dông muôi phoi nirc; chit 19c & các dng muôi
phcii cat.
- Ngành nghê n,ông thôn: mg ding cac loai may móc thit bj nâng cao
nàng suât lao dng dOi vi các lang nghê, cap nuc sach nông thôn, thu gom xir
l chat thai.
e) Dào tao, tdp hu.n, thông tin tuyên truyn
- Tp hun và dào tao: chuyên mOn nghip v11, k' nãng san xu.t, t6'chirc,
quán 1 san xuât kinh doanh trong và ngoâi nithc.
- Thông tin tuyên tmyn: chü trrnmg, chInh sách cüa nhà nuóc, din hInh
tiên tiên trong san xuât, kinh doanh qua h thông truyên thôngdih
a cing, tap chi
khuyen nông, tài lieu khuyên nông, hi nghj, hi thâo, hi thi, hi chçi, triên lam,
diên dan và các hInh th'crc thông tin tuyên truyên khác.
Ill. TO CH1IJ'C THTIC HIN
1. Can cü Kê hoach nay vâ chüc näng, nhim vii, quyn han dizgc phân
cong (quy djnh chi tiêt ti Phu liic 1 và 2), Thu tn.ràng các ca quan, dan vi thuc
B6 Nông nghip và Phát triên nông thôn và các Co quan lien quan triên khai thirc
hin kip thai và có hiu qua nhng ni dung cüa Kê hoach nay.
2. Hang nám (djnh kr hotc dt xut) các don vi lien quan de^ xut dt hang
các nhiêm v11 nghiên ciru và irng ding KHCN trong tam thuc lThh virc duçic
giao ph%i trách ye Viii Khoa h9c, Cong ngh6 và MOi trithng.
3. Dinh kS' hang nãm (tháng 12) các don vi tiên hành rd soát báo cáo Bô
(qua Vu Khoa hoc, Cong ngh vâ Môi truô'ng) kêt qua thirc hin trong do nêu
rO: Vic dã hoàn thành, vic chua hoán thánh, nguyen nhân và dê xuât giãi pháp
tiep tic thirc hin.
4. Vu Khoa hoc, Cong nghe^ vá Môi trung chü tn, phôi hop vi các don vi
lien quan theo döi, don dOc, huOn.g dn vic triên khai thirc hin Ke hoach, djnh
k' 01 näm tO chc kiêrn tra, dánh giá két qua thirc hin, tOng hop, tham muu cho
Bô báo cáo ChInh pH, Thu Tung ChInh phü.
5. Trong qua trInh to^ chüc thirc hin, nu thây cn si:ra dM b6 sung
hoach, Thñ trung các ca quan, dun vi chü dng báo cáo B6 tru&ng dê xem xét,
quyêt djnh./.
KT. BO TRtJNG
HU'TRU'ONG

l
ê Quôc Doanh
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Phii luc I:
rHhIM VU TI

(Kern theo
TT
I
1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

Nhim vu

EllEN CffiJ KJIOA HOC PHUC VU CO CAU LiJ NGANH NONG NGHIP GAN vOl
DUNG NONG THON MO! GIAI DOI?LN 2018-2025
BNN-KHCNngàyA4thang4bzam 2017 cia Bó tru'&ng Bó Nông nghip vii PTNT)
Dir kin sin phm

Linh virc trông tr9t vA bão v thjt
Nghiên cá'u chm 410 va phát trthn các gi6ng mO'i nàng sutt, chili 1u'.ing cao, ch6ng chiu sâu bnh vii diêu k4iz bat
thul,, cho các dôi tu'p'ng cay trông chü Iwc (láa, diêu, chè, cà phê, ho tiêu, cao su, rau, qua..) phic vi n5i tiêu vii
xuât khâu
Nghien cuu chon tao va phat triên cac - Giông cay cay Iucmg thuc mm phuc vu xuât khâu va nôi tiêu Co tmh trang
giong cay lirong thuc mm (lua, ngô, vucit trôi ye näng suât, chat hrcng hoäc kha näng chông chiu sâu bênh, diêu
khoai,...) näng suât, chat luvng cao, kin bat thun so vâi ging dang duçc trng phô biên;
chông chiu sau bnh va diêu kin bat '- Quy trinh k5 thut canh tác tong hçp phü hop vâi các giOng mâi chon tao.
thuân phic vi ni tiêu và xuât khâu.
Nghiên cru chon tao, nhp nôi, cãi tin - Mt so^ ging cay an qua mOi näng suit, chit krcmg hoc khá näng chông
tInh tring các giOng cay cay an qua chü chiu sau bnh phic vi xuât khâu và nOi tiêu;
liic xuât khâu va ni tiêu (nhãn, thanh - Quy trinh canh tác tong hqp, phU hçp theo GAP dôi vâi rnt so cay an qua
long, xoài, cam, qu't, biii, chuôi, chü hrc xuât khâu dáp üng an toàn thrc phâm.
dcra ... ) dam bão an toàn thrc phâm
Nghiên cuu chon tao giông cay cong - Giông cay cong nghiêp mm dat näng suât, chat hrong cao, chông chiu bênh
nghip (chè, Ca phé, ho tiêu, mIa, diêu, và thIch irng vi biên dôi khi hu;
cao su ... ) nãng suât, chat lu'qng cao và - Quy trinh canh tác tong hop ben vüng phü hcp vi các giông mâi chon tao.
thich üng v&i biCn dôi khI hu
Chon tao va phat then giông rau, dâu, - Giông cay trông mm (Ca chua, dua chuôt, ot, bi ngô, dâu, bâu bi ) nãng
bau bi mm phuc vu nôi tiêu va xuât suât cao, chat h.rung tot co kha näng chông chiu voi mot so s.0 bênh chmh
khâu.
phic vu ni tiêu và xuât khâu;
- Quy trinh san xuât ht lai cho các giông mài (cà chua, dua ehut, at, bi ngO,
du, bâu bI ... ) có giá thành san xuât hat giông thâp hon so vâi các giông
ith.p nôi.
Xây dy'iig và lioàn thiii (lily trinh kJY thuit thea hu'óng á'ng dyiig cOng ngliJ cao, san xut hü'u co gall vói chuOi giá
trj cho CiC dOi twp'ng cay trOng c/ia licc ,ilzàin nâng cao nàng suât, chat Iu'çlng, darn baa an toàn liz zc plzâun, giarn chi

Co quan dAt hang

Cuc Tiông trot,
Cuc Bao ye thuc
vat

2018-2025

Cuc Trông trot,
Cic Báo v thirc
vat

2018-2025

Cue tiông trot,
Cuc Bão v8 thirc
vat

2018-2025

Cuc Trong trot,
Cuc Bao ye thi.rc
vat

2018-2025

TT
2.1

2.2

2.3

2.4

F

Nhiem vu trong tam

Dir kien sin pham

phi dâu vào, giám phát thai k/i:' n/ia kinh
Nghiên cru hoàn thin quy trinh ky Quy trinh k5 thut canh tác bn vng và quy trinh san xut rài vi, nghjch vi
thuât canh tac ben vüng va hoan thiên giup phân ho san hang, thi trirng, on drnh giá ca phuc vu nôi tiêu va xuât
k thuât rái vu, nghich vu, tia cành, tao khâu cho the cay An qua chü 1irc (thanh long, xoài, chôm chôm, sâu riêng,
tan môt sO cay An qua chu hrc (thanh nhAn, vai, chuôi, ba ) trong diêu kiên biên dôi khi hâu
long, xoâi, chOm chOm, sâu riêng, nhAn,
vái, chuôi, b(y ... ) phiic vii ni tiêu và
xuât khâu trong diêu kin bin dôi khI
hâu.
_____________
Nghiên ciru hoàn thin bin pháp k5' Quy trinh k5 thut canh tác (tái canh cà phê, quy trinh san xuât theo huOng
thuât canh tác cay cong nghiêp chU 1irc hfru ca, quy trinh áp dung ca gi1i hóa ... ) nâng cao nAng suât chat 1inyng cho
(ché, cà phê, ho tiêu, mIa, diêu, cao các cay Cong nghip chü 1%rc.
su ... ) ben vtng cho các vüng trông
trong câ nuâc.
Nghiên ciru các quy trinh canh tác tiên Quy trinh cong nghe san xut rau, du, bâu hi vã cay hang th?c tiên tin,
tiên, ca giâi boa phü hap theo GAP phü hap theo huOng GAP, cor giii hóa giàm chi phi san xuât và giãm phát
(tuOi tiêt kim, tiêu nrrc, bón phân, thai khI nhà kinh
phông trü dich hii ... ) dói vci mt so cay
rau, dâu, bâu hi và cay hang t1c dam
bão an ninh 1uang thirc và phát triên ben
vcng.
Nghiên cru, dánh giá thrc trng d6 phi - Ca si dü 1iu vet Q phi nhiêu dat.
nhiêu dat, nhu câu dinh thrOng cho các - Các bin pháp phic hôi, duy tri và nang cao d6 phi nhiêu dat.
cay trông chü 1irc phiic vii san xuât nông - COng thirc phân bón phü hap cho các giai don sinh tnthng phát triên cUa
cay trng chü lirc trên các loi dat a các vUng sinh thai khác nhau.
nghip ben vtrng
phát
trin
cong
ngh tiên tiln (cong ngh thông tin, cong ngh sinh h9c, cong ngh vIt
Nghiên cü'u áng ding va
he:, mo':.) trong dir bao, phong trw dich ha: va k,êm d:ch thwc vat
Nghiên ciru rng ding và phát triên cong - He thông du báo, cánh báo phát sinh dich bnh cho các vüng san xuât nông
nghe tiên tiên (cong ngh thông tin, nghip trên Ca nixOc.
cong ngh6 sinh hoc, cong nghe vat 1iu - Quy trinh phOng trü sâu, bnh hi trên các cay trông chü hrc dam bão ve
mdi) trong dr báo. phOng trir dich hai và sinh an toàn th%rc phâm.
- Ca sa da lieu ye quán 1 dich hi kiêm dich thirc vat và dich hi thông
kiêm dich thuc vat

Co' quan Wit hang

Thôigian
thy'c hiçn

Cuc Trng trot,
Cuc Bao ye thuc
vat

2018-2025

Cue Trng trot,
Cuc Bão v6 thirc
vat

2018-2025

Cuc Trông trot,
Cuc Bão v thirc
vat

2018-2025

Cuc Trng trot,
Cic Bão v& thrc
vat

2018-2025

Cuc TrOng trot,
Ciic Báo v6 thirc
vat

2018-2025

TT

Nhim vu trong tam

Dr kin sin phãm

thung thuc din diu chinh.
Nglziêi, cá'u 410 ni các chê phânz sinh hoc, tác nhân phàng trir sinh h9c sñ ding trong trông trot, bão v4F thrc vit vii
môi trwô'ng nông ng/zip
4.1 Nghiên c6-Li tao ra cac ch phm sinh - Che^ phm dinh di.xäng cay trng cho nang suit cao, ch.t 1i.rng t& cho các
hQc, tác nhân phOng tth sinh hoc si:r cay trOng.chü lirc.
ding trong trOng trot, báo ye time vat va - Ch6 phm sinh hoc phOng trü sâu, bnh trên mt so cay trông quan trong
rnôi truvng nông nghiêp.
nhi.r: cay tiêu, cay cà phê, ca cao, cac 1oi cay rau màu, cay an qua, hoa cay
cãnh va mOt so cay trông dtt hiu qua cao >80%.
5
Báo ton, ph tic tráng, khai thác vii phát trin các ngun cay tning ban dja, dc hfru, Co lo'i thE so sánh và giá trj kinh
tê cao.
5.1 Bão tOn, phuc tráng, khai thác va phát - Lint giü an toàn cac ngun gen cây'trông nông nghip.
triën cáe nguôn cay trông ban dja, dAc - Khai thác và phát trin mt so nguôn cay trông bàn dja däc hUu, qu hiêm
hUu. có 1oi the so sánh và giá trj kinh tê và có giá trj kinh tê cao.
cao.
r
II
Linh vuc Chän nuôi - Thu y
1
CIzàn nuôi
_______________
1.1 Nghien CUU chon tao giông vat nuôi chu thông vat nuôi chu luc co nang suât, chat hang cao han cac giông hiên co
1ic cO nng suãt, chat iucing cao; giOng ?15%; giông thIch irng vOi biên doi khI hu nhung van on djnh ye näng suât
thIch img vOi biên dôi khI hu.
và chat Iung.
1.2 Phic tráng va phát triên rnt sO giông GiOng vat nuôi bàn dja có 1i the^ cüa dja phuang, dãc san cüa tirng vüng,
vIt nuôi bàn dja có giá trj kinh tê và igi mien, co giá trj kinh té cao phic vu san xuât.
the canh tranh cao.
1.3 Nghiên ciru san xuât thirc an chän nuoi, Môt s loai thirc an chän nuOi, chê phm sinh hoc, thi.rc an bô sung trong
thi.rc an bô sung, chê phâm sinh hoc chãn nuOi thay the^ kháng sinh trong chän nuôi Va giam phát thai khI nhà kinh
nhäm nãng cao nang suât, chat hong dugc ca quan cO thâm quyên cong nh.n và duçc phép chuyên giao vào sari
san phâm, thay the kháng sinh trong xuât.
chãn nuôi.
1.4 Nghiên ciru irng dung các quy trInh - Mt so^ cong ngh8 mOi, cOng ngh8 cao, cong ngh8 tiên tin trong chän nuôi
cOng nghê rnoi, tiên lien, uu tiên cong ion, gia cam, bO süa theo phuang thüc cong nghip, chän nuoi huu co dugc
nghe cao nhãm nâng cao nang suât, tang hoàn thin và chuyên giao vào san xuât.
hiu qua vâ giäm ihiëu o nhim môi - Mt so cOng ngh mOi ye xir 1' môi trung trong chãn nuOi dugc chuyên
truäng dam bão an toàn djch bnh giao vao san xut.

