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QUYETDINH
V/v Phê duyÇt Dè ân phât triên chàn nuôi bô sinh sân,

§,1,
-J

ât lugng cao tinh Hà Nam giai tlo4n 2017 - 2020,
Dinh huring tlén nàm 2025

uÿ BAN NHÂN DÂN riNu sÀ Nam

Càn cri Luêt Tô chirc chinh quyèn dia phucrng ngày 19 thâng 6 nâm 2015;
Càn cü câc Quyét tlinh cüa Thü tuong Chinh phü: euyét dinh sO aeWqO-tfg

ngày 101612013 phê duyÇ] Dê an tâi cocâu nganh nông nghiêp theo huông nâng cao giâ
tri gia tàng và phât triên bèn vüng; quyét ointr sô solzor+lrtro-rrg ngày 04 thrâng 9 nàm
2014 vê chinh sâch hô tro nâng cao hiÇu quâ chàn nuôi nông hô giai doan 2015- 2020;

Can cri Quyét djnh sô t:UlqO-Sml-KH ngày t8t6l2}t3 cùa Bô Nông nghiÇp và
Phât triên nông thôn vê viêc ban hành chuong trinh hành dQng thuc hiÇn Dè ân tâi cocâu

lganh.nông nghiêp theo huông nâng cao giâ tri gia tàng và phât trién bèn vüng theo euyét
tlinh sô 899/QD-TTg ngày 101612013 cria Thü tuông Chinh phü;

Theo Ké hoach sô 1281/KH-UBND ngày I 6 thâng 6 nàm 201 6 cüa üy ban nhân

9ân tinh thlrc hiên Nghf quyêt sô os-Nqnu cüa Tinh riy vè dây m4nh công nghiêp

!r9a 1ône nghiÇp, tao dôt phâ phât ftiên nhanh, bên vüng nông ngt içp, nông t"hôn tinh
Hà Nam giai tlopn 2016-2025, dinh hucmg dén 2035,

Xét dè nghi cüa Sô Nông nghiêp và phât trién nông thôn tai Tù trinh sô
227ITTr-SNN ngày 29 thrâng 1 I nâm 2017, dè nghi cüa sô ké hoach và Dàu tu tai
To rrinh sô I933/TTr-SKHDT ngày 30 thâng 1 |nâm 20n,

QUYÉT DINH:

^ 
Diè_u 1. Phê duyÇt Dè an phât trién chàn nuôi bô sinh sân, bô thit chât luong

cao tinh Hà Nam giai doan 2017-2020, dinh huông dén nàm 2025, vài nrüng nôi
dung chinh nhu sau:

Tên Dè ân: Dè ân phât trién chàn nuôi bô sinh sân, bô thit chât luong cao tinh
HàNam giai do4n 2017-202},dinh hucrng dénndm2025.

2. Dcrn vi lgp Dè ân: Sô Nông nghiêp và phât trién nông thôn Hà Nam.
3. Quan diém phât rrién:
- Phât trién chàn nuôi bô thir theo huông quy mô lôn, tâp trung, rmg dpng kÿ

lhuât 1lài nuôi.tiêndén, ,lh iT* cao thu nÈap'"iro nguùi nông d;î6;hà" qr",trong tlê thuc hiQn tâi co câu ngành nông nghiêp cüa tinl theo h"ô"e #r;;;o giâ trigia tàng và phât triên bèn vüng.

. 
- 

ÿ.u. 1iên 
phâr hiên chàn nuôi bô thit ô câc khu chàn nuôi dâ duoc quy hoach;khuyên khich câc doanh nghiÇp.*op nehjên img dung công nghê ;;tdH ru phâttrién chàn nuôi bô tâp trungtrên dia bL iinh.'

/-...
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- Xây dpg co ché chinh sâch khuyén khich phât trién chan nuôi bô thit bèn vüng
theo quy hoach, an toan vè môi truong; sàn xuât ra sàn phâm thit sach chât luong cao
dâp rmg cho nhu càu thi tnrùng.

4. MUc tiêu cûa Dè ân:

4.1. Mgc tiêu tông quât:

- Dây mpnh phât trién chàn nuôi bô thlt cô nàng suât, chât lucrng cao, nhàm
nâng cao nàng luc canh tranh ngành hàng bô thit cüa tinh, gôp phàn nâng cao thu
nh4p, câi thiên dùi sông cüa nguôi dân; Hinh thành và phât trién câc khu chàn
nuôi tâp trung bô sinh sân, bO ttrit ctrât luong cao dàm bâo an toàn dich bênh, bâo
vê môi truùng và cô hiêu quà kinh té cao.

- Phât trién chàn nuôi bô thit theo huông nâng cao giâ tri gia tàng, phât trién
bèn vüng, tàng thu nh4p cho nông dân.

- Gôp phân tàng binh quân giâ tri sân xuât nông nghiÇp giai doan 2016-2020
là 4%olnâm và cao hon câc nàm sau.

4.2. Mpc tiêu cu thé:

a) Dén nàm 2020:

- Tông dan bô sinh san và bô thit toan tinh d4t 36.000 con (bô nuôi trong dân cu
khoâng 32.000 con, bô nuôi trong cdc khu chàn tqp trung 4.000 con), trong dô sô bô
mua m6i tai câc khu chàn nuôi tâp trung khoârrg 2.980 con.

- sân luong thit bô hoi xuât chuàng u6c clat 10.51g tân, giâ tri san xuât uôc dat
841 ÿ dông.

