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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2020
BÁO CÁO KẾT QUẢ T ự ĐÁNH GIÁ
NHIỆM VỤ KHOA HỌC ĐỘC LẬP CẤP QUỐC GIA
I. Thông tin chung về nhiệm vụ
1. Tên nhiêm vu, mã số
Nghiên cứu phát triển cụm tương hỗ vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang; Mã
số: ĐTĐL.XH-03/18
Thuộc: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia
2. Mục tiêu nhiệm vụ
•

•

•

Xác định được CO' sở lý luận về cụm tương hỗ; đánh giá thực trạng và đề
xuất định hướng, giải pháp phát triến cụm tương hỗ nhằm nâng cao giá trị gia
tăng và phát triên bền vũng trước hết là cho vùng vải thiều Lục Ngạn (Bắc
Giang), sau đó áp dụng cho các vùng vải thiều trọng điếm khác ở phía Bắc
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ
PGS.TS Hoàng Sỹ Động
4. Tố chức chủ trì nhiệm vụ
Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ họp tác kinh tế quốc tế
5. Tổng kinh phí thực hiện:
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:
Kinh phí từ nguồn khác:

3.773 triệu đồng.
3.430 triệu đồng.
343 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Họp đồng
Bắt đầu: 3/2018
Kết thúc: 3/2020
7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:
TT

Họ và tên

1

Hoàng Sỹ Động

Chức danh khoa học,
học vị
Phó giáo sư, Tiến sỹ

2

Từ Quang Phương

Phó giáo sư, Tiến sỳ
!

Cơ quan công tác
Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ
Hợo tác Kinh tế quốc tế
Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ
Họp tác Kinh té quốc tế

3

Trần Kim Chung

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Viện nghiên cứu Quản lý Kinh
tế trung ương

4

Vương Văn Quỳnh

Giáo sư, Tiến sỹ

Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ
Hợp tác Kinh tế quốc tế

5

Cao Ngọc Lân

Tiến sỹ

Ban phát triển vùng, Viện
Chiến lược phát triển

6

Nguyễn Huy Hoàng

Thạc sỹ

Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ
Hợp tác Kinh tế quốc tế

7

Trần Quang Quyết

Thạc sỹ

Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ
Hợp tác Kinh tế quốc tế

8

Hoàng Thị Lệ Hằng

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Viện Nghiên cứu Rau quả

9

Phạm Văn Hùng

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Trường Đại học Kinh tế quốc
dân

10

Đào Xuân Cường

Thạc sỹ

Sở Công Thương, tỉnh Bắc
Giang

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:
1. về sản phẩm khoa học
1.1. Danh mục sản phâm đã hoàn thành
Số
TT

Tên sản phẩm

1

Báo cáo về cơ sở
lý luận cụm
tương hỗ
Báo cáo đánh giá
thực trạng tổ
chức sản xuất và
tiêu thụ vải thiều
ở Bắc Giang theo
hình thức cụm
tương hỗ
Báo cáo định
hướng và giải
pháp phát triển
cụm tương hỗ vải
thiều Lục Ngạn,
Bắc Giang
Bản đồ cụm
tương hỗ vải
thiều Lục Ngạn,
Bắc Giang

2

3

4

Số lượng
Khối lư<tng
Chất lưcrng
Xuất Đạt Không Xuất Đạt Không Xuất Đạt Không
sắc
đạt
sắc
đạt
sắc
đạt
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Mô hình quy 1Ĩ1Ô
nhỏ cụm tương
hỗ vải thiều Lục
Ngạn, Bắc Giang
nâng cao giá trị
gia tăng, mức
sống của người
dân và phát triển
bền vững

6

Bản kiến nghị cơ
chế, chính sách
cho phát triển
cụm tương hỗ vải
thiều Lục Ngạn,
Bắc Giang cũng
như cho sản xuất,
kinh doanh một
số vùng vải thiều
trọng điểm khác
ở phía Bắc
Bộ tài liệu cho tổ
chức cụm tương
hỗ vải thiều Lục
Ngạn, Bắc Giang
02 bài báo về
cụm tương hỗ vải
thiều Lục Ngạn,
Bắc Giang
Đào tạo 1 thạc sỹ
về chính sách

