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Phần I 

KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN 

1.1.Cơ sở pháp lý để xây dựng dự án 

1.1.1. Cơ sở pháp lý để xây dựng dự án 

- Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-SKCN ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Sở 

Khoa học - Công nghệ tỉnh Điện Biên, về việc phê duyệt kinh phí thực hiện dự án  

“Xây dựng mô hình khoai tây trái vụ và sản xuất khoai tây thương phẩm huyện 

Điện Biên tỉnh Điện Biên”.   

- Căn cứ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 

572/2014/HĐ-DAKHCN ngày 31/12/2014 giữa Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh 

Điện Biên với Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh Điện Biên, 

về việc triển khai dự án “Xây dựng mô hình khoai tây trái vụ và sản xuất khoai 

tây thương phẩm  huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên” 

1.1.2. Tính cấp thiết của dự án  

Huyện Điện Biên có diện tích tự nhiên 163.985 ha; dân số 112.429 người, 

gồm 08 dân tộc. Địa hình của huyện chia thành 2 vung rõ rệt: Vùng lòng chảo gồm 

12 xã có diện tích tự nhiên 34.193 ha (trong đó 7.041 ha đất nông nghiệp; 3.341 ha 

đất lâm nghiệp, còn lại là đất khác và núi đồi tự nhiện); Vùng Ngoài gồm 13 xã có 

diện tích 129.792 ha (6.503 ha đất nông nghiệp, 33.615 ha đất lâm nghiệp, còn lại 

là núi đồi tự nhiên). 

Khí hậu: Huyện Điện Biên chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa và 

mang đặc thù của tiểu vùng khí hậu thung lũng và núi thấp, khí hậu trong năm được 

chia thành 2 mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 đến 

tháng 9, mùa khô từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, trong mùa khô gió lào xuất hiện 

cuối tháng 3, mùa đông lạnh nhiệt độ trung bình hàng năm từ 15-20
0
c, mùa hè nóng 

ẩm, nhiệt độ trung bình : 30-32
0
c, ẩm độ trung bình 80%, do đó gây ra khó khăn 

cho sản xuất nông nghiệp trong mùa khô. 
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Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở các bản vùng sâu, vùng xa còn yếu kém, 

địa hình chia cắt mạnh gây khó khăn cho việc phát triển sản xuất, quản lý xã hội và 

đời sống sinh hoạt của nhân dân các dân tộc. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 

cao, chiếm 30,8%; dân cư ở dải rác gây khó khăn cho việc xây dựng kết cấu hạ 

tầng thiết yếu. 

 Trình độ dân trí còn hạn chế, tình trạng dân DCTD vẫn còn tái diễn, tệ nạn 

buôn bán chất ma túy, nghiện hút, tuyên truyền đạo trái phép vẫn còn xảy ra, đời 

sống của đồng bào dân tộc còn gặp rất nhiều khó khăn. Do đặc điểm của địa hình, 

tập quán sinh hoạt ở rải rác không tập trung, canh tác của các dân tộc canh tác trên 

nương nên vấn còn tình trạng phá rừng đầu nguồn làm nương rẫy, gây ra việc sạt lở 

đất, lũ quét vào mùa mưa, hạn hán vào mùa khô ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống 

của nhân dân các dân tộc trong huyện. 

Trong nhiều năm gần đây người dân địa bàn một số xã trong huyện đã chú 

trọng phát triển một số cây trồng cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao như: Cây 

rau, đậu đỗ các loại, khoai lang, khoai tây, cà chua,… Xong chủ yếu các hộ sản 

xuất theo hướng tự phát, thiếu khoa học kĩ thuật, diện tích nhỏ lẻ, sản lượng hàng 

năm chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường. 

Với điều kiện tự nhiên như: Đất đai, khí hậu, thời tiết, nguồn nhân lực và thị 

trường tiêu thụ khá thuận lợi thì việc phát triển đầu tư thâm canh tăng vụ, đa dạng 

hóa sản phẩm nông nghiệp nhằm tăng thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác là 

nhiệm vụ rất cần thiết trong tình hình hiện nay. 

Phát triển nông nghiệp tập trung là yếu tố rất quan trọng  để người dân vừa tham 

gia phát triển kinh tế, phát triển nguồn nhân lực của địa phương, tiếp cận được KHKT 

vào trong sản xuất,  thâm canh tăng vụ đó là vấn đề quan trọng cấp thiết nó tạo tiền đề 

để người dân định hướng sản xuất cho các cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, cây 

trồng vụ 3 đem lại hiệu quả về mặt tích cực trong nền sản xuất nông nghiệp tập trung 

của người dân trong huyện. 
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Từ những phân tích trên về mặt thực tiễn và pháp lý Trung tâm ứng dụng 

tiến bộ KH&CN đã đề xuât dự án “Xây dựng mô hình khoai tây trái vụ và sản xuất 

khoai tây thương phẩm  huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên”. Dự án được triển khai sẽ 

góp phần phát triển sản xuất khoai tây trong tỉnh, cũng phù hợp với các chủ trương 

của Đảng, nhà nước cũng như của địa phương trong công cuộc công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.  