. - Phôi giông lai tao ra khoâng 7.500 con bô thit chât lucrng cao, hucrng tôi phât
trién rông dan bô thir chât lugng caà.

b) Dén nàm 2025;phândâu tông dan bô sinh san, bô thit toà,n tinh rà 50.000 con.
Trong dô dan bô trong dân 43.000 con,.rlàrn bô t?i câc doanh nghiêp rà 7.000 con.

l= l"fg til bô hoi xuât chuàng d4t 7.350 tân, giâ ù san xuât dat 735 ÿ dàng.
- Phôi giông lai tao ratrên 10.000 con bô thit chât lugng câo, huong tôi pnat t ien

rQng dan bô thit chât lugng cao.

5. NQi dung cüa tIè ân:
5.1. Câi tao gi6ng bô tlia phuong:

^Âq 
dUng phucrng phâp rhu tinh nhân rao. sü dung rinh dông l4nh câc giông bô

Ze.bu (Sind, Byhqan, Sahiwal...).lai câi tao tlàn bô dia lhuong dà nâng cao"tàm vôc
thê tr4ng, tao dgn bô. câi lai làm nèn cho lai tao vôi câc giông bô chuyên thit tao ra bô
thit cô nàng suât, chât lucrng cao.

- Giai do4n 2018-2020: Âp.dqrg thu tinh nhân lao cho khoang 24.000 luot bô
câi dü tiêu chuân nhàm nâng cao tàm uZ" Oun bô, cu thê:

+ Nàm 2018: 7.500 lucrt con.
+ Nàm 2019: 8.000 luort con.
+ Nàm 2020: 8.500 luort con.

_^ ^^, :].1.^l :1l,uu :nn,.ri 
tua chon bô câi cô ÿ lê mâu ngoai (Zebu) thâp duôi 70%

oe cal tao nâng tâm vôc thê trqng.
- Giai doqn 202r- 2025: Du kién thu tinh nhân rao cho khoàng 49.000 lucrr bô
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5.2. Lai tao bô thit chât luong cao:

Sri dung tinh bô thit dông l1nh (nhdp ngoqù gàm câc giông bô chuyên thit chât
luong cao nhu: Red Angus, Blanc Bleu Belge (BBB)... phôi giông nhân t4o vôi bô
câi lai Zebu (rÿ .lê mdu lai >- 70o% Zê.bù dé tao ra bê lai huong thit chât luong cao
phgc vg phât triên tàng dan và cung câp thqc phâm thit ra thi trucrng.

- Giai ctoan tu 2018- 2020: dp dpng thlr tinh nhân tao bàng tinh bô nhâp ngoai
chât luqng cho 7.500 lucrt con bô câi, cu thé:

+ Nàrn 2018: 2.000 con.
+ Nàm 2019: 2.500 con.
+ Nàm 2020: 3.000 con.
+ Diêu kiên lua chon: Lua chon bô câi d4t tÿ lê mâu lai Zêbu > 70%o, cô tàm

vôc, trong luong > 280 kg và dâ dé ru lûa 2 trô lên.

- Giai do4n 2021-2025: Du kién âp dqng thq tinh nhân tao bàng tinh bô nhâp
ngoai chât luong cho khoàng 12.000 luot con bô câi.

5.3. Xây dmg mô hinh chàn nuôi bô tâp rrung.

_ Dén nâm2020, quy hogch và xây dmg klroâng 20 khu chàn nuôi tâp trung
(Huyên Lÿ Nhân cô 6 khu, huyên Binh Luc cô 5 khu, huyQn Kim bàng cô 3 khu, huyêi

lhan.h 
Ll1n.cô 3 khu, huyQn Duy Tiên cô 3 khu) v6i quy mô khoang 15-200 ha (euy

ho4ch môi khu chàn nuôi tâp trung cô diên tich trung binh 5-10 h; vôi quy mô ttr
100-200 con).

5.4. Quy hoach vùng nguyên liêu:
- Dén nàm 2020: Quy hoach khoring i.800 ha rtât dé trông cô, cu thé: Huyên

Duy Tiên 270ha, huyÇnlÿ Nhân 475 ha, huyÇn Kim Bàng:OS ha, huyên Thanh
Liêm 325 ha, huyÇn Binh Luc 300 ha, thành phi5 phü Lÿ 125 ia.
_ Dén nàm 2025; euy hoach khoang 2.500 ha dât dé trông cô, cu thé: Huyên
f.1v rien 375ha huyÇnIÿ Nhân 620 ha, huyÇn Kim Bâng qiSha, huyên Thanh
Liêm 430 ha, huyÇn Binh Luc 500 ha, thành ph6 phü Lÿ 150 Èa.

6. Giâi phâp rhgc hiÇn:
6.1 . Vè quy ho4ch:

a) Quy hoach câc khu chàn nuôi bô tâp trung:
- \1 r.i,, bô sung câc khu chàn nuôi bô thit tâp trung vào quy hoach, ké hoach

:ï:if .:i::Tu ?u".tl1u^Rt 
u*g. yêu câu câc dia phuong dàn oôi dü diÇn tich dê xâyormg chuong trar và trông cô theo quy ho4ch; hoàn thiên xây dpg co sô ha tàng,

{T*.t *'ut thong, duong diên, nuôi spch trong khu quy ho4cfr va ian aOng 
"a. 

frO
dân tham gia dê rin;

- Quv hoach 20 khu chàn nuôi bô sinh sân, bô thit tâp trung vôi tông diÇn tichkhoârrg 150-200 ha dé xây lwne "a" 
trang trai 

"rran 
nrOi Uq,hiriap,*;; (iai m,quv hoqch nuôi it nhàt ù' t 00 700 

"o,./0i 
;i", ;i;, t{ch môi knu'tù s- t o- ia va quymô môi trai nuôi tù 20 con bô tro lên).

b) Quy hoach vùng nguyên liêu thûc àn:

,r .. -.fà s9ât bô sung,.dièu chinh quy hoach vùng nguyên liêu ô câc huyên, xâ
9îjây.bâo dâp ung irü diÇn rich tràng-cây it,i. an cho bô thit. yêu càu toi thiéu500 m'dât trông cô/01 con bô.
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- Hô, nh6m hô lâp du ân thuê dât; UBNO huyÇn cho thuê và giao dât cho
câc hÇ thuc hiên dg ân.

