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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 

- Thực hiện Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2012 

của UBND tỉnh Điện Biên V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và vốn đầu tư phát triển thuộc Ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý năm 

2013, tỉnh Điện Biên; 

- Căn cứ Hợp đồng thực hiện sự án số 311/2013/HĐ-DTKHCN, ngày 08 

tháng 8 năm 2013 Hợp đồng thực hiện dự án “Xây dựng mô hình Nông - Lâm 

kết hợp ven hồ Nậm Ngam tại xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện 

Biên’’ giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên với Trung tâm Thông tin 

và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Điện Biên. 

1.1.2. Lý do để xây dựng dự án 

Hồ Nậm Ngam thuộc địa phận xã Pu Nhi – huyện Điện Biên Đông, được 

khởi công xây dựng vào năm 2010 (Quyết định số 1434 ngày 16/8/2012 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc cung cấp thông tin các hồ thủy điện và hồ thủy 

lợi), hồ đi vào hoạt động chứa nước nhằm mục đích phục vụ tưới tiêu cho sản 

xuất nông nghiệp của người dân vùng hạ lưu hồ chứa. Diện tích lưu vực theo 

xây dựng hồ là 1.480 ha, dung tích toàn bộ hồ chứa là 5.379x10
6
 m

3
, diện tích 

mặt nước là 76,49 ha, để hồ chứa được sử dụng khai thác lâu dài vào mục đích 

sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã và hạn chế bồi lắng lòng hồ. Vì vậy, chủ 

trương của UBDN xã Pu Nhi muốn bảo vệ diện tích rừng hiện còn trong lưu vực 

hồ và vận động các hộ gia đình tham gia trồng rừng trên các diện tích đang canh 

tác nương rẫy xung quanh hồ. 

Mô hình canh tác Nông - Lâm kết hợp là một mô hình canh tác tiến bộ, làm 

gia tăng các lợi ích kinh tế, xã hội và sinh thái. Việc xây dựng mô hình Nông - 
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Lâm kết hợp ven hồ Nậm Ngám tại xã Pu Nhi nhằm đem lại những lợi ích cơ 

bản sau: 

- Bảo vệ được lòng hồ hạn chế bồi lắng, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản 

xuất nông nghiệp vùng hạ lưu. 

- Bảo vệ rừng hiện còn và phát triển rừng theo hướng sinh thái - kinh tế 

mang lại hiệu quả cao. 

- Làm tăng thu nhập kinh tế hộ và hiệu quả kinh tế của các hộ gia đình sống 

ven hồ và gần hồ Nậm Ngam. 

- Tạo môi trường cảnh quan xanh, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên hiện có. 

Với những lợi ích như trên nên dự án "Xây dựng mô hình Nông - Lâm kết 

hợp ven hồ Nậm Ngam tại xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên" là 

cần thiết và được UBND tỉnh phê duyệt triển khai từ năm 2013. 

1.2. Mục tiêu của dự án 

* Mục tiêu chung: 

Tạo ra hệ canh tác bền vững trên đất dốc đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội 

cho vùng lòng hồ, gồm: Hệ canh tác cây lâm nghiệp có tác dụng tạo rừng phòng 

hộ và có giá trị kinh tế cao kết hợp với hệ canh tác nông nghiệp tổng hợp. 

* Mục tiêu cụ thể: 

- Bảo vệ khu vực lòng hồ Nậm Ngam phục vụ mục đích tưới tiêu. 

- Tạo công ăn việc làm góp phần xoá đói, giảm nghèo, tăng thu nhập, cải 

thiện đời sống cho người dân tham ra dự án. 

1.3. Nội dung của dự án 

-  Điều tra khảo sát đặc điểm vùng dự án, đánh giá hiện trạng và chọn hộ 

tham gia dự án 

- Xây dựng mô hình Nông Lâm kết hợp: 

a. Qui mô: 38 ha trong đó:  

+ Mô hình trồng rừng hỗn giao 20 ha (Bạch đàn 40%, Mỡ 40%, vối thuốc 20%) 
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+ Mô hình trồng ngô lai 10 ha, 

+ Mô hình cây cà phê 07 ha, và cây ăn quả Lê 01 ha. 

b. Mô hình chăn nuôi bò lai sinh sản 10 con,   

c.  Hỗ trợ nuôi cá cộng đồng hồ Nậm Ngam (20 ha mặt nước hồ chứa).  

- Đào tạo, tập huấn: Đào tạo kỹ thuật viên cơ sở cho cán bộ cấp xã, nông 

dân trực tiếp tham gia dự án và những người dân có nguyện vọng làm dự án về 

xây dựng mô hình Nông lâm kết hợp cho khoảng 60 lượt người (2 lớp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

PHẦN 2 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH TẾ - XÃ HỘI XÃ PU NHI 

2.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1.Vị trí địa lý 

Xã Pu Nhi nằm về phía Tây Bắc của huyện Điện Biên Đông, cách trung 

tâm huyện 30 km, nằm trong khoảng tọa độ địa lý từ 21
0
20’00” đến 21

0
26’19” vĩ 

độ Bắc và 103
0
03’59” đến 103

0
14’15” kinh độ Đông. Xã có vị trí địa lý như sau: 

+ Phía Đông giáp xã Na Son; 

+ Phía Bắc giáp xã Mường Phăng - huyện Điện Biên, xã Ẳng Cang - 

huyện Mường Ẳng; 

+ Phía Tây giáp xã Thanh Xương, Thanh An - huyện Điện Biên và giáp 

phường Noong Bua - thành phố Điện Biên Phủ; 

+ Phía Nam giáp xã Nong U. 

Xã Pu Nhi có 4 tuyến đường liên xã với tổng chiều dài là 31,0 km. Đây 

chính là điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã Pu Nhi 

trong giai đoạn tới khi các hoạt động giao lưu, trao đổi, buôn bán hàng hóa được 

thuận lợi và phát triển.  

2.1.2.Địa hình, địa mạo 

Xã Pu Nhi nằm ở độ cao từ 700 m đến 1.750 m so với mặt nước biển. Địa 

hình phức tạp, được cấu tạo bởi những dãy núi cao xen lẫn các thung lũng nhỏ. 

Địa hình xã Pu Nhi thoải dần từ Đông Bắc xuống Tây Nam. Hiện nay, 

quá trình phong hóa đang diễn ra mạnh trên các các loại đá gốc khác nhau nên 

mức độ phong hóa, bào mòn diễn ra không đồng đều tạo nên bề mặt địa hình bị 

phân cắt bởi các khe suối ngắn, nhỏ và dốc. 

2.1.3.  Khí hậu, thủy văn  

* Khí hậu 

Khí hậu xã Pu Nhi mang tính chất nhiệt đới gió mùa vùng núi phía Bắc.  
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- Khí hậu của xã Pu Nhi được chia thành 2 mùa là mùa mưa và mùa khô. 

+ Mùa mưa: Mùa mưa diễn ra từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm. Đặc 

điểm khí hậu nóng và mưa nhiều. 

+ Mùa khô: Mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Đặc điểm 

khí hậu: Lạnh giá, khô hanh, nhiều sương mù. 

- Nhiệt độ trung bình năm khoảng 23,2
0
C. Tổng tích ôn từ 7.500 - 

8.500
0
C. 

- Lượng mưa trung bình năm từ 1.500 mm - 1.600 mm/năm. Lượng mưa 

ít, phân bố không đồng đều. 

- Lượng bốc hơi trung bình năm là 889,60 mm/năm. 

- Độ ẩm trung bình năm là 83%. 

- Gió: Hướng gió thường theo hướng núi và thổi theo mùa. 

+ Mùa Đông: Gió Bắc thổi mạnh, thường gây ra lạnh giá, khô hanh gây 

ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất nông - lâm nghiệp (Sinh lý, sinh trưởng và sự 

phát triển của cây trồng, vật nuôi). 

+ Mùa hè: Gió Nam thổi mạnh mang theo nhiều hơi nước, khí hậu mát mẻ. 

Tuy nhiên, tháng 5 thường có những đợt gió Tây thổi mang theo hơi nóng, nắng, 

khô hanh, tốc độ gió mạnh kèm theo mưa rào có khi có lốc và mưa đá xuất hiện 

ảnh hưởng tới các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của nhân dân địa phương. 

* Thủy văn 

Xã Pu Nhi có hồ Nậm Ngam với tổng diện tích hồ là 137 ha và hệ thống 

suối Nậm Ngám - là suối thượng nguồn lưu vực sông Mê Kông. Đây là nguồn 

nước chính cung cấp cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của nhân dân xã 

Pu Nhi.  

Hệ thống suối trên địa bàn xã Pu Nhi có độ dốc lớn do địa hình chia cắt 

mạnh nên vào mùa mưa thường gây lũ quét, rửa trôi đất. Do vậy, việc trồng 
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rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn nhằm hạn chế các thiên tai là việc làm cấp thiết và 

rất cần thiết. 

2.1.4. Các nguồn tài nguyên 

* Tài nguyên đất 

Theo tài liệu điều tra thổ nhưỡng của tỉnh Lai Châu cũ tỷ lệ 1/100.000 và 

điều tra bổ sung trên địa bàn xã Pu Nhi, xã Pu Nhi có 6 loại đất thuộc 2 nhóm. 

Cụ thể: 

- Nhóm đất đỏ vàng: 

+ Đất đỏ vàng trên đá Macma axit (Fa):  

Phân bố tập trung ở bản Huổi Tao A, Huổi Tao B và có diện tích là 

445,20 ha, chiếm 4,21% tổng diện tích tự nhiên. Đất có thành phần cơ giới nhẹ, 

phản ứng đất chua, hàm lượng chất hữu cơ và các chất dinh dưỡng đều nghèo. 

Tổng lượng cation kiềm trao đổi và độ no bazơ thấp.  

Đặc điểm độ phì của loại đất này liên quan đến độ cao, thảm thực vật và 

các điều kiện canh tác của địa phương. Loại đất này khá thích hợp với các cây 

trồng cạn như: chè, trẩu, ngô, khoai, sắn… Khi sử dụng vào sản xuất nông 

nghiệp nên chọn những nơi có địa hình ít dốc, tầng đất dày và chú trọng chống 

xói mòn, giữ đất, giữ ẩm đồng thời thường xuyên bồi dưỡng, cải tạo đất. 

+ Đất vàng nhạt trên đá cát (Fq):  

Phân bố tập trung ở bản Phù Lồng A, Phù Lồng B và có diện tích 445,20 

ha, chiếm 4,21% tổng diện tích tự nhiên. Đất có thành phần cơ giới nhẹ, sét vật lý, 

rửa trôi mạnh theo chiều sâu, phản ứng rất chua toàn phẫu diện, hàm lượng chất 

hữu cơ và các chất dinh dưỡng nghèo. Tổng lượng cation kiềm trao đổi và độ no 

bazơ thấp.  

Đất này thích hợp với các loại cây trồng như ngô, đậu đỗ, lúa nương, 

chuối… đạt năng suất khá, khả năng mở rộng diện tích đất nông nghiệp trên loại 

đất này rất hạn chế. Cần chú ý khoanh nuôi bảo vệ rừng đầu nguồn. Những nơi 

thuận lợi có thể bố trí cây trồng theo mô hình Nông - Lâm kết hợp. 
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+ Đất đỏ vàng trên đá sét (Fs):  

Phân bố tập trung ở bản Huổi Tao A, Huổi Tao B và có diện tích là 

601,40 ha, chiếm 5,68% tổng diện tích tự nhiên. Đất có thành phần cơ giới thịt 

trung bình - nặng, càng xuống sâu tỷ lệ sét càng cao, phản ứng rất chua toàn 

phẫu diện, hàm lượng chất hữu cơ tầng mặt khá, giảm nhanh xuống các tầng 

dưới. Tổng số cation kiềm trao đổi thấp.  

Đây là loại đất có hàm lượng dinh dưỡng khá, tầng đất dày và đồng nhất, 

cần được sử dụng hợp lý để phát triển nông lâm nghiệp: ở độ dốc <8
0
 rất thích 

hợp phát triển hoa màu lương thực (Ngô, sắn, đậu đỗ); ở độ dốc 8
0
 - 15

0
 thích 

hợp phát triển các loại cây lâu năm như chè và cây ăn quả; ở độ dốc 15
0
 - 25

0
 

nên bố trí cây trồng dài ngày theo mô hình nông lâm kết hợp; ở độ dốc>25
0
 bố 

trí khoanh nuôi phục hồi rừng. Tuy nhiên, cần chú ý đến biện pháp chống xói 

mòn, bồi dưỡng đất, giữ ẩm cho đất. 

- Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi: 

+ Đất mùn vàng đỏ trên đá macma axit (Ha):  

Phân bố tập trung ở các bản Huổi tao A, Huổi Tao B, Háng Trợ, Háng 

Giống, Nậm Ngám A, Nậm Ngám B, Nậm Ngám C, Pú Nhi A, Pú Nhi B, Pú 

Nhi C, Pú Nhi D. Tổng diện tích loại đất trên địa bàn xã là 4.792,43 ha, chiếm 

45,28% tổng diện tích tự nhiên. Đất có thành phần cơ giới nhẹ, hàm lượng chất 

hữu cơ trung bình, đạm tổng số khá, giảm nhanh theo chiều sâu phẫu diện, hàm 

lượng lân và kali tổng số trung bình. 

Loại đất này ở độ cao <15
0
 xây dựng ruộng và nương bậc thang, thâm 

canh năng suất cây trồng. Đẩy mạnh việc dùng phân bón, vôi và cải tạo thủy lợi 

để có thể canh tác lâu dài. Trên các vùng đất không còn khả năng canh tác, cần 

cải tạo thành đồng cỏ chăn nuôi đại gia súc. 

Tại những khu vực đất có độ dốc từ 15
0
 - 20

0
, tầng đất dày >70cm nên bố 

trí sản xuất theo mô hình nông lâm kết hợp.  

Các khu vực đất dốc>25
0
 nên khoanh nuôi phục hồi rừng. 
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+ Đất mùn đỏ vàng trên đá sét (Hs): 

Phân bố tập trung ở bản Huổi Tao A, Huổi B và có diện tích là 642,80 ha, 

chiếm 6,07% tổng diện tích tự nhiên. Đất có thành phần cơ giới trung bình, hàm 

lượng sét vật lý rửa trôi mạnh theo chiều sâu phẫu diện; phản ứng đất chua ở 

tầng đất mặt, các tầng dưới rất chua; hàm lượng chất hữu cơ ở tầng mặt cao, 

giảm nhanh theo chiều sâu; giàu đạm và lân tổng số, kali tổng số trung bình. 

Tổng lượng cation kiềm trao đổi rất thấp. 

Đây là loại đất có tầng phong hóa tương đối dầy, cấu trúc bền, độ phì tự 

nhiên khá, thích hợp với các cây lâu năm, cây đặc sản, cây dược liệu. Tuy nhiên, 

trong quá trình thâm canh sử dụng đất, cần chú ý đến các biện pháp: Trồng rừng 

và bảo vệ rừng đầu nguồn, chống xói mòn, giữ ẩm, giữ màu, áp dụng các quy 

trình canh tác trên đất dốc, ổn định đất canh tác, làm ruộng nương bậc thang, 

đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất cây trồng. Ưu tiên các vùng đất phân bố tập 

trung tầng đất dày để phát triển các loại cây lâu năm có giá trị kinh tế cao. 

+ Đất mùn vàng nhạt trên đá cát (Hq): Phân bố tập trung ở các bản Huổi 

Tao A, Huổi Tao B, Phù Lồng A, Phù Lồng B, Háng Giống, Pu Cai, Pu Nhi A, 

Pu Nhi B, Pu Nhi C, Pu Nhi C. Tổng diện tích loại đất này là 3.656,82 ha, chiếm 

34,55% tổng diện tích tự nhiên. Đất có thành phần cơ giới nhẹ; phản ứng rất 

chua toàn phẫu diện; hàm lượng chất hữu cơ tầng mặt cao, giảm đột ngột xuống 

các tầng dưới; giàu đạm và lân tổng số, kali tổng số trung bình. Tổng lượng 

cation kiềm trao đổi rất thấp. 

Loại đất này thích hợp phát triển lâm nghiệp, bảo vệ rừng đầu nguồn, 

chống xói mòn đất, kết hợp trồng một số cây lâu năm, cây đặc sản có giá trị kinh 

tế. Những nơi có độ dốc <15
0
 nên thiết kế mương bậc thang để luân canh giữa 

cây họ đậu, cây lương thực và cây lấy sợi. 

* Tài nguyên rừng 

Theo kết quả thống kê đất đai năm 2011, diện tích đất lâm nghiệp của xã 

Pu Nhi là 5.123,64 ha, chiếm 48,41% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó: đất rừng 

sản xuất có diện tích là 481,66 ha và đất rừng phòng hộ là 4.641,98 ha. Độ che 
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phủ đạt 30,10%. 

 Nhờ có các chương trình dự án phát triển nông thôn miền núi và thực 

hiện tốt chính sách giao đất giao rừng, thực hiện tốt các chương trình khoanh 

nuôi và phát triển rừng, đến nay 100% diện tích rừng đã được giao và quản lý.  

Tuy tiềm năng tài nguyên rừng của xã là rất lớn nhưng ý thức bảo vệ và 

phát triển rừng của người dân chưa cao. Đến nay, Ủy ban nhân dân xã và huyện  

đã có những định hướng phát triển và khai thác tài nguyên rừng nhưng vốn đầu 

tư xây dựng cơ sở hạ tầng còn thấp, các cơ sở chế biến lâm sản chưa nhiều, việc 

áp dụng quy trình công nghệ và đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật đầu tư vào ngành 

lâm nghiệp còn quá ít dẫn đến việc khai thác tài nguyên rừng còn nhiều bất cập, 

hiệu quả kinh tế thấp. 

* Tài nguyên khoáng sản 

Theo điều tra khảo sát ban đầu của Tổng cục địa chất Việt Nam, xã Pu 

Nhi có mỏ sắt, chì ở phía Bắc chưa được thăm dò khai thác.  

Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có mỏ than: Trữ lượng không lớn, chất 

lượng than không cao, điều kiện khai thác khó khăn, chủ yếu khai thác phục vụ 

công nghiệp địa phương như: Than Antraxit và bán Antraxit ở bản Huổi Tao A 

tại khu vực giáp xã Thanh An. 

2.2. Điều kiện xã hội của vùng dự án  

2.2.1. Tình hình sử dụng đất 

Theo kết quả thống kê đất đai năm 2011, xã Pu Nhi có tổng diện tích tự 

nhiên là 10.583,85 ha. Cơ cấu sử dụng đất được thể hiện như sau: 

- Đất nông nghiệp: 6.235,83 ha, chiếm 58,92% tổng diện tích tự nhiên. 

- Đất phi nông nghiệp: 522,12 ha, chiếm 5,22% tổng diện tích tự nhiên. 

- Đất chưa sử dụng: 3.795,90 ha, chiếm 35,86% tổng diện tích tự nhiên. 

- Đất khu dân cư nông thôn: 33,79 ha, chiếm 0,32% tổng diện tích tự 

nhiên. Trong đó: Diện tích đất ở tại nông thôn: 29,72 ha, chiếm 0,28% tổng diện 
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tích tự nhiên. 

2.2.1.1 Đất nông nghiệp 

Tổng diện tích đất nông nghiệp của xã là 6.235,83 ha, chiếm 58,92% tổng 

diện tích tự nhiên. Trong đó: 

- Đất lúa nước: 125,44 ha, chiếm 1,19% tổng diện tích tự nhiên; đảm bảo 

cung cấp lương thực cho nhân dân trong xã. 

- Đất lúa nương: 650,02 ha, chiếm 6,14% tổng diện tích tự nhiên. 

- Đất trồng cây hàng năm còn lại: 317,13 ha, chiếm 3,00% tổng diện tích 

tự nhiên. 

- Đất trồng cây lâu năm: 0,68 ha, chiếm 0,01% tổng diện tích tự nhiên. 

- Đất rừng phòng hộ: 4.641,98 ha, chiếm 43,86% tổng diện tích tự nhiên.  

- Đất rừng sản xuất: 481,66 ha, chiếm 4,55% tổng diện tích tự nhiên.  

- Đất nuôi trồng thủy sản có diện tích là 18,92 ha, chiếm 0,18% tổng diện 

tích tự nhiên. 

2.2.1.2. Đất phi nông nghiệp 

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp của xã Pu Nhi là 522,12 ha, chiếm 

5,22% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó: 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp của xã Pu Nhi: 0,17 

ha, chiếm 0,002% tổng diện tích đất tự nhiên. 

- Đất quốc phòng: 99,70 ha, chiếm 0,94% tổng diện tích đất tự nhiên.  

- Đất cho hoạt động khoáng sản: 91,56 ha, chiếm 0,87% tổng diện tích tự 

nhiên. 

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 1,54 ha, chiếm 0,01% tổng diện tích tự nhiên.  

- Đất có mặt nước chuyên dùng: 11,50 ha, chiếm 0,11% tổng diện tích tự 

nhiên. 

- Đất sông, suối: 2,53 ha, chiếm 0,02% tổng diện tích tự nhiên. 

- Đất phát triển hạ tầng: Diện tích đất phát triển hạ tầng là 311,07 ha, 

chiếm 2,94% tổng diện tích tự nhiên. Hiện trên địa bàn xã còn thiếu một số công 

trình công cộng. Trong giai đoạn tới, cần dành một phần quỹ đất để xây dựng cơ 
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sở hạ tầng nhằm phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân trong xã. Ưu tiên phát triển 

hệ thống giao thông; hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội khu trung tâm xã và trung 

tâm bản. 

- Đất ở tại nông thôn: 29,72 ha, chiếm 0,28% tổng diện tích tự nhiên. 

2.2.1.3. Đất chưa sử dụng 

Diện tích đất chưa sử dụng của xã năm 2011 là 3.795,90 ha, chiếm 35,86% 

tổng diện tích tự nhiên. Trong những năm tới, cần đưa ra những biện pháp canh 

tác, khai thác diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích nông 

nghiệp, lâm nghiệp và phi nông nghiệp nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất. 

2.2.1.4. Đất khu dân cư nông thôn 

Diện tích đất khu dân cư nông thôn của xã là 33,79 ha, chiếm 0,32% tổng 

diện tích tự nhiên. Các khu dân cư phân bố tập trung theo các trục đường, tạo điều 

kiện thuận lợi để phát triển và bố trí các công trình phục vụ đời sống nhân dân.  

Bảng 1: Hiện trạng sử dụng đất xã Pu Nhi năm 2011 

   Đơn vị tính: ha 

Thứ tự Chỉ tiêu Mã 

Hiện trạng năm 2011 

Diện tích  

(ha) 

Cơ cấu  

(%) 

  Tổng diện tích tự nhiên   10.583,85 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 6.235,83 58,92 

1.1 Đất lúa nước DLN 125,44 1,19 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN 650,02 6,14 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNK 317,13 3,00 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN 0,68 0,01 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 4.641,98 43,86 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD     

1.7 Đất rừng sản xuất RSX 481,66 4,55 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 18,92 0,18 

1.9 Đất làm muối LMU     

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH     

2 Đất phi nông nghiệp PNN 552,12 5,22 

2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp CTS 0,17 0,002 
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2.2 Đất quốc phòng CQP 99,70 0,94 

2.3 Đất an ninh CAN     

2.4 Đất khu công nghiệp SKK     

2.5 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh SKC     

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ SKX     

2.7 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 91,56 0,87 

2.8 Đất di tích danh thắng DDT     

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA     

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN     

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 1,54 0,01 

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 11,50 0,11 

2.13 Đất sông, suối SON 2,53 0,02 

2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 311,07 2,94 

2.15 Đất phi nông nghiệp khác PNK 4,33 0,04 

2.16 Đất ở tại nông thôn ONT 29,72 0,28 

3 Đất chưa sử dụng CSD 3.795,90 35,86 

4 Đất khu dân cư nông thôn DNT 33,79 0,32 

 (Nguồn: Báo cáo thống kê đất đai năm 2011 xã Pu Nhi) 

2.2.2. Dân số lao động 

2.2.2.1. Dân số 

Theo kết quả thống kê dân số năm 2011, tổng số nhân khẩu của xã Pu Nhi 

là 4.906 nhân khẩu với 839 hộ. Trong đó: dân tộc chủ yếu là dân tộc Thái với 

3.999 nhân khẩu, chiếm 81,51% tổng dân số toàn xã và dân tộc H’Mông với 903 

nhân khẩu, chiếm 18,41% tổng dân số.  