1.2. Mục tiêu của dự án 

* mục tiêu chung: 

Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về sản xuất khoai tây trái vụ và khoai tây 

thương phẩm để tăng vụ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho người 

dân. 

* Mục tiêu cụ thể:  

- Hoàn thiện quy trình trồng khoai tây trái vụ và quy trình trồng khoai tây 

thương phẩm. 

 - Xây dựng mô hình sản xuất cây khoai tây trái vụ, tăng  thêm 30 - 35% thu 

nhập so với cơ cấu canh tác 02 vụ lúa truyền thống. Năng xuất trung bình đạt 10 

tấn/ha. 

 - Xây dựng mô hình sản xuất khoai tây thương phẩm trên đất 02 vụ lúa, tăng 

thu nhập trên 01 đơn vị diện tích. Năng xuất trung bình đạt 15 tấn/ha. 

 - Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về sản xuất cây khoai tây trái vụ cho cán bộ 

khuyến nông cơ sở và 200 lượt nông dân trong vùng dự án góp phần nâng cao hiểu 

biết cho hộ nông dân trong việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng theo hướng sản 

xuất hàng hóa. 
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PHẦN II 

NHỮNG NỘI DUNG THỰC HIỆN CỦA DỰ ÁN 

2.1.Các nội dung thực hiện của Dự án 

2.1.1. Chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo kỹ thuật viên cơ sở và tập huấn 

* Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật 

- Để chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật xuống địa bàn thực hiện dự 

án, ban chủ nhiệm dự án đã cử các cán bộ kỹ thuật chuyên trách thường xuyên 

xuống địa bàn, hướng dẫn kỹ thuật và chuyển giao vấn đề kỹ thuật, trực tiếp thực 

hiện cùng với các hộ dân tham gia mô hình. 

 - Thông qua các buổi hội nghị đầu bờ, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng 

tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Điện Biên, chủ nhiệm dự án phối hợp với UBND 

huyện, xã tổ chức hội nghị để đánh giá các vấn đề về kỹ thuật, những vấn đề vướng 

mắc của các hộ dân cùng thảo luận, tìm hướng khắc phục và giải quyết.   

* Đào tạo tập huấn 

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Điện 

Biên cử các cán bộ trực tiếp tập huấn, hướng dẫn các quy trình kỹ thuật cho người 

dân 4 lớp với 200 lượt người. Địa điểm tổ chức tại hội trường UBND xã Pom Lót, 

Thanh Xương, Thanh Hưng, Thanh Luông. Mỗi lớp học gồm 50 học viên, trong đó có 

các cán bộ khuyến nông xã, các hộ tham gia mô hình và các hộ dân trong vùng dự án.  

 - Nội dung tập huấn:  

 + Tập huấn chuyển giao kỹ thuật về quy trình công nghệ trồng, thu hoạch, 

bảo quản khoai tây trái vụ và khoai tây thương phẩm. 

 + Tổ chức sản xuất, hạch toán kinh tế và tiêu thụ sản phẩm. 

- Phương thức tập huấn: Các cán bộ kỹ thuật cung cấp tài liệu, hướng dẫn 

trực tiếp kỹ thuật cho người dân thực hiện mô hình. 

- Kết quả: Sau buổi tập huấn, học viên cơ bản tiếp thu được những vấn đề 

chính về quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc các cây khoai tây trong dự án và sẵn 
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sàng tham gia cũng như áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao chất lượng và 

hiệu quả kinh tế. 

2.2. Xây dựng các mô hình 

Tổng diện tích triển khai: 20 ha, Trong đó: 

 * Mô hình trồng khoai tây trái vụ: 

- Quy mô: 10 ha; Trong đó: năm 2014: 06 ha; năm 2015: 4 ha. 

 - Địa điểm thực hiện: Xã Pom Lót, xã Thanh Xương, xã Thanh Hưng huyện Điện 

Biên. 

 * Mô hình trồng khoai tây thương phẩm trên đất 02 vụ lúa: 

 - Quy mô 10 ha; Trong đó: Vụ đông xuân năm 2014: 05 ha; Vụ đông xuân năm 

2015: 05 ha. 

