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Kính gửi:  Sở Khoa học và Công nghệ  

 

Ngày 29/8/2019, Sở Khoa học và Công nghệ có thông báo số 31/TB-SKHCN 

về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện 

năm 2020; Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia đề xuất 06 nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh trên 02 lĩnh vực Trồng trọt & Bảo vệ thực vật và Lâm nghiệp 

theo định hướng, nguyên tắc, yêu cầu (Có 06 Phiếu đề xuất gửi kèm). 

Sở Nông nghiệp và PTNT gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp./. 

 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Lưu: VT, KHTC(S). 
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PHIẾU 01: ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG 

 NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH 

(Dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học) 

 

 1. Tên nhiệm vụ KHCN: “Nghiên cứu thành phần sâu bệnh hại, diễn 

biến một số dịch hại chính và biện pháp quản lý tổng hợp trên giống chanh leo 

Đài Nông 1 tại Quảng Trị” 

 2. Căn cứ đề xuất:  

 Căn cứ Thông báo số 124/TB-UBND ngày 16/10/2018 của UBND Tỉnh 

Quảng Trị về những định hướng cơ bản trong hoạt động nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ giai đoạn 2018-2020. 

Căn cứ kế hoạch phát triển cây chanh leo trên địa bàn Quảng Trị năm 2019 

với diện tích 140 ha, năm 2020 phát triển lên 300 ha và đến năm 2025 đạt quy 

mô 1000-1500 ha. 

 3. Tính cấp thiết của đề tài 

 3.1. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài  

Chanh leo (passiflora edulis Sims) là một loài cây trồng có giá trị dinh 

dưỡng và giá trị kinh tế cao, sống lâu năm, lớn nhanh với thân bò leo, là cây dễ 

trồng, không kén đất nhưng thích hợp nhất trên những đất thoát nước tốt có 

thành phần cơ giới nhẹ, đất đỏ bazan, tầng canh tác sâu > 50 cm, độ mùn trên 

1% và pH 5,5-6. Chanh leo đòi hỏi khí hậu ấm và ẩm, lượng mưa trung bình từ 

1.600mm trở lên, phân bố đều, đặc biệt trong thời kỳ ra hoa ít bị mưa bão. Nhiệt 

độ thích hợp từ 16 –30
0
C, không có sương muối. Sau trồng 5 tháng có thể cho 

thu hoạch, trong điều kiện thâm canh tốt có thể đạt năng suất từ 60-80 tấn/ha. 

Sản phẩm thu hoạch là quả được cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến 

sản xuất nước giải khát và xuất khẩu. Trái chanh leo không chứa cholesterol, 

giàu vitamin A và vitamin C, là nguồn cung cấp kali và chất sắt dồi dào, nguồn 

chất xơ tuyệt hảo và giúp làm dịu các cơ đang bị căng cứng, chanh leo còn được 

dùng để chế biến thành nhiều các loại bánh ngọt khác nhau. 

Xuất phát từ những giá trị đó, từ năm 2018 Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng 

trị đã kết hợp với Công ty cổ phần Nafoods Tây Bắc đưa cây chanh leo vào trồng 

thử nghiệm tại huyện Hướng Hoá. Đến  năm 2019, mở rộng được thêm 20 ha trên 

địa bàn các huyện Hướng Hoá, Vĩnh Linh, Cam Lộ, Triệu Phong. Những vườn đã 

thu hoạch cho năng suất đạt từ 20-25 tấn/ha, chất lượng tương đối ổn định, giá cả 

hợp lý, thu nhập bình quân từ 200 đến 250 triệu đồng/ ha, sau khi trừ chi phí, lợi 

nhuận thu được từ 100- 150 triệu đồng/ ha.  

Với hiệu quả kinh tế đó, chanh leo được xác định là cây trồng chủ lực trong 

công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững cho các địa bàn trung du miền núi nói 

riêng và cho các địa bàn khác trong tỉnh nói chung theo mục tiêu Nghị quyết 30a 

của Chính phủ đã đặt ra và đang mở ra một hướng đi mới tạo công ăn việc làm 

và tiến tới làm giàu cho nhân dân, đặc biệt là vùng miền núi.  

Tuy nhiên, qua thực tế sản xuất bên cạnh chế độ canh tác chăm sóc, thì một 

trong những yếu tố cốt lõi quyết định đến sự phát triển và cho năng suất cao đó 

là công tác điều tra phát hiện dịch hại và đưa ra giải pháp quản lý kịp thời. Kết 

quả điều tra đánh giá cho thấy, trên cây chanh leo rất mẫn cảm với các loại dịch 



hại, trong đó nhóm bệnh hại rễ do tập đoàn nấm đất Fusarium, Phytophtora, nấm 

hại lá và quả, bệnh do vi khuẩn, virus và ruồi đục quả, nhóm côn trùng chích hút 

rầy, rệp vừa gây hại vừa là môi giới truyền bệnh virus…ảnh hưởng rõ rệt đến 

quá trình sinh trưởng, chất lượng và năng suất. Theo điều tra của Chi cục Trồng 

trọt và BVTV Quảng Trị năm 2018, 2019 tỷ lệ cây bị bệnh do tập đoàn nấm đất 

khá phổ biến với tỷ lệ 5-10%, cao 40-50% ảnh hưởng rõ rệt đến sinh trưởng và 

chất lượng quả, ruồi đục quả và bệnh đốm dầu gây hại nặng trong mùa mưa 

2019, nhiều vườn tỷ lệ quả bị hại lên đến 100%, phải tiến hành cắt bỏ toàn bộ 

cành quả.  

Chanh leo là cây trồng mới được đưa vào sản xuất, các nghiên cứu về dịch 

hại và biện pháp phòng trừ chưa được tiến hành, do vậy cán bộ kỹ thuật và 

người dân chưa có kinh nghiệm trong việc nhận dạng sâu bệnh hại và kỹ thuật 

phòng trừ. Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó và nhằm đáp ứng với chiến lược quy 

hoạch phát triển vùng nguyên liệu chanh leo của tỉnh Quảng Trị, chúng tôi đề 

xuất đề tài “Nghiên cứu thành phần sâu bệnh hại cây chanh leo, diễn biến 

một số dịch hại chính và biện pháp quản lý tổng hợp (IPM) tại Quảng Trị”. 

 3.2. Ý nghĩa khoa học của đề tài 

Kết quả của đề tài là cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng hệ thống biện 

pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), hiệu quả và bền vững cho các vùng 

nguyên liệu chanh leo tại tỉnh Quảng Trị. 