6.2. Giài phâp vè khoa hoc công nghê:

a) Vè lua chgn tinh phôi giông: Sô Nông nghiêp và phât trién nông thôn chü
tri thyc hiÇn

b) Vè thüc an:

. - Câc tlia phuong quy hoach dù diÇn tjch dât trông cô can tniét phù hon voi
tiên dô phât trién dan bô; chon lqc mQt sé giông cô hiên cô, tràng môt sô giông cô- : ,:.,moi cô nàng suât chât luong cao, thuân loi cho co giôi hôa.

- Âp dung câc công nghê ché bién, ü chua bâo quân thüc àn thô xanh (co,
côy ngô và phry phâm nông nghiQfl tIê nâng cao giâ tri dinh duông, ràng khâ nàng
tiêu hôa, \âp thu và dâm bâo dü thüc àn thô xanh cho bô trong mtra ttông, mira
mualü; nôiung d4m phi Protein-cho bô duôi dang cné Uiéniang tiém,î rom
vôi urê...; Bô sung thüc àn tinh hôn hop trong.giai doan nuôi con, vô béo, môi
con bô sung 01% luqng thüc àn tinh so vôi khôi luong co thé.

c) Vè phông chông dich bênh: Thuong xuyên quân lÿ, giâm sât dich bênh
trên dàn bô; lây mâu, xét nghiÇm bênh; hô fiç vâc xin phông bênh lô môm long
mông; huông dân kÿ thuât chàm sôc nuôi duông và phông rri bênh.

- Xây 91rg vùng an toàn dich bênh tai 20 khu quy hoach chàn nuôi bô sinh
sàn, bô thit chât luong cao tâp trung.

d) Vè dào t4o t4p huân: Dào tao dQi ngü cân bô thü y, dân tinh viên c<y sô
chuyên sâu cô.dü nàng luc phông, chüa bÇnh, phôi giông cho rlàn bô; hàng nàm
tiêp tuc tip huân nâng cao kÿ thuât và day nghè cho nông dân.

9) Yè chuàng tr4i: Tuyên truyèn, vân dông nhân dân xây dpg chuàng trai
theo thiêt kê mâu, dâm bâo âm âp vê mùa tlông, thoang mâr vè mùa hè, trânh duoc
giô lùa và dü diên tich cho chàn nuôi bô.

6.3. ciâi phâp xü lÿ môitruùng:
Vpn.ttQng, tuyên truyèn và huông dân câc h§ 1ây duns hÇ thông xü lÿ chât

thâi cô bê làng dê xù lÿ. nuôc rua chuông và nuôi tiêu cüa bô, dâm bào dung tich
khoang 01 m3 /01 bô, chât thâi khô @han-bô) duo. c xù lÿ bàng vi sinh vât sau rtô tàm
phân bôn cho cây tràng.

6.4. ciâi phâp vè co ché chinh sâch hô tro cho hô nông dân:

a) Vè xây dlmg co sô ha tâng: Tinh hô tro phât triên ha tâng ngoài hàng rào
câc khu chàn nuôi tfp trung.

- Hô trg duông giao giao thông: Tinh hô tro dê cimg h6a duong tmc chinh
khu vuc trang trai chàn nuôi 4p trung; hô nông dân chàn nuôi bô, tràng cô hién dât
tlê làm tluong, cU thê:

+ Muc hô trg: Tinh hô trq 50, triÇu dàng/km ducrng tryc chinh dê cimg hôa

T.ald".,Te. !!!::.:y 9:yêt dinh sô o'tzotstg»-UBND nsay 2t/01/2013, Quyét
dinh sô 24/2013/QD-UBND ngay 08/5/201s; e"yét dinh sé t5/201s/gD-uBND
ngày 23/7/2015 cùa UBND tïnh).
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.+ Dièu kiên:.quy mô Bn6n>4m, B,aà3,5m; Chièu dày tir 20 cm trô lên (17
cm bàng dd làn dh, dà thài; 03 cm dd mat rài m\t) duoc dàm chàt hoàc Iu lèn

bàng lu loai nhô.
+ Du kién hô trq xây dwng 20 km duong giao thông cho 20 khu quy ho4ch chàn

nuôi bô. sinh san, bô thit Çp trung, dg kién kinh phi là 1 .000 triÇu dàng fuàm 20 t 8 là 400
triQu dông, nàm 2019 là 350 triêu dông; nàm 2020 là 250 triêu dông).

- Vè diên: Giao trâch nhiêm cho ngành diên xây dpg tluùng truc khu
trang trai chàn nuôi tQp trung dè nông hô cô diên sân xuât theo tién dô.

- Vè nuôc:
+ Hô trg 60% kinh phi xây lâp <Iuong i5rg 

"âp 
nuôc dén chân hàng rào khu

chàn nuôi tâp trung.