- Địa điểm thực hiện: Xã Pom Lót, xã Thanh Xương, xã Thanh Hưng huyện Điện 

Biên. 

2.2.1. Phương thức thực hiện   

- Sở Khoa học và công nghệ Điện Biên là đơn vị quản lý dự án thực hiện chỉ 

đạo, giám sát thực tế triển khai dự án. 

- Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Điện 

Biên ký thoả thuận hợp đồng thực hiện các mô hình trồng khoai tây với HTX, 

nhóm hộ, hộ cá nhận tham gia dự án. 

- UBND xã Pom Lót, Thanh Xương, các thôn, bản: Phối hợp cùng đơn vị 

trong việc lựa chọn địa điểm, hộ dân tham gia và tuyên truyền để nhân rộng mô 

hình khi dự án kết thúc. 

Sau khi có kết quả xây dựng mô hình, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến 

bộ khoa học công nghệ tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị đầu bờ tại mô hình với sự 

tham gia của các cấp chính quyền địa phương, các đoàn thể trong xã (Nông dân, 

Phụ nữ, CCB ...) để đánh giá hiệu quả các mô hình từ đó có tác dụng phổ biến, 

quảng bá kết quả của dự án cho nhân dân trong xã học tập. Tuyên truyền, quảng bá 

kết quả thực hiện dự án trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
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2.3.Thông tin tuyên truyền và biện pháp khuyến khích nhân rộng kết quả của 

dự án 

- Tổ chức các hội nghị đầu bờ về kết quả mô hình với sự tham gia của Sở 

Khoa học và Công nghệ Điện Biên; Sở Nông nghiệp &PTNT Điện Biên; Sở Tài 

chính; chính quyền địa phương và người dân tham gia dự án nhằm cung cấp các 

thông tin, kết quả đạt được của dự án, qua đó thảo luận trao đổi đóng góp ý kiến và 

đưa ra các giải pháp phát triển nhân rộng các mô hình. 

- Thông qua các buổi tập huấn đã in ấn và phát hành các tài liệu hướng dẫn 

kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây thương phẩm, trái vụ cho các học viên. 

- Thông qua kết quả thực hiện mô hình, là địa điểm để người dân tham quan 

học tập và học hỏi kinh nghiệm 

2.4. Tổng hợp kết quả đạt được của các nội dung so với hợp đồng và thuyết 

minh dự án 

Bảng 01: Về quy mô và số lượng 

TT Sản phẩm 
Đơn vị 

tính 

Số lượng, quy 

mô theo hợp 

đồng và 

thuyết minh 

Số lượng, 

quy mô 

thực hiện 

% thực 

hiện 

I QUY TRÌNH, CÔNG NGHỆ     

1 Hoàn thiện quy trình Kỹ thuật trồng 

cây khoai tâytrái vụ và thương phẩm 
Kỹ thuật 01 01 100% 

II XÂY DỰNG MÔ HÌNH     

1 Mô hình trồng Khoai tây trên đất 2 vụ 

lúa 

Ha
 

10 10 100% 

2 Mô hình trồng Khoai tây trái vụ Ha 10 10 100% 

III 
Báo cáo khoa học đánh giá kết quả 

của dự án 
Báo cáo 01 01 100% 
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Bảng 02: Về chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và chất lượng 

TT Sản phẩm 

Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 

và chất lượng theo hợp 

đồng và thuyết minh 

Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 

và chất lượng đạt được 

1 Kỹ thuật trồng, chăm sóc khoai 

tây thương phẩm và trái vụ. 

Đơn giản, dễ hiểu, phù 

hợp với điều kiện địa 

phương. 

Đơn giản, dễ hiểu, phù 

hợp với điều kiện địa 

phương. 

2 Tập huấn cho 200 lượt người; 

chuyển giao cho 02 cán bộ KN 

xã tiếp nhận tiến bộ kỹ thuật. 

Nắm được và hiểu được 

các kỹ thuật tiên tiến để 

áp dụng vào sản xuất. 

Nâng cao trình độ của cán 

bộ tiếp nhận công nghệ. 

Nắm được và hiểu được 

các kỹ thuật tiên tiến để 

áp dụng vào sản xuất. 

Nâng cao trình độ của 

cán bộ tiếp nhận công 

nghệ. 

3 

Xây dựng mô hình    

MH sản xuất khoai tây thương 

phẩm trên đất 2 vụ lúa 

Năng suất TB ≥ 15tấn/ha Năng suất TB: 15/ha 

MH sản xuất khoai tây trái vụ Năng suất TB ≥ 10 tấn/ha Năng suất TB: 10 tấn/ha 

4 Báo cáo khoa học đánh giá kết 

quả của dự án 

Được hội đồng KHCN 

nghiệm thu   

Được hội đồng KHCN 

nghiệm thu   
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Phần III 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

3.1. Về đào tạo tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật 

* Về đào tạo tập huấn: 

- Số lượng: Dự án đã tổ chức tập huấn kỹ thuật được 04 lớp cho 200 lượt người 

tham dự.  