Các dân tộc trên địa bàn xã là Thái, H’Mông, Kinh. Tập quán sinh hoạt và 

sản xuất của mỗi dân tộc cùng với điều kiện về địa hình bị chia cắt mạnh đã có 

những ảnh hưởng lớn đến sự phân bố dân cư trên địa bàn xã. Dân cư trên địa bàn 

xã sống rải rác tại các thung lũng nhỏ xen giữa những dãy núi cao. Trong những 

năm qua, xã Pu Nhi đã triển khai và thực hiện các hình thức truyền thông, phổ 

biến chương trình kế hoạch hóa gia đình cho nhân dân địa phương. Tuy nhiên, tỷ 

lệ sinh vẫn ở mức cao, năm 2011, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của xã Pu Nhi là 

2,16% và mật độ dân số trung bình là 46 người/km
2
. 
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2.2.2.2. Lao động 

Theo kết quả thống kê lao động năm 2011, tổng số người trong độ tuổi lao 

động của xã Pu Nhi là 2.349 người, chiếm 47,88% tổng dân số. Trong đó: 

- Lao động nông nghiệp là 2.129 lao động, chiếm 90,63% tổng lao động; 

- Lao động phi nông nghiệp là 220 lao động, chiếm 9,37% tổng lao động; 

Lao động của xã chủ yếu là lao động nông nghiệp và trình độ lao động 

còn thấp; việc tiếp cận với khoa học, công nghệ còn nhiều hạn chế. Do đó, việc 

đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho người lao động cần phải 

được đặc biệt quan tâm. 

Hiện nay, việc làm cho người lao động đang là vấn đề được chính quyền 

cũng như nhân dân rất quan tâm, đặc biệt là số lao động nông nhàn lúc kết thúc 

mùa vụ. Để giải quyết việc làm cho người lao động cần phải kết hợp chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các ngành nghề sử dụng nhiều lao động phổ 

thông, gắn mục tiêu giải quyết việc làm với chiến lược phát triển kinh tế, ổn 

định đời sống nhân dân và trật tự, an toàn xã hội. 

Bảng 2: Tình hình biến động dân số và lao động xã Pu Nhi giai đoạn 2006 - 2011 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
 Năm 

2006  

 Năm 

2007  

 Năm 

2008  

 Năm 

2009  

 Năm 

2010  

 Năm 

2011  

1  Tổng số nhân khẩu   Người  4.198 4.297 4.499 4.567 4.684 4.906 

2 Tỷ lệ phát triển dân số % 1,48 2,42 2,31 1,90 4,33 4,22 

2.1 Tỷ lệ PTDS tự nhiên % 1,33 2,35 2,22 1,69 0,64 2,16 

  - Số sinh Người 73 125 125 96 50 137 

  - Số tử Người 17 24 25 19 20 31 

2.2 Tỷ lệ PTDS cơ học % 0,14 0,07 0,09 0,22 3,69 2,06 

  - Số đến Người 22 18 22 34 174 134 

  - Số đi Người 16 15 18 24 1 33 

3 Tổng số hộ Hộ 633 677 722 754 819 839 

4 Tổng số lao động Lđộng 2.225 2.277 2.384 2.421 2.483 2.349 

  - Lao động nông nghiệp Lđộng 2.100 2.137 2.226 2.244 2288 2.129 

  - Lao động phi nông nghiệp Lđộng 125 140 158 177 195 220 

(Nguồn: Báo cáo tình hình phát triển dân số, lao động hàng năm xã Pu Nhi) 



 14 

2.2.3. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp 

2.2.3.1. Giao thông 

 Hiện trạng trong vùng dự án có hệ thống đường giao thông khó khăn do 

đó việc vận chuyển và đi lại trong vùng gặp rất nhiều khó khăn. 

2.2.3.2. Hệ thống thuỷ lợi 

Hệ thống thuỷ nông Nậm Ngám, Hồ chứa nước Háng Trợ A, B đảm bảo 

tưới tiêu chủ động tưới cho đất canh tác nông nghiệp và đảm bảo nước sinh hoạt 

cho người dân trong vùng. 

2.2.3.3. Hiện trạng hệ thống điện  

 Trong khu vực dự án hiện nay đã có trạm biến áp phục vụ điện sinh hoạt 

và điện sản xuất cho các hộ dân và các nhu cầu khác. 

2.3. Đánh giá những thuận lợi khó khăn của vùng dự án 

2.3.1. Điều kiện thuận lợi 

a) Điều kiện tự nhiên 

- Vị trí địa lý: Xã Pu Nhi có vị trí nằm tiếp giáp với thành phố Điện Biên 

Phủ - Là trung tâm chính trị, văn hóa, du lịch của tỉnh và có hệ thống đường giao 

thông liên xã khá hoàn chỉnh nối liền trung tâm xã với các xã lân cận. Đây là 

điều kiện thuận lợi để Pu Nhi tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật và mở 

rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm,…  

- Khí hậu, thủy văn: Khí hậu xã Pu Nhi mang tính chất nhiệt đới gió mùa 

vùng núi phía Bắc. Khí hậu của xã Pu Nhi được chia thành 2 mùa là mùa mưa 

và mùa khô. 

Xã Pu Nhi có hồ Nậm Ngam với tổng diện tích hồ là 137 ha và hệ thống 

suối Nậm Ngám - là suối thượng nguồn lưu vực sông Mê Kông. Đây là nguồn 

nước chính cung cấp cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của nhân dân xã 

Pu Nhi. 

b) Các nguồn tài nguyên 



 15 

- Tài nguyên đất: Xã Pu Nhi có diện tích đất tự nhiên lớn. Theo kết quả 

thống kê đất đai năm 2011, xã Pu Nhi có tổng diện tích tự nhiên là 10.583,85 ha 

đất chưa sử dụng còn nhiều: 3.795,90 ha, chiếm 35,86% tổng diện tích tự nhiên. 

Đồng thời, Pu Nhi nằm trong vùng khí hậu phù hợp với nhiều loại cây trồng, vật 

nuôi. Đây là những điều kiện thuận lợi cho xã Pu Nhi phát triển một nền nông 

nghiệp bền vững. 

- Tài nguyên rừng: Xã Pu Nhi diện tích rừng khá lớn, chiếm 48,41% tổng 

diện tích tự nhiên. Rừng Pu Nhi là một thế mạnh và có tiềm năng phát triển rừng 

sinh thái núi cao Pu Nhi kết hợp với hồ Nậm Ngám tạo tuyến tua du lịch Mường 

Phăng. 

c) Dân số - lao động. 

Theo kết quả thống kê lao động năm 2011, tổng số nhân khẩu của xã Pu 

Nhi là 4.906 nhân khẩu với 839 hộ, tổng số người trong độ tuổi lao động của xã 

Pu Nhi là 2.349 người, chiếm 47,88% tổng dân số. Trong đó: 

+ Lao động nông nghiệp là 2.129 lao động, chiếm 90,63% tổng lao động; 

+ Lao động phi nông nghiệp là 220 lao động, chiếm 9,37% tổng lao động; 

Nhân dân xã Pu Nhi có kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp trên đất 

dốc, lực lượng lao động dồi dào, có truyền thống đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, tin 

tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 

2.3.2. Điều kiện khó khăn 

Bên cạnh những mặt thuận lợi cũng có một số điểm hạn chế gây ảnh 

hưởng không nhỏ tới sản xuất, đời sống và định hướng phát triển của xã Pu Nhi, 

cụ thể như sau: 

- Địa hình chia cắt mạnh, độ dốc lớn, gây khó khăn cho việc bố trí cây 

trồng, vật nuôi và đặc biệt là xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống giao 

thông liên bản . Hệ thống thủy lợi đã được xây dựng nhưng chưa đáp ứng được 

nhu cầu sản xuất nông - lâm nghiệp nên còn một số diện tích đất canh tác phụ 

thuộc vào thiên nhiên ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng sản phẩm. 
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- Hiện trạng trong vùng dự án có hệ thống đường giao thông khó khăn do 

đó việc vận chuyển và đi lại trong vùng gặp rất nhiều khó khăn. 

- Pu Nhi là xã vùng cao đặc biệt khó khăn, điểm xuất phát kinh tế thấp so 

với mặt bằng chung của huyện, tỉnh. Nền kinh tế còn mang nặng tính thuần 

nông, sản xuất nông nghiệp là chính song chưa được toàn diện. 

- Người dân tuy có tính cần cù và kinh nghiệm trong sản xuất nhưng trình 

độ dân trí còn thấp, lao động chủ yếu là chưa qua đào tạo nên việc học hỏi, tiếp 

thu những thành tựu của khoa học kỹ thuật bị hạn chế. Đây là một trong những 

nguyên nhân ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Pu Nhi. 

- Hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội còn thiếu, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa 

được hoàn thiện. 

- Vùng triển khai dự án là vùng đất thoái hóa, bạc màu mà người dân cho là 

không trồng được cây gì trên đó. Vì vậy, đất đã bị bỏ hoang hóa nhiều năm nay 

nên, đã trở thành bãi chăn thả gia súc tự do của 4 bản: Nậm Ngám, Phiêng 

Ngám , Pu Nhi và bản Phù Lồng. 

- Trình độ dân trí còn thấp, chưa tin tưởng vào tiến bộ KHKT mà dự án hỗ 

trợ, gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện dự án. Cụ thể:  

+ Năm 2014 thực hiện mô hình chăn nuôi bò lai sinh sản. Các hộ sợ bò lai 

không thích ứng được điều kiện thời tiết và đã làm đơn xin chuyển đổi sang bò 

địa phương (Đơn xin chuyển đổi giống bò lai thành giống bò địa phương  ngày 

25, tháng 3 năm 2014 của các hộ dân). Cơ quan chủ trì đã làm đơn xin ý kiến 

lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Khoa học và Công nghệ đã có công 

văn trả lời không đồng ý chuyển đổi giống bò lai thành giống bò địa phương. Cơ 

quan chủ trì  phối hợp với UBND xã Pu Nhi đến từng hộ vận động nhiều lần 

mới thực hiện. 

+ Năm 2015 thực hiện mô hình trồng cây ngô lai LVN 10 các hộ cho là khu 

vực này đất đã thoái hóa bạc màu không trồng được vì các hộ đã trồng nhiều 

loại cây khác nhau trong đó có cây ngô vào những năm trước nhưng không cho 
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thu hoạch và làm đơn trình cơ quan chủ trì thực hiện dự án xin chuyển đổi sang 

khu vực khác. Cơ quan chủ trì thực hiện dự án đã làm đơn trình Sở Khoa học và 

Công nghệ (theo đơn xin chuyển đổi địa điển trồng cây ngô lai của các hộ tham 

gia dự án) xin chuyển đổi nhưng không được Sở chấp nhận. Cơ quan chủ trì 

phối hợp với UBND xã Pu Nhi, cùng với trưởng bản của 2 bản: Nậm Ngám và 

Phiêng đi vận động nhiều lần các hộ dân mới thực hiện. Vì vậy, đến vụ hè thu 

năm 2016 mới tổ chức thực hiện được mô hình trồng cây ngô lai LVN10.  

- Việc sản xuất nông nghiệp trên địa bàn chủ yếu là sản xuất mang tính 

truyền thống, kinh nghiệm là chính, chưa có điều kiện tiếp thu, ứng dụng các 

TBKT mới phục vụ sản xuất. 

2.4. Tình hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của vùng dự án trước khi 

thực hiện dự án 

Vùng lưu vực lòng hồ Nậm Ngam hiện đang có các hệ canh tác sau: 

a. Hiện trạng sản xuất lâm nghiệp 

Vai trò của lâm nghiệp đối với kinh tế hộ gia đình không lớn, nhưng rất 

quan trọng. Hầu hết diện tích đất lâm nghiệp khu vực xung quanh hồ Nậm 

Ngam đều bỏ hoang hóa, chưa được đầu tư trồng rừng, một diện tích rất nhỏ đã 

trồng Keo và Sa mộc nhưng chưa có giá trị về mặt kinh tế vì mới trồng thực hiện 

dự án 661; chương trình 327 trên địa bàn trồng rừng Thông mã vĩ nhìn chung 

cây sinh trưởng và phát triển trung bình, diện tích đất còn lại phổ biến rừng phục 

hồi sau nương rẫy và khoanh nuôi phục hồi rừng với các loài cây tiên phong ưa 

sáng như: sau sau, thôi ba, vối thuốc và một số loài cây gỗ khác không cho giá 

trị kinh tế. 

b. Hiện trạng sản xuất  nông nghiệp 

Hoạt động sản xuất chính trong khu vực hồ Nậm Ngam là nông nghiệp, 

ngành nông nghiệp chiếm khoảng 76,5% tổng sản phẩm của vùng dự án. Các 

sản phẩm chính bao gồm: gạo tẻ đỏ, ngô giống địa phương, ngô VN10, sắn, lạc 
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và đậu tương cho năng suất và sản lượng thấp. Sản lượng lương thực bình quân đầu 

người quy thóc chỉ đạt 225 kg /người/năm. 

c. Hiện trạng chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản 

- Chăn nuôi đóng vai trò quan trọng trong ngành nông nghiệp của vùng dự 

án, về số lượng chiếm khoảng 8,4% số lượng gia súc của toàn huyện Điện Biên 

Đông năm 2012
1
. Vật nuôi chủ yếu bao gồm gà, vịt, ngan, lợn, gia súc và trâu, 

bò để lấy sức kéo. Chăn nuôi mang tính nhỏ lẻ, thiếu tập trung, các gia đình nuôi 

theo hình thức chăn thả tự và do đa số thả rông là chủ yếu, thức ăn cho chăn 

nuôi chủ yếu là ngoài tự nhiên. Diện tích đất lâm nghiệp sử dụng cho chăn nuôi 

chưa được quy hoạch cụ thể. Các giống được các hộ gia đình ưa chuộng hiện 

nay là bò, vịt, dê… 

- Nuôi trồng thủy sản với tổng số 32 ha diện tích mặt nước người dân địa 

phương mới chỉ áp dụng các hình thức nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến 

mang tính truyền thống, chăm sóc tùy thuộc và kinh tế từng hộ gia đình nên 

năng suất sản lượng thấp. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Niên gián thống kê tỉnh Điện Biên 2013, Cục thống kê tỉnh Điện Biên 2013  
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PHẦN 3 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

3.1. Tổ chức thực hiện và quản lý dự án 

3.1.1. Tổ chức thực hiện 

Cơ quan chủ trì dự án: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học 

công nghệ tỉnh Điện Biên thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành dự án;  

Tham gia điều hành dự án tại xã còn có đ/c phó chủ tịch UBND xã, cán bộ 

khuyến nông xã, trưởng bản Nậm Ngám A và Phiêng Ngám.  