Cy quan dt hang

4

Cic Trông trot,
Ciic Bão v thrc
vat

2018-2025

Cue Trông trot

2018-2025

Cue Chän nuôi

2018-2025

Ciic Chän nuôi

2018-2025

Ciic Chán nuôi

2018-2025

Cic Chãn nuôi

2018-2025

J
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1.6
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Nhiçm viii trong tam

hràng tOi chãn nuôi an toàn sinh hoc.
Nghiên cru cong ngh8 tiên tiên trong
chê biên các san phâm tr thit, trüng,
Ara, mat ong va cac san phâm phu sau
giêt mô nhäm da dang hóa san phâm
tphic vu tiêu dung ni dja và xuât khâu
Nghien cim xay dung rno hinh lien kt
chän nuôi theo chuôi nhäm nâng cao giá
trj gia tang trong qua trInh san xuât san
phãm chän nuOi

Tháy
Nghiên cü'u san xuât vacxin da giá, vc
xin the M mdi; cãi tiên mt so v vãc xin
phOng bnh cho gia süc, gia cam va
thüysan
2 2 Nghien cru dãc diem dich t hoc bênh
mcii noi, bnh truyên lay nguy hiêm giüa
dong vat và con ngui, xay drng các
____ giái pháp ph6ng chông thIch hp
2.3 Nghiên cüu chê to mt so bô KIT phát
hién nhanh vi sinh vat, hoc mon kIch
thIch sinh trixâng, ton du thuOc th y,
hóa chat bão v8 thrc vat, kim loai nng,
chat cam sr diing trong chän nuôi, thu y,
vi sinh vat gay ô nhiêm thirc phâm.
2.4 Nghiên ciru san xuât mt so che phm
sinh hoc, thão di.rqc phOng trj bnh
dir?mg tiêu hóa và k' sinh trüng a vat
nuOi
2
2.1

Th&igian
thtrc hiên

Dir kien sin pham

Co quan dt hang

- Cong ngh8 tiên tin các san phm tir thit, trüng, süa, mat ong Va cac san

Cic Chan nuôi,
Ciic Chê biên và
PTTTNS

2018-2025

Các mô hInh lien kt chdn nuôi theo öhui giá trj san phm, nâng cao giá trj
thrc tê cho ngi1i chän nuôi, dam bào san xuât ra các san phâm sch, v8 sinh
an toàn thrc phâm.
Các giãi pháp ky thuat, chInh sách quàn 1' nhàm nâng cao giá trj gia tang
trong qua trInh san xuât san phâm chän nuôi.

Cic Chan nuOi

2018-2025

- MOt s vc xin th h mOi, vac xin da giá phOng chng bnh cho vat nuOi

Cic Thu y

2018-2025

_______________________________
ôcdtinh, dôc luc, phung thuc
- Nguyen nhân dich bênh, dãc diem dich tê,

Cuc Thu y

2018-2025

truyên lay duqc xác djnh.
- Bin pháp phOng chong thIch hp dôi vi các bnh mài nOi, bnh truyên
lay nguy hiêm gifla dng vat và con ngui.
B KIT phát hin nhanh vi sinh vat, hoc mon kIch thIch sinh trixâng, ton du
thuc thu y, hóa chit bào v thiic vat, kim loai nng, chat cam sir dung trong
âm
th
chän nuOi, th y, vi sinh vat gay o nhim thrc phâm, dirc c quan có
quyên cho phép san xuât, km hành.

Cic Thu y

20 18-2025

Ciic Thu y

2018-2025

ph.rn phii sau git m.
- Quy trinh cong nghê tiên tiên trong ché biên cac san phâm ti.r thit, trung,
süa, mat ong và các san phâm phii sau giêt mô nhäm da dng hóa san phâm
phtc vii tiêu dung ni dja và xuât khâu

di.rc co quan có thâm quyên cho phép san xuât, km hành.
- Môt so vac xin hiên có duçic cái tiên, hiu lirc phOng bnh di.rçc nâng cao.

Chê phm sinh hoc, thao duc phông trj bnh thrOng tiêu hóa vã k sinh
trüng & vat nuOi dirc co quan có thâm quyên cho phép san xuât, lu'u hành.

-

TT

Nhim vii trng tam

III

Linh vyc Thüy sin
Nghien ciru hoàn thiên và phát trin quy
trInh cOng ngh ch9n to giông bô me
cho các dOi trnYng thüy san chü luc (torn
cáng nuc ngQt, torn miâc hy, cá tra, ca
rô phi, nhuyên the hai rnãnh vO, Ca biên,
rong biên ...) chat lucrng, kháng bnh,
sach bênh, thich üng biên doi khI hâu

2

Nghiên cñu va phát triên cOng nghê nuOi
tiên tiên, uu tiên cOng ngh ,cao trong
nuôi trOng thUy san; giarn thiêu vic sr
dung kháng sinh trong nuoi thUy san,
darn báo an toàn thrc ph a6.

3

Nghien cru dich tê hoc môt so bênh;
xây dung quy trInh phOng tri bnh trên
môt so dôi tuong thüy san darn bão an
toàn dich.

4

Nghiên ccru chê tao vãc xin, thuOc thñ y

Dir Lien sin phm

Cur quan d(it hang

- Ging b me thüy san chü 1irc tang trtrâng nhanh, kháng bênh, sch bnh,

Tong cue Thüy
san; Cue Thit y

2018-2025

Tong cic Thüy
san; Cue Thu '

2018-2025

Tong ciic Thüy
san; C%ic Thu y

2018-2025

TOng c'ic Thüy

2018-205

thich üng vOi các diu kin khI hu tht thiing, hn han.

- Quy trInh cong ngh8 san xuât giông các dôi tirçmg thUy san chU 1irc chat
lucing, kháng bênh, stch bnh, thIch irng biên dOi khI hu

- Quy trInh cong ngh san xut giông nhuyn the hai mãnh vO quy rnô cong
nghip

- Nâng cao t' 18 sng trong lIclng, nuôi cá tra tir cá bt den giông (>25%) vi
giai domn nuôi thwng ph-am (>85%).
- Cung cap các dan hu bj chçn giông có chat lugng cao cüa mt so dôi
tuclng chü tire (torn nucc 1(y, tom câng xanh, Ca rô phi, cá tra) ti các vüng
san xuât tp trung.
- Quy trInh Mm thin uo'ng nuoi torn cáng nuâc ngQt, torn hum dat hiu qua
dnh tê cao.
- Quy trInh quãn 1, chäm soc di vâi torn nuôi nuâc la, cá tra phü hp cho
tirng giai don nuoi, các h8 thông nuôi (tuân hoàn, It thay nuâc), quy mO san
xuât.
- Mo hInh nuOi trng thüy san thIch üng vâi các diêu kin htn han, xâm nh.p
man a DBSCL (phân vüng các dôi ti.rçyng nuOi và rnüa vu phü hçp).
- Quy trInh nuôi an toàn, sach bênh, quy mô cong nghip dôi vai nhuyCn the
hai mánh vO
- Quy trInh xü 1 nhuyn the sau thu hoch quy mô cOng nghip, dam báo an
toàn thrc phârn.
- H6 thông thiêt bj và guy trInh nuôi tuán hoàn, It thay nuOc.
- Nguyen nhân bênh dich, däc diem dich t, dc tinh, doc 1rc, phuang thüc
truyên By trên các dôi tuçng thüy san chü 1rc cüa mt sO bnh quan trong.
- Quy trInh than doán, bin pháp phOng ngra và phác do diêu trj dôi vâi các
bênh dã xác djnh dugc tác nhân, nguyen nhân.
- Däc dim dich t, guy trmnh chn doán, xét nghim bnh; bin pháp phOng
tri dOi vâi các bnh trên tOrn nuOi nuâc iv nhu: dOm träng, vi bào tit trUng,
EMS/AI-IPND, tOrn cOi chrn lan, phân tràng va mt sO bnh mâi;
- San xuât dirac môt S6 v.c xin the h8 rnâi, väc xin da giá phOng chOng bnh;
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Nhim vu trong tam
thiy san; san xut ch phm sinh hoc
thay the kháng sinh; nghiên cüu san xuât
thc an thüy san, thirc an bô sung trong
nuôi trông thUy san; chê to KIT phát
hin ton di.r khang sinh, hOa chat dôc
hti, vi sinh v.t gay ô nhiêm thirc phâm.
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Nghien cru các giái pháp cong ngh xir
1 môi trueing trong nuôi thüy san.

Nghien cmi cOng nghe, thiêt bi trong
khai thác, bao quan san phâm dam bão
an toàn thrc phârn, giam tOn that, nâng
cao giá tri san pham trên tàu dánh bat xa
_____ bb; guan ly nghê ca va bao ye nguôn loi

Thy kin san phâm
cái tin cht hxcxng mt s66 vc xin hin có nâng cao hiu lire phOng bnh.

- Chê tao KIT phát hin ton du kháng sinh hóa chat dôc hi, vi sinh vt gay
ô nhim thirc phâm.

- San xut thüc an cong nghip trên ca s& sr diving nguyen 1iu sn cO trong
nuâc cho nuoi các dôi tuclng thUy san chü 1irc nhu Ca rô phi, cá biên, giáp xác
(torn nuâc lçi, cua, torn hum ...)
- Quy trinh cOng ngh8 san xuât thüc an cong nghip có quy mô phü hop, dê
áp diing, an toàn cho các giai doan phát triên.
- San xuât thirc ãnbô sung trong nuoi trôngthUy san
- San xuât chê phâm sinh h9c co' nguôn gôc tr vi sinh vt giüp tang süc dê
khang, nguôn gôc thão dirc trong phOng trj bnh, nâng cao süc kháng bnh,
tang näng suât, chat luçrng.
- Xây dirng co s& dU 1iu, dê xuât mirc d6 an toàn doi vOi Histamin trong
nuOc mäm; dánh giá nguy CG an toàn thrc phâm dôi vi histamin trong nuOc
mãm.
- Báo cáo dánh giá nguyen nhân và mirc M cam nhirn kim 1oi nng co
trong nhuyn the hai mãnh vO a các tinh yen biên mien trung Vit Nam, dé
xuât giai pháp xir 1/quãn 1' phü hop.- báo cáo dánh giá mic d6 cam nhim dc to sinh h9c biên (gay tiêu chãy
Lipophilic, liêt co Psp, gay mat trI nhâ, ASP) cUa môt so Ioâi nhuyên the hai
mãnhvô.
- San xut che^ phm sinh h9c xr 1 rnôi truOng.
- My drng các giãi pháp cOng ngh xi:r I môi tru?mg.
- Quy trinh cong ngh8 nuôi than thin rnôi tru&ng, an toàn djch bnh.
- Dánh giá tác dng rnôi truäng ti cac vüng nuOi trOng thüy san tp trung.
- Nghiên cñii xay drng h8 thông h8 trçi ra quyêt djnh cho nuôi trông thüy san
ben ving tai vüng Dong bang Song Ciru Long.
- He thông thiêt bi va quy trinh van hanh he thông lam lanh, bao quan san
phâm khai thác trên tàu khai thác xa b (ca ngir di thwng ...)
- Quy trinh cOng ngh8 khai thác phU hp vOi d6i tuçng khai thác mOi
- San pham giá trj gia tang nhu duc phâm, thrc phám chic näng ...
- Quy trinh cong nghe chê biên san phâm Vi phê phu phâm trong che biên

Cor quan Wit hang
san; Civic Thu y;
Cic Quan 1' chat
luong nông lam
san Va thüy san

Tong cue Thüy
san; Ciic Thii y

2018-2025

Tong cue Thuy
san; Cue CM biên
Va phát triên th
trUng nông san

2018-2025
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Linh vic Lam nghip
NghiCn ciru ch9n ta
nghiep nhâp noi va ban dia chu luc lam
go lo'n, cay lam san ngoai go có nang
suât, chat luçmg, lçñ the canh tranh cao
cho môt so vüng kinh té lam nghip
trong diem.
Nghiên cru xây dung quy trinh trng
thug thâm canh cay go lan và cay lam
san n(loai go dat hiêu qua kinh tê cao,
phü hçp voi tüng vüng trông rung trong
diem.