7

8

9

Sách
chuyên
khảo
11 Cẩm nang tổ
chức sản xuất và
kinh doanh vải
thiều đúng chu
trình và lên vòng
đời cụm tương hỗ
10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao:
Tên sản phấm
Thời gian dự
Co’ quan dự kiến
số
kiến ứng dụng
ứng dụng
TT
1 Bản đồ hiện trạng vải thiều Từ năm 2019 và UBND huyện Lục
năm 2020
tỉnh Bắc Giang năm 2018
Ngạn, Sở Nông
nghiệp và Phát

Ghi chú

triển nông
Bắc Giang

thôn

2

Bản đồ hiện trạng và bản đồ Từ năm 2020
định hướng phát triển cụm
tương hỗ vải thiều Lục Ngạn,
Bắc Giang

Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông
thôn (NN&PTNT)
Bắc Giang và Sở
KH&CN
Bắc
Giang

3

Cẩm nang sản xuất và tiêu thụ Từ năm 2020
vải thiều tỉnh Bắc Giang

Sở NN&PTNN và
cụ thể 3 thành
phần tham gia sản
xuất
và
kinh
doanh vải thiều
Lục Ngạn, Bắc
Giang

4

Bản kiến nghị cơ chế, chính Từ năm 2020
sách cho phát triển cụm tương
hỗ vải thiều Lục Ngạn, Bắc
Giang cũng như cho sản xuất,
kinh doanh một số vùng vải
thiều trọng điểm khác ở phía
Bắc

ƯBND tỉnh Bắc
Giang và sở ngành
liên quan phục vụ
xây dựng chính
sách cụ thể phát
triển cluster vải
thiều ở Bắc Giang

5

Bộ tài liệu cho tổ chức cụm Từ năm 2020
tương hồ vải thiều Lục Ngạn,
Bắc Giang

Sở NN&PTNT và
các tổ chức, cá
nhân muốn tham
khảo về tổ chức
cụm tương hỗ vải
thiều Luc Ngạn,
Bắc Giang

6

Các báo cáo thành quả liên Từ năm 2020
quan

Sở NN&PTNN và
các tô chức, cá
nhân muốn tham
khảo về tổ chức
cụm tương hỗ vải
thiều Luc Ngạn,
Bắc Giang

2. về những đóng góp mới của nhiệm vụ:
Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam đánh giá tố chức sản xuất và tiêu thụ nông
sản, cụ thể là vải thiều vùng địa lý tập trung Lục Ngạn, Bắc Giang theo hình
thức cụm tương hỗ khai thác phát huy tiềm năng, lợi thế trên cơ sở lý luận chuẩn
mực và phù hợp thực tiễn địa phương Bắc Giang.
Cũng là lần đầu tiên nghiên cứu đưa ra định hương và giải pháp phát triển
cụm tương hỗ vải thiều vùng địa lý tập trung tiềm năng, lợi thế một cách đồng