Chủ nhiệm dự án : Ths. Bùi Viết Truy 

Cán bộ kỹ thuật dự án : KS. Vũ Mạnh Tâm, KS. Nguyễn Thanh Tùng là 

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

Điện Biên. 

3.1.2.  Quản lý tài chính của dự án  

Toàn bộ quá trình sử dụng kinh phí của dự án từ khâu: lập dự toán, cấp 

phát, quản lý, giám sát chi và quyết toán kinh phí đều được tuân thủ nghiêm 

chỉnh theo quy định hiện hành, thực hiện nội dung chi, định mức chi theo dự 

toán đã được Sở Tài Chính và Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định và phê 

duyệt. 

Mỗi hộ dân được hỗ trợ không hoàn lại giống cây trồng, vật nuôi, bao gồm: 

100% chi phí về giống, 50%  chi phí: thuốc trừ sâu, phân hoá học, thuốc BVTV. 

Mức hỗ trợ theo định mức kinh tế kỹ thuật đã được thẩm định và phê duyệt; 

Xem bảng 3:  

Bảng 3: Định mức hỗ trợ cho 1 hộ tham gia dự án 

STT Nội dung 
Qui mô       

(ha/hộ) 
Đơn vị tính Số lượng          

1. Mô hình trồng rừng hỗn giao (Qui mô: 20ha, 10 hộ tham gia, mỗi hộ 02ha) 

a Cây Mỡ ( Qui mô: 08ha, 10 hộ tham gia, mỗi hộ 8000 m
2
 ) 

- Giống cây Mỡ Cây Cây/hộ 1467 

 - Phân NPK(5-10-3) năm 1 Kg Kg/hộ 133,4 
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 - Phân NPK(5-10-3) năm 2 Kg Kg/hộ 133,4 

 b Cây Vối thuốc ( Qui mô: 4 ha, 10 hộ tham gia, mỗi hộ 4000 m
2
 ) 

- Giống Vối thuốc 0,4 Cây/hộ 734 

- Phân NPK(5-10-3) năm 1 0,4 Kg/hộ 67 

- Phân NPK(5-10-3) năm 2 0,4 Kg/hộ 67 

c Cây Bạch đàn ( Qui mô: 8 ha; 10 hộ tham gia, mỗi hộ 8000 m
2
 ) 

- Giống bạch đàn 0,8 Cây/hộ 1461 

- Phân NPK(5-10-3) năm 1 0,8 Kg/hộ 160 

- Phân NPK(5-10-3) năm 2 0,8 Kg/hộ 160 

2. Mô hình Cà phê ( Qui mô: 07 ha; 10 hộ tham gia, mỗi hộ 7000 m
2
 ha)  

a Giống cà phê 0,7 Cây/hộ 3675 

b Phân bón năm thứ nhất 

 - Đạm U rê  0,7 Kg/hộ 49 

 - Lân Văn Điển 0,7 Kg/hộ 227,5 

 - Ka li  0,7 Kg/hộ 21 

- BVTV (hỗ trợ bằng tiền) 0,7 Đồng/hộ 350.000 

- Vôi bột 0,7 Kg/hộ 245 

c Phân bón năm thứ 2 

- Đạm U rê  0,7 Kg/hộ 94,5 

- Lân Văn Điển 0,7 Kg/hộ 140 

- Ka li  0,7 Kg/hộ 21 

- BVTV (hỗ trợ bằng tiền) 0,7 Đồng/hộ 350.000 

3. Mô hình trồng cây Lê (Qui mô: 01 ha; 10 hộ tham gia, mỗi hộ 1000m
2 
) 

a Giống cà Lê Cây/hộ 55 

b Phân bón, thuốc BVTV năm thứ 1 

 - Đạm U rê  0,1 Kg/hộ 5 

 - Lân Văn Điển 0,1 Kg/hộ 25 

 - Ka li  0,1 Kg/hộ 5 
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- BVTV (hỗ trợ bằng tiền) 0,1 Đồng/hộ 40.000 

- Vôi bột 0,1 Kg/hộ 25 

c Phân bón, thuốc BVTV năm thứ 2 

 - Đạm U rê  0,1 Kg/hộ 7,5 

 - Lân Văn Điển 0,1 Kg/hộ 3,5 

 - Ka li  0,1 Kg/hộ 6 

- BVTV (hỗ trợ bằng tiền) 0,1 Đồng/hộ 50.000 

4. Mô hình trồng cây Ngô lai LVN10 (Qui mô: 10 ha, 10 hộ tham gia, mỗi hộ 01 ha ) 

- Giống Ngô lai 

01 ha 

Kg/hộ 17 

 - Đạm U rê  Kg/hộ 150 

 - Lân Văn Điển Kg/hộ 250 

 - Ka li  Kg/hộ 60 

- BVTV (hỗ trợ bằng tiền) Đồng/hộ 700.000 

5. Mô hình chăn nuôi bò lai sinh sản (Qui mô: 10 con; 10 hộ tham gia, mỗi hộ 01 con) 

- Giống bò  Con/hộ 01 

- Giống cỏ voi  Kg/hộ 30 

6. Hỗ trợ nuôi cá cộng đồng hồ Nậm Ngam (20 

ha mặt nước hồ chứa) 
Bàn giao cho Ban Quản lý hồ 

- Giống cá Trắm 

20 ha 

Con 1250 

- Giống cá Trôi Con 7895 

- Giống cá Mè Con 13.750 

- Giống cá Chép lai Con 2000 
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Một số hình ảnh giao nhận giống phân bón cho các hộ tham gia thực hiện dự án 

 
Tập huấn kỹ thuật cho bà con trước khi trồng 

3.2. Kết quả thực hiện 

3.2.1. Kết quả về qui mô dự án 

Sau 3 năm thực hiện, dự án đã thực hiện các mô hình với quy mô như sau: 
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Bảng 4: Nội dung và qui mô các mô hình dự án 

Stt Mô hình Qui mô Thực hiện % thực hiện 

1 Mô hình trồng rừng hỗ giao 20ha 20 ha 100 

2 Mô hình trồng cây Cà phê 7 ha 07 ha 100 

3 Mô hình hỗ trợ thả cá cộng đồng xuống 

hồ Nậm Ngam (20ha mặt nước hồ chứa) 
20ha 24.895 con 100 

4 Mô hình chăn nuôi bò cái lai sinh sản 10 con 10 con 100 

5  Mô hình trồng cây ăn quả: cây Lê 01 ha 01 ha 100 

6 Mô hình thâm canh cây Ngô lai 10 ha 10 ha 100 

Ghi chú: Tại địa bàn triển khai dự án diện tích đất của bà còn chưa được cấp sổ. 

Nội dung lập hồ sơ, thiết kế mô hình của dự án không dược phê duyệt, nên 

không có kinh phí thực hiện. Vì vậy, việc xác định diện tích diện tích trồng và 

sơ đồ vị trí trồng không bố trí dược. Do đó, diện tích trồng trong báo cáo được 

xác định thông qua việc cấp cây giống cho các hộ dân. 

3.2.2. Kết quả thực hiện các mô hình 

3.2.2.1. Kết quả thực hiện mô hình trồng cây công nghiệp: cây Cà phê Catimor 

- Diện tích: Năm 2013 dự án thực hiện 07 ha cây cà phê catimor tại khu 

vực ven lòng hồ Nậm Ngam trên địa bàn 02 bản: Phiêng Ngám và Nậm Ngám A 

của xã Pu Nhi; Kết quả như bảng 5 

Bảng 5 : Kết quả về diện tích mô hình trồng cây Cà phê chè 

Stt Bản Số hộ Diện tích (ha) Tổng số diện tích (ha) 

1 Nậm Ngám A 4 2,8 2,8 

2 Phiêng Ngám 6 4,2 4,2 

Tổng 7 7 
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Cây cà phê 1 năm tuổi trồng tại khu lòng hồ Nậm Ngam, xã Pu Nhi, huyện Điện 

Biên Đông 

 

- Thời vụ: Cây cà phê tốt nhất được trồng vào đầu mùa mưa. Tuy nhiên 

thời điểm triển khai dự án thì đoạn đường đến xã Pu Nhi đang làm, gây ách tắc 

không vận chuyển được cây giống, phân bón đến được điểm triển khai dự án 

(Đang làm đường). Vì vậy, đến ngày 15/8 năm 2013 mới vận chuyển được cây 

giống, phân bón đến địa điểm triển khai được. Cây cà phê được trrồng vào ngày 

20/8/2013. 

- Giống: Về giống cà phê trồng trên diện tích của dự án là giống cà phê 

Catimor, dự án cấp cho mỗi hộ 3500 cây giống (cả trồng dặm) đủ để trồng trên 

diện tích 7000 m
2
. 

- Khoảng cách, mật độ trồng: Mật độ 5.000cây/ha, hàng cách hàng 2m, 

cây cách cây 1m. 

- Phân bón: Phân đạm, lân, kali cấp phát cho từng hộ dân ngay từ đầu vụ 

với số lượng theo định mức như bảng 3. 

- Tập huấn Quy trình kỹ thuật trồng, bón phân, chăm sóc: Dự án đã tổ 

chức 02 lớp tập huấn cho các hộ dân về quy trình trồng và chăm sóc, thu hoạch 
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và bảo quản các loại cây, con: Mỡ, Bạch đàn, Vối thuốc, cà phê, ngô lai, cây ăn 

quả, chăn nuôi bò cái sinh sản. Mặt khác, khi cấp phát giống, phân bón cán bộ 

kỹ thuật của dự án đã phổ biến lại quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà 

phê cho các hộ tham gia dự án. Khi trồng cây cán bộ kỹ thuật luôn bán sát và chỉ 

bảo, hướng dẫn cho các hộ ngay tại nương.  

- Tình hình sâu, bệnh: Bệnh chủ yếu là bệnh gỉ sắt, khô cành, quả. Nói 

chung mức độ bệnh hại cây cà phê ở mức nhẹ không ảnh hưởng đến năng suất, 

sản lượng cây. 

- Về chất lượng: Cây phát triển bình thường, chiều cao trung bình 1m. 

đường kính tán 80cm,  tỷ lệ sống đạt 85%; Số cây bị chết là do khu vực triển 

khai dự án là vùng đất thoái hóa, bạc màu, bị bỏ hoang không canh tác nhiều 

năm nên trở thành khu vực chăn thả gia súc tự do của 3 bản: Pu Nhi, Nậm 

Ngám, Phiêng Ngám cho nên gia súc đã vào phá cây.  

- Về năng suất: Cà phê là cây công nghiệp dài ngày. Sau khi trồng khoảng 

3 - 4 năm thì có thể bắt đầu cho thu hoạch ổn định. Cây cà phê trong mô hình dự 

án trồng được 02 năm (từ năm 2013-2015) cây bắt đầu cho quả bói năng suất 

ước tính đạt 01tấn tươi/ha. Do quả cây cà phê chín dải rác, không đều, phải thu 

hoạch nhiều lần/vụ. Mặt khác, cà phê năm 2015 mất giá 4.500 đ/kg quả tươi  và 

phải vận chuyển ra huyện Mường Ảng mới tiêu thụ được. Vì vậy, hầu hết các hộ 

bỏ không thu hoạch vụ này (Các hộ thu hoạch về cân). 