 3.3. Ý nghĩa kinh tế - xã hội 

- Sự thành công của đề tài góp phần cung cấp những dữ liệu quan trọng về 

thành phần sâu bệnh, tần suất xuất hiện và mức độ phát sinh gây hại, diễn biến 

của số dịch hại chính, giúp người dân đưa ra những biện pháp phòng trừ đạt hiệu 

quả nhất nhằm hạn chế việc sử dụng thuốc hóa học tràn lan gây ô nhiễm môi 

trường, sức khỏe con người và mất cân bằng sinh thái. 

- Trang bị kiến thức cho cán bộ kỹ thuật và nông dân thông qua các đợt tập 

huấn về nhận biết dịch hại, các biện pháp kỹ thuật phòng trừ. Từ đó, tạo tâm lý 

yên tâm cho bà con nông dân đầu tư thâm canh, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng, tăng hiệu quả kinh tế, tạo công ăn việc làm và làm giàu từ cây chanh 

leo cho người dân Quảng Trị.  

 3.4. Tính khả thi  

Đề tài phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và yêu cầu cấp bách của sản 

xuất vùng nguyên liệu cây chanh leo theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh 

Quảng Trị. Mặt khác, việc thực hiện đề tài này hoàn toàn phù hợp với năng lực, 

trình độ và kinh nghiệm chuyên môn về thực hiện các dự án, đề tài KHCN, xây 

dựng mô hình ứng dụng KHKT của cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật tỉnh Quảng Trị. Việc giám định mẫu dịch hại để tìm nguyên nhân gây bệnh 

được thực hiện theo hình thức phối hợp với Trung tâm Bảo vệ thực vật Vùng 

Khu 4 là đơn vị có năng lực để giám định mẫu vi khuẩn, virus và nấm bệnh. 

 4. Mục tiêu của đề tài 

 4.1. Mục tiêu tổng quát 

Trên cơ sở điều tra, xác định được thành phần sâu bệnh hại cây chanh leo, 

xác định các đối tượng dịch hại chủ yếu, quy luật phát sinh gây hại làm cơ sở 

khoa học đề xuất biện pháp phòng trừ tổng hợp (IPM) đạt hiệu quả kinh tế và 



môi trường. 

 4.2. Mục tiêu cụ thể 

- Xác định được thành phần sâu bệnh hại, mức độ gây hại và diễn biến một 

số dịch hại chính trên cây chanh leo tại Quảng Trị. 

- Xây dựng mô hình áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng trừ tổng hợp 

một số dịch hại chính, làm cơ sở để xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp dịch 

hại trên cây chanh leo tại Quảng Trị.  

- Tập huấn cho bà con nhận dạng dịch hại, mức độ gây hại, quy luật phát 

sinh và biện pháp quản lý. 

 5. Yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt: 

- Thành phần sâu bệnh hại trên cây chanh leo. 

- Mức độ gây hại và quy luật phát sinh của các đối tượng dịch hại chính 

trên chanh leo. 

- Quy trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) cây chanh leo. 

- Báo cáo kết quả đề tài và 1-2 bài báo trên tạp chí KHCN và báo chuyên 

ngành. 

 6. Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để đạt kết quả 

 6.1. Giai đoạn 1 

- Điều tra thành phần sâu bệnh hại cây chanh leo tại Quảng Trị. 

- Điều tra, theo dõi diễn biến của một số đối tượng dịch hại chủ yếu trên 

chanh leo tại Quảng Trị. 

- Đề xuất hệ thống các biện pháp phòng trừ dịch hại chính trên chanh leo. 

- Báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 1, tổ chức nghiệm thu và xây dựng kế 

hoạch thực hiện giai đoạn 2. 

 6.2. Giai đoạn 2 

- Xây dựng mô hình ứng dụng hệ thống các biện pháp phòng trừ dịch hại 

(đề xuất giai đoạn 1) vào thực tiễn sản xuất trên cây chanh leo. 

- Tập huấn cho cán bộ địa phương và bà con nông dân trong vùng sản xuất 

cây chanh leo về nhận dạng dịch hại chính, thời điểm phát sinh gây hại và biện 

pháp quản lý chúng. 

- Tổ chức hội thảo, đánh giá tổng kết mô hình. 

- Đề xuất quy trình phòng trừ tổng hợp trên cây chanh leo ở Quảng Trị. 

 7. Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra 

- Đề tài được triển khai tại vùng sản xuất chanh leo nguyên liệu thuộc 

huyện Hướng Hoá, Vĩnh Linh, Cam Lộ, Triệu Phong theo như đề án quy hoạch 

diện tích trồng chanh leo của tỉnh. 

- Đề tài thành công sẽ áp dụng rộng rãi trong sản xuất chanh leo tại tỉnh 

Quảng Trị. 

 8. Yêu cầu đối với thời gian để đạt được các kết quả: 

Năm 2020 và 2021 

 9. Dự kiến nhu cầu kinh phí: 

Để đề tài thành công cần có khoản kinh phí: 450 triệu đồng. 

  



 

 

 



PHIẾU 02: ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG 

 NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH  

(Dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học) 

 

1. Tên nhiệm vụ KHCN: "Xây dựng vùng sản xuất hồ tiêu hữu cơ mang 

chỉ dẫn địa lý Quảng Trị đảm bảo xuất tiêu chuẩn xuất khẩu". 

2. Căn cứ đề xuất: Căn cứ Thông báo số 124/TB-UBND ngày 16/10/2018 

của UBND Tỉnh Quảng Trị về những định hướng cơ bản trong hoạt động nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ giai đoạn 2018-2020. 

3.Tính cấp thiết của đề tài 
Cây Hồ tiêu là loại cây gắn bó lâu đời với người nông dân, là một trong 

những cây công nghiệp chủ lực trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của 

tỉnh. Tính đến cuối năm 2018, diện tích Hồ tiêu trên địa bàn tỉnh đạt 2.505,1 ha, 

diện tích cho sản phẩm 2.043,5 ha, năng suất bình quân đạt 7,3 tạ/ha, sản lượng 

đạt 1.482,9 tấn. Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và 

PTNT, UBND các huyện trồng tiêu tiến hành quy hoạch, lập chỉ dẫn địa lý cho 

sản phẩm hồ tiêu và tham mưu ban hành các chính sách nhằm phát triển và xây 

dựng thương hiệu sản phẩm Hồ tiêu Quảng Trị. 

Ngày 28/10/2014, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 3875/QĐ-

SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Hồ 

tiêu Quảng Trị, đã khẳng định thương hiệu hàng đầu Việt Nam của hạt tiêu 

Quảng Trị góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh và tạo điều kiện thuận lợi 

trong việc quảng bá sản phẩm đến thị trường trong và ngoài nước. Đây là thành 

quả sau nhiều năm triển khai dự án quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm hạt tiêu 

Quảng Trị. Hiện sản phẩm “hồ tiêu Vĩnh Linh” đã được Công ty cổ phần Tổng 

Công ty thương mại Quảng Trị đóng gói với bao bì, nhãn mác  bày bán tại hệ 

thống siêu thị Sê Pôn và cửa hàng 8S ở Thành phố Đông Hà. 