Du kién hô trq xây dgng 20 km duong Ong câp nuôc, kinh phi du kién
hô trq Ià 8.596,8 triÇu dàng fuàm 20t8 là 3.i38,i2 tiiau dàng; nàm 2019 là
3.008,88 triêu dàng; nàm 2020 tà 2..149,2 triêu dàng);Thuc hiÇn làng ghép trong
câc dg ân Chuong trinh muc tiêu quôc gia nuôc sqch và VSMT nOng ttrOn.

- Don v! thgc hiên: Câc sô, ngành don vi cô liên quan; UBND xâ huong dân,
chi dao câc hô, nhôm hô chàn nuôi aOi rmg câc chi phi côn i4i và't.u làm.

b) Giâi phâp vè dât dai:

. . ! Khuyén khich câc hô chàn nuôi thuê quyèn sir dung dât cüa câc hô trugc
giao tlât nông nghiêp, thoi gian thuê do 2 bên thôa thuQn; ho4c dôn aôi dât nông
nghiêp cüa minh duoc giao vôi hô khâc ô khu vgc quy hoach.

c) Giâi phâp nâng cao thé trang, tâm vôc và nàng suât tlan bô
- Hô tro 100% kinh phi mua tinh bô và v{t tu ptrôi giông nhàn tao (tinh

dông lqnh, Nito lông, gàng tay, dân finh quân) dê cài taà giôi'g b; dia ;h;ong và
lai tao ra bô thit chât luong cao;

+ Dièu kiên hô rrcr: câc hô nuôi bô sinh sân phâi cô bô câi nèn khôe m4nh,
sinh san tôt; aor vôi rai tao uo trrit inito.àïraïprrai cô tÿ rê mâu ngoai > 70yo,
trong luong > 250 kg.

d) Giâi phâp phât triên giông bô:
- Hô trg binh chüa ni to, binh bâo quan tinh bô và bô dung cu thu tinh nhân

tao cho chi cuc thü ÿ, dia phucrng chàn nuôi bô süa. ou tién'hdtrq ,nru ôa uinr,
chua ni to (04 binh chùa cô dung tich 47 rit, 04 binh chûa cô dungii"n is ur),lo
b§ drlng cp thp tinh nhân tao.

, ,. .i Hôtrg tinh bô, ni to lông và câc vât tu kèm theo cho câc hô chàn nuôi dépnol glong cho bo slnh sân.

- Hô tro r00% kinh phi mua thê.tai và công bâm cho khoâng 4.000 conbô câi sinh sân duoc tuvén chon oé phoi giông bàng ilnh bô chuyêî trrii. vric
hô tr<y: 38.000 dông/con.

- Don vi thgc hiên: S"..N91g 
f8hiên và phât trién nông thôn chü tri, phôi

hçrp vôi câc don vi liên quan trién kùai thgc'hiên.
e) Giâi phâp vè thüc àn cho bô:
+ Hô trg môt lân 20% kitlh phi mua môi mây thâi cô dôi vôi hÇ, trang trai
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tai khu chàn nuôi tpp trung cô quy mô ttr 20 con bô câi sinh sân trô lên; mirc hô tro
tôi da không quâ 3 triêu dônÿmây thâi cô.

+ Hinh thrîc hô tro: Sau dàu tu.

.+ Hô trg mây thâi cô vôi sô kinh phi là 100 mây x 3 triêu dông/mây : 300
triÇu dông.

+ Don vi thuc hiên: UBND câc huyên, thành phô phOi trqp vôi Sô Nông
nghiQp và Phât trién nông thôn huông dân, thâm dinh hô sovà tô cnüc nghiêm thu
trinh UBND tinh hô tro.

I Kiém soât và phông trri dich bênh trên dàn bô:

- Tùy theo dièu kiên tinh hinh dich bênh cq thé, tinh sê cô co ché hô tro
phông, chông dich bênh trên dàn bô.

g) Giâi phâp vè clào tao tâp huân:

_ - Hô tro tlào t4o tQp huân nâng cao, chuyên sâu tay nghè cho dôi ngû Thü y,
dân tinh viên co sô và nông dân nuôi bô sinh sân, bô thit chât luong cao. Huông
dân nông dân xây dtmg chuèng trai, chàm sôc, nuôi duông, gioi thiÇu câc mô hinh
chàn nuôi hiÇu quâ cao theo huông an toàn sinh hoc, dâm bâo vê sinh môi truùng.

- Dcyn vi thuc hiên: Sô Nông nghiÇp và Phât trién nông thôn chü tri, phôi
hgp vôi UBND céc huyÇn, câc xâ trién khai, thuc hiên.

h) Giâi phâp xü lÿ môi truong:

- Hô trq mQt lân 50% kinh phi xây dung môi hÇ thiing xü lÿ chât thâi cô bê
lâng, tOi da không quâ l0 triêu dàng/hô;

- Dièu kiên: Quy mô hô chàn nuôi tu 20 con bô sinh sân trô lên tai khu
chàn nuôi tâp trung và dung tich bê lâng dâm bâo tôi thiêu 01m3/con bô.

- Hinh thûc hô tro: Sau dàu tu.

- Hô tro hô vcvi kinh phi là: 100 hô x l0 triêu/hQ : 1.000 triêu dông;

- Don vi thr;c hiÇn: Sô Nông nghiêp và PTNT chù tri thgc hiên.