Bảng 6 : Kết quả về năng suất cây cà phê năm 2015 

Stt Họ và tên Bản Năng suất(tạ/ha) 

1 Lò Văn Loan Nậm Ngám Bỏ không thu hoạch 

2 Lò Văn Lả A Nậm Ngám 01 tấn/ha 

3 Lò Văn Ún Nậm Ngám Bỏ không thu hoạch 

4 Lò Văn Lả ( Sơn) Nậm Ngám Bỏ không thu hoạch 

5 Lò Văn Dung  Phiêng Ngám 8 tạ/ha 

6 Lường Văn Hồng Phiêng Ngám Bỏ không thu hoạch 

7 Lường Văn Tính Phiêng Ngám Bỏ không thu hoạch 

8 Sủng Nờ Pó Phiêng Ngám Bỏ không thu hoạch 

9 Sùng Chừ Tủa Phiêng Ngám Bỏ không thu hoạch 
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10 Lò Văn Thư Phiêng Ngám Bỏ không thu hoạch 

 

Tuy nhiên trong đợt rét đậm, rét hại kỷ lục trong 40 năm trở lại đây, từ 

ngày 22 – 28/01/2016 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt ở xã Pu Nhi có những nơi nhiệt 

độ xuống 0
0
c đã làm 100% diện tích cây cà phê của dự án bị chết (Theo báo cáo 

của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trong đợt rét 

đậm, rét hại từ ngày 22 - 28/1/2016 trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nông - 

lâm nghiệp và chăn nuôi: 3.566,8ha lúa bị thiệt hại hoàn toàn và 316,63ha thiệt 

hại từ 30 - 70%; 1,6ha hoa màu bị thiệt hại hoàn toàn; 5,1ha lạc và gần 267ha 

cây trồng lâu năm (cà phê, thảo quả, sa nhân) bị thiệt hại từ 30 - 70%; Rừng có 

1.904ha thiệt hại hoàn toàn, 187ha thiệt hại từ 30 - 70% và 1.920ha thiệt hại 

dưới 30%. Về chăn nuôi, có hơn 3.000 con trâu, bò, ngựa, dê, lợn và 1.631 con 

gia cầm bị chết. Đối với thủy sản thì có 0,92ha bị thiệt hại hoàn toàn. Nguồn: 

http://dienbientv.vn). Ngày 02/02/2016 cơ quan chủ trì dự án cùng với Sở khoa 

học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và PTNT, phòng NN&PTNT huyện Điện 

Biên Đông, UBND xã Pú Nhi, trưởng bản 2 bản Nậm Ngám, Phiêng Ngám và 

các hộ dân tham gia dự án đã đi đến các đồi trồng cà phê để kiểm tra xác minh 

nguyên nhân cây cà phê bị chết; qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra kết luận 

nguyên nhân dẫn đến cây cà phê bị chết là do đợt rét đậm, rét hại ngày 22 – 

28/01/2016 gây ra. 

  

tel:22%20-%2028/1/2016
http://dienbientv.vn/
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Cây cà phê bị chết do đợt rét ngày 22-28/01/2016 

Ghi Chú: Do ảnh hưởng của thiên tai đã làm cho mô hình cây cà phê bị 

chết 100% làm thiệt hại rất lớn đến đời sống kinh tế của các hộ dân tham gia 

dự án nói chung và ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của dự án nói riêng.  

Nhưng do trong nội dung của dự án không có phần bổ sung, hỗ trợ xây dựng 

lại mô hình do thiên tai gây ra. Vì vậy, sau đợ rét đậm, rét hại làm 100% 

diện tích cây cà phê bị chết dự án không có hỗ trợ về kinh phí cho người dân 

bị thiệt hại. 

Nhận xét: Cây cà phê không có sự đòi hỏi khắt khe về về nguồn gốc địa 

chất, nó có thể phát triển tốt trên nhiều loại đất khác nhau: Đất nâu đỏ, nâu 

vàng trên bazan, đất đỏ vàng trên phiến sét hoặc đất xám trên 

Grannite…Trong đó, với đất đỏ bazan, cà phê thường sinh trưởng, phát triển 

tốt và cho năng suất cao (Phù hợp với điều kiện đất đai vùng dự án). 

 Cà phê chè thích hợp với các vùng khí  hậu á nhiệt đới và vùng cao 

nguyên ở các nước nhiệt đới. Nhiệt độ thích hợp từ 20-25
0
C. Sự phát triển 

của cây sẽ suy yếu khi nhiệt độ môi trường trên 25
o
C. Nếu có sương giá 

thì lá và trái cà phê sẽ bị hư hại, lượng mưa thích hợp từ 1.750 - 

2.000mm. Nếu lượng mưa thấp hơn 1500mm hoặc cao 2500 mm sẽ bắt 

đầu gây bất lợi cho cây.  

 Kết luận: Cây cà phê trồng trên vùng lòng hồ Nậm Ngam của xã Pu 

Nhi sinh trưởng và phát triển được, nhưng cho năng suất chưa cao; 

Nguyên nhân: Vùng dự án có khí hậu thuộc loại nhiệt đới gió mùa núi 

cao, mùa Đông tương đối lạnh và ít mưa, mùa hạ nóng, mưa nhiều, chịu 
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ảnh hưởng vừa của gió tây khô và nóng.  Nhiệt độ trung bình hàng năm là 

23,2
0
C, biên độ giao động ngày đêm là 10,9

0
C. Lượng mưa hàng năm là 

1500-1600mm/năm, lượng mưa ít phân bố không đều; lượng mưa chủ yếu 

tập trung vào các tháng 6, 7, 8 chiếm 80% lượng mưa hàng năm. Vùng dự 

án có mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, mùa này thường xuất 

hiện những đợt sương muối nhẹ làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng 

và phát triển của cây trồng, vật nuôi và năng suất, sản lượng cây trồng đặc 

biệt là các loài cây hoa màu của nhân dân trong vùng.  

 Vì vậy, để phát triển được cây cà phê trên khu vực lòng hồ xã Pu Nhi 

cần phải chú ý một số điều sau: Trồng cây che bóng cho cây cà phê, thường 

xuyên cập nhật thông tin thời tiết của vùng, nếu có thời tiết có sương muối 

thì phải có biện pháp phòng chống như: tưới nước lên cây, tuốt bỏ lá cây…  

Ngoài ra còn chú ý đến một số sâu bệnh hại, chế độ bón phân, làm cỏ xới 

xáo sao cho phù hợp với điều kiện sinh trưởng và phát triển. 

3.2.2.2. Kết quả thực hiện mô hình trồng rừng hỗn giao: Mỡ - Bạch đàn- 

Vối thuốc 

- Qui mô: 20 ha 

 Trong 3 năm thực hiện dự án đã hỗ trợ 10 hộ dân trồng 20 ha rừng hỗn 

giao (Mỡ, bạch đàn, Vối thuốc) tại vùng lòng hồ Nậm Ngam của xã Pu Nhi; 

Kết quả trồng rừng hỗn giao cụ thể như sau:  

Bảng 7: Kết quả về diện tích mô hình trồng rừng hỗn giao 

Stt Bản Số hộ diện tích (ha) Tổng số diện tích (ha) 

1 Nậm Ngam A 4 8 8 

2 Phiêng Ngám 6 12 12 

Tổng 20 20 

Đây là mô hình được xây dựng trên đối tượng đất bị thoái hoá mạnh, 

lớp đất mặt bị xói mòn chỉ còn lại kết von và sỏi đá, đất rắn chắc, khô cứng. 

Việc xử lý thực bì trước khi trồng tương đối đơn giản, do độ che phủ của 
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thực bì thưa (< 30%) nên không phát toàn bộ thực bì mà chỉ tiến hành  đào 

hố để trồng cây. Tại thời điểm điều tra Bạch đàn sinh trưởng tốt nhất, tiếp 

theo là mỡ, Vối thuốc. Trên dạng đất thoái hoá như vậy thì mô hình này 

được coi là thành công. Các loài cây trồng sinh trưởng, phát triển được có 

triển vọng. 

 

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn bà con trồng cây tại nương 

Bảng 8: Sinh trưởng của các cây Bạch đàn, Mỡ, Vối thuốc tại khu vực lòng hồ Nậm Ngam, xã Pu 

Nhi (7/2014 – 10/2016) 

TT Tên loài Tỷ lệ sống D1.3 (cm) Hvn (m) 

1 Bạch đàn U6 85,4% 6,8 2,9 

2 Mỡ 90,9% 6,8 2,3 

3 Vối thuốc 75,1% 1,05 1,13 

- Về tỷ lệ sống: Tỷ lệ sống của của các cây trong mô hình có sự dao động 

từ 75,1- 90,9%, trong đó cây mỡ có tỷ lệ sống đạt cao nhất là 90,9%, Vối thuốc 

có tỷ lệ sống thấp nhất đạt 75,1%. 

- Về sinh trưởng của các cây trong mô hình: Cây bạch đàn sinh trưởng 

đường kính và chiều cao là lớn nhất trong mô hình rừng hỗn giao đạt 6,8cm về 

đường kính và 2,9m về chiều cao, thấp nhất là cây Vối thuốc chỉ đạt 1,05 cm về 

dường kính và 1,13m về chiều cao. 
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* Các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ đã thực hiện: 

Do đặc điểm của ngành sản xuất lâm nghiệp, có chu kỳ dài hơn với các 

loài cây nông nghiệp khác (1 chu kỳ kinh doanh thường từ 5-10 năm đối với 

bạch đàn, 10-15 năm đối với mỡ, vối thuốc). Vì vậy, mô hình trồng rừng hỗn 

giao của dự án chưa có trữ lượng nên không thể đánh giá được hiệu quả kinh 

tế cũng như các biện pháp kỹ thuật, nên trong phạm vi nghiên cứu của dự án 

này chỉ tổng kết các biện pháp kỹ thuật gây trồng: 

Bảng 9: Các biện pháp kỹ thuật gây trồng mô hình trồng rừng hỗn giao tại 

khu vự lòng hồ Nậm Ngam, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông. 

STT Nội dung công việc Biện pháp cụ thể 

1 Xử lí thực bì Pháp dọn toàn diện, đốt 

2 Làm đất, đào hố 

Làm thủ công, cục bộ. 

- Thời gian đào hố trước khi trồng 20-30 ngày. 

 - Kích thước hố: 30x30x30 cm 

3 
Loài cây, phương thức và mật 

độ trồng 

Trồng rừng hỗn giao theo hàng: Bạch đàn, Mỡ, Vối 

thuốc. Mật độ: 1666 cây/ ha 

4 Nguồn giống 

- Bạch đàn U6: cây con tạo từ mô 

- Mỡ: cây con tạo từ hạt  

- Vối thuốc: cây con tạo từ hạt 

- Nguồn giống: Ban quản lý rừng phòng hộ huyện 

Điện Biên. 

5 Bón phân 
Bón lót 200g NPK 5:10:3  

Bón thúc: 200g NPK 5:10:3 

6 Chăm sóc 
Năm 1: Chăm sóc 2 lần ( tháng 7 và tháng 11) 

Năm 2: Chăm sóc 2 lần vào các tháng 3-4; 10-11. 

* Các tiến bộ kỹ thuật áp dụng trong mô hình trồng rừng hỗ giao 
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a) Mật độ trồng: 1666 cây/ha (cây cách cây 2 m, hàng cách hàng 3 m). 

b) Thời vụ trồng: Trồng vào mùa mưa từ tháng 6- cuối tháng 8, trồng vào 

những ngày mưa kéo dài trời râm mát, đất đủ ẩm, không có gió to. 

c) Nguồn giống, tiêu chuẩn cây giống: 

- Nguồn giống: Hạt giống Mỡ, Vối thuốc đem gieo ươm, phải được lấy từ 

các nguồn giống là rừng chuyển hóa hoặc từ các cây mẹ được công nhận. 

- Tiêu chuẩn cây con đem trồng: Cây giống được ươm trồng trong bầu 

nilon Polyetylen có kích thước: Chiều cao = 11cm, đường kính = 5 cm; ươm 

trong vườn ươm từ 4 tháng đến 6 tháng; chiều cao cây từ 30 cm đến 50 cm, 

đường kính gốc 3 mm đến 5 mm, có từ 5-6 lá, khỏe mạnh, không bị cụt ngọn, 

sâu bệnh. 

d) Xử lý thực bì: Phát trắng, dọn sạch thực bì trên toàn bộ diện tích (dọn 

thực bì xếp theo đường mức) trước khi cuốc hố. 

đ) Làm đất: Làm đất cục bộ bằng phương pháp cuốc hố; kích thước hố 

trồng: 30cm x 30cm x 30cm; bố trí hố cuốc giữa các hàng theo kiểu nanh sấu. 