Tuy nhiên, với việc người dân sản xuất tự phát, giá cả bấp bênh, đầu ra 

thiếu ổn định, phụ thuộc nhiều thương lái dẫn đến người dân thiếu mặn mà trong 

việc đầu tư thâm canh, năng suất, sản lượng giảm, cộng với tình hình thiên tai 

dịch bệnh những năm gần đây diễn biến khó lường đã và đang làm cho sản xuất 

Hồ tiêu trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Do đó, việc xây dựng các vùng sản 

xuất Hồ tiêu đảm bảo tính quy hoạch, áp dụng đồng bộ các giải pháp tiến bộ 

khoa học kỹ thuật theo quy trình chỉ dẫn địa lý Quảng Trị, hướng hữu cơ nhằm 

tạo ra bộ sản phẩm có chất lượng đồng đều, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu là rất 

cần thiết để nâng cao chất lượng, giá trị ngành hàng nông sản của tỉnh nói chung 

và hồ tiêu nói riêng, góp phần nâng cao thu nhập cho người sản xuất, thúc đẩy 

xây dựng nông thôn mới.  

Vì vậy, những vấn đề nghiên cứu được đặt ra trong đề tài “Xây dựng vùng 

sản xuất hồ tiêu hữu cơ mang chỉ dẫn địa lý Quảng Trị đảm bảo xuất tiêu 

chuẩn xuất khẩu” sẽ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, tăng hiệu quả 

kinh tế cho người trồng Hồ tiêu thông qua việc áp dụng đồng bộ các tiến bộ 

khoa học kỹ thuật theo hướng hữu cơ. 

4. Mục tiêu: 

4.1. Mục tiêu tổng quát: Tạo được vùng sản xuất ổn định, đảm bảo các chỉ 



tiêu, chất lượng phù hợp tiêu chuẩn xuất khẩu. 

4.2. Mục tiêu cụ thể:  

- Nâng cao năng suất, thu nhập của mô hình lên 1,5 đến 2 lần so với hiện 

nay; 

- Xây dựng quy trình chuẩn cho sản xuất Hồ tiêu mang chỉ dẫn địa lý theo 

hướng hữu cơ áp dụng trên địa bàn tỉnh; 

- Liên kết với 1-2 Doanh nghiệp hỗ trợ sản xuất, thu mua tạo đầu ra ổn định 

cho vùng sản xuất hồ tiêu hữu cơ mang chỉ dẫn địa lý Quảng Trị. 

5. Nội dung và phương pháp thực hiện: 

5.1. Nội dung chính: 

- Điều tra, lựa chọn vùng sản xuất Hồ tiêu theo chỉ dẫn địa lý Quảng Trị; 

- Tiến hành xây dựng mô hình điểm, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ 

thuật (quy trình sản xuất, phân bón, hệ thống tưới thông minh, quản lý sâu bệnh 

hại...); 

- Xây dựng quy trình chuẩn sản xuất Hồ tiêu hữu cơ mang chỉ dẫn địa lý 

Quảng Trị; 

- Xây dựng Phóng sự truyền hình; các báo cáo đánh giá... 

5.2. Phương pháp thực hiện: 

- Xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn vùng sản xuất phù hợp; Sử dụng thông tin 

thứ cấp từ các đơn vị chuyên môn trên địa bàn, lựa chọn vùng sản xuất phù hợp, 

đảm bảo tiêu chuẩn đề ra; 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các địa phương triển khai thực 

hiện, đánh giá, tuyên truyền, nhân rộng Đề tài; 

- Phối hợp với Cục Trồng trọt, Viện KHKT Nông Lâm Nghiệp Tây 

Nguyên xây dựng và ban hành Quy trình sản xuất Hồ tiêu hữu cơ mang chỉ dẫn 

địa lý Quảng Trị. 

6. Kết quả dự kiến:  

- Xây dựng, quy hoạch vùng sản xuất Hồ tiêu hữu cơ mang chỉ dẫn địa lý 

Quảng Trị có quy mô từ 10-15 ha; 

- Kết nối với ít nhất 1 Doanh nghiệp thu mua sản phẩm Hồ tiêu để phục vụ 

mục đích xuất khẩu; 

- Ban hành Quy trình sản xuất Hồ tiêu hữu cơ mang chỉ dẫn địa lý Quảng 

Trị; 

- Chuyển giao kết quả đạt được của Đề tài cho các vùng trồng tiêu trọng 

điểm của tỉnh (Xây dựng phóng sự truyền hình; Các báo cáo đánh giá; Chuyển 

giao quy trình kỹ thuật...) 

7. Giải pháp thực hiện: 

Địa điểm dự kiến: Một số xã có diện tích Hồ tiêu lớn của huyện Vĩnh Linh; 

Điều kiện cơ sở, vật chất, trang thiết bị cần thiết để thực hiện Đề tài: Hỗ trợ 

một phần hoặc toàn phần (tùy theo quy định hiện hành) các hạng mục Giống, vật 

tư, hệ thống tưới, chuyển giao khoa học công nghệ...; 

Phối hợp với Cục Trồng trọt, Viện KHKT Nông lâm Nghiệp Tây Nguyên 

tổ chức xây dựng, góp ý, hoàn thiện quy trình sản xuất Hồ tiêu hữu cơ mang chỉ 

dẫn địa lý phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn tỉnh. 

Thời gian thực hiện: 36 tháng (Từ tháng 1/2020- tháng 12/2022). 



Kinh phí dự kiến: 1.200 triệu đồng  

8. Dự kiến khả năng áp dụng kết quả Đề tài vào thực tiễn và hiệu quả 

kinh tế, xã hội và môi trường 

- Đề tài sau khi hoàn thành sẽ nhân rộng cho các vùng trồng tiêu trọng 

điểm của tỉnh như Cam Lộ, Gio Linh, Hướng Hóa...; 

- Hiệu quả kinh tế:  

+ Tăng năng suất, thu nhập từ cây Hồ tiêu trên địa bàn toàn tỉnh lên 1,5-2 

lần so với năm 2018. 

- Hiệu quả xã hội: 

+ Giúp người nông dân làm quen với việc sản xuất sạch; 

+ Bổ sung quy trình sản xuất cho tỉnh cũng như các địa phương; 

+ Nâng cao chất lượng ngành hàng Hồ tiêu Quảng Trị; 

+ Đảm bảo sức khỏe người sản xuất và tiêu dùng. 

- Hiệu quả về môi trường: 

+ Sản xuất theo hướng hữu cơ giúp hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc 

BVTV. 