- Thành phần: Các hộ tham gia mô hình, cán bộ khuyến nông, và nông dân 

trong vùng dự án.  

- Nội dung tập huấn: Chuyển giao kỹ thuật về quy trình công nghệ trồng, chăm 

sóc, thu hoạch và bảo quản khoai tây; Tổ chức sản xuất, hạch toán kinh tế và tiêu thụ 

sản phẩm. 

- Tập huấn Kỹ thuật trồng , chăm sóc và sản xuất khoai tây trái vụ thời gian từ 

tháng 1/2014, số lượng 50 người, địa điểm tập huấn tại UBND xã Pom Lót 

- Tập huấn kỹ thuật trồng khoai tây trên đất 2 vụ lúa , kỹ thuật trồng và chăm 

sóc khoai tây, thời gian từ tháng 11/2014, số lượng 50 người, địa điểm xã Thanh 

Hưng, Thanh Xương  

- Tập huấn kỹ thuật trồng khoai tây trên đất 2 vụ lúa , kỹ thuật trồng và chăm 

sóc khoai tây, thời gian từ tháng 11/2015 số lượng 50 người, địa điểm xã Thanh 

Luông, Thanh Xương  

- Tập huấn Kỹ thuật sản xuất Khoai tây trái vụ Kỹ thuật trồng và chăm sóc 

Khoai tây thời gian từ tháng 12/2016 số lượng 50 người, địa điểm Thanh Xương 

Đánh giá: Qua các lớp tập huấn, các hộ tham gia mô hình, cán bộ khuyến 

nông và nông dân trong vùng dự án đã cơ bản  nắm bắt được quy trình kỹ thuật, 

từng bước nâng cao kiến thức để áp dụng vào thực tiễn sản xuất, nhằm nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế của mô hình. 

* Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật: 

- Thực hiện các nội dung đề ra trong dự án, Trung tâm Thông tin và Ứng 

dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Điện Biên đã cử cán bộ kỹ thuật của đơn vị, 
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cùng với cán bộ khuyến nông xã chủ động phối hợp trong các hoạt động của dự án 

như tập huấn, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật. 

- Về chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các hộ tham gia thực 

hiện dự án: đơn vị đã cử các cán bộ kỹ thuật chuyên trách thường xuyên xuống địa 

bàn, hướng dẫn kỹ thuật và chuyển giao vấn đề kỹ thuật, trực tiếp thực hiện cùng 

với các hộ dân tham gia mô hình. 

 - Thông qua các buổi hội nghị đầu bờ, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng 

tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Điện Biên, chủ nhiệm dự án phối hợp với UBND 

xã Pom Lót, Thanh Xương, Thanh Hưng và Thanh Luông tổ chức hội nghị để đánh 

giá các mô hình. Qua buổi hội thảo, các hộ dân cùng trao đổi kinh nghiệm về kỹ 

thuật áp dụng, nêu những vấn đề vướng mắc khi thực hiện để cùng thảo luận, tìm 

hướng khắc phục và giải quyết.  

3.2. Kết quả thực hiện các mô hình 

3.2.1. Mô hình trồng Khoai tây trên đất 02 vụ lúa 

Huyện Điện Biên có khí hậu lạnh rất thích hợp để phát triển cây trồng vụ Đông. 

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện chưa mở rộng được diện tích các loại cây trồng 

vụ Đông. Mặt khác, diện tích đất 02 vụ lúa tại một số xã trong huyện không đưa vào 

sản xuất cây vụ đông, để đất không. Chính vì vậy, để tận dụng lợi thế về khí hậu cũng 

như đất đai và tăng thu nhập trên 1 đơn vị diện tích cho người nông dân nên dự án đã 

triển khai thực hiện mô hình trồng Khoai tây trên đất 02 vụ lúa. 