Lấp hố: Lấp đất trước khi trồng từ 8 đến 10 ngày. Khi lấp hố gạt lớp đất mặt 

nhiều mùn đã đập nhỏ, nhặt hết rễ cây, đá lẫn lấp đầy miệng hố theo hình mâm 

xôi (lấp đất cao hơn miệng hố 2 cm đến 3cm). 

e) Kỹ thuật trồng cây: Bới một hốc ở giữa hố sâu 15 cm, rộng đủ đặt vừa 

bầu cây, xé bỏ vỏ bầu, đặt cây thẳng đứng giữa hố, mặt trên của bầu thấp hơn 

mặt hố từ 1,5 đến 2 cm; lấp đất tơi nhỏ (loại bỏ đá, cỏ dại) cao đến 2/3 bầu, nén 

chặt xung quanh bầu (tránh làm vỡ bầu); tiếp tục lấp đất tới đường kính cổ rễ, 

lấp đất cao hơn mặt bầu từ 1,5 cm đến 2 cm cho kín cổ rể. 

f) Chăm sóc rừng trồng 

*  Năm thứ nhất: Sau khi trồng được 1 – 1,5 tháng, nội dung chăm sóc: 

+ Phát sạch cỏ, dây leo, cây bụi lấn át cây trồng trên toàn bộ diện tích. 

+ Rẫy cỏ, xới vun xung quanh gốc cây trồng đường kính rộng 0,8 m. 

+ Trồng dặm lại những cây bị chết, gỡ dây leo cuốn cây, chống lại cây bị 

đổ, đất vùi. 

- Chăm sóc lần 2: Vào tháng 10 - 11, nội dung chăm sóc: 

+ Phát sạch cỏ, dây leo cây bụi lấn át cây trồng trên toàn bộ diện tích. 
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* Năm thứ hai: Chăm sóc 3 lần. 

- Chăm sóc lần 1: Vào tháng 3-4, nội dung chăm sóc: 

+ Phát sạch cỏ, dây leo cây bụi lấn át cây trồng trên toàn bộ diện tích. Kết 

hợp bón phân 

+ Rẫy cỏ, xới vun xung quanh gốc cây trồng đường kính rộng 0,8 m. 

- Chăm sóc lần 2: Vào tháng 6-7, nội dung chăm sóc: 

+ Phát sạch cỏ, dây leo cây bụi lấn át cây trồng trên toàn bộ diện tích. 

- Chăm sóc lần 3: Vào tháng 10-11, nội dung chăm sóc : 

+ Phát sạch cỏ, dây leo,cây bụi lấn át cây trồng trên toàn bộ diện tích. 

- Tập huấn Quy trình kỹ thuật trồng, bón phân, chăm sóc: Ngoài việc 

các hộ được tham gia tập huấn về quy trình kỹ thuật, trồng và chăm sóc các 

loại cây trồng, vật nuôi trong mô hình dự án, cán bộ kỹ thuật của dự án còn 

tập huấn lại cho các hộ dân cùng với việc cấp phát giống, phân bón ngay từ 

đầu vụ và trực tiếp hướng dẫn các hộ dân ngay tại nương với phương thức 

cầm tay chỉ việc.  
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Sở Khoa học và Công nghệ, Sở NN&PTNT, lãnh đạo UBND xã Pu Nhi kiểm tra tiến độ 

thực hiện dự án 

3.2.2.3. Kết quả thực hiện mô hình trồng thả cá cộng đồng xuống hồ Nậm 

Ngam: Mè, Trôi, Trắm, Chép 

- Năm 2014 dự án thực hiện hỗ trợ 24.895 con cá giống xuống hồ Nậm 

Ngam của xã Pu Nhi và bàn giao cho Ban Quản lý hồ Nậm Ngam; Cụ thể như 

bảng 10: 

Bảng 10: Kết quả về qui mô, số lượng  mô hình thả cá cộng đồng 

Stt Giống Số lượng Tổng số diện tích (ha) 

1 Giống cá Trắm 1250 

20 2 Giống cá Trôi 7895 

3 Giống cá Mè 13.750 

4 Giống cá Chép lai 2000 

 

  
Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện Sở NN&PTNT, Phòng NN&PTNT huyện 

Điện Biên Đông, UBND xã Pu Nhi tham gia thả cá xuống hồ Nậm Ngam xã Pu Nhi 

Hiện nay được sự cho phép của UBND xã Pu Nhi, Ban Quản lý hồ Nậm 

Ngam đã và đang tổ chức dịch vụ bán vé câu cá giải trí trên hồ Nậm Ngam. 

Theo kết quả điều tra phỏng vấn những người câu cá và nhân dân quanh hồ 

thường xuyên câu cá thì  hiện nay thường câu được các loại cá như: cá trắm cỏ, 

chép, trôi với trọng lượng không đồng đều, cụ thể:  

Bảng 11: Các loại cá thường xuyên câu được tại hồ Nậm Ngam xã Pu Nhi, huyện Điện 

Biên Đông 

STT Tên cá Con nhỏ nhất (kg) Con lớn nhất (kg) 

1 Cá Trắm cỏ 0,8 5 
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2 Cá Chép 0,3 3,7 

3  Cá Trôi 0,4 1,2 

Qua bảng 11, ta thấy các loại cá trong hồ Nậm Ngám là không đồng đều 

có con to con nhỏ, từ đó ta thấy cá trong mô hình dự án thả xuống hồ Nậm 

Ngam còn sống với số lượng tương đối lớn và phát triển được.  

Nguyên nhân có sự phân chia không đồng đều này là: Cá thả xuống hồ 

Nậm Ngam không có sự chăm sóc của con người, cá sống và phát triển hoàn 

toàn phụ thuộc vào nguồn thức ăn tự nhiên. Mặt khác, ngoài cá dự án thả ra còn 

có cá do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cá do huyện Điện Biên 

Đông thả với thời gian không đồng đều, cụ thể: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thả cá vào năm 2013. 

- Dự án thả cá vào năm 2014. 

- Huyện Điện Biên Đông thả vào năm 2015. 

* Về mặt hiệu quả của mô hình 

 Đây là mô hình thả cá cộng đồng xuống hồ Nậm Ngám nên không đánh giá 

được hiệu quả kinh tế, mà chỉ đánh giá hiệu quả môi trường sinh thái, cảnh quan: 

- Tạo môi trường cảnh quan xanh, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên hiện có. 

- Góp phần hình thành khu du lịch sinh thái, dịch vụ câu cá giải trí. 

Kết luận: Mô hình thả cá cộng đồng xuống hồ Nậm Ngam, các loại cá trong 

mô hình thích nghi với điều kiện môi trường nước của hồ và phát triển bình 

thường. 

3.2.2.4. Kết quả thực hiện mô hình chăn nuôi bò cái lai sinh sản 

Trong năm 2014 dự án hỗ trợ các hộ tham gia thực hiện dự án 10 con bò 

cái lai (01 con/hộ); Cụ thể: 

Bảng 12: Kết quả về qui mô, số lượng  mô hình chăn nuôi bò cái lai sinh sản 

Stt Họ và tên Bản 
Số lượng 

(con/hộ) 
Ghi chú 

1 Lò Văn Loan Nậm Ngám 01 Bị chết ngày 11 tháng 6 năm 2016;do 
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ăn phải cỏ nhiễm thuốc trừ cỏ 

2 Lò Văn Lả A Nậm Ngám 01 Đẻ 01 bê đực tháng 3/2017 

3 Lò Văn Ún Nậm Ngám 01 Đẻ 01 bê cái tháng 1/2017 

4 Lò Văn Lả ( Sơn) Nậm Ngám 01 Đẻ 01 bê cái tháng 4/2017 

5 Lò Văn Dung  Phiêng Ngám 01 Đẻ 01 bê cái tháng 2/2017 bị chết do 

chó của nhà cắn 

6 Lường Văn Hồng Phiêng Ngám 01 Đẻ 01 bê cái tháng 2/2017 

7 Lường Văn Tính Phiêng Ngám 01 Đẻ 01 bê cái tháng 3/2017 

8 Sủng Nờ Pó Phiêng Ngám 01 Bị xảy thai tháng 9/2016 

9 Sùng Chừ Tủa Phiêng Ngám 01 Đẻ 01 bê đực tháng 1/2017 

10 Lò Văn Thư Phiêng Ngám 01 Đẻ 01 bê đực tháng 10/2016 

* Các tiến bộ kỹ thuật áp dụng trong mô hình 

- Về giống: bò cái lai Sin, bò 1 năm tuổi trở nên, khỏe mạnh, đã được tiêm 

phòng đầy đủ. 

 

 
Đoàn kiểm tra Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp, phòng NN&PTNT huyện 

Điện Biên Đông kiểm tra mô hình chăn nuôi bò 
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- Về chất lượng: bò sống khỏe mạnh 100% đã đẻ vào đầu năm 2017; Tỷ lệ 

sống: 9/10 con; 01 con bị chết do bò chăn thả tự do nên ăn phải thuốc trừ cỏ từ 

chiều hôm trước đến sáng ngày hôm sau mới phát hiện, lúc đó bò đã gần chết, 

không cứu được. (có biên bản xác nhận của chính quyền xã) 

- Về bệnh tật: Trong 2 năm thực hiện dự án mô hình chăn nuôi bò cái lai 

sinh sản, bò mắc phải một số bệnh như viêm phổi, long móng lở mồm; Cụ thể: 

Hộ gia đình ông Sùng Nờ Pó: Bò có chữa khoảng 6 tháng, bị viêm phổi cấp 

ngày 29/8/2016. Đã được chủ nhiệm dự án mời cán bộ thú y của Trung tâm phát 

triển chăn nuôi tỉnh Điện Biên lên tiêm và điều trị khỏi. Tuy nhiên, do bò bị ốm, bỏ 

ăn sức khỏe yếu nên đã đẻ non và bê con bị chết. Hiện nay bò đã có chửa 4 tháng. 

Hộ gia đình ông Sùng Chờ Tủa: Bò có chửa khoảng 7 tháng bị bệnh long 

món nở mồm, trong đợt dịch chung của xã đợt tháng 9 năm 2016. Đã được 

UBND xã cách li cùng với đàn trâu, bò mang bệnh của xã và điều trị khỏi và đẻ 

được 01 bê đực.  

Nhận xét: Nhìn chung mô hình chăn nuôi bò lai sinh sản tại bản Nậm 

Ngám và bản Phiêng Ngám của xã Pu Nhi bò thích hợp với điều kiện thời tiết, 

bò sống khỏe mạnh. Tuy nhiên, cần chú ý phòng trị bệnh cho bò khi thay đổi 

thời tiết, đặc biệt là thời kỳ giao mùa.  
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Cán bộ thú y tiêm thuốc chữa bệnh cho bò 

3.2.2.5. Kết quả thực hiện mô hình cây ăn quả 

- Qui mô: 01 ha 

Năm 2015 dự án đã hỗ trợ giống, phân bón, thuốc BVTV cho các hộ 

tham gia dự án thực hiện trồng 01ha cây ăn quả (cây Lê); Cụ thể như bảng 

sau: 

Bảng 13: Kết quả về qui mô, số lượng  mô hình trồng cây Lê 

Stt Bản Số hộ diện tích (ha) Tổng số diện tích (ha) 

1 Nậm Ngam A 4 0,4 0,4 

2 Phiêng Ngám 6 0,6 0,6 

Bảng 14: Tỷ lệ sống, sinh trưởng D00, Hvn của cây Lê tại xã Pu Nhi, huyện Điện 

Biên Đông, tỉnh Điện Biên (cây trồng 20 tháng tuổi) 

Tên Cây Tỷ lệ sống D00 (cm) Hvn (m) 

Cây Lê 95% 1,07 1,24 

Qua bảng 14, ta thấy tỷ lệ sống của cây Lê đạt khá cao 95%, đường kính 

gốc đạt 1,07 cm và đạt 1,24m về chiều cao. 
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- Về Năng suất: Tại thời điểm báo cáo cây Lê chưa cho thu hoạch. 

Ước tính sau 4-5 năm trồng cây cho thu hoạch, trọng lượng quả trung bình 

300 – 400 g, năng suất 100 – 350 kg/cây. 

- Tập huấn Quy trình kỹ thuật trồng, bón phân, chăm sóc: Ngoài việc các 

hộ được tham gia tập huấn về quy trình kỹ thuật, trồng và chăm sóc cây lê, cán 

bộ kỹ thuật của dự án còn trực tiếp hướng dẫn các hộ dân ngay tại nương với 

phương thức cầm tay chỉ việc. 

* Các tiến bộ kỹ thuật áp dụng trong mô hình  

- Chọn giống: Chọn cây khỏe mạnh không sâu bệnh, cây ghép có bầu. 

Loại bỏ các mầm mọc ở phía dưới mắt ghép. 

- Mật độ: 500 cây/ha, hàng cách hàng 5m, cây cách cây 4m. 

- Thời vụ: Đầu mùa mưa.  