Nghiên ciru xây dung quy trinh cong
ngh, thiêt kê ché tao thiêt bi, nguyen
!iu phu tro tien tién trong khai thác, bão
quail, chê biên go, lam san ngoài gO dáp
11mg yell can trong nuó'c và xuat khâu.

Dir kien sin ph

Co' quan dt hang

oigian
thu'c hiên

thüy san
- Xây dung thuong hiu cho mt s6 san phm lang nghê truyên thông
- Quy chê quãn 1 nghê Ca và bão v8 nguôn 1i thüy san
- Quy chê, giài pháp the chê phát triên cac khu bão ton biên và khu bào tOn
vüng nucc ni dja
- Quy trinh cOng ngh8 tách chiêt hoat chat sinh hoc tr sinh vat biên
TOng ctc lam
,
,
nghiêp
)
chu
hxc
lam
go
ion,
cay
lam
san
ngoai
vôi thuOc, dâu rai, sao den, huynh
go có nàng suit vut tôi thiêu 15% giOng dai trà, chat hxcng tot dáp üng nhu
cau sir diing nguyen 1iu trong nuàc va xuât khâu.

,- Quy trinh k5 thuat trng rung thâm canh tng hcTp trng rrng cay nhap nti
và bàn dja cung cap g66 lan (keo, bach dan, thOng, m,sa mc, vOi thuôc, dâu
rái, sao den, hu'nh ... ), cay lam san ngoài g (quê, hOi, sam ngQc linh, thão
qua, may nêp, song mat, lung ...) trên cac lp dja khac nhau (Giông TBKT,
lp dja, ky thuat trOng thng thâm canh và quãn i ben vung thng trOng...).
Mo hinh san xuât thu nghiêm, mO hInh chuyên giao giOng và TBKT vào san
xuât dat hiu qua kinh tê tang tOi thiêu 15%.
- Quy trinh cong ngh6 tiên tiên ye ché biên (say, biên tInh, bão quan...)
nguyen lieu g6 rung trOng phuc vu san xuat dO mc nôi dja và xuât khâu dat
hiu qua kinh doanh tang tOi thiêu 20%.
- Quy trinh cOng ngh8 san xuât các san phâm van nhan tao tir gO thng trOng;
COng ngh8 tao san phâm m6i nhu etariol, viên dOt nhien 1iu, phàn bón... dat
hiu qua kinh doanh tang ti thiêu 15%.
- Quy trinh khai thác, bão quán và si:r dung hiu qua mt sO loài LSNG: May
nêp, Song M.t, Lung, Lung, Qu& Hoi, Sa nhân, Thão Qua, Sm ng9c
linh.....dat hiu qua kinh tê tang tôi thieu 15%.
- Thiêt bj hoc he thông thiêt bj trong lam dat, chäm soc rung, chê biên go va
lam san ngoài g6 co giá thành thâp horn 10% so vâi thiét bj nhap ngoai vOi
thông so k5' thuat tthng duong.

20182025

TOng civic lam
nghip

2018-2025

TOng ciic lam
nghip

2018-2025
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- Quy trInh cong nghe phü hçip san xut nguyen 1iu phii trci trong nuOc (keo
dan, chat phU, chat bäo quan ...) dam bão tiêu chuân chat hrçng, dáp frng yêu
cau cUa ngành chê biên g, ha giá thành It nhât 10% và thay the nh.p khâu.
- Mo hInh san xuât thi:r nghirn và mô hInh chuyên giao TBKT vào san xuât
dat hiu qua kinh doanh tang tôi thiêu 25%.
Nghien ciru các giãi pháp kinh tê, k - Các giãi pháp kinh tê, k5 thut nhim quan 1 bn vttng rung tu nhiên a Vit
thut và Co chê, chInh sách dê quãn 1 Nam trong dieu kin dirng khai thác chInh vã khai thác go' gia dung, khai
ben vtrng rrng tu nhiên a Viêt Nam
thác tan thu và tan ding trong rirng tir nhiên theo Chi thj so 13-CT/TW ngày
12/01/2017 cüa Ban BI thu Trung uong Dáng và Nghj quyêt so 71/NQ-CP
ngày 08/8/2017 cüa ChInhphU.
- Các co chê, chInh sách dê guân 1 ben vüng rrng tr nhiên & Viet Nam.
Nghiên ci.ru cac giai phap va biên phap Cac glai phap va biên phap k5 thuât nhäm phuc hôi va phat triên ben vtng he
ky thut nhäm phiic hôi và phát triên thông n'rng phOng h6 yen biên nhäm thIch ung vai biên dôi khI hu.
ben v&ng he thông rxng phOng h6 yen
biên nhãrn thIch frng vai biên dôi khI
hâu
Nghiên c6-u, rng dung cong ngh tiên Các giãi pháp cong ngh phic vu diu tra, kim kê, theo dOi din1 bin rrng.
tiên, cong ngh viên thám trong hoat dat hiêu qua và cO tInh üng ding cao.
dng diêu tra, kiêm ké, theo dOi din
biên rung.
Nghiên ciru, lrng dung cOng nghê vieM Các giâi pháp cong ngh8 phiic vu phOng cháy và chüa cháy rung, phOng trü
thám, cOng nghe sinh h9c, cong nghe tir sinh vt hi thng dat hiu qua và có tInh üng diving cao.
dng hóa trong hoat dng phông cháy và
chüa cháy rrng, phong trir sinh vt hi
rung.
Nghiên ctru di mOi mô hInh t chirc - Co ch&chinh sách dy manh hçip tác, lien kt san xut theo chui giá tr
san xuât lam nghip dáp irng yeu câu thj trong lam nghip (tr tao rung cho tOi chê biên, thj tri.rang, xuât khâu).
trung và hi nhâp.
- Co ché hop tác cong tu (PPP) trong san xuât lam nghip.
- De xuât các mO hInh quán l và phát triên rrng có hiu qua, gän vâi Ca chê
quãn 1 tài chInh ben vcrng (báo ye rung, phát triên rung gãn vai du ljch sinh
thai, ngh duOng, giái trI, thuê djch vii môi truông rirng ... ).

Co quan dIt hang

Tong civic 1am
nghip

TWA gian

2018-2025

Tong cuc lam
nghip

Tong cc lam
nghiçp

20 18-2025

Tong ciic lam
nghip

2018-2025

Tong ciic lam
nghip

2018-2025
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V

Linh vi.rc Thüy 194, phong ching thiên tai
jbáo, qua;, 1j vii sü_dyiigngiuinnithc
1.1 Nghiên ctru dánh giá, dir báo din biên - Danh giá, dir báo din bin nuâc thuçmg nguôn; phân bô theo các vUng, 1uu
ninc thucYng nguôn; phân bô theo các vuc song,... tác dng nguôn nuâc den san xuât nông nghip va cac ngành
viing, luu vuc sOng; tác dng ngun kinh tá khác.
nithc den san xuât nông nghiêp và các - Cong nghê tr dng hóa, vin thám, GIS,...thiêt bj, phân mém phiic vii dir
1.j,n,,g,'ai-,ih kinh té khác.
báo, cành báo ye nguôn nuâc, han han, suy giám dông chãy, mirc nuOc, môi
tnu?ng nuâc,... theo thM gian thirc.
Các giái pháp ph%ic hôi, sir ding, giám thiêu ô nhiêm môi tnu?Yng nucc,
nâng cao hiu qua cAp thoát nuâc cüa h thông cong trInh thüy 1i.
hiêii ctru dê xuât các giái pháp khoa - Dé xuât các giãi pháp khoa hoc êông ngh nhm khai thác hiu qua tài
hoc. cOng nghê khai thác nguôn nuàc nguyen nuàc mat, ngAm ph%ic vii san xuAt nông nghip, sinh hot nông thôn
phttc vu san xuât nông nghip và các và xây drng nOng thOn mâi.
ngành kinh tê khác trong diêu kiên thiu - Thit k mO hinh mu các giãi pháp khai thác ni.rOc, cap nuOc phiic vii san
hut nguOn nwfic ngày càng gia tang.
xuât nông nghip, sinh hoat nông thOn va xay dung nông thôn mài.
- Ban hành các huàng dn sü ding va quán 1 cho các mO hinh mâu cho cap
nuic phiic vu san xuât nOng nghiêp, sinh hot nOng thOn và xây dung nông
thôn mth.
- My dung vâ chuyên giao mO hinh trInh diên cac giãi pháp cap nuàc phiic
vii san xuât nOng nghip, sinh hoat nOng thôn và xây dimg nông thOn mâi.
1.3 Nghiên CñLI thuc trang, dánh giá tác - Dcr lieu v tác dng cüa ô nhiêm nuâc den SXNN, cap nuâc sinh hoat và
dng cüa 0 nhiêrn nuâc và cac giãi pháp NTTS
darn bao chat lucmg nuc trong h6 thông - Bô cong cu di báo tác dng cUa 0 nhim nuâc den SXNN, cap nuOc sinh
CTTL phuc vu SXNN, cAp nuàc sinh hot và NTTS
hoat, NTTS.
- Cci s khoa hoc dê xuât cac tiêu chuân, qui chuân ye chat hrcmg nuâc trong
cOng trinh thüy li
- Giãi pháp k5 thut, cong ngh8 phi.rang an san xuât, to chi.'rc qifãn l ãê giam
thiêu thit hi trong SXNN, cap nuâc sinh hot, NTTS
- Giãi pháp cOng ngh, to chüc quán 1, ca chê, chInh sách dam bão chat
hu?ng nu'âc trong he thông CTTL theo yeu câu cüa Ludt thüy 1i
- MO hinh quãn 1' chat hung nuâc trong h8 thông CTTL có tác ding giãm
thiêu 8 nhim nuóc.
1
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tai
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Nâng cao hiu qua tithi, tiêu và guán 1 kiwi thác h46 thing cong trinh thüy 10i.
Nghiên ciru giãi pháp, quy trinh, cong - Giãi pháp và 11mg dung các tiên bO k thuât hoàn thin he thông thUy lai nôi Tong cic Thüy 1i 2018-2025
ngh, biên phap k thudt day manh tilói dông, giao thông ni dong dáp i1mg phuong thirc canh tác nOng nghip tiên
hiu qua cho cay trông chü 1irc (tap tiên.
trung cay cong nghiëp va cay an qua) - Quy trinh cong ngh, chê d và k5 thutt tixOi bang các giái pháp tuâi tiên
nhäm nâng cao giá tri gia tang, phát tiên, tiêt kiêm nixóc, tuâi hiu kêt hçp quãn trj dinh hisOng cho các cay trOng
tniên ben v&ng, hiu qua cong trinh chU 1irc.
thUy igi.
- De xut Co ch& chInh sách phát trin thit bi, ttrài tiên tin tiêt kim nu'âc
cho nt sO cay trOng chU 1rc.
- Ban hành cac tài 1iu hiiàng dn k5 thut, các thiêt kê mu, mO hInh mâu
phic vii phát triên tirâi hiu qua cho cay trông chU 1rc phiic viii nhân rng.
- MO hInh trinh din.
Nghien cuu giai phap ung dung cong - thai phap xây thrng, cai tao ha tang thuy loi iao thông nôi dong phuc vu Tong cuc Thuy lrn 2018-2025
nghe, thiêt bi, quãn 1 hiên dai hóa he Co giri hóa san xuât và chuyên dOi co câu cay trông
thong thUy igi ni dông phic vi tái Co - Giãi pháp vã 11mg dung các tiêt b6 ky thut cap nuàc, tiêu nixâc phii hgp vài
câu nông nghiêp và gAn vói xay dung cac mô hInh nuôi trông thüy san hin di, tiêt kim nixc, dam báo môi
nông thôn mri phi hop các vüng mien
tri.thng sinh thai; chuyên dôi co CâU cay trông phii hçrp tüng vüng, tüng h
thng.
- Mo hInh h8 thng thUy lçxi nOi dng tang cu?mg tinh chU dng nguôn cap
nixàc tithi; co chê, mO hInh quãn 1 khai thác cong trinh thüy lçii phü hçip
vüng mien.
- Ban hành huó'ng dn thiêt kê hoàn chinh, hin dai hóa h6 thông thüy Igi
giao thông nôi dông de ap dung phl.icTng thuc canh tac nOng nghiêp tiên tiên
P/thng tránh giám nhr t/iiên tai vii i'rng ;hó vói bin diii k/il hiu
Nghiên c11mu, 11mg ding cong ngh, tIch - Lira chon và ap ding cac cong ngh6 tiên tiên, nhtr: cong nghe ãnh ye tinh, TOng cuc Phong, 2018-2025
hgp va chê tao thiêt bi trong du báo, cong nghê không gian, cong ngh thông tin nâng cao nang 1mc dir báo trong
chOng thiên tai,
cãnh báo mua, lü, sat lâ, mtn và hn; phông chOng thiên tai, dam bão an toàn dê, d.p va phOng tránh lU cho ha luu. Tong cuc Thüy igi
ché d6 thüy van, dOng chãy dê nang cao - Ché tao, tIch hgp thiêt bi và cong ngh6 trong dim báo, cãnh báo mua, lU, sat
chat h.rang quy trinh van hành hO ch11ra, lâ, mn và hn; chê Q thüy van, dông chãy dê nâng cao chat hrgng quy trinh
vdn hah các ho trong tinh huông khan van hành ho chüa, vn hành các ho^ trong tInh hung khan cap.
cap
Nghiên cuu quan ly lü han tong hap - MO hinh quan ly lü, han tong hop theo cac hru vuc sOng, va he thông canh Tong cuc Phong, 2018-2025
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theo các luu vijc sOng, xây dirng he
thông cánh báo sôrn cho cac hru vrc;
nghiêri ciru dánh gia, du báo tác dng
cua BDKH den nguôn nu'Oc, h8 thng
thuv Ioi. san xuãt nông nghip va giai
pháp thich i.i'ng, giám thiu
Nghiên cru dir báo din biên lü lan, xoi
Ri hO', thay dOi lông dan, diên biên muc
nu'ó'c, phân luu các lu'u virc sOng du'ai
ãnh huOng cUa BDKH darn bão an toàn
dê, dp, khã näng lay nuOc cUa cac cOng
trinh thüy lçii va dé xuât cac giái pháp
giám thiêu.
NghiCn ctru, áp dung cong nghê trong
cánh báo sOrn LU quét và sat 10 dat 0
mien ntii, sat 10 bb sOng, bO' biên; cong
nghê khOng gian trong quán 1 rUi ro
thiên tai; dánh giá thit hai va phô biên
kiên thtrc thiên tai.

