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U BAN NBAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tuy do - Hanh phñc
TiN!! QUANG TRJ
S: 52 /QD-UBND

Quáng Trj, ngàyM thángOl nám 2022

QUYET DJNH
Ye vice Phe duyçt nh.çm vy khoa hçc va cong nghç cap huh
"Nghiên ciru xây dyng mô hInh san xut và tiêu thy cà phê
theo hiró'ng hthi co trên d'a bàn huyn Hiróng Hóa, tinh Quãng Tr"
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UY BAN NBAN DAN TIN!! QUANG TR4
Can cz Luát Td chic chInh quyn dja phwong ngày 19/6/2015,
Can cz- Lut Khoa hQc và Cong ngh ngày 18/6/2013,
Can c&Nghj djnh s08/2014/ND-CP ngày27/01/2014 cza hInhphü quy
dlnh chi tiêt và hw4ng dan thi hành môt
diêu cza Luát Khoa hQc và COng
ngh;
Can ca Quyt djnh sd 11/2016/QD-UBND ngày 31/3/2016 cüa UBND tinh
ban hành Quy ché quán l các nhim vu khoa hoc và cOng nghê cap tinh và cap
co sO' trên dja bàn tinh Quáng Trj;
Can cz Quy& djnh s 522/QD-UBND ngày 10/3/2021 cáa UBND tinh v
vic phê duyt danh muc nhim vu khoa hoc và cOng nghê cOp tinh ('iOn 1, nám
2021);
Theo d nghi cña SO' Khoa hoc và COng nghé tai TO' trInh sá 78/TTrSKJTICN ngày 08/12/2021.
so

QUYET D4NH:
Diu 1. Phê duyt nhim vi khoa h9c và cong ngh cAp tinh th%rc hin näm
2021 v(ri các ni dung sau:

1.1. Ten nhim vy: "Nghiên cru xây d%Ing mô hInh san xuAt vâ tiêu th%i cà
phê theo huing htru co trén dja bàn huyn Htrâng Hóa, tinh Quàng Trj".
1.2. Ti chfrc, Ca nhân chü trI:

- T chüc chü trI: HOi Nông dan tinh Quáng Tn.
- ChU nhim d tài: K six TrAn Xuãn LOc.

1.3. Ni dung nghiên cfru chinh:
1.3.1. Dánh giá tInh hInh san xuAt, tp quán canh tác, ging, ch d phan
bón, dat dai, sâu bnh và nhUng h?n ché trong san xuât cà phê chè ti mt sO xã
trçng diem trông cà phê trên dja bàn huyn Hrnrng Hóa.
- Diu tra xác djnh dtrçic Ca cAu ging Ca phê chü 1irc, k thut canh tác, tp
quán canh tác cUa ngu?i dan, các 1oi sâu bnh hi vâ cách xü 1 cüa ngu&i dan,
nng suât, chat luçing, san hrcing và các nguyen nhãn lam tang giàm náng suât;
dja hInh, dat dai.
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1.3.2. Xây dijng mô hInh chm soc cay Ca phé theo huàng hthi ci, kim
soát dO am và chông xói mon dat.
a. Khão sat, nghiên thu chçn dim mô hInh và di chfrng
- Xây dirng mô hInh vài các thông s nhu sau:
+DintIch 1,0 ha;
+ Dt dO ba gian, dO d& không qua 8,0 dO;
+ Gi6ng cà phé chü hrc Catimo;
+ Dt trng và ngun rnthc dam bâo dÀy dü các diu kiin d trng cà phê
Lan
hüu co (dam báo các thông s ye thành phãn cci gi1i, Mt'in, Dam tong
nng nhu ChI,
thng s& Kali tong s& ton du hOa chAt BVTV, mOt s kim
Thüy ngãn, Asen ....).
so,

l°aj

- B trI tir 0,5-1,0 ha vu&n cà phê d& chüng, canh tác theo 16i tmyn thng
mang tInh dai trà phi hüu c. Tiêu chuân ch9n vuin dôi chirng phãi
cng
diu kiin ye dat dai thô nhuöng, 1oi giông cà phé chè Catimor, cüng tuôi cay,
mt dO, khoãng cách, dO dông dêu tucing ducrng vri mô hInh trông cà phê theo
hithng hfru cci.
co

b. Nghiên cfru, dánh giá tác dng cüa vic tang cu?ng bón phân hihi cci dn
qua trinh sinh tnthng phát triên, hInh thãnh näng suât, chat lucing và h sinh thai
vubncàphê.
c. Dánh giá hiu qua cüa vic sü dicing mOt s
thuc 1phOng trir sâu bnh
sinh hçc dn qua trInh sinh tnrâng phát triên, nàng suât, chat lucmg và h sinh
thai vu&n Ca phê.
l°ai

d. Dánh giá ãnh hi.râng cüa cay che bong, cay h9 du ngàn ngày, den qua
h
trrnh srnh trucing phat trien, nang suat, chat luçing va hç srnh thai vixcm ca phe.
A