- Đất trồng:  

Đào hố có kích thước: 70 x 70 x 70 cm để đất mặt riêng, đất ở đáy hố 

riêng (lưu ý đào xong dùng xẻng, cuốc xiểm xung quanh hố để tạo các lỗ khí 

thoát nước tránh úng cục bộ cho cây trồng sau này).  

Bón phân mỗi hố: 10 kg hữu cơ + 0,5 kg phân lân super + 1kg vôi bột. 

Trộn đều phân với lớp đất mặt đưa xuống đáy hố. Lấp đất đầy hố trước khi trồng 

25-30 ngày, khi thời tiết thuận lợi sẽ trồng cây.   

- Kỹ thuật trồng:   

Trồng cây giữa hố, bới một hốc nhỏ ở giữa hố trồng, đặt cây vào vị trí, lấp 

đất giữ chặt cây nén chặt xung quanh, tưới 10-15 lít nước cho 1 gốc. Cắm cọc cố 

định cây buộc bằng dây nilon để tránh cây bị lay gốc.  

- Giữ ẩm: Dùng cỏ rác khô tủ xung quanh gốc cây để giữ ẩm, tủ cách gốc 15- 

20 cm. 

- Bón phân:  

Căn cứ vào tuổi cây, tình hình sinh trưởng và khả năng cho năng suất của 

cây có thể bón lượng phân cho mỗi cây như sau: 
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Lượng phân bón: 

+ Thời kỳ kiến thiết cơ bản (3 năm đầu): Phân hữu cơ: 10- 20 kg; Đạm 

urê: 0,5 kg; phân lân super: 1,0 kg; Ka li: 0,5  kg; Vôi bột: 1,0 kg.  

+ Thời kỳ kinh doanh: Phân hữu cơ: 20 - 30 kg; Đạm urê: 0,7- 1 kg; phân 

lân super: 1,5- 2 kg; Ka li: 0,7 - 1 kg; Vôi bột: 1,0 kg.  

+ Cách bón: Phân hữu cơ, vôi, phân lân: cuốc hố xung quanh tán cây sâu 

20cm, bón phân lấp đất. Với Phân đạm và kali: Gạt lớp cỏ tủ gốc rồi rắc phân 

trên mặt đất theo hình tán cây sau đó phủ lớp cỏ lên để phân bón thấm dần 

xuống đất và tránh sự bốc hơi gây thất thoát phân bón 

- Làm cỏ: Tiến hành làm cỏ thường xuyên để tránh cạnh tranh dinh 

dưỡng với cây lê, đồng thời không để chỗ cho sâu, bệnh trú ngụ. Thông thường 

làm cỏ 6-7 lần/năm, không nên để cỏ có hoa rồi mới phát vì hạt cỏ dễ dàng phát 

tán trong vườn. Tiến hành nhổ cỏ gốc thường xuyên. 

Nhận xét: Qua 1 năm thực hiện mô hình trồng cây ăn quả (cây: Lê), cây 

sinh trưởng và phát triển tốt, chưa thấy hiện tượng sâu, bệnh hại cây. Phù hợp 

với đất đai, điều kiện thời tiết của vùng. 

 
Đoàn kiểm tra Sở Khoa học và Công nghệ kết ,Sở Nông nghiệp, phòng NN&PTNT 

huyện Điện Biên Đông kiểm tra mô hình cây Lê 
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Đoàn kiểm tra Sở Khoa học và Công nghệ kết hợp với Sở Nông nghiệp, 

phòng NN&PTNT huyện Điện Biên Đông kiểm tra mô hình cây Lê  

 3.2.2.6. Kết quả thực hiện mô hình cây Ngô lai 

- Qui mô: 10 ha 

Năm 2016 dự án đã hỗ trợ giống, phân bón, thuốc BVTV cho các hộ tham 

gia dự án thực hiện trồng 10 ha cây Ngô lai VN10; Cụ thể như bảng sau: 

 

Bảng 15: Kết quả về qui mô, số lượng  mô hình trồng cây ngô lai LVN10 

Stt Bản Số hộ diện tích (ha) Tổng số diện tích (ha) 

1 Nậm Ngam A 4 4 4 

2 Phiêng Ngám 6 6 6 

Tổng 10 10 10 

-Về Năng suất: Mô hình thâm canh cây ngô lai, kết quả xem bảng 16 

Bảng 16: Kết quả về năng suất  mô hình thâm canh ngô lai LVN10 

Stt Họ và tên Bản 
Diện tích 

(ha) 

Năng suất (tạ/ha) 

Bãi bằng Trên nương 

1 Lò Văn Loan Nậm Ngám 01 55 48 

2 Lò Văn Lả A Nậm Ngám 01 60 52 

3 Lò Văn Ún Nậm Ngám 01  56 

4 Lò Văn Lả ( Sơn) Nậm Ngám 01  50 

5 Lò Văn Dung  Phiêng Ngám 01 60 52 

6 Lường Văn Hồng Phiêng Ngám 01  50 

7 Lường Văn Tính Phiêng Ngám 01  56 

8 Sủng Nờ Pó Phiêng Ngám 01  52 

9 Sùng Chừ Tủa Phiêng Ngám 01 60 50 

10 Lò Văn Thư Phiêng Ngám 01  55 

Tổng 10   

 

Bảng thống kê năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất ngô LVN10 tại 

10/10 hộ tham gia thực hiện dự án (bảng 17 và 18)  
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Bảng 17:Bảng các chỉ số đo đếm năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất cây ngô lai 

LVN10 xung quanh lòng hồ Nậm Ngám xã Pu Nhi 

TT Địa điểm Giống 

Tỷ lệ cây 

2 bắp 
Dài bắp 

(cm) 

Số hàng 

trên bắp 

(hàng) 

Số hạt 

trên hàng 

(hạt) 

Tỷ lệ hạt 

(%) 

1 Bãi bằng LVN10 80% 20± 4  12-14 38-42 85-87 

2 Trên đồi LVN10 80% 20± 4 12-14 38-42 82-84 

Bảng 18: Bảng thống kê năng suất cây ngô lai LVN10  

TT Địa điểm Giống Số bắp/m
2 

Số hạt 

chắc/bắp 

P1000 

hạt (g) 

Năng suất lý 

thuyết 

( tạ/ha) 

Năng suất 

thực thu 

(tạ/ha) 

1 Bãi bằng LVN10 7 250-300 300 75 60 

2 Trên đồi LVN10 7 150-200 320 70 50 

Trong đó :   

- Số bắp/cây(%) = 
Tống số bắp hữu hiệu/ô 

x 100 
Tổng số cây thu hoạch/ô 

        

Khối lượng hạt/bắp 

-  Tỷ lệ hạt (%) =     x 100 

Khối lượng bắp 

+ Chiều dài bắp (cm): Đo từ cuống bắp đến đầu mút bắp 

     + Đường kính bắp (cm): Đo ở vị trí có đường kính to nhất 

     + Số hàng hạt trên bắp 

    + Số hạt trên hàng 

     + P1000 hạt (g): Phơi hoặc sấy hạt đến độ ẩm bảo quản 14%, sau đó cân 

mỗi mẫu 500 hạt khối lượng giữa hai lần chênh lệch nhau không quá 2g là chấp 

nhận được. 

 

+Khối lượng bắp khô/ô (kg) 

+ Năng suất lý thuyết: 
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                                             Số bắp/cây x số hạt/bắp x P1000 x mật độ 

 - Năng suất lý thuyết (tạ/ha)  =   

                                                         100.000.000 

Trong đó: mật độ 50000  ( cây/ha) 

+ Năng suất thực thu ở độ ẩm 14% được tính theo công thức (phơi khô khi 

cắn hạt ngô vỡ ra mà không thấy dính răng) 

                                                             M x tỷ lệ hạt/bắp x 100 

           Năng suất thực thu (tạ/ha)    =                                              

                                                                      S0 

   Trong đó : M: Khối lượng bắp khô thu hoạch/ô 

                     S0: Diện tích ô thí nghiệm (m
2
) 

 Qua thống kê thực tế ngẫu nhiên (10/10hộ) của 20 cây/1ô (35 bắp) ở cả 

trên nương có độ dốc   15
0 

thấy hạt ngô rất đẫy hạt (trung bình 86%), hạt đều, 

có màu vàng cam, nửa răng ngựa. Tại bãi bằng (chân đồi) năng suất tốt hơn ở 

trên đồi do đất đai địa hình bằng phẳng hơn. Mặt khác, cùng một diện tích thì số 

lượng cây ở bãi bằng trồng được nhiều hơn ở nơi có độ dốc cao. Qua thống kê 

năng suất thực tế chúng tôi thấy tiềm năng năng suất của giống ngô có thể đạt 

tới 7- 8 tấn (trong điều kiện thâm canh tốt và điều kiện thuận lợi) song ở đây chỉ 

đạt khoảng trên dưới 80% nguyên nhân là do đất đai của bà con nông dân đã qua 

nhiều lần sử dụng không canh tác hợp lý dẫn đến đã quá nghèo chất dinh dưỡng 

mặt khác khi bón phân song thì mưa to kéo dài đã làm trôi đi phần nào lượng 

phân bón. 
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Đoàn kiểm tra Sở Khoa học và Công nghệ, phòng NN&PTNT huyện Điện Biên Đông 

kiểm tra mô hình trồng cây ngô lai LVN10 

* Các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ đã thực hiện: 

- Thời vụ: Thời vụ trồng ngô được xác định trong khoảng thời gian từ 4/5 

đến 25/5. 

- Giống: Về giống ngô lai trồng trên diện tích của dự án là giống LVN10, 

dự án cấp cho mỗi hộ 17kg ngô giống đủ để trồng trên diện tích 10.000 m
2
 

(17kg/ha). Trên diện tích đại trà của dân phổ biến là 2 giống LVN10 và CP888 

(DK 888) do dân tự đi mua.  

- Phân bón: Phân đạm, lân, kali cấp phát cho từng hộ dân ngay từ đầu vụ 

với số lượng theo định mức như bảng 3. 

- Tập huấn Quy trình kỹ thuật trồng, bón phân, chăm sóc: Ngoài việc các 

hộ được tham gia tập huấn về quy trình kỹ thuật, trồng và chăm sóc các loại cây 

trồng, vật nuôi trong mô hình dự án, cán bộ kỹ thuật của dự án còn tập huấn lại 

cho các hộ dân cùng với việc cấp phát giống, phân bón ngay từ đầu vụ và trực 

tiếp hướng dẫn các hộ dân ngay tại nương với phương thức cầm tay chỉ việc. 
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- Tình hình sâu bệnh: Sâu chủ yếu là sâu xám hại ngô, bệnh chủ yếu là 

khô vằn lá. Nói chung mức độ sâu, bệnh hại ngô ở mức nhẹ không ảnh hưởng 

đến năng suất, sản lượng ngô. 

3.3. Hiệu quả của dự án 

3.3.1. Hiệu quả kinh tế  

Do đặc điểm sản suất của ngành lâm nghiệp, cây công nghiệp dài ngày, có 

chu kỳ dài ngày, khi kết thúc dự án chưa cho thu hoạch nên chưa tính được năng 

suất, hiệu quả kinh tế một cách cụ thể, chính xác. Vì vậy, hiệu quả kinh tế của 

mô hình chưa đánh giá được, mà chỉ đánh giá được hiệu quả của mô hình chăn 

nuôi bò và mô hình cây ngô của dự án: 

a) Mô hình trồng cây Ngô lai  

- Về năng suất, sản lượng ngô: 

Theo niên giám tống kê tỉnh Điện Biên tháng 6/2013 thì năng suất ngô bình 

quân ngô của huyện Điện Biên Đông đạt 18-20 tạ/ha (Khu vực triển khai dự án 

là vùng đất hoang hóa, bạc màu, bà con nông dân bỏ hóa không trồng cây gì trên 

đó và đã trở thành bãi chăn thả gia súc tự do của 3 bản: Nậm Ngám, Phiêng 

Ngám và bản Pu Nhi. Vì vậy, không có số liệu để so sánh); Năng suất ngô của 

dự án ở khu vực lòng hồ đạt 55 tạ/ha, tăng 25 tạ/ha so với tình hình sản xuất đại 

trà chung của toàn huyện. 

Tính ra sản lượng gia tăng là:  25 tạ/ha x 10ha = 250 tạ 

- Về giá trị kinh tế mô hình thâm canh ngô: 

Giá thành sản xuất 1 ha ngô sản xuất đại trà của huyện (không bón 

phân) là 12.748.000 đ;  Ở mô hình thâm canh 19.322.000 đ; Năng suất tăng 

hơn 2 lần so với đại trà. Nhưng năng suất ngô của mô hình tăng nên đã đem 

lại lãi cho bà con nông dân là 8.178.000 đ/ha. Trong khi đó sản xuất đại trà 

là không có lãi. (Bảng 19) 
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Bảng 19: Hiệu quả kinh tế trên 1 ha mô hình thâm canh cây ngô 

 so với sản xuất đại trà tại địa phương. 