(Cô ph4 luc chi tiét câc nQi dung hô tro kèm theo)

. 7. Tông kinh phi thuc hiÇn Dè ân: 204.191,0 triÇu tlàng (Hai tràm linh
bôn ÿ môt tràm ch[n muoi môt triêu dông), trong rlô:

- Vôn hQ chàn nuôi: t7g.23t,O triÇu tlèng.
- Ngân sâch nhà nuôc hô tro cho nông dân: 24.960,0 triÇu dèng.

@hi tiû cô phu luc kèm theo)

8. Thàri gian thr;c hiÇn Dè ânz 2017- 2020, dinh huong dén nâm 2025.
9. Tô chric thgc hiÇn:

9.1. SôNông nghiêp và Phât trién nông thôn:
- Xây dmg ké hoach hàng nàm thgc hiên Dè ân phât trién chàn nuôi bô

thit tinh Hà Nam giai doan 2017-2020, dinh huông dén nàm 2025.
- Chü tri, ptrôi trqp vôi UBND câc huyÇn, câc sô ngrành cô liên quan:

_., * Thông nhâtquy hoach vùng, vi tri khu chànnuôi thlteptrungvàquy hoach
dât trông cô; Huông dân, dôn tlôc câc dia phucng tô chüc thuc hiên dè an, nghiêm thu,
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thâm dinh và dê nghi hp trq cho nguùi chàn nuôi; Thuùng xuyên giâm. sâttinh hinh
phât triên và phông, chông dich bênh trên dan bô; k[p thü tham mtru, dê xuât Uy ban

nhân dân tinh giâi quyêt nhüng khô khàn trong quâ trinh thgc hiên.

+ 'l ô chirc tap huân, huông dân kÿ thuât chuàng trai, chàm sôc, nuôi duông
bô thit cho nông dân, quân lÿ hÇ thông thu tinh nhân t4o, xây dpg câc mô hinh
chàn nuôi bô thit hiÇu quâ theo huông an toàn sinh hgc và dâm bâo an toàn thuc
phâm; Triên khai, s«y kêt, tông kêt, bâo câo düng tiên dô; Tàng cuàng câc hoat
dQng khuyên nông, xüc tiên thuong m4i, nghiên cuu khâo sât thi truong. . giüp
nguùi chàn nuôi dlnh huông sân xuât ôn dinh.

+ Làm dàu môi nghiêm thu, quyét toân câc khoân kinh phi thuc hiên cüa
Dè ân phât trién chàn nuol bo thit tinh ita Nu* giai doan zo17-)o2o,dinh huông
dên nàm 2025 theo quy dlnh.

9.2. Sû Ké hoach và Dàu.tu: Chü hi, pnôihqp Sô Tài chinh cân dôi, dè xuât
UBND tinh UO tri té hoach vôn dàu tu hang nâm dê tt * triên Oè *.

9.3. Sô Tài chinh: Chü tri, cân dôi câc nguôn vôn sg nghiêp và vôn khâc
cüa ngân sâch dê thr,rc hiên pè an. ct.i tri, phéi r,qp so Nong nàr,iép và phât triên
nông thôn ban hành câc vàn bàn; Huông dân nghiêm thu, thanh toân nguàn kinh
phi theo quy dinh hiên hành.

9.4. Sô Xây dsng: Chü tri, phéi hqp vôi câc Sô, ngành, huyÇn kiém tra
viÇcthyc hiên quy hoach, tham gia thiét ké và nghiêm thu câi công trinh xây dpg
co sô ha tâng.

9.5. sô Khoa hoc và công nghÇ: Tham muu cho uÿ ban nhân dân tinh xét
duyêt câc du an, dè tài nghiên cüu khoa hgc phuc * .ho pr,ât,.ie" .Àa" nuôi bô
thit, sinh san nhàm nâng cao nàng suât, chât'luqng giông bô ir,ii ,i"r-, ,ar*iâng co.

. 9:6.Sô Tài nguyên và Môi ruômg: Chü tri, ptrôi hoo, huône dân câc alia

l,!"T* thü,tuc.hç dèng thuê dât, giao aâiaàn aôi aiên ticn iâi.,ÀrÀi,rà, ,a, ilË
cnuyen canh trong cô, trông ngô cung câp thuc àn cho bô thit, bô sinh sân; rtroi nqp

I"^,_s^",ÏT*,\g|jef * PTT thâm d!nh, nehlêm thu và dè nehr nô trqxay jpne 
hç

i:l!.ii]I:lât:ltii cho câc hô chan nuôi; kiém ha giâm sât viêc ttruc triên câc quy
olnn ve bao ve môi truong tai câc khu chàn nuôi bô süa t{p trung.

9.7. Sô Thông tin và Truyèn thong: 
phôihoo SôNôngnghiêp vàpTNT, câcs:: N-grù liên quan tuyên truyên, ptrô uién sâu rông dén ngu[i t", 'ca. 

.t inn ,a.rphâp luât cüa Nhà nuôc vè chàn nuôi, bâo vÇ môi tir*g ,r:ong .hà., 
",,ôt 

Li',n,r, uo

-r.,* ru câc.co ché, chinh sâch cüa tinh nhàm khuyén tf,i"t, .2. h6 nOng Jân Oàu hrvao cnan nuot.