bộ trên cơ sở chu trình và vòng đời cụm tương hỗ, nâng lên chuyên nghiệp và
đạt đăng câp cao bôi cảnh thách thức, cơ hội đan xen.
3. về hiệu quả của nhiệm vụ:
3.1. Hiệu quả kinh tế
Lần đâu tiên trên cơ sở đánh giá thực trạng to chức sản xuất và tiêu thụ
vải thiều ở Bắc Giang theo hình thức cụm tương hỗ, nghiên cứu đã chỉ ra sản
xuất và tiêu thụ vải thiều tỉnh này ở giai đoạn 2 vòng đời cụm tương hỗ khai
thác, phát huy tiềm năng, lợi thế, làm rõ hạn chế chung và đặc biệt là khó khăn,
thách thức cốt lõi cần khắc phục để nâng cao cạnh tranh kinh tế, giá trị gia tăng
và phát triến bền vững trong bối cảnh nhiều thay đoi.
Nghiên cứu đưa ra phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế chung và
nhất là khó khăn, thách thức cốt lõi trên cơ sở sản xuất và kinh doanh vải thiều
vùng địa lý tập trung tiềm năng, lợi thế đúng chu trình chuỗi giá trị, mạng sản
xuất và nâng vòng đời cụm tương hỗ, lên chuyên nghiệp và đạt đắng cấp cao,
ngang vải Trung Quốc hiện nay, tập trung vào thị trường cao cấp.
Trên cơ sở đó các thành phần tham gia từ cơ quan Nhà nước, tố chức
nghiên cứu và đặc biệt là thành phần quan trọng nhất (DN, HTX, hội và hộ gia
đình) nâng cao được lợi nhuận về kinh tế, cụ thể là giá trị sản xuất, giá trị xuất
khẩu và nhất là giá trị gia tăng tập trung vào thị trường cao cấp. Tất cả điều này
tất nhiên mạng lại lợi nhuận kinh tế cao hơn. Cụ thê:
- Nâng cao nhận thức, năng lực và đổi mới cách làm trong tố chức sản
xuất và tiêu thụ vải thiều vùng địa lý tập trung tiềm năng, lợi thế Lục Ngạn, Bắc
Giang góp phần quyết định nâng cao lợi nhuận.
- Năng suất lao động, năng suất vải thiều và chất lượng được nâng cao
trên cơ sở tiến bộ vòng đời cụm tương hỗ nhờ áp dụng khoa học và kỹ thuật, mở
rộng thị trường xuất khấu vải thiều trong bối cảnh mở cửa.
- Tăng sản lượng vải thiều chung trên toàn tỉnh, nhất là khối lượng xuất
khẩu vải thiều vào thị trường Trung Quốc mang lại bức tranh mới trong tố chức
sản xuất và tiêu thụ vải thiều khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế vùng địa lý
Lục Ngạn, Bắc Giang trên cơ sở chu trình và vòng đời cluster.
- Tăng được giá bán, nâng cao giá trị sản xuất vải thiều và đặc biệt là giá
xuất khẩu vải thiều vào thị trường Trung Quốc trên cơ sở chu trình và nâng vòng
đời cụm tương hỗ trong sản xuất và tiêu thụ vải thiều ỏ' đây.
3.2. Hiệu quả xã hội
Trên cơ sở đánh giá thực trạng tố chức sản xuất và tiêu thụ vải thiều ở Bắc
Giang theo hình thức cụm tương hỗ khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế, làm
rõ hạn chế chung và đặc biệt là khó khăn, thách thức cốt lõi về mặt xã hội cần
khắc phục đế nâng cao hiệu quả xã hội bối cảnh nhiều thay đổi.
Nghiên cứu đưa ra phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế chung và
nhất là khó khăn, thách thức cốt lõi trên cơ sở sản xuất và kinh doanh vải thiều