  



PHIẾU 03: ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG  

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH 

(Dùng cho đè tài KHCN hoặc đề án KHCN) 

 

1. Tên nhiệm vụ KHCN: “ Ứng dụng công nghệ trồng nấm trong nhà kính 

sản xuất nấm rơm hữu cơ tận dụng nguồn rơm rạ từ sản xuất lúa hữu cơ tại thôn 

Phước Thị xã Gio Mỹ huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị. 

2. Căn cứ đề xuất:  

Căn cứ Thông báo số 31/TB-KHCN ngày 29 tháng 8 năm 2019 của sở KH 

và CN tỉnh Quảng Trị về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2020.  

3. Tính cấp thiết:  

Nấm rơm hay nấm mũ rơm  (Volvariella volvacea) có nguồn gốc ở Đông 

và Đông Nam Á. Phân bố  ở vùng nhiệt đới thuộc Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ 

và Châu Úc. Nấm rơm  là một loài trong họ nấm lớn sinh trưởng và phát triển từ 

các loại rơm rạ. Nấm gồm nhiều loài khác nhau, có đặc điểm hình dạng khác 

nhau như có loại màu xám trắng, xám, xám đen… kích thước đường kính “cây 

nấm” lớn, nhỏ tùy thuộc từng loại. 

Nấm rơm là loại nấm giàu dinh dưỡng, trong 100g nấm rơm tươi chứa: 

90% nước, 3,6% đạm, 0,3% chất béo, 3,2% chất đường, 1,1% chất xơ 

(cellulose), 0,8% tro, 28mg% Ca, 80mg% P, 1,2% Fe, các vitamine A, B1, B2, 

C, D, E, PP. Ngoài ra, nấm rơm còn chứa 7 loại a-xít amin mà cơ thể không tổng 

hợp được. Cứ 100g nấm rơm tươi cho cơ thể 31 calorie. 

Trong 100 gram nấm rơm khô chứa: Chất đạm tới 21 -37g , đặc biệt thành 

phần đạm chứa hàm lượng cao lại đầy đủ các acid amin cần thiết mà cơ thể 

không tự tổng hợp được, còn hơn cả thịt bò và đậu tương, chất béo 2,1 - 4,6g, 

chất bột đường 9,9g, chất xơ 21 gam, các nguyên tố vi lượng là Ca, Fe, P. 

Nhiều vitamin như vitamin A, B1, B2, PP, D, E, C, riêng vitamin C chiếm đến 

160mg/100gr. 

Gio Linh là một huyện sản xuất chủ yếu dựa nào nông nghiệp, trong đó cây 

lúa là một cây trồng chủ lực của huyện. Sản xuất lúa hữu cơ liên kết với Công ty 

TNHH SX-TM Đại Nam tại Quảng Trị nói chung và Gio Linh nói riêng đã 

thành công trong 2 năm 2018 và 2019 đã đem lại lợi ích kinh tế thiết thực cho bà 

con nông dân an toàn cho môi trường sinh thái và sản phẩm gạo hữu cơ cho 

người tiêu dùng. Ngoài sản phẩm là hạt lúa thu được, còn có một lượng lớn rơm 

rạ để lại trên đồng ruộng. Ngoại trừ một số hộ thu gom rơm rạ sau thu hoạch lúa 

để dự trữ thức ăn cho trâu bò, phần còn lại bà con đa phần đốt đồng để xử lý 

rơm rạ, đặc biệt là giai đoạn chuyển tiếp từ vụ Đông Xuân sang vụ Hè Thu. 

Khi đốt đồng vừa gây lãng phí một lượng rơm rạ rất lớn, vừa gây ô nhiễm 

môi trường và gây phát thải khí nhà kính góp phần làm biến đổi khí hậu. 

Việc sử dụng nguồn rơm rạ từ lúa hữu cơ để sản xuất nấm rơm hữu cơ vừa 

tận dụng nguồn rơm rạ từ lúa hữu cơ có sẵn trên đồng ruộng sau thu hoạch, vừa 

tạo ra sản phẩm nấm rơm hữu cơ cung cấp cho thị trường, đơn vị bao tiêu sản 

phẩm sẽ là công ty nông sản hữu cơ Quảng Trị, vì vậy việc “ Ứng dụng công 

nghệ trồng nấm trong nhà kín sản xuất nấm rơm hữu cơ tận dụng nguồn rơm rạ 



từ sản lúa hữu cơ tại thôn Phước Thị xã Gio Mỹ huyện Gio Linh tỉnh Quảng 

Trị” là một hướng đi mới rất thiết thực, đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con 

nông dân. 

4. Mục tiêu:  

Áp dụng công nghệ, xây dựng mô hình trồng nấm rơm hữu cơ đạt năng 

suất và chất lượng cao. Nhằm chủ động nguồn sản phẩm nấm rơm hữu cơ cung 

cho thị trường, tạo việc làm cho bà con nông dân sau khi thu hoạch lúa. 

5. Yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt: 

 Một nhà nuôi trồng nấm 500 m2, có các có các trang thiết bị cần thiết đảm 

bảo sản xuất được nấm rơm hữu cơ (giàn giá, máy sưởi, máy phun sương, cảm 

biến nhiệt độ, độ ẩm…) 

Quy trình sản xuất nấm rơm hữu cơ. 

5. Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để đạt kết quả: 

5.1. Nội dung thực hiện:  

Nội dung 1:  

- Xây dựng thuyết minh. 

- Tìm hiểu đặc tính, vai trò của nấm rơm. 

- Tìm hiểu công nghệ và quy trình sản xuất nấm rơm. 

Nội dung 2:  

- Xây dựng nhà ươm bịch, nhà nuôi trồng nấm quy mô 500m2 với các thiết 

bị cần thiết đáp ứng quy trình công nghệ và yêu cầu sản xuất. 

- Chuẩn bị nhân lực, nguyên liệu phục vụ sản xuất 

- Sản xuất thử nghiệm nấm rơm hữu cơ. 

Nội dung 3: 

- Đánh giá hiệu quả sau khi sản xuất thử nghiệm. 

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm; thiết bị bao bì, nhãn mác. 

- Đánh giá thị trường tiêu thụ. 

5.2. Giải pháp thực hiện 

5.2.1. Giải pháp về cơ sở hạ tầng 

- Xây dựng nhà xưởng sản xuất bịch, kho dự trữ rơm hữu cơ, nhà sản xuất 

giống với quy mô 300m2. 

- Xây dựng 01 nhà kín phục vụ cho việc nuôi trồng nấm rơm với quy mô 

200m
2
, với các thiết bị cần thiết đáp ứng quy trình công nghệ và yêu cầu sản 

xuất. 

5.2.2. Gải pháp về nguồn nhân lực 

Trạm sẽ mời chuyên gia tư vấn, cùng với đội ngũ cán bộ có trình độ, qua 

đào tạo chính quy, thực nghiệm và phát triển nấm phối hợp thực hiện quy trình, 

áp dụng công nghệ vào sản xuất. 