9.8. Ûy ban nhân dân câc huyÇn: Xây dung ké ho4ch thgc hiên Dè ân rên
{i: lT' Phôi hqp vôi câc.sô, nganË xây dfu;;; i,oa.r, pr,ari.iaî.ia, *oi uothit, bô sinh.san xây d*g té no4ctr trané namlchi âao 

"a. 
;il-é;,.té, kh"i ;ilil;thsc hiÇn cô hiÇu quâ Dè ân tônq trré fnry t.ién a* bô sinh,an, ùoiîi.t iinr, na

Yi..gj."i do4n20t7- 2020, dinh huon! Oén nâm202.5;Crr" tirJOàiËàoîiltî
tliêu kiên cho câc hô, câc doanh. nghiÇp tham gia Dè ân; Kiém t.u gii_-ràt ,iC.thuc hiên câc quy dinh vè quân lÿ c[an'nuOi UOiai n u tap trunl. 

--- o'-'^^ -j
9.9. Ûy ban nhân dân câc xâ: Rà soât, bô sung quy ho4ch câc trang,trai trongkhu chàn nuôi tâp trung, quy ho4ch sü apngâât,.6rg ;0, quy toaci 

"frrÿa"iOi aa,
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lüa, màu hiêu quâ thâp sang trông cô két hqp vôi quy hoqch phât trién chàn nuôi và
khu trang trAi chàn nuôi tap trung; xây dlmg ké ho4ch thgc hien Dè an hàng nàm; TôY"
chuc phô biên, công khai quy ho4ch chàn nuôi dâ duqc phê duyÇt, dông thoi chlu
trâch nhiem quân lÿ quy ho4ch,.ké.ho4ch phât triên chàn nuôi bô thit, bô sinh sân trên
tlia ban, nhàm tlàm bâo phât triên ôn <tinh, kiêm soât dich bênh và bâo vÇ môi truùng;
Tô chüc và duy tri ho4t dQng dÇi ngü thü y co sô cô hiêu quâ.

9. 10. Doanh nghiÇp và câc h9 dân tham gia Dè ân: Thuc hiçn thü tpc dàu

tu d\r ân (néu cô) theo trinh tu thü tpc quy dinh; thgc hiÇn dày ttü câc nghia vu tài
chinh, vay vôn, thuê tlât... theo quy dinh; ttâm bâo vê sinh môi truùng, châp hành

nghiêm câc quy dinh quân lÿ vê chàn nuôi cüa tinh và phâp luit cüa nhà nuôc.

Dièu 2. quyét Oinfr này cô hiÇu lsc thi hành t<ê tu ngay ty.
Dièu 3. Chânh Vàn phông Üy ban nhân dân tinh, Giâm dôc câc Sô: Nông

nghiÇp và Phât trién nông thôn, Ké hoach và Dàu tu, Tài chinh, Xây dpg, Tài
nguyên và Môi truong, Khoa hgc và Công nghÇ, Thông tin và Truyên thông; Chü
tich Uy ban nhân dân câc huyÇn, thanh phô; Chü tich Uy ban nhân dân câc xâ
tham gia Dê ân và Thü truong câc Sô, ngành, tlon v! cô liên quan chiu trâch nhiêm
thihành Quyêt dinh này]. 1tr ,

Noi nhQn:
- Chû tich, Phô Chù tich UBND tinh;
- Nhu dièu 3t
- Luu VT, NN.
c-NN/2017

TM. Uÿ BAN NHÂN DÂN TiNH
ûÂ . CHÛ TICH

L.f,

CHUTICH

i{

Trucrng Minh Hiên
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Phg lr;c l. Ké ho p-hâ tûié bô giai do4n 2017 - 2020, tlinh hurimg dén 2025
i:

n

Ghi chü:

+ Dén nàm 2020;Tônedàn bô dat 36.000 con; Sô bô cüa dân khoâng 30.000 con, tai câc khu quy hoach 6.000 con;
+ Dén nàm 2025:Tôngdan bÔ khoang 50.000 con; trong d6: cüa dân khoang 43.000 con, tai câo doanh nghiêp khoang 7.000 con

e ho4ch phât triên .tàn bà giai tlo4n 2017 - 2025
aN )m 0

è

Nàm 2018
(con)

Nàm 2019
(con)

Nàm 2020
(con)

Nàm 2025
(con)

(con)
TT Huyên, TP Nàm

2016
(con)

Tông
tlàn bô

Trong
dân cu

Khu

QH
Tông

dàn bô
Trong
dân cu

Khu
QH

Tông
dan bô

Trong
diân cu

Khu
QH

Tông
dan bô

Trong
dân cu

Kàu
QH

Tông
dan

I Duy Tiên 4.052 4.37 | 4.371 0 4.716 4.516 200 5.087 4.627 460 5.400 4.560 840 7.500

2 Kim Bâng 4.556 4.915 4.915 0 5.302 5.102 200 5.720 5.260 460 6. 100 5.260 840 8.500

3 Thanh Liêm 4.832 5.213 5.213 0 5.624 5.424 200 6.067 5.607 460 6.500 5.660 840 8.600

4 Lÿ Nhân 7.179 7.745 7.545 200 8.355 7.695 660 9.01 3 7.833 1.180 8.500 6.820 1.680 12.400

5 Binh Lgc 4.365 4.709 4.309 400 5.080 4.560 520 5.480 4.440 1.040 7.000 5.520 1.480 10.000

6 TP Phü Lÿ r.889 2.038 2.038 0 2.t98 2.198 0 2.312 2.372 0 2.500 2.300 200 3.000

Tông 26.873 28.991 28.391 600 31.275 29.49s 1.780 33.739 30.139 3.600 36.000 30.r20 s.880 50.000

L



Phg lgc 2: Ké ho4ch Phât triên dàng cô giai do4n 2017 -zt21,tlinh huring dén2025

Ké ho4ch phât triôn {Iàn bÔ giai ilo4n 2011 - 2025

Nàm 2025
(ha)