1.3.3. Dào tao, áp d%Ing Cong ngh 0 phân vi sinh tIr vO qua cà phé d bón
tr& cho cay cà phê.
lai

- Dào tao tp huAn huàng dn nguäi dan áp diing cong ngh 0 phân vi sinh
tü vO qua cà phê bang chê phâm vi sinh Compo-QTMIC, Trichodepma. Tao ra
lixcmg phãn hru cci vi sinh bOn trâ 1i cho cay cà phé.
1.3.4. Dánh giá mô hInh, hoàn thin quy trInh trng và chàm soc cà phê
theo huing Heru cci.
a. Dánh giá chi tiêu v sinh tru1ng phat trin cüa cay trng (Dthng kInh
gôc, chiêu cao cay, chiêu dâi cành cap 1, chiêu cao phãn cành cap 1....)
b. Dánh giá chi tiêu cAu thành näng suAt cUa cay câ phé (Khi luçrng qua
tuciul cay, näng suât 1 thuyêt tuai, nàng suât Ca phé thóc, nãng suât Ca phê
than.....)
c. Dánh giá chi tiêu chAt luqng qua hat cà phê (Ti 1 hat troll, ti 1 ht
tucrilnhãn, khôi lucing 100 hat, ti 1 các l°ai kIch thuóc hat 16,18, ); Phân tIch
ham llrçcng caffein và acid chiorogenic; dánh giá chat hrçmg uông bang
quan theo thang diem 5 và phâi thông qua hOi dông dánh giá
quan.

cam

cam
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1.3.5. Thu hoach, ch bin cà phê thành san phm
phãn cà phê bOt.

Ca

phê Nhãn thóc và mt

Hu&ng dn ngu?i dan each thu hoch và phân 1oii phê sau do phi hçip
vài HTX Nông san Khe Sanh dê tiên hành chê biên
phé Nhân thóc và mt
phãn cà phê bt dóng gói.
Ca

Ca

1.3.6. Hoãn thin quy trInh, chuyn giao than rng và Giài thiu san phm
Ca phê hu Ca trén thj tri.r&ng.
- Qua s 1iu dánh giá giUa mô hInh thirc nghim và mô hInh di chirng
tiên hành hoàn thin quy trInh trông
chàm sOc cà phé theo huàng hüu Ca,
cThng k cong b quy trInh vài S Nông nghip và Phát triên nông thôn dé
khuyn cáo và nhãn rng vâi ngii?i dan;
va

- Hoãn thin quy trinh ch bin
emzym;

Ca

phê nhân v&i cong ngh sir dung

- Thi& k
hiu, bao bI, hp drng cà phe. Däng k nhãn hiu cà phê
hUu Ca Huàng HOa Quãng Tn. Quãng bá san phãm qua các siêu thj, dai 1, quán
cà phê cO uy tin trên toãn quc.
than

1.3.7.

chüc Hi nghj du bti, tng k&, dánh giá kt qua.
- T chüc 02 hi nghj nm thu nht và nàm thir 2
- T6ng kit, dánh giá, báo cáo nghim thu d tài
1.4. Thôi gian thirc hin: 24 tháng.
1.5. Kinh phi thirc hin: 4.559.690.000 dng.
Trong dO:
A
.
A
-,
...
-,
- Nguon sir nghiep KH&CN tmh: 800.180.000 dong (Tam tram trzçu, mot
tram tam mwcii nghln dóng,);
- Ngun khác: 3.759.510.000 dng (Ba t)>, bay tram nám mitch chin triu,
näm tram mwoi nghIn dông).
Dieu 2. Phan cong thirc hien.
P.

P.

2.1. Chü nhim nhim viii chju trách nhim trin khai thi1rc hin theo dung
nOi dung dê cuang thuyêt minh nhim vi
duqc UBND tinh Quãng Trj phê
duyt.
cia

2.2. Ca quan chü tn thrc hin nhim vi trc tip diu hành, to diu kin
thun !çii cho chü nhim nhim vi và các cong sir thrc hin ni dung nghiên ciru
cüa dé tài; chju trách nhim theo dôi, kiém tra, don doe chU nhim nhim vi
trién khai thi4rc hin cong vic theo ni dung tiên d cüa thuyêt minh dé tâi
phê duyt; chju trách nhim thanh quyêt toán kinh phi thrc hin nhim vi theo
dOng quy djnh hin hành.
2.3. Giao So Khoa hyc
COng ngh chju trách nhim theo dOi, kirn fra,
don doe tInh hInh thirc hin thim vi; Chü tnI kiêm tra djnh kr và dt xuât qua
trInh triên khai thirc hin nhim vi; Thàrih 1p Hi dông KH&CN chuyên ngãnh
dánh giá, nhim thu kêt qua cüa nhim vii theo duing quy djnh; PhOi hçip vài SO
Tài chInh to chüc duyt quyêt toán thim vu.
va

va

cia
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Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hãnh k tir ngày k.
Chánh VAn phông UBND tinh, Giám dc các S&: Khoa hçc và Cong ngh,
Nông nghip và PTNT; Chü tjch Hi Nông dan tinh, Thu trithng các dan vj và
cá nhãn có lien quan chju trách nhim thi hãnh Quyêt djnh này./.-/
Ntii nhn:
-NhuDiu3;
- Chü tich UBND tinh;
-Ltru:VT,KTm./-fj

TM. UY BAN NBAN DAN
KT. CHU TJCH
rHO ciiU TJCH

Lê Dire Tin