3.2.2. Địa điểm, quy mô và thời vụ trồng 

Bảng 03: Địa điểm, quy mô, thời gian trồng 

STT Năm 
Quy mô 

(ha) 

Số hộ 

Tham gia 

(hộ) 

Thời gian trồng - 

Thu hoạch 
Địa điểm thực hiện 

1 Năm 2014 9ha 87 
Từ tháng 12/2014 đến 

tháng 1/2015 

Xã Pom Lót, Thanh 

Hưng, Thanh Xương 

2 Năm 2015 7ha 32 
Từ tháng 11/2015 đến 

tháng 12/2015 

Xã Thanh Xương, xã 

Thanh Luông 
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3 Năm 2016 4ha 17 
Từ tháng 12/2016 đến 

tháng 1/2017 
Xã Thanh Xương 

 Tổng cộng: 20ha    

4. năng suất của khoai tây 

4.1. Năng suất của mô hình  cây khoai tây trái vụ  

Bảng 12a: Năng suất của mô hình cây khoai tây trái vụ tại xã Thanh Xương 

      Củ 

Khóm 
PTB củ (g) 

Số củ/khóm 

(củ) 

Mật độ 

(hốc/m
2
) 

NSLT 

(tấn/ha) 

NSTT 

(tấn/ha) 

Điểm 1 88 5 4 18,0    17,2  

Điểm 2 82 4 4 13,9 11,4 

Điểm 3 80 4 4 13,1 12,7 

Điểm 4 74 5 4 15,0 13,1 

Điểm 5 67 6 4 15,6 11,9 

Trung bình 78,2  4,8  15,01 13,26 

Bảng 12b: Năng suất của mô hình cây khoai tây trái vụ tại xã Thanh Hưng 

     Củ 

Khóm 
PTB củ (g) 

Số củ/khóm 

(củ) 

Mật độ  

(hốc/m
2
) 

NSLT 

(tấn/ha) 

NSTT 

(tấn/ha) 

Điểm 1 71 4 4 11.36 9.2 

Điểm 2 64 4 4 10.24 8.4 

Điểm 3 61 5 4 12.2 7.8 

Điểm 4 57 5 4 11.4 7.5 

Điểm 5 55 4 4 8.8 7.1 

Trung bình 61.6 4.4  10.84 8.00 

Bảng 12c: Năng suất của mô hình cây khoai tây trái vụ tại xã Pom Lót 

         Củ 

Khóm 
PTB củ (g) 

Số củ/khóm 

(củ) 

Mật độ 

(hốc/m
2
) 

NSLT 

(tấn/ha) 

NSTT 

(tấn/ha) 

Điểm 1 71 6 4 17.04 8.2 

Điểm 2 68 4 4 10.88 8.4 

Điểm 3 66 4 4 10.56 7.8 

Điểm 4 57 4 4 9.12 7.5 

Điểm 5 55 4 4 8.8 7.1 

Trung bình 63.4 4.4  11.16 7.80 

Qua các báng số liệu 12a,12b,12c, cho thấy: Năng suất của khoai tây 

trồng trái vụ có sự trênh lệch tương đối  giữa các điểm của mô hình cụ thể 

tại địa điểm xã Thanh Xương năng suất khoai tây đạt 13,26 tấn/ha, năng suất 
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khoai tây của xã Thanh Hưng đạt 8tấn/ha, năng suất khoai tây của xã Pom 

Lót đạt 7,8tấn/ha. Sự trênh lệch về năng suất như vậy do chế độ canh tác của 

người dân có sự khác nhau, chưa đồng đều như thời gian trồng, xuống giống, 

làm đất phải chờ thu hoạch các cây rau màu khác xong . và chủ yếu  phụ 

thuộc vào điều kiện thực tế. Ở 2 xã Pom Lót và Thanh Hưng về trung tuần 

tháng 1 đầu tháng 2 thời điểm đó người dân chưa chủ động được nguồn nước 

tưới hợp lý cho cây khoai tây, qua kiểm tra thực tế các hộ dân thực hiện dự 

án đa phần các hộ phải dùng máy bơm hút nước giếng khoan ở các bãi màu 

để tưới cho khoai tây nhưng thời điểm đó lượng mưa ít, xuất hiện gió lào 

thời tiết khô hanh nên lượng nước hút từ giếng lên không đủ cung cấp cho 

quá trình sinh trưởng  và phát triển  của cây khoai tây, quá trình hình thành 

và phát triển củ cần độ ẩm tương đối, cho nên lượng nước không cung cấp 

đủ là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến năng suất cũng như chất lượng của 

khoai tây, khí hậu nắng nóng khô hanh kéo theo sâu bệnh hại phát triển 

nhiều đó cũng là nguyên nhân  ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây 

khoai tây. 