Nàm 2020
(ha)

Nàm 2019
(ha)

Nàm 2018
(ha)

Nàm 2017
(ha)

DiQn
tich ttÂt

DiÇn
tich dât

^Zt ong
dàn

Tông
dàn

DiÇn
tich <lât

^lI ong
dàn

oiêtl
tich tlât

Tông
tIàn

DiÇn
tich dât

Tông
clàn

Nàm 2016
(con)

HuyÇn, TPTT

375270 7.5005.4002545.0872364.7162154.3004.052I Duy Tiên

8.500 4253056.1002865.720265s.3022454.9004.556Kim Bâng2

4308.6003256.5003036.0672815.6242605.2004.832Thanh LiêmJ

620475 12.4009.5004519.0134188.35538s7.7007.179Lÿ Nhân4

10.000 5003006.0002745.4802545.0802354.7004.365Binh Lgc5

1503.0001252.5001192.3721102.1981002.0001.889TP Phü Lÿ6

s0.000 2.5001.80036.0001.68733.7391.56431.2151.44028.80026.873Tông
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Phq lr;c 3: Phân kÿ viin tlàu tu, ngân sâch tinh hô trq giai tlo4n 2018-2020

Dcrn vi tinh: TriQu dông

TT Danh Muc -t ,
t ong so

Ngân sâch tinh hô trq V6n cùa dân

-l r
I Ong so 2017 20r8 2019 2020 long so 2017 201E 2019 2020

Tông sô 204.191 24.960 33 10.761 7.298 6.869 179.23r 24.300 46.552 62.5r6 45.863

I XD h4 tàng khu CN tip trung 21.514 12.783 0 7.025 3.359 2.399 8.731 0 3.492 3.056 2.183

I Lâp quy hoach 3.r86 3.r86 0 3.186

2
Xây dung tluông giao thông 20 khu chàn

nuôi tâp trung (khoàng 20 km)
4.000 1.000 0 400 350 250 3.000 0 1.200 L050 750

t
XD tluàng ông dân nÜôc s4ch 20 khu chàn
nuôi tâp trung (khoâng 20 km)

14.328 8.597 0 3.439 3.009 2.t49 5.731 0 2.292 2.006 1.433

II Mua bô giông (4.000 con) 120.000 0 0 0 0 0 120.000 18.000 30.000 42.000 30.000

III Xây d r;ng chuàng trSi 42.000 0 0 0 0 0 42.000 6.300 10,500 14.700 10.s00

IV H6 trg ptriii gi6ng bô, phât triên dàn bô 16.377 10,077 0 3.r02 3.305 3.670 6.300 0 1.900 2.100 2,300

l
Chi phi mua tinh, ni to và .vât tu TTNT,
bâo quàn, theo dôi phôi giông t6.225 9.925 0 3.064 3.248 3.61 3 6.300 0 1.900 2. I00 2.3 00

) Hô trq tleo thê tai t52 t52 0 38 57 57 0 0 0 0

V
Kinh phi tlào t4o, tfp huân, so két, tông
t<ét

80r 801 33 244 244 280 0 0 0 0 0

Tâp huân cho nông dân, thü y co sô '132 732 244 244 244 0 0 0 0 0

2 XD dè ân, Tô chuc hôi nghi so két, tông két 69 69 33 0 0 36 0 0 0 0 0

VI Hô trq hÇ thông xü lÿ chât thâi, mây thâi
cô

3.500 1.300 0 390 390 520 2,200 0 660 660 880

Kinh phi xây dgng hê thông xri lÿ chât thâi
( 100 hê thông)

2.000 r.000 0 300 300 400 1,000 0 300 300 400

2 Kinh phi mua nrây thâi cô ( I00 mây) 500 300 0 90 90 120 1.200 0 360 360 480
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Phg lgc 4: Xây dqng co sô h4 tàng khu quy ho4ch

Don vi tinh: TriQu dông

TT NQi dung
Don giâ

(Tr.
dông/kn)

§6
luçmg
(km)

-7 I
I Ong so

Kinh phi Ghi chü

NSNN hô trq Vôn dân rl6ng grip

Tông
Nàm
2018

Nàm
2019

Nàm
2020

Tông
Nàm
20r8

Nàm
2019

Nàm
2020

Tông 21.514 12.783 7.025 3.359 8.731 3.492 3.0s6

I Lâp Quy ho4ch (20 khu) r 59,3 20 3.186 3.186 3.186

2

Hô trq cü'ng hôa tlu'ùng
trgc chinh: khu vuc trang
trai chàn.nuôi tâp trung voi

quy mô nên tluàng tù 4m trô
lên. màt duùng 3,5 m:

200 20 4.000 1.000 400 350 250 3.000 1.200 1.050 750

Quy mô nên
duorrg 4m, m{t
duong 3,5 m;
nàm 2018 làm
8km; nàm 2019
làm 7km; nàm
2020 làm 5 km

3
XD iluôlg 6ng dân nurfc
cho 20 khu

716,4 20 t4.328 8.597 3.439 3.009 2.149 5.73t 2.292 2.006 1.433

Tinh hô trq 60%
kinh phi; nàm

2018 làm8 km;
nàm 2019 làm
7km;nâm2020

làm 5km
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Phg lgc 5: Chi phi trô trq ph6i gi6ng nhân t4o

Don tînh: în dô

STT NQi dung Don vi
tinh

S6
luflrq

Don
siâ

Thành tièn Tông chi phi Ghi chü

Tông cQng 9.925.000
+ Nànt 2018 3.064.000
+ Nàm 2019 3.248.000
+ Nàm 2020 3.613.000