bão sam và diu hành h8 th6ng cho cac hruvrc;
- Dánh giá, dr báo tác dng cüa BDKH den nguôn nuac, h8 thông thüy igi,
san xuât nOng nghip va giãi pháp thIch irng, giãm thiêu.

chng thiên tai,
Tong ciic Thüy igi
& Citc Quãn 1'
xaydirng cong
trinh

- B cong cu thr báo din bin lü lan, xói ia b, thay di lông dan, din biên
mire nithc, phân lint các km virc sOng duài ãnh huâng cUa BDKH dam bão
an toàndê, dQ.p, khá näng lay nithc cUa các cOng trinh thUy loi.
- Các giãi pháp giãm thiêu lU iOn, xOi 10 bO', thay dôi lông dan, diên biên mc
nuOc, phân km cac hru virc sOng dtrOi ãnh huOng cUa BDKH dam báo an
toàn dê, dp, khã näng lay nuOc cUa cac cong trinh thüy lgi.

Tong c'ic ThUy igi
& Cic Quãn 1
xay dung cong
tnnh

ThM
gian

2018-2025

Quy trinh, cOng ngh cãnh báo sOm lU quét và sat 10 d.t 0 min nUi, sat 10 TOng cue PhOng, 2018-2025
chông thiên tai,
bO' sang, bO' biên; Cong ngh8. vin thám, GIS, cOng ngh8 không gian trong
Tong
ciic Thciy lcii
quàn 1' rUi ro thiên tai.
& Ciic Quãn 1
- Phucing pháp, cong ngh8 dánh giá nhanh thit hi sau thiên tai.
xây dung cong
- Giãi pháp, cong ngh8 xay dirng, quãn 1' rUi ro thiên tai.
trinh
- Ban do rUi ro thiên tai.
- Ban hành hu'Ong dn thit k& thi cOng; tiêu chuAn, quy chun; kiên thirc v
thiên tai.
Ph at triên thüy 4ii ph ic vi thüy san, plzát trin nông thôn
Nghiên cru phát triên cong nghê và giãi - Giãi pháp khai thác, chuyên và cap nuOc ni,rOc mtfl-flg9t ph%ic vii nuOi Tong cue Thuy Igi 2018-2025
pháp thuy Iii dáp üng nuOi rnt sO dOi trông thUy hái san; Ha tang dê bao, kênh cap thoát ntrOc, công, tram born, ... và Tong ciic ThUy
san
phU hgp thUy san (iru tiên cac dôi ttrcing nuOi cá da tron, torn mrOc ig,...);
tu'çrng thuy san chu lçrc.
giâi pháp xir 1 mOi truOng vUng nuOi.
- Quy trinh cong ngh, thiêt bj cap, thoát, xir 1 nuOc trong nUôi trOng, chê
biên thUy san.
- So tay huOng dn.
- MO hInh thir nghim.
Nghiên ciru giãi pháp, cOng nghê, thiêt - Giãi pháp dê bao, kênh cp thoát nuOc, cOng, tram born,... phU hgp diem Tong cic ThUy Igi, 2018-2025
Tong cic ThUy
bi, quán l khai thác cOng trinh thUy igi nghip; thUy lgi phc hôi, chuyên dat san xuât muôi sang nông nghip, thUy
11
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Dir kiên sin phm

CY quan Wit hang

san, Ciic Trông
dáp irng chuyn di co eau cay trng, san;
trot.
vt nuôi, ... nhärn nâng cao giá tri gia - Giãi pháp chuyên dôi các vüng trng lüa näng suit thâp sang các loai hInh
tang, phát triên ben vüng.
canh tác có hiu qua kinh tê (vüng DBSCL, DBSH, vUng khan hiêm nithc)
- Mo hInh thir nghim
Nghiên ciru ha tang thüy loi, nông
Giãi pháp ha tng thüy 1i, nông nghip, cap thoát nix6c, bão v8 môi Tong ciic Thüy 1i,
nghip, cap thoát rnrâc, bão ve môi tri.r&ng; cong ngh, thiêt bi sir dung nàng hxçng tái tao: mt trôi, näng hxgng Ciic Kinh tê hp
tác
trithng; cong ngh, thiêt bi sr dung näng gió, song biên, thUy triêu..., phü hop vâi chuong trinh miic tiêu Quôc gia xây
luçmg tái tao phü hop vâi chucmg trinh dmg nông thôn mâi.
mc tiêu Quoc gia xay drng nông thôn - Quy trinh cong ngh, thiêt bi.
mdi.
- Mo hInh thCr nghiêm.
Plidi triln cong nghe mói thüy 1ii
Nghién ctru cong ngh6 mcii trong thiêt - Giái pháp, cOng ngh mâi trong thit k, Vet lieu, thiêt bi, thi cong m& Tong cic Thüy Iqi,
Tong ciic PhOng
kê, vat lieu, thiêt bi, thi cOng ma rng, rng, nâng cap và xây mOi cong trinh.
chong thiên tai,
nâng cap và xây mai; quãn 1, sr dung - Cong nghe thiêt kê, thi cong cong trinh ngän mn gia ng9t, ngän song iOn;
cong trinh.
vt 1iu, thiêt bi, xay dung tram born, Cong vUng DBSCL, DBSH; xây dung Ciic Quãn 1 xây
drng cong trinh
cOng trinh thüy lçxi phiic vii nuôi trng và dánh bat thUy hãi san; bão ve bä
à v xây mOi
sOng, b biên, b dao; vt 1iu mOi phiic vii mO rng, nâng cap
cOng trinh.
- Giãi pháp khoa hçc, cong ngh hin an h9a, thiêt bi quan träc, xr 1', quãn
l vn hành cong trinh thUy 1çi.
- Các thiêt kê mâu.
- Ban hành huOng dn thiêt ké, thi cOng; tiêu chuân, quy chuân.
- Mo hinh áp ding.
Nghiên ciru ung dung, phat triên cOng thai phap, quy trinh cong nghê, tiên bô k5' thuât trong khao sat, thiêt kê, vat Tong cuc Thuy 101,
Tong ciic Phông
ngh: khão sat, thiêt kê, vt lieu, thiêt bi, lieu, thiêt bi, thi Cong cOng trinh thUy lçri (cong ngän tniêu, ngan song khâu
chông thiên tai,
thi cong cOng trinh thüy igi; nr dng hóa Q iOn, ci.ra van iOn, cong trinh dp dang chiêu cao iOn,...); tir dng hóa trong
Ciic Quãn 1' xây
trong xây dirng, vtn hành h6 thông dâu xây dung, vn hành h8 thông dâu mOi cOng trinh thUy igi
drng cong trinh
rnôi cOng trinh thUy igi
OsInh sách, mO hlnh trong aá,1 tu', guán Ij vii khai thdc con; trinh thüy 411, phbng, ch6ng thiên tai.
Nghiên cüu dê xuât hoàn thiên khung Hoàn thiên the chê, co chê, chInh sách: Phát triên thi trthng cung cap djch Tong ciic ThUy lçii
the chC chInh sách phü hap Ludt thüy vii thüy loi, giá djch vii thüy igi; thüc day sr tham gia cUa khu virc ttr nhân
1çi.
(PPP); day manh xâ hôi hóa trong dâu tu, guãn 1' khai thác cOng trinh thiiy

2018-2025

2018-2025

2018-2025

2018-2025
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1.1

Nhiçm vu tr9ng tam

lçri, nuOc sch nông thôn; thüc d.y hiên dai hóa thUy lçii; phát trin thüy lçii
ni dông gän vOi xay drng nông thôn mài; tái cau triic ngành thüy lçii ph%ic
v1 tái cau true nganh nông nghip; fmg ding cong ngh mOi; 4t 1iu miii
trong xay dung va quãn 1' khai thác CTTL, nithc stch nông thôn; tuOi tiên
tic-n, tiêt kiêm rnrâc.
Nghién CULL dé xuât hoàn thiên khung Hoàn thiën the chê, Co chê, chInh sách: mô hinh to chüc quãn 1' phOng
the che chinh sách quáii 1 dé diêu, chông thiên tai; nâng cao nàng lire phOng chông thiên tai; huy dng nguôn
phOng chOng giám nhe thiên tai
lire qua hçrp tác công-tIx (PPP); day manh xd hôi hóa quãn 1 dê diêu Va
phOng chông thiên tai.
Linh virc Co din Nông nghip và cong ngh sau thu hoach

Co quan dt hang

oigian
thc hiên

Tong cue PhOng,
chong thiên tai

2018-2025

C'ic KTHT; Ciic
trông trot

2018-2025

Ciic KTHT; Citc
Chän nuôi

2018-2025

Cue KTHT; Cue
trông trot

2018-2025

Col gió'i/ióa

Nghién ciru, hoàn thiên thiêt kê, cong
nghe die tao may va thiét bi, co giâi hóa
dông b6 san xuât hia, ngô, mIa, san, lac,
cà pie, chè, và rau qua quy mô tap trung

____
1.2 Nghiên cru, hoàn thiên thiêt kê, cong
nghe die tao may và thiêt bi, co gii hóa
chãn nuOi, ye sinh chuOng trai, chê biên
thrc an chãn nuôi

1.3

Dii kien san pham

Nghiên cru hoàn thiên cong nghê và
thiêt bi san xuât muôi thIch ung vâi biên
dOi khI hâu