4.2.Năng suất của mô hình cây khoai tây chính vụ 

Bảng 13a: Theo dõi năng suất và  các yếu tố cấu thành năng suất Thanh Xương 

            Củ 

Khóm 
PTB củ (g) 

Số củ/khóm 

(củ) 

Mật độ  

(hốc/m
2
) 

NSLT 

(tấn/ha) 

NSTT 

(tấn/ha) 

Điểm 1 106 5 4 21,2 18,7 

Điểm 2 107 4 4 17,1 15,8 

Điểm 3 96 5 4 19,2 17,0 

Điểm 4 75 6 4 18,0 16,7 

Điểm 5 85 6 4 20,4 18,1 

Trung bình 93,8 5,2  19,2 17,3 
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Bảng 13b: Năng suất của mô hình cây khoai tây chính vụ tại xã Thanh Luông 

         Củ 

Khóm 
PTB củ (g) 

Số củ/khóm 

(củ) 

Mật độ  

(hốc/m
2
) 

NSLT 

(tấn/ha) 

NSTT 

(tấn/ha) 

Điểm 1 101 4 4 16.16 15.2 

Điểm 2 92 4 4 14.72 14.1 

Điểm 3 86 6 4 20.64 18.4 

Điểm 4 87 5 4 17.4 16.2 

Điểm 5 91 5 4 18.2 17.4 

Trung bình 91.4 4.8 4 17.55 16.26 

Bảng 13c: Năng suất của mô hình cây khoai tây chính vụ tại xã Thanh Hưng 

     Củ 

Khóm 
PTB củ (g) 

Số củ/khóm 

(củ) 

Mật độ  

(hốc/m
2
) 

NSLT 

(tấn/ha) 

NSTT 

(tấn/ha) 

Điểm 1 89 5 4 17.8 13.3 

Điểm 2 71 4 4 11.4 11.8 

Điểm 3 76 4 4 12.16 13.4 

Điểm 4 87 5 4 17.4 16.2 

Điểm 5 81 5 4 16.2 15.4 

Trung bình 80.8 4.6 4 14.87 14.02 

Bảng 13d: Năng suất của mô hình cây khoai tây chính vụ tại xã Pom Lót 

           Củ 

Khóm 
PTB củ (g) 

Số củ/khóm 

(củ) 

Mật độ 

(hốc/m
2
) 

NSLT 

(tấn/ha) 

NSTT 

(tấn/ha) 

Điểm 1 89 4 4 14.2 15.3 

Điểm 2 71 4 4 11.4 10.8 

Điểm 3 76 5 4 15.2 11.4 

Điểm 4 81 4 4 12.96 15.7 

Điểm 5 77 6 4 18.48 14.4 

Trung bình 78.8 4.6 4 14.50 13.52 

Qua 4 bảng số liệu trên cho thấy: Năng suất khoai tây ở xã Thanh 

Xương đạt 17,3 tấn/ha, năng suất trung bình khoai tây của xã Thanh luông đạt 
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16,2 tấn/ha, năng suất khoai của xã thanh hưng đạt 14,2 tấn/ha, xã Pom lót 

năng suất đạt 13,5 tấn/ha, xã Thanh Xương có Năng suất khoai tây cao nhất, 

năng suất  thấp nhất là xã Pom Lót.  

* Dựa vào  bảng số liệu về năng suất khoai tây trái vụ và chính vụ ở các 

địa điểm trên chúng tôi thấy: Sự trênh lệch về năng suất giữa 2 vụ như vậy 

nguyên nhân chủ yếu là thời tiết trồng trái vụ nắng nóng nhiều, kéo dài, thời 

điểm hình thành củ và nuôi củ của khoai tây xuất hiện các đợt nóng kèm theo 

gió lào khô hanh, một số điểm của mô hình bà con nhân dân không chủ động 

được nguồn nước tưới nên ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình hút chất dinh 

dưỡng của cây,  thời tiết khí hậu khắc nghiệt sâu bệnh phát triển mạnh do vậy 

năng suất trung bình của khoai tây trồng trái vụ giảm đi đáng kể.  

4.3. Hiệu quả kinh tế của mô hình 

* Mô hình khoai tây chính vụ 

+ Chi phí đầu tư cho 01 ha: (gồm: giống + phân bón + thuốc BVTV+ công 

lao động  ) = 48.950.000đ.  

        Trong đó : - Giống = 26.400.000đ 

       - Phân bón = 13.550.000đ 

       - Thuốc BVTV = 500.000đ 

       - công lao động = 8.500.000đ 

- Năng suất trung bình khoai tây thương phẩm 17,3 tấn/ha. 

- Giá trị thu được: 17.3 tấn/ha x 5.500 đồng/kg =  95.15 triệu đồng 

- Lãi thuần thu được từ mô hình là (thu -  chi): 95.15 - 48.950 = 46.2 triệu đồng. 

* Mô hình khoai tây trái vụ  

+ Chi phí đầu tư cho 01 ha: (gồm: giống + phân bón + thuốc BVTV + công 

lao động ) = 48.950.000đ 

        Trong đó : - Giống = 26.400.000đ 

       - Phân bón = 13.550.000đ 

       - Thuốc BVTV = 500.000đ 
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- công lao động = 8.500.000đ 

         - Năng suất trung bình khoai tây trái vụ là 13,16 tấn/ha. 