Stt  Chi phí 

Mô hình Đại trà 

Số lượng 

(kg) 

Đơn giá 

(đ) 

Thành tiền 

 (đ) 

Số lượng 

(kg) 

Đơn giá 

(đ) 

Thành tiền 

(đ) 

1 Ngô giống 17 44.000 748.000 17 44.000 748.000 

2 Urê Hà Bắc  160 7.900 1.264.000 0 0 0 

3 Lân Văn Điển  250 3.600 900.000 0 0 0 

4 Kali   60 8.500 510.000 0 0 0 

5 Thuốc BVTV 1 700.000 700.000 0 0 0 

6 Vận chuyển 1 200.000 200.000     0 

7 Công lao động 150 100.000 15.000.000 120 100.000 12.000.000 

 Cộng chi phí:     19.322.000     12.748.000 

 Năng suất 5500 5000 27.500.000 2000 5000 10.000.000 

Lãi = giá trị sản lượng - cộng chi phí  8.178.000     -2.748.000 

(Giá bán 1 kg ngô hạt tại địa bàn xã Pu Nhi là 5000 đ/kg, Công lao động 

của mô hình thâm canh tăng 30 so với sản xuất đại trà) 

Dự án đã tạo ra giá trị là: 250 tạ x 5000đ/kg = 125.000.000đ 

b) Về mô hình chăn nuôi bò  

Trong năm 2014 dự án hỗ trợ các hộ tham gia thực hiện dự án 10 con bò 

cái lai, tỷ lệ sống 9/10 con, đạt 90%. Sau 3 năm mô hình chăn nuôi bò cái lai 

sinh sản đã sinh sản lứa đầu: Tỷ lệ bò con sinh ra sống 7/9 con, đạt 77,8%. Hiệu 

quả của mô hình chăn nuôi bò cái lai sinh sản sau 3 năm (2014-2017) Cụ thể:  

Bảng 20: Hiệu quả kinh tế mô hình chăn nuôi bò cái lai sinh sản 3 năm đầu 

(2014-2017) 

Stt Họ và tên 
Số 

lượng 
ĐVT (đ) Thành tiền (đ) 

1 Chi   183.000.000 
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- Giống bò 10 con 18.000.000 180.000.000 

-  Giống cỏ 300 kg 10.000 3.000.000 

2 Thu   285.000.000 

-  Bò mẹ 9 con  20.000.000 180.000.000 

- Bò con 7 con 15.000.000 105.000.000 

Lãi = Thu - Chi 102.000.000 

Qua bảng trên ta thấy, sau 3 năm mô hình chăn nuôi bò cho lãi là 105 

triệu đồng. Trung bình mỗi năm đạt 34 triệu đồng/10 con bò. Điều đó có thể 

chấp nhận được là vì chu kỳ từ lúc mua giống đến lúc bò đẻ là dài ngày (3 năm). 

Nhưng tư năm thứ 4 trở đi mỗi năm bò đẻ 1 lần. Như vậy, từ năm thứ 4 trở đi 

mỗi năm 10 con bò giống ban đầu cho thu nhập bình quân 105 triệu đồng/ năm. 

Theo kết quả diều tra, phỏng vấn các hộ dân tham gia dự án và những hộ 

dân trong vùng dự án có chăn nuôi bò địa phương thì tỷ lệ sống của bò địa 

phương cũng phụ thuộc và nhiều yếu tố như: Điều kiện thời tiết, khí hậu, dịch 

bệnh.... Do đó, tỷ lệ sống và tỷ lệ sinh sản của bò cái địa phương đạt khoảng 80-

90%. Vì vậy, để đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình chăn nuôi bò cái lai sinh 

sản so với bò địa phương chúng tôi đánh giá ở cùng một địa diểm, điều kiện 

chăm sóc, tỷ lệ sống, sinh sản như nhau. Cụ thể, như bảng 21: 

Bảng 21: Hiệu quả kinh tế của mô hình chăn nuôi bò lai so với bò địa phương 

Stt  Chi phí 

Bò lai Bò địa phương 

Số lượng  
Đơn giá 

(Tr.đ) 

Thành tiền 

 (Tr.đ) 

Số lượng 

(con) 

Đơn giá 

(Tr.đ) 

Thành 

tiền 

(Tr.đ) 

1 Bò  giống 10 18 180 10 13 130 

 
Công lao động 

(công) 
360 0,1 36 36 0,1 36 

 Cộng chi phí:   216   160 

2 
Năng suất: sau 

3 năm   285   208 
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 Bò mẹ 9 con 20 180 9 14 126 

 Bò con 7 con 15 105 7 11 77 

Lãi = giá trị sản lượng - cộng chi phí  102     78 

(Giá bò thịt: 10 - 12 triệu đồng 1/con bò địa phương, 14-16 triệu đồng/ 1 

con bò lai) 

Giá thành chi phí cho 10 con bò cái lai sinh sản trong 3 năm đầu là 

216 triệu đồng. Giá thành chi phí cho 10 con bò cái địa phuong trong 3 

năm đầu là 160 triệu đồng. Nhưng hiệu quả thu được của bò cái lai sau 3 

năm là 102 triệu. trong khi đó hiệu quả của bò địa phương là 78 triệu . 

Như vậy, từ năm thứ 4 trở đi mỗi năm mô hình bò cái lai sinh sản 

cho thu 105 triệu đồng/năm.  

3.3.2. Hiệu quả về mặt xã hội  

Có thể nói thu nhập chính của người dân ở hai bản Nậm Ngám và Phiêng 

Ngám của xã Pu Nhi chủ yếu là từ lúa, ngô, sắn và chăn nuôi gia súc, gia cầm 

dự án đã làm tăng năng suất, sản lượng ngô nâng cao đời sống kinh tế của 

người dân từ đó tạo điều kiện mở mang các hoạt động nâng cao đời sống về 

mặt tinh thần.  

- Dự án triển khai trên địa bàn là vùng diện tích đất dốc, bạc mầu mà bà 

con nông dân bỏ hóa. Vì vậy, thông qua dự án đã làm thay đổi phương thức canh 

tác của người dân địa phương, góp phần làm chuyển đổi nhận thức, nâng cao 

trình độ KHKT và trình độ sản xuất của người dân. Khi kết thúc dự án nông dân 

có thể tự mình thực hiện các kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, bón phân như đã 

được cán bộ kỹ thuật dự án hướng dẫn nhằm làm tăng năng suất, sản lượng cải 

thiện đời sống của nhân dân địa phương.  

- Hình thành tập quán canh tác Nông - Lâm - Ngư nghiệp theo quy mô 

công nghiệp. Từ đó sẽ nhân rộng ra một số vùng khác trong tỉnh. 

- Dự án đóng góp tích cực vào chương trình bảo vệ được lòng hồ hạn chế 

bồi lắng và làm đẹp cảnh quan sinh thái cho vùng. 
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- Góp phần bảo vệ rừng hiện còn và phát triển rừng theo hướng sinh thái - 

kinh tế mang lại hiệu quả cao. 

- Làm tăng thu nhập kinh tế hộ và hiệu quả kinh tế của các hộ gia đình sống 

ven hồ và gần hồ Nậm Ngam. 

- Tạo môi trường cảnh quan xanh, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên hiện có. 

3.3.3. Đánh giá hiệu quả môi trường 

  Hiệu quả bảo vệ môi trường sinh thái của rừng được thể hiện nhiều mặt: 

bảo vệ đất, chống xói mòn, điều tiết nguồn nước, cải thiện điều kện khí 

hậu,…trong phạm vi giới hạn của dự án này chỉ xét hiệu quả bảo vệ môi trường 

ở khía cạnh bảo vệ đất và chống xói mòn bề mặt, hạn chế sự tích tụ bồi lắng 

lòng hồ Nậm Ngam. 

3.3.4. Hiệu quả về mặt mở rộng dự án 

Về khả năng mở rộng diện tích của dự án là rất có khả năng, vì dự án triển 

khai trên diện tích nương rẫy đã bạc màu, bỏ hoang hóa mà người dân cho là 

không làm được gì. Nhận thức của người dân đã thấy lợi ích của mô hình thâm 

canh.  

Tỉnh và huyện đang có những đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở đường giao 

thông đi lại, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa tất yếu sẽ  hình thành và mở mang 

các hoạt động dịch vụ: du lịch sinh thái, trao đổi hàng hóa … tại địa bàn xã; Như 

vậy sẽ giúp bà con nông dân mua được giống mới, phân bón thuận tiện hơn 

trong việc mở rộng diện tích thâm canh, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật thâm canh 

cây trồng cũng thuận lợi hơn tạo ra hiệu quả kinh tế cao, nâng cao đời sống nhân 

dân, hạn chế việc phá rừng làm nương rẫy. 

3.4. Bài học kinh nghiệm 

Dự án “Xây dựng mô hình Nông - Lâm kết hợp ven hồ Nậm Ngam tại xã 

Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên” đã được thực hiện thành, qua 

đó chúng tôi đã rút ra các bài học kinh nghiệm sau: 



 49 

- Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thực hiện dự án với lãnh đạo xã 

trong việc tuyên truyền, vận động các hộ nông dân tham gia thực hiện dự án 

nâng cao nhận thức, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, trong đó vai trò của 

trưởng bản cũng rất quan trọng.  

- Chính sách hỗ trợ cho dân, thù lao cho cán bộ xã, trưởng bản phải công 

khai rõ ràng và thực hiện đầy đủ.  

- Chủ nhiệm dự án phải có nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao, khắc 

phục khó khăn. 

- Cán bộ kỹ thuật phải luôn theo sát địa bàn, biết dựa vào xã, trưởng bản để 

triển khai nội dung kỹ thuật tới người dân, hướng dẫn trực tiếp cho người dân ở 

từng giai đoạn từ trồng, chăm sóc, bón phân cho tới khi thu hoạch sản phẩm; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 
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Sau 3 năm thực hiện, tuy có những khó khăn nhất định về điều kiện tự 

nhiên, kinh tế -xã hội, nhất là điều kiện về giao thông, liên lạc...dự án đã hoàn 

thành mục tiêu và nội dung đã được duyệt: 

 - Xây dựng thành công mô hình nông lâm kết hợp có hiệu quả kinh tế trên 

khu vực đất, đồi hoang hóa đã bạc màu mà người dân bỏ hóa và được cho là 

không thể canh tác được gì trên đó; Cụ thể: mô trồng rừng hỗn giao, hình trồng 

cây ăn quả, mô hình thâm canh cây ngô lai, mô hình chăn nuôi bò lai sinh sản. 

- Đào tạo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để nâng cao nhận thức, trình độ 

sản xuất cho người nông dân đạt được mục tiêu đề ra. Chuyển giao được quy 

trình kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại cây trồng tại 2 bản Nậm Ngám và 

Phiêng Ngám, xã Pu Nhi. Tập huấn cho 60 hộ nông dân, với 10 hộ được tiếp cận 

với kỹ thuật thâm canh tăng năng suất ngô. Làm thay đổi nhận thức và tập quán 

canh tác lạc hậu của người dân xã Pu Nhi.  

- Mô hình trồng cây cà chè catimor: Cây sinh trưởng và phát triển tốt trên 

khu vực lòng hồ, qua 2 năm trồng cây đã cho quả bói. Tuy nhiên, do đợt rét 

đậm, rét hại lịch sử trong 40 năm trở lại đây hồi tháng 1 năm 2016 đã làm 100% 

diện tích cây cà phê hơn 2 năm tuổi bị chết. 

2. Kiến nghị 

- Qua 3 năm thực hiện dự án, người dân đã có thay đổi về nhận thức và sẵn 

sàng chuyển từ phương thức canh tác truyền thống lâu đời là trồng chay bằng 

việc áp dụng các tiến bộ KHKT mới như sử dụng giống mới năng suất cao, kỹ 

thuật canh tác có bón phân N-P-K; Để tạo điều kiện cho người dân tại xã Pu Nhi 

có vốn để mua giống và phân bón phục vụ thâm canh cây trồng tương đương 

trên diện tích đại trà, chúng tôi kiến nghị UBND tỉnh, huyện, các ngành cần có 

chính sách hỗ trợ cho người dân vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất. Đồng thời tổ 

chức dịch vụ cung ứng giống, phân bón trên địa bàn xã. 

Đó cũng chính là nguyện vọng của người dân mà chúng tôi tiếp thu được 

trong quá trình thực hiện dự án tại 2 bản Nậm Ngám và Phiêng Ngám, xã Pu 

Nhi. 
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Xin trân trọng cảm ơn! 

 