- Cong ngh8 và thit bi co giâi boa dng b6 san xut lüa, ngô, mIa, san, 1c, Ca
phê, chè và rau, qua quy mô tap trung, cong suât may trang bi bmnh quân ca
'rn.ric dat 3-3,5 HP/ha dê thirc hin co giâi hOa;
- T' lê co giOi hóa san xuât 6 các khâu: Lam dat, gieo trOng, cay, chäm sOc,
tiiài, thu hoach, say, bão quàn (d6i vâi cay hia, mIa, ngô, san, lac, cà phê, rau
qua, che); Thu hái, lam kho, bão quán (doi vi cà phê); Thu hoach, bão quàn
(dôi vOi rau qua); Chäm sOc, xài cO, don, hái (doi v(yi chè), dam bão den näm
2020, trên 80% chè nguyen lieu diroc thu hoach, vn chuyên, bão quàn dung
yêu câu ky thut.
- May, thiêt bi cho chän nuôi nông h theo hinh thuc cong nghip, có k
thut và cong ngh phü hp;
- May, thiêt bi co gith hóa chãn nuôi chuong trai (cung cap thüc an, nràc
uOng tir dng dat 70%), co giOi hóa chê biên thüc an thô (trâu, bO) tü 40%
len 80%; co giâi hóa thông qua sü ding may vat sa dat tr 45% len 80%; co
gith hóa ve sinh chuông trai, xir 1 tái tao chat thai chän nuôi thành các san
dui clang nãng 1irng (nhit - din) và phân bón hUu co dat 70%.
- Quy trinh cong ngh8 san xu&t mui sach (phoi cat và phoi mrâc phân tan,
phoi nuó tap trung);
- May, thiêt bi co giài hóa, tr dng hóa trong san xuât, nhât là khâu thu
hoach va rcra muôi ngay sau thu hoach dé tang näng su4t, chat luvng trên
20% so voi hiên nay), tangcuong trang thiêt bi, hiên dai hoa kho bao quan

am
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Nhiçm vu tr9ng tam

Dr kiên san pham

muôi
- Vat lieu lam ô kêt tinh;
- San phãm pham sau muôi có giá frj gia tang cao
- Mo hinh irng dung kêt qua nghiên ciru, nâng cao nàng suât, chat lucng và
giá ban san phâm trên 20%.
Nghiên ciru, üng ding két hçip san xuât - Quy trinh cong ngh8 kt hcip san xut mui vi nuôi trng thüy san ngoài
muôi vâi nuoi trông thüy san ngoài thai thOi vii lam muôi;
vi lam muôi de nâng cao hiu qua sir - Mo hInh üng diing k& qua nghiên ciru nâng cao hiu qua sir dung dat và
nuâc mn trên 20%.
dung dat và nuOc man

Co quan dt hang

Thô'igian
thuc hiên

C%lc Kinh té hçp
tác va Phát triên
nOng thôn

2018-2025

Cue Chê biên và
phát triên thj
trung NS, Civic
Trông trot
Cue Chê biên va
phát triên thj
trung NS; Ciic
TrOng trot

2018-2025

Cue Chê biên va
phat triên thi
trithng NS; Ciic
Trông trot
Ciic Chê biên và
phát triên thj
trithng NS; Tong
ciic ThUy san, Cue
'
Quan chat
lugng NLS&TS
Cue Chê biên va
phát triên thj

2018-2025

Congng1i sau thu hoic/z

Nghiên ciru, chuyên giao cong ngh so
chê, bao gói báo quãn mt so qua tuoi
chü hrc có giá trj tai cac vüng kinh tê
tr9ng diem.
Nghiên cuu hoan thiên cong nghê va
thiêt bi so chê, bão quãn lüa gao quy mô
tp trung phic vii ni tiêu vã xuât khâu

- Giãi pháp cong ngh8 và thit bi irng dung có hiu qua, dam bão chAt 1irçmg,
ATTP;
o giá trj phiic vu
- GTGT tang binh quân 10% so vài hin nay, dáp i'rng chui
ni tiêu xuât khâu.
- Quy trinh so ché bao quan lua gao sau thu hoach quy mô tap trung, phu hop
vi to chc san xuât canh dông 1n. Bao gm: thu mua; lam sch; say tháp Va
bão quan thóc bang M thng si lô;
- Nâng cao chat hxng go hrc sau xay xát (bóc vO) và chAt h.rçng go trang
sau chê biên xuât khâu;
- Mrc ton that sau thu hoach giam xuông con 50% so vi hin nay.
- Quy trinh cong nghe va he thông thiêt bi dông bô gan voi doanh nghiêp chê
biên nông san, tao ra san phâm chat hang cao, ATTP,
- GTGT tang tôi thiêu 30%, giá thành dâu tu thiêt bi giam tôi thiêu 30% so
vi nhp khâu.
- Quy trinh cOng nghe và he thng thit bi Ong b, tao ra san phâm chat
hrçng cao, ATTP;
- GTGT tang tOi thiêu 20%, gia thành dâu tu thiêt bi giám tôi thiêu 30% so
vâi nhp khâu.

23

Nghiên cuu cong nghe va thiêt bi chê
biên sâu môt so loai nông san chu lire
phiic vu nôi tiêu và xuât khâu.

2.4

NghiCn ctru cong nghë và thiêt bi tiên
tiên trng dung trong so chê, bão quãn và
chê biên nOng san, thiy san, thc an
thiiy san quy rno cOng nghip.

2S

Nghiên cuu Cong nghê va thiêt bi xir ly - Quy trinh cong nghê va he thong thiêt hi, tao ra cac san phâm Co chat hong
chê biên phê phi pham n6 nghip, va tInh canh tranh cao;

2018-2025

2018-2025

_______
2018-2025
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Thoi gian
thic hiçn

quy mô 1cin.

trixng NS; Cue
- GTGT tang ti thiu 20% trong chu6i giá trj, dam bão than thin môi
KTHT
truèng và phát triên ben vu'ng.
2.6 Nghiêri cuu hoan thiên cong nghe va - Quy truth cong nghe va he thông thiêt bi, tao ra cac chê phâm Co Chat 1uxng Cue Chê biên va
thiêt bi san xuât mt so chê phâm sinh và tInh canh tranh cao;
phát triên thi
h9c phuc vu bão quãn, ché biên nông, - GTGT tang ti thiu 15% trong chui giá trj, dam bão than thin mOi
trirO'ng NS
lam, thiiy san, diet tnr sâu hai và xir 1 tnthng và phát triên ben ving.
mOi tnuOng
VII Linh vtrc Kinh tê chInhsách
1
Nghiên cru giâi pháp diêu chinh ca cau - D6 xut giái pháp diu chinh ea eu ngành, san ph.m trong nông nghip và Tng cuic/Cuic lien
ngânh. san phârn trong nông nghiêp 'va giái pháp diêu chinh diu chinh kt cu cac nguôn lure phuic vul tang truâng quan
giii pháp diêu chinh kêt cãu các nguôn nông nghip & Vit Nam den näm 2025.
!çrc phuc vu tang trung nông nghiêp a - Ban kiên nghj vOi Nhà nuâc ye phixang thic thurc hin và Bàn dánh giá
Viêt Nam
tInh khã thi, lcyi Ich và va chi phi thirc hin cac giai pháp diêu chinh CO! CâU
rngành, san phm trong nông nghip va giái pháp diu chinh diêu chinh két
câu các nguOn lurc phuc vu' tang truâng nông nghip 6r Viet Nam den näm
2025.
2
Nghien cru de xut chinh sách khuyn - De xut hoàn thin, bô sung chinh sách khuyn khIch cac 1oui hinh t6 ehiirc
Cue KTHT và
khIch các lou hinh to chirc kinh tê dâu kinh té dâu tix vao NN NT, chinh sách thu hUt dâu tu vào vUng chuyên canh
PTNT
tii vao nông nghiêp nOng thOn, chinh vã hinh thành các Cum cOng nghip, djch vu' phu'c vu' san xuât nông nghip
sách thu hit dau tLr vau ving chuyên den näm 2025;
canh và hinh thành các cum cOng - Bàn kin nghj vOi Nhâ nixâc ve trin khai nôi dung và Bàn dánh giá 11th kha thi,
nghiêp, dich vu phuc vu san xuât nông loi Ich va va chi phi thre hin chinh sách khuyên khlch các 1oi hinh tO chüc kinh
nghiêp
te dâu tu vão nOng nghip nông thOn, chinh sách thu hUt dâu tu vào vüng chuyên
earth và hinh thành eáe cum cong nghip, djch vu phuc vv san xuât nOng nghip
dênnäm 2025.
3
Nghien cihi dê xuât giái pháp hinh thânh - Dê xut hoàn thiên, b6 sung giai pháp hinh thành eáe vUng thu hUt dâu lix
Cue KTHT và
cac ving thu hut dâu tu trong nông trong nOng nghip, nông thôn den näm 2025;
PTNT
nghip, nOng thOn
- Ban kin nghi vâi Nhà nuOc ve trin khai ni dung va Ban dánh giá tInh
kha thi, Ii Ich và và chi phi thurc hin giai pháp hinh thãnh eác vUng thu hUt
dâutu trong nOng nghip, nOng thOn den nam 2025.
4
Nghien citu dè xuat chinh sãch ho iso - Dê xuãt hoan thin, bô sung chinh sách M trç khai nghip san xuât kinh
Cu'e KTHT va
khai nghip san xuât va kinh doanh doanh trong nOng nghip den näm 2025;
PTNT

2018-2025

2018-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019
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trong nông nghip

5

Nghiênciru dê xuât chInh sách, the ché
phAt triên chuôi giá tri cho các san phâm
chü 1rc quôc gia, ving mien và dia
phuong

6

Nghiên cru dé xuât chInh sách, the che
dé nghiên cüu thi trtthng va phát triên
thi tru&ng cho các san phâm nOng
nghip

7

Nghiên ciru giãi pháp chInh sách, giái
pháp khuyên khIch phát triên các hinh
thrc lien kêt, hop tác trong nông nghip,
nOng thôn (HTX. Lien hip HTX, to hap
tác, hi, nhóm si thIch...)

8

Nghiên cüu chInh sách, giãi pháp thUc
day hinh thành, phát triên Hôi dOng
nganh hang va Hip hi nganh hang
trong các chui cung irng san phâm
nOng nghip nhäm lien kêt nông dan vi
DN.

9

Nghiên thu de xuât chInh sách, giãi
pháp nâng cao hiu qua nghiên thu
KHCN, hot dng tu van, chuyên giao
va rng dung KHCN trong nông nghiêp,

Dir kin sin phm

Co quan dit hang

- Bàn kin nghj vOi Nhà nuâc ve trin khai và Bàn dánh giá tInh khã thi, lçii
Ich va và chi phi thrc hin chInh sách h6 trçY khâi nghip san xuât kinh doanh
trong nong nghip den nãm 2025.
2017- Nhng yêu to can trâ, nMng yu kern cn khAc phic và dim rnanh can huy Tong cjc/Citc lien
2020
quan
dng dê hinh thành chui giá trj cho các san phâm chü hrc quôc gia, vüng
mien và dia phuong;
- Co s khoa hoc cho các kiên nghj chInh sách, di mâi the chê dê hinh thành
và phát triên các chui giá tri cho các san phm chü 1irc quôc gia, vüng mien
vã dia phuong.
- Báo cáo phan tich mô hinh t6 chüc va co che6 4n hành nghiên ciru, thông Cic ché biên và 2018-2019
phát triên thi
tin và phát triên thi tnrng nông san cüa mt so dOi thu canh tranh chInh vi
trtthng nông san
Viêt Nam;
Bàn
dê
xuât
chInh
sách,
the
che
dé
nghien
ciru,
thông
tin
và
phát
triên
thi
truYng.
- Bàn de xuât chInh sách, giãi pháp khuyn khIch phát triên các hinh thüc Tong cicICic lien 2019-2020
quan
lien kêt, hop tác trong nOng nghip, nông thôn (HTX, Lien hip HTX, to hop
tác, hi, nhóm sâ thIch...) den nãm 2025;
- Bàn kiên nghj vâi Nhà nixâc ye phuang thüc trién khai và Bàn tánh giá tInh
khà thi, lGi Ich va chi phi thixc hin chinh sách, giài phàp khuyên khich phát
çip tác trong nông nghip, nông thôn (HTX,
triên các hinh thirc lien kêt, ho
Lien hip HTX, to hop tác, hOi, nhóm si thIch...) den näm 2025.
- De xut chInh sách, giài pháp thüc d.y hinh thãnh, phát triên Hi dOng Tong cicICiic lien 2019-2020
quan
ngânh hang và Hip hi ngành hang trong các chui cung üng san phâm nOng
nghip nhäm lien kêt nOng dan vâi DN den näm 2025;
- Bàn kiên nghj vi Nhà nuâc ve phucmg thrc trien khai va Bàn dánh giá tfnh
khà thi, lai ich và chi phi thrc hin chInh sách giài pháp hinh thành, phát
triên HOi dOng ngành hang va Hip hi nganh hang trong các chui cung fxng
san phâm nOng nghip nhàm lien kêt nông dan vi DN den nãm 2025.
- Bàn deA xut chInh sách, giài pháp nâng cao hiu qua nghiên thu KHCN, Tong cic/Ciic lien 2019-2020
quan
hot dng tu van, chuyên giao và irng diing KHCN trong nOng nghip, nOng
thOn den nàm 2025;
- Bàn kiên nghj vci Nhà nuOc ye phuung thic trien khai và Bàn dánh giá tInh
16
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nông thôn

10

NghiCri C1L1 dé xuât chInh sách, giãi
pháp thic day phát trin kinh doanh
nOng nghiêp hién dai

11

Nghiên ciru dê xuât chInh sách, giãi
pháp thiic day xã hti hóa hoat dông
nghiên ctru, tu van, chuyên giao
KHCN; xa hôi hóa dich vu quãn 1' rüi
ro và báo ye san xuât trong nông nghiêp,
nông thôn; xà hôi hóa dich vu quân 1
chii limng. t1c11 chuô.n Wit tu. an toàn
thirc phâm, báo ye rnOi trung va bão
hiêm nOng nghiêp

12

Nghiéii ciru de' xuât chInh sách, giái
pháp phát triên thuang mai vâi Trung
QuOc theo huOng giarn dan phi thuc ye
vt tu, giOng, thi.rc an gia sik, thuôc...
va tang cuè'ng quán 1' buôn ban tiêu
ngch, hp tác khoa h9c cOng ngh,...