                 - Giá trị thu được: 13,16 tấn/ha x 10.000đ/kg = 131,6 triệu đồng  

- Lãi thuần thu được từ mô hình là (thu -  chi): 131,6 – 48.950 = 82.65 triệu đồng 

(có phụ lục ở bảng 3.1 và 3.2 chi tiết kèm theo) 

 

4.4. Hiệu quả xã hội 

- Qua quá trình thực hiện mô hình đã góp phần hoàn thiện quy trình sản xuất 

khoai tây thương phẩm trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Tăng chủng 

loại sản phẩm và chất lượng hàng hoá nông sản, góp phần thúc đẩy kinh tế thị 

trường trong nông nghiệp nông thôn phát triển. 

- Thành công cuả mô hình đã góp phần tạo hướng phát triển lâu dài cho cây 

khoai tây ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Đó là ngoài hướng phát triển cây 

khoai tây thương phẩm thì từ đây còn có hướng phát triển khoai tây giống sạch 

bệnh cung cấp giống cho sản xuất vụ Đông trên địa bàn tỉnh  Điện Biên .  

- Làm chuyển biến nhận thức và tập quán canh tác trong nông nghiệp, nâng 

cao trình độ thâm canh sản xuất khoai tây giống cho các hộ nông dân tham gia mô 

hình. 

4.5. Khả năng nhân rộng của mô hình 

Thành công của mô hình tăng thu nhập trên 1 đơn vị diện tích cho người 

nông dân (sản xuất cây trồng vụ Đông trên đất 02 vụ lúa). Với điều kiện đất đai, 

thời tiết rất thích hợp cho trồng Khoai tây, sản phẩm có thể phục vụ nhu cầu tại chỗ 

và cung cấp một phần cho thị trường thành phố Điện Biên Phủ.  

Trong thời gian tới, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công 

nghệ tỉnh Điện Biên sẽ phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Điện 

Biên, các xã vùng lòng chảo tiếp tục duy trì mô hình trồng khoai tây vụ đông trên 

đất 02 vụ lúa.  
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5. Hiệu quả khoa học – xã hội của dự án 

5.1. Hiệu quả về khoa học 

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án đã theo dõi, đánh giá, phân tích và 

đã đưa ra kết luận như sau: 

- Khẳng định được giống khoai tây Sinora... có năng suất cao, chất lượng tốt, 

phù hợp điều kiện đất đai và thời tiết của địa phương. 

- Dự án đưa được thời vụ trồng khoai tây thương phẩm trên đất 02 vụ lúa và 

trồng khoai tây trái vụ (vụ xuân); Qua thực hiện Dự án đã hướng dẫn và chuyển 

gieo các kỹ thuật trồng, chăm sóc cụ thể và phù hợp với trình độ canh tác của người 

dân từ đó làm nâng cao kiến thức về khoa học kỹ thuật cho người dân, tăng năng 

suất và chất lượng của sản phẩm. 

- Hoàn thiện được quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây khoai tây thương 

phẩm trên đất 02 vụ lúa và trồng khoai tây trái vụ (vụ xuân) trong phạm vi dự án 

phù hợp với điều kiện sản xuất của người dân địa phương. Các quy trình đều nêu 

chi tiết từng kỹ thuật làm đất, bón phân, lượng phân bón, thời vụ trồng, mật độ và 

các biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Các quy trình kỹ thuật được xây dựng có cơ sở 

khoa học, dễ hiểu, dễ áp dụng vào thực tiễn sản xuất người dân có thể áp dụng vào 

sản xuất để tăng hiệu quả kinh tế. 

5.2. Hiệu quả xã hội - môi trường 

- Thông qua kết quả mô hình tạo ra phong trào phát triển cây vụ đông trên 

đất 02 vụ lúa, mở rộng diện tích trồng khoai tây trồng trái vụ (vụ xuân), người dân 

biết cách áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào trong sản xuất, nâng cao nhận thức của 

người dân về canh tác bền vững. 

  - Tạo thêm việc làm, cung cấp một số sản phẩm phục vụ cho cuộc sống hàng 

ngày của người dân, nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc. 

6. Đánh giá chung 

 Dự án "Xây dựng mô hình khoai tây trái vụ và sản xuất khoai tây thương 

phẩm  huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên " về cơ bản đã hoàn thành các nội dung, 
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mục tiêu của dự án, đó là xây dựng thành công một số mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ 

thuật vào sản xuất (mô hình trồng Khoai tây trên đất 2 vụ lúa, mô hình trồng khoai 

tây trái vụ). Những thành công trước mắt của dự án bước đầu đã góp phần thúc đẩy 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào trong sản xuất để 

nâng cao năng suất, chất lượng. 