vùng địa lý tập trung tiềm năng, lợi thế Lục Ngạn, Bắc Giang, v.v đúng chu
trình và nâng vòng đời cụm tuơng hỗ, lên chuyên nghiệp và đạt đẳng cấp cao,
nâng cao hiệu quả xã hội, cụ thể:
- Nâng cao nhận thức, năng lực và đổi mới cách làm trong tố chức sản
xuất và tiêu thụ vải thiều vùng địa lý tập trung tiềm năng, lợi thế Lục Ngạn, Bắc
Giang góp phần quyết định giải quyết các vấn đề xã hội.
- Tạo ra nhiều việc làm trên cơ sở chế biến tăng chủng loại, đồng thời
nâng cao chất luợng sản phẩm vải thiều và tăng thêm hoạt động thuơng mại, v.v
khắc phục khó khăn thời vụ hiện nay.
- Nâng cao mức sống của nguời dân trên vùng rộng lớn trung du và miền
núi đồng thời phát triến kết cấu hạ tầng trong bối cảnh thức thức, cơ hội đan xen
hiện nay, tương lai.
Trên cơ sở đó các thành phần tham gia từ cơ quan Nhà nước, tố chức
nghiên cứu và đặc biệt là thành phần quan trọng nhất nâng cao được nhận thức,
đối mới cách làm mới và đặc biệt thấy được cần áp dụng quản trị tinh gọn Made
in Vietnam đế phát triến cụm tương hỗ vải thiều vùng địa lý tập trung tiềm năng,
lợi thế Lục Ngạn, Bắc Giang trong nâng cao nhận thức, kiến thức và cắt bớt lãng
phí đối với tất cả công việc bối cảnh mới hiện nay, trong tương lai.
3.3. Hiệu quả vê sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi tnường
Đánh giá thực trạng tố chức sản xuất và tiêu thụ vải thiều ở Bắc Giang
theo hình thức cụm tương hỗ, làm rõ hạn chế chung và đặc biệt là khó khăn,
thách thức cốt lõi về sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái.
Đe tài đã đưa ra định hướng, giải pháp phát triến cụmtương hỗ vải thiều
Lục Ngạn, Bắc Giang, khắc phục hạn chế chung và đặc biệtlà khó khăn,thách
thức cốt lõi về sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái.
III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. về tiến độ thực hiện: (đánh dấu V vào ô tương ứng):
- Nộp hồ sơ đúng hạn

O

- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng

|v j

- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng

Q

2. về kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- Xuâtsăc
- Đạt

□

- Không đạt

□

Giải thích lý do:.
+ Các sản phẩm của báo cáo đã đáp ứng tốt về chất lượng và số lượng
theo đúng thuyết minh đã được phê duyệt và hợp đồng đã ký.

+ Đây là đê tài đầu tiên nghiên cứu một cách hoàn và đã đua ra cơ sở lý
luận về cụm tương hỗ phù hợp để áp dụng đánh giá thực trạng tổ chức sản xuất
và tiêu thụ vải thiều ở Bắc Giang, đã chỉ ra sản xuất và tiêu thụ vải thiều tỉnh
này ở giai đoạn 2 vòng đời cụm tương hỗ, làm rõ hạn chế chung và đặc biệt là
khó khăn, thách thức cốt lõi cần khắc phục để nâng cao cạnh tranh kinh tế, giá
trị gia tăng và phát triển bền vững trong bối cảnh nhiều thay đổi.
+ Lân đầu tiên xây dựng 3 loại bản đồ (Bản đồ hiện trạng vải thiều tỉnh
Bắc Giang năm 2018, 2 Bản đồ hiện trạng và định hướng phát triển cụm tương
hỗ vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang, năm 2019), đã bàn giao cho tỉnh.
+ Là đề tài đầu tiên đưa ra được đưa ra định hướng và giải pháp phát triến
cụm tương hỗ vải thiều vùng địa lý tập trung tiềm năng, lợi thế một cách đồng
bộ trên cơ sở chu trình và vòng đời cụm tương hỗ, nâng lên chuyên nghiệp và
đạt đăng cấp cao trong bối cảnh thách thức, cơ hội đan xen.
+ Phát triến cụm tương hỗ vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang thành công sẽ
có hiệu quả cao về mặt kinh tế, xã hội, môi trường.
+ Đặc biệt ban chủ nhiệm đã xây dựng cấm nang sản xuất và kinh doanh
vải thiều tỉnh Bắc Giang. Sản phấm này và các bản đồ thành quả, bản đồ hiện
trạng vải thiều huyện Lục Ngạn đã được bàn giao là các sản phấm vượt mức các
thành quả theo hợp đồng và thuyết minh đã được ký, phê duyệt.
Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành
viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người
khác trái với quy định của pháp luật.
CHỦ NHIỆM NHIỆM v ụ

{Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký)

THỦ TRƯỞNG
T õ CHỨC-CHỦ TRÌ NHIỆM v ụ
,.

{Hộ, ịền{ chữ ký và đóng dấu)
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