13

Nghiên cüu dê xuât giãi pháp nâng cao
nang li,rc canh tranh cüa nOng nghiêp
Vit Nam trong tic hin các thrc hin
các HDTM tu do the he m6i: TPP,

Dir kien sin pham
lthã thi, loi Ich va chi phi thixc hiên chinh sách, giãi pháp nâng cao hiu qua
nghien cu KHCN, hott dng tu van, chuyn giao và üng ding KHCN trong
nông nghip, nông thôn den näm 2025.
- Mn & xuât chmnh sách, giãi pháp thüc dy phát triên kinh doanh nông ngi-iip hin
dti dn nàm 2025;
- Ban kien nghj vOi Nhà nuOc ve^ phuong thirc triên khai và Ban dánh giá tInh
khã thi, lcii Ich va chi phi th%rc hin chInh sách, giãi pháp thüc day phát triên
kinh doanh nOng nghip hin di den näm 2025.
- Ban d8 xutt hoàn thin, bô sung chính sách, giãi pháp thüc day xà hôi hOa
hot dng nghien cru, tu van, chuyên giao KHCN; xã hi hóa dich vu quãn
1 rUi ro và bâo ve san xuât trong nOng nghip, nông thôn; xà hi hóa dich vii
quãn 1 chat luçing, tiêu chuân vt tu, an toàn th%rc phâm, bão ve môi trumg
va bão hiêm nông nghip trong nông nghip, nông thôn den näm 2025;
, - Ban kiên nghj vOi Nba nuOc ye triên khai và Ban dánh giá tinh kha thi, li
Ich và vã chi phi thrc hin chInh sách, giãi pháp thüc day xã hi hóa hoat
dông nghiên cüu, ti.r van, chuyn giao KHCN; xA hi hóa dich v11 quãn 1' rUi
ro vàbão ve san xuât trong nOng nghip, nOng thôn; xä hi hóa dich vi quán
1 chat lung, tiêu chuân vt tu, an toàn thrc phârn, báo v môi truèng va bao
hiêm nOng nghip trong nOng nghip, nongthon den näm 2025.
- Bin dê xuât chInh sach, giãi pháp thüc day phát triên thuang mai vài Trung
Quoc theo huàng giàm dan phii thuc ye 4t tu, giông, thirc an gia sac, thuOc... Va
tang cu?mg quàn l buôn bàn tiêu ngach, hçip tác khoa h9c cong ngh,... den näm
2025;
- Ban kiên nghj vOi Nba nthc ye phuang thüc triên khai và Bàn dánh giá tInh
kha thi, 1i Ich và và chi phi thi.rc hiên chInh sách, giai pháp phát trien thumig
mai vâi Trung Quôc theo hiràng giãm dan phu thuc ye vt ti.r, giOng, thüc an
gia sue, thuôc... và tang cumg quàn l buôn bàn tiêu ngch; hçp tác khoa
hoc congngh,...dennam2025.
- Bàn d8 xut giai pháp nãng cao nang 1%rc canh tranh ngành nOng nghip
Vit Nam trong thuc hiên các HDTM tu do TPP, EVFTA và AEC den näm
2025;
- Ban kin nghj vâi Nhà nuOc ye phuong thic triên khai và Bàn dãnh giá tInh

Ccr quan daft hang

crigian
thiyc hiçn

Tong ciicICiic lien
quan

2020-2021

Tong ciicICiic lien
quan

2019-2021

Tong ctcICc lien
quan

2022-2023

Tong ciic/Cic lien
quan

2018-2019

17

TT

Nhiem vu trong tam
EVFTA, AEC...

14

Nghiên ciru co ch hçxp tác xr 1 cac
tranh chap quôc tê ye chia sé các nguôn
lai: nuOc, thüy san, da dng sinh hc
trên song và biên ma Vit Nam lien
quan,...

15

Nghiên cüu dê xuât chinh sách phát
nông nghip xanh, ben vtrng

16

Nghiên cüu dé xuât chinh sách giài
quyCt vic lam và thu nhp cho 1aodng
nông thOn trong qua trInh tich tii dat dai

17

Nghiên ciru de xuât giãi phãp kt hgp
cac qui hoch: phát triên san xuât nông
nghip, phát triên nông thôn, phát triên
kinh te xã hi dia phiiang và có sr tham
gia cüa nguôi dan dia phrong

Dir kien san pham

Co' quan 1t hang

ThOl gian
thuc hiên

khâ thi, iGi Ich và chi phi thirc hin giãi pháp nâng cao näng 1irc canh tranh
cüa ngành nOng nghip trong thirc hin các HDTM tir do: TPP, EVFTA và
AEC.
- Bàn d xut ca ch ho tác xü 1 các tranh chap quc th ve^ chia sé các Tong cicICiic lien 2019-2020
quan
nguôn IGi: ni.ràc, thüy san, da dng sinh hoc trên các song, biên ma Vit Nam
lien quan thM gian tOi;
- Bàn kiên nghj vài Nhà nixOc ye phiiang thirc triên khai và Bàn dánh giá tInh
khã thi, lcii Ich va chi phi thc hin cU chê hçp tãc xi:r 1' các tranh chap quôc
tê ye chia se các nguôn lqi: nixOc, thüy san, da dang sinh hoc trên các song,
biên ma Viet Nam lien quan thi gian tài.
- Bàn dê xuât chinh sách phát triên nông nghip xanh, bn vüng den näm Tong cicICiic lien 2022-202'
quan
2025;
- Bàn kiên nghj vOi Nhà nuâc ye phucmg thirc triên khai và Bàn dánh giá tInh
khã thi, igi Ich va chi phi thrc hin chinh sách phát triên nông nghip xanh,
ben vUng den nm2025.
- Bàn dê xut chinh sách giãi quyt viêc lam và thu nh.p cho lao dng nOng Tong cic/Cic lien 2019-2020
quan
thôn trong qua trInh tIch tu dat dai den nàm 2025;
- Bàn kiên nghj vâi Nhà nixOc ye phrnng thirc triên khai và Bàn aánh giá tInh
khà thi, igi Ich và chi phi thirc hin chinh sách giài quyt vic lam và thu
nhp cho lao dng nôngthôn trong qua trinli tIch ti dat dai den nãm 2025.
- Bàn dê xuât giãi pháp kêt ho các qui hoach: phát trin san xut nOng nghip, phát Tong ciic/Ciic lien 2019-2020
quan
ngrOi
trien nông thôn, phát triên kinh tê xä hti dia phixang và có sij tham gia cüa
dan dia phuong den näm 2025;
- Bàn kiên nghi vOi Nba nuOc ye phxong thirc triên khai và Bàn ddnh giá tInh khà
thi, igi Ich và chi phi thirc hin giãi pháp ket hop các qui hooch: phát triên san xuât
nOng nghip, phát triên nông thôn, phát triên kinh te xã hi dia phi.rcng và CO sir
____71
tham gia cüa nguii dan dia phixong den nm 2025.
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Phu itic II:
NHIIM VU TRç

(Kern theo
TT

Nhim vi
Trng trQt, Bão v thiic vt
Cay Iáa
- My dung mô hinh san xuât hat glông
lüa lai F 1 CO giông bô me trong nuOc va
mô hinh san xuât giông lüa nOng h6
nhãm tang t' 1 sü dung giông xac nhn.
- My dung mô hinh canh tác lüa tong
hcp bn vüng áp diving giOng mâi, cac
tiên b6 ky thu.t 3 giãrn 3 tang, 1 phãi 5
giam và co giOi hOa nhãm giãrn chi phi,
nãng cao giá trl gia tang, giam phát thai.
Mo hinh canh tác hla thIch üng vài diêu
kiên biên dôi khI hu

2

GIAO CONG NGHC PHUC vu CCf CAU LJ NGANH NONG NGHIP GAN vOI
•G NONG THON MOI GIAI DOJLN 2018-2025
-KHCN ngày%'ftháng4/nárn 2017 cia B3 trithng B6 Nóng nghip và PTNT)
Co quan phoi hQp

Tho'i gian

- San phâm hat giông dat tiêu chuân, tang san ltrcing hat giông lua F1 san xuât Trung tam Khuyên

2018-2025

San phm dir

trong nuâc cung cp cho 45- 50% thu câu; giá thành ht giông san xuât trong
nixâc tha^p.han nhp khâu.
- GiOng Ida thun nông h6 dam san xut bão chat lucmg ging xác nhn, giá
thành tôi da bang 70% ging ngoài thj tru&ng.
- Mo hinh canh tãc kia tng ho áp dung dông bO các ky thut thâm canh tong
hçip ben vüng, kêt hop üng diving co giOi hóa, scr dung may cay lila, giám hat
lircmg hat giông gieo sa, áp dung ky thut 3 giãrn 3 tang, 1 phãi 5 giãm... xr 1
mm ra sau thu hoach.
- Mo hinh canh tác lila thIch lrng vol diêu kin biên dôi khI hu, tInh trng han
han, xâm nhp mn và thay dôi tap quán gay hai cüa sâu bnh trên cay hla.
Mo hinh trinh din dat hiu qua kinh tê tang 15% trâ len so vi dai trà, mô
hinh có khã näng nhân rng ra san xuât dai trà.