 Có sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo Sở Khoa học - Công nghệ, Sở Tài chính 

Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Điện Biên và các đơn vị liên quan trong quá trình 

triển khai dự án đã thực hiện theo đúng các nội dung của thuyết minh dự án.  

7. Một số khó khăn và tồn tại 

 Bên cạnh một số thành công mà dự án đã đạt được, trong quá trình thực hiện 

dự án còn gặp phải một số những khó khăn, tồn tại như:  

 - Trình độ dân trí không đồng đều, sản xuất dựa theo kinh nghiệm truyền 

thống nên việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào các hoạt động sản xuất của người dân 

còn hạn chế. 

 - Một số hộ tham gia thực hiện mô hình thuộc dự án chưa thực sự nhiệt tình. 

 - Người nông dân chưa thực sự chủ động trong sản xuất, còn trông chờ sự hỗ 

trợ của nhà nước vậy nên ảnh hưởng đến khả năng duy trì và nhân rộng của một số 

mô hình trong dự án. 
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PHẦN IV 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Qua quá trình triển khai thực hiện các nội dung của dự án , được sự quan 

tâm chỉ đạo sâu sát của Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm thông tin và ứng 

dụng tiến bộ khoa học công nghệ đã thực hiện dự án theo đúng nội dung, mục 

tiêu và tiến độ đã được phê duyệt. dự án đã lựa chọn hướng đi, phương pháp thực 

hiện đúng, phù hợp với thời gian và công sức trong quá trình triển khai, gắn kết 

quá trình sản xuất với quá trình tiêu thụ sản phẩm.  

- Dự án " Xây dựng mô hình khoai tây trái vụ và sản xuất khoai tây thương phẩm 

huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên " đã hoàn thành đầy đủ các nội dung và đạt được các 

mục tiêu đề ra. 

- Dự án đã đưa ra được giống khoai tây trồng có năng suất cao, chất lượng tốt phù 

hợp với điều kiện đất đai, khí hậu (giống Khoai tây Sinora). 

- Dự án đã hoàn thiện được quy trình kỹ thuật trồng cây khoai tây thương phẩm trên 

đất 02 vụ lúa và Kỹ thuật sản xuất khoai tây trái vụ (vụ xuân). 

Dự án đưa ra khung thời vụ trồng khoai tây phù hợp với điều kiện địa phương. Vụ Đông 

xuân: Thời gian trồng từ  10 - 15/11; Vụ xuân: Thời gian trồng 10- 15/01.  

-  Dự án đã tổ chức tập huấn cho hơn 200 lượt cán bộ khuyến nông xã, các hộ gia đình 

tham gia dự án và các hộ dân trong xã các tiến bộ kỹ thuật khoa học để áp dụng vào 

trong sản xuất. 

-  Dự án cũng đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục thanh quyết toán tài chính. Tất cả các 

hạng mục hỗ trợ trong dự án đều được công khai, rành mạch dưới sự giám sát của 

người dân, từ đó tạo được sự đồng thuận và tin tưởng của những người tham gia mô 

hình với cơ quan thực hiện và cơ quan quản lý dự án. 

2. Kiến nghị 

- Hội đồng Khoa học của sở, tỉnh nghiệm thu dự án. 
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- Đề chính quyền địa phương phối hợp với Trung tâm Thông tin và Ứng 

dụng tiến bộ Khoa học công nghệ tỉnh Điện Biên, tuyên truyên, khuyến khích các 

hộ gia đình trong xã tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình đã thành công. 

- Qua 3 năm triển khai thực hiện dự án, người dân đã có những thay đổi nhận 

thức về canh tác luôn canh tăng vụ, chuyển đổi cây trồng theo hướng sản xuất 

mới, áp dụng dụng các tiến bộ KHKT mới như sử dụng các giống cho  năng suất 

cao, để tạo điều kiện cho người dân trong xã của huyện Điện Biên tham gia thực 

hiện dự án tiếp, chúng tôi kiến nghị UBND tỉnh, huyện, các nghành  cần có những 

chính sách hỗ trợ cho người dân tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ sản xuất nông 

nghiệp trồng cây tăng vụ theo hướng đi mới. Đồng thời tổ chức dịch vụ cung ứng 

giống , phân bón trên địa bàn huyện. đó cũng là nguyện vọng của người dân trong 

các xã thực hiện dự án mà chúng tôi tiếp thu được trong quá trình triển khai thực 

hiện dự án. 
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