I Trdng thiiit bi 406.000 406.000

Binh to (binh chüa Nito > 34 lit) cal 4 37.000 148.000 148.000

Binh bào quân tinh (15 lft) cal 4 27.000 r 08.000 108.000

Binh nhô (binh công iâc 2,5 - 3,7 lit) cat 30 5.000 150.000 150.000

Du kién thuc hiên nàm 201 8

Du kiên thuc hiên nàm 2018
l5 binl, nàm 20.l9: l5 binh

2
Chi phi bâo quàn, mua tinh, theo dôi, gidm

stit, BC két qu,û, vQn chuyén 9.518.700 9.518.700

+ N,ùm 2018 2.733.100 2.733.100

- Tinh bô Zebu (phôi giéng cài tao 7J00
con)

liêu 15.000 35 525.000 525,000

- Tinh bô chât luong cao (BBB) klroang
2.000 con

liêu 4.000 300 1.200.000 1.200.000

- Ni to bào quàn tinh lit 22.800 28. 638.400 638.400

- Gàng tay chiêc 19.000 4 4 83.600 83.600

- Dân tinh quan (Ông gen) chiêc 19.000 4 4 83.600 83.600

Dlnh muc hô trq 02 fièt/01
con bô cô chua; I liêu tinh
cà 1,2 lit ni to dê bào quàn

tinh

- Chi phi bâo quân, câp phât tinh liêu r 9.000 l0 190.000 190.000
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- Vân chuyên Tin} bô, Ni ro chuyén 25 500 12.500 12.500

+ Ndm 2019 3.r72.900 3.172.900
- Tinh bô Zebu (ph ng câi tao 8.000

con
lgl

liêu 16.000 35.0 560.000 560.000

2.500 con

bôIT nh t t cao BBB oankhuqng ( ) o ,.1
lreu s.000 300 1,500,000.0 r.500.000

- Ni to bâo quan tinh lit 2s.200 28 705.600 705.600

Dinh müc hô trq 02 lièu/01
con bô c6 chria; I lièu tinh
càn t,Z lit ni to dê bâo qurin

tinh

- Gàng tay chiêc 21.000 4,4 92.400 92.400

- Dân tinh quan (Ông gen) chiêc 21.000 4,4 92.400 92.400

- Chi phi bâo quân, câp phâr tinh lleu 2l .000 l0 210.000 210.000

- Vân chuyên Tinh bô, Ni to chuyên 25 500 12.500 12.500

+ Nàm 2020 3.612.700 3.612.700
- TinI bô Zebu (ph ng cài tao 8.500

con
lgt

liêu 17.000 35 595.000 595.000

- Tinl bô chât luong cao (BBB) khoang
3.000 con lièu 6.000 300 1.800.000 1.800.000

Dinh müc hô trq 02 lièu/01
con bô cô chüa; 1 lièu tinh

càn 1,2 lit ni to clê bâo quân
tinh

- Ni to bào quân tinh lit 27.600 28 772.800 772.800

- Gàng tay chiéc 23.000 4 4 I 0l .200 l0l .200

- Dân tinh quan (Ông gen) chiêc 23.000 4 4 101.200 I 0l .200

- Chi phi bâo quàn, câp phât tinh lièu 23.000 t0 230.000 230.000

- Vân chuyên Tinh bô, Ni to 25 500 12.500 12.500

6
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Phg lqc 6: Kinh phi tleo thê tai cho tlàn bô.

Don tinh: in dôn

TT NQi dung DVT 56 luqng
Don giâ

(nghin dông)

-Â 
I

I ong so

(nghin dông)

Ngân sdch nhà nu'ô'c h6 tq 152.000

Thé tai thè 4.000 28 I 12.000

Công lao dông giù bô dti gan s6 ni con 4.000 t0 40.000

I Nàm 2018 ( khoâng 1.000 con) 38.000

2 Thé tai thé 1.000 28 28.000

J Công lao tlông giü bô dé gân sô tai con 1.000 l0 10.000

II Nàm 2019 ( khoâng 1.500 con) 57.000

I Thé tai thé 1.500 28 42.000

2 Công lao dQng giù bô tlê gàn sô tai con L500 10 15.000

III Nàm 2020 ( khoâng 1.500 con) s7.000

I Thé tai thé 1,500 28. 42.000

2 Công lao dông giü bô dê gÉn sô tai con 1,500 10 15.000
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Phg lqc 7: Kinh phi hô trq xây d,fng hê th6ng xû lÿ chât thâi, mua mây thâi cô

Don v finh: triêu CIôn

Kinh phi

NSNN hô tro' Vôn cria dânTT NQi dung sii
luflrg

Do'n

ciâ
Tông

Â
so

Tông 2018 2019 2020 Tông 2018 2019 2020

Ghi chü

Tông 3.500 1.300 390 390 s20 2.200 660 660 880

I
Kinh phi xây dpng hÇ

thông xù lÿ chât thâi, 20
triêu dông/hê th6ng

100 hê
thông

20 2.000 1.000 300 300 400 1.000 300 300 400

Nàm 2018:30 hÇ

thông; 2019: 30 hÇ

thông; 2020: 40 hê
thông

2 Kinh phi mua mây thâi cô
100
mây

l5 1.s00 300 90 90 120 1.200 360 360 480
nàm 2018: 30 mây,
nàm 2019: 30 mây,
nàm 2020:40 mây
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