nông Quoc gia,
Cic Trông trot,
Ciic Bão v thirc
vat

Cay ngô

- My dçrng mo hinh thâm canh tOng hap Mo hinh thâm canh tong ho sü dung gi6ng ngô mOi (ngô lai, ngô chuyên Trung thm Khuyên 2018-2025
gen) cO näng suât cao (7,5- 8,5 tânlha), rnô hinh thâm canh ben vdng, két hp
ap dung co gioi hoa trong canh tac va so chê san thu hoach, lien kêt tiêu thu
san phâm lam thi'rc an chan nuôi, giá thành ngô thâp hon thp khâu.
MO hinh trInh din dat hiu qua kinh tê tang 15% tth len so vâi dai trà, mô
hinh có khã nang nhân rng ra san xuât dai trà.
Cdy sail
___________
dung gi6ng san co nãng suât cao dê dat nang suât cao hon 20%
My dung mô hinh tharn canh san ben - Mo hinh
vting cho nang suât cao, chat hrvng dáp so vâi san xuat dai trà tai dja phuong, san có t' 1 tinh bt cao dáp üng yêu

tmg dung cac giOng ngô mod, cac tiên b6
ky thuât moi gãn voi Ca giot hoa
- Mo hinh chuyên dOi trOng ngô trên dat
lOa, ngO thLrc an xanh, ngO thrc phâm.
3

nông Quôc gia,
Cue Trong trot,
Cic Bâo v6 thirc
wit

Trung tam Khuyên
nông Quoc gia,

2018-2025

TT

4

5

6

Nhiem vu

San pham dir kien

rng yeu cau ciia chê biên, xuât khu va cu cüa 66 bin; mô hinh áp ding cac tin hO k thut thâm canh bn vUng:
bón phân, trông xen cay ho du... bão v môi trung dat, quãn 1 sinh Vtt gay
bão v môi trung.
hai theo tiêu chuân xuât khâu.
- Mo hinh kêt hop lien kêt doanh nghip tiêu thu san phâm dê chê biên trong
nuOc va lam nguyen lieu xuât khâu.
- Mo hinh trinh diên dt hiu qua kinh tê tang 15% tth len so vài di trà, có
khá nãng nhân rng ra san xuât dai trà ti vüng nguyen 1iu.
Cay có en khác (khoai tây, khoai lang, dong riêng...)
- My dung mô hinh nhân ging khoai td y - Mo hinh san xut gi6ng khoai tây sach bnh trong nuc dáp üng dU nhu cu
giông trong nuOc, giá thành giông thâp han nhtp khâu và chat hrçrng giông
sch bnh.
- MO hinh canh tác khoai lang, dong tirang thrGng, mô hinh canh tác khoai tây thuang phâm nang suât 20-25
riêng, khoai so, cay cO cü khác hiu qua tânlha, chat hs?ng va phü h?p chê biên.
Va ben vng áp dung giông mi và các - Mo hinh canh tác ben vüng mQt so cay có CU dc thU cUa vUng mien nhu
dong riêng, khoai s, khoai lang... kêt hop lien kêt chê biên san phâm và xây
tiên bô k thut mOi.
dung thirang hiu san phâm, tiêu thu trong nuc.
Mo hinh trinh din dt hiu qua kinh tê tang 15% tth len so vi dai trà, có khâ
nang nhân rng ra san xuât dai trà.
C'ây rau matt, diii do lam I/nrc phâm
Xây dung mô hinh san xuât rau an toàn - Mo hinh san xuât môt so loai rau chU hrc 1mg ding cong nghê tiên tiên, cOng
theo VietGAP, rau h€ru co, san xuât rau ngh6 cao phU hap VietGAP và mô hinh rau hru ca, sari phâm rau dáp Ung tiêu
cOng nghê cao doi voi cac Ioai rau chu chuân an toan thuc phâm phuc vu nhu câu tiêu dung tai cac dO thi lan
hrc, rau ban dja lien kêt san xuât theo - Mo hinh san xuât mOt so 1oi rau ban dja cUa vUng mien, san phâm rau dáp
1mg tiêu chuân an toàn thrc pham ]Jên kêt san xuât theo chui giá trj.
chui giá trj.
Mo hinh trinh diên dt hiu qua kinh tê tang 15% trâ len so vâi di trà, có khã
nãng nhân rng ra san xuât dai trà ti vUng mien.
chuyin dôi co' ctu cay trng
My dung mô hinh chuyen ca câu cay - Mo hinh chuyen dôi dat trông Ilia kern hiu qua sang cay trng khác theo
trOng có hiu qua thâp sang cay trông djnh huâng quy hoch cUa vUng dt hiu qua kinh te cao horn và phU hap vOi
khác hiu qua cao han phU hap vâ theo vUng mien, san phâm lam nguyen lieu chê biên trong nuâc.
dinh hung quy hoach ti các vUng mien. - Mo hinh chuyên cay trOng a vUng khO hn, lU liit... kém hiu qua sang cay
trOng khác: cay ngän ngày, cay thcrc an chän nuôi... hiu qua kinh tê cao han
phU hap vói nhu cau cUa dja phuang và kêt hap phát triên ngành chãn nuôi và

Co quan phôi hop
guan ly
Ciic Trông trot,
Ciic Bào ve thuc
vat

Thôi gian
thiyc hiçn

Trung tam Khuyên
nOng Quoc gia,
Cue Trông trot,
Cic Báo v6 thirc
vat

2018-2025

Trung tam Khuyên
nông QuOc gia,
Cuc Tiông trot,
Cic Bäo v6 t1c
vt

2018-2025

Trung tam KhuyCn
nOng Quoc gia,
Cue TrOng trot,
Ciic Bão ve tIc
vat

2018-2025
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Co quan ph0^i hop
guan ly

Th?ri gian
thi,rc hiçn

ché bin.
- Mo hinh chuyên dôi canh tác ben vttng trông trot và nuôi trông thüy san.
Mo hinh trinh din dat hiu qua kinh tê tang 15% tth len so vâi dai trà, có khã
näng nhân rng ra san xuât dai trà tai vüng mien.
7

Gâycàphi
Xây dung rnô hinh tái canh Ca phê, canh - Mo hinh trng tái canh Ca phê sü diving ging thIch hcp, sach bênh ap diving Trung tam Khuyên 2018-2025
nông Quoc gia,
tác tong hop ben vcng, mo hinh san xuât quy trinh trông tái canh hiu qua và quán 1 sinh vt gay hai.
Cic
Trông trot,
- Mo hinh earth tác câ phê ben vftng, tuài nuOc tiêt kim näng suât hat dat 3,5hiêu qua theo chuôi giá tn.
Ciic Bão v thirc
4,5 tânlha, san krang thrac chirng nhn. Lien két san xuât và tiêu thii theo
vat
chui giá trj.
- Mo hinh trinh din dat hiu qua kthh tê tang 15% tth len so vói dai trà, có
kha näng nhân rông ra san xuât.
8 1 Cdychè
Mo hinh canh tác t6ng hop chè bn vng, tui ntthc tit kim, ap ding ca Trung tam Khuyn 2018-2025
My dung mo hinh canh tác chè näng su.t
nông Quôc gia,
cao, chat lung, mô hinh san xuât hiu giâi hóa dê dat näng suât cao 4- 4,5 thn/ha, quán 1' sinh vt gay hai tong hap,
Cc
Trong trot,
du luçng thuôc BVTV, san phãm chè duçic ching nhn dat tiêu chuâri an toàn
qua theo chuôi giá tn.
Cic
Bão
v8 thirc
phic vu xuât khau. Lien kêt san xuât và tiêu thi theo chuOi giá trj ben vtng.
vat
- Mo hinh trinh din dat hiu qua kinh té thng 15% trà len so vài dai trà, có
khá näng nhân rng ra san xuât.
9 Cay diêu
My dung mO hinh trOng tái canh, thâm - Mo hinh trng diu theo huâng tái canh tai vUng mien trQng diem áp ding Trung tam Khuyên 2018-2025
nông QuOc gia,
canh diêu tai cac vUng trông diêu tr9ng quy trinh trng tái canhhiu qua.
Ciic
Trông trot,
- Mo hinh thâm canh tong hop diêu áp dung pháp k5 thut tong hop: to tia
diem.
Cue Bao ye thuc
canh, diêu khiên ra hoa, chäm soc, quan ly dich hai tong hcip nang suât hat
vat
diêu dat 4- 4,5 tan/ha, phü hçip chê biên, dat tiêu chuân an toàn phiic vii xuât
khâu. Lien kêt san xuât và tiêu th%i theo chui giá trj ben vrng.
- Mo hinh trinh din dat hiu qua kinh tê tang 15% tth len so iâi dai trà, có
kha näng nhân rng ra san xuât.
10 Cay ho lieu
My dung mo limb canh tac ben vüng cay Mo hinh canh tac ben vüng cay ho tiêu ap dung ky thuât tOng hap, irng dung Trung tam Khuyên 2018-2025
nOng Quoc gia,
ho tiêu phong chông bênh chêt nhanh, chê phâm sinh hoc phong, tru bênh hai trên cay tieu, san phâm hat tiêu an toan
C%me
Trông trçt,
theo
chui
giá.
trj
chét châm, dam báo chat Iucing vã an thirc phâm phic vii xuât khâu. Lien ket san xuât và tiêu
21

Cr quan phôi hop
guan ly
Ciic Bão v t1c
vat

Thôi gian
thrc hiçn

My dung mô hinh thârn canh mIa dträng -Mô hinh thâm canh mIa áp ding ky thut tng hp, áp ding co giâi hOa, tuâi Trung tam Khuyên
nông Quoc gia,
rnrâc và sr ding giông mod näng suât cao, giông sach bnh, & dat nang suât
tai các v1ng trông mIa nguyen 1iu.
Cic
TrOng trot,
mIa cao 80- 100 tan/ha. Lien kt san xuât và tiêu th%i theo chui giá tn ben
Cic Bão ve thrc
vUng.
vat
- Mo hinh trinh din dat hiu qua kinh tê tang 15% trâ len so vâi dai trà, cO
kha näng nhân rng ra san xuât.
Cay cong ngIzp ngán ngày (lac, du tuang)
My dung mô hinh thâm canh lac, dâu - Mo hinh thâm canh lac ap dung ky thuât tong hap, ap dung ccr giG' hoa va su Trung tam Khuyên
nông Quoc gia,
dung giông mOi näng suât cao, dê dat näng suât lac cü khô 3,0- 3,5 tan/ha.
Wong tai các vüng trong.
Cic
Trông trot,
- Mo hinh canh tác lac, du tuang trong CG câu cay trông hoc mô hinh chuyên
Cic Bão v8 thrc
dôi dé dat hiu qua cao hon.
vat
- Mo hinh trinh diên dat hiu qua kinh tê tang 15% trâ len so vOi dai trà, có
khã näng nhân rng ra san xuât.
Cây fin guâ
My drng mô hinh cay an qua chü hrc - Mo hinh thâm canh 13 cay an qua chü hrrc, üng diving ging mcii, phân hQu Trung tarn Khuyên
nông Quoc gia,
phuc vu nôi tiêu va xuât khâu, mô hinh ca, k5 thuât tia canh, tao tan, k5 thuât ral vu, quan ly sâu, bênh hai tong hap,
Cic Trông trot,
lien kêt san xuât và tiêu thi theo chuôi näng suât cay trông cüa m hinh tang 15% so vâi san xuât dai trà ti dja
Cic
Bâo v thrc
phuang, san phâm dat tiêu chuân an toàn dê phiic vii ni tiêu và &rçic cap ma
giá trj.
vat
so xuât khâu.
- Mo hinh trinh diên dat hiu qua kinh tê tang 15% tth len so vOi dai trà, cO
khã näng nhân rng ra san xuât.

2018-2025

Nhiem vu

TT

toàn th?c phâm.

San ph Am thr kien
bn vftng.
MC) hinh trinh din dat hiu qua kinh t8 tang 15% tr& len so vâi dai trà, có khã
näng nhân rng ra san xuât.

11 Cay mIa

12

13

14 Mb 1:1,,!, dick vu...

My dmg các mô hinh djch vu dáp fing nhu câu san xuât nhu dich vi BVTV,
My dung các mô hinh djch vi trong he
thüy nông, phân bón...
thông san xuât nông nghip.
- MO hinh dat hiu qua tôi iru hóa sr diing phân bón vô Ca, hru ca tren mot so
cay trông chü 1rc.
- Mo hinh trinh diên dat hiu qua kinh tê tang 15% trâ len so vâi dai tra, có
kha näng nhân rng ra san xuât.