5.3. Giải pháp về vốn 

Từ nguồn ngân sách chi thực hiện các đ ề tài cấp tỉnh năm 2020 của sở KH 

và CN tỉnh Quảng Trị, vốn đóng góp của địa phương. 

5.4. Giải pháp về tổ chức 

Trạm Trồng trọt và BVTV là đơn vị chủ trì, trạm sẽ cử 1 cán bộ làm chủ 

nhiệm nhiệm vụ cùng với các cán bộ khác trong trạm phối hợp thực hiện sản 

xuất. 



Cần tổ chức lại sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, gắn kết 

chặt chẽ giữa sản xuất với tiêu thụ; hình thành các liên kết, chia sẻ kinh nghiệm 

vể kĩ thuật nuôi trồng, sơ chế, bảo quản và có tiếng nói chung với nhà thu mua, 

sản xuất. 

5.5. Giải pháp về thị trường tiêu thụ 

Thị trường là yếu tố quyết định của mọi hoạt động sản xuất, có thị trường 

thì ngành sản xuất đó mới tồn tại và phát triển được. Vì thế ngoài nâng cao số 

lượng và chất lượng sản phẩm thì việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ cũng rất quan 

trọng cho ngành nấm phát triển. Một khi thị trường tiêu thụ ổn định thì giá cả sẽ 

được đảm hơn, tránh tình trạng biến động giá như hiện nay. 

Liên kết tiêu thụ với công ty nông sản hữu cơ Quảng trị.  

Ngoài ra cần phải tìm hiểu nhóm khách hàng truyền thống và khách hàng 

tiềm năng để tìm ra những thị trường tiêu thụ tốt nhất cho sản phẩm nấm rơm 

hữu cơ, không những người tiêu dùng trong tỉnh mà còn vươn xa ra các tỉnh lân 

cận trong khu vực. 

6. Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra: 

HTX Phước Thị xã Gio Mỹ sẽ là đơn vị duy trì sản xuất nấm rơm hữu cơ. 

7. Yêu cầu đối với thời gian để đạt được các kết quả: Thực hiện trong 2 

năm 2020- 2021. 

8. Địa chỉ, số điện thoại liên hệ: Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

huyện Gio Linh, 352 Lê Duẫn, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng 

Trị. Điện thoại: 02333.825.313. 

9. Dự kiến nhu cầu kinh phí: 900.000.000 đồng (Chín trăm triệu đồng 

chẵn) 

  



  



PHIẾU 04: ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG 

 NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH  

(Dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học) 

 

1. Tên nhiệm vụ KHCN: 

“ Điều tra, đánh giá sự phân bố và trồng thử nghiệm mô hình cây Thất diệp 

nhất chi hoa (Paris polyphylla Sm) dưới tán rừng tự nhiên Khu bảo tồn thiên 

nhiên Đakrông” 

2. Căn cứ đề xuất  
Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-UBND, ngày 09/11/2012 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phê duyệt Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn 2011 – 2020; 

Căn cứ Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh 

Quảng trị về việc phê duyệt Quy hoạch Bảo tồn và Phát triển bền vững Khu 

BTTN Đakrông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

3. Tính cấp thiết của đề tài 

Thất điệp nhất chi hoa có tên khoa học là Paris polyphylla Sm hay còn gọi 

là cây Bảy lá một hoa, độc cước liên, chi hoa đầu, tảo hưu, thiết đăng đài... Chi 

Paris gồm 27 loài phân bố rộng khắp Châu Âu và Châu Á trong đó tập trung 

nhiều nhất ở Trung Quốc. Chi Paris gồm các loài từ 03 lá đến 11 lá. Tại Việt 

Nam cây Thất diệp nhất chi hoa được  Pectelot phát hiện lần đầu tiên tại Sapa 

với nhiều loài khác nhau. Đến nay cây Thất diệp nhất chi hoa cũng được phát 

hiện ở các vùng núi như Cúc Phương (Ninh Bình), Đà Bắc (Hòa Bình), Hà 

Giang, Lạng Sơn, Lai Châu trong đó ở tỉnh Quảng Trị cũng ghi nhận sự phân bố 

ở vùng núi Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và khu bảo tồn thiên nhiên Bắc 

Hướng Hóa. Theo y học cây Thất diệp nhất chi hoa có tác dụng, thanh nhiệt, giải 

độc, trị rắn cắn, trị viêm tuyến vú, trị sốt rét, trị ho lâu ngày. Trong những năm 

gần đây cây Thất diệp nhất chi hoa còn được phát hiện có tác dụng diệt khuẩn, 

kháng viêm mạnh, ức chế các virus, tăng cường chức năng của tuyến thượng 

thận, an thần, trấn tĩnh, chống ho. Đặc biệt cây có tác dụng ức chế tế bào ung 

thư phổi và ung thư dạ dày, kéo dài tuổi thọ cho người bệnh 

Với nhiều tác dụng chống lại bệnh cây Thất diệp nhất chi hoa đang được 

các thương lái thu mua với giá thành cao nên người dân đang khai thác một cách 

tận diệt. Bên cạnh đó, nạn phá rừng làm nương rẫy dẫn đến giảm khả năng tái 

sinh và phân bố của cây Thất diệp nhất chi hoa trong tự nhiên bị thu hẹp. Vì vậy 

việc bảo tồn loài cây Thất diệp nhất chi hoa là hết sức quan trọng và cấp bách 

trong bối cảnh hiện nay. Do đó chúng tôi quyết tâm xây dựng đề tài “Điều tra, 

đánh giá sự phân bố và trồng thử nghiệm mô hình cây Thất diệp nhất chi hoa 

(Paris polyphylla Sm) dưới tán rừng tự nhiên Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông”. 

Nếu mô hình thành công chúng tôi sẽ chuyển giao mô hình cho bà con sống gần 

rừng trồng để tăng thêm thu nhập cho bà con, cũng như bảo tồn cây Thất diệp 

nhất chi hoa ngoài tự nhiên. Ngoài ra, có thể đây tiền đề cho việc phát triển thêm 

các sản phẩm có thành phần dược liệu được chiết xuất từ cây Thất diệp nhất chi 

hoa để có thể thương mại hóa sản phẩm ra thị trường trong tương lai. 

4. Mục tiêu: 



- Nắm được sự phân bố trong tự nhiên của loài cây Thất diệp nhất chi hoa 

nhằm định hướng cho công tác bảo tồn và phát triển. 

- Xây dựng quy trình trồng, chăm sóc và chuyển giao mô hình trồng cây 

Thất diệp nhất chi hoa cho người dân vùng đệm Khu bảo tồn nhằm hỗ trợ phát 

triển sinh kế, giảm áp lực đến tài nguyên rừng. 