Trung tam Khuyên
nông Quoc gia,
Ciic Trông trot,
Cc Bão ve thrc
vat

2018-2025

2018-2025

2018-2025
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Chmnnuoi, Thu y
Phát triên cac giông gâ lông màu duoc - Nhân rng va nâng cao t' 1 các gi6ng gà lông màu duçic cong nhn trong Trung tam Khuyên 2018-2025
I
nông Quôc gia,
cong nhân. an toàn sinh hoc, an toàn djch chän nuOi nông h, trang trai;
Cic Chän nuôi
- Bão dam an toàn sinh hoc, an toân djch bnh, nang cao hiu qua trong chän
bënh dim vao san xuât chän nuôi
nuoi•
2 Phãt trién các giông vjt duoc cong nhãn - Nhân rng va nâng cao t' l các gi6ng vjt thrc cong nhn trong chãn nuôi Trung tam Khuyên 2018-2025
nông Quôc gia,
kêt hp an toân djch bnh tai vüng Dong nông h, trang trai;
Civic Chän nuôi
bang song Hông và Dông bang Song Ciru - Bão dam an toãn djch bnh, nâng cao hiu qua trong chän nuôi.
Long
Trung tam Khuyên 2018-2025
3 Chan nuOl ion sinh san huâng nac ap - Chü dng con ging có ch t luqng cung cp cho ngui chän nuôi;
nông Quôc gia,
ding cOng nghe thu tinh nhân tao cái tao - Giãm t' 18 chêt cüa in con so sinh và sau cai sa;
Cic Chän nuôi
chat 1ung con giOng, nâng cao t 1 nuOi - Tang t5' 1 nuôi song Ion con sau cai Ara;
sung giãm thiêu t 1 chêt cüa Ion con so Nang cao hiu qua trong chãn nuôi.
sinh và sau cai süa
4 Phát triên chAn nuOi gia sue (bO, trâu), ap - My dung dugc vüng chän nuoi gia sue 1y thjt có näng sut, chat ltrcmg cao, Trung tam Khuyên 2018-2025
nông Quoc gia,
dung ky thuât thu tinh nhân tao, nâng cao dam bão an toàn v8 sinh thirc phãm phic vi ngui tiêu dung;
Cc Chän nuôi
dung
k5
thut
thii
tinh
nhân
tao
- Xay dung viing chan nuôi bO cai sinh san ap
tarn vóc, chat luong thit trong chän nuôi
nhàm tang t' 18 Zebu hóa dan bO tai các vüng chan nuôi phát triên;
- My dung vüng chän nuôi trâu áp dung k5 thut thu tinh nhân tao tai các dja
phuong có dan trâu phát triên nhäm cãi tao, nâng cao tam vóc phic vii nhu câu
trong san xuât nông nghip.
Trung tam Khuyên 2018-2025
v.t
nuoi
kêt
hp
thu
y My dung duçc vüng chàn nuoi an toàn;
Mo hInh báo v
5
nông Quôc gia,
cong dOng nhãm nâng cao hiu qua ,chän - Han ch djch bnh, nâng cao thu nhp cho ngu?xi chan nuOi
Ciic Thñ y
nuOi theo huóng an toãn djch bnh
111 Thüy san
1 Torn 'tôin Sá, torn The châiz trng)
Trung tam Khuyên 2018-2025
•1 Phát triên san xuãt giOng tOm sii, tOrn the - Chü dng con ging có chat iuqng, nàng sut cao cho vüng nuôi;
nông Quôc gia,
chân trang nãng suãt, chat lugng cao và - Kháng môt sO bnh.
Tong citc Thüy san
_____ sach bnh
Trung tam Khuyn 2018-2025
1.2 Ug dung cOng ngM rnOi trong phOng trj - Nâng cao nang suit nuôi;
nông Quôc gia,
bnh nuOi thãrn canh tOrn nuOc Icy an toàn - Han chê djch bnh, giãm thiêu tác dng môi trixng.
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TT
1.3

2
2.1

2.2

3
3.1

3.2

4

Nhiem vu
và ben vüng.
Phát triên cac mô hinh nuoi tOrn hftu c
và sinh thai to san phâm chat hrçng cao
cho xuât khâu
CaTra
Phát triên cac mô hinh licyng nuoi cá tra
chat lucing cao và hiu qua phic vi nuôi
Ca tra thâm canh
Phát triên các mô hinh nuôi cá tra thuang
phâm bang cOng ngM tuân hoàn It thay
nuâc khong gay ô nhim nuc và an toàn
sinh hoc
CdRôphi
Phát triên nuôi thârn canh cá RO phi fxng
dung cong ngh6 mOi

San ph Am dir kien

- To dirc san hxcing torn cO chit hrçing cao và chüng nhn
- Hn chê djch bnh, giárn thiêu tác dng môi tnrng

Thoi gian
thc hiçn
2018-2025

Trung tam Khuyên
nông QuOc gia,
Tong ciic Thüy san
Trung tam Khuyên
- Quy trInh cong ngM nuôi tun hoàn quy mô hang hóa hoãn thin.
nông QuOc gia,
- Chat lung cá thjt: không nhim các bnh nguy hiêm vã cha hóa chat
Tong ciic Thüy san
/kháng sinh cam.

2018-2025

Trung tam Khuyên
nOng Quoc gia,
Tong cic Thüy san
Trung tam Khuyên
nông Quoc gia,
Tong cic Thüy san

2018-2025

Trung tam Khuyên
nOng Quôc gia,
Tong ciic Thüy san

2018-2025

Trung tam Khuyên
nOng Quoc gia
Tong cic Thüy san

2018-2025

- Nâng cao va 6n djnh t' le sang, nAng sut nuOi cao
- Hn chê djch bnh, giam thiu tác dng môi trtthng

- Nang cao näng sut nuôi;
- Han chê djch bênh, giãm thiêu tác dng môi trixäng.

Phát triên nuôi thâm canh cá Rô phi theo - San phâm nuôi dt chat luçng cao;
- Han chê djch bnh;
quy phm VietGAP
- On djnh môi tnrO'ng nuôi.
Nghêu, ngao
Phát triên nghêu giOng chat luçmg cao Chü dng con giOng co chat li.rcing cao cho vng nuOi.
chU dng nguOn giOng phiic vi san xuât

S 1 Kiwi thác iiái san xa bô
Hin di hóa tàu Ca gän vài xây drng t
dOi khai thac xa ba va dôi tau dich vu hâu
can nghe cá trên biên
IV Lam Nghip
1 Trông thng cung cap g8 lan bang các loài
cay nh.p ni mc nhanh

Co quan phôi hop
guan ly
Tong ciic Thüy san
Trung tam Khuyên
nông Quoc gia,
Tong ciic Thüy san

- Nang cao khã nang dánh bat xa b;
- Nâng cao hiêu qua khai thac, giam tOn that sau thu hoach,
- HInh thành duc các tO di lien kêt trên biên.

2018-2025

2018-2025

- Chuyn giao cac giOng mâi và tiên bO ky thut ye lam sinh dê phát triên Trung tam Khuyên 2018-2025
trOng rmg thâm canh cung cap g lan cho các loài Keo, Bach dan, Thông ...
- Nang cao nàng suât, chat 1ung và hiu qua thng trOng san xuât.

nOng QuOc gia,
TOng ciic Lam
nghip

,7I
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Nhiem 'Vu

2

Trông nmg cung cap go IOn bang các loài
cay bàn dja da mi c dIch (tip trung va
phân tan)

3

Phát triên rnt so loài cay lam san ngoài
gO cO gki tri kinh té cao

4

Chuyên hOa rung trông go nhô thành
thng trông cung cap gO iOn.

5

IJng dung và chuyên giao các tiên bô k
thut ye bão quán, chê biên mt so san
phârn lam san chU yeu.

Co quan phôi hop
guan ly
Trung
tam Khuyn
- Chuyn giao cac ging mOi và tin bô ky thuât ve lam sinh dê phát triên
nông Quoc gia,
trông rung thâm canh cung cp g iOn các loài Giôi xanh, Sa mc, Gao, MO,
Tong ciic Lam
Lát hoa, Xoan ta,
nghip
- Nâng cao hiu qua kinh te^ rung trng cay bàn dja.
Trung
tam Khuyên
gay
trông
các
loài
Song,
- Chuyên giao cac gi6ng mOi va tin b k thut v
nông Quoc gia,
May, Sa nhan tim, Ba KIch, Thão qua, Qua, Hi, Mc Ca,...
Tong civic Lam
so
cay
lam
san
ngoài
g;
- Nâng cao näng suât, chat luçing san phâm mOt
nghip
- Xây dirng vüng nguyen 1iu on djnh cho các lang nghê, to thu nhp thuOng
xuyên và on djnh cho ngui dan lam nghê rmg tir nguôn thu cay lam san
ngoài go.
- Chuyn giao tiên Wk5 thut tia thua, nuôi dung rirng go nhO (keo, bach Trung tam Khuyên
nông Quôc gia,
dan) thành rung cung cp g ion.
Tong civic Lam
- Gop phân nâng cao giá trj gia tang cho rmg trông, cung cap nguyen 1iu cho
nghiêp
r.h8 biên do môc xuât khâu va tiêu dung noi ctia
- Chuyên giao tiên bO ky thut ye bào quãn, chê biên các san pham go và lam Trung tam Khuyên
nông Quoc gia,
san ngoài g.
Tong ciic Lam
- Nâng cao hiu qua scr dung g6 rrng trông.
nghip
San pham dir kien

V
I
1.1

Khuyên cong
Trông tr9t
TuOi tiêt kiêm nuOc phü hop dia hinh - Giám lucing rnxOc ttrOi, tang nang xut lao dng
canh tác cho cac cay trOng chU lire vüng, -. Nang cao hiu qua sr dung phân bón thông qua he thông ông d.n mrOc tiiOi
tit kiêm
mien vào imia khô

1.2

Co giói hóa khâu lam dat, gieo trông, - Nang cao näng su.t và hiu qua lac, dng;
- Giãm ton tht sau thu hoch.
chain sOc. thu hoach.

1.3

_______________________________
So ché, bào quän nông san nhäm giãm - Nâng cao chAt iuçmg nông san
- Kéo dài th&i gian sr ding san phâm
ton that sau thu hoach

ThO'i gian
thrc hiçn
2018-2025

2018-2025

2018-2025

2018-2025

Trung tam Khuyên 2018-2025
nông Quocgia,
Cuc Chê biën và
phát triên thj
trithng NS
Trung tam Khuyên 2018-2025
nông Quôcgia,
Cic Ché biên và
phát triên thj
trungNS
Trung tarn Khuyn 20 18-2025
__________
nông Quôc gia,
25

TT

Nhiem vu

San ph Am dir kien

1.4

Xu l phê ph phâm nông nghip

2
2.1

Ghánnuôi
ffng dung co giài hóa chê biên thirc An - GiAm sir phi thuOc vào thirc An cong nghiep.
xanh, thüc An thô cho ti trang tri quy - Tn thu phê, phi phm trong nông nghip.
mô vüa và nhó
- Nãng cao chAt hxgng sAn phAm nuoi vA hiu quA lao dng.

2.2

TJng dung co giâi hóa vào x11 l phân - Giám thiu ô nhim mOi tri.räng.
chuông trong chuong tri chAn nuoi vA - DAm bAo v sinh an toAn thirc phim.
khu giêt mô tp trung
- Tn dung lAm phAn bón cho cay trng.

3
3.1

Nuôi trng, c/il biln t/zñy san
lfng ding co gii hóa trong hu can nghê
CA

3.2

4

lfng ding Co giâi hóa Va cAi tiên ky thut
trong lang nghê chê biên thüy sAn

Diem ng/zp
Ap diing cAc tin bô k' thut VA mt so

- Tn thu sAn phrn.
- •Gim thieu ô nhim môi trtthng
- Gia tang chui sAn phAm to giá trj gia tang

- GiAm ton tht sau thu hoach, nAng cao nAng xut lao dng.
- GiAm thiêu 0 nhim môi tru&ng.
- Tang crning v sinh thisc phâm.

- Tang nAng xuât vA giá trj sAn phm.
- DAm bAn yêu cAu v sinh an toàn thirc phm.
- Cãi thin môi tnrông lang nghê ché biên thüy sAn.

NAng cao nAng sut, ch.t luong vA hiéu quA kinh th trong sAn xu.t mui gop

Co quan phi hop
.,
guan ly
C%lc Ch6 bin Va
phát triên thj
trixôngNS
Trung tam Khuyên
nông Quôcgia,
Ciic Chê biên vA
phAt triên thj
tnrng NS

Thoi gian
thiic hiçn

2018-2025

Trung tam Khuyên
nông Quôc gia,
Ciic Kinh tê hp
tác VA PhAt triên
nôngthôn
Trung tam Khuyên
nông QuOc gia,
Civic Kinh tê hcip
tác vA Phát triên
nOng_thôn

2018-2025

Trung tAm Khuyên
nông Quoc gia,
Civic Kinh tê hcrp
tác vA PhAt triên
nông_thôn
Trung tam Khuyên
nông Quôc gia,
Cic Kinh tê hap
tAc vA PhAt triên
nông_thôn

2018-2025

2018-2025

2018-2025

Trung tam Khuyên 1 2018-2025
26
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Nhim vu

bin phãp k thut trong san xut mui

5

Ngành nghé hông tlzôn
IIJ'ng dung tin b6 k5 thut trong san xut
lang nghê thu cong và truyn théng

San phm dr ki&I

phn tang thu nhâp cho diem dan.

Thay di thai quen và cong ngh8 cü 1c Mu.
Thng cht lucing Va nä.ng sut lao dông.
Giãm ô nhim môi trithng.

Co quan phi hçrp
guãn 1
Ong Quc gia,
Cue Kinh tê hop
tác và Phát triên
nongthôn

Thai gian
thc hin

Trung tam Khuyn
nông Quc gia,
Ciic Kinh tê hop
tác và Phát triên
nôngthôn

2018-2025
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