- Hoàn thiện quy trình tạo giống bằng hạt, thân rễ. 

5. Yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt: 

- Đánh giá được sự phân bố của cây Thất diệp nhất chi hoa trong rừng tự 

nhiên ở Khu BTTN Đakrông 

- Xây dựng thành công mô hình trồng cây Thất diệp nhất chi hoa dưới tán 

rừng ở Khu BTTN Đakrông với diện tích 2.000 m
2
. 

- 01 quy trình tạo giống bằng hạt (1.000 cây), 01 quy trình tạo giống bằng 

thân rễ (500 cây). 

6. Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để đạt kết quả: 

- Kính đề nghị Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ thuộc 

Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị quan tâm hỗ trợ đơn vị trong việc nghiên cứu các 

phương pháp nhân, tạo giống cây Thất diệp nhất chi hoa. 

7. Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra: 

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị 

- Người dân địa phương sống gần rừng ở Khu BTTN Đakrông 

8. Yêu cầu đối với thời gian để đạt được các kết quả:  

- 03 năm 

9. Dự kiến nhu cầu kinh phí: 

-Tổng kinh phí:                            700.000.000 đồng 

Trong đó: 

+ Điều tra đánh giá:                      300.000.000 đồng 

+ Xây dựng mô hình, chăm sóc:   200.000.000 đồng 

+ Nghiên cứu tạo giống:               200.000.000 đồng 

  



PHIẾU 05: ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG 

 NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH  

(Dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học) 

 

1. Tên nhiệm vụ KHCN: 

Đề tài: “Nghiên cứu thực trạng phân bố, đặc điểm sinh thái học loài Thất 

diệp nhất chi hoa (Paris poluphylla), từ đó xây dựng mô hình trồng thực 

nghiệm tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa”. 

2. Căn cứ đề xuất  
Căn cứ tình hình khai thác, sử dụng và buôn bán trên địa bàn huyện Hướng 

Hóa, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa đề xuất thực hiện đề 

tài nhằm bảo tồn và phát triển mô hình trồng thử nghiệm loài Thất diệp nhất chi 

hoa tại đèo Sa Mù. 

3. Tính cấp thiết của đề tài 

Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTNN) Bắc Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, 

tỉnh Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 14 

tháng 3 năm 2007 với tổng diện tích là 23.456,71ha. Là vùng có địa hình cao 

nhất của tỉnh Quảng Trị với hai đỉnh núi cao nổi trội là đỉnh Sa Mù (1.570 m) và 

đỉnh Voi Mẹp (1.775 m). Đây là khu vực có tính đa dạng sinh học đa dạng, 

phong phú và độc đáo, là nơi giao lưu giữa các luồng thực vật Bắc Nam, khu 

vực Đông  ương. Ngoài ra tài nguyên lâm sản ngoài gỗ tại KBT cũng hết sức 

phong phú với nhiều giá trị sử dụng như làm tinh dầu, công nghiệp chế biến hay 

đồ thủ công mỹ nghệ, đặc biệt là làm thuốc. Trong số các loài lâm sản ngoài gỗ 

làm thuốc tại khu bảo tồn Bắc Hướng Hóa có loài Thất diệp nhất chi hoa (Paris 

poluphylla), họ Trọng lâu là loài thực vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt 

Nam (CR: Cực kỳ nguy cấp) và được xếp vào nhóm IIA theo Nghị định 

06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của chính phủ về quản lý thực vật 

rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc 

tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.  

Theo dân gian, rễ cây Bảy lá một hoa được sử dụng làm thuốc thanh nhiệt, 

giải độc khi bị rắn cắn, trị sốt rét, ho lao, hen suyễn, mụn nhọt, viêm tuyến vú. 

Do có giá trị cao trong việc phòng, trị bệnh, nhu cầu sử dụng cây Bảy lá 

một hoa làm thuốc ngày càng tăng cao. Theo thông tin tìm hiểu tại khu vực 

huyện Hướng Hóa cũng như tại tỉnh Quảng Trị và một số tỉnh khác, hiện nay, rễ 

bảy lá một hoa có giá khoảng 800 ngàn đến 1 triệu đồng/1kg sâm tươi và 2-3 

triệu đồng/kg sâm khô. Những năm gần đây, giá thành sâm bảy lá một hoa rất 

cao nên người dân ồ ạt vào rừng khai thác khiến cho số lượng cây trong rừng tự 

nhiên ngày càng cạn kiệt. Hiện nay, tại tỉnh Quảng Trị nói riêng và cả nước nói 

chung, cây Bảy lá một hoa chỉ còn phân bố rất ít ở các khu rừng nguyên sinh. 

Qua quá trình tuần tra, bảo vệ rừng, phát hiện loài Bảy lá một hoa vẫn còn mọc 

rải rác ở khu vực xã Hướng Lập, Hướng Sơn, Hướng Việt thuộc khu bảo tồn 

thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. 

Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa cùng với chính quyền 

đia phương các xã vùng đệm đã tuyên truyền người dân trong vùng không khai 

thác các loài lâm sản quý hiếm. Tuy nhiên, với lợi ích kinh tế quá lớn, người dân 



trong khu vực vẫn vào rừng khai thác loài Thất diệp nhất chi hoa để bán cho các 

thương lái, rất khó kiểm soát để ngăn chặn kịp thời, rất dễ dẫn đến nguy cơ tuyệt 

chủng. 

Từ những thực tiễn nêu trên, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bắc 

Hướng Hóa xây dựng đề tài: “Nghiên cứu thực trạng phân bố, đặc điểm sinh thái 

học loài Thất diệp nhất chi hoa (Paris Poluphylla), từ đó xây dựng mô hình trồng 

thực nghiệm tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa”. Đề tài 

thành công là cơ sở để mở rộng trên địa bàn toàn tỉnh nhằm nâng cao sinh kế 

cho người dân địa phương, góp phần giảm tác động của người dân vào rừng. 

4. Mục tiêu: 

- Mục tiêu chung: 

- Cung cấp cơ sở dữ liệu về cây bảy lá một hoa, làm cơ sở khoa học đề 

xuất các giải pháp quản lý, sử dụng, bảo tồn và phát triển nguồn gen cây Bảy lá 

một hoa tại khu vực Bắc Hướng Hóa. 

- Mục tiêu cụ thể: 

+ Đánh giá được thực trạng phân bố và đặc điểm sinh thái học loài Thất 

diệp nhất chi hoa tự nhiên và tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ loài trên địa 

bàn huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị. 

+ Xây dựng mô hình trồng thâm canh loài thất diệp nhất chi hoa tại đèo Sa 

Mù - KBT TN Bắc Hướng Hóa bằng 2 công thức 

 Công thức 1: Trồng dưới tán rừng tự nhiên; sử dụng vật liệu trồng 100% 

từ tự nhiên; 

 Công thức 2: Trồng trong nhà kính; Vật liệu trồng có sử dụng các chất 

phụ gia khác 

+ Xây dựng Nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm Thất diệp nhất chi hoa. 

5. Yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt: 

- Đánh giá được thực trạng phân bố và đặc điểm sinh thái học của loài Thất 

diệp nhất chi hoa tại huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị 

- Mô hình nuôi trồng loài Thất diệp nhất chi hoa dưới tán rừng tự nhiên và 

trong nhà kính tại đèo Sa Mù quy mô 1000m2 

- Chuyển giao được kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hái loài Thất diệp nhất 

chi hoa cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

6. Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để đạt kết quả: 

- Đề tài tập trung triển khai các nội dung chính: Nghiên cứu, đánh giá đặc 

tính sinh thái và tính thích nghi, khả năng phân bố của loài Thất diệp nhất 

chi hoa tại địa bàn huyện Hướng Hóa; 

- Nghiên cứu các điều kiện trồng, chăm sóc, thu hoạch loài Thất diệp nhất 

chi hoa tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Điều tra, đánh giá và cách 

phòng trừ sâu bệnh loài Thất diệp nhất chi hoa trồng ngoài thực điạ; xây dựng 

tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc loài Thất diệp nhất chi hoa. 

7. Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra: 

- UBND các xã thuộc huyện Hướng Hóa; 

- Phòng nông nghiệp huyện Hướng Hóa; 

- Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ - Sở khoa học và công nghệ 

tỉnh Quảng Trị; 



- Viện nghiên cứu Lâm sinh Bắc Trung Bộ - Quảng Trị; 

- Một số hợp tác xã nông lâm nghiệp trên địa bàn huyện Hướng Hóa; 

- Người dân địa phương. 

8. Yêu cầu đối với thời gian để đạt được các kết quả:  

- Năm 2020: Điều tra thực trạng phân bố và đặc điểm sinh thái học của loài 

Thất diệp nhất chi hoa; Sưu tầm, chuyển vị cây giống trên địa bàn và liên 

hệ đặt giống thêm trên thị trường. 

- Năm 2021: Trồng thử nghiệm loài Thất diệp nhất chi hoa bằng hai công 

thức khác nhau. 

- Năm 2022: Chăm sóc cây trồng năm thứ 1 

- Năm 2023: Chăm sóc cây trồng năm thứ 2 

- Năm 2024: Chăm sóc cây trồng năm thứ 3, thu hoạch và xây dựng nhãn 

hiệu. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài trong 5 năm. 

9. Dự kiến nhu cầu kinh phí: 

-Tổng kinh phí:                            700.000.000 đồng 

Trong đó: 

 Năm 2020:  200.000.000 đồng 

 Năm 2021:  300.000.000 đồng 

 Năm 2022:  50.000.000 đồng 

 Năm 2023:  50.000.000 đồng 

 Năm 2024:  100.000.000 đồng 

  





PHIẾU 06: ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG 

 NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH  

(Dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học) 

 

1. Tên nhiệm vụ KHCN: 

Điều tra, nghiên cứu đánh giá thực trạng và giải pháp phát triển bền vững 

cây Dó trầm tại rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải. 

2. Căn cứ đề xuất  
- Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của UBND 

tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực Sông Bến Hải; 

- Quyết định số: 2153/QĐ-UBND ngày 12/10/2007 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc phê duyệt ranh giới, diện tích quản lý rừng và đất lâm nghiệp quy 

hoạch cho Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải 

- Công văn số 1407/SNN-KHTC ngày 03/9/2019 của Sở Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm 

vụ KHCN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2020; 

3. Tính cấp thiết của đề tài 

- Cây Dó trầm (tên khoa học Aquilaria agallocha Roxb) hay còn gọi cây Dó 

bầu, trầm dó, trầm hương tên gọi chung cho một chi thực vật thuộc họ Trầm 

gồm 21 loài sống ở châu Á trong các khu rừng mưa của Indonesia, Thái Lan, 

Campuchia, Lào, Việt Nam, Malaysia... Cây Dó trầm có thân cây to, lá dài, gỗ 

màu vàng nhạt, có thớ đen, cây cao 6-20m, lá dài 5-11cm và rộng 2-4cm. Hoa 

màu xanh vàng, quả gỗ dài 2,5-3cm. Đây là cây tạo ra trầm hương và kỳ nam sử 

dụng làm nước hoa và nhang, dược phẩm có giá trị cao. Gỗ Trầm được sử dụng 

làm các đồ gia dụng, ở Việt Nam có 3 loài trầm gồm A.crassna, A.banaense và 

A.baillonii được phân bổ rải rác trong rừng rậm nhiệt đới thường xanh, mưa 

mùa, ẩm nguyên sinh thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà 

Tĩnh, đặc biệt từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà 

Năng, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận. 

- Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải được giao quản lý 

21.106,05 ha đất lâm nghiệp, trong đó đất có rừng 20.239,95 ha, trong đó có 

12.797,19 ha rừng tự nhiên thuộc địa bàn hai huyện Vĩnh Linh và Gio Linh. 

Rừng phòng hộ đầu nguồn sông Bến Hải có giá trị nhiều mặt về môi trường sinh 

thái, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế thiên tai, điều hòa 

khí hậu. Sự phát triển và quản lý bền vững rừng phòng hộ, nâng cao tính đa 

dạng sinh học về rừng là biện pháp hữu hiệu trong việc hạn chế và thích nghi 

với tình trạng biến đổi khí hậu, là yếu tố quan trọng và mục tiêu chủ yếu trong 

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh Quảng Trị nói chung và hai huyện 

Gio Linh, Vĩnh Linh nói riêng. Qua công tác điều tra theo dõi diễn biến rừng 

cũng như thông tin từ các hộ dân sống trong rừng phòng hộ sông Bến Hải thì 

trước đây diện tích rừng tự nhiên thuộc lưu vực sông Bến Hải có số lượng cây 

Dó trầm tự nhiên rất nhiều và phân bố đều, nhưng vì cây Dó trầm có giá trị kinh 

tế rất lớn nên số lượng cây Dó trầm đã bị khai thác trái phép rất nhiều dẫn đến số 

lượng cây Dó trầm ngày càng cạn kiệt về và có nguy cơ tuyệt chủng. Vì vậy việc 

Điều tra, nghiên cứu đánh giá thực trạng và giải pháp phát triển bền vững cây 



Dó trầm tại rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải là nhiệm vụ rất cần thiết nhằm 

tăng sự đa dạng sinh học cũng như bảo tồn loài Dó trầm. 

- Cây Dó trầm có tác dụng, giá trị rất lớn đến đời sống, kinh tế - xã hội cụ thể: 

+ Tác dụng đối với sức khỏe: Những người dân sống xung quanh vườn Dó 

trầm luôn được thừa hưởng được mùi hương Trầm thoang thoảng giúp tinh thần 

luôn sảng khoái, thư thái. Trầm hương sau khi được khai thác trên cây Dó 

trầmđược chưng cất dưới dạng tinh dầu Trầm hương rất tốt cho sức khỏe. Ngoài 

ra, người ta còn dùng cây Trầm Hương dưới dạng thuốc bóp, ngâm rượu hoặc 

mài nước uống hoặc có thể dùng phối hợp hỗ trợ điều trị một số bệnh như: Tiêu 

hóa kém, nôn mửa, đau dạ dày, hen suyễn, tinh thần xúc động, khí dồn lên cơ bắp. 

+ Lợi ích về kinh tế: Cây Dó trầm có thể chế biến ra những sản phẩm có 

giá trị cao như ứng dụng chưng cất tinh dầu trầm, chế tác đồ thủ công mỹ nghệ, 

phụ phẩm để sản xuất hương. Theo tính toán 01 ha Gió trầm từ 10-12 năm tuổi 

có thể cho 8-10 tấn gỗ trầm, giá bán hiện nay từ 10.000 - 15.000 đồng/kg như 

vậy sẽ thu được từ 80-120 triệu đồng/ha Gió trầm. 

4. Mục tiêu: 

- Mục tiêu về kinh tế 

+ Hiện nay Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải là đơn vị 

hành chính sự nghiệp công lập có thu và đang triển khai thực hiện phương án tự 

chủ, nguồn kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động và thực hiện các công trình 

dự án phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đều do ngân sách nhà 

nước cấp. Rừng trồng của đơn vị được trồng với mục đích phòng hộ là chính, 

nên ít có khai thác, nếu thực hiện thành công trình trồng bổ sung cây Dó trầm 

trong rừng tự nhiên phục hồi sau nương rẫy thành công sẽ có nguồn kinh phí thu 

từ sản phẩm cây Dó trầm để đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, nhằm 

giảm ngánh nặng chi ngân sách nhà nước cho công tác quản lý, bảo vệ rừng 

phòng hộ và đầu tư cho các công trình lâm sinh phục vụ công tác quản lý rừng 

bền vững. 

+ Khi công trình trồng bổ sung cây Dó trầm trong rừng tự nhiên phục hồi 

sau nương rẫy thực hiện thành công sẽ làm tăng tính đa dạng sinh học, làm giàu 

thêm nguồn tài nguyên rừng, tạo ra nguồn sản phẩm gỗ Dó trầm cung cấp thêm 

nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến ra các sản phẩm có giá trị cao góp 

phần tăng thu ngân sách cho nhà nước. 

+ Tăng thu nhập cho người dân trong vùng khi tham gia vào các công tác 

trồng, chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa 

phương trong vùng. 

4. Mục tiêu: 

- Mục tiêu về xã hội 

+ Thoả mãn nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường nguồn nguyên liệu 

trong việc chế biến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, dược liệu phục vụ đến 

sức khỏe đời sống con người. 

+ Thông qua thực hiện công trình trồng bổ sung cây Dó trầm trong rừng tự 

nhiên phục hồi sau nương rẫy, các hộ gia đình, cộng đồng dân cư có điều kiện 

tăng thêm thu nhập, bình quân mỗi năm tạo ra nhiều cơ hội cho nhiều người 

tham gia có thu nhập để ổn định cuộc sống, xoá đói giảm nghèo, hạn chế thất 



nghiệp, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

- Mục tiêu về môi trường 

+ Công trình trồng bổ sung cây Dó trầm trong rừng tự nhiên phục hồi sau 

nương rẫy được triển khai góp phần làm tăng độ che phủ của rừng lên trên 95% 

và sẽ trở thành một hệ thống rừng phòng hộ phát triển bền vững góp phần quan 

trọng cho bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và điều hòa nguồn nước của sông 

Bến Hải; góp phần giữ nước vào mùa khô hạn, hạn chế được lũ lụt vào mùa mưa 

ở vùng hạ lưu; tích trữ và điều hoà lượng nước tưới tiêu, sinh hoạt cho huyện 

Gio Linh và Vĩnh Linh góp phần không nhỏ đến quá trình phát triển kinh tế 

trong vùng. 

+ Tăng khả năng phòng hộ môi trường và cung cấp dưỡng khí cho môi 

trường. Góp phần cân bằng sinh thái và cải thiện tiểu khí hậu vùng, tăng khả 

năng hấp thu khí CO2, góp phần vào việc chống biến đổi khí hậu tại khu vực. 

+ Biến những khu vực đất cằn cỗi thành những diện tích hữu ích, tăng độ 

phì trong đất, hướng tới sản xuất lâm nghiệp bền vững. 

5. Yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt: 

- Lựa chọn trạng thái rừng tự nhiên phù hợp để thiết kế trồng bổ sung cây 

Dó trầm đảm bảo không gian sinh trưởng, phát triển tốt. 

- Cây giống Dó trầm phải có nguồn gốc, cây con sinh trưởng tốt và không 

có sâu bệnh hại. 

- Cây trồng sau 10 đến 12 năm tuổi trữ lưởng cây trồng đạt từ 10 - 15 

tấn/ha. 

6. Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để đạt kết quả: 

- Khi công trình trồng bổ sung cây Dó trầm trong rừng tự nhiên phục hồi 

sau nương rẫy được lựa chọn, kính đề nghị sớm bố trí nguồn vốn để đơn vị xây 

dựng, tổ chức thực hiện Công trình trồng bổ sung cây Dó trầm trong rừng tự 

nhiên phục hồi sau nương rẫy đạt kết quả cao. 

7. Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra: 

- Kết quả sản phẩm thu được từ công trình trồng cây Dó trầm được bán 

cho các thương lái trong và ngoài tỉnh. 

8. Yêu cầu đối với thời gian để đạt được các kết quả:  

Thời gian để thực hiện công trình trồng bổ sung cây Dó trầm trong rừng tự 

nhiên phục hồi sau nương rẫy đến khi thu được sảm từ rừng trồng là 9 năm (01 

năm trồng, 03 năm chăm sóc và 05 năm bảo vệ). 

9. Dự kiến nhu cầu kinh phí: 

Tổng như cầu kinh phí thực hiện: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng chẵn); 

trong đó bao gồm:  

- Kinh phí điều tra, đánh giá thực trạng phân bổ, phát triển cây Dó trầm tại 

rừng tự nhiên thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải: 

150.000.000 đồng. 

- Xây dựng mô hình trồng cây Dó trầm trong rừng tự nhiên phục hồi sau 

nương rẫy (20,0 ha): 700.000.000 đồng. 

- Hội thảo, hội nghị: 50.000.000 đồng. 

- Theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện mô hình: 200.000.000 đồng./